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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων (11-04-2012 μέχρι

27-06-2012)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

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.-Την 22-04-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη στην τελετή βυθίσεως του Α/Τ «Ψαρά» που
έγινε στην Πάχη Μεγάρων και στην οποία παρέστη και ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κ.Χρηστίδης ΠΝ,
όπως και οι τοπικές Δημοτικές και στρατιωτικές
Αρχές και απόστρατοι της περιοχής.
β-Το ΔΣ/ΕΑΑΝ ανέθεσε στον έγκριτο νομικό
κο Γ. Βούλτση την κατάθεση ένστασης για τη συνταγματικότητα του νόμου για το PSI σε ό,τι αφορά την ΕΑΑΝ και του ανέθεσε να διερευνήσει την
υποβολή αγωγής κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για τα απωλεσθέντα ποσά του κεφαλαίου της
ΕΑΑΝ. Ο εν λόγω νομικός σε ερώτηση που του
έθεσε το ΔΣ/ΕΑΑΝ απήντησε ότι δεν νομιμοποιούμεθα ως ΕΑΑΝ να πράξουμε το ίδιο για τα κεφάλαια του ΜΤΝ. Αυτό πρέπει να το πράξει το
ΜΤΝ και από ό,τι γνωρίζουμε, το ΜΤΝ έχει λάβει
απόφαση την οποία υποστήριξαν και τα δύο Μέλη
της ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΜΤΝ για αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ-Την 06-05-2012 διεξήχθησαν βουλευτικές
εκλογές στις οποίες είχαν θέσει υποψηφιότητα
πολλοί συνάδελφοι με διάφορα κόμματα, τα ονόματα των οποίων ανήρτησε η ΕΑΑΝ στην ιστοσελίδα της, αλλά δυστυχώς ουδείς εξελέγη. Οι
εκλογές αυτές δεν κατέστη δυνατόν να πετύχουν
τον σχηματισμό Κυβέρνησης και έτσι προκυρύχθηκαν νέες για την 17-06-2012 με το σύστημα
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της λίστας για την εκλογή των βουλευτών.
δ.-Το ΔΣ/ΜΤΝ απεφάσισε τη μείωση του Μερίσματος κατά 25% από την 1-7-2012 ελλείψει
χρημάτων. Στην απόφαση αυτή διεφώνησαν τα
δύο Μέλη της ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΜΤΝ. Η ΕΑΑΝ συνεκάλεσε σύσκεψη την 31-05-2012 με όλους τους
Συλλόγους/Συνδέσμους ΝΠΙΔ που δραστηριοποιούνται στο ΠΝ (ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΕΣΝΑ-ΣΑ/
ΣΜΥΝ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΕΑΑΛΣ) στην οποία συμφωνήθηκαν οι ενέργειες οι οποίες έπρεπε να
γίνουν, κυρίως μετά τον σχηματισμό νέας Κυβέρνησης από τις εκλογές της 17-06-2012. Κυρία κατεύθυνση ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει άλλη
περικοπή στα Μερίσματα και ότι το Κράτος είναι
υποχρεωμένο να αναπληρώσει τις απώλειες του
ΜΤΝ λόγω του PSI.
ε.-Την 10-05-2012 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια
από την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων που έγινε στη Βάση Υ/Β παρουσία και
του Αρχηγού Στόλου Υποναυάρχου Κ.ΜαζαράκηΑινιάν ΠΝ.
στ.-Την 14-05-2012 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
και ο Υποναύαρχος (ΥΙ) εα Α. Παρασκευόπουλος
ΠΝ είχαν συνάντηση στο ΝΝΑ με τον Διευθυντή
και Υποδιευθυντή του Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Α. Χρηστιά ΠΝ και Πλοίαρχο (ΥΙ) Μηλιώτη ΠΝ αντίστοιχα, με θέμα τον τρόπο που η ΕΑΑΝ θα μπορούσε
να συνεισφέρει οικονομικά στη νοσηλεία αποστράτων. Επειδή προέκυψε ό,τι υπάρχουν τυπικά
κωλύματα, η ΕΑΑΝ ζήτησε σύσκεψη υπό τον Υ/
ΓΕΝ, η οποία έγινε αποδεκτή και θα γίνει την 2806-2012.

ζ.-Την 14-05-2012 άρχισε η νέα παραθεριστική περίοδος στο ΘΑΝ. Οι δικαιούμενοι παραθερισμού σε όλα τα παραθεριστικά κέντρα (ΠΝ και
ιδιωτικά ξενοδοχεία) αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και στους πίνακες ανακοινώσεων
της ΕΑΑΝ. Ως γνωστόν, ο παραθερισμός γίνεται
με τον νέο Κανονισμό Παραθερισμού της ΕΑΑΝ
(ΚΑΠΑ/ΕΑΑΝ), ο οποίος βασίζεται στη γνωστή
Υπουργική απόφαση του Μαίου 2011.
η.-Την 20-05-2012 έγιναν τα εγκαίνια των νέων
ιδιόκτητων Γραφείων της ΕΑΑΝ στα Χανιά Κρήτης.
Στην τελετή παρέστησαν οι τοπικές πολιτικές και
στρατιωτικές Αρχές, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σ.Περβαινάς ΠΝ, ο Αντιπρόεδρος εα
Θ.Γερούκης ΠΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος εα (Ε) Γ.Τζικάκης, Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ,
όλα τα Μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης και
πολλοί απόστρατοι. Στην τελετή βραβεύτηκαν από
τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ οι διατελέσαντες Πρόεδροι
του Παραρτήματος Κρήτης.
θ-Την 24-05-2012 το ΔΣ/ΕΑΑΝ (ο Πρέδρος,
ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και
Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ) παρέστησαν στην καθιερωμένη τελετή της Αναλήψεως που διοργανώνεται
με επιτυχία κάθε χρόνο από το Παράρτημα Σαλαμίνας της ΕΑΑΝ, στην οποία παρέστη ο Αρχηγός
Στόλου και πολλοί απόστρατοι.
ι.-Την 06-06-2012 έγινε η καθιερωμένη ετήσια επίσκεψη της ΕΑΑΝ στο Αρχηγείο Στόλου. Σε
αυτήν έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη του ΔΣ/
ΕΑΑΝ όπως και απόστρατοι. Κατά την επίσκεψη
αυτή στην οποία μας συνόδευε συνεχώς ο Αρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Κ. Μαζαράκης-Αινιάν
ΠΝ και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό, μας
δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε το υψηλό
φρόνημα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του
προσωπικού του Στόλου και να επιβεβαιώσουμε
για άλλη μία φορά τους άρρηκτους δεσμούς που

υπάρχουν μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του ΠΝ.
ια.-Μετά τις εκλογές της 17-06-2012 σχηματίστηκε Κυβέρνηση με τη στήριξη των Ν.Δ.ΠΑ.ΣΟΚ-ΔΗΜ.ΑΡ με Πρωθυπουργό τον κο Α.
Σαμαρά. Υπουργός Εθνικής Άυνας παρέλαβε ο
κος Π. Παναγιωτόπουλος και Υφυπουργοί ο
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ Ναύαρχος εα Δ. Ελευσινιώτης ΠΝ και ο Επίτιμος Επιθεωρητής
Στρατού Στρατηγός Καράμπελας. Η ΕΑΑΝ αισθάνεται ικανοποίηση για την ανάληψη καθηκόντων ΥΦΕΘΑ από τον Επίτιμο Α/ΓΕΝ Ναύαρχο εα Δ. Ελευσινιώτη ΠΝ, εύχεται καλή επιτυχία στο έργο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και παράλληλα δηλώνει ότι θα απαιτήσει
την ικανοποίηση των αιτημάτων των αποστράτων με έμφαση το ΜΤΝ και το ΝΝΑ.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε :
α.-Την καταβολή του μερίσματος δεδουλευμένου πλέον, δηλαδή του μισού τον Ιούνιο και ανάλογα με τις αποφάσεις, κανονικά ή μειωμένο
κατά 25% από τον Αύγουστο.
β.-Την συνέχιση του παραθερισμού στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ και στα ιδιωτικά Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια μέσω προγράμματος της ΕΑΑΝ.

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2012

5

ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

EΛEYΘEPO BHMA

Oι Άγιοι Πάντες
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

H

τελευταία Κυριακή του Πεντηκοσταρίου είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το Πεντηκοστάριον είναι ένα
βιβλίον της Εκκλησίας μας το οποίον περιλαμβάνει Ιερές ακολουθίες που αρχίζουν από την
Κυριακήν του Πάσχα μέχρι την Κυριακήν των
Αγίων Πάντων.
Προ της Κυριακής των Αγίων Πάντων είχαμε
την Κυριακήν της Πεντηκοστής και του Αγίου
Πνεύματος.
Εις την σημερινήν εορτήν των Αγίων Πάντων
δεν μας παρουσιάζει απλώς ένα άνθος ή δύο,
αλλά ανοίγει διάπλατα τας θύρας του ουρανίου
πνευματικού της κήπου, διά να ευρεθώμεν εις
τον ολάνθιστον παράδεισον του Θεού και να συναναστραφώμεν με όλους τους Αγίους των αιώνων.
Ιδού οι καρποί της επιφοιτήσεως του Αγίου
Πνεύματος.
Ως ουράνιος βροχή εις την έρημον γην μας τα
μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, τους πολυφώτους αστέρας. Δεν είναι ένας ή δύο. Αναρίθμητοι
χιλιάδες, γνωστοί, και άγνωστοι, στεφανωμένοι
την δόξαν, την αθανασίαν και την χαράν.
Μάρτυρες, Όσιοι, Δίκαιοι Ασκηταί, Στυλίται και
εγκρατείς, κοσμούν την Εκκλησίαν μας.
«Νέφος μαρτύρων» και Ομολογητών λαμπρύνουν την χριστινικήν πίστιν.
Έζησαν με αγιότητα, αρετήν και πίστιν εις τον
Θεόν, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.
Εδιώχθησαν εις τα θηρία, «φόνω μαχαίρας
απέθανον, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι», από της αρχαίας εποχής, ως του τελευταίου Προφήτην της Παλαιάς Διαθήκης τον Πρό-
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δρομον Ιωάννην.
Ας προστεθώμεν και ημείς εις την Αγίαν παράταξιν των Προφητών, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων.
Αρχηγός είναι αυτός ο Κύριος, ο οποίος βαστάζων τον σταυρόν Αυτού, πρώτος καλεί όλους,

όσοι ζητούν την δικαιοσύνην, την ειρήνη, την σωτηρίαν των, και την χαράν της αιωνιότητας να τον
μιμηθούν και να τον ακολουθήσουν. «Έχομεν
τοσούτον Νέφος Μαρτύρων».
Ας προβλέψωμεν με ελπίδα εις τον Αρχηγόν
της πίστεώς μας, και Τελειωτήν Ιησούν και ας
αγωνιζώμεθα ως καλοί Στρατιώται και καλοί
χριστιανοί εις τον αμπελώνα του Κυρίου.

ιστορικά

Τα παρασκήνια της συμφωνίας του
Μονάχου (Σεπτέμβριος 1938)
Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χρ. Ιδ. Κούσουλας ΠN

M

ετά την εισβολή και ένωση µε την
Αυστρία τον Μάρτιον 1938, ο
Fϋhrer ήτο έτοιµος για την επόµενη κίνηση. Με ασαφείς διαβεβαιώσεις προς
τους Τσέχους ότι δεν έχει βλέψεις για το κράτος
τους, παρουσίασε στους στρατηγούς του τον
«Πράσινο Φάκελο», το σχέδιο καταλήψεως της
Τσεχοσλοβακίας διά στρατιωτικής επεµβάσεως
ή εξαπατήσεως των αντιπάλων. Αλλά, όταν αι
εντολές για τον «Πράσινο Φάκελο» έφθασαν
στο Γενικό Επιτελείο, ο Αρχηγός του στρατηγός
Beck, απεφάσισε να µαταιώσει το όλον θέµα,
υποδεικνύοντας ότι µία επίθεσης εναντίον της
Τσεχοσλοβακίας, θα προκαλούσε πόλεµο σε
πολλά µέτωπα, όχι µόνον µε Αγγλία και Γαλλία,
αλλά και µε τις ΗΠΑ.
Ο Χίτλερ, όµως, δεν µετεπείσθη και εζήτησε
προετοιµασίες για την εισβολή και ταυτοχρόνως
προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους των
στρατηγών του. Ο στρατηγός Beck, βλέποντας ότι
αγνοεί τις προειδοποιήσεις των στρατηγών, εζήτησε ακρόαση στην Καγκελαρία, απαιτώντας περισσότερες εγγυήσεις, από αυτόν. Εκεί, ο µεν
Χίτλερ του είπε ότι δεν είναι καθήκον του Στρατού να αµφισβητεί τις διαταγές του, ο δε Beck
απήντησε, ότι δεν θα εκτελέσει εντολές, τις οποίες δεν εγκρίνει. Με αυτά τα λόγια, ο Beck ανεχώρησε από τη συνάντηση, γνωρίζοντας ότι η καριέρα του είχε λήξει, εκεί.
Ο Χίτλερ απεδέχθη την παραίτηση του Beck µε
µεγάλη ανακούφιση. Παλαιότερα είχε πει γι' αυτόν: «Τον µόνο από τους στρατηγούς µου που
φοβάµαι, περισσότερο. Είναι ικανός να αναλάβει

O στρατηγός Ludwig Beck

πρωτοβουλίες». Όσο για τον Beck, θα παραµείνει
«η ψυχή της συνοµωσίας». Ήταν, όµως, άρρωστος, µε πεσµένο το ηθικόν και φοβούµενος το
µέλλον. Πάντως, ήτο αφοσιωµένος στις δραστηριότητες της συνωµοτικής οργανώσεως, µε σκοπό την ανατροπή του Χίτλερ και την παραποµπή
του σε δίκη για όλες τις δολοπλοκίες του, µέχρι
να γίνει Καγκελάριος και Fϋhrer. Σκοπός δεν ήτο
η δολοφονία του, αλλά η σύλληψή του και ο περιορισµός του στο Βερολίνο. Μία οµάς επιλέκτων Γερµανών πολιτών θα σχηµάτιζε κυβέρνη-
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Ludwig Ewald von Kleist

ση και µετά, η επαναφορά της Δηµοκρατίας. Και
όλα αυτά, µε την ενεργοποίηση του «Πράσινου
Φακέλου».
Ήταν, τώρα, µέσα Αυγούστου του 1938, µ' ένα
καυτό καλοκαίρι να προµηνύεται για την Ευρώπη, όταν ένα τρικινητήριο Junker έφθασε στο
Λονδίνο και ένας ευγενής Γερµανός κτηµατίας
απεβιβάσθη του αεροπλάνου. Ονοµάζετο von
Kleist και ήτο ειδικός απεσταλµένος των αντιπάλων του Χίτλερ, κοµίζων µία προσφορά και µία
προειδοποίηση.
Με κίνδυνο της ζωής του, να συλληφθεί από
την GESTAPO, κατ' εντολήν του στρατηγού Beck
και του Ναυάρχου Κανάρη θα προειδοποιούσε
τους Άγγλους, πως αν υποκύψουν στις απαιτήσεις του Χίτλερ, η βρετανική Κυβέρνηση θα χάσει
δύο φίλους, το Γενικόν Επιτελείον και τον γερµα-
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νικό λαό. Επίσης, αν υπέσχοντο ότι θα κηρύξουν
τον πόλεµο σε περίπτωση επεµβάσεως στην
Τσεχοσλοβακία, οι Γερµανοί θα έδιδαν τέλος σ'
αυτό το καθεστώς. Αρκεί να βοηθούσαν την Τσεχοσλοβακία σε περίπτωση πολέµου.
Φυσικά, µέσω της αγγλικής πρεσβείας στο
Βερολίνο, η ηγεσία της ΜI-6 είχε προειδοποιηθεί
για την άφιξη του von Kleist στην Αγγλία και ειδικά µέτρα είχαν ληφθεί εις το αεροδρόµιο, για
να φανεί η άφιξής του, ότι εγένετο χωρίς δυσκολίες από ελέγχους τελωνείων, ασφαλείας και
µετανάστευσης και από εκεί µε συνοδεία µετεφέρθη στο ξενοδοχείο Hyde Park, όπου τον επεσκέφθησαν πολλές εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, που είχαν σχέση µε την Κυβέρνηση και
το Παλάτι.
Στον Λόρδο Lloyd, πρόεδρο του Αγγλικού
Συµβουλίου, συγκεκριµένα είπε: «Όλα έχουν
αποφασισθεί, η κινητοποίησης έχει επιτευχθεί, η
ηµέρα µηδέν έχει καθοριστεί, οι στρατιωτικοί
Διοικηταί έχουν λάβει τις εντολές τους. Όλα θα
κυλήσουν σύµφωνα µε το σχέδιον στο τέλος Σεπτεµβρίου και τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει,
µόνον, η Βρετανία ν' απευθύνει µία ανοικτή προειδοποίηση στον κύριο Χίτλερ». Εξέθεσε το σχέδιον του πραξικοπήµατος και την ανεπάρκεια του
Γερµανικού Στρατού να διεξαγάγει πόλεµο εναντίον του Συνασπισµού των Δυνάµεων. Αν η Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία λάβουν µία σταθερή θετική θέση εναντίον του Χίτλερ, υπάρχει η ελπίς οι
στρατηγοί να τον συλλάβουν, αν επιµείνει στην
πολεµική πολιτική του και, έτσι, να δώσουν ένα
τέρµα στο καθεστώς των ΝΑΖΙ.
Ο Lord Lloyd άκουγε προσεκτικά και ήταν βαθειά εντυπωσιασµένος από την εξυπνάδα, ειλικρίνεια και το θάρρος του απεσταλµένου.
Άλλη επικοινωνία του von Kleist ήτο με τον
Winston Churchill, αρχηγό της αντιπολιτεύσεως,
στο εξοχικό του στο Kentish Weald. Έτσι, στις 17

Αυγούστου του 1938, εζήτησε τη φιλία του και ο
Churchill τον εδέχθη και συνοµίλησαν και µετά του
επέδωσε µία επιστολή που περιέγραφε τους κινδύνους ενός επικείµενου πολέµου, όπως το 1914
που θα επιφέρει καταστροφές στην ανθρωπότητα.
Όταν τελείωσαν την συνοµιλία, ο Τσώρτσιλ του
είπε: «Μπορείτε να έχετε οτιδήποτε, αλλά πρώτα
φέρτε µας την κεφαλή του Χίτλερ».
Ήταν η πρώτη φορά που για το συµφέρον της
βρετανικής πολιτικής, επέµεινε οι συνωµότες να
επαναστατήσουν.
Ο von Kleist εγύρισε στο Βερολίνο µυστικά,
όπως είχε φύγει και στον ναύαρχο Κανάρη είπε:
«Δεν ευρήκα κανένα στο Λονδίνο που να θέλει να
αναλάβει την ευκαιρία να διεξαγάγει ένα πόλεµο.
Έχω την γνώµη ότι επιθυµούν να αποφύγουν τον
πόλεµο, µε οποιοδήποτε κόστος για φέτος».
Φυσικά, το γράµµα του Τσώρτσιλ ήτο µακράν
µιας ανοικτής δηλώσεως, την οποίαν ανέµενον
οι αντικαθεστωτικοί, οι οποίοι όµως, συνέχιζαν
τις προετοιµασίες για το πραξικόπηµα. Είχε ήδη
καθοριστεί ότι έπρεπε να γνωρίζουν τουλάχιστο
πέντε ηµέρες πιο µπροστά την καθορισµένη ηµέρα της εφαρµογής του «Πράσινου Φακέλου», για
να είναι έτοιµοι δια την κατάληψη της αρχής.
Καθώς η κρίσης της Τσεχοσλοβακίας βάθαινε
όλο και περισσότερο, η βρετανική κυβέρνηση δεν
έκανε καµία κίνηση να αποθαρρύνει τον Χίτλερ. Αι
κατευναστικές δυνάµεις ήσαν επί τω έργω. Έτσι,
ο πρωθυπουργός Τσαµπερλαίν απεφάσισε να πετάξει στο Berchtesgaden και να ζητήσει ειρηνική
επίλυση του προβλήµατος. Ο ναύαρχος Κανάρης
ήτο σε δείπνον, όταν ανακοινώθησαν τα νέα. Πέταξε το πηρούνι και το µαχαίρι στο πιάτο και ανε-

φώνησε: «Τι, επισκέπτεται, αυτόν!!!».
Οι εντυπώσεις του von Kleist για τους Άγγλους, είχαν βγει σωστές. Η απόφασις του Άγγλου πρωθυπουργού να µεταβεί στη Γερµανία
για συνοµιλίες, αντί ν 'αντιταχθεί στις απαιτήσεις
του Χίτλερ, υπήρξε µοιραία για την ανθρωπότητα.
Ματαίωσε µία πιθανή ανατροπή του Γερµανού
δικτάτορα και άνοιξε τον δρόµο προς τον επερχόµενο παγκόσµιο πόλεµο. Αποδυνάµωσε, επίσης, τους αντιπάλους του καθ' όσον, πώς θα
µπορούσαν τώρα να συλλάβουν και να δικάσουν
τον Χίτλερ ως εγκληµατία πολέµου, όταν µετά το
πέρας των συνοµιλιών µε την απόκτηση µέρους
της Τσεχοσλοβακίας, είχε κερδίσει µία αναίµακτη
µάχη και η ειρήνη είχε σωθεί, την τελευταίαν
στιγµή. Η Θεία Πρόνοια τον είχε προστατεύσει
άλλη µία φορά. Χαρακτηριστική είναι η φράση
του στρατηγού Beck. «Τώρα, αυτός ο άνθρωπος
είναι το πεπρωµένο της Γερµανίας, για το καλό ή
το κακό». Και, πράγµατι, µε αυτή την εξέλιξη των
γεγονότων, οι Γερµανοί ήσαν ενθουσιασµένοι µε
τις διπλωµατικές επιτυχίες του και όχι µόνον.
Άλλο ένα περιστατικό προστασίας του θα συνέβαινε ακριβώς ένα χρόνο µετά, τον Οκτώβριο
1939, κατά την εφαρµογή του σχεδίου «Κίτρινος
Φάκελος», δηλαδή της επιθέσεως στις Κάτω
Χώρες. Με πρωτοβουλία του Βατικανού και του
ιδίου του Πάπα Πίου ΧΙΙ, είχαν αρχίσει µυστικές
συνοµιλίες Άγγλων - Γάλλων και αντιπάλων του
Χίτλερ, όταν η άσκοπη φλυαρία ενός από την
γερµανική αντιπροσωπεία απεκάλυψε τη µυστικότητα και τις ενέργειες, δι' ανατροπήν του πολιτεύµατος. Αλλά γι' αυτό θ' ασχοληθούµε, λεπτοµερώς, σε άλλο µας πόνηµα.

BIBΛIOΓPAΦIA
«Σωματοφύλαξ ψευδών» Α. C. BROWN
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H μέτρηση του χρόνου στην αρχαιότητα
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Ιωάννης Π. Οικονομόπουλος ΠN
τ. Καθηγητής Σ.Ν.Δ.

A' μέρος

Σ

την αρχαιότητα μετρούσαν τον Χρόνο με
ηρεμία και όχι με τους φρενήρεις ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, με την εκμετάλλευση των φυσικών φαινομένων: α) της ημερήσιας περιφοράς του Ηλίου γύρω από την Γη
και β) με την απορροή του νερού. Στην πρώτη
περίπτωση χρησιμοποιούσαν το Ηλιακόν Ωρολόγιο και στην δεύτερη αρχικώς την Κλεψύδρα κι
αργότερα τη μετεξέλιξή της, τα Υδραυλικά Ωρολόγια.
ΜΕΡΟΣ Α ΗΛΙΑΚO ΩΡΟΛOΓΙΟ (ΓΝΩΜΩΝ)
Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
H αρχαία ονομασία Γνώμων προήλθε από το
αντίστοιχον όργανο μετρήσεως του ύψους του
Ηλίου, το οποίο ήταν ένας κατακόρυφος στύλος
(γνώμων) τοποθετημένος σε οριζόντια βάση. Δεδομένου ότι το ύψος του στύλου είναι γνωστό,
το ύψος του Ηλίου οιαδήποτε ημερινή ώρα υπολογίζεται από την μέτρηση του μήκους της σκιάς
του στύλου στο οριζόντιο επίπεδο (επιλύοντας το
σχηματιζόμενο ορθογώνιο τρίγωνο).
Είναι προφανές ότι το ηλιακόν ωρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τις ημερινές
ώρες και χωρίς νέφωση. Η ακριβής χρονολογία
της επινοήσεώς του δεν είναι γνωστή. Η εφεύρεσή του αποδίδεται στον Αναξίμανδρο τον Μιλήσιο κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα, ο οποίος ήταν μαθητής του Θαλή του Μιλήσιου από τον οποίο διδάχθηκε αστρονομία. Αλλά αυτό πρέπει να είναι
λάθος διότι ο Ηρόδοτος γράφει: «πόλου μεν γαρ
και γνώμονα και τα δυώδεκα μέρεα της ημέρας
παρά Βαβυλωνίων έμαθαν οι Έλληνες». Εξάλ
λου, το 1926 ανακαλύφθηκε στην Γκεζέρ της
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Tο ηλιακό ωρολόγιο

Παλαιστίνης ηλιακόν ωρολόγιο χρονολογούμενο από το 1300 π.Χ. δηλαδή προγενέστερο του
Αναξίμανδρου κατά επτά (7) αιώνες. Επομένως
η επινόησή του μάλλον ανάγεται στους αρχαίους
Βαβυλωνίους ή Αιγυπτίους οι οποίοι επίσης το
χρησιμοποιούσαν.
Ο Αναξίμαδρος κατασκεύασε ηλιακόν ωρολόγιο για κάποιον Λακεδαιμόνιο και έκτοτε έγινε
γνωστό σ’ όλη την αρχαία Ελλάδα. Το έτος 263
π.Χ. μεταφέρθηκε από την Κατάνη στην Ρώμη
όπου, μετά έναν αιώνα, έγινε αντιληπτόν ότι οι
ενδείξεις του ήταν λανθασμένες διότι είχε κατασκευασθεί για το γεωγραφικό πλάτος της Κατάνης. Το έτος 164 π.Χ. κατασκευάσθηκε ηλιακόν
ωρολόγιο και για το γεωγραφικό πλάτος της Ρώμης ενώ κατά τον 1ον π.Χ. αιώνα τα ωρολόγια
αυτά ήταν πολυάριθμα στους ιδιωτικούς και
δημόσιους χώρους της Ρώμης.
Επειδή το ηλιακόν ωρολόγιο λειτουργεί μόνον

όταν υπάρχει Ήλιος, οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να γράφουν στη βάση του την φράση «Ηλίου
Άτερ Σιγώ» δηλαδή «Χωρίς (άτερ) Ήλιο Σιωπώ»,
την οποία οι Ρωμαίοι απέδιδαν με τις λέξεις “Sine
Solo Sileo”, χαράσσοντας στην ωρολογιακή πλάκα τα τρία αρχικά S.S.S.
Σήμερα τα ηλιακά ωρολόγια κοσμούν διάφορους ιδιωτικούς και ιστορικούς χώρους και πολλά απ’ αυτά συνδυάζουν τη γεωμετρική με την
αρχιτεκτονική κατασκευή, όπως π.χ. το ηλιακόν
ωρολόγιο του πανεπιστημίου της Σορβόνης.

Σχήμα 1

Ισημερινό Ηλιακό Ωρολόγιο
Οιοδήποτε τοπικόν ωρολόγιο προκύπτει από το
Ισημερινό ηλιακόν ωρολόγιο το οποίο περιγράφεται στην συνέχεια, με την βοήθεια του σχήματος 1.
Έστω το επίπεδο του Ισημερινού στο κέντρο
του οποίου υψούται κατακόρυφη στήλη (γνώμων) ΚΤ και ο Ήλιος με τυχούσα τιμή αποκλίσεως (δ= 0° έως 23°,5 Β ή Ν).
Σημείωση: Απόκλιση Ηλίου είναι η απόσταση του
από τον Ισημερινό και μεταβάλλεται από 23,5° Νότια έως 23,5° Βόρεια, κατά την διάρκεια της ετήσιας φαινομένης περιφοράς του γύρω από την Γη.
Αλλά ο Ισημερινός είναι συγχρόνως και επίπεδον ορίζοντος όταν το πλάτος είναι 90° δηλαδή
για παρατηρητή ευρισκόμενον σ’ έναν από τους
Πόλους όπως και στο σχήμα 1. Στην περίπτωση
αυτήν είναι προφανές ότι η στήλη ΚΤ προεκτεινόμενη ταυτίζεται με τον άξονα ΒΝ της Γης και
της Ουράνιας Σφαίρας άρα και με την κατεύθυνση των μεσημβρινών που δείχνουν τον Αληθή
Βορρά.
Καθώς ο Αληθής Ήλιος φαίνεται να περιφέρεται, κατά την διάρκεια του 24ώρου, γύρω από την
Γη με δυτική φορά και γωνιακή ταχύτητα 15° ανά
ώρα, η σκιά της στήλης ΚΤ θα πέφτει στο επίπεδο
του Ισημερινού και θα μετακινείται με την ίδια γωνιακή ταχύτηταν από Ανατολάς προς Δυσμάς.

Όταν ο Ήλιος (Η1) περνά από οιονδήποτε μεσημβρινό της Γης, έστω τον ΒΣΝ, τότε ο χρόνος
μεσημβρινής διαβάσεως θα δεικνύεται από την
γραμμή που σχηματίζει στο επίπεδο του Ισημερινού η σκιά ΚΙΤ της στήλης ΚΤ, όπως φαίνεται στο
σχήμα 1. Στο σημείο αυτό σημειώνεται η ώρα
12.00 που αντιστοιχεί στην μεσημβρινή διάβαση
του Ηλίου από τον συγκεκριμένο μεσημβρινό
ΒΣΝ. Εκατέρωθεν του χρόνου 12.00, οι ώρες
προ μεσημβρίας 11.00 - 10.00 - 09.00 κ.λπ. και
μετά μεσημβρία 13.00 - 14.00 - 15.00 κ.λπ. θα
αντιστοιχούν σε γωνιακές αποστάσεις 15° ανά
ώρα. Έτσι όταν ο Ήλιος βρίσκεται στην θέση Η2
η ώρα θα είναι π.χ. 15.00 και όταν είναι στην θέση Η3 η ώρα θα είναι π.χ. 09.00, ως προς τον
Μεσημβρινό ΒΣΝ. Πράγματι, όπως φαίνεται και
στο σχήμα 1, η Ωρική Γωνία (LHA) του Ηλίου στην
θέση Η2 είναι 45° που αντιστοιχούν σε 3 ώρες
μετά την μεσημβρινή διάβαση δηλαδή 15.00, ενώ
στην θέση Η3 η LHA είναι 315° που αντιστοιχούν
σε 3 ώρες (360° - 315°= 45°) πριν την μεσημβρινή διάβαση δηλαδή 09.00.
Επομένως η περιφέρεια του Ισημερινού, και
συγχρόνως Ορίζοντος για φ= 90°, αναπαριστά
την πλάκα ενός ωρολογίου, αριθμολογημένη με
ακέραιες ώρες πριν και μετά μεσημβρία (12.00),
ανά 15° την ώρα.

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2012

11

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

Η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου
Κουντουριώτη
Γράφει ο Yποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠΝ

Η σκέψη του Αρχηγού Π. Κουντουριώτη

Ως

Αρχηγός του Ελληνικού Στόλου
του Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ο Κουντουριώτης επέδειξε επιθετικό πνεύμα, πρωτοβουλία και
εμμονή στο σκοπό. Από την πρώτη στιγμή απέδειξε το επιθετικό του πνεύμα κατευθύνοντας το
στόλο στη Λήμνο με σκοπό να την καταλάβει και
να χρησιμοποιήσει τον κόλπο του Μούδρου ως
βάση που βρισκόταν πλησίον των στενών του
Ελλησπόντου. Με αυτό τον τρόπο πρώτα απέκλεισε εν μέρει το κυριότερο λιμάνι της Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη) από κάθε ανεφοδιασμό
τουλάχιστον από τη Μεσόγειο Θάλασσα και μάλιστα εν καιρώ πολέμου όπου οι προμήθειες
ήταν απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή του
πολέμου και επιπρόσθετα «εκβίασε» τον Τουρκικό στόλο να εξέλθει, προκειμένου να τον ναυμαχήσει και καταστρέψει, ως ήλπιζε. Με τη δικής
του πρωτοβουλίας κατάληψη της Τενέδου απέκλεισε ασφυκτικότερα τα στενά αποκτώντας τον
θαλάσσιο έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή έξωθεν
αυτών. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού των
στενών είχε την ευκαιρία να απελευθερώσει όλα
τα υπό τουρκικό ζυγό νησιά (με την επικουρία
χερσαίων ελληνικών δυνάμεων και πεζοναυτικών αγημάτων που δημιουργήθηκαν από το
Υπουργείο των Ναυτικών), να διασφαλίσει τις,
διά θαλάσσης, στρατιωτικές μεταφορές των ελληνικών και συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων καθώς και των διά θαλάσσης ανεφοδιασμό
και εισαγωγές της Ελλάδας που εν καιρώ πολέ-
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μου ήταν επίσης πολύτιμες.
Σε μια περίπτωση κατά την οποία ένα τουρκικό
πλοίο, το καταδρομικό «Χαμηδιέ», κατόρθωσε να
διαφύγει του αποκλεισμού, ο Κουντουριώτης
επέδειξε την εμμονή του στο σκοπό, παραμένοντας στον Μούδρο και συνεχίζοντας την αποστολή του αρνούμενος να συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις του Υπουργείου, το οποίο τον καλούσε να εξέλθει με τον «Αβέρωφ» για να κυνηγήσει
το τουρκικό πολεμικό. Η εμμονή του δικαιώθηκε
πλήρως αφού αποδείχτηκε ότι επρόκειτο περί
παγίδας προκειμένου ο υπόλοιπος τουρκικός
στόλος να εξέλθει και να καταλάβει την Λήμνο,
του «Αβέρωφ» απουσιάζοντος σε καταδίωξη του
«Χαμηδιέ». Ο Κουντουριώτης επέδειξε τη δέουσα πρωτοβουλία που δικαιώθηκε σχεδόν αμέσως με τη ναυμαχία της Λήμνου.
Ο Κουντουριώτης ως αρχηγός του ελληνικού
στόλου επέδειξε γενναιότητα που κυριολεκτικά
έγραψε σύγχρονη ιστορία με τη διαγωγή του στις
δύο Ναυμαχίες, της Έλλης και της Λήμνου. Ο Αρχηγός περιφρονώντας εντελώς τα τουρκικά πυρά κατηύθυνε τη ναυαρχίδα του, τον «Αβέρωφ»,
εναντίον ολοκλήρου του τουρκικού στόλου, χωρίς να αναμένει καμία βοήθεια από τον υπόλοιπο
Ελληνικό στόλο και χωρίς, ειδικά στην πρώτη
ναυμαχία, να τον ενδιαφέρουν ούτε και τα τουρκικά επάκτια πυροβολεία, στων οποίων το βεληνεκές είχε εισέλθει. Οι ενέργειές του, που από
κάποιους κατηγορήθηκαν ως παρακινδυνευμένες, είναι απόλυτα σύμφωνες με το πνεύμα των
μπουρλοτιέρηδων του ’21 οι οποίοι περιφρονώντας τα κανόνια των τουρκικών πλοίων προσέγ-

γιζαν αυτά και τα πυρπολούσαν. Άξιος απόγονος
των αγωνιστών του ’21 ο Κουντουριώτης, που
βίωνε στην καθημερινότητα της ζωής του το
έπος της εθνεγερσίας, δεν δίστασε να επιτεθεί
μόνος του εναντίον του τουρκικού στόλου και να
φτάσει μέχρι αποστάσεως 2.850 μ. από αυτόν,
παρά τις αφλογιστίες που εμφάνιζαν τα πυροβόλα του, διότι είχε βαθιά πίστη στο θεό ότι θα τον
προστατέψει από τα εχθρικά βλήματα, όπως προστάτεψε και τους προγόνους του.
Ο Κουντουριώτης ως αξιωματικός επέδειξε
στρατηγικό ένστικτο και διορατικότητα επιλέγοντας τη Λήμνο ως ορμητήριο του στόλου ενώ
επέδειξε δυναμισμό αντιμετωπίζοντας τα διάφορα προβλήματα, διοικητικής μερίμνης κυρίως,
που η επιλογή αυτή προκάλεσε και που είχαν αρχίσει να δημιουργούν κλίμα εσωστρέφειας στα
ελληνικά πληρώματα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου πέρα από τη γενναιότητα επέδειξε και σύνεση ειδικά στην περίπτωση της βεβιασμένης
εντολής από το Υπουργείο για την κατάληψη της
Καλλιπόλεως.
Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από
τα βασικά πλεονεκτήματα του Αξιωματικού Κουντουριώτη ήταν ότι σκεπτόταν και μιλούσε την
απλή γλώσσα των πληρωμάτων, όντας ακόμη
άνθρωπος ευθύς και ντόμπρος, με παροιμιώδη
γενναιότητα, ενσάρκωνε στο νου των περισσοτέρων Ελλήνων ναυτικών τον πολυτραγουδισμένο «Ναύτη του Αιγαίου» και γινόταν αγαπητός
από τα πληρώματα, τόσο από το κατώτερο όσο
και από το ανώτερο προσωπικό.
Η προσωπικότητα του Π. Κουντουριώτη
Η επιλογή του Κουντουριώτη από τον Βενιζέλο για

την αρχηγία του στόλου στους Βαλκανικούς πολέμους δεν ήταν τυχαία αλλά υπαγορευόταν από
το απλό γεγονός ότι ο Κουντουριώτης είχε τα χαρίσματα εκείνα που τον καθιστούσαν Ηγέτη.
Διέθετε ευφυία και συναισθηματική νοημοσύνη, όπως είχε φανεί στο Πανελλήνιο κατά την
κρητική επανάσταση το 1897. Αναντίρρητα είχε
ναυτική αντίληψη και εν γένει ναυτικές γνώσεις
που είχαν αποδειχτεί με το «θρυλικό», για την
εποχή εκείνη, εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αμερική.
Σαφέστατα δεν του έλειπε η αυτοπεποίθηση, γεγονός που αποτυπωνόταν στον τρόπο της ομιλίας του ενώ ήταν παροιμιώδης η ακεραιότητά του.
Διέθετε πίστη σε αξίες και κυρίως στην αξία της
θρησκείας και της πατρίδας, ενώ ήταν ταπεινός
ως άνθρωπος χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι ενώ είχε το
δικαίωμα να πολιτευθεί όντας Αξιωματικός του
Ναυτικού, καθόσον τότε δεν υπήρχε στο ισχύον
Σύνταγμα ασυμβίβαστο των δύο αυτών ιδιοτήτων και πολλοί Αξιωματικοί και μάλιστα χαμηλότερου «βεληνεκούς» από τον Κουντουριώτη,
πολιτεύονταν και εκλέγονταν*, εν τούτοις ο Κουντουριώτης ουδέποτε πολιτεύθηκε, ούτε ως χαμηλόβαθμος, ούτε ως υψηλόβαθμος, ούτε και
ως απόστρατος καίτοι η φήμη του θα του εξασφάλιζε την εκλογική επιτυχία.
Το κύρος, η δικαιοσύνη, το θάρρος, η αντοχή
(αξίζει να αναφερθεί ότι καθόλο το διάστημα
των Βαλκανικών πολέμων εκτελούσε εξάωρες
βάρδιες στη γέφυρα του «Αβέρωφ» αντικαθιστάμενος μόνο από τον Κυβερνήτη του πλοίου
και παράλληλα με τη βάρδια γεφύρας του Θ/Κ),
η επιμονή, ο ενθουσιασμός, η πρωτοβουλία, η
διορατικότητα, η ισχυρή θέληση, η ικανότητα

* Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους δύο Αξιωματικοί του Β.Ν. Κυβερνήτες των Θ/Κ Ψαρά και Α/Τ Πάνθηρ έφυγαν την 8-02-1913
(προτού λήξει ο πόλεμος) αυτοβούλως από τα πλοία τους καθόσον άρχιζαν οι εργασίες της Βουλής της οποίας ήταν μέλη ως βουλευτές. Ο Κουντουριώτης αναγκάστηκε να τους αντικαταστήσει εκ των ενόντων.
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επικοινωνίας και πειθούς, η ικανότητα δημιουργικής σκέψεως και λήψης αποφάσεων και η
εποπτική ικανότητα είναι χαρακτηριστικά που
απαντώνται στην προσωπικότητα του Ναύαρχου
και τα έχουμε δει μέσα από το έργο του που,
έστω και περιληπτικώς, έχουμε παρουσιάσει.
Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη
διεθνή βιβλιογραφία είναι τα χαρακτηριστικά
που συνθέτουν τον Ηγέτη και είναι αυτά που
«υπό τη μία ή την άλλη ονομασία περιλαμβάνονται στα έντυπα αξιολογήσεως των στελεχών
των ΕΔ». Η σχετικά περιορισμένη ακαδημαϊκή
και επιστημονική μόρφωση του Ναύαρχου
υπερτονίστηκε από ορισμένους επικριτές του
προκειμένου να μειωθεί η αξία του, εν τούτοις
όμως ψύχραιμα και αντικειμενικά περιγράφοντας το έργο του δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε κάποιο σημείο στο οποίο να υστέρησε
ένεκα της περιορισμένης μορφώσεώς του. Πιθανόν το μειονέκτημά του αυτό να το αντιστάθμισε με τη χρήση καταλλήλων συνεργατών που
διέθεταν τη σχετική μόρφωση. Η επιλογή καταλλήλων συνεργατών όμως αποτελεί και αυτή
χαρακτηριστικό του Ηγέτη.
Έτερο βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του Ναυάρχου ήταν η νομιμοφροσύνη του
που σε συνδυασμό με την εντιμότητα και τον πατριωτισμό του, που «τον καθιστούσαν ενδεδειγμένο ένοικο των ύπατων πολιτικών Αξιωμάτων
της χώρας σε καιρούς κρίσης». Ειδικότερα στους
καιρούς που έδρασε, η παρουσία του αποτελούσε μια εγγύηση σταθερότητας και πρόβαλλε την
ήρεμη δύναμη εν μέσω παθών και γενικής ανησυχίας ή και πανικού ακόμη. Μια φορά μόνο επαναστάτησε στη ζωή του (1916) και αυτό όπως
αναφέραμε ήδη, κάτω από την πεποίθηση ότι έτσι
μόνο θα εξυπηρετούντο τα εθνικά συμφέροντα
μέσα σε ένα πρωτοφανές για τα σύγχρονα ιστορικά χρονικά κλίμα πόλωσης του Ελληνισμού
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(Εθνικός Διχασμός). Δεν είναι αμελητέα η άποψη
ότι η παρουσία του Κουντουριώτη και σε ηγετική
θέση μάλιστα στο στρατόπεδο της Εθνικής Άμυνας, πιθανόν να συνέβαλε στη μείωση των εντάσεων και στην πιο ομαλή μετάβαση στο μεταΚωνσταντινικό καθεστώς στην Ελλάδα.
Άλλο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του
οπωσδήποτε ήταν η αγάπη του για την παράδοση
τόσο σε επίπεδο Ναυτικού όσο και σε σχέση με
την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ύδρα. Ήταν υπερήφανος για την καταγωγή του, ως Αρβανίτης και
Υδραίος, δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα του νησιού του και παρότι
ανήλθε στα ύπατα αξιώματα του κράτους, ποτέ
δεν απομακρύνθηκε από την τοπική κοινωνία του
νησιού και ποτέ δεν υποτίμησε τις αξίες της και
την ιστορία της. Δεν έβλεπε τον εαυτό του ως
κάποιον που ξέφυγε από τα στενά όρια ενός «μικρού νησιού» για να τα καταφέρει στην πρωτεύουσα (όντας συνειδητά ή ασυνείδητα αλλοτριωμένος), αλλά αντίθετα έβλεπε τον εαυτό του ως
άξιο συνεχιστή και φορέα της ηρωικής παράδοσης της Ύδρας στην πρωτεύουσα του κράτους.
Αντλούσε λοιπόν περηφάνια και ιδεολογία μέσα
από την καταγωγή του.
Τέλος, θα πρέπει να γίνει μνεία στην ανθρωπιστική πλευρά του χαρακτήρα του Κουντουριώτη που εκδηλωνόταν όχι μόνο με την αγάπη και
την έννοια του προς τα πληρώματά του ως Αξιωματικός αλλά και με το φιλανθρωπικό έργο
που έκανε ως ιδιώτης προκειμένου να ανακουφίσει τα θύματα του πολέμου και τις οικογένειές
τους εμφορούμενος από τα χριστινιακά του ιδεώδη. Για τον Κουντουριώτη η θρησκεία έπαιζε
μέγιστο ρόλο διότι αντλούσε μέσα από αυτήν ταπεινότητα, ελπίδα και θάρρος. Χαρακτηριστικά
που τον συνόδεψαν σε όλη του τη ζωή και καθόρισαν εν πολλοίς τη στάση του σε δύσκολες στιγμές και εποχές.

Χρονικό τορπιλισμού του εύδρομου
«Έλλη»
Όπως το περιέγραψε ο τελευταίος επιζών της «Έλλης»
ναύτης, Σηµατωρός τότε, Αλέξανδρος Σκληβανιώτης που ήταν στο άγηµα για
την περιφορά της Εικόνας της Μεγαλόχαρης Παναγίας της Τήνου.

Ό

ταν το 1940 ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος
ευρίσκετο εις την ακµή του και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη αγωνίζονταν διά την ανεξαρτησία τους πολεµώντας ενάντια στον άξονα Γερµανίας-Ιταλίας, η µικρή χώρα
µας κρατούσε µε νύχια και µε δόντια την ουδετερότητά της µη δίνοντας το δικαίωµα σε κανένα
κράτος να την εκµεταλλευτεί και να την αναγκάσει να εισέλθει και να εµπλακεί εις τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.
Στις 15 Αυγούστου του 1940 το Εύδροµο καταδροµικό «Έλλη» είχε λάβει εντολή να µεταβεί
εις το Λιµάνι της Τήνου και να αποδώσει τις κεκανονισµένες τιµές εις τον εορτασµό της Μεγαλόχαρης Παναγίας της Τήνου και άγηµα αυτού να
συνοδεύσει τη Θαυµατουργή Εικόνα της Μεγαλόχαρης εις την κατ' έτος πραγµατοποιούµενη
λιτάνευση της Εικόνος .
Τότε εις την «Έλλη» υπηρετούσε ως Ιακιστής
(σηµατωρός) και ο ναύτης Αλέξανδρος Σκληβανιώτης ο οποίος και είχε επιλεγεί να συµµετάσχει
εις το τιµητικό άγηµα του πλοίου διά την περιφορά της Εικόνος της Μεγαλόχαρης .
Σήµερα ο Αλέξανδρος Σκληβανιώτης, µέλος
του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ογδόντα οκτώ
ετών, απόµαχος του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και
ίσως ο τελευταίος ή ένας από τους τότε εναποµείναντες επιζώντες του άνανδρου τορπιλισµού, θυµάται µετά από εξήντα οκτώ χρόνια µε
θλίψη, δακρύζει και αναπολεί τις τελευταίες
στιγµές του ένδοξου καταδροµικού «Έλλη» τις
οποίες έζησε µαζί µε όλο το πλήρωµά του καθώς

και τις ανάλογες στιγµές που έζησαν και οι κάτοικοι της νήσου Τήνου.
Ήταν Τετάρτη 14 Αυγούστου 1940 όταν µετά
από τα ετήσια θερινά γυµνάσια του στόλου στο
Αιγαίο, το Καταδροµικό - Εύδροµο «Έλλη» διετάχθη να πλεύσει από τη Μήλο στην Τήνο προκειµένου να συµµετάσχει εις τον εορτασµό της
Παναγίας της Τήνου και να αποδώσει τις οφειλόµενες τιµές εις την εικόνα της Μεγαλόχαρης
µε άγηµα ναυτών κατά την περιφορά αυτής.
Πράγµατι το πρωί της Πέµπτης 15ης Αυγούστου
1940 το καταδροµικό «Έλλη» στις 7.30' αγκυροβόλησε µε την αριστερή πρωραία άγκυρα στον
όρµο της Τήνου και στις 8.00' έγινε η έπαρση της
σηµαίας και ο µεγάλος σηµαιοστολισµός.
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι λόγω της επικρατούσης καταστάσεως, το πλοίο έφερε στα
πλάγια ζωγραφισµένη την ελληνική σηµαία,
σηµείο της ουδετερότητας του ελληνικού κράτους
κατά τον B' Παγκόσμιο Πόλεµο και κατά συνέπεια
και του Ελληνικού Πολεµικού Πλοίου.
Στις 8.15' φάνηκε στον ορίζοντα από Bορρά
ένα υδροπλάνο αγνώστου εθνικότητας το οποίο
έφερε 3 βόλτες πάνω από το καταδροµικό και εν
συνεχεία αποµακρύνθηκε πηγαίνοντας νοτιοδυτικά πίσω από τον κάβο δίνοντας σήµα µε τον
άλτη.
Ο πυροβολητής Αργύρης Πετεινάρης από την
Καλλιράχη της Θάσου παρακολουθούσε το υδροπλάνο και αµέσως ειδοποίησε τον αξιωµατικό
υπηρεσίας ότι αγνώστου εθνικότητος υδροπλάνο
πραγµατοποιεί βόλτα υπεράνω του πλοίου, ο
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οποίος µε τη σειρά του ειδοποίησε τον κυβερνήτη του πλοίου αντιπλοίαρχο Άγγελο Χατζόπουλο
ο οποίος και αυτός µε την σειρά του ειδοποίησε
το Υπουργείο Ναυτικών απ' όπου έλαβε εντολή
να µην κάνει καµία ενέργεια καθ' όσον είµαστε
χώρα ουδέτερη.
Ακολούθως ειδοποίησε ξανά ότι το υδροπλάνο πραγµατοποιεί και δεύτερη βόλτα και πάλι το
Υπουργείο Ναυτικών απήντησε στον κυβερνήτη
να µην προβεί σε καµία ενέργεια. Σε λίγο και πάλι ο πυροβολητής Αργύρης Πετεινάρης αναφέρει
ότι το υδροπλάνο αφού έκανε και τρίτο κύκλο
αποµακρύνθηκε προς τον κάβο και έδωσε σήµα
µε τον άλτη σε κάποιο πιθανόν υποβρύχιο. Και
πάλι όµως το Υπουργείο Ναυτικών ζήτησε συγκράτηση και προσοχή λέγοντας ότι το υδροπλάνο στέλνει µήνυµα ότι το πλοίο είναι ελληνικό και
ουδέτερο.
Έτσι καµιά ενέργεια δεν πραγµατοποιήθηκε
και το άγηµα εκ 40 περίπου ανδρών ετοιµαζόταν
να σχηµατισθεί πηγαίνοντας στο µεσαίο κατάστρωµα για την επιθεώρησή του από τον σηµαιοφόρο Μάριο Χόρς.
Μεταξύ των ανδρών του αγήµατος ήταν και ο
ναύτης σηµατωρός Αλέξανδρος Σκληβανιώτης
ο οποίος εκείνη τη στιγµή βρισκόταν στο µεσαίο
αριστερό πύργο. Εκείνη τη στιγµή ο σαλπιγκτής
υπηρεσίας φωνάζει δυνατά, τορπίλη δεξιά.
Αµέσως µια φοβερή έκρηξη τραντάζει και
εκτινάζει το πλοίο κυριολεκτικά στον αέρα σκοτώνοντας επί τόπου τον οπλονόµο αρχικελευστή
Πέτρο Κατσαΐτη, τον ναύκληρο κελευστή Χρήστο
Τσιριγώτη και τον οπλονόµο-πυράρχη του πλοίου κελευστή µηχανικό Νικόλαο Παπανικολάου.
Πολλά από τα µέλη του πληρώµατος τινάζονται
στη θάλασσα ενώ άλλα εγκλωβίζονται στα διάφορα διαµερίσµατα του πλοίου.
Συγχρόνως µία στήλη καπνού ανυψώθηκε
στον ουρανό και το λεβητοστάσιο άρχισε να παίρ-

16

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2012

νει φωτιά. Ακολούθησε έκρηξη στο λεβητοστάσιο και το πλοίο καλύφθηκε από καπνούς.
Το τιµητικό άγηµα τινάχτηκε στον αέρα και άλλα µέλη έπεσαν στη θάλασσα ενώ άλλα παρέµειναν στο κατάστρωµα του πλοίου τραυµατισµένα
και αµέσως το πλοίο πήρε κλίση κατ' αρχάς δεξιά
και εν συνεχεία επανήλθε στην θέση του .
Ακολούθησε πανικός και ο κυβερνήτης φοβούµενος µην γίνει έκρηξη των πυροµαχικών
που υπήρχαν στο αµπάρι του πλοίου µε την επέκταση της πυρκαϊάς έδωσε εντολή εις τον σαλπιγκτή να σηµάνει την εγκατάλειψη του πλοίου.
Τότε έσπευσαν προς βοήθεια του πλοίου, τα
επιβατικά «Αρτένε» και «Έσπερος» και µάλιστα
το «Έσπερος» προθυµοποιήθηκε να το ρυµουλκήσει στα βαθιά νερά ώστε να αποµακρυνθεί από
την πόλη της Τήνου. Ο κάβος όµως έσπασε και
το «Έσπερος» αποµακρύνθηκε επειγόντως .
Οι άνδρες του πληρώµατος έπεσαν άλλοι στη
θάλασσα, άλλοι στις βάρκες ενώ λίγοι εγκλωβίστηκαν στα διαµερίσµατα του πλοίου όπου 7 από
αυτούς βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο νοσοκόµος
µάλιστα του πλοίου Σιδεράτος εγκλωβίστηκε στο
νοσοκοµείο του πλοίου και καλούσε σε βοήθεια.
Τότε ο αξιωµατικός υποπλοίαρχος Χρήστος Λεβαντίνος, πραγµατικό παλικάρι, µε ένα τσεκούρι
κατόρθωσε να σπάσει την πόρτα και να τον ελευθερώσει.
Ήταν δε ο ίδιος που αργότερα άνοιξε τα επιστόµια των καταπακτών προκειµένου να επισπευτεί η βύθιση του πλοίου και να µην γίνει η
έκρηξη των πυροµαχικών του πλοίου η οποία θα
ανατίναζε όχι µόνο το πλοίο παίρνοντας στο βυθό
πολλούς αξιωµατικούς και ναύτες αλλά και το
µεγαλύτερο µέρος της πόλης µε ανυπολόγιστες
ζηµιές σε έµψυχο και άψυχο υλικό.
Αµέσως το πλοίο άρχισε να παίρνει και την οριστική του προς βύθιση κλίση. Ο κυβερνήτης αρνήθηκε να εγκαταλείψει το πλοίο αλλά τόσο ο υπο-

πλοίαρχος Χρήστος Λεβαντίνος όσο και οι λοιποί
αξιωµατικοί τον κατέβασαν βιαίως από το πλοίο.
Ενώ δε το πλήρωµα πήγαινε προς την ακτή
άλλοι µε βάρκες και άλλοι κολυµπώντας, ακολούθησαν δύο ακόµη εκρήξεις από ισάριθµες
τορπίλες εκ των οποίων η µία έσκασε στο µόλο
και που και οι δύο είχαν ως προορισµό τα δύο
επιβατικά πλοία, χωρίς όµως αποτέλεσµα.
Το περήφανο καταδροµικό µια ώρα και δεκαπέντε λεπτά αφ' ότου δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση
µε τορπίλη χάνεται οριστικά στα γαλανά νερά της
Τήνου όπου και παρέµεινε πολλά χρόνια, ενώ τα
πολύ λίγα αντικείµενα που ανασύρθηκαν υπάρχουν
για να µαρτυρούν την άνανδρη επίθεση.
Αργότερα από τα θραύσµατα των τορπιλών
έγινε γνωστή και η ταυτότητα του ιταλικού υποβρυχίου. Τα δε θραύσµατα έφεραν στην επιφάνεια δύτες υπό την καθοδήγηση του αξιωµατικού
Χρήστου Λεβαντίνου.
Ο κόσµος µε κοµµένη ανάσα παρακολουθεί τα
συµβαίνοντα και καλοδέχεται τους ναυαγούς
τους οποίους και περιθάλπει στο Δηµοτικό Σχολείο, ενώ οι τραυµατίες µεταφέρονται στο πρόχειρο νοσοκοµείο του νησιού µέχρι να µεταφερθούν οριστικά µε πολεµικό πλοίο και τα επιβατικά της γραµµής στον Πειραιά οι µεν σώοι στο
Ναύσταθµο Σαλαµίνος και συγκεκριµένα στο
θωρηκτό «Αβέρωφ» απ' όπου αργότερα τοποθετήθηκαν σε άλλα πολεµικά πλοία για να συνεχίσουν τον πόλεµο και να εκδικηθούν την άνανδρη
επίθεση που δέχτηκαν από το ιταλικό υποβρύχιο,
οι δε τραυµατίες στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Πειραιά για περίθαλψη.
Οι ναυαγοί µόλις πάτησαν το πόδι τους στην
στεριά πήγαν στο Ναό της Μεγαλόχαρης για να
προσκυνήσουν τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας και να την ευχαριστήσουν για τη σωτηρία
τους πράγµα που το µαρτυρεί και η φωτογραφία
µε τον Αλέξανδρο Σκληβανιώτη πέµπτο εξ αρι-

στερών προς τα δεξιά στην πρώτη σειρά µε τα
χέρια σταυρωµένα (βλ. σελ. 79).
Ακολούθως πραγµατοποιείται και ο ενταφιασµός των τριών πρώτων θυµάτων ήτοι του Κατσαΐτη, του Τσιριγώτη και του Παπανικολάου οι
οποίοι θεωρούνται και ως οι πρώτοι πραγµατικοί
νεκροί του Ελληνοϊταλικού πολέµου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η λιτάνευση της εικόνος έγινε
µετά τον τορπιλισµό µέσα σε βαρύ κλίµα και χωρίς τη συνοδεία του ναυτικού αγήµατος στον περίβολο της εκκλησίας.
Σήµερα µια πλάκα στο κενοτάφιο που υπάρχει
στο κάτω µέρος του Ναού της Παναγίας µε τα
ονόµατα των νεκρών, µας θυµίζει την άνανδρη επίθεση που δέχθηκε η χώρα µας σε καιρό ειρήνης.
Μετά δε από τόσα χρόνια, θέλω να τονίσω ότι
οι αξιωµατικοί του καταδροµικού «Έλλη» επέδειξαν µεγάλη αυτοθυσία και ίσως χωρίς ορισµένους
από αυτούς οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό
να ήσαν πολύ περισσότερες, ορισµένοι δε από
αυτούς διακρίθηκαν στον κατά θάλασσα αγώνα
που διεξήγαγε η χώρα µας στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο στη Μέση Ανατολή φθάνοντας ορισµένοι
από αυτούς όπως ο υποπλοίαρχος Χρήστος Λεβαντίνος µέχρι του βαθµού του αντιναυάρχου.
Ελπίζω ότι οι τραγικές στιγµές που έζησα µαζί µε όλο το πλήρωµα του καταδροµικού «Έλλη»
να µείνουν για πάντα στην ένδοξη ιστορία του
ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού η οποία είναι
γεµάτη από τέτοιες θυσίες.
Διά την αφήγηση
Ανάργυρος Σκληβανιώτης
30 Μαΐου 2008
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110 χρόνια από το ταξίδι του Θ/K «Ψαρά»
στο Πορτσμούθ και η συμμετοχή της μπάντας
του ΠN σε εορταστικές εκδηλώσεις
Γράφει ο Yπολοίαρχος (ΠΥ-ΜΟΥΣ) εα Αντώνιος Ζερβός ΠN
Πρώην Αρχιμουσικός Πολεμικού Ναυτικού

Π

έρασαν 110 χρόνια από τότε που το
θωρηκτό «Ψαρά» κατέπλευσε στο
Πορτσμούθ (Ιούνιος 1902) για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη στέψη του Εδουάρδου Ζ’ της Αγγλίας και στη συνέχεια την πραγματοποίηση περιοδείας στη Βόρειο και Βαλτική Θάλασσα με
επισκέψεις σε λιμάνια της Ρωσίας, Γερμανίας και
Δανίας.
Στο Θ/Κ «Ψαρά» είχε τότε τη μόνιμη έδρα της
και η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού (18901896 και 1897-1911), η Μουσική της «Θωρηκτής Ναυτικής Μοίρας» όπως την χαρακτήριζαν
και η οποία είχε συμμετοχή τόσο στις τελετές του
Πορτσμούθ όσο και στα άλλα λιμάνια όπου είχε
καταπλεύσει το Θ/Κ «Ψαρά».
Όμως πρέπει να αναφερθεί ότι η Μουσική του
ΠΝ είναι η στρατιωτική μπάντα με τις περισσότερες συμμετοχές σε Φεστιβάλ Στρατιωτικών Φιλαρμονικών και άλλου είδους εκδηλώσεων στο
εξωτερικό με πρώτη αυτήν του 1884 επιβαίνουσα του Εύδρομου Καταδρομικού «Ναύαρχος
Μιαούλης» στη Σμύρνη, αφού είχε προηγηθεί
επίσκεψη του πλοίου σε νησιά του Αιγαίου (Τήνος – Σύρος – Σκιάθος – Λήμνος), Θεσσαλονίκη
αλλά και στη συνέχεια Κύπρο και λιμάνια της Β.
Αφρικής (εκπαιδευτικός πλους Ναυτικών Δοκίμων).
Το 1885 και πάλι με το Εύδρομο «Ναύαρχος
Μιαούλης» στην Τουλόν και το 1886 επιβαίνου-
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σα του Ατμοδρόμωνα «Ελλάς» σε εκπαιδευτικά
ταξίδια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του εξωτερικού. Το 1899 με το Θ/Κ «Ψαρά» στη Μασσαλία για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις
για την επέτειο της ιδρύσεώς της και το 1902 στο
Πορτσμούθ για τις εορταστικές εκδηλώσεις της
στέψης του Εδουάρδου Ζ’ της Αγγλίας.
Η εφημερίδα «Σκριπ» της 27ης Ιουνίου 1902
δημοσίευσε επιστολή Αξιωματικού του Θ/Κ «Ψαρά» προς συγγενικό του πρόσωπο με τις εντυπώσεις του από το ταξίδι αυτό.
Μα ας γυρίσουμε το χρόνο 110 χρόνια πίσω
και ας δούμε το κείμενο της επιστολής αυτής
όπως το δημοσίευσε η εφημερίδα «Σκριπ» με το
υπέροχο θέαμα έτσι όπως το περιγράφει ο Αξιωματικός αυτός του «Ψαρά».
Tο Θ/K «ΨAPA» όπου την εποχή αυτή είχε
τη μόνιμη έδρα της η μπάντα του ΠN

«Σκριπ»
Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων
27 Ιουνίου 1902
Τα «Ψαρά» εις Πορτσμούθ η γενομένη υποδοχή
Αξιωματικός επιβαίνων του θωρηκτού «Ψαρά» απέστειλε χθες προς τινά των ενταύθα συγγενών του μακράν επιστολήν εν η αναφέρει εν
λεπτομερεία τα της εν Πορτσμούθ διαμονής του
ημετέρου θωρηκτού και τας τιμάς τας απονεμηθείσας υπό του Αγγλικού ναυαρχείου και υπό
των στόλων των ξένων δυνάμεων των προσωρμισμένων εκεί επί τη ευκαιρία των εορτών της
στέψεως του Βασιλέως της Αγγλίας.
Η επιστολή παρεχωρήθη ημίν ευγενώς, παραθέτομεν δε τα κυριώτερα αυτής μέρη.
Ο κατάπλους
Την 10η Ιουνίου απεπλεύσαμεν εκ Πάρμουθ εν
μέσω πυκνής ομίχλης και μετά δίωρον πλουν
εφθάσαμεν εις Πορτσμούθ.
Άγγλος υποπλοίαρχος κατά παραγγελίαν του
αγγλικού ναυαρχείου επιβάς των «Ψαρών» από το
Πάρμουθ μας οδήγησεν εις το μέρος όπερ είχεν
ορισθή ίνα αγκυροβολήση το ημέτερον θωρηκτόν.
Άπας ο Αγγλικός στόλος είχε καταλάβει τας
θέσεις του. Κατ’ αρχάς εχαιρετήσαμεν την Αγγλικήν σημαίαν ως και την του αντιναύαρχου Ουίλσον, όστις και ανταπέδωκε τον χαιρετισμόν. Υπό
του ναυαρχείου ωρίσθη αμέσως ως ξεναγός ο
υποπλοίαρχος Staine, ο οποίος και εκοινοποίησε
προς τον κυβερνήτην των «Ψαρών» κ. Γκίνην
απάσας τας διαταγάς του ναυαρχείου, τας σχετιζομένας με την συμμετοχήν ημών εις τας εορτάς
της στέψεως και εις τας λοιπάς ναυτικάς επιθεωρήσεις, ετέθη δε υπό τας διαταγάς μας ειδικόν
ατμόπλοιον, το οποίον θα εχρησίμευε διά την συγκοινωνίαν. Μετά μεσημβρίαν ο κυβερνήτης κ.
Γκίνης εχαιρέτησε πάντα τα ξένα διακριτικά ναυ-

αρχικά σήματα, ανταπεδόθη δε αμέσως ο χαιρετισμός ούτος.
Αι επισκέψεις
Η πρώτη επίσκεψις του κυβερνήτου κ. Γκίνη εγένετο εις τον κ. Ουίλσον, ο οποίος κατ’ εκείνην την
ημέραν ήτο αρχηγός του εν Πορτσμούθ προσωρμισμένου αγγλικού στόλου. Ο κ. Ουίλσον υπεδέχθη μετά πολλών φιλοφρονήσεων τον κ. Γκίνην,
εκφράσας την μεγάλην χαράν του επί τω κατάπλω των «Ψαρών» και τη εμφανίσει της ελληνικής σημαίας εις τα αγγλικά ύδατα.
Ο κ. Ουίλσον ανταπέδωκε την επίσκεψιν του κ.
Γκίνη επί των «Ψαρών» μετά μίαν ακριβώς ώραν.
Την 12ην τρέχοντος ο κ. Γκίνης επεσκέφθη τον επί
του θωρηκτού «Λούτση» επιβαίνοντα Γεν. Αρχηγόν του Αγγλικού στόλου ναύαρχον κ. Hotham,
όστις ανταπέδωκε την επίσκεψιν την επιούσαν.
Τον Άγγλον ναύαρχον υπεδέχθημεν εν θέσει επιθεωρήσεως, με το πλήρωμα παρατεταγμένον επί
του καταστρώματος του θωρηκτού. Την αυτήν
ημέραν το Αγγλικόν ναυαρχείον εκοινοποίησεν
επισήμως ότι η ναυτική επιθεώρησις δεν θα λάβη
χώραν ένεκα της ασθενείας του Βασιλέως.
Μετά την ανωτέρω κοινοποίησιν οι ξένοι στόλοι εγκατέλιπον τον όρμον του Πορτσμούθ, την
13ην δε απέπλευσαν οι στόλοι της Γαλλίας και
Ιταλίας, ητοιμάζετο δε και ο της Ισπανίας.
Η άπαρσις των «Ψαρών»
Τα «Ψαρά» απήραν εκ του όρμου του Σπίνχιατ την
πρωίαν της 14ης προς ανθράκευσιν και προμήθειαν των λοιπών χρειωδών διά το πλοίον.
Κατά τον εκ του όρμου απόπλουν ο κυβερνήτης
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Γραφικόν θέαμα
Κατά την διέλευσιν απεδόθησαν εξαιρετικαί τιμαί
εις το ημέτερον θωρηκτόν. Τα πληρώματα πάντων των ξένων και αγγλικών σκαφών ήσαν
παρατεταγμένα επί των καταστρωμάτων, αι δε
ξέναι μουσικαί ανέκρουον τον Ελλ. Ύμνον. Ημείς
ανταπεδίδομεν τας τιμάς ταύτας εις εκάστην σημαίαν εκάστου ξένου σκάφους, αρχίσαντος από
της αγγλικής και εις έκαστον ναυαρχικόν διακριτικόν σήμα ξένου πλοίου.
Το θέαμα ήτο εξόχως γραφικόν, καθ’ όλον τον
διάπλουν μέσω της γραμμής ην εσχημάτιζον αι
πλωτοί κολοσσοί της Αγγλίας και των ξένων
κρατών. Πάντες διετελούσιν εν συγκινήσει άκρα
διά τας μεγίστας αυτάς τιμάς, τας αποδιδομένας
προς την εθνικήν ημών σημαίαν κατά τρόπον τόσον επίσημον και επιβλητικόν.

Επισκέψεις εις τον Δήμαρχον
Άμα τω κατάπλω εις Πορτσμούθ ο κυβερνήτης κ.
Γκίνης επεσκέφθη επισήμως τον δήμαρχον του
Πορτσμούθ και ηυχαρίστησεν αυτόν διά την πρόσκλησιν του Ελληνικού θωρηκτού εις τας εορτάς
της στέψεως, αίτινες επρόκειτο να γίνωσι, εξέφρασε δε εκ μέρους ολοκλήρου του Ελληνικού
ναυτικού ως αντιπρόσωπος αυτού την λύπην του
διά την ασθένειαν του Βασιλέως Εδουάρδου, και
ηυχήθη υπέρ της αναρρώσεως του Βασιλέως, ο
οποίος εις πλείστας περιστάσεις επεδείξατο τα
φιλελληνικά αισθήματα, υφ’ ων διαπνέεται.
Τας ευχάς ταύτας του κ. Γκίνη ο κ. Δήμαρχος
εδέχθη μετ’ ευγνωμοσύνης, έσπευσε δε μετά μίαν ώραν να ανταποδώση την επίσκεψιν.
Κατά διαταγήν του κ. Γκίνη η μουσική των
«Ψαρών» εξήλθεν εις την πόλιν του Πορτσμούθ
και επαιάνισεν επ’ αρκετήν ώραν διάφορα μουσικά τεμάχια. Περί της μουσικής μας πολλά τα
καλά ελέχθησαν εκεί, την δε εσπέραν ο κ. Δήμαρχος παρέθεσεν εις τους μουσικούς μας μέγα
γεύμα, του οποίου προήδρευσεν ο ίδιος.

Όμως για την μπάντα του ΠΝ πρέπει να αναφερθεί
πως η μπάντα αυτή είναι πρωτοπόρος σε πολλά θέματα που έχουν σχέση με τα μουσικά δρώμενα στην
πατρίδα μας, όπως οι σχηματισμοί επιδείξεων ακριβείας από το 1905, η χρησιμοποίηση στις παρελάσεις
ραβδούχου, οι ευθύγραμμες σάλπιγγες τύπου Αίντα
και τα τύμπανα Ναπολεόντιου τύπου από το 1926.
Είναι η μοναδική μπάντα στα ιστορικά μουσικά δρώμενα της χώρας μας που από το 1933 μέχρι το 1936
είχε ως μασκότ κατσίκα ντυμένη με τη ναυτική στολή
και η μόνη που το προσωπικό της με την επίσημη
στολή φέρει λευκό κράνος (κάσκα) από το 1936 μέχρι και σήμερα. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η

μπάντα του ΠΝ είναι η στρατιωτική μπάντα που σε
όλες τις κατά καιρούς πολεμικές επιχειρήσεις του
Στόλου μας επιβαίνουσα των πολεμικών πλοίων δεν
διέκοψε ούτε για μια στιγμή τις δραστηριότητές της,
ενθουσίαζε, ψυχαγωγούσε και εμψύχωνε τα πληρώματα, τα δε πολεμικά πλοία που κατά καιρούς η
μπάντα του ΠΝ είχε μόνιμα την έδρα της ήταν τα
«Ναύαρχος Μιαούλης» 1884-1886, Ατμοδρόμων
«Ελλάς» 1886-1887, Θωρηκτό «Ψαρά» 1890-1896
και 1897-1911, Θωρηκτό «Αβέρωφ» 1911-1923
και 1924-1951 το Μουσικό τμήμα Στόλου. (Εμμανουήλ Λούζης: Μουσική πολεμικού ναυτικού
«Ιστορική ανασκόπηση 1881-2010»).

κ. Γκίνης διηύθυνε κατά τοιούτον τρόπον το πλοίον
ώστε τα «Ψαρά» εισήλθον εις την πρώτην γραμμήν
μεταξύ της πληθύος των Αγγλικών πολεμικών
σκαφών και των στόλων των ξένων Δυνάμεων.

ΣHMEIΩΣH
Στη μεταγραφή με εξαίρεση το μονοτονικό, τηρήθηκε η ορθογραφία και το συντακτικό του πρωτότυπου της εφημερίδας «Σκριπ».
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«Χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά…»
(Ερήμωσαν οι καταστόλιστες αυλές…)
Γράφει ο Πλωτάρχης (E) εα Δημ. Ε. Κομνηνός ΠN

Π

ριν από τρεις, μόλις, δεκαετίες, σ’ ένα
κόσμο σπαρασσόμενο από φυλετικές
έριδες, με την πλειονότητα των χωρών του πλανήτη να συντίθεται από ένα μωσαϊκό
αλληλοϋποβλεπομένων εθνοτικών ομάδων, η
Ελλάδα αποτελούσε μία σπάνια εξαίρεση χώρας
με 98% αμιγώς ελληνικού και μόλις 2% μειονοτικού πληθυσμού – στην πλειοψηφία τους Μουσουλμάνων.
Το συντριπτικό αυτό ποσοστό εθνικής ομοιογένειας, απετέλεσε το ανάχωμα πάνω στο οποίο
συντρίβονταν οι αλλεπάλληλες επιβουλές –
ανοιχτές και συγκαλυμμένες – εναντίον της χώρας, από την εθνική παλιγγενεσία μέχρι και το
έπος του 1940.
Δύο δεκαετίες πριν από την εκπνοή του 20ού
αιώνα, ξεκίνησε μία αργή αρχικά και αδιόρατη
διαδικασία μετάλλαξης της ελληνικής κοινωνίας, με πρόφαση τον εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό της. Η προσχηματική και υποκριτική φύλαξη των συνόρων έδωσε στους μεν σύγχρονους δουλέμπορους, που αναπάντεχα βρήκαν
φτηνά εργατικά χέρια, την ευκαιρία εύκολου
πλουτισμού, στις δε εκάστοτε κυβερνήσεις το
δικαίωμα να κομπάζουν για τον αποπληθωρισμό
της οικονομίας…
Πολύ σύντομα, «όλης της γης οι κολασμένοι»
συνέρρεαν πλέον κατά κύματα απ’ όλες τις γωνιές της γης – τα καλά νέα μαθαίνονται γρήγορα!
– στη χώρα της Ανοχής.
Το γραφικό κέντρο της άλλοτε χαμογελαστής πρωτεύουσας μετατρέπεται σε ρυπαρή
αφρικανική συνοικία όπου η κυκλοφορία είναι

αδιανόητη μόλις πέσει η νύχτα. Η εγκληματικότητα εκτινάσσεται σε πρωτοφανή, για την
ελληνική κοινωνία, επίπεδα. Αγέλες αλλοδαπών κακοποιών λυμαίνονται αστικές και αγροτικές περιοχές και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντιπάλων συμμοριών δεν ξενίζει πλέον κανένα. Πλατείες και πάρκα καταλαμβάνονται από εξαθλιωμένους γαμέτες1 οι
οποίοι θα λύσουν, κατά την επίσημη κυβερ
νητική θέση, το δημογραφικό πρόβλημα της
Ελλάδος.
Οι φυλακές ξεχειλίζουν από πάσης φυλής
και χρώματος εγκληματίες, τους οποίους
πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα
δημόσια νοσοκομεία γίνονται σχεδόν απαγορευτικά για τους Έλληνες που πρέπει πλέον
να περιμένουν μήνες ολόκληρους για μίαν
αξονική…
Παρά τις υπεκφυγές των κυβερνήσεων της
τελευταίας 20ετίας, οι οποίες ενεθάρρυναν και
επέβαλλαν την άλωση της ελληνικής κοινωνίας, άλλοτε υιοθετώντας άκριτα νεφελώδεις
θεωρίες πολυπολιτισμικότητας επιχώριων και
εξωχώριων νεωτεριστών, κι άλλοτε ενθυλακώνοντας αγνώστου ύψους οικονομική βοήθεια
από μυστικά κονδύλια του κοινοτικού κορβανά,
για να μετατραπεί η Ελλάδα σε ανάχωμα για τα
τριτοκοσμικά στίφη, η ποσόστωση του ξένου
στοιχείου στην ελληνική κοινωνία εκτιμάται ότι
υπερβαίνει το 25% - και συνεχώς αυξάνεται…
Η εσκεμμένη αποεθνοποίηση, ο συστηματικός
αφελληνισμός, η δημογραφική αλλοίωση της
χώρας και η μετατροπή της σε πολυεθνική
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πανσπερμία, συντελέστηκε σταδιακά και αθόρυβα ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ – ο
οποίος ποτέ δεν ρωτήθηκε – από μερικές εκατοντάδες προθύμων που προωθήθηκαν στους
μηχανισμούς της εξουσίας, οι οποίοι, με το αζημίωτο και με την ανοχή ολόκληρου – σχεδόν –
του πολιτικού φάσματος, τρομοκράτησαν (φασισμός!, ρατσισμός!, ξενοφοβία!) την κοινωνία
και παρέλυσαν τα εθνικά ανακλαστικά των Ελλήνων.
«Το Έθνος ζητεί από ημάς τον θησαυρό της
διανοίας μας, τον ατομικό, ενδεδυμένον εθνικά». Όλβιε Διον. Σολωμέ! Πρόλαβες κι έζησες
πριν σε περιλάβουν οι προοδευτικοί Πανεπιστήμονες της Εκάλης, που εισβάλλουν κάθε
βράδυ απρόσκλητοι και αυστηροί στα σπίτια
μας, οι πάμπλουτοι κήρυκες της αταξικής κοινωνίας, και σου κολλήσουν τη ρετσινιά του
εθνικιστή.
Τώρα πλέον, είναι αργά. Οι κερκόπορτες είναι κλειστές αλλά ο ιός της αποδόμησης του
εθνικού ιστού κυκλοφορεί ελεύθερος στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Η μετάλλαξή του
σε επιθετική νεοπλασία είναι, απλά, ζήτημα
χρόνου. Τα σχολεία μετατράπηκαν σε φυτώρια
αναρχίας και τεμπελιάς – σε πολλές περιπτώσεις με τις ευλογίες «απελευθερωμένων»

γονέων και κηδεμόνων:
«Η εθνική ενότητα είναι μία παγίδα, οι προλετάριοι δεν έχουνε πατρίδα», «Έλληνες είστε και
φαίνεστε», «Σκ..ά στην Ελληνική Οικογένεια»
(Συνθήματα τοίχου – 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Χαλανδρίου). Σε αυτή τη νεολαία θα αναθέσει η
νέα Πολυπολιτισμική κοινωνία την προάσπιση
των «κεκτημένων» της όποτε χρειαστεί. Και τότε θα γελάσουν όλοι οι πικραμένοι λαοί στη
Βαλκανική…
Παραφράζοντας τη ρήση του οραματιστή της
μεγάλης ουτοπίας, οι αυριανοί κάτοικοι της Ελλάδος θα μπορούν να επαίρονται στα παιδιά
τους: «Οι Έλληνες μας πούλησαν το σχοινί που
τους κρεμάσαμε!». Κι ενώ ο ελληνικός λαός
βυθίζεται στην απόγνωση και την οδύνη, και οι
δαιτυμόνες του δημόσιου πρυτανείου οι μακαριστοί, ψάλλουν τον παιάνα των σύγχρονων
λαϊκών αγώνων «φάτε πιείτε μωρ’ αδέρφια»,
ανατέλλει αργά στον ιστορικό ορίζοντα ο τελευταίος μελαγχολικός χρησμός του Φοίβου Απόλλωνα (Μαντείο Δελφών 362 μ.Χ.): «(…) απέσβετο και λάλον ύδωρ…»2.
(Εκτός κι αν ο καλός Θεός της πολύπαθης
αυτής πατρίδας, σπλαχνισθεί, γι' άλλη μια φορά,
επί τα ημαγμένα χώματα της ελληνίδας γης. Γένοιτο.)

1. Γαμέτης (αρχ.) = σύζυγος
2. Στέρεψε και το ομιλητικό νερό…

Xρήματα που κατατέθηκαν στην Eθνική Tράπεζα Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27
TΣAΠPAZHΣ N. -ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.
Oνοματεπώνυμο

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Γ. Xάλαρης

Πατέρα του Iωάννου Γ. Xάλαρη
Σημ/ρου Mηχ. εα

500,00
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Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
(21η Φεβρουαρίου 1913)
Γράφει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης ΠN

Tο

1912 περί τον μήνα Οκτώβριο ξεκίνησε η μεγάλη πολεμική περιπέτεια των Βαλκανικών Πολέμων,
όταν τέσσερα χριστιανικά βασίλεια (Ελλάδα,
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο) πήραν την
απόφαση να στραφούν εναντίον της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας προκειμένου να αλλάξουν τον
χάρτη της Βαλκανικής χερσονήσου. Συμπληρώνονταν πέντε αιώνες από την εισβολή των Οθωμανών Τούρκων σε ευρωπαϊκό έδαφος και όλοι
πίστευαν πως έφτασε η ώρα των υπόδουλων
λαών της περιοχής να αναπνεύσουν τον αέρα της
ελευθερίας.
Δεν πήρε καιρό στα ελληνικά στρατεύματα να
απελευθερώσουν το μεγαλύτερο μέρος της
Μακεδονίας, ενώ ο Ελληνικός Στόλος με ναυαρχίδα το Θωρηκτό «Αβέρωφ» (προσφορά του
ομώνυμου Ηπειρώτη ευεργέτη) κάνει ελεύθερα
τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου κατατροπώνοντας
τον τούρκικο στόλο στις ναυμαχίες της Έλλης
και της Λήμνου.
Άμεσος στόχος και επιδίωξη του ελληνικού
στρατού ήταν πλέον η απελευθέρωση της Ηπείρου. Τα Ιωάννινα «πρώτα στα γρόσια και στα
γράμματα», πόλη που συγκέντρωνε ως οικονομικό κέντρο τον Ελληνισμό της Ηπείρου και όχι
μόνο, ήσαν οχυρωμένα από τους Τούρκους κυρίως στην περιοχή του Μπιζανίου, πλευρά στην
οποία δρούσε ο στρατηγός Σαπουντζάκης. Στις
19 Ιανουαρίου 1913 ο Ελευθέριος Βενιζέλος
αναθέτει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του
μετώπου της Ηπείρου στον απελευθερωτή της
Θεσσαλονίκης, τον Αρχιστράτηγο και διάδοχο

O Aρχιστράτηγος Kωνσταντίνος παρακολουθεί τη
βολή τοπομαχικών πυροβόλων κατά του φρουριακού
συγκροτήματος Mπιζανίου

του θρόνου Κωνσταντίνο, πλαισιωμένο από το
επιτελείο που είχε διευθύνει τις νικηφόρες επιχειρήσεις στη Μακεδονία. Σύμφωνα με στοιχεία
του Γ.Ε.Σ. η στρατιά Ηπείρου διέθετε δύναμη 762
Αξιωματικών και 40.647 οπλιτών με 48 πολυβόλα και 93 πυροβόλα, έναντι της τουρκικής που
αποτελούνταν από 4 μεραρχίες.
Στο χάνι Εμίν-Αγά, νοτίως των Ιωαννίνων, λίγο πιο μπροστά από το απόρθητο Μπιζάνι σχεδιάστηκε μια αριστοτεχνική παραπλανητική επίθεση εναντίον του Μπιζανίου και ταυτόχρονα παράκαμψη από άλλες δυνάμεις με αποτέλεσμα την
είσοδο στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Επικεφαλής του 9ου τάγματος Ευζώνων ήταν ο Ιωάννης
Βελισσαρίου (καταγόμενος από την Κύμη Ευβοίας) ο επονομαζόμενος «μαύρος καβαλάρης» που
εισέρχεται νύχτα στην πόλη των Ιωαννίνων και
γίνεται ο απελευθερωτής ήρωας του Ελληνισμού της Ηπείρου. Οι Τούρκοι ευρισκόμενοι προ
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δικά σ’ είναι τα Γιάννενα
δικό σ’ και το Μπιζάνι,
δική σου και η Πρέβεζα
με τους χρυσούς μπαξέδες,
και το δικό μου το σπαθί
στα χέρια σου το δίνω….
Στις μάχες συμμετείχαν εκατοντάδες Ηλείοι
πολεμιστές και Κρήτες εθελοντές, πολλοί από
τους οποίους άφησαν την τελευταία τους πνοή
στον αγώνα για την λευτεριά της Ηπείρου. Σχετικό τραγούδι αναφέρει:

O Kωνσταντίνος με το επιτελείο του μπροστά στο
φρούριο των Iωαννίνων σε φωτογραφία των πρώτων
ημερών μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στα
Iωάννινα, στις 22 Φεβρουαρίου του 1923 (Aθήνα,
Eθνικό Iστορικό Mουσείο)

αδιεξόδου αναγκάζονται να συνθηκολογήσουν
και παραδίδονται στον διάδοχο Κωνσταντίνο την
21η Φεβρουαρίου 1913. Η πόλη των θρύλων και
των παραδόσεων (όπως είναι το επίσημο σύνθημα που συναντά ο σημερινός επισκέπτης της πόλης των Ιωαννίνων) ξαναγίνεται ελληνική.
Πολλά τραγούδια αναφέρονται στην ελληνική
νίκη του Μπιζανίου μεταξύ των οποίων και το
παρακάτω:

Εψές ήμουν στα Γιάννενα
κι αντίκρια στο Μπιζάνι,
κι ακού ντουφέκια πόπεφταν
κανόνια που βροντάνε.
Μήδε σε γάμο πέφτουνε
μηδέ σε πανήγυρι,
παρά είν’ ο Ελληνικός στρατός
και πολεμάει τους Τούρκους.
Εσάτ Πασάς εφώναξε
του Κωνσταντίνου λέει
πάψε Κώστα μ’ τον πόλεμο
πάψε και το ντουφέκι,
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«Κρήτης παιδί ψυχομαχεί
στου Μπιζανιού την ράχη
δεν έχει μάνα να τον κλαίει
κύρη να τον λυπάται
ούτε αδελφό ούτ’ αδελφή
να τον ψυχοπονάται
μόνο τον δεκανέαν του
κι εκείνος τον λυπάται.
Σηκώσου στρατιώτη μου
κι αντρείο παληκάρι
να πάρεις το τουφέκι σου
να πάμενε στην μάχη
τσι Τούρκους να νικήσουμε
κι ύστερα να ποθάνεις
για να ‘χω ώρα πλειότερη
το μνήμα σου να σκάψω
και σαν αντρείο Κρητικό
να κάτσω να σε κλάψω.
Παρακαλώ σας βρε παιδιά
κι αντρεία παληκάρια
το μνήμα μου να σκάψετε
στο μπλιό ψηλό χαράκι
για να θωρώ τις κανονιές
που ‘ρχονται απ’ το Μπιζάνι
να βλέπω και στα Γιάννενα
τη λίμνη την μεγάλη.
Κι αν πάτε και στον τόπο μου

να πείτε τση μαμάς μου
τση μπλιά καλής ξαδέλφης μου
και τσ’ αγαπητικιάς μου
πέτε τσης πήρα πεθερά
τη μαύρη γης γυναίκα
και τα σφαιρίδια κανονιού
αδέλφια κι αξαδέλφια
κι όντας ασπρίσ’ ο κόρακας
και γίνει περιστέρι
τότε κι εμείς θα σμίξομε
φίλοι μου μπιστεμένοι….
Στη συνεδρίαση του πρώτου 7μελούς Δημοτικού Συμβουλίου προεξέχοντος του Δημάρχου
της πόλης των Ιωαννίνων Γιάγια Βέη, που έγινε
την 23η Φεβρουαρίου 1913, δυο μόλις μέρες
μετά την απελευθέρωση, οι αποφάσεις του ήσαν
απλές όπως καταδεικνύουν τα πρακτικά που
ακολουθούν:

«Συνεδρία 1η του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων της 23ης Φεβρουαρίου 1913.
Πρόεδρος ο Δήμαρχος Γιάγια Βέης
Μέλη οι κ. Σιέχη Φραζής, Ματαθιούλης Λέβης,
Δημήτριος Κούτζικος, Αθανάσιος Στούπης, Χαΐμ
Λεβή, Νικόλαος Καζαντζής και Περικλής Κίγκος.
Αποφασίζεται η αποστολή τηλεγραφήματος
προς την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων εις
Θεσσαλονίκην, ως εξής:
«Α.Μ. τον βασιλέα των Ελλήνων Θεσσαλονίκην.
Πόλις Ιωαννίνων αγαλλόμενη επί απελευθερώ-

σει αυτής υπό γενναίου Ελληνικού στρατού διοικούμενου παρά του ενδόξου Στρατηλάτου και
ευκλεούς βλαστού υμετέρας Μεγαλειότητος
υποβάλλει ευλαβώς ένθερμα συγχαρητήρια ευχομένη όπως ο Ύψιστος κρατύνη υμετέραν βασιλείαν επ’ αγαθώ Ελληνικού Έθνους.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Γιαγιάς».
Επίσης η αποστολή τηλεγραφήματος προς τον
πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Ελευθέριον Βενιζέλον ως εξής:
«Α.Ε. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Ελευθέριον Βενιζέλον Αθήνας.
Εν ονόματι πόλεως Ιωαννίνων εν αγαλιάσει
επί ελευθερώσει αυτής υπό νικηφόρου Ελληνικού στρατού υποβάλλω ένθερμα συγχαρητήρια.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Γιαγιάς».
Πέραν των συγχαρητηρίων, ο Δήμος Ιωαννίνων ζητάει από το ελληνικό κράτος και τον Γενικό Διοικητή Ιωαννίνων να καταβληθεί ως ενίσχυση της πόλης το ποσό των 10.000 φράγκων,
οχήματα για τον καθαρισμό καθώς και πετρέλαιο
για να φωταγωγηθεί η πόλη.
Ο επισκέπτης της περιοχής των Ιωαννίνων
μπορεί να δει το χάνι του Εμίν-Αγά, το Μπιζάνι
και τα σχετικά μνημεία που θυμίζουν τις μεγάλες
μάχες και τη νίκη του ελληνικού στρατού τον Φεβρουάριο 1913. Η περιοχή της Ηπείρου έχει ξεχωριστή θέση τόσο στην ιστορία των Βαλκανικών πολέμων όσο και στο έπος του 1940.

Σημείωση: Tο παρόν δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος και εκ παραδρομής γράφτηκε λάθος
ο συγγραφεύς. Tο κείμενο είναι του κ. Xαράλαμπου Γιακουβάκη και όχι του Δρ. Πάνου Στάμου.

Για την Πρόνοια EAAN χρήματα κατατίθενται στην Eθνική Tράπεζα
Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27 TΣAΠPAZHΣ N. - ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.
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Ο Απελευθερωτικός Αγώνας των Κυπρίων
1955-59
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δ.Γ. Δέδης ΠΝ

O

Αγώνας του 55-59 υπήρξε ένας αγώνας σκληρός, πεισματικός, επίμονος
και πολυμέτωπος. Υπήρξε ένας αγώνας που αναπτύχθηκε στα κρησφύγετα, στις
ενέδρες, στα κρατητήρια με τη βαναυσότητα
των ανακριτών, στις αγχόνες που τις ανέβηκαν
οι Αγωνιστές με το τραγούδι και το χαμόγελο
στα χείλη, στις πόλεις με τους κατ’ οίκον περιορισμούς, τα φυλλάδια και τις μαχητικές διαδηλώσεις:
«Όταν πια είδαμε και αποείδαμε με τα τηλεγραφήματα και τις πρεσβείες κλείσαμε τη μικρή μας
ζωή σ’ ένα φάκελλο μικρό που να χωράει στη
φούχτα μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός
ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου και γράψαμε
με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση:
Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν Λαόν
Οδός Ελευθερίας ή Θανάτου
Χωριά ή πόλεις Κύπρου.
Έτσι περιγράφει την εμπειρία του Ελληνισμού
της Κύπρου εκείνα τα χρόνια ο ποιητής Γιάννης
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Παπαδόπουλος.
Στεκόμαστε ιδιαίτερα στο μαθητή ήρωα, τον
Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που το Μάρτη του 1957,
18 χρόνων έφηβος, οδηγείται στην αγχόνη, όταν
εγκαταλείπει το σχολείο για ν’ ανεβεί στο βουνό,
γράφει στους συμμαθητές του:
«Παλιοί συμμαθηταί, αυτή την ώρα κάποιος
λείπει ανάμεσά σας· κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγον ελεύθερο αέρα· κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην
κλάψετε στον Τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε.
Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον
τάφο. Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ».
«Θα πάρω μιαν ανηφοριά
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στη Λευτεριά»
Έτσι με το χαμόγελο στα χείλη θ’ ανεβεί στην
αγχόνη. Επίσης στο σημαιοφόρο μαθητή του Γυμνασίου Αμμοχώστου, Πετράκη Γιαλούρο, που
σε μια μαχητική διαδήλωση πέφτει νεκρός από

τις σφαίρες των Άγγλων.
Ο αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία υπήρξε
δύσκολος. Αναπτύχθηκε τόσο στο στρατιωτικό
όσο και στον πολιτικό τομέα. Σ’ αυτόν πήρε μέρος
δυναμικά η μαθητική νεολαία με την Α.ΝΕ. (Άλκιμος Νεολαία Ε.Ο.Κ.Α.). Κάτω από την ηγεσία
του Εθνάρχη Μακαρίου και του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα-Διγενή οι Έλληνες της Κύπρου έγραψαν νέες ηρωικές σελίδες στην Ιστορία του Ελληνισμού.
Μπορεί ο αγώνας να μην οδήγησε στην πραγμάτωση του μεγάλου οράματος που ήταν η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, οδήγησε όμως
στο τέλος της αποικιοκρατίας και στην ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κι αυτό ήταν τελικά

μία νίκη του Ελληνισμού και της ελευθερίας σε
πείσμα της αποικιοκρατικής αυθαιρεσίας και παντοδυναμίας.
Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. υπήρξε κατ’ εξοχήν
αγώνας των νέων. Σ’ αυτούς ο Ελληνισμός υποκλίνεται. Την ηρωική τους θυσία τιμά το πανελλήνιο, γιατί υπήρξαν πρότυπα ηρωισμού και τιμής. Πρότυπα θάρρους και αντοχής. Σε εποχές
κρίσιμες για το έθνος, ο αγώνας των Ελλήνων
της Κύπρου, ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. ανοίγει το
δρόμο της επιμονής, της αντοχής, της Εθνικής
αξιοπρέπειας και της τιμής.
Αυτό ακριβώς το μήνυμα έστειλε ο δοκιμαζόμενος Ελληνισμός της Κύπρου σ’ όλους τους
Έλληνες.

Θύμα της Φοβικής Ηγεσίας μας
Η Ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης
A’ μέρος

O

Γράφει ο Επισμηναγός (Ι) εα Γεωρ. Β. Κασσαβέτης
Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Λένιν έλεγε πως το ψέμα γίνεται πιστευτότερο, όσο μεγαλύτερο είναι.
Κάτω λοιπόν από τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα
γίνεται αντιληπτό, πόσο εύκολα μεγαλοποιούνται
όνειρα, ελπίδες ή και ασύστολα ψέματα. Ενώ
λοιπόν η χώρα χειμάζεται κυριολεκτικά και οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν γίνει τα υποζύγια που σέρνουν το κάρο του σαθρού πολιτικού
συστήματος ακούς μερικούς υπεραισιόδοξους
να λένε, ότι κάτω από τα πόδια μας ρέουν ποταμοί πετρελαίου και πως μέσα σε λίγα χρόνια θα
κολυμπάμε στο πετροδολάριο. Αναφαίρετο βέβαια το δικαίωμα κάθε ονειροπόλου να ονειρεύεται. Πέραν όμως του δικαιώματος αυτού και

άσχετα αν η χώρα μας μπορεί να γίνει κάτι σαν
Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, Aμπού Ντάμπι, ή
Κολομβία, θεωρούμε οι όλοι οι Έλληνες πρέπει
να γνωρίζουμε τις παραμέτρους και το ιστορικό
της κυριότερης ελληνο-τουρκικής διαφοράς,
ήτοι του θέματος της Υφαλοκρηπίδος, αλλά και
τα θέματα που σχετίζονται με το Δίκαιο της Θαλάσσης. Μόνο έτσι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε αποτελεσματικότερα τα εθνικά μας συμφέροντα.
Κατ’αρχάς ο όρος «Υφαλοκρηπίδα» συναντάται στη Γαιολογία και δηλώνει το τμήμα της υποθαλάσσιας έκτασης που αρχίζει από την ακτή και
περατούται σε βάθος 200 μέτρων, ή στο σημείο
που ο βυθός αποκτά κλίση 30° - 45°. Το τμήμα
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της υποθαλάσσιας έκτασης που εκτείνεται από
τα 200 έως τα 2.700 μέτρα καλείται «υφαλοπλανές» και τέλος το εκείθεν του βάθους των 2.400
μέτρων λέγεται «Ωκεάνιος Άβυσσος». Οι «Ωκεάνιοι Άβυσσοι» χωρίζονται περαιτέρω σε «Πεδιάδες της Αβύσσου» (2.400-5.700 μέτρα βάθους)
και «Λάκκους της Αβύσσου» (κάτω των 5.700
μέτρων).
Το πλάτος της «υφαλοκρηπίδος» ποικίλει
από μερικές εκατοντάδες μέτρα (ακτές Νορβηγίας), έως και 1.300 χιλιόμετρα (ανατολικές
ακτές της Ασίας). Η συνολική έκταση της υφαλοκρηπίδος δεν υπερβαίνει το 7% της συνολικής υποθαλασσίας εκτάσεως. Το πλάτος του
υφαλοπλανούς κυμαίνεται μεταξύ 16 και 32
χιλιομέτρων, η δε έκτασή του δεν υπερβαίνει το
11% της όλης υποθαλασσίας εκτάσεως. Τέλος
αξίζει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο βάθος
«Λάκκου της Αβύσσου» έχει εντοπισθεί στα νησιά Μαριάννες του Ειρηνικού Ωκεανού και είναι
11.034 μέτρα. Ως εκ τούτου οι «Ωκεάνιοι Άβυσσοι» καλύπτουν το 82% της συνολικής υποθαλασσίας εκτάσεως.
Σε αντίθεση με τη Γαιολογική του έννοια ο
όρος «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα», η απλώς
«υφαλοκρηπίδα» αποκτά νομική υπόσταση στη
Σύμβαση της Γενεύης του 1958 για το Δίκαιο της
Θαλάσσης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 1 της
Συμβάσεως της Γενεύης του 1958 ο όρος «υφαλοκρηπίδα» σημαίνει:
α. «Την υποθαλάσσια έκταση, η οποία κείται
πέραν των χωρικών υδάτων (αιγιαλίτιδος ζώνης) του παρακτίου κράτους και μέχρι βάθους
200 μέτρων, ή και πέραν του ορίου τούτου, μέχρι
του σημείου όπου καθίσταται επιτρεπτή ή εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου».
β. «Τον βυθό της θαλάσσης και το υπέδαφος
των αντιστοίχων υποθαλασσίων περιοχών, οι
οποίες συνέχονται προς τις ακτές των νήσων».
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι το
κριτήριο των 200 μέτρων, το οποίο καθόριζε η
Σύμβαση της Γενεύης του 1958, έχει εκ των
πραγμάτων ξεπερασθεί. Σήμερα το βάθος της
θαλάσσης στο οποίο γίνονται εξορύξεις υδρογονανθράκων είναι αρκετών χιλιομέτρων.
Και ενώ καθ’όλη τη διάρκεια της Μεταπολιτεύσεως και ακόμη μέχρι σήμερα οι πάντες ομιλούν, ότι η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της «υφαλοκρηπίδος»,
τα τελευταία χρόνια ένας άλλος όρος έχει μπει
για τα καλά στο λεξιλόγιό μας. Πρόκειται για την
«Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)», η
οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη Σύμβαση του Montego Bay του 1982 για το Δίκαιο
της Θαλάσσης και η οποία εν αντιθέσει προς την
«υφαλοκρηπίδα», η οποία αφορά μόνο στις
υποθαλάσσιες εκτάσεις και έχει σχέση μόνο με
τους υδρογονάνθρακες, περιλαμβάνει την υποθαλάσσια έκταση, το βυθό, τα υπερκείμενα ύδατα – συνεπώς και την αλιεία-, αλλά και την
υπερκείμενη των υδάτων επιφάνεια της θαλάσσης. Πριν όμως φωτίσουμε περισσότερο τις δύο
ζώνες της «υφαλοκρηπίδος» και της «ΑΟΖ»
θεωρούμε αναγκαίο να κάνουμε μια παρέκκλιση στο ιστορικό της σχετικής ελληνο-τουρκικής
διενέξεως.
Η ύπαρξη υδρογονανθράκων στις υποθαλάσσιες εκτάσεις της χώρας μας πρέπει να ήταν
γνωστή στις ελληνικές αρχές από αρκετών
ετών. Λόγοι όμως τεχνικών δυσκολιών ή πολιτικής σκοπιμότητος δεν επέτρεψαν την εκμετάλλευση. Οι δυο Μεσανατολικές κρίσεις του
1967 και του 1973 είχαν τόσο καταλυτικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ώστε να
εντείνουν τις προσπάθειες πολλών κρατών
στην αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, μετά
την πρώτη Μεσανατολική κρίση του 1967, η

τότε Ελληνική Κυβέρνηση υπέγραψε σειρά συμβάσεων με διάφορες εταιρείες πετρελαίων, για
την έρευνα και εκμετάλλευση τυχόν υφισταμένων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Μέχρι το
τέλος του 1973 δέκα πέντε (15) παρόμοιες συμβάσεις είχαν υπογραφεί.
Και ενώ αυτά συνέβαιναν στη χώρα μας, την
1η Νοεμβρίου του 1973 δημοσιεύεται στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως νόμος, διά του
οποίου η τουρκική κυβέρνηση παραχωρούσε
στην κρατική εταιρεία πετρελαίου δικαιώματα
ερεύνης και εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων, σε είκοσι επτά (27) συνεχόμενες περιοχές
του κεντρικού και βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι
περιοχές αυτές διακρίνονται στο χάρτη, ο οποίος
δημοσιεύτηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καλύπτουν θαλάσσια περιοχή, η
οποία αφήνει εκτός μόνο τα χωρικά ύδατα των
ελληνικών νησιών Σαμοθράκης, Λήμνου, Αγίου
Ευστρατίου. Λέσβου, Χίου, Ψαρών και Αντιψαρών. Σημειωτέον, ότι στις ως άνω περιοχές περιλαμβάνονται και τέσσερις (4), εξ εκείνων που
η ελληνική κυβέρνηση είχε υπογράψει συμβάσεις για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Η πρώτη επίσημη αντίδραση της χώρας μας
σημειώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1974 με
αποστολή σχετικού διαβήματος προς την τουρκική κυβέρνηση, στο οποίο διαλαμβάνοντο τα
εξής: «Η Κυβέρνηση προέβη εγκαίρως εις κατάλληλα διαβήματα διά την περιφρούρησιν των
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων επί της
υφαλοκρηπίδος του Αιγαίου και δη της τοιαύτης
των νήσων Λήμνου, Χίου, Λέσβου, Σαμοθράκης,
Ψαρών, Αντιψαρών και Αγίου Ευστρατίου, αφ’ης
η Τουρκία εξεχώρησεν εις την κρατικήν εταιρείαν πετρελαίου άδειαν εκμεταλλεύσεως τυχόν
υφισταμένων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων,
εις είκοσι επτά (27) σημεία της εν λόγω υποθα-

λασσίας περιοχής. Η απόφασις εκχωρήσεως των
αδειών εδημοσιεύθη εις την τουρκικήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1ην Νοεμβρίου 1973,
εις ην διαχωρίζεται το Αιγαίον, κατά τρόπον μη
λαμβάνοντα υπ’όψιν τα επί της υφαλοκρηπίδος
των νήσων κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος,
απορρέοντα εκ των διατάξεων της Συμβάσεως
της Γενεύης του 1958, ην επεκύρωσεν η Ελλάς
το 1972».
Λίγες ημέρες αργότερα εκπρόσωπος του
τουρκικού υπουργείου εξωτερικών δήλωσε, ότι
«η Τουρκία είναι πρόθυμη να διαπραγματευθεί
συμφωνίαν με την Ελλάδα, διά τον καθορισμόν
της υφαλοκρηπίδος των δύο χωρών εις το Αιγαίον». Το πρόβλημα φυσικά είναι, ότι η Τουρκία
είναι πάντα πρόθυμη για διενέργεια διαπραγματεύσεων, πλην καθόλου πρόθυμη για επίτευξη
συμφωνίας για οποιαδήποτε διαφορά. Έτσι παρά
τα 39 χρόνια που πέρασαν από τότε, όχι μόνο
συμφωνία δεν επετεύχθη, αλλά στον κατάλογο
των ελληνο-τουρκικών διαφορών έχουν προστεθεί υπό της Τουρκίας ένα σωρό καινούργια
προβλήματα, όπως του Εναερίου Χώρου του Αιγαίου, των Γκρίζων Ζωνών, της Ερεύνης και
Διασώσεως κ.ά.

συνεχίζεται
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Η σφαγή της Χίου και ο ομώνυμος πίνακας
του Ντελακρουά
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΠY/PE) εα Iωάννης Mαρτζούκος ΠN

Tο

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012, παραμονή της εθνικής εορτής της 25ης
Μαρτίου, διάβασα στην εφημερίδα
REAL NEWS ένα άρθρο του έγκριτου δημοσιογράφου κ. Τάσου Κοντογιαννίδη, σχετικά με τη
σφαγή της Χίου από τους Τούρκους και τον ομώνυμο πίνακα του Ντελακρουά (Eugene Delacroix),
αντίγραφο του οποίου ευρισκόταν επί σειρά ετών
στο Βυζαντινό μουσείο της Χίου.
Ομολογώ ότι συγκλονίστηκα ως Έλληνας, αλλά και συνάμα στεναχωρήθηκα για το γεγονός,
ότι προ διετίας κάποιοι προφανώς υψηλά ιστάμενοι της Ελληνικής Πολιτείας, συμφώνησαν να
απομακρυνθεί από το Βυζαντινό μουσείο της Χίου, το αντίγραφο του πίνακα του Ντελακρουά «Η
Σφαγή της Χίου», προς ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων. 'Έτσι τουλάχιστον αναφέρεται
στο άρθρο της εφημερίδας.
Στεναχωρήθηκα για το σκεπτικό των νεότερων
Ελλήνων και ιδιαιτέρως των ιθυνόντων των
Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, φορέων που
μας κυβερνούν αλλά και του πνευματικού κόσμου
της Χίου και προβληματίστηκα, διερωτώμενος για
το πού βαδίζει η χώρα μου τον 21ο αιώνα και για το
ποια θα είναι η τύχη των νέων γενιών των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων των εγγονών μου, οι
οποίες γενιές αποκτώντας ελλειπή, «στρογγυλευμένη» ή σε κάποιες περιπτώσεις διαστρεβλωμένη
ιστορική γνώση, είναι ίσως πολύ πιθανόν να ξαναζήσουν τα γεγονότα της Ιστορίας.
Ποια άραγε είναι η αξία της προσφερόμενης
(υποτίθεται) τιμής κατά τον κατ' έτος εορτασμό
της 25ης Μαρτίου, προς τον απλό λαό και τους
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Ήρωες της Επανάστασης του 1821, οι οποίοι μας
χάρισαν την Ελευθερία, όταν εμείς σήμερα ασχημονούμε πνευματικά, πολιτιστικά, υποβαθμίζοντας ή και διαγράφοντας τις θυσίες τους, αλλά
και την Ιστορία μας γενικά, χάριν κάποιων απαξιωτικών σκοπιμοτήτων;
Πώς θα αισθάνονταν αυτοί οι Ήρωες, οι απλοί
ταπεινοί αγωνιστές που εμπνεύστηκαν από αυτούς και τους ακολούθησαν στον Αγώνα, αλλά
και οι σφαγιασθέντες της Χίου αν βρίσκονταν
ανάμεσά μας; Τι θα μας έλεγαν; Τι θα τους λέγαμε; Πώς θα αισθανόμασταν, αυτοί και εμείς; Δε
θα κοκκινίζαμε από ντροπή;
Στεναχωρήθηκα, ίσως ακόμη περισσότερο από
κάποιον άλλο αναγνώστη του εν λόγω άρθρου
γιατί, ως μαθητής της Σχολής Ναυτοπαίδων το
1950 και στο πλαίσιο εκπαιδευτικού πλου στη νήσο Χίο, επισκέφτηκα και τη μονή του Αγίου Μηνά
όπου αντίκρισα με τα μάτια μου, τις αιματοβαμμένες από τη σφαγή πλάκες του δαπέδου της εκκλησίας, που παρά το διαρρεύσαντα χρόνο αρκετών
δεκαετιών έμεναν μερικώς ανεξίτηλες, για να δηλώνουν το μαρτύριο των σφαγιασθέντων.
Αυτή την εικόνα δε θα τη ξεχάσω ποτέ όσο ζω
και θα αισθάνομαι ντροπή γιατί η Ελληνική Πολιτεία, ιδιαίτερα δε ο πνευματικός κόσμος της
χώρας μου, υιοθετούν σκέψεις και απόψεις κάποιων περιέργως σκεπτόμενων που ενσυνειδήτως και εντέχνως, για τους δικούς τους λόγους,
ξεχνούν ή παραποιούν την Ιστορία της Πατρίδος
μου λέγοντας ότι:
• τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους συνετέλεσαν ώστε να αναπτυχθούν οι Έλληνες,

να μορφωθούν και γενικά να ευημερήσουν ή
ακόμα ότι
• κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 οι
Έλληνες απλά συνωστίζονταν στην προκυμαία
της Σμύρνης.
Ευτυχώς οι Γάλλοι φιλοξενούν το πρωτότυπο
πίνακα του Ντελακρουά «Η Σφαγή της Χίου», στο
μουσείο του Λούβρου και εκατομμύρια επισκέπτες
τον βλέπουν κάθε χρόνο, ενώ εμείς οι Έλληνες
που υπερηφανευόμαστε για την Ιστορία μας τον
αφαιρέσαμε από το Βυζαντινό μουσείο της Χίου.
Ο αναγνώστης μπορεί να εξαγάγει τα δικά του
συμπεράσματα, αλλά ας μην εκπλαγεί εάν στο
εγγύς μέλλον κάποιος «προοδευτικός» κυβερνητικός, ή κάποιος «αμερόληπτος» ιστορικός
αναλυτής κ.λπ., εισηγηθεί:
• τη διάλυση / βύθιση του Θ/Κ «Αβέρωφ» γιατί
«ξυπνά δυσάρεστες ιστορικές μνήμες στους
γείτονες» και «διχάζει τους λαούς αντί να τους
ενώνει», ή
• τη μετατροπή του Κήπου των Ηρώων στην Ιερή
πόλη του Μεσολογγίου σε φωτοβολταϊκό πάρκο για τους ίδιους λόγους «έτσι για να μη μένει
αναξιοποίητο», ή
• την αλλαγή χρήσης της έκτασης που καταλαμβάνουν συνολικά τα οχυρά του Ρούπελ και μετατροπή
τους σε οτιδήποτε «καινοτόμο και σύγχρονο», διότι η ύπαρξη των οχυρών ως μνημεία είναι πλέον
παρωχημένη και ίσως «δηλητηριάζει» τις σχέσεις
των σημερινών λαών, θυμίζοντας ότι οι Έλληνες
υπερασπιστές τους αγωνίστηκαν μέχρις εσχάτων
για τα ιδανικά του Έθνους, ενώ οι νικητές Γερμανοί
έδειξαν σεβασμό, αποδίδοντάς τους έως και στρατιωτικές τιμές για τον υπεράνθρωπο Αγώνα τους.
Πρώτα αποκαθηλώνονται οι πίνακες που απευθύνονται στην ιστορική μνήμη ενός λαού, μετά τα
λάβαρα, τα σύμβολα και τα ενθύμια των Αγώνων
του Έθνους, και στο τέλος υποστέλλεται η ίδια η
Σημαία.

Ίσως ακούγομαι γραφικός και υπερβολικός,
αλλά τι από αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας
δε θα φαινόταν υπερβολικό μόλις πριν δύο έτη;
Καταλήγοντας θα ήθελα να παραθέσω τη γνωστή ρήση ενός από τους σύγχρονους και πιο σημαντικούς Ηγέτες και διαμορφωτές της νεότερης
παγκόσμιας ιστορίας:

«Ο λαός που ξεχνά την
Ιστορία του δεν έχει
μέλλον»
Winston Churchill
Με σεβασμό στους σφαγιασθέντες από τους
Τούρκους στη Νήσο Χίο.
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IATPIKA ΘEMATA
Ο Καρδιαγγειακός ασθενής και
οι κίνδυνοι του καλοκαιριού
MEΛETH: Aντιπλοίαρχος (YI) ΣΠ. ΠAΠAΪΩANNOY ΠN
Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ναυτικού Νοσοκομείου,
Αρχίατρος Στόλου Πολεμικού Ναυτικού
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

M

ετά από μια ασυνήθιστα μακρά εποχή
κρύου, κακοκαιρίας και βροχών κάνει επιτέλους ζέστη! Το καλοκαίρι
είναι μάλλον η αγαπημένη εποχή των περισσοτέρων, γιατί είναι συνυφασμένο με την ξεκούραση,
τις διακοπές, τη θάλασσα και την ξεγνοιασιά.
Όμως, για να ευχαριστηθεί κανείς το καλοκαίρι
του χωρίς δυσμενή απρόοπτα πρέπει να έχει στο
μυαλό του μερικά βασικά πράγματα. Η ζέστη και ο
ήλιος κάνουν καλό ως ένα σημείο. Αν δεν προσέξει κανείς, ιδίως όταν προϋπάρχουν προβλήματα
υγείας, μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και την έντονη
ζέστη μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία ακόμα
και υγιή άτομα. Εκείνοι, όμως, που πάσχουν από
καρδιαγγειακά νοσήματα, τα βρέφη και τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο
και μάλιστα κινδυνεύει και η ίδια τους η ζωή. Είναι ακόμα πρόσφατα στη μνήμη μας τα εκατοντάδες θύματα της ζέστης στην Ελλάδα τον Ιούλιο
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του 1987 και στη Γαλλία το καλοκαίρι του 2003,
όπου τα συστήματα υγείας δυσκολεύτηκαν να
αντιμετωπίσουν τον απρόβλεπτα μεγάλο αριθμό
περιστατικών θερμοπληξίας.
Το σώμα μας από μόνο του έχει ένα ενδογενές
θερμορυθμιστικό σύστημα που προσπαθεί να κρατήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Όταν αυξηθεί
η θερμοκρασία του σώματος έστω και λίγο, ο οργανισμός μας με την εφίδρωση και την αγγειοδιαστολή προσπαθεί να το ψύξει. Η αγγειοδιαστολή
οδηγεί σε πτώση της αρτηριακής πίεσης και σε
ταχυκαρδία. Η πτώση της πίεσης και η ταχυκαρδία
μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω ένα καρδιαγγειακό σύστημα που ήδη νοσεί. Επιπλέον, όταν
υπάρχει μια υποκείμενη καρδιοπάθεια, η καρδιά
μπορεί να μην είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις του σώματος για αύξηση των παλμών
και διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό επηρεάζει αρνητικά το θερμορυθμιστικό σύστημα, δυσκολεύει την αποβολή

θερμότητας και εμποδίζει την ψύξη του σώματος
με αποτέλεσμα την επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης, τα άτομα που έχουν κάποια καρδιοπάθεια συχνά παίρνουν φάρμακα, όπως διουρητικά και β- αναστολείς (φάρμακα που προκαλούν βραδυκαρδία), τα οποία περιορίζουν ακόμα
περισσότερο το θερμορυθμιστικό σύστημα στο να
προχωρήσει σε αγγειοδιαστολή και ταχυκαρδία
για να αποβάλλει την περίσσεια της θερμότητας
και να ψύξει το σώμα. Η αφυδάτωση τέλος, η
οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μειωμένης
πρόσληψης υγρών ή της λήψης διουρητικών, είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση του θερμορυθμιστικού συστήματος με συνέπεια τελικά την εμφάνιση θερμοπληξίας, μια πραγματικά επείγουσα
και απειλητική για τη ζωή κατάσταση.
Η θερμοπληξία είναι μια μορφή υπερθερμίας,
κατά την οποία αυξάνεται υπερβολικά η θερμοκρασία του σώματος και συνοδεύεται από έντονα
συμπτώματα, όπως ναυτία, εμέτους, κόπωση,
αίσθημα αδυναμίας και καταβολής, πονοκεφάλους, μυϊκές κράμπες και ζάλη. Άλλα συμπτώματα και σημεία της θερμοπληξίας είναι η απουσία ιδρώτα, η οποία συνυπάρχει συνήθως με
ξηροδερμία και ερυθρότητα, η ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή και οι διαταραχές της συμπεριφοράς. Ενίοτε, μπορεί το άτομο να παρουσιάσει παραισθήσεις, αποπροσανατολισμό, έντονο εκνευρισμό και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σπασμούς. Βαριές περιπτώσεις θερμοπληξίας μπορεί να οδηγήσουν σε κώμα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα άτομα
με σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα, τα βρέφη
και οι ηλικιωμένοι πρέπει να ακολουθούν μερικούς βασικούς κανόνες κατά τους ζεστούς μήνες
του θέρους:
1.Όταν κάνει πολύ ζέστη, κυρίως προς το μεσημέρι, καλό είναι να αποφεύγονται οι μετακινή-

σεις και οι βόλτες σε εξωτερικούς χώρους,
όπου δεν υπάρχουν ψυκτικά συστήματα.
2. Αν υπάρχει δυνατότητα, καλό είναι, όταν η
ζέστη είναι αφόρητη να γίνεται χρήση κάποιου
ανεμιστήρα ή κλιματιστικού.
3.  Αποφυγή οποιασδήποτε κουραστικής και
έντονης δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους. Η κολύμβηση, το περπάτημα ή η σωματική άσκηση πρέπει να περιορίζονται στις πολύ πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα, οπότε
η επίδραση του ήλιου δεν είναι πολύ έντονη.
4.Τα ρούχα να είναι ελαφρά και δροσερά.
5. Γ ια την πρόληψη της αφυδάτωσης είναι απαραίτητη η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων
υγρών, κυρίως νερού. Η κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται γιατί
επιτείνουν την αφυδάτωση.
6. Σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιων από των
σημείων ή των συμπτωμάτων της θερμοπληξίας, άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.
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Kλωνισμός, Θεός, Πίστη
Γράφει ο Aξιωματικός εα Γιαννίκος Mενουδάκης ΠN
Πρώην Δικηγόρος
Α. Κλωνισμός

Γ

ια μερικά από τα ποιήματα που έχω μέχρι
σήμερα γράψει, έχουν εκφραστεί διάφορες γνώμες – κρίσεις από διαφόρους,
που έχουν με τούτον ή εκείνο τον τρόπο κοινωνήσει σε αυτά.
Για ένα ποίημά μου ωστόσο, που το θεωρώ
αξιοσημείωτο, ουδείς ποτέ έχει εκφράσει γνώμη
και επειδή είναι «πνευματικό μου παιδί» κοινωνώ στον πόνο του, που μοιάζει να είναι όμοιος ή
τουλάχιστον ανάλογος με εκείνο τον πόνο που
νιώθουν οι γυναίκες που ζουν μέσα στο τέλμα
της αδιαφορίας των ανδρών.
Ας γράψω πρώτα το ποίημα και εν συνεχεία θα
εκθέσω κάποιες σκέψεις μου, οι οποίες θα μπορούσαν να γεννηθούν από αυτό ή να στηριχτούν
σε αυτό.
Εχίνος
Το πρόσωπο της Γνώσης που κατέχομε
είναι, όπως φαίνεται, τυχαίο:
Αναπτύχθηκε προς κατευθύνσεις
που βρήκε διέξοδο ροής.
Όταν οι διέξοδοι αυτές, στο μέλλον,
δεν θα επαρκούν, της Γνώσης η ροή
θα πάρει κι άλλες κατευθύνσεις,
προφανώς από αλλού.
Τελικά θα μοιάζει με σκατζόχοιρο,
που κουβαριασμένος σαν σε άμυνα,
επιτίθεται «λάβρος» στο σύμπαν.
Αν θα ηττηθεί ωστόσο, θα είναι
από το σκουλήκι που έχει μέσα του
το υποκείμενο που θρέφει τον Εχίνο:
Το υποκείμενο αυτό των ερίδων,
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ο άπληστος Θεός επί γης, ο άνθρωπος!
(Συλλογή «Ποικίλα» 1983)
Αφήνοντας τώρα κατά μέρος το ποίημα (στο
stand by που λέμε), ας αναπτύξω, εν ολίγοις,
μιαν άλλη σκέψη που πηγάζει από την πρώτη λέξη του τίτλου του παρόντος κειμένου και μετά θα
αφήσω τον αναγνώστη να κάνει τις δικές του
συνειρμικές σκέψεις, δεδομένου ότι στην εποχή
μας η ιστορία του ανθρώπου φαίνεται ότι «αλλάζει κατεύθυνση ροής» (ανεπαισθήτως).
Η σκέψη; Υποθέσωμεν, ότι με τη μέθοδο του
Κλωνισμού αρχίζομε, χωρίς διακοπή, να δημιουργούμε από ένα μόνο δότη, μεγαλοφυή, σύγχρονο άνθρωπο, διαδοχικές γενεές κοινών (δηλ.
ομοίων, από ίδιο δότη ή τους κλώνους του) κληρονομικών καταβολών, παρέχοντάς τους ως
αφετηρία μορφώσεως για τη μελλοντική ιστορική τους πορεία, τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα του
ανθρώπινου πνεύματος, μαζί με όσα θα προκύψουν μελλοντικώς από τις δικές μας και τις δικές των επιτεύξεις: Πού θα οδηγηθούν τελικά
αυτές οι μονογονικές γενεές;
Α) Θα προχωρήσουν περισσότερο ή λιγότερο
το μέλλον της ανθρωπότητας (ποιοτικώς και ποσοτικώς) από γνωσιολογικής πλευράς;
Β) Η προχώρηση θα είναι ταχύτερη από τη δική
μας ή όχι;
Γ) Η βιολογική και πολιτιστική ποιότητα θα γίνει
καλύτερη ή όχι σε σύγκριση με τη δική μας διγονική (στην ουσία πολυγονική) ανθρωπότητα;
(Εδώ, σε αυτό το τρίτο ερώτημα περιέχονται
και άλλα εξαρτημένα από αυτό ερωτήματα, που

προκύπτουν από αυτό π.χ. θα πολλαπλασιαστεί η
μακροβιότητα; Θα υπάρχουν ειρηνικές σχέσεις ή
θα προκύψουν προβλήματα σχέσεων μεταξύ αυτών των μονογονικών γενεών και ημών των
διγονικών; Θα κληρονομείται η μνήμη του δότη
κατά τη στιγμή της λήψεως του κλώνου ή θα αρχίζει από την αρχή; Κ.λπ.).
Δ) Πώς θα είναι ο κόσμος (και οι σχέσεις) που
θα προκύψει όχι από ένα δότη του ιδίου φύλου,
αλλά από πολλούς δότες και των δύο φύλων;
Δηλαδή εάν δημιουργηθούν μονοκλωνικές γενεές από περισσότερους μεγαλοφυείς δότες και
των δύο φύλων, με περισσότερες σειρές (γένη),
πώς θα είναι ο κόσμος;
Ε) Πώς θα είναι...; Τι θα συμβεί...; Υπάρχει φόβος να...; κ.λπ.
Προφανώς τα ερωτηματικά βρίθουν και πολλά
θα προκύψουν κατά την ιστορική πορεία ενός
τέτοιου κόσμου, αλλά τώρα θέλω να σταθώ στο
ερώτημα: Εάν υπάρχει Θεός ο οποίος (κατά το
Χριστιανισμό) παρέχει στον άνθρωπο ελευθερία
επιλογής των πράξεών του, ή Αγαθόν (κατά τον
Σωκράτη – Πλάτωνα) στο οποίο συμμετέχουν
όλες οι άσαρκες Πλατωνικές ιδέες των αφηρημένων ουσιαστικών (Δικαιοσύνη, Ελευθερία,
Γνώση, Καλοσύνη, Ανδρεία κ.λπ.), ή Μορφή (κατά τον Αριστοτέλη) η οποία προσδιορίζει ως
«πρώτον κινούν ακίνητον» και τη ζωή των ανθρώπων, επιτρέπεται να προχωρήσομε στον
Κλωνισμό; Να όμως που φτάσαμε στη δεύτερη
λέξη του τίτλου:
Β. Θεός
Στο ερώτημα που προοιώνισα πιο πάνω (εάν υπάρχει Θεός), θα προσφύγω, εν πρώτοις, στη συνήθεια
του Σωκράτη για ορισμούς. Φυσικά, ως θεό, εννοούμε το δημιουργό του σύμπαντος, της ζωής και
κατ’ επέκταση, του ανθρώπου. Ας μου συγχωρεθεί,
λοιπόν, να πω κι εγώ με έναν ορισμό, τι εννοώ με

τη λέξη Θεός. Εννοώ μία «Οντότητα απόλυτη και
προνοιακή». Τι άλλο; Τίποτα. Μα, έτσι απλά; Ναι έτσι
απλά, αλλά ας αναλύσω τον ορισμό:
Α) Ο θεός (μου) δεν είναι δίκαιος, ούτε αγαθός,
ούτε αιώνιος, ούτε... ούτε... ούτε... Διότι αν ήταν
δίκαιος, θα έπρεπε να συμμορφωνόταν προς την
ιδέα της Δικαιοσύνης, την οποία εμείς πλάσαμε,
που θα ήταν ανώτερη από αυτόν (αλλά εμείς ξέρουμε καλά εκείνο το «Θεός ο δικαιών» Παύλος
προς Ρωμαίους Η33). Αν ήταν αγαθός, θα ήταν
υπάκουος στην ιδέα της Αγαθότητας (αλλά εμείς
ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Αγάπη, έστω κι αν μας
πονάει ενίοτε). Αν ήταν αιώνιος θα ήταν μέσα στο
χρόνο, δημιούργημα του χρόνου. Κι αν ήταν αυτό
ή τούτο ή το άλλο θα ήταν υποταγμένος (=εξαρτημένος) σε αυτό ή τούτο ή εκείνο. Συνεπώς ό,τι
κι αν κάνει ο Θεός είναι απλώς θεϊκό, όπως κι αν
το χαρακτηρίζουμε εμείς.
Β) Ο Θεός (μου) είναι Από-λυτος, δηλαδή μη
δεμένος, λυτός, μη εξαρτημένος από κάτι π.χ.
από το Χρόνο ή άλλο αφηρημένο ουσιαστικό ή
κατηγορηματικόν προσδιορισμό (άρα είναι αθάνατος και αιώνιος, αείποτε υπάρχων).
Γ) Ο Θεός μου είναι Ον (=Οντότητα), δηλαδή κάτι
το υπαρκτό, το οποίο εξ ορισμού έχει πρόνοια (=λειτουργία του Νου) για όλα όσα συλλαμβάνει η συνείδησή μας (σύμπαν, ζωή, άνθρωπο, μέλλον κ.λπ.)
έστω κι αν π.χ. ο Επίκουρος ή ο Καρνεάδης (αντίθετα με τους Στωικούς κ.ά.) δεν συμφωνούν.
Δ) Στην πρόνοια του Θεού στηρίζεται η δημιουργία της εν γένει, σχετικώς ελευθέρας, ζωής αλλά
και του θανάτου, τον οποίο εμείς οι άνθρωποι
αγνοούμε, διότι δεν γνωρίζουμε τι είναι ζωή εν
γένει και ποιος είναι ο σκοπός της, η εντελέχειά
της (=εν-τέλος έχω): Είναι η ζωή... χάρη; Είναι...
παιχνίδι, όνειρο, σταθμός; Και τι είναι θάνατος,
αφού θάνατος σημαίνει κάτι άλλο πέρα από τη
Ζωή, δηλαδή παύση του φαινομένου της ζωής,
της κάθε ζωής, για πάντα (δηλαδή του συνόλου
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της ζωής) δεδομένου ότι ενόσω η
ζωή εξελίσσεται, δεν έπαυσε να
υπάρχει, όπως κι αν λέγεται η μορφή της και θα εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι να συντελεστεί ο προορισμός της (η εντελέχειά της) ο οποίος
μπορεί να είναι Αέναος (αν έτσι θέλει ο Θεός και αν η ζωή είναι μετάσταση ή ποινή ή όνειρο ή κάτι άλλο).
Οπότε το μέχρι σήμερα πρόσωπο
της ζωής, είναι αποτέλεσμα της
Βουλήσεως του Θεού (=Πρόνοιας).
Αυτό σημαίνει ότι η θεωρία του
Darwin (δηλαδή του Θαλή, του
Εμπεδοκλή, του Δημόκριτου, του
Αναξαγόρα, του Αριστοτέλη που μας... κρύβουν)
δεν αντιβαίνει στην πίστη προς το Θεό, διότι έτσι
την προγραμμάτισε, έτσι την θέλει να πορευτεί,
από αυτά τα στάδια να περάσει μέχρι σήμερα καθώς και από αυτά που έχει προγραμματίσει για το
μέλλον και ίσως ένα από αυτά να είναι και ο...
Κλωνισμός (μια αναλογική σκέψη, άσχετη με τον
άνθρωπο ίσως, αποκλείεται να είναι τα στάδιαφάσεις της ζωής του τζίτζικα ή του μεταξοσκώληκα;).
Ύστερα από αυτά τα πολύ λίγα που έγραψα, ας
πω δυο λόγια και για την αιωρούμενη στη θάλασσα των αποριών της ψυχής ερώτηση: Κι αν δεν
υπάρχει Θεός, ζήτω η... μοναξιά μας και εμπρός
να κατακτήσουμε έναν άδειο... θρόνο, αδιαφορώντας για το θάνατο.
Ο Σωκράτης (Πλάτωνος Απολογία 40c) έλεγε
ότι αν δεν υπάρχει μεταθανάτια ζωή, δεν θα ήταν
άσχημος ο ...χωρίς όνειρα αιώνιος ύπνος. Κι αν
πάλι υπάρχει μεταθανάτια ζωή θα ήταν μεγάλη
χαρά να διαλέγεται η ψυχή μας με τον Ορφέα, τον
Όμηρο, τον Ησίοδο κ.λπ. Ωστόσο εμείς, ως Έλληνες, πρέπει να θυμόμαστε τον Πλούταρχο (Λακωνικά): «Τι δ' αν πάθοιμεν δεινόν θανάτου καταφρονήσαντες»;

36

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2012

Ο Επίκουρος εξάλλου έλεγεν ότι... Αλλ' όχι, ας τ'
αφήσουμε αυτά. Το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός
είναι ζήτημα Πίστεως και γι' αυτό ας πω τώρα και
δυο λόγια και για τη τρίτη λέξη του τίτλου, που είναι
η Πίστη σ' ένα Θεό που νοιάζεται για μας (πρόνοια)
και είναι αθάνατος, αφού είναι απόλυτος.
Γ. Πίστη
Ακολουθώντας πάλι την αδυναμία του Σωκράτη
για ορισμούς, πρέπει να ορίσω μ’ ένα δικό μου
τρόπο ότι:
Πίστη είναι ο έμφυτος προσανατολισμός της
ανθρώπινης ψυχής εις το να αποδεχτεί ή να
απορρίψει έναν ισχυρισμό, μεταφυσικό κυρίως
(Διευκρινίζω, ότι θεωρώ δεδομένους τους όρους
«έμφυτος» και «ψυχή» διότι δεν κάνω επιστημονική διατριβή εδώ).
Μοιάζει η πίστη με την απόδειξη (η οποία αποσκοπεί στην αποδοχή ή απόρριψη ενός ισχυρισμού
με διαδικασίες πειράματος, ή μαθηματικών ή λογικής), αλλά διαφέρουν μεταξύ των, διότι η πίστη
είναι έμφυτη, δηλαδή συμφυής, ως λειτουργία, με
τον ίδιο τον άνθρπωπο και ίσως (ίσως, λέω) να
τείνει προς μίαν αυτονομία... ενστίκτου (μετά την
αυτοσυντήρηση και την αναπαραγωγή). Άρα η πίστη είναι αυθύρπακτη και απόλυτη, δηλαδή δεν

εξαρτάται από κάτι, όπως ας πούμε από την απόδειξη, η οποία, εάν επέλθει, δεν επέρχεται για να
ισχυροποιήσει την πίστη αυτουνού που πιστεύει,
αλλά για να μετασχηματίσει την απιστία ενός απίστου. Αυτό σημαίνει ότι η πίστη παύει να υπάρχει
μόνο με την εξαφάνιση της πηγής της. Αλλά η πηγή της είναι η ζωή μας και η ζωή μας δεν γνωρίζουμε τι είναι και πώς προέκυψε. Διότι αν δεχτούμε ότι προέκυψε εξελικτικώς από μονοκυτταρικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων
ετών, ποιος μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν αποτέλεσε πρόνοια του Θεού, εφόσον αυτά τα εκατομμύρια έτη είναι μια... στιγμή μπροστά στην αιωνιότητα, αν ανάγεται σε θεϊκό σχεδιασμό;
Αυτή λοιπόν η πίστη (η δική μου) δεν μοιάζει
ως ορισμός με εκείνη του Αποστόλου Παύλου
(προς Εβραίους Κεφ. ΙΑ) η οποία δεν μας λέει τι
είναι Πίστη, αλλά μας λύνει τον άγνωστο διά του
αγνώστου: «Εστί δε Πίστις, ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων».
Δηλαδή:
Εάν ελπίζω ότι εγώ ο... γέροντας, μπορώ να...
πηδήξω τρεις φορές (Γιατί γελάτε; Επειδή γέρασα νομίζετε ότι δεν ημπορώ να πηδήξω τρεις
φορές; Μπορώ, μπορώ, όχι όμως αυτό που νομίζετε εσείς, αλλά αυτό που νομίζω εγώ, δηλαδή... άλμα τριπλούν), ή εάν ημπορώ να ελέγξω
κάτι που δεν βλέπω (π.χ. αν νομίζω ότι ελέγχονται αυτοί που διαχειρίζονται τον κρατικό προϋπολογισμό, ή ότι ελέγχεται η αλαζονεία της...
υπερδυνάμεως ή ότι μπορώ να ελέγξω μια... γυναίκα που δεν βλέπω κ.λπ.), αυτό λέει είναι Πίστη. Είναι; Εσείς τι λέτε; Χμ;
Ώστε, ας επαναλάβομε: η Πίστη είναι έμφυτη. Δεν
μας την επιβάλλει κάποιος, αλλά μόνη της, αφ' εαυτής η ψυχή αποδέχεται ή αρνείται μία θέση, έναν
ισχυρισμό, έστω και δογματικό, οδηγημένη από
τους προσανατολισμούς της, δηλ. από τις απαντήσεις που δίνει στα ερωτηματικά εκ των «αισθήσε-

ων» και διαισθήσεών της ή ίσως και των ενοράσεών της ή ακόμη και των μυστικών φωνών που
απευθύνουν σε αυτή οι ανεξιχνίαστες δυνάμεις του
σύμπαντος και οι προγονικές ψυχές, τις οποίες μόνον οι... Ιάπωνες τιμούν επαρκώς, διότι εμείς ...
φοβόμαστε μήπως μας πουν, οι ... «προοδευτικοί»,
ότι είμαστε ...προγονολάτρες, εθνικιστές!
Γι’ αυτό θα με συγχωρέσετε, ελπίζω, αν βασανίσω λίγο ακόμα την υπομονή σας με ένα μικρό
μου ποίημα:
Εκ βαθέων
Χαοτικό το παρελθόν
και άβυσσος το μέλλον.
Μές’ στο χωρόχρονο σκιά
μηδενικού σα να ’μαι,
που σ’ αστραπής αναλαμπή
γεννήθη και, πριν σβύσει
βασανισμένη στα «Γιατί»,
στα «Πούθε» και στα «Ποίος»
σε μιαν ακτίνα πάσκισε
να κρατηθεί: την Πίστη.
(Συλλογή Σταγόνες 1982)
Προσπάθησα να γράψω απλά, λακωνικά και
καθαρά για τρία θέματα, που από τη φύση τους δεν
είναι τόσο... λιτοδίαιτα, αφού πεινούν πολύ για...
λόγια. Ο αναγνώστης θα κρίνει εάν πέτυχα το στόχο μου, με όλες αυτές τις... αυθαίρετες σκέψεις.
Τι άλλο μένει; Μένει να σας ευχαριστήσω για
την υπομονή που είχατε να υποστείτε το γεροντικό μου αυτό... παραλήρημα. Χαίρετε.
Υ.Γ.: Το παρόν κείμενο δεν είναι θρησκειολογικό, αλλά γνωσιολογικό. Οι απορίες όμως που θα
γεννηθούν στο νου σας θα είναι το αντίδωρο στο
ενδιαφέρον σας να κοινωνήσετε σε αυτό.
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Ποικίλα και αληθινά
Η πατρίδα. Οι δύο τελευταίες δύσκολες δεκαετίες
του 20ού αιώνα 1940-1950

Mια άποψη

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

Ό

θα αναφέρω στο παρόν κείμενο αφορούν λίγες μικρές, ορεινές κυρίως κωμοπόλεις - χωριά μέρους της Πελοποννήσου και άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων
της χώρας μας. Επίσης φίλοι καταγόμενοι από
άλλες περιοχές της χώρας μας, ως μου είπαν,
κάπως έτσι συνέβαιναν και στις περιοχές τους.
Η αυτοοικονομικοσυντήρηση του ατόμου - οικογένειας για να ζήσει απαιτούσε να μαγειρέψει.
Για να μαγειρέψει έπρεπε να έχει τροφές.
Συνήθως είχε ελάχιστες τροφές όπως χυλοπίτες, τραχανά, χυλό, τριφτιάδες, λάχανα, λούπινα,
φασούλια, ρεβίθια, κρέας τις μεγάλες γιορτές,
χειροποίητα μακαρόνια. Τα βιομηχανικά μακαρόνια τα γνώριζαν τότε, αλλά για να τα αγοράσεις
έπρεπε να είχες λεφτά. Χρήματα την εποχή εκείνη
κυκλοφορούσαν για τους ολίγους και ελάχιστα
ψιλά για τους πολλούς, να ανάβουν οι Χριστιανοί
κάνα κεράκι όταν πήγαιναν στην εκκλησία.
Τα μακαρόνια τα έφτιαχνε χειροποίητα η νοικοκυρά. Έφτιαχναν οι γυναίκες (δεν ονομάζοντο κυρίες τότε) το ζυμάρι, το έπλαθαν επάνω στο πλαστήρι τρίβοντάς το κατάλληλα και έφτιαχναν τα
μακαρόνια. Τα έβαζαν επάνω σ' ένα τραπέζι ελάχιστα αλευρωμένα για να μην κολλήσουν και περίμεναν λίγο να ξεραθεί η παραγωγή για να τα
βράσουν. Το βράσιμο γινόταν στο χαρανί ή στον
τέντζερη. Η κατασκευή του ήταν από χαλκό. Το
εσωτερικό μέρος του χαρανιού ήταν γανωμένο,
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όπως του ταψιού, λεβετιού, κουτάλας, κουταλιών
και γενικά σ' όλα τα χάλκινα ανάχρια της εποχής.
Γάνωμα: Η διαδικασία του γανώματος γινότανε κάθε 2 - 3 χρόνια. Ο άνθρωπος - τεχνίτης
που έκανε το γάνωμα ονομάζετο γανωτής.
Τρόπος γανώματος: Κατ' αρχάς τη δουλειά
την έκανε άνδρας. Για να γανώσει π.χ. ένα ταψί
έβαζε μέσα άμμο, έριχνε και κάποια υγρά όπως
νερό, ένα οξύ (σπίρτο) και άλλα. Επάνω από την
άμμο έβαζε μια παλιολινάτσα και επάνω στη λινάτσα πάταγε με τα πόδια. Εάν φορούσε κάνα
ζευγάρι παλιοτσάρουχα, τα έβγαζε για να μην τα
λιώσει. Κούμπαγε τα χέρια του σ' ένα τοίχο και
άρχιζε το τρίψιμο ταψιoύ. Κούναγε το σώμα του
από τη μέση και κάτω στρέφοντάς το δεξιά αριστερά (γι' αυτό το λόγο δε γινόντουσαν γυναίκες
γανωτές). Αυτό το κούνημα (εργασία) το έκανε
αρκετές ώρες ανάλογα με το χάλκωμα που γάνωνε (ο άνθρωπος δεν ήταν κουνιστός, απλώς
ήταν τέτοιος ο τρόπος δουλειάς του). Όταν τέλειωνε το τρίψιμο, καθάριζε το σκεύος με τα
διάφορα υγρά. Έλιωνε το καλάι που είχε με το
καμινέτο, πέρναγε το σκεύος και γινόταν κάτασπρο. Αυτό το καλάι διατηρείτο 2-3 χρόνια.
Σε κάθε 5-6 χωριά υπήρχαν 2-3 γανωτές. Την
εργασία τους συνήθως την πληρώνονταν σε είδος π.χ. σιτάρι, βρώμη, αυγά, κοτόπουλα, κάνα
αρνί, ζωντανά, φασόλια, τυρί. Μη νομίσετε ότι τα
αυγά, τα κοτόπουλα τα έπαιρναν να τα φάνε για

καλοπέραση, όχι, τα πήγαιναν στο παζάρι, τα πουλούσαν, έπαιρναν χρήματα και αγόραζαν το καλάι
και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν για τη δουλειά τους
και έβγαζαν και το κέρδος και τα έξοδά τους.
Προγραμματισμός της δουλειάς τους: Γνωρίζανε πότε θα έπρεπε να πάνε στο κάθε χωριό και σε
κάθε σπίτι να γανώσουνε τα χαλκώματα. Το επάγγελμα δεν ήταν κορεσμένο, διότι, στην περιοχή
ήταν 2-3 γανωτές. Δεν πήγαινε να μάθει την τέχνη
τέταρτος, διότι, όπως έλεγε, τα 5-6 χωριά δε μπορούν να ζήσουν και τέταρτο γανωτή. Όταν μεγάλωνε σε ηλικία κάποιος από τους γανωτές και δεν
μπορούσε άλλο να δουλέψει (κουνιέται), τότε εμάθαινε την τέχνη νέος γανωτής κ.ο.κ.
Γλυκιά μου πατρίδα, μαθαίνεις ότι και ο γανωτής προγραμμάτιζε τη δουλειά του, που ήταν ένας
αγράμματος άνθρωπος. Εσύ δε φαντάζομαι ότι
δεν μπορεί να μην προγραμματίζεις τις προτεραιότητές σου π.χ. στην Παιδεία - Γεωργία - Διοίκηση κ.λπ. Α, με συγχωρείς, ξέχασα. Κάθε 2-3 χρόνια κάνεις αλλαγές στην Παιδεία και αλλάζεις το
σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Επίσης
προγραμματίζεις και κάνεις κάθε χρόνο αναδάσωση, δεν επιτρέπεις να κτίζονται αυθαίρετα και
τόσες άλλες εξαγγελίες (στα χαρτιά, βέβαια).
Επανέρχομαι στο βράσιμο των μακαρονιών.
Βάζανε τα μακαρόνια στο χαρανί και τα έβραζαν,
όπως τα βράζετε οι κυρίες και στην κατσαρόλα
σήμερα. Αφού έβραζαν, τα έπιαναν με την πόχα
και τα έβαζαν σε μια μεγάλη σουπιέρα πήλινη ή
ξύλινη ή σε βαθιά πιάτα ή σε κάποια τέσα. Έβαζαν
μια στρώση μακαρόνια, έριχναν μυζήθρα ορισμένη (την είχαν τρίψει με τον τρίφτη), δεύτερη
στρώση μακαρόνια - μυζήθρα μέχρις ότου γεμίσει το σκεύος. Μετά ζέσταιναν πολύ, λάδι ή λίγδα
ή βούτυρο, ό,τι είχαν και καυτό το έριχναν επάνω
σ' όλη την επιφάνεια των μακαρονιών.
Έτοιμα τα χειροποίητα μακαρόνια για να φάει
η φαμελιά. Αυτή τη δουλειά την έκανε η νοικο-

κυρά του σπιτιού, όπως κάνει σήμερα το υπουργείο τις πανελλήνιες εξετάσεις με το σωστό τον
τρόπο (αναβαθμολογήσεις κ.λπ.).
Για να φας τα μακαρόνια, έπρεπε να έχεις πιρούνια και λοιπά σκεύη. Τα πιρούνια όπως ήταν
τότε είναι και σήμερα, δεν έχει αλλάξει σε τίποτα.
Εάν δεν υπήρχαν μεταλλικά (σιδερένια), έφτιαχναν οι χωρικοί ξύλινα και ήταν πιο υγιεινά.
Έπρεπε όμως να πίνουν και νερό. Είχαν πήλινες
ή ξύλινες κανάτες ή τσότρες ή βαρέλες ή βήκες,
ποτήρια δεν υπήρχαν, κύπελα, κούπες δεν ήταν
απαραίτητα, πίνανε από τη βαρέλα ή τη βήκα. Το
τραπέζι ήταν ξύλινο ή το κόσκινο ή ένα υφαντό,
το οποίο έστρωναν στο πάτωμα ή στο χώμα και
έτσι ετοιμαζότανε ένα καλό φαγητό.
Πατρίδα, για να έφτανε μια χειροποίητη μακαρονάδα στο τραπέζι, έμαθες πόσοι τεχνίτες της
εποχής ελάμβαναν μέρος συντονισμένα. Εάν δεν
ήσαν συντονισμένοι, ακόμη θα περιμέναμε τη
μακαρονάδα. Σήμερα εσύ συντονίζεις τις δουλειές σου; Α, ξέχασα, εσύ έχεις τα συναρμόδια
υπουργεία έως ότου συντονιστούν και αποφασίσουν …βράσε όρυζα. Εάν οι νοικοκυρές τότε
έπρατταν όπως τα δικά σου συναρμόδια υπουργεία, τότε θα την περιμέναμε ακόμα τη μακαρονάδα και θα είχε, βέβαια, βρωμίσει.
Α, ξέχασα, τώρα έχεις το Υπουργείο διά βίου
μάθησης και θα τα μάθουμε όλα.
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Η ανάσα της κοινωνίας πάγωσε,
θρυμματίζεται ο κοινωνικός ιστός

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (ΗΝ) Δημήτρης Θάνος ΠΝ

Oι

λαοί συνήθως τιθασεύονται ή αποπροσανατολίζονται από διάφορα
ολιγαρχικά κέντρα. Ο φόβος της
κόλασης π.χ. είναι το μόνο νόμισμα που αναγνωρίζουν ορισμένοι Ταγοί της εκκλησίας, για συντήρηση της ύπαρξής της, επαναλαμβάνω της
εκκλησίας όχι της πίστης και όχι όλοι οι αντιπρόσωποί της.
Η χρεοκοπία, η εξαθλίωση, η καμένη γη, είναι
η επένδυση της πολιτικής κάστας, που δεν κατεβάζει την καλύπτρα από το γραφειοκρατικό προσωπείο της, για να δούμε κατάματα το δοσιλογισμό και την εγωπάθειαά της. Είχα την εντύπωση
πως η πολιτική αλητεία έχει όρια, όμως η πλειοψηφία της Bουλής των Ελλήνων με κατάφορη
τη δυνατότητα που της δίνει, η μετατροπή της πολιτικής δύναμης στο δίκαιο του ισχυρότερου,
προσπαθεί να μας πείσει πως διαπραγματεύεται
το μέλλον μας. Αλλά ο ρατσισμός δεν είναι μόνο
διάκριση φυλής ή χρώματος, ζούμε σε ένα μόνιμο ρατσιστικό καθεστώς, την τελευταία ιδίως
διετία, των κυβερνώντων εναντίον του λαού, και
δεν έχω κομουνιστικές ιδέες ή καταβολές, γράφοντας αυτά, όχι πως θα με χάλαγε αν είχα.
Δύσκολα να κάνεις τις σκέψεις λόγια και επικίνδυνο να τις γράψεις, πόσω μάλλον να τις κάνεις έργα, π.χ. θεωρώ τον εαυτό μου αν όχι φιλήσυχο, τουλάχιστον νοήμονα και όμως ευχαρίστως θα πυροβολούσα κάποιους, χωρίς ηθικούς
ενδοιασμούς ή τύψεις και υπάρχουν πολλοί δυστυχώς, χωρίς συνειδησισκές σκέψεις και με
τάσεις στον κυνισμό. Ζούγκλα; Mάλλον. Ο θυμός
όμως είναι κακός σύμβουλος και όπως εγώ δυ-
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στυχώς σκέπτεται μεγάλο μέρος του λαού. Υπερβολή βέβαια όλα αυτά αλλά πόσο διαφέρουν από
την αλήθεια; Έχω μια απορία, γιατί δεν καλούνται
σε απολογία οι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ, που
κατηγορούν αστυνομικούς για συνεργασία με
κουκουλοφόρους στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και δείχνουν αληθοφανείς σκηνές που μας
κάνουν και απορούμε; Aν όλα αυτά ισχύουν,
ποιος θα τιμωρήσει τους υπαίτιους; Σε τι καζάνι
βράζουμε;
‘Ολοι μας βλέπουμε τη Μέρκελ εχθρό, αν όχι
κάτι χειρότερο, μα αυτή η κυρία ενδιαφέρεται για
το καλό της Γερμανίας, όντας Γερμανίδα. Για το
καλό της Ελλάδας άραγε ποιος Έλληνας πολιτικός ενδιαφέρεται πραγματικά; Κυκλοφορεί το
σλόγκαν πως ο Μάριο Μόντι και η ολιγάριθμη
κυβέρνησή του, είναι οι αντιπρόσωποι του λαού
και της βουλής της Ιταλίας στην Ευρώπη, ενώ ο
Λουκάς Παπαδήμος είναι αντιπρόσωπος της Ευρώπης στην Ελλάδα. Παρατραβηγμένο; Ίσως,
αλλά οι πράξεις και οι πιέσεις άλλα καταμαρτυρούν. Αλήθεια χρειαζότανε η πληθώρα των
υπουργών που θυμίζει Βυζάντιο:
Ανεξαρτήτως των παραπάνω σκέψεων, οι
Γερμανοί, αυτός ο δημιουργικός και εργατικός
λαός, ο λαός του Γκαίτε [Goethe] και του Νίτσε
[Nietzsche] ή κατά το νεότερο του Έγκελς
[Engels] και του Μαρξ [Marx] είναι πάλι εγκλωβισμένος σε απογόνους ή νοσταλγούς αγρίων
θηρίων. Ζούμε άραγε το Τέταρτο Ράιχ; Kαι αν
επιτύχει κατ’ αρχάς και μετά πέσει [που θα πέσει]
θα μιλάμε πάλι για αποζημιώσεις των κακών
Γερμανών, ενώ οι καλοί θα διοικούν; Με προσω-

πική κρίση τα αναφέρω αυτά γιατί μπροστά στα
μάτια μου δυο αμούστακα χαμογελαστά Γερμανόπαιδα, γάζωσαν τον Πατέρα, τον Παππού και
τον Αδελφό μου και άλλους 48 συμπολίτες στις
9 - 1 Ο - 1944 στο Κορωπί.
Διερωτώμαι νοερά γιατί οι λαοί δεν συνεργάζονται, τουλάχιστον αυτοί που ανήκουν στην ίδια
γειτονιά, κουλτούρα ή bloc; Την απάντηση την
δίνει ο Γκαίτε στο έργο του Italienische Reise:
είναι πολύ φυσικό να υπάρχει αδυναμία συνύπαρξης των λαών για συνεργασία και προώθηση
στην ανάπτυξη.1
Γιατί γράφει αυτά ο μεγάλος φιλέλληνας Γκαίτε; Η κοινωνική συνύπαρξη απαιτεί κανόνες, είναι η φυλακή των περιορισμών που μας έχουν
φτιάξει άλλοι. Αν όμως απαιτηθεί να βρουν οι
ισχυροί καινοτόμους και πρωτότυπους συνδυασμούς, για δικά τους συμφέροντα, δεν έχουν
αναστολές. Στις αρχές του 1307 τα οικονομικά
του Βατικανού άρχισαν να δέχονται σοβαρά
πλήγματα, από τα μεγάλα δάνεια που όφειλε, καθώς και όλοι οι Βασιλείς της Ευρώπης, στους
Ναΐτες Ιππότες. Τότε ο Πάπας έστειλε επιστολές
με την παπική σφραγίδα, προς όλους τους διοι-

κητές των στρατιωτικών μονάδων της Καθολικής Ευρώπης, με εντολή να ανοιχτούν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1307. Η εντολή του
ήταν «σύμφωνα με όραμα του Ιησού, έπρεπε να
σφάξουν όλους τους Ναΐτες Ιππότες και τις οικογένειες τους.»
Στο τέλος της Μαύρης Παρασκευής πάνω από
250.000 ψυχές σε όλη την Ευρώπη σφαγιάστηκαν και τα χρέη παραγράφηκαν.
Μήπως σας προβληματίζει το γεγονός, που ο
Πούτιν εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης του
Σόρρος; Λέτε να βρισκόμαστε προς εκκολαπτόμενη Παρασκευή και 13; Οικονομική βέβαια!
Η Ιστορία έχει κρατήσει την ανάσα της, δεν
υπάρχουν καθαρόαιμα στον πολιτικό στίβο, παρά
μόνο άτομα με στομωμένη φαντασία και αμφιλεγόμενη κοινωνική ηθική και εντιμότητα, που ενώ
προσπαθούν να πετάξουν με Αετούς, κάνουν παρέα με γαλοπούλες. Δεν είναι τρομακτικό να καίγεται η Αθήνα, η χώρα ολόκληρη και οι βουλευτές μας να χειροκροτούν γιατί ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, που θα δημιουργήσει πίσω από την
πρόσοψη κάθε μικρού σπιτιού ένα σύμπαν απογοήτευσης χωρίς ελπίδα;
Η καρδιά της χώρας έχει μολυνθεί και ο κακοήθης όγκος στο τέλμα της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της καταπίεσης είναι στα πρόθυρα της
έκρηξης. Πρέπει να κάνουμε κάτι έστω και επώδυνο για να ξαναζωντανέψουμε την ελπίδα μέσα
μας. Οι καταθέσεις μας στην τράπεζα της υπομονής ξεπέρασαν το όριο επιφυλακής.
Σκοπεύω να διατηρήσω την ανεξαρτησία της
σκέψης και του πνεύματός μου, παραμένω ένας
διαρκής δημόσιος μπελάς που αμφισβητώ τις
αποδεκτές αλήθειες.

1. Johann Goethe «Italieηische Rrise». To έργο καταγράφει το έργο του συγγραφέα στην Iταλία το 1786
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κοινωνικά

Παιδίον νέον
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
B’ μέρος

Έ

παιζε ποδόσφαιρο µε τα άλλα παιδιά στο
προαύλιο. Όταν τον πλησίασε ο φύλακας. «Έχεις επισκέψεις, ακολούθα µε».
Στο στενό δωµάτιο που τον οδήγησε ήταν ο πατέρας του· είπε πως περίµενε έξω στο δρόµο, απ' το
πρωί στις εφτά. Γέρασε πολύ. Η φωνή του, κοφτή
και βαριά, έσπασε, κι ο Κωστής πολύ συγκινήθηκε
απ' τα δάκρυα που γυάλιζαν στα µάτια του. Σα να
'ταν ψιλά, γυαλιστερά µαχαίρα, και του κεντούσαν
την καρδιά.
Εκεί δα, στον πάγκο που καθόταν ο γέρος, έσκυψε και του φίλησε το χέρι, κι αυτός πήρε το κεφάλι του Κωστή στο στήθος του. «Γιε µου, γιε µου»,
έκλαιγε ο φτωχός.
Όταν ήρθαν να του πούνε πως είναι ώρα για να
φύγει, ρώτησε τον Κωστή για την ποινή. - «Πότε
λήγει:» - Όχι, δεν ξέρει. Θέλει ακόµα χρόνια, τρία,
τριάµισι. Όµως στο χωριό, να το ξέρουν, δεν θα
γυρίσει. Θα πιάσει εδώ δουλειά και θα τους στέλνει χρήµατα για τα κορίτσια.
Ο γέρος δεν επέµεινε, είπε µόνο: Τάχα τον Θεό;
δεν τον ντρέπεσαι; Και το Γιάννη, και τη χήρα, τη
µάνα του;
Ύστερα, ο πατέρας έφυγε, και θα 'ταν όλα όπως
τ' άφησε, αν δεν του άλλαζαν κελί, λόγω καλής
διαγωγής. Όχι πως εδώ ήταν καλύτερα. Το ίδιο
µονότονο βάδισµα του δεσµοφύλακα, το βράδυ
που κόβει βόλτες στο διάδροµο. Το ίδιο παράθυρο, ο ίδιος δρόµος στην προέκτασή του. Μόνο η
στριφτή σκάλα λείπει κι η µικρή υπηρέτρια απ'
αντίκρυ έχει κάτι να ξεγελάει τη µοναξιά του.
Κι όµως εδώ, σ' αυτό το νέο κελί, έγινε η µετάλλαξή του. Ξαναθυµήθηκε εκείνο το γράµµα.
Έψαξε µια µέρα και το βρήκε. Έτσι, για να 'χει να
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κάνει κάτι. Καλά, µα τα µάτια του τι έπαθαν; Πήγαν
και καρφώθηκαν εκεί δα, στη µέση της σελίδας, κι
αδύνατο να τα πάρει απ' αυτή την αράδα.
«Μια ανθρώπινη ζωή, δεν είναι µικρό πράγµα».
Μια ανθρώπινη ζωή, δηλαδή ο Γιάννης, που σκοτώθηκε πάνω στον καυγά. Αυτός, ο Κωστής, όπου
να 'ναι θα βγει απ' τη φυλακή. Ενώ ο Γιάννης; O
Γιάννης που έπαιζαν µαζί σαν ήταν παιδιά. Δυο
χρόνια τώρα... Αυτός δε θα βγει ποτέ... Βγαίνουν
από τον τάφο τους οι νεκροί; Δεν βγαίνουν.
Φονιάς! Η λέξη που την πρόφερε µόνος του, για
πρώτη φορά, ξαφνικά µεγάλωσε. Πήρε κάτι απίθανες διαστάσεις. Κάθε γράµµα της, κι από µια
µεγάλη πέτρα, έτοιµη να πέσει απάνω του. Αυτό
είναι. Το κρίµα θα τον κυνηγάει παντού. Όπου κι αν
πάει. Όσα χρόνια κι αν περάσουν. Τίποτα δεν θα
τον σώσει από αυτή τη λέξη. Τίποτα; Πώς τίποτα;
«ο Θεός είναι µεγάλος». Το γράµµα ήταν εκεί
ανοιχτό, να του το θυµίζει, «αν µετανοήσεις αληθινά θα σε συγχωρέσει, όχι µόνο ο Θεός και οι
άνθρωποι, ακόµα και η µάνα του Γιάννη». 'Όχι, όχι,
η µάνα του Γιάννη ποτέ.
'Έτσι είναι που βρέθηκε ξαφνικά γονατιστός, µε
το κεφάλι µες στα χέρια. Ύστερα, τα δάκρυα ήρθαν
µόνα τους ...
Εκείνες τις ηµέρες δεν έφευγε από το παράθυρο. Όµως, δε χάζευε όπως άλλοτε, µε τους ανθρώπους που, σπάνια περνάνε. Άλλο βλέπει. Εδώ
τα σπίτια δεν κρύβουν ολότελα τη θέα. Ανάµεσα
από δυο κτίρια µπορεί και βλέπει. Ένα µεγάλο κάδρο, πες µε πολύ βάθος γαλάζιο. Ουρανός; Όχι;
Θάλασσα; Ούτε. Βουνό είναι, γαλάζιο. Έτσι φαίνο
νται από µακριά τα βουνά της Αιτωλίας... Mα δεν
έχει σηµασία. Αυτός εκεί, σ' αυτό το γαλάζιο βάθος

τοποθετεί το χωριό του. Με τα σπιτάκια αραιά, τις
ξερολιθιές, το σχολείο και στη µέση την εκκλησία
του κάτασπρη, όπως περιστέρι που στάθηκε για να
ξαποστάσει.
Ούτε κατάλαβε πώς νύχτωσε. Έτσι γίνεται το
χειµώνα. Η νύχτα πέφτει απότοµα και δεν προφταίνεις να προσαρµοστείς. Όχι όµως και στη φυλακή. Στη φυλακή είναι αλλιώς. Παντού φώτα
µικρά, µεγάλα ακόµα και ο δρόµος έξω από το
φράχτη της φυλακής φωτίζεται. Κάθε δέκα µέτρα
µια κολώνα και ψηλά ο ηλεκτρικός γλόµπος δεν
τσιγκουνεύεται. Ρίχνει το φως για να περνούν οι
περαστικοί και ν' αποθαρρύνονται όσοι σκέπτονται
τη διαφυγή.
Η νύχτα που απλώθηκε, ήταν η Χριστουγεννιάτικη. Το τοπίο θάµπωσε πολύ, κρύφτηκε, ολότελα.
Όµως η νοσταλγία που φέρνει η νύχτα, έµεινε...
Ένα µικρό αγόρι, ψέλνει τα τροπάρια της Γέννησης
κοντά στον ψάλτη, πατέρα του «παιδίον νέον, ο
προ αιώνων Θεός». Αυτός ο µακρινός εαυτός του,
έδιωξε την αίσθηση της πραγµατικότητας. Αλλά
και η ονειροπόληση τελείωσε. Έτσι γίνεται πάντα
µε τα όνειρα. Κι αυτός είν' εκεί, πίσω απ' τα σίδερα,
µε τη µνήµη του και το κρίµα στο λαιµό του.
Αχ! Να µπορούσε να ξαναγίνει παιδί, µ' εκείνη
την ξάστερη φωνή, µε τα καθαρά χέρια να σελαγίσει το µικρό κοπάδι τους τα γίδια στις ράχες...
Τι κάθεται και σκέφτεται τώρα... Γίνονται αυτά
τα πράγµατα; Κι όµως, το γράµµα είναι εκεί, η ίδια
σελίδα, η ίδια αράδα: «Αν µετανιώσεις αληθινά ο
δρόµος της συγχώρεσης θ' ανοίξει».
Και τότε τ' αποφάσισε: Θα 'ρθω Παπαναστάση...
Τρεις χρονιές ακόµα, χωρίς Χριστούγεννα, όµως
στον τρίτο χρόνο απάνω... Mα ποιος µιλάει;
Αυτή η φωνή, είναι η φωνή του; Μα βέβαια. Στο
κελί δεν είναι άλλος κανείς...
Από δω και εµπρός οι µέρες γίνονται πιο µικρές.
Δύσκολες, όπως πάντα µες στη φυλακή, αποπνικτικές, αλλά πιο µικρές, λιγότερο πικρές.

Λες και κράτησαν κάτι από εκείνη τη Χριστουγεννιάτικη νύχτα που τις µικραίνει.
Όταν έφτασε η µέρα για την απόλυσή του, ένιωσε αµήχανα. Προς τα πού θα τραβήξει; Πώς είναι
να περπατάς ελεύθερος στο δρόµο;
Στο χωριό έφτασε νύχτα. Του φάνηκε πως τίποτα δεν άλλαξε, κι ας πέρασαν πέντε ολόκληρα
χρόνια. Εκτός αν δεν µπορούσε αυτός να δει, επειδή ήταν νύχτα, κι ήταν και το χιόνι. Αλήθεια, το
χιόνι τα δείχνει όλα ίδια. Τα µικρά, σιωπηλά σπιτάκια, τα δέντρα, τις πέτρες...
Περπατάει βιαστικά στα µικρά λασπερά δροµάκια και τα σκυλιά τον αλυχτάνε γιατί τον είχαν ξεχάσει. Εκεί δα, πίσω απ' το φράχτη, είν' ένα σπίτι,
το δικό τους. Το ξέρει καλά αυτό το σπιτάκι. Να, η
λεύκα απ' έξω, γυµνή. Ανατριχιάζει σύγκορµη απ'
το χιόνι που 'χει καθίσει απάνω της. Κάτω απ' αυτή την άσπρη στέγη, ησυχάζουν δύο γέροι πικραµένοι, όλο παράπονο για τη ζωή. Δύο κοριτσίστικα πρόσωπα, φοβισµένα σαν πουλιά στο κλουβί. Και η δική του σκιά...
'Ένα βήµα ακόµα και θα του ανοίξουν την πόρτα
και την αγκαλιά τους. Θα τους πει πως ήρθε, κι από
δω κι εµπρός... Μα όχι!
Ψάχνει· ακόµα λίγο. Να το σπίτι που ζητάει µες
στη νύχτα. Του άνοιξε ο ίδιος ο παπάς. Παράξενο,
τίποτα δε τον ξάφνιασε. Λες και τον περίµενε και
µάλιστα αυτήν εδώ την ώρα...
Στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία που όλο το
χωριό ήταν µαζεµένο στην εκκλησία, απόρησαν µ'
αυτό το νέο, που στεκόταν πίσω απ' το δεξιό ψαλτήρι. Πρόσωπο αδύνατο, χλωµό, συνεσταλµένο.
Όταν είδαν τον Παπαναστάση που τον καλοχαιρέτησε, αναρωτήθηκαν: Ποιος να 'ναι αυτός ο ξένος;
Κάποιος έσκυψε στ' αυτί του πλαϊνού του. Εκείνος
δεν τον πίστεψε: O φονιάς; Tέτοια αλλαγή ο Κωστής;
Η ηχώ µέσα στους θόλους της κατάµεστης εκκλησίας επανέλαβε: «Παιδίον νέον».
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Ετήσιο μνημόσυνο εκλιπόντων μελών
ΕΑΑΝ παράρτημα Κρήτης
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε της ΕΑΑΝ
Παράρτημα Κρήτης
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του Ναυτικού
Μουσείου Κρήτης
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι

Ήρθαν στον κόσμο αυτό, έζησαν τα δύσκολα
χρόνια της παιδικής των ζωής, αγωνιστήκαν τίμια, ευσυνείδητα χριστιανικά και με τις συντρόφους της ζωής των, δημιούργησαν μια ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά και εγγόνια.
Στην πορεία της στρατιωτικής των θητείας,
ήταν υπόδειγμα άξιου Αξιωματικού με σεβασμό
στην πατρίδα και στο έθνος, με σεβασμό στο καθήκον και στις υποχρεώσεις, με σεβασμό στη
στρατιωτική κοινωνία, στους ανώτερους και κατωτέρους και προπάντων με σεβασμό στα Εθνικά
και πατριωτικά ιδεώδη. Πρωτοπόροι στις δύσκολες περιστάσεις και ακλόνητοι αγωνιστές του
καλού και του αγαθού.
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Εκτιμήθηκαν και τιμήθηκαν.
Αλησμόνητοι Συνάδελφοι που μόλις σας μνημόνευσε ο εφημέριος του Ναού, η μνήμη σας θα
είναι αιώνια. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σας
στη βασιλεία των Ουρανών.
Στους συγγενείς και φίλους εύχομαι η μνήμη
των να τους δίνει κουράγιο και υπομονή.
Τελειώνοντας σας παρακαλώ να κατεβείτε
στο πολιτιστικό κέντρο του Ναού προκειμένου να
πάρουμε ένα καφέ στη μνήμη των.
Επίσης, ο πρόεδρος με εξουσιοδότησε να σας
ενημερώσω ότι απεβίωσε η σύζυγος του Επιτίμου Προέδρου μας, Ναυάρχου εα κ. Γεωργίου
Αποστολάκη και η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 4.00 μ.μ. αύριο στον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου στο Γεράνι Ρεθύμνου.
Ευχαριστώ
Παναγιώτης Aγγ. Δούκας
Aντιπλοίαρχος (ΠY- ΔIAX) εα ΠN

Λαθρομετανάστες
Απορώ και εξίσταμαι με τη Λογική του
Κράτους αφού είναι
παγκοίνως γνωστό ότι τους
λαθρομετανάστες με τις υπάρχουσες μεθόδους
και μέσα δεν μπορεί να τους αναχαιτίσει. Γιατί
γέμισε η Αθήνα μαυριδερούς; Γιατί, όταν ορισμένοι προσπαθούν να δραπετεύσουν σε άλλες
χώρες, τους συλλαμβάνουμε και τους γυρίζουμε πίσω στην Ελλάδα; Μας χρειάζονται προφανώς περισσότεροι!

Πάντα επίκαιρος ο Σουρής
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Η χρεωκοπία ante portas
Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι να σωθούμε
από την χρεωκοπία αλλά και να σωθούμε απ’
αυτούς που την δημιούργησαν. Ζητάω πολλά;
Δε νομίζω.

Κατά το λαό και οι άρχοντές του
Αφού ο ελληνικός λαός αρέσκεται να ικανοποιείται με λόγια αέρος και κούφιες υποσχέσεις,
να μην τα βάζουμε μόνο με τους πολιτικούς αλλά και με τους εαυτούς μας, γιατί οι 300 της
Βουλής από κάποιους Έλληνες επελέγησαν και
ΞΑΝΑεπιλέγησαν.

Πόσο κοστολογείται
μια ανθρώπινη ζωή
Για 1.600 ευρώ οι δολοφόνοι ληστές, δολοφόνησαν ένα συνάνθρωπό μας φαρμακοποιό,
βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.
Άραγε έχουμε το δικαίωμα να κυκλοφορούμε
ως ελεύθεροι πολίτες; Aναρωτιέμαι, ποιος θα
μας εγγυηθεί;

Η Αφρική μετακόμισε στην Ελλάδα

Αχ πατρίδα μου Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!

Σύμφωνα με γεωλογικές έρευνες και μελέτες
η Αφρική μελλοντικά θα ενωθεί με την Ευρώπη και ιδιαιτέρα με την Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα
ότι η Αφρική ήδη μετακόμισε στην Ελλάδα και
νιώθουμε τη βαριά ανάσα της και το σκούρο
χρώμα της παντού, σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Η Μαύρη Επέτειος της Γενοκτονίας
των Ποντίων

Όταν έχεις τέτοιους φίλους
τι τους θέλεις τους εχθρούς

Η διαβόητη Μαρία Ρεπούση, μας προέκυψε και
βουλευτίνα με το κόμμα του κ. Κουβέλη και ενώ
το Προεδρείο της Βουλής κήρυξε ενός λεπτού
σιγή για τη Μαύρη Επέτειο της Γενοκτονίας των
Ποντίων, η κ. Ρεπούση αποχώρησε επιδεικτικά
από την αίθουσα. Τι θέλει να παραστήσει με τη
στάση της; Τον καμπόσο ή τον αναθεωρητή της
Ιστορίας;

Η φίλη μας Τουρκία διά του πρωθυπουργού
της, μας συμβούλευε να μην προχωρούμε σε
εξοπλισμούς, διότι ήδη επτωχεύσαμε και η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Εκείνη όμως, όπως
διαβάζουμε στον ημερήσιο Τύπο, κάνει καινούργιες παραγγελίες σε αεροπλάνα, που δεν
μπορείς να τα εντοπίσεις.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προσήλθαμε σε
τούτο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Νέας Χώρας όπου ανήκει ενοριακά και
το ακίνητό μας, για να παρακολουθήσουμε το
ετήσιο μνημόσυνο και να προσθέσουμε την αγάπη μας και τις δικές μας ευχές, στις δεήσεις της
εκκλησίας μας για την ανάπαυση των ψυχών των
αλησμόνητων συναδέλφων μας που προπέμψαμε στο τελευταίο ταξίδι των.

Η Πατρίδα τους τίμησε με ηθικές αμοιβές και
δικαίως τους απένειμε την τιμή να ανέβουν τις
βαθμίδες στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού,
τίμησαν την αξία των, τίμησαν την αγάπη και την
αφοσίωση στη στρατιωτική ιδέα για την πατρίδα.
Έθεσαν τους εαυτούς των, στο καθήκον και στην
προσήλωση στην επαγγελματική τους κατάρτιση
και απόδοση.

Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

ANAKOINΩΣEIΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΑΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ
Επιμέλεια: Η Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ στις 25 Νοεμβρίου 2012
Με το πρακτικό Δ.Σ./ΕΑΑΝ αριθμ. 105/7-3-12 θέμα 8ο αποφασίστηκε, όπως αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ λόγω λήξεως της θητείας των μελών του νυν Δ.Σ. διεξαχθούν την Κυριακή 25/11/12. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 115/235-12 θέμα 2ο δημοσιεύουμε τις ισχύουσες διατάξεις εκλογής του Δ.Σ./ΕΑΑΝ και τις διαδικασίες
για τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012 προς ενημέρωση των μελών που έχουν δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως κατωτέρω:
Kοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ αρ. φύλλου 216 Τεύχος Δεύτερο από 31 Μαρτίου 1993
(αρ. φ. 932/2/93/18.2.93 ΥΕΘΑ/ΓΕΝ)
Κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων
Θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου
1911/90 «Εισαγωγή γυναικών στις Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών
θεμάτων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1171/72 «Περί
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων».
β. Την υπ’ αριθμ. Υ. 1847/1078399/
1182/0001/7. 8.92 (ΦΕΚ 525/τ. Β/14.8.92) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς
Οικονομικών».
γ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 932/9/91 από 30.3.91 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών, με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστρά-
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των Αξιωματικών ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (ΦΕΚ 465
Β΄/25.6.91), αποφασίζουμε:
2. Τροποποιούμε ως ακολούθως τη σχετική
απόφαση:
α. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι
Ανώτατοι Αξιωματικοί του ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, Βαθμού Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος από αυτούς, Βαθμού Αρχιπλοιάρχου.
(2) Από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) προέρχονται από τους Μαχίμους-Δασκάλους, ένα (1) από τους ΜηχανικούςΧημικούς, ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1)
από τους Λιμενικούς, ένα (1) από τους Ιατρούς
και τρία (3) από τα Πληρώματα Στόλου (νυν ειδικότητες [Ε]).
(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

δεν μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.
β. Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της
ΕΑΑΝ και σε περίπτωση θανάτου, ο εκάστοτε
δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματός
τους.
(2) Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
κάτω απ’ αυτές τα ονόματα των υποψηφίων κατά
ειδικότητα, όπου απαιτείται, ήτοι:
α) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
β) Μέλη.
Μάχιμοι – Δάσκαλοι.
Μηχανικοί – Χημικοί κ.λπ., ως ανωτέρω υποπαρ. 2α (2).
(3) Οι απαιτούμενοι σταυροί προτιμήσεως τίθενται ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι,
κατά περίπτωση, οι εξής:
(α) Για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου: Δύο (2).
(β) Για τους Μαχίμους – Δασκάλους: Δύο (2).
(γ) Για τους Αξιωματικούς Πληρωμάτων Στόλου (νυν ειδικότητες [Ε]): Τρεις (3).
(δ) Για καθεμία από τις λοιπές κατηγορίες:
Ένας (1).
(4) Η ψηφοφορία διενεργείται καταρχήν στα
Γραφεία – Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλον
οριζόμενο από αυτήν κατάλληλο χώρο.
(5) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 π.μ. και τελειώνει στις 4 μ.μ., παρατεινόμενη και πέραν της
ώρας αυτής, σε περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφοφόρων.
(6) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητος
μέλους της ΕΑΑΝ ή Αστυνομικής Ταυτότητος.
Η ψηφοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
(7) Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των
σταυρών προτιμήσεως που συγκέντρωσαν οι
υποψήφιοι. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από τον πρώτο και δεύτερο
πλειοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυτές.
(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που έχουν εκλόγιμη σειρά, η προτεραιότητα κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων.
γ. Υποβολή υποψηφιοτήτων.
(1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν
όλοι οι αναγραφόμενοι στην υποπαρ. 2Β (1) της παρούσας. Αν ο υποψήφιος προέρχεται από την οικογένεια του αποστράτου, εντάσσεται στην ίδια κατηγορία Αξιωματικών που ανήκε και ο εκλιπών.
(2) Η υποβολή υποψηφιότητος πρέπει να γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας.
(3) Κατά την υποβολή της αιτήσεως για υποψηφιότητα είναι απαραίτητη και η επισύναψη φωτοαντιγράφου της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ.
(4) Η υποβολή υποψηφιότητος για τις θέσεις
του Προέδρου και Αντιπροέδρου δεν κωλύει την
ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητος για τη θέση
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία Αξιωματικών στην οποία
ανήκε ο υποψήφιος.
δ. Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
(1) Οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΑΝ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκήρυξη και διοργάνωση των εκλογών, καθώς
και τον καθορισμό του τόπου διενέργειάς τους.
Επίσης, υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη της
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ΕΑΑΝ δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις
εκλογές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υποβολής
υποψηφιότητος εντός της προβλεπόμενης από
την ανωτέρω υποπαρ. 28 (2) προθεσμίας.
ε. Απαρτία.
(1) Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών του, μεταξύ των
οποίων και του Προέδρου ή, εν απουσία του, του
Αντιπροέδρου.
(2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
στ. Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια
εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το σύνολο των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους
(6/11), η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό
της Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν
μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1)
χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της.
(2) Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές, πριν από την παρέλευση του χρόνου παρατάσεως της θητείας του.
ζ. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
εκλείπει ή παραιτείται ή αποδεδειγμένα δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται
από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο με απόφαση του ΥΕΘΑ. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως
της θέσεως του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται
από τον Αντιπρόεδρο, ενώ ο τελευταίος από τον
τρίτο σε σταυρούς προτιμήσεως κ.ο.κ.
η. Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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(1) Η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται με την απόφαση του ΥΕΘΑ
για τη συγκρότησή του. Για την έκδοσή της η ΕΑΑΝ υποχρεούται να υποβάλλει στο ΓΕΝ/Β3, επίσημο πρακτικό των εκλογών, αμέσως μετά τη
διενέργειά τους.
(2) Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα μ’
αυτόν που εκδόθηκε η απόφαση της προηγούμενης υποπαραγράφου.
θ. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΑΝ καταβάλλεται αποζημίωση 4.500 δρχ.
(13,21 ευρώ) κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι
τέσσερις (4) συνεδριάσεις κατά μήνα.
(2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει επιπλέον 50.000 δρχ. (146,74 ευρώ) κατά μήνα.
(3) Η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα
γίνεται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΑΝ.
(4) Ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται στους
προϋπολογισμούς της ΕΑΑΝ (η παράγραφος Θ έχει
υποστεί αλλαγές και δεν ισχύει ως αναγράφεται).
(5) Από τη δημοσίευση της παρούσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Σχετική (γ) παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οδηγίες ΕΑΑΝ επί των προθεσμιών – προϋποθέσεων και διεξαγωγής αρχαιρεσιών την
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία
καθορίζονται, ως ακολούθως, οι απαιτούμενες
λεπτομέρειες των αρχαιρεσιών -για την επιλογή
του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ- που θα πραγματοποιηθούν
την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 στα κεντρικά
γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα Κρήτης,
Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα) - Β.

Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) - ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα).
(1) Ημερομnνία εκλογών (25-11-2012)
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία
του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 28-2-2013 και οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες
πριν από τη λήξη της θητείας αυτής.
Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 ως ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
(2) Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Περιοχή Κέντρου:
Σύμφωνα με την παράγρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθορίστηκε όπως οι εκλογές
θα διεξαχθούν στα γραφεία και στο Εντευκτήριο
της ΕΑΑΝ, για τα Μέλη που κατοικούν στο Κέντρο
(Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα), από ώρα 8.00 μέχρι
16.00, της διάρκειας παρατεινόμενης το αργότερο μέχρι 18.00, ανάλογα με την προσέλευση των
ψηφοφόρων.
Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός των Μελών της Ενώσεως, υπερβαίνει τους
12.000 συναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα
στατιστικά στοιχεία, προσέρχονται να ψηφίσουν
ΜΟΝΟ 2.000-2.300 Μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρατικών διαδικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και
πρέπει να εξασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ, εκτός περιπτώσεων ασθενείας και σοβαρών περιστατικών.
Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα Μέλη
θέτουν υποψηφιότητα και προσέρχονται για να
ψηφίσουν, τόσο η επιλογή του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ
θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και
υπεύθυνη έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.
Θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα με έως
επτά παραβάν εντός του χώρου των γραφείων
και εντευκτηρίου, στα οποία θα έχουν κατανεμη-

θεί -κατ’ αλφαβητική σειρά- τα εγγεγραμμένα
Μέλη. Οι λεπτομέρειες για την ψηφοφορία και
την εφορευτική Επιτροπή αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.
Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος – Β. Ελλάδος – ΝΔ Ελλάδος.
Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλληλο χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο, όπως ορίζεται και για τα εκλογικά
τμήματα της Κεντρικής ΕΑΑΝ.
Η εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία
(3) Μέλη (οπωσδήποτε όχι από τα Δ.Σ.) και τρεις
(3) αναπληρωματικούς. Τα Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) θα καθορισθούν με απόφαση του
Δ.Σ./ΕΑΑΝ, κατόπιν σχετικής προτάσεως των Δ.Σ.
Παραρτημάτων. Το ένα (1) από τα τρία τακτικά Μέλη της εφορευτικής Επιτροπής, θα εκτελεί χρέη
Προέδρου και θα ορισθεί με σχετική απόφαση του
Δ.Σ./ΕΑΑΝ. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΑΑΝ.
Η ψηφοφορία στα Παραρτήματα διαρκεί όπως
και στα Κεντρικά γραφεία, από ώρας 8.00 έως
16.00, παρατεινόμενη -ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από
της ώρας 18.00.
Η εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσει και υπογράφει τους πίνακες
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα
των ψηφισάντων μελών και τους αποστέλλει
αυθημερόν και το ταχύτερο με ΦΑΞ στην ΕΑΑΝ
(ΦΑΞ: 210 3310429), για τη συγκεντρωτική καταμέτρηση των ψήφων και τον έλεγχο των ψηφισάντων βάσει του γενικού πίνακα των Μελών
της ΕΑΑΝ, προς αποφυγή τυχόν διπλοψηφίας.
Οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών
των Παραρτημάτων αποστέλλουν με κάθε δυνατό μέσον, τα πρωτότυπα των πινάκων αποτελεσμάτων και ψηφισάντων, δεόντως επικυρωμένα
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από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
αυθημερόν, στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΑΑΝ,
για περαιτέρω έλεγχο.
(3) Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία, είναι οπωσδήποτε μυστική, και
θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
(α) Προσέλευση ψηφοφόρων, είσοδος σε ένα
από τα εκλογικά τμήματα (Κεντρικά ΕΑΑΝ), που
θα είναι κατανεμημένοι σύμφωνα με το αρχικό
γράμμα του επωνύμου τους.
(β) Παράδοση της ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΝ ή
της αστυνομικής, στην εφορευτική Επιτροπή, για
έλεγχο και διαγραφή του ονόματος από το σχετικό πίνακα (μητρώα Μελών ΕΑΑΝ) και παραλαβή έγκυρου φάκελου μετά του ψηφοδελτίου.
(γ) Ο ψηφοφόρος αποσύρεται πίσω από το υφασμάτινο παραπέτασμα για τη συμπλήρωση, με τον
απαιτούμενο αριθμό σταυρών, του ψηφοδελτίου
(μαύρο ή μπλε στυλό διαρκείας μόνο) το οποίο στη
συνέχεια τοποθετεί εντός του φακέλου.
(δ) Ρίψη του φακέλου εντός της κάλπης και παραλαβή της ταυτότητάς του από την Επιτροπή.
Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω
σταυρών προτιμήσεως, διευκρινίζονται τα
ακόλουθα:
(α) Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό είναι άκυρο.
(β) Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους
προβλεπόμενους σταυρούς είναι και πάλι άκυρο.
Εάν σε ένα ψηφοδέλτιο έχουν τεθεί, σε οιαδήποτε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από
τους προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο
είναι άκυρο.
Ο αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών, θα
αναγράφεται στον τίτλο της κατηγορίας των υποψηφίων.
(γ) Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως είναι έγκυρο. Απλώς θα στερηθούν σταυρού προτιμήσεως οι υποψήφιοι μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών που δεν θα έχει τεθεί σταυρός.
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(δ) Οι ψηφοφόροι, δύνανται να έχουν εφοδιασθεί εκ των προτέρων από την ΕΑΑΝ με ψηφοδέλτια. Η τοποθέτησή τους όμως στον έγκυρο
φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το παραπέτασμα. Η ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απαγορεύεται, ως ορίζει η κοινή Υπουργική Απόφαση.
Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εντός και πέριξ των χώρων της ΕΑΑΝ,
αποτελεί παράβαση του εκλογικού νόμου και αντιδεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά.
(4) Ψηφοδέλτια – Υποψηφιότητες
Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυπωθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012.
Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, δύνανται τα
μέλη να παραλαμβάνουν ψηφοδέλτια και προ των
εκλογών για συμπλήρωση και να τα θέτουν εντός
του παραδιδομένου, από την εφορευτική επιτροπή
φακέλου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πίσω
από το παραπέτασμα. Η εφορευτική επιτροπή, πάντως, θα παραδίδει υποχρεωτικά και το φάκελο και
το ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν
χωριστά κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και
κατ’ αλφαβηική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαιτούμενους σταυρούς για
κάθε ειδικότητα. Ήτοι:
Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος (δύο σταυροί)
Μάχιμοι – Διδάσκαλοι (δύο σταυροί)
Μηχανικοί – Χημικοί (ένας σταυρός)
Οικονομικοί (ένας σταυρός)
Υγειονομικοί (ένας σταυρός)
Λιμενικοί (ένας σταυρός)
Eιδικοτήτων (Ε) (τρεις σταυροί)
Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται παραπλεύρως
και κατά προτίμηση, αριστερά του ονόματος και
με τρόπο ώστε να μη χωρεί καμία αμφιβολία σε
ποιον ανήκει. Επίσης, ο σταυρός πρέπει να τίθεται
με μαύρο ή μπλε στυλό.
Δικαίωμα ψήφου, έχουν άπαντα τα τακτικά

και ορφανικά μέλη της ΕΑΑΝ ανεξάρτητα φύλου
και βαθμού. Η επίδειξη ταυτότητας, ειτε της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει την εφορευτική επιτροπή) είτε αστυνομικής, είναι απαραίτητη. Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα
και δεν είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος
στο ΜΤΝ. Μετά την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ ξεπερνούν τα 12.000. Ο αριθμός αναφέρεται για να
συνειδητοποιηθεί, πόση σημασία έχει η ταχεία,
αθόρυβη, με τάξη και άνευ περιττών χρονοτριβών ψηφοφορία.
Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και
Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι ανεξάρτητα ειδικότητας. Σε
περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας απ’ αυτούς, δικαίωμα έχουν και οι Αρχιπλοίαρχοι. Η
υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα
για την κατηγορία Αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.
Τα ορφανικά μέλη (χήρες, ορφανά) θα τίθενται
στην κατηγορία του αποβιώσαντος προστάτου
μέλους της ΕΑΑΝ, εκτός της κατηγορίας Προέδρου – Αντιπροέδρου.
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευτικές Επιτροπές, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική αίτηση ως τα αναφερόμενα στη συνέχεια
αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και
Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμβάνεται από την ΕΑΑΝ και θα πρέπει να
έχει παραδοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2012.
Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να αποστείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβολής

υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιοδικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το
τεύχος, μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο)
αρκεί να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την ΕΑΑΝ μέχρι την 2η Οκτωβρίου 2012. Οι προσερχόμενοι οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν τα αντίστοιχα έντυπα.
Την 4η Οκτωβρίου 2012 θα συνέλθει το ΔΣ, θα
επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιότητας και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
λάβουν γνώση αυτού προσερχόμενοι στην ΕΑΑΝ. Μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, θα είναι
έτοιμα και τα ψηφοδέλτια για την παραλαβή τους
από τους επιθυμούντες.
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε
κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία, προκειμένου
να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Εντευκτηρίου για ενημέρωση ή να δημοσιευθούν
στο περιοδικο «Θαλασσινοί Απόηχοι».
Το βιογραφικό αυτό σημείωμα μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους
ταυτότητας και εκδόσεσως του 2012 με πολιτική
περιβολή.
Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται
από κανονικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα
καθοριστούν διά κληρώσεως μεταξύ των 12. Τυχόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θα παραμείνουν
ως αναπληρωματικοί. Πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής θα είναι το αρχαιότερο μέλος.
Στα εκλογικά τμήματα θα παρίστανται ανά ένα
ή δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής και γραμματέας.
Η εφορευτική επιτροπή θα διεξαγάγει την όλη
διαδικασία των εκλογών μέχρι πέρατος αυτής,

MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2012

51

ANAKOINΩΣEIΣ
οπότε και θα υπογράψει αυθημερόν το σχετικό
πρωτόκολλο των συνολικών αποτελεσμάτων. Ο
Πρόεδρος ΕΑΑΝ θα παραλάβει ενυπογράφως το
πρωτόκολλο αυτό, προκειμένου να επικυρωθεί
απο το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία να
υποβληθεί στον ΥΕΘΑ μέσω ΓΕΝ για την έκδοση
της σχετικής αποφάσεως διορισμού του νέου ΔΣ.
Τυχόν ενστάσεις, απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές τελεσιδίκως αποκλειστικά και μόνο από την
κεντρική εφορευτική επιτροπή, εντός δύο (2) ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη αποστολή της εφορευτικής επιτροπής, παρακαλούνται
τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο προσφέροντες έτσι
σημαντική βοήθεια στο σώμα των Αποστράτων.
Αιτήσεις για συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 2
Οκτωβρίου, είτε δι’ αποστολής του σχετικού εντύπου,
αποκόπτοντάς το από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας

το, είτε προσερχόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ.
Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλφων για ψηφοφορία την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ
Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός –λόγω της
συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων 11.00-12.30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα προσελεύσεως, ανάλογα του
αρχικού γράμματος επωνύμου:
1) Α έως Δ και Σ: 08.00-10.00
2) Ε έως και Κ: 10.00-12.00
3) Λ έως και Π: 12.00-14.00
4) Ρ έως Τ και Ω: 14.00-16.00
5) Ανεξάρτητα επωνύμου: 16.00-18.00 (περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφοφόρων).
Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι συμβουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευση
των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Αποστέλλεται ταχυδρομικά (δέον να έχει ληφθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι 2/10/12) με συστημένη επιστολή ή κατατίθεται
στην ΕΑΑΝ, μέχρι 2/10/12.
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012, ως υποψήφιος για:
Α) Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος: (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
Β) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ στην ειδικότητα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί, μηδέ εκκρεμεί εις βάρος μου ατιμωτικό αδίκημα, ως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Ημερομηνία:

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για αρχαιρεσίες 25ης Νοεμβρίου 2012
«ΘΑ» Νο 109. Ανακοίνωση + Νομοθεσία + Υπόδειγμα υποψηφιότητας
Μάιος – Ιούνιος 2012
ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και Ημερομηνίες Υποβολής
Ιούλιος – Αύγουστος 2012 «ΘΑ» Νο 110. Ομοίως ως άνω.
Μέχρι 4/10/12 κατάθεση δηλώσεων υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικών
Σεπτέμβριος 2012
Επιτροπών
Οκτώβριος 2012 (5/10/12) Έγκριση από ΔΣ υποψηφιοτήτων (ΔΣ + Εφορευτικές Επιτροπές)
«ΘΑ» Νο 111. Ανακοίνωση + Νομοθεσία + Ανακοίνωση ονομάτων
Οκτώβριος 2012
υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής. Οι «ΘΑ» πρέπει να κυκλοφορήσουν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2012.
Από 5/10/12 μέχρι 20/11/12 ανάρτηση βιογραφικών στον Πίνακα
Ανακοινώσεων ΕΑΑΝ. Από 8/10/09 μέχρι 30/10/12 εκτύπωση ψηφοΟκτώβριος 2012:
δελτίων. Μέχρι 30/10/12 αποστολή ψηφοδελτίων σε παραρτήματα και
διάθεσή τους σε υποψηφίους.
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 09.00-16.00 αρχαιρεσίες στα γραφεία της ΕΑΝοέμβριος 2012:
ΑΝ και στα παραρτήματα αυτής.
Νοέμβριος – Δεκέμβριος Δημοσίευση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών στους «ΘΑ» Νο 112 (Νοέμ2012
βριος – Δεκέμβριος 12)
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Ο/Η Δηλών/ούσα:
(Υπογραφή)
Συνημμένα:
Α) Σύντομο Βιογραφικό (δυνητικό)
Β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ
Παρατηρήσεις:
Α) Οι κατέχοντες αποστρατευτικό βαθμό Ναυάρχου, Υποναυάρχου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα και στην κατηγορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ως Μέλη του ΔΣ στην ειδικότητά τους. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των
αναφερθέντων βαθμών, δύνανται οι Αρχιπλοίαρχοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να ανακηρυχθούν υποψήφιοι.
Οι λοιποί, μόνο ως υποψήφιοι στην ειδικότητά τους.

ANAKOINΩΣEIΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΑΑΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή συμπληρούται στην ΕΑΑΝ, μέχρι 2 Οκτωβρίου 2012)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο κάτωθι υπογράφων επιθυμώ τη συμμετοχή μου στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΝ της 25ης
Νοεμβρίου 2012
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ:

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλών/ούσα:
(Υπογραφή)

Εορτασμός Ανάληψης του Κυρίου
στη Σαλαμίνα
Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 και ώρα 08:00 πραγματοποιήθηκε, στο εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου,
στην περιοχή Περιβόλια στα Βασιλικά Σαλαμίνας, Θεία Λειτουργία, στα πλαίσια εορτασμού της
Αναλήψεως του Κυρίου.
Την τελετή, που γίνεται κάθε χρόνο για να μας
θυμίζει τη μεταφορά του Πολεμικού Ναυστάθμου, από τη Φανερωμένη και τον Πόρο, στη σημερινή του θέση (για την Ιστορία αναφέρεται ότι:
Η απόφαση της Κυβέρνησης Κουμουνδούρου,
ελήφθη το 1878 για την ίδρυσή του και η απόφαση του τότε Δημάρχου Σαλαμίνας Αναγνώστη
Κουλούρη, για τη Δωρεά 3.000 στρεμμάτων στο
Ελληνικό Δημόσιο, στην περιοχή "Αράπη Σαλαμίνας", αλλά και η συμβολαιογραφική πράξη, έγινε αμέσως μετά της Αναλήψεως, το Σάββατο 9
Μαΐου του 1881, με συμβαλλόμενα μέρη απ' τη
μια τον Δημαρχεύοντα πρώτο Δημαρχιακό Πάρεδρο Πέτρο Παπασωτηρίου Σούρμπα και απ'
την άλλη τον Πλοίαρχο του Βασιλικού Ναυτικού
Ανδρέα Μιαούλη, εγγονό του ομώνυμου ήρωα

του '21) τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός του
ΔΣ της ΕΑΑΝ (σχεδόν σύσσωμο) με επικεφαλής
τον Πρόεδρο Αντιναύαρχο εα Σπ. Περβαινά, τον
Αντιπρόεδρο Αντιναύαρχο εα Θ. Γερούκη, τον Διευθ. Σύμβουλο Αντιπλοίαρχο εα Γ. Τζικάκη και
του ΔΣ/ΕΑΑΝ Σαλαμίνας μετά πλήθους Μελών,
εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού ο Αρχηγός
Στόλου Υποναύαρχος Κ. Αινιάν Μαζαράκης, ο Διοικητής ΝΣ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Α. Μιχάλαρος και
ο Διοικητής Υπηρεσίας Φάρων Αρχιπλοίαρχος
Φ. Διαμαντόπουλος, εκ μέρους της Τοπικής αυτοδιοίκησης ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Ι. Τσαβαρής
μετά του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου Ν. Κόγια, του Αντιδημάρχου Π. Παπαθεοχάρη, της επικεφαλής ομάδας της Αντιπολίτευσης Ισ. Νάννου
και λοιπών Δημ. Συμβούλων καθώς και πλήθους
κατοίκων της Σαλαμίνας
Στη συνέχεια ακολούθησε παράθεση λιτού γεύματος, στους προσκεκλημένους και τα μέλη μας, στην
παραδοσιακή ταβέρνα ‘’Ακρογιάλι’’ στα Σελήνια.
Eκ του ΔΣ
Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ / Σαλαμίνας

Aπό 14/06/2012 στο φαρμακείο του NNA εκτελούνται και ηλεκτρονικές συνταγές
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Γενόσημα Φάρμακα
Eπιμελείται ο Yποναύαρχος (M) εα Δ. Aποστολάκης ΠN
Αιφνιδιαστικά τους τελευταίους μήνες, εισέβαλαν
στη ζωή μας τα «γενόσημα φάρμακα». Πολλοί νομίζουν ότι είναι κάτι νέο, αρκετοί αισθάνονται ανασφαλείς, κάποιοι τα παρουσιάζουν ως απειλή,
άλλοι ως ευκαιρία, ενώ οι φήμες συσκοτίζουν τις
επιστημονικές απόψεις και την πραγματικότητα.
Οι θέσεις της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας για το θέμα περιλαμβάνονται στις παρακάτω ερωτήσεις / απαντήσεις και είναι σκόπιμο να
τις προσέξουμε ιδιαιτέρως:
Α) Τι είναι τα γενόσημα φάρμακα; Είναι νέα
κατηγορία φαρμάκων;
Γενόσημα είναι τα φάρμακα που περιέχουν δραστική ουσία η οποία δεν καλύπτεται πλέον από
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα). Κάθε νέο φάρμακο, πρωτότυπο, κυκλοφορεί για ορισμένα χρόνια προστατευμένο, χωρίς δηλαδή να μπορεί άλλη
εταιρεία να κυκλοφορήσει όμοιο. Όταν λήξει η
πατέντα του, πολλές εταιρείες κυκλοφορούν τα
δικά τους φάρμακα, ίδια με το πρωτότυπο, που
επικράτησε να λέγονται γενόσημα (generics). Επομένως δεν πρόκειται για κάτι νέο αφού τα γενόσημα κυκλοφορούν πολλές δεκαετίες σε όλο τον
κόσμο και, φυσικά, στην Ελλάδα. Το 50% της ποσότητας των φαρμάκων που διατίθεται στην Ευρώπη και το 35% στην Ελλάδα, είναι γενόσημα.
Στη χώρα μας σήμερα κυκλοφορούν 3.000 γενόσημα φάρμακα. Πρακτικά, επομένως, δεν υπάρχει
άνθρωπος που δεν τα έχει χρησιμοποιήσει...
Β) Γιατί τα γενόσημα φάρμακα είναι πιο
φθηνά από τα πρωτότυπα; Αυτό δεν έχει συνέπειες στην ποιότητα;
Στην τιμή των πρωτοτύπων ενσωματώνονται και
οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, από την ανακάλυψη του δραστικού συστατικού, μέχρι την κυ-
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κλοφορία του φαρμάκου στην αγορά. Όταν λήξει
η πατέντα, θεωρείται πως όλα αυτά τα έξοδα
έχουν πλέον αποσβεστεί. Γι’ αυτό η τιμή των πρωτοτύπων είναι αυτή που πρώτη μειώνεται και μάλιστα πολύ δραστικά! Στην Ελλάδα, μόλις λήξει η
πατέντα ενός πρωτότυπου φαρμάκου, η τιμή του
μειώνεται κατά 50% ενώ ακόμα παρακάτω ορίζονται οι τιμές των γενοσήμων. Επιπλέον, μέσω
υποχρεωτικών εκπτώσεων και άλλων μέτρων
αλλά και καθώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σε
ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μαζικές προμήθειες
προς τα νοσοκομεία ή μεγάλοι διαγωνισμοί), τελικά οι τιμές υφίστανται περαιτέρω μειώσεις.
Ωστόσο, όλα τα φάρμακα, πρωτότυπα και γενόσημα, κυκλοφορούν κάτω από το ίδιο ακριβώς καθεστώς Ελέγχων και Πιστοποίησης. Γι’ αυτό και η
άλλη, η πιο σωστή –αλλά λιγότερο γνωστή στο
κοινό– ονομασία των γενοσήμων, είναι «ουσιωδώς όμοια». Στα φάρμακα, σε αντίθεση με πολλά
άλλα προϊόντα, δεν επιτρέπονται ποιοτικές διαβαθμίσεις. Όλα οφείλουν να είναι άψογα!
Γ) Η τρόικα και η κυβέρνηση επιβάλλουν τα
γενόσημα φάρμακα, επειδή είναι φθηνότερα, στο πλαίσιο της μείωσης των δαπανών
Υγείας, αδιαφορώντας για τη δημόσια υγεία
στην Ελλάδα.
Τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας, έφεραν
στην επιφάνεια τις δυσλειτουργίες της ελληνικής
οικονομίας, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Δεν θα
μπορούσαν να εξαιρεθούν τα φάρμακα... Ωστόσο,
η αλήθεια είναι ότι τα γενόσημα χρησιμοποιούνται
πολύ περισσότερο στις πιο πλούσιες χώρες του
κόσμου, εκεί δηλαδή που δεν αντιμετωπίζονται
σοβαρά οικονομικά προβλήματα όπως τα δικά μας!
Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, όταν ένα πρωτότυπο

φάρμακο χάσει την πατέντα του και παρά το γεγονός ότι μειώνεται πολύ η τιμή του, αντικαθίσταται
από γενόσημα σε ποσοστό 90%! Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 80% στον Καναδά, 75% στη Γερμανία,
70% στην Αγγλία, 50% στη Γαλλία κ.ο.κ.
Αντίθετα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, στις χώρες
με σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα ποσοστά είναι... μικρότερα! Στην Ισπανία και την Ιταλία είναι 40%,
ενώ λίγο παρακάτω βρίσκεται η Ελλάδα. Επομένως,
η διεύρυνση της χρήσης των γενοσήμων είναι μια
ανάγκη, επιβεβλημένη από τη διεθνή εμπειρία και
πρακτική, ανεξάρτητα από την τρόικα και τα μέτρα
που επιβάλλονται. Τα γενόσημα συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημόσια υγεία, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, εξοικονόμηση πόρων οι οποίοι μπορούν να
διατεθούν επωφελέστερα για το κοινωνικό σύνολο
(π.χ. συντάξεις, επιδόματα κ.ο.κ.).
Δ) Λέγεται πως θα πλημμυρίσει η αγορά από
φάρμακα που παράγονται στην Ινδία, το Πακιστάν ή την Κίνα. Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα γενοσήμων που δεν παράγονται στην
Ελλάδα ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα;
Καταρχάς, για να εισαχθεί ένα φάρμακο στην ελληνική αγορά, όπως και στην ευρωπαϊκή απαιτείται να πληροί μια σειρά από αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να κατέχει σειρά πιστοποιητικών που εκδίδονται από διάφορες αρχές.
Αυτό σημαίνει πολύπλευρος έλεγχος. Συνολικά,
όλα αυτά ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές,
όπως είναι στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επειδή, ωστόσο, η σύγχυση
που επικράτησε κινδυνεύει να κάψει και τα χλωρά
μαζί με τα ξερά, τόσο η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) όσο και άλλοι αρμόδιοι
επιστημονικοί φορείς, όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι,
τάσσονται υπέρ της συνταγογράφησης επώνυμων
γενοσήμων (branded generics) και όχι υπέρ της
ανώνυμης συνταγογράφησης, με βάση τη δραστική ουσία. Με αυτό τον τρόπο, όλοι θα γνωρίζουμε

τι ακριβώς χρησιμοποιεί ο ασθενής, ποιος και πού
το παράγει και ποιος το χορηγεί. Αν επικρατήσει η
λογική της «ανώνυμης συνταγογράφησης» και
των φθηνότερων φαρμάκων, πρακτικά κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες, όπως κανείς
δεν μπορεί σήμερα να εγγυηθεί την ποιότητα π.χ.
φαρμάκων που αγοράζονται «φτηνά» από το
internet. Όση προσπάθεια και να καταβάλλουν οι
αρχές, είναι εντελώς αδύνατο να ελέγχονται όλα
τα φάρμακα ή έστω τα περισσότερα από αυτά. Κι
αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την
Ελλάδα. Είναι λάθος, επομένως, να θεωρείται η
ποιότητα ζήτημα χώρας προέλευσης. Είναι θέμα
εργοστασίου παραγωγής κι εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι εγγυήσεις! Με βάση τα παραπάνω, η
απάντηση σε αυτή την αντικειμενική αδυναμία
ελέγχων, είναι το Επώνυμο Γενόσημο Φάρμακο.
Κι αυτό γιατί κάθε σοβαρή εταιρεία, στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο, εφαρμόζει Ποιοτικούς
Ελέγχους σε όλα τα στάδια, από τις πρώτες ύλες
μέχρι το τελικό προϊόν, στο ράφι του φαρμακείου.
Πολύ συχνά, μάλιστα, οι προδιαγραφές των εργοστασίων είναι αυστηρότερες από τις επίσημες.
Αυτό συμβαίνει γιατί η άψογη ποιότητα είναι προϋπόθεση της καλής φήμης η οποία εξασφαλίζει,
μακροπρόθεσμα, την εμπιστοσύνη του ιατρικού
κόσμου. Όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος που αξίζει
να καταβληθεί αφού εξασφαλίζει ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
Για την φαρμακευτική μας βιομηχανία σημειώνεται ότι:
Α. Στην Ελλάδα λειτουργούν 21 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων.
Β. Οι παραγωγικές θέσεις εργασίας ανέρχονται σε
8.500 περίπου.
Γ. Το βιομηχανικό δυναμικό μπορεί να καλύψει το
50% των αναγκών της χώρας.
Δ. Ελληνικής παραγωγής φάρμακα εξάγονται σε
60 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία κ.λπ.).
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Μια θεάρεστη πράξη
Στο πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα του
Πλοιάρχου (Ο) Αθανασίου Τζούβελη ΠΝ εα και
της συζύγου του, σκοτώθηκαν επίσης δύο Πακιστανοί, στην οικειοθελή προσπάθειά τους να
τους απεγκλωβίσουν από το αυτοκίνητό τους,
το οποίο είχε παγιδευτεί στη σιδηροδρομική
γραμμή στο Κρυονέρι.
Ο Δήμαρχος Διονύσου στην περιοχή του
οποίου ανήκει η περιοχή του ατυχήματος άνοιξε
στην ΕΤΕ τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN, GR
951106620000066261013057 που ανήκει
στο όνομα Qaiser Nadeem με πατρώνυμο Latif
Qureshi για βοήθεια των πτωχών οικογενειών.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η κατάθεση 300 ευρώ στον παραπάνω λογαριασμό από
το Ταμείο Πρόνοιας ΕΑΑΝ εν ονόματι ΕΑΑΝ.
Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ προτρέπει τους συναδέλφους
που επιθυμούν να ενισχύσουν τις οικογένειες
των Πακιστανών να καταθέσουν το χρηματικό
ποσό που αποφασίσουν, στον ανωτέρω λογαριασμό.
Eκ της EAAN

Ενημερωτικό σημείωμα συνιδιοκτητών μελών OΣMAN προγράμματος ΒΓΕΘΙ/Κερατέας
1.Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για ενημέρωση
εξελίξεων και ενεργειών Επιτροπής Συνδιοκτητών ανωτέρω προγράμματος με στοιχεία
www.bgthipn.gr
2. Στην εν λόγω ιστοσελίδα θα ήταν επιθυμητό
να αποστείλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες τα στοιχεία τους (e-mail – τηλέφωνο – διεύθυνση)
για να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ επιτροπής και μελών του προγράμματος.
Η επιτροπή συνιδιοκτητών

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τον αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ. Χριστίδη και τα μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, για τη συμμετοχή τους στο βαθύτατο πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και
παππού, αντιπλοίαρχου ΕΑ ΠΜ, Κοβότσου Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου.
Η σύζυγος Μαρία Κοβότσου,
Τα τέκνα Ελ. Κοβότσου, Ευ. Κοβότσος

Aνθρωπιστικός Mη Kερδοσκοπικός Σύλλογος Kαρδιοπαθών Aξ/
κων εα ΠN, ΛΣ και Φίλων
Κύριοι, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας, σας ευχαριστούμε θερμά για
την έγκριση και χορηγία από την ΕΑΑΝ του ποσού
των πεντακοσίων ευρώ (500), δεύτερη αρωγή,
διά την εκτέλεση του θεάρεστου Ανθρωπιστικού
Έργου μας και τη βοήθεια προς δοκιμαζόμενους
συνανθρώπους μας.
Για το ΔΣ
Μακρής Κωνσταντίνος
Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα, Πρόεδρος
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Ευχαριστήριο
Με αυτή την επιστολή µου θα ήθελα να εκφράσω
τις θερµές µου ευχαριστίες, προσωπικά στους
Ιατρούς: Αντιπλοίαρχο (YI) Σ. Μαυρίκο ΠΝ χειρουργό ουρολόγο και Πλωτάρχη (ΙΥ) Ν. Ίβρο ΠΝ,
χειρουργό, επιµελητή Α' χειρουργικής κλινικής
ΝΝΑ, για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας µου, καθώς
επίσης και στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΝΑ
για τις άριστες υπηρεσίες που µου παρείχαν.
Στις δύσκολες ηµέρες που διανύουµε, τέτοιες
ενέργειες αποτελούν σανίδα σωτηρίας στα σοβαρά
κοινωνικά, προσωπικά και οικογενειακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ο κάθε ένας χωριστά.
Με εκτίµηση Αντιπλοίαρχος (Ε) εα
Γ. Μακεδόνας ΠΝ

Από ΓΕΝ
Θέμα: Νέα ιστοσελίδα ΠΟΝ
1. Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με σχετικό, αναφέρθηκε έναρξη νέας ιστοσελίδας του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού στην οποία τα μέλη θα
έχουν δυνατότητα:
Α. Να ενημερώνονται άμεσα για τιμές, προσφορές, νέες συνεργασίες και δραστηριότητες του
Οργανισμού.
B. Να διαβιβάζουν παρατηρήσεις, διαπιστώσεις,
προτάσεις για τη βελτίωση της ιστοσελίδας.
2. Η πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι
δυνατή τόσο μέσω συνδέσμου από την ιστοσελίδα του ΠΝ: hellenicnavy.gr όσο και απευθείας
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Pon-Hn.gr
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για ενημέρωση προσωπικού σας.

Ευχαριστήριο
Μέσω των στηλών του περιοδικού μας «Απόηχοι»
θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Ιατρούς και όλο

το προσωπικό του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών του ΝΝΑ κατά την 29-1-2012 και ώρα 9ην
πρωινήν λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, ως
και άλλων σοβαρών περιστατικών, την ίδια μέρα,
που είδαν τα μάτια μου τι προσπάθεια έκαναν όλοι
για να βελτιώσουν την υγεία όλων.
Αυτό το τμήμα αξίζει πολλά συγχαρητήρια, για
το έργο το δύσκολο που εκπληρούν ευσεινήδητα
καθ'όλην την διάρκεια της ημέρας και της νύκτας,
που τιμούν το Πολεμικό Ναυτικό.
Διαβιβάζω και πάλι θερμά συγχαρητήρια
Πλωτάρχης (ΠΤ) εα Δ. ΝΤΟΥΛΙΑΣ

Προς ΝΝΑ
Ευχαριστήριος επιστολή
Μέσα από τους «Θαλασσινούς Απόηχους», μέσα
από την καρδιά μου νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον ορθοπεδικό χειρουργό της Α' Ορθοπεδικής Κλινικής ΝΝΑ Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) κ. Τσιώρο
Κων/νο και τους συνεργάτες του για το ενδιαφέρον
τους κατά την διάρκεια της νοσηλείας της συζύγου
μου Βασιλικής. Δεν θα ξεχάσω την ανθρωπιά που
τον διακρίνει, ανθρωπιά που δίνει στους αρρώστους του δύναμη, υπομονή, χαμόγελο αλλά και
ελπίδα για καινούργια μέρα στην υγεία τους.
Καραΐσκος Ιωάννης
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ

Ναυτικό Νοσοκομείο
Το Ναυτικό Νοσοκομείο πρέπει να είναι υπερήφανο που στις τάξεις του έχει έναν άριστο χειρουργό και εξαίρετο άνθρωπο, τον πλοίαρχο κο
Σπυρόπουλο. Διότι στις 29/2 μετά από πεντέμιση
ώρες χειρουργίου μου αφαίρεσε όλο τον προστάτη και μέσα σε 28 μέρες, επανήλθα στα φυσιολογικά μου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυρόπουλε. Ο Θεός να σας έχει καλά.
Γεώργιος Παπαδήμας
Υποπ/ρχος εα
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ΝΑΤ in Memoriam…
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Γεώργιος Απ. Βασόπουλος ΛΣ
Επίτιμος Αρχηγός ΛΣ
Κύριε διευθυντά
Με αφορμή τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις της ΠΝΟ στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά και τις σκηνές ντροπής που εξελίσσονται στον Οίκο του Ναύτου, μία συνοπτική αναδρομή στην πορεία του ιστορικού και άλλοτε
κραταιού ασφαλιστικού φορέα των Ελλήνων
ναυτικών (ΝΑΤ) είναι αποκαλυπτική των καταστροφικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν τις
τελευταίες 2-3 δεκαετίες στον χώρο της Εμπορικής μας Ναυτιλίας. Το ΝΑΤ, ένα από τα αρχαιότερα ασφαλιστικά ταμεία στον κόσμο, σαν ίδρυμα προστασίας των απομάχων της θάλασσας,
εμφανίζεται υπό μορφήν προπαρασκευαστικών
ενεργειών από συστάσεως του ελληνικού κράτους, πλην όμως λαμβάνει επίσημη νομική μορφή το 1861, επί Όθωνα. Την εποχή εκείνη, η ιστιοφόρος Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα
της εθνεργεσίας, διήρχετο περίοδο άνθησης και
διέθετε 4.600 πλοία με κύριο κορμό τα «μαυροθαλασσίτικα» τα οποία επάνδρωναν περίπου
29.000 ναυτικοί.
Ο σχεδιασμός, η διοίκηση και η επάνδρωση
του ΝΑΤ ανατέθηκε σε αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, με πρώτο πρόεδρο και επί σειράν ετών τον εξ Αγίων Δέκα της Κέρκυρας ευπατρίδη ναύαρχο Γεράσιμο Ζωχιό.
Από της ιδρύσεως το 1919 από τον Ελεύθ.
Βενιζέλο του Λιμενικού Σώματος ως ενιαίου
διοικητικού φορέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, η
διοίκηση και η επάνδρωση του ΝΑΤ πέρασε στο
Λ.Σ. μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι
μετά Λ.Σ. διοικητικές πολιτικές στο ΝΑΤ συνοψίζονται στη ραγδαία αποδυνάμωση των τερά-
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στιων σε συνάλλαγμα αποθεματικών του καθ’
όσον από εύρωστο ασφαλιστικό ταμείο μετετράπη σε ψηφοθηρική ελεήμονα εταιρεία. Η
παραίτηση του τότε Αρχηγού του Λ.Σ αντιναυάρχου Ορφανού, αλλά και η χλιαρή αντίδραση των
λοιπών φορέων της Ναυτιλίας, δεν απέτρεψαν
τον κατήφορο στα διοικητικά των ναυτιλιακών
μας πραγμάτων, που κατέληξε προ διετίας σε
διάλυση-κατακερματισμό και αυτού τούτου του
Υ.Ε. Ναυτιλίας την οποία, σήμερα, οι πάντες καταδικάζουν.
Το εγχείρημα της δημιουργίας του ΝΑΤ την
εποχή εκείνη συνάντησε πολλές δυσκολίες πλην
όμως δεν άργησε να γίνει κοινή συνείδηση ότι ο
θεσμός έπρεπε να στηριχθεί. Συνέβαλαν προς
τούτο πλοιοκτήτες και ναυτικοί με γενναίες εισφορές, αλλά και η πειθαρχημένη και αποτελεσματική διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού και
στη συνέχεια του Λιμενικού Σώματος, η οποία
παράλληλα εκ της φύσεώς της περιόριζε τα διοικητικά έξοδα στο ελάχιστο.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το ΝΑΤ κατέστη το πλέον ανθηρό ασφαλιστικό ταμείο της
χώρας. διαθέτοντας εκατομμύρια αποθεματικά
σε σκληρό συνάλλαγμα (δολάρια, λίρες Αγγλίας)
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έκτοτε
κακές συγκυρίες, οι προαναφερθείσες λανθασμένες πολιτικές, η συρρίκνωση του ενεργού
ναυτεργατικού δυναμικού, διοικητικές δυσλειτουργίες, παρά την ανοδική πορεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, έφεραν το Ταμείο στη
σημερινή δυσάρεστη κατάσταση.
Η κατάσταση, λόγω των συγκυριών και αλλαγής των δεδομένων βάσης (σχέση εργαζομένων
προς συνταξιούχους), μπορεί να μην είναι ανα-

στρέψιμη, πλην όμως νοικοκύρεμα στα οικονομο-διοικητικά του Ταμείου μπορεί να γίνει μέσα
από δοκιμασμένα σχήματα, με γνώση και σεβασμό στις ιδιομορφίες της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος. Ο χώρος της Εμπορικής μας
Ναυτιλίας, πρώτης στην παγκόσμια κατάταξη αλλά και πρώτης πλουτοπαραγωγικής πηγής της
εθνικής μας οικονομίας, δεν αντέχει άλλο πρόχειρους πειραματισμούς και ανιστόρητες ιδεοληψίες. Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση επανασύσταση του ενιαίου διοικητικού της φορέα (ΥΕΝ
- Λ.Σ.). Τεχνογνωσία, αλλά και ναυτιλιακή νοοτροπία εννέα δεκαετιών, μπορεί πολύ γρήγορα

να χαθούν. Παράλληλα, πρέπει να γίνει απόλυτα
κατανοητό ότι τα πλοία και τα πληρώματά τους,
ιδιαίτερα τα ποντοπόρα, ο κύριος κορμός της
Εμπορικής μας Ναυτιλίας, δεν είναι εργοστάσια.
Κινούνται επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες τον
χρόνο ανά τους ωκεανούς, μεταξύ ουρανού και
αβύσσου και έχουν την ανάγκη στήριξης από ένα
ενιαίο εθνικό κέντρο. Οι άνθρωποι του κέντρου
πρέπει να είναι αντιστοίχου 24ώρου διαθέσεως,
με εξειδικευμένες ναυτιλιακές γνώσεις αλλά και
ναυτικές εμπειρίες, που κάνουν τη γλώσσα και
τα προβλήματα των ανθρώπων της θάλασσας
πλέον κατανοητά.

Eλληνική Eταιρεία Στρατηγικών Mελετών
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Β. Μαρτζούκος ΠΝ
Πρόεδρος ΔΕ/ΕΛΙΣΜΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛ.E.Σ.ΜΕ.), γνωστή στους περισσοτέρους εξ
υμών, έχει καταγράψει μία πολυετή επιτυχή παρουσία στον χώρο της στρατηγικής και των εθνικών μας θεμάτων. Ο πυρήνας των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. αποτελείτο πάντοτε από καταξιωμένα ανώτατα εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ.
Λόγοι οικονομικοί και λειτουργικοί επέβαλαν
προσφάτως τη διάλυση της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. και την
σύσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), με ταυτόχρονη μετάβαση από το καθεστώς της εταιρείας σε αυτό του
σωματείου, την τροποποίηση του Καταστατικού
και την αλλαγή διευθύνσεως (Νίκης 11, Σύνταγμα, 40ς όροφος).
Με την υποστήριξη παλαιοτέρων μελών και με
την επιθυμία για προσφορά των νέων μελών, το
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. συνεχίζει την παράδοση της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

και προσπαθεί να αντεπεξέλθει στους βασικούς
σκοπούς του, που είναι η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής σε κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς
και στην κοινή γνώμη, επί πάσης φύσεως θεμάτων εθνικής εμβέλειας, καθώς και επί θεμάτων
της Ε.Ε.
Η αντικειμενική κριτική και οι αδέσμευτες απόψεις του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. διασφαλίζονται με την οικονομική αυτοδυναμία που ευελπιστεί ότι θα του
εξασφαλίζουν οι ετήσιες συνδρομές των μελών
του (50 €). Η πληρότητα και η επάρκεια του έργου
του Ινστιτούτου βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά ενός πυρήνα καταξιωμένων
μελών προερχομένων από τον χώρο των Ε.Δ. και
των Σ.Α. αλλά και από τη διπλωματία, την οικονομία, την δημοσιογραφία, την επιχειρηματικότητα κ.λπ. Δεδομένου ότι το φάσμα δραστηριοποιήσεως του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι τεράστιο και οι
εξελίξεις δυναμικές, είναι βέβαιον ότι η ενεργός
συμμετοχή όλο και περισσοτέρων μελών αποτε-
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λεί ευπρόσδεκτη προσφορά.
Σε μία ιδιαίτερα δυσχερή περίοδο για τη χώρα
μας, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. καλεί τους συναδέλφους των
Ε.Δ. να πυκνώσουν τις τάξεις του με την εγγραφή
των ως μέλη και με τη διαβεβαίωση ότι τόσο η
ετησία συνδρομή τους των 50 €, όσο και η τυχόν
ενεργός συμμετοχή τους (άρθρα, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδικό, ιστοσελίδα κ.λπ.), θα αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο
τρόπο, προκειμένου να υπηρετηθούν τα Εθνικά
μας συμφέροντα. Τα ανταποδοτικά οφέλη προς
τα μέλη (π.χ. η δωρεάν αποστολή του περιοδικού
μας κ.λπ.), περιγράφονται στο οικείο άρθρο του
καταστατικού, το οποίο είναι δυνατόν να σας προ-

ωθηθεί ηλεκτρονικά.
Τα ήδη ενεργά μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. σας διαβεβαιώνουν ότι βιώνουν την ικανοποίηση ότι δεν
παρακολουθούν παθητικά τις δραματικές εθνικές
μας εξελίξεις αλλά επιστρέφουν αφιλοκερδώς τη
γνώση και εμπειρία με την οποία η πατρίδα τους
εφοδίασε, προκειμένου να συμβάλουν στην αλλαγή πορείας και την εθνική αναγέννηση.
Η γραμματεία του Ινστιτούτου (τηλ.: 21Ο
8211025) δύναται να παρέξει κάθε δυνατή διευκρίνιση και λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και
Πέμπτη από ώρας 09.30 έως 14.00. Το e-mail
(elesme@otenet.gr) και το fax: (210 8211056),
λειτουργούν διαρκώς.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Μετά την επιτυχή κατάληξη της αγοράς του ακινήτου και τη στέγαση του παραρτήματός μας αλλά και την καθόλα επιτυχημένη εκδήλωση της
τελετής εγκαινίων στις 20 Μαΐου, θεωρούμε
υποχρέωσή μας να σας ευχαριστήσουμε δημόσια
για τις μακροχρόνιες και στοχευμένες προσπάθειες αγοράς, για την αμέριστη οικονομική στήριξη εξοπλισμού της αίθουσας, αλλά και για την
καθολική παρουσία σας τόσον εσάς προσωπικά
αλλά και όλων των συναδέλφων του ΔΣ της
EAAN που παρευρέθησαν στην εκδήλωσή μας.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε
ότι ο κ. Αρχηγός ΓEN Αντιναύαρχος Κοσμάς Χριστίδης ΠΝ, ο οποίος παρευρέθηκε στα Χανιά το
Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου 2012 στα πλαίσια
εκδηλώσεων 71ης Επετείου Μάχης της Κρήτης
είχε την επιθυμία να επισκεφθεί τα γραφεία μας
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• 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!

Aγορά Aκινήτου
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΠΔΔ

Γίνε κι εσύ μέλος στον
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

για να αποκτήσει προσωπική άποψη για το νέο
μας απόκτημα.
Έτσι λοιπόν, τις πρωινές ώρες της Κυριακής
27 Μαΐου και μετά την επίσημη δοξολογία ήρθε
στα γραφεία μας. Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση τον υποδεχτήκαμε και αφού τον ξεναγήσαμε στο χώρο μας, ακούσαμε με πολύ προσοχή
για τα τεκταινόμενα του Πολεμικού Ναυτικού.
Μας εξέφρασε δε την απόλυτη ικανοποίησή του
τόσο για την κατασκευή του κτιρίου όσο και για
το υψηλό επίπεδο εμπλουτισμού – γενικής εικόνας. Εμείς δε τον διαβεβαιώσαμε ότι με κάθε
τρόπο θα προσπαθήσουμε και είναι υποχρέωσή
μας να τον διατηρήσουμε όσο το δυνατόν σε αυτό το επίπεδο και να προβάλουμε με κάθε ενέργειά μας το έργο του Πολεμικού Ναυτικού στον
τόπο μας και όχι μόνο.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος εα
Χ. Δρακάκης
Ο Γραμματέας Αντιπλοίαρχος εα (Ε)
Ι. Φράγκου ΠΝ

•Τ
 ο 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
-Β
 ράβευση 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!
EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE
Π.O.N.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση
«Eλαιώνας». Π.O.N. Γραμματεία: 210-3423436. Π.O.N. Γραφ. Δαπανών: 210-3423437.
Π.O.N. Pαφείο: 210-3423377. Φαξ: 210-3423437. E-mail: dieyuynths@pon-hn.gr.
Site: www.pon-hn.gr

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.

Λόγω αναδιάταξης των Xρήσιμων
Πληροφοριών, παρακαλούμε οι κ.κ.
συνάδελφοι που ενδιαφέρονται
να δημοσιεύσουν το αίτημά τους,
να στείλουν εκ νέου τη σχετική
πληροφορία. Διαφορετικά, θεωρείται
ότι οι μέχρι τούδε υπάρχουσες
χρήσιμες πληροφορίες έχουνε λήξει
και από το επόμενο περιοδικό δεν θα
δημοσιεύονται. Xρήσιμες
πληροφορίες με περισσότερες από
εικοσιτρείς λέξεις δεν θα
δημοσιεύονται.
Διάφορα
• Yπερσύγχρονη οδοντιατρική κλινική «Laser Dental
Clinic» στην Καλαμάτα με δωρεάν διαμονή στην πόλη (προσφορά της κλινικής). Tηλ. 2721026078, www.
laserdentalclinic.eu, email: info@laserdentalclinic.eu,
Κανάρη 73Α, Καλαμάτα.
• Ο Αργύρης Δαμαλίτης, συνάδελφος είναι συνεργάτης στο
τμήμα προώθησης ανταλλακτικών φανοποιείας, συνεργείου παντός τύπου αυτοκινήτου στην CITROEN ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε. Τηλ.: 6974 483212.
• Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί Μηχανικοί, διατηρούν τεχνικό γραφείο επί της Λ. Κατανζάκη
63, Βαμβακόπουλο Χανίων. Τηλ.: 28210927 και 6973
433780.
• Ο Γεώργιος Κωσταράς, γιός συναδέλφου, χειρουργός
οδοντίατρος. Αισθητική Οδοντιατρική – Εμφυτευματολογία – Προσθετική – Περιοδοντολογία. Τηλ. 210 4174697,
Αλεξ. Παπαναστασίου 93, Καστέλλα, Πειραιάς.
• Ιωάννης Πουλάκης, συνάδελφος, συνεργάτης ΠΟΝ προσφέρει: λύσεις στο χώρο του αυτοκινήτου με διατακτικές
στους εν ενεργεία και αποστράτους έως 18 μήνες. Τηλ.
210 5321000, 6936111730.
• Dr Σταυρούλα Αντωνοπούλου – Νάννου, σύζυγος συναδέλφου, Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος με
εξειδίκευση στις μυκητιασικές παθήσεις, δέχεται Κηφισίας
354, Χαλάνδρι (έναντι νοσοκομείου «Υγεία»). Τηλ.: 210-
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8028817, 6974051154»
• Ο Παναγιώτης Αλευράς, γιος Αξιωματικού εα, διαθέτει
κατάστημα διακοσμητικών ειδών οικίας, κουρτινόβεργες,
υφάσματα επίπλων, κουρτίνες, ταπετσαρίες τοίχου, φωτοταπετσαρίες κλπ. Πόντου 103, Άνω Ν. Σμύρνη. Τηλ.: 210
9356438, Κιν.: 6945704777
• Ο Θωμάς Βρούβας γιος συναδέλφου Ιπταμένου της Πολεμικής Αεροπορίας, οδοντίατρος, δέχεται στο Ιατρείο
του επί της πλατείας Καρύτση 10 με ραντεβού τηλ.: 2103230813.
• Αλέξανδρος Βασ. Μόσχος, Κηπουρός. Ο Αλέξανδρος,
γιος συναδέλφου, αναλαμβάνει κατασκευές, συντηρήσεις,
αυτόματο πότισμα κήπων κ.λπ. σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ.:
6943932038
• Ο Βασίλης Γουναρίδης Αξιωματικός (πτυχιούχος εκπαιδευτής) (Ε) εα δραστηριοποιείται στην Πλάκα Νάξου (ενοικίαση – εκμάθηση θαλασσίων σπορ, δωμάτια – μπαγκαλόους). Ειδικές τιμές σε συναδέλφους.
Τηλ.: 6945722404
• Πρακτορείο Ασφαλειών: Λαμπρόπουλος & Συνεργάτες. Ειδικές τιμές για προσωπικό ΠΝ. Δωδεκανήσου 99Α
Περιστέρι 151 35. Τηλ.: 210 5777433 Fax: 210 5777434
E-mail: lambropoulos.asfa@gmail.com
• Νομιμοποίηση αυθαιρέτων οικιών σε όλη την Ελλάδα,
υπόγεια, πυλωτές, σοφίτες... εντός και εκτός σχεδίου.Μακρή Μαριάννα. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Φανερωμένης 8,
Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια,
παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα 131 22. Τηλ.: 2102612900, 210-2634967, 210-2629969.
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός Μηχανικός, γιος αξιωματικού ΠΝ ΕΑ αναλαμβάνει τακτοποιήσεις
ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, σοφίτων κ.λπ. Τιμές
πολύ καλές για στελέχη του ΠΝ και ΛΣ. Τηλέφωνο: 210
2830215/6970883598
• Ο γιος του συναδέλφου Λάμπρου Κικίδη (ΠΥ-ΜΗΧ) Βασίλης Κικίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διατηρεί στα
Χανιά οδός Αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τηλ.: 2821027368.
•Ο
 Κληματσάκης Παύλος, γιος αξ/κού (ΕΑ) διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσωτερικού. Άμεση εξυπηρέτηση,
παράδοση κατ’ οίκον. Τηλ.: 210-7750480.
• Η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυγος αξ/

κού ΠΝ εα, με πολυετή πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης
και εξειδίκευση στο International Baccalaureate (IB), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές
προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• Η ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΝΑ κόρη αξ/κού εα 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. Κιν.: 6936077131.
e-mail: pandoranavy@otenet.gr
•O
 γιος του συναδέλφου θανάση Σοφρά, Γεώργιος, φοιτητής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Tηλ.: 6978868890
•Δ
 ρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελβέργης και
διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική ακτινογραφία. Π. Νιρβάνα 9. Ν.
Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.
• Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
εα δέχεται 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 του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη,
Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-6549208,
Κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές για την οικογένεια
ΠΝ.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, Μηχανολόγος
Μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και μελέτη και
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 210-8063391, Κιν.:
6932-339224.
•K
 έντρο Σύγχρονης Oδοντιατρικής Θεραπείας. Kόρη συναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθητική
Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική Περιοδοντολογία. ΠOΛINA MAPOY. Tηλ.: 2109944454. Kιν.:
6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.
• Ο Νικόλαος Παπαμιχαήλ γιος συναδέλφου εα καθηγητής
γαλλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα σε χαμηλές τιμές.
Τηλ.: 6985914011.
• INTERAMERICAN Αρχιπλοίαρχος εα ΖΩΪΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος. 3ης Σεπτεμβρίου 56 2ος
όροφος, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα Τηλ. Γραφείου: 210 8834101.
Fax: 2108834990 Τηλ. Οικίας: 210 6527089
•Ο
 συνάδελφος εα Ασλάνογλου Βασίλης έχει εταιρεία με
ιατρικά μηχανήματα – συμπυκνωτές οξυγόνου – νεφελοποιητές – οξύμετρα κ.ά. Ειδικές τιμές για συναδέλφους.
Τηλ.: 210 7242106 – www.OXYGENIUM.gr.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ.
Ιωάννη Ευβοίας
• Πωλείται οικόπεδο στο Αλιβέρι Ευβοίας ΟΤ 178
Οικ. 8. Τηλ.: 6942797752.
•O
 .T. 204/2, 660 τ.μ., τηλ. 210 6441664, 2288021414,
κιν. 6972 924022, Π. Καβαλιέρος.
• 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.
•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
• Σ το Φραγγοκάστελο Χανίων ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
με έκπτωση 40% για όλο τον χρόνο και 20% για την περίοδο από 25/7 έως 31/8. Κα Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου, στα τηλέφωνα 28210-90529 και 697339577
καθώς και στο email: info@iriniapartments.gr και στο site
www.iriniapartments.gr
• 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.
• Ενοικιάζονται διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη,
πλησίον γηπέδου ΠΑΟΚ 45 μ2. Γωνιακά – άμεση πρόσβαση
στο κέντρο, πανεπιστήμιο. Κατάλληλα για φοιτητές. Πληροφορίες: 210 8055615 – 6945667969 – 6944857171.
• Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στον ξενώνα
«Αναστασία» με έκπτωση 15% στο δίκλινο για τους συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ./fax: 28210
46582 ή 28210 79530 (κ. Ι. Νικολουδάκης).
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ΔIAΦOPA

Αναμνήσεις από τη ΣΜΥΝ
Η αναγνώριση κτύπησε άλλη πόρτα
Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος (Δδ) εα Γιάννης Χαρτοφύλης ΠN

Γ

ια πολλά χρόνια υπηρέτησα ως Αξ/κός
Δάσκαλος στη ΣΜΥΝ (στο ΚΕ/Πόρος)
στην οποία πολλές φορές προσέρχονταν
μαθητές γυμνασιακών τάξεων, που είχαν διακόψει τη φοίτησή τους, προκειμένου να καταταγούν
στο ΠΝ. Συζητώντας με τα παιδιά αυτά ως επιτηρητής τους, είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά
τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους ιδιαίτερα στο κρίσιμο στάδιο της εφηβείας, που περνούσαν. Και διαπίστωσα τότε ότι πολλά απ’ αυτά
τα παιδιά είχαν τον πόθο και την επιθυμία να συνεχίσουν τις γυμνασιακές σπουδές και να μπορέσουν να πάρουν Απολυτήριο. Και το ζητούσαν
αυτό παιδιά, που είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο
και συγκέντρωναν προϋποθέσεις για μια άνετη
φοίτηση στο (εξατάξιο τότε) Γυμνάσιο.
Ομολογώ ότι με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα
και κατέληξα στην απόφαση να ερευνήσω, μήπως
υπάρχει τρόπος ικανοποίησής του. Και ερευνώντας κατέληξα σε μια Υπουργική Απόφαση, που
παρείχε το δικαίωμα σε στρατευμένους μαθητές
του Γυμνασίου να προσέρχονται σε εξετάσεις χωρίς φοίτηση, ως κατ’ οίκον διδαχθέντες. Σκέφτηκα
λοιπόν πως αυτή η απόφαση, με μια διασταλτική
ερμηνεία, θα μπορούσε να συμπεριλάβει και μόνιμα στελέχη, όπως ήταν οι μαθητές της σχολής
μας. Γι’ αυτό και έσπευσα να ενημερώσω το Διοικητή και να εισηγηθώ να προβεί η υπηρεσία σε
σχετικές ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας.
Όμως εκείνος, ήρεμος πάντα και πρόθυμος να
εξετάζει με ενδιαφέρον κάθε πρόταση, που απέβλεπε στο καλό της Σχολής, στην προκειμένη περίπτωση αντέδρασε, σε ανεξήγητο βαθμό, αρνητικά. Ούτε κουβέντα δε θέλησε να ακούσει, ακόμα
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και όταν του εξήγησα ότι η φοίτηση των ενδιαφερομένων μαθητών στο Γυμνάσιο, σε καμιά περίπτωση δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις τους
στη Σχολή, αφού η προετοιμασία τους θα γίνεται
με δική τους ευθύνη και σε βάρος του ελεύθερου
χρόνου τους. Αμετάπειστος, μου συνέστησε να μη
δημιουργώ προβλήματα στην υπηρεσία.
Σε λίγες μέρες μου δόθηκε η ευκαιρία και επανέφερα και πάλι το θέμα, όμως το κλίμα εξακολουθούσε να είναι αρνητικό. Οπότε με την υποχρέωση,
που είχα ως επιτηρητής να βοηθήσω τους μαθητές
μου, πρότεινα να μου επιτραπεί να αναλάβω προσωπικά την πρωτοβουλία και το θέμα απλά να είναι
σε γνώση της υπηρεσίας. Και η απάντηση που δόθηκε, ήταν «κάμε ό,τι νομίζεις, χωρίς να μπλέξεις
την Υπηρεσία και για οτιδήποτε προκύψει, να είσαι
έτοιμος να αναλάβεις τις ευθύνες σου».
Ομολογώ ότι δε μου άρεσε αυτή η εξέλιξη ούτε
και με ικανοποίησε η απάντηση, που μου δόθηκε.
Πίστευα όμως στο δίκαιο του αιτήματος, αλλά και στη
δυνατότητα ικανοποίησής του, γι’ αυτό και προχώρησα. Επισκέφτηκα το Υπουργείο Παιδείας, εξήγησα το
θέμα, το οποίο θα πρέπει να σημειώσω, άκουσαν με
πολύ ενδιαφέρον οι αρμόδιοι και σε λίγες μέρες ήρθε η απάντηση. Με έγγραφο του Υπουργείου προς τη
Γεν. Επιθεώρηση Πειραιά και το Γυμνάσιο του Πόρου
ικανοποιείτο το αίτημα, με τη σύσταση να τύχουν κάθε επιτρεπτής εξυπηρέτησης οι μαθητές κ.λπ.
Η εξέλιξη αυτή έγινε δεκτή με υπέρμετρο ενθουσιασμό από τους ενδιαφερομένους μαθητές της
σχολής, οι οποίοι έβλεπαν ότι άνοιγε ο δρόμος για να
πραγματοποιηθεί η επιθυμία τους. Τους επέστησα
την προσοχή για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, για το ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να

ξεφύγουν από τις κύριες υπηρεσιακές υποχρεώσεις
τους, για το ότι έπρεπε με κάθε τρόπο να επιτύχουν
στις εξετάσεις τους κ.λπ. Και σε λίγες μέρες 47 μαθητές της ΣΜΥΝ ενεγράφησαν σε διάφορες τάξεις
του Γυμνασίου του Πόρου, τους δόθηκαν τα βιβλία κι
αμέσως τέθηκαν επί το έργο, ακολουθώντας πιστά
τους όρους, που τους τέθηκαν.
Όλες τις ελεύθερες ώρες τους, τις ώρες της
μεσημβρινής και βραδινής ανάπαυσης, ακόμα και
τις ώρες εξόδου, τις αφιέρωναν στο διάβασμα.
Και επειδή όπως ήταν επόμενο, θα συναντούσαν
δυσκολίες προσφέρθηκαν προθυμότατα, με δική
μου παράκληση, στρατεύσιμοι πτυχιούχοι, που
χρησιμοποιούνταν ως καθηγητές της Σχολής και
τους έκαναν φροντιστηριακά μαθήματα.
Με αυτές τις συνθήκες και χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, πέρασε η χρονιά και έφτασε ο καιρός των εξετάσεων. Είχαν
προηγηθεί οι εξετάσεις της Σχολής και οι μαθητές
είχαν μεταβεί σε άδεια, ωσότου βγουν τα αποτελέσματα και προετοιμαστεί το θερινό εκπαιδευτικό ταξίδι. Και μέσα σε αυτό το διάστημα διεξήχθησαν οι εξετάσεις στο Γυμνάσιο του Πόρου στις
οποίες πήραν μέρος όλοι οι εγγεγραμμένοι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί. Και όχι μόνο πέτυχαν, αλλά
κάποιοι ξεπέρασαν σε βαθμολογία τους κανονικούς συμμαθητές τους.
Ξαναγυρίζουμε όμως στη Σχολή, όπου η συνέχεια ήταν απρόσμενη. Οι μαθητές είχαν επανέλθει
από την άδειά τους και στην τελετή της αποφοίτησης είχε παραστεί ο Ναύαρχος ΔΝΕ, ο οποίος κατά
την καθιερωμένη επιθεώρηση προσωπικού, ρώτησε κάποιο μαθητή τι γραμματικές γνώσεις έχει κι
εκείνος του απάντησε ότι «τελείωσε την Τετάρτη
Γυμνασίου του Πόρου και τώρα θα πάει στην Πέμπτη». Και όταν ο Ναύαρχος άκουσε ότι φοιτά στο
Γυμνάσιο του Πόρου, έδειξε ενδιαφέρον και ζήτησε
περαιτέρω πληροφορίες, οπότε ο Διοικητής βλέποντας ότι ο Ναύαρχος αντιμετώπισε θετικά το θέμα, άλλαξε και ο ίδιος διάθεση, ξέχασε τις δικές του

αντιρρήσεις και άρχισε να αναφέρει ότι, ως Διοικητής της Σχολής αισθάνθηκε την υποχρέωση να βοηθήσει τους μαθητές να συνεχίσουν τις γυμνασιακές τους σπουδές, εκτιμώντας και το συμφέρον της
υπηρεσίας να εξασφαλίσει μορφωμένα στελέχη,
ότι γι’ αυτό το σκοπό, χρειάστηκε να ενεργήσει στο
Υπουργείο Παιδείας για να εξασφαλίσει την έγκριση, ότι όπως είναι γνωστό, σκοπός της Σχολής είναι
να συμπαραστέκεται και σε ατομικές ανάγκες των
μαθητών κ.λπ. και ότι περίμενε τα επίσημα αποτελέσματα από το Γυμνάσιο για να υποβάλει σχετικήν
αναφορά προς ΔΝΕ.
Η πληροφορία αυτή ενθουσίασε το Ναύαρχο, ο
οποίος συνεχάρη και επαίνεσε δημόσια το Διοικητή, του συνέστησε να συνεχίσει, ενώ συνέστησε
και στους μαθητές να επωφεληθούν από αυτή την
ευκαιρία και να πλουτίσουν το μορφωτικό τους
επίπεδο, διότι η μόρφωση κ.λπ. κ.λπ.
Έμπλεος χαράς και ικανοποίησης ο Διοικητής
απολάμβανε τα συγχαρητήρια του Ναυάρχου, απαριθμώντας του και μάλιστα ενώπιόν μου, όλα εκείνα
τα επιχειρήματα, με τα οποία εγώ μάταια προσπαθούσα τόσο καιρό να κάμψω τις αντιρρήσεις του.
Για την ιστορία του πράγματος θα πρέπει να σημειώσω ότι, το σχέδιο αυτό συνεχίστηκε και τα
επόμενα χρόνια και έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς, από τους μαθητές της σχολής, να πάρουν
απολυτήριο από το Γυμνάσιο. Μου ανατέθηκε μάλιστα τότε, επίσημα και με γραπτή εντολή, η ευθύνη της παρακολούθησης της εκπαίδευσης και
μάλιστα μου επιστήθηκε η προσοχή για την ...ευθύνη και τη σοβαρότητα της αποστολής, που μου
είχε ανατεθεί.
Για να προλάβω τυχόν παρεξήγηση, θα πρέπει
να σημειώσω ότι, η αναφορά στο παραπάνω περιστατικό, στοχεύει στο να φωτιστεί η εύθυμη
πλευρά του, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εκτίμησή μου ούτε και τις αγαθές αναμνήσεις, που με
συνδέουν με τα υπονοούμενα πρόσωπα.
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Δελτίο Tύπου EAAΛΣ
Οι αρχιτέκτονες του χάους
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Kαλαρώνης Γεώργιος ΛΣ
Πρόεδρος ΔΣ
1. Την επομένη των εκλογών του Οκτωβρίου
του 2009 και πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, ο
τότε Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, με μια
ακατανόητη ενέργειά του, διέλυσε τον ενιαίο διοικητικό φορέα της Εμπορικής μας Ναυτιλίας
(ΓΕΝ - Λ.Σ.). Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην Εθνική μας οικονομία από τον τραγέλαφο που δημιουργήθηκε και κρατεί από τότε για δυόμιση χρόνια, είναι απόλυτα εμφανής και έχει δημιουργήσει γενική κατακραυγή.
2. Οι παροικούντες τον ναυτιλιακό Πειραιά,
γνωρίζουν ότι η απόφαση αυτή, δεν ήτο κεραυνός εν αιθρία καθ’ όσον ορισμένοι κομματικοί του
ΠΑΣΟΚ, εν αγνοία των φορέων της ναυτιλίας
μέσα στον καύσωνα του θέρους, είχαν εργαστεί
φιλότιμα για να προπαρασκευάσουν την ολέθρια
για τη ναυτιλία μας και για την κοινωνία μας εν
μέσω οικονομικής κρίσης, πρωθυπουργική απόφαση.
3. Η εκ των αρχιτεκτόνων της διάλυσης του
ΓΕΝ, της απομάκρυνσης απ’ αυτό του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και του διασκορπισμού των αρμοδιοτήτων του σε περισσότερους
των τριών κυβερνητικούς φορείς, καθηγήτρια κ.
Μ. Λεκάκου, μιλώντας πρόσφατα στην εθνική
διάσκεψη του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στους σκληρούς επί του προκειμένου αγώνες της καθώς και
των συνεργατών της, μεταξύ των οποίων και οι
πρώην βουλευτές και ήδη υποψήφιοι στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Α’ Πειραιώς και
Χίου κ.κ. Άννα Διαμαντοπουλου, Δ. Καρύδης και
Ελπίδα Τσουρή αντίστοιχα. Παράλληλα καταφέρθηκε δριμύτατα κατά άλλων στελεχών του
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ΠΑΣΟΚ τα οποία δεν κατονόμασε - προφανώς
πλέον συνετών - που δεν συνήργησαν στην πλήρη εφαρμογή της ηρωστράτειας Πολιτικής της
για τη ναυτιλία και τον Διοικητικό της φορέα.
4. Οι απόστρατοι αξιωματικοί του Λιμενικού
Σώματος, οι οποίοι επί εννέα δεκαετίες υπηρέτησαν την Εμπορική μας ναυτιλία ακάματα, με
αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικά λόγω της
υψηλής τους επιστημονικής ναυτιλιακής γνώσης
αλλά και της ναυτικής τους κατάρτισης και εμπειρίας επισημαίνουν:
α. Την άμεση ανάγκη επανασυστάσεως του
διοικητικού φορέα της ναυτιλίας.
β. Την υπαγωγή σ’ αυτόν του Αρχηγείου του
Λιμενικού Σώματος και τη στελέχωση των Υπηρεσιών του με το προσωπικό του. Και τούτο γιατί άσκηση και εφαρμογή ναυτιλιακής πολιτικής
είναι αδιανόητη με προσωπικό ποικίλης προελεύσεως εκ μετατάξεως από ιδιωτικοποιημένες
ΔΕΚΟ και καταργημένες δημόσιες Υπηρεσίες.
γ. Λόγω της σπουδαίας σημασίας της Εμπορικής Ναυτιλίας για την εθνική μας οικονομία αλλά
και της ιδιομορφίας της ναυτιλιακής επιχείρησης
και των ιδιαιτεροτήτων του ναυτικού επαγγέλματος, κάθε μεταβολή στο χώρο, πρέπει να είναι
αποτέλεσμα δημόσιας ενδελεχούς μελέτης στην
οποία βαρύνουσα γνώμη θα έχουν οι φορείς της
ναυτιλίας.
δ. Είναι ανάγκη οι σχεδιαστές των όποιων κυβερνητικών σχημάτων βαθειά να κατανοήσουν
ότι τα πλοία και ιδιαίτερα τα ποντοπόρα και οι
ναυτικοί που τα επανδρώνουν δεν είναι εργοστάσια. Κινούνται επί εικοσιτετραώρου βάσεως 365

ημέρες το χρόνο ανά τους ωκεανούς μεταξύ
απείρου και αβύσσου και έχουν ανάγκη στήριξης
από ένα ενιαίο Εθνικό Κέντρο. Οι άνθρωποι του
κέντρου πρέπει να είναι αντιστοίχου εικοσιτετραώρου διαθέσεως, με εξειδικευμένες γνώσεις
και ναυτικές εμπειρίες. Οι ναυτικές εμπειρίες
αποκτώνται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και
στα ποντοπόρα εμπορικά μας πλοία. Ο συνδυασμός της επιστημονικής γνώσης και της ναυτικής
κατάρτισης είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη στε-

λέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Στοιχεία τα οποία άριστα κατέχουν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.
ε. Όσοι νέοι φιλοδοξούν να υπηρετήσουν την
Μεγάλη Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, τον μεγάλο αυτό αιμοδότη της Εθνικής μας Οικονομίας
από το χώρο του Διοικητικού της φορέα, ας
σπεύσουν να καταταγούν στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Τους περιμένει μέλλον δόξης λαμπρόν.

Πέθαναν μεταξύ 500 και 322 π.X
Αιτία θανάτου ο φθόνος και η αχαριστία των
Ελλήνων
Γράφει ο Πλωτάρχης εα Δημοσθένης Πεφάνης
Πυθαγόρας
Μιλτιάδης
Αριστείδης
Θεμιστοκλής
Αισχύλος
Περικλής

Θουκυδίδης

Φειδίας
Αναξαγόρας
Ηρόδοτος
Ικτίνος
Σοφοκλής
Ευριπίδης
Αλκιβιάδης
Σωκράτης
Θουκυδίδης
Αριστοφάνης
Πλάτων
Ισοκράτης
Δημοσθένης

500 π.Χ. ετών 80 στην εξορία από πείνα
489 π.Χ. ετών 65 στη φυλακή
468 π.Χ. ετών 72 στην εξορία από πείνα
461 π.Χ. ετών 65 στην εξορία
456 π.Χ. ετών 69 στην εξορία
429 π.Χ. ετών 66 παραιτήθηκε
λόγω κατηγορίας
429 π.Χ. ετών 66 στη φυλακή
428 π.Χ. ετών 72 στην εξορία
426 π.Χ. ετών 52 στην εξορία
420 π.Χ. ετών 70 στην εξορία
406 π.Χ. ετών 90 στην εξορία από πείνα
406 π.Χ. ετών 74 στην εξορία
404 π.Χ. ετών 48 στην εξορία
399 π.Χ. ετών 71 ήπιε κώνιο
396 π.Χ. ετών 64 στην εξορία
385 π.Χ. ετών 61 στην εξορία από πείνα
347 π.Χ. ετών 80 στην εξορία
338 π.Χ. ετών 99 στην εξορία
322 π.Χ. ετών 62 ήπιε δηλητήριο
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Ημερήσια εκδρομή της ΕAAN Κρήτης

H

Ποτέ δεν είναι αργά

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (E) εα Παναγιώτης Aγγ. Δούκας ΠN

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού, Παράρτημα Κρήτης στις 294-2012 πραγματοποίησε μια από τις
πιο ενδιαφέρουσες και ψυχαγωγικές εκδρομές
που είχε προγραμματίσει για το 2012. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω νοερώς στο χώρο και το
κλίμα που επεκράτησε κατά τη διάρκειά της. Η επιτυχία της οφείλεται στην απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΝ /Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Χαράλαμπο Δρακάκη,
τον Ταμία Πλωτάρχη (Ε) εα Χρήστο Καπαραλιώτη
και το πρακτορείο ΕΙ YROS κ. Γεωργίας Ατσαλάκη.
Το πρόγραμμα ήταν φιλόδοξο. Τις πρωινές ώρες
περιλάμβανε καφέ στην ωραία παραλία του Πλακιά. Ο Πλακιάς στο παρελθόν ήταν ένας μικρός
παραλιακός οικισμός ψαράδων που χτίστηκε στις
αρχές του 1900 και μέχρι το 1970 διατηρούσε
πολύ μικρό αριθμό κατοίκων. Με την τουριστική
έκρηξη των τελευταίων χρόνων είναι ένα πολύ
ζωντανό χωριό, ιδιαίτερα στην τουριστική περίοδο, και σήμερα διαθέτει μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων. Στη συνέχεια κινήσαμε για το
Πάτσο μέσω των χωριών Γερακάρι, Μέρωνα,
Αμάρι, Αγία Φωτεινή, φράγμα ποταμών. Πραγματοποιήσαμε δύο στάσεις, την πρώτη στο χωριό
Μέρωνα ο οποίο είναι ένα από τα ποιο γραφικά
χωριά της κρητικής ενδοχώρας, χτισμένος αμφιθεατρικά και διαθέτει ανεμπόδιστη θέα προς την

Αμαριακή κοιλάδα και τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. Δεύτερη στάση στο Φράγμα Ποταμών. Η
λίμνη του φράγματος των ποταμών έχει 22,5 εκατομμύρια κυβικά χωρητικότητα, το βάθος της λίμνης όταν είναι γεμάτη είναι 44 μέτρα. Τα νερά
καταλήγουν στον κάμπο του Ρεθύμνου, υδρεύοντας και αρδεύοντας περιοχές του Δήμου. Στη
συνέχεια ανηφορήσαμε για το χωριό Πάτσο, όπου
επισκεφτήκαμε το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου
που βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού, κάτω
από τη βραχοσκεπή. Θεωρείται θαυματουργός και
προσελκύει πλήθος προσκυνητών. Έπειτα καθίσαμε στην ταβέρνα «Δρυμός» όπου απολαύσαμε
τα παραδοσιακά εδέσματα και περιηγηθήκαμε στο
ζωολογικό πάρκο και στο λαογραφικό μουσείο.
Τέλος, πήραμε το δρόμο της επιστροφής με στάση
στις βρύσες Αποκορώνου, όπου απολαύσαμε τον
απογευματινό καφέ μας στο ποταμό. Οι Bρύσες
είναι ένα σχετικά νέο χωριό, καθώς η ζωή του δεν
περνάει τα 90 χρόνια. Οι ποταμοί που περνούν το
χωριό είναι τρείς: Ο Mπουτακάς, ο οποίος έρχεται
από τα χιόνια των Μαδάρων, τα Φαρμακερά, ο
οποίος έρχεται από το νίππος και βαφέ και το Ροτάκι, που έρχεται από την περιοχή του Εμπροσνέρου. Κλείνοντας θα ήθελα vα ευχαριστήσω το
Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ
Κρήτης για την απόφασή τους, ευχόμενος ευόδωση στο έργο τους, υγεία και χαρά.

Γράφει ο Yποναύαρχος εα Bασίλειος Πατέλης ΠN

Σε

λίγους μήνες θα έχουμε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ.
Επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με το Πολεμικό
Ναυτικό και επειδή από την προηγούμενη θητεία
μου ως μέλος, θα ήθελα να συστήσω τη συμμετοχή πρώην Α/ΓΕΕΘΑ ΑΙΓΕΝ-Υ/ΓΕΝ και Κλαδαρχών.
Επίσης, πρώην Υπασπιστών Υπουργών ή και
Προέδρων Δημοκρατίας διότι βάσει της λογικής, για να ανέλθουν στα ύπατα αξιώματα εκτός
της αξίας των θα αγαπούσαν και το ναυτικό….
Άλλοι ανήλθαν πιστοί σε κάποιο κόμμα. Γιατί τα
γράφω αυτά, διότι δυστυχώς αν παρατηρήσει
κανείς τον πίνακα των διατελεσάντων Πρόεδρων της ΕΑΑΝ, ο μόνος Ναύαρχος είναι ο αλησμόνητος Α. Γιαννόπουλος, τον οποίο είχα την
τύχη να τον έχω Κυβερνήτη στο πλοίο Β.Π. «Πολεμιστής» 1957-1958 (τότε ήτο πλοίο της Βασιλικής Οικογένειας) στον αλησμόνητο, οφείλουμε και σήμερα την ΕΑΑΝ. Επομένως έκτοτε
δυστυχώς δεν είναι άλλοι ανώτατοι. Επιμένω
σε αυτή τη σκέψη μου διότι άλλο εγώ να προσπαθώ δύο χρόνια για να μιλήσω με κάποιον
στο ΓΕΝ (ομφάλιος λώρος νομίζω ότι δεν
υπάρχει ούτε σπάρτινος κάβος) και άλλο, οι
ανωτέρω που συμμετείχαν στα εκάστοτε ΑΝΣ
και έχουν το μεγαλύτερο κύρος που απαιτείται
για την επίλυση πολλαπλών προβλημάτων και
μάλιστα στην οικονομική κρίση η παρουσία τους
είναι τελείως απαραίτητη .

Επίσης θέλω να τονίσω ότι στο διάστημα της
θητείας μου λάβαμε πολλές αναφορές από ανωτέρους ή ανωτάτους συναδέλφους λες και η
Ένωση είναι μια χωματερή ή χαβούζα έλεγα στο
συμβούλιο ότι μου θυμίζουν τα φωτιστικά όταν
κάναμε νυκτερινά πυρά και μετά αυτά σβήνουν
σιγά σιγά και εχάνοντο.
Τέλος, όποιος νομίζει πριν φύγει από αυτό το
μάταιο κόσμο να προσέλθει στις προσεχείς εκλογές και να προσφέρει την αξία του διότι ίσως
εμείς δεν μπορούμε να σπάσουμε το μεγάλο τρίγωνο των Βερμούδων, δηλαδή ΝΝΑ-ΜΤΝ-ΘΑΝ
παρά την φιλότιμη προσπάθεια του νυν Διοικητικού Συμβουλίου μία ή δύο επιστολές προς τους
Υπουργούς δεν λύνονται τα προβλήματα. Ίσως
όλοι οι πρώην αποδειχθεί ότι είναι καλύτεροι και
άξιοι για τους τίτλους που τους έδωσε η Δημοκρατία.

Δυστυχώς οι απόστρατοι έχουμε πολλά προβλήματα.
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ΠAPAΘEPIΣMOΣ

Παραθερισμός 2012
Επιμέλεια:
Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Σημαιοφόρος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση παραθερισμού
1. 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, σύμφωνα με
το Παράρτημα Α’ του παρόντος κανονισμού.
Έντυπο υπάρχει στην ΕΑΑΝ και στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΝ. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά, με FAX (στο 2103310429) ή με e-mail.
2. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Γ
(ΕΚΔΕ) δεν παραθερίζουν το επόμενο έτος και
όσοι είναι στον πίνακα Β (ΕΚΠΕ) δεν παραθερίζουν το επόμενο και το μεθεπόμενο, καθόσον το
επόμενο έτος μεταπίπτουν στον πίνακα Γ (ΕΚΔΕ),
εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από
το παρόν.
Πίνακες παραθερισμού
3. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των
Μελών εκτελείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 3 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα
ιδιωτικά Ξενοδοχεία/πανσιόν/ενοικιαζόμενα
δωμάτια, δηλαδή:
α. Ο πίνακας (Α) «Δικαιούμενοι κατά σειρά προτεραιότητας βάσει βαθμολογίας (μορίων) τους».
Σ’ αυτόν τον πίνακα αναφέρονται αυτοί που πα-
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ραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «εξυπηρετηθέντες κατά το
προηγούμενο έτος από ΓΕΝ και ΕΑΑΝ σε όλα τα
παραθεριστικά κέντρα» (ΕΚΠΕ).
γ. Ο πίνακας (Γ) «εξυπηρετηθέντες κατά το
δεύτερο προηγούμενο έτος από ΓΕΝ και ΕΑΑΝ
σε όλα τα παραθεριστικά κέντρα» (ΕΚΔΕ).
Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών
από τους πίνακες παραθερισμού
4. 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 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου με τα μέσα της
παραγράφου 8 και επί πλέον τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες
να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά,
τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους
εγεγγραμένους στον πίνακα Γ (ΕΚΔΕ) της ίδιας
περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία
παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με τα μέσα της παραγράφου 8 και
τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Γ
(ΕΚΔΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από
τον πίνακα Β (ΕΚΠΕ) ύστερα από απόφαση του ΔΣ.

Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως
παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν
παραθερισμό.
Στα 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.
β. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο πίνακας παραθερισμού από τον πίνακα Α, δύνανται να συμπεριληφθούν στον πίνακα παραθερισμού κατά σειρά μορίων από τον πίνακα Γ (ΕΚΔΕ).
γ. Ειδικές κατηγορίες από αυτόν τον πίνακα Γ
(ΕΚΔΕ) δεν επιλέγονται.
δ. Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ τηρείται ποσόστωση μεταξύ Αποστράτων ΠΝ και ΛΣ.
5. Όσοι από τους επιλεγέντες δεν παραθερίσουν αναιτιολόγητα και χωρίς ειδοποίηση της
ΕΑΑΝ, θεωρείται ότι παραθέρισαν και τα επόμενα δύο έτη κατατάσσονται στους πίνακες Β (ΕΚΠΕ) και Γ (ΕΚΔΕ).
6. Το σύστημα αυτό δεν έχει αναπληρωματικούς.

ραθερισμού της ΕΑΑΝ. εάν δεν το δηλώσω, τούτο
σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων
9. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται
για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυτά καθορίζεται ως εξής:
α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό
6. β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό
6. γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό
4. δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα. ε) Δωμάτια Ξ3: 4
άτομα.
10. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ.
11. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων ατόμων διατίθεται ένα δωμάτιο.
12. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/
δωματίου που θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν
υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/
δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της οικογένειάς τους.
13. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ. Tηλ.: 210-331043031 και 210-3368662.

ΓENIKA
7. Επίσης δηλώνεται 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.
8. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στον πίνακα Β
[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 πα-
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Επικήδειος για τον Βετεράνο του Β' ΠΠ Υποκελευστή Α'
(Σηµ.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ (πλήρωµα ΚΙΔ «Έλλη»)
Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Γ. Γεωργαρά ΠΝ
Σεβαστέ µου και πολύ αγαπητέ Κύριε Αλέκο όπως
µου άρεσε να σε αποκαλώ όταν βρισκόµασταν για
το καφεδάκι µας. Έφυγες από κοντά µας σε βαθύ
γήρας αλλά υπερήφανος και ευθυτενής όπως σε
γνώριζα για πολλά χρόνια, αν και χτυπηµένος µετά τον θάνατο της συζύγου σου και ιδιαίτερα του
εγγονού σου που σε συγκλόνισε περισότερο.
Θα ήταν ιεροσυλία να αναφερθώ εγώ ο ελάχιστος για την προσφορά σου τόσο κατά τον τορπιλισµό του Κ/Δ «Έλλη» ήσουν ο τελευταίος επιζών, όσο και τη συνέχεια της αποστολής σου στη

Μέση Ανατολή και αυτά βέβαια από τα λίγα που
είχα ακούσει από σένα, αν και ο αδελφός σου
παρέδωσε ένα σύντοµο βιογραφικό στην Υπηρεσία Iστορίας Ναυτικού και τα οποία πιστεύω να
γραφούν στις σελίδες δόξης του ναυτικού µας.
Εγώ θα σε θυµάµαι πάντα µε σεβασµό και όποτε µου δίνεται η ευκαιρία θα αναφέροµαι στη
δράση σου και τον αδαµάντινο χαρακτήρα σου.
Αιωνία η µνήµη σου και καλό κουράγιο, κουράγιο στους οικείους σου. Σίγουρα θα βρήκες
απάνεµο λιµάνι εκεί που πήγες.

Βιογραφικό σημείωμα κελευστού Α' Αλέξανδρου Σκληβανιώτη του Φυλλίου
Ο Αλ. Σκληβανιώτης γόνος αρχοντικής οικογενείας του Νέου
Φαλήρου γεννήθηκε στο Μεσολόγγι στις 5/7/1920. Το 1923
εγκατεστάθη µε την οικογένειά του µόνιµα στο Νέο Φάληρο
όπου παρέµεινε µέχρι του θανάτου του στις 19 Απριλίου
2012 και ήταν ο τελευταίος επιζών του Εύδροµου Καταδροµικού «Έλλη» που τορπιλίστηκε στο νησί της Τήνου στις
15 Αυγούστου 1940. Από µικρός αγαπούσε τη θάλασσα και
γι’ αυτό µετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του το 1936
απεφάσισε να καταταγεί εις το ΠΝ όπου και κατετάγη το 1938
εις το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρου ως πρότακτος, η δε ναυτική του πρόοδος ήταν ως ακολούθως:
1938.- Κατατάχθηκε ως Πρότακτος ΠΝ στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρου όπου απεφοίτησε ως Ιακιστής.
1938.- Τον ίδιο χρόνο µετετέθη εις το Αντιτορπιλικό «Aετός»
ως Σηµατωρός µε κυβερνήτη τον Γεώργιο Σκληβανιώτη.
1939.- Μετετέθη στο Αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα»
1940.- Μετετέθη εις το Εύδροµο «Έλλη» και στις 15 Αυγούστου του 1940 και υπηρετούσε σε αυτό όταν τορπιλίσθηκε
από Ιταλικό Υποβρύχιο.
1940.- Μετά τον τορπιλισµό της «Έλλης» µετετέθη εις το Αντιτορπιλικό «Iέραξ» προαχθείς εις τον βαθµό του ΔΙΟΠΟΥ και
αφού έλαβε µέρος σε περιπολίες στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος
µετέβη κατ' αρχήν στην Κρήτη και εν συνεχεία στην Αλεξάνδρεια συνοδεύοντα τον Χρυσό της Τραπέζης της Ελλάδος.
1941-1943.- Παρέµεινε στο Αντιτορπιλικό «Iέραξ» προαχθείς εις το βαθµό του ΤΡΙΟΠΟΥ (1941) συµµετέχον σε νηοποµπές και περιπολίες στην περιοχή της Μεσογείου µέχρι το
Γιβλαρτάρ . Επίσης µε το Αντιτορπιλικό «Iέραξ» συνόδευσε
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στο ΚΟΤΣΙΝ των Ινδιών το Θωρηκτό «Aβέρωφ» δια επισκευή
και µετατροπή των µηχανών του. Για ένα µικρό διάστηµα έξη
περίπου µηνών µετετέθη προσωρινά σε ένα Ναρκαλιευτικό
και επανήλθε στον «Iέρακα».
1943.- Προαχθείς εις το βαθµό του Υποκελευστού τοποθετήθηκε προσωρινά εις το Αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα» µετέχων σε περιπολίες στην Μεσόγειο και Αδριατική και λίγο
πριν βυθισθεί στο λιµάνι της Λέρου µετατέθηκε στο Θ / Κ «Aβέρωφ» που ήταν στο Πορτ - Σάιντ ως βάση του Στόλου, χρησιµεύον επίσης και για την εκπαίδευση των Νέων Σηµατωρών.
Κατά τη διάρκεια του κινήµατος του Ναυτικού, ευρισκόµενος
στη γέφυρα του πλοίου ειδοποίησε το Αρχηγείο Στόλου για την
ανταρσία και παρέµεινε σε αυτό µέχρι της παραδόσεως των
στασιαστών κρυµµένος στο πρωραίο άλµπουρο του Θωρηκτού για να µην τον σκοτώσουν οι στασιαστές.
1944.- Προήχθη εις τον βαθµό του Κελευστού Β' παραµένων εις τον «Aβέρωφ» όπου στις 21.11.1945 επέστρεψε εις
την Πατρίδα, συµµετέχων εις τις επισκέψεις του θωρηκτού
στην Θεσσαλονίκη και άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδος.
1946.- Προήχθη στον Βαθµό του Κελευστού Α' και µετετέθη
στο Αρµαταγωγό «Λήμνος» ως Σηµατονόµος µετέχων σε
όλες τις νηοποµπές και µεταφορές του Στρατού και εφοδίων
από Πειραιά σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε Θεσσαλονίκη .
1949.- Μετετέθη εις την Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
ως Σηµατονόµος µέχρι το 1950.
1950.- Μετετέθη στο Αρµαταγωγό Αλφειός απ' όπου και
απεστρατεύθη µε το Διάταγµα περί εθελουσίας εξόδου του
στρατηγού Παπάγου, συνταξιοδοτηθείς.

Στις 2 Ιανουαρίου του 1950 τιµήθηκε µε το Αναµνηστικό Μετάλλιο Ελληνο - Ιταλο - Γερµανικού Πολέµου διά τις διεξαχθείσες επιχειρήσεις εις Αιγαίο - Ιόνιο - Μητρώον - Αδριατική και λοιπές περιοχές της Ελλάδος διά την περίοδο από
28/10/1940 έως 22/4/1941 καθώς και το Αναµνηστικό Μετάλλιο του ιδίου πολέµου διά τις κατά θάλασσαν επιχειρήσεις

εις Μεσόγειο - Ατλαντικό Ινδικό περιόδου από 23/4/1941
έως 8/5/1945. Επίσης τιµήθηκε την ίδια ηµεροµηνία ως Δίοπος µε τον Σταυρό Αγώνος Β. Ναυτικού.
Το 1945 Evυµφεύθη την Παναγιώτα Σωτηρίου και απέκτησε
µία κόρη την Σοφία και ένα υιόν τον Γεώργιο ο οποίος απεβίωσε σε πολύ µικρή ηλικία.

Επικήδειος Υποπλοιάρχου (Ε) εα Θ. Παπαδόπουλου ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Παναγιώτη Δούκα ΠΝ
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Θεόδωρε,
Προχθές Παρασκευή 25 Μαίου 2012 άφησες την
τελευταία σου πνοή. Μας αποχαιρέτησες απρόσμενα, χωρίς κανείς μας να το περιμένει, χωρίς
κανείς μας να το διαισθάνεται. Σε πονά πολύ να
γράφεις για κάποιον που έφυγε απρόσμενα, και
σε πονά ακόμα περισσότερο όταν τον έχεις αγαπήσει σαν συνάδελφο, σαν φίλο, ενεργό μέλος
της ΕAAN.
Πριν από 73 χρόνια ήρθες στον κόσμο αυτό, έζησες τα δύσκολα χρόνια της παιδικής σου ζωής,
ξεκίνησες από την ιδιαίτερη πατρίδα σου, τη γενέτειρά σου Δράμα και όπως όλα τα επαρχιοτόπουλα
για να κατακτήσεις τη ζωή, διαλέγοντας να γίνεις
στέλεχος μόνιμο του Πολεμικού Ναυτικού μας. Θεόδωρε αφοσιώθηκες ψυχέ τε και σώματι στο Ναυτικό, το οποίο αγάπησες και υπηρέτησες ευόρκως,
φθάνοντας στη βαθμίδα του κατωτέρου Αξιωματικού. Πιστός στο καθήκον σου, εργατικός και δίκαιος, αξιοπρεπής και προπαντός ευθύς. Τη γνώμη
σου την έλεγες με παρρησία έστω και αν στενοχώρησες γνωστούς και φίλους. Στο δύσκολο, ανηφορικό δρόμο της ζωής στο Ναυτικό, οι συνάδελφοι
και τα πληρώματα, εύρισκαν στο πρόσωπό σου ένα
καλό φίλο και συμπαραστάτη.
Αγωνίστηκες τίμια, ευσυνείδητα, χριστιανικά
και με τη σύντροφο της ζωής σου δημιουργήσατε μια ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά και εγγόνια.

Μετά την αποστρατεία σου, παράλληλα με την
αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου οικογένεια,
συνέχισες να απασχολήσαι επί πολλές τριετίες ως
μέλος του ΔΣ του παραρτήματός μας, κατά τρόπον
άριστο. Φίλε Θεόδωρε συγκεντρωθήκαμε όλοι
εδώ σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Λουκά της
πόλης μας, στα Χανιά μας που σε αγκάλιασε και σε
κράτησε κοντά της δημιουργώντας την οικογένειά
σου και από ό,τι βλέπω πάρα πολλοί συνάδελφοι,
για να προσθέσουμε την αγάπη μας και τις δικές
μας ευχές, στις ευχές και στις δεήσεις της εκκλησίας μας και να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο
σου ταξίδι της ζωής ως αγωνιστή της κοινωνίας
μας, της οικογένειάς σου. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να δεχθούμε πως δε θα είσαι
πια μαζί μας, είμαστε όλοι εδώ βουβοί, σκυθρωποί
και βαθιά συγκινημένοι. Θλιμμένοι και ο θρήνος
και ο βαθύς πόνος για την απουσία σου είναι ζωγραφισμένοι στα πρόσωπα όλων μας. Εκλεκτέ και
αλησμόνητε φίλε Θεόδωρε, σε διέκρινε πάντα η
καλοσύνη και η αγάπη για τους συναδέλφους.
Στα αγαπημένα σου παιδιά και εγγόνια, ευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τη θλίψη από το κενό που προκάλεσε η απώλειά σου. Θεόδωρε θα μας λείψεις,
ευχόμαστε να είναι ευλογημένη η πορεία σου
στην αιώνια ζωή που πηγαίνεις σήμερα, κοντά
στον Άγιο Θεό μας. Η μνήμη σου θα είναι στις
καρδιές μας. Καλό ταξίδι.
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Επικήδειος για τον Γ. Σωτήρου ΠΝ Σημαιοφόρο (ΠΥ) εα ΠN
Από τον Τάσο Μπουρνιά
Γιώργο Σωτήρου – αγαπημένε μας φίλε, συνάδελφε και συμπολεμιστή, η φυγή σου από κοντά
μας, μας έχει όλους συγκλονίσει και ήρθαμε όλοι
εδώ, όχι για να σε κλάψουμε, αλλά για να πούμε
ένα βροντερό αντίο και να φωνάξουμε και να
πούμε την παλικαριά που είχες σε όλη σου τη
ζωή.
Να πούμε για να γίνει γνωστό, ότι ήσουν ένας
πραγματικός ήρωας του πολυαίμακτου B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παιδί ακόμα 16 ετών πριν ολοκληρωθεί η τελική μας εκπαίδευση, βρεθήκαμε
σαν πραγματικό πλήρωμα στα πολεμικά μας καράβια και όταν το μέτωπο του στρατού έσπασε
και η πατρίδα μας σκλαβώθηκε, εσύ βρέθηκες
ανάμεσα σε εκείνους που δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν σκλαβωμένοι και αψηφώντας
τους κινδύνους, αδιαφορώντας για το χωρισμό
από τους γονείς σου και τους φίλους σου, ακολούθησες το θωρηκτό «Αβέρωφ» και ξενιτεύθηκες για να συνεχίσεις τον πόλεμο για τη λευτεριά
της γλυκιάς μας πατρίδας χωρίς να ξέρεις αν θα

γυρίσεις ξανά στο σπίτι σου.
Και δεν αρκέστηκες μόνο σε αυτό, αλλά όταν
η διοίκηση του Πολεμικού Nαυτικού ζητούσε
εθελοντές για να επανδρώσει τα υποβρύχιά μας,
βρέθηκες πάλι πρώτος μέσα στους πρώτους και
πήγες στην πιο σκληρή και επικίνδυνη πολεμική
υπηρεσία, στα υποβρύχια όπου υπηρετούν μόνο
εθελοντές.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτε να πω ακόμα
για να πειστεί και ο πλέον δύσπιστος ότι πρόσφερες ύψιστες υπηρεσίες στην πατρίδα.
Αλλά και στον πολιτικό σου βίο, ήσουν παλικάρι και δουλευτής και κατάφερες να κάνεις
επιχείρηση και να σε παραδεχθούν όσοι σε γνώρισαν ως πετυχημένο επιχειρηματία και οικογενειάρχη.
Η γυναίκα σου, η αξιαγάπητη Έλλη και τα θαυμάσια παιδιά σου, όπως και εμείς όλοι που σε
γνωρίσαμε και ζήσαμε μαζί σου θα σε θυμόμαστε
και θα τιμούμε τη μνήμη σου.
Καλό κατευόδιο Γιώργο μας.

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

Ανθ/στής ΠΝ
Aρχιπλοίαρχος ΛΣ
Αντιπλοίαρχος ΛΣ
Υποπλοίαρχος
Aρχιπλοίαρχος ΠΝ
Ανθ/στής ΛΣ
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Ονοματεπώνυμο

ΣΕΛΙΝΙΒΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΔΑΡΑΣ Κων/νος
ΛΕΟΝΤΗΣ Δημήτριος
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ Νικόλαος
ΚETΣHΣ Γεώργιος
ΣEMΠPOΣ Κων/νος

Hμέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

3-4-12
6-4-12
19-4-12
17-4-12
25-4-12
30-4-12

1941

Επικήδειος εις μνήμη Αρχιπλοιάρχου εα Γεωργίου Κέτση
ΠΝ. Ύστατος χαιρετισμός
Εκ μέρους των συμμαθητών τάξεως 1958 ΣΝΔ
Αντιναύαρχος εα Σ. Κεχρής ΠΝ
Φίλε και συμμαθητά Γιώργο, έφυγες ξαφνικά
και απροσδόκητα και γέμισες με άφατη θλίψη
την οικογένειά σου, την αγαπημένη σου γυναίκα Άννα, τα λατρεμένα σου παιδιά Βασίλη, Τζίνα, Στεφανία, τη νύφη σου, τους γαμπρούς σου,
τα εγγόνια σου και όλους εμάς που ήλθαμε
σήμερα εδώ να σε αποχαιρετίσουμε, συγγενείς, συμμαθητές και φίλους. Όλοι εμείς είχαμε δεθεί και συμπορευθεί μαζί σου στο δρόμο
της ζωής; Δίπλα σου, άλλοι πιο κοντά, άλλοι
πιο μακριά αλλά όλοι παράλληλα προς την ίδια
κατεύθυνση.
Έφυγες γρήγορα Γιώργο, πρόλαβες όμως να
κάνεις την αποστολή σου ως άνθρωπος. Δημιούργησες, ανάθρεψες, γαλούχησες σωστά την οικογένειά σου και άφησες και σε μας τους άλλους
αχνές, αγαπημένες αναμνήσεις φιλίας και εκτίμησης. Αλήθεια σου λέω και στο λέω εγώ ένας φίλος ...από τα παλιά. Από πολύ παλιά. Είχαμε ιδιαίτερη σχέση εμείς οι δύο. Είμαστε κοντοχωριανοί,
Κορίνθιοι. Και θυμάμαι τότε που μόλις είχαμε μπει
στη Σχολή που ήλθες σπίτι μου στο χωριό με τη
Άννα και κουβεντιάζαμε για το νέο δρόμο που είχαμε μπροστά μας και κάναμε όνειρα.
Από τότε περάσανε χρόνια. Πολλά χρόνια. Και
τα όνειρα γίνανε καθημερινά έργα. Και ο δρόμος
ήταν δύσκολος με σκαμπανεβάσματα και φουρτούνες.’Εκανες τον αγώνα σου όπως όλοι μας.
Και πορεύτηκες καλά Γιώργο. Σε χαρακτήριζε η
καλοσύνη σου και το γέλιο σου. Ήσουν ευχάριστος και καλός άνθρωπος.’Εκανες καλούς φίλους. Υπηρέτησες πιστά το Ναυτικό και το αγάπησες, τόσο ώστε να κατευθύνεις και το γιο σου
τον Βασίλη προς αυτό. Και καμάρωνες, και πρό-

λαβες να τον δεις και ανώτερο Αξιωματικό.
Το ταξίδι σου αυτό δυστυχώς σταμάτησε απότομα. Σταμάτησε τώρα που ο δρόμος έχει γίνει
πιο βατός για όλους μας. Τώρα που θα μπορούσες πιο ήρεμος να κάνεις ένα απολογισμό ικανοποίησης και να χαρείς την οικογένειά σου και
τους φίλους σου.
Έτσι όμως είναι η ζωή. Απρόβλεπτη. Σκληρή
πολλές φορές. Δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε. Πρέπει να ταρακουνηθούμε, να πονέσουμε
όπως τώρα για να καταλάβουμε τη μοίρα μας.
Με αυτές τις σκέψεις και με θλίψη σε αποχαιρετούμε Γιώργο. Ευχόμαστε ο Θεός να δώσει κουράγιο στην οικογένειά σου να αντιμετωπίσει το βαθύ
πόνο και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη σου.
Εμείς οι άλλοι θα φύγουμε, παίρνοντας όμως
μαζί μας τις αναμνήσεις. Τις αναμνήσεις που
ήσουν και εσύ μέρος τους μαζί με άλλους. Άλλες
ξεθωριασμένες άλλες πιο ζωντανές αλλά όλες
απαραίτητες γιατί είναι πλέον η ...συντροφιά μας.
Αvτίο Γιώργο, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα
σε σκεπάσει.
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NEKPOΛOΓIEΣ

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Επικήδειος Υποπλοίαρχου (Ε) εα Νικολάου Περάματζη ΠΝ
Aπό τον Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Γ. Αλιφέρη ΠΝ
Αγαπητέ Φίλε και Συνάδελφε Νίκο, πριν 64 χρόνια
αµούστακο παιδί, δοκιµασµένο από τις στερήσεις
και τις κακουχίες της γενιάς µας, λόγω του πολέµου, της κατοχής και του εµφυλίου, πήρες τη
µεγάλη Απόφαση µαζί µε 44 ακόµα παιδιά της ηλικίας σου, από διάφορα µέρη της Ελλάδας, µεταξύ
των οποίων και ένας ακόµα Ποριώτης, να καταταγείς στη Σχολή Ναυτοπαίδων και να λάβεις τον
Α.Γ.Μ. 421, ο οποίος σε συνόδευσε µέχρι την ηµέρα του θανάτου σου.
Η ζωή στη Σχολή δύσκολη και σκληρή µε ατοµικά και οµαδικά καψόνια, µε εξουθενωτικές αγγαρείες και πανάθλια ποιότητα φαγητού στην ηµερήσια διάταξη, µε αποτέλεσµα 19 από τους 45 συµµαθητές σου να µην αποφοιτήσουν, εσύ όµως Νίκο µε
υποµονή και επιµονή άντεξες, αποφοίτησες επιτυχώς και σταδιοδρόµησες στο ΠΝ υπηρετώντας για
πλέον των 20 ετών στα πλοία ως Υπαξιωµατικός
και στη συνέχεια σε Υπηρεσίες Ξηράς ως Αξιωµατικός. Είχα την ευκαιρία να συνυπηρετήσω µαζί σου
τα πρώτα χρόνια της 10ετίας του 1970 στο Ν. Σαλαµίνας και στο ΚE Πόρος και να διαπιστώσω και
ο ίδιος αυτά που είχα µάθει από άλλους συναδέλφους, ότι ήσουν υπόδειγµα άξιου Αξιωµατικού µε
σεβασµό στους θεσµούς της Δηµοκρατίας, της Πατρίδας και του Έθνους, είχες την εκτίµηση των
ανωτέρων σου και την αγάπη και το σεβασµό των
κατωτέρων σου. Το ΠΝ σε τίµησε µε ηθικές αµοιβές και µε προαγωγές από βαθµό σε βαθµό κατ’
απόλυτον εκλογήν.
Αγαπητέ Νίκο έκανες µια εξαιρετική οικογένεια.
Η υπέροχη σύζυγός σου η Στέλλα και ο Βαγγέλης
ο γιος σου µε την οικογένειά του, ο οποίος ακολούθησε το επάγγελµά σου στο ΠΝ, τον οποίο είχα µαθητή επί τρία χρόνια στη ΣΔΥΝ και ήταν πράγµατι
άριστος σε όλα του και σταδιοδρόµησε επιτυχώς
και σήµερα είναι και αυτός Αντιπλοίαρχος εα οι
οποίοι σου συµπαραστάθηκαν µε πολύ µεγάλη αγάπη, στις δύσκολες στιγµές της ζωής σου.
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Μετά την αποστρατεία σου, παράλληλα µε την
αφοσίωσή σου στην αγαπηµένη σου οικογένεια,
ασχολήθηκες µε τα κοινά του τόπου σου, ως Κοινοτικός Σύµβουλος της Κοινότητας Γαλατά και από
το 2004 έως το 2010 ως µέλος και Αντιπρόεδρος
του τοπικού Παραρτήµατος της ΕΑΑΝ Πόρου, όπου
είχαµε άριστη συνεργασία και προσέφερες πολύτιµες υπηρεσίες.
Αγαπητέ Νίκο ήλθαµε εδώ σήµερα όλοι γνωστοί,
φίλοι και συνάδελφοί σου, για να σε αποχαιρετήσουµε, να προσθέσουµε και τις δικές µας ευχές,
στις ευχές και τις δεήσεις της εκκλησίας µας και να
σε καταβοδώσουµε στο τελευταίο σου ταξίδι.
Στην αγαπηµένη σου οικογένεια ευχόµαστε ο
µεγαλοδύναµος να δώσει την εξ ύψους παρηγορία
και τη διαβεβαιώνουµε ότι θα είµαστε στη διάθεσή
της για ότι χρειαστεί. Θα σε θυµόµαστε πάντα µε
αγάπη και εκτίµηση. Καλό ταξίδι αγαπητέ Καπετάν
Νικόλα.

Tο πλήρωμα του ευδρόμου «Έλλη» στον προαύλιο χώρο του I. N. Παναγίας της
Tήνου μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης» την 15η Aυγούστου 1940. Στην πρώτη
σειρά, 5ος με τα χέρια σταυρωμένα, ο ναύτης σηματωρός Aλέξανδρος Σκληβανιώτης
(σπάνια φωτογραφία).
Aπό την
επίσκεψη του
κ. Αρχηγού
Ναυτικού
Αντιναυάρχου
Κοσμά Χριστίδη
ΠΝ την Κυριακή
27 Μαΐου στη
λέσχη EAAN
Kρήτης.

Tελεταί Kωνσταντάρα
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλόνικου Ταβουλάρη Αντ/χου εα
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

Ο ελληνικής καταγωγής Ανθυποπλοίαρχος
Μηχανικός του Καναδικού Ναυτικού Ραφαήλ
Λιάκας του Σωτηρίου και της Ευαγγελίας,
ο οποίος αποφοίτησε πρώτος στην Τάξη
της Καναδικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
προ επταετίας και μιλάει απταίστως
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά,
παρασημοφορήθηκε πρόσφατα στο Γενικό
Επιτελείο του Καναδικού Ναυτικού, διακριθείς για
τις υπηρεσίες που προσέφερε τοποθετημένος στο
Canada’s Defence Procurement Authority.
Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 και ώρα 08:00
πραγματοποιήθηκε, στο εκκλησάκι του Αγ.
Δημητρίου, στην περιοχή Περιβόλια στα Βασιλικά
Σαλαμίνας, Θεία Λειτουργία, στα πλαίσια εορτασμού
της Αναλήψεως του Κυρίου.

Μονοήμερη εκδρομή Μελών ΕΑΑΝ/Σαλαμίνας στον Πόρο
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