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Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 12/9 /2011

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων (29-06-2011 μέχρι
12-09-2011)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

To

Φωτο από το περιοδικό του ΠΝ «Ναυτική Επιθεώρηση» τεύχος 576

τελευταίο διάστημα υπήρξαν
πολλά θέματα
που απασχόλησαν την ΕΑΑΝ.
Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά
για αυτά και για τις ενέργειες
στις οποίες προέβημεν:
α.-Ψηφίστηκε από την Βουλή
το Μεσοπρόθεμο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Προσαρμογής και
ο Εφαρμοστικός νόμος αυτού
(Νόμος 3986/01-07-2011) τα
οποία επιβάλλουν δυσβάσταχτες
απώλειες στο εισόδημα των
αποστράτων, που ήδη έχει μειωθεί κατά 30% από το πρώτο
μνημόνιο. Οσες από αυτές είναι
σαφείς παρουσιάζονται στις σελίδες 42 έως 44 ενώ απομένουν
και ορισμένες ακόμη που δεν
έχουν διευκρινισθεί πλήρως.
β.-Με αφορμή δημοσιεύματα
στον Τύπο που αφορούσαν την
επί πλέον σύνδεση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με το Ε.
Σ.Υ. το Συντονιστικό των τριών
Ενώσεων Αποστράτων απέστειλε στον ΥΕΘΑ την επιστολή που
παρουσιάζεται στις σελίδες 50
και 51. Από ότι πληροφορηθήκαμε το ΝΝΑ θα διαθέσει άλλες
10 κλίνες στο Ε.Σ.Υ. ( από 10 σε
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

20 ) και θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα διανομής μεθαδόνης.
γ.-Την 08-09-2011 το ΓΕΝ διέθεσε ένα
Γραφείο στο κτίριο της Ν.Δ.Β.Ε. στην Θεσσαλονίκη για την στέγαση του εκεί Παραρτήμτος
της ΕΑΑΝ.
δ.-Κατόπιν εντολής του ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ , η ΕΑΑΣ με την βοήθεια και των άλλων δύο Ενώσεων (ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ) εξεπόνησε μελέτη για την
σκοπιμότητα μετατροπής των τριών Ενώσεων
από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ . Η μελέτη θα αναρτηθεί
στο site της ΕΑΑΝ και θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος των Θ.Α. δεδομένου οτι την λάβαμε μετά την ολοκλήρωση της ύλης του παρόντος τεύχους. Πάντως η μελέτη καταλήγει στο
συμπέρασμα οτι ουδείς λόγος υπάρχει για μετατροπή των τριών Ενώσεων σε ΝΠΙΔ και οτι
αυτές θα πρέπει να παραμείνουν ΝΠΔΔ.
ε.-Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ έχει εγκριθεί κατ αρχήν
ο νέος κανονισμός παραθερισμού που θα ισχύσει για το 2012. Το σχέδιο αυτό έχει αναρτηθεί
στο site της ΕΑΑΝ στον πίνακα ανακοινώσεων
της ΕΑΑΝ και παρουσιάζεται στις σελίδες 54
έως 61, ώστε όποιος επιθυμεί να στείλει τις
παρατηρήσεις του μέχρι τις 20 Οκτωβρίου
2011, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην τελική διατύπωση.
στ.-Μία από τις παράπλευρες απώλειες του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος είναι η κατάργηση των ταχυδρομικών ατελειών των διαφόρων εντύπων, μεταξύ των οποίων και οι Θ.Α. ,
γεγονός που ενδέχεται να τριπλασιάσει το κόστος αποστολής του περιοδικού μας. Η ΕΑΑΝ
είναι σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΤΑ για μείωση του κόστους και ευρίσκεται σε επαφή και
με Ιδιωτικές Εταιρείες διανομής , ώστε να επιτύχει την καλύτερη τιμή. Παράλληλα επεξεργάζεται και τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις , οι οποίες όταν λάβουν την τελική τους
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μορφή θα γνωστοποιηθούν στα Μέλη μας:
(1).-Μείωση των σελίδων του περιοδικού ,
ώστε να μειωθεί το βάρος του και μείωση των
εκτυπούμενων αντιτύπων
(2).-Διανομή του από τα κατά τόπους Παραρτήματα στα Μέλη μας , αντί της ταχυδρομικής
αποστολής.
(3).-Διανομή μέρους των αντιτύπων περιοχής Αττικής στα Μέλη μας από την Κεντρική
ΕΑΑΝ , αντί της ταχυδρομικής αποστολής.
(4).-Συνέχιση ανάρτησης ολοκλήρου του περιοδικού στο site της ΕΑΑΝ
2.-Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε :
α.-Τον εορτασμό των Σαλαμινίων στην Σαλαμίνα 22-29 Σεπτεμβρίου.
β.-Τον εορτασμό των 100 χρόνων του Θ/Κ
ΑΒΕΡΩΦ στα Χανιά στις 24 Οκτωβρίου
γ.-Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 12.00
θα γίνει η καθιερωμένη ανά τρίμηνο ενημέρωση των Μελών μας από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ
στο εντευκτήριο μας.
δ.-Εκκρεμεί η συνδιοργάνωση με το ΓΕΝ
ενημέρωσης των αποστράτων για τα θέματα
που τους απασχολούν.
3.-Τέλος η ΕΑΑΝ απευθύνει έκκληση σε όλα
τα Μέλη της, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ΕΑΑΝ και να προσφέρουν στο γενικό σύνολο και είναι πολλοί οι συνάδελφοι
που έχουν ειδικές γνώσεις, να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ. Ειδικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για θέση στο Γραφείο Τύπου της ΕΑΑΝ και για την Γραμματεία.

ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

H κοίμηση Tης Θεοτόκου
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

Σ

τις 15 Αυγούστου ολόκληρη η χριστιανοσύνη
τιμά τη «μετάσταση», δηλαδή την Κοίμηση
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η υμνογραφία της
Εκκλησίας μας, η αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου αν και αναφέρεται σε γεγονός πένθιμο, εντούτοις δεν έχει πένθιμο χαρακτήρα, αλλά αντίθετα είναι
χαρμόσυνη και πανηγυρική. «Η των ουρανών υψηλοτέρα υπάρχουσα και των Χερουβείμ ενδοξοτέρα και

πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, και συν αυτή πληρούται τα σύμπαντα
χαράς». Τούτο οφείλεται στην πεποίθηση της Εκκλησίας μας ότι η Παναγία και όταν εκοιμήθη δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, αλλά πάντοτε τον προστατεύει και τον
καθοδηγεί.
Το γεγονός της «μεταστάσεως» της «Νύμφης του
Θεού» δεν αναφέρεται από τους ιερούς ευαγγελιστές,

αλλά μας το διασώζει η Ιερή Παράδοση. Σύμφωνα με τον
συναξαριστή, όταν ο Κύριος απεφάσισε να πάρει πλησίον Του την Αγία Μητέρα του της το εμήνυσε τρεις ημέρες
ενωρίτερα με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.
Όπως και στον Ευαγγελισμό έτσι και στη θεία «μετάσταση» ο απεσταλμένος φοινικιάς και της ανήγγειλε την έξοδο από τη γη στον Ουρανό, από τη ζωή
την πρόσκαιρη στη ζωή την αθάνατη. «Η Μήτηρ του
Θεού κιβωτός σε η πάγχρυσος ετοιμάζεται νυν εκ
γης προς τα άνω μεταβήναι προς παλίνζωον και θείον μεθισταμένη λαμπρότητα».
Όταν η Παρθένος έλαβε το Θείο μήνυμα εχάρηκε
πολύ και αμέσως ξεκίνησε για το Όρος των Ελαιών,
όπου συνήθιζε να προσεύχεται και να ευχαριστεί το
Θεό. Κατά τη διαδρομή προς το Θεοβάδιστο Όρος τα
δένδρα αισθανόμενα την αγιότητα της Θεομήτορος
έσκυβαν και προσκυνούσαν την Αειπάρθενον. Μετά την
προσευχή επέστρεψε στην οικία και συγκέντρωσε
όλους τους συγγενείς και τους ανήγγειλε το μεγάλο
γεγονός. Όλοι τους στενοχωρήθηκαν και άρχισαν να
κλαίνε. Η Παναγία ετοίμασε όλα τα απαραίτητα για την
ταφή και παρακάλεσε τους συγκεντρωμένους να μην
κλαίουν και θρηνούν γιατί μόνο χαρά πρέπει να έχουν
αυτές τις στιγμές.
Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά ξαφνικά ακούστηκε μια
βροντή και σύννεφα πολλά εσκέπασαν το σπίτι της
Παναγίας. Μέσα από τα σύννεφα άρχισαν να κατεβαίνουν κατά θαυμαστόν τρόπο οι Απόστολοι του Κυρίου,
όπως μας αναφέρει και ο υμνογράφος: «Ως επί νεφέλης Παρθένε, των Αποστόλων ο δήμος οχούμενος,
προς την Σιών εκ περάτων λειτουργήσαι σοι, τη νεφέλη τη κούφη ηθροίζετο...».
Μαζί με τους Αποστόλους έφθασαν και ο άγιος
Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο άγιος Ιερόθεος και ο
Απόστολος Τιμόθεος. Οι αποκαλούμενοι από τον
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA
συναξαριστή «Θεόσοφοι Ιεράρχαι» με δάκρυα στα
μάτια έλεγαν προς την Θεοτόκον ότι «Σε, Δέσποινα,
μένουσαν εν τω κόσμω ως αυτόν τον Δεσπότην
ημών και Διδάσκαλον βλέποντες, παρεμυθούμεθα
νυν δε πως οίσομεν το πάθος;».
Η Παναγία τους παρακάλεσε θερμά να μην κλαίνε
γιατί θα μεταβάλουν την «χαράν» εις πένθος.
Ενώ εγίνοντο αυτά φθάνει και ο «θεσπέσιος»
Παύλος, το «σκεύος της εκλογής» και πέφτει στα
γόνατα προσκυνώντας την αγία Μητέρα και λέγοντας αυτά τα συνταρακτικά λόγια:
«Χαίρε Μήτηρ της ζωής και του εμού κηρύγματος
η υπόθεσις. Ει γαρ και τον Χριστόν μη τεθέαμαι, αλλά
σε βλέπων, εκείνον εδόκουν θεωρείν».
Μετά η Παναγία αφού δεήθηκε για τον κόσμο «αναπίπτει επί της κλίνης και εις χείρας του εαυτής Υιού και
Θεού το πνεύμα αφίησιν». Οι Απόστολοι αφού έψαλαν
τα επιτάφια εγκώμια εσήκωσαν στα χέρια τους την ιερή
κλίνη και με λαμπάδες και ύμνους εξοδίους ξεκίνησαν
για να ενταφιάσουν το «Θεοδόχον σώμα» σε μνήμα στη
Γεσθημανή. Τότε και Άγγελοι ηκούοντο υμνούντες και
φωνές των υπερκοσμίων τάξεων τον αέρα γέμιζαν. Οι
φθονεροί Ιουδαίοι βλέποντες τα θαυμάσια θέλησαν
όπως και στη Σταύρωση και Ανάσταση του Κυρίου να
περιγελάσουν το θείο σκήνωμα και έστειλαν μερικούς
να το ρίξουν στη γη. Δεν επρόφθασαν όμως γιατί όσοι
τόλμησαν να πλησιάσουν το «ζωαρχικόν σώμα» τιμωρήθησαν με τον πιο σκληρό τρόπο: έχασαν αμέσως το
φως τους. Ένας μάλιστα που θέλησε να απλώσει τα
χέρια του προς το πάναγνο σώμα της Παναγίας τιμωρήθηκε με σκληρότερο τρόπο: Άγγελος Κυρίου του
έκοψε με ξίφος και τα δύο χέρια. Αργότερα όταν αυτοί
μετανόησαν με ειλικρίνεια και επίστεψαν στη δύναμη
του Κυρίου έγιναν καλά και εδόξασαν το άγιο Όνομά
Του. Μετά από αυτά τα επεισόδια έφθασαν στη Γεσθημανή και έθαψαν το πάνσεπτο σώμα. Έμειναν οι Απόστολοι τρεις μέρες κοντά στο μνήμα της Θεοτόκου και
άκουγαν νύκτα και μέρα μελωδικούς ύμνους που έψαλαν ακατάπαυστα φωνές Αγγέλων. Επειδή κατά θεία
οικονομία ένας από τους Αποστόλους απουσίαζε από
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την κηδεία και ήλθε την Τρίτη ημέρα, άνοιξαν τον τάφο
για να προσκυνήσει το άγιο σώμα της Παναγίας, γιατί
πολύ το ήθελε μια και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην
κηδεία. Τότε όμως με θαυμασμό είδαν ότι ο τάφος ήταν
κενός και έλειπε το «πανάμωμον σώμα». Είχαν μείνει
όπως και στον τάφο του Κυρίου μόνο τα «εντάφια
σπάργανα» σαν μαρτυρία για τη «μετάσταση» της Παναγίας στον Ουρανό. Μέχρι και σήμερα σώζεται και
προσκυνείται ο λαξευμένος στον βράχο τάφος της Παναγίας προς δόξαν και τιμήν της υπερευλογημένης
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.
Ο τάφος της Παναγίας έγινε κατά τον ψαλμωδό «κλίμαξ
προς τον ουρανόν». Διά της κλίμακος αυτής ανήλθεν η
Παναγία στον Ουρανό και εκάθησε κοντά στον Υιό της
Ιησού Χριστό.
Κάθε χρόνο που γιορτάζουμε τη μνήμη της Κοιμήσεώς της πρέπει με ψαλμούς και ύμνους να δοξάζουμε το
άγιο Όνομά της και να παρακαλούμε να μεσιτεύει πάντοτε στον Υιό της και Θεό μας για την σωτηρία των ψυχών
μας. Στη σημερινή εποχή που η ψυχή του ανθρώπου βάλλεται από παντού και ο διάβολος καιροφυλακτεί σε κάθε
βήμα έχουμε περισσότερο ανάγκη τη μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου, για να μας διαφυλάσσει από κάθε
κίνδυνο. Ο Χριστιανός πιστεύει βαθιά, σκύβει την ημέρα
της γιορτής της και βλέπει στο βάθος των θείων κριμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως. Τότε ο
τάφος αυτός δεν γίνεται μόνο για την Παναγία «κλίμαξ
προς ουρανόν», αλλά και για κάθε πιστό χριστιανό που
αγωνίζεται έχοντας για μοναδικό του όπλο το Σταυρό του
Κυρίου. Ατενίζοντας κι εμείς προς την «Πλατυτέραν των
Ουρανών», ας σταθούμε με ευλάβεια ενώπιόν της και
ας θελήσουμε να εμπνευσθούμε από την προσωπικότητά της. Ας την παρακαλέσουμε με τη μεσιτεία της προς
τον Κύριον να μας εκλύσει προς τα άνω, ώστε κι εμείς
προς τα άνω να κατευθυνόμαστε ελπίζοντας προς τη
θείαν δύναμη και αποβλέποντες πάντα προς τον Ουρανό.
Τέλος με τα λόγια του υμνωδού ας ζητήσουμε από την
Παναγία: «Φιλάγαθε Παρθένε ράνον επί πάντας τα αγαθά
σου ελέη και σώσον ημάς, η τον Πανάγαθον Λόγον αποκυήσασα».
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To δημοσιονομικό έλλειμμα των Eλλήνων.
O αγώνας και οι θυσίες τους, έσωσαν τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό
Γράφει ο Nίκος Mάρτης πρώην Yπουργός και παλαίμαχος του B’ ΠΠ

Mε

αφορμή το βαρύ κλίμα που
δημιουργείται στην Ευρώπη
έναντι της Ελλάδας από το
τρέχον οικονομικό της πρόβλημα, πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα κατωτέρω γεγονότα.
Οι Έλληνες το 1955-1963 είχαν επιδόσεις
στην οικονομία, που δεν είχαν χώρες της ΕΟΚ.
Το 1955-1963 η Ελλάδα είχε πληθωρισμό 2%,
τον μικρότερο της Ευρώπης και ρυθμό αναπτύξεως μετά την Ιαπωνία, με τρίτη τη Γερμανία και
τέταρτες τις ΗΠΑ. Την περίοδο αυτή η Ελλάδα
είχε πλεονασματικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτούσε δημόσιες επενδύσεις. Αργότερα,
αφού η Ελλάδα είχε ήδη από το 1981 γίνει δέκατο μέλος της ΕΟΚ, δημιούργησε ένα αυξανόμενο
δημοσιονομικό έλλειμμα. Καθήκον όμως έχουν
όλες οι χώρες της σημερινής ΕΕ, να δημιουργήσουν μηχανισμό ελέγχου και αντιμετωπίσεως
των οικονομικών προβλημάτων, τα οποία ταλανίζουν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ.
Η Ελλάδα, η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης
πριν από το Β’ ΠΠ, πλην της Αλβανίας, αντιμετώπισε θαρραλέα επί δεκαετία από το 1940 έως το
1950 τις δικτατορίες της Ευρώπης, δηλαδή το
Φασισμό, το Ναζισμό και τον Κομμουνισμό, ο
οποίος απέβλεπε όχι μόνο στον έλεγχο της Ελλάδας, αλλά και στην απόσπαση της Μακεδονίας
από την Ελλάδα και την ένταξή της στην ΠΓΔΜ,
που είναι δημιούργημα του Κομμουνισμού.
Η Ελλάδα στο Β’ ΠΠ υπέστη τριπλή εχθρική

κατοχή (Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων) με
πολλούς νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σε
όλη τη χώρα. Ειδικότερα στην Αθήνα, οι νεκροί
από πείνα το 1941 πλησίασαν τους 300.000. Την
ίδια περίοδο, η Ελλάδα υπέστη επίσης και μεγάλη οικονομική αφαίμαξη από τα κατοχικά στρατεύματα. Η εσωτερική εμπόλεμη κατάσταση
1946-50, που ακολούθησε το Β’ ΠΠ μέσα στην
Ελλάδα, συμπλήρωσε την ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας μας.
Από την Ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας την
28η Οκτωβρίου 1940, μέχρι την κατάληψη και
της Κρήτης από τους Γερμανούς, η πατρίδα μας
πολέμησε ηρωικά τον Άξονα επί 216 συνολικά
ημέρες. Μετά την κατάληψη και της Κρήτης, η
Ελλάδα συνέχισε μαχόμενη δίπλα στους συμμάχους εκτός της Ελλάδας και στο εσωτερικό οργάνωσε εθνική αντίσταση. Κατά το Β’ ΠΠ πολέμησα ως Έφεδρος Αξιωματικός, με συμμετοχή
στη μάχη Οχυρών Μακεδονίας – Θράκης κατά τη
Γερμανική εισβολή το 1941, στη μάχη Ελ-Αλαμέιν με την 1η Ελληνική Ταξιαρχία, στη μάχη του
Ρίμινι με την 3η Ορεινή Ελληνική Ταξιαρχία και
στη μάχη των Αθηνών (Δεκέμβριο 1944) με την
Ταξιαρχία Ρίμινι.
Οι Έλληνες διέσωσαν τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Β’ ΠΠ, όπως δήλωσε το 1942 ο Γάλλος
Pierre Bourdan μιλώντας στο BBC: «Με την πάροδο του χρόνου θα φανεί ότι μετά την απόφαση
της Αγγλίας του 1940 ήταν η ανδρεία του Ελληνικού λαού, που συνέβαλε περισσότερο για να
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σωθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο δημιουργημένος από τον ίδιο αυτό λαό πριν από 2.400 χρόνια. Πρέπει να το σκέπτονται αυτό όταν θα διαμορφώσουν την Ευρώπη. Κάθε αχαριστία στην
Ελλάδα θα ισοδυναμούσε με προδοσία προς την
Ευρώπη».
Την ανωτέρω διαπίστωση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Χίτλερ σε συνομιλία του στις 30 Μαρτίου
1944, με τη γνωστή κινηματογραφίστρια φίλη
του Leni Riefenstahl, τονίζοντας ότι: «Η επίθεση
της Ιταλίας κατά της ελλάδας υπήρξε καταστροφική για τη Γερμανία. Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα και δεν χρειάζονταν τη βοήθειά μας, ο Πόλεμος θα είχε πάρει διαφορετική
τροπή. Θα είχαμε προλάβει να κατακτήσουμε το
Λένινγκραντ και τη Μόσχα, πριν μας πιάσει το
ρωσικό ψύχος» (από το βιβλίο της Riefenstahl).
Τα ίδια επανέλαβε και στην Πολιτική του Διαθή-

κη, που υπαγόρευσε προ του θανάτου του στις
30-4-1945.
Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και ο Στρατάρχης Κάιτελ στη Δίκη της Νυρεμβέργης, δηλώνοντας ότι: «Η αναπάντεχη και ισχυρή αντίσταση
των Ελλήνων επιβράδυνε κατά δύο και πλέον
ζωτικούς μήνες την επίθεσή μας κατά της Ρωσίας. Αν δεν είχαμε τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση,
άλλη θα ήταν η έκβαση του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο και γενικά του Πολέμου και άλλοι
θα ήταν σήμερα κατηγορούμενοι». Επίσης ο Ρ/Σ
της Μόσχας το 1942, στην Επέτειο της εισόδου
των Γερμανών στην Αθήνα, μετέδωσε: «Άοπλοι
πολεμήσατε πάνοπλους και νικήσατε. Μικροί
εναντίον μεγάλων και υπερισχύσατε. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι είστε Έλληνες. Οι
Ρώσοι κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε, χάριν
στην αντίστασή σας. Σας ευχαριστούμε».

Πολιτικά παράδοξα και άτοπα
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠN

Δ

ημοσκοπήσεις τοποθετούν κατά καιρούς
τους πολιτικούς μας, σε πολύ χαμηλά
επίπεδα εμπιστοσύνης, στις εκτιμήσεις
των πολιτών. Το φαινόμενο αποτελεί παράδοξο,
δεδομένου ότι στο δημοκρατικό πολίτευμα που
απολαμβάνουμε σήμερα, οι πολιτικοί εκλέγονται
από το λαό, ο οποίος φαίνεται ότι παρασυρόμενος από τη περιρρέουσα δημαγωγία, δεν κάνει
σωστές επιλογές προσώπων και στη συνέχεια
αντί να μέμφεται τον εαυτό του, κατηγορεί εκείνους που εκλέγει.
Η από το Σύνταγμα επιτρεπόμενη χωρίς περιορισμό δυνατότητα επανεκλογής Βουλευτών
απεριόριστες φορές, οδηγεί συχνά στο φαινόμενο η βουλευτική ιδιότητα να ασκείται διά βίου και
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πολλές φορές να κληρονομείται σε κατιόντες, με
όλα τα δυσάρεστα συνεπακόλουθα για το πολίτευμα και τον τόπο. Αντιθέτως για άλλα δημόσια
αξιώματα, όπως του Προέδρου Δημοκρατίας και
Νομάρχη, ισχύει το όριο της οκταετίας.
Τα άτοπα πολιτικών ηγετών είναι γνωστά από
την αρχαιότητα. Ο αναγνωρισμένος ως αυστηρά
αντικειμενικός Ιστορικός Θουκυδίδης, στην αρχή
της εξιστορήσεως του Πελοποννησιακού Πολέμου
(430-404 π.Χ.) κάνει σύντομη αναφορά σε παλαιότερα χρόνια, όταν το πολίτευμα ήταν ακόμη τυραννικό, ήτοι πριν ο τύραννος των Αθηνών Κλεισθένης
καθιερώσει μετά το 508 π.Χ. για πρώτη φορά τη
Δημοκρατία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Εξ
άλλου, οι τύραννοι που κυβερνούσαν τις ελληνικές

πολιτείες, δεν απέβλεπαν παρά μόνο στα προσωπικά και οικογενειακά τους συμφέροντα και γι΄
αυτό κυβερνούσαν πολύ συντηρητικά».
Και σε μεταγενέστερες εποχές οι εκτιμήσεις
για τους πολιτικούς μας δεν είναι ευμενέστερες.
Ο Αμερικανός Γενικός Πρόξενος στη Σμύρνη το
1922 George Horton, με 30ετή περίπου διπλωματική εμπειρία στην ανατολική Μεσόγειο, με
φιλελληνικά αισθήματα και Ελληνίδα σύζυγο,
έγραφε αμέσως μετά την καταστροφή από τους
Τούρκους της Σμύρνης και τη γενοκτονία του
ελληνικού πληθυσμού της στη με ημερομηνία 27
Σεπτεμβρίου 1922 επίσημη αναφορά του στο
Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Είναι απί-

στευτο – αδιανόητο θα έλεγα – μέχρι που μπορούν να φθάσουν οι Έλληνες πολιτικοί για να
διατηρήσουν το κόμμα τους στην εξουσία έστω
και μία εβδομάδα παραπάνω: μπορούν να θυσιάσουν την πατρίδα τους ή και ανθρώπινες ζωές,
προκειμένου να κρατηθούν στην κυβέρνηση».
Το συμπέρασμα προκύπτει μόνο του. Οι ψηφοφόροι είμαστε υπεύθυνοι στη δημοκρατία για
τους πολιτικούς που εκλέγουμε και οφείλουμε
να επιλέγουμε αξιοκρατικά τα πρόσωπα στα
οποία εμπιστευόμαστε τις τύχες τις δικές μας και
της χώρας μας. Διατάξεις που επιτρέπουν βουλευτικές θητείες πέραν της οκταετίας και άλλα
προνόμια, πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν.

To κτίριο του «Υπουργείου Ναυτικών»
στην πλατεία Κλαυθμώνος
Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Ξενοφών Π. Μαυρογιάννης ΠN

Tο

ιστορικό του κτιρίου όπου σήμερα
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης
του Ναυτικού (ΔΔΜΝ) στην πλατεία Κλαυθμώνος, μας οδηγεί στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης του Έθνους. Τότε που ο χώρος όπου
θεμελιώθηκε το κτίριο, ήταν ακόμη οικόπεδο.
Πριν από ενάμιση αιώνα αποτελούσε το στολίδι στην πλατεία του «Κήπου του Παλαιού Παλατιού», όπως ονομαζόταν η σημερινή πλατεία
Κλαυθμώνος. Εκεί βρίσκονταν τα «Παλαιά Ανάκτορα» όπου από το 1835 στην οικία Βούρου
(σημερινό Μουσείο Πόλης των Αθηνών) μαζί με
τις οικίες Μαστρανικόλα και Αφθονίδου διέμενε,
προσωρινά, ο βασιλεύς Οθων μέχρι την αποπεράτωση των οριστικών ανακτόρων το 1843, που
σήμερα στεγάζεται η Βουλή των Ελλήνων.
Η πλατεία με τα χρόνια άλλαξε ονόματα: πρώτα

ονομαζόταν «Κήπος του Νομισματοκοπείου» από
το ομώνυμο στην πλατεία κτίριο, μετά «Κήπος του
Υπουργείου Οικονομικών» που βρισκόταν επί της
πλατείας, για να λάβει το 1878 το σημερινό της όνομα «Πλατεία Κλαυθμώνος» από ένα χρονογράφημα
στο περιοδικό «Εστία» που την παρομοίασε με «Κήπο Κλαυθμώνος», επειδή οι απολυόμενοι σε κάθε
κυβερνητική αλλαγή δημόσιοι υπάλληλοι – τότε
δεν ίσχυε η μονιμότητα – συγκεντρώνονταν μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών για να «κλαυθούν»
για την απόλυσή τους. Κατ’ άλλους η ονομασία προήλθε από τους υπουργούς που έκαναν και αυτοί το
ίδιο όταν έχαναν το χαρτοφυλάκιό τους.
Η πλατεία Κλαυθμώνος και το ωραιότατο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Παπαρρηγοπούλου
και Παλαιών Πατρών Γερμανού, λόγω και της
γειτνίασής τους με την επί της οδού Σταδίου Παλαιά Βουλή, συνδέθηκαν άρρηκτα, από τα τέλη
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Φωτογραφίες:

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Aπό αριστερά: Eίσοδος κεντρικής πύλης επί της πλατείας Κλαυθμώνος με τους δύο κίονες
από Τοσκανικούς μονόλιθους. Είσοδος από οδό Παπαρρηγοπούλου, της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού

του 19ου αιώνα, με τις πολιτειακές και πολιτικές
εξελίξεις του νεώτερου Ελληνικού Κράτους.
Ας αρχίσουμε όμως, να ξετυλίγουμε από την αρχή
το κουβάρι της ιστορίας του κτιρίου το οποίο προήλθε από τη συνένωση δύο γειτονικών κτιρίων, το
πρώτο γωνία Παπαρρηγοπούλου και Παλαιών Πατρών Γερμανού (οικία Σκυλίτση), το δεύτερο με πρόσοψη επί της πλατείας Κλαυθμώνος (κτίριο ΝΑΤ).

Στο φως η Ιστορία
Ο πλούσιος έμπορος Ιωάννης Σκυλίτσης το 1844
έκτισε μία πολυτελέστατη ημιτριώροφη κατοικία που
κατελάμβανε περίπου το μισό οικόπεδο εκτάσεως
1.031 τετρ. πήχεων στην οποία κατοίκησε με την οικογένεια του μέχρι το 1865. Ονομαστοί Ιταλοί τεχνίτες διακόσμησαν τις οροφές και τμήματα των τοίχων
εσωτερικά δημιουργώντας, ένα θαυμαστό σύνολο
με φανταστικές λεπτομέρειες. Σε πολλά σημεία οι

«σκιές» δίνουν με ιλλουζιονιστικό τρόπο την εντύπωση γύψινων διακοσμήσεων ενώ πρόκειται για
επίπεδες απεικονίσεις. Στον όλο διάκοσμο διακρίνουμε στοιχεία επίδρασης από την ιταλική ζωγραφική προσαρμοσμένα στην αισθητική και τεχνοτροπία
που επικρατούσε το 19ο αιώνα στην Αθήνα.
Δυστυχώς με την πάροδο των 150 χρόνων οι
εξαίρετες τοιχογραφίες και οροφογραφίες θάφτηκαν από ενάμιση πόντο σοβάδες και λαδομπογιές λες και κάποιο άγνωστο χέρι σε άγνωστο χρόνο θέλησε να εξαφανίσει την ταυτότητα
και ιστορία τους. Τα τελευταία χρόνια γίνονται
προσπάθειες – η αλήθεια είναι όχι αποφασιστικές – να τις αποκαλύψουν. Εξωτερικά το κτίριο
έχει νεοκλασική μορφή με χαρακτηριστικό στοιχείο δύο κίονες από τοσκανικούς μονόλιθους,
στην κεντρική πύλη (επί της πλατείας Κλαυθμώνος) που παραπέμπουν σε Ιταλό αρχιτέκτονα.
η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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O Tζετζές. 1904. Σημαιοφόρος Γεράσιμος

Mεταξάς (A.M.130). Ένα αθέλητα μακρύ ταξίδι
σχεδόν το γύρο του κόσμου
B’ μέρος

Ό

Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Θεόδωρος Mανωλόπουλος ΠN
Bετεράνος B’ ΠΠ

ταν, μετά χρόνια, πολλοί βασιλικοί αξιωματικοί απεστέλλοντο προς ευρυτέρας
σπουδάς εις τας διαφόρους φυλακάς
του κράτους όσοι είχαν την τιμήν να κλεισθούν
προς σωφρονισμόν εις τας φύλακας του Ιτζεδίν
κοντά στη Σούδα, από βαρυποινίτας συναδέλφους
των εμάθαιναν ως απήχησιν μιας παληάς ιστορίας
περί Ρώσων το εξής.
Κοντά στις φυλακές Ιτζεδίν και παραπλεύρως
του δημοσίου δρόμου που ωδηγούσε προς την
Σούδα, υπήρχαν μερικοί λάκκοι στενοί κι όχι βαθείς. Αυτούς τους λάκκους οι εντόπιοι ωνόμαζαν
«τρύπες των Ρώσων», διότι, καθώς οι Ρώσοι
ναύται πέρναγαν απ’ εκεί να παν στα καράβια
τους, πάντα στουπί μεθυσμένοι, παραπατώντας
πέφταν μέσα στους λάκκους, από τους οποίους
καθίστατο αδύνατον να βγουν χωρίς εξωτερικό
χέρι βοηθείας.
Την ρομαντική περίοδο που ζούσαμε τότε, σαν
τους ιππότες του μεσαίωνα, όλοι ζηλεύαμε τις
πολεμικές περιπέτειες. Το πνεύμα αυτό εδημιούργησε τον Μακεδονικόν Αγώνα, που αφύπνισε
το πατριωτικό αίσθημα του Ελληνικού Λαού,
ναρκωμένο από την ανόητη ήττα μας του 1897
από τους Τουρκαλάδες. Το ίδιο πνεύμα μας καθωδήγησεν εις τους θριάμβους του 1912 και
1913. Μεγάλο διά τούτο το ενδιαφέρον μας για
τους ηρωικούς Ιάπωνας του Ρωσοϊαπωνικού
πολέμου. Ένας πλωτάρχης Ρώσος, Σεμενώφ το
όνομα, με το τέλος του πολέμου αυτού, εξέδωκε
τέσσαρα βιβλία με χτυπητούς-τίτλους, περιγρά-

φοντας τις διάφορες φάσεις του κατά θάλασσαν
ατυχούς πολέμου τους, όπως «Προς την οδόν
του μαρτυρίου», όταν περιγράφει τον πλουν του
«Ροτζεστβένσκυ» από την Βαλτικήν μέχρι της
τραγωδίας του εις την Ναυμαχίαν της Τσουσίμα,
ή «Ο εξαγνισμός», τελευταίος τόμος, του οποίου
θυμάμαι μάλιστα και την ρωσικήν αντίστοιχον
λέξιν «Ρασπλάτα», όταν περιγράφει τας επαναστατικάς εκδηλώσεις εις τον τόπον του, από αντίδρασιν προς την ήτταν, όπως ενόμιζεν εκείνος
τότε. Ερουφούσαμε όλοι μας τότε τα βιβλία αυτά,
τα οποία με την σημερινήν πείραν θα τα εχαρακτήριζε κανείς μυθιστορηματικά. Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται σχετικά εδώ προέρχονται
και από τον Σεμενώφ, αλλά κυρίως από τον Τζετζέ, τον οποίον, μετά την εδώ επιστροφήν του
εθεωρούσα ως μυθικόν ήρωα, διότι είχε λάβει
μέρος εις την μεγαλυτέραν ναυμαχίαν της τότε
εποχής, αν και, σεμνός και ολιγόλογος, σε κανένα σχεδόν δεν μετέδιδε λεπτομέρειες της περιπέτειας του εκείνης. Έχαιρε βαθείας κοινής εκτιμήσεως και διά τούτο, όταν ο Ελευθ. Βενιζέλος
ήλθε πανίσχυρος Πρωθυπουργός το 1911, αναλαβών και το Υπουργείον Ναυτικών προσωπικώς, το Τζετζέ εδιάλεξε διά την εμπιστευτικήν
θέσιν του υπασπιστού του.

η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Τα παρασκήνια της ενάρξεως
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠN

Σ

τις 23 Αυγούστου 1939, όλοι οι υψηλόβαθμοι Διοικηταί Μεγάλων Μονάδων
της Γερμανίας, διετάχθησαν να παρευρεθούν σε ομιλία του Χίτλερ, στο γραφικό ησυχαστήριό του «Φωλιά των Αετών» στο
Obersalberg της Βαυαρίας. Τα Επιτελικά αυτοκίνητα σαν κύμα ανέβαιναν, τον με λευκό τσιμέντο ελικοειδή ανηφορικό δρόμο αφήνοντας πίσω
το χωρίον Berchtesgaden, όπου μετά από αρκετές στροφές ευρέθησαν σ’ έναν επίπεδο χώρο.
Εκεί, στα βράχια του βουνού είχαν κατασκευασθεί δύο τεράστιες μπρούτζινες πόρτες που τις
φρουσούσαν άνδρες των SS και οι οποίες οδηγούσαν σ’ ένα τούνελ από μάρμαρο, φωτιζόμενο
με τεράστιες λάμπες στον τοίχο.
Οι οδηγοί, εστάθμευσαν τα αυτοκίνητα σε αυτό
το μεγάλο υπαίθριο γκαράζ και οι Διοικηταί, από
αυτό το τούνελ προχώρησαν προς ένα μεγάλο
ανελκυστήρα, ο οποίος από μια σήραγγα κατακόρυφα μέσα στο βράχο, ανήρχετο σε ύψος 400
ποδών και όταν οι πόρται άνοιξαν, ευρέθησαν
στη «Φωλιά των Αετών» σε υψόμετρο 6.184
ποδών, στο εσωτερικό μίας οικίας.
Ο Χίτλερ άφησε τους καλεσμένους του να περιμένουν λίγα λεπτά στον προθάλαμο όπου εκτίθεντο οι συλλογές του εκ πορσελάνης από το
Nuphemburg. Με το σύνθημα από ένα ξανθό γίγαντα, ο οποίος ήτο ο αρχηγός της φρουράς των
SS του Χίτλερ, εισήλθον σε μία μεγάλη σάλα, για
την ομιλία. Από εκεί, η θέα από το πανοραμικό
παράθυρο ήτο Βαγκνερική, όπου το Untersberg,
το υψηλόν βουνόν κοντά στο Salzburg, που κατά
το μύθο «ο Αυτοκράτωρ Φρειδερίκος Μπαρμπα-
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ρόσα ανέμενε το κάλεσμα για την ανύψωση και
εγκαθίδρυση της δόξης της Γερμανικής Αυτοκρατορίας» και όπου τα κωδωνοστάσια και τους
λόφους της πόλεως Salzburg εκεί, που εγεννήθη ο Mozart, τα έβλεπες έμπροσθέν σου.
Οι προσκεκλημένοι εκάθησαν σε αναπαυτικές
πολυθρόνες στη σάλα, που εδέσποζε ένα τεράστιο τζάκι από κοκκινωπό μάρμαρο Ιταλίας, δώρο του φίλου του, Μουσολίνι, με το μπούστο του
μουσουργού Richard Wagner στο έμπροσθεν
μέρος και οι τοίχοι ήσαν καλυμμένοι με σπάνιους
πίνακες ζωγραφικής.
Ο Χίτλερ άρχισε την ομιλίαν του ως εξής:
«Προφανώς, δεν θα υπάρξει ποτέ στην Ιστορία,
άνθρωπος με μεγαλύτερη εξουσία, από την οποία
έχω εγώ τώρα. Η ύπαρξή μου, λοιπόν, είναι γεγονός μεγάλης σημασίας. Αλλά, δύναται ανά πάσαν στιγμήν, να φύγω από την ζωή από έναν
εγκληματία ή από έναν παρανοϊκό. Γι’ αυτό, δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πόλεμος πρέπει να
διεξαχθεί, όσο εγώ ζω».
Εκθέτοντας τους διαφόρους κινδύνους για τη
ζωή του, ανακοίνωσε ότι: «Ο υπουργός Εξωτερικών έχει υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας με τη
Ρωσία. Και ενώ, πρότερον μία επίθεση κατά της
Πολωνίας σήμαινε πόλεμο με την Αγγλία και Γαλλία, τώρα είναι βέβαιον ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος. Και αφού, κτυπήσαμε τις Δυτικές Δυνάμεις
παίρνοντάς τους τη Ρωσία, τώρα θα κτυπήσωμεν
στην καρδιά την Πολωνία. Από ό,τι γνωρίζομεν,
ο στρατιωτικός δρόμος είναι ελεύθερος».
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη
στο ακροατήριο. Ο Χίτλερ μιλούσε με τόση δύνα-

Aριστερά: Η «Φωλιά των Αετών», στην κορυφή του βουνού, όπως είναι σήμερον. Δεξιά, φωτογραφία εποχής που απεικονίζει το σαλόνι με το τζάκι, όπου ανεπαύετο ο «Φύρερ» στην αετοφωλιά

μη, που όλοι οι άλλοι σιωπούσαν. «Γιατί πρέπει να
υπάρξει πόλεμος; Διότι, δεν έχομεν τίποτα να χάσωμεν. Μόνον να κερδίσωμεν» και κατέληξε:
«Όλες αυτές οι ευνοϊκές συγκυρίες δεν θα διαρκέσουν παρά δύο ή τρία χρόνια. Κανείς δεν γνωρίζει πόσον χρόνο θα ζήσω. Έτσι, καλύτερος χρόνος διά πόλεμον είναι τώρα. Ο Αννίβας, ο Φρειδερίκος ο Μέγας και οι Χίντεμπουργκ και Λουνεντόρφ, εκμεταλλεύθησαν τας περιστάσεις».
Η συνάντηση έκλεισε, μ’ ένα αργοπορημένο γεύμα,
κατά το οποίον ο Στρατάρχης Γκαίριγκ ήτο τόσο περιχαρής, που διήρχετο, από τραπέζι σε τραπέζι, ευχαριστώντας και υποσχόμενος τα πάντα, ενώ ο Χίτλερ
έδινε οδηγίες στους στρατηγούς να είναι «αυστηροί
και χωρίς έλεος». Τότε ανακοίνωσε ότι ο «Άσπρος
φάκελλος» θα τεθεί σε λειτουργία την 26 Αυγούστου
του 1939, ώρα 04.30 και αντικείμενον της επιχειρήσεως η «Καταστροφή της Πολωνίας».
Πάντως, υπήρξαν πολλοί που εναντιώθησαν
στις προκλήσεις του Χίτλερ και στον κίνδυνο καταστροφής της πατρίδος τους. Έπρεπε κάτι να
κάνουν, πριν είναι πολύ αργά. Πώς έπρεπε, όμως
να τον σταματήσουν; Έτσι, ο ναύαρχος Κανάρης
το ευρήκε ως ευκαιρία να ματαιώσει τα σχέδια
του Χίτλερ. Αμέσως, με τη λήξη της συγκεντρώσεως, οδήγησε το αυτοκίνητό του από το
Berchtesgaden εις το ξενοδοχείον «Four

Οι στρατηγοί Eisenhower και Clark από επίσκεψή
τους το Μάιο του 1945 στη Φωλιά.

Seasons» στο Μόναχον και εκεί, έγραψε αρκετές
γραμμές, σ’ ένα χαρτί, και τις έδωσε στο βοηθό
του στρατηγό Hans Oster. Αυτός, με τη σειρά
επήρε την υπερταχεία για Βερολίνο και μέσα στο
τραίνο συνήντησε έναν κύριο με πολιτική ενδυμασία, το βοηθό του Στρατιωτικού Ακολούθου
της Ολλανδίας στο Βερολίνο, ταγματάρχη Jacob
Sas, φίλον του από πολλά χρόνια όπου του έδωσε τις σημειώσεις του Κανάρη, και το βράδυ της
23 Αυγούστου, όλη η ομιλία του Χίτλερ ευρίσκετο στο γραφείο του ταγματάρχου Foley στο Βερολίνο, ως επίσης και στα γραφεία των μυστικών
υπηρεσιών, φιλικών προς την Ολλανδία.
η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Η δημιουργία του κόσμου50
Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

Γ

ύρω από τη δημιουργία του κόσμου
έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πολλές
θεωρίες, τόσο προ Χριστού όσο και μετά Χριστόν. Δύο είναι οι κοσμοθεωρίες που ευρίσκονται σε αντίθεση. Η υλιστική – φυσιοκρατική από τη μία πλευρά, με κύριο στήριγμά της τη
θεωρία της εξελίξεως, και η χριστινιακή (της Βίβλου), που υποστηρίζει την αυτοτελή δημιουργία
του κόσμου και της ζωής.
Κατά τους εξελικτικούς ο Θεός Δημιουργός
δεν αποκλείεται για τη δημιουργία του κόσμου να
χρησιμοποίησε σαν μέθοδο, τρόπο, την εξέλιξη

των όντων.
Η εξέλιξη πάντως επιστημονικά προϋποθέτει
αιτιώδη σχέση ενός χρονικά προηγούμενου γεγονότος με ένα χρονικά επόμενο γεγονός. Όμως
δεν υπάρχουν, ενδιάμεσοι οργανισμοί μεταξύ
πρωτοζώων και μεταζώων. Όλα τα σημερινά
είδη εμφανίζονται εντελώς απότομα στα απολιθώματα, χωρίς ενδείξεις εξελικτικών ενδιάμεσων μορφών.
Σύμφωνα με τους εξελικτικούς, υπήρξαν τρεις
γεωλογικές περίοδοι εντός των οποίων σημειώθηκε η εξέλιξη. Ο Παλαιοζωικός αιώνας (εμ-

50. Από τους αρχαίους Έλληνες ασχολήθηκαν με τη δημιουργία του κόσμου οι Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Πυθαγόρας, Εμπεδοκλής,
Ξενοφάνης, Ηράκλειτος, Λεύκιππος, Δημόκριτος και Αριστοτέλης. Οι Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Εμπεδοκλής και Ηράκλειτος υποστήριξαν ότι η αιτία του παντός είναι τα υλικά στοιχεία του κόσμου. Οι Λεύκιππος και Δημόκριτος υποστήριξαν ότι η φύση αποτελείται από
άτομα και αδιαίρετα σωματίδια, τα οποία ενούμενα συντελούν στη δημιουργία και αποχωριζόμενα στη φθορά. Σύμφωνα με τον Ησίοδο
(βλέπε κοσμογονία – θεογονία), η δημιουργία του κόσμου εξελίχθηκε ως εξής: Πρώτα έγινε το χάος, δεν λέγει τι υπήρχε πριν από αυτό.
Ύστερα η γη, το αιώνιο στερεό βάθρο όλων, και ο Έρως. Ο έρωτας εδώ προσωποποιεί, κατά τους ερμηνευτές της μυθολογίας, την ελκτική δύναμη που συγκρατεί τα στοιειώδη σωματίδια. Από το χάος γεννήθηκε ο Έρεβος και η μαύρη νύχτα, που προσωποποιούν το αρχικό
σκότος, διηρεμένο στα δύο φύλα (άρρεν, θήλυ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η γέννηση του Αιθέρα και της ημέρας. Η γη γέννησε τον
Ουρανό, Γη και Πέλαγος γέννησαν τον Πόντο. Γη και Ουρανός εγέννησαν τον Ωκεανό. Με τη δημιουργία και εξέλιξη του φυσικού κόσμου
ασχολούνται τρεις μεγάλες θεωρίες, η θεωρία της σχετικότητος, η κβαντική θεωρία και η θεωρία του Χάους και της πολυπλοκότητας.
Σύμφωνα με τους Έλληνες, η αιτία διατήρησης του κόσμου είναι η συμπλοκή των ατόμων των μαζών. Οι θεωρίες των Ελλήνων κατέληγαν ότι το σύμπαν είναι ακυβέρνητο και κινείται όπως τύχει. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι δεν καταπιάστηκαν με τη θεογονία, όπως ο
Ησίοδος, αλλά με την κοσμογονία. Δέχτηκαν ότι ο Θεός είναι ένας αγέννητος και ανώλεθρος δημιουργός και κυβερνήτης του κόσμου.
«Αρχήν των όντων το άπειρον, εξ ων δε η γένεσις εστί τοις ούσι, και την φθοράν εις ταύτα γίγνεσθαι κατά το χρεών» (Αναξίμανδρος).
Πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι άλλο πράγμα είναι η δημιουργία του κόσμου και άλλο πράγμα είναι η δημιουργία της φύσης κατά τους
προσωκρατικούς. Η λέξη κόσμος υπονοεί την ευταξία και συνεπώς δημιουργία του κόσμου σημαίνει τάξη στο προηγούμενο χάος που
επικρατούσε. Ο Πλάτων, που επίσης δέχεται το Θεό ως δημιουργό του κόσμου, υποστηρίζει την προΰπαρξη της ύλης σε μια κατάσταση
αταξίας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει (Τίμαιος 32bc) ότι το σώμα του κόσμου γεννήθηκε απο τα τέσσερα στοιχεία, πυρ, γη, ύδωρ και αέρα,
αφού εναρμονίσθηκε μέσω της αναλογίας και από αυτά παρέλαβε τη φιλία έτσι ώστε αφού συνετέθη ενιαίο και ίδιο με τον εαυτό του,
έγινε αδιάλυτο για κάθε άλλον εκτός από αυτόν που το συνέδεσε. Αντίθετα προς την αρχαία ελληνική σκέψη, που προϋπέθεσε ότι υπήρχε «κάτι» από το οποίο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, η πατερική θεολογία θέσπισε το δόγμα ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το απόλυτο μηδέν, από το «ουκ είναι». Ο δημιουργός Θεός του Πλάτωνα δημιουργεί από την προϋπάρχουσα ύλη, έτσι δεσμεύει την ελευθερία
του δημιουργού θεού στην Ανάγκη. Ο Πλάτων βλέπει τη δημιουργία του κόσμου ως αποτέλεσμα διαμόρφωσης της ύλης και σχηματοποίησής της με βάση τις ιδέες του Νου-Δημιουργού, ο οποίος όπως κάθε ανθρώπινος τεχνίτης, προσπαθεί να εικονίσει ή να πλάσει το δημιούργημά του δουλεύοντας με τρία δεδομένα σε αυτόν, ήτοι τις ιδέες οι οποίες μένουν πάντα αναλοίωτες, την ύλη που μετασχηματίζεται
και το χώρο. Στην πλατωνική αντίληψη απαντά ο άγιος Αθανάσιος: «Άλλοι δε εν οις και ο μέγας παρ’ Έλλησι Πλάτων, εκ προϋποκειμένης
και αγενήτου ύλης πεποιηκέναι τον Θεόν τα όλα διηγούνται, μη γαρ δύνασθαι τι ποιήσαι τον Θεόν, ει μη προϋπέκειτο η ύλη, ώσπερ και τω
τέκτονι προϋπεκείσθαι δει το ξύλον, ίνα εργάζεσθαι δυνηθή. Ουκ ίσασι δε τούτο λέγοντες ότι ασθένειαν περιτιθέασι τω θεώ, ει γαρ ουκ
έστι της ύλης αυτός αίτιος, αλλ’ όλως εξ υποκειμένης ύλης ποιεί τα όντα, ασθενής ευρίσκεται, μη δυνάμενος άνευ της ύλης εργάζεσθαι
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φάνιση θαλάσσιας ζωής και αμφιβίων), ο Μεσοζωικός αιώνας (εμφάνιση ερπετών) και ο Καινοζωικός αιώνας) εμφάνιση πτηνών και θηλαστικών). Σύμφωνα με τη Γένεση (1, 20-25) την πέμπτη ημέρα της Δημιουργίας έγιναν οι ιχθύες και
τα πτηνά και την έκτη ημέρα τα χερσαία ζώα. «Και
είπεν ο Θεός εξαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών
ζωσών και πετεινά πετόμενα επί της γης κατά το
στερέωμα του ουρανού. Και εποίησεν ο Θεός τα
κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών,

α εξήγον τα ύδατα κατά γένη αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος [...] Και είπεν ο Θεός
εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και
εγένετο ούτως».
Η χριστιανική αποκάλυψη και διδασκαλία δεν
μαρτυρεί περί της εξελίξεως. Ούτε στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής από τους Πατέρες γίνεται
αποδεκτή η εξέλιξη σαν τρόπος δημιουργίας του
κόσμου.
η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

τι των γενομένων [...] Ει ούτως έχει, κατ’ αυτούς, ο Θεός τεχνίτης μόνον και ου κτίστης εις το είναι, ει την υποκειμένην ύλην εργάζεται, της
δε ύλης ουκ έστιν αυτός αίτιος. Καθόλου γαρ ουδέ κτίστης αν λεχθείη ει μη κτίζει την ύλην εξ ης και τα κτισθέντα γέγονε» («Περί Ενανθρωπίσεως του Λόγου» 2). Η βαβυλωνιακή και χαλδαϊκή κοσμογονία συμπίπτουν. Σύμφωνα με την κοσμογονία των Βαβυλωνίων, οι
θεοί ναι μεν ήταν αθάνατοι αλλά γεννητοί εν χρόνω. Πριν τη γένεση του κόσμου επικρατούσε το άπειρο κενό, το οποίο διέπνεαν δύο αρχικές οντότητες, πνεύματα υγρά. Το άρρεν πνεύμα, ο Απαχού, ωκεανός γλυκέων υδάτων, ο οποίος περιέβαλλε τη γη, και το θηλυκό
πνεύμα, Ταμιάτ, η θάλασσα. Από τα δύο αυτά πνεύματα προήλθαν όλα τα όντα. Ο Ηράκλειτος γράφει: «Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων
ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων πώποτ’ εποίησεν, αλλ ην αιεί και εστί και έσται, πυρ αείζωον απτόμενον μέτρα και σβεννύμενον μέτρα»
(«Αυτόν εδώ τον κόσμο δεν τον έφτιαξε ούτε κάποιος από τους θεούς ούτε κάποιος από τους ανθρώπους, αλλά υπήρχε πάντοτε και
υπάρχει και θα υπάρχει, σαν μια αείζωη φωτιιά που ανάβει και σβήνει σύμφωνα με ορισμένο μέτρο»). Ο Πλούταρχος διαφωνεί με τον
Ηράκλειτο και συντάσσεται με τη θέση του Πλάτωνα ότι η ύλη και η ουσία από την οποία έγινε ο κόσμος υπήρχε πάντοτε και ότι προσφέρθηκε από μόνη της στο δημιουργό Θεό: «Ακοσμία γαρ ην τα προ της του κόσμου γενέσεως». Δηλαδή υπήρχε προκοσμική ύλη και προκοσμική ψυχή, ήταν αγέννητες, αλλά ο κόσμος και η ψυχή του κόσμου είναι προϊόντα γενέσεως και δημιουργίας. Σε ό,τι αφορά την ηλικία
της γης οι εξελικτικοί γεωλόγοι συγκλίνουν στον υπολογισμό 4,5-5 δις. έτη. (Η θάλασσα, που δημιουργήθηκε βραδύτερα, υπολογίζεται
με τη μέθοδο του ουρανίου, ότι έχει ηλικία 1.260.000 έτη). Η βιολογική ζωή, σύμφωνα πάντα με τους εξελικτικούς, παρήχθη τυχαία πριν
2 δις. έτη και ο άνθρωπος εμφανίσθηκε πριν 3,6 εκατομ. έτη. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αριθμοί είναι απλώς επιστημονικές εκτιμήσεις όχι καθολικές. Η παρουσία λογικού ανθρώπου επιβεβαιώνεται με επιστημονικές μεθόδους σε ευρύ φάσμα γεωλογικών στρωμάτων.
Η δυσκολία έγκειται στην ακριβή χρονολόγηση. Υπάρχουν ευρέως διιστάμενες τοποθετήσεις.
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H ναυμαχία του Γέροντα
Γράφει ο Yποναύαρχος (ο) εα N. Tσαπράζης ΠN

Π

ριν από τη ναυμαχία του Γέροντα προηγήθηκε η ναυμαχία της Κω, μεταξύ
Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων και
του Τρινησίου Στόλου. Επειδή τα αποτελέσματα
αυτής ήσαν αμφίβολα, ο ελληνικός Στόλος δεν
απομακρύνθηκε παρακολουθώντας τον Τουρκικό Στόλο που για στόχο του είχε βάλει την κατάληψη της Σάμου. Κατά το σχέδιο του Ελληνικού
Στόλου σημείο συναντήσεως όλων των ελληνικών πλοίων ήταν ο κόλπος του «Γέροντα» που
βρίσκεται στα Μικρασιατικά παράλια μεταξύ Αλικαρνασσού και Φαρμακονησίου.
Ενώ λοιπόν τα ελληνικά πλοία παρέμειναν σε
επιφυλακή μέσα στον κόλπο, το πρωί της 28ης
Αυγούστου φάνηκαν μπροστά στον κόλπο του Γέροντα επτά Αιγυπτιακά πλοία, τα οποία ο ελληνικός στόλος κατεδίωξε μέχρι το Στενό της Κω.
Επειδή δεν εμφανίσθηκαν άλλα τουρκικά πλοία,
αυτά τα ελληνικά πλοία που καταδίωκαν τα Αιγυπτιακά διατάχθηκαν να επιστρέψουν πίσω. Λόγω
όμως της διαφωνίας των Ναυάρχων μόνον είκοσι δύο γύρισαν πίσω, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν
διαδρομούντα μεταξύ των νησιών Λειψοί και
Φαρμακονήσι. Το πρωί της 29ης του μηνός Αυγούστου 1824, τα μεν 22 πλοία παρέμειναν στον
κόλπο του Γέροντα ακινητοποιημένα από νηνεμία,
τα δε υπόλοιπα διαδρομούσαν περί 5-15 μίλια
απόσταση από τον κόλπο του Γέροντα. Οπότε φάνηκε από μακριά ο τουρκικός Στόλος υπό την Αρχηγία του Χοσρέφ. Ο Τούρκος αρχηγός κατάλαβε
την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται ο Ελληνικός στόλος διασπασμένος και ακινητοποιημένος
και θεώρησε μοναδική ευκαιρία να τον προσβάλλει μέσα στον κόλπο του Γέροντα, και να τον βυθίσει. Ο Μιαούλης κατάλαβε το σχέδιο του Χοσρέφ
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και διέταξε άμεση άπαρση των πλοίων και ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων λόγω ανέμου,
ενώ για τα εκτός του Κόλπου διαδρομούντα διέταξε να προσπαθήσουν να πλησιάσουν τα υπόλοιπα πλοία, του Μιαούλη, ώστε να ενωθεί η παράταξη του Στόλου.
Πριν τα δυο τμήματα του Ελληνικού Στόλου προλάβουν να ενωθούν, ο εχθρός πλησίασε και άνοιξε
πυρ και τα μεν Αιγυπτιακά πλοία υπό τον Ισμαήλ
Γιβραλτάρ, προσέβαλαν το τμήμα του Μιαούλη, ο
οποίος παρά τη νηνεμία κατόρθωσε να εξέλθει του
κόλπου, πλέοντας προς δυσμάς, αφήνοντας πίσω
το ακρωτήριο του Γέροντα. Ο δε Χοσρέφ πλέοντας
την εγγυτάτη προσπαθεί να εκμεταλλευθεί το κενό
του ελληνικού Στόλου προσβάλλοντας το ένα τμήμα και εμποδίζοντας την ένωση του ελληνικού
στόλου. Για την απόκρουση του Χοσρέφ διατάσσεται επίθεση Πυρπολικών η οποία εκτελέσθηκε από
Ψαριανούς πυρπολητές, τον Παπανικολή, Νικοδήμου και μερικών άλλων. Στην πυρπολική επίθεση
λαμβάνουν μέρος και μερικά Υδραϊκά και Σπετσώτικα πυρπολικά, κάτω από σφοδρό κανιοβολισμό
των Αιγυπτίων. Ο πυρπολητής Ματρόζος προσπαθεί να οδηγήσει το πυρπολικό του κατά ενός Βρικίου των 20 πυροβόλων, αποτυγχάνει όμως λόγω
του αντιθέτου αέρα. Τότε το ίδιο πλοίο, προσβάλλεται από το πυρπολικό του Πιππίνου, ο οποίος
βαριά τραυματισμένος αναγκάζεται να θέσει τη
φωτιά σε αυτό, άκαιρα. Έτσι και το πλοίο κάηκε
άδικα και το πλήρωμά του μόλις και μετά βίας σώθηκε. Στη συνέχεια το ίδιο Βρίκι προσβάλλεται από
το πυρπολικό του Μουσού, αυτή τη φορά επιτυχώς,
όπου ανατινάσσεται στον αέρα, με απώλειες 300
περίπου ανδρών. Στο μεταξύ κατά το μεσημέρι κατόρθωσε ο Ελληνικός Στόλος να ενωθεί, ο δε

Τουρκοαιγυπτιακός στόλος, υπό την πίεση της
πρώτης επιθέσεως πυρπολικών που είχε επιτυχία,
έχοντας τον άνεμον προσήνεμο, επιτίθεται κατά
του κέντρου του ελληνικού στόλου, όπου η μάχη
κορυφώνεται. Το πυροβολικό μαίνεται, θολώνει
από τον καπνό ο ουρανός και τα πλοία μάχονται, όχι
ομαδικά αλλά το ένα με το άλλο. Η Αρχηγίδα του
Σαχτούρη βαριά τραυματισμένη εγκαταλείπει τον
αγώνα. Τότε η σωτηρία και πάλι έρχεται από τα
πυρπολικά. Πρώτο ρίχνεται το πυρπολικό του Γ.
Παπαντωνίου σε μια φρεγάτα 44 κανονίων με πλήρωμα 650 άνδρες. Παλεύουν οι αντίπαλοι να σβήσουν τη φωτιά, αλλά φθάνει τότε ο Βατικιώτης και
συμπληρώνει την καταστροφή. Το πλήρωμα και οι
400 στρατιώτες ανατινάζονται στον αέρα. Κατ’ άλλη εκδοχή η φρεγάτα ήταν Τυνησιακή και πρώτος
την κτύπησε ο Θεοχάρης. Στη συνέχεια άλλο πυρπολικό προσβάλλει και ανατινάσσει στον αέρα μια
τουρκική Κορβέτα και αυτό μαζί με το περιστατικό
της Φρεγάτας φέρνει αταξία στον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο και πανικό. Αυτός αναγκάζεται να υποχωρήσει και να κυνηγηθεί από ελληνικά πλοία για
μικρό χρόνο, οπότε σταμάτησαν την καταδίωξη και
το πυρ.
Σχολιάζοντας την παραπάνω ναυμαχία μπορούμε να πούμε τα εξής: Πρώτον ο εχθρός δεν κατόρ-

θωσε τον αντικειμενικό του σκοπό, δηλαδή την
κατάληψη της Σάμου και τη συντριβή του Ελληνικού Στόλου, παρά το γεγονός ότι ο Ελληνικός Στόλος βρισκόταν σε δυσμενή θέση, ακινητοποιημένος και διασπασμένος. Αντίθετα ο Τουρκοαιγυπτιακός ήταν ενωμένος και πλέον ισχυρός και έχασε
τη μοναδική ευκαιρία να τον συντρίψει. Τούτο
οφείλεται κατά μέγα μέρος στην Ηγεσία του, που
ήταν ο Μιαούλης, άνθρωπος ψύχραιμος, αποφασιστικός και διορατικός, διότι αμέσως κατάλαβε τι
σκοπό είχαν οι Τούρκοι και πρόλαβε και ρυμούλκησε τα πλοία εκτός του κόλπου. Αλλά οπωσδήποτε και στη χρήση των πυρπολικών, που αποτελούσαν για την εποχή αυτή ένα μοναδικό μέσο και
το υπερόπλο του ελληνικού στόλου. Δεύτερον ο
Ελληνικός Στόλος νίκησε τον Τουρκοαιγυπτιακό
στόλο από την άποψη ότι δεν του επέτρεψε να επιτύχει το σκοπό του, δηλαδή την κατάληψη της Σάμου, πλην όμως δεν κατάφερε να τον καταστρέψει
ή να τον αναγκάσει να απομακρυνθεί. Τρίτον η ναυμαχία του «Γέροντα» αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη εκ παρατάξεως ναυμαχία των δύο αντιπάλων
στόλων σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τέταρτον
αποδείχθηκε και πάλιν το αιώνιο μειονέκτημα της
φυλής μας, η πρωτοκαθεδρία και η αμφισβήτηση
των ικανοτήτων, του ενός από τον άλλον.

Έρδε Mπούμπουλη ε Kάτρε Tσιμινιέρε
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος Γιάννης Πουλάκης ΛΣ

H

προέλευση του ανέκδοτου που ακολουθεί και που οι παλιοί Ποριώτες,
Υδραίοι, Αιγινήτες κι Αγκιστριώτες,
αλλά και οι σημερινοί κάπου-κάπου το ξεστομίζουμε σε κάθε περίπτωση, όταν άλλο βλέπουμε
και περιμένουμε και άλλο τελικά βρίσκουμε, εί-

ναι πολύ παλιά.
Ο λαϊκός λόγος, επιγραμματικός, σοφός και
διδαχτικός, με τη λιγόλογη απόδοσή του, κληρονομεί από γενιά σε γενιά, μέσα από ειρωνική
πολλές φορές διάθεση, γεγονότα κι ανέκδοτα,
άφθαρτα στολίδια από τα χρόνια που φύγανε.
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Όταν ο Μπούμπουλης έφτανε στην Ύδρα εκείνα
τα χρόνια, γινότανε χαμός. Ο Ναύαρχος, αν και
Σπετσιώτης, ήταν πολύ αγαπητός στους Υδραίους,
γιατί ήταν απλός, προσιτός, καλός πατριώτης και
γλεντζές. Κάτι σαν τον δικό μας το Μπάρμπα- Μήτσο τον Κιοσέ. «Έρδε Μπούμπουλη», φώναζε ο
πρώτος βαρκάρης που ‘βλεπε πρώτος να ξεπροβάλει το καράβι του Μπούμπουλη από τα Τσελεβίνια. «Έρδε» είναι αρβανίτικη λέξη που σημαίνει
«έρχεται». Οι κάτοικοι της Ύδρας και οι πιο πολλοί
Ποριώτες είχαν αρβανίτικη καταγωγή. «Έρδε
Μπούμπουλη», «έρδε Μπούμπουλη», δηλαδή έρχεται ο Μπούμπουλης, άκουγες να φωνάζουνε
όλοι στο λιμάνι της Ύδρας. Μόλις ο Μπούμπουλης
έβγαινε στο μόλο, άρχιζε το πανηγύρι. Βαρκάρηδες, αγωγιάτες, αχθοφόροι και αργόσχολοι της
αγοράς μαζονώντουσαν και γυρεύανε όλοι να
δούνε και να καλωσορίσουνε το δικό τους άνθρωπο, το ναύαρχο. Κι αυτός απλός, κουβαρντάς και
γλεντζές, έφερνε μαζί του πάντα του κόσμου τους
μεζέδες και τα πεσκέσια. Αμέσως στο απέναντι
καφενείο στηνότανε γλέντι τρικούβερτο. Ο Μπούμπουλης κέρναγε όλο το κόσμο.
Του άρεσαν και τα πεθυμούσε αυτά ο ναύαρχος,
γιατί πιότερο απ’ όλα γουστάριζε να κάνει παρέα
τους ψαράδες, τους βαρκάρηδες, τους ναυτικούς
και τους ανθρώπους γενικά της θάλασσας.
Στην Αίγινα τώρα, κοντά στην τοποθεσία «Πλάκες» ήτανε παλιά ένας ταρσανάς. Εκεί έβγαζαν τις
βάρκες τους ψαράδες και βαρκαραίοι, τις μερεμέτιζαν, τις καλαφάτιζαν, τις έβαφαν κι έκαναν όλα
τα μαστορέματα, που κάνουν κάθε χρόνο στις ψαρόβαρκες, χωρίς να ‘χουνε από πάνω τους κανένα
νταρσανερτζή. Από μακριά σε βάραγε η μυρουδιά
της μπογιάς, του κομμένου ξύλου και της πίσσας
που έβραζε σε μεγάλα μαυροκάζανα. Ροκανίδια
και σανίδια, ματσόλες και ξύστρες, μπουγέλα και
καραβόσκοινα, ριγμένα ανάκατα, γιομίζανε το τόπο και δίνανε το δικό τους χρώμα στο μικρό αυτό
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ταρσανά. Σ’ ένα μεγάλο μπρίκι έβραζε όλη μέρα
καφεζούμι, πάνω σε φωτιά που ‘καιγε με αρμυρισμένα παλιόξυλα και σανίδια που ‘χε ξεράσει η
θάλασσα. Ώρες ολόκληρες μπορούσε κανείς να
κάθεται και ν’ απολαμβάνει το θέαμα, το χαβαλέ
και τη φασαρία αυτού του ναυτόκοσμου.
Ο Μπάρμα-Κώστας, παλιός μανάβης στην Αίγινα, με τη Γαρούφω, τη γαϊδουρίτσα του, φορτωμένη τίγκα μέχρι το πανογώμι, γύριζε τις γειτονιές και τα χωριά της Αίγινας και πούλαγε με
δόσεις τα ζαρζαβατικά του στις Αιγινίτισσες νοικοκυρές.
Στον ταρσανά οι δουλειές ήτανε στο φόρτε
τους, όταν μια μέρα ο Μπάρμπα-Κώστας έτυχε
και ζύγωσε τον ταρσανά. Άφησε τη Γαρούφω να
βοσκάει στο χορτάρι και χάζευε τους ψαράδες
που παλαμίζανε με μοράβια τις βάρκες τους.
Έβγαζε η θάλασσα κι ένα αλαφρό αεράκι και δεν
του ‘κανε η καρδιά να φύγει. Κάποιος τον φίλεψε
μια τσάσκα καφέ και ο γέρο-μανάβης δεν χόρταινε το θέαμα. Έπιασε κουβέντα με τους ψαράδες
και τους ρώτησε γιατί βάζουν άλλο χρώμα στο
μισό κάτω μέρος της βάρκας. «Το πάνω μέρος
είναι μπογιά και το κάτω μοράβια», και τη βάζουμε για να πηγαίνει η βάρκα πιο γρήγορα,. του εξήγησε ένας θαλασσινός. «Ε ρε να μην έχω και για

να βάνω κάτι στη Γαρούφω μου, που γέρασε και
πάει σαν τον κάβουρα», μονολόησε αστειευόμενος ο Μπάρμπα-Κώστας. Την έπιασε την κουβέντα ένας διάτανος από τους ψαράδες και στο
μπίτς-φιτίλι, αρπάζει ένα σκουτέλι με νέφτι, σηκώνει την ουρά της γαϊδάρας και της γκασκάνισε
όλο το υγρό να πάει βαθιά μέχρι το άντερο. Το
ζωντανό εκεί που βόσκαγε ήσυχο και ήρεμο,
ξαφνικά νοιώθει το φοβερό πόνο και κάψιμο που
του προκάλεσε το νέφτι. Τσινάει τα πισινά του
πόδια, σηκώνει τα μπροστινά κι έκανε σαν άγριο
άλογο, σαν αυτά που καβαλάνε οι καουμπόηδες
στα ροντέο. Καφάσια και τελάρα, ντομάτες και
φασολάκια διαλύσανε στο δρόμο.
Ο Μπάρμπα-Κώστας που ‘πινε ξέγνοιαστος
το καφέ του, βλέπει ξαφνικά τη Γαρούφω να χοροπηδάει και να τα κάνει όλα λίμπα και του ‘ρθε
νταμπλάς.
Δεν κατάλαβε τι έγινε και απελπισμένος τράβαγε τα μαλλιά του από τη συμφορά που τον βρήκε. Το κακόμοιρο το ζωντανό μην αντέχοντας τον
αφόρητο πόνο και στο κάψιμο που του σούβλιζε
τα σωθικά του, πιλάλησε και έπεσε στη θάλασσα
ν’ απαλύνει λίγο το φούντωμα και το κάψιμο με
το θαλασσινό νερό. Όπως ήτανε με το σαμάρι και
μισοφορτωμένη, η Γαρούφω πνίγηκε στη θάλασσα. Τουμπάρισε ανάσκελα και την άλλη μέρα ο
μαΐστρος σιγά-σιγά την πήγαινε για τα Μέθενα
και μετά καβατζάροντας τον Πόρο έφτασε στα
Τσελεβίνια. Με το που ξεμπουκάρισε από τον
κάβο, ένας Υδραίος αχθοφόρος από αυτούς που
την έβγαζαν όλη μέρα στην παραλία βλέποντας
τη Γαρούφω ανασκελασμένη, τουμπανιασμένη,
με τα πόδια ψηλά σαν κατάρτια, νόμισε στη φούρια του πως ήτανε το καράβι του Μπούμπουλη.
«Έρδε Μπούμπουλη», φώναξε δυνατά. Βλέποντας ο διπλανός του και τα τέσσερα πόδια της
Γαρούφως σηκωμένα σαν τσιμινιέρες, «έρδε
Μπούμπουλη ε κάτρε τσιμινιέρε» ντελάλησε κι

αυτός. Δηλαδή, «έρχεται ο Μπούμπουλης με τέσσερες τσιμινιέρες». Μετά από λίγο, που όλοι κατάλαβαν τι έγινε, η πλάκα, η καζούρα και οι σφαλιάρες που πέσανε ήταν άλλο πράμα.
Από τότε στους Υδραίους, στους Ποριώτες,
στους Μεθενίτες και στους Αιγινήτες καθιερώθηκε η φράση «Χέρδε Μπούμπουλη». Το «Έρδε
Μπούμπουλη, έγινε «Χέρδε Μπούμπουλη» για
ευνόητους λόγους και τη φράση αυτή τη λέμε
όταν άλλα περιμένουμε να δούμε και άλλα μας
έρχονται και τη λέμε ακόμα και σήμερα.
Η λαϊκή μούσα δεν άργησε να ταιριάξει και να
σκαρώσει το απαραίτητο στιχάκι:
«Έρδε Μπούμπουλη, έρδε κετού με Θομ-πο
λαγουδέρα, μ’ άλμπουρα γιο, με ξάρτια γιο και
κάτρε τσιμινιέρα».
Κατά μιαν άλλη εκδοχή ο Μπάρμπα-Κώστας
ήταν παλιός μανάβης στην Αίγινα και όταν στο
ταρσανά ρίξανε στη Γαρούφω νέφτι, αυτή έπεσε
στη θάλασσα, πνίγηκε κι ο καιρός την έβγαλε στο
Αγκίστρι. Εκεί όταν την είδαν οι Αγκιστριώτες,
ανασκελασμένη με τα πόδια κατά τον ουρανό, το
πέρασαν για το καράβι «Μπουμπουλίνα», που
έκανε τότε τη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-ΑγκίστριΠόρος-Ύδρα και είπανε τη φράση «Έρδε Μπούμπουλη ε κάτρε τσιμινιέρε».
Από αυτούς διαδόθηκε στον Πόρο, στην Ύδρα
και στην Αίγινα.
Την παραπάνω εκδοχή μου ανέφερε ο παλιός
Ποριώτης Σπύρος Σακελίου, όμως εμένα μου
φαίνεται πιο πιθανή η πρώτη εκδοχή, της
Ύδρας.
Σχετικό με τη «Γαρούφω» είναι και το θαυμάσιο σατυρικό ποίημα του Αιγινήτη ποιητή Νίκου
Λίσβα «Η ΓΑΡΟΥΦΙΑΣ» που πρωτοεκδόθηκε το
Σεπτέμβριο 1924 αλλά δεν εξηγεί το «έρδε
Μπούμπουλη» που λέμε εμείς οι Ποριώτες και
οι Υδραίοι.
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Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και η
κρίση στη Λιβύη
Γράφει ο Θεόδωρος Κουκούλης
Υποψήφιος Διδάκτορας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Διεθνείς &
Ευρωπαϊκές Σπουδές

A

ποτελεί γεγονός ότι τους τελευταίους
μήνες βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου λαϊκή επανάσταση σε πολλές χώρες της Βορειο-Αφρικανικής Ζώνης και της Μέσης Ανατολής με χαρακτηριστικά παραδείγματα
τις πρόσφατες και εν εξελίξει ταραχές στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Ιορδανία και την Υεμένη. Οι
ταραχές αυτές έχουν ωθήσει το μεσογειακό υποσύνολο σε διακριτική αστάθεια και αυτό είναι μια
συνθήκη, που αφενός μεν προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στις χώρες της Ε.Ε., αφετέρου
δε ανοίγει νέες προκλήσεις για τις χώρες της
περιοχής.
Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο είναι σε θέση και
λόγω της εγγύτητας με τον τόπο των συμβάντων
αλλά και της ισχυρής στρατιωτικής δύναμης που
διαθέτει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων. Επιθυμούμε να
εστιάσουμε την ανάλυσή μας στην περίπτωση της
εμφύλιας σύρραξης στη Λιβύη με έμφαση στο
στρατηγικό, ανθρωπιστικό, διπλωματικό και ειρηνευτικό ρόλο, που έχει διαδραματίσει η Ελλάδα έως τώρα αλλά και τα περιθώρια παρέμβασής
της στο εγγύς μέλλον.
Η κρίση στη Λιβύη αρχικά εκκίνησε στις 15
Φεβρουαρίου του 2011 ως ειρηνικές διαδηλώσεις πολιτών στην Τρίπολη με σκοπό την εκτροπή του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι από την
εξουσία και τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών
με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και υπό
την παρουσία διεθνών επιτηρητών. Εντός μιας
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• Πόλεις ελεγχόμενες από δυνάμεις του καθεστώτος Καντάφι.

• Πόλεις ελεγχόμενες από αντικαθεστωτικούς μέλη
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου.

• Περιοχές διαφιλονικούμενης κυριαρχίας.
εβδομάδας η ειρηνική αυτή διαμαρτυρία επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας και το καθεστώς Καντάφι αντέδρασε με έκνομο και πέρα
από κάθε κοινή λογική τρόπο με χρήση όπλων,
ηλεκτρονικό πόλεμο κατά των τηλεπικοινωνιών
και πολλοί αθώοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους.
Σταδιακά οι επαναστατημένοι έφτιαξαν ένα
συνασπισμό και εδραίωσαν μια προσωρινή διοίκηση στη Βεγγάζη, με την ονομασία Μεταβατικό
Εθνικό Συμβούλιο.
Σε αυτό το σημείο είχε καταστεί σαφές στη Διεθνή Κοινότητα ότι ήταν ουτοπικό το να μένει

απαθής έναντι μιας τεραστίου μεγέθους και ανθρωπιστικής υπεράνω όλων κρίσης. Για το λόγο
αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζήτησε στις
16/05/2011, μέσω του κατηγόρου Luis MorenoOcampo, την άμεση έκδοση ενταλμάτων σύλληψης τόσο κατά του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι όσο και του υιού του Σαΐφ Αλ Ισλάμ Καντάφι αλλά και κατά του Αρχηγού των Μυστικών
Υπηρειών Αμπντουλάχ Αλ Σανουσί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας1.
Η απόφαση αυτή είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση
με τα αποτελέσματα του πορίσματος της Επιτροπής Ερευνών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (σχετικά με
την κατάσταση στη Λιβύη. Σύμφωνα, λοιπόν, με
τα τελευταία στοιχεία η κατάσταση είναι δραματική αναφορικά στο κομμάτι της προάσπισης των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων2.
Όπως είναι φυσιολογικό - και εν πολλοίς αναμενόμενο - η Διεθνής Κοινότητα έδρασε άμεσα
για τον περιορισμό του καθεστώτος Καντάφι και
από την ενεργοποίηση αυτή προήλθε η απόφαση
(1973 της 17ης Μαρτίου 2011) για δημιουργία
μιας Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων (no-fly zone)
πάνω από τον εναέριο χώρο της Λιβύης, μέτρο
που πέρασε στην 6948η Συνεδρίαση του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις
17.03.20113.
Στο σημείο αυτό εκκινεί και η εμπλοκή της Ελλάδας στην όλη κρίση στη Λιβύη. Η εφαρμογή,
λοιπόν, ενός τέτοιου μέτρου προϋπέθετε μια μεγάλη δύναμη πυρός από αέρος και μάλιστα πολυεθνική καθώς ο αμερικανικός παράγων δεν
δεσμεύτηκε για μονόπλευρη εμπλοκή. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, ο προεξάρχων σύμβουλος
εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ σε θέματα στρατηγικών επικοινωνιών, κος Μπεν Ρόουντς ανέφερε ότι: «Με την απόφαση των ΗΠΑ να εμπλακούν
σε χαμηλό επίπεδο (τηλεπικοινωνιακών παρεμβολών, διπλωματικών πιέσεων για λήψη σκληρών οικονομικών μέτρων κατά του καθεστώτος
από τη Διεθνή Κοινότητα, διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας και όχι άμεσης εμπλοκής με
χερσαίες δυνάμεις), δείχνει μια διαφορετική θεώρηση του ηγετικού ρόλου της. Πιστεύουμε ότι
η ηγεσία οφείλει να χαλυβδώνει μια από κοινού
με τη Διεθνή Κοινότητα αντίδραση και σε κάθε
περίπτωση όχι μονομερή από πλευράς ΗΠΑ»4.
Αυτή η στάση των Αμερικανών εξηγεί και τον
σχεδόν ηγετικό ρόλο των χωρών της Ε.Ε. (και
κυρίως της Γαλλίας προεξάρχοντος του Νικολά
Σαρκοζύ).
η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

1. Ανακοινωθέν του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με τίτλο: ICC Prosecutor: Gaddafi used his absolute authority to commit crimes
in Libya.Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και συγκεκριμένα
στον ακόλουθο υποσύνδεσμο: http://www.icc- cpi.int/NR/exeres/1365E3B7-8152-4456-942C-A5CD5A51E829.htm. Τελευταία
επίσκεψη: 09.06.2011.
2. Δήλωση του Μονίμου Αντιπροσώπου της Αποστολής του Ηνωμένου Βασιλείου στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, κ.Πήτερ Γκούντερχαμ
με τίτλο: UK debates findings of report into Human rights situation in Libya. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στον επίσημο ιστοτόπο
της Αποστολής του Ηνωμένου Βασιλείου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: http://ukun.fco.gov.uk/en/news/?view=PressS&id=611078782. Τελευταία επίσκεψη: 09.06.2011.
3. Απόφαση υπ’αριθμόν 1973/2011 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: Security Council Approves ‘No-Fly
Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect Civilians, που εξεδόθη στις 17.03.2011 και είναι διαθέσιμη στον
επίσημο ιστοτόπο των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.un.org/News/Press/docs/2011/
sc10200.doc.htm. Τελευταία επίσκεψη: 10.09.2011.
4. Jorge Benitez, Libyan crisis reveals “the Obama conception of the U.S. role in the world in . Full text of the article that was published
at 10.03.2011can be reached at the following link: http://www.acus.org/natosource/libyan-crisis-reveals-obama-conception-usrole-world. Last visit: 11.06.2011.
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Οι νεκροί μαχητές του 1940
και η αδιάφορος ελληνική πολιτεία
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος εα I. Mαρτζούκος ΠN

A

γαπητοί Αναγνώστες του Περιοδικού
ΘΑ, πάμπολλες φορές οι Κυβερνώντες
αυτή τη χώρα μας πικραίνουν και μας
απογοητεύουν με τους λανθασμένους χειρισμούς τους και την αδιαφορία τους σε πάρα πολλά θέματα της ζωής μας. Παρά ταύτα όσο και να
πικραινόμαστε, όσο και να απογοητευόμαστε,
όσο και να μας ταλαιπωρούν κάποιοι αδιάφοροι
συμπολίτες μας, εμείς θα αγαπάμε την Ελλάδα
και θα την υπερασπιζόμαστε σε κάθε της ανάγκη,
σε κάθε της απειλή, σε κάθε της πρόβλημα, πέραν
από όποιες ιδεολογικές μας διαφορές.
Δεν θα μακρηγορήσω αναφέροντας πληθώρα
τέτοιων γεγονότων για σφάλματα και παραλήψεις της Πολιτείας, σε πλείστα όσα θέματα, αλλά
θα συντομεύσω, λόγω και του περιορισμένου
χώρου στο περιοδικό και θα αναφερθώ μόνο σ’
ένα γεγονός με Εθνικές προεκτάσεις, το οποίον
καθόλου δεν μας κολακεύει ως ένα σύγχρονο
και πολιτισμένο κράτος, του οποίου οι Αρχαίοι
πρόγονοι ξεκίνησαν πριν από 2.500 και πλέον
χρόνια, να διδάσκουν σε ολόκληρο τον κόσμο τις
ηθικές αξίες της σύντομης ζωής μας μεταξύ των
οποίων το σεβασμό προς τους Νόμους, την αγάπη για την πατρίδα, το σεβασμό και την αγάπη
προς τους γεννήτορές μας, το σεβασμό προς
τους νεκρούς.
Ο σεβασμός προς τους νεκρούς εις την Αρχαία
Ελλάδα ήταν μια από τις υψηλότερες ηθικές αξίες
της ζωής και μια αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση
όλων όπως στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε.
- Ο Όμηρος αφιερώνει στην Ιλιάδα μια ολόκληρη
Ραψωδία στη διεκδίκηση του νεκρού Πατρόκλου.
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- Ο Ευρυπίδης στην Τραγωδία «Ικέτηδες» αναφέρεται στην ταφή των νεκρών μαχητών.
- Ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» καταδεικνύει τη
συνείδηση των Αρχαίων Ελλήνων σχετικά με
τους νεκρούς.
- Ο Ξενοφών στα «Ελληνικά» μας πληροφορεί
ότι το έτος 406 π.Χ. οι Αθηναίοι Στρατηγοί στη
Ναυμαχία των Αργινουσών με τους Λακεδαιμονίους καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή παρέλειψαν να περιμαζέψουν τους νεκρούς
τους.
- Ο Περικλής εκφώνησε δύο Επιταφίους λόγους
το 441 π.Χ. προς τιμήν των νεκρών.
- Πολλοί ακόμη συνέγραψαν Επιταφίους λόγους,
όπως ο Γοργίας, ο Λυσίας, ο Υπερίδης και άλλοι.
Εγώ ως ένας κοινός θνητός και τίποτε περισσότερο, θα αναφερθώ εις τους Έλληνες νεκρούς
μαχητές του Ελληνοϊταλικού πολέμου, των οποίων τα οστά περιμένουν επί δεκαετίες για να ενταφιασθούν στον τόπο της θυσίας τους.
Κάθε χρόνο παραμονές της 28ης Οκτωβρίου η
Ελλάδα ξεκινά να εορτάζει το έπος του 1940,
χωρίς όμως κανείς να αναφέρεται στους άταφους νεκρούς Μαχητές του 1940.
Κατά τα αναφερόμενα εις τα ιστορικά Αρχεία
του ΓΕΣ από της ενάρξεως του Ελληνοϊταλικού
πολέμου μέχρι τις 27.4.1941 οι απώλειες του
στρατού μας στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο
έφθασαν τις 13.936 Αξιωματικούς και Οπλίτες.
Από αυτούς 5.960 ετάφησαν σε νεκροταφεία
εντός του Ελληνικού εδάφους, ενώ οι 7.960 έμειναν στην Βόρειο Ήπειρο θαμμένοι – άταφοι σε
χωράφια, ρεματιές, μεμονωμένους σκόρπιους

τάφους, σε ομαδικούς τάφους άγνωστο όμως
πού, σε κακοτράχαλες βουνοπλαγιές, σε φαράγγια
και λαγκάδια, κάτω από σωρούς από πέτρες, αλλά
και σε άλλους άγνωστους χώρους.
Από αυτούς μόνο 3.032 σωροί έχουν ανευρεθεί μέχρι σήμερα και μόνο οι 817 έχουν αναγνωρισθεί. Και τούτο γιατί κατά παράλειψη του ΓΕΣ
εκείνης της εποχής δεν είχε εφοδιασθεί όλο το
στράτευμα με μεταλλικές ταυτότητες παρά μόνον
οι αξιωματικοί, εν αντιθέσει με τους Iταλούς, οι
οποίοι όλοι έφεραν ταυτότητες και εύκολα ανεγνωρίσθησαν.
Όλες αυτές οι χιλιάδες των φονευθέντων μαχητών που παρέμειναν στη Β.Η. ξεχάστηκαν διαχρονικά από την Ελληνική Πολιτεία, λόγω της
εγκληματικής αδιαφορίας κάποιων αρμοδίων
του Κρατικού μηχανισμού συνηγορούντος και
του εμπόλεμου με την Αλβανία μέχρι το 1987,
αλλά και του πολιτικού καθεστώτος της γείτονος
εκείνης της περιόδου, γεγονότα που συντηρούσαν την αδράνεια και την αδιαφορία του Ελληνικού Κράτους.
Κατά την περίοδο εκείνη της αδράνειας και της

Χαρακτηριστικά και
συγκλονιστικά είναι τα
λόγια ενός αγρότη της Β.Η.
«Δεν αντέχω άλλο – πονώ.
Δεν μπορώ να αντικρίζω το
αλέτρι μου να αποκαλύπτει
κρανία και τα τρακτέρ μου
να θρυμματίζει τα οστά
των παλικαριών της
πατρίδος μας».

αδιαφορίας των αρμοδίων συμπολιτών μας, αλλά και των δυσκολιών λόγω του τότε πολιτικού
καθεστώτος της Αλβανίας, πρωτεύοντα ρόλο
διαδραμάτισε με επίπονες προσπάθειες η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας, πρωτοστατούντος
του λαμπρού Ιεράρχη κ. Αναστασίου, αλλά και
του λαού της μειονότητας, οι οποίοι κάτω από
αντίξοες συνθήκες εντόπισαν τάφους και περισυνέλεξαν διασκορπισμένα οστά ενταφιάζοντάς
τα και θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία συγκροτημένων Ελληνικών Στρατιωτικών Κοιμητηρίων στη Β.Η.
Χαρακτηριστικά και συγκλονιστικά είναι τα
λόγια ενός αγρότη της Β.Η. «Δεν αντέχω άλλο
– πονώ. Δεν μπορώ να αντικρίζω το αλέτρι μου
να αποκαλύπτει κρανία και τα τρακτέρ μου να
θρυμματίζει τα οστά των παλικαριών της πατρίδος μας».
Στις 28.8.1987 το Υπουργικό Συμβούλιο της
τότε Ελληνικής Κυβερνήσεως, με Υπουργό Εξωτερικών το σημερινό Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, απεφάσισε
την άρση του εμπολέμου με την Αλβανία.
Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη σταδιακή διευθέτηση μακρών και σοβαρών εκκρεμοτήτων με το
Αλβανικό Κράτος. Το Ελληνικό Κράτος ασχολήθηκε επισήμως, με την ανεύρεση πρόχειρων
τάφων και την αναζήτηση άταφων οστών πεσόντων του Ελληνικού Στρατού στη Βόρειο Ήπειρο,
για πρώτη φορά το 1990, δηλαδή μετά από πενήντα ολόκληρα χρόνια. Οι ενέργειες, όμως, δεν
απέδωσαν, λόγω της αρνητικής στάσης της αλβανικής πλευράς στη θέση της Ελλάδας, τη συγκέντρωση δηλαδή και την ανακομιδή των οστών
να ακολουθήσει η κατασκευή στρατιωτικών νεκροταφείων, ώστε οι ήρωες να ενταφιασθούν
στον τόπο της θυσίας τους.
Στην Κλεισούρα της ΒΗ εκεί που το Μάρτιο του
1941 δόθηκαν σφοδρές μάχες ανάμεσα σε Έλλη-
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νες και Ιταλούς κατασκευάσθηκε με πρωτοβουλία
του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου οργανωμένο Στρατιωτικό Κοιμητήριο, προκειμένου
να ενταφιασθούν τα οστά όσων Ελλήνων Στρατιωτών έχουν εκταφεί από τα πεδία των μαχών.
Αν και οι εργασίες της κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πέντε χρόνια, οι τάφοι παραμένουν κενοί με τα οστά των Ελλήνων μαχητών στοιβαγμένα σε αποθήκες και Εκκλησίες, αφού οι Αλβανοί δεν δίνουν την έγκρισή τους για να ενταφιασθούν τα οστά παρά την υπογραφή της Συμφωνίας
ανάμεσα στις δύο πλευρές το Νοέμβριο του 2008.
Αντίθετα με την κακή αυτή συμπεριφορά και
νοοτροπία της Αλβανικής Ηγεσίας, η Ελλάδα συνεπής πάντοτε προς το Διεθνές Δίκαιο και τις
ηθικές παρακαταθήκες των προγόνων μας φιλοξενεί σήμερα σε Ελληνικό έδαφος δύο Γερμανικά Στρατιωτικά Νεκροταφεία, ένα στη Ραπεντόσα της Αττικής (ΒΑ πλευρά της Πεντέλης) και ένα
στο Μάλεμε της Κρήτης, σ’ ένα συνολικό αριθμό
15.000 περίπου νεκρών και αγνοουμένων.
Τα Στρατιωτικά Ελληνικά Νεκροταφεία της ΒΗ
όταν κάποτε ολοκληρωθούν θα προστεθούν στα
ήδη υπάρχοντα των Ελλήνων Μαχητών στο Rimini
της Ιταλίας, στο El Alamein της Αιγύπτου μαζί με
άλλα οκτώ μικρότερα νεκροταφεία στη χώρα αυτή, στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη της Λιβύης, στη
Συρία, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στην ΠΓΔΜ,
στο Ισραήλ και άλλες χώρες για να αντηχεί παγκοσμίως και εις το διηνεκές για τους Έλληνες μαχητές το «Ανδρών Επιφανών πάσα γη τάφος».
Τελειώνοντας θέλω να απευθυνθώ με τον
προσήκοντα πάντοτε σεβασμό προς τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Π. Mπεγλίτη, αναφέροντας,
αλλά και υπενθυμίζοντας ότι η κοινή γνώμη της
Ελλάδος και γενικά όλοι εμείς οι Έλληνες περι-

μένουμε από την παρούσα Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να συμβάλουν αποφασιστικά εις την επίλυση του χρονίζοντος αυτού εθνικού μας προβλήματος, παρακάμπτοντας τις αδικαιολόγητες δυστροπίες της
γείτονος χώρας.
Είναι ένα πρόβλημα σε εκκρεμότητα που μας
απαξιώνει ως λαό όταν αυτός ο λαός έχει υποστεί
διαχρονικά θυσίες και ταλαιπωρίες, προκειμένου
να εξασφαλίσει την ελευθερία τόσο της δικής του
χώρας, όσο και των Ευρωπαίων εταίρων μας, που
σήμερα ρυθμίζουν χωρίς κανένα συναισθηματισμό την όλη μας ζωή και τις τύχες μας.
Είναι ανάγκη και ηθική υποχρέωση για όλους
εμάς τους παλαιότερους, που πολλοί από εμάς
πολέμησαν στα αλβανικά βουνά και σήμερα βρίσκονται στη ζωή ή έζησαν τις δυσμενείς επιπτώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και για
τους νεότρους Έλληνες να μάθουμε πού βρίσκεται ο παππούς, ο πατέρας, ο αδελφός, ο σύζυγος,
ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας, ο συγχωριανός...
ο ανώνυμος Έλληνας, ο «Άγνωστος Στρατιώτης»
του 1940, οι οποίοι καρτερικά περιμένουν επί
εβδομήντα χρόνια να θάψουμε τα οστά τους με
την καθιερωμένη θρησκευτική τάξη.
Έτσι θα μπορούμε να τους αποδίδουμε τη βαθύτατή μας ευγνωμοσύνη για την ελευθερία που
μας χάρισαν και να τους ανάβουμε ένα κερί, να
επισκεπτόμαστε τους τάφους τους, να καίμε λίγο
λιβάνι στη μνήμη τους και να εναποθέσουμε ένα
στεφάνι στο μνήμα τους.
Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο κ. Υπουργός
Εθνικής Άμυνας και κατ’ επέκταση η παρούσα Κυβέρνηση θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας.
Με σεβασμό στους νεκρούς μαχητές του
1940.

Ποσοστώσεις και διάφορα στοιχεία ελήφθησαν από το Διαδίκτυο και το βιβλίο του κ. Γεωργίου Σούρλα «Οι ήρωες του 1940 περιμένουν».
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Ένας άγνωστος πατριώτης
Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Γ. Mόραλης ΠN

Π

έρασαν χρόνια πολλά από το τέλος του
τελευταίου πολέμου. Στη μνήμη μου έρχονται γεγονότα διάφορα ευχάριστα και
δυσάρεστα που όσοι τα ζήσαμε τα συζητούμε και
καταλογίζουμε στους διάφορους ανθρώπους τις
προσφορές τους θετικές ή αρνητικές ήταν. Όλα αυτά τα χρόνια ένας αξιωματικός μέσα από τόσους
που γνώρισα με μεγάλη προσφορά στον τότε αγώνα μας είναι και ο πλοίαρχος (εα) Δ. Αλεξάνδρου
που εδώ και πολλά χρόνια έφυγε από την ζωή. Τον
πρωτογνώρισα τις τελευταίες ημέρες που ήμασταν
στην Ελλάδα προτού να φύγουμε για τη Μέση Ανατολή. Μετά την κατάρρευση του μετώπου και τις
δοκιμασίες από τους συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τον Απρίλιο του 1941. Ο πλωτάρχης
τότε ο Δ. Αλεξάνδρου υπηρετούσε στον ναύσταθμο
στη Σαλαμίνα στην ΕΠΝ (Εφορία πυροβολικού ναυστάθμου) λόγω ασθένειάς του και του είχαν δώσει
αναρρωτική άδεια και υπηρεσία ξηράς.Τις τραγικές
λοιπόν εκείνες ημέρες, που πολλοί αξιωματικοί για
πολλούς και διάφορους λόγους είχαν εγκαταλείψει
τα πλοία τους, ο Αλεξάνδρου ήρθε στην ΟΛΓΑ όπου
υπηρετούσα. Μαζί μας βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια
και παρέλαβε Ύπαρχος στο αντι/κό Β. ΟΛΓΑ.
Έλαβε μέρος σε όλες τις νηοπομπές στη Μεσόγειο. Μαζί μας ταξίδεψε στις Ινδίες και στις επιχειρήσεις σε αυτήν (έρευνες για ιαπωνικά Υ/Β στο
Κολόμβο στην Κεϋλάνη).
Όταν γυρίσαμε στην Αλεξάνδρεια παρέλαβε κυβερνήτης του αντ/κού Β. ΟΛΓΑ. Τότε ενταχθήκαμε
στον 14 στολίσκο Αγγλικών αντι/κών και κάναμε
επικίνδυνες αποστολές συνοδειών πλοίων στο
Τομπρούκ την πλέον επικίνδυνη περιοχή του πολέμου. Ο Τσόρτσιλ σε ομιλία του προς το αγγλικό
κοινοβούλιο είχε χαρακτηρίσει τότε την κεντρική

Μεσόγειο ως την πλέον επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή της Υδρογείου και ζήτησε από τους βουλευτές να εγερθούν για να τιμήσουν τα πληρώματα των
συμμαχικών πλοίων που εμάχοντο εκεί με καρτερικότητα και αυτοθυσία.
Ως κυβερνήτης του ΟΛΓΑ ο Αλεξάνδρου είχε τρία
επεισόδια που για μένα ήταν ατυχίες και όχι σφάλματα. Το πρώτο ήταν όταν ένα βράδυ με κακοκαιρία
πήγαμε να δέσουμε σε ένα σημαντήρα στην Αλεξάνδρεια και συγκρουσθήκαμε με ένα ρυμουλκό
που ήταν πίσω από ένα καταδρομικό και εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή. Παρότι ελιχθήκαμε
αμέσως συγκρουσθήκαμε με μερικές βλάβες στο
ρυμουλκό.
Το δεύτερο, συνοδεύαμε ένα τάνκερ στο Τομπρούκ, η ΟΛΓΑ και ένα αγγλικό αντ/κό. Στη βάρδια
μου από Υ/Β γερμανικό βυθίστηκε το Αντιτ/κό. Διατάξαμε το τάνκερ να αναστρέψει και να μας ακολουθήσει, διότι πηγαίναμε για τους ναυαγούς του
Αντ/κού. Το τάνκερ συνέχισε τον πλου μόνο του με
αποτέλεσμα να βυθισθεί. Γυρίσαμε στην Αλεξάνδρεια με τους ναυαγούς.
Το τρίτο είμαστε σε μεγάλη νηοπομπή, πηγαίναμε
στο Τομπρούκ. Είχαμε συνεχείς αεροπορικούς συναγερμούς. Η νηοπομπή με τις διάφορες αλλαγές
πορειών είχε ξεπέσει προς την ξηρά. Ήταν νύχτα,
ήμασταν πρύμα της νηοπομπής και είχαμε ένα ατύχημα. Χτυπήσαμε μάλλον σε ύφαλο με αποτέλεσμα
να έχουμε ζημιές στις προπέλες και στους άξονες.
Γυρίσαμε στην Αλεξάνδρεια μόνοι μας.
Ο Αλεξάνδρου μετετέθη και υπηρέτησε σε άλλο
πλοίο και υπηρεσίες. Για μένα ο Αλεξάνδρου ήταν
ένας αγνός πατριώτης, που έδωσε τον εαυτό του
στο Ναυτικό και στην πατρίδα μας. Προσωπικά τον
θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό.
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IATPIKA ΘEMATA
Kερκιδική προσπέλαση προς διενέργεια
στεφανιογραφίας

MEΛETH: Γ. Kατσιμαγκλής, Aντιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ,
Ειδικός Kαρδιολόγος, Aναπληρωτής Διευθυντής B’ Kαρδιολογικής Kλινικής,
Aναπληρωτής Διευθυντής Aιμοδυναμικού Eργαστηρίου NNA

Aντ . Mαστροκωστόπουλος, Yποπλοίαρχος (YI) ΠΝ,
Eιδικευόμενος B’ Kαρδιολογικής Kλινικής

ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

H

προσπέλαση από την κερκιδική αρτηρία είναι καινούρια μέθοδος για τη
διενέργεια της στεφανιογραφίας;
Δεν αποτελεί καινούρια μέθοδο, αν σκεφτούμε
πως από παλιά η κερκιδική αρτηρία χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση αρτηριακής γραμμής
σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε ΜΕΘ και κατά
τη διάρκεια χειρουργείων. Περίπου το 10% των
στεφανιογραφιών παγκοσμίως διενεργούνται
σήμερα από την κερκιδική αρτηρία και ο αριθμός
αυτός συνεχώς αυξάνεται.
Γιατί προτιμάται αυτή η μέθοδος από τους
ασθενείς;
Η μέθοδος αυτή είναι αρεστή από τους ασθενείς
κυρίως λόγω της μικρότερης επιβάρυνσης και
της μεγαλύτερης άνεσης που τους προσφέρει
κατά και μετά τη διενέργεια της στεφανιογραφίας. Έχει σαφώς λιγότερους περιορισμούς σε
σχέση με την κλασική μέθοδο, α) έχει ταχύτερη
ανάνηψη (ο ασθενής μετά από μερικές ώρες μπο-

26

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2011

ρεί να σηκωθεί από το κρεβάτι και να εξέλθει την
ίδια ημέρα από το Νοσοκομείο), β) δεν υπάρχουν
κινητικοί περιορισμοί (βάδιση, οδήγηση, κατάκλιση έως την επόμενη ημέρα), γ) η παρακέντηση
γίνεται από το χέρι και όχι από τη βουβωνική περιοχή (δε γίνεται έκθεση της βουβωνικής - γεννητικής περιοχής).
Ποια είναι τα προτερήματα αυτής της μεθόδου
σε σχέση με την κλασική προσπέλαση από τη
μηριαία αρτηρία;
Η κερκιδική αρτηρία είναι περισσότερο επιφανειακή (σε σχέση με τη μηριαία αρτηρία) οπότε και
συμπιέζεται πιο εύκολα μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να δημιουργηθεί αιμορραγία, αιμάτωμα
ή ψευδοανεύρυσμα κατά τη σύγκλιση (συχνή επιπλοκή της μηριαίας προσπέλασης). Στην περιοχή
που γίνεται η παρακέντηση δεν υπάρχει γειτνίαση
με φλέβα, μειώνοντας την πιθανότητα δημιουργίας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης. Αποτελεί
μέθοδο εκλογής σε ασθενείς με περιφερική αρ-

τηριοπάθεια (σε ασθενείς με στένωση μηριαίας
αρτηρίας, με έντονη ελίκωση μηριαίας-λαγόνιας
αρτηρίας), σε παχύσαρκους ασθενείς καθώς και
σε ασθενείς που έχουν υποστεί πολλαπλές παρακεντήσεις στο παρελθόν. Μετά το τέλος της
στεφανιογραφίας το θηκάρι αφαιρείται άμεσα με
εφαρμογή τοπικής πίεσης στο σημείο που έγινε η
παρακέντηση (για 10 περίπου λεπτά) ή με εφαρμογή ειδικών βραχιολιών πίεσης με αεροθάλαμο, αποφεύγοντας την επώδυνη και κουραστική
πίεση στη βουβωνική περιοχή. Όλες οι επιπλοκές
που σχετίζονται με το σημείο της παρακέντησης
με την κερκιδική προσπέλαση είναι σπάνιες.
Υπάρχουν περιορισμοί στη χρησιμοποίηση της
μεθόδου αυτής;
Είναι μέθοδος πιο απαιτητική για το χειριστήεπεμβατικό καρδιολόγο (δυσκολότερη τεχνικά

από την κλασική μέθοδο προσπέλασης). Προ
της παρακέντησης από την κερκιδικη αρτηρία
γίνεται έλεγχος της βατότητας του παλαμιαίου
τόξου από τον θεράποντα ιατρό (με τη δοκιμασία Allen) ώστε να εξασφαλιστεί η βατότητα από
την ωλένια αρτηρία (παράπλευρο δίκτυο). Επί μη
υπάρξεως παράπλευρης κυκλοφορίας η μέθοδος αποφεύγεται.
Αυτή η μέθοδος προσπέλασης διενεργείται στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών;
Στην Κλινική μας όλες οι στεφανιογραφίες πλέον
διενεργούνται με αυτή την προσπέλαση εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια
των ασθενών μας. Είναι η μέθοδος προσπέλασης
που συστήνουμε στους ασθενείς μας και τα αποτελέσματα δικαιώνουν την επιλογή μας.
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Προς γονείς, πέμπτη και τελευταία επιστολή
Γράφει ο καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών

Γρ. Φιλ. Kωσταράς

«Μάθε το λοιπόν καλά ότι ο Σωκράτης πολλές φορές μας είπε, πως όσοι φροντίζουν για νάχουν
μεγάλη περιουσία τα παιδιά τους αλλά αμελούν να τα μορφώσουν σωματικά και ψυχικά, παθαίνουν
το ίδιο με τους ιπποτρόφους, που δεν γυμνάζουν τα άλογα για τον πόλεμο αλλά φροντίζουν μόνο να
τους δίνουν πλούσια τροφή. Όμως, με την τακτική αυτή θα είναι τ’ άλογά τους καλοθρεμμένα, αλλά
δεν θα είναι εξασκημένα εις αυτό που πρέπει. Διότι αρετή του ίππου δεν είναι η παχυσαρκία αλλά η
τόλμη και η εμπειρία του πολέμου. Το ίδιο λάθος κάνουν όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν πολλά
χωράφια για τα παιδιά τους αλλά παραμελούν τη μόρφωσή τους».
Ξενοφών

H

περιέργεια, ως ορμή να γνωρίσει τον
κόσμο, είναι μια από τις ισχυρότερες
δυνάμεις του παιδιού. Ο πόθος της
γνώσεως είναι ανύπνωτος, η «όρεξις του ειδέναι», σύμφωνα με την Αριστοτελική φράση, ασίγαστη. Με τις αισθήσεις του αγκαλιάζει τα πάντα:
περιεργάζεται τα αντικείμενα στη βρεφική ηλικία
και προσπαθεί να τα γευθεί, να τα «δοκιμάσει»
κατευθύνοντάς τα προς το στόμα του. Ανοίγει μια
διαρκή γνωστική δοσοληψία με τον κόσμο.
Η δίψα για μάθηση εκδηλώνεται στη νηπιακή
και την παιδική ηλικία ως «ωτακουστείν», ως
«κρυφακούειν» και «κρυφοβλέπειν». Ακόμη και
όταν «κοιμάται», προσποιείται ότι κοιμάται. Οι
γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί οι
«ειδικές περιπτώσεις» το θέλγουν αλλά και το
τραυματίζουν βαθύτατα: εμφανίζονται συμπλέγματα και συγκρούσεις ή και διαστροφές, που
έχουν σχέση με «σκηνές» που είδε ή άκουσε.
Η περιέργεια του παιδιού διοχετεύεται ακολούθως σε ερωτήσεις, που αφορούν στα άμεσα πρόσωπα ή αντικείμενα έως τα μεταφυσικά θέματα.
Οι γονείς και οι δάσκαλοι, όλοι όσοι έχουν τη μέριμνα της αγωγής του, οφείλουν να δίνουν απα-
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ντήσεις στις ερωτήσεις, που κάποτε δεν αναφέρονται μόνο σε ηθικά ή θρησκευτικά ζητήματα,
αλλά και σε σεξουαλικά. Η αγωγή πρέπει να ανταποκριθεί με γνώση και ειλικρίνεια στο παιδικό
αυτό αίτημα: «Μάνα, μη με αγνοείς όταν σου κάνω
ερωτήσεις, γιατί θα ανακαλύψεις πώς θα αρχίσω
να παίρνω τις πληροφορίες μου από άλλες πηγές», παρακαλεί το παιδί, όπως γράφει ο Άντλερ.
Προσπάθεια παραπλανήσεώς του είναι μάταιη,
διότι προσκρούει στο αλάθητο ένστικτό του.
Κάθε απάντηση πρέπει να εναρμονίζεται προς
το αντίστοιχο ψυχοσωματικό και πνευματικό εξελικτικό στάδιο του παιδιού. Αν οι ερωτήσεις αναφέρονται στη σεξουαλική ζωή, καλύτερος είναι ο
συμβολικός τρόπος απαντήσεως κατ’ αρχάς. Δεν
χρειάζεται πάντως να συντρίψουμε πρόωρα την
παιδική αθωότητα, η παράκαιρη απομυθοποίηση
είναι άσκοπη και επικίνδυνη, όπως έδειξε το σουηδικό παράδειγμα εισαγωγής της σεξουαλικής
αγωγής στα σχολεία κατά τη δεκαετία του ’60. Είναι λάθος κρίσιμο να οδηγούμε πρόωρα τα παιδιά,
εν ονόματι μιας δήθεν φυσικής σεξουαλικής αγωγής, στην αποκάλυψη τέτοιων «μυστικών».
Δεν κάμνομε βέβαια αγωγή, αν κυκλοφορούμε

γυμνοί μέσα στο σπίτι ή λουζόμεθα μαζί τους,
όπως συμβουλεύει η δήθεν «μοντέρνα» αγωγή.
Θα μπορούσα να δείξω ότι τα περισσότερα είδη
των ψυχοσωματικών ανωμαλιών και διαστροφών, όπως: ομοφυλοφιλία ή φιλομοφυλία, ηδονοβλεψία, παρενδυσία, επιδειξιομανία, ουρολαγνεία, κοπρολαγνεία, αιμομειξία, ανταλλαγές
συζύγων, βιασμοί και ομαδικά όργια έχουν τις
ρίζες τους και σε μια τέτοια βιάζουσα αγωγή.
Η νηπιακή επίσης και η παιδική ηλικία είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητες περίοδοι ζωής. Διότι τότε
αναπτύσσονται τα γνωστά, από το Φρόυντ κυρίως επισημανθέντα, συμπλέγματα: του Οιδίποδος
ως προσήλωση του άρρενος παιδιού προς τη
μητέρα, της Ηλέκτρας ως σφοδρή αγάπη του θήλεος προς τον πατέρα, της Ενοχής ως επίγνωση

αυτού του ερωτισμού, του Ευνουχισμού ως αγωνία αποκοπής των γεννητικών του οργάνων, της
Αρτέμιδος, αργότερα κατά το 10ο-11ο έτος, ως
ανυπακοή και ανεξαρτησία του θήλεος απέναντι
στο άρρεν και ως διάθεση φυγής από το σπίτι, της
Βαναυσότητας ή της Αφροσύνης ως τάση προς
τη σκληρότητα και ως ευχαρίστηση παρακολουθήσεως ερωτικών συναντήσεων μεταξύ ζώων,
του Ναρκίσσου ως ένα είδος αυτολατρείας, αυτοθαυμασμού, αυτοεξάρσεως και φιλαρεσκείας
κατά το εφηβικό στάδιο.
Γενικά η στάση των γονέων καθορίζεται από
το διανοητικό επίπεδο του παιδιού, η δε μητέρα
είναι η πρώτη παιδαγωγός με τη μεγαλύτερη επίδραση επάνω στο παιδί που είναι η σωματική,
ψυχική και πνευματική της συνέχεια.

η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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H άλλη Mαρία
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

To

βράδυ όταν αποχωρεί το φως έρχεται η Μαρία και με βρίσκει. Στο
παρελθόν που κι εσύ επιστρέφεις,
επί πτερύγων των νέων ηθών. Άκακη χλόη. Η κυρία Αντιγόνη κεντάει το εργόχειρό της με εκατό
χρώματα. Τραγουδάει με εκατό φωνές.
Η καλή μας αγελάδα
βόσκει κάτω στη λιακάδα.
Ένας πορτοκαλής ήλιος γελάει πλατιά και με
ζεσταίνει: Έλα, Έλλη, Έλα.
Παιδικό το πρόσωπό σου, Μαρία. Με φακίδες.
Και με κοτσίδες κι ας μεγάλωσες αρκετά. Ανηφορίζει τις παρυφές της Σελήνης – απ’ όπου κατάγεται.
Σταματάει στα άγουρα όνειρα μιας χλωμής εφηβείας, παραδομένης αυθορμήτως στους βίους αγίων
και στους ελώδεις πειρατές – μόλις μια μαργαρίτα.
Και τρομαγμένη, καθώς στα χέρια αμετανόητων
χειραγωγών που την ανακρίνουν, ψάχνουν τα φύλλα της και την καθοδηγούν με το φόβο. Διαβάζει και
δε μαθαίνει. Μελετάει και δε διδάσκεται. Ονειροπαρμένη; Αλαφροίσκιωτη; Διπλά πες ματαιωμένη.
Από κρυφό σχολειό σε κρυφό βιβλίο. Από ερώτηση σε απορία. Κι εντελώς ξαφνικά μια μέρα:
«μια θέση», λέει, «πάει και τελείωσε, μια θέση
στην καρδιά της ζωής». Αχ Μαρία. Κατηφορίζει για
τ’ αλωνάκι της πολιτείας το σκληρό που βουρλίζονται αγαθά και αγοραία αισθήματα, θρύλοι και
θρήνοι. Κι ένας ήλιος πυρρός να μαδάει τις βελόνες του στα μάτια των ανθρώπων. Βιάζεται να
ακουμπήσει κάπου το σύμπαν που κρατάει σαν
μωρό και δεν βρίσκει. Φλέγεται σαν τριαντάφυλλο και κρατάει τη δίψα. Τι να πεις σ’ ένα φεγγάρι
αυτοκτόνο. Βουλιάζει συνεχώς και κάθε φορά
αναδύεται πιο βαθύ κι αποφασισμένο για νέες καταδύσεις στην οδύνη. Παίρνει δυνάμεις από το

30

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2011

παρελθόν, ανεφοδιάζει το μέλλον, καταφεύγει
στο εκβιαστικό παρόν ώσπου να πέσει αιμόφυρτο
υπό το βάρος οικείων και ξένων δεινών. Κι ύστερα απελπίζεται σαν άνεμος σε διάσελο. Σαν άνθρωπος που έχασε το Θεό στον εμφύλιο χώρο...
Επιτέλους, Μαρία, ελεύθερη στο σεληνιακό
σου τοπίο. Τους έμαθες καλά και σε γνωρίζουν
όλοι. Καλά τό ’λεγες εσύ –ποιητής μέχρι παροξυσμού το πρόσωπό σου, Μαρία– κι ας με τιμωρεί η αμαρτωλή ιδεολογία σου με δέκα μοναξιές.
Το πρόσωπό σου διανυκτερεύει στο μαξιλάρι
μου. Με εμψυχώνει. Με συσπειρώνει αρμονικά
με το σώμα μου. Θεραπεύει τα τρωτά μου σημεία
κι ένας αέρας –μυστικές ριπές– από τ’ ασιδέρωτα μαλλιά σου, λιχνίζει τα χρόνια που κόλλησαν
σαν λέπια στο δέρμα μου. Σαρώνει τα περιττά
όνειρα, στοιβάζει στην άκρη τα νεκρά σαν άχειρα
έργα. Κι αφήνει να πέσουν στο καλάθι του χρόνου
οι πράξεις οικειοθελώς.

Mια ζωή μια ιστορία

Ποικίλα κι αληθινά

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠT-ΗΝ) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Θύμησες. Ορμήνειες, συμπεριφορές, δήγματα, σχολικές
εποχές, παρακαταθήκες.
						
Mία άποψη

Ή

ταν τα δύσκολα τότε χρόνια, που μόλις
είχε αρχίσει να γλυκοχαράζει και για
εμάς τους κατοίκους των ορεινών περιοχών της πατρίδος μας και όχι μόνο. Εποχή τέλη
της δεκαετίας του 1940 και πρώτους μήνες της πρώτης πενταετίας του 1950. Τις εποχές αυτές θυμάμαι
ήμουν μαθητής της τρίτης τάξεως Γυμνασίου. Μέσα
στην τάξη μας είμαστε πέραν των 100 μαθητών.
Υπήρχαν και συμμαθητές μας μεγάλης ηλικίας άνω
των 18 ετών, ελάχιστοι βέβαια και εκάθοντο στην
τελευταία σειρά καθισμάτων. Αυτοί είχαν στην κωλότσεπη ένα πιστόλι, μερικά παιδιά το έβαζαν και
επάνω στο θρανίο. Δεν γνωρίζαμε εάν ήταν αληθινά
ή ψεύτικα. Πιστεύαμε εμείς οι μικροί σε ηλικία μαθητές περίπου 13 ετών, ότι ήταν όπως αυτά που είχαν
οι αντάρτες και οι χίτες της εποχής εκείνης, διότι λόγω ηλικίας και μόρφωσης δεν γνωρίζαμε ότι ίσως
υπήρχαν και ψεύτικα. Πολύ θα θέλαμε να είχαμε κι
εμείς ένα τέτοιο πιστόλι. Οι μαθητές αυτοί καίτοι λιγότερο καλοί μαθητές από εμάς δεν έμεναν στην ίδια
τάξη ως ήτο φυσικό. Πολλά παιδιά από μας μένανε
στην ίδια τάξη ή επανεξεταστέοι.
Ιθύνων του τόπου τελευταία μας είπε, ακούσαμε δεν είδαμε, ότι είχε το πιστόλι επάνω στο τραπέζι, δεν ξέρω εάν αυτό το πιστόλι ήτο αληθινό ή
ψεύτικο, επίσης δεν ξέρω γιατί το είχε και τι έγινε.
Εσείς ξέρετε τίποτα γι’ αυτό το πιστόλι;
Το έργο των καθηγητών μας τότε ήταν μεγάλο.
Κύριος σκοπός τους ήταν να μας μάθουν γράμματα

και μας μάθαιναν. Πέραν αυτών έπρεπε να μας διδάξουν πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Οι καθηγητές
μας ήσαν πάντα ευπρεπείς. Ξυρισμένοι, κουρεμένοι
και σχετικά, παρά τη φτώχεια που υπήρχε, φορούσαν
καλά ρούχα, γραβάτα. Οι καθηγήτριές μας φορούσαν
φούστα μακριά κάτω από το γόνατο, πουκάμισο
(μπλούζα), χωρίς ντεκολτέ και αδιάφανη, σου ενέπνεαν εμπιστοσύνη και ήταν παράδειγμα προς μίμηση.

«Να μιμήσαι ό,τι είναι σεμνό και όχι ότι
είναι κακό». Μένανδρος
Οι μαθήτριες με τις ποδιές τους καινούργιες ή
φθαρμένες αλλά πεντακάθαρες, καταργήθηκαν
ως γνωστόν με τη μεγάλη μεταρρύθμιση της παιδείας που έγινε τη δεκαετία του 1980. Οι μαθητές
φορούσαν το σχολικό καπέλο και ρούχα καθαρά
ντρίλινα ή από αλατζιά μπαλωμένα. Παπούτσια
αγόρια κορίτσια φορούσαμε της μάνας μας. Βέβαια εδώ θα τονιστεί ότι υπήρχε κι ένα μικρό ποσοστό μαθητών που ήσαν ευκατάστατοι σε σύγκριση με εμάς και με την τότε επικρατούσα οικο-
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κοινωνικά

νομική κατάσταση.

«Δυο φορές βλέπουν εκείνοι που
μαθαίνουν γράμματα». Πωπ
«Η παιδεία για τους ευτυχισμένους αποτελεί
στολίδι και για τους δυστυχισμένους
καταφύγιο». Δημόκριτος
Θυμάμαι ότι στην 6η ή 7η τάξη Γυμνασίου κάναμε
ένα μάθημα «Βιολογία». Ο διδάσκων καθηγητής
μας δίδασκε πολλά θέματα όπως προέβλεπε το
πρόγραμμα. Ένα κεφάλαιο περιέγραφε τη στοματική κοιλότητα και μεταξύ των άλλων αναφέρετο και
εις το σάλιο. Μας έλεγε ο καθηγητής ότι το σάλιο
χρησιμεύει για να μαλακώνει το ψωμί που τρώμε
ώστε να το καταπίνουμε εύκολα.
Α, τώρα θυμήθηκα ότι ιθύνων του τόπου πριν
κάμποσο καιρό είπε ότι δεν υπάρχει σάλιο στα
ασφαλιστικά ταμεία του κράτους. Εάν παραλληλίσουμε αυτά που μαθαίναμε τότε στη βιολογία και
αυτό που ακούσαμε από το μεγάλο ιθύνοντα του
τόπου πριν κάμποσο καιρό έχουν κοινά γνωρίσματα. Τι σύμπτωση!!!
Τότε οι μεγαλύτεροι πάντα συνεβούλευαν τα
παιδιά, νέους της εποχής.

«Όποιος ακολουθεί μια καλή συμβουλή
είναι πολλές φορές ανώτερος από εκείνον
που την έδωσε». Πωπ
Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά 13 ετών, όταν πηγαίναμε στο χωριό μας από το Γυμνάσιο για Σαββατοκύριακο, μας σταμάτησε στο δρόμο ένας αγράμματος
χωρικός γειτονικού χωριού και μας ρώτησε για το
σχολείο μας, για τα μαθήματά μας, μας συμβούλευσε
και μας είπε: Αύριο θα βγείτε στην κοινωνία της ζωής,
για να πετύχετε θα πρέπει να είστε ειλικρινείς, εργατικοί, τίμιοι, συμβουλή την οποία και εφαρμόσαμε. Τις
δύο πρώτες λέξεις τις γνωρίζαμε, αλλά την τρίτη νομίσαμε ότι αφορούσε μόνο τα κορίτσια διότι δεν γνωρίζαμε ότι η λέξη τιμή έχει πολλές έννοιες.
Επίσης στην 7η και 8η Γυμνασίου οι εξαίρετοι κα-
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θηγητές μας πέραν των μαθημάτων που μας δίδασκαν μας έδειχναν το δρόμο, διά των συμβουλών
των, πώς να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματα
που θα μας προκύψουν στη ζωή μας. Χαρακτηριστικά θυμάμαι μας έλεγαν να σταθείτε στα πόδια σας με
την αξία σας και να γράψετε τη δική σας ιστορία.

«Η αξία των προσώπων δεν κρίνεται από
τα προσόντα τους, αλλά από τη χρήση των
προσόντων τους». Τέννυσον
«Η αληθινή αξία είναι σαν το ποτάμι, όσο
βαθύτερο είναι, τόσο λιγότερο θόρυβο
κάνει». Χάλιφαξ
Ανεξίτηλο παράδειγμα καθηγητού μου θυμάμαι την
αναφορά του στην Αγία Σοφία. Μας έλεγε ότι την Αγιά
Σοφιά την έκτισαν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος (532-537) όπου και τους έγραψε η ιστορία.
Μόλις τέλειωσε το αριστούργημα αυτό πήγε ένα χαμηλής στάθμης άτομο, έβαλε φωτιά να το κάψει. Τον
συνέλαβε η αστυνομία και τον ρώτησε γιατί πήγε να
κάψει αυτό το αριστούργημα και αυτός απάντησε ότι
τους αρχιτέκτονες θα τους γράψει η ιστορία για το έργο τους, εμένα θα με γράψει λόγω του εμπρησμού
μου, όμως δεν τον έγραψε, για λίγο ήταν στην επικαιρότητα και ύστερα εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.

«Η ζήλεια είναι μια μανία, η οποία δεν
μπορεί να υποφέρει το καλό των άλλων».
Λαροσφουκώ
Δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα κάποιοι στην
κοινωνία μας σαν τον αναφερόμενο εμπρηστή, αλλά μένουν στα αζήτητα. Όλα τα παραπάνω,ορμήνειες,
προτροπές τις θυμόμαστε ακόμη, επάνω σε αυτές
βασιστήκαμε και βγήκαμε στην κοινωνία και σταθήκαμε όρθιοι. Γονείς, παππούδες και γιαγιάδες
ασχοληθείτε και συμβουλεύσατε σωστά τα παιδιά
και εγγόνια σας το έχουν ανάγκη.
Σημείωση: «Μην ξεχνάτε πού ήμασταν, πού
είμαστε, πού πάμε». Ευθυμόλογος Γεώργιος
Γκλίστης.

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

Oμιλία A/ΓEN Aντιναυάρχου Δ. Eλευσινιώτη ΠN
για το Kίνημα του Nαυτικού το Mάιο του 1973

Το

Πολεμικό Ναυτικό πιστό στις παραδόσεις του και στο ένδοξο παρελθόν του τιμά σήμερα, όπως
κάθε χρόνο, την επέτειο του κινήματος του Ναυτικού το οποίο έλαβε χώρα το Μάιο του 1973.
Εορτάζουμε σήμερα με το βλέμμα μας στο παρελθόν και ατενίζουμε το μέλλον έχοντας οδηγό
την ιστορία του όπλου. Η συμβολή του στόλου
μας στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι συνεχής. Δεν εξαντλείται όμως η συμβολή του μόνο στις ένδοξες ναυμαχίες, αλλά
συμπεριλαμβάνει και την προάσπιση της δημοκρατίας στη χώρα μας.
Κάθε νεαρό στέλεχος του ΠΝ ενστερνίζεται τις
αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος από την
αρχή της σταδιοδρομίας του όχι απλά γιατί ορκίζεται να υπηρετεί την πατρίδα σύμφωνα με το
Σύνταγμα και τους νόμους της, αλλά και γιατί
αυτή η ιδέα της δημοκρατίας, της ισονομίας και
της αξιοκρατίας αποτελούν πυλώνες του Πολεμικού Nαυτικού.
Γνήσια πατριωτικό το Πολεμικό Ναυτικό πρωταγωνίστησε και στην προσπάθεια των Ελλήνων
να ανατρέψουν το χουντικό καθεστώς και να
επαναφέρουν την δημοκρατική ομαλότητα στην
πολύπαθη χώρα μας κατά την επταετία 19671974. Από την πρώτη κιόλας στιγμή του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου ο ναύαρχος
Εγκολφόπουλος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού, αντέδρασε σθεναρά με αποτέλεσμα την αποστράτευσή του.
Το Ναυτικό δεν εγκατέλειψε την αντιδικτατορική του δράση. Τα επόμενα χρόνια η ιδέα ενός
νέου ναυτικού κινήματος κέρδισε γρήγορα έδα-

To A/T Bέλος

φος στις τάξεις των Αξιωματικών του. Το κίνημα
αυτό προετοιμάστηκε προσεκτικά και φιλόπονα.
Αντικειμενικός του στόχος ήταν να κλονιστεί
ηθικά το δικτατορικό καθεστώς με το να διακοπούν κομβικές, θαλάσσιες και χερσαίες συγκοινωνίες της ηπειρωτικής Ελλάδας από το Στόλο.
Παρά, όμως, την προσεκτική προετοιμασία του
κινήματος, η κατάληξή του υπήρξε ατυχής, καθώς αποκαλύφθηκε και κατεστάλη από τις δυνάμεις του καθεστώτος, ώρες μόνο πριν την εκδήλωσή του. Μολαταύτα η επιδιωκόμενη ζωηρή
ηθική εντύπωση και ο συνακόλουθος κλονισμός
των δικτατόρων επιτεύχθηκε με τη διαφυγή στην
Ιταλία του Α/Τ Βέλος με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο τότε Νικόλαο Παπά ΠΝ ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας.
Απόψε λοιπόν, θυμόμαστε, παραδειγματιζόμαστε και τιμούμε τους ήρωες εκείνης της εποχής
των οποίων οι αγώνες αποτελούν ορόσημο της
πολιτειακής ιστορίας της Ελλάδας. Τιμούμε επίσης και τους αειθαλείς πρωταγωνιστές των ευ-
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ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
γενών αυτών προσπαθειών που ακόμη και σήμερα, παρά το βάρος των χρόνων, προσφέρουν
πολλά και αθόρυβα στην πατρίδα μας με την πείρα και τη σοφία τους, λες και δεν πέρασαν ποτέ
τα χρυσά χρόνια της νιότης τους.
Κύριε Υπουργέ,
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ιστορία
του Πολεμικού Ναυτικού στο πέρασμα των αιώνων ανέδειξε μεγάλους άνδρες, σημαντικούς
ήρωες σε κάθε δύσκολη στιγμή του Έθνους, σε
κάθε στιγμή που απειλείται η ελευθερία μας, η
εθνική μας κυριαρχία και το δημοκρατικό μας
πολίτευμα.
Είναι επίσης γεγονός ότι η πατρίδα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα διέρχεται μία ιδιαίτερα

κρίσιμη περίοδο όπου καλείται να αντιμετωπίσει
ορατούς και αόρατους κινδύνους και εχθρούς.
Τέτοιες στιγμές είναι αδήριτος η ανάγκη όχι τόσο
για ήρωες, αλλά και για ομαδική προσπάθεια και
ομοψυχία. Ο αγώνας του Πολεμικού Ναυτικού
έχει ανάγκη από στελέχη, εν ενεργεία και μη, τα
οποία να αγαπούν πραγματικά το ναυτικό και την
πατρίδα και να έχουν ως μοναδικό γνώμονα την
πρόοδο της χώρας και του ναυτικού. Να έχουν το
εμείς πάνω από το εγώ, με υψηλό ηθικό, εμπνεόμενοι από τη λαμπρή μας ναυτική παράδοση και
τους αγώνες των προκατόχων μας, αποφασισμένοι να μοχθήσουν, ώστε οι πρόσφατες εξελίξεις
να αποτελέσουν απλώς μια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα, για ένα καλύτερο ναυτικό.

Aναμνήσεις μιας αποστολής
Eπιμέλεια: Aρχιπλοίαρχος εα Φ. Zωιδάκης ΠN

Το

Σάββατο 28 Μαΐου 2011 μεσημέρι
συγκεντρωθήκαμε με τις συζύγους μας στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου αρκετοί από το πλήρωμα παραλαβής
του Αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ στο Long Beach των
ΗΠΑ το 1959 πριν από 52 χρόνια. Ήταν μια θερμή
και εγκάρδια ατμόσφαιρα από νεαρούς άνδρες
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σε μια συγκέντρωση που μόνο τα άσπρα τους
μαλλιά πρόδιδαν την ηλικία τους, γιατί οι αναμνήσεις και οι συζητήσεις τους ήταν νέων και
ζωντανών ανθρώπων όπως τότε.
Εορτάσθηκαν και τα 91 χρόνια του τότε κυβερνήτη Αντιπλοίαρχου Μόραλη Γεωργίου. Η συνεστίαση έληξε με λόγια αγάπης και νοσταλγία.

Παροπλισμός υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ

Το

υποβρύχιο «ΓΛΑΥΚΟΣ» που καθελκύστηκε στα ναυπηγεία της
H.D.W στο Κίελο την 19 Σεπτεμβρίου 1970 και ήταν το πρώτο παγκοσμίως υποβρύχιο τύπου 209/1100 πάνω στο οποίο «έμαθαν» από το Ελληνικό πλήρωμά του ακόμα και οι
κατασκευαστές για την μετέπειτα εξέλιξη των πιο
σύγχρονων, παροπλίστηκε την 9η Ιουνίου 2011
στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Συγκινητικές στιγμές για την 40χρονη ιστορική του πορεία. Παρόντες στην τελετή παροπλισμού ο Αρχηγός Στόλου
Αντιναύαρχος Παναγιώτης Ευσταθίου με τους
επιτελείς του, σύσσωμη η Διοίκηση Υποβρυχίων
με επικεφαλής τον Διοικητή Πλοίαρχο Αθανάσιο
Καρατζά, αρκετοί προσκεκλημένοι διατελέσαντες Διοικηταί-Κυβερνήτες-Αοι Μηχανικοί και
πληρώματα καθώς και πλείστοι των μελών του
πληρώματος παραλαβής που αποτελείτο από
τους:
- Πλωτάρχη Πετρόπουλο Ευστάθιο Κυβερνήτη
- Υποπλοίαρχο Παναγιωτόπουλο Ιωάννη
Ύπαρχο
- Υποπλοίαρχο (Μ) Χαϊδεμένο Κωνσταντίνο
Αο Μηχανικό
- Υποπλοίαρχο Περβαινά Σπυρίδων
- Ανθυποπλοίαρχο Ραγουζή Γεώργιο
- Ανθυποπλοίαρχο (Μ) Πετρόγγονα Δημήτριο
- Σημαιοφόρο Κοντούλη Κωνσταντίνο
- Ανθυπασπιστή (Τηλ) Ανυφαντή Ανδρέα
- Ανθυπασπιστή (Α/Υ) Αρμενιάκο Σπυρίδων
- Ανθυπασπιστή (Η/Ν) Κουρελά Απόστολο
- Ανθυπασπιστή (Η/Λ) Γκιώνη Πέτρο
- Ανθυπασπιστή (Μηχ) Λινάρδο Δημήτριο
- Αρχικελευστή (Αρμ) Καραθανάση Φίλιππο
- Αρχικελευστή (Τ/Τ) Πισπιρίγκο Βασίλειο
- Αρχικελευστή (Τορπ.) Ζήση Κωνσταντίνο
- Αρχικελευστή (Ρ/Ε) Πρεντουλή Αιμίλιο

- Αρχικελευστή (Η/Λ) Κοκκινίδη Αβραάμ
- Αρχικελευστή (Μηχ) Τσούμαρη Αθανάσιο
- Επικελευστή (Αρμ) Κυριαζή Δημήτριο
- Επικελευστή (Τορπ) Κουτεντάκη Νικόλαο
- Επικελευστή (Τηλ) Μαυρίκο Γεώργιο
- Επικελευστή (Α/Υ) Ζόμπολα Αναστάσιο
- Επικελευστή (Η/Λ) Αλαμάνο Μιχαήλ
- Επικελευστή (Η/Λ) Καλογερόπουλο Χρήστο
- Επικελευστή (Η/Λ) Μπεκιάρη Κωνσταντίνο
- Επικελευστή (Η/Λ) Καμπεζά Νεοκλή
- Επικελευστή (Η/Λ) Γυρέλη Νικόλαο
- Επικελευστή (Μηχ) Φραγκή Δημήτριο
- Επικελευστή (Μηχ) Δάγκλη Σπυρίδων
- Επικελευστή (Μηχ) Ελένη Δημήτριο
- Κελευστή (Α/Υ) Φράγκου Βασίλειο
- Κελευστή (Η/Ν) Κοφινά Αριστείδη
- Κελευστή (Η/Ν) Καρατζίκο Ιωάννη
- Κελευστή (Μηχ) Καραπέτρο Βασίλειο
- Κελευστή (Μηχ) Χειμαριό Πέτρο
- Ναύτη (Τηλ) Κανελλόπουλο Σ
- Ναύτη (Εσχ) Μοσχοβή Κ.
Απαραίτητη σημείωση: Για λόγους οι οποίοι
δεν άπτονται του παρόντος και τους οποίους θα
κρίνει η ιστορία, (κάποτε πρέπει να ειπωθεί η
αλήθεια), και ενώ εκτελούνταν εν πλω δοκιμές
αποδοχής του πλοίου, αντικαταστάθηκε ο Κυ-
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βερνήτης (ο οποίος φυλακίστηκε και εξεδιώχθη
των τάξεων του Π.Ν), ο Ύπαρχος και ο Αος Μηχανικός και καθήκοντα Κυβερνήτη ανέλαβε ο
Πλωτάρχης Γεώργιος Πουλοπάτης, Υπάρχου ο
Βασίλειος Κηρύκος και Αου μηχανικού ο Βλάσιος Μεντζέλος.
Ιστορικό γεγονός αποτελεί πλέον και η τελευταία Διαταγή του Κυβερνήτη Πλωτάρχη Α. Ξανθουλέα Π.Ν με αριθμό 35/2011 που έχει ως
εξής:
1.-Σε εκτέλεση σχετικών διαταγών, σήμερα,
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011, το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ
υποστέλλει τη Σημαία του, λαμβάνοντας επάξια
τη θέση του στην Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. Ολοκληρώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο σαράντα (40) έτη ενεργούς υπηρεσίας και αδιάλειπτης παρουσίας του, τόσο στα Εθνικά όσο και στα
Διεθνή Ύδατα, διανύοντας συνολικά 212.254
ναυτικά μίλια.
2 Το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ αποτελεί το τρίτο πλοίο του
Πολεμικού Ναυτικού με αυτό το όνομα. Το πρώτο
πλοίο ήταν η θαλαμηγός ΓΛΑΥΚΟΣ, εκτοπίσματος
70 τόνων, που ναυπηγήθηκε το 1834 στο Ναύσταθμο του Πόρου και παροπλίσθηκε το 1871
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λόγω παλαιότητας. Το δεύτερο πλοίο ήταν το Υ/Β
ΓΛΑΥΚΟΣ (Υ-6), που ναυπηγήθηκε το 1930 στη
Γαλλία και το οποίο εκτέλεσε δύο (2) πολεμικές
περιπολίες κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Βασίλη Αρσλάνογλου ΒΝ και
βυθίστηκε τελικά στις 4 Απριλίου 1942, εντός του
λιμένα της Μάλτας όπου βρισκόταν για εργασίες
επισκευής, κατόπιν σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών από γερμανικά Α/Φ.
3. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 το Πολεμικό Ναυτικό στα πλαίσια της αέναης πρωτοπορίας του, ανέθεσε στην γερμανική εταιρία HDW
τη ναυπήγηση τεσσάρων (4) Υ/Β τύπου 209/1100.
Το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ ως πρωτοναυπηγηθέν είναι το
πρώτο παγκοσμίως συμβατικό Υ/Β αυτού του
τύπου, δίνοντας ταυτόχρονα το όνομά του στην
κλάση αυτή. Συνολικά από τότε έχουν ναυπηγηθεί 60 Υ/Β τ. 209 για 13 διαφορετικές χώρες.
4. Το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ ύψωσε τη σημαία του στο
Κίελο της Γερμανίας στις 6 Σεπτεμβρίου 1971,
οπότε και αναλήφθηκε η διακυβέρνησή του από
τον Πλωτάρχη Γεώργιο Πουλοπάτη ΠΝ. Από τότε μέχρι και σήμερα, το Υ/Β συμμετείχε σε πληθώρα, τόσο εθνικών όσο και συμμαχικών ασκή-

σεων και αποστολών, τις
οποίες και έφερε εις πέρας
στο ακέραιο.
5. Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν
οι τέσσερις (4) πολεμικές περιπολίες που εκτέλεσε το Υ/Β,
με κυβερνήτη τον αείμνηστο
Πλωτάρχη Βασίλειο Γαβριήλ
ΠΝ, στα πλαίσια της κρίσης
του 1974 και της αποβατικής
ενέργειας των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο. Επιπλέον, το Υ/Β εκτέλεσε μια (1) ακόμα πολεμική περιπολία το 1987, με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο
Σωκράτη Μαυρίδη Π.Ν, στα πλαίσια της “κρίσης
του Μαρτίου του 1987”, όταν το τουρκικό πλοίο
ερευνών “SISMIC” επιχείρησε να εκτελέσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο.
6. Από το Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο
του 1998 το Υ/Β εκτέλεσε Εκσυγχρονισμό Μέσης
Ζωής (γνωστός και ως πρόγραμμα “NEPTUNE I”)
με σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών
χαρακτηριστικών του, ώστε να ανταπεξέλθει στις
αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου κατά θάλασσα πολέμου.
7. Σήμερα στα πλαίσια υποστολής σημαίας του
πλοίου μας και ταυτόχρονα περάτωσης της διακυβέρνησής μου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού
που με εμπιστεύτηκε και με αξίωσε να υπηρετήσω για τρία (3) συναπτά έτη ως Κυβερνήτης του
Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ.
8. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το πλήρωμά μου, που εργάσθηκε άοκνα, με επαγγελματισμό, με φιλοτιμία και με αίσθημα ευθύνης έτσι
ώστε το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ να καταφέρει να φέρει σε
πέρας επιτυχώς, όλες τις αποστολές που του
ανατέθηκαν.
9. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους
διατελέσαντες Κυβερνήτες που τιμούν την σημε-

ρινή τελετή με την παρουσία τους όσο και τα πληρώματά τους για την άριστη κατάσταση που διατήρησαν το Υ/Β και το αξιόμαχο αυτού, πάντοτε
στην πρώτη γραμμή δια μέσου των ετών με την
αμέριστη συνδρομή του Αρχηγείου Στόλου, της
Διοίκησης Υποβρυχίων και των Ναυστάθμων
Σαλαμίνος και Κρήτης.
10. Πλήρωμα του Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ, σας προτρέπω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και να κάνετε
υπερήφανους τους νέους σας Κυβερνήτες, όπως
κάνατε και εμένα, μεταλαμπαδεύοντας στα νέα
σας Υ/Β το μαχητικό πνεύμα του ΓΛΑΥΚΟΥ του
οποίου είστε κοινωνοί, γιατί τα πλοία έχουν ψυχή
και χαρακτήρα.
11. Τελειώνοντας, εύχομαι στο Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ
που μέχρι πρόσφατα επιχειρούσε στις Ελληνικές
θάλασσες, αφού υποστείλει τη σημαία του, να
βρει γαλήνη και ηρεμία κατά τον τελευταίο του
ελλιμενισμό, έχοντας εκπληρώσει στο ακέραιο
το χρέος του προς την πατρίδα.
12.-Η παρούσα αποτελεί την τελευταία διαταγή Κυβερνήτου του Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ.
Χαράλαμπος Γιακουβάκης
Υ.Γ: Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά
στοιχεία και διαδικασίες της ηγεσίας το Υ/Β
ΓΛΑΥΚΟΣ προορίζεται να γίνει το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα.
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Έλληνες οικονομικοί μετανάστες
στην Αλβανία
Όπως προκύπτει από πληροφορίες του ελληνικού Τύπου,
στην Αλβανία και συγκεκριμένα στα
Τίρανα συνωθούνται Έλληνες επιχειρηματίες που
ανοίγουν ψησταριές. Θεωρείται βέβαιο ότι πολύ
γρήγορα θα δημιουργηθεί στην Αλβανία η Βάρη
Τιράνων. Το ερώτημα είναι τι στολές θα φοράνε;

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
στη Μελίτη Φλωρίνης
Στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία είχαν μαζευτεί
όλα τα σκοπιανά ΜΜΕ και επισκέπτες από τα
Σκόπια, για να δοθεί δήθεν πανηγυρική ατμόσφαιρα της «Μακεδονικής μειονότητας». Παράλληλα οι δημοσιογράφοι κατέγραφαν και τα
αιτήματα των παρευρισκόμενων για την ανάγκη
διδασκαλίας της σλαβομακεδονικής γλώσσας,
ενώ κανείς δεν μιλούσε Σλαβομακεδονικά, παρά
Eλληνικά. Άλλα λόγια, βρε παιδιά, με το ζόρι
παντρειά.

Παγκόσμια πρωτοτυπία
Σε κανένα κράτος του πολιτισμένου κόσμου δεν
υπάρχει προηγούμενο, να δανείζεται χρήματα από
διεθνείς οίκους και για να διαθέσει από αυτά
15.000.000 ευρώ προκειμένου να φτιάξει τζαμί
στους περεπιδημούντες αδελφούς μουσουλμάνους. Αυτό για μεν τους αρχαίους Έλληνες θα
εθεωρείτο μωρία, για δε τους σύγχρονους Έλληνες, υπέρβαση κάθε λογικής και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων εσόδων. Δεν έχουμε άλλες
ανάγκες;

Άγνοια... πληροφόρηση
Πολλοί συνάνθρωποί μας διαμαρτύρονται για τη
φτωχή οικονομική τους κατάσταση... Αυτοί οι άνθρωποι δεν άκουσαν ότι λεφτά υπάρχουν... στα
θησαυροφυλάκια της Γερμανίας, Γαλλίας, Κίνας,
Ρωσίας, γιατί κλαίγονται;
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Όλοι πεθαίνουν...
Άκουσα ότι ο Ρήγκαν κι η σύζυγός του Νάνσυ είχαν ένα μεγάλο ράντζο στην Αμερική, πολλά εκτάρια, χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης... Επίσης
ακούστηκε ότι πέθανε και ένας που κοιμότανε σ’
ένα ράντζο... Άρα πεθαίνουν και αυτοί που έχουν
μεγάλο ράντζο και αυτοί που έχουν μικρό...

Η κλοπή... η παραγραφή...
Για κάποια κατηγορία ιθυνόντων ισχύει ότι όταν
κλέψουνε το Δημόσιο και περάσουν λίγα χρόνια
παραγράφεται το αδίκημα, ενώ για ένα κοινό θνητό αν συμβεί το ίδιο πάει φυλακή εάν δεν έχει μέσον. Εδώ πρέπει να πηγαίνει φυλακή αυτός που
ψήφισε το νόμο παραγραφής. Το ουσιαστικό ντροπή κλίνεται ως εξής: η ντροπή, της ντροπής…

Εξαφάνιση υψηλού προσώπου
Μεγάλος οικονομικός διοικητής του πλανήτη εξαφανίστηκε από το προσκήνιο στη Νέα Υόρκη μέσα
σε λίγες ώρες... Λένε ότι αυτός γνώριζε τα συστατικά του χρυσού και πού πρέπει να φυλάσσεται
για να μην χαθεί... Ένα από τα τρία κακά της ανθρωπότητας κατά τον Σωκράτη «Πυρ, Γυνή και
Θάλασσα». Το δεύτερο τον εξαφάνισε.

Οι ράτσες των κύνων...
Με ρώτησε ένας φίλος πόσες ράτσες σκύλων έχουμε.
Του απάντησα: Τα κυνηγόσκυλα, τα τσοπανόσκυλα,
τα ζαγάρια, αυτά που έχουν κάποιες κυρίες που
έχουν μεγάλη γλώσσα, δεν ξέρω πώς τα λένε, τα κοπρόσκυλα (κοπρίτες που γυρνάνε άσκοπα στις στράτες και στα σοκάκια) και πολλές ράτσες ακόμη...

Τα λάθη... και οι ιθύνοντες
Ακούμε κάθε τόσο από ιθύνοντες του τόπου ότι κάναμε και λάθη, ήταν λάθος μας... Λάθη οι ιθύνοντες
δεν επιτρέπεται να κάνουν... λάθη κάνουν οι μαθητές
στα σχολεία και τιμωρούνται γι’ αυτό με μικρή βαθμολογία... Όσοι ιθύνοντες κάνουν λάθη με τόσους
συμβούλους που έχουν, η μικρότερη τιμωρία πρέπει
να είναι η καθαίρεση ή πολυετής φυλάκιση.

ANAKOINΩΣEIΣ

Νέο σχέδιο Μάρσαλ. Η απόφαση σωτηρίας

για την Ελλάδα. Ολόκληρο το κείμενο της Συνόδου
Κορυφής της 21/7/11
Επιμέλεια Υποναύαρχος εα Δ. Αποστολάκης ΠΝ

H

ιστορική απόφαση της Συνόδου Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών έχει
ως εξής: Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη
δέσμευσή μας υπέρ του ευρώ, καθώς και ότι θα
καταβάλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική
σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της
καθώς και των κρατών – μελών της. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι είμαστε αποφασισμένοι να
ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από τις απαρχές της κρίσης του δημόσιου
χρέους, ελήφθησαν σημαντικά μέτρα με στόχο τη
σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τη μεταρρύθμιση των κανόνων και την εκπόνηση νέων
εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη στη
ζώνη του ευρώ ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς και το ευρώ βασίζεται σε σταθερά οικονομικά δεδομένα. Αλλά οι προκλήσεις που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα
μεγαλύτερης εμβέλειας. Σήμερα, συμφωνήσαμε
όσοσν αφορά τα ακόλουθα μέτρα:

Ελλάδα:
1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική
κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και τη νέα δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης, η οποία
θεσπίσθηκε πρόσφατα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες
προσπάθειες προκειμένου να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη πορεία οικονομικής

ανάπτυξης. Συνειδητοποιούμε τις προσπάθειες
που απαιτούν τα μέτρα προσαρμογής για τους Έλληνες πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι οι θυσίες
αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.
2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, από κοινού με το ΔΝΤ
και την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το χρηματοδοτικό
έλλειμμα. Η συνολική επίσημη χρηματοδότηση
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 109 δισ. ευρώ. Το
πρόγραμμα αυτό θα σχεδιασθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες προθεσμίες
λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη
βιωσιμότητα του χρέους και τις δυνατότητες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Καλούμε το ΔΝΤ
να συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση
του νέου ελληνικού προγράμματος. Ως μέσο
χρηματοδότησης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) για την επόμενη εκταμίευση. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την
αυστηρή υλοποίηση του προγράμματος με βάση
τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία λήξεως των μελλοντικών δανείων του EFSF
προς την Ελλάδα κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 7½ έτη σε τουλάχιστον 15 έτη
και σε 30 έτη κατ’ ανώτατο όριο με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξασφαλίσουμε
την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμμα-
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τος. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια
δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του Μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (επί
του παρόντος περ. 3,5%), ώστε να πλησιάσουμε το
κόστος χρηματοδότησης του EFSF, χωρίς να κατέλθουμε κάτω από αυτό. Αποφασίσαμε επίσης να
παρατέινουμε σημαντικά τις προθεσμίες λήξεως
του υπάρχοντος ελληνικού μηχανισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνοδεύεται από μηχανισμό που
διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα για την εκτέλεση
του προγράμματος.
4. Ζητούμε την υλοποίηση μιας συνολικής
στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Επικροτούμε την απόφαση
της Επιτροπής να συστήσει ειδική ομάδα η οποία
θα συνεργασθεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διοχετευθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων προς την ανταγωνιστικότητα και
την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση. Θα κινητοποιήσουμε πόρους και θεσμούς της ΕΕ, όπως η ΕΤΕΠ
προς το σκοπό αυτό και θα δώσουμε νέα ώθηση
στην ελληνική οικονομία. Τα κράτη μέλη και η
Επιτροπή θα κινητοποιήσουν αμέσως όλους τους
απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για
να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τη σχετική πρόοδο
τον Οκτώβριο.
5. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει
προθυμία να υποστηρίξει την Ελλάδα εθελοντικά
αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας. Η
καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. ευρώ. Η πιστωτική ενίσχυση θα
παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση
των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφά-

40

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2011

λισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν
ανάγκη θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Λαμβανομένου υπόψη του κόστους της πιστωτικής ενίσχυσης για την περίοδο 2011-2014.
Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους θα συνεισφέρει κατά 12,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο να ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ.
Για την περίοδο 2011-2019 η συνολική καθαρή
συμβολή από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
εκτιμάται σε 106 δισ. ευρώ.
Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα:
6. Όσον αφορά τη γενική προσέγγισή μας για τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη,
επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί μια λύση έκτακτου
και μοναδικού χαρακτήρα.
7. Όλες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν επισήμως την ακράδαντη αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία
κρατική υπογραφή τους, καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές
συνθήκες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του
ευρώ υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής
σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.
Εργαλεία σταθεροποίησης:
8. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του EFSF και του ΕΜΣ και να αντιμετωπιστεί
ενδεχόμενος κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης,
συμφωνούμε να αυξηθεί η ευελιξία τους με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα:
• να δρουν βάσει προληπτικού προγράμματος.

• να χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και
σε χώρες που δεν υπάγονται σε πρόγραμμα.
• να παρεμβαίνουν στις δευτερεύουσες αγορές
βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει την
ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για τη δημοσιονομική σταθερότητα και βάσει απόφασης με
αμοιβαία συμφωνία των κρατών μελών του
EFSF/ΕΜΣ, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης. Θα δρομολογήσουμε τις
αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή των
αποφάσεων αυτών το συντομότερο δυνατόν.
9. Κατά περίπτωση, θα τεθεί σε εφαρμογή
συμφωνία παροχής ασφάλειας ούτως ώστε να
καλύπτεται ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις εγγυήσεις τους
προς το EFSF.
Δημοσιονομική εξυγίανση και μεγέθυνση
στη ζώνη του ευρώ:
10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε τις χώρες που υπάγονται σε προγράμματα έως ότου ανακτήσουν πρόσβαση στις
αγορές, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν
επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. Δεχόμαστε με
ικανοποίηση την αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για την αυστηρή εφαρμογή των προγραμμάτων τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επιτυχία
αυτών των προγραμμάτων. Τα επιτόκια δανεισμού και οι προθεσμίες λήξεως του EFSF επί
των οποίων συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα
ισχύσουν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Εν προκειμένω, σημειώνουμε ότι η Ιρλανδία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας
σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολο-

γίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και στις διαρθρωμένες
συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής
στο πλαίσιο του Συμφώνου για το ευρώ.
11. Όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα τηρήσουν αυστηρά τους συμπεφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά
ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός από τις υπαγόμενες σε πρόγραμμα θα μειωθούν κάτω από 3%
ως το 2013 το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε με ικανοποίηση τη δημοσιονομική δέσμη
που παρουσίασε πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση,
βάσει της οποίας θα μπορέσει να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για τις φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε να πραγματοποιήσει
η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό
και διαρθρωτικό τομέα. Εν συνεχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής των τραπεζών,
τα κράτη μέλη θα παράσχουν δίκτυα ασφαλείας
στις τράπεζες όταν χρειάζεται.
12. Θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με μεταρρυθμίσεις για
την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Καλούμε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων να ενδυναμώσουν τις συνέργειες
μεταξύ δανειοδοτικών προγραμμάτων και κεφαλαίων της ΕΕ σε όλες τις υπαγόμενες σε προγράμματα συνδρομής ΕΕ/ΔΝΤ χώρες. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης κεφαλαίων της ΕΕ ώστε
να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινής αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης.
Οικονομική διακυβέρνηση:
13. Ζητάμε την ταχεία οριστικοποίηση της νο-
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μοθετικής δέσμης και την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το νέο
πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας. Τα μέλη
της ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως τις προσπάθειες της πολωνικής Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τους κανόνες ψηφοφορίας στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου.
14. Δεσμευόμαστε να εισαγάγουμε ως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια
όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.
15. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί

η εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο κανονιστικό πλαίσιο της
ΕΕ λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής και αναμένουμε
τις προτάσεις της Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, σε στενή διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να υποβάλει ως τον Οκτώβριο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη διαχείριση κρίσεων στην ευρωζώνη.

Eπιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω
νέου μνημονίου

Γράφει ο Aντιναύαρχος (E) εα Γ. Tζικάκης ΠΝ
Διευθύνων σύμβουλος EAAN

T

ελευταία ψηφίσθηκε από τη Βουλή των
Ελλήνων το Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
δημοσιονομικής πολιτικής 2012-2015
(Μνημόνιο II) και στη συνέχεια αυτού ο καλούμενος Εφαρμοστικός Νόμος 3986/1-7-2011.
Διά του τελευταίου Νόμου επιβάλλονται καταιγιστικές επιβαρύνσεις τόσο στη φορολογία με
θέσπιση νέας φορολογικής κλίμακας αυστηρότερων αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης όσο
και στην ίδια την σύνταξη.
Το μνημόνιο II υπογράφτηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της «Τρόικα», Δ.Ν.Τ., Ε.Ε.,
Ευρωπαϊκής Τράπεζας που αφορά την χορήγηση
της 5ης δόσης του Δανείου προς την Ελλάδα. Με
το Μνημόνιο αυτό επεβλήθησαν σκληροί όροι,
ώστε με την εφαρμογή αυτών να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού συνι-
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στάται ταμείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», που έχει ως σκοπό την είσπραξη της
αξιοποίησης ή πώλησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο
Δημόσιο. Το προϊόν της αξιοποίησης - πώλησης
θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του Δημοσίου χρέους.
Το ταμείο θα επιχορηγείται και από το Δημόσιο,
για το σκοπό αυτό επιπλέον των ανωτέρω εισπράξεων από τις αξιοποιήσεις - πωλήσεις, προβλέπονται μεταξύ των άλλων φορολογικές ρυθμίσεις και αυξήσεις στις ασφαλιστικές κρατήσεις.
Οι κυριότερες είναι η αλλαγή της φορολογικής
κλίμακας και των φορολογικών συντελεστών.
Κοντολογής το φορολογητέο αρχίζει από τις
8.000,00 € (ετήσιο) αντί των 12.000,00 που ίσχυε

και που ισχύει και για τους συνταξιούχους άνω
των 65 ετών, καθώς και ανεξαρτήτου ηλικίας με
παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Το ποσόν των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν ορίζεται σε ποσοστό
25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου και για ποσό μέχρι 60.000,00 €. Εάν το
ποσό των προσκομιζομένων αποδείξεων υπολείπεται, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου
της κλίμακας αυξάνεται για ένα παιδί κατά
2.000,00 €, για δύο παιδιά 4.000,00 €, για τρία
παιδιά 12.500,00 € και πάνω από 3 παιδιά
2.500,00 € για κάθε επιπλέον παιδί που τον βαρύνουν. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από
1/1/11 και μετά.
Ακολουθούν και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης με βάση: τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα σκάφη
και τα ταχύπλοα μέχρι 5 μέτρα, τα ιστιοφόρα ή τα
μηχανοκίνητα και τις δεξαμενές κολύμβησης.
Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα
φυσικά πρόσωπα. Στα εισοδήματα άνω των
12.000,00 € (ετήσια) των φυσικών προσώπων
που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις
2010-2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των
αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015. Για
την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται μεταξύ
άλλων το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό και υπολογίζεται
ως εξής:
α) από 12.000,01 έως 20.000,00 συντελεστής
1% επί ολοκλήρου του ποσού για όλες τις κλίμακες
β) από 20.000,01 έως 50.000,00 2%
γ) από 50.000,01 έως 100.00,00 3%
δ) από 100.000,01 και άνω 4%
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

που προκύπτουν από IX αυτοκίνητο άνω των
1929 κ. εκ., σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών,
ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων και δεξαμενών κολύμβησης, όπως προκύπτουν από τη δήλωση
φορολογίας του οικονομικού έτους 2011. Η
έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του
ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί
συντελεστή 5%. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα με
παλαιότητα άνω των 10 ετών.
Επίσης επιβάλλεται και φόρος επιτηδευματιών
που δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων.
Ακολουθεί φορολογία ακίνητης περιουσίας,
δωρεών και γονικών παροχών, οι πρώτες
200.000,00 € απαλλάσσονται.
Αύξηση του ΦΠΑ 13% σε 23% σε είδη σίτισης, ανθρακούχου νερού κλπ.
Αύξηση τελών κυκλοφορίας 2012 περίπου
10% με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα για
αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι
31/10/10 ή για αυτοκίνητα που ταξινομούνται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1-11-2010 με
βάση τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).
Αύξηση φορολογίας επί των καυσίμων γενικώς (πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, κλπ.)
Αναπροσαρμογή ποσοστών ΕΑΣ (πρώην ΛΑΦΚΑ) από 1/8/11
α) από 1.400,01 έως 1.700,00 από 3% σε 3%
β) από 1.700,01 έως 2.000,00 από 4% σε 6%
γ) από 2.000,01 έως 2.300,00 από 5% σε 7%
δ) από 2.300,01 έως 2.600,00 από 6% σε 9%
ε) από 2.600,01 έως 2.900,00 από 7% σε 10%
στ) από 2.900,01 έως 3.200,00 από 8% σε 12%
ζ) από 3.200,01 έως 3.500,00 από 9% σε 13%
η) από 3.500,01 και άνω από 10% σε 14%
Η εναπομείνασα σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 €.
Στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
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από 1.700,01 έως 2.300,00 6%
από 2.300,01 έως 2.900,00 8%
από 2.900,01 και άνω 10%.
Αυτά υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της
σύνταξης που διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
και δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700,00 €.
Εξαιρούνται όσοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται ένα μήνα μετά τη συμπλήρωση
του 60ού έτους της ηλικίας.
Θα ακολουθήσει ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων το οποίον θα έχει ψηφισθεί
μέχρι τέλος Αυγούστου. Δεν είναι γνωστόν αν σε
αυτό θα περιλαμβάνεται και το μισθολόγιο των
στρατιωτικών.

Τα εισπρακτικά μέτρα που εφαρμόζονται δεν
έχουν επιτύχει τους στόχους τους και το χειρότερο όλων αρκετοί ειδικοί δηλώνουν ότι χωρίς
ανάπτυξη η Ελλάδα είναι αδύνατον να αποπληρώσει το Δημόσιο χρέος της, καθόσον αυτό, με
τα εφαρμοσθέντα μέτρα, αυξάνεται αντί να παραμένει σταθερό ή να μειώνεται.
Ως γνωστό τα φορολογικά υποζύγια, μισθωτοί
και συνταξιούχοι, καλούνται ξανά, ως εύκολη
εισπρακτική λεία, να φέρουν το βάρος της νέας
δυσβάσταχτης φορολογίας. Θα επανέλθουμε
εφόσον υπάρξουν ανακοινώσεις. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα οικονομικά μας μετά από την
φορολογική καταιγίδα, για να μην καταντήσουμε
έρμαια των ξένων αλλά και των ντόπιων κερδοσκόπων.

Aνακοίνωση Tύπου YEΘA

υπουργοί, οι τοπικές αρχές, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας, ο Αρχηγός Λιμενικού
Σώματος Αντιναύαρχος (ΛΣ) Κωνσταντίνος Σούλης,
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος (ΠΣ) Στυλιανός Στεφανίδης, επίτιμοι Αρχηγοί,
τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, εν
αποστρατεία στελέχη του ΠΝ, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που έλαβαν μέρος στο κίνημα, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών από
όλους τους κλάδους των Ε.Δ. και ΣΑ. και αντιπροσωπείες μαθητών Στρατιωτικών Σχολών.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Βουλευτής κ. Μ.
Ανδρουλάκης ως εκπρόσωπος του Φοιτητικού Κινήματος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος
Ελευσινιώτης ΠΝ, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. Νικόλαος Παππάς ΠΝ. και ο Διευθυντής
Μ.Α.Α., Α/Τ ΒΕΛΟΣ Πλοίαρχος ε.α. Δημήτριος Λιβανός ΠΝ. Κύριος ομιλητής της επετείου ήταν ο Αντι-

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Aρ. Πρωτ. 069
Πέμπτη 26 Mαΐου 2011
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι
με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε χθες Τετάρτη
25 Μαΐου 2011 και ώρα 20:00 η 38η επέτειος του
Κινήματος του Ναυτικού το Μάιο του 1973 στο Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα (ΜΑΑ) «Α/Τ ΒΕΛΟΣ»
στο χώρο του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης στο
Φλοίσβο Φαλήρου. Στην τελετή παρέστησαν ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κος Παναγιώτης Μπεγλίτης ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας κ. Ιωάννης Διαμαντίδης,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σιφουνάκης,
εκπρόσωποι των κομμάτων, βουλευτές, τέως
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ναύαρχος ε.α. Ν. Βασιλείου ΠΝ επίτιμος ΑΕ/ΑΣ,
Κυβερνήτης του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ το οποίο μετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού το 1973.

Ρυθμίσεις Θεμάτων Μετοχικών
Ταμείων
Θέμα: Γενικά περί ΜΤΝ (Ρυθμίσεις Θεμάτων
Μετοχικών Ταμείων)
Σχετ.: α. Νόμος 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α’/31-32011)
Β. ΠΟΛ. 1062 από 1-4-2011/Υ.Ο/Γ.ΓΦΟΡ. &
ΤΕΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικού (α) νόμου, ισχύει νέα ρύθμιση σχετικά με τη
διαδοχή στο μέρισμα χηρευουσών οικογενειών
κυρίως ασφαλισμένου στο Μετοχικό Ταμείο
Ναυτικού.
2. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 43 σχετικού (α) νόμου:
α. Στα μέλη χηρεύουσας οικογένειας μετόχου
του ΜΤΝ, καταβάλλεται πλέον ποσοστό του μερίσματος το οποίο θα δικαιούνταν ο προστάτης
τους, αν ζούσε και γινόταν μερισματούχος, κατά
την προβλεπόμενη στο νόμο σειρά, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται
και καταβάλλεται από το Δημόσιο παύει δε μόνο,
όταν κανένα μέλος αυτής δεν έχει δικαίωμα μεταβιβαζόμενο από τη μία κατηγορία στην άλλη.
Β. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί,
βάσει προϊσχυουσών διατάξεων, ακέραιο το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους έχει απονεμηθεί και του μερίσματος
που δικαιούνται με βάση την προηγούμενη παράγραφο, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς
αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος.
Γ. Οι εισφορές και το ύψος του προβλεπομένου
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις βοηθήματος
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

(ΒΟΕΑ), στις περιπτώσεις των χηρευουσών οικογενειών υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του
αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου.
3. ΜΤΝ παρακαλείται όπως μεριμνήσει για:
α. Ενημέρωσή του επί του σχετικού (α) νόμου,
ενώ αναλυτικές οδηγίες που θα εκδοθούν για
ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα
κοινοποιηθούν μετά την έκδοσή τους από το
Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη σχετική
(β) εγκύκλιο, η οποία σας κοινοποιείται.
Β. Ενημέρωση των μελών του επί των διατάξεων του άρθρου 43 σχετικού (α) νόμου.
4. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ο σχετικός νόμος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ή
του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr)
Υποναύαρχος Ν. Κρυονερίτης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

Λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων
ΝΝΣ
Πολεμικό Nαυτικό
Ναύσταθμος Σαλαμίνος
Θέμα: Λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων ΝΝΣ
1. Σας γνωρίζεται ότι λειτουργούν στο ΝΝΣ τα
κάτωθι εξωτερικά ιατρεία από 08.00 έως 13.00
κατά τη θερινή περίοδο και από 08.30 έως 13.30
κατά τη χειμερινή περίοδο ως ακολούθως:
α. Εξωτερικό Καρδιολογικό Ιατρείο, τρεις φορές
εβδομαδιαίως (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη).
β. Εξωτερικό Ορθοπεδικό Ιατρείο, δύο φορές
εβδομαδιαίως (Τρίτη, Πέμπτη).
γ. Εξωτερικό Οδοντιατρικό Ιατρείο, καθημερινώς.
δ. Εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο, δύο φορές
εβδομαδιαίως (Τετάρτη, Παρασκευή).
ε. Εξωτερικό Χειρουργικό Ιατρείο, τρεις φορές
εβδομαδιαίως (Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή).
στ. Εξωτερικό Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο,
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τρεις φορές εβδομαδιαίως (Τρίτη, Τετάρτη,
Παρασκευή).
ζ. Εξωτερικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο, τρεις φορές εβδομαδιαίως (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη).
η. Εξωτερικό Ψυχιατρικό Ιατρείο, δύο φορές
εβδομαδιαίως (Τετάρτη, Παρασκευή).
θ. Εξωτερικό Δερματολογικό Ιατρείο, τρεις φορές
εβδομαδιαίως (Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή).
ι. Ε
 ξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, δύο φορές
εβδομαδιαίως (Δευτέρα, Πέμπτη).
2. Με την ολοκλήρωση των ετησίων μεταθέσεων
Αξιωματικών (ΥΙ), περί τα τέλη Αυγούστου θα λειτουργήσουν επιπλέον Εξωτερικό Νευρολογικό Ιατρείο και Εξωτερικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο.
3. Προγραμματισμός ραντεβού στο τηλέφωνο:
(210) 4649424
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. Μιχάλαρος ΠΝ
Διοικητής Ναυστάθμου Σαλαμίνος

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων στο 48o Παγκόσμιο συνέδριο
Με την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συμμετοχή
μελών του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
έγινε στην Κωνσταντινούπολη από 23 έως 27
Μαΐου 2011 το 48ο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο
των Υποβρυχίων. Στόχος και σκοπός της οργάνωσης είναι η διαιώνιση της μνήμης εκείνων
που έχουν χάσει τις ζωές τους στα υποβρύχια
και η προώθηση πνεύματος ενότητας, κοινωνικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών
της. Ανάμεσα τους 600 σεμμετέχοντες ο Ελληνικός σύνδεσμος υποβρυχίων έδωσε το παρών
με τους Κ. Ξύτσα, Αρ. Παπαδομεχελάκη, Ε. Μπαϊρλή, Μ. Πρωιμάκη, Γ. Μωραΐτη, Ε. Κάιλα, Ι.
Ροδιτάκη και Κ.Τσίρη. Κατά την διάρκεια του
συνεδρίου ελήφθη απόφαση σύμφωνα με την
οποία το 51ο παγκόσμιο συνέδριο του 2014 θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και ο σύνδεσμος
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άρχισε ήδη τις προετοιμασίες, ευελπιστώντας
πως θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση των
μελών του, τα οποία και καλεί να συμμετάσχουν
ενεργά στις οργανωτικές ομάδες που ήδη άρχισαν να δημιουργούνται.

Tελεταί Kωνσταντάρα
Προς τα μέλη της ΕΑΑΝ
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλόνικου Ταβουλάρη Αντ/χου ε.α.
Επιθυμώ να ενημερώσω τα μέλη της Ενώσεως ότι
διατηρώ γραφείο τελετών στην Αθήνα, Ανταίου 1
πλ. Μερκούρη, τηλ. 210 9213398. 6972416761 και
προσφέρω τις πρέπουσες υπηρεσίες υποδειγματικά,
προς «συναδελφικές» τιμές. Αναλαμβάνω να κατατοπίζω και να δεικνύω στα ορφανικά μέλη της ΕΑΑΝ
τις παροχές όλων των δικαιουμένων οικονομικών
βοηθημάτων από τις κρατικές υπηρεσίες όπως: σύνταξη, μέρισμα, έξοδα κηδείας, επίδομα θανάτου κοκ.
Επίσης με το επίδομα θανάτου και τα έξοδα κηδείας
που δικαιούται η οικογένεια του εκλιπόντος, να καλύπτω τα βασικά έξοδα της τελετής, ανακουφίζοντας
άμεσα την απρόσμενη οικονομική πίεση των οικείων
του. Αναλαμβάνονται τελετές όλων των δογμάτων,
αποστολές και παραλαβές περιστατικών σε όλη την
επικράτεια και εκτός αυτής, εκτελούνται παραγγελίες
στεφάνων (άνθινων ή δάφνινων) καθώς και καύση σε
περίπτωση που υπάρχει τέτοια επιθυμία.
Μετά τιμής, Ταβουλάρης Νικόλαος

4ήμερη εκδρομή στη B. Eύβοια
Oκτώβριος 2011. Γνωρίστε τη μαγευτική B. Eύβοια
και τα φημισμένα Λουτρά της Aιδηψού. Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις, 3 πρωινά, 3
γεύματα, καθημερινά απογευματινές εκδρομές στη
B. Eύβοια (Aγ. Iωάννης Pώσσος-Λίμνη-Όσιος Δαυίδ-Hλία-Πύργος-Ωρεοί-Πευκί-Παναγία Nτινιούς),
ακτοπλοϊκά εισιτήρια φέρυ Aιδηψού-Aρκίτσας. Tιμή

συμμετοχής 140 ευρώ. Πληροφορίες κ. Πέτρου Nικ.
Kιν.:6946132220. Tηλ.: 22260-22160

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Φέρεται σε γνώση υμών ότι όλες οι φωτογραφίες που αναφέρονται στο Θ/Κ Αβέρωφ, τις δανεισθήκαμε από το περιοδικό του ΠΝ «Ναυτική
Επιθεώρηση» τεύχος 576.
Για το λόγο αυτό θερμώς ευχαριστούμε τόσο τους
παράγοντες του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση»
όσο και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Eυχαριστήριο
Ευχαριστούμε την οικογένεια του Πολεμικού
Ναυτικού, για τη συμπαράστασή της στην απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πα-

τέρα, Δημητρίου Ι. Σηφάκη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια που προσέφεραν, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό.
Η σύζυγος Εύα
Τα παιδιά Γιάννης και Ελένη

Tάξη Nαυτοπαίδων 1961
Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 θα
γίνει συνάντηση της τάξεως Nαυτοπαίδων
1961 για τα 50 χρόνια στο Θ/K ABEPΩΦ.
O αρχηγός τάξεως Π. Aρφάνης. Tηλέφωνο:
6907791738.

Προμηθευτικός οργανισμός Ναυτικού (ΠON)
Γίνε κι εσύ μέλος στον Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!
Με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι και 20% στο καλάθι σου, κερδίζοντας μέρος
της απώλειας του εισοδήματός σου!
Ο ΠΟΝ διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότητα των προϊόντων του τα οποία συνοδεύονται
με πιστοποίηση «HACCP» ή «ΖΗΩ» και «ΔΗΩ» για τα βιολογικά προϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα
όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέρια και εύκολη πρόσβαση με μετρό. Έλα να
διαπιστώσεις από κοντά τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε σε είδη ένδυσης και υπόδησης, Η/Υ, δώρων, κοσμημάτων, καλλυντικών, υγιεινής και καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών
συσκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου!
Το σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟΝ είναι ανταποδοτικές
για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού για τους εξής λόγους:
• Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ (30% από τα κέρδη)
• Πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις
• Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογενειών προσωπικού ΠΝ
Ωράριο ΠΟΝ: Τρίτη - Παρασκευή 13.30-20.30, Σάββατο
09.00-16.00.

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
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Ύβρις

Γράφει ο Πλωτάρχης (ε) εα Δημ. E. Kομνηνός ΠΝ

«Πάσα πόλις ή οικία μερισθείσα καθ’ εαυτήν ού σταθήσεται.» (Ματθ. Κεφ. ιβ, στιχ. 25)

Με

αρκετή καθυστέρηση θα ήθελα
να απαντήσω από τις στήλες
των Θ.Α., όχι στο απαξιωτικό
δημοσίευμα πρωινής εφημερίδας καθ’ εαυτό, (Καθημερινή 2-4-2011) – το έχουν ήδη κάνει πολύ
καλύτερα άλλοι συνάδελφοι «ως μη έδει» (κατά
την ταπεινή άποψη του υπογράφοντος). Κι αυτό διότι, έγκυροι δημοσιογράφοι τόσον υψηλού επιπέδου και με τέτοιες αδιάβλητες πηγές άντλησης
πληροφοριών, οι οποίοι πριονίζουν με ευδαίμονα
αμεριμνησία το κλαδί στο οποίο κάθονται, υπάρχουν πολλοί – τους απολαμβάνουμε καθημερινά
ψυχαγωγούμενοι στα κανάλια της αντικειμενικής
ενημέρωσης. Συνεπώς, έξεστι Κλαζομενίοις …
Δεν θα μπορούσε όμως κανείς, ελαφρά τη
καρδία, να προσπεράσει το γεγονός ότι βρέθηκαν
δύο αξιωματικοί του Π. Ναυτικού, μόνοι αυτοί
από ολόκληρο το στράτευμα, να διαστείλουν τη
θέση τους, κατηγορώντας το μισό Ναυτικό και
διαβεβαιώνοντας τον δημοσιογράφο ότι δεν είναι οι πατρίκιοι, οι γνήσιοι, οι άριοι αξιωματικοί
που «μεταφέρουν κρουασάν υπό μάλης για να τα
πουλήσουν έξω» αλλά οι «άλλοι», οι πληβείοι,
«οι ανεύθυνοι, φυγόπονοι και ευθυνόφοβοι», οι
β΄ διαλογής μονιμάδες που, ως εξ Υπαξιωματικών προερχόμενοι, έκαναν «κακές παρέες με
πολιτ. υπαλλήλους μεταφέροντας αγαθά που
περίσσευαν από την υπηρεσία στο σπίτι τους».
Ο πρώτος, λοιπόν, εκ των δύο κυρίων ανωτάτων, μας πληροφορεί σε άψογα ελληνικά, ότι η
«ρομαντική εικόνα που είχε ο γιος του για τη δουλειά του πατέρα του καταρρακώθηκε (!) από τους
μονιμάδες».
Συμπεραίνει στη συνέχεια ότι οι υπαξιωματικοί
«εθίστηκαν (!) στη μεταφορά αγαθών» αλλά, μακρόθυμος καθώς είναι, αναγνωρίζει ότι «δεν
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φταίνε οι ίδιοι αλλά οι συνθήκες που τους περιέβαλλαν (!) στην εξέλιξή τους».
Ο έτερος των δύο κυρίων ανωτάτων είναι πιο
διεισδυτικός αφού έχει προσέξει ότι ο μονιμάς
«πουλάει μούρη», «είναι πιο άνετος (!), έχει πιο
πολλά δικαιώματα (!) και στους διαδρόμους του
ΓΕΝ βαδίζει (!) όταν όλοι οι άλλοι πλοίαρχοι και
ναύαρχοι τρέχουνε …»
Είναι όμως, - πρέπει να του αναγνωριστεί, - με
τη σειρά του, το ίδιο μεγαλόψυχος, αφού η προαγωγή των μονιμάδων «αντιμετωπίζεται με
«(αδικαιολόγητη μεν, αλλά πάντως) γενναιοψυχία και στο στυλ (!) έλα μωρέ δεν ξέρει, κάνε το
καλό και ρίξτο στο γιαλό»!
Διαβάζοντας τις απόψεις των δύο κυρίων ναυάρχων, σαν ε.α. «μονιμάς» ο υπογραφόμενος,
αισθάνεται τυχερός που η Σπαρτιατική κρυπτεία
παραμένει ανενεργή είκοσι-πέντε αιώνες τώρα.
Προσωπικά εκφράζω την ειλικρινή και αμέριστη συμπάθειά μου προς όλους τους σοβαρούς,
έντιμους και αξιοπρεπείς Αξιωματικούς Π.Ν. για
τους άδικους συνειρμούς που πρέπει να έκαναν
γι’ αυτούς οι αναγνώστες των δύο παραπάνω
επιστολών. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν την
άξιζαν τέτοια εκπροσώπηση.
Όμως είναι, πραγματικά, ν’ απορεί κανείς: Που
βρισκόταν καταχωνιασμένη τόσα χρόνια αλήθεια,
αυτή η απόλυτη απαξία και περιφρόνηση των δύο
κυρίων ναυάρχων, των οποίων κάποιες από τις
«σειρίδες» που κοσμούν τη στολή τους αποκτήθηκαν χάρη στη σκληρή και αφοσιωμένη προσπάθεια των υφισταμένων τους;
Υπάρχουν ακόμη αλήθεια, στον αιώνα των πλήρως αυτοματοποιημένων οπλικών συστημάτων που
χειρίζονται οι «μονιμάδες», αξιωματικοί που διέπονται από τη νοοτροπία της ιστιοφόρου ναυτιλίας; Η

άποψη του γράφοντος είναι ανεπιφύλακτα: όχι!
Δεν υπάρχουν πια – αν υπήρχαν ποτέ – αξιωματικοί που έχουν ανάγκη να αυτοεπιβεβαιώνονται με το να υποτιμούν και ν’ απαξιώνουν τους
υφισταμένους τους.
Οι υπογραφόμενος σεμνύνεται να βεβαιώσει
ότι οι αξιωματικοί υπό τας διαταγάς των οποίων
είχε την τύχη και την τιμή να υπηρετήσει, τόσον
ως Σηματονόμος επί των πολεμικών πλοίων,
όσο και ως επιτελής επί σειράν ετών στη Διεύθυνση Επικοινωνιών του ΓΕΝ, υπήρξαν ΟΛΟΙ
ανεξαιρέτως κύριοι. Αυστηροί ίσως κάποιοι εξ
αυτών, αλλά άψογοι.
Τιμωρούσαν όταν οι περιστάσεις το επέβαλλαν, αλλ’ ουδέποτε ευτέλισαν ουδέ εχλεύασαν
οποιονδήποτε.
Συνεργάστηκαν με τους υφισταμένους τους σε
πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης όπως
υπαγόρευε η στρατιωτική πειθαρχία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια – πραγματικοί ευπατρίδες!.
Αντίθετα, οι απόψεις των δύο κυρίων ανωτάτων για τους υφισταμένους τους δημιουργούν
μελαγχολικά συναισθήματα λύπης, απογοήτευσης, αλλά και αισιοδοξίας.

Λύπης μεν διότι από τα τρία όπλα των ενόπλων δυνάμεων μόνο στο Ναυτικό βρέθηκαν
αξιωματικοί εμφορούμενοι από τέτοιες μισαλλόδοξες ιδέες.
Απογοήτευσης, διότι απ’ όσον είμεθα σε θέση
να γνωρίζουμε, η επίσημη Ηγεσία του Ναυτικού,
εσίγησεν μέχρι στιγμής μπροστά στην Ύβρι (με
την αρχαία της έννοια). Και αρνούμεθα να αδικήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των κατά πάντα Άξιων και Σεβαστών μας Ναυάρχων, αποδεχόμενοι την άποψη «ο σιωπών συναινεί».
Αισθήματα αισιοδοξίας, τέλος διότι, από τις
χιλιάδες των εν ενεργεία και εν αποστρατεία
στελεχών του Π.Ν., που εξ απαλών – σχεδόν –
ονύχων, αφιέρωσαν τα εφηβικά τους όνειρα
και, εν τέλει, ολόκληρη τη ζωή τους (από οποιοδήποτε μετερίζι κι αν βρέθηκαν) στο Ιδανικό
αυτής της ενάλιας θεότητας, στα «Ξύλινα Τείχη
της πατρίδας τα ιερά», βρέθηκαν μόνο δύο οι
οποίοι αμαύρωσαν στη συνείδηση των αναγνωστών της συγκεκριμένης εφημερίδος, την εικόνα του Ενιαίου κι Αδιαίρετου Ναυτικού μας. Κι
υπ’ αυτή την έποψη, είμαστε υπερήφανοι για την
Ηγεσία μας.

Tο θέρετρο της Aγίας Mαρίνας
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Δ. Δούσης ΠN Bετεράνος B’ ΠΠ

Με

μεγάλη ευχαρίστηση με τον
ναύαρχο Μανωλόπουλο περάσαμε μερικές μέρες στο
συγκρότημα της Αγίας Μαρίνας. Η περιοχή μας
προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί από την παραλία αυτή τον φοβερό χειμώνα του 1943-44
περάσαμε κατευθυνόμενοι προς Εύβοια-Τουρκία
και εν συνεχεία Αλεξάνδρεια Αιγύπτου για τη
συνέχεια του αγώνα.
Τις ημέρες αυτές θυμηθήκαμε την περίοδο

αναπτύξεως του θερέτρου και την έναρξη λειτουργίας του. Τον χειμώνα 1971-72 ο Α/ΓΕΝ
ναύαρχος Μαργαρίτης ανέθεσε στο Β΄ κλάδο του
ΓΕΝ (ήμουν Διευθυντής του Β΄ Κλάδου) την παρακολούθηση των εργασιών αποπεράτωσης, τη
στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό και τον
εξοπλισμό, για να επιτευχθεί η λειτουργία το θέρος του 1972 υπό την εποπτείαν του Υπαρχηγού
του ΓΕΝ Υποναυάρχου Θ. Μανωλόπουλου. Τοποθετήσαμε αμέσως διοικητή ΝΒΝΕ τον προσω-
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EΠIΣTOΛEΣ
πάρχη Αντιπλοίαρχο Α. Ζωγράφο, παραλλήλως
με τα καθήκοντά του (Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦ. ΣΕΛΙΣ 277 Α΄ ΤΟΜΟΣ) με τον οποίο
μεταβαίναμε σχεδόν καθημερινώς μετά την παύση εργασίας στο ΓΕΝ, όπου συναντώμεθα με τον
διευθυντή Δημοσίων έργων του ΓΕΝ Σ. Ναουμήδη, ο οποίος με τους βοηθούς του παρακολουθούσε κατά άριστο τρόπο την εκτέλεση των εργασιών. Παράλληλα άρχισε η στελέχωση με
προσωπικό. Την άνοιξη του 1972 παρουσιάστηκε στο ΓΕΝ ο πλωτάρχης Β. Πατέλης τον οποίο
τοποθετήσαμε διοικητή ΝΒΝΕ (Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦ. ΣΕΛΙΣ 335 Γ΄ ΤΟΜΟΣ). Ο
νέος διοικητής εφρόντισε για την ασφάλεια της
περιοχής από πυρκαγιές με τη δημιουργία ζωνών
ασφαλείας και για τον ευπρεπισμό της.
Συγχρώνως ανακαλέσαμε στην ενέργεια τον
έφεδρο Υποπλοίαρχο Θ. Πανταζή (Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦ. ΣΕΛΙΣ 316 Γ΄ ΤΟΜΟΣ) ο
οποίος διέθετε μεγάλη πείρα στις τουριστικές και
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο Πανταζής με τον
Υποπλοίαρχο (ο) Δέδε φρόντισαν και τον εξοπλι-

σμό του ξενοδοχείου. Πρόβλημα απετέλεσε η
μεταφορά ύδατος από την περιοχή του κέντρου.
Κατορθώσαμε σύντομα να προμηθευόμαστε νερό από την παραλία Καλάμου. Τελικώς μετά από
φιλότιμη προσπάθεια του προσωπικού και των
συνεργείων, συνετελέσθη η έγκαιρος αποπεράτωση των εργασιών και η λειτουργία από του
Θέρους του 1972.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εξυπηρέτησε χιλιάδες συναδέλφους μετά των οικογενειών τους. Είναι γεγονός ότι σε μεγάλης κλίμακος συγκροτήματος θα υπάρχουν δυσκολίες,
παράπονα για διαφόρους λόγους κ.λπ.
Με τον Ναύαρχο Μανωλόπουλο είχαμε πολλές ευχάριστες συναντήσεις με αγαπητούς συναδέλφους. Οι περισσότεροι διαμένοντες στα
οικήματα και επισκέπτες εξεφράζοντο με θερμά
λόγια για την παραμονή τους εκεί, υπό τας σημερινάς δυσμενείς για την πατρίδα μας συνθήκες.
Η ηγεσία του ΓΕΝ είναι άξια συγχαρητηρίων
διότι διατηρεί εν πλήρει ενεργεία το θέρετρο παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Στρατιωτικά Nοσοκομεία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
Αριθ. πρωτ.: Ημερ.: 21-08-2011
ΠΡΟΣ: Υπ. Εθνικής Άμυνας Kον Π. Μπεγλίτη
ΚΟΙΝ. : Α/ΓΕΕΘΑ
Α/ΓΕΣ
Α/ΓΕΝ
Α/ΓΕΑ
Ε.Α.Α.Σ.
Ε.Α.Α.Ν.
Ε.Α.Α.Α.
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ΘΕΜΑ: Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Αξιότιμε Κε Υπουργέ
1.-Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε έγκριτες εφημερίδες, προτίθεσθε να προβείτε σε στενότερη
σύνδεση και συνεργασία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με το Ε.Σ.Υ. και στη δημιουργία μονάδων χορήγησης υποκαταστάτων στους χρήστες
ναρκωτικών και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), οι οποίες εκπροσωπούν 100.000 αποστράτους, έχει τις
ακόλουθες απόψεις σχετικά με την στενότερη σύνδεση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με το Ε.Σ.Υ:

α.-Ο προηγούμενος Υπουργός Εθνικής Άμυνας
κος Ε. Βενιζέλος, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό επί ένα χρόνο προτού προβεί στην έκδοση
αποφάσεων, έχει εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια σύνδεσης των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με
το Ε.Σ.Υ., επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος
για εκ νέου ανακίνηση του θέματος αυτού.
β.-“ Το άνοιγμα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στον λαό “ ενώ δεν ωφέλησε τον λαό, γιατί το
ζητούμενο δεν είναι η βελτίωση της παρεχόμενης
ιατρικής φροντίδας μέσω των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που ελάχιστες δυνατότητες έχουν,
αλλά η βελτίωση της παρεχομένης ιατρικής φροντίδας από τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του Ι.Κ.Α.,
από την άλλη πλευρά, έχει δυσχεράνει την περίθαλψη των κυρίων δικαιούχων αυτών που είναι
τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ.
ως και τα μέλη των οικογενειών τους.
γ.-Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία διέρχονται κατά την παρούσα περίοδο κρίση, λόγω μη είσπραξης των οφειλομένων προς αυτά από τα διάφορα
Ταμεία, ως Ο.Π.Α.Δ., Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α, κλπ. και λόγω
των δικών τους οφειλών προς τους προμηθευτές. Χαρακτηριστικό της κατάστασης αυτής είναι
η κατά την περίοδο του Πάσχα 2011 νοσοκομειακή περίθαλψη των αποστράτων Αξιωματικών
του Π.Ν. και των οικογενειών αυτών στο Ν.Ν.Α.,
μόνο για έκτακτα περιστατικά, κατάσταση η οποία
δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμη πλήρως.
δ.-Τα Στελέχη των Ε.Δ. από την κατάταξή τους
μέχρι το τέλος του βίου τους πληρώνουν εισφορά για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και κυρίως για
το ΝΙΜΤΣ και το ΝΝΑ, πράγμα που δεν συμβαίνει
με όλους τους υπόλοιπους “ δικαιούχους“, επομένως έχουν προτεραιότητα στην νοσηλεία έναντι των άλλων.
3.-Οσον αφορά την διάθεση υποκαταστάτων
σε χρήστες ναρκωτικών δεν λαμβάνουμε θέση
επί του παρόντος, γιατί αυτό αφορά την Ηγεσία
των Ε.Δ., αλλά θα παρακολουθήσουμε μήπως τα

Στρατιωτικά Νοσοκομεία μετατραπούν σε στέκια
δυστυχισμένων χρηστών.
4.- Οι απόστρατοι μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές στις αποδοχές τους και την γενικότερη απαξίωση που δέχονται από Κυβερνητικά στελέχη,
τώρα παραμένουν στο στόχαστρο του Υπουργού,
ο οποίος είναι εντεταλμένος να τους προστατεύει,
με στόχο τον πλήρη παραγκωνισμό τους και την
αποσύνδεσή τους με όσα τους συνδέουν με τις
Ε.Δ. που υπηρέτησαν επί σειρά ετών .Επισημαίνουμε δε οτι πολλοί εξ αυτών είναι βετεράνοι
πολέμων και ορφανικά μέλη συγγενείς στρατιωτικών που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα.
5.-Επειδή κε Υπουργέ πιστεύουμε οτι οι απόστρατοι δικαιούνται καλύτερης αντιμετώπισης
από την Πολιτεία, σας καλούμε να μην προβείτε
στην περαιτέρω υποβάθμιση της νοσοκομειακής
περίθαλψης των αποστράτων και των οικογενειών τους και να στρέψετε το βλέμμα σας στους
αποστράτους οι οποίοι εκπροσωπούνται από τις
τρεις θεσμικές τους Ενώσεις, οι οποίες βάσει
του νόμου εποπτεύονται από εσάς.
Τα Μέλη του Συντονιστικού
ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος
(Πρόεδρος ), Αντιστράτηγος ε.α. Π. Κόρμας (Διευθύνων Σύμβουλος)
ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν.
(Πρόεδρος), Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Τζικάκης
Π.Ν. (Διευθύνων Σύμβουλος)
ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Β. ΚατσιαντώνηςΕπίτιμος Α/ΑΤΑ (Πρόεδρος), Επισμηναγός (Ι) ε.
α. Γ. Κασσαβέτης (Διευθύνων Σύμβουλος)
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς ΠΝ
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού και του
χώρου που καταλαμβάνουν σε αυτό, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα
δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι
οι ενδιαφερόμενοι, διότι υπό την παρούσα μορφή υπάρχει πρόβλημα. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

Ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο
Δέχονται τους ασφαλισμένους μόνο με τα βιβλιάρια
ασθενείας, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση:
• Ο ιατρός χειρουργός ορθοπεδικός-τραυματολόγος
Δημήτριος Γεωρ. Δανομάρας, γιος συναδέλφου,
δέχεται ασφαλισμένους του Δημοσίου στο ιατρείο
του, Μαυρομιχάλη 21, Αγ. Ανάργυροι. Τηλ.: 2102625695. Κιν.: 6976245918.
• Ο Θεόδωρος Γρίβας Aρχιπλοίαρχος (YI) Π.N. ε.α.
ορθοπεδικός χειρουργός, δέχεται συναδέλφους
ε.α. και τα μέλη τους με βιβλιάριο του Δημοσίου. 09:00-12:00, κατόπιν ραντεβού στην κλινική Nέο Aθήναιον, Aστυδάμαντος 83, Παγκράτι.
Tηλ.: 6944585252
• Ο ιατρός ακτινολόγος Δ. Kουτσιμπάνης α.π./χ.ο.ς.
ε.α. ΠN δέχεται με ραντεβού ασφαλισμένους του
Δημοσίου, IKA κλπ για εξετάσεις υπερήχων, τρίπλεξ, οστεοπόρωσης. Tηλ.: 210-72.34.050, 21072.35.034
• Ο ιατρός Παναγιώτης Κ. Νικολόπουλος (γιος αξ/
κού), χειρουργός ουρολόγος, επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, δέχεται με ΒΥΠ κατόπιν
ραντεβού, στο ιατρείο του, Παπαδιαμαντοπούλου 3.
Τηλ.: 210-7218107, Κιν.: 6944-290501.
•A
 ντιπλοίαρχος εα MΠIMΠΛHΣ IΩANNHΣ ΠN Παθολόγος-Διαβητολόγος. Kουντουριώτου 196, Πειραιάς.
Tηλ.: 210-4532260. Δέχεται κάθε μέρα 11-2 π.μ. Δέχεται με βιβλιάριο.

Διάφορα
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός
Μηχανικός, γιος αξιωματικού του ΠΝ ΕΑ αναλαμβάνει τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων,
σοφίτων κ.λπ. ως επίσης αναγνωρίσεις / νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου. Τιμές πολύ καλές για στελέχη του ΠΝ και ΛΣ, ΕΕ
και ΕΑ. Τηλέφωνο: 210 2830215/6970883598
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• Ο γιος συναδέλφου Βασίλης Κικίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διατηρεί στα Χανιά οδός
Αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τηλ.: 2821027368.
• Ο Κληματσάκης Παύλος, γιος αξιωματικού (ΕΑ) διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων
(αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσωτερικού. Παράδοση κατ’ οίκον. Τηλ.: 210-7750480.
• Ο γιος συναδέλφου Σοφράς Γεώργιος φοιτητής
φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τηλ.: 6978868890.
• Η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυγος αξιωματικού ΠΝ ε.α., με πείρα στην εκπαίδευση
και εξειδίκευση στο International Baccalaureate
(IB), παραδίδει μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• Η ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΝΑ κόρη αξιωματικού ε.α. φιλόλογος με πείρα παραδίδει μαθήματα, σε μαθητάς δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με λογικές τιμές.
Τηλ.: 9351901 κινητό: 6944317281.
• «ΠΑΝΔΩΡΑ» ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ. Δώρα δημοσίων σχέσεων. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6Α ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΚ
183 45. Τηλ.: 2104826916. Tηλ./Fax: 210-4826901
/ 6936077131. e-mail: pandoranavy@otenet.gr
• Νομιμοποίηση: Ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων,
ισογείων, πιλοτών, αποθηκών, γκαράζ και αυθαιρέτων οικιών, Μακρή Μαριάννα, Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 2106560015 Κιν.: 6976-005555
• Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου,
χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελβέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, πανοραμική ακτινογραφία. Π. Νιρβάνα 9.
Ν. Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.
• Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχ/ρχος ΠΝ ε.α.,
δέχεται με ειδικές τιμές οικογένειες συναδέλφων στο
ιατρείο του, Ρέππα 34, Παπάγου. Τηλ.: 210-6526829.

• Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί
κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση: Δεκελείας 169, Ν. Φιλαδέλφεια.
Τηλ.: 210-2514062, Κιν.: 6932-257175.
• Ο γιος συναδέλφου Ταβουλάρης Nικ. διατηρεί
γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-6549208, Κιν.: 6972416761. Τιμές χαμηλές για την οικογένεια ΠΝ.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης Μηχανολόγος Μηχανικός,
αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φυσικού
αερίου. Τηλ.: 210-8063391, Κιν.: 6932-339224.
• ΠOΛINA MAPOY. Kόρη συναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθητική Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική Περιοδοντολογία. Tηλ.:
2109944454. Kιν.: 6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά,
σαλόνια, παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση
στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα 131 22. Τηλ.: 210-2612900, 210-2634967,
210-2629969.
• Η Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Γερμανικών,
κόρη συναδέλφου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
στις περιοχές των βορείων προαστίων. Τηλ. επικοινωνίας: 6944-525970.
• O συνάδελφος Πουλάκης Iωάννης διατηρεί εμπορία
αυτοκινήτων Citroen και ενόψει της απόσυρσης κάνει προνομιακές τιμές για όλους τους συναδέλφους
ΠN-ΛΣ. Tηλ.: 210-5321000. Kινητό: 6936-111730

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό
ΟΣΜΑΝ – Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
• O.T. 208/4. 25.000€. Τηλ. 6977-632026,
210-5694953. Υποναύρχος εα Β. Πατέλης ΠΝ.
• O.T. 233/4 Tηλ.: 6973749396
• Ο.Τ. 187/3, τιμή: 30.000 €. Τηλ.: 6973-809309.
• Ο.Τ. 193/6. Τηλ.: 210-4640151, Κιν.: 6943-486436.
•O.T. 182/2. Tηλ.: 6932491590 κ. Καβούκης
• Ο.Τ. 230 Ν. Γενοβέλης. Τηλ.: 6944-508100.
• Ο.Τ. 223/9. Τηλ.: 22960 83006, Κιν.: 6936172105
• O.T. 195/2. Tηλ.: 2109413036. Kιν.: 6973803603
• Ο.Τ. 221/7. Tιμή 30.000€. Τηλ.:210-3239521,
Κιν.: 6972886616.
• Ο.Τ. 263/7. Tηλ.: 2108611486. Kινητό: 6944844886
• Ο.Τ. 203/11. Κιν.: 6974-005173.

• Ο.Τ. 252/6. Κιν.: 6974097215
• Ο.Τ. 263/7. Τηλ.: 210-8611486, Κιν.: 6944-844886.
• Ο.Τ. 233/1. Tιμή: 32.000 €. Τηλ.: 210-6894771, Κιν.:
6936-613231.
• Ο.Τ. 215/10. Tιμή: 40.000€. Τηλ.: 210-9493703,
Κιν.: 6932-270747.
• Ο.Τ. 183/4. Τηλ.: 6973-380858.
• Ο.Τ. 267/2. Tιμή: 45.000€. Τηλ.: 6973-244343,
κ. Θωμάς Αραπκιλής.
• Ο.Τ. 175/9. Τηλ.: 210-6217380. Κιν.: 6972232210.
• Ο.Τ. 230/7 . Tιμή 27.500€. Τηλ.: 210-9627942.
• Ο.Τ. 259/1. Τιμή 30.000 €. Τηλ.: 210-6208620. Κιν.:
6977598910.
• Ο.Τ. 252/18. Κιν.: 6936745553. Tιμή ευκαιρίας.

Ενοικιάζονται δωμάτια
• Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο μέχρι έξι ατόμων εξοπλισμένα, τιμές σύμφωνα με το
πρόγραμμα της ΕΑΑΝ. Πληρ.: Ανδρέας Μαζαράκης.
Τηλ.: 210-6721558, Κιν.: 6944-820055.
• Στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας ενοικιάζονται δωμάτια
από Μάιο έως Σεπτέμβριο με έκπτωση 40% για συναδέλφους ΠN Τηλ.: Σοφράς Αθανάσιος Π/χης ε.α.
Τηλ.: 6947721561.
• Ενοικιάζονται διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη, πλησίον γηπέδου ΠΑΟΚ 45 μ2. Κατάλληλα για φοιτητές. Πληροφορίες: 210 8055615
– 6945667969 – 6944857171.
• Στα Χανιά (Τοπανάς) ενοικιάζονται δωμάτια και
διαμερίσματα στον ξενώνα «Αναστασία». Έκπτωση
15% στο δίκλινο για τους συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ./fax: 28210 46582 ή
28210 79530 (κ. Ι. Νικολουδάκης).
• Στο Φραγκοκάστελλο δίπλα στη θάλασσα μπορείτε
να βρείτε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα. Στους συναδέλφους έκπτωση έως 30%.
Tηλέφωνο 28210 90529 ή 6973329577 (κ. Ειρήνη
Δρακάκη, τέκνο Συναδέλφου).
Φέρεται εις γνώση των συναδέλφων που είχαν την
τύχη να υπηρετήσουν στο Y/B ΓΛAYKOΣ ότι ετοιμάζεται εκδήλωση επ’ευκαιρίας συμπλήρωσης 40
χρόνων από τον κατάπλου του στην Eλλάδα. Πληροφορίες, τηλ.: 6977 345789 (X. Γιακουβάκης).
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Σχέδιο Nέου Kανονισμού Παραθερισμού EAAN
Νέος κανονισμός παραθερισμού ΕΑΑΝ σε σχέδιο
1. Δημοσιεύεται σε σχέδιο παρακάτω ο νέος Κανονισμός Παραθερισμού Μελών ΕΑΑΝ που εγκρίθηκε από το ΔΣ EAAN.
2. Όσοι θέλετε να υποβάλλετε προτάσεις βελτιώσεως του εν λόγω Κανονισμού, πρέπει να τις παραδώσετε στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ μέχρι 20 Οκτωβρίου 2011.
Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ

Παραθερισμός μελών ΕΑΑΝ

Στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ, ιδιωτικά ξενοδοχεία – πανσιόν – ενοικιαζόμενα δωμάτια. Διαγραφή μορίων. Απόκτηση μορίων. Λοιπές διατάξεις.
Σχετικά:
α. ΝΔ Υπ’ αριθ. 1171 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
β. ΠΔ Υπ’ αριθ. 576 περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ενώσεως
αποστράτων αξιωματικών Ναυτικού.

Το ΔΣ/ΕΑΑΝ έλαβε υπόψη του τα σχετικά, προτάσεις των Μελών μας, καθώς και τη μακροχρόνια
πείρα Μελών του ΔΣ, εξέδωσε το σχέδιο κανονισμού Παραθερισμού ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:
Α’ Γενικά
1. Όλες οι παραθεριστικές περίοδοι στα ιδιωτικά
ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια – πανσιόν θεωρούνται καλοκαιρινές.
2. Οι περίοδοι όλων των παραθεριστικών κέντρων ΠΝ που αρχίζουν από 1η Ιουνίου έως
20 Σεπτεμβρίου θεωρούνται καλοκαιρινές.
3. Όλες οι περίοδοι όλων των παραθεριστικών
κέντρων ΠΝ που αρχίζουν πριν τη 1η Ιουνίου
και μετά την 21η Σεπτεμβρίου θεωρούνται μη
καλοκαιρινές.
4. Για κάθε έτος μη παραθερισμού το κάθε μέλος
της ΕΑΑΝ αποκτά 10 μόρια (βαθμούς) και μέχρι
10 έτη μη παραθερισμού. Ανώτατο όριο μορίων
ετών μη παραθερισμού 100 (10 έτη x 10 μόρια
= 100 μόρια). Η μοριοδότηση γίνεται βάσει κρι-
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τηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.
Β’ Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση παραθερισμού
5. Κάθε χρόνο, από την πρώτη Δευτέρα μετά την
1η Φεβρουαρίου, μέχρι την πρώτη Παρασκευή
μετά τις 15 Μαρτίου, οι επιθυμούντες να παραθερίσουν το έτος αυτό, προσέρχονται στην
ΕΑΑΝ και υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για επιθυμία παραθερισμού, ως Παράρτημα Α’. Έντυπο υπάρχει στην ΕΑΑΝ και στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
6. Δικαίωμα για υποβολή αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης παραθερισμού, ως παράγραφος 1
παραρτήματος Β’ έχουν όλοι οι Αξιωματικοί εα,
οι Ανθυπασπιστές εα και το αρχαιότερο από τα
ορφανικά μέλη κάθε οικογένειας. Διευκρινίζεται ότι, εάν παίρνουν από τον ίδιο Αξιωματικό
εα σύνταξη η χήρα και 2 παιδιά, δικαίωμα υποβολής έχει η χήρα. Εάν δεν υπάρχει χήρα και τη
σύνταξη παίρνουν τα παιδιά του, τότε δικαίωμα

υποβολής έχει το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί.
Γ’ Γυναίκες παραθερισμού
7. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων των
μελών εκτελείται στον Η/Υ. Μετά από αυτόματη
επεξεργασία του Η/Υ, βγαίνουν 2 πίνακες για
κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική
περίοδο του ΠΝ και Ιδ. Ξενοδοχείου – ήτοι:
α. Ο πίνακας (Α) «δικαιούμενοι κατά σειρά προτεραιότητας βάσει βαθμολογίας (μορίων) των».
Σε αυτόν τον πίνακα αναφέρονται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «εξυπηρετηθέντες κατά το προηγούμενο έτος από ΓΕΝ και ΕΑΑΝ» (ΕΚΠΕ).
Δ’ Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνακες παραθερισμού
8. 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 15
ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν
όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α, τότε μπορεί
να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους (ΕΚΠΕ) (πίνακας
Β) της ίδιας περιόδου απο άτομα που έχουν δηλώσει
επιθυμία παραθερισμού 15 ημέρες πριν την έναρξη
της περιόδου αυτής. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας (ΕΚΠΕ), τότε συμπληρώνεται ο πίνακας Α ύστερα
από απόφαση του ΔΣ. Εάν δεν δηλώσουν επιθυμία
παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, τούτο
σημαίνει ότι δεν επιθυμούν παραθερισμό και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ
εάν επιθυμούν παραθερισμό.
β. Κατ’ εξαίρεση συμπεριλαμβάνονται στον πίνα-

κα Α και παραθερίζουν: Ένας (1) Βετεράνος ανώτατος και δύο (2) Βετεράνοι ανώτεροι και κατώτεροι μόνο από τους αναπληρωματικούς του
πίνακα Α, όχι από τον πίνακα Β (ΕΚΠΕ). Σημειώνεται ότι το ΓΕΝ με το έγγραφο ΓΕΝ Φ.
409.8/52/10 Σ. 25857/1-6-2010 διαθέτει μια
ακόμη θέση παραθερισμού ανωτάτων βετεράνων ανά παραθεριστική περίοδο.
9. Σ τα ιδιωτικά ξενοδοχεία – πανσιόν – ενοικιαζόμενα δωμάτια.
α. Από τον πίνακα Α επιλέγονται να παραθερίσουν κατά σειρά μορίων (βαθμών) τα μέλη που
έχει καθορίσει αριθμητικά το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Κατ’
εξαίρεση στα επελεγέντα προς παραθερισμό μέλη συμπεριλαμβάνονται ανεξαρτήτως μορίων,
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Α, 2
βετεράνοι Β’ ΠΠ, 3 πολύτεκνοι, 2 ανθυπασπιστές,
3 με αναπηρία από 70% και άνω, 2 με ανάπηρα
παιδιά, 1 ειδικής μονιμότητας και 2 άτομα από
Πρόνοια.
β. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο πίνακας παραθερισμού από τον πίνακα Α, δύνανται να συμπεριληφθούν στον πίνακα παραθερισμού κατά σειρά
μορίων από τον πίνακα Β.
γ. Ειδικές κατηγορίες από αυτόν τον πίνακα Β δεν
επιλέγονται.
δ. Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ τηρείται ποσόστωση μεταξύ αποστράτων ΠΝ και ΛΣ.
Ε’ Διαγραφή μορίων από παραθερισμό στα
ιδιωτικά ξενοδοχεία – πανσιόν – ενοικιαζόμενα δωμάτια
10. Για το ιδιωτικό ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενα δωμάτια ισχύουν τα κάτωθι:
α. Από τον πίνακα Α όσοι παραθερίσουν ασχέτως
αριθμού ημερών, τους διαγράφονται 70 μόρια,
εάν δεν έχουν να τους αφαιρεθούν τα μόρια αυτά,
τότε τα υπόλοιπα των μορίων θα βγαίνουν με
αρνητικό πρόσημο και τον επόμενο χρόνο κατα-
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τάσσονται στον πίνακα Β (ΕΚΠΕ), εφόσον υποβάλλουν αίτηση – δήλωση παραθερισμού.
β. Εάν κάποιοι από τους επιλεγέντες δεν πάνε να
παραθερίσουν, αναιτιολόγητα, τους διαγράφονται 20 μόρια και τον επόμενο χρόνο κατατάσσονται στον πίνακα Β (ΕΚΠΕ) εφόσον υποβάλλουν
αίτηση – δήλωση παραθερισμού.
Σημείωση: Ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές ούτε
αναπληρωματικοί δύνανται να συμπληρώσουν
τον πίνακα Α παραθερισμού ούτε να προστεθούν
επιπλέον άτομα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πέραν
των αναφερομένων στην παράγραφο Δ9 (β).
Στ’ Διαγραφή μορίων από τα παραθεριστικά
κέντρα του ΠΝ
11. Για τον παραθερισμό στα Κέντρα του ΠΝ
ισχύουν τα κάτωθι:
α. Όλες οι παραθεριστικές περίοδοι που αρχίζουν
πριν την 1η Ιουνίου και μετά την 21 Σεπτεμβρίου
θεωρούνται μη καλοκαιρινές.
β. Όλες οι περίοδοι που αρχίζουν από 1η Ιουνίου έως
και 20 Σεπτεμβρίου θεωρούνται καλοκαιρινές.
γ. Για τις μη καλοκαιρινές περιόδους:
(1) Όποιος παραθερίσει τις μη καλοκαιρινές περιόδους από 4 ημέρες και άνω, του διαγράφονται
10 μόρια.
(2) Την επόμενη χρονιά θα κατατάσσεται στους
πίνακες Β (ΕΚΠΕ), εάν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού.
(3) Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει μόρια
να του αφαιρεθούν, τότε θα βγαίνει υπόλοιπο μορίων
με αρνητικό πρόσημο, π.χ. εάν πρέπει να του αφαιρεθούν 10 μόρια και ο παραθερίσας έχει υπόλοιπα από
το προηγούμενο έτος 0 μόρια, θα αφαιρούνται τα 10
και θα του μένουν για τον επόμενο χρόνο (-10).
δ. Για τις καλοκαιρινές περιόδους:
(1) Όποιος παραθερίσει τις καλοκαιρινές περιόδους από 4 ημέρες και άνω, του διαγράφονται 70
μόρια των ετών μη παραθερισμού.
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(2) Όποιος παραθερίσει τις καλοκαιρινές περιόδους αναιτιολογήτως κάτω από 4 ημέρες, του
αφαιρούνται 30 μόρια. Δικαίωμα ακυρώσεως
υπάρχει μέχρι 10 ημέρες προ ενάρξεως περιόδου παραθερισμού του ενδιαφερομένου. Διαφορετικά θα του αφαιρούνται 20 μόρια.
(3) Εάν δεν έχει να του αφαιρεθούν τα παραπάνω
μόρια, τότε τα υπόλοιπα των μορίων θα βγαίνουν
με αρνητικό πρόσημο.
(4) Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο παραθεριστής την επόμενη χρονιά θα περιλαμβάνεται
στους πίνακες Β (ΕΚΠΕ), εάν υποβάλλει αίτηση
παραθερισμού.
Ζ’ Διευκρινίσεις: Τελικές διατάξεις
12. Οι βαθμοί (μόρια) που αφαιρούνται, αφορούν
τα έτη μη παραθερισμού.
13. Οι βαθμοί (μόρια) που προέρχονται από το
βαθμό, παιδιά, χρόνια υπηρεσίας, σύζυγο
κ.λπ., δεν διαγράφονται.
14. Αλλαγές παραθεριστών μεταξύ των διαφόρων περιόδων σε οποιοδήποτε παραθεριστικό κέντρο επιτρέπονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ.
15. Η απόκτηση βαθμών (μορίων) που έχει σχέση
με το βαθμό, αριθμό παιδιών, σύζυγο κ.λπ.,
δίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα Β’.
16. Η εξυπηρέτηση ορισμένων μελών ειδικών
κατηγοριών, όπως ανάπηροι μεγάλου βαθμού αναπηρίας (70% και άνω), πολύτεκνοι με
4 παιδιά και άνω, γονείς παιδιών με αναπηρία
κ.λπ., αφού τεκμηριωθεί, θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ, εφόσον υπάρχει δυνατότητα.
17. Τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό
παραθερισμού ΕΑΑΝ θα εφαρμοστούν στον
παραθερισμό του 2012.
18. Όσων τα παιδιά παραθέρισαν σε κατασκήνωση που επιδοτείται απο την ΕΑΑΝ, στους γο-

νείς αφαιρούνται 30 μόρια.
19. Επίσης όσοι παραθέρισαν σε Φάρο ή στην
κατασκήνωση του Ποσειδίου θα χρεώνονται
40 μόρια για τις καλοκαιρινές περιόδους και
10 για τις μη καλοκαιρινές.
20. Σε περίπτωση που σε περιόδους δεν συμπληρωθεί ο αριθμός κενών οικημάτων / δωματίων από
τους αναπληρωματικούς και τους ΕΚΠΕ της ίδιας περιόδου των παραθεριστικών κέντρων ΠΝ,
τα κενά θα διατίθενται κατά σειρά μορίων σε άτομα που έχουν ζητήσει παραθερισμό και είναι εγγεγραμμένα σε ειδικό πίνακα Γ, ο οποίος τηρείται
χειρογραφικά από την ΕΑΑΝ. Δικαίωμα εγγραφής κατά σειρά έχουν οι ακόλουθοι:
α. Αναπληρωματικοί άλλων περιόδων
β. Πίνακα ΕΚΠΕ άλλων περιόδων
γ. Μη έχοντες κάνει αίτηση παραθερισμού και
εφόσον δεν παραθέρισαν το τρέχον έτος
δ. Μη έχοντες κάνει αίτηση παραθερισμού και
εφόσον παραθέρισαν το τρέχον έτος
ε. Από τους παραθερίσαντες ή που πρόκειται να
παραθερίσουν τις περιόδους που αρχίζουν πριν
την 1η Ιουνίου και μετά την 21η Σεπτεμβρίου.
21. Για τις περιόδους που αρχίζουν πριν την 1η
Ιουνίου και μετά την 21η Σεπτεμβρίου, αφού
εξαντληθούν οι παραπάνω περιπτώσεις, δύναται να δοθούν δωμάτια – οικήματα και
στους παραθερίσαντες ή που πρόκειται να
παραθερίσουν τις καλοκαιρινές περιόδους.
22. Δεν μπορεί να παραθερίσει οποιοσδήποτε
πέραν των δύο περιόδων το ίδιο έτος.
23. Όποιος παραθερίσει σύμφωνα με την παράγραφο 20 και 21, θα του αφαιρούνται τα προβλεπόμενα για την περίοδο μόρια.
24. Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη δικαιούμενα αιτήσεως παραθερισμού, το δικαίωμα
παραθερισμού ασκείται από τον αρχαιότερο,
σε περίπτωση αξιωματικών ή ορφανικών

μελών. Μόρια θα χρεώνονται και στους δύο
συζύγους ή και σε όλα τα ορφανικά μέλη.
25. Οι πολύτεκνοι με 4 προστατευόμενα παιδιά και
άνω, θα καταβληθεί προσπάθεια να παραθερίζουν κατά προτεραιότητα κάθε έτος. Οι πολύτεκνοι που δεν παραθερίζουν βάσει αριθμού
μορίων, θα τίθενται με βάση την επιθυμία τους,
η οποία θα δηλώνεται στην υποβαλλόμενη
αίτηση παραθερισμού, επικεφαλής των πινάκων αναπληρωματικών παραθεριστών 1ης,
2ης, προτελευταίας και τελευταίας παραθεριστικής περιόδου ή και ενδιάμεσες περιόδους,
ύστερα από απόφαση του ΔΣ.
26. Άτομο που είναι στους πίνακες παραθερισμού
π.χ. 8ης περιόδου, κανονικός ή αναπληρωματικός και για οποιοδήποτε λόγο παραθερίσει στην 1η ή σε οποιαδήποτε περίοδο, τότε
αυτόματα διαγράφεται από την 8η περίοδο,
εκτός εάν υπάρχουν κενά στην 8η περίοδο.
27. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζονται οι κατ’ εξαίρεση πριμοδοτήσεις παραθερισμού (bonus) σε
πρόσωπα που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες στην ΕΑΑΝ και σε μέλη των ΔΣ της ΕΑΑΝ.
28 Προσοχή: Οι διαχειριστές του Η/Υ του προγράμματος παραθερισμού δεν επιτρέπεται να
επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία
του Η/Υ στα προγράμματα παραθερισμού, ήτοι
διαγραφή μορίων, διαφοροποίηση στοιχείων
και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή άνευ αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ, η οποία και θα μνημονεύεται στην αλλαγή.
29. Σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής καταστάσεως ή άλλων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τα γνωρίσει με υπεύθυνο
δήλωση και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
μαζί με την αίτηση παραθερισμού. Σε περίπτωση μη ενημερώσεως των στοιχείων τους, θα
επιβάλλονται κυρώσεις μη δυνατότητας παραθερισμού κατόπιν αποφάσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ.
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ΠAPAΘEPIΣMOΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Υπεύθυνη αίτηση – δήλωση για παραθερισμό στο..............................................................................................
Α. Ο/Η Υπογεγραμμένος/η .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(βαθμός – Ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας – τηλέφωνο)

Δηλώνω υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου «περί ψευδούς δηλώσεως» ότι:
1. Είμαι μέλος της ΕΑΑΝ από το ..............................................................................................................................
2. Επιθυμώ να παραθερίσω στο .............................................. κατά σειρά προτιμήσεως στις παρακάτω
περιόδους:
1η προτίμηση ................................. περίοδος
2η προτίμηση ............................. περίοδος
Β. Βαθμολογούμενα στοιχεία
1. Εξυπηρετήθηκα σε πλήρη περίοδο στο (ΘΑΝ Β’-Η’ ή από 1/6 έως 21/9) για τελευταία φορά το έτος
.................... στο Ιδ. Ξενοδοχείο το έτος ....................................................................................................................
2. Μετά την ανωτέρω περίοδο εξυπηρετήθηκα:
Έτος
Περίοδος
Διάρκεια παραθερισμού
α. ........................................................................................................................................................................................
β. ........................................................................................................................................................................................
γ. ........................................................................................................................................................................................
δ..........................................................................................................................................................................................
3. Κατεχόμενος βαθμός ...............................................
4. Έτη πραγματικής υπηρεσίας ....................................
5. Ηλικία (μόνο για τους άνω των 59 ετών αποστράτους) .............................
6. Δικαιούμενα παραθερισμού μέλη της οικογενείας μου:
Όνομα
Βαθμός συγγενείας
Έτος γεν. Τέκνων
α. ........................................................................................................................................................................................
β. ........................................................................................................................................................................................
γ. ........................................................................................................................................................................................
δ. ........................................................................................................................................................................................
ε. ........................................................................................................................................................................................
Σύνολο...........................................................................
Γ. Μη βαθμολογούμενα στοιχεία
1. Μέλη της οικογενείας μου τα οποία επιθυμώ να φιλοξενήσω, εφόσον το δωμάτιο / οίκημα είναι
αναλόγου χωρητικότητος:
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Ονοματεπώνυμο
Υφιστάμενη σχέση
α. ........................................................................................................................................................................................
β. ........................................................................................................................................................................................
γ. ........................................................................................................................................................................................
Δ. Σημείωση
1. Επίσης δηλώνω ότι, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το
δωμάτιο που θα διατεθεί, θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη
της παραθεριστικής περιόδου.
2. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στους εξυπηρετηθέντες κατά το προηγούμενο έτος (ΕΚΠΕ), τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα /
δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό.
Ε. Υποχρεώσεις μελών
1. Όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν σε συγκεκριμένη περίοδο, να δηλώσουν μία προτίμηση.
2. Όσοι έχουν παιδιά από 18 έως 25 ετών και σπουδάζουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση παραθερισμού, να καταθέτουν και βεβαιωτικό σπουδών.
Στ. Ενημερώσεις – οδηγίες στον υπολογισμό βαθμών (μορίων) συμμετοχής – παραθερισμού
1. Μέλη που έχουν επιλεγεί να παραθερίσουν μέσω ΕΑΑΝ – και εφόσον δεν έχουν ακυρώσει έγκαιρα στο γραφείο παραθερισμού, θα χρεώνονται με τους ανάλογους βαθμούς (μόρια). Εκτός και
αν η μη ειδοποίηση επιβλήθηκε από λόγους ανωτέρας βίας και τότε η περίπτωση θα εξετάζεται από
το ΔΣ/ΕΑΑΝ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ανάλογα δικαιολογητικά.
2. Μέλη της ΕΑΑΝ που είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες ως αναπληρωματικοί ή στους ΕΚΠΕ ή στον
πίνακα αμοιβών και γενικότερα σε οποιονδήποτε διατεθεί οίκημα / δωμάτιο και εφόσον ειδοποιηθούν
να συμμετάσχουν στον παραθερισμό με καταφατική απάντηση και δεν κάνουν χρήση του οικήματος
/ δωματίου που τους διατέθηκε, θα χρεώνονται με τους ανάλογους βαθμούς (μόρια). Εκτός και
αν η μη ενημέρωση στην ΕΑΑΝ ότι δεν θα πάνε, επιβλήθηκε από λόγους ανωτέρας βίας και τότε η
περίπτωση θα εξετάζεται από το ΔΣ/ΕΑΑΝ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ανάλογα δικαιολογητικά.
3. Με την κατάθεση της δήλωσης του παραθερισμού να ελέγχονται από τους ενδιαφερόμενους οι
βαθμοί (μόρια) για τυχόν λανθασμένα στοιχεία εγγραφής στον Η/Υ.
Αθήνα ...............................................................................................................................................................................
Δηλ. . .................................................................................................................................................................................
Υπογραφή .......................................................................................................................................................................
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ΠAPAΘEPIΣMOΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Γενικοί όροι και προτεραιότητες παραθερισμού
εις ΘΑΝ, μελών ΕΑΑΝ
Ι. Δικαιούμενοι υποβολής αιτήσεως:
i. Απόστρατοι αξιωματικοί ΠΝ
ii. Χήρες αποστράτων αξιωματικών ΠΝ
iii. Κηδεμόνες ανηλίκων, ορφανών, αξιωματικών ΠΝ (κάτω των 18 ετών)
II. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β’ 5 κορμού
απόφασης παραθερισμού μελών ΕΑΑΝ.
III. Άτομα δυνάμενα να παραθερίσουν:
α. Δικαιούμενα παραθερισμού (μετά βαθμολογίας). Ήτοι:
(ι) Σύζυγος
(ιι) Άγαμα τέκνα (μέχρι 18 ή 25 ετών, εφόσον
σπουδάζουν).
β. Λοιπά μέλη (άνευ βαθμολογίας). Ήτοι:
(ι) Ενήλικα άγαμα τέκνα (άνω των 18 ετών), όπως
καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΟΛ/
ΘΑΝ.
(ιι) Γονείς.
(ιιι) Γονείς συζύγου.
(iv) Άγαμες αδελφές, όπως καθορίζονται από τον
εκάστοτε ισχύοντα ΚΟΛ/ΘΑΝ.
(v) Υπηρετικόν προσωπικόν, μέχρις ενός (1) ατόμου.
IV. Καθορισμός προτεραιότητας παραθερισμού:
ι. Οι πίνακες των δικαιουμένων παραθερισμού καθορίζονται με βάση την λαμβανομένη βαθμολογία.
ιι. Τα άτομα που δύνανται να παραθρίσουν (παρ.
ΙΙΙ) διαχωρίζονται εις:
(α) Τα δικαιούμενα και βαθμολογούμενα
(β) Λοιπά μέλη άνευ βαθμολογίας
ιιι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα έχει
αυτός που έχει να παραθερίσει περισσότερα χρό-
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νια. Σε περίπτωση ταυτίσεως χρόνου μη παραθερισμού, ακολουθεί κλήρωση.
iv. Ο τύπος του διατιθέμενου οικήματος (όχι ξενοδοχείου) εις τους ανωτάτους παραθεριστάς
εκάστης περιόδου, καθορίζεται με βάση τη σειρά
αρχαιότητος από το ΓΕΝ.
v. Η διάθεση καταλύμματος εις τους ανωτέρους
και κατωτέρους Αξιωματικούς (οικήματος ή ξενοδοχείου) θα γίνεται με βάση την αρχαιότητα και
τα δικαιούμενα βαθμολογίας μέλη.
V. Εκλογή περιόδων παραθερισμού
Έκαστος δικαιούμενος υποβολής αιτήσεως παραθερισμού, θα προσδιορίζει πρώτη και δεύτερη προτίμηση. Σε περίπτωση μη εξυπηρετήσεως κατά την
πρώτη ή δεύτερη προτίμησή του, αναγράφεται ως
αναπληρωματικός σε όποια από τις δύο προτιμήσεις
του κατέχει καλύτερη σειρά, ως αναπληρωματικός
ή έχει περισσότερες πιθανότητες παραθερισμού.
Σύστημα βαθμολογίας
Η βαθμολογία των αιτήσεων γίνεται με βάση τα
παρακάτω κριτήρια:
ι. Έτη μη παραθερισμού.
ιι. Κατεχόμενος βαθμός (όχι βαθμός συνταξιοδοτήσεως).
ιιι. Έτη πραγματικής υπηρεσίας (όχι συντάξιμα).
iv. Δικαιούμενα βαθμολογίας μέλη.
v. Ηλικία.
ι) Χρόνος μη παραθερισμού
1. Για κάθε έτος μη παραθερισμού, βαθμοί 10.
2. Τα έτη μη παραθερισμού μετρώνται από το
επόμενο έτος εγγραφής εις τα μητρώα της ΕΑΑΝ ή του τελευταίου έτους παραθερισμού.
3. Ο μέγιστος χρόνος που λαμβάνεται υπόψη είναι
η προηγούμενη δεκαετία (δηλ. 100 βαθμοί).
ιι) Κατεχόμενος βαθμός (όχι τυχόν βαθμός συνταξιοδοτήσεως)
1. Αντιναύαρχος (που υπηρέτησε και εν ενεργεία

στο βαθμό) βαθμοί 22

2. Αντιναύαρχος βαθμοί 20
3. Υποναύαρχος βαθμοί 18
4. Αρχιπλοίαρχος
βαθμοί 16
5. Πλοίαρχος βαθμοί 14
6. Aντιπλοίαρχος βαθμοί12
7. Πλωτάρχης βαθμοί 10
8. Υποπλοίαρχος βαθμοί 8
9. Ανθυποπλοίαρχος βαθμοί 7
10. Σημαιοφόρος βαθμοί 6
11. Ανθυπασπιστής βαθμοί 5
ιιι) Έτη πραγματικής υπηρεσίας
Για κάθε έτος υπηρεσίας 1 βαθμός
(Ισχύουν μόνο τα πραγματικά χρόνια, όχι συντάξιμα)
iv) Δικαιούμενα βαθμολογίας μέλη
1. Σύζυγος 10 βαθμοί.
2. Άγαμα τέκνα (κάτω των 18 ετών ή μέχρι 25
ετών, εφόσον σπουδάζουν).
α. 1ο τέκνο 3 βαθμοί

β. 2ο τέκνο 7 βαθμοί
γ. 3ο τέκνο 10 βαθμοί
δ. Για κάθε τέκνο πάνω από 4, 13 βαθμοί
v) Ηλικία
Για κάθε έτος από το 60ό και άνω, 2 βαθμοί (ήτοι
το 61ο παίρνει 2 βαθμούς κ.ο.κ.).
Παρατήρηση:
Για τις χήρες και τους κηδεμόνες ανηλίκων ορφανών (Ι, ιιι) ισχύουν τα εξής:
Α.
1. Δεν βαθμολογείται η ηλικία.
2. Βαθμολογείται ο κατεχόμενος βαθμός συζύγου (όχι βαθμός συνταξιοδοτικός).
3. Βαθμολογούνται τα έτη υπηρεσίας.
4. Βαθμολογούνται τα έτη μη παραθερισμού.
Β.
1. Ε
 πιπλέον θα καταβάλλεται προσπάθεια παραθερισμού μεγαλύτερου αριθμού ορφανικών
οικογενειών.

Παραθερισμός 2011
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ,
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN,
Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά
Μέλη στο ΘΑΝ 4ης, 5ης στο Φάρο ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ μέσω ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:

Α. Θ.Α.Ν.
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (06 - 20 Ιουλίου
2011)

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ(Μ) ΠΝ
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ(Ο) ΠΝ
ΤΑΠΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΙΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ APXIΠΛOIAPXOΣ ΠN
ΒΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛ.ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΛYMΠEPAKHΣ ΘEOΔΩPOΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ BET
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΟΥΡΤΖΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) (Ε) ΠΝ
ΛΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) ΠΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΙΣΩΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) (Ε) ΠΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ BET
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Επικήδειος για τον Mακαριστό Mητροπολίτη
Xίου,Ψαρών και Oινουσών Διονύσιο Mπαϊρακτάρη
Από τον Yποναύαρχο εα. Nικ. Tσαπράζη ΠΝ
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου-Ψαρών και
Οινουσών Διονύσιος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε
στο χωριό Καλιμεριανούς Ευβοίας το 1927. Το
πτυχίο της Θεολογίας έλαβε το
1956. Παράλληλα παρακολούθησε και νομικά στο πανεπιστήμιο. Χειροτονήθηκε διάκονος
το 1952 και ιερέας το 1960,
οπότε διορίσθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό (1960-1978) ως
στρατιωτικός ιερέας.
Στο ΠN, ανέπτυξε μεγάλη
δραστηριότητα και διακρίθηκε
τόσο για το πνευματικό του όσο και για το κατηχητικό του έργο. Χειριζόταν το λόγο με ευχέρεια
και ανέπτυσσε πάντοτε τα θεολογικά θέματα του
Ευαγγελίου και της Αγίας Γραφής σε βάθος. Με
άνεση προχώρησε στους βαθμούς της ιεραρχίας
των στρατιωτικών ιερέων και έφθασε μέχρι το
βαθμό (ταξίαρχου), δηλαδή Γενικού Διευθυντού
Θρησκευτικού Ενόπλων Δυνάμεων.
Ήταν ένας ακούραστος ιερέας που δεν κρυβόταν πίσω από το βαθμό του μέσα στο γραφείο του,
παρά ερχόταν στο Γραφείο Κινήσεως του ΓΕΝ
και ζητούσε (τζιπ) όχημα και οδηγό και έφθανε
μέχρι το τελευταίο φυλάκιο εκτός Αττικής, για να
τελέσει αγιασμό και να μιλήσει στα στρατευμένα
παιδιά, να τα εξομολογήσει και να τα κοινωνήσει,
να βοηθήσει όποιον του ζητούσε βοήθεια και
συμβουλή.
Υπήρξε ακάματος εργάτης του Χριστού. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα στη ΝΔΙ (Πάτρα) ερχόταν
εκεί κάθε μήνα, να μας ρωτήσει τι κάνουμε, τι
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προβλήματα έχουν οι ναύτες και το υπόλοιπο
προσωπικό, να μας κάνει αγιασμό. Όμως δεν
έμεινε εκεί, μας ζητούσε όχημα και πήγαινε στον
Άραξο, 50 χλμ. μακριά, όπου
το Ναυτικό είχε ένα οχυρό, να
κάνει και εκεί το καθήκον του,
κι εγώ χαριτολογώντας του
έλεγα: Πατέρα Διονύσιε, δεν
βαριέσαι τώρα μέσα στο χειμώνα να πηγαίνεις στον Άραξο; Παιδί μου, Νίκο, μου έλεγε,
τότε γιατί ήρθα; Αυτός ήταν ο
μακαριστός Διονύσιος. Στο ΠN
δίδαξε σε παραγωγικές σχολές, και ήταν αγαπητός απ’ όλους τους υπαξιωματικούς. Το 1978
αποστρατεύθηκε με το βαθμό του ταξίαρχου. Βέβαια δεν έμεινε εκεί, η εκκλησία που πληροφορήθηκε τη δράση του τον τίμησε και το 1979
χειροτονήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1979 (επέτειο
των Ελευθερίων της Νήσου Χίου) ως μητροπολίτης (Χίου – Ψαρών και Οινουσών) και διαποίμανε το ποίμνιό του, μέχρι τις 24-6-2011, δηλαδή ολόκληρα 30 χρόνια. Ως μητροπολίτης υπήρξε αγαπητός και άοκνος και προώθησε αθόρυβα
την πνευματική του και φιλανθρωπική του δράση
στην περιφέρεια της Μητρόπολής του. Ως μητροπολίτης υπήρξε σύνδεσμος Ιεράς Συνόδου και
Ενόπλων Δυνάμεων και προωθούσε θέματα θεολογικά – θρησκευτικά και εκκλησιαστικά των
ΕΔ. Αλλά και από αυτή τη θέση δεν ξέχασε το
Ναυτικό, κάθε μήνα μας έστελνε και μια εργασία
του για το περιοδικό των Αποστράτων «Θαλασσινοί Απόηχοι».

«Requiem» σ’ ένα φίλο
Από τον Υποναύαρχο εα Μάρκο Μάστρακα ΠΝ
Το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 ο αγαπημένος μου
φίλος, συνάδελφος και εξαίρετος Αξιωματικός
Ναύαρχος Λεωνίδας Παληγιώργος ΠΝ, Επίτιμος
Αρχηγός ΓΕΝ έφυγε πρόωρα για πάντα από κοντά μας, αφού έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο που για δύο χρόνια περίπου τον βασάνισε
κυριολεκτικά.
Το πέρασμά του θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη
όλων εκείνων που τον γνώρισαν έστω και για
λίγο εντός και εκτός Ναυτικού, όπου σε όλες τις
θέσεις που ευόρκως πάντοτε υπηρέτησε διακρίθηκε για τις γνώσεις και επιδόσεις του, μια και
επρόκειτο για ένα ξεχωριστό άνθρωπο και υπέροχο φίλο που αγόγγυστα και με θαυμαστή αξιοπρέπεια και θάρρος αντιμετώπισε τον πόνο
αλλά ακόμα και αυτόν το θάνατο.
Το κενό που αφήνει σε φίλους, συναδέλφους,
συγγενείς, και ιδιαίτερα στην αγαπημένη του σύζυγο Σοφία που του συμπαραστάθηκε με αξιοζήλευτη καρτερικότητα, αγάπη και αυταπάρνηση,
είναι δυσαναπλήρωτο και η ευχή από καρδιάς
είναι ο Θεός να της δίνει κουράγιο κοντά στο λατρεμένο τους υιό Χρήστο και να τους απαλύνει
τον αγιάτρευτο πόνο τους.
Γνωριστήκαμε στα 1958 σαν Δόκιμοι και από
τότε μέχρι σήμερα παραμείναμε φίλοι καρδιακοί
χωρίς ποτέ κάτι να ταράζει αυτή τη σχέση.
Από την αρχή με εντυπωσίασαν ο ήπιος χαρακτήρας, η χαρισματική του σκέψη και η διάθεση
για «χιούμορ»!
Για τους λόγους αυτούς, το συγκροτημένο του
πνεύμα και αποδόσεις στη θεωρία και την πράξη,
έχαιρε της εκτιμήσεως των καθηγητών, των
προϊσταμένων του, των υφιστάμενων αλλά και
όλων των συμμαθητών του ως Αρχηγός της Τάξεώς μας και των Δοκίμων.

Μετά την αποφοίτησή μας το 1962 ως Αξιωματικοί συνυπηρετήσαμε αρχικά στο Α/Τ Σφενδόνη, αργότερα στα Ταχέα Σκάφη, στη Σχολή
Δοκίμων και σε άλλες Υπηρεσίες. Έτσι αναπτύχθηκε σταδιακά μια φιλία, που χάρις και στις συζύγους μας, έμελλε να γίνει πολύ στενή ειλικρινής και άρρηκτη στα χρόνια που ακολούθησαν
μέχρι και την τελευταία μας συνάντηση στο σπίτι
του λίγες ημέρες προ της αναχωρήσεώς του για
τον τόπο της αιώνιας γαλήνης!...
Το φοβερό άγγελμα της νόσου του μας ξάφνιασε και μας στεναχώρησε αφάνταστα όλους ενώ
εκείνος το αντιμετώπισε εξ αρχής δυναμικά και
με ψυχραιμία που συγκλόνιζε, μέχρι του σημείου
να δίνει κουράγιο στους άλλους, όπως άλλωστε
έκανε και σε κάθε άλλη μικρή ή μεγάλη αναποδιά
στο διάβα της ζωής του.
Παρόλα αυτά όμως και τις τόσες ιατρικές προσπάθειες που έγιναν η κατάστασή του συνεχώς
χειροτέρευε και δυστυχώς δεν υπήρξε ίαση αλλά
ένα επώδυνο τέλος!
Κλείνοντας το σημείωμα αυτό του αποχαιρετισμού του δεν θα ήθελα να προσθέσω περισσότερα σεβόμενος στη μνήμη του τη σεμνότητα που τον
διέκρινε και γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα το
ήθελε και θα τον στεναχωρούσε βαθύτατα.
Καλό σου ταξίδι φίλε!...
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Επικήδειος για τον Aρχιπλοίαρχο Γ. Aθανασιάδη ΠN
Από τον Πλοίαρχο (M) εα Aργυρόπουλο Eυστράτιο ΠN
Αδελφικέ μου φίλε Γιώργο, και συμμαθητή μου
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μου είναι πολύ
δύσκολο να συμβιβαστώ με την πραγματικότητα
αυτής της στιγμής και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο
συμβαίνει με την οικογένειά σου και όλους τους
συγγενείς και φίλους.
Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αναπάντεχο και άδικο χαμό σου και συγκεντρωθήκαμε
σήμερα εδώ, η αγαπημένη σύντροφος της ζωής
σου, Άννα, και τα δύο θαυμάσια παιδιά σου, ο Θάνος και η Δανάη, οι συγγενείς, οι συμμαθητές, οι
συνάδελφοι και οι φίλοι, για να σου απευθύνουμε το τελευταίο αντίο μέσα από την καρδιά μας,
γι’ αυτό το μεγάλο ταξίδι της αιώνιας γαλήνης.
Μαζί αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας για να υπηρετήσουμε το Πολεμικό Ναυτικό, όπου δημιουργήθηκαν δεσμοί αμοιβαίας
αγάπης, φιλίας και εκτίμησης.
Ήσουν πάντα σεμνός, αξιοπρεπής και γεμάτος
καλοσύνη. Σε όλη τη ζωή σου αφοσιώθηκες σε
ό,τι αγαπούσες και ιδιαίτερα στην οικογένειά

σου. Αφήνεις πίσω σου μόνο φίλους.
Εμείς οι συμμαθητές και φίλοι σου, σε αποχαιρετούμε σήμερα με οδύνη, πενθούμε τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, και θα σε θυμόμαστε
όσο ζούμε με αγάπη. Δεν θα πάψεις ποτέ να βρίσκεσαι ανάμεσά μας. Η τάξη των συμμαθητών
έγινε σήμερα φτωχότερη με την απώλειά σου.
Θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά η συγκίνηση και η φόρτιση της στιγμής δεν το επιτρέπουν.
Άλλωστε, όλοι οι παριστάμενοι στο σημερινό αποχαιρετισμό σου σε γνωρίζουν καλά και κανείς δεν
έχει να θυμηθεί κάτι κακό για το Γιώργο...
Στην οικογένειά σου, τους συγγενείς, τους φίλους αλλά και όλους που σε γνώρισαν και σε
αγάπησαν, εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή
μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε ο Θεός να τους
δίνει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τον πόνο
και τη θλίψη που τους προκαλεί το κενό που αφήνεις πίσω σου.
Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο! Η αγάπη μας θα σε
συνοδεύει. Αιωνία να ’ναι η μνήμη σου!

Επικήδειος για τον Πλοίαρχο (O) εα Γ. Γκοβάτσο ΠN
Από τον Aρχιπλοίαρχο (ο) εα Iωαν. Κατσαλούλη ΠN ΔΣΟ/1950 (0-76)
Εκ μέρους των επιζώντων Αποστράτων Αξ/κών
του Πολεμικού Ναυτικού της τάξεως των 7ΔΣΟ/1950- της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,
απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό προς τον κηδευόμενο Σεβαστό Δάσκαλό μας και επιτηρητή
στη σχολή, κατά τα έτη 1950-1951 και βετεράνο
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Γεώργιος Παναγιώτου Γκοβάτσος, πτυχιούχος της τότε Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και
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Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) της προπολεμικής τάξεως ΔΣΟ/1938 της ΣΝΔ, με ενδιάμεση
μετεκπαίδευση στη βρετανική σχολή Ναυτικού
Εφοδιασμού στο Λονδίνο (1947-1948), υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία επιφανείας και σε επιμελητειακές εφοδιαστικές, επιτελικές και διευθυντικές θέσεις του ΠΝ. Ειδικότερα κατά τον
Ελληνο-Ιταλο-Γερμανικό Πόλεμο, υπηρέτησε
στο Θωρηκτό «Αβέρωφ» με το οποίο ακολούθη-

σε τον Πολεμικό Στόλο μας στη Μέση Ανατολή,
όπου υπηρέτησε στο Επιτελείο του Αρχηγείου
Στόλου, στο εκεί υπουργείο των Ναυτικών και
μετέπειτα (το 1945) εις το Γραφείο του Πρωθυπουργού Π. Βούλγαρη.
Ικανότατος Αξιωματικός, μεθοδικός, αρχοντικά ευγενής (ήπιων τόνων) εκτιμώμενος από
όλους και επαγγελματικά άριστος, τιμηθείς δύο
(2) φορές με το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων
(το 1948 και 1952).
Ιδιαίτερα την ιερή αυτή στιγμή, η μνήμη, μας
επαναφέρει 60 χρόνια πίσω, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου ο τότε Πλωτάρχης Γεώργιος
Γκοβάτσος διετέλεσε Ν. Επιμελητής της Επιτηρητής μας και πεφωτισμένος Δάσκαλος, ο οποίος με την παραδειγματική διδαχή και αγάπη του,
μας οδήγησε στα πρώτα βήματα της Στρατιωτικής Ναυτικής Πειθαρχημένης Ζωής, αγάπη, η

οποία μέσα στα πλαίσια της ιεραρχικής δεοντολογίας, συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της ζωής
μας, κατά την οποία εκτός από τις κοινωνικές
επαφές, η τάξη σε οικογενειακή συνεστίαση επέδωσε στον παλιό και ώριμο δάσκαλό της, αναμνηστική πλακέτα, τιμής ένεκεν σεβασμού και
εκτιμητικής αγάπης.
Κατά την παρούσα εξόδιο ακολουθία, συμπροσευχόμενοι, παρακαλούμε τον Ύψιστο, όπως
αναπαύσει την ψυχή του και παρέξει την εξ ύψους
παραμυθία εις τους οικείους του, τους οποίους
και θερμά συλλυπούμεθα.
Καλό ταξίδι.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε μας σεβαστέ
δάσκαλε και αρχαιότερε συνάδελφε και ας είναι
ελαφρύ το χώμα της πατρώας πειραϊκής γης, η
οποία σε λίγο θα σε δεχθεί εις τα σπλάχνα της.

Επικήδειος για τον Aντιπλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου
διοικητή της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος
Φλωράκης» της Εθνικής φρουράς
Από τον Aντιπλοίαρχο (Ε) εα Δέδη Δημήτρη ΠΝ μέλος ΕΑΑΝ
Το Σεπτέμβριο του 2003 μετατέθηκα στην Κύπρο
και τοποθετήθηκα στη διοίκηση Επακτίων Συστοιχιών ΔΕΠΑΣ, μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, επανδρωμένη αποκλειστικά από Ελληνοκύπριους αξ/κούς, υπα/
κούς και στρατεύσιμους. Έδρα της είναι το ορεινό χωριό Ασγάτα, 30 χλμ. έξω από τη Λεμεσό.
Διοικητής της μονάδος ήταν ο τότε πλωτάρχης,
μάχιμος Λάμπρος Λάμπρου, ο οποίος με καλωσόρισε, κι ενώ έφερα το βαθμό του ανθ/χου (ΠΥ)
με τοποθέτησε διευθυντή προσωπικού της μονάδας. Από την πρώτη στιγμή της επαφής μου μαζί

του κατάλαβα ότι είχα να κάνω με έναν καλοσυνάτο και μορφωμένο άνθρωπο απόφοιτο της
ΣΝΔ, με ευρεία αντίληψη και με μεγάλη αγάπη
για τη μητέρα Ελλάδα. Εκπροσωπώντας την πατρίδα μας σαν μοναδικός Ελλαδίτης αξ/κός στη
συγκεκριμένη μονάδα, ανέπτυξα μαζί του μια βαθιά εκτίμηση και αλληλοσεβασμό στα 2 χρόνια
της υπηρεσίας μου στην Κύπρο.
Μεγάλο σημείο επαφής μας ήταν η κοινή μας
αγάπη για την Ιστορία και τον αθλητισμό. Θυμάμαι
πόσο υπερήφανος αισθανόμουν όταν μετά από
ατελείωτες συζητήσεις για το Κυπριακό και το
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χαμένο όνειρο της Ένωσης μου έλεγε: «Δημήτρη
την Ιστορία της Κύπρου την γνωρίζεις καλύτερα
από πολλούς κύπριους». Ο Λάμπρος Λάμπρου
γεννήθηκε στην κατεχόμενη Γιαλούσα, ένα χωριό βορειοανατολικά της Κύπρου, προερχόμενος
από οικογένεια αγωνιστών της ΕΟΚΑ (Εθνική
οργάνωση κυπρίων αγωνιστών), γαλουχημένος
από μικρός με τον εθνικό πόθο των Ελληνοκυπρίων.
Τελειώνοντας το Λύκειο έδωσε εξετάσεις και
εισήχθη στη ΣΝΔ, αποφοιτώντας σαν σημαιοφόρος μάχιμος. Ο Λάμπρος Λάμπρου ήταν ένας ελληνοκύπριος αξ/κός του πολεμικού ναυτικού
γεννημένος με τη στόφα των αγωνιστών της
ανεξαρτησίας της πατρίδας του.
Θεωρώ μεγάλη μου τιμή και τύχη που τον
γνώρισα και τον είχα διοικητή μου.
Ο Aντιπλοίαρχος Λάμπρος Λάμπρου ΠΝ Διοικητής της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», την ώρα του χαμού ήταν εκεί μπροστάρης,
όπως πάντα δεν δείλιασε, δεν έφυγε για να γλιτώσει. Πέθανε με ψηλά το κεφάλι μαζί με τον

ελληνόψυχο διοικητή του πολεμικού ναυτικού
της Εθνικής Φρουράς Ανδρέα Ιωαννίδη και τα
άλλα παληκάρια: στελέχη, πυροσβέστες και
στρατεύσιμους.
Ο Λάμπρος Λάμπρου πεθαίνοντας άφησε σύζυγο και 2 ανήλικα παιδιά, αγόρι και κορίτσι 10
και 7 ετών αντίστοιχα.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου διοικητή και
φίλε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αιματοβαμμένης ελληνικής κυπριακής γης που σε σκεπάζει.
Είμαι σίγουρος ότι ο Διγενής μαζί με τους ήρωες ελλαδίτες και ελληνοκυπρίους που αγωνίστηκαν και πέθαναν για την ακεραιότητα της Κύπρου
μας σε έχουν υποδεχθεί εκεί ψηλά στον ουρανό
και σε κρατούν σφιχτά στην αγκαλιά τους.

Aυτοί που έφυγαν…
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
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Hμέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ε.α. ΠΝ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ,
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ε.α. ΠΝ,
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (Θ) ε.α. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚAI ΟΙΝΟΥΣΩΝ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ε.α. ΠΝ, ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ,
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Β’ Π.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 6/7/11
8/7/11
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

1934
1945

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

15/7/11

1923

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΤΣΗΣ 15/7/11

1920

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

17/7/11

1927

18/7/11

1920

20/7/11

1920
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Μεγάλη επιτυχία είχε η 8ήμερη Κρουαζιέρα στη Μ. Ασία και
τα νησιά του Αιγαίου, με συμμετοχή Μελών και φίλων της
ΕΑΑΝ του Παραρτήματος της Σαλαμίνας, από 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής
μας στη Κωνσταντινούπολη, είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια μικρή κρουαζιέρα στο Βόσπορο και στη συνέχεια, με πούλμαν, να επισκεφτούμε την Αγ. Σοφία, το μπλε
τζαμί, το Πατριαρχείο και τη σκεπαστή αγορά. Οι ομαδικές
φωτογραφίες είναι από την Πόλη (Πατριαρχείο & Αγ. Σοφία)
και την Αρχαία Έφεσο.

Από την ετήσια συγκέντρωση του πληρώματος παραλαβής του Αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ στο Long Beach των ΗΠΑ το 1959 πριν από
52 χρόνια, Σάββατο 28 Μαΐου 2011 μεσημέρι στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου. Εορτάσθηκαν και τα 91 χρόνια του τότε κυβερνήτη
Αντιπλοίαρχου Μόραλη Γεωργίου.
Aπό την επίσκεψη των Μελών του παραρτήματος Σαλαμίνας στον Ι. Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού,
στην Καλαμάτα.
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