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Εορτή της Μεταστάσεως Ιωάννου του 
Θεολόγου και Ευαγγελιστού

Ι ησούς ουν ιδών τη μητέρα και το μαθητήν 
παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρί αυτού· 
γύναι, ίδε ο υιός σου· είτα λέγει τω μαθητή· 

ιδού η μήτηρ σου». (Ιωαν. ΙΘ΄ 26-27)»
Την 8η Μαΐου εορτάζομεν τον Ευαγγελιστήν 

Ιωάννην και την 26ην Σεπτεμβρίου, την Μετάστα-
σίν Του. 

Όπως η Θεοτόκος μετά την Κοίμησιν Της με-
τέστη εις τους Ουρανούς, έτσι μετέστη και ο Ιω-
άννης ο Ευαγγελιστής.

Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος 
υπήρξεν ο πιστός και αφοσιωμένος μαθητής του 
Κυρίου. Κατά την θείαν Μεταμόρφωσιν του Κυ-
ρίου, συμπεριελήφθη εις τον κύκλον των τριών 
πεφιλημένων μαθητών του Κυρίου Πέτρου και 
Ιακώβου.

Κατά τον Μυστικόν δείπνον ήτο καθήμενος 
πλησίον του Διδασκάλου, «αναπεσών εν τω στή-
θει του Ιησού, παρρησίας τυγχάνων ως μαθη-
τής». Όταν ο Διδάσκαλος ευρίσκετο επί του Σταυ-
ρού, ο ηγαπημένος μαθητής ήτο κοντά του συνο-
δός της αχράντου Μητρός αυτού. 

«Ιησούς ουν ιδών τη μητέρα και 
τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, 
λέγει τη Μητρί αυτού·γύναις 
ίδε ο υιός σου· είτα λέγει τω 
Μαθητή·ιδού η Μήτηρ Σου»  
(Ιωάν. ΙΘ΄26-27).

Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής παραμένει πιστός 
εις τον Κύριον μέχρι θανάτου. Είναι ο μόνος, ο 

οποίος και κατά τον οδυνηρόν του μαρτύριον 
δεν τον εγκατέλειψε. Παρακολούθησε την αγω-
νίαν του Κυρίου. Έζησε τας δραματικάς στιγμάς 
του Πάθους Του. Παρέστη και εις τον Γολγοθάν 
αντικρύσας τον επονείδιστον θάνατον του Θείου 
Διδασκάλου. 

Είναι Διδάσκαλος και Θεολόγος. Εφήρμοσε 
αυτό που λέγει ο Κύριος «πορευθέντες μαθη-
τεύσατε πάντα τα έθνη». (Ματθ. Κη' 19).

Γράφει ο Πανοσιολογιότατος αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης
τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘα, Ταξίαρχος εα
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Εις την Ιερουσαλήμ διδάσκει τον λόγον του 
Θεού. Κηρύσσει τον αναστάντα Κύριον εις τους 
Ιουδαίους μαζί με τον Πέτρον, με αποτέλεσμα να 
συρθούν προ του Μεγάλου Συνεδρίου και έλα-
βον αυστηράς εντολάς να μην ομιλούν περί του 
Ιησού. Ούτοι απήντησαν ευθαρσώς: 

«Ου δυνάμεθα ημείς α είδομεν και ηκούσαμεν 
μη λαλείν».(Πραξ. δ' 20).

Παρέστη εις την αποστολικήν Σύνοδον. Εις την 
Μικράν ασίαν εκήρυξε το Ευαγγέλιον. Εκήρυξε 
το «εν αρχή ην ο Λόγος» από την πόλιν της Εφέ-
σου όπου έμεινε εκεί μέχρι βαθυτάτου γήρατος.

Έγραψε το Θεολογικόν αυτού Ευαγγέλιον και 
τας τρεις καθολικάς επιστολάς. Εξωρίσθη από 
τον Τραϊανόν εις την Πάτμον και εκεί έγραψε την 
αποκάλυψη.

Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής χαρακτηρίζεται: 
Θεολόγος, Παρθένος, και βροντήν γεγονέναι, για 
τα βροντερά κηρύγματά του. Είναι ο Ευαγγελι-
στής της αγάπης. Το Ευαγγέλιον του Ιωάννου 
συνεχώς ομιλεί για την αγάπην.

«Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα 
αγαπάτε αλλήλους» (Ιωάν. ιδ' 34).

«Εάν τις είπη, ότι αγαπώ Θεόν και 
τον αδελφόν αυτού μισεί ψεύστης 
εστιν». (Α' Ιωαν. δ' 20).

Μέχρι τελευταίας του πνοής έλεγεν: «Τεκνία 
μου αγαπάτε αλλήλους».

Είθε η ζωή και το παράδειγμα του αγίου Ιωάν-
νου του Ευαγγελιστού, να εισέλθει εις τας καρδί-
ας μας, και να στρέψωμεν νουν και καρδίαν εις τον 
Θεόν και Κύριον, και τον απόστολον και εκλεκτόν 
αυτού μαθητήν Ευαγγελιστήν Ιωάννην.  
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Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 13-08-2014 μέχρι 20-10-2014

Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο
Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολ-
λά θέματα που απασχόλησαν την Εα-
αν Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώ-

σουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά, για αυτά και για τις 
ενέργειες στις οποίες προέβημεν:

α. Την 29-08-2014 οι Πρόεδροι της Ε.α.α.Σ. και 
Ε.α.α.α. συναντήθηκαν με τον Διευθυντή ΓΕΕΘα/
ΓΔΟΣΥ, ο οποίος τους ενημέρωσε για το νέο μισθο-
λόγιο των στρατιωτικών που ετοιμάζει το ΥΠΕΘα, 
το οποίο είναι πολύ κοντά στις αποφάσεις της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ. Στην συνέχεια αυτό διέρευσε στον 
τύπο και είναι πράγματι κοντά στις αποφάσεις της 
Ολομελείας του ΣτΕ, αλλά από ότι φαίνεται δεν θα 
εφαρμοσθεί, στο εγγύς τουλάχιστον, μέλλον

β. Την 04-09-2014 η Εααν εξέδωσε την ανακοί-
νωση 4/2014, που φαίνεται στην σελίδα 53.

γ. Την 11-09-2014 και την 30-09-2014 ο Πρόε-
δρος της Εααν έλαβε μέρος σε σύσκεψη που έγινε 
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία αστυνομικών Υπαλ-
λήλων (Π.Ο.αΣ.Υ.) με πρωτοβουλία του Προέδρου 
της κου Χ.Φωτόπουλου, με θέμα τον συντονισμό 
των δράσεων όλων των Φορέων των εν ενεργεία 
και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και Σ.α. αναφο-
ρικά με τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και 
το μέλλον των Μ.Τ.

δ. Την 18-09-2014 ο Πρόεδρος και το ΔΣ/Ε.α.α.ν. 
ενημέρωσαν τα Μέλη της Εααν στο εντευκτήρειο 
της Ένωσης, στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσής 
τους.

ε. Την 23-09-2014 ο νέος Πρόεδρος του Μ.Τ.ν. 
αντιναύαρχος ν.Βαζαίος Π.ν.ε.α. επισκέφθηκε τον 
Πρόεδρο της Ε.α.α.ν, ο οποίος του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στο έργο του. Στην συζήτηση που ακολού-
θησε, ο Πρόεδρος του Μ.Τ.ν. εξέφρασε την πεποι-
ήθησή του ότι το Μ.Τ.ν. πάει καλά και δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για μείωση του μερίσματος το 2015 και 
του ΕΚΟΕΜν τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 
2015.

στ. Την 01-10-2014 ο Πρόεδρος, αντιπρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της Εααν παρέστησαν 
σε μία σεμνή, αλλά και μεστή τελετή στο ν.ν.α., κατά 
την οποίαν ο Διευθυντής του ν.ν.α. αρχιπλοίαρχος 
(ΥΙ) α.Σπανός Π.ν. ετίμησε απόστρατους Ιατρούς του 
Π.ν.

ζ. Την 01-10-2014 το Μέλος της Εααν Υποναύ-
αρχος (Ο) ν.Τσαπράζης Π.ν.ε.α., παρέστη σε ημερίδα 
που έγινε στη Βουλή για τους ηλικιωμένους

η. Την 06-10-2014 ο Πρόεδρος της Εααν πα-
ρέστη στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στην τελετή κα-
θέλκυσης του Υ/Β/ ΠΙΠΙνΟΣ κλάσεως 214, που είναι 
το δεύτερο της σειρά ΠαΠανΙΚΟΛη και το πρώτο 
που κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Μετά την τελε-
τή είχε σειρά επαφών με τον Ειδικό Γραμματέα του 
ΥΠΕΘα κον α.Οικονόμου . υπεύθυνο σύνταξης του 
προταθέντος νέου μισθολογίου των στρατιωτικών, 
με τον ΥΠΕΘα κον Δ.αβραμόπουλο, ενώ είχε κατ΄ι-
δίαν συζήτηση με τον Πρωθυπουργό κον α.Σαμαρά 
και όλα αυτά στα πλαίσια των ενεργειών για πλήρη 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

θ. Την 08-10-2014 ο Πρόεδρος της Εααν παρέ-
στη στο Πολεμικό Μουσείο σε εκδήλωση που οργά-
νωσε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αθηνών 
κος Γ. Πατούλης για την έκδοση βιβλίου του Πλοι-
άρχου (ΥΙ) α.Διαμαντή Π.ν. για την ιατρική κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους.

ι. Την 08-10-2014 εξεδώθη η απόφαση 2908/2014 
του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ επί αναίρεσης συναδέλφου 
κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
αθηνών, που είχε κρίνει νόμιμο το αποτέλεσμα των 
εκλογών του ΔΣ/Ε.α.α.ν. της 25-11-2012, με την 
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οποία απορρίπτει την εν λόγω αναίρεση και έτσι τελε-
σιδίκησαν τα αποτελέσματα των εκλογών.

ια. Την 09-10-2014 το ΔΣ/Ε.α.α.ν. επισκέφθηκε 
τον α/ΓΕν και του ανέπτυξε τα θέματα που απασχο-
λούν τους αποστράτους. Τα αποτελέσματα της συ-
νάντησης φαίνονται στην σελίδα 41.

ιβ. Την 11-10-2014 ο Πρόεδρος της Εααν πα-
ρουσία και των Μελών του Δ.Σ. Υποναυάρχου Κ.ξύ-
τσα Π.ν.ε.α. και αντιπλοιάρχου (Ε) Ε. αναγνωστάκη 
Π.ν.ε.α., ενημέρωσε τα Μέλη του Παραρτήματος 
ΚΡηΤηΣ

ιγ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ/Ε.α.α.ν. 
ορκωτοί λογιστές έλεγξαν την διαχείριση της Εααν 
κατά το έτος 2013, που σημειωτέον έγινε για πρώτη 
φορά και εντάσσεται στα πλαίσια της διαφάνειας που 
ακολουθεί το ΔΣ/Ε.α.α.ν. και την βρήκαν εν τάξει.

ιδ. Μετά από αίτημα του ΓΕν, κατόπιν αναφοράς 
που υπεβλήθη από συνάδελφο, η Εααν απέστειλε 
το έγγραφο που φαίνεται στην σελίδα 42 σχετικά με 
την αλλαγή σύνθεσης του ΔΣ/ΜΤν, κατόπιν αναφο-
ράς που υπεβλήθη από συνάδελφο.

ιε. Την 19-10-2014 το Μέλος του ΔΣ/Ε.α.α.ν. 
Πλοίαρχος (Ε) Χ. αϊδίνης παρέστη στην εκδήλωση 
που έλαβε χώραν για τους πεσόντες αεροπόρους 
της Π.α.

ιστ. Την 20-10-2014 ο Πρόεδρος της Εααν 
παρέστη στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην τελετή 
καθέλκυσης του πλήρως εκσυγχρονισθέντος Υ/Β 
«ΩΚΕανΟΣ».

ιζ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-
σεων αποστράτων αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.α.α) στα 
πλαίσια της διεκδίκησης της πλήρους αποκατάστα-
σης των συντάξεων των αποστράτων σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ., απέστειλε 
τις επιστολές που φαίνονται στις σελίδες 38 και 
39. 

Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:

α- Σύμφωνα με το προσχέδιο του Π/Υ 2015, αλλά 
και πληροφορίες που υπάρχουν, οι απόστρατοι θα 
λάβουν με την σύνταξη του Δεκεμβρίου (θα καταβλη-

θεί τέλος νοεμβρίου 2014 ) το ήμισυ της διαφοράς 
της συνταξιοδοτικής πράξεως της 31-07-2014 και 
της τωρινής και αναδρομικά βάσει αυτών 5 μηνών 
(Ιούλιος μέχρι και νοέμβριος 2014) ενώ αναδρομικά 
24 μηνών θα δωθούν σε διάστημα 3 ετών. Χρησι-
μοποιείται η έκφραση συνταξιοδοτική πράξη, γιατί 
υπενθυμίζεται ότι με τον ν.4093/12 οι απόστρατοι 
υπέστησαν από 01-01-2013 και νέα μείωση όπως 
και οι λοιποί συνταξιούχοι, άρα και με πλήρη συμ-
μόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ 
ποτέ οι συντάξεις δεν θα επανήρχοντο στο ύψος της 
31-07-2012. Υπάρχει όμως και ένα ενδεχόμενο όλα 
αυτά να καταβληθούν μετά την έκδοση νέων συντα-
ξιοδοτικών πράξεων που απαιτεί περισσότερο χρό-
νο. αναμένονται, όπως προελέχθη, οι αποφάσεις της 
Κυβέρνησης σε ότι αφορά την πλήρη εφαρμογή των 
αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ.

β- Εκκρεμεί συνάντηση του Συντονιστικού Συμ-
βουλίου των τριών Ενώσεων με τον ΥΠΕΘα κο Δ. 
αβραμόπουλο.

γ- Ευρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία ανα-
θεώρησης της ΚΥα που αφορά την συγκρότηση και 
την διαδικασία εκλογής του Δ.Σ./Ε.α.α.ν.

δ-Την 06-11-2014 θα γίνει στο ΚΕ/ΠαΛ το καθι-
ερωμένο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων κατά των 
Β΄Π.Π. και εν ειρήνη. Καλούνται όλοι οι απόστρατοι να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την τελετή αυτή, η οποία 
ειδικά τώρα την περίοδο της κρίσης είναι όσο ποτέ ανα-
γκαία. Διάθεση λεωφορείων θα γνωσθεί με νεώτερο. 

ε- Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, 
κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ, ανα-
θεώρησης της ΚΥΑ περί συγκρότησης και εκλογής 
του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και S.T.C.W., οι οποίες θα εξετάσουν 
και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, 
ως Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ, 
ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονομικά 
Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κλπ. Επειδή υπάρχουν πολλοί συ-
νάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα 
που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως τους 
καλούμε να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ΕΑΑΝ 
δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.   
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Γράφει ο ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ

Ο Θεός ελπίδα σωτηρίας για τον άνθρωπο

1. Στον πέμπτο αναβαθμό του δ΄ ήχου γράφεται: «Επί τον Κύριον ελπίδα πας τις κεκτημένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων». 
Σχετικός και ο 129ος Ψαλμός.

«O Θεός ημών καταφυγή και δύνα-
μις, βοηθός εν θλίψεσι ταις 
ευρούσαις ημάς σφόδρα. Διά 

τούτο ου φοηβηθησόμεθα εν των ταράσσεσθαι 
την γην και μετατίθεσθαι όρη εν καρδίαις θαλασ-
σών. Ήχησαν και εταράχθησαν τα ύδατα αυτών, 
εταράχθησαν τα όρη εν τη κραταιότητι αυτού» 
(Ψλ. 45, 2-4).

(Ο Θεός είναι η καταφυγή μας και η δύναμή 
μας. Είναι ο πανίσχυρος βοηθός μας στις θλί-
ψεις που μας βρίσκουν. Για τον λόγο αυτόν, 
όταν ο Χριστός μας βοηθάει σφόδρα, ποτέ δεν 
θα φοβηθούμε, και αν όλη η γη σεισθεί, και αν 
τα όρη ανασπασθούν από τη θέση τους και μετα-
κινηθούν μέσα στα βάθη των θαλασσών. Έστω 
και αν ταράχθηκαν τα ύδατα των θαλασσών και 
εβούηξαν τα αλεπάλληλα και ετεράστια κύματα 
που σχηματίσθηκαν, έστω ότι εσείσθηκαν τα όρη 
με τις αναστατώσεις που επέφερε η θεϊκή παρέμ-
βαση, εμείς δεν θα φοβηθούμε).

Όποιος λοιπόν αγκυροβολεί (ελπίζει) στον 
ουρανό, αυτός θα μένει ανώτερος από εκείνους 
που τον στενοχωρούν ή έχουν την πρόθεση να 
τον στενοχωρήσουν1. Το συμβολισμό «άγκυρα-
ελπίδα» χρησιμοποιεί και ο φιλόσοφος Επίκτη-

τος: «Ούτε ναυς εξ’ ενός αγκυρίου, ούτε βίον εκ 
μιας ελπίδος αρμοστέον» (Εγχειρίδιον, αποσπά-
σματα).

Ο Χρυσόστομος προειδοποιεί τους αμαρτω-
λούς ότι φλέγον πυρ θα τους κατατρώγει. «Ουκ 
έστιν Ερυθράν θάλατταν διαβήναι νυν λοιπόν, 
αλλά πέλαγος ου τοιούτον ουδέ τοσούτον, αλλά 
πολλώ μείζον και αγριώτερον, εκ του πυρός έχον 
τα κύματα, πυρός ξένου τινός και φρικώδους· 
άβυσσος εστίν εκεί μεγάλη φλογός χαλεποτάτης· 
πανταχού γαρ πυρ περιτρέχον εστίν ιδείν, αγρίω 
τινί θηρίω εοικός». ακόμη, σύμφωνα με τον Χρυ-
σόστομο, οι λέξεις «γη», «όρη», «καρδιά θαλασ-
σών» αποδίδουν τους αφόρητους κινδύνους που 
συνοδεύουν την αμαρτία και δεν αναφέρονται σε 
αυτά ως στοιχεία της φύσης.

Ποιος ταράσσει τα ύδατα και τι αυτά συμβο-
λίζουν; Ο νικόδημος ο αγιορείτης ερμηνεύει 
τα ύδατα ως τους ειδωλολάτρες του οποίους 
επείραζαν οι δαίμονες. Όμως και οι δαίμονες (τα 
βουνά του Ψαλμού) ταράχθηκαν από τα κηρύγ-
ματα των αποστόλών και μαρτύρων που τους 
απομάκρυναν από τους ανθρώπους.

Στους αρχαίους Έλληνες επικρατούσε η αντί-
ληψη ότι οι θεοί βλέπουν τα πάντα, ακούνε τα 
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2. «...ο θεός Ήλιος που βλέπει από ψηλά τα πάντα και τα πάντα ακούει» (Οδ. Μ 367). Όταν ο Πάτροκλος σκότωσε με δόρυ τον Σαρπηδό-
να, ο τελευταίος πριν εκπνεύσει ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του Γλαύκου, ο οποίος προσευχόμενος προς τον θεόν απόλλωνα είπε: 
«Εισάκουσέ με θεέ. Εσύ μπορείς παντού ν’ ακούς εκείνους που υποφέρουν, όπως εμένα τώρα, που μου ξεσχίζεται η καρδιά.» (Κλύθι, 
άναξ, [...] δύνασαι δε συ παντόσ’ ακούειν ανέρι κηδομένω, ως νυν εμέ κήδος ικάνει. Έλκος μεν γαρ έχω τόδε καρτερόν – Ιλ. Π 514-516). 
Και παρακάτω συμπληρώνει ο Όμηρος «κι ο Γλαύκος το ένιωσε και εχάρηκε που γρήγορα άκουσε ο τρανός θεός την προσευχή του» (Ιλ. 
Π 531). Μία από τις πιο συγκινητικές εικόνες είναι η στιγμή που ο Οδυσσέας, κολυμπώντας στο ταραγμένο πέλαγος για να σωθεί από τη 
μανία των κυμάτων, τα οποία σήκωσε ο Ποσειδώνας, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το βράχο. «Το μέγα κύμα, σπάζοντας φοβε-
ρό επάνω στις ξέρες, βόγγαε και ξερνούσε, σκεπάζοντας τα πάντα μ’ αλισάχνη. Λιμάνια ανύπαρκτα, των καραβιών οι κόλποι ανύπαρκτοι, 
υπάρχουν μόνο κάβοι απόκρημνοι, γκρεμοί και βράχοι. Τότε του λύθηκαν τα γόνατα, λύγισε η καρδιά του, βαρυγκομώντας ο Οδυσσέας 
μόνος του μιλούσε λέγοντας στην περήφανη ψυχή του: Τώρα τι γίνεται;». Στο δύσκολο και αληθινό αυτό ερώτημα, που όλοι οι άνθρω-
ποι κάποτε θέτουν, ο Οδυσσέας δίνει την απάντηση. Προσευχή. Μπορεί ο Οδυσσέας να προσεύχεται στον ποταμό και όχι στον αληθινό 
Ένα Θεό. Δεν τον γνωρίζει, όμως ταπεινώνεται μπροστά στον δικό του θεό, νιώθει αδύναμος και ζητάει βοήθεια. Θα πει: «Προσπέφτω, 
χίλιες φορές παρακαλώ σε, γλίτωσέ με από την απειλή του Ποσειδώνιου πελάγου» (Οδ. Ε 598-599). Και όταν βρεθεί στο νησί των 
Φαιάκων, ζητάει από τη θεά αθηνά να τον ακούσει. Τι ζητάει τότε από την αθηνά; «Φώτισε τους Φαίακες να μου δείξουν αγάπη και 
έλεος» (Οδ. Ζ 398).

3. αποκρινόμενος ο αχιλλέας προς την θεά αθηνά της είπε: «ας γίνει το θέλημά σας, ω θεά, αν και με πνίγει ο θυμός μου. Έτσι είναι 
καλύτερα. Γιατί όταν κανείς ακούει τους θεούς κι αυτοί πρόθυμα συνηθίζουν να τον ακούν» (Ιλ. α 216-218). Και συμπληρώνει στο 
στόχο Μ 241 «ημείς δε μεγάλοιο Διός πειθώμεθα βουλή, ος πάσι θνητοίσι και αθανάτοισιν ανάσσει».

πάντα και δέχονται τις προσευχές των θνητών2.
Ο ποιητής του Ψαλμού, μέσα από την εικόνα 

των καταρρακτών, αποτυπώνει τις σφοδρές και 
απανωτές δοκιμασίες που διέρχεται ο λαός του 
Ισραήλ και γενικότερα ο άνθρωπος.

η λέξη άβυσσος δηλώνει το μεγάλο βάθος των 
συμφορών, τη βαθιά θλίψη εκ των δοκιμασιών, 
όπου η μία έλκει την άλλη. η λέξη μετεωρισμοί 
συμβολίζει την επαναφορά των συμφορών.

Στη διατύπωση «άβυσσος άβυσσον επικαλεί-
ται» τρεις άγιοι δίνουν τις ερμηνείες τους.

• Γρηγόριος ο Θεολόγος: Πείθομαι να μη 
βλέπω μόνον τα άνω, αλλά και να κινούμαι πιο 
πέρα και από το ένα βάθος γνώσεως να προχω-
ρώ στο επόμενο βάθος μέχρις ότου να φθάσω 
στο ακρότατο.

• νικήτας ο Παφλαγών: Όντας ο Κύριος άβυσ-
σος, άβυσσον επικαλείται, τον Πατέρα, στο να 
δώσει φωνή και λόγο σοφίας στους διακόνους 
του Ευαγγελίου (καταρράκτες).

• αυγουστίνος: Διακρίνει τρεις αβύσσους. 
Πρώτη, το πλήθος των αμέτρητων αμαρτιών. 
Δεύτερη, οι άπειρες κολάσεις για τις οποίες 
ενοχοποιούνται οι αμαρτίες. Τρίτη, τα ακατά-

ληπτα κρίματα του Θεού, τα οποία οδηγούν 
τις ψυχές στην κόλαση. Με τη διάκριση αυτή 
ο ιερός αυγουστίνος αισθάνεται μέσα του την 
πρώτη άβυσσο, τις αμέτρητες αμαρτίες, κάτω 
από αυτόν την άβυσσο της κολάσεως και πάνω 
από αυτόν την άβυσσον των κριμάτων του Θεού. 
η άβυσσος των αμαρτιών επιφέρει την άβυσσο 
των κριμάτων του Θεού, που καταβυθίζει τον 
άνθρωπο στην άβυσσο της κολάσεως. Ο αυγου-
στίνος υποδεικνύει ως αποφυγή της κολάσεως 
την αντίσταση στην αμαρτία, τη μετάνοια και υπο-
ταγή στο θέλημα του Θεού.

«Επάκουσον ημών3, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η 
ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν 
θαλάσση μακράν [...] ο συνταράσσων το κύτος της 
θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής. Ταραχθήσο-
νται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα 
πέρατα από των σημείων σου» (Ψλ. 64, 6, 8, 9).

(«Εισάκουσέ μας Θεέ, συ που είσαι ο Σωτήρας 
μας, αλλά και η ελπίδα όλων των λαών της γης 
μέχρις όλων των εσχατιών αυτής, και όλων όσων 
βρίσκονται μακριά στη θάλασσα και τα νησιά. Εσύ 
που συνταράσσεις το βάθος της θάλασσας και 
όταν αυτή ταραχθεί ποιος θα υποφέρει τη βοή 
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των κυμάτων γης; Έτσι θα ταραχθούν τα έθνη και 
θα φοβηθούν οι κάτοικοι όλων των περάτων της 
γης από τα σημεία σου και τα θαύματά σου»).

Ο Δαβίδ εξυμνεί την παντοδυναμία του Θεού, η 
οποία και προστατεύει τον Ισραήλ. η παντοδυνα-
μία του Θεού πέραν του ότι συνταράσσει τα βάθη 
της θάλασσας και φοβίζει τα έθνη αποτελεί και 
την ελπίδα της σωτηρίας όλων.

Τα ζεύγη συμβολισμών εντός του κειμένου 
του Ψαλμού είναι: θάλασσα-τα έθνη, κύματα-
ειδολωλατρία. Ο αββάς Δωρόθεος θεωρεί ότι 
«οι κατοικούντες στα πέρατα της γης» απεικονί-
ζουν τους ευρισκόμενους σε πλήρη κακία και «οι 
εν θαλάσση μακράν» απεικονίζουν τους τελού-
ντας σε πλήρη αγνωσία.

«Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθοσαν ύδατα έως 
ψυχής μου. Ενεπάγην εις ιλύν βυθού, και ουκ 
έστιν υπόστασις· ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης 
και καταιγίς κατεπόντισέν με» (Ψλ. 68, 2, 3).

(Σώσε με, Θεέ μου, διότι από τα κύματα των 
θλίψεών μοπυ εισχώρησαν ύδατα μέχρις αυτήν 
την ψυχή μου, για να την πνίξουν. Χώθηκα μέσα 
σε βαθιά λάσπη, και δεν υπάρχει βάση στερεά 
να συγκρατηθώ και διαρκώς κινούμαι προς τα 
κάτω, κινδυνεύω να ταφώ στη λάσπη. Ήλθα στα 

βάθη της θάλασσας των συμφορών και πειρα-
σμών και τα σφοδρά κύματα της καταιγίδας με 
κατεπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ).

Οι συμβολισμοί-προσομοιώσεις είναι: πλοίον-
ψυχή, ιλύς βυθού-υλικά συμφέροντα, πειρασμοί, 
κύματα-θλίψεις, πειρασμοί, συμφορές, ύδατα-
πλημμύρα θλίψεων, συμφορών, πειρασμών.

Ο αγώνας σωτηρίας της ψυχής είναι υπόθεση 
του κάθε ανθρώπου για την τελεσφόρηση του 
οποίου ζητείται η βοήθεια του Θεού.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας έδωσαν καθαρά 
μεσσιανικό χαρακτήρα στον 68ο Ψαλμό. Ο Δαβίδ, 
εξ ονόματος του Χριστού, απευθύνεται στο Θεό 
προαισθανόμενος τις οδύνες και τςι δοκιμασίες 
του σταυρικού πάθους. η ανάγνωση του Ψαλ-
μού αυτού πρέπει να ενεργοποιεί τον νου να 
σκεφθεί το τι υπέστη ο Κύριος για τη σωτηρία 
των ανθρώπων «Επειδή ο Χριστός τας αμαρτίας 
ημών ανέλαβε και περί ημών οδυνάται, εικότως 
προσεύχεσθαι ρυσθήναι εκ των πειρασμών χει-
μάρρου δίκην κυκλωσάντων αυτού την ψυχήν» 
(Μέγας αθανάσιος). Στη θέση του πάσχοντος και 
αγωνιώντος να αποφύγει τον καταποντισμόν 
στην ταραγμένη θάλασσα της ζωής και να μην 
κολλήσει στη λάσπη των πειρασμών ευρίσκεται 
ο άνθρωπος. Όταν δε έχει επίγνωση της φοβεράς 
αυτής θέσης, ζητάει τη λύτρωσή του, τη σωτηρία 
του από τον Θεό.

«Ειδοσάν σε ύδατα, ο Θεός, ειδοσάν σε ύδατα 
και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυσσοι, πλήθος 
ήχους υδάτων. [...] Εν τη θαλάσση αι οδοί σου, και 
αι τρίβοι σου εν ύδασι πολλοίς, και τα ίχνη σου ου 
γνωσθήσονται» (Ψλ. 76, 17, 20).

(Ω Θεέ, σε είδαν τα ύδατα της Ερυθράς θάλασ-
σας και φοβήθηκαν, ταράχθηκαν τα κατώτατα 
βάθη της θάλασσας, πολύς ήχος υδάτων ακου-
γόταν, όταν η θάλασσα σχιζόταν στα δύο. [...] αι 
οδοί σου, Κύριε, ήσαν στην θάλασσα, επάνω 
στην οποίαν περπάτησες σαν να ήταν ξηρά, και 
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Γράφει ο Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

Ποιος είπε το ΟΧΙ το 1940

K ύριε Διευθυντά, επειδή συνηθίζεται 
την επέτειο της 28 Οκτωβρίου 1940 
να αμφισβητείται ποίος είπε το ΟΧΙ, 

καλό είναι να θυμηθούμε τα βασικά γεγονότα που 
οδήγησαν στην Ιταλική επίθεση και τη στάση της 
Ελλάδας, διότι παραγνωρίζεται ότι η άρνηση 
υποταγής αρχικά στην Ιταλία και ακολούθως και 
στη Γερμανία και η Εληνική 7μηνη συνολικά άμυ-
να στις δύο επιτιθέμενες αυτοκρατορίες, ήταν 
αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων που εί-

χαν ληφθεί ήδη από το 1936 και συντόνων έκτο-
τε προετοιμασιών σε όλους τους τομείς, που εξ 
αποτελέσματος αποδείχθηκαν επιτυχείς. ας δού-
με τι αναφέρει η ολοκληρωθείσα το 1953 “ΕΚ-
ΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤηΣ ΔΡαΣΕΩΣ ΤΟΥ Β. ναΥΤΙΚΟΥ Κα-
Τα ΤΟν ΠΟΛΕΜΟν 1940-1944” ως προς την 
προετοιμασία του Πολεμικού μας ναυτικού για 
τον επερχόμενο Πόλεμο. Την Έκθεση συνέταξε 
βάσει επισήμων στοιχείων, κυρίως της Ιστορικής 
Υπηρεσίας του ναυτικού, ο ανακληθείς ως αντι-

οι δρόμοι επί των οποίων εβάδιζες ήσαν πάνω 
σε πολλά νερά. Δεν άφησες κανένα σημείο της 
διάβασής σου, αλλά τα ίχνη σου παρέμειναν 
άγνωστα, διότι πάλιν ενώθηκαν τα δύο μέρη της 
Ερυθράς, όπως και τα ίχνη του πλοίου που δια-
σχίζει τη θάλασσα).

Ο πρώτος στίχος εκφράζει αισθήματα πίστης 
και εμπιστοσύνης στο Θεό ως εκ του θαύματος 
της Ερυθράς. Επιστρέφει ο νους του Δαβίδ στο 
παρελθόν, για να αντλήσει θάρρος και αισιοδοξία 
στην αντιμετώπιση των δοκιμασιών του παρό-
ντος. Στο παρελθόν ατένισε ο Δαβίδ την πρόνοια 
του Θεού για τη σωτηρία του λαού από τη δου-
λειά των αιγυπτίων.

Ο Μέγας αθανάσιος εκλαμβάνει τη λέξη 
«θάλασσα» ως τον κόσμον και την λέξη «ύδατα» 
ως τα διάφορα γένη των ανθρώπων.

Μπορεί ο δοκιμαζόμενος λαός ή άνθρωπος 
να παραπονεθεί γιατί ο Θεός να μη δείχνει και 
στην παρούσα περίπτωση τη φιλανθρωπία του. 
Εδώ έρχεται ο δεύτερος στίχος του Ψαλμού και 

απαντά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει 
τη σοφία του Θεού και τις μεθόδους ενεργείας 
της θείας πρόνοιας, διότι «αι τρίβοι του Θεού εν 
ύδασι πολλοίς και τα ίχνη αυτού ου γνωσθήσο-
νται».

η οδός του Θεού φαίνεται μέσα από τα θαύ-
ματα που πραγματοποιεί, και όχι από ορατά ίχνη, 
αποτυπώματα μιας φυσικής πορείας. Στα θαύμα-
τα στα οποία ο Κύριος είναι παρών και ενεργών, 
αλλά μη βλεπόμενος, διότι έχει ασώματον την 
φύσην του.

η φράση «τα ύδατα εφοβήθησαν» βάζει ψυχή 
στα άψυχα και αναίσθητα ύδατα και προεικονίζει 
τη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. 
Πέραν τούτου η ίδια φράση προεικονίζει το βάδι-
σμα του Ιησού επί των υδάτων και τη γαλήνευση 
της θάλασσας με πρόσταγμά του. Και στις τρεις 
περιπτώσεις (βάπτιση, περπάτημα, γαλήνευση) 
τα ύδατα είδαν τον Χριστό και τον φοβήθηκαν, 
υπετάγησαν στο θέλημά του.  
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ναύαρχος στην ενέργεια το 1951 επί Πρωθυ-
πουργίας Σοφοκλή Βενιζέλου για το σκοπό αυτό 
και μετέπειτα ακαδημαϊκός Δημήτριος Γ. Φωκάς. 
Ο Δ. Γ. Φωκάς είχε συμπράξει ως αξιωματικός 
του ναυτικού με τους τότε Συνταγματάρχες ν. 
Πλαστήρα και Στ. Γονατά στη “Στρατιωτική Επα-
νάσταση” του 1922, της οποίας απετέλεσε κορυ-
φαίο στέλεχος και είχε αποστρατευτεί το 1935 
για συμμετοχή του στο αποτυχημένο κίνημα του 
Ε. Βενιζέλου. η Έκθεση Φωκά βραβεύτηκε από 
την ακαδημία αθηνών “ως την τε αλήθειαν ομο-
λογούσα και την πάτριον Ιστορίαν προάγουσα”. 
Κατά την εν λόγω Έκθεση, το φθινόπωρο του 
1936 ο Ι. Μεταξάς παρέστη σε συνεδρίαση του 
ανωτάτου ναυτικού Συμβουλίου στο Γενικό Επι-
τελείο ναυτικού και μεταξύ άλλων δήλωσε: “αυ-
τό που σας είπω δεν θα το ανακοινώσετε εις 
κανένα. Προβλέπω πόλεμον μεταξύ του αγγλι-
κού και του Γερμανικού συγκροτήματος. Πόλε-
μον πολύ χειρότερον από τον προηγούμενον. Εις 
τον πόλεμον αυτόν θα κάνω ό,τι ημπορώ δια να 
μην εμπλακή η Ελλάς, αλλά τούτο δυστυχώς θα 
είναι αδύνατον. Είναι περιττόν να σας είπω ότι η 
θέσις μας εις την σύρραξιν αυτήν θα είναι παρά 
το πλευρόν της αγγλίας. Επαναλαμβάνω και πά-
λιν: Το τελευταίον αυτό, προπαντός, να μην εξέλ-
θη της αιθούσης ταύτης.”

Πολλά από τα πλέον ουσιώδη ιστορικά γε-
γονότα για την σημαντική Ελληνική δράση και 
αξιόλογη συμβολή στη συμμαχική νίκη κατά 
τον Β' ΠΠ, δεν είναι ευρύτερα γνωστά και πα-
ραμένουν ξεχασμένα, παρά τις επανειλημμένες 
γραπτές εκκλήσεις που έχουν επί πολλά χρόνια 
γίνει στους εκάστοτε Υπουργούς Εθνικής Άμυ-
νας από Έλληνες της Διασποράς και άλλους, για 
την έκδοση και ευρύτατη ανά τον κόσμο διανομή 
ΛΕΥΚηΣ ΒΙΒΛΟΥ, που να συνοψίζει τα σημαντι-
κότερα ιστορικά στοιχεία, από τα οποία αναδει-
κνύεται η αγνοημένη συνολική σημαντική Ελλη-

νική συμβολή στη συμμαχική νίκη στον Β' ΠΠ. Οι 
εκκλήσεις αυτές επισημαίνουν ότι βιβλία για τον 
Β' ΠΠ και τη συμμετοχή της Ελλάδας υπάρχουν 
πολλά, Ελληνικά και ξένα, με θετικές και αρνητι-
κές τοποθετήσεις για την Ελληνική συμβολή στη 
Συμμαχική νίκη. από την εν λόγω βιβλιογραφία 
απουσιάζει μία συνοπτική «ΛΕΥΚη ΒΙΒΛΟΣ», που 
θα σταχυολογεί και παρουσιάζει χωρίς σχόλια, 
όλα όσα ουσιώδη αδιαμφισβήτητες και κυρίως 
ξένες ιστορικές πηγές αναφέρουν για τη συνο-
λική Ελληνική συμβολή στη Συμμαχική νίκη στο 
Β' ΠΠ προς ενημέρωση των νεωτέρων γενεών 
και της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό και η οποία θα: 

• Δωριθεί στους μαθητές Στρατιωτικών Σχο-
λών, Βιβλιοθήκες όλων των Ελληνικών Σχολεί-
ων, Πανεπιστημίων, κτλ

• Μεταφρασθεί στις βασικές ξένες γλώσσες 
και διανεμηθεί δωρεάν στις ανά τον κόσμο Βιβλι-
οθήκες, Διπλωματικές αποστολές, Μέλη Κοινο-
βουλίων, Ελληνικούς Συλλόγους κτλ.

• Παρουσιασθεί σε διάφορες Ιστοσελίδες, 
όπως π.χ. Του ΥΕΘα, ΥΠΕξ κτλ

• Κυκλοφορήσει σε CD/DVD στο ευρύ ανα-
γνωστικό κοινό των Ελληνικών και ξένων Εφη-
μερίδων και Περιοδικών.  
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T έλος τα Επιτελεία και των δύο Φρου-
ρίων συνεκροτήθησαν από τους εξής:

α’ Τούζλας
1.  Διοικητής και Τούζλας και Καραμπουρνού 

Πλωτάρχης Ι.ν. Τούμπας.
2. Υποδιοικητής Έφ. Σημ. ν. Σιμιτόπουλος.
3. Έφ. Σημ. Χ. Καμπάς.
4.  Υποπλοίαρχος Ιατρός Θ. Θωμόπουλος μέχρι 

Δεκεμβρίου και κατόπιν αρχ. Ιατρός Π. 
Πασχάλης.

5.  Έφ. Σημαιοφόρος οδοντίατρος αν. 
Παπαϊωάννου.

6. Έφ. Υπολοχαγός Χ. Σαραντόπουλος.

Β’ Καραμπουρνού
1. Διοικητής Υποπλοίαρχος Π.Σ. Π. Κωτσάκης.
2.  Υποδιοικητής Σημαιοφ. Π. Σπυρομήλιος και 

από του Δεκεμβρίου.
3. Έφ. Σημαιοφ. Μαλασπίνας.
4.  Έφ. Σημ. Ιατρός Βαληνάκης και κατόπιν Έφ. 

ανθ/ρχος Ιατρός Καμάκας.
5. Σημαιοφόρος Πυρ. Δ. Ζαφειρίου.
6. Σημαιοφόρος Πυροβολοτεχνίτης Σ. Πετρίτης.

Ωρίσθησαν αι θέσεις όλων και αμέσως ήρχι-
σαν γενικά γυμνάσια. Έπρεπε εντός 48 ωρών να 
ημπορή το Ο.Μ.Ε. να αποδώση το μέγιστον 
ανθρωπίνως δυνατόν.

Εκουράσθησαν όλοι κατά τας δύο αυτάς ημέ-
ρας, αλλά κατορθώθη ώστε το Οχυρόν να είναι 

έτοιμον. Βεβαίως δεν έφθασεν αμέσως το μέγι-
στον όριον της αποδόσεως, εις την οποίαν έφθα-
σεν μετά είκοσι ημέρας, αλλά ημπορούσε πλέον 
να αντιμετωπίση πολύ καλά οιονδήποτε εχθρόν, 
είτε εις την θάλασσαν, είτε εις τον αέρα.

Με έκπληξιν είδαμε ότι δεν είχαμε καμμίαν 
επιδρομήν ούτε την πρώτην ημέραν, αλλά ούτε 
και την επομένην. Πού είναι λοιπόν ο κεραυνο-
βόλος και ολοκληρωτικός πόλεμος των Ιταλών, 
τον οποίον με τόσον στόμφον διεκήρυσσεν ο 
Μουσσολίνι;

Μόλις την 1ην νοεμβρίου είδαμε διά πρώτην 
φοράν τα περίφημα Ιταλικά αεροπλάνα. Ιπτάμενα 
εις μέγα ύψος ήλθαν και εβομβάρδισαν την Θεσ-
σαλονίκην. Εφοβούμεθα προηγουμένως ότι οι 
Ιταλοί δεν θα εβομβάρδιζαν στρατιωτικούς στό-
χους, αλλά τας πόλεις και τον άμαχον πληθυ-
σμόν.

Και ατυχώς αυτό έπραξαν. ηγνόησαν τους περί 
την Θεσσαλονίκην υπάρχοντας αφθόνους στρα-
τιωτικούς στόχους και εβομβάρδισαν την πόλιν 
με τα γυναικόπαιδα. ατυχώς υπήρξαν πολλά 
θύματα.

Οι πυροβοληταί μας εφρύατταν από τον θυμόν 
των. Οι Ιταλοί επετούσσαν υψηλότερα από το 
βεληνεκές των δύο μικρών αντιεροπορικών 
ταχυβόλων μας Ράιν Μετάλ των 0,37 χ/μ. Όλον 
το σχετικόν πλούσιον λεξιλόγιον της Ελληνικής 
γλώσσης, το εξετόξευαν οι πυροβοληταί κατά 
των Ιταλών αεροπόρων.

Επιμελούνται οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

αποσπάσματα από το βιβλίο «Εχθρός εν όψει» του Ναύαρχου  
Ι. Ν. Τούμπα ΠΝ  Έκδοση ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

Οχυρόν Μεγάλου Εμβόλου
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– αχ! Και να κατέβουν λίγο παρακάτω...
Είχαμε αγοράσει ένα ραδιόφωνον, φυσικά και 

αυτό από τα ...εισοδήματά μας. ακόμη όμως δεν 
είχαμε τοποθετήσει μεγάφωνα εις τους θαλά-
μους. Διά τούτο κάθε βράδυ, κατά την ώραν της 
μεταδόσεως του ανακοινωθέντος, επέτρεπα και 
ήρχοντο οι ναύται και οι στρατιώται εις το καρρέ 
των αξιωματικών διά να ακούσουν τα νέα. Και το 
καρρέ, που εχώρει συνήθως 8 αξιωματικούς, 
επληρούτο από 100 άνδρας.

Με ενδιέφερεν πάντοτε πολύ το ηθικόν των 
ανδρών μου. Πάντοτε τους έλεγα την αλήθειαν, 

όσον σκληρά και αν ήτο και πάντοτε τους ετόνιζα 
ότι έπρεπε να έχουν υπ’ όψιν των ότι είχαμε να 
περάσωμε καιρούς πολύ σκληρούς. Δεν τους 
απέκρυψα ποτέ το ελάχιστον από όσα ημπορού-
σα να τους ανακοινώσω.

Ήτο όμως τόσος ο πατριωτικός ενθουσιασμός 
των, η αποφασιστικότης των και η ορμητικότης 
των, ώστε δεν είχα να καταβάλω πολλήν προ-
σπάθειαν προς την πλευράν αυτήν.      

συνεχίζεται

Γράφει ο Χρήστος Ιδ. Κούσουλας

Περιστατικά Β' ΠΠ (υπόθεσις Kay Summersby)

Τα συμμαχικά μέτρα προστασία των 
μυστικών της D-DAY δεν είχαν 
περιοριστεί μόνον στην αγγλία, 

αλλά είχαν επεκταθεί σε κάθε χώραν της Ευρώ-
πης και σε κάθε γωνιά της γης, όπου οι πράκτο-
ρες του Άξονος ηργάζοντο πυρετωδώς για να 
ξεπεράσουν το προπέτασμα ασφαλείας, που 
προστάτευε την όλη Επιχείρηση.

Πουθενά όμως αλλού δεν υπήρξε ελευθερία 
δράσεως σε πράκτορες των Γερμανών, όσο στις 
ουδέτερες χώρες Σουηδία, Ισπανία και ν. Ιρλανδία. 
από πολύ νωρίς η Βρετανία και αργότερα η αμερική 
είχαν αρχίσει μία εκστρατεία, κυρίως, επί της Στοκ-
χόλμης και Μαδρίτης που γρήγορα θ’ αντιλαμβάνο-
ντο τις συνέπειες των Διπλωματικών πιέσεων και 
Οικονομικών αντιποίνων, ώστε ν’ αρχίσουν ν’ απο-
σύρουν βαθμιαίως την ένοιαν των, προς τον Άξονα. 
Παρέμενε, βέβαια, η απειλή απ’ το Δουβλίνον, και 

αυτή ήτο της Γερμανο-Ιαπωνικής αποστολής που 
παρακολουθούσε τα σχέδια των Συμμάχων. Οι τε-
λευταίοι όμως, θεωρούσαν άδικον να επιβληθούν 
τα ίδια αυστηρά μέτρα και στην ν. Ιρλανδία. Ο λόγος 
ήτο, ότι αυτή παρά την ουδετερότητά της, είχε επι-
τρέψει όπως 165.000 άνδρες της, να υπηρετήσουν 
στις Βρετανικές Δυνάμεις. Πολλοί καλοί Βρετανοί 
στρατηγοί, ήσαν Ιρλανδοί.

Όταν όμως οι ηνωμένες Πολιτείες εισήλθον 
εις τον πόλεμον, όλοι ήλπιζον ότι αι διαφοραί των 
Άγγλων και Ιρλανδών θα παρεμερίζοντο και ότι οι 
τελευταίοι θα συντάσσοντο στο πλευρό των Συμ-
μάχων.

Ο πρόεδρος Ρούσβελτ, από την αρχή αντελήφθη 
πόσο δύσκολα ήσαν τα πράγματα όταν ο Πρόεδρος 
της ν. Ιρλανδίας De Valera ηρνήθη να επιτρέψει στα 
αμερικανικά πλοία ν’ αγκυροβολήσουν στις ακτές 
της χώρας του ή όταν αμερικανικό αεροπλάνο προ-

•
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σεγειώθη, λόγω βλάβης, σε ιρλανδικό έδαφος και 
εκεί συνέλαβον τον επιβαίνοντα αμερικανόν στρα-
τηγόν με σκοπό να τον φυλακίσουν και εις άλλην 
περίπτωσιν όταν του εζητήθη να συλλάβουν τους 
Γερμανούς και άλλους πράκτορες που είχαν κατα-
στήσει πεδίον παρακολουθήσεως το εις το Ulster 
αμερικανικό Σώμα Στρατού, που θα ενώνετο με την 
3ην Στρατιά του στρατηγού Patton, και αυτοί δεν 
υπήκουσαν.

Οι Ιρλανδοί ηρνούντο να συμμορφωθούν, βα-
σιζόμενοι στο ότι οι ηνωμένες Πολιτείες είχαν 
εγγυηθεί την ουδετερότητά τους και επίσης στο 
μεγάλο εκλογικό τμήμα Ιρλανδών στην αμερική, 
που πάντα επηρέαζε την εκλογή αμερικανικού 
Προέδρου.

Έτσι είχαν τα πράγματα, όταν τον Μάρτιο του 
1944 ο Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ εξήγγειλε μέ-
τρα αυστηρά για την απομόνωση της ν. Ιρλανδίας 
από τον έξω κόσμο. Μετά δε την εφαρμογή των 
μέτρων αυτών, το δυτικό αυτό παράθυρον του 
Άξονος, είχε κλείσει τελείως.

αυτές ήταν αι προθέσεις, αι ενέργειες και η 
ιδιαιτερότης της ν. Ιρλανδίας και ενώ παρά τους 
φόβους τίποτα δεν συνέβη, υπήρξε όμως μία πε-
ρίπτωση η οποία και μεγάλο θέμα παρ’ ολίγον να 
δημιουργήσει και πολλούς έκανε να ανησυχήσουν. 
αυτή η περίπτωση αφορούσε αυτόν τούτον τον 

ανώτατον Συμμαχικόν Διοικητήν και μία γυναίκα 
από την Ιρλανδία.

Όταν το 1942 ο Eisenhower πρωτοήλθε στο 
Λονδίνο, οι Στρατιωτικές αρχές έτυχε να στείλουν 
γαι οδηγό του την Kay Summersby, μία ωραία 
Ιρλανδέζα περίπου στα τριάντα της, που υπήρξε 
μοντέλο προτού στρατολογηθεί ως στρατιωτίνα. 
αυτή, ήτο διαζευγμένη από τον πρώτο άνδρα της 
και όταν συνήντησε τον στρατηγό ήταν αρραβω-
νιασμένη με αμερικανό Συνταγματάρχη. αργότερα 
ο αξιωματικός αυτός εφονεύθη στο πεδίο της μά-
χης στην Τυνησία και η κυρία Summersby εστάλη 
εκεί, όταν ο στρατηγός εγκατέστησε το αρχηγείον 
του στο αλγέρι.

Σύντομα έγινε, ιδιαιτέρα γραμματεύς, σωφέρ, 
οικοδέσποινα, και μέλος της επισήμου ακολου-
θείας του, καθ’ όλην την διάρκεια της εκστρατεί-
ας της Β. αφρικής.

Όταν δύο χρόνια μετά, το 1944, ο Eisenhower 
ήλθε στο Λονδίνο ως ανώτατος αρχηγός των 
Συμμαχικών Δυνάμεων, η κυρία  Summersby, 
τον ακολούθησε και ενώ ήτο στρατευμένη ως 
Βρετανή ο ίδιος ο Στρατηγός μεσολάβησε και της 
εδόθη υπηρεσία στο αμερικανικό Γυναικείο Σώ-
μα. Τον περισσότερο χρόνο της τον περνούσε στο 
Επιτελείο, εθεάθη πολλές φορές στο πλευρό του 
σε επίσημες εκδηλώσεις και μετά επηκολούθησε 

Eisenhower και Summersby
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το γράμμα του Eisenhower προς τον ανώτερόν 
του, στρατηγόν Marshall στην αμερική, ζητώ-
ντας την γνώμην του διά την παραμονή της στο 
Επιτελείον του. η απάντηση του Marshall ήτο, η 
άμεση μετάθεσή της και τον προειδοποίησε ότι, 
αν δεν συνεμορφούτο, αυτό θα του στοίχιζε την 
καριέρα του.

Παρά την ανωτέρω μη αποδοχή, ο Στρατηγός 
δεν υπήκουσε, και κατ’ εντολή του Άγγλου Πρω-
θυπουργού –που εξαιρετικά εφοβείτο μη τυχόν 
αποβεί ευνοϊκή στους Γερμανούς– η υπόθεση 
αυτή ήτο η πιο προφυλαγμένη από όλα τα μυστι-
κά του πολέμου.

Στην ουσία ήταν, αυτό τούτο το γεγονός ότι, η 
κυρία  Summersby ήτο Ιρλανδή και έπρεπε να 
είχε αποκλεισθεί από οποιαδήποτε επαφή με 
«BIGOTS» δηλαδή ανθρώπους που γνώριζαν τα 
μυστικά της αποβάσεως ή και με αυτά τα ίδια τα 
σχέδια, διότι όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί του 
αρχηγείου ομίλουν για τα μυστικά της Επιχει-
ρήσεως μπροστά της, μια και αυτή κρατούσε το 

μυστικό ημερολόγιο του ανωτάτου αρχηγού.
Επίσης, η κυρία  Summersby επεσκέπτετο συχνά 

το Bar του ξενοδοχείου Savoy –που αποτελούσε 
κέντρο συναντήσεως των πολεμικών ανταποκρι-
τών– και δειπνούσε τακτικά με αμερικανούς δη-
μοσιογράφους, δημιουργώντας έτσι μεγάλες έν-
νοιες στις Μυστικές Υπηρεσίες, καθ’ όσον πολλοί 
από αυτούς απεδοκίμαζαν την παρουσία της κοντά 
στον Στρατηγό.

Μετά το τέλος του Πολέμου, αι Υπηρεσίαι 
αντικατασκοπείας παρεδέχθησαν ότι, ποτέ δεν 
αμφέβαλλαν διά την τιμιότητα και την υπακοή της 
κυρίας  Summersby, αλλά κανείς δεν γνωρίζει 
τι θα επακολουθούσε, αν το μυστικό έφτανε στ’ 
αυτιά των Γερμανών.

Πάντως, η κυρία  Summersby παρέμεινε στο 
πλευρό το Στρατηγού μέχρι τον νοέμβριο του 
1945, όταν αυτός εκλήθη να επιστρέψει στην 
αμερική, για να συνεχίσει αργότερα μία καριέρα, 
που θα τον έφερνε στον Λευκό Οίκο. 

Γράφει ο Υποναύαρχος (Ο) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ

Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου 1940

Χ αρακτηρίζεται το γεγονός τούτο ως 
ένα των μεγαλυτέρων της ιστορίας 
της νεώτερης Ελλάδος, γεγονός ισά-

ξιον της εξεγέρσεως του 1821.
Ο αγώνας της 28ης Οκτωβρίου υπήρξε ένας 

αγώνας υπερτάτης θυσίας για την διάσωση του 
θείου δώρου της ελευθερίας, για την οποία πο-
ταμοί αίματος έχουν χυθεί.

αυτή την ιστορική στιγμή συνειδητοποίησε ο 

τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος όταν στις τρεις 
παρά δέκα το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο 
Ιταλός πρέσβης Γκράτσι τον επισκεφθηκε και του 
έδωσε το τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσαν 
οι Ιταλοί να εισέλθουν τα ιταλικά στρατεύματα 
στην Ελλάδα και να καταλάβουν στρατιωτικά ση-
μεία, άλλως η ελληνική αντίσταση θα εκάμπτετο 
με τα όπλα.

από της 6ης πρωινής, η αθήνα έγινε η μεγάλη 

•
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σκηνή της εκδηλώσεως του πανελληνίου εθνι-
κού φρονήματος. Το ραδιόφωνο μετέδωσε το 
ακόλουθο διάγγελμα:

«η στιγμή επέστη που θα αγωνισθούμε δια την 
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος την ακεραιότητα και 
την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον 
αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η 
Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα 
να ζούμε ελεύθεροι μου εζήτησεν σήμερον την 
πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού 
εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ανα-
κοίνωσεν ότι προς κατάληψιν του εθνικού εδά-
φους θα άρχιζεν την 6ην πρωινήν. Εις τον Ιταλόν 
εδόθη η απάντησις, ότι το αίτημα και ο τρόπος 
με τον οποίο τούτο θεωρείται κήρυξις πολέμου 
κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν 
πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της 
ελευθερίας την οποίαν εξησφάλισαν οι προπά-
τορές μας. Όλον το Έθνος να εγερθή σύσσωμον. 
αγωνισθείτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα 
παιδιά σας και την ιερήν παράδοσιν. νυν υπέρ 

πάντων ο αγών...».
Το διάγγελμα ηλέκτρισε ακόμα περισσότερο 

το κατεχόμενο από την ιερώτερη συγκίνηση και 
από αγανάκτηση κατά του ύπουλου εχθρού και 
σύσσωμο το έθνος βροντοφώνησε το ιστορικό 
ΟΧΙ.

η στιγμή αυτή ήταν δραματική για το έθνος και 
την ηγεσία του. Το βάρος της ευθύνης απέναντι 
της ιστορίας του και της παράδοσής του πολύ με-
γάλο, δεν άργησε όμως να δώσει την απάντηση.... 
ήταν αυτή η ίδια απάντηση που πολλές φορές η 
Ελλάδα πρόβαλε σε κάθε ξένο εχθρό, ο οποίος 
θέλησε να την υποδουλώσει. η απάντηση ήταν 
φυσικά «ΟΧΙ». Δεν θα μπορούσε να γινόταν δι-
αφορετικά. Το ΟΧΙ, το οποίο αναπήδησε αυθόρ-
μητα και αβίαστα από τα στήθη ολοκλήρου του 
ελληνικού λαού. Το υπαγόρευσε η μακροχρόνια 
ιστορία, η οποία δεν εγνώρισε ποτέ συμβιβα-
σμούς και ήττες. «ΟΧΙ». Λακωνικά και υπερή-
φανα βροντοφώνησε το πάντοτε αδούλωτο και 
πάντοτε ελεύθερο ελληνικό έθνος στους δολο-
φόνους του Μουσολίνι.

Ρούπελ, Άγιοι Σαράντα, τα μακεδονικά οχυρά 
είναι ονόματα, στο άκουσμα των οποίων ηλε-
κτρίζονται οι ψυχές των Ελλήνων και δονούνται 
από το πλήρωμα του άφθαστου μεγαλείου. Ήταν 
ονόματα, τα οποία ενίσχυαν το στρατό μας, τον 
έκαναν να μη λογαριάζει το θάνατο.

Όσο μεγαλώνει ο ενθουσιασμός και η μαχητι-
κότητα των φαντάρων μας, τόση απελπισία και 
απογοήτευση δέρνει τους Ιταλούς. Όχι μονάχα 
την ζουν αλλά και την ομολογούν. Ο Τσιάνο, 
αρχηγός του γραφίου τύπου του Μουσολίνι, στο 
ημερολόγιό του της 6ης νοεμβρίου 1940 ση-
μειώνει χαρακτηριστικά: «Ο ντούτσε δεν είναι 
ευχαριστημένος από την εξέλιξιν των επιχειρή-
σεων. Είναι γεγονός ότι την 8ην ημέραν των επι-
χειρήσεων η πρωτοβουλία περιήλθε στον εχθρό. 
Πολλοί αισθάνονται ότι έχομε ηττηθεί».
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Το γερμανικό επιτελείο γράφει: «...Τρομερή και 
παταγώδης αποτυχία. Ευρισκόμεθα σε πλήρες 
αδιέξοδον, σε μία κατάσταση που επιδεινούται 
καθημερινά και από την οποίαν ελάχιστες ελπί-
δες σωτηρίας υπάρχουν... Και όσον η γαλανόλευ-
κος προχωρεί τόσο η θέση των Ιταλών γίνεται 
δυσκολοτέρα. Ο Μουσολίνι αποθαρρύνεται και 
λέγει: Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Είναι παράδον 
και γελοίον και όμως είμεθα υποχρεωμένοι να 
ζητήσωμεν ανακωχή. Προτιμώ να αυτοκτονή-
σω...». αλλά ας αφήσουμε να μας διηγηθεί τις 
εμπειρίες του ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός 
κατά τις ώρες του πολέμου.

 
Αναμνήσεις από τις πρώτες μέρες  
του πολέμου του ’40
Λίγες λοιπόν μέρες προτού κηρυχθεί ο πόλεμος 
και ενώ όλα έδειχναν ότι η επίθεση των Ιταλών 
ήταν «επί θύραις», και μη σας φανεί δε παράδοξο 
αυτό, γιατί το ήξερε και ο τελευταίος στρατιώτης 
του τμήματός μου από φίλους και συγγενείς του, 
που είχε μέσα στα Β. ηπειρωτικά χωριά Κουσοβί-
τσα, Λόγγο, Σωτήρα κ.λπ. παραδόξως πήραμε την 
εντολή-διαταγή να εγκαταλείψουμε το ύψωμα 
και να κατεβούμε να μείνουμε στο σχολείο του 
χωριού. Όλοι μείναμε άναυδοι και εκστατικοί 
με το θέμα αυτό και περισσότερο εγώ -δεν είναι 
υπερβολή ή εγωισμός- που ήξερα και την ακρι-
βή ημερομηνία έναρξης των εχθροπραξιών από 
κάποια έξυπνη Κουσοβίτισσα που στο σπίτι της 
έμεναν Ιταλοί αξιωματικοί. Πράγμα άλλωστε 
που το είχα αναφέρει τόσο στο λοχαγό μου όσο 
και στο διοικητή του Τάγματος Πωγωνίου τον 
αείμνηστο Φριζή Μορδοχαίο. Θέλαμε, όπως κα-
ταλαβαίνετε, και γιατί μπορούσαμε να μαντέψου-
με τις σκέψεις και τις προθέσεις των ανωτέρω 
μας, αλλά και γιατί περισσότερο -δεν το κρύβω 
και σήμερα- μας συνέφερε κι εμάς η κάθοδος, 
γιατί το κρύο και οι βροχές στο ύψωμα έδιναν 

και έπαιρναν, και η ζωή μας μέρα τη μέρα γινόταν 
προβληματική, κατεβήκαμε και καταυλισθήκαμε 
προσωρινά μέσα και γύρω από το σχολείο του 
χωριού. Πέρασε, με τη χάρη των αποστόλων μας, 
στα βουβά και μαλακά μια ολόκληρη εβδομάδα. 
Και φθάνει ιαισίως η Κυριακή της 27ης Οκτω-
βρίου. ξανά θυμάμαι -και το αισθάνομαι ακόμη- 
ότι από τα χαράματά της είχαν ανοίξει οι ουρανοί 
κατεβάζοντας τόνους νερού, μάλλον χιονόνε-
ρον, και οι κορυφές της Μουργκάνας άρχισαν 
να λευκαίνουν από ένα ελαφρό στρώμα χιονιού. 
ξυπνήσαμε νωρίς, όπως συνηθίζαμε, και αφού 
τακτοποιηθήκαμε και κάναμε τις πρώτες επεί-
γουσες εργασίες μας, αφού ήταν μέρα αργίας, 
άλλοι άρχισαν να τραβάνε για την εκκλησία του 
χωριού για μια ειρηνική ακόμη παράκληση, άλλοι 
στα κοντινά σπίτια και καφενεία για λίγη σπιτίσια 
ζεστασιά και κουβέντα, ή για κανένα ντόπιο και 
γνήσιο τσιπουράκι, κι άλλοι, οι διάφορες ειδι-
κότητες, έμειναν στο σχολείο για το καθημερινό 
κουμάντο και για την περιποίηση 5-6 μουλαριών 
που είχαμε για τις ανάγκες μας. Μαζί μ’ αυτούς 
κι εγώ. Σαν τελείωσε η εκκλησία τραβάω για το 
σπιτοκαφενείο του γνωστού και φίλου μου Σταύ-
ρου... για να περάσω λίγη ώρα -σπάζοντας έτσι 
τη ρουτίνα της ζωής μου- αλλά και για να μάθω 
και τίποτε νεώτερο, μιας και ήταν άνθρωπος έξυ-
πνος, κι από τους πρώτους του χωριού εκείνον 
τον καιρό. Κόντευε να έρθει μεσημέρι όταν, εκεί 
που τα λέγαμε, καταφθάνει ασθμαίνοντας ένας 
αγγελιαφόρος στρατιώτης μου, μ’ ένα χαρτί στο 
χέρι. Κατάλαβα αμέσως τι συέβαινε, σφίχτηκα. 
Τα ανοίγω συνεσταλμένα και διαβάζω. Καταλά-
βατε αμέσως θέσεις μάχης. Ήθελα φίλοι μου, 
νοερά, να έρθετε κι εσείς στη στιγμή εκείνη, για 
να νιώσετε, ό,τι ένιωσα κι εγώ. Δοκίμασα, χωρίς 
περισροφές σας λέω, τη μεγαλύτερη συγκίνηση 
της ζωής μου. Δεν ήταν κάτι απλο ή αστείο. από 
κείνη τη στιγμή άρχιζε να παίζεται η ζωή μας, η 
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τύχη μας, τα πάντα. Γι’ αυτό αφήνοντας σύξυλο 
το φίλο μου τρέχοντας φθάνω στο σχολείο. Δί-
νω διαταγές για άμεση συγκέντρωση, να αναλά-
βουν τα ατομικά τους πράγματα οι στρατιώτες, 
να φορτώσουν στα ζώα πολυβόλα και πυρομα-
χικά, και δυστυχώς να χύσουν και το φαγητό μας, 
που αργούσε λίγο να γίνει. Για να μην πολυλογώ 
όλα έγιναν γρήγορα σχεδόν και με τάξη, παρά τη 
ραγδαία βροχή που μας μάστιζε καταπρόσωπα 
συνέχεια, και λίγο μετά το μεσημέρι πήραμε, 
κατηφείς τον αποχαιρετιστήριο ανήφορο για το 
ύψωμα των 12 αγίων αποστόλων μας. Το τι 
τραβήξαμε στη διαδρομή αυτή δεν περιγράφεται. 
Φορτωμένοι όλοι τα ατομικά μας είδη, σφαίρες 
αντίσκηνα, κουβέρτες, με τη βροχή να μας δέρ-
νει αλύπητα, από τη μια μεριά να κρυώνεις, και 
από την άλλη να λούζεσαι στον ιδρώτα, ήταν να 
μας έκλαιγε κανείς. Ούτε να καθίσεις κάτω να 
ξεκουραστείς δεν μπορούσες. Γιατί και το μονα-
δικό δρομάκι είχε γίνει χείμαρρος σωστός από τα 
όμβρια νερά, και το χώμα έβγαζε νερό, σαν την 
πηγή. Τέλος, με το σούρουπο, φθάσαμε σε άθλια 
κατάσταση στο μέρος μας. Όπως σας είπα μού-
σκεμα από την κορφή ως τον πάτο, και το κρύο 
να μας περονιάζει συνεχώς. 

Σας μολογώ ότι εκείνη τη στιγμή βρέθηκα σε 
δύσκολη θέση. Όμως πρυτάνευσε η λογική. Πή-
ρα γρήγορα απόφαση να μπούμε, όπως είμαστε, 
στο εξωκκλήσι, να κλείσουμε τα παράθυρα να 
μη δείχνουμε στόχο, να ανάψουμε φωτιά για να 
ζεσταθούμε και να στεγνώσουμε λιγάκι, κι από 
κει και πέρα η βοήθεια των αγίων μας. Έτσι κι 
έγινε σε λίγα λεπτά. αψηφήσαμε κάθε κίνδυνο 
και κοιτάξαμε να σωθούμε από τον άμεσο εχθρό 
μας τον καιρό. Έπρεπε να βλέπατε εκείνες τις 
σκηνές! Δεν πέρασε ούτε μισή ώρα και οι πε-
ρισσότεροι, άλλοι όρθιοι γύρω στη φωτιά, κι 
άλλοι πλαγιασμένοι και στοιβαγμένοι κάτω από 
την κούραση, άρχισαν σιγά-σιγά να υποκύπτουν 

στον Μορφέα, και να βλέπουν τα όνειρά τους. 
Λίγο έλειψε να με τσακίσει κι εμένα η κούραση. 
αλλά άντεξα, ευτυχώς άντεξα. Θέλεις γιατί με 
φόβιζε η ευθύνη -το περισσότερο θέλεις γιατί 
είχα στα χέρια μου τις τύχες τόσων στρατιωτών, 
όχι μόνον δεν κοιμήθηκα, αλλά αντίθετα όλο και 
σκεφτόμουνα τι έπρεπε αργότερα να κάνω, και 
πώς έπρεπε καλύτερα να ενεργήσω τακτικά. Και 
στριφογυρίζοντας πυρετικά το μυαλό μου για κά-
μποση ώρα, πήρα τελική απόφαση να ενεργήσω 
κάπως ανορθόδοξα. Μη σας φανεί παράδοξο. 
Γιατί άλλες είχα από τους ανωτέρους μου εντο-
λές σχετικά με την αναμενόμενη επίθεση των 
Ιταλών -κατάληψη των πρόχειρων χαρακωμά-
των, αντίσταση προσωρινή, και στη συνέχεια 
υποχώρηση κανονική προς το εσωτερικό της 
χώρας μας- και άλλα σκέφθηκα να κάνω εγώ. 
Κι αυτά με καθαρά προσωπική ευθύνη μου που 
όπως ξέρετε σήκωναν στρατοδικείο. η συνέχεια. 
Σηκώνω σκουντώντας τους δύο συναδέλφους 
μου, που πετάχθηκαν αλαφιασμένοι (έφεδροι 
αξιωματικοί κι αυτοί και μακαρίτες σήμερα) και 
τους αναπτύσσω σύντομα και χωρίς περιστρο-
φές το σχέδιό μου. Ο ένας με τη διμοιρία του θα 
ανέβαινε πάνω στις πλαγιές της Μουργκάνας, 
αλλά σε υψόμετρο τέτοιο που θα μπορούσε να 
ελέγχει, κάθετα σχεδόν, το αντικρινό από το δικό 
μας ύψωμα -απόσταση 250 με 300 μέτρα- που η 
κορυφογραμμή του αποτελούσε το τοπικό σύνο-
ρό μας με την αλβανία, και που δυστυχώς ήταν 
αρκετά ψηλότερο απ’ το δικό μας, ο άλλος με τη 
διμοιρία του, κι αυτός θα αναπτύσσονταν κατακό-
ρυφα στη συνέχεια και κάτω απ’ τον πρώτο και 
στο ύψος της κορυφογραμμής, κι εγώ με τα δύο 
πολυβόλα μας στο τέλος της διάταξής μας αλλά 
αρκετά μακριά κι εγώ από το ύψωμά μας όπου οι 
Ιταλοί από καιρό το είχαν επισημάνει, και το είχαν 
πρώτο στόχο τους.  

συνεχίζεται
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Γράφει ο αντιπλοίαρχος (ο) εα Ν. Καπελούζος ΠΝ
Ο κατακλυσμός

Σε προηγούμενα τεύχη των «Θαλασ-
σινών απόηχων» έγινε λόγος περί 
του κατακλυσμού, όπου αναφέρ-

θηκαν εκτός των άλλων και κάποιες απόψεις σχε-
τικά με την αιτία που τον προκάλεσε. Θα ήθελα να 
καταθέσω κι εγώ μια μαρτυρία σχετικά μ’ αυτό το 
ζήτημα, που δεν είναι δική μου αλλά κάποιου που, 
κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο, είναι (αυτή η μαρ-
τυρία) τουλάχιστον βαρύνουσα. Πριν όμως από την 
κατάθεση αυτής της μαρτυρίας θα προηγηθούν κά-
ποια εισαγωγικά σχόλια.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ιστορία του 
κατακλυσμού βρίσκεται στις παραδόσεις όλων των 
λαών της γης, πολλοί από τους οποίους ήσαν και 
είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους, δεδομένου ότι 
τους χώριζαν και τους χωρίζαν απέραντοι ωκεανοί, 
απροσπέλαστες οροσειρές και λοιπά γεωφυσικά 
εμπόδια, κάνοντας αδύνατη οποιαδήποτε επικοι-
νωνία μεταξύ τους, εκείνες τις δύσκολες (για την 
επικοινωνία) εποχές. Ο αμερικανός ερευνητής 
Cattin αναφέρει ότι επισκέφθηκε 120 διαφορετικές 
φυλές της Βόρειας, Κεντρικής και νότιας αμερικής 
και διαπίστωσε ότι όλες αυτές οι φυλές είχαν την 
παράδοση περί κατακλυσμού, με κάποιες, εννοεί-
ται, τοπικές παραλλαγές. Επίσης, ο ανθρωπολόγος 
Jochlson βεβαιώνει ότι οι αυτόχθονες κάτοικοι της 
Βόρειας αμερικής, από τον ατλαντικό μέχρι τον Ει-
ρηνικό ωκεανό, έχουν κοινή παράδοση (με ιδιαίτε-
ρες λεπτομέρειες σε κάθε φυλή και περιοχή) για το 
γεγονός του κατακλυσμού. Το ίδιο ισχύει και για τις 
ασιατικές φυλές των Θιβετιανών, Βιρμανίων, Λα-
πώνων και Σιβηριανών. Κατά τις πληροφορίες του 
εξερευνητή Cellis (Polynesian rescarhes II, 55-59) 
οι κάτοικοι της Πολυνησίας, των νήσων Χαουαίη 
και οι αυτόχθονες της νέας Ζηλανδίας έχουν και 
αυτοί τη σχετική με τον κατακλυσμό παράδοση.

Μια εξήγηση του πώς αυτοί οι λαοί, που όμως 

είπαμε παραπάνω τους χώριζαν και τους χωρί-
ζουν απέραντοι ωκεανοί και τα λοιπά γεωφυσικά 
εμπόδια, έχουν αυτή την παράδοση περί του κα-
τακλυσμού, μας δίνει η Βίβλος. Στο κεφάλαιο 10 
της Γένεσης καταχωρείται η γενεαλογία, πέμπτος 
στη σειρά, αναφέρεται ο Φάλεγ, που το όνομά του 
σημαίνεις «διαμερισμός», γιατί «επί των ημερών 
του διαμερίστηκε (κείμενο: διεμερίσθη) η γη». η 
λέξη διαμερίζω είναι παραπλήσια με τη λέξη δι-
αμοιράζω, αλλά έχει διαφορετικό περιεχόμενο απ’ 
αυτή. Διαμοιράζω σημαίνει ξεχωρίζω τον κλήρο 
καθενός, στην προκειμένη περίπτωση κάθε φυλής 
των ανθρώπων εκείνης της εποχής. αλλά η φράση 
«διεμερίσθη η γη» σημαίνει ότι η επιφάνειά της κό-
πηκε, κυριολεκτικά, σε κομμάτια. η υπόθεση αυτή, 
που ερμηνεύει τη λέξη «διεμερίσθη» (η γη) με βίαιο 
διαμελισμό και όχι με μοιρασιά (κλήρο), στηρίζεται, 
εκτός από την πρωταρχική σημασία της λέξης που 
σημαίνει διαμελισμό και όχι μοιρασιά, σε δύο επι-
χειρήματα-διαπιστώσεις: Το ένα είναι η σημερινή 
μορφολογία και το σχήμα των μεγάλων χερσαίων 
συγκροτημάτων της γης, ηπείρων και μεγάλων 
νήσων, που το ένα ταιριάζει με το άλλο, όπως τα 
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κομμάτια σε ένα σχέδιο παζλ. Μια χαρακτηριστι-
κή τέτοια περίπτωση είναι αυτή της αμερικής με 
τις απέναντί της ηπείρους, αφρική και Ευρασία. 
Πράγματι, αν πλησιάσουμε νοητά την αμερικανική 
ήπειρο με την Ευρασία και κυρίως με την αφρική, 
βλέπουμε ότι τα δύο συγκροτήματα εφαρμόζουν. 
Το άλλο επιχείρημα είναι ότι έχουν παραιτηθεί 
ομοιότητες στη μορφολογία των πετρωμάτων 
των δυτικών ακτών της αφρικής και Ευρώπης 
με εκείνες των ανατολικών ακτών της αμερικής. 
Τα παραπάνω συνηγορούν με αρχαίες μαρτυρίες 
που μιλάνε για τη λεγόμενη «χαμένη ατλαντίδα», 
χώρα που εκτιμάται ότι ήταν συνέχεια της αφρι-
κής και Ευρασίας, και που σήμερα, όχι χωρίς λόγο, 
ονομάζεται ατλαντικός ωκεανός. Οι αιγύπτιοι, που 
είναι αρχαιότατος λαός, ειρωνεύονταν τους Έλλη-
νες που οι γνώσεις τους δεν έφταναν σε μεγάλα 
χρονικά βάθη της ιστορίας, ώστε να μη γνωρίζουν 
τίποτε για την ύπαρξη της ατλαντίδας, μεγάλης 
ηπείρου (ή συνέχεια της Ευρασίας και αφρικής) 
πέραν των ηρακλείων Στηλών (Πλάτωνος Τίμαι-
ος 22 και εξής).

Σημειώνουμε ότι η παράδοση περί του κατακλυ-
σμού είναι από τις ελάχιστες ανθρώπινες παραδό-
σεις που είναι παγκόσμιες. αυτό, σε συνδυασμό με 
τα γεωφυσικά δεδομένα που καθιστούσαν αδύνα-
τη την εξάπλωσή της με «αντιγραφή», μας οδη-
γεί στο λογικό συμπέρασμα ότι η παράδοση αυτή 
έχει την ίδια αρχική και μοναδική πανανθρώπινη 
καταγωγή, την οποία (παράδοση) «κουβάλησαν» 
οι πολυάριθμες φυλές των ανθρώπων με τη δι-
ασπορά τους στον τόπο που έγινε η νέα κατοικία 
τους. η διασπορά αυτή έγινε εξαιτίας της αύξησης 
του πληθυσμού της γης στην αρχική του κοιτίδα, 
και εξαιτίας του ότι «η γη διεμερίσθη» επί των 
ημερών του Φάλεγ. Σημειώνουμε ως εκ τούτου, 
ότι όπως ο μύθος του Δευκαλίωνα δεν είναι μια 
«αντιγραφή» κάποιας σχετικής παράδοσης, αλλά 
η ίδια και μοναδική πανανθρώπινη παράδοση περί 
κατακλυσμού στην ελληνική της παραλλαγή, κατά 
μείζονα λόγο δεν είναι αντιγραφή η παράδοση της 

Βίβλου (εβραϊκή) από την παράδοση των Βαβυ-
λωνίων (Έπος του Γκιλγκαμές) κατά τη λεγόμενη 
«Βαβυλώνια αιχμαλωσία» των Εβραίων, αβραάμ, 
γεννήθηκε το 1992 π.Χ., η δε καταγωγή του είναι η 
Ουρ των Χαλδαίων, μια πόλη κοντά στις εκβολές 
του Ευφράτη στον περσικό κόλπο. Είναι γνωστό ότι 
η Μεσοποταμία, στα όρια της οποίας ήταν και η Χαλ-
δαία (πατρίδα του αβραάμ), θεωρείται, τόσο από την 
παράδοση όσο και από τα αρχαιολογικά ευρήματα, 
ως η κοιτίδα της ανθρωπότητας.

Ο αβραάμ είναι για την εβραϊκή Βίβλο και τον 
συντάκτη του βιβλίου της Γένεσης, Μωυσή (1550 
π.Χ.), η βασική πηγή του υλικού της, μέσα στο οποίο 
υλικό περιλαμβάνεται και το γεγονός του κατακλυ-
σμού. Σημειώνουμε, ότι οι διαφορές των ονομάτων 
των πρωταγωνιστών, των γεγονότων, περιγραφών 
κ.λπ. που υπάρχουν στις παραδόσεις (βαβυλωνιακού 
έπους και της καταχωρημένης στο βιβλίο της Γένε-
σης περιγραφής του κατακλυσμού) είναι πολλές 
και αντικρουόμενες μεταξύ τους, μη έχοντας σχε-
δόν τίποτε κοινό, παρά μόνον τον βασικό ιστορικό 
πυρήνα του γεγονότος. Τούτο συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι δεν πρόκειται περί αντιγραφής, όχι μόνο 
της εβραϊκής παράδοσης από τη χαλδαϊκή (βαβυλω-
νιακή), αλλά ούτε και περί αντιγραφής της χαλδαϊκής 
από την εβραϊκή. Είναι πλέον ή βέβαιον ότι οι δύο 
παραδόσεις είναι παράλληλες μεταξύ τους και όχι 
εξαρτώμενες η μια από την άλλη, έχοντας βεβαίως 
την ίδια κοινή αρχαία πηγή, όπως άλλωστε οι παρα-
δόσεις περί κατακλυσμού όλων των φυλών της γης, 
όπως είπαμε παραπάνω. Το αν η εβραϊκή παράδοση 
είναι η αυθεντική παράδοση για το υπό έρευνα γε-
γονός είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αποδει-
χθεί, έστω και αν έτσι έχει το πράγμα, γιατί ανήκει σε 
εκείνα τα ζητήματα που έχουν άρρηκτη σχέση με τη 
Βίβλο, και έχει να κάνει με τον αν αυτό το βιβλίο είναι 
πράγματι αυτό που το ίδιο αξιώνει για τον εαυτό του 
δηλαδή, η αποκάλυψη του Θεού. αυτά τα ζητήματα 
όμως κατανοούνται πολύ διαφορετικά από εκείνα 
που αποδεικνύονται, όταν αποδεικνύονται, με την 
επιστήμη. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι σ’ αυτό το 
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ζήτημα η επιστήμη δεν έχει πει ακόμη την τελευταία 
της λέξη, και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός των 
πολυαρίθμων απόψεων και υποθέσεών της για την 
εξήγηση αυτού του γεγονότος, που μοιραίως η μία 
καταρρίπτει την άλλη.

Σημειώνουμε πάντως ότι τα λείψανα της κιβω-
τού στο όρος αραράτ (η μόνη πηγή που αναφέρει 
ότι σ’ αυτό το όρος «κάθισε» η κιβωτός, είναι η 
Βίβλος) έχουν εντοπιστεί από ομάδες ερευνητών 
επιστημόνων, τη μαρτυρία των οποίων μπορεί ο 
αναγνώστης να πληροφορηθεί από το διαδίκτυο. 
Μια αξιοσημείωτη μαρτυράι του πρώτου μετά Χρι-
στόν αιώνα είναι του Εβραίου ιστορικού Ιώσηπου, 
ο οποίος σχετικά με το υπό έρευνα ζήτημα γράφει: 
«η γη εκεί (αναφέρεται στην περιοχή του όρους 
αραράτ) είναι εξαίρετη για την παραγωγή μεγάλων 
ποσοτήτων αμώμου κι εκεί βρίσκονται τα λείψανα 
της κιβωτού με την οποία ο νώε είχε σωθεί από την 
πλημμύρα, τα οποία επιδεικνύονται μέχρι σήμερα 
σε όσους θέλουν να τα δουν» («Ιουδαϊκή αρχαιολο-
γία» ΚΠ 2 στιχ. 25). Ο Ιώσηπος όταν καταχωρούσε 
αυτή τη μαρτυρία απευθυνόταν στους ανθρώπους 
της εποχής του, οι οποίοι δεν μάθαιναν απ’ αυτόν 
κάτι που δεν γνώριζαν, δεδομένου ότι γι’ αυτούς 
ο κατακλυσμός ήταν ένα γνωστό γεγονός, όπως 
επίσης γνωστό ήταν, τουλάχιστον για πολλούς, το 
γεγονός της ύπαρξης των λειψάνων της κιβωτού 
στο όρος αραράτ. αναφερόταν δηλαδή σε κάτι που 
τότε ο καθένας θα μπορούσε να γνωρίζει ή και να 
το διαπιστώσει προσωπικά, ιδίοις όμμασιν, αν το 
επιθυμούσε.

Τα παραπάνω είναι λίγα μόνο και γενικά στοιχεία 
σχετικά με την πανανθρώπινη παράδοση περί του 
κατακλυσμού, που συνηγορούν στο ότι ο κατακλυ-
σμός είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός που έλαβε 
χώρα στην αρχαία εποχή. Εκεί που δεν υπάρχει 
συμφωνία είναι η ποικιλία των υποθέσεων των 
ερευνητών επιστημόνων ως προς τα αίτια που 
προκάλεσαν τον κατακλυσμό, καθώς και η διάρκεια 
και η έκτασή του. Θα ήταν ως εκ τούτου μάταιο να 
παραθέσει και ο γράφων τη δική του άποψη. Επι-

θυμούμε όμως να καταχωρήσουμε μια άποψη κά-
ποιου, που για τον εαυτό του διακήρυξε ότι «είναι η 
αλήθεια» (Ιωάννης 14,6). Πρόκειται περί του Ιησού 
Χριστού. αν αυτή η διακήρυξή του αληθεύει, τότε 
και η μαρτυρία του για τον κατακλυσμό είναι όχι 
μόνο αληθινή αλλά ο κατακλυσμός πρέπει να έγινε 
όπως ακριβώς τον περιγράφει η Βίβλος. Σημειώ-
νουμε πως ο Χριστός μιλούσε σε Εβραίους, που ό,τι 
γνώριζαν σχετικά με τον κατακλυσμό το γνώριζαν 
από τη Βίβλο, και δεν έκανε καμιά διόρθωση σχε-
τικά με την περιγραφή του στο βιβλίο της Γένεσης 
(κεφάλαια 6-8), στην οποία καταχωρούνται, εκτός 
των άλλων, τα αίτια που τον προκάλεσαν καθώς 
και ο τρόπος που έγινε. Παραθέτουμε το κείμενο σε 
μετάφραση: «Όπως ήσαν οι ημέρες του νώε (είπε 
ο Χριστός), έτσι θα είναι και ο ερχομός του Υιού του 
ανθρώπου. Όπως, δηλαδή, κατά τας ημέρας εκεί-
νας, προ του κατακλυσμού, οι άνθρωποι έτρωγαν 
και έπιναν, ενυμφεύοντο και υπανδρεύοντο έως 
την ημέραν που εμπήκε ο νώε εις την κιβωτόν και 
δεν υποπτεύοντο έως την ημέραν που εμπήκε ο 
νώε εις την κιβωτόν και δεν υποπτεύοντο τίποτε 
έως ότου ήλθεν ο κατακλυσμός και τους άρπαξε 
όλους, έτσι θα συμβεί και κατά τον ερχομόν του Υι-
ού του ανθρώπου...» (Ματθαίος 24, 37-39, Λουκάς 
17, 26-27). Σα παραπάνω χωρία γίνεται λόγος για 
ένα σίγουρο και δεδομένο για τον Χριστό γεγονός, 
του οποίου την αλήθεια γνώριζε από τις Γραφές, 
που ως Υιός του ανθρώπου μελετούσε και συχνό-
τατα αναφερόταν σ’ αυτές («γέγραπται», «γέγραπται 
γαρ», «ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί» κ.λπ.), αλλά και 
ως Υιός του Θεού και αυτοαλήθεια όχι μόνο δεν 
αμφισβήτησε ποτέ το κύρος τους σε κάθε λεπτο-
μέρεια, αλλά και επικύρωσε, εκπληρώνοντάς τες 
(τις Γραφές) κατά γράμμα.

Σ’ αυτά τα χωρία βρίσκουμε και την αιτία που 
προκάλεσε τον κατακλυσμό. Το αν έλιωσαν πάγοι 
των πόλων ή έβρεξε πολύ κ.λπ., αυτά δεν ήταν η αι-
τία του κατακλυσμού αλλά ο τρόπος που έγινε αυτό 
το γεγονός, για το οποίο στη Βίβλο καταχωρείται 
ότι «σχίστηκαν οι πηγές της μεγάλης αβύσσου» 
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και έβρεχε ακατάπαυστα επί σαράντα ημερόνυχτα 
(Γένεση 7, 12). αυτή η μαρτυρία δεν μας εκπλήσ-
σει σήμερα που είναι γνωστό ότι τα αποθέματα του 
νερού στα έγκατα της γης είναι πολύ περισσότερα 
(ευτυχώς) από εκείνα του πετρελαίου. Ο γράφων 
δεν γνωρίζει αν με τα νερά των νεφών που επι-
σκιάζουν μόνιμα μεγάλο μέρος του πλανήτη μας, 
στην περίπτωση που άδειαζαν σήμερα επάνω του 
θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, να σκεπαστούν δη-
λαδή και τα υψηλότερα όρη της γης με νερά. αλλά 
τούτο δεν είναι πρόβλημα, αν δεχτούμε ότι αυτός, 
που υποτίθεται δημιούργησε τα πάντα εκ του μηδε-
νός με τον λόγο του («είπε και εγένετο»), είχε και 
έχει τη δύναμη να κατακλύσει τη γη με νερά, όχι 
από «αποθέματα» του ουρανού αλλά απ’ αυτά που 
δημιουργούνται ακαριαία με την εκφορά του λόγου 
του. η αιτία λοιπόν του κατακλυσμού, όπως κατα-
χωρείται στη Γραφή, την οποία δεν αμφισβήτησε 
αυτός που διακήρυξε για τον Εαυτό του ότι είναι η 
αλήθεια, ήταν ηθική-πνευματική, και η απόφαση για 
την υλοποίησή του, ήταν του Δημιουργού του Κύ-
ριου της γης και του σύμπαντος κόσμου, ο οποίος 
όρισε και τον τρόπο που έγινε ο κατακλυσμός.

Στη συνέχεια έχουμε τη μαρτυρία αυτών που μα-
θήτευσαν για χρόνια σε Εκείνον που είπε ότι «είναι 
η αλήθεια», οι οποίοι μαρτύρησαν (κατέθεσαν την 
αλήθεια) και θανατώθηκαν εξαιτίας της μαρτυρίας 
τους, μέσα στην οποία ήταν και η κατάθεσή τους για 
τον γεγονός του κατακλυσμού, αλλά και της ηθικής-
πνευματικής αιτίας που τον προκάλεσε. Ο απόστο-
λος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή (3, 19-21) κα-
ταθέτει ότι ο Χριστός στην εις Άδου κάθοδόν του, «εν 
Πνεύματι πορευθείς, εκήρυξε και εις τα εν φυλακή 
πνεύματα, τα οποία άλλοτε είχαν απειθήσει, όταν ο 
Θεός επερίμενε με υπομονήν, κατά τας ημέρας του 
νώε, ενώ κατεσκευάζετο η κιβωτός, εις την οποίαν 
ολίγοι, δηλαδή οχτώ ψυχαί, επέρασαν ασφαλείς δια 
μέσου του νερού, του οποίου το αντίτυπον, δηλαδή 
το βάπτισμα, σώζει και εμάς σήμερα...».

Ο ίδιος απόστολος (Πέτρος) στη δεύτερη επιστο-
λή του (2, 4-6) καταχωρεί γεγονότα και αλήθειες 

που δεν ήσαν «παραδόσεις ανθρώπων» αλλά 
επικυρωμένη από τον Χριστό διδασκαλία και απο-
κάλυψη: «Ο Θεός δεν ελυπήθηκε τους αγγέλους 
(τους εκπεσόντες μαζί με τον σατανά), οι οποίοι 
αμάρτησαν, αλλά τους παρέδωκε να φυλάσσωνται 
έως ότου δικασθούν· δεν ελυπήθηκε τον αρχαίον 
κόσμον αλλά εφύλαξε τον νώε, τον κήρυκα της 
δικαιοσύνης, με άλλους επτά, όταν έφερε τον κα-
τακλυσμόν εις ένα κόσμον ασεβών ανθρώπων».

Στην προς Εβραίους επιστολή (11, 7) αναφέρε-
ται: «Με την πίστη ο νώε, αφού προειδοποιήθηκε 
από τον Θεό διά πράγματα που ακόμη δεν έβλεπε, 
έκανε, από φόβον ευλαβικόν, την κιβωτόν διά να 
σώσει την οικογένειάν του, και με την πίστιν του 
κατέκρινε τον κόσμον και έγινε κληρονόμος της διά 
πίστεως δικαιώσεως».

Ο γράφων γνωρίζει ότι η παραπάνω μαρτυρία, του 
Χριστού και των αποστόλων του, δεν είναι αποδεκτή 
από πολλούς, δεδομένου ότι το ζήτημα του κατακλυ-
σμού δεν είναι μόνο ένα φυσικό γεγονός που κάποτε 
έλαβε χώρα στον πλανήτη μας «τυχαία», αλλά τα αί-
τια που τον προκάλεσαν ήσαν ηθικά-πνευματικά. Και 
«τα πνευματικά, πνευματικώς ανακρίνονται», ως εκ 
τούτου και κατανοούνται (α΄ Κορινθίους 2, 13). Ο 
Χριστός σχετικά με την κάθε μαρτυρία του, μεταξύ 
των οποίων είναι και εκείνη του κατακλυσμού και 
της αιτίας που τον προκάλεσε καθώς και του τρό-
που που έγινε, είπε: «Εάν θέλει κανείς να κάνει το 
θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει εάν η διδασκαλία μου 
προέρχεται απ’αυτόν (τον Θεό) ή αν εγώ μιλώ από 
τον εαυτόν μου» (Ιωάννης 7, 17).

Υ.Γ.: αν κάποιος από τους αναγνώστες επιθυμεί 
περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός του κα-
τακλυσμού, καθώς και για παρόμοια ζητήματα του 
βιβλίου της Γένεσης, μπορεί να τις βρει στο βιβλίο 
μας «αναζητώντας την Πατρίδα» (η Εποποιΐα του 
Θεού), το οποίο θα του αποσταλεί δωρεάν με ένα 
τηλεφώνημα στους αριθμούς: 27610/34242, κινη-
τό 69.57.553.846 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dimikap-@otenet.gr   
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I A T P I K A  Θ E M A T A

Ψωμί-Φυτικές Ίνες και ΚΑΡΔΙΑ  
Μύθοι και πραγματικότητα...

Καθημερινά στην επαφή μου με τους καρδιολογικούς 
ασθενείς συνειδητοποιώ την έντονη ανάγκη τους να 
ενημερωθούν σε σχέση με το διατροφικό κομμάτι κι 
ιδιαίτερα το ψωμί και τα παραπροϊόντα του, τα οποία 
αποτελούν παραδοσιακά τη βάση της ελληνικής κου-
ζίνας και διατροφής. Επιθυμία μου είναι με το άρθρο 
αυτό να φωτίσουμε όσο γίνεται καλύτερα πολλές πα-
ρανοήσεις που υπάρχουν σε σχέση με το ψωμί στη 
διατροφή μας και αν αυτό είναι δυνατό να δοθεί μια 
νέα κατεύθυνση στις διατροφικές μας συνήθειες σε 
σχέση με το ψωμί.. Είμαι πάντα στη διάθεση των ανα-
γνωστών για ερωτήσεις που θα προκύψουν και διευ-
κρινήσεις σε σχέση με το μεγάλο αυτό θέμα.

Η Θρεπτική Αξία του Ψωμιού
Το ψωμί αποτελεί προϊόν υψηλής διατροφικής αξί-

ας για τον οργανισμό στον οποίο και αποδίδει ση-
μαντική ενέργεια, λόγω της υψηλής περιεκτικότη-
τας του σε υδατάνθρακες. Επίσης παρέχει στον 
οργανισμό μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών φυτικής 
προέλευσης, ενώ περιέχει ελάχιστα λίπη. Είναι πο-
λύ καλή πηγή βιταμινών της ομάδας Β και μετάλ-
λων όπως ο φώσφορος, το νάτριο και το μαγνήσιο. 
Χάρη σε όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά, δεν προ-
καλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι διατροφολόγοι 
ορίζουν το ψωμί ως σταθερό «συστατικό» της βά-
σης της θρεπτικής πυραμίδας. η θρεπτική του αξία 
εξαρτάται επίσης από το αλεύρι που έχει χρησιμο-
ποιηθεί κατά την παρασκευή του.

Λευκό ψωμί
Το άσπρο ψωμί, σύμφωνα με έρευνες, μπορεί πολύ 

ΠΑΡΟυΣIΑΣη-EΠΙΜEΛΕΙΑ: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

MEΛETH

Διευθυντής ΝΝΑ, Καρδιολόγος  
Αναστάσιος Μ. Σπανός MD, PhD  

Ειδικευόμενος Καρδιολόγος NNA  
Μιχαήλ Λιβανός MD, MSc
Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής, NNA  
Στέφανος Λεπτίδης, PhD
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εύκολα να αφομοιωθεί από το ανθρώπινο σώμα, με 
συνέπεια την πιο δραστική αύξηση του σακχάρου στο 
αίμα. Μπορεί να ανοίξει την όρεξη και να οδηγήσει 
κατ' επέκταση σε αύξηση βάρους, αλλά και να δημι-
ουργήσει έντονα προβλήματα σε θέματα ευερέθι-
στου εντέρου και υπέρτασης. Το λευκό ψωμί δεν 
περιέχει φυτικές ίνες και η πραγματική θρεπτική του 
αξία είναι ελάχιστη. η λύση: Το ψωμί ολικής άλεσης 
και το ψωμί σίκαλης περιέχουν φυτικές ίνες και είναι 
πολύ πιο θρεπτικά. Προτιμήστε αυτά ή αλλιώς το 
πολύσπορο (πάντα όμως με μέτρο).

Το Ψωμί Ολικής Άλεσης
Το ψωμί ολικής άλεσης παρασκευάζεται με αλεύρι 
που προέρχεται από στάρι που έχει αλεσθεί μαζί με 
τον φλοιό του. Ο φλοιός είναι το σημείο του καρπού 
που περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β και πολύτιμα ιχνοστοιχεία. Το ψωμί ολικής 
αλέσεως αποτελεί επίσης πλούσια πηγή σιδήρου, 
ψευδαργύρου και ασβεστίου. Επιπλέον, οι φυτικές 
ίνες του μαύρου ψωμιού συντελούν στην καλή λει-
τουργία του εντέρου, προστατεύουν από καρδιαγγει-
ακές παθήσεις, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 
μείωση της κακής (LDL) χοληστερίνης και διατηρούν 
σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα.

Ο μύθος ότι το ψωμί παχαίνει
Το ψωμί αποτελεί υγιεινή επιλογή για μια ισορροπη-
μένη διατροφή. Είναιαπαραίτητο στην διατροφή, ακό-
μα κι αν κάνουμε δίαιτα για απώλεια βάρους. Μια 
φέτα ψωμιού 30 γραμμαρίων αποδίδει μόνη της πε-
ρίπου 70-80 θερμίδες, ενώ ταυτόχρονα αποφέρει 
θρεπτικά συστατικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Το 
θέμα είναι να καταναλώνουμε καθημερινά λογικές 
ποσότητες ψωμιού και να περιορίζουμε τις τροφές 
που το συνοδεύουν (πχ. τυρί, λιπαρές σάλτσες, βού-
τυρο κ.α.) και είναι συνήθως είναι παχυντικές, Επιπλέ-
ον, είναι προτιμότερο σε ένα γεύμα που είναι ήδη 
πλούσιο σε υδατάνθρακες (π.χ. μακαρόνια, ρύζι), να 
αποφεύγεται η ταυτόχρονη κατανάλωση ψωμιού. Συ-
μπερασματικά, το ψωμί δεν περιέχει καθόλου λιπαρά, 

αποδίδει λίγες θερμίδες, αποτελεί καλή πηγή απαραί-
τητων βιταμινών και ιχνοστοιχείων, ικανοποιεί το 
αίσθημα του κορεσμού (ιδιαίτερα το ολικής άλεσης) 
και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποφεύγεται σε μια 
δίαιτα απώλειας βάρους αρκεί να καταναλώνεται με 
μέτρο. η κατανάλωση προϊόντων ολικής αλέσεως 
είναι ένας εύκολος τρόπος για να κάνετε πιο υγιεινή 
τη διατροφή σας. Τα προϊόντα αυτά είναι πλούσια σε 
θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, 
βιταμίνες της ομάδας Β, αντιοξειδωτικά και ιχνοστοι-
χεία (σίδηρος, χαλκός, μαγνήσιο, ψευδάργυρος). Μια 
διατροφή πλούσια σε προϊόντα ολικής αλέσεως έχει 
αποδειχτεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών 
παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας και 
μερικών μορφών καρκίνου. Τα τρόφιμα αυτά μπο-
ρούν επίσης να βελτιώσουν τη λειτουργία του εντέ-
ρου βοηθώντας την κινητικότητα του και προάγοντας 
την ανάπτυξη υγειών βακτηρίων στο παχύ έντερο. 
Βεβαίως, δεν μπορούμε να παραλείψουμε και τη 
σπουδαία συνεισφορά αυτών των προϊόντων στα 
προγράμματα απώλειας βάρους.

Ωστόσο, ένα ελάχιστο ποσοστό του Ελληνικού πλη-
θυσμού καταναλώνει τέτοιου είδους τρόφιμα. Πολλοί 
άνθρωποι πιστεύουν ότι τα προϊόντα ολικής αλέσεως 
δεν έχουν ευχάριστη γεύση ή ότι είναι δύσκολο να τα 
συμπεριλάβουν στην καθημερινή διατροφή τους για 
πολλούς και διάφορους λόγους. Επιπλέον, ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές 
δεν μπορούν να αντιληφθούν εύκολα ποια προϊόντα 
είναι ολικής αλέσεως και ποια όχι. Συσκευασίες αρ-
τοσκευασμάτων, δημητριακών και άλλων σνακ προ-
ωθούν την εικόνα των προϊόντων τους ως προϊόντα 
ολικής αλέσεως κάτι που συχνά δεν ισχύει. Όροι 
όπως "πολύσπορο", "ολικής αλέσεως", "σικάλεως", 
"οργανικό" μπορεί να ακούγονται υγιεινοί αλλά στην 
πραγματικότητα τα προϊόντα αυτά περιέχουν ένα μέ-
ρος μόνο των συστατικών τους από τα δημητριακά 
ολικής αλέσεως. Γι' αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να 
διαβάζετε τα συστατικά στις συσκευασίες των προϊό-
ντων και να επιλέγετε αυτά με το μεγαλύτερο ποσο-
στό μη επεξεργασμένων δημητριακών.
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Τα δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν όλα 
τα βρώσιμα μέρη του σπόρου όπως το φλοιό, το 
φύτρο και το περισπέρμιο. Παρακάτω σας παρου-
σιάζω μια λίστα με τρόφιμα που χαρακτηρίζονται 
ως ολικής αλέσεως:
• Ολόκληροι κόκκοι καλαμποκιού
• Ποπ κορν
• Φαγόπυρο
• Βρώμη
• Καστανό ρύζι
• Πλιγούρι 
•Κεχρί
• Κινόα
• Σίκαλη
• Κριθάρι
•  Ψωμί από 100% αλεύρι ολικής αλέσεως

Ζυμαρικά ολικής άλεσης
αλλά τι γίνεται όταν αγοράζετε επεξεργασμένα 
προϊόντα όπως το ψωμί; Τις περισσότερες φορές 
οι αρτοποιοί παραπλανούν τους καταναλωτές που-
λώντας τους ψωμί ως ψωμί "ολικής αλέσεως" ή 
"σικάλεως". αυτό γιατί χρησιμοποιούν ένα ελάχιστο 
ποσοστό αλευριού ολικής αλέσεως ενώ το μεγα-
λύτερο ποσοστό αντιστοιχεί σε ραφιναρισμένο 
αλεύρι. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
όπου οι αρτοποιοί χρησιμοποιούν μελάσα για να 
χρωματίσουν και να παρουσιάσουν το ψωμί ως 
ολικής αλέσεως. αν και οι πρακτικές αύξησης κέρ-
δους των αρτοποιών είναι συχνά εις βάρος των 
καταναλωτών, είναι προτιμότερο να αγοράζουμε 
ψωμί ολικής αλέσεως και όχι λευκό ψωμί το οποίο 
δεν περιέχει καθόλου ανεπεξέργαστο αλεύρι.

Οι διαιτητικές οδηγίες της USDA (αμερικανική δια-
τροφική ένωση) αναφέρουν ότι τα δημητριακά ολικής 
αλέσεως θα πρέπει να αποτελούν το 50% της συνολι-
κής πρόσληψης δημητριακών σε καθημερινή βάση.

Ψωμί από σίκαλη για τη Μείωση της Χο-
ληστερόλης
Σε μια πρόσφατη μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων από 

18 άνδρες και 22 γυναίκες που κατανάλωναν τυχαία 
ψωμί από σίκαλη και σιτάρι, βγήκε το συμπέρασμα ότι 
το ψωμί σικάλεως στις καθημερινές διατροφικές συ-
νήθειες είναι μια αποτελεσματική και πρακτική μέθο-
δος για τη μείωση των επιπέδων της LDL χοληστε-
ρόλης στους άνδρες. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι τα 
επίπεδα χοληστερόλης ήταν σημαντικά υψηλότερα 
μετά από μια δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες από ό, τι 
μετά από μια δίαιτα υψηλή σε φυτικές ίνες.

Ψωμί από σίκαλη για πρόληψη των καρ-
διαγγειακών παθήσεων
η κατανάλωση ψωμιού, όπως η σίκαλη ή ψωμί σικά-
λεως σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου και η υψηλότερη πρόσληψη 
δημητριακών για πρωινό συνδέεται με χαμηλότερο 
κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Έχει επίσης προτα-
θεί, ότι οι ηλικιωμένοι αυξάνοντας τη κατανάλωση 
διαιτητικών ινών στα δημητριακά πρωινού έχουν χα-
μηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.

Τι προσφέρει το ψωμί στη διατροφή; Κα-
λύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες μας;
Το ψωμί φτιάχνεται από αλεύρι, νερό, μαγιά και αλά-
τι. Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε σύνθετους υδατάνθρα-
κες (κατά μέσο όρο 55 g/100 g). Ο γλυκαιμικός δεί-
κτης του ψωμιού ποικίλλει αρκετά, με μέσο όρο 
μεγαλύτερο από 70. Το ψωμί περιέχει επίσης πρω-
τεΐνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μεταλλικά 
άλατα, όπως αυτά του καλίου (140-225 mg/100 g). 
Κατά κανόνα το ψωμί παρέχει πολύ λίγο λίπος. η 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες ποικίλλει (4-9 g/100 
g) και εξαρτάται από την επεξεργασία που έχει γίνει 
στο αλεύρι. η περιεκτικότητα του ψωμιού σε αλάτι 
είναι κατά μέσο όρο 650 mg/100 g. Πηγές φυτικών 
ινών είναι τα φρούτα, τα λαχανικά καθώς και όλα τα 
προϊόντα ολικής αλέσεως.

Είδη φυτικών ινών
Οι φυτικές ίνες ανάλογα με τη διαλυτότητα τους χω-
ρίζονται σε διαλυτές φυτικές ίνες και αδιάλυτες φυ-
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τικές ίνες. Στις διαλυτές φυτικές ίνες ανήκουν η πη-
κτίνη *\ ̂ μισελλουλόζη, τα κόμμεα, οι algalπολυσακ-
χαρίτες, οι β -γλύκανες ,το ψύλλιο, και οι βλεννίνες. 
Πηγές των διαλυτών φυτικών ινών είναι:-η βρώμη, 
το κριθάρι, η σίκαλη, τα κιτρώδη φρούτα, το μήλο, το 
αχλάδι, τα δαμάσκηνα ,το μπρόκολο, τα μπιζέλια, τα 
λαχανάκια Βρυξελλών, τα όσπρια (ξηρά φασόλια, ρε-
βύθια, φακές) η σόγια και ο λιναρόσπορος.

Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες περιλαμβάνουν τις 
κυτταρίνες, τις λιγνίνες, και ορισμένες ημικυτταρί-
νες. Πλούσιες πηγές αδιάλυτων φυτικών ινών 
θεωρούνται τα δημητριακά ολικής αλέσεως και το 
πολύσπορο ψωμί.

Δράση των φυτικών ινών
Δυσκοιλιότητα: Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πρό-
ληψη αλλά και αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας 
αυξάνοντας το βάρος των κοπράνων και μειώνο-
ντας το χρόνο διέλευσης τους από το γαστρεντερι-
κό σωλήνα. αυτό πάντα ενισχύεται με την αυξημέ-
νη κατανάλωση νερού. Επίσης, η αυξημένη κατα-
νάλωση φυτικών ινών μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο νόσων και διαταραχών όπως η εκκολπω-
μάτωση και οι αιμορροΐδες αλλά και να βοηθήσουν 
στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Χοληστερόλη: Το πίτουρο βρώμης και η πηκτίνη 
έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι βοηθάει στην μεί-
ωση της ολικής και LDLχοληστερόλης. Πιο συγκε-
κριμένα, η κατανάλωση 5-10γρ διαλυτών φυτικών 
ινών την ημέρα μπορεί να προκαλέσει 5-10% μεί-
ωση της ολικής χοληστερόλης και 5% μείωση της 
LDL χοληστερόλης.

Οι φυτικές ίνες: α) δημιουργούν μέσα στο έντερο 
ένα είδος ζελατίνης που δεσμεύει την χοληστερόλη 
και έτσι δεν επιτρέπει την απορρόφηση της από το 

έντερο β) δεσμεύουν τα χολικά οξέα στο λεπτό έντε-
ρο με αποτέλεσμα την μείωση της χοληστερόλης 
στον ορό, γ) υφίστανται ζύμωση από τα βακτήρια του 
παχέος εντέρου παράγοντας λιπαρά οξέα βραχείας 
αλύσου τα οποία με τη σειρά τους αναστέλλουν τη 
σύνθεση της χοληστερόλης, δ) ενδεχομένως κατα-
στέλλουν την ηπατική σύνθεση της χοληστερόλης.

Φυτικές ίνες και καρδιά
Πολλές είναι οι κλινικές μελέτες που αποδεικνύ-
ουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες συμ-
βάλλει στη μείωση του βάρους, στην καλύτερη 
ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη, στην ελάττω-
ση των τιμών της χοληστερίνης και των τριγλυκε-
ριδίων και φυσικά στην  καταπολέμηση  της  δυ-
σκοιλιότητας.

Οι παγκόσμιες συστάσεις είναι κατανάλωση 25 γρ. 
φυτικών ινών καθημερινά και αυτό μεταφράζεται σε 
καθημερινή κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων 
φρούτων και λαχανικών, σε κατανάλωση οσπρίων 
και λαδερών 3-4 φορές/εβδομάδα, στην κατανάλω-
ση μιας σαλάτας λαχανικών με το βασικό γεύμα, στην 
κατανάλωση φρούτων με τη φλούδα και στην επιλο-
γή ψωμιού και δημητριακών ολικής αλέσεως.

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες μεγάλης 
κλίμακας έδειξαν ότι η συχνή κατανάλωση δημη-
τριακών ολικής αλέσεως, μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο στεφανιαίων καρδιακών παθήσεων και 
ορισμένων μορφών καρκίνων, μέχρι και 30%.

Σε μια προοπτική μελέτη σε περισσότερες από 
34.000 γυναίκες ηλικίας 55-69 ετών στην αϊόβα 
των ηΠα, τα άτομα που δήλωσαν ότι καταναλώ-
νουν τουλάχιστον μια μερίδα δημητριακών ολικής 
αλέσεως την ημέρα, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θα-
νάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα από άτομα που 

Πηγές:

* CIQUAL Table (French IT centre on food quality)

** Dr Patrick Serog, Dr Jean-Michel Cohen "Savoir manger, le guide des aliments"

*** Συσκευασία



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014             27

δεν έτρωγαν σχεδόν καμία.
Περαιτέρω στοιχεία από τη Μελέτη Υγείας των 

νοσοκόμων, έδειξαν ότι οι γυναίκες που κατανά-
λωναν 2,7 μερίδες τροφίμων ολικής αλέσεως 
ημερησίως είχαν κατά 30% μειωμένο κίνδυνο για 
καρδιαγγειακά, έναντι των γυναικών που κατανα-
λώνουν μόνο 0,13 μερίδες ανά ημέρα. Επιπλέον, η 
συστηματική κατανάλωση τροφίμων ολικής αλέ-
σεως σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφα-
λικού και διαβήτη τύπου 2.

Στις ηνωμένες Πολιτείες της αμερικής, η Υπη-
ρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει εγκρίνει 
έναν ισχυρισμό υγείας που αναγνωρίζει τη σημασία 
των τροφίμων ολικής αλέσεως και άλλων φυτι-
κών τροφίμων στη μείωση του κινδύνου για καρ-
διαγγειακά νοσήματα. Ο ισχυρισμός υγείας μπορεί 

να περιληφθεί στη συσκευασία τροφίμων ολικής 
αλέσεως και στη διαφήμιση για αυτά τα τρόφιμα. 
Επιπλέον, το FDAεπιτρέπει συγκεκριμένους ισχυ-
ρισμούς υγείας για τη βρώμη και τα προϊόντα της. 
Τα τρόφιμα ολικής αλέσεως, όπως το ψωμί, τα δη-
μητριακά πρωινού ολικής αλέσεως, το καφέ ρύζι 
και τα κράκερ, υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στη 
διατροφή των κατοίκων των περισσότερων δυτι-
κών χωρών. η αυξημένη πρόσληψη αυτών των 
τροφίμων θα ήταν μια ελκυστική και συνετή στρα-
τηγική για ολόκληρο τον πληθυσμό.

η καλύτερη υγεία και ο μειωμένος κίνδυνος ορι-
σμένων ασθενειών μπορούν να είναι τόσο απλά όσο 
το να τρώμε ένα πιάτο δημητριακά πρωινού ολικής 
αλέσεως και να κάνουμε στροφή προς το ψωμί, το 
ρύζι και τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως.    

   Πίνακας Θρεπτικών Συστατικών

Προϊόν (100 g) kJ Kcal Πρωτείνες 
(g)

Λιπαρά 
(g)

υδατάνθρακες 
(g) Ίνες (g)

Άσπρο ψωμί* 1145 274 8 1 58 3.5

Ψωμί σίκαλης * 999 239 7 1 51 5.5

Ψωμί ολικής άλεσης* 1020 244 8 2 49 8.5

Συσκευασμένη 
φρατζόλα ή καρβέλι ολικής 
άλεσης ***

941-1083 225-
259 10-12 2-3 41-46 6

Φρατζόλα ή καρβέλι* 1133 -1254 271-
300 6-8 3-13 40-54 2-3

Καρβέλι πιτυρούχου 
ψωμιού** 1062 254 11 2 48 8

Ψωμί γάλακτος* 1262-1534 302-
367 9 6-13 53-54 2.5

Φρυγανιά 1250 299 10 3 59 2.5

Φρυγανιά με το φύτρο 
σιταριού** 1685 403 11 10 67 5

Διόρθωση ημαρτημένων
Στους «Θαλασσινούς Αποήχους» τ.121 Ιατρικά Θέματα σελίς 27 στήλη Ι, εκ παραδρομής δεν ανε-
γράφη το όνομα του Διευθυντού ΝΝΑ Αρχιπλοιάρχου (υΙ) Α. Σπανού ΠΝ ο οποίος είναι συντονιστής 
της όλης προσπάθειας.
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Α. Πλάνο πολιτικοοικονοικών θεμάτων 
και εξελίξεων

Είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο περιοδικό ότι η 
περίοδος που διανύουμε μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 
2015 είναι αν όχι η κρισιμότερη από τις κρισιμότερες της 
πατρίδας μας μετά τη μεταπολίτευση. Τα σημαντικότερα 
θέματα που πρέπει να λάβουν χώρα ή και να επιλυθούν 
το επόμενο πεντάμηνο είναι τα παρακάτω:
1) Κατάθεση προσχεδίου προϋπολογισμού 
2015
Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μεταξύ των 
άλλων προβλέπει: Μείωση κατά 30% του ειδικού φό-
ρου αλληλεγγύης. Μείωση κατά 30% του φόρου πε-
τρελαίου θέρμανσης, διατήρηση του μειωμένου ΦΠα 
στην εστίαση και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυ-
ξήσεις από τον νοέμβριο 2014, για τους λεγόμενους 
ένστολους, στο 50% περίπου των περικοπών που 
εφαρμόστηκαν το 2012 κ.λπ.
2) Διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης της 
κυβέρνησης από τη Βουλή
η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης ξεκινά την Τε-
τάρτη 8/10 και θα διαρκέσει μέχρι 10/10 και θα ολοκλη-
ρωθεί η ψηφοφορία με φανερή ονομαστική. αναμένεται 
ότι η κυβέρνηη θα λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης της 
Βουλής με περισσότερους από 154 ψήφους. από την εν 
λόγω διαδικασία πιθανόν να μπορούν να εξαχθούν κά-
ποιες εκτιμήσεις-προβλέψεις για την εκλογή προέδρου 
της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο.
3) Συζητήσεις με τροϊκανούς
Οι συζητήσεις με την τρόικα στο Παρίσι και στην αθήνα 
ήταν εποικοδομητικές αλλά δεν ολοκληρώθηκε κανένα 
σχεδόν θέμα από τους δύο αυτούς γύρους των συνομι-
λιών. Ραντεβού ανανεώθηκε για τις αρχές νοεμβρίου 
και αφού στο μεταξύ εκδοθούν τα αποτελέσματα των 
stress tests των συστημικών Τραπεζών (Εθνικής – Πει-
ραιώς – Alpha – Eurobank) στις 26/10/14. Λόγω και της 
αναμονής των αποτελεσμάτων των εν λόγω test από 

την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) αφέθηκαν σε 
εκκρεμότητες: η συμφωνία για τον προϋπολογισμό για 
το 2015, το χρηματοδοτικό κενό, το ασφαλιστικό, το ερ-
γασιακό, οι ρυθμίσεις των δανείων και χρεών προς το 
δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, κ αθώς και οι απολύ-
σεις και το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Λέγεται ότι δι-
απιστώνεται απουσία κοινής γραμμής μεταξύ των αρ-
μοδίων υπουργών. Ενώ το υπουργείο Οικονομικών 
λέει πως η τρόικα ζητεί συνολική ρύθμιση για τα δάνεια 
επιχειρήσεων και ιδιωτών, διαψεύδεται από το ΥΠαν 
(Υπουργείο ανάπτυξης).
4) Stress tests
η αξιολόγηση των συστημικών τραπεζών αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις 26/10/14 από την ΕΚΤ. Θα ήταν πολύ 
θετικό για τη χώρα μας να μου απαιτηθεί νέα ανακεφα-
λαιοποίησή τους, αλλά η περίπτωση του αναβαλλόμε-
νου φόρου εάν δεν ληφθεί υπόψη από τους ελεγκτές 
τότε πιθαόν να απαιτηθεί κάποια μικρή σχετικά ανακε-
φαλαιοποίηση.

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας 
έχει απόθεμα κεφαλαίων μεγαλύτερο από το 10 δισ., τα 
οποία εφόσον δεν θα χρησιμοποιηθούν (μέρος αυτών) 
για επιπρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση θα χρησιμοποιη-
θούν από το κράτος για επίλυση διαφόρων θεμάτων π.χ. 
για κάλυψη χρηματοδοτικού κενού κ.λπ.
5) Τρόικα
η θετική αξιολόγηση της τρόικας (νοέμβριο τουλάχι-
στον) είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αφενός μεν θα 
πάρουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις του 2014 (πάνω από 
7 δισ.), αφετέρου δε θα πάρουμε το πράσινο φως για 
έναρξη συζήτησης για τη βιωσιμότητα του χρέους.
6) Κατάθεση προϋπολογισμού
Μετά τη συμφωνία με την τρόικα, που θα θέλαμε να ολο-
κληρωθεί θετικά, και τις πιθανές διορθώσεις που θα 
γίνουν θα κατατεθεί προς ψήφιση από τη βάση ο προϋ-
πολογισμός του 2015.
7) Εξέταση βιωσιμότητας χρέους

η συζήτηση της εξέτασης αναμένεται να ολοκληρω-

Πολιτικές, οικονομικές και άλλες 
εξελίξεις μέχρι 7/10/2014

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ
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θεί το αργότερο τέλη Ιανουαρίου 2015. Το αποτέλεσμα 
της όλης διαβούλευσης είναι τρομερά σημαντικό για το 
μέλλον και των επόμενων γενεών των Ελλήνων και θα 
επηρεάσει φυσικά και το αποτέλεσμα της εκλογής του 
Προέδρου της Δημοκρατίας θετικά ή αρνητικά.
8) Εκλογή προέδρου Δημοκρατίας

Στην Ελλάδα ιστορικά η εκάστοτε αξιωματική αντι-
πολίτευση ζητά συνεχώς εκλογές διότι θέλει να πι-
στεύει ότι η βούληση του ελληνικού λαού έχει αλλάξει 
μετά παρέλευση τριμήνου περίπου από την ολοκλήρω-
ση των προηγούμενων εκλογών. Έτσι και η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση της σημερινής Βουλής θέλει να χρη-
σιμοποιήσει τη διαδικασία εκλογής προέδρου Δημο-
κρατίας για να οδηγηθούμε σε εκλογές. η εκτίμηση 
είναι ότι για να υπάρξει κυβέρνηση θα απαιτηθούν πε-
ρισσότερες από μία εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή 
καλό καλοκαίρι περίπου του 2015. Ο καθένας μας κα-
ταλαβαίνει τι μπορεί να συμβεί στη χώρα μας μετά από 
μήνες απραξίας μέχρι να ορκισθεί η νέα κυβέρνηση 
ανεξάρτητα από ποια κόμματα θα αποτελείται. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι το Σύνταγμά μας δεν είναι ό,τι 
το καλύτερο δυστυχώς, διότι ο εκάστοτε ισχυρός πρω-
θυπουργός που δημιουργεί ή τροποποιεί το Σύνταγμα 
θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα χωρίς ίσως να 
λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των αρμοδίων συ-
νταγματολόγων. Για να είμαστε σαφέστεροι, οι 180 
ψήφοι της Βουλής για να εκλεγεί κατά την τρίτη ψηφο-
φορία πρόεδρος της Δημοκρατίας με κουτσουρεμένες 
αρμοδιότητες είναι πάρα πολλοί και δημιουργούν σχε-
δόν πάντοτε προβλήματα (μεγάλα ή μικρότερα).

Β) Διάφορα θέματα

1) Ισοτιμία ευρώ και δολαρίου
Μεγάλη πτώση του ευρώ «βλέπουν» Deutsche Bank και 
Goldman Sachs. η γερμανική τράπεζα εκτιμά ότι το 2017 
η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο θα φθάσει στο 0,95, 
ενώ η Goldman Sachs στο 1 προς 1.
2) Φόβοι του ΔΝΤ για νέα ύφεση στην Ευ-
ρωζώνη
Το Διεθνές νομισματικό Ταμείο στη εξαμηνιαία έκθεσή 
του αυξάνει τις πιθανότητες η Ευρωζώνη να επιστρέψει 
ξανά στην ύφεση. Επίσης χαμηλώνει τις προβλέψεις για 
την ανάπτυξη στη Γερμανία.

• ανάπτυξη 2,9% στην Ελλάδα το 2015 εκτιμά το ΔνΤ.
3) Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)
«Μετέωρο» στις 1.000 μονάδες το Χα. η πολιτική αβε-
βαιότητα άσκησε πιέσεις στην αγορά.
4) Ρυθμίζονται τα δάνεια 109.000 επιχει-
ρήσεων
Προσέγγιση με την τρόικα σε έκτακτη σύσκεψη την 
7/10/14. Άμεσα αναμένεται η προώθηση του νομοσχε-
δίου στη Βουλή. Μετά τον νοέμβριο η ρύθμιση για τους 
μεγάλους οφειλέτες. ξεχωριστά η λύση για τα «κόκκι-
να» στεγαστικά δάνεια.

• Προωθείται η τροπολογία: «Έως 100 δόσεις η 
εξόφληση χρεών σε εφορία – ταμεία – πρώτο βήμα – 
ανάσα για τους οφειλέτες του δημοσίου και των ασφα-
λιστικών ταμείων. Εντός των ημερών η κυβέρνηση 
διαμορφώνει το τελικό πλαίσιο σε συνεργασία με τα 
κλιμάκια της τρόικας.
5) Ακίνητα
νέα υποχώρηση των τιμών στα ακίνητα γύρω στο 7% 
προβλέπει η τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνοντας το 
σενάριο ότι ο ρυθμός της πτώσης έχει «φρενάρει».
6) Πτώση ευρώ
η υποχώρηση του ευρώ θα ευνοήσει τα ελληνικά προϊό-
ντα κυρίως έναντι των αντίστοιχων που προέρχονται από 
την Τουρκία (λαχανικά – σταφίδες – μανταρίνια) τις ηΠα 
(σιτηρά – κρασί – σταφίδες) και τον Καναδά (σιτηρά). «Χα-
μόγελα» στους εξαγωγείς φέρνει η πτώση του ευρώ.
7) Πολιτική
Υψηλούς τόνους αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖα επιλέγει 
ο πρωθυπουργός α. Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος Ε. Βε-
νιζέλος κατά την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, για την 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Βασικός 
άξονας της κριτικής τους θα είναι η προσπάθεια δημι-
ουργίας κλίματος αστάθειας εκ μέρους της Κουμουν-
δούρου, ενώ χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ζή-
τησε από τα στελέχη του ΠαΣΟΚ να βρίσκονται σε εγρή-
γορση για το ενδεχόμενο εκλογών το 2015.
8) Ιδιωτικές κλινικές – Γιατροί
Πόρισμα φωτιά για χρεώσεις ιδιωτικών κλινικών στον 
ΕΟΠΠΥ. Άνδρες έκαναν... γυναικολογικές εξετάσεις.
9) Τζιχαντιστές
Οδομαχίες μεταξύ Κούρδων και Τζιχαντιστών για τον 
έλεγχο της συριακής πόλης Κομπάνι (δίπλα στα σύνορα 
με νότια Τουρκία). Συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρο-
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μές κατά των Τζιχαντιστών. η Τουρκία πιέζει για να λά-
βιε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη πριν τη συμμετοχή της 
στις εχθροπραξίες. Φαίνεται ότι διεκδικεί τον έλεγχο της 
Συρίας και του Βόρειου Ιράκ (περιοχή των Κούρδων). η 
Άγκυρα φιλοδοξεί, με τη βοήθεια της Δύσης και κυρίως 
των ηΠα, να πετύχει με ένα σμπάρο δυο τριγόνια. αφε-
νός να ανατρέψει τον Μπασάρ αλ ασάντ και αφετέρου 
να καταφέρει καίριο πλήγμα στο ΡΚΚ και τους συμμά-
χους του. Πρακτικά θέλει να κάνει τη Συρία και τις κουρ-
δικές περιοχές προτεκτοράτο της Τουρκίας.
10) Τουρισμός
η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί τον 
επόμενο μεγάλο στόχο για τον ελληνικό τουρισμό, 
όπως επεσήμανε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφα-
λογιάννη σε ομιλία της στο διευρυμένο διοικητικό συμ-
βούλιο του ΣΕΤΕ (Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων).

η υπουργός επισήμανε επίσης ότι με βάση τα αποτε-
λέσματα επιβεβαιώνονται οι θετικές εκτιμήσεις για τη 
φετινή τουριστική χρονιά, αναφέροντας ότι τα 20 εκατο-
μύρια τουρίστες και τα 13 δισ. ευρώ έσοδα, όπως οι 
επαγγελματίες του κλάδου είχαν προβλέψει δεν είναι 
μια ουτοπιστική προσέγγιση, αλλά ένας υλοποιήσιμος 
στόχος. «Ο τουρισμός θέλει συλλογική δράση και όρα-
μα» τόνισε η υπουργός προσθέτοντας ότι «αποδείξαμε 
στην πράξη ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» και επι-
σημαίνοντας ότι το υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε 
διαρκή και ουσιαστική συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, τον 
οποίο αναγνωρίζει ως κοινωνικό εταίρο και όλους τους 
φορείς του ελληνικού τουρισμού.

• Σημείωση: Όσον αφορά τον ιστορικό τουρισμό, χρει-
άζονται περισσότερες συντονισμένες προσπάθειες από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε σωστά 
απτελέσματα.
11) Νόμπελ Φυσικής
Σε τρεις Ιάπωνες επιστήμονες θα απονεμηθεί το νόμπελ 
Φυσικής 2014 για την εφεύρεση νέας ενεργειακής απο-
δοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον πηγής φωτι-
σμού, που οδήγησε στη δημιουργία των λαμπτήρων 
LED. Οι τρεις επιστήμονες εφηύραν τη δίοδο εκπομπής 
μπλε φωτός, blue light – emitting diode (LED) – η οποία 
επέτρεψε την παραγωγή των λαμπτήρων λευκού φω-
τός LED.

Οι λαμπτήρες LED έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και 
καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια σε σχέση με τις κλα-

σικές λάμπες ευρακτώσεως.
• Τα κόκκινα και πράσινα φώτα LED υπάρχουν εδώ 

και αρκετό καιρό αλλά το μπλε ήταν αυτό που έλειπε. 
Χάρη στο μπλε LED τώρα μπορούμε να έχουμε μια πηγή 
λευκού φωτός εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και πολύ 
μεγάλης διάρκειας, δήλωσε μέλος της Βασιλικής ακα-
δημίας Επιστημών της Σουηδίας.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Φυσικής της Βρετανίας, 
δήλωσε πως η μετάβαση στις λάμπες LED προσφέρει 
τη δυνατότητα τεράστιας εξοικονόμησης ενέργειας. «Σή-
μερα το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
παγκοσμίως χρησιμοποιείται για τον φωτισμό. Με τις 
λάμπες LED το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ότι θα μπο-
ρούσε να πέσει στο 4%. η έρευνα των κυρίων Akasaki, 
Amano και Nakanuza ήταν εκείνη που έκανε εφικτή τη 
δυνατότητα αυτή και το νόμπελ αποτελεί μια αναγνώρι-
ση στη συμβολή τους», τόνισε ενώ η Σουηδική ακαδημία 
στην ανακοίνωσή της ανέφερε: «Οι λάμπες πυρακτώσε-
ως φώτισαν τον 20ό αιώνα. Ο 21ος αιώνας θα φωτίζε-
ται με λάμπες LED».
12) Μήνυμα Γαλλίας προς Κομισιόν
«Φωτιές» άναψαν στο Παρίσι οι διαρροές ότι η Κομισιόν 
φέρεται έτοιμη να απορρίψει το προσχέδιο του γαλλικού 
προϋπολογισμού στην υφιστάμενη μορφή του ως ασύμ-
βατο με το Σύμφωνο Σταθερότητας, με τη γαλλική κυ-
βέρνηση να υιοθετεί υψηλούς τόνους ενόψει της άτυπης 
Συνόδου Κορυφής του Μιλάνου, όπου το θέμα αναμέ-
νεται να επισκιάσει την επίσημη ατζέντα που αφορά την 
ανεργία των νέων.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν υπο-
στήριξε σε χθεσινή συνέντευξή του ότι η Επιτροπή δεν 
έχει την αρμοδιότητα να απορρίψει το γαλλικό προϋπο-
λογισμό (αν και οι γερμανικής έμπνευσης κανόνες του 
δημοσιονομικού συμφώνου που προσυπέγραψε η Γαλ-
λία άλλα λένε), αν και παραδέχθηκε ότι οι βασικές πα-
ραδοχές του θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης με τις Βρυξέλλες το επόμενο διάστημα και ως 
τις 15/11/14, οπότε η Κομισιόν (με τη νέα της σύνθεση) 
θα πρέπει να αποφανθεί για το κατά πόσον συνάδουν οι 
προϋπολογισμοί των ευρωπαϊκών χωρών με το σύμ-
φωνο σταθερότητας. η γαλλική εφημερίδα Le Figaro 
υποστήριξε ότι η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τη Γαλ-
λία πρόσθετα μέτρα λιτότητας ύψους 8 δισ. ευρώ, τα 
οποία θα οδηγούσαν στη μείωση του διαρθρωτικού ελ-
λείμματος κατά 0,5% του αΕΠ.
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Το επόμενο έτος έναντι 0,2% που προβλέπει ο προϋ-
πολογισμός και 0,8% του αΕΠ που είχε δεσμευτεί να το 
μειώσει το Παρίσι. Ο Σαπέν ξεκαθάρισε όμως, ότι δεν 
προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση φόρων, ούτε να 
μειώσει τις κρατικές δαπάνες πέραν των 21 δισ. ευρώ 
που έχουν ήδη προϋπολογισθεί.

Σημείωση: η Ελλάδα θα πρέπει να υπολογίσει ότι 
ακόμη και στη Γαλλία τη νο 2 οικονομική δύναμη της 
Ευρώπης, η Γερμανία δυσανασχετεί κατ’ αρχήν για το εν 
λόγω θέμα, της μη απολύτου συμμόρφωσης του Παρι-
σιού στα προβλεπόμενα.
13) Διάβημα της Αθήνας προς την Τουρκία
Τη διακοπή των ειρηνευτικών συνομιλιών με τους 
Τουρκοκυπρίους ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση, 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προσπάθειες της Τουρ-
κίας να υπονομεύσει τις έρευνες υδρογονανθράκων στα 
ανοικτά της νήσου.

Εν τω μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον πρε-
σβευτή της Τουρκίας στην αθήνα προχώρησε ο γενικός 
γραμματέας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Το 
διάβημα σχετίζεται με την έκδοση της παράνομης τουρ-
κικής οδηγίας ναΥΤΕΧ για διενέργεια ερευνών από το 
τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros σε περιοχές της 
αΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με την 
ένταση που προκαλεί η Τουρκία με τις ενέργειές της 
στην περιοχή.
14) Αμφίπολη
Σημαντική προσωπικότητα κρύβει ο τάφος της αμφίπο-
λης, είπε η Κατερίνα Περιστέρη, που είναι η επικεφαλής 
της ανασκαφικής ομάδας στον Τύμβο Καστά της αμφί-
πολης.

• Την πεποίθησή του ότι ο Τύμβος Καστά φιλοξενεί» 
τον στρατηγό και παιδικό φίλο του Μεγάλου αλεξάν-
δρου, ηφαιστίωνα, εξέφρασε ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Ιστορίας και αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, Θ. Μαυρογιάννης.
15) Κτηματολόγιο
Στόχος του υπουργείου είναι για το 2020 για την ολο-
κλήρωση του Κτηματολογίου.

αισιόδοξος ως προς την ολοκλήρωση του κτηματο-
λογίου το 2020, του μοναδικού εργαλείου που θα δώσει 
τέλος στην άναρχη δόμηση, είναι ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρ-
τογράφηση αΕ» (ΕΚΧα) ηλίας Λιακόπουλος.

• Σχόλιο: Όλο για στόχους διαβάζουμε αλλά έργα δεν 

βλέπουμε. Το κτηματολόγιο Παπάγου-αττικής ξεκίνησε 
προ ετών και σχεδόν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του 
(υποβολή στοιχείων από τους κατοίκους-ιδιοκτήτες Πα-
πάγου), αλλά έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τι γίνεται 
τελικά με το συγκεκριμένο θέμα;
16) Διεθνώς ανταγωνιστικοί αλλά πώς;
Κατωτέρω παρατίθεται άρθρο του διακεκριμένου αρ-
θρογράφου Γιάννη Μαρίνου (πρώην Διευθυντή του Οι-
κονομικού Ταχυδρόμου επί δεκαετίες), που δημοσιεύ-
θηκε στο ΒηΜα της Κυριακής την 5η Οκτωβρίου 2014:

«Το πρόβλημα της οικονομίας μας δεν ήταν πρωτί-
στως δημοσιονομικό, αλλά το χρόνιο παραγωγικό πρό-
βλημα. Το μοντέλο μας δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να 
βελτιώσουμε τις εξαγωγικές μας επιδόσεις, να τονώ-
σουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας». αυτά τα πολύ 
σωστά φέρεται ειπών ο κ. Γιάννης Δραγασάκης («Τα 
νέα», 26/9). Και έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί τα είπε ο 
εισηγητής του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖα, 
καθώς μάλιστα οι δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα να 
διεκδικεί την εξουσία με σοβαρές πιθανότητες. το ότι τα 
εννοεί είναι προφανές, καθώς είναι και καλός οικονομο-
λόγος και διόλου λαϊκιστής. Το αν αυτά τα υιοθετεί και το 
κόμμα του είναι προς απόδειξιν. Γιατί για να επιτευχθεί 
βιωσιμότητα της ελληνικής παραγωγικής μηχανής και να 
γίνει εξωστρεφής, δηλαδή διεθνώς ανταγωνιστική και 
με αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις, θα πρέπει να εξα-
σφαλισθούν μερικές βασικές προϋποθέσεις.

Δεν θα δώσω έμφαση στο χαμηλό κόστος εργασία, 
επειδή αυτό έχει ήδη επιτευχθεί, και μάλιστα με βίαιο 
τρόπο και έχει υποβιβασθεί απότομα και δραματικά. Συμ-
βάλλει σε αυτό και η μαύρη εργασία ελλήνων και μετα-
ναστών. αλλά αυτό διόλου δεν αρκεί, όπως πολλοί 
νομίζουν. Διότι έχουμε ήδη το υψηλότερο κόστος ενέρ-
γειας που απειλεί να το αυξήσει ο ΣΥΡΙΖα με τις διανο-
μές δωρεάν ρεύματος. Ήδη κλείνουν ή απειλούνται με 
κλείσιμο βαριές βιομηχανίες, όπως οι χαλυβουργικές. 
η υψηλότερη φορολογία εμποδίζει επίσης την ανταγω-
νιστικότητα όπως και η ασφυκτική γραφειοκρατία, δη-
λαδή το πολύ κράτος, που αποτρέπει ή ματαιώνει επεν-
δύσεις, καθώς μάλιστα επιβαρύνει το κόστος και λόγω 
των αλλεπάλληλων γρηγορόσημων που απαιτούνται. 
Το κόστος χρήματος για τις επιχειρήσεις είναι επίσης 
αποτρεπτικό, καθώς κινείται πάνω από το 8%, όταν στις 
ανταγωνίστριες χώρες είναι το μισό και λιγότερο. Άλ-
λωστε και η εξεύρεση χρήματος είναι σήμερα δυσχερέ-
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στατη, καθώς έχει στεγνώσει η αγορά, ενώ οι καταθέτες 
διστάζουν ή τρέπονται σε φυγή, καθώς απειλείται κρα-
τικοποίηση τραπεζών και αναγκαστικός δανεισμός από 
τις καταθέσεις. Πώς άλλωστε να προωθηθούν οι εξα-
γωγές, όταν το Δημόσιο δεν εξοφλεί τους προμηθευτές 
του, δεν επιστρέφει τον ΦΠα και θα πρέπει να καταβάλ-
λεται κάτω από το τραπέζι λάδωμα και στον τελωνειακό 
μηχανισμό. Και πώς να γίνεις ανταγωνιστικός όταν τα 
δικαστήρια λειτουργούν με ρυθμό χελώνας ή εκδίδουν 
αποφάσεις που ματαιώνουν παραγωγικές επενδύσεις, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖα επισήμως απειλεί τους ξένους ότι θα χά-
σουν τα λεφτά τους. Ωστόσο, μόνο αυτοί μπορούν να 
φέρουν, πέρα από τα κεφάλαιά τους, την καινοτόμο τε-

χνογνωσία, για να δημιουργήσουν εξωστρεφείς, δηλα-
δή διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή να εξυγιά-
νουν τις υπάρχουσες. αν προστεθεί και η δυσκαμψία στο 
καθεστώς των εργασιακών σχέσεων, που διευκολύνει 
τη μαύρη εργασία ή συνεπάγεται το κλείσιμο επιχειρή-
σεων, καθώς και η τραγική έλλειψη αξιοπιστίας των 
πολιτικών μας, έχουμε μερικές από τις βασικές αιτίες 
που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα. Για όλα αυτά 
δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο το οικονομικό πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖα. Το ότι εξάγουμε ψάρια ιχθυοτρο-
φείου δεν αρκεί. Πρέπει να μη χρειάζεται να εισάγουμε 
λεμόνια από την αργεντινή και σκόρδα από την Κίνα, 
επειδή είναι πολύ φθηνότερα.  

Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

In memoriam 
Καταλλαγή

Η καρδιά μου ευωδιάζει αγάπη για σέ-
να, γυμνέ μου, νεκρέ. Είναι το σπάνιο 
άρωμα από το φυτό, που με επιμονή 

και πάθος καλλιέργησες εσύ ο ίδιος μέσα μου 
και, παρά τη δυσπιστία και τις αντιδράσεις μου· 
και τώρα σου την επιστρέφω ακέραια και χωρίς 
δισταγμό.

Όπως πάντα η αγάπη ακολουθεί τη δική της 
νομοτέλεια. Επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε. 
Τι σημασία έχει αν δεν μπορεί να έχει αντίκρυ-
σμα σε εξωτερικά γεγονότα, για να γίνει ορατή 
η ανθοφορία της: οι ρίζες της σφύζουν από ζω-
ντάνια και πάθος για διαπλοκή με τις ρίζες του 
άλλου και μας ενδυναμώνουν, στην εκτέλεση 
του καθήκοντος. η αγάπη δεν είναι απαίτηση, 
δεν είναι δικαίωμα που πρέπει να διεκδικήσου-
με με κριτήρια ανταποδοτικά. Είναι ανάγκη της 
ψυχής· είναι προσφορά με σφραγίδα το σταυ-
ρό, όπως η «λειτουργία», το ιερό ψωμί που το 
πηγαίνουμε στην εκκλησία με προορισμό τον 

τεμαχισμό του σε κομματάκια για το αντίδωρο 
που θα το γευτούν οι άλλοι. Έτσι λειτούργησε 
ως τώρα η αγάπη μου για σένα κι έτσι θα συ-
νεχίσει.

Ευτύχει και μην ανησυχείς για μένα. η γαλήνη 
με περιμένει στην άλλη άκρη της σιωπής.   
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Γράφει ο αξιωματικός εα Ζήσης Ζέρβας ΠΝ

Πυθέας ο Μασσαλιώτης, ο πρώτος Έλληνας
Θαλασσοπόρος, Ωκεανοπόρος, Γεωγράφος, 
Μαθηματικός, αστρονόμος και Εξερευνητής

Ε ξερευνητής του «απώτατου Βορρά», ο 
οποίος έφθασε στον Βόρειο Πόλο, στην 
μυθική «Θούλη» των αρχαίων προγό-

νων μας, καθώς και ο πρώτος που μίλησε για το 
«Κρόνιο» υποχθόνιο πέλαγος του βορρά και ενέ-
πνευσε όλες τις θεωρίες για την κοίλη γη!

αγαπητοί αναγνώστες η ιστορία του Πυθέα του 
Μασσαλιώτη δεν εξαντλείται σε ένα, σε δύο, σε 
τρία ή σε πολύ περισσότερα κεφάλαια. η βιβλι-
ογραφία γι’ αυτόν τον αινιγματικό θαλασσοπόρο 
της αρχαιότητας είναι ανεξάντλητη από Έλληνες 
και ξένους. Λόγω ελλείψεως χώρου στους «Θα-
λασσινούς απόηχους», θα επιχειρήσω να σκια-
γραφήσω ίσως σε 2-3 τεύχη την εποχή και τον 
περίπλου του θρυλικού Πυθέα εκτός Μεσογείου 
προς την απώτατη και άγνωστη Θούλη (Ισλανδία) 
το 320 π.Χ.

Μασσαλία – Η ελληνική ναυτική  
δύναμή της
η Ελλάδα θεωρείται η κοιτίδα του δυτικού πολι-
τισμού αλλά και ως μια μακρινή πατρίδα. η Μασ-
σαλία είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της 
Ευρώπης, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλ-
λίας, ο τρίτος μεγαλύτερος λιμένας της Μεσογεί-
ου και θεωρείται ακόμα και σήμερα ένα από τα 
μεγαλύτερα κέντρα του απόδημου Ελληνισμού.

Οι περισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις της 
Γαλλίας χτίστηκαν το 3000 π.Χ. περίπου εξελίξει 
της εκστρατείας του ηρακλή προς την αμερική. 
αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια ιδρύθηκε αξι-
όλογος αριθμός αποικιών, για τις οποίες μάλιστα 

υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία λόγω της 
συντομότερης χρονικής αποστάσεως.

η πατρίδα των αρχικών αποίκων της Μασσα-
λίας (σημερινή νότια Γαλλία) ήταν η Φώκαια της 
Ιωνίας (Μ. ασία – βόρεια της Σμύρνης) που είχε 
ιδρυθεί το 800 π.Χ. από τους αθηναίους. Όταν οι 
Πέρσες εισέβαλαν στη Μ. ασία και κατακτούσαν 
τις ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, καθώς αθήνα 
και Σπάρτη αρνούνταν να στέιλουν βοήθεια, οι 
κάτοικοί της αποφάσισαν να φύγουν όλοι για να 
μη σκλαβωθούν. Μετά από πολλές περιπέτειες 
και περιπλανήσεις έφθασαν στις μεσογειακές 
ακτές της Κελτικής Γαλατίας και ίδρυσαν τη 
νέα τους πόλη με το όνομα Μασσαλία. Το όνομα 
προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «μάσσω» που 
σημαίνει «πιάνω» και τη λέξη «αλιέας. Ο Τίμαι-
ος γράφει ότι η πόλη πήρε αυτό το όνομα, από 
τη διαταγή που έδωσε ο πλοίαρχος του πρώτου 
πλοίου των Φωκαέων σε κάποιο ψαρά, να πιάσει 
και να δέσει το σχοινί που του πέταξαν, έξω στη 
στεριά, όταν το πλοίο ζύγωσε στην ακτή. Γράφει 
ο Τίμαιος: «από γουν του αλιέως και του μάσσαι 
ωνόμασται». Διατήρησαν την ελληνική γλώσσα 
επί 900 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 300 μ.Χ. από το 
1481 ανήκει στη Γαλλία.

Σημειωτέον ότι στη νεότερη ιστορία της πόλης 
νέα κύματα Ελλήνων μεταναστών κατέφθασαν 
στην περιοχή της Μασσαλίας, αρχικά κατά την 
Οθωμανική κυριαρχία, τον 17ο αι., περίοδος όπου 
φτάνει η εν λόγω στη μέγιστη ακμή της, λόγω 
των γνώσεων των Ελλήνων της Κωνσταντινού-
πολης, που είχαν καταφύγει εκεί και έπειτα, το 
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Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν 
ξημερώσει

Οι δύσκολοι καιροί που αντιμετωπίζει 
η Ελλάδα ως χώρα, και οι πολίτες 
δεν αφήνουν κανένα ανέγγικτο, 

απροβλημάτιστο. Ως  Έλληνας πολίτης, απόστρα-
τος αξ/κος του Πν απορρίπτω την προσωνυμία 
ένστολος-βιώνω από τη δική μου θέση την εθνι-
κή δοκιμασία. ανακαλώντας στη μνήμη μου τα 

χρόνια υπηρεσίας σε πολεμικά πλοία θυμάμαι 
ζωηρά, μεταξύ άλλων, δύο πράγματα.

α. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαί-
νεται και όταν τα έβγαζε πέρα τον αγαπούσαμε 
πιο πολύ και τον εμπιστευόμασταν ακόμη περισ-
σότερο.

β. Για ό,τι πήγαινε καλά στο καράβι ο Κυβερ-

Γράφει ο αξ/κός εα Κων/νος Λέσσης ΠΝ

1922, πολλοί από τους πρόσφυγες της Μ. ασίας 
βρήκαν καταφύγιο στη Μασσαλία.

Οι πρώτοι άποικοι εστράφησαν στη θάλασσα, 
πρόκοψαν και πολύ σύντομα εξελίχθηκαν σε ναυ-
τική δύναμη. Τα κέρδη από το εμπόριο και τη ναυ-
τιλία άρχισαν να πλουτίζουν την πόλη της Μασσα-
λίας, που μεγάλωνε, στολιζόταν με ωραία οικο-
δομήματα και γινόταν κάθε μέρα πιο ισχυρή, ώστε 
να αρχίζει να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή 
της δυτικής Μεσογείου. η ακρόπολη προστάτευε 
την πόλη από τα νώτα και από αριστερά, όπως ει-
σερχόμεθα στο λιμάνι, ενώ δεξιά υπήρχαν έλη, τα 
οποία ήταν φυσικό εμπόδιο για οποιονδήποτε επί-
δοξο επιδρομέα. Οι Μασσαλιώτες δεν επεδίωξαν 
να επεκταθούν πολύ στο εσωτερικό της Γαλατίας, 
λόγω των βαρβάρων κατοίκων της. αρχικά έκτι-
σαν τέσσερις αποικίες στο δέλτα του ποταμού Ρο-
δανού (δυτικά της πόλεως). αυτές ήταν: η Θηλίνη, 
η Ροδανουσία, η Καβαλλιώνα και η αυενιώνα (η 
σημερινή αβινιόν). ανατολικά της εισόδου του λι-
μανιού και σε στρατηγική θέση, έκτισαν μία ακόμη 
αποικία, την Κιθαριστή, για να προστατεύει από τα 

ανατολικά το λιμάνι. Το ελληνικό όνομα του Ρο-
δανού ποταμού συνεχίζει και σήμερα να είναι το 
ίδιο. Οι Έλληνες άφησαν τα ίχνη τους στη Γαλατία 
μέχρι και σήμερα, για να θυμίζουν την πολιτιστική 
προσφορά τους στο γαλλικό έθνος.

Με τη στροφή τους προς τη θάλασσα πέτυχαν με 
διπλωματία να συνάψουν σχέσεις άριστες με τους 
Γαλάτες, καθόσον οι τελευταίοι διαπίστωσαν ότι 
οι Μασσαλιώτες δεν επεκτάθηαν στο εσωτερικό 
της χώρας τους και περιορίσθηκαν μόνο στο δέλτα 
του Ροδανού ποταμού. αυτό είχε σαν συνέπεια οι 
Γαλάτες να αρχίσουν να ζητούν Έλληνες δασκά-
λους, για να μάθουν ταπαιδιά τους την ελληνική 
γλώσσα, έλληνες γιατρούς, καλλιτέχνες και τε-
χνίτες για να τους διδάξουν. η ελληνική διανόη-
ση και γλώσσα άρχισε να διαδίδεται στη δύση, με 
καλούς και προσηνείς μαθητές τους Γαλάτες, οι 
οποίοι έκτοτε δεν ξαναενόχλησαν τους Έλληνες 
τους οποίους θεωρούσαν φίλους αγαπητούς και 
δασκάλους τους.    

συνεχίζεται

•
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νήτης το μοίραζε στο πλήρωμα, ενώ για ότι πή-
γαινε στραβά το κρατούσε επάνω του. Την στάση 
του αυτή όλοι μας, το πλήρωμα, την επιδοκιμά-
ζαμε και νιώθαμε υπερήφανοι. αυτό το ναυτικό 
υπηρέτησα και σε αυτό εξάντλησα όλες τις φυ-
σικές και πνευματικές δυνάμεις μου. Βλέπω σή-
μερα την πολυαγαπημένη μου πατρίδα την Ελλά-
δα με την εικόνα πλοίου και νιώθω πόνο, θλίψη 
για αυτήν. Ζω το εθνικό μαρτύριο και διερωτώ-
μαι γιατί; απαντήσεις πολλές και διαφορετικές 
και όχι πάντα πειστικές. Στέκομαι σε δύο εσωτε-
ρικά ερωτήματα. Πώς απαντώ σε αυτά;

Πρώτον: αγαπήσαμε όλοι μας την πατρίδα μας 
την Ελλάδα με πνεύμα θυσίας και προσφοράς 
προς αυτήν ή βάλαμε το ατομικό συμφέρον πιο 
ψηλά από το εθνικό;

Δεύτερον: αγαπήσαμε τον Θεό με όλη την ψυ-
χή μας; Υπήρξαμε ειλικρινείς, έντιμοι, δίκαιοι, 
απέναντι στον διπλανό μας. Πως σταθήκαμε απέ-
ναντι στο άδικο, το άτιμο, το ψέμα;

νοιώθω ότι, οι καπετάνιοι που κυβέρνησαν το 
πλοίο ΕΛΛαΔα αυτοί το έρριξαν έξω, το τσάκι-
σαν πάνω στον ύφαλο. Με τι θράσος εξακολου-
θούν να διεκδικούν την παραιτέρω κυβέρνησή 
του; Και εμείς ο λαός -ο εφοπλιστής- πως κρα-
τάμε τέτοιους Κυβερνήτες στο πηδάλιο; Για μένα 
προϋπόθεση να βγούμε ως χώρα από το σημερι-
νό αδιέξοδο είναι να εφαρμόσουμε ως πολίτες 
και πόλη, το «ουκέτι αμαρτάνε»..

Χωρίς αλήθεια, εντιμότητα δικαιοσύνη, αξιο-
πρέπεια και συμπόνια δεν πείθει καμιά διακήρυ-
ξη αλλαγής. Είναι ώρα να αποδεχθούμε θυσίες 
για την πατρίδα, να θάψουμε το ΕΓΩ και να προ-
τάξουμε το ΕΜΕΙΣ γιατί αρκετές απάτες και απα-
τεώνες γευθήκαμε. Πως μπορούσαμε να κοιτά-
ξουμε στα μάτια την νεολαία μας όταν την έχουμε 
σπρώξει στην απόγνωση, στην ανασφάλεια, όταν 
την οδηγούμε έξω από την Ελλάδα για να προ-
σφέρει αλλού την ζωτικότητά της; Τι απάντηση 

θα δώσουμε στο ερώτημά της «γιατί μας διώχνε-
τε στα ξένα».

αν δεν έχει καταλάβει η πολιτική-πολιτειακή 
και πνευματική ηγεσία μας ότι με τις πράξεις της 
και τις παραλήψεις της πλήγωσε το μέλλον της 
Ελλάδας ας της το υπενθυμίσουμε εμείς οι πο-
λίτες μέσα από τον διάλογο και τη δημοκρατία.

αντί να εξορίζονται τα παιδιά μας, αντί να κλαί-
νε οι μάνες και τα αδέλφια, ας αποφασίσουμε να 
εξορίσουμε αυτούς που ευθύνονται που έβαλαν 
πάνω από την αγάπη προς την πατρίδα και την 
θρησκεία τον εαυτό τους. Με άρχοντες ιδιοτε-
λείς, φίλαυτους, ανέντιμους δεν προσδοκάται 
ένα καλύτερο αύριο που θα έχει άρωμα φιλοπα-
τρίας και φιλοθεΐας.

Θέλουμε ηγέτες/κυβερνήτες πρότυπα αρετής, 
που θα ποτίζονται με τους χυμούς της εθνικής 
μας ιστορίας και πολιτισμού. Δεν θέλουμε εντο-
λοδόχους και ανθρωπάκια που εύκολα θα ευχα-
ριστήσουν τους πατρώνες τους. Θα επικαλεστώ 
λόγια του γέροντα Παΐσιου που ταιριάζουν στον 
καιρό μας. «Χρειάζονται ιδανικά πρότυπα προς 
μίμηση για τους πολιτικούς και υποβοήθηση του 
λαού να επιλέγει τους Κυβερνήτες με ορθά κρι-
τήρια».

Και επειδή ο γράφων ορμάται από το νησί των 
Φαιάκων Πατρίδα του Κυβερνήτη Ιωάννη Καπο-
δίστρια, δεν αποφεύγω τον πειρασμό να προτεί-
νω στους πολιτικούς μας να τον μελετήσουν ως 
άνθρωπο, πολιτικό και αναμορφωτή πρώτο κυ-
βερνήτη της Ελλάδα μας.

η χριστιανική πίστη και η παιδεία συνιστούν τα 
δύο βασικά στηρίγματα του Ελληνικού έθνους 
προκειμένου όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να 
μεγαλουργήσει. η πίστη και η φιλοπατρία γκρέ-
μισαν 400 χρόνια σκλαβιά και όχι αθεΐα και η 
φιλαυτία. 
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Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ  
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Βούλγαρος 
ιστορικός κατά 
των Σκοπίων

Ο διακεκριμένος Βούλγα-
ρος ιστορικός Μποζιντάρ Δη-

μητρώφ, Διευθυντής του Ιστορι-
κού Μουσείου της Σόφιας, στη συνέντευξη που 
παραχώρησε σε σκοπιανό κανάλι, απάντησε ως 
εξής κατά την ερώτηση που του έγινε για τον 
Μέγα Αλέξανδρο: Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο 
πατέρας Φίλιππος είναι Έλληνες. Κανείς Σκο-
πιανός δεν μπορεί 2.400 χρόνια μετά τον θανά-
τό τους να τους αλλάζει ταυτότητα. Διαφορετι-
κή άποψη για τον μέγιστο Στρατηλάτη δεν μπο-
ρεί να υπάρχει, διότι ολισθαίνουμε σε ένα από 
τα μεγαλύτερα εγκλήματα για νεκρά πρόσωπα 
που δεν μπορούν να μιλήσουν και να υπερασπι-
στούν την εθνικότητά τους. Στον πολιτισμένο 
κόσμο αυτή η πρακτική των Σκοπιανών θεωρεί-
ται λεηλασία και παραχάραξη της ιστορίας. Ας 
συμμορφωθούν λοιπόν τα Σκόπια και οι πατρώ-
νες τους που τους συμβουλεύουν να παραχα-
ράσσουν την ιστορία.

Να επανεξετασθεί το θέμα του 
Τεμένους στο Βοτανικό
Όπως βλέπουμε οι Μουσουλμάνοι ανά τον κό-
σμο έχουν διασπασθεί σε δεκάδες αιρέσεων, με 
διαφορετική πίστη και κοσμοθεωρία, μέχρι του 
σημείου να προβαίνουν και σε εγκλήματα, κατά 
των αλλοθρήσκων πέραν από το αβυσσαλέο μί-
σος που εκφράζουν οι Τζιχαντιστές.

Γι’ αυτό η πολιτεία πρέπει να επανεξετάσει το 
θέμα της ανεγέρσεως του τεμένους, διότι ποια 
κατηγορία μουσουλμάνων θα προσεύχεται σε 
αυτό, και είναι δυνατόν μέσα στο τέμενος να γί-
νεται πιο συστηματική στρατολόγηση των φανα-
τικών μουσουλμάνων.

Όποιος φυλάει τα ρούχα του κερδίζει τα μισά, 
όπως λέει η λαϊκή σοφία. Οι αρχαίοι Έλληνες 
έλεγαν το προλαμβάνει εσίν φιλοσοφείν.

Υπογεννητικότητα, εθνικός κίν-
δυνος
Είναι σαφές ότι λόγω της οικονομικής κρίσης 
που διέρχεται η πατρίδα μας επηρέασε και το 

πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Η οικονομία, 
ο πολιτισμός, η πολιτεία, η θρησκεία, γενικά η 
πολιτεία για να υπάρχει προϋποθέτει να υπάρ-
χουν άνθρωποι.

Αλλιώς τι νόημα έχει η προσπάθεια για μείω-
ση του χρέους. Πρώτα λοιπόν πρέπει να λύσου-
με αυτό το θέμα και μετά τα άλλα. Αλλά κι αυτό 
να λυθεί, δηλαδή να ξεπερασθεί η οικονομική 
κρίση, η δημογραφική συρρίκνωση θα συνεχι-
στεί, διότι οι νέοι μας σήμερα δεν ικανοποιού-
νται με τα λίγα και προσπαθούν να μεταναστεύ-
σουν εκεί που θα βρουν μεγαλύτερο μισθό, με 
αποτέλεσμα η Ελλαδίτσα να χάνει δυναμικό που 
θα κάνουν παιδιά. Η οικογένεια θέλει θυσίες και 
όχι καλοπέραση. 

Φθινόπωρο... Χειμώνας...
Τα φύλλα από τα δέντρα πέφτουν... Τα ποτάμια 
φουσκώνουν, οι ζώντες οργανισμοί μαζεύονται 
στο καβούκι τους, τα εξώπλατα-εξώστηθα σκε-
πάζονται, ίσως είναι λιγότερο το ενδιαφέρον... 
Πάντα εν σοφία εποίησεν. Μην στενοχωριόσα-
στε, θα έρθει και η άνοιξη και θα μπουμπουκιά-
σουν τα δέντρα.

Ευχή μάνας παλιά
Παιδάκι μου να μάθεις γράμματα για να γίνεις 
καλός άνθρωπος στην κοινωνία... Σήμερα: Είναι 
άλλη ή ίδια η επιθυμία της μάνας για το παιδί; 
...Τι λέτε κύριε;

Ορκομωσία
Όταν, τότε, πήγαμε στο Π.Ν. ως μαθητές τελειώ-
νοντας τη σχολή μας, πριν ακόμη μας ανατεθούν 
από την πατρίδα υπεύθυνες υπηρεσίες, ορκιστή-
καμε περήφανα στην πατρίδα μας. Προσκυνήσα-
με το ιερό Ευαγγέλιο και ήταν η πιο ευτυχισμένη 
ημέρα της ζωής μας, η ιερή τελετή ορκομωσίας. 
Οι δημόσιοι άρχοντες έκαναν το ίδιο τότε και 
σήμερα; Εσείς τι λέτε; Πάντως στις υπερήφανες 
στρατιωτικές σχολές γίνεται η ορκομωσία όπως 
και τότε.

Το λάδι
Η ελιά βγάζει λάδι, όσοι βαπτίζονται μας βά-
ζουν λάδι... υπάρχουν και κάποιοι που μισούν 
το λάδι: αυτοί θα μας αλλάξουν το λάδι;...



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014            37

Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

•  Με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι και 20% στο καλάθι σου, κερδίζοντας μέρος 
της απώλειας του εισοδήματός σου!

•  Ο ΠΟν διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότητα των προϊόντων του τα οποία 
συνοδεύονται με πιστοποίηση «HACCP» ή «ΖηΩ» και «ΔηΩ» για τα βιολογικά προ-
ϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέ-
ρια και εύκολη πρόσβαση με μετρό. 

•  Έλα να διαπιστώσεις από κοντά τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε σε 
είδη ένδυσης και υπόδησης, η/Υ, δώρων, κοσμημάτων, καλλυντικών, υγιεινής και 
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου!

•   Το σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟν είναι ανταποδοτικές για το προσω-
πικό του Πολεμικού ναυτικού για τους εξής λόγους: 
- Ενίσχυση ΕΚΟΕΜν (30% από τα κέρδη) 
- Πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις 
-  Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογενειών προσωπικού Πν

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

ΠON.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση 
«Eλαιώνας». ΠON Pαφείο: Τηλ.: 210-3484290, φαξ: 210-3423377. ΠON Γραφείο Δα-
πανών: Τηλ.: 210-3484287, φαξ.: 210-3423437. υποδοχή: Τρίτη-Παρασκευή 13:30-20:30 
και Σάββατο 09:00-14:00. E-mail ΠΟΝ: pon.itd@gmail.com  Site: www.pon-hn.gr

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

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

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
αριθ. πρωτ. 215 α ημερ.: 13-10-2014

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη
             Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα
ΚΟΙΝ:  Πρόεδρο της Βουλής κ. Ε. Μεϊμαράκη
             ΥΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλο
             ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
             ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο
             Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
             Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά 
             Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
             Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις ΣτΕ 
ΣΧΕΤ:  α.-΄Εγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014
             β.-΄Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014
             γ.-΄Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014
             δ.-΄Εγγραφο Συντονιστικού Αριθ.Πρωτ. 172 από 12-08-2014

1. -Μετά το σχετικό (δ) επί του οποίου ουδεμίαν απάντηση λάβαμε, επανερχόμεθα και ζητάμε να μας 
ενημερώσετε όπως έχετε καθήκον και υποχρέωση επί των ακολούθων, που έχουν σχέση με το καταρτι-
σθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 και με την πολιτική της Κυβέρνησης:
α. -Εάν και πότε θα ολοκληρωθεί η  επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στο ύψος της 31-07-2012, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και της τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ που είναι υπεύθυνη για 
την συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.και πως δεσμεύεται η Κυβέρνηση οτι θα το πράξει.
β. -Εάν και πότε θα υλοποιηθεί πλήρως το νέο μισθολόγιο των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.α. (και όχι των 
«ενστόλων» όπως απαξιωτικά και προσβλητικά συνεχίζουν Κυβερνητικά στελέχη να τους αποκαλούν ), που 
πρόσφατα σας εστάλη με την υπογραφή των τριών συναρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης.
γ. -Πως κατανέμονται τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 και πως θα 
γίνει αυτό τεχνικά, ειδικά για τους αποστράτους. Επίσης πότε θα δοθούν τα ποσά αυτά.
2. -Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των αποστράτων αξιωματικών των Ε.Δ. και των 
Σ.α. (120.000 Μέλη ) απαιτούν την νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας 
του ΣτΕ και ειδικά της υπ.αριθ. 2192/2014 στο ακέραιο, κατά το πρότυπο των Δικαστικών Λειτουργών. Επίσης 
ως θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι σας ζητάμε, όπως και από τον κ. Πρόεδρο της Βουλής, να παρουσιάσουμε τις 
απόψεις μας στην επιτροπή της Βουλής, που θα επεξεργασθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015.
3. -Οι απόστρατοι ευρίσκονται σε απόγνωση, γιατί πέραν των περικοπών που υπέστησαν λόγω προσαρ-
μογής των συντάξεων στους μισθούς των εν ενεργεία κατ΄ επιταγή του ν.4093/12 και τις οποίες απαι-
τούμε να αποκατασταθούν πλήρως, υφίστανται και δεύτερη περικοπή κατά 15%-20% επί του συνόλου 
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των αποδοχών τους, όπως και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, δηλα-
δή έχουν υποστεί διπλή άδικη και υπερβολική περικοπή των συντάξεών τους έναντι όλων των συνταξι-
ούχων του Δημοσίου, που τους καθιστά τους χαμηλότερα αμοιβόμενους σε όλο το Δημόσιο. Επιπλέον 
καλούνται να πληρώσουν υπερβολικούς φόρους που εκ των πραγμάτων αδυνατούν πλέον να πράξουν.
4. -Επισημαίνεται οτι οι απόστρατοι ουδέποτε ζήτησαν αύξηση εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων, όπως 
κατά κόρον διαδίδεται και διεκδικούν μόνο την επιστροφή των χρημάτων τα οποία παράνομα, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις του ΣτΕ, άδικα και στοχευμένα τους περιεκόπησαν. Οι τρεις Ενώσεις  σας καλούν όπως 
την οποιαδήποτε αύξηση προτίθεσθε να δώσετε, να την δώσετε στους άνεργους και στις ευπαθείς ομάδες 
που έχουν μεγάλη ανάγκη.
5. -Σας καλούμε να μας απαντήσετε είτε με επιστολή σας είτε με συνάντηση. 

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος  (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
αριθ. πρωτ. 193  ημερ.: 16-09-2014

ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο
ΚΟΙΝ: ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
           ΥΦΕΘΑ κο Ι. Λαμπρόπουλο
           Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
           Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.
           Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
           Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε. Τουρνά Π.Α.

ΘΕΜΑ: Θέματα Αποστράτων

αξιότιμε κύριε Υπουργέ 
1. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα που αφορούν τους αποστράτους επιθυμούμε να 
σας συναντήσουμε άμεσα, για να σας τα εκθέσουμε και να μας δώσετε έγκυρες και υπεύθυνες απαντήσεις. 
Τα κύρια θέματα  είναι τα ακόλουθα:
α.-Δικαίωση από το ΣτΕ

Ενώ είχαμε την διαβεβαίωση από Κυβερνητικά Στελέχη οτι οι αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ 
και ειδικότερα η υπ.αριθ. 2193/2014, που αφορά τους αποστράτους  θα τηρηθούν, εν τούτοις και ο 
κύριος Πρωθυπουργός  από την Δ.Ε.Θ, αλλά σύσσωμος ο Τύπος αναφέρει οτι δεν πρόκειται να εφαρ-
μοσθούν πλήρως αυτές, αλλά  κατά τα Μ.Μ.Ε. επικαλούμενα πηγές του ΥΠ.ΟΙΚ. στο 40%-50% των δι-
καιουμένων.
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Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας του ν.3088/2002, στο οποίο σημειωτέον μετείχε 
και ο Πρόεδρος του ΣτΕ κος Σ. Ρίζος με την υπ. αριθ. 12/2014 της 11-09-2014 απόφασή του, δεν αφήνει πε-
ριθώριο για παρερμηνεία στο σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ. Το εν λόγω Τριμε-
λές Συμβούλιο δίνει ερμηνεία στις ενδεχόμενες αμφισβητήσεις των αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ και 
αποφαίνεται σαφώς ότι οι μισθοί των εν ενεργεία θα πρέπει να επανέλθουν στην κατάσταση της 31-07-2012, 
και ουχί σε κατώτερο επίπεδο από αυτήν, ακόμη και εάν εφαρμοσθεί νέο μισθολόγιο.

Ο Διευθυντής του ΓΕΕΘα/ΓΔΟΣΥ σε συνάντησή του με τους Προέδρους των Ενώσεων αποστράτων 
αξιωματικών, παρουσίασε νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών, που κατά την διαβεβαίωσή του αγγίζει τις 
αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, γεγονός που διαψεύδεται από τις εξελίξεις.

Οι απόστρατοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από όλους, οι συντάξεις τους έχουν μειωθεί 
μέχρι 60%, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα Μερίσματα που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία.

Επισημαίνουμε οτι με βάση τον ν. 4093/2012, οι απόστρατοι πέραν των μεγάλων μειώσεων που 
υπέστησαν, λόγω προσαρμογής των συντάξεών τους στους μισθούς των εν ενεργεία, υπέστησαν επί 
πλέον και άλλο 15%-20% στο σύνολο των αποδοχών τους.

Το Γ.Λ.Κ. σκόπιμα, κατά την άποψή μας ανεβάζει το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της συμμόρφωσης με 
τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ στα περίπου 350 εκ.€, ώστε να προφασισθεί αδυναμία καταβολής 
των και να δημιουργήσει τον λεγόμενο “κοινωνικό αυτοματισμό“. η άποψή μας βασίζεται στο γεγονός οτι 
στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Πίνακας 4  για το έτος 2013 είχαν 
προβλεφθεί περικοπές 144 εκ.€. (78 εκ.€ για τους εν ενεργεία και 66 εκ.€ για τους αποστράτους-δηλαδή 
τα 2/3 του συνολικού ποσού των 99,7 εκ.€ που προεβλέπετο για τις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων). 
Εάν τα 144 εκ.€ έγιναν 350 εκ.€., τότε αυτό σημαίνει ότι το ΥΠ.ΟΙΚ. μας εκράτησε περισσότερα αυτών που  
έπρεπε, άρα υπάρχει ακόμη ένας λόγος επιστροφής στην κατάσταση της 31-07-2012.
β. Μετοχικά Ταμεία
Τα Μετοχικά Ταμεία έχουν αναστείλει την καταβολή εφ άπαξ, αναμένοντα την επεξήγηση της ρήτρας του 
“αξιόμαχου” και αυτό επηρεάζει και πολλούς αποστράτους που δεν το έχουν λάβει ακόμη.
2. Σε περίπτωση μη δικαίωσής μας θα αναγκασθούμε, πέραν των άλλων, να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα.
3. Μετά την ενημέρωσή σας, θα επιθυμούσαμε να συναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, που ο ίδιος 
κατά την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε μαζί του την 11-02-2013, υποσχέθηκε οτι θα μας συναντή-
σει εκ νέου, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Υποστράτηγος Σ.Ξ.ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 

 Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 7/2014 15 Οκτωβρίου 2014

1. Την 09-10-2014 το Δ.Σ./Ε.α.α.ν. συναντήθηκε στο Γ.Ε.ν. με τον αρχηγό Γ.Ε.ν. αντιναύαρχο Ε. απο-
στολάκη Πν. Στην συνάντηση συμεθείξαν ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ν., ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και οι Κλαδάρχες Β΄και Ε΄Κλάδων.
2. Ο Πρόεδρος τηςΕααν ευχαρίστησε τον α/Γ.Ε.ν. για την συνάντηση αυτή και τον συνεχάρη για την 
επιτυχή καθέλκυση του Υ/Β ΠΙΠΙνΟΣ, που αποτελεί το πρώτο βήμα στην ολοκλήρωση του προγράμματος 
των Υ/Β που ευρίσκονται στα ναυπηγεία  Σκαραμαγκά, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Π.ν. 
3. Ο α/Γ.Ε.ν. ευχαρίστησε ομοίως και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του προγράμματος, 
που αποτελεί πρωτοφανές γεγονός και αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες του Π.ν. Στην συνέχεια 
ανέλυσε τα νέα προγράμματα ενίσχυσης του Π.ν.
4. Στην συνέχεια έγινε συζήτηση επί των θεμάτων που απασχολούν τους απόστρατους και προέκυψαν τα 
ακόλουθα:
α. Αποφάσεις ΣτΕ και νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών.
Δεν υπάρχει τίποτε νεώτερο, πέραν των ήδη γνωστών.
β. Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
(1).-ανέλαβε το νέο Δ.Σ.
(2).-Τα οικονομικά στοιχεία του Μ.Τ.ν. είναι υγιή και το Ταμείο είναι βιώσιμο
(3).-Δεν συμφωνεί το Γ.Ε.ν. με την ενοποίηση των τριών ΜΤ, χωρίς προϋποθέσεις
(4).-Γίνεται επεξεργασία του όρου «Ρήτρα διασφάλισης αξιομάχου για την καταβολή των εφάπαξ».
γ.-Ν.Ν.Α.
(1).-Τα οικονομικά του ν.ν.α. ευρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχει πολλά χρήματα λαβείν.
(2).-Είναι η πρώτη φορά που το ν.ν.α. έχει δικό του Π/Υ
(3).-Τον Φεβρουάριο του 2015 αναμένεται να περατωθεί η μετατροπή της πτέρυγος 4Δ σε εξωτερικά 
Ιατρεία, οπότε θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τα ραντεβού.
(4).-Το Οδοντιατρικό Κέντρο του Π.ν. είναι πρωτοποριακό όχι μόνο για την Ελλάδα και η ποιότητα των 
υπηρεσιών του είναι υψηλή. Ελύθη το πρόβλημα που υπήρχε και έτσι δικαιούνται περίθαλψης (οδοντια-
τρική, οδοντοπροσθετική και ορθοδοντική ) και τα μέλη των οικογενειών των αποστράτων με τους ίδιους 
όρους.
δ.-Εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. που αφορά στα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) των προ-
ερχομένων από το Π.Ν.-Λ.Σ., σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν.4150/13.α
(1).- η Εααν εξέφρασε με τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα την πλήρη διαφωνία της σχετικά με το 
υποβληθέν σχέδιο Π.Δ. από το Υπουργείο ναυτιλίας και αιγαίου (Υ.ν.α.), το οποίο σε καμία περίπτωση 
δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα από την κοινή ομάδα εργασίας κατά την τελευταία σύσκεψη η 
ποία έλαβε χώρα παρουσία των Υπαρχηγών Γ.Ε.ν. και Λ.Σ.
(2).-Επίσης εξέφρασε τον προβληματισμό της, την πλήρη αντίθασή της, αλλά και την ανησυχία της σχετι-
κά με απαράδεκτο παρουσιασθέν σχέδιο Π.Δ. από το Υ.ν.α. «Ειδικά προσόντα ναυτικών», με το οποίο 
επιχειρείται η ένταξη των προερχομένων από το Π.ν. αξιωματικών στην ειδική κατηγορία «των συντα-
ξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών που επανέρχονται στην ενέργεια».
(3).-Το Γ.Ε.ν. παρακολουθεί το θέμα και θα ακολουθήσει την νομιμότητα που προβλέπουν οι διεθνείς 
συμβάσεις, σε συνδυασμό με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ε.ε. και αποστράτων Στελεχών του 
Π.ν. Το θέμα παραμένει ανοικτό.

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς ΠΝ Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
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Ανακοίνωση ΕΑΑΝ  
αριθ.πρωτ 217 16-10-2014

ΠΡΟΣ :  Γ.Ε.Ν./Δ.Κ.Β.
ΚΟΙΝ  :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ 
        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/Δ.Π.Α’ 
        Υ/ΓΕΝ-Μ.Τ.Ν.
ΘΕΜΑ :  Διοικητικό Συμβούλιο Μ.Τ.Ν.
ΣΧΕΤ  :  α.-ΓΕΝ/Β3-Ι Φ 932/13 /215840 από 02-10-2014
         β.-ΕΑΑΝ αρ.πρωτ. 69 από 17-03-2014
         γ.-ΕΑΑΝ αρ.πρωτ.88 από 12-05-2014
         δ.-ΕΑΑΝ αρ.πρωτ. 88 από 12-05-2014
1. Σε απάντηση του σχετικού (α) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
α.-η Ε.α.α.ν. θεωρεί επιβεβλημένη την αλλαγή του νομικού πλαισίου, ώστε ο όρος « έφεδρος ή εν εφε-
δρεία » να αντικατασταθεί με τον «απόστρατος ή εν αποστρατεία ». για τους ακολούθους λόγους :
(1).-Με την υπάρχουσα νομοθεσία τίθεται ηλικιακή διάκριση και δέσμευση για την συμμετοχή στο ΔΣ/
Μ.Τ.ν., η οποία ουδαμού αλλού απαντάται.
(2).-η έννοια του εφέδρου στα αρχικά νομοθετήματα ενδεχομένως να μην είναι η ίδια που είναι σήμερα. 
Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο ο νομοθέτης να επιθυμούσε τα Μέλη του ΔΣ/Μ.Τ.ν. να επανέρχονται στην 
ενέργεια ως Έφεδροι, πράγμα το οποίο δεν ισχύει σήμερα.
(3).-Είναι πολύ δύσκολο να ευρεθούν κατάλληλοι και έμπειροι απόστρατοι που να είναι έφεδροι μέχρι 
την λήξη της θητείας του ΔΣ/Μ.Τ.ν., ειδικά για τους εκ του Λ.Σ. προερχόμενους ανώτατους που κατατάσ-
σονται σε μεγάλη ηλικία. Επίσης λόγω των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων οι μελλοντικοί απόστρατοι 
θα είναι μεγάλοι σε ηλικία, ακόμη και την στιγμή της αποστρατείας τους.
(4).-η Ε.α.α.ν. ενδεχομένως να μην εκπροσωπείται στο ΔΣ/Μ.Τ.ν., που είναι απαραίτητο για την εκπρο-
σώπιση όλων των αποστράτων, όπως έχει διατυπωθεί στο σχετ.(δ).
(5).-η μέχρι τώρα πρακτική, γιατί ουδέποτε μέχρι τώρα είχε τεθεί το θέμα των εφέδρων, αποδεικνύει οτι 
το σύστημα του μη ηλικιακού περιορισμού ελειτούργησε άψογα.
(6).-Στην εκλογή των Μελών του ΔΣ/Ε.α.α.ν. εκ των οποίων στελεχώνεται το ΔΣ/Μ.Τ.ν. δεν υπάρχει 
ηλικιακός περιορισμός.
2. η Ε.α.α.ν. με απόφαση του ΔΣ/Ε.α.α.ν. προτείνει:
α.-Ως τακτικό Μέλος ΔΣ/Μ.Τ.ν. τον αντιπλοίαρχο (Ε) Εμμανουήλ αναγνωστάκη Π.ν. ε.α. του Ιωάννη, α.Δ.Τ. 
Σ 703061, Μέλος του Δ.Σ./Ε.α.α.ν, ο οποίος είναι αναπληρωματικό Μέλος στο υπάρχον ΔΣ/Μ.Τ.ν.
β.-Ως αναπληρωματικό Μέλος τον Πλωτάρχη (Ε) Παναγιώτη Σταμάτη Π.ν.ε.α.του Δημητρίου αΔΤ 150921, 
ο οποίος επελέγη από τον πίνακα των επιλαχόντων στις εκλογές του ΔΣ/Ε.α.α.ν. της 25-11-2012.
γ.-Για τους αποστράτους του Λ.Σ.-ΕΛΛ.αΚΤ και κατόπιν συνεννόησης με το αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛΛ.αΚΤ. 
προτείνουμε ως τακτικό Μέλος τον αντιναύαρχο Χρήστο Κουτσούκο Λ.Σ.ε.α. και ως αναπληρωματικό τον 
Υποναύαρχο Θεοτόκη Καλαφάτη Λ.Σ. ε.α.. 

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν.
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της 2ης-10-2014 Υπ’ αριθ. 75

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της 18ης-09-2014 Υπ’ αριθ. 73

ΘΕΜΑ 6ο
Θαλασσινοί Απόηχοι (Θ.Α.) – Ύλη 
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων).
β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώ-
σεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
1. Το ΔΣ/Εααν στα πλαίσια της εύρυθμης κυκλοφορίας του περιοδικού ΘαΛαΣΣΙνΟΙ αΠΟηΧΟΙ και 
της καλύτερης και έγκαιρης ενημέρωσης των μελών της Εααν αποφασίζει τα ακόλουθα:  
α.  η προς δημοσίευση ύλη του περιοδικού ΘαΛαΣΣΙνΟΙ αΠΟηΧΟΙ, να κατατίθεται στην Εααν μέχρι 

20 κάθε μονού μηνός, αλλιώτικα θα εξετάζεται για το επόμενο δίμηνο.  
β.  Οι χρήσιμες πληροφορίες να έχουν ημερομηνία κατάθεσης (του έτους) και να μην υπερβαίνουν τις 

20 λέξεις. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν τις 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. η δημοσίευση θα 
γίνεται μέχρι τρεις φορές το χρόνο.  

2. Το Δ.Σ./Εααν μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα  

Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΘΕΜΑ 6ο
Θεσμοθέτηση τοπικού εκπροσώπου ΕΑΑΝ (ΤΕ/ΕΑΑΝ).
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνά-
μεων (ΦΕΚ 82Α/1972), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 1911/1990
β. ΠΔ 576/24-6-1978 Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώ-
σεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΦΕΚ 124Α/1978).
1. η Εααν ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (νΠΔΔ) δηλαδή Κρατική Οντότητα, στα πλαίσια 
της αποστολής της, που συνοπτικά είναι:
α) Σύσφιγξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφικότητας.
β) Διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων
γ) Συμμετοχή στις Εθνικές και Τοπικές εορτές 
δ) Έκδοση περιοδικού
ε) Προβολή του έργου της δια των Μ.Μ.Ε.
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στ) Μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής θέσης των Μελών της.
ζ) Έκδοση ταυτοτήτων των Μελών της
η) Παραθερισμός των Μελών της
θ) Οικονομική ενίσχυση των εχόντων ανάγκη Μελών της.
αποφασίζει την καθιέρωση του θεσμού του Τοπικού Εκπροσώπου της Εααν (ΤΕ/Εααν), ο οποίος 
θα εκπροσωπεί  την Εααν σε απομακρυσμένες περιοχές.
2. Καθήκοντα ΤΕ/Εααν μπορούν να αναλάβουν αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές του Π.ν. και του Λ.Σ. 
ε.α.
3. Οι ΤΕ/Εααν ορίζονται από το ΔΣ/Εααν, μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει επιθυμία να αναλάβουν 
αυτά τα καθήκοντα με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί . η επιθυμία αυτή διατυπώνεται 
εγγράφως (Τ/Χ, e-mail, FAX ) στην Εααν. 
4. Οι ΤΕ/Εααν αναφέρονται στην Εααν, με ενημέρωση του οικείου παραρτήματος.
5. Οι ΤΕ/Εααν δεν έχουν νομική ή οικονομική εξουσιοδότηση, εκτός εάν καθορισθεί αυτό κατά πε-
ρίπτωση από την Εααν.
6. Τα βασικά καθήκοντα των ΤΕ/Εααν είναι:
α) Εκπροσώπηση της Εααν στις Τοπικές Στρατιωτικές και Πολιτικές αρχές ως και την Τοπική κοι-
νωνία.
β) Συμμετοχή στις Τοπικές εκδηλώσεις.
γ) Ενημέρωση της Εααν για τα Τοπικά προβλήματα στην επίλυση των οποίων θα μπορούσε αυτή να 
συμβάλει.
δ) Συνεργασία με συναδέλφους που κατοικούν ή επισκέπτονται τον τόπο.
ε) Συνεργασία με Μονάδες του Π.ν. και του Λ.Σ., που υπάρχουν μόνιμα ή επισκέπτονται τον τόπο. 
Επίσης με μονάδες Σ.ξ., Π.α., ΕΛ.αΣ. και τοπικά παραρτήματα των ΕααΣ και Εααα.
στ) Επικοινωνία με Εααν για αλληλοενημέρωση.
7. Οι ΤΕ/Εααν είναι άμισθοι. η Εααν θα καλύπτει ορισμένα έξοδά τους κατόπιν συνεννοήσεως.  
8. Με μέριμνα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εααν οι ΤΕ/Εααν λαμβάνουν τα απαιτούμενα για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους έγγραφα, κανονισμούς, νομοθεσία, πληροφοριακά έγγραφα, κλπ 
και ενημερώνονται ανάλογα.
9. Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα Τοπικού Εκπροσώπου Εααν να 
το δηλώσουν.
10. Ισχύς της παρούσας από 16-09-2014. 
11. Το ΔΣ/Εααν μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα  
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της 2ης-10-2014 Υπ’ αριθ. 75
ΘΕΜΑ 4ο 
Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Απόφοιτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, 
δικαιούμενων βραβείων και επαίνων. 

ΣΧΕΤ.:  α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων). 
 β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας 
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού). 
  γ. Έγγραφο ΓΕΝ Φ 440.1/74/215543 Σ.5788 από 17-9-2014 

1.  Σε εφαρμογή των σχετικών (α) και (β) η Εααν έχει καθιερώσει το θεσμό βράβευσης των αΡΙΣΤΟΥΧΩν 
μαθητών - σπουδαστών - φοιτητών και απόφοιτων Στρατιωτικών Σχολών.

Προϋποθέσεις –Δικαιούχοι –Ύψος χρηματικών βραβείων. 

2. Βραβεύονται από το ΓΕΝ σύμφωνα με το σχετικό (γ): 
 α. Παιδιά αποστράτων αξιωματικών Πν που είναι μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεως δημοσίων ή Ιδιω-
τικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) και έχουν βαθμολογία «αΡΙΣΤα» (18,1-20). 
 β. Ο αριθμός των δικαιούμενων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του α/ΓΕν . 
 γ. Το ύψος χρηματικών βραβείων καθορίζεται από το ΓΕν. 

3. Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ:
 α. Παιδιά αποστράτων αξιωματικών Πν και Λ.Σ. που είναι μαθητές Β΄ και Γ΄ Τάξεως δημοσίων 
ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) και έχουν βαθμολογία «αΡΙΣΤα» (18,1 - 20) 
και να μην έχουν βραβευθεί από το Πν ή ΛΣ ή άλλο φορέα. 
 β. απόφοιτοι αΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής παιδιά αποστράτων αξιωματικών και 
ανθυπασπιστών Πν και ΛΣ μελών της Εααν. 
 γ. απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «αΡΙΣΤα», 
σύμφωνα με τον κανονισμό των Στρατιωτικών Σχολών τους. 
 δ. Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣνΔ και ΣΜΥν κατά το έτος 2014. 

4. Η βράβευση θα λάβει χώρα κατά την κοπή της πίτας ΕΑΑΝ που θα γίνει στο Πολεμικό Μου-
σείο Αθηνών, την 18 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 

5. Για την θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 α. να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων να έχει την ιδιότητα του απόστρατου 
αξιωματικού ή ανθυπασπιστή Πν ή ΛΣ που να είναι Μέλος της Εααν. 
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 β. Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των. 
 γ. να έχουν αποφοιτήσει το 2014 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των κά-
τωθι κατηγοριών: 
 (1) Μαθητές ημεδαπών Λυκείων Β΄ και Γ΄ τάξεων, τέκνα αποστράτων Μελών Εααν του Πν 
και του ΛΣ που δεν έχουν βραβευθεί από το Πν ή το Λ.Σ. ή άλλο φορέα, βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα 
μετά μεταλλίου και με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την Εααν. 
 (2) απόφοιτοι ημεδαπών αΕΙ και ΤΕΙ με χαρακτηρισμό αΡΙΣΤα με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλ-
λίου και με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την Εααν. 
 (3) απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «Άριστα», 
σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό των στρατιωτικών των σχολών, με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου 
και με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την Εααν. 
 (4) Κατ’ εξαίρεση οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι κατά το 2014 της ΣνΔ και της ΣΜΥν ανεξάρτητα 
αν πληρούν τις προϋποθέσεις 5α του παρόντος με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου και με χρηματικό 
ποσό που καθορίζεται από την Εααν. 
 (5) απόφοιτων αλλοδαπών πανεπιστημίων με μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση, βραβεύονται 
με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου, χωρίς χρηματικό ποσόν. 
 (6) απόφοιτοι που έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αΕΙ αλ-
λοδαπής, με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου, χωρίς χρηματικό ποσόν. 

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 α. αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.
 β. Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηριστμός 
«αΡΙΣΤα».
 γ. Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν 
καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
 δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από Δήμο ή ΚΕΠ, εφόσον οι βραβευόμενοι ΔΕν 
είναι εγγεγραμμένοι στην Εααν.

7. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ ως εξής: 
 α. Οι βραβευόμενοι μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου από το ΓΕν έως 1 νοεμβρίου 2014. η βράβευ-
ση θα γίνει περί το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2014 
 β. Οι βραβευόμενοι λοιπών κατηγοριών έως 1 Δεκεμβρίου 2014. η βράβευση θα γίνει στην 
κοπή της πίτας Εααν στις 18 Ιανουαρίου 2015. 

8. Το ΔΣ/Εααν μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' 
ΛΥΚΕΙΟΥ (ΒΑΜ) ΓΕνΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ναΥΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: Βράβευση Αριστούχων Μαθητών (ΒΑΜ) Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσω-
πικού ΠΝ Σχολικού Έτους 2013-14
ΣΧΕΤ: α. Υπουργική απόφαση ΥΕΘΑ Φ 409.8/357/07/31-12-07 (ΦΕΚ Β' 150/1-2-08)
β. Φ. 900/87089/Σ. 8369/19 ΣΕΠ. 2007/ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛ./ΔΙΔΥΠ/ΟΡΓ.
γ. ΠΔ 246/98 
1. Γνωρίζεται ότιμε τα σχετικά, καθιερώθηκε ο θεσμός βράβευσης, των αριστούχων μαθητών Β' και Γ' 
τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου εσωτερικού, τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού Πν.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
2. Για τη θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. να έχουν βαθμολογία «αΡΙΣΤα» (18,1 – 20) ως καθορίζεται στο σχετικό (β).
β. να είναι τέκνα των οποίων ένας από τους δύο γονείς να έχει την ιδιότητα:
(2) απόστρατου Στρατιωτικού, του οποίου η αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2013-14
(3) απόστρατου Στρατιωτικού (Ο αριθμός των δικαιούχων της κατηγορίας αυτής καθορίζεται κάθε φορά 
με απόφαση του α/ΓΕν)
γ. να είναι μαθητές Β' ή Γ' τάξεως δημοσίων ή ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας).
αΔΙαΒαΘΜηΤΟ
4. Για τη σχετική βράβευση θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Οι δικαιούχοι, που είναι τέκνα εν ενεργεία Στρατιωτικών ή Στρατιωτικών, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν 
το έτος 2013 καθώς και Πολιτικού Προσωπικού του Πν υποβάλλουν στον ΠΟν, μέσω των Π. Πλοίων 
και ν.Υ. που υπηρετούν, ταπαρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία, μαζί με τη σχετική εξοφλητική απόδειξη, 
παραμένουν στα αρχεία της Υπηρεσίας (ΠΟν) ως παραστατικά καταλογισμού της δαπάνης σε βάρος της 
μερίδας «ΒαΜ».
(1) αίτηση του Κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου (στην οποία θα 
φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων των μαθητών και ο χαρακτηρισμός «αΡΙΣΤα»).
(2) Εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου Οργανισμου – Υπηρεσίας, 
ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα. Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν. 1599/88 «Περί μη απασχόλησης του/της συζύγου».
β. Οι δικαιούχοι που είναι τέκνα αποστράτων, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρ. 4 (α) στην 
Εααν, η οποία αφού προβεί στην επιλογή των αριστούχων μαθητών, συγκεντρώνει και διαβιβάζει στον 
ΠΟν τα δικαιολογητικά είσπραξης των χρηματικών βραβείων για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις 
καταβολής, ενημερώνοντας παράλληλα τους ενδιαφερόμενους.
5. η υποβολή των δικαιολογητικών στον ΠΟν, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 3 νοεμβρίου 2014. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν με το Λογιστήριο ΠΟν 
στο τηλ. 210-3484265.
8. η υλοποίηση της βράβευσης θα γίνει με μέριμνα ΓΕν/ΔΕΔηΣ και θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους 
με νεότερο.

Υποναύαρχος Π. Παστουσέας ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ

Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Χρήσιμα Στοιχεία για Μέλη ΕΑΑΝ
Ταυτότητες – Άδειες
Επιμέλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γε-
ωργακόπουλος ΠN, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ε. 
Χαχαμίδου ΠΝ, Ναύτης (ΔΙΑΧ) Θ. Περιστέρης

1.  Τα μέλη της Εααν μπορούν να εφοδιάζονται 
αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, άδειες που είναι 
απαραίτητα για ανάλογες χρήσεις. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλο-
νται στην Εααν κατά περίπτωση για έκδοση αυτών 
αναγράφονται κατωτέρω:

α)  'Εκδοση ταυτότητας αποστράτου
α)  αντίγραφο Συνταξιοδοτικής πράξης, ΓΕνΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤηΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡαΤΟΥΣ (ΓΚΛ).
β) αντίγραφο Μερίσματος ΜΤν.
γ)  απόσπασμα Μητρώου Πν ή αντίγραφο Φύλλου 

μητρώου ΛΣ.
δ) Φ/α πολιτικής Ταυτότητας αποστράτου.
ε)  Δύο (2) έγχρωμες Φωτογραφίες 2,5x3 με θερινή 

στολή υπ’ αριθμ. 8 (ασκεπής) στον βαθμό αποστρα-
τείας.

στ) Ομάδα αίματος.
ζ) αίτηση (παρέχεται από την Εααν).
Β)  Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας Χηρών & 

Ορφανών αποστράτου
α)  αποσπάσμα μητρώου ή αντίγραφο φύλλου μη-

τρώου αξιωματικού.
β)  Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημείωμα 

συντάξεως.
γ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
δ)  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 

(2,5x3).

ε) απονομή Μερίσματος ΜΤν.
Γ)   Έκδοση ταυτότητας ΠΟν (Σύζυγοι ή  τέκνα 18 έως 

25 και άγαμα)
α)  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 

(2,5x3).
β) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας κάθε μέλους.
γ) φωτοτυπία ταυτότητας Εααν του αποστράτου.
δ)  αίτηση (παρέχεται από την Εααν). 
Υποδοχή Πολυκαταστήματος: 
Τηλ: 210-3466007 (13:30- 20:30)
Δ)   Έκδοση ταυτότητας Θαν (Σύζυγοι ή  τέκνα 18 έως 

25 και άγαμα)
α)  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 

(2,5x3).
β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρό-

σφατο. 
γ) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας του μέλους.
δ) φωτοτυπία ταυτότητας Εααν του αποστράτου.
ε)  Παιδιά (18-25 ετών) Υπεύθυνη δήλωση  «ότι είναι 

άγαμα».
Ε)   Έκδοση ταυτότητας Θαν (τέκνα άνω των 25 ή έγ-

γαμο)
α)  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Εααν δικαιούχου 

αξιωματικού ε.α. (ή χήρας)
β)  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτού-

ντος. (παιδιού)
γ)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (απο-

στράτου ή χήρας)
δ)  Δύο φωτογραφίες 2x3 εκ. ανά άτομο (παιδιού)
ε)  αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης με-

ρίσματος (αποστράτου ή χήρας) [ΜΤν]
Για περισσότερες πληροφορίες: Μηχανογράφηση 
Εααν ΤηΛ 210-3368662 FAX: 210-3310429

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕααΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18α και ακαδημίας, στον ημιόροφο, 
λειτουργεί κουρείο της ΕααΣ. Συνάδελφοι απόστρατοι της Εααν είναι ευπρόσδεκτοι.Τιμή κουράς 5 
ευρώ με απόδειξη.

Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. πρώην Πρόεδρος ΕΑΑΣ 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014            49

ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ-ΛΑΣΚΕΙΑ 2014
14 Σεπτεμβρίου 1943 ημέρα της Χριστιανοσύνης, 
επεφύλασσε η μοίρα στο πλήρωμα του Υ/Β ΚαΤ-
ΣΩνηΣ να γραφεί στην ιστορία. Βόρεια της νήσου 
Σκιάθου και μετά από καταδίωξη δυο ωρών εν κα-
ταδύσει, το Υ/Β αναδύθηκε και σε έναν άνισο αγώ-
να με γερμανική κορβέτα υπέκυψε στα τραύματά 
του συμπαρασύροντας στον υγρό του τάφο, τον 
κυβερνήτη του Β. Λάσκο, 5 αξιωματικούς και 26 
ανθυπασπιστές-υπαξιωματικούς και ν/Διόπους.
Στην καθιερωμένη από τον δήμο Σκιάθου τελετή 
μνήμης, παρέστησαν για απόδοση τιμών και κατά-
θεση στεφάνου ο Διοικητής υποβρυχίων Πλοίαρ-

χος Βασίλειος Κάτσικας Π.ν. ως εκπρόσωπος του 
αρχηγού ναυτικού και ο επίτιμος αρχηγός Στόλου 
και πρόεδρος της Ε.Σ.ν.α. Γ. Μπεζεριάνος.
Στην τελετή των Λάσκειων που έγιναν στην Ελευ-
σίνα την ίδια ημέρα παρέστη και κατέθεσε δάφνι-
νο στέφανο ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού 
Συνδέσμου Υποβρυχίων Μιχαήλ Πρωιμάκης.

ΜΝηΜΕΙΟ υΠΟΒΡυΧΙΟυ ΠΡΩΤΕυΣ 
(υ-3)
Έτοιμο από πάσης απόψεως είναι το μνημείο για 
τους πεσόντες του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3) στο νησί των 
Οθωνών. απομένει ο καθορισμός της ημερομηνίας 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ  
της 29ης-05-2014 Υπ’ αριθ. 58
ΘΕΜΑ 6ο
Ψυχαγωγική Εκδήλωση (χοροεσπερίδα) ΕΑΑΝ στις 10-12-2014 στην ΛΑΕΔ.

1.  Το ΔΣ/Εααν στα πλαίσια των πολιτιστικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων προγραμματίζει για τα 
μέλη της Εααν ψυχαγωγική εκδήλωση (χοροεσπερίδα) στις 10-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
20:30 στην  ΛαΕΔ.

2. Διάθεση προσκλήσεων μόνο στα μέλη της Εααν από 10-10-2014 μέχρι 30-10-2014.
3.  Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων δεν συμπληρωθεί, τότε από 1-11-2014 θα 

διατίθενται προσκλήσεις και σε συγγενικά φιλικά άτομα των μελών μας.
4.  να ληφθεί υπόψη ότι η αίθουσα είναι περιορισμένης χωρητικότητας ατόμων και ως εκ τούτου οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την προμήθεια των προσκλήσεων τους όπως 
ανωτέρω αναφέρεται.

5.  η Εααν να ζητήσει με έγγραφό της από την ΛαΕΔ τη διάθεση της άνω αίθουσας για τις 10-12-
2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:00 έως 02:00 της επόμενης ημέρας.

6. Το Δ.Σ./Εααν μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα. 

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος  (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

•
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για την επίσημη τελετή.
Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά τόσο στον 

συνάδελφο αλέξανδρο Κασίμη όσο και στους 
κατοίκους της νήσου των Οθωνών για την ανέ-
γερσή του.

51ο Παγκόσμιο Συνέδριο υποβρυ-
χίων
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 51ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Υποβρυχίων που διοργανώθηκε για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα από τον Ελληνικό Σύνδεσμο 
Υποβρυχίων και έλαβε χώρα στην αθήνα 28-31 
Μαΐου 2014.

Στο συνέδριο συμμετείχαν συνάδελφοι που υπη-
ρέτησαν στα υποβρύχια των 23 χωρών που αντι-
προσώπευε ο καθένας από αυτούς (αργεντινή 3, 
αυστραλία 2, Γαλλία 41, Γερμανία 5, Ελλάδα 11, 
ηνωμένο Βασίλειο 12, ηνωμένες Πολιτείες αμε-
ρικής 16, Ινδία 2, Ιταλία 10, Ισραήλ 18, Ιαπωνία 1, 
Κροατία 4, Λευκορωσία 3, νορβηγία 7, Ολλανδία 
6, Ουκρανία 30, Πολωνία 2, Ρωσία 71, Σερβία 4, 
Σλοβενία 2, Σουηδία 6, Τουρκία 9) και οι οποίοι 
έμειναν κατενθουσιασμένοι από την υποδοχή, την 
ξενάγηση, την περιήγηση στα μουσεία, τους χώρους 
εστίασης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε 
καλωσόρισμα και δείπνο στο ξενοδοχείο Hilton, 
επίσκεψη στο ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, ξενά-
γηση στο Σούνιο, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των 
πεσόντων στη ναυτική Διοίκηση αιγαίου, επίσκεψη 
στο Μουσείο ναυτικής παράδοσης στον Φλοίσβο, 
στο ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, ξενάγηση στον ιερό 
βράχο και στο σύγχρονο μουσείο της ακρόπολης και 
φυσικά το αποχαιρετιστήριο δείπνο (Gala dinner) 
που κατ’ ομολογία των συνέδρων ήταν αυτό που 
ανέβασε τον πήχη των μελλοντικών συνεδρίων. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου 
Υποβρυχίων επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του 
ευχαριστίες: στον αρχηγό ΓΕΕΘα στρατηγό Μιχαήλ 
Κωσταράκο για την παρουσία και την ομιλία του στο 

Πολεμικό Μουσείο, στο αρχηγείο ναυτικού για την 
αμέριστη συμπαράσταση, στο αρχηγείο Στόλου, στη 
Σχολή ναυτικών Δοκίμων, στη ναυτική Διοίκηση 
αιγαίου, στη Διοίκηση Υποβρυχίων, στην Ένω-
ση αποστράτων, στον Προμηθευτικό Οργανισμό 
ναυτικού, στην μπάντα του Πολεμικού ναυτικού, 
στον Δήμο Σαλαμίνος, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και στα μέλη της ΦΙΛΠα, στην εταιρία ΟΥΖΟ ΒαΡ-
ΒαΓΙαννη, στην εταιρία αMVYX, στην εταιρία 
ISI (Interoperability System International), στην 
εταιρία γραφικές τέχνες VOLCANO, στο χορευτι-
κό συγκρότημα «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙα» του Κωνσταντίνου 
ανδριανόπουλου, στην εταιρία ΕΤαναΠ  «νερό Σα-
ΜαΡΙα», την εταιρία super market ΣΚΛαΒΕνΙΤηΣ, 
στην εταιρία αΦαΙα, και τέλος στους συνάδελφους: 
δικηγόρο Σταύρο Κουταλά, Ευάγγελο Καραβάνα, 
Παναγιώτη Ραδίτσα και Ραδαμάνθη Φουντουλάκη 
για την ανιδιοτελή προσφορά τους προς επίτευξη 
των στόχων του συνεδρίου.

Το 52ο Παγκόσμιο Συνέδριο είναι προγραμματι-
σμένο να γίνει στο Πόρτσμουθ του ηνωμένου Βα-
σιλείου από 18 έως 21 Μαΐου 2015.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
ΘΕΜΑ: Διακριτικά Σήματα Διοίκη-
σης

1. Γνωρίζεται ότι το διακριτικό σήμα διοίκη-
σης του α/ΓΕν θα επαίρεται, σε μόνιμη βάση, στο 
ΠνΜ «ΘΩΡηΚΤΟ Γ. αΒΕΡΩΦ» από 29 Ιουλίου 
2014.

Αρχιπλοίαρχος Σ. Πετράκης ΠΝ
Διευθυντής Κλάδου Β'

ΦΜ ΓΕΝ
ΘΕΜΑ: Μέριμνα Προσωπικού

1. Γνωρίζεται ότι προσφέρθηκε εκτύπωση για τον 
χώρο στάθμευσης Μεγάρου Μουσικής επ’ ωφελεία 
του προσωπικού Πν, εργαζομένων και επισκεπτών 
του ννα όπως παρακάτω:

α. ημερήσια χρέωση στάθμευσης: 4 ευρώ με 
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την επίδειξη ταυτότητατς μέχρι 18:00 εκάστης 
ημέρας.

Β. Μηνιαία χρέωση στάθμευσης: 100 ευρώ, η 
οποία είναι δυνατόν να περιοριστεί στα 80 ευρώ 
σε περίπτωση μίσθωσης άνω των 10 θέσεων (για 
προσωπικό ννα).

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του στρατι-
ωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Σύμφωνα με ΦεΚ 528/29-8/14, έγινε διορισμός 
Μελών ΔΣ/ΜΤν των κάτωθι:

α. Του αντιναυάρχου ε.α νικολάου Βαζαίου Πν 
του Ιακώβου, με αΣΤ 581, ως Προέδρου. 

29 αυγούστου 2014 
β. Του Υποναυάρχου ΛΣ ε.α Γεωργίου Καλαρώ-

νη του Στεφάνου, με αΔΤ Φ 023729, ως τακτικού 
μέλους και του Υποναυάρχου ΛΣ ε.α Παναγιώτη 
Καλογείτονα του Σταματίου, με αΔΤ Π 400752, ως 
αναπληρωματικού. 

γ. Του αρχιπλοιάρχου Στυλιανού Πετράκη Πν 
του Ζαχαρία, με αΓΜ 1796 και αΣΤ 848, ως τακτι-
κού μέλους και του αρχιπλοιάρχου Ιωάννη Κορα-
κάκη Πν του αναστασίου, με αΓΜ 1748 και αΣΤ 
808, ως αναπληρωματικού. 

δ. Του αρχιπλοιάρχου (Ο) Χαράλαμπου Παπα-
δόπουλου Πν του Ιωάννη, με αΓΜ Ο510 και αΣΤ 
2297, ως τακτικού μέλους και του αρχιπλοιάρχου 
(Ο) Γεωργίου Πούλιου Πν του Στεφάνου, με αΓΜ 
Ο574 και αΣΤ 2357, ως αναπληρωματικού. 

ε. Της Υπαλλήλου με Δ΄ Βαθμό, Κλάδου ΠΕ/Δη-
μοσιονομικών, Ευστρατίας Μιχαηλέλλη του Προκο-
πίου, με αΔΤ αΕ 081980, εκπροσώπου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, ως τακτικού μέλους και 
της Υπαλλήλου με Β΄ Βαθμό, Κλάδου ΠΕ/Δημοσι-
ονομικών, Ευθαλίας Καπλάνογλου του Κοσμά, με 
αΔΤ αη 009950, ως αναπληρωματικού. 

στ. Του Διευθυντού ΜΤν, αρχιπλοιάρχου (Ο) νι-
κολάου Πέτσου Πν του αποστόλου, με αΓΜ Ο568 
και αΣΤ 2355, ως τακτικού μέλους και του Πλοι-
άρχου (Ο) Ιωάννη Λόντου Πν του Χαραλάμπους, με 

αΓΜ 879 και αΣΤ 792, ως αναπληρωματικού. 
ζ. Του Πλοιάρχου (Ε) ε.α Χαράλαμπου αϊδίνη Πν 

του Δημητρίου, με αΔΤ αη 106292, ως τακτικού 
μέλους και του αντιπλοιάρχου (Ε) ε.α Εμμανουήλ 
αναγνωστάκη Πν του ανδρέα, με αΔΤ Σ 703061, 
ως αναπληρωματικού. 

2. η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τριετής.

ΦΜ ΓΕΝ
Θέμα: Έναρξη λειτουργίας ομάδας 
διαχείρισης ΕΛΚΩΝ ΝΝΑ (ODEL)

1. Σας γνωρίζεται ότι από 16 Σεπτεμβρίου 2014 
στο ναυτικό νοσοκομείο αθηνών άρχεται η λει-
τουργία ομάδας διαχείρισης ΕΛΚΩν ννα (ODEL).

2. Ο βασικός σκοπός λειτουργίας της εν λόγω 
ομάδας είναι η ολιστική φροντίδα και η συντονι-
σμένη διαχείριση ασθενών με χρόνιο έλκος σε συ-
νεργασία με τον εκάστοτε θεράποντα γιατρό ή (OR) 
την κλινική στην οποία ανήκουν.

3. Οι ημέρες λειτουργίας της ODEL ορίζεται η 
Τρίτη και η Παρασκευή από 07:00-15:00 στο χώρο 
βραχείας νοσηλείας του ΤΕΠ.

4. Τα ραντεβού θα κλείνονται από το γραφείο 
προσυνεννόησης του ννα κατόπιν ενημέρωσης 
του θεράποντος ιατρού.

ΝΑυΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘηΝΩΝ
ΔΙΕυΘυΝΣη ΙΑΤΡΙΚηΣ υΠηΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Εξωτερικών 
Ιατρείων

1. Στο πλαίσιο των καθοριζόμενων με προηγού-
μενες οδηγίες διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Παραγγέλλω όπως οι εξετάσεις στα Εξωτερι-
κά Ιατρεία (Ε.Ι.) του ναυτικού νοσοκομείου αθηνών 
να εκτελούνται με τη διαδικασία της προσυνεννοή-
σεως (ραντεβού) ως ισχύει μέχρι σήμερα.

β. Χωρίς ραντεβού και σε χρόνο που θα καθορί-
ζεται από τη νοσηλεύτρια του Ε.Ι. μετά από συνεν-
νόηση με τον Ιατρό ή κατευθείαν με τον Ιατρό των 



52              ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ANAKOINΩΣEIΣ

Ε.Ι. αναλόγως του επείγοντος του προβλήματος, 
εξετάζονται στα Εξωτερικά Ιατρεία:

(1) Τα επείγοντα περιστατικά κατόπιν παραπο-
μπής τους από το Εφημερείο.

(2) Το εν ενεργεία Στρατιωτικό Προσωπικό του 
Πν και ΛΣ, το οποίο υποχρεούται κατά την προσέ-
λευσή του να φέρει στολή και ενημερωτικό ση-
μείωμα Ιατρού μονάδος. Εξαιρούνται του μέτρου 
αυτού οι ανώτατοι εν ενεργεία αξιωματικοί καθώς 
και περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών των εν 
ενεργεία, τα οποία δεν προσέρχονται από την Υπη-
ρεσία τους. Όσοι εκ των εν ενεργεία επιθυμούν, δύ-
νανται να προσέρχονται μετά από προσυνεννόηση, 
καθόσον διευκολύνεται η πιο εύρυθμη λειτουργία 
του εκάστοτε Εξωτερικού Ιατρείου.

(3) Βετεράνοι αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και 
λοιποί

(4) ανάπηροι (αΜΕα)
(5) Οι προς επίδειξη και εκτίμηση εργαστηριακών 

εξετάσεων μετά από προηγηθείσα ιατρική εξέτα-
ση (αφού υφίσταται προσυνεννόηση με θεράποντα 
ιατρό).

(6) Όλες όμως οι παραπάνω κατηγορίες των 
ασθενών της παραγράφου 2 υποχρεούνται να προ-
σέρχονται στη γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρεί-
ων για την καταγραφή τους.

γ. Προκειμένου περί των περιπτώσεων που 
απαιτείεται η συνταγογράφηση φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση χρόνιων 
παθήσεων, η τελευταία θα πραγματοποιείται σε 
επίπεδο Εξωτερικών Ιατρείων και αφού προηγου-
μένως έχει προηγηθεί προσυνεννόηση (ραντεβού) 
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών προσυνεννοή-
σεως στις οποίες θα τονίζεται ότι το ραντεβού θα 
αφορά την αναγραφή φαρμάκων ή εξετάσεων από 
τους θεράποντες Ιατρούς. Στις περιπτώσεις αυτές 
συνίσταται εφόσον είναι ιατρικώς εφικτό, όπως η 
εκδιδόμενη συνταγή να είναι τρίμηνης διάρκειας.

δ. να ληφθεί υπόψη ότι η λειτουργία των Εξωτε-
ρικών Ιατρείων καθορίζεται από 09:00 έως 14:00 
και η μέγιστη διάρκεια ανά ραντεβού 20 λεπτά.

ε. Οι ασθενείς που παρακολουθούνται στο Οδο-
ντιατρικό Κέντρο Πν και χρήζουν συνταγογραφή-
σεως η τελευταία θα πραγματοποιείται αποκλει-
στικά με μέριμνα του Κέντρου από τον θεράποντα 
Οδοντίατρο.

2. η επίσκεψη των εξωτερικών ασθενών στα 
Εξωτερικά Ιατρεία προϋποθέτει την καταβολή 
σχετικού εισιτηρίου από την οποία εξαιρούνται οι 
κάτωθι κατηγορίες δικαιούχων:

α. Τα εν ενεργεία στελέχη του Πολεμικού ναυ-
τικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το 
υπηρετούν Πολιτικό Προσωπικό.

β. Τα μέλη των εν ενεργεία στελεχών του Πο-
λεμικού ναυτικού που είναι ασφαλισμένα από το 
ΥΕΘα, έχουν δηλαδή στην κατοχή τους ΒΥΠ που 
εξεδόθη από τη ΓΕν/ΔΥΓ.

γ. Το εν αποστρατεία προσωπικό του Πολεμικού 
ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

δ. Οι ασθενείς που ανήκουν στα αΜΕα.
ε. ασθενείς που παραπέμπονται από την ανΥΕ 

διότι καταβάλλουν το αντίτιμο στο ννΠ.
3. η είσπραξη του ανωτέρου εισιτηρίου θα πραγ-

ματοποιείται από τη Γραμματεία των Εξωτερικών 
Ιατρείων και θα καταβάλλεται άπαξ, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των Εξωτερικών Ιατρείων που εν-
δεχομένως απαιτηθεί να επισκεφθεί ο ασθενής τη 
συγκεκριμένη ημέρα.

4. Για εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν καλύ-
πτουν το κόστος οι ασφαλιστικοί φορείς (ΕΟΠΠΥ 
κ.λπ.) θα επιβαρύνεται οικονομικά ο ίδιος ο ασθε-
νής, σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο site 
idapy.gr

5. Επιπροσθέτως των ανωτέρω γνωρίζονται τα 
ακόλουθα:

α. Στο Εξωτερικό Παιδιατρικό Ιατρείο θα εξετά-
ζονται, εκτός των προγραμματισμένων ραντεβού 
και τα προσερχόμενα εντός ωραρίου παιδιά. να ση-
μειωθεί ότι το τηλέφωνο προσυνεννοήσεως για το 
Παιδιατρικό τις εργάσιμες ημέρες καιώρες είναι: 
210-7261294.

β. Στο Βιοπαθολογικό Εραστήριο οι αιμοληψίες 
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εξωτερικών ασθενών θα γίνονται χωρίς προσυνεν-
νόηση, εκτός των δοκιμασιών γλυκόζης, ινσουλί-
νης και σπερματοδιαγράμματος (ωράριο αιμοληψι-
ών 08:45-09:30).

γ. ασθενείς που παραπέμπονται από την ανΥΕ 
για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία του ννα δεν θα 
καταβάλλουν το αντίτιμο της εξέτασης στα Εξωτε-
ρικά Ιατρεία και θα εξετάζονται εκτός σειράς προ-
τεραιότητας.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Α. Σπανός ΠΝ
Διευθυντής ΝΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣη ΕΑΑΝ 4/2014
04 Σεπτεμβρίου  2014
η Ε.α.α.ν., ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των 
Ομοσπονδιών των εν ενεργεία Στελεχών των Σω-
μάτων ασφαλείας, συμπαρίσταται στον αγώνα τους 
και προτρέπει τα Μέλη της να παραστούν στην εκ-
δήλωση διαμαρτυρίας που οργανώνουν οι εν λόγω 
Ομοσπονδίες  Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 και 
ώρα 18.00  στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, που 
θα γίνει επ ευκαιρία των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ.

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Aυ
το

ί π
ου
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φ

υγ
αν

… Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Πλωτάρχης εα Α. Ζέρβας 14-9-2014 1942
Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ Χρήστος Γκίκας 20-7-2014 1963
Πλωτάρχης εα ΠΝ Ιωάννης Λαζάρου 23-8-2014 1944
Υποπλοίαρχος εα ΠΝ Ευστάθιος Λαγάνης 20-9-2014 1924
Υποπλοίαρχος (Ε) (ΤΟΡ) εα ΠΝ Χρήστος Πάνου 11-9-2014 1955
Υποναύαρχος εα ΛΣ Βασίλειος Μαντζαβινάτος 5-9-2014 1915
Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ βετ. B'ΠΠ Χρήστος Παπασηφάκης 23-7-2014 1922
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ Δημήτριος Σκιαδόπουλος 16-8-2014 1937
Υποναύαρχος (Ο) εα ΠΝ Σπύρος Πανώριος 16-8-2014 1934

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Βράβευση μαθητών – Κοπή πίτας ΕΑΑΝ
ανακοινώνεται ότι στις 18 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο 
Πολεμικό Μουσείο κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς και απονομή τιμητικών διπλωμάτων ως και 
η βράβευση αποφοίτων μαθητών Β' και Γ' λυκείου παιδιών αξιωματικών ΛΣ. Επίσης θα γίνουν βρα-
βεύσεις αριστούχων φοιτητών αΕΙ-ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την καθιερωμένη εκδήλωση. Το ΔΣ ΕΑΑΝ

•
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρακαλούμε και ενη-
μερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με πε-
ρισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα 
καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο. 

Χρήσιμες Πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν ημερομηνία κατάθεσης του έτους και δεν υπερβαίνουν τις 20 λέξεις

Διάφορα
• Σαπφώ Σπυρέλλη Κόρη αξ/κού ΛΣ αναλαμβάνει αν-
δρικές κομμώσεις κατ'οίκον σε όλες τις περιοχές της 
αττικής. Τηλ.: 210-9525458. Κιν.: 6939160425.
• Αναστάσιος Καρνάρος, γιος συναδέλφου, ιατρός 
παθολόγος διατηρεί ιατρείο στη Λαμία, Έσλιν 12. Τηλ.: 
22310 20457. Δέχεται συναδέλφους όλων των σωμά-
των και τα μέλη αυτών.
• Αφροδίτη Πορόγλου κόρη συναδέλφου καθηγή-
τρια αγγλικών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση 
παραδίδει μαθήματα αγγλικών όλων των επιπέδων. 
Ειδικές τιμές για συναδέλφους. Τηλ.: 2104535384, 
6956020437.
• Μιχάλης Νικ. Κουμεντάκης, Πολιτικός Μηχανικός, 
αναλαμβάνει ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποιή-
σεις αυθαιρέτων, άδειες, μελέτες, κατασκευές. Τηλ.: 
2102830215, 6970883598.
• Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης του Μιχαήλ λογιστής – 
φοροτεχνικός, γιος αξιωματικού Πν εα, αναλαμβάνει 
κάθε είδους λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών. 
Με ειδικές τιμές στο προσωπικό Πν και ΛΣ. Τηλ.: 
2130375580, 6974810261.
• Φιλόλογος με μεταπτυχιακό στις μαθησιακές δυ-
σκολίες, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα νότια προ-
άστια. Τηλ.: 6945727744.
• Μηχανικός ήχου με μεταπτυχιακό στις νέες τεχνο-
λογίες αναλαμβάνει ψηφιοποιήσεις αρχείων από κάθε 
μέσο. Τηλ.: 6946624203 ή 2110183609.
• Ενοικιάζεται δυάρι 55 τετρ., 3ου πρόσοψης, Μιχ. 
Βόδα 208, αθήνα, ηΣαΠ αγ. νικολάου. Διατίθεται 
ως επιπλωμένο. Πλωτάρχης ΛΣ (εα) Βλάχος. Τηλ.: 
6974307042. Ειδική τιμή για συναδέλφους.
• Νέα Μάκρη, ανατολή ρετιρέ οροφοδιαμερίσματος 
4ου, 93 τετρ. Με ιδιόκτητη ταράτσα 85 τετρ. Aπεριόρι-
στη θέα πωλείται σε συναδέλφους με εύλογη προκα-
ταβολή και άτοκες δόσεις. Τηλ.: 6943487054.
• αναλαμβάνουμε τη συντήρηση, ανακατασκευή καθώς 
και λοιπές εργασίες σε κήπους πολυκατοικιών, μο-
νοκατοικιών, εξοχικών. Ειδικές τιμές σε αποστράτους. 
Τηλ.: 6956022808.
• Κλινικός Διαιτολόγος, Διατροφολόγος Γ.Γ. Ελλ. 
Ινστ. Διατροφής Χρυσού Γιάννης, γιος συναδέλφου, 
Δ. Μοσχά 20,  Μαρούσι. Τηλ.: 210-6149088. Κιν.: 
6974421217.

• Ψάλτη Χριστίνα, κόρη αξ/κού ΛΣ εα πτυχιούχος 
Ιταλικής Φιλολογίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 
Κιν.: 6944690035
• Λάζαρος Καμαράτος, απόστρατος αξ/κός Πν. 
Γραφείο Τελετών, Φειδιππίδου 25 αθήνα. Τηλ.: 
2107774503. Κιν.: 6944360237. Για στρατιωτικούς-
απόστρατους ειδικές τιμές.
• Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός συναδέλφου Βασι-
λόνικου Ταβουλάρη διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 
2109213398. Κιν.: 6972416761. Ειδικές τιμές για οι-
κογένεια Πν και ΛΣ. 
• Κωσταράς Γεώργιος, υιός συναδέλφου, πτυχι-
ούχος Πανεπιστημίου αθηνών, Εμφυτευματολογία-
Οδοντιατρική, Προσθετική-αισθητική Οδοντιατρική-
Περιοδοντολογία. αλεξ. Παπαναστασίου 93, Πειραιάς. 
Τηλ.: 2104174697.
• Αικατερίνη Καλύβα MD, GP, MSc, Ειδικός Ιατρός, 
Παθολόγος Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, κόρη συ-
ναδέλφου, δέχεται με ραντεβού στο ιατρείο της Ιερά 
Οδός και Καποδιστρίου 5 αιγάλεω (δίπλα στάση Μετρό 
αιγάλεω). Τηλ.: 2105444448. Κιν.: 6972749799.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ. 
Ιωάννη Ευβοίας
•  ΟΤ 171/12. Τηλ.: 210-6717671 και 6977374573
•  ΟΤ 170/3 και ΟΤ 170/4 μαζί ή ξεχωριστά.  

Τηλ.: 6944630710.
•  ΟΤ 263/2, 611 τ.μ. Τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ.: 

2104297874, 6946031405.
• ΟΤ 262/13, 613 τ.μ. Τιμή 18.000 ευρώ. Τηλ.: 
6943480096.
•  ΟΤ 200/8. Τηλ.: 6936719265
• α ζώνη. ΟΤ 174/3. Τηλ.: 2106725983, 
6951936789.
• ΟΤ 263/7. Τηλ.: 210-8611486. Κιν.: 6944844886

Ενοικιάζονται δωμάτια
• Πάτρα, ΤΕΙ. Ενοικιάζονται νεόδμητα διαμερίσματα 
φοιτητικά, ήσυχο περιβάλλον, αυτόνομη θέρμανση, A/C, 
Parking, BBQ, χωρίς κοινόχρηστα, για συναδέλφους ει-
δικές τιμές. αντ/χος εα Κοντοδήμος, 6977129890.
• Casa di Roma, Παροικία-Πάρος. Δίκλινο Μάιος 
35 ευρώ, Ιούνιος 35 ευρώ, 20 Ιουλίου μέχρι 30 αυγού-
στου 65 ευρώ, Σεπτέμβριος 45 ευρώ με πρωινό.
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Γράφει ο αντιναύαρχος εα Β. Μαρτζούκος ΠΝ

Οι Δυτικοί φίλοι μας

αγαπητά μέλη και φίλοι
Οι Έλληνες τηλεθεατές παρακολούθησαν με 

έκπληξη στα δελτία ειδήσεων, την επίσημη αναγ-
γελία του Υπουργού Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, ως 
Υπουργού Εξωτερικών της «Μακεδονίας», κατά 
τη σύνοδο κορυφής του ναΤΟ στο ηνωμένο Βα-
σίλειο, την 4η Σεπτεμβρίου 2014. Το περιστατικό 
απεδόθη σε σφάλμα του τελετάρχου. ακόμη και 
εάν δεχθούμε την εξήγηση αυτή, γιατί άραγε ο 
Γενικός Γραμματέας του ναΤΟ κος Ράσμουσεν 
αλλά κυρίως ο οικοδεσπότης Βρετανός Πρωθυ-
πουργός κος Κάμερον, δεν έσπευσαν να επανορ-
θώσουν το «λάθος του τελετάρχου» αλλά απλώς 
υποδέχτηκαν τον Σκοπιανό Υπουργό με ασπα-
σμούς, εναγκαλισμούς και πλατιά χαμόγελα; Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι δυστυχώς και οι υψη-
λοί εκπρόσωποι της Ελλάδος δεν αντέδρασαν 
άμεσα καθ’ οιονδήποτε τρόπο για το προφανώς 
εσκεμμένο θεσμικό ατόπημα.

αναλογίζονται οι Δυτικοί αυτοί «φίλοι» μας ότι 
μετά τη σκηνή αυτή, ο μέσος Έλληνας συμπεραί-
νει ότι το ναΤΟ εν γένει και ειδικότερα η Βρετα-
νία δεν είναι αλληλέγγυοι προς ένα κράτος μέ-
λος αλλά αντιθέτως το υπονομεύουν; Μήπως η 
Βρετανική «ευαισθησία» για την μη ανάμιξη στα 
«εσωτερικά» θέματα άλλων κρατών, καθώς και 
για το «δικαίωμα» των Σκοπιανών να αυτοαπο-
καλούνται και να αυτοπροσδιορίζονται υπερι-
σχύει της τηρήσεως των θεσμών, καθώς και της 
ναΤΟϊκής και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης;

Οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι ναΤΟϊκοί φίλοι 
μας ασφαλώς γνωρίζουν ότι το κράτος των Σκο-
πίων που απαρτίζεται από Σλάβους και αλβα-
νούς, διεκδικεί το όνομα, την ιστορία και τον 
πολιτισμό της  αρχαίας Μακεδονίας της οποίας 

οι Έλληνες κάτοικοι δεν ομιλούσαν και έγραφαν 
σλαβικά ή αλβανικά αλλά ελληνικά. Γνωρίζουν 
επίσης ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 
δόθηκε από την τότε Γιουγκοσλαβία στην νότια 
Σερβία, η ονομασία «Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας» και μεθοδεύτηκε η δημιουργία 
«μακεδονικού έθνους» για καθαρά αναθεωρητι-
κούς και αλυτρωτικούς σκοπούς (ψευδομακεδο-
νία του αιγαίου), οι οποίοι διατηρούνται και σή-
μερα. η αδιαφορία ή και υποστήριξη των «συμ-
μάχων» μας (οι περισσότεροι έχουν συνάψει 
διπλωματικές σχέσεις σε διμερές επίπεδο, με το 
όνομα «Μακεδονία»), προς ένα κατασκευασμένο 
ψεύδος αλυτρωτικού χαρακτήρος, στρέφεται 
ευθέως κατά της χώρας μας, η οποία προσπαθεί 
να αμυνθεί, με σχετική άρθρωση επιχειρηματο-
λογίας για το αυτονόητο.

Μήπως άραγε θα πρέπει να θυμίσουμε στον 
«ευαίσθητο» κο Κάμερον ποιος έκαψε τον Γ. αυ-
ξεντίου και κρέμασε τους Μ. Καραολή και α. Δη-
μητρίου καθώς και τόσους άλλους αγωνιστές 
της ΕΟΚα στην Κύπρο διότι αυτοί επιθυμούσαν 
να αυτοπροσδιοριστούν (και μάλιστα δίχως να 
σφετερίζονται ξένα ονόματα) και να επιλέξουν 
που ανήκουν; Οι Βρετανοί δεν έσπρωχναν την 
Τουρκία στην Κύπρο από το παράθυρο, μετά τον 
ελληνικό ξεσηκωμό, εφαρμόζοντας την τακτική 
«διαίρει και βασίλευε»; Δεν είναι οι Βρετανοί που 
με παρωχημένη και προκλητική αποικιοκρατική 
αντίληψη διατηρούν στρατιωτικές βάσεις τους 
σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος και μάλιστα επί τμή-
ματος του Κυπριακού εδάφους το οποίο αποκα-
λούν «εθνικό έδαφος»; αυτά για να μην ξεχνού-
με μερικές πρόσφατες βρετανικές επεμβάσεις σε 
ξένα κράτη και δίχως να μπούμε στον κόπο να 
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ανασύρουμε μακρά σειρά παρομοίων γεγονότων 
από την παλαιότερη ιστορία.

Καλό λοιπόν θα είναι οι Δυτικοί φίλοι μας να 
προσέχουν τη στάση τους σε σειρά μειζόνων θε-
μάτων εθνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό 
και το εσωτερικό της Ελλάδος, καθ’ όσον η στά-
ση αυτή προβληματίζει έντονα την ακόμη φιλο-
δυτική ελληνική κοινή γνώμη και αποδυναμώνει 
την φιλοδυτική επιχειρηματολογία. Δεν θα έβλα-

πτε εάν η Δύση αναλογισθεί ρεαλιστικά την πλη-
θώρα των γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων που 
της παρέχει η χώρα μας, καθώς και την πιθανό-
τητα μίας Ελλάδος όχι αιωνίως δεδομένης, αφού 
στην πολιτική δεν υπάρχουν μονόδρομοι και 
όπως εξ άλλου τονίζουν οι φλεγματικοί Βρετα-
νοί «φίλοι» μας, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρ-
χουν σταθεροί φίλοι και σταθεροί εχθροί αλλά 
μόνο σταθερά Εθνικά Συμφέροντα.  

Τελετή ονοματοδοσίας της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού του ΝΝΑ
Την Τετάρτη 11/6/2014 ετελέστη στο ννα τελετή 
Ονοματοδοσίας της Μονάδας Τεχνητού νεφρού, 
μετά από επιμνημόσυνη δέηση που εψάλλη εκεί, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκλιπόντος 
αντιναυάρχου (ΥΙ) ε.α. Δεμέστιχα Σ. Ζαφειρίου Πν, 
του οποίου το όνομα εδόθη εις την Μονάδα, καθό-
σον ο εκλιπών υπήρξε ο ιδρυτής της Μονάδας, την 
οποία και διηύθυνε, με πάθος, αγάπη προς τους 
ασθενείς του και σεβασμό προς το προσωπικό, επί 
είκοσι σχεδόν έτη, βοηθούμενος από τους συνερ-
γάτες του Ιατρούς και νοσηλευτές.

Παρόντες εις την τελετή ήταν σύσσωμη η ηγε-
σία του Πν, ο Διευθυντής Υγειονομικού, η Διεύ-
θυνση του νοσοκομείου, εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία Ιατροί και νοσηλεύτριες, καθώς και η 
οικογένεια και φίλοι του εκλιπόντος.

Τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας, στην είσοδο 
της Μονάδας, ετέλεσε ο αρχηγός ΓΕν αντιναύ-
αρχος Ευάγγελος αποστολάκης Πν, βοηθούμε-
νος από τη σύζυγο του εκλιπόντος.

Ευχαριστήριος επιστολή
Μετά την τελετή Ονοματοδοσίας της Μονάδας 

Τεχνητού νεφρού του ννα, η οικογένεια του 

εκλιπόντος αντιναυάρχου (ΥΙ) ε.α. Δεμέστιχα Σ. 
Ζαφειρίου Πν θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαρι-
στίες της προς όλους τους συντελέσαντες εις την 
απόφασην αυτήν:

1. Τον Υποναύαρχο (ΥΙ) ε.α. Παρασκευόπουλο 
ανδρέα Πν, που έκανε την πρόταση αυτή, κατά 
την εκφώνηση του επικήδειου λόγου του, την 
ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.

2. Τον Υποναύαρχο (ΥΙ) νεονάκη Ευάγγελο Πν, 
Διευθυντή Υγειονομικού του Πν, που αποδέχτη-
κε την πρόταση του κυρίου Παρασκευόπουλου 
και έκανε τη δέουσα εισήγηση στο ανΣ, όπου και 
την υποστήριξε.

3. Το ανΣ και όλη την ηγεσία του Πολεμικού 
ναυτικού, που ενέκρινε την πρόταση αυτή και 
προχώρησε στην υλοποίησή της.

4. Τη Διεύθυνση του ννα, καθώς και τη Διεύ-
θυνση της Μονάδας Τεχνητού νεφρού, που δι-
οργάνωσαν την τελετή αυτή με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, τιμώντας έτσι τον αποθανόντα 
αντιναύαρχο (ΥΙ) ε.α. Δεμέστιχα Σ. Ζαφείριο.

5. Όλους τους φίλους, ένστολους και μη, για 
τη συμμετοχή τους στο βαρύτατο πένθος μας.

Η οικογένειά του
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Παραθερισμός 2014

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πί-
νακες παραθερισμού

1. Στα παραθεριστικά κέντρα του Πν
α. από τον πίνακα παραθερισμού α παραθερίζουν όσοι έχουν 

επιλεγεί από το πρόγραμμα του η/Υ, ανάλογα με τα μόρια και τις 
θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕν. Τυχόν κενά 
οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους αναπληρω-
ματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποί-
οι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες 
νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. 
Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παρα-
θερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα α και 
υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας 
από τους εγεγγραμένους στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ.) της ίδιας περιό-
δου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού 10 
ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής και τηλεφωνικά. 
Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται 
ο παραθερισμός από τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από από-
φαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού 
όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν 
να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλε-
φωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
ΓENIKA

2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν 
θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί θα ενη-
μερώσω την Εααν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της 
παραθεριστικής περιόδου.

3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς 
πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχι-
στον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της πε-
ριόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω 
εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο 
γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, 
τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ 
τούτου να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων

4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθε-
ρισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυ-
τά 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.

5. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέ-
μονται με μέριμνα ΓΕν ως προς τον αριθμό.

6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων 

ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
7. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα 

από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα τους 
παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύ-
τερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέγαση όλων των μελών της 
οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν 
ανάλογα τα μέλη της οικογένειάς τους.

8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερι-
σμού Εααν. Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-
3368663, 210-3368657.
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ  
η διάρκεια παραθερισμού είναι: 
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και 
το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ. 
-Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και 
το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ. 
-Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα 
δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο 
μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ. 
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ' επιλογή σας από 1 Ιουνί-
ου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, 
πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να 
παραθερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα 
κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς 
να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 
ευρώ αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟυ 
η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών αιτήσεων 
- Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα 
από τον η/Υ της Εααν και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 
4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική 
περίοδο του Πν και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-
πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή: 
α.  Ο Πίνακας (α) «ΔΙΚαΙΟΥΜΕνΟΙ ΚαΤα ΣΕΙΡα ΠΡΟΤΕΡαΙΟΤη-

ΤαΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩν) ΤΟΥΣ». Σ' αυτόν τον 
πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζοuν καθώς και οι 
αναπληρωματικοί.

β.   Ο πίνακας (Β) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕνΤΕΣ ΚαΤα ΤΟ ΠΡΟηΓΟΥ-
ΜΕνΟ ΕΤΟΣ αΠΟ ΓΕν ΚαΙ Εααν ΣΕ ΟΛα Τα ΠαΡαΘΕΡΙΣ-
ΤΚα ΚΕνΤΡα» (EKΠE). 

γ.  Ο πίνακας (Γ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕνΤΕΣ ΚαΤα ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟηΓΟΥΜΕνΟ ΕΤΟΣ αΠΟ ΓΕν ΚαΙ Εααν ΣΕ ΟΛα Τα Πα-
ΡαΘΕΡIΣΤΙΚα ΚΕνΤΡα» (ΕΚΔΕ).

δ.  Ο πίνακας (Δ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕνΤΕΣ ΚαΤα ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟ-
ηΓΟΥΜΕνΟ ΕΤΟΣ αΠΟ ΓΕν ΚαΙ Εααν ΣΕ ΟΛα Τα ΠαΡα-
ΘΕΡΙΣΤΙΚα ΚΕνΤΡα (ΕΚΤΕ)»
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Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά Μέλη 
στο ΘΑΝ 8ης, 9ης, 10ης, στο ΝΑΣΚΕ 9ης περιόδου, 
στον Φάρο Αρκίτσας 12ης, 13ης, 14ης περιόδου και 
ΚΕ/ΠΟΡΟΣ 15ης, 16ης, 17ης περιόδου μέσω ΕΑΑΝ 
όπως παρακάτω:

Α) ΘΑΝ
8η περίοδος ΘΑΝ (22 Αυγ. – 3 Σεπτ. 2014)
ΚΟΥΣΟΥΡηΣ ΚΩνΣΤανΤΙνΟΣ ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΠΕΡΒαΙναΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΣαΡΙΔηΣ αΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΖαννΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩν αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΖΕΒΕΛαΚηΣ ΜΙΧαηΛ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΠανΤαΖαΤΟΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΤΕΦα ΠΕΛαΓΙα ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
αναΣΤαΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩαννηΣ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΠαΠαΔηΜηΤΡΙΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΚαΟΥναΣ αΘαναΣΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΤΣανΤηΛαΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε)Πν 
ΚΟΥΡΓΙανΤαΚηΣ ΓαΒΡΙηΛ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΥΙΜανηΣ ΕΥΣΤΡαΤΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΤαΜαΤΙΟΥ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΜαΓΚΙΩΡηΣ ΧαΡΙΛαΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΧαΤΖηΚΩΣΤαΣ ΕΜΜανΟΥηΛ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) 
Πν
ΚΟΥΤΣΟΔηΜΟΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΥΡηΣ ΚΟΣΜαΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε)
ΒαΣΙΛΕΙαΔηΣ ΚΥΡΙαΚΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΚαΡαΧΛανηΣ αΘαναΣΙΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΕΥαΓΓΕΛΙΔαΚηΣ ΜΙΧαηΛ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

9η περίοδος ΘΑΝ (5 Σεπτ. – 17 Σεπτ. 2014)
ΛαΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔηΜ ανΤΙν Πν
αΛΙΚαΜΠΙΩΤηΣ ΤΙΤΟΣ ΥΠΟν Πν
ΜαΛΛΙαΡηΣ ΠαναΓΙΩΤηΣ ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΓΕΡΟΥΚηΣ Θ ανΤΙν Πν
ΚαΛαΡαΚηΣ νΙΚ αΡΧΙΠΛ Πν
ΦαΚΙΤΣαΣ ΙΩαν αΡΧΙΠΛ Πν
ΒΡαΓΚαΛηΣ ΙΩαν αΡΧΙΠΛ Πν
ΤΣΟΥΤΣανηΣ ανΤ αΡΧΙΠΛ Πν
ΠαΠαΔΙαΜανΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔηΜΟΣΘ ανΤΙναΥαΡΧΟΣ Πν
ΠαΠαΔΟΓΙαννηΣ ΚΩν ΥΠΟν Πν
ΔΙΚαΙΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΖαΓΟΡΙαναΚΟΣ αναΣΤαΣΙΟΣ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΓΚαΙΤανΤΖη αΘ ΥΠΟΠΛ (Ε) Πν
ΓανΤΖΙαΣ ΓΕΡ ΥΠΟΠΛ (Ε) Πν

αΡΤΕΜΙαΔηΣ αν ανΤΙΠΛ (Ε) Πν
ΤΡαΣανηΣ ΓΕΩΡ ανΘΥΠΟΠΛ
ΤΣΙΟΥΜαΡηΣ αΘ ΣηΜ (Ε) Πν 
ΚΟΜνηνΟΣ ΔηΜ ΠΛΩΤ (Ε) 
ΤΟΤΟΜηΣ Γ ΠΛΩΤ (Ε) Πν 
ΠαναΓΙΩΤΟΥ ν ανΘΥΠΟΠΛ 
ΤΖανΟΣ ΚΩνΣΤ ανΤΙΠΛ (Ε) 
νΤΕΓΙαννηΣ ΓΕΩΡ ανΤΙΠΛ 
ΛΙαΠηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΣΥΡΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ξαΓΟΡαΡηΣ ΚΩν ανΤΙΠΛ (Ε)
ΤΡΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανΘΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε)
ΛΙναΡΔΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν 
ΚαΖαναΣ ΘΩΜ ΠΛΩΤ (Ε) Πν
νΙΚαΣ ΕΜΜ ανΤΙΠΛ (Ε) Πν 
ΣαΡαΚηΣ ανΤ ανΘΥΠΟΠΛ (Ε) 
ΚαΡΒΕΛαΣ ΙΩαν ΥΠΟΠΛ (Ε) Πν
ΜΠΟΥΡνΙαΣ αναΣΤ ΠΛΩΤ 
ΒαΓΕνα ΕΛ Χ/ανΤΙΠΛ (Ε) Πν 
ΜΠαΛΤαΓΙαννηΣ ΧαΡ ανΤΙΠΛ 
ΧΡΥΣανΘΟΠΟΥΛΟΣ νΙΚ ΠΛΩΤ   
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩν ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν  
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
αναΓνΩΣΤαΚηΣ Ε. ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΜηΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒαΣΙΛΕΙΟΣ ΣηΜαΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Πν
ΠΕΡΣανηΣ ΓΕΩΡ ανΤΙΠΛ (Ε)  
ΤΖανηΣ ΕΜΜ ΠΛΩΤ (Ε) Πν  
ΠαΠαΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ ΥΠΟΠΛ   

10η περίοδος ΘΑΝ (19 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2014)
ΣΤαΜαΤΙΟΥ Β. ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΣΙαΣαΚΟΣ Μ ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΖΩΙΔαΚηΣ ΦΙΛ. αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΣΤΟΥΠαΘηΣ ΣΠ. ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΕΜΜανΟΥηΛ ΔηΜ. αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΠαΡαΡαΣ ΙΩαν. αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΒαΜΠΟΡαΚηΣ ΜΙΧ. ΥΠΟναΥαΡΧΟΣ Πν
ΣΟΛΩΜΟΣ ΔηΜΟΣΘ. αΡΧΙΠΛ/ΧΟΣ Πν
ΧαΣΙΩΤη ΜαΡΙα Χ/ανΤΙναΥαΡΧΟΥ
ΜαΓΙαΤηΣ ΔηΜ. ΠΛΟΙαΡ.
ΚαΤΣαΒΟΣ ΠαναΓ. ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΠαΠαΔαΤΟΣ αΘ. αΡΧΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΟΙΚΟνΟΜΟΥ ΦαΙΔΡα ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΠανΕΤαΣ ΠαναΓ. ανΤΙΠΛ. (Ε) Πν
ΚΕΦαΛαΣ ΚΩν. ανΤΙΠΛ Πν
ΣΟΦΙανΟΣ ΔηΜ. ΣηΜαΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Πν
ΠαΠανΙΚΟΛαΟΥ ΔηΜ. ΣηΜ. (Ε) Πν
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ΚαΡαΦΩΤΙΟΥ νΙΚ. ΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΠαΠαΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥαΓΓ. ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΟΙΜΕνΙΔηΣ ΧΡηΣΤΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΟΡΟΓΛΟΥ Δ. ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΣΤΕΦανΙΔηΣ αΛΕξανΔΡΟΣ ΣηΜαΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Πν
αΡΤΕΜηΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛ. (Ε) Πν
ΚΟΛΙαΔηΜαΣ ΣΠ. ανΤΙΠΛ. (Ε) Πν
ΚαΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΣηΜ. (Ε) Πν
αναΓνΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥαΓΓΕΛΙα-Ε ΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΠΟΘηΤΟΣ αΡ. ΥΠΟΠΛ. (Ε) Πν
ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ανΤΙΠΛ.
ΣΚαΛΤΣαΣ ανΔΡΕαΣ ανΤΙΠΛ (Ε) Πν
ΜΟΣΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣηΜ (Ε) Πν
ΣαΜαΡα ΔΕΣΠΟΙνα ΥΠΟΠΛ. (Ε) Πν
ΜαΡΙνη αΡΕΤη ΠΛΩΤαΡΧηΣ (Ε) Πν
ΓΕΡΟΥΤΣαΚηΣ αν. ΠΛΩΤ. (Ε) Πν
ΜΠΟΥΜΠαΛΟΣ νΙΚ ΠΛΩΤ (Ε) Πν
ΣΩΤηΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ Πν
ΦΙΟΡΕνΤΙνΟΣ αν. ΥΠΟΠΛ (Ε) Πν
ΣΚΥΡΛηΣ Γ. ΥΠΟΠΛ.
ΚΟΛαΣ ΧΡ. ανΤΙΠΛ.
ΜΙΧα ΚαΛ. Χ/ΠΛΩΤ.
ΠΥΛαΡΙνΟΣ ΙΩαννηΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν
ΚΟΛΩΜΒΩΤΟΥ Μ. Χ/ανΘΥΠΟΠΛ.
ΠΟΡΕΤΣανΟΣ ΙΩαννηΣ ΣηΜ (Ε) Πν
αΛΕξΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΥΠΟΠΛ (Ε) Πν
ΚΟΥΚΟΥΡαΚηΣ ανΤ ανΤΙΠΛ (Ε) Πν

Β) ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑ 

ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (30/8/2104-8/9/2014)
ΔαΣΚαΛαΚηΣ ΕΜΜανΟΥηΛ ΠΛΩΤαΡΧηΣ Πν

ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (9/9/2104-18/9/2014)
ΣΙανη ΕΛΕνη ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

ΙΔ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (19/9/2104-28/9/2014)
ΠαΠΟΥΤΣηΣ αΘαναΣΙΟΣ ΣηΜαΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Πν

Γ) ΚΕ/ΠΟΡΟΣ 

ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (18/8/2014-25/8/2014)
ΚΟΥΤΡαΣ ΧαΡαΛαΜΠΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (25/8/2014-1/9/2014)
ΤΟΥΜΠαναΚηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

Ιη ΠΕΡΙΟΔΟΣ (8/9/2014-15/9/2014)
ΚαΜΠΟΥΡηΣ Ι. ΥΠΟΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

Δ) ΝΑΣΚΕ

Θ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (7/9/2014 – 19/9/2014)
αΡΓΥΡΙΟΥ αναΡΓΥΡΟΣ ανΤΙΠΛΟΙαΡΧΟΣ (Ε) Πν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 26ης-06-2014 Υπ’ αριθ. 62
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» Μελών ΕΑΑΝ.
1.  Το Δ.Σ./Εααν ενημερώνει τα μέλη της Εααν ότι από το  έτος 2015 η υποβολή «ΥΠΕΥΘΥνη  αΙΤηΣη-

ΔηΛΩΣη ΓΙα ΠαΡαΘΕΡΙΣΜΟ» μελών Εααν θα υποβάλλεται ΜΟνΟ ηλεκτρονικά.
2.  Το Γραφείο παραθερισμού ΔΕν θα δέχεται χειρόγραφες αιτήσεις –Υπεύθυνες δηλώσεις παραθερι-

σμού.
3.  Άτομα ειδικών κατηγοριών όπως αΜΕα, ΠΟΛΥΤΕΚνΟΙ, ΜΟνΟΓΟνΕΪΚΩν ΟΙΚΟΓΕνΕΙΩν κ.λ.π. να 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της Εααν συνημμένα στο έντυπο που βγαίνει από 
τον η/Υ «ΜΟΡΙΟΔΟΤηΣη ΓΙα ΠαΡαΘΕΡΙΣΜΟ  ΕΤΟΥΣ……ΒαΣΕΙ ΥΠΟΒΛηΘΕΙΣηΣ αΙΤηΣΕΩΣ» και να 
λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου ή να αποστέλονται με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε τρό-
πο αρκεί να διαπιστώνεται από τον αποστολέα ότι ελήφθησαν από την Εααν. Περισσότερες διευκρι-
νήσεις και στοιχεία υποβολής θα ανακοινωθούν όταν ανοίξει η νέα περίοδος παραθερισμού. 

4. Το ΔΣ/Εααν μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Για την ακρίβεια της Αντιγραφής, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Επικήδειος Σημαιοφόρου Α. Δαγκλή

Με μεγάλη συγκίνηση συγκεντρωθήκαμε, συγγε-
νείς, γνωστοί, φίλοι και συνάδελφοι, για να αποχαι-
ρετήσουμε τον αξιαγάπητο Τάσο, που τόσο απροσ-
δόκητα έφυγε από κοντά μας.

Πριν 56 χρόνια, νεαρό αμούστακο παιδί κατατά-
χτηκε στη Σχολή ναυτοπαίδων και μετά από τριετή 
επιτυχή φοίτηση σταδιοδρόμησε στο Πν ως Υπαξι-
ωματικός και αξιωματικός με την ειδικότητα του 
ηλεκτρολόγου. Σαν μαθητής της Σχολής, εκτός από 
το άριστο ήθος του, διακρίθηκε για τις αθλητικές του 
επιδόσεις και όλοι οι μαθητές της Σχολής τον περι-
βάλανε με τα καλύτερα φιλικά αισθήματα, εκτιμού-
σαν δε ιδιαίτερα τα ευγενικά ψυχικά του χαρίσματα. 
Ήταν αγαπητός από τους αξιωματικούς της Σχολής 
και αργότερα ως Υπαξιωματικός και αξιωματικός 
του Π. ναυτικού, από τους συναδέλφους του και από 
τους κατωτέρους του, είχε δε πάντοτε την εκτίμηση 
των ανωτέρων του. Τα τελευταία χρόνια της 10ετίας 
του 1970, συνυπηρετήσαμε στη Σχολή Δοκίμων 
Υπαξιωματικών (ΣΔΥν), όπου εκτός από τα καθήκο-
ντα του Υπολόγου Επιστασίας ηλ., τα οποία εκτελού-
σε με μεγάλη επιτυχία, ασχολείτο πάντα και με τον 
αθλητισμό των νεαρών Δοκίμων, από αγάπη προς 
αυτόν.

η εκτίμηση που είχα στον Τάσο και στις ικανότητές 
του, με οδήγησαν να θέσω σαν όρο, όταν ο Διοικητής 
της Σχολής αντιπλοίαρχος νικόλαος Παπαδόγκω-
νας, παράλληλα με τα καθήκοντα του Διευθυντού 
Σπουδών μου ανέθεσε και τα καθήκοντα του αξιω-
ματικού Φυσικής αγωγής – Ψυχαγωγίας (ΦαΨ) της 
Σχολής, να αναλάβει καθήκοντα Υπολόγου ΦαΨ ο 
Τάσος, για να είμαι βέβαιος ότι η εν λόγω Επιστασία 
θα λειτουργήσει υποδειγματικά. Ο Διοικητής στην 
αρχή μάλλον αστειευόμενος μου δήλωσε ότι δεν 
δέχεται τον όρο μου, αλλά τον ικανοποίησε και πε-
ριττό να σας πω ότι οι ομάδες της Σχολής, αθλοπαι-
διών – στίβου, κωπηλασίας και υγρού στίβου πρώ-
τευαν στους αγώνες των Παραγωγικών Σχολών του 
Πν. Παράλληλα με τα παραπάνω καθήκοντα ο Τάσος 
δεν έπαυσε ποτέ να σχολείται με το χόμπι και τις ιδι-

αίτερες κλίσεις που είχε στη ζωγραφική. Ο πίνακας 
που είναι τοποθετημένος στην είσοδο του ΚΕΠΟΡΟΣ, 
εδώ και 35 χρόνια, με την κάτοψη όλου του Κέντρου 
με όλα τα κτήρια και επεξηγηματικό οδηγό είναι έρ-
γο του Τάσου, με ακρίβεια τοπογράφου και ο οποίος 
έχει συμπεριληφθεί σε δύο ιστορικά φωτογραφικά 
λευκώματα, που έχουν εκδοθεί για το ΚΕΠΟΡΟΣ και 
τη Σχολή.

Το ανεμολόγιο, ο πίνακας με τους ναυτικούς κό-
μπους αλλά και άλλα έργα του Τάσου κοσμούν πολ-
λά καταστήματα και σπίτια του Πόρου. Ο Τάσος, μετά 
την αποστρατεία του διέμεινε μόνιμα στον Πόρο και 
θέλοντας να προσφέρει στα κοινά έθεσε υποψηφι-
ότητα ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πόρου 
και ήρθε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στο Συν-
δυασμό του. Συνέχισε δε να ασχολείται με τον αθλη-
τισμό ως έφορος και προπονητής ομάδων, αλλά τον 
απορροφά περισσότερο η κλίση του στη ζωγραφική, 
διδάσκει τον ανιψιό του αντώνη στην τέχνη της ζω-
γραφικής και μαζί παρουσιάζουν τα έργα τους σε 
εκθέσεις στον Πόρο. Οι ικανότητές του και η διάθεση 
που είχε για προσφορά έγιναν ακόμα αισθητές στην 
άψογη και υποδειγματική οργάνωση της επετείου 
των 40 χρόνων της σειράς του στον Πόρο το 1998. 

Ο Τάσος δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε οικο-
γένεια, η αγάπη όμως που είχε για τα παιδιά ήταν 
μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται από τη στοργή που 
έδειχνε στο βαφτιστήρι του, το οποίο έφερνε τακτικά 
στην εκκλησία του αγίου νικολάου στο ΚΕΠΟΡΟΣ 
και μαζί κοινωνούσαν των αχράντων Μυστηρίων 
και από την απόφασή του να συνδιοργανώσουμε με 
το Παράρτημα της Εααν/ΠΟΡΟΥ έκθεση 100 έργων 
του και τα έσοδα από την πώλησή τους να διατεθούν 
στα νηπιαγωγεία του Πόρου, για να ζεσταίνονται 
κυρίως τα παιδιά, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και 
πωλήθηκαν όλα τα έργα. 

Τέλος, η αγάπη που είχε ο Τάσος για το Πν ήταν 
μεγάλη και όταν του ζητήθηκε πριν 6μήνου από το 
ΚΕΠΟΡΟΣ να ζωηρέψει τα ονόματα των φιλελλήνων 
στις μαρμάρινες πλάκες της πλατείας αΣΤΙΓΓΟΣ με 

Από Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Γ. Αλιφέρη ΠΝ
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χαρά και ευχαρίστηση το αποδέχτηκε και το πραγμα-
τοποίησε με μεγάλη επιτυχία. Οι εικόνες που προσέ-
φερε κάθε χρόνο για την πίτα της Εααν/ΠΟΡΟΥ, αλλά 
και για αξιωματικούς του Πν ήταν πάντα δωρεάν. Ο 
Τάσος ολοκλήρωσε τον επίγειο κύκλο της ζωής του 
όπως του άξιζε. Ευχόμαστε να είναι η ψυχή του ανα-

παυμένη και γαλήνια εκεί που βρίσκεται τώρα, στον 
επουράνιο κόσμο των δικαίων, όπου ουκ εστι πόνος, 
λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, θα ζει δε 
πάντα στη σκέψη μας, θα μας λείπει και θα προσευχό-
μαστε για την ανάπαυση της ψυχής του.

ΚαΛΟ ΤαξΙΔΙ αΓαΠηΜΕνΕ ΜαΣ ΤαΣΟ.

Ο αποβιώσας Υποναύαρχος (Ο) Σπύρος Πανώριος ΠΝ

Επειδή είχα την τύχη να συνδεθώ με τον αείμνηστο 
Σπύρο Πανώριο με στενή φιλία, πολύ πέραν των 
συναδελφικών σχέσεν, νιώθω την ανάγκη να κα-
ταθέσω γι’ αυτόν κάποια χαρακτηριστικά (όχι απα-
ραίτητα γνωστά) που σκιαγραφούν την προσωπι-
κότητα του εκλιπόντος. Κατ’ αρχάς ως χαρακτήρας 
ήταν ένας ήπιος, καταδεκτικός, κοινωνικός, ευγε-
νής, μεγαλόθυμος, συναδελφικός, συναισθηματι-
κός. 

Ως άνθρωπος ήταν εξαιρετικά καλλιεργημένος 
και αγαπούσε υπέρμετρα την ιστορία και τις τέχνες, 
ιδιαίτερα δε τις εικαστικές, που του έδιναν ψυχική 
ηρεμία και πνευματική ευφορία. 

από τις διάφορες υπηρεσιακές θέσεις που βρέ-
θηκε κατά καιρούς πρόσφερε σημαντικές υπηρεσί-
ες στο Πολεμικό ναυτικό κι ας μου επιτραπεί σε 
συντομία, να αναφέρω μερικές ιδιαιτέρου και ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος.

• Με αποφασιστικότητα, θάρρος και τεκμηρίωση 
ήταν ένας εκ των πρωτοπορων πολέμιων της εκ-
ποίησης (ως SCRAP), του Θ/Κ αΒΕΡΩΦ που είχε 
δρομολογηθεί το 1979. 

• Ως διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Σχέ-
σεων του ΓΕν, πέραν της συνεχούς προβολής του 
Πν, το 1984 εισηγήθηκε και έπεισε τον αΓΕν να 
αγκυροβολήσει το πλοίο έξω από τον λιμενίσκο 
της Ζέας στα πλαίσια της ναυτικής Εβδομάδας. Οι 
εκατό και πλέον χιλιάδες επισκεπτών δικαίωσαν 
την εμμονή του. 

• Σημαντική και καθοριστική ήταν, στη συνέχεια, 
η συμβολή του ώστε το Θ/Κ να ελλιμενισθεί στη 
σημερινή του θέση στο Παλαιό Φάληρο (Άλσος 

ναυτ. Παράδοσης) και να κοσμηθεί ο χώρος με τον 
ορειχάλκινο ανδριάντα του ναύαρχου Παύλου 
Κουντουριώτη, που είναι έργο του μεγάλου Έλλη-
να γλύπτη Μέμου Μακρή. 

• Τέλος, ως έφεδρο Υποναύαρχος, από τη θέση 
του Προέδρου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
(ΟΣΜαν), κατόρθωσε να πάρει άδεια οικοδομή-
σεως του οικισμού αγ. Ιωάννης, να προβεί στην 
κλήρωση των οικοπέδων, και να εποπτεύει την 
ορθή εκτέλεση των εργασιών υποδομής όπως 
προβλέπονταν από τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ο Σπύρος Πανώριος μπορεί να ήταν ένας απλός 
άνθρωπος, του λαού, ήταν όμως ένας γνήσιος αρι-
στοκράτης του πνεύματος και γι’ αυτό κατά την εξό-
διο ακολουθία, όπου είχα την τιμή να πω δύο κου-
βέντες, τον χαρακτήρισα ανενδοίαστα ως «ευπα-
τρίδη». Είναι αναγκαιότητα να αποδίδεται, με σεβα-
σμό, σε κάθε περίπτωση η ιστορική αλήθεια, που 
αφορά αδιάκριτα παλαιούς και νέους συναδέλ-
φους.

Επίτιμος Αντιναύαρχος εα Κων. Α. Δημητριάδης ΠΝ
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Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο ε.α. Δημήτριο Σκιαδόπουλο ΠΝ

Ήταν η άλλη μέρα της Παναγίας της μεγάλης γιορτής 
της χριστιανοσύνης, που άξαφνα έφυγες για τους κή-
πους του παραδείσου.

Έφυγες από κοντά μας, την αγαπημένη οικογένειά 
σου, τους φίλους και συμμαθητές σου στο Πν που τόσα 
χρόνια περάσατε μαζί. Συμμαθητές του Δημήτρη στο Πν, 
φίλοι του Δημήτρη, ο Δημήτρης έφυγε για το μεγάλο 
ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας.

Δημήτρη, υπηρέτησες στο Πν πολλά χρόνια. Ήσουν 
παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Οι συμβουλές 
σου προς τους νεότερους ήταν χαρά στην ψυχή τους. 
Ήσουν εξαίρετος αξιωματικός κυρίως στη δουλειά σου. 
η υπηρεσία σε τίμησε και σε προήγαγε στον ανώτερο 
βαθμό της κτηγορίας σου, στο βαθμό του αντιπλοιάρχου. 
Μας δίδαξες ήθος. 

Έγραψες τη δική σου ιστορία, ήσουν ο πρώτος μεταξύ 
των πρώτων συναδέλφων σου. Παστρικός στη δουλειά. 
η απόδοσή σου, η προσφορά σου στο Πν ήταν άριστη. 
Προσέφερες πολλά στο αγαπητό σου Πν. Στην οικογέ-

νειά σου έδωσες τα πάντα, τη φιλοσοφία της ζωής. η 
οικογένειά σου είναι παράδειγμα για την κοινωνία μας.

Δημήτρη, ήσουν σταθερός και καλός φίλος στις εκ-
δρομές. Σε όλες ήσουν παρών. Στις εκδρομές του εξω-
τερικού πρωτοπόρος. Υποστηρικτής. Δεν ήξερες τον 
κακό λόγο. Στα μέλη της εκδρομής η είδηση της αποχώ-
ρησής σου από τον πλανήτη Γη έπεσε σαν βόμβα. Βου-
βαμάρα, πίκρα και λύπη επικράτησε στον καθένα μας. 

Στην πρώτη μας εκδρομή αναγγέλθηκε η γνωστή εί-
δηση για σένα. Μία από τις επόμενες εκδρομές μας θα 
είναι αφιερωμένη για σένα. 

Συμμαθητές και φίλοι του Δημήτηρη. Ο Δημήτρης δεν 
είναι πια μαζί μας. Έφυγε για άλλους κόσμους για άλλα 
μέρη, για τους κήπους της χριστιανοσύνης. 

Συνάδελφοι από το Πν και μέλη της εκδρομής μας, 
ας ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο στη σύζυγό του Μαί-
ρη και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία 
η μνήμη και καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο Δημή-
τρη Σκιαδόπουλο.

Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ και τα μέλη της εκδρομής μας
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Η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΔΥΝ) σε 
παρέλαση με Σημαία. Ιούνιος 1977 (τελετή αποφοίτησης)

ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Από την απονομή πτυχίου 38ου Σχ. 
Διόπων έτος 1983.

Δεκέμβριος 1987, χορός δοκίμων στο ΚΕΚΑΝ.  
Σχολή ΗΛ-ΗΝ

Το αντιτορπιλικό «ΙΕΡΑΞ» συμμετείχε σε επιχειρησιακές 
δραστηριότητες του ΠΝ και εκπαιδευτικού πλοίου των 
μαθητών της Σ.Ν.Δ.

Από εκδρομή μελών 
ΕΑΑΝ στον Λούσιο ποταμό 
(Καρύταινα).
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