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Ἡ Παναγία στή Νεοελληνική Ποίηση
Γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου

Ὅ

ταν ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Παναγία μας, ἐπισκέφτηκε τὴν Ἐλισσάβετ καὶ δέχθηκε ἀπὸ ἐκείνη
τὸν θεόπνευστο μακαρισμὸ «Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί», ἀπήντησε προφητικά: «Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί».
Ὁ Θεομητορικὸς αὐτὸς λόγος εὕρηκε τὴν ἐπιβεβαίωσή του μέσα στους αἰῶνες ἕως καὶ τὶς ἡμέρες μας.
Ἱκανὸς ἀριθμὸς νεοελλήνων ποιητῶν ἐξεδίπλωσαν τὸ ἔσω εἰλητάριο τῆς καρδίας τους καὶ ἄφησαν
τοὺς κονδυλοφόρους τους νά ἀναμέλψουν ὕμνο ἤ νά
διατυπώσουν λυρικὸ λόγο για τὴν Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου.
Ὁ Γεώργιος Ἀθάνας ὑψώνει τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς
του ἀπὸ τὸ ἀκροθαλάσσι τῆς Ναυπάκτου πρὸς τὰ
ψηλὰ βουνὰ τῆς Ρούμελης καὶ στά «Τραγούδια τῶν
βουνῶν» εὐγνωμονεῖ τὴν Παναγία πού βοήθησε νά
ἐπιστρέψουν ζωντανοὶ ἀπὸ τὴν μάχη:
«Ἐσύ, ποὺ καλογύρισες, μὴ λησμονᾶς τὸ τάμα!
Κινᾶμε, πᾶμε στον Προυσό, μαζὶ μ’ ἐμᾶς χιλιάδες…
Μεγαλομάτα Παναγιά, τὸ ζωντανό Σου θάμα
γονατιστὲς δοξάζουνε μές στή Σπηλιὰ οἱ Μανάδες».
Ἡ Ἔφη Ἀλιανοῦ στή «Θάλασσα τοῦ Ζόφου» θὰ ἁγιογραφήσει ἕνα θεομητορικὸ πίνακα μὲ πινελιὲς ἀπ’
τὶς εὐλογημένες στιγμὲς τῆς λαϊκῆς εὐσεβείας τῶν
Ἑλλήνων, σὰν «πρᾶξιν ἐπίβασιν θεωρίας» νηπτικής,
ἀπόσταγμα τοῦ πνεύματος τῶν κολλυβάδων που
ἀναγεννᾶ τὴν νεοελληνικὴ πραγματικότητα.
«Για μένα εἶσαι πάντα ἡ Παναγία τοῦ ἐλέους
καὶ τοῦ πόνου.
Ἔρχεσαι πάνω ἀπὸ τὰ πέλαγα καὶ τῆς πατρίδας
τὰ βουνὰ
σιωπὴ γεμάτη κι ἐγκαρτέρηση
– μὲ τίς γυναῖκες τοῦ λαοῦ μου τὶς ἁπλές,
τὶς μάνες τίς χαροκαμένες –
καὶ μυρίζεις λιβάνι κι ἀγέρα θαλασσινό,
θυμάρι ἀπ’ τὰ βουνὰ μας.
Λάμπει τὸ μέτωπό Σου, κάτω ἀπὸ τή μαντήλα
τή σεμνή,
ἄστρο παντοτινὸ στή νύχτα τῆς ζωῆς μου».
Πρόκειται για ἕνα ἀπόσπασμα γεμάτο θεωρία φωτός,
ὀσμὴ εὐωδίας πνευματικῆς, ἄκουσμα χερουβικὸ καὶ
σιωπὴ νηπτική.

Η Παναγιά η Καμαριώτισσα

Ὁ Κούλης Ἀλέπης στα «Ποιήματά» του θὰ ἐπιχειρήσει ἕναν αἰγαιϊκὸ διάπλου καὶ φτάνοντας ταξιδιώτης,
ἐπισκέπτης, προσκυνητὴς στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό,
τὴν Μεγαλόχαρη Κυρὰ τοῦ Αἰγαίου, τὴν τραυματισμένη Παναγία τῆς Τήνου, θὰ ἐγκωμιάσει μὲ μία
ἁπλὴ μεγαλοπρέπεια τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ τοῦ
Κυκλαδίτικου Ἱεροῦ Νησιού:
«Μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα, ἀνέγγιχτη κι ἀτίμητη κορώνα,
μὲ τ’ ὅραμα τῆς Πελαγίας, παρθένας μοναχῆς,
τοῦ χάρισε τὴν πάνσεπτη τῆς Παναγίας εἰκόνα,
λιμάνι στην καταδρομὴ κάθε φτωχῆς ψυχῆς».
Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης στο γεμάτο ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ τὰ
μελτέμια τοῦ Αἰγαίου «Ἄξιον Ἐστί» θὰ προσκαλέσει
τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, τὶς ὀμορφιὲς τοῦ Ἀρχιπελάγους μας, σὲ μία λατρευτικὴ σύναξη μὲ κέντρο
τὴν Θεοτόκο, τὴν «Μακρινὴ Μητέρα, τὸ Ῥόδον τὸ
Ἀμάραντο»:
«Οἱ σημάντορες ἄνεμοι που ἱερουργοῦνε
πού σηκώνουν τὸ πέλαγος σὰ Θεοτόκο
πού φυσοῦν καὶ ἀνάβουνε τὰ πορτοκάλια
πού σφυρίζουν στα ὄρη κι ἔρχονται…»
Ὁ Παῦλος Κριναῖος σὲ μία ἱερὴ θαλασσογραφία θὰ εὐφράνει τοὺς ἀναγνῶστες του ἀπὸ «Τὸ χρυσὸ δισκοπότηρο» μὲ τὸν προσευχητικὸ λυρισμὸ τῆς δέησης στην
Παναγία γιά νά προστατεύσει τοὺς θαλασσινούς:
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Ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς θὰ τὴν ὑμνήσει στόν «Λυρικὸ
Βίο» τοποθετώντας τὴν Ἑλλάδα να στέκει μπροστὰ
Της καὶ νά Τὴν παρατηρεῖ:
«Καὶ Σὲ κοιτάει στά γόνατα καὶ Σὲ κοιτάει στά
στήθια:
τὰ γόνατά Σου εἶναι σμιχτά, τῆς ἀρετῆς θρονὶ
κι ἀπὸ τὰ στήθια Σου ἄσωτος τρέχει κρουνοὺς ἡ
ἀλήθεια,
ἡ ἀγάπη τρέχει ἀστέρευτη μὲ τὴν ὑπομονή!»

Η Παναγιά η Θαλασσινή

«Κυρὰ Ἐλεοῦσα Παναγία, κυρὰ Φανερωμένη
μέρεψε τ’ ἄγριο πέλαγο πού ἀφροκρεμάει τὸν
θρῆνο
βύθισε τ’ ἄγριο σύννεφο μέσ’ στή σπηλιὰ τοῦ
ἀνέμου,
ράντισε ἁγίασμα τὰ νερὰ καὶ κάμε τα πελάγη
ν’ ἀστράψει φῶς, τὸ ἄχραντο φῶς, πρωινὸ τῶν
Εἰσοδίων».
Ἡ Παναγία εἶναι «τὸ μεθόριον κτιστοῦ καὶ ἄκτιστου»,
τὸ σύνορο μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Γι’
αὐτὸ ὁ Ἀνδρέας Μαρτζώκης θὰ τὴν ἐπιλέξει γιά νά
μεταφέρει στήν Τρισήλιο Θεότητα τίς καθημερινὲς
θλίψεις, πόνους καὶ ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων:
«Ἔχε κυρά, στή σκέπη Σου τὴν πικραμένη χήρα,
στόν πεινασμένο ἄνοιξε, σύ σπλαχνικὰ τή θύρᾳ,
δῶσε τοῦ σκλάβου, Δέσποινα, ἐλεύθερη πατρίδα,
τοῦ ναύτη τὴν ἐλπίδα που πλέει στην ξενιτειά.
Τή μάνα παρηγόρησε πὄχει παιδὶ στά ξένα
καὶ χύσε μίαν ἀκτῖνά Σου για τὸν τυφλό, Παρθένα.
Κράτα τὸ γάλα ἀμίαντο τοῦ βρέφους, ποὺ βυζαίνει,
στρέψε στην οἰκουμένη τὸ βλέμμα σπλαχνικό».
Ὁ Ματθαῖος Μουντὲς θὰ μας ἀφήσει «Παρακαταθήκη» τὸ φύτεμα σὲ Βρονταδούσικο κῆπο τῶν «Ἀνθῶν
τοῦ Δεκαπενταύγουστου».
«Γλυκιά, γαλάζια φαντασία, χρόνων μακρινῶν,
ὦ γλυκασμὲ τῶν ἀγγέλων,
πού ἡ Γεσθημανῆ δέν ἦταν πέρα, στά βουνὰ τῶν
Ἐλαιῶν,
στῆς βιβλικῆς τῆς Χαναὰν τὰ μάκρη,
μὰ ἦταν τοπίο νησιώτικο δικὸ μας, κοντινό,
μὲ τ’ ἀνθισμένα γιασεμιά, τὰ φούλια, τὸ βασιλικό,
στου γιαλοῦ μας κάποιαν ἄκρη».

Τὴν πίστη του στά θαύματα τῆς Παναγίας θὰ διακηρύξει ὁ Γιάννης Ρίτσος:
«Ὅταν περνοῦσε ἡ Παναγία σιωπηλὴ κάτω ἀπὸ
τὰ δέντρα
κανένας δέν τὴν ἄκουσε…
Ἀλήθεια ἕνας γέρος τυφλὸς βρῆκε τὸ φῶς του,
κι ἕνας παράλυτος περπάτησε,
καὶ τώρα μές στά μάτια τους πούχαν κλάψει
πολὺ
κι εἶχαν κοιτάξει κατάματα τή νύχτα,
ἄνθισε μιά μικρούλα μυγδαλιά.
Καὶ τὸ ἴδιο βράδυ ὁ ὕπνος τους γίνηκε μιά φωλιὰ χελιδονιῶν χτισμένη στή μασκάλη τῆς παλιᾶς καμπάνας».
Ὁλοκληρώνουμε αὐτὴ τὴν συνοπτική, ἐνδεικτικὴ
καταγραφή, αὐτὴ τὴν Αὐγουστιάτικη ποιητικὴ παράκληση, μὲ τὸν ἐπικὸ θρησκευτικὸ λόγο τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη:
«Μὲ μιᾶς ἀστράφτ’ ἡ Ἐκκλησιά, κι αἰσθάνετ’
ἕνα χέρι
ὅπου τὸν ἀνεσήκωνε… Μοσχοβολάει τ’ ἀγέρι…
Τὰ μάτια του ἂνοιξ’ ὁ παπάς… Στο κάτασπρό
του γένι
τὸ δάκρυ του ἔσταζε βροχή… Κοιτάζει… καθισμένη
στο θρόνο βλέπει τὴν Κυρά, ποὺ τοῦ χαμογελοῦσε,
καὶ τὸ παιδί πού ἐχαίρετο καί πού τὸν εὐλογοῦσε.
Σὲ ποιό καλύβι, ἀγνώριστο, σὲ ποιά καρδιά
θλιμμένη
νά πέρασες τή νύχτα Σου, Κυρὰ Φανερωμένη;
Ποιό μαραμένο λούλουδο ἡ Χάρη Σου, Κυρούλα,
κρυφά, κρυφὰ ν’ ἀνάστησε, σὰν τ’ οὐρανοῦ δροσούλα;…».
«Παναγιά η θαλασσινή» φωτό ειλημμένη στις 29-09-2015 από το: http://41.media.
tumblr.com/tumblr_m1k42dhdqx1qmvtcro1_500.jpg
«Παναγιά η Καμαριώτισσα» φωτό ειλημμένη στις 18-10-2015 από το: https://
vatopaidi.files.wordpress.com/2012/11/panagia_h_kamariwtissa.jpg?w=780
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Ανασκόπηση των γεγονότων
από (21-8-2015 μέχρι 22-10-2015)
Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
1. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα

που απασχόλησαν την Ε.Α.Α.Ν. Κρίνεται σκόπιμο
να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά, για
αυτά και για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α. Με την σύνταξη του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που κατεβλήθη τέλος ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ αυξήθηκε η κράτηση για την
υγειονομική περίθαλψη από το 4% στο 6%. Η κράτηση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 01-07-2015.
Τα αναδρομικά άρχισαν να κρατούνται από την
σύνταξη ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Επειδή όμως η κράτηση
εφαρμόζεται επί της μικτής σύνταξης του 2009, η
πραγματική κράτηση είναι 4% επί της σημερινής
σύνταξης, επειδή είναι μειωμένη κατά τουλάχιστον 50% από την σύνταξη του 2009.
β. Την 13-09-2015 ο Υποναύαρχος Κ. Ξύτσας Π.Ν.
ε.α. εκπροσώπησε την Ε.Α.Α.Ν. στις εκδηλώσεις
μνήμης, που έγιναν στο ΡΙΜΙΝΙ της ΙΤΑΛΙΑΣ.
γ. Την 15-09-2015 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και
Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. παρέστησαν στην τελετή
παράδοσης καθηκόντων Α/ΓΕΕΘΑ από τον Στρατηγό Μ. Κωσταράκο στον Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν., που έγινε στην Σ.Σ.Ε.

To νέο ΑΝΣ

δ. Την 16-09-2015 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος,
Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και πολλοί Απόστρατοι
παρέστησαν στην τελετή παράδοσης καθηκόντων
Α/ΓΕΝ από τον Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν. στον
Αντιναύαρχο Γ. Γιακουμάκη Π.Ν., ο οποίος διετήρησε προσωρινά και τα καθήκοντα του Α.Σ.

ε. Την 20-09-2015 έγιναν οι Εθνικές βουλευτικές
εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα. Σχηματίστηκε Κυβέρνηση από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τους
ΑΝ.ΕΛ. με Πρωθυπουργό τον κ. Αλέξη Τσίπρα,
Υπουργό Άμυνας τον κ. Π. Καμμένο και Αναπληρωτή Υπουργό τον κ.Δ.Βίτσα. Το Συντονιστικό
Συμβούλιο απέστειλε την συγχαρητήρια επιστολή που φαίνεται στις σελίδες 41-43.
στ. Την 18-09-2015 η Ε.Α.Α.Ν. απέστειλε στο Γ.Ε.Ν.
πρόταση για εφαρμογή της επιστολικής ψήφου
με εφαρμογή από τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. που θα γίνουν την 20-032016. Η πρόταση αυτή φαίνεται στην σελίδα 40.
ζ. Την 26-09-2015 ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ Υποναύαρχος Δ. Τσαϊλάς Π.Ν. ε.α. κατέθεσε στεφάνι στο Διασυμμαχικό Νεκροταφείο
ΖΕΪΤΤΕΝΛΙΚ της Θεσσαλονίκης στο ετήσιο Μνημόσυνο για τους πεσόντες Συμμάχους κατά την διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου 1916-1918.
η. Την 27-09-2015 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. παρέστη στην τελετή αποκάλυψης αδριάντα προς
τιμήν του Μονίμου Υπαξιωματικού του Στρατού
που έγινε στο Άλσος Ελληνικού Στρατού.
θ. Την 30-09-2015 ο Πρόεδρος και το Μέλος του Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης
Π.Ν. ε.α. παρέστησαν στην τελετή που έγινε στο
Κατάκολο για την ομώνυμη ναυμαχία, που οργάνωσε ο Τοπικός Εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Ν. στην
Ηλεία Αντιπλοίαρχος (Ε) Ζ. Υφαντής Π.Ν. ε.α. με
τους συνεργάτες του, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.
ι. Την 02-10-2015 το Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν. ε.α. παρέστη ως εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Ν. στην τελετή
ορκομωσίας των νέων μαθητών της ΣΜΥΝ, που
έγινε στην ΣΜΥΝ.
ια. Την 04-10-2015 ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. παρέστη στην εκδήλωση που έγινε στον χώρο του
αδριάντα του Στρατάρχη Α. Παπάγου για την συμπλήρωση 60 ετών από τον θάνατό του.
ιβ. Την 04-10-2015 το Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Υποναύαρχος (Ο) Ν. Τσαπράζης κατέθεσε στεφάνι
στον Άγνωστο Στρατιώτη στα πλαίσια της μνή-
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μης της γενοκτονίας των Ποντίων από το Τουρκικό κράτος.
ιγ. Την 06-10-2015 έγινε στο Μ.Τ.Ν. ενημέρωση για
την κατάσταση και πορεία του Μ.Τ.Ν., όπως φαίνονται στην σελίδα 41.
ιδ. Την 12-10-2015 ο Πλοίαρχος Α. Τσίρης Λ.Σ.-ΕΛΛ.
ΑΚΤ ε.α. ως εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Ν. κατέθεσε
στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
για την επέτειο από την απελευθέρωση της Αθήνας από την Γερμανική κατοχή.
ιε. Περατώθηκε επιτυχώς ο παραθερισμός των Αποστράτων σε παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. και
σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία.
ιστ. Το Δ.Σ. με την υπ. αριθ. 127 Θέμα 3ο Απόφασή
του κατά την Συνεδρίαση της 22-10-2015 απεφάσισε την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη
του νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν την 20-03-2016. Σχετικές
ανακοινώσεις στις σελίδες 29-37.
ιζ. Η Ε.Α.Α.Ν. προσέλαβε Ορκωτό Λογιστή για έλεγχο της χρήσης 2014, όπως έκανε και για το 2013,
ο οποίος δεν διαπίστωσε παραβάσεις/παραλήψεις στην διαχείριση.
ιη. Το Συντονιστικό Συμβούλιο έστειλε στους αρμόδιους Υπουργούς με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό την επιστολή που φαίνεται στην σελίδα 43.
ιθ. Την 15-10-2015 έγινε στο Εντευκτήριο της
Ε.Α.Α.Ν. η καθιερωμένη ενημέρωση των Μελών
της Ε.Α.Α.Ν. από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
κ. Την 17-10-2015 έγινε η Γενική Συνέλευση των
Μελών του Παραρτήματος ΚΡΗΤΗΣ της Ε.Α.Α.Ν.
στα ΧΑΝΙΑ, στην οποίαν παρέστησαν ο Πρόεδρος
της Ε.Α.Α.Ν. και τα Μέλη Υποναύαρχος Κ. Ξύτσας
Π.Ν. ε.α. και Αντιπλοίαρχος Ε. Αναγνωστάκης
Π.Ν. ε.α., μετά το πέρας της οποίας ο Πρόεδρος
της Ε.Α.Α.Ν. ενημέρωσε τα Μέλη του Παραρτήματος επί των τρεχουσών εξελίξεων.
κα. Την 21-10-2015 το Συντονιστικό Συμβούλιο επισκέφθηκε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π.
Καμμένο. Η συνάντηση έγινε με βάση τα έγγραφα που είχαν σταλεί προηγούμενα και φαίνονται
στις σελίδες 42-43 και του εγγράφου που εδόθη
κατά την συνάντηση και φαίνεται στην σελίδα
44. Τα αποτελέσματα της συνάντησης παρουσιάζονται στην σελίδα 45.
κβ. Με Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων προήχθησαν και τοποθετήθηκαν, ως Αρχηγός Στόλου
ο Αντιναύαρχος Κ. Καραγεώργης Π.Ν., ως Διοικητής ΣΕΘΑ ο Αντιναύαρχος Ν. Τσούνης Π.Ν. και ως
Διοικητής Δ.Δ.Μ.Ν. ο Αντιναύαρχος (Μ) Γ. Χρι-
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στόπουλος Π.Ν. Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. τους συγχαίρει
και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.
2. Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε:
α. Αναμένονται οι επιπτώσεις στις συντάξεις των
Αποστράτων από το τρίτο μνημόνιο (Ν. 4336/15)
και οι ενέργειες της Κυβέρνησης για την πλήρη
συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, όπως άλλωστε και αυτό προβλέπεται στην σελίδα 1021 του
ιδίου νόμου. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών
Ενώσεων και οι τρεις Ενώσεις μεταξύ των οποίων
και η Ε.Α.Α.Ν. παρακολουθούν τις εξελίξεις και ευρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για αντιδράσεις.
β. Αναμένονται οι ενέργειες του Γ.Ε.Ν. και του
Υ.ΕΘ.Α. σχετικά με την πρόταση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις
επόμενες εκλογές της Ε.Α.Α.Ν.
γ. Ευρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. η διαδικασία αναθεώρησης της ΚΥΑ
που αφορά την συγκρότηση και την διαδικασία
εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
δ. Με το πέρας της παραθεριστικής περιόδου το Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. ξεκίνησε την διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Ν.
(ΚΑ.ΠΑ Ε.Α.Α.Ν.). Παρακαλούνται οι συνάδελφοι
που έχουν παρατηρήσεις να τις στείλουν στην
Ε.Α.Α.Ν. μέχρι την 31-12-2015.
ε. Επειδή υπάρχουν άμεσες εξελίξεις σε θέματα δικαστικών προσφυγών,που δεν μπορούν να καλυφθούν στα στενά περιθώρια που κατά περίπτωση υπάρχουν από το κυκλοφορούν ανά δίμηνο
Περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», παρακαλούνται τα Μέλη μας να ενημερώνονται από το site
της Ε.Α.Α.Ν. (www.eaan.gr).
στ. Η Ε.Α.Α.Ν. προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ, αναθεώρησης της ΚΥΑ περί συγκρότησης και
εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και S.T.C.W., οι οποίες
θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις
για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και
λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κ.λπ..
Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα
και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα, που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεώς τους, καλούμε
να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Ε.Α.Α.Ν. δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.
«To νέο ΑΝΣ» φωτό ειλημμένη στις 26-10-2015 από το: http://epiruscorner.gr/wpcontent/uploads/2015/10/ans2-1024x683.jpg
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Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εχθρός εν όψει»
του Ναυάρχου Ι. Ν. Τούμπα ΠΝ

Έκδοση Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ «ΑΕΤΟΣ»
Κεφάλαιον Α΄

Παραλαμβάνω κυβερνήτης του στασιασμένου «ΑΕΤΟΥ»
Επιμελούνται οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Β΄ Μέρος

Δ

εν αποδίδω εις φόβον ή δειλίαν την στάσιν
του, διότι πιστεύω ότι η παθολογική προσήλωσίς του εις την οικογένειάν του και η ηττοπαθής ατμόσφαιρα των ημερών εκείνων, τον εξενεύρισαν τόσον,
ώστε να χάση πάντα έλεγχον των πράξεών του.
Αμέσως ανέθεσα τα καθήκοντα, του μεν Υπάρχου εις τον αρχαιότερον αξιωματικόν, τον Ανθυποπλοίαρχον Σταυρίδην, του δε Α΄ μηχανικού εις τον
Σημαιοφόρον μηχανικόν Αγγελάτον.
Τους έδωσα μερικάς γενικάς οδηγίας και απεσύρθην εις το διαμέρισμα του Κυβερνήτου διά να
ανοίξω το βαλιτσάκι μου και να τακτοποιήσω τα
πράγματά μου.
Δεν είχα προφθάσει να τελειώσω, όταν ακούω
κάποια ταραχή εις το κατάστρωμα. Συγχρόνως ο
Ύπαρχος εισέρχεται εις το δωμάτιόν μου και μου
αναφέρει ότι το πλήρωμα εστασίασε!
Αμέσως πηδώ επάνω εις την πρύμην.
Η κατάστασις παρουσιάζετο ως εξής: Eις το πρυμναίον κατάστρωμα ευρίσκοντο όλοι οι Αξιωματικοί, τρεις υπαξιωματικοί οι Αρχ. Μηχ. Μίλησης,
Υποκ. Β΄ Διαχ. Αραπάκος και υποκ. Β΄ ηλεκτρ. Παπαγεωργίου, τρεις δίοποι και 8 ναύται, μεταξύ των
οποίων φυσικά και ο Ηλίας.
Όλοι οι λοιποί υπαξιωματικοί και ναύται, περίπου 140 εν όλω είχαν συγκεντρωθεί εις το πρόστεγον. Είχαν πάρει τα όπλα, τα πολυβόλα και τα
Α/Α πολυβόλα Σαιντ-Ετιέν και τα έστρεφαν εναντίον μας! Κραυγαί διάφοροι ηκούοντο. Χειρονομίαι.
Ύβρεις! Μία φρικτή εικών!
Θα διηγηθώ λεπτομερώς τα της στάσεως, όχι
διότι επιθυμώ να διαπομπεύσω κανένα, αλλά διότι
πιστεύω, ότι παρόμοια γεγονότα πρέπει να γίνωνται
γνωστά διά να αντλώνται διδάγματα παρά των υπευ-

θύνων και να γίνωνται μαθήματα διά το μέλλον.
Ανεμέτρησα αμέσως την κατάστασιν και αντελήφθην ότι δεν υπήρχε καμμία δυνατότης, να τους επιβληθώμεν και να τους καταβάλωμεν διά της βίας.
Δεν απέκλεια, ότι υπό την έξαλλον υστερίαν που
ευρίσκοντο οι στασιασταί θα ήτο δυνατόν να αρχίσουν να πυροβολούν. Θα ήτο αμαρτία να αφήσω
να σκοτωθούν έτσι άδικα, οι ολίγοι νομιμόφρονες
που ήσαν συγκεντρωμένοι εις την πρύμην. Τους διέταξα να κατέβουν κάτω, όλοι, αμέσως. Ανέθεσα εις
τον Μουρίκην να σπεύση με την βενζινάκατον, που
κατά σύμπτωσιν ήτο τότε διπλαρωμένη εις την σκάλαν και να ειδοποιήση εις την ΟΛΓΑΝ τον Ναύαρχον
Καββαδίαν. Μόλις η βενζινάκατος απεμακρύνθη, οι
στασιασταί ήρχισαν να την πολυβολούν, χωρίς επιτυχίαν ευτυχώς.
Ο Ανθυποπλοίαρχος Σταυρίδης μου δίδει ένα
περίστροφον. Δεν το δέχομαι. Τι να κάνω με ένα περίστροφον! Επαναλαμβάνω εις όλους να κατέβουν
κάτω. Και ξεκινώ μόνος μου, διά να υπάγω εις το
πρόστεγον, από την αριστεράν πλευράν του πλοίου.
Οι Αξιωματικοί, μόλις με είδαν να προχωρώ, έμειναν επάνω εις την πρύμην. Προχωρώ με βήμα κανονικόν και φθάνω εις την σκάλαν του προστέγου. Με
ένα πήδημα ευρέθην επάνω, ανάμεσα εις το έξαλλον πλήθος. Τους σπρώχνω και ανεβαίνω εις το δάπεδον του δευτέρου πυροβόλου όπου ευρίσκοντο
οι περισσότεροι Υπαξιωματικοί.
Με περιβάλλουν κάνναι όπλων και πολυβόλων,
που στηρίζονται όλαι εις το σώμα μου! Αηδής κατάστασις! Είχα εμπρός μου ένα συρφετόν πανικοβλήτων ανθρώπων.
Ήξευρα όμως πλέον, το εκαταλάβαινα καλά, ότι
τους είχα ήδη τιθασσεύσει.
Φωνάζω δυνατά, διά να με ακούσουν όλοι, όσοι
ήσαν εις το πρόστεγον.
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Ο «ΑΕΤΟΣ» βομβαρδίζεται

τε;

― Τι θέλετε; Τι καμώματα είναι αυτά; Τι επάθα-

Αρχίζουν να απαντούν, όλοι μαζύ, φωνάζοντες
δυνατά.
Από ό,τι ενθυμούμαι ελέχθησαν τα εξής:
― Μας εγκατέλειψαν ο Κυβερνήτης, ο Ύπαρχος,
ο Πρώτος.
― Ε καλά, αυτό το γνωρίζει ο Ναύαρχος και θα τους
κανονίση, εσείς τι ανακατευόσαστε, τους απαντώ.
― Ναι, αλλά πού θα πάμε με το καράβι έξω από
την Πατρίδα, πού θα τρέχουμε. Να μείνουμε εδώ,
να πολεμήσουμε και να σκοτωθούμε εδώ!
― Δεν μου λέτε ότι το βρήκατε πρόσχημα. Βρε
εσείς θα πολεμήσετε! Είσαστε δειλοί, τα έχετε κ...
πάνω σας. Δεν ντρεπόσαστε λίγο!
Ο Κελευστής αρμενιστής Σαββίδης, ο αρχηγός
όπως απεδείχθη κατόπιν της στάσεως, που είχεν το
πολυβόλον του στηριγμένο εις το στήθος μου, μού
λέγει αγριεμένος: «Μη βρίζεις γιατί θα στην ανάψω».
― Άκου Σαββίδη, του απαντώ, είσαι τόσο δειλός,
που και αυτό το απλό πράγμα, να σκοτώσης ένα άνθρωπο άοπλο, δεν τολμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνω εγώ,
αλλά ξέρω πάντως ότι εσύ, μα σήμερα, μα αύριο,
θα το πληρώσης με το κεφάλι σου αυτό που κάνεις.
Χωρίς να το θέλω, είχα προφητεύσει την τύχην του!

Ιστορικά
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― Παιδιά, με απειλεί πώς θα με σκοτώσουν, φωνάζει ο Σαββίδης.
― Μαζύ σου κύριε Ναύκληρε, δεν θα σε αφήσουμε, φωνάζουν οι ναύτες.
― Τι αηδία Θεέ μου! Τι κατάπτωσις του ανδρισμού, που φέρνει ο πανικός!
Εξηκολούθησα να ομιλώ. Σιγά-σιγά, αι φωναί
ελαττώνονται. Τους είπα... και τι δεν τους είπα. Αρχίζουν να ησυχάζουν!
Εκείνην την στιγμήν φθάνει και η βενζινάκατος
με τον Αρχηγόν του Στόλου.
Ο Ναύαρχος Καββαδίας, με το σύνηθες εξαίρετον προσωπικόν θάρρος του, έρχεται αμέσως εις το
δεύτερον πυροβόλον και στέκεται δίπλα μου.
Προηγουμένως και οι Αξιωματικοί είχαν έλθει
και αυτοί διά να με βοηθήσουν.
Ο Ναύαρχος τους ομιλεί. Τους υπενθυμίζει τας
επιδρομάς της Αδριατικής, την ναυμαχίαν του Ματαπά και άλλα. Τους λέγει ότι θα λάβη μέτρα εναντίον
των Αξιωματικών που εγκατέλειψαν τα πλοία των.
Διά να τονώση το κύρος μου, τους λέγει και μερικά καλά λόγια δι’ εμέ.
Τέλος τους καλεί να αποθέσουν τα όπλα και να
διαλυθούν.
Σιγά-σιγά διαλύονται.
Κατερχόμεθα με τον Ναύαρχον από το πυροβόλον. Ο Ναύαρχος μού λέγει ιδιαιτέρως ότι δεν του
άρεσε το πλήρωμα και ότι δεν νομίζει ότι ετελείωσαν αι ανωμαλίαι. Του απαντώ ότι την αυτήν γνώμην έχω και εγώ και του ζητώ όπως εις περίπτωσιν
επαναλήψεως, έχω πλήρη ελευθερίαν διά να ενεργήσω κατά την κρίσιν μου.
Επροτιθέμην να εκδιώξω από το πλοίον τους χειροτέρους. Ενέκρινε την αίτησίν μου και φεύγει με
το ως πάντοτε ατάραχον ύφος του, αφού μου είπεν
ότι διέταξε τον Διοικητήν των Αντιτορπιλλικών Πλοίαρχον Μεζεβίρην, να επιβή δι’ ολίγας ημέρας του
ΑΕΤΟΥ προς πληρεστέραν επιβολήν. Παραγγέλω εις
τους Αξιωματικούς να παραλάβουν αμέσως και να
κλειδώσουν τα όπλα, τα περίστροφα και τα πολυβόλα και συγχρόνως να οπλισθούν όλοι των.
Επίσης να προσέχουν το πλοίον, διότι φοβούμαι,
μήπως οι στασιασταί επιχειρήσουν κανένα σαμποτάζ.
Απεφάσισα, όπως εις περίπτωσιν συνεχίσεως
των ταραχών, εκδιώξω από το πλοίον όλους όσους
είχαν χάσει το ηθικόν των. Ατυχώς το κακόν είχε
προχωρήσει πολύ και οι άνθρωποι αυτοί θα ήσαν
διά πολύν καιρόν ακόμη, όχι μόνον άχρηστοι, αλλά
και επιβλαβείς. Δεν υπήρχε δυστυχώς χρόνος διά να
να τους αναστυλώσω το ηθικόν των.
Συνεχίζετα
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Iστορικές σελίδες του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χρήστος Ιδ. Κούσουλας ΠΝ

Κ

ρατούσαν τον ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν
μπορούσε, από τα χρόνια να περπατήσει
καλά, τα δύο λεβεντόπαιδα. Κουβεντιάζοντας, κατάλαβα ότι, τον οδηγούσαν στα βουνά της Αυστρίας, για να τους δείξει γεγονότα του πολέμου, τα
οποία τους αφηγείτο από χρόνια, και τα παιδιά του
νόμιζαν ότι ο γεροπατέρας τους, είχε τρελλαθεί.
Άκουσα την ονομασία, λίμνη Ebensee, και ότι
εκεί ευρίσκετο ένα από τα χειρότερα Στρατόπεδα
Συγκεντρώσεως, των Ναζί. Ήταν ένας από τους ελάχιστους επιζήσαντες Αμερικανούς στρατιώτες αιχμαλώτους πολέμου, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η απίστευτη ιστορία του ταλαίπωρου ηλικιωμένου ανθρώπου, ξετυλίχτηκε μπροστά μου, κατά την
αφήγησή του προς τους γιους του.
Τον Δεκέμβριο του 1944, στη μεγάλη μάχη των
Αρδεννών στο Βέλγιο, με την εκατόμβη των νεκρών
και τραυματιών και από τις δύο πλευρές των αντιπάλων, πιάστηκε αιχμάλωτος, μαζί με εκατοντάδες
άλλους Αμερικανούς στρατιώτες.
Οι Γερμανοί, με το μίσος για την πανωλεθρία που
υπέστησαν στις Αρδέννες, αντί να τους στείλουν σε
στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, τους έστειλαν
κατά παράβαση των νόμων περί αιχμαλώτων πολέμου, στο περιβόητο στρατόπεδο της Αυστρίας, στο
Μαουντχάουζεν, δηλαδή, σε στρατόπεδο εξοντώσεως, με κρεματόρια.
Για να συνδέσουμε τη συνέχεια της περιπέτειας
του αιχμαλώτου Αμερικανού στρατιώτου, πρέπει ν’
αναφερθούμε στην υπόθεση των πυραύλων V-I και
V-II, οι οποίοι εκτοξεύοντο από τις ακτές της κατεχόμενης από τους Γερμανούς Ευρώπης, εναντίον της
Αγγλίας και ειδικότερον του Λονδίνου, με τρομερές
καταστροφές και χιλιάδες απώλειες του άμαχου
πληθυσμού. Το V των πυραύλων, ελήφθη από την
Γερμανική λέξη Velgeltum που σημαίνει «ανταπόδοση» (για τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς στη
Γερμανία).
Η Αγγλίδα Υποσμηναγός Contance Badigton
Smith του βοηθητικού σώματος της R.A.F., παρα-

τηρώντας με μεγεθυντικό φακό, αεροφωτογραφίες
από την περιοχή του Πενεμούντε, που ευρίσκεται
στη Βόρειο Θάλασσα και τις οποίες είχαν «τραβήξει» Αγγλικά αναγνωριστικά αεροσκάφη, παρατήρησε κάτι παράξενα αντικείμενα, τα οποία έμοιαζαν
με πυραύλους πάνω σε εκτοξευτήρες. Οι Αρμόδιοι
Επιτελείς, όντως, διεπίστωσαν ότι, ήσαν οι πύραυλοι που εκτοξεύοντο κατά της Αγγλίας.
Με επιτυχημένη αποστολή 560 αγγλικών βομβαρδιστικών τύπου AVRO LANCASTER, και ρίπτοντας 1.800 τόνους βομβών κατόρθωσαν να καταστρέψουν και έτσι ν’ αχρηστεύσουν μεγάλο μέρος
του εργοστασίου και των αποθηκευμένων πυραύλων, σκοτώνοντας 130 από το Γερμανικό προσωπικό
και συγχρόνως, δυστυχώς, βομβάρδισαν κατά λάθος στρατόπεδο κρατουμένων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν υπό άθλιες συνθήκες από στρατόπεδο
συγκεντρώσεως να εργάζονται σε καταναγκαστικά
έργα, σκοτώνοντας 500 άτυχους από αυτούς.
Ο εμπνευστής και εφευρέτης του τρομερού αυτού όπλου, Βέρνερ φον Μπράουν, αποφάσισε με
την Γερμανική Ηγεσία την μεταφορά των εργοστασίων κατασκευής των κινητήρων, σε διάφορα ορυχεία ή αλατωρυχεία της Γερμανίας και της Αυστρίας, το λεγόμενο «Οχυρό των Άλπεων».
Ένα από αυτά ήτο και το EBENSEE. Και επανερχόμεθα στην αρχική αφήγησή μας. Οι Ναζί, πήραν από
το ευρισκόμενο, πολύ κοντά στο Λιντς, στρατόπεδο
συγκεντρώσεως του Μαουντχάουζεν, ταλαίπωρους
αιχμαλώτους, οι οποίοι ευρίσκοντο σε εξαντλημένη, από τις κακουχίες, κατάσταση και μεταξύ αυτών
και αρκετούς Αμερικανούς στρατιώτες αιχμαλώτους πολέμου, τους οποίους διέταξαν ν’ ανοίξουν
σήραγγες 7 χιλιομέτρων, σκάβοντας τον βράχο του
βουνού για να εγκατασταθεί εργοστάσιο κατασκευής κινητήρων πυραύλων. Μεταξύ αυτών, ήταν και ο
επιζήσας γέροντας, νέο παιδί τότε, γεμάτο όνειρα
για τη ζωή.
Ένας Γερμανός αξιωματικός των SS, ρώτησε
τους Αμερικανούς στρατιώτες, όσοι είχαν συγγενείς
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Εβραίους στην Αμερική, να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Οι στρατιώτες, μη γνωρίζοντας, τι τους περιμένει, έκαναν, περίπου 150 άνδρες, ένα βήμα μπροστά. Αμέσως, συνελήφθησαν και εξαφανίσθηκαν,
στα παρακείμενα κρεματόρια.
Η πείνα, η βρωμιά, το κρύο και η συνεχής εργασία, γρήγορα, μετέτρεψε τους νέους ανθρώπους σε
σωματικά και ψυχικά, ερείπια. Οι σωροί των πτωμάτων ήτανε βουνά και ερχόντουσαν από το κεντρικό στρατόπεδο καμιόνια και τα φόρτωναν για τους
«φούρνους», για τον κίνδυνο του τύφου. Ήλθε ο
Αμερικανικός Στρατός και έδωσε τέλος σ’ αυτό το
μαρτύριο, των όσων κατόρθωσαν να επιζήσουν.
Τώρα, υπάρχουν αμέτρητες σήραγγες με σκουριασμένα υπολείμματα κινητήρων των πυραύλων,
από το Στρατόπεδο έχουν αφήσει την Πύλη με την
Αψίδα και υπάρχει και ένα απέραντο νεκροταφείο,
των δυστυχισμένων θυμάτων της απάνθρωπης Ναζιστικής θηριωδίας. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται
αυτόν τον «παράδεισο» του Γ΄ Ράιχ, της «νέας τάξης
πραγμάτων».
Στη λίμνη EBENSEE, ο αγαπημένος του Χίτλερ,
ταγματάρχης των SS Otto Skonzeni, που ηγείτο των
ειδικών κομάντος και είχε απελευθερώσει, με αεροπλάνο Storch από το κρησφύγετο του Gran Sasso
το Μουσολίνι, που τον είχε φυλακίσει η Ιταλική Κυβέρνηση, είχε ρίξει κιβώτια, με λεηλαθέντες θησαυρούς και ράβδους χρυσού.
Μετά τον πόλεμο, παρά τις προσπάθειες των Κυβερνητικών Αρχών και ιδιωτών, δεν κατορθώθηκε ν’
ανασυρθεί κανένα κιβώτιο, λόγω της υφής του πυθμένος της λίμνης, που, εκτός του βάθους της, ήτο
στρωμένη με παχυτάτη ρευστή λάσπη, οπότε οτιδήποτε έπεφτε μέσα, αμέσως, χάνετο στην υλή.
Σε μικρή χιλιομετρική απόσταση, ευρίσκετο η πανέμορφη λίμνη ALTAUSSEE. Στο απύθμενο βάθος της
οι ΝΑΖΙ, προς το τέλος του πολέμου, είχαν ρίξει μεγάλες ποσότητες από τα εγκληματικά Αρχεία τους.
Πολλοί αυτοδύτες, προσπαθώντας ν’ ανακαλύψουν και να ανασύρουν ευρήματα, ευρέθησαν σκοτωμένοι από ελεύθερους σκοπευτές, φανατικούς
Ναζιστές, οι οποίοι ήθελαν να μείνουν άγνωστα τα
εγκλήματά τους, μέσα στα σκοτεινά βαθειά νερά
της λίμνης.
Εκεί υπάρχουν τα περίφημα αλατωρυχεία, στις
στοές των οποίων είχαν κρυφθεί πολύτιμοι θησαυροί από τα λεηλατηθέντα Μουσεία της Ευρώπης, με
αμύθητους θησαυρούς έργων τέχνης και χρυσού.
Στις 8 Μαΐου 1945, μια μικρή προκεχωρημένη
Αμερικανική αναγνωριστική Μονάδα, έφθασε στα
αλατωρυχεία της ALTAUSSEΕ και την επομένη έφθασε ολόκληρη, η κυρία δύναμη. Μέσα στις στοές των
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Ένα από τα χαρτονομίσματα που πλαστογραφήθηκαν
από τους Ναζί...

ορυχείων, φυλάσσοντο 6.400 έργα τέχνης, κλεμμένα από τα Μοναστήρια και Μουσεία της Αυστρίας,
καθώς και η συλλογή του ΧΙΤΛΕΡ, την οποία προόριζε για το Μουσείο που θα έφτιαχνε στην πόλη
LINZ, ως «Μουσείο του Χίτλερ». Επίσης, ευρέθησαν
όπλα, νομίσματα, η βιβλιοθήκη του Φύρερ και κιβώτια με ράβδους χρυσού, ως και κιβώτια γεμάτα
με βέρες χρυσές και χρυσά δόντια, από τα θύματα
των Στρατοπέδων Συγκεντρώσεως.
Εκεί, είχαν καταφύγει, ο περίφημος Ernst
Kaltebrunner, ο Robert Ley, ο Eichmann, Frang Strangl,
Anounst Gigruber, Διοικητές των Στρατοπέδων Εξοντώσεως Treblinka, Sobibor, Theresianstads κ.ά.
Στις 19 Μαΐου, συνελήφθη στα βουνά ο
Kaltenbrunner, στη βίλλα Kerry, του οποίου ευρήκαν
60 κιλά χρυσά και άλλα κλοπιμαία.
Ευρέθησαν έργα Τέχνης του Michlangelo’s,
Madona Van Gyks, Vermeer’s, Erom, Capodimonde
Museum in Naples, κλεμμένα από την Μεραρχία των
SS Hermann G5ring, από το Monte Casino της Ιταλίας.
Ο Γκαουλάιτερ Angust Gigruber, είχε δώσει εντολή να τοποθετηθούν 8 βόμβες των 500 κιλών εκάστη, για ν’ ανατιναχθεί το αλατωρυχείο και έτσι να
χαθούν οι αποδείξεις της λεηλασίας. Την τελευταία
στιγμή επενέβησαν, η Διοίκηση του αλατωρυχείου
και οι αλατωρύχοι και κατόρθωσαν να εξουδετερώσουν τους ωρολογιακούς μηχανισμούς και έτσι, να
σωθούν οι κλεμμένοι θησαυροί και το αλατωρυχείο.
Τα έργα μετεφέρθησαν στο Κέντρο Συλλογής Έργων Τέχνης του Μονάχου, όπου άρχισε η εργασία
αναγνωρίσεως των έργων, διά την απόδοσίν τους
στους δικαιούχους.
Κοντά στην περιοχή της ALTAUSSEE, ευρίσκεται
μία λίμνη μέσα σε πυκνό δάσος, ψηλά στα βουνά
των Αυστριακών Άλπεων. Είναι περιτριγυρισμένη
από απότομους βράχους και δάση, στην περιοχή
Salzkammergut. Η λίμνη ονομάζεται Toplitzsee και
το νερό δεν περιέχει οξυγόνο, κάτω από 20 μέτρα.
Κατά το 1943-44, η λίμνη χρησιμοποιήθηκε από το
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Aλατωρυχείο της ALTAUSSEΕ με έργα τέχνης.

Γερμανικό Ναυτικό για δοκιμές εκρηκτικών υλών και
τορπιλών, ανοίγοντας τεράστιες τρύπες στους βράχους του φαραγγιού. Μέσα στη λίμνη ανευρέθησαν
κιβώτια από την επιχείρηση BERNHARD, με εκατομμύρια παραχαραγμένα χαρτονομίσματα Αγγλικών
λιρών, των ₤ 100.
Η επιχείρηση BERNHARD ήτο, η τέλεια εκτύπωσις Αγγλικών λιρών υπό των Γερμανών, για να τις ρίξουν στην αγορά και να καταστρέψουν την Αγγλική
οικονομία.
Η περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με τα πόδια,
από ένα μίλι μακρύ δρόμο. Υπάρχουν πληροφορίες
ότι, κρύβει στο βυθό τιμαλφή και χρυσό, αλλά δύσκολα να ευρεθούν.
Το σχέδιο της παραχαράξεως της επιχειρήσεως
BERNHARD, πήρε το όνομα από τον SS Sturbanfiihrer
Bernhard Kruger, ο οποίος με μία ομάδα 142 παραχαρακτών από κρατουμένους των Στρατοπέδων Συγκεντρώσεως Sachsenhausen και Auswitz, κατόρθωσε με χαρακτικό έργο από πολύπλοκες εκτυπωτικές
πλάκες, το κατάλληλο χαρτί και σωστές υδατογραφίες, να σπάσει τον κωδικό και να δημιουργήσει
έγκυρους σειριακούς αριθμούς. Θεωρούνται από τα
τελειότερα πλαστά χαρτονομίσματα που κατασκευάστηκαν ποτέ και είναι αδύνατον να διακριθούν
από το πραγματικό νόμισμα.
Παρήγαγαν 8.965.080 χαρτονομίσματα, αξίας £
134.610.810.
Το τέλος του πολέμου τους πρόλαβε και έτσι δεν
πραγματοποιήθηκε η αποσταθεροποίηση της Βρετανικής οικονομίας.

Οι κρατούμενοι παραχαράκτες επρόκειτο να
θανατωθούν στο Στρατόπεδο συγκεντρώσεως της
Ebensee, αλλά από ένα απρόσμενο γεγονός, στο τέλος του πολέμου, οι κρατούμενοι επαναστάτησαν, οι
παραχαράκτες αναμίχθηκαν με τους άλλους κρατουμένους και χάσανε τα ίχνη τους και έτσι, γλύτωσαν.
Η Τράπεζα της Αγγλίας, απέσυρε για πολλά χρόνια τα £ 5 χαρτονομίσματα, από την κυκλοφορία. Οι
κυνηγοί θησαυρών, έχουν συρρεύσει κατά καιρούς
στη λίμνη Toplitzsee. Με την κατάρρευση της Γερμανίας πολλά αυτοκίνητα μετέφεραν κιβώτια σ’ αυτό το
γραφικό μέρος και τα βύθισαν στα βαθειά νερά του.
Κανείς δεν γνωρίζει, τι περιείχαν μέσα. Πιστεύουν ότι περιείχαν λεηλατηθέντα χρυσό, από τα Γερμανικά στρατεύματα, από όλη την Ευρώπη, άλλοι
πιστεύουν ότι περιείχαν έγγραφα που απεδείκνυαν
τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από
Εβραϊκά θύματα και ήσαν κρυμμένα σε Ελβετικούς
λογαριασμούς.
Αποστολή του 1983 ανακάλυψε πολλές Αγγλικές
λίρες, πολλές ρουκέτες ναζιστικής εποχής και πολλούς πυραύλους. Η καλή κατάστασις των ανευρεθέντων λιρών, οφείλεται στο ότι, όπως προαναφέραμε, κάτω από τα 20 μέτρα το νερό της δεν έχει
οξυγόνο και έτσι, τα χαρτονομίσματα διατηρήθηκαν
ανέπαφα, σχεδόν ανέπαφα.
«Aλατωρυχείο ALTAUSSEΕ» φωτό ειλημμένη στις 15-10-2015 από το: http://4.bp.blogspot.com/M4EWMMttqPA/VBW8HL-QUPI/AAAAAAABB90/ooCxNSiv1r0/s1600/The-Monuments-Men-8.jpg
«Χαρτονόμισμα» φωτό ειλημμένη στις 28-10-2015 από το: http://www.mixanitouxronou.
gr/epichirisi-bernchart-i-ikonomiki-vomva-pou-schediazan-i-nazi-enantion-ton-vretanonplastografisan-ekatommiria-lires-me-kallitechnes-evreous-echmalotous/
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Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
μέσα από τα αρχεία της Ύδρας
(Εισήγηση σε Ημερίδα στην Ύδρα)
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Δημ. Λισμάνης ΠΝ

Τ

ο Σάββατο 1η Αυγούστου 2015, διοργανώθηκε από τον Δήμο Ύδρας Ημερίδα με
θέμα «Η Ύδρα, μέσα από τα αρχεία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πριν και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821». Το
θέμα αναφερόταν σε έρευνα του βοηθού καθηγητή του Πανεπιστημίου Dokuz Eylűl της Σμύρνης, Δρ.
Ibrahim Alper Arisoy, o οποίος και την παρουσίασε.
Στην εκδήλωση παρέστη και ο Τούρκος πρέσβης
στην Αθήνα.
Το κείμενο που ακολουθεί, με θέμα αντεστραμμένο από εκείνο της Ημερίδας, εκφράζει την άποψη
της απέναντι πλευράς και παρουσιάστηκε από τον
γράφοντα ως εισήγηση στην εν λόγω εκδήλωση.

Ό

ποιος επιχειρεί να μελετήσει τον ναυτικό Αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης, μέσα από τα
ιστορικά αρχεία της νήσου Ύδρας, η γενική άποψη
την οποία αποκομίζει είναι η αδυναμία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ένα τόσο ασύγκριτα υπέρτερο σε υλικό, και μέσα, Στόλο να καταστρέψει τα
μικρά αυτοσχέδια πολεμικά, τα οποία τόλμησε να
αντιπαρατάξει εναντίον του η επαναστατημένη Ελλάδα και να ελέγξει τον θαλάσσιο χώρο.
Η διαπίστωση αυτή αποτελεί την πεμπτουσία
του ναυτικού Αγώνα. Οι δε αρχειακές πηγές της
Ύδρας είναι ιστορικά τεκμηριωμένες και σε βάθος
χρόνου.
Όση δυσκολία κι αν έχει ο μελετητής να κατανοήσει το ιστορικό αυτό γεγονός, άλλη τόση έκπληξη
αισθάνεται όταν διαπιστώσει ότι η ερμηνεία που
υπάρχει πίσω απ’ αυτό βρίσκεται μακριά από κάθε
λογική, ότι αποτελεί ένα παγκόσμιο παράδοξο. Δηλαδή ότι ο Δυνάστης (η Οθωμανική Αυτοκρατορία)
είχε γίνει υποχείριο των δυναστευομένων του (των
ναυτικών νησιών της Ελλάδας).
Αυτά θα εξηγηθούν στην παρούσα εισήγηση.
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία, ως γνωστόν, αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε, περί τα τέλη του 18ου
και τις αρχές του 19ου αιώνα, μέσα από τον σκλη-

ρό αγώνα των νησιωτών εναντίον των πειρατών,
καθώς και μέσα από τις παράτολμες ναυτικές τους
περιπέτειες όταν παραβίαζαν τους αποκλεισμούς
του ισχυρού αγγλικού στόλου στη Δυτική Μεσόγειο.
Κι όταν ήρθε ο καιρός, το Ναυτικό των σιταράδικων
σκαφών, μετατράπηκε στο αξιοθαύμαστο πολεμικό
Ναυτικό του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Με μια πολεμική κάπως εσωτερική οργάνωση, έδειξε στο σύνολό του ικανότητες και πολεμικές αρχές, αντάξιες της
μεγάλης υπόθεσης για την οποία συγκροτήθηκε.
Από την απέναντι μεριά, το ναυτικό της Τουρκίας, καίτοι στη ναυμαχία του Τσεσμέ (1770) έχασε
δεκατέσσερα πλοία της γραμμής και πολλές φρεγάτες, εντούτοις τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης διέθετε ισχυρά νέα καράβια, ώστε να κυριαρχεί στην περιοχή. Αν είχε και ανάλογη οργάνωση
και ποιότητα προσωπικού, θα αποτελούσε ναυτική
δύναμη αρκετά σεβαστή.
Οι επαναστατημένοι Έλληνες δεν μπορούσαν να
αντιπαρατάξουν, παρά αυτά τα εξοπλισμένα εμπορικά σκάφη, αρκετά μεν σε αριθμό, αλλά μικρά. Λίγα
τρίστηλα, τα περισσότερα πάρωνες και ημιολίες με
εκτόπισμα 250 τόνους κατά μέσο όρο και με οπλισμό που δεν υπερέβαινε τα 20 πυροβόλα, συνήθως
κυμαινόταν στα δέκα.
Ωστόσο, τα ελληνικά πλοία υπερείχαν σημαντικά
των τουρκικών σε ταχύτητα και ελικτικές ικανότητες, ώστε ναι μεν να μην ελπίζουν πολλά από μία
μάχη εκ παρατάξεως με τα αντίπαλα δίκροτα και
φρεγάτες, να μπορούν όμως να τηρούν συνεχώς την
επαφή με τον εχθρό και να χρησιμοποιούν το κύριο
επιθετικό τους μέσο, τα πυρπολικά.
Ο πάρωνας είχε επικρατήσει λίγα χρόνια πριν
από την επανάσταση, ιδίως στην Ύδρα. Ένα σκάφος με δυσανάλογα πολύ υψηλούς ιστούς, κατασκευασμένους μονόστηλους και με αφαιρεμένα τα
προστατευτικά θωράκια (κόφες) των οπτήρων, για
ελάττωση του νεκρού βάρους ιστών και ιστίων χωρίς αισθητή μείωση της επιφάνειας της ιστιοφορίας,
σε σύγκριση με τα τρίστηλα εχθρικά. Πολλά από τα
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ελληνικά πλοία έφεραν ακόμη και παρίστια, δηλαδή
πρόσθετα πλευρικά ή ενδιάμεσα πανιά, τα οποία
επαύξαναν ακόμη πιο πολύ την επιφάνεια της ιστιοφορίας τους. Τέτοια σκαριά ήσαν «άπιαστα» σε
ταχύτητα και ελιγμούς, αλλά συγχρόνως εξαιρετικά
επικίνδυνα στον χειρισμό τους, ώστε μόνο τα έμπειρα ελληνικά πληρώματα να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
Τη βαθύτερη όμως αιτία του θαύματος του ναυτικού Αγώνα -γιατί για θαύμα πρόκειται- πρέπει να
αναζητήσουμε στην εκ παραδόσεως ροπή του Έλληνα προς τη θάλασσα από τους αρχαιοτάτους χρόνους και την υψηλή επίδοσή του στις οποιεσδήποτε
ναυτικές δραστηριότητες. Όπως στους αιώνες της
Ρωμαϊκής κατάκτησης οι Έλληνες δεν είχαν παύσει
να ασχολούνται με τη θάλασσα, έτσι και κατά τις
επόμενες κατακτήσεις από τους Φράγκους και τους
Οθωμανούς, στη θάλασσα και πάλι αναζήτησαν να
ελαφρύνουν τα δεινά τους.
Εδώ υπάρχει κι ένα αξιοπερίεργο. Στο θαύμα
αυτό βοήθησαν πολύ και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή περιφρόνηση των νομάδων Τούρκων προς το εμπόριο και η παντελής
απειρία, η ασχετοσύνη τους θα έλεγα, γύρω από
τα ναυτικά. Οι Οθωμανοί, λαός κατ’ εξοχήν πολεμικός, ουδέποτε κατόρθωσαν να γίνουν ναυτικοί και
ποτέ δεν αντελήφθησαν τη σημασία του «Κράτους
της θαλάσσης», όπως τη διατύπωσε χιλιάδες χρόνια
πριν ο Θεμιστοκλής (γι’ αυτό, άλλωστε, οι Οθωμανοί
ποτέ δεν απέκτησαν έναν Θεμιστοκλή). Αφού δεν
κατόρθωσαν, λοιπόν, να δημιουργήσουν ναυτικούς
πληθυσμούς και ναυτική συνείδηση, αναγκάζονταν
αφενός μεν να ενθαρρύνουν την κλίση των Ελλήνων
«ραγιάδων» προς το θαλάσσιο εμπόριο, αφετέρου
δε να συγκροτούν με αυτούς τα ναυτικά πληρώματα
του πολεμικού τους στόλου.
Ακόμη και πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, όταν οι Οσμανλήδες διείδαν την ανάγκη
να σχηματίσουν πειρατικούς στολίσκους, που είχαν
συγκροτήσει σε πολεμικό στόλο, προς τους Έλληνες
κατοίκους των παραλίων της Μικράς Ασίας και των
νησιών εστράφησαν. Περισσότερο δε εφάρμοζαν το
μέτρο αυτό, όταν πλέον υποκατεστάθησαν στη θέση
της καταλυμένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από πληροφορίες του Βενετού πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, γύρω στα 1593, μαθαίνουμε ότι εξακολουθούσε
τότε η υποχρέωση των υπόδουλων Ελλήνων να διαθέτουν ανά έναν άνδρα από 20 οικογένειες. Το 1596
υποχρεώθηκαν να καταταχθούν στον Οθωμανικό στόλο 20.000 ως «γαλιοντζήδες», «κατεργάροι» (κωπηλάτες) ή «λεβέντες» (πεζοναύτες).
Όταν, όμως, από τον 17ο αιώνα και μετά, τα
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ιστία αποτέλεσαν το κινητήριο μέσο των πολεμικών
πλοίων, τότε η εξάρτηση του Οθωμανικού Ναυτικού
από τους Έλληνες νησιώτες έγινε ακόμη περισσότερο έντονη και απαραίτητη.
Οι Τούρκοι, γενίτσαροι και άλλοι, απεδείχθησαν
κατάλληλοι να χειρίζονται τα πυροβόλα των καραβιών ή να επανδρώνουν τα «αγήματα εμβολής», με
τα οποία ενεργούσαν ρεσάλτα πάνω στα εχθρικά
πλοία και μετέτρεπαν τη ναυμαχία σε πεζομαχία.
Ήσαν όμως τελείως ανίκανοι να αναρριχώνται σαν
αίλουροι πάνω στα πολύπλοκα ξάρτια των ιστιοφόρων, να αραιώνονται στις αντένες των καταρτιών
πατώντας σε σχοίνινα σκαλιά και να χειρίζονται τα
βαριά πανιά, μετέωροι μεταξύ ουρανού και θάλασσας και μάλιστα σε καιρό καταιγίδα. Για τις δουλειές
αυτές χρειαζόντουσαν γεννημένοι ναυτικοί, μεγαλωμένοι και ζυμωμένοι από μούτσοι στα τερτίπια
των ανέμων και την αλμύρα της θάλασσας, να νιώθουν μέσα στο πετσί τους τις ιδιοτροπίες και τους
θυμούς της και να είναι ικανοί να την δαμάζουν.
Ήσαν δουλειές που ταίριαζαν μόνο στους Έλληνες.
Ερχόμαστε στον 18ο αιώνα, όταν το Οθωμανικό Ναυτικό άρχισε να παρακμάζει, αλλά εξακολουθούσε να συγκαταλέγεται πάντοτε μεταξύ των
ισχυρότερων στη Μεσόγειο. Τότε τα πληρώματα
τού στόλου του έφθασαν να αποτελούνται σχεδόν
αποκλειστικώς από Έλληνες νησιώτες και οι Τούρκοι
χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να εξασφαλίσουν
τις υπηρεσίες των Ελλήνων αξιωματικών, ναυτών
και τεχνιτών, κυρίως με πιέσεις και υποσχέσεις.
Σαράντα τρία νησιά του Αιγαίου υπάγονταν στον
Τούρκο ναύαρχο, τον Καπουδάν πασά, και είχαν την
υποχρέωση να στέλνουν μια ή δυο φορές τον χρόνο
ορισμένο αριθμό νέων, που εν μέρει μισθοδοτούσαν οι Κοινότητες (ένα άλλο μέρος πλήρωναν οι
Τούρκοι), για να υπηρετούν ετήσια θητεία ως «μελλάχηδες» ή «νεφερλήδες». Οι πολύ λίγοι από τους
βιαίως ναυτολογούμενους που αλλαξοπιστούσαν,
ανερχόντουσαν ραγδαίως την Ιεραρχία και καταλάμβαναν ανώτατα αξιώματα. Αλλά και πολλοί μη
αλλαξοπιστήσαντες, οι οποίοι διακρίνονταν για την
τόλμη, τη ναυτική και τη διοικητική τους ικανότητα,
κατόρθωναν να γίνουν απαραίτητοι στον τουρκικό
Στόλο, παρέμεναν και ελάμβαναν βαθμούς, καταλάμβαναν θέσεις αποφασιστικής σημασίας στα
ανώτερα κλιμάκια του στόλου αυτού, καθώς και
τη διοίκηση των Ελλήνων που υπηρετούσαν σ’ αυτόν. Σε τούτο τον ρόλο διέπρεπαν οι Υδραίοι, όπως
ο καπετάν Γεώργης Δήμα Βούλγαρης (μπας ρεΐσης
του ουτζ αμπαρλί: πρώτος πλοίαρχος της τουρκικής
ναυαρχίδας) και ο Νικόλαος Κοκοβίλας, οι οποίοι διετέλεσαν αργότερα και Διοικητές της Ύδρας κ.ά.
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Ο Γάλλος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη A.L.
Castellan, που επισκέφθηκε την Ύδρα, μας δίνει επιγραμματικά μια σαφή εικόνα για τις σχέσεις μεταξύ
Ύδρας και Πύλης, σε μία από τις αξιόλογες «Επιστολές» του το 1797: «…Οι Τούρκοι έχουν μεγάλα οφέλη από το νησί αυτό, ώστε να μην διανοούνται να το
υποδουλώσουν τελείως. Η Ύδρα και τα Ψαρά τους
δίνουν τους καλύτερους ναύτες και τον μεγαλύτερο
αριθμό των αξιωματικών του Στόλου».
Επιπλέον του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού
που αντλούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα
ελληνικά νησιά, χρησιμοποιούσε και τα καράβια τους
στις πολεμικές επιχειρήσεις της -ως μάχιμα και βοηθητικά (κυρίως υδροφόρα)- που συνόδευαν τον Οθωμανικό Στόλο. Πολλά όσα περιστατικά καταγράφονται,
που πείθουν ότι από τα μέσα του 18ου αιώνα, μέχρι
την Επανάσταση του 1821, το προσωπικό και το υλικό
της Ελληνικής ναυτιλίας αποτελούσαν απαραίτητο και
αναντικατάστατο συμπλήρωμα της θαλάσσιας δύναμης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αυτή την κατάσταση την επιβεβαιώνει και ο δικός μας λόγιος Κοραής, σε ένα από τα περίφημα
«Υπομνήματά» του: «…Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι αν μπορούσε η Οθωμανική Κυβέρνηση να προβλέψει ότι κάποια ημέρα οι Έλληνες θα
κατόρθωναν να αποκτήσουν εμπορικό ναυτικό με
πολλά πλοία, θα το καταπόντιζε από την πρώτη του
δημιουργία. Τώρα όμως δεν τολμάει να αναστείλει
την επίδοσή του εξαιτίας των ωφελειών που αποκομίζουν οι δικοί της στόλοι».
Οι Οθωμανοί ποτέ δεν μπόρεσαν να σκεφθούν
όπως σκεπτόταν ο Έλληνας Κοραής (ο οποίος, σημειωτέον, δεν ήταν ναυτικός). Γιατί τους έλλειπε η
διορατικότητα να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν
τον μεγάλο λάκκο στη θάλασσα που τους έσκαβε ο
«ραγιάς», γιατί απλούστατα δεν μπορούσαν να σκεφθούν ναυτικά.
Ωστόσο, όσο και να ήταν απεχθής ο φόρος της
υποχρεωτικής θητείας των Ελλήνων στον οθωμανικό στόλο, δεν έμεινε και χωρίς ευνοϊκές συνέπειες
για το Γένος μας. Διότι, όπως γίνεται κατανοητό (οι
Τούρκοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ούτε αυτό)
οι αποστελλόμενοι κατά την άνοιξη κάθε έτους και
επανερχόμενοι συνήθως κατά τον χειμώνα νέοι,
αποκτούσαν γνώσεις των συνθηκών της υπηρεσίας
πάνω σε ένα πραγματικό πολεμικό ναυτικό, έστω
και αν υστερούσε σε οργάνωση, μάθαιναν τις ικανότητες και αδυναμίες των Τούρκων (των αυριανών
αντιπάλων τους) και εξίσου σημαντικό, απομάκρυναν έτσι γενιές Τούρκων από κάθε ενασχόληση και
εμπειρία γύρω απ’ τα ναυτικά. Οι Οθωμανοί κατάληξαν να είναι ουσιαστικώς εξαρτημένοι από τους
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Έλληνες ναύτες, χωρίς τους οποίους ήταν αδύνατον
να κινήσουν τους στόλους τους.
Και αυτό ακριβώς έπαθαν, όταν εξερράγη η Ελληνική Επανάσταση. Στερήθηκαν τις υπηρεσίες των
Ελλήνων ναυτικών, γιατί πολλούς απ’ αυτούς φόνευσαν, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν τον τουρκικό στόλο και έφυγαν. Ο Οθωμανικός στόλος βρέθηκε παράλυτος κατά το πρώτο τρίμηνο και δόθηκε χρόνος
στην Επανάσταση να ενισχυθεί και να εξαπλωθεί
σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια τα τουρκικά πλοία
ποτέ δεν επανδρώθηκαν αποτελεσματικά, αλλά
μόνο από Τυνήσιους και Αλγερίνους πειρατές και
διάφορους τυχοδιώκτες Μαλτέζους και Γενουάτες.
Πρέπει να επισημάνουμε ακόμη τον σημαντικό
ρόλο των Διερμηνέων (Δραγουμάνων) του Στόλου.
Τους Έλληνες Φαναριώτες, τους προικισμένους με
μόρφωση, γλωσσομάθεια, διπλωματική ικανότητα
και ευστροφία, οι οποίοι διεξήγαγαν τις πολυσχιδείς
δραστηριότητες του Καπουδάν πασά (του Τούρκου
ναυάρχου του Αιγαίου, όπως αναφέραμε) με τα νησιά που εξουσίαζε σε ζητήματα διοικητικά, οικονομικά, φορολογικά, κληρονομικά και προσωπικού.
Οι Διερμηνείς του Στόλου, λόγω της πνευματικής υπεροχής απέναντι στους κυρίαρχους Τούρκους, έφθασαν να κατευθύνουν, έστω και εκ του
αφανούς, τη ναυτική πολιτική της Αυτοκρατορίας
και να ασκούν την επίβλεψη της αυτοδιοίκησης
των νησιών εκ μέρους του Καπουδάν πασά. Αυτοί
οι Έλληνες αξιωματούχοι υποστήριζαν, γενικώς, τα
αιτήματα των νησιωτών (έστω με το αζημίωτο) και
θα πρέπει να συγκαταλεχθούν στους παράγοντες
επιτυχίας της Επανάστασης και συγκεκριμένα του
θαλάσσιου αγώνα.
Σχετικά, τώρα, με τη ναυτική στρατηγική των αντιπάλων στον Αγώνα, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Υπήρξε έλλειψη ενός
πλήρους πολεμικού σχεδίου και από τις δύο πλευρές.
Για τους Έλληνες ήταν φυσική και ευεξήγητη, διότι η
οργάνωσή τους δεν είχε εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο
που να επιτρέπει τη σχεδίαση και εφαρμογή ενός
ενιαίου πολεμικού σχεδίου. Εν τούτοις, από τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν τις ναυτικές τους δυνάμεις
στις επιχειρήσεις, ιδίως από την ανάθεση της αρχηγίας του υδραίικου στόλου στον Μιαούλη, καταφάνηκε ότι σπανιότατα παρέκλιναν από τις βασικές Αρχές
του Πολέμου, δηλαδή της εμμονής στο σκοπό, της
επιθετικότητας και του αιφνιδιασμού και εξηγεί την
εξ ενστίκτου εφαρμογή των γενικών αρχών της Ναυτικής Στρατηγικής. Γι’ αυτό οι νησιώτες επέτυχαν να
εκπληρώσουν την αποστολή τους: Απαγόρευσαν τον
έλεγχο της θάλασσας στον αντίπαλο, στη μεγαλύτερη περίοδο του αγώνα.
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Aπόσπασμα από την Αναφορά των Υδραίων «Περί των του Αγώνος Απαιτήσεων»

Διότι αν ο Οθωμανικός στόλος εύρισκε τη θάλασσα ελεύθερη, θα μπορούσε εύκολα, αφ’ ενός
μεν να προλάβει την επέκταση του κινήματος, αφ’
ετέρου δε ασκώντας στενό αποκλεισμό των ελληνικών παραλίων, θα μπορούσε να ανεφοδιάζει τα
πολιορκούμενα φρούριά του, να τα ενισχύει, να
παρατείνει την αντίστασή τους και να τα κάνει δικές του βάσεις εξόρμησης εναντίον των επαναστατών. Αυτές οι δυνατότητες του αντιπάλου, έπρεπε
να αποτελούσαν στόχους της Οθωμανικής ναυτικής
στρατηγικής. Οι Οθωμανοί τις αγνόησαν, ή μάλλον
δεν τις αντελήφθησαν καθόλου. Αντιθέτως, τις είχαν ορθώς εκτιμήσει οι Έλληνες νησιώτες, πριν από
την Επανάσταση. Στην περίφημη Αναφορά των
Υδραίων «Περί των του Αγώνος Απαιτήσεων», περιλαμβάνεται και η εξής επιγραμματική φράση: «Η
Ελλάς υπό θαλασσών περιβρεχομένη ήθελεν άμα τη
Επαναστάσει κατακλυσθή υπό σμήνους εχθρών εάν
τα πλοία των τριών νήσων δεν εσχημάτιζον Εθνικόν
Στόλον».
Θα μπορούσε, επίσης, ο τουρκικός στόλος να
διακόψει κάθε επαφή των επαναστατών με το εξωτερικό, από το οποίο εφοδιάζονταν με τρόφιμα,
πολεμοφόδια και άνδρες. Αλλά εξίσου σημαντικό, μέσω της επικοινωνίας τους με την Ευρώπη, οι
επαναστάτες διέδιδαν προς τα έξω το κίνημά τους
για την ελευθερία και ενίσχυαν το ρεύμα του φιλελληνισμού, που παρέσυρε τελικώς τις ξένες κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τον αγώνα της Ελλάδας
και να επιβάλουν στην Τουρκία να αναγνωρίσει
την ελευθερία της. Θα μπορούσαν ακόμη τα πλοία
του Σουλτάνου να διακόψουν τις συγκοινωνίες των
διαφόρων επαναστατημένων τμημάτων της Χώρας
μεταξύ τους, οι οποίες, λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της Χώρας μας, διεξάγονταν σχεδόν

αποκλειστικά από τη θάλασσα, καθώς και να περιορίσει την επανάσταση σε μεμονωμένες και ασύνδετες μεταξύ τους εστίες ανταρσίας. Κρίσιμα σφάλματα των Οθωμανών, από τα οποία επωφελήθηκαν οι
Έλληνες (Δημητρίου Λισμάνη, αντιπλοιάρχου Π.Ν.,
«Η στρατηγική των αντιμαχομένων κατά τον ναυτικό
πόλεμον του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος», 1976).
Αυτή τη σημασία της θάλασσας, είχαν κατανοήσει ακόμη και οι στεριανοί Έλληνες αγωνιστές και η
Ελληνική Κεντρική Επαναστατική Διοίκηση (η οποία
αποτελείτο κυρίως από στεριανούς), ώστε πάντοτε επικαλούντο τη συνδρομή του «Θεοφρουρήτου
Στόλου». Σε πολλά έγγραφα της Πελοποννησιακής
Γερουσίας (1821), του Εκτελεστικού και του Βουλευτικού (1822–1823) τονίζεται η αποφασιστική σημασία του ρόλου του Ναυτικού για την Επανάσταση.
Σε ένα απ’ αυτά χαρακτηρίζεται το Ναυτικό ως
«αντικείμενον, άνευ του οποίου και τυφλοίς δήλον
ότι αδύνατον να σωθή η Ελλάς εάν και μυρίας μάχας
ήθελε κερδήσει κατά ξηράν».
Η γενική εικόνα, λοιπόν, που εμφανίζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέσα από τα αρχεία της Ύδρας,
είναι εκείνη μιας μεγάλης δύναμης η οποία ποτέ
δεν αντελήφθη τη σημασία της θάλασσας, άφησε
τη θάλασσα στους Έλληνες και υπέστη τις συνέπειες. Ποτέ δεν μπόρεσε να ελέγξει τον ναυτικό Αγώνα στην Ελληνική Επανάσταση. Ίσως γιατί ποτέ δεν
αντελήφθη ότι στη θάλασσα δεν επικρατεί ούτε ο
πιο δυνατός ούτε ο πιο έξυπνος, επικρατεί ο πιο
ναυτικός.
«Περί των του αγώνος απαιτήσεων» φωτό ειλημμένη στις 27-10-2015 από το: http://
anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/7/d/8/metadata-22-0000058.
tkl&do=74544.pdf&pageno=6&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=8&
lang=el
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Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
του Ακαδημαϊκού Αντιναυάρχου Ι. Ν. Τούμπα
Διάλεξη στο ΝΝΑ στις 28 Ιανουαρίου 1987
Αναδημοσίευση από το τεύχος Νο 641/Μαρτίου 1987 περιοδικού «Ναυτική Ελλάς»

Επιμέλεια: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Β΄ Μέρος

Μ

ετά μίαν εβδομάδα ο Παπάς με ειδοποίησε ότι ενόμιζε ότι είχε την λύσιν. Ο χώρος
των Παλαιών Παραπηγμάτων εις την λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας είχε το γεωμετρικόν σχήμα τραπεζίου. Εάν η βορεία πλευρά ετέμνετο από γραμμήν
παράλληλον προς την λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας, τότε το γενικόν σχήμα της περιοχής θα ετετραγωνίζετο και το απομένον άνω τμήμα της παρά της
οδού Δεινοκράτους, εκτάσεως περίπου 14.000 τετραγωνικών πήχεων, θα ημπορούσε να διατεθεί εις
το Ναυτικόν διά να κτισθεί το νοσοκομείον του.
Δεν υπήρχον ιδιώται ιδιοκτήται. Ανήκε εις το Δημόσιον και υπήγετο εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων.
Κατετόπισα αμέσως πλήρως τον Υπουργόν Ναυτικών, τον αείμνηστον Σοφ. Βενιζέλον, ο οποίος ενεστερνίσθη με ζέσιν και υιοθέτησε τας σκέψεις που
του έθεσα υπόψη.
Έκτοτε κατά αξιοθαύμαστον τρόπον εβοήθη τας
προσπάθειας του Ναυτικού εν σχέσει με το ζήτημα
του νοσοκομείου και ακόμη όταν είχε παύσει να είναι υπουργός Ναυτικών.
Κατά ευτυχή συγκυρίαν υπουργός Δημοσίων Έργων ήτο ο αείμνηστος Πρόεδρος Στρατηγός Στυλ.
Γονατάς. Τον εγνώριζα. Εζήτησα να με δεχθεί. Μετά
μίαν ώραν ήμουν εις το γραφείον του. Παρά τον κίνδυνον να μακρηγορήσω, νομίζω ότι αξίζει να επαναλάβω επί λέξει τα της συναντήσεως αυτής.
Έχων τον χάρτη της περιοχής υπό μάλης επήγα εις
το γραφείον του υπουργού. Εγνώριζα ότι από την επίσκεψιν αυτήν εξηρτάτο το παν. Ή το Πολεμικόν Ναυτικόν θα εθεράπευε την τρομερόν έλλειψιν που το
εμάστιζε και θα απέκτα το νοσοκομείον ή θα εγκατελείπετο οριστικώς πλέον κάθε προσπάθεια οικοδομήσεώς του. Με το προσηνέστατον ύφος του ο Γονατάς
με ηρώτησε ποίος ήτο ο σκοπός της επισκέψεώς μου.
— Απήντησα ότι ήμουν εκεί διότι επεθύμουν να
του παράσχω μίαν μεγάλην υπηρεσίαν.
— Η απάντησίς του ήτο. Να κουμπωθώ;

— Μάλιστα κύριε Πρόεδρε υπήρξεν η ιδική μου
ανταπάντησις.
Έδειξα εις τον Υπουργόν τον χάρτην του χώρου
της τοποθεσίας των Παραπηγμάτων. Ετράβηξα την
γραμμήν που ετετραγώνιζεν την περιοχήν.
— Ιδού η υπηρεσία που σας προσφέρω. Βλέπετε
πόσον εβελτιώθη η περιοχή.
Και η φυσική ερώτησις του Γονατά ήτο:
— Και το τμήμα που κόβεται, τι θα γίνει;
— Ναυτικόν Νοσοκομείον.
Τη στιγμήν εκείνην επαίζετο το παν.
Η απάντησις του Γονατά ήτο σαφής και εξόχως
ανακουφιστική δι’ εμέ.
Είμαι σύμφωνος!
Ειλικρινώς και σήμερον ακόμη, μετά πάροδον 38
και πλέον ετών, δεν ημπορώ να εξηγήσω πώς κατόρθωσα κατά την στιγμήν εκείνην να συγκρατηθώ και
να μην εκδηλώσω την χαράν μου θορυβωδώς.
Συνεζητήσαμεν διά μακρών, έως τας 4.30 το
απόγευμα.
Ο Γονατάς εκάλεσεν αρμοδίους, συμβούλους,
έκαμε τα πάντα. Έπρεπε να γίνει Νόμος. Συνετάχθη
το σχετικόν νομοσχέδιον και εστάλη εις την Βουλήν.
Έπρεπε να γίνουν όλα τάχιστα και τούτο κυρίως διά
να μη μάθουν τας προσπάθειάς μας διάφοροι άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα αντενεργούσαν,
ως και συνέβη άλλωστε αργότερον, αλλά βεβαίως
κατόπιν εορτής.
Οι δύο υπουργοί Δημοσίων Έργων και Ναυτικών εντός τριών μόλις ημερών και ενεργούντες με
μεγάλην μυστικότητα επέτυχαν την ψήφισιν παρά
της Βουλής, του Νόμου 416/1947 διά του οποίου
παρεχωρήθη δωρεάν εις το Πολεμικόν Ναυτικόν, το
οικόπεδον συνολικής εκτάσεως 14.000 τ.π.
Κατ’ αυτόν τον απίθανον τρόπον απεκτήθη το
οικόπεδον.
Ευτυχώς η καλή τύχη του Ναυτικού εσυνεχίζετο.
Διότι την εποχήν εκείνην εσημειώθη και μια άλλη
ευνοϊκότατη συγκυρία.
Με το δόγμα Τρούμαν είχε φθάσει μαζί με τας
άλλας Αμερικανικάς αποστολάς και η Ναυτική υπό
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τον ναύαρχον με τον οποίον εγνωριζόμουν και είχαμε συνδεθεί εις την Αμερικήν φιλικώς.
Του είχα αναπτύξει τα σχέδιά μου και εζήτησα
την συνδρομήν της Αμερικανικής αποστολής.
Συγκεκριμένως παρεκάλεσα να εκπονήσουν οι
Αμερικανοί, βάσει των τότε νεοτέρων αρχιτεκτονικών αντιλήψεων, σχέδια προτύπου Νοσοκομείου
iso 200 τουλάχιστον κλινών.
Ο Snakemberg εκινητοποιήθη δραστηρίως.
Τα σχέδια έφθασαν τάχιστα από την Ουάσιγκτον
και παρεδόθησαν προς επεξεργασίαν εις τον προ
ολίγου έχοντα τερματίσει την θητεία του εις το Πολεμικόν Ναυτικόν, Καθηγητήν του Πολυτεχνείου
αείμνηστον Αντ. Κριεζήν, προσφερθέντα ευγενώς
να παράσχει τας υπηρεσίας του δωρεάν.
Ούτως προσάρμοσε τα σχέδια κατά λαμπρόν
τρόπον εις την ιδιομορφίαν του οικοπέδου μας και
πλην των άλλων επέτυχε την ευφυά εκμετάλλευσιν
της κλίσεως του χώρου με αποτέλεσμα να κερδηθούν πολεοδομικώς δύο όροφοι.
Εν τω μεταξύ είχα παρακαλέσει διαφόρους αρμοδίους γνωστούς μου, όπως παράσχουν την συμβολήν των και τας συμβουλάς των εις το έργον
μας. Προσωπικότητες διακεκριμένοι, όπως ο επιφανέστατος χειρουργός αείμνηστος Καθηγητής Μ.
Μακκάς, ο παθολόγος αείμνηστος Θωμάς Δοξιάδης,
αι αείμνηστοι κυρίαι Βιργ. Ζάννα, πρόεδρος των
Εθελοντριών του Ε.Ε.Σ., η κυρία Μεσολωρά διευθύντρια των νοσοκομείων του Ε.Ε.Σ. και άλλαι προσωπικότητες που συνέβαλαν εις ειδικάς μελέτας και
κυρίως εις τον ακριβή προσδιορισμόν του αριθμού
των κλινών και της σχέσεως χειρουργείων και των
διαφόρων επιστημονικών ιατρείων. Υπήρξαν όντως
πολύτιμαι αι συνεργασίαι των.
Διά την εκκίνησιν του Νοσοκομείου ορίσθη μετά
αλλεπαλλήλους συσκέψεις με πολλούς αρμοδίους
ο αριθμός των 150 κλινών.
Είχε προβλεφθεί κατά την εκπόνησιν των σχεδίων μελλοντική επέκτασις του κτιρίου, ως τούτο έγινεν άλλωστε βραδύτερον.
Ο Κριεζής εβοηθήθη πολύ κυρίως εις τα θέματα
της λειτουργικότητος και συνεργασίας των διαφόρων χώρων του Νοσοκομείου από τας κυρίας Ζάννα
και Μεσολωρά.
Σημαντικάς υπηρεσίας παρέσχον επίσης οι αείμνηστοι πλοίαρχοι, ιατροί τότε, Μπίστης, Βεργής,
Παπαδημητρίου και άλλοι.
Έπρεπε να γνωσθεί εις το προσωπικόν του Πολεμικού Ναυτικού η απόφασις περί ιδρύσεως του
Νοσοκομείου. Εκάλεσα από το Ναύσταθμο τον τότε
Σημαιοφόρο τεχνίτη Γ. Βαμμένο ειδικό διά κατασκευάς προπλασμάτων (μακέτες) και του ανέθεσα
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την κατασκευή υπό κλίμακα του προπλάσματος του
κτιρίου. Ούτος υπό τας οδηγίας του Αρχιτέκτονος
Κριεζή κατεσκεύασε τάχιστα ένα θαυμάσιο πρόπλασμα, το οποίο και ετοποθέτησε επί ειδικής τραπέζης
εις το γραφείον μου διά να το βλέπουν οι πάντες.
Και το έκαμα αυτό διότι, ως εφοβούμην και προέβλεπα, είχε τότε εμφανισθεί μια σοβαρά εξωναυτική αντίδρασις εις τα σχέδιά μας περί νοσοκομείου,
η οποία είχεν ατυχώς και τη μη αναμενομένην και
διά τούτο πλέον επικίνδυνον συνδρομήν μιας εσωναυτικής κωλυσιεργίας.
Ως ανέφερα προηγουμένως υπήρξεν όντως ευτύχημα διά την δημιουργίαν του νοσοκομείου, η παρουσία του Σοφ. Βενιζέλου ως Υπουργού Ναυτικών.
Εδέχετο τας εισηγήσεις μας και μερικές φορές ημπορώ να είπω ότι προέτρεχεν εις την λήψιν αποφάσεων.
Χωρίς την παρουσίαν και την ένθερμον συμβολήν
του αειμνήστου Κρητός αμφιβάλλω πολύ, εάν θα
εφθάναμεν εις το αίσιον πέρας των προσπαθειών μας.
Ελήφθησαν τότε διάφορα μέτρα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά, εξοπλιστικά, που ήσαν πλέον
απαραίτητα.
Αλλά και ο διάδοχος του Βενιζέλου εις το Υπουργείον Ναυτικών, ναύαρχος Αλ. Σακελλαρίου ενεπνέετο ευτυχώς και αυτός από τας διαθέσεις του προκατόχου του και εβοήθησεν σημαντικότατα εις το
όλον έργον.
Εσκέφθην ότι θα ήτο ορθόν και συμφέρον διά
το ίδρυμα να συνδεθούν τα στελέχη του Πολεμικού
Ναυτικού οικονομικώς με το Νοσοκομείο ώστε να
αντιληφθούν την πραγματικότητα αλλά και το συμφέρον των και να αντιδράσουν εις τας κακοβούλους
ενεργείας αυτών που προσεπάθουν να υποσκάψουν το έργον. Και ταυτοχρόνως να αποκτήσουν
οικονομικά δικαιώματα επί του Νοσοκομείου. Ελήφθη και εκοινοποιήθη ειδική απόφασις του Βενιζέλου επαναληφθείσα και παρά του Σακελλαρίου, η
οποία καθόριζεν την επιβολήν μηνιαίας κρατήσεως
επί των αποδοχών των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, προς ενίσχυσιν του Νοσοκομείου.
Πρέπει να επισημάνω ότι κατά την κατάθεσιν
του θεμελίου λίθου, η οποία επισήμως έγινεν αφού
είχεν ήδη οικοδομηθεί ο σκελετός μπετόν αρμέ του
κτιρίου, επεδίωξα να δοθεί ιδιαιτέρα όλως επισημότης και τούτο διά να φανεί σαφώς ότι όλοι μέχρι
του Υπουργού και των Βασιλέων υιοθέτουν και επεκρότουν τη δημιουργία του Ναυτικού Νοσοκομείου.
Εις την τελετήν παρέστησαν ο Βασιλεύς Παύλος
και η Βασίλισσα Φρειδερίκη, ο Υπουργός Ναυτικών
Ναύαρχος Σακελλαρίου και εξεφώνησα ο ίδιος την
σχετικήν ομιλίαν.
Συνεχίζεται
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Η κηδεία και ο ενταφιασμός του Ναυάρχου
Γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τέτσης - ζωγράφος - μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Ο

Κουντουριώτης ήταν θρύλος, το ζωντανό παραέδειχνε να κουβαλάει ένα τέτοιο παρελθόν, είχε
μύθι για κάθε νήπιο-παιδί της Ύδρας.
πάντα μια καλή κουβέντα για κάθε ένα που συναΗ ιστορία των κατορθωμάτων ερχόταν μετά,
ντούσε. Τις τακτικές επισκέψεις και παραμονές στην
Ύδρα μαρτυρεί η υπογραφή του για την συντακτική
αργότερα. Ο θρύλος δεν ήταν μόνον ιδέα, γινόταν
απόφαση περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών,
απτός με την αναμνηστική γλυπτική σύνθεση που
που φέρει ημερομηνία 16 Αυγούστου 1929 και τόπο
είχε ανεγερθεί, αυτονόητα, για να θυμίζει την τόλμη
«Εν Ύδρα τη 16 Αυγούστου 1929.
και τον ηρωισμό του, έπειτα από τις πασίγνωστες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ναυμαχίες της Λήμνου και της Έλλης.
Παύλος Κουντουριώτης»
Πλήγμα στο υπογάστριο της κραταιάς έδρας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρασύροντας αυτόν
(Υπάρχει φωτογραφία, μεταξύ
τον κολοσσό σε αδράνεια και αμηχανία, απελευάλλων που εικονίζεται στα
θερώνοντας ακολούθως όλα τα μεγάλα και μικρά
Προπύλαια της Ακαδημίας).
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και που γινόταν έτσι
Το 1929 είναι εβδομήντα τεσσάρων ετών· για τον
κυρίαρχος της θάλασσας που ενώνει τις δύο ακτές
τότε μέσο όρο ηλικίας είναι για αυτόν κάπως προτης Ελλάδος.
χωρημένη· είχε καταλάβει, πότε μπορεί η διαδρομή
Αυτά γνωστά για μας· τότε ήταν ο θρύλος για τα
της ζωής του να έχει το άγνωστο, πότε, το φυσικό
παιδιά, το μυθικό πρόσωπο που στεκόταν επιβλητέλος. Είχε θελήσει όταν θα περνούσε στην άλλη
τικό πάνω ψηλά στην κορυφή του γλυπτού ήρεμο
πλευρά, την άγνωστη του πνεύματος, εκεί που ούτε
έχοντας εκπληρώσει αποστολές και καθήκοντα. Κλιναυμαχίες ούτε αξιώματα υπάρχουν να έμενε το
μακωτά κυλούσαν επεισόδια της γλυπτικής συνθέφθαρτό σώμα του κάπου εκεί στο σπίτι των προσεως που κατέληγαν σε πρώτο πλάνο με ένα αδέξια
γόνων του, λίγα μέτρα πιο κάτω. Και γι’ αυτό είχε
φτιαγμένο λεοντάρι. Το αναμνηστικό αυτό συγκρόφροντίσει να ανοίξουν έναν λάκκο, -τον μελλοντικό
τημα περιεβάλλετο από ένα περίφραγμα που πατάφο του- εκεί που βρίσκεται τώρα ο μεγάλος Σταυρέπεμπε στην ναυτική ιδιότητα του τιμωμένου,
ρός να δηλώνει πως υπήρξε εδώ και ογδόντα χρόδηλαδή άγκυρες και σχοινιά από μαντέμι βαμμένα
νια, και που δεν παρέλειπα να υπάρχει ως έμβλημα
πράσινα με σκοπό κάποια προστασία, ώστε να μην
ο Σταυρός μέσα στα έργα που είχαν θέμα την πλαεισχωρούν επισκέπτες· όμως υπήρχαν κάποιοι που
γιά τούτη.
παραβίαζαν σαν απρόσκλητοι· τα παιδιά, που αδιΤο όρυγμα αυτό υπήρχε για κάμποσα χρόνια
αφορούσαν και σκαρφάλωναν στους αναβαθμούς
πριν τον δεχτεί το χώμα και ο βράχος της Ύδρας. Για
του γλυπτού. Η ενθύμηση των ηρωικών στιγμών του
λόγους προστασίας ήταν σκεπασμένο με δυο-τρία
Ναυάρχου γινόταν ένα με το παιχνίδι.
μαδέρια, που όταν τις χειμωνιάτικες ηλιόλουστες
Το αναμνηστικό αυτό γλυπτό βρίσκεται εκεί καμέρες μάς πήγαινε η μητέρα μας προς εκεί να περταμεσής της παραλίας περίπου έναν αιώνα, ζώντος
πατήσουμε, -Τετάρτες και Σάββατα το απόγευμα,
του Ναυάρχου, σε τέτοια θέση που πηγαίνοντας
τότε τα σχολεία λειτουργούσαν έξι
σπίτι του, (τι σπίτι! αρχοντικό παλάτι!)
μέρες την εβδομάδα Τετάρτη και
είτε ακολουθώντας τον ένα δρόμο, είτε
Σάββατο δεν γίνονταν μαθήματα
τον άλλο δεν γλύτωνε, ήταν πάντα υποαπογευματινά- μας πήγαινε ως τα
χρεωμένος να θωρεί τον εαυτό του.
πεύκα, αυτά που είχε φροντίσει ο
Πάντα καταδεχτικός προς κάθε συμπαΝαύαρχος να φυτευτεί η πλαγιά.
τριώτη του όταν ερχόταν στην Ύδρα -ταΣυχνή η διασκέδασή μας να χοροκτικός στο αρχοντικό το κληρονομηθέν
πηδάμε πάνω στα μαδέρια που
από τον παππού του Γεώργιο, νεώτεβοηθούσε και η ελαστικότητα του
ρο αδερφό του Λάζαρου, αρχηγού της
ξύλου και κάμποσες φορές το παιοικογένειας- με το πλοίο της γραμμής,
χνίδι-διασκέδαση το συμπλήρωνε η
παρά τα κατ’ επανάληψη ανώτατα καμετακίνηση και το κατέβασμα στον
θήκοντα του αρχηγού κράτους, δεν Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης εγκαίρως σκαμμένο τάφο.
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Κάποτε το παιχνίδι μας τελείωσε· είχε φτάσει η
στιγμή που θα δεχόταν τον μεγάλο ένδοξο νεκρό.
Ήταν 22 Αυγούστου το 1935. Είχε αφήσει την τελευταία ανάσα του στην Αθήνα. Το τίμιο φέρετρο μετέφερε στην Ύδρα ένα αντιτορπιλλικό που αγκυροβόλησε κάτω ακριβώς από το όρυγμα του τάφου.
Δεν ξέρω αν το πένθος ήταν πανελλήνιο, όπως
του έπρεπε, όμως για την Ύδρα ήταν ημέρα ιστορική, σημαδιακή. Τελευταίες μεγάλες στιγμές της
πρόσφατης ιστορίας μας. Δεν θυμάμαι, ποια διαδρομή ακολούθησε για να φτάσει στο αρχοντικό
παλάτι ο πρότινος οικοδεσπότης.
Θυμάμαι πως είχε τοποθετηθεί το φέρετρο στο
μέσον της μεγάλης σάλας του πάνω ορόφου, όπως
συνηθίζετο ξέσκεπο και όπως ήταν τότε το τυπικό.
Ξεσηκωμένο το νησί ακόμα και οι μοναχικοί τσοπαναραίοι που κάποτε θα είχαν υπηρετήσει υπό τις
διαταγές του εκτελώντας τα παραγγέλματα στα ελληνοαρβανίτικα.
Όλοι περνούσαν σιωπηλοί μπρος από το φέρετρο
καταθέτοντας φόρο σεβασμού και τιμής, προσκυνώνατς το τίμιο σκήνωμα, μεταξύ αυτών οικογενειακώς και εμείς. Επειδή το φέρετρο ήταν τοποθετημένο κάπως υψηλά και μη φτάνοντας το μπόι μου
να προσκυνήσω ή με σήκωσαν λίγο ή πάτησα σε κάποιο μικρό σκαμνί. Η ατμόσφαιρα απέπνεε γαλήνη
και συγκίνηση. Όλοι γνώριζαν πως έκλεινε το βιβλίο
με το δοξασμένο παρελθόν.
Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλλει στη γειτονική
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, παλιά ενορία του
(πρόσφατα αναστηλώθηκε χάρις στην γενναιοδωρία
μη Υδραίου) και ήταν αδύνατο να υπήρχε χώρος για
τον Υδραίικο λαό, παρά μόνο για τους λίγους συγγενείς, κάποιους επισήμους του Ναυτικού και του κλήρου που παρίστατο όπως και ο τότε Μητροπολίτης.
Η ακολουθία εψάλλει κατά επιθυμία του απλά από
έναν παπά –τον πρωτοπρεσβύτερο Παπα-Δημήτρη
Χελιώτη– τον οποίο εσέβετο ιδιαίτερα ο Ναύαρχος.
Ο αγαθός Ιερουργός, χήρος, με δυο κόρες στη φαμίλια του. Ο Μητροπολίτης Προκόπιος μόνον θεατής.
Πραφανώς δεν θα τον ήθελε (και πώς ήταν δυνατόν
να δεχθεί την τελευταία ευχή και ευλογία από εκείνον που έχωνε τη μύτη του και έβαζε την ουρά του
«ως μη ώφειλε» στα πολιτικά που όντας αντίθετος
στην Τριανδρία και όντες οι Υδραίοι ένθερμοι Βενιζελικοί κινδύνευσε να τον λιντσάρουν, τόσο που
κάποιοι νέοι Υδραίοι τον φυγάδευσαν νύκτα στην
απέναντι Πελοπόννησο, ώσπου να καταλαγιάσει η
κατάσταση. Ο Παπα-Χελιώτης με άκρα ταπεινότητα
και συγκίνηση διάβασε τις τελευταίες ευχές.
Μεγάλη στιγμή πλησίαζε. Ένα ρίγος διέτρεχε τα
πρόσωπα των παρόντων. Το φέρετρο κάτω από τον
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Ύδρα.
Σταυρός πάνω απο τον τάφο του Π. Κουντουριώτη

καταγάλανο ουρανό και τον Αυγουστιάτικο ήλιο
ακολούθησε όπως το έδαφος ήταν επικλινές, την
κάθοδο και σε λίγο θα κατέβαινε στον απλό τάφο,
στο σκάμμα, εκεί που λίγα χρόνια πριν χοροπηδούσαμε πάνω στα μαδέρια.
Ο κόσμος, όλοι τριγύρω στην πλαγιά, παρακολουθούσε αμίλητος· η απόλυτη σιγή, όπως ταίριαζε
για έναν τέτοιο άνδρα. Το φέρετρο με προσοχή και
σχεδόν με τρυφερότητα κατέβαινε στον λάκο της
Υδραίικης γης για να τον σκεπάσει.
Το αντιτορπιλλικό, αγκυροβολημένο κάτω ακριβώς σε αυτό το σημείο, έκλεινε από τα τηλεβόλα
του με είκοσι μία βολές, το δοξασμένο παρελθόν
του άξιου γόνου του νησιού, του Ναυτικού και της
Ελλάδος. Στιγμές πριν ογδόντα χρόνια ακριβώς.
«... μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν».
Εκ του κατά Ιωάννην ε΄ (24-30).
ΥΓ. Αυτό το παλάτι-φρούριο κινδύνευσε να γίνει ιδιοκτησία ασχέτων ημεδαπών ή αλλοδαπών. Επενέβη
το Υπουργείο Πολιτισμού με τον τότε Υπουργό ξεχωριστό ευπατρίδη, τον Τζαννή Τζανετάκη, τέκνο αντάξιο του Ναυτικού και το υπουργείο φρόντισε την επισκευή και τη συντήρησή του. Έκτοτε μένει κλειστό.
Θα μπορούσε εκεί να στεγαστούν έγγραφα - αρχεία
και στοιχεία ντοκουμέντα εθνικής σημασίας.
Ύδρα πριν την 22α Αυγούστου 2015
«Κουντουριώτης» φωτό ειλημμένη στις 27-10-2015 από https://maccunion.files.
wordpress.com/2012/12/paulos-kountouriwtis.jpg
«Tάφος του Κουντουριώτη» φωτό ειλημμένη στις 20-10-2015 από το : https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/KOUNTOURIOTIS_CROSS_a-3486.JPG
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Η διδακτική δεκαετία του 1940 και
η σωφρονιστική πρώτη οκταετία του 1950
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΗΝ) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

Η

ταν τότε που δεν τα σκίαζε η φτώχεια
και ο λαός δεν ήθελε τον ζυγό στον
τράχηλο. Ήταν η δεκαετία του 1940
και η πρώτη οκταετία του 1950. Τότε ξεπρόβαλε ο
Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και ακολούθησε ο αδελφοκτόνος εμφύλιος.
«Ο πόλεμος είναι συμπόσιο γυπών και απώλεια υπάρξεων» (Βύρων)
«Ο πόλεμος είναι η επιστήμη της καταστροφής» (Ονέ)
«Αφήνω δύο αθάνατες κόρες, τη νίκη στα Λεύκτρα και τη νίκη στην Μαντίνεια» (Ο Επαμεινώνδας
πεθαίνοντας στο πεδίο της τιμής)
«Δεν υπάρχει ωραίος πόλεμος, όπως δεν υπάρχει άσχημη ειρήνη» (Φραγκλίνος)
«Τα νεύρα του πολέμου είναι το χρήμα» (Πίνδαρος).
Από αυτούς τους δύο ολέθριους πολέμους η
χώρα μας διδάχτηκε πολλά, για όσους βέβαια έζησαν τις εποχές αυτές. Οι κάτοικοι της πατρίδας μας
και ιδίως ορεινών περιοχών ένιωσαν και είδαν όλα
τα δεινά, όλα τα είδη της εξαθλίωσης.
«Πατρίδα, σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν
λάμπει» (Μυριβήλης)
«Η αγάπη προς την πατρίδα είναι ισχυροτέρα
και από την λογική» (Οβίδιος)

«Δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από την γη των
πατέρων σου» (Ευριπίδης)
«Δεν ζει χωρίς πατρίδες η ανθρώπινη ψυχή»
(Κωστής Παλαμάς).
Αξιολύπητες καταστάσεις ζωής. Ο κόσμος ξυπόλυτος, με σκισμένα ρούχα, σε σημείο που δεν μπορούσε να κρύψει τα απόκρυφα σημεία του σώματός
του. Από την ξυπολυσιά τα πόδια του έσταζαν αίμα
και οι πατούσες του ήταν σκασμένες με πληγές. Για
θεραπεία στις ματωμένες πατούσες, βάζαμε γκάβαλο ή χώμα ή λιωμένο κερί προκειμένου να βουλώσει η πληγή, αφού πρώτα είχε πλυθεί με κάτουρο ή
νερό. Αυτή ήταν η θεραπεία τότε στη φτώχεια.
«Φτωχός δεν είναι ο έχων ολίγα, αλλ’ ο επιθυμών πολλά» (Δημόκριτος)
«Δεν υπάρχει αρετή που να μην επηρεάζεται
από την φτώχεια» (Σικελιανός)
«Όποιος δεν έχει την ικανότητα να είναι φτωχός, δεν έχει την ικανότητα να ζει» (Βολταίρος)
«Η οκνηρία του φτωχού είναι έγκλημα» (Ουγκώ)
«Ο φτωχός στερείται λίγα πράγματα, ο φιλάργυρος όλα» (Βολταίρος).
Η πείνα θέριζε. Στα χωριά υπήρχε το γάλα και το
γουρούνι, υπήρχαν και τα λάχανα του κήπου και των
χωραφιών αλλά στις πολιτείες στερούντο και αυτά,
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Οικογένεια θερίζει στο ορεινό χωριό Σύρριζο περιοχή Καρβούνι.

όπως μας διηγήθηκαν αυτοί που έζησαν εκεί. Πείνα,
πείνα, πείνα, λίγο πολύ, παντού. Πούλαγε ο κόσμος
μια ραπτομηχανή για μισό καρβέλι ψωμί.
«Η πείνα είναι πιο κοφτερή κι από το σπαθί»
(Πελοπίδας)
«Η πείνα είναι η μητέρα της ανυπομονησίας
και της οργής» (Σενέκας)
«Κανένας δεν μπορεί να κάνει τον πατριώτη με
αδειανό στομάχι» (Πελοπίδας).
Οι διάφορες αρρώστιες αλώνιζαν στα κουρασμένα κορμιά των φτωχών ορεινών κατοίκων της χώρας. Το χτυκιό χτύπαγε αλύπητα τις πόρτες ευτυχώς
ολίγων κατοίκων του χωριού. Η ελονοσία πρώτη και
καλύτερη, εάν υπήρχε κάνα κινίνο ή αντιπρίνη (πικρά δηλητήρια) καλώς είχε. Άλλωστε το ένα έφερνε
το άλλο.
Η κούραση και ο ιδρώτας για την απόκτηση ολίγων τροφών για να κρατηθεί ο κόσμος στη ζωή ήταν
στην καθημερινή ρουτίνα.
Το ωράριο της δουλειάς-εργασίας άρχιζε 5-6 το
πρωί και τελείωνε 7-8 το βράδυ. Ρολόι ήταν η ανατολή και η δύση του ήλιου, τα κόκκινα κάρβουνα της
φωτιάς, ο Αυγερινός, η Πούλια.
Οι δουλειές άρχιζαν πριν την ανατολή του ήλιου
(χαράματα) και η παύση γινόταν μετά τη δύση του
ήλιου, το σούρουπο. Μετά το σουρούπωμα, άρχιζαν
οι δουλειές του σπιτιού, το άρμεγμα, το προβύζαγμα, το αχέρισμα των ζώων. Εδώ έκλεινε ο ένας κύκλος δουλειάς και άρχιζε ο άλλος. Μετά από τόσες
ώρες δουλειάς νηστικοί έπρεπε κάτι να φάνε και και
ν’ αρχίσει μέσα στο σπίτι η εργασία. Η αρχόντισσα
(νοικοκυρά-μητέρα) έπρεπε να πλέξει την μπελαρίνα της, το γιουρντί της, να μπαλώσει τα ρούχα της
φαμελιάς. Την εποχή εκείνη έπρεπε να πλέξει και
τη φανέλα του στρατιώτη, τις κάλτσες του. Έπρεπε
ανάλογα με την εποχή να λαναρίσει, να ξάνει να γνέσει για να έχει μαλλί να πλέξει. Όλη αυτή η δουλειά
γινότανε μετά την ημερήσια κούραση. Ήταν η δουλειά του σπιτιού. Το μαγείρεμα γινόταν το βράδυ ή
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το πρωί (νύχτα-νύχτα) γιατί με το χάραμα πήγαινε
στο χωράφι ή στα γιδοπρόβατα. Η δουλειά σκληρή,
όμως όλη η οικογένεια εργαζόταν για να επιζήσει
και να φτιάξει κάτι. Αυτό το κάτι ήταν και τα προικιά για τα κορίτσια, λίγα ή πολλά γράμματα για τα
αγόρια. Η κάθε τσούπρα που παντρευότανε είχε την
προίκα της, κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και
όρεξη για δουλειά. Η δουλειά ήταν της αγρότισσας,
της μοδίστρας, της υφάντριας και άλλες συναφείς,
ουδέποτε όμως της καθίστρας.
«Η εργασία είναι ζωή, σκέψις, είναι φως» (Ουγκώ)
«Η τίμια δουλειά έχει όμορφα πρόσωπα» (Ντεκάρτ)
«Η εργασία είναι αληθινή πηγή της ανθρώπινης ευημερίας» (Τολστόι).
Όλα αυτά γράφονται να θυμηθούν οι παλιοί,
δυστυχώς υπάρχουν λίγοι εν ζωή, και να μάθουν οι
νεότεροι, πώς έζησε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας
τις εποχές εκείνες.
Ελληνόπουλα και Ελληνοπούλες, καμάρια του
έθνους, οι εποχές αυτές διεγράφησαν ακόμα και
από την ιστορία. Φτιάχτε μια νέα κοινωνία με αρχές
στα χριστιανικά, στα πατριωτικά και οικογενειακά
πρότυπα. Ν’ αγαπάτε τα πρότυπα αυτά ως εαυτόν,
να αφοσιωθείτε στις οικογένειές σας και όλα θα πηγαίνουν καλά στις ζωές σας.
Νέοι και νέες πολλοί είστε πικραμένοι όχι από
την Ελλάδα την πατρίδα μας, αλλά από κάποιους
που κυβέρνησαν τη χώρα. Αυτοί έφυγαν, θα φύγουν αύριο. Εσείς καλείσθε αύριο να κυβερνήσετε
αυτή τη χώρα. Να κυβερνήσετε στηριγμένοι σε πρότυπα μεγάλων ανδρών και γυναικών παλαιότερων
και τωρινών εποχών και να δημιουργήσετε και οι
ίδιοι πρότυπα. Οι κλεψιές, οι απατεωνιές, οι μίζες
(όχι του αυτοκινήτου... οι άλλες), η καταρράκωση
της ηθικής, η περιφρόνηση των αδυνάτων, η μη
αναγνώριση της αξίας του ατόμου είναι προσβολή
για τους Έλληνες. Η ειλικρίνεια, η εργατικότητα, η
τιμιότητα είναι αρετές.
Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά γεννηθήκατε με μια μεγάλη προίκα, ότι είστε Ελληνόπουλα. Αξιοποιήστε το.
Ελληνόπουλα και Ελληνοπούλες
Δεν θα ζήσετε σε κόσμο αγγέλων μόνο, αλλά και
σε κόσμο ληστών και λιστών (στικάκια) είναι όμως
στο χέρι σας, στις γνώσεις σας, στις αρετές σας, να
τα καταργήσετε όλα τα δεινά που θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες σας. Γένοιτο.

«Πείνα» φωτό ειλημμένη στις 25-05-2015 από το: http://content-mcdn.ethnos.gr/
filesystem/images/20111028/low/assets_LARGE_t_420_53911808.JPG

21

22

Ελεύθερο Βήμα

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2015

Κοινωνικά

Καίει ο ήλιος καίει
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (ΥΙ), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
Α΄ Μέρος

Σ

τον πόλεμο του ’40 εμείς είμασταν παιδιά.
Ακούγαμε τους μεγάλους να μιλούν για επιστράτευση νέων, για παιδιά συγγενών και φίλων
που έφυγαν με το τραίνο για το Μεσολόγγι, τόπος
συγκέντρωσης κι από εκεί για το μέτωπο, να πολεμήσουν τους Ιταλούς εισβολείς.
Είδαμε ταινίες χάρτινες κολλημένες χιαστί στα
τζάμια των παραθύρων, χωρίς να διακόψουμε τα
παιχνίδια μας. Ραδιόφωνο δεν ακούγαμε, δεν είχαν
όλα τα αστικά σπίτια και ούτε η δική μας οικογένεια.
Οι ειδήσεις για τον πόλεμο κυκλοφορούσαν στόμα
σε στόμα και οι εφημερίδες που έφταναν το μεσημέρι από την Πάτρα δεν απευθύνονταν σε εμάς. Βλέπαμε σ’ όλα τα συγγενικά μας σπίτια που έπλεκαν μάλλινα φανέλες, κάλτσες, γάντια για τους στρατιώτες
μας που πολεμούσαν στα κακοτράχαλα χιονισμένα
βουνά της Αλβανίας και επαύξανε τη συγκίνησή μας
η φωνή της Σοφίας Βέμπο που τραγούδαγε «παιδιά
της Ελλάδος παιδιά...» και τα μαθαίναμε ενώ παίζαμε στις αυλές και στις αλάνες της γειτονιάς.
Καίει ο ήλιος καίει
καίει μανάρα μ’ καίει·
καίει κι αυτοί μιλάν για χιόνια
λάσπες και βροχές...
Κι άλλα για τους Ιταλούς φρατέλους που υποχωρούσαν από δειλία και φόβο, μπροστά στη γενναιότητα και το υψηλό φρονημάτων Ελλήνων.
Η σάτυρα έδινε κι έπαιρνε πάντα με στόχο Ιταλούς εισβολείς, που τάχα έφταιγε ο κακός καιρός
και χάνουν τις μάχες τη μια πίσω από την άλλη;
Παρά την υπεροπλία και το υπεράριθμο του στρατού τους.
Σε αντίθεση εξυμνούσαν το ηθικό των δικών
μας στρατιωτών, τα σύμβολα του έθνους και την
ανδρεία του τσολιά, που τον φοβόταν, ακόμα και ο
αρχηγός του κράτους τους ο Μουσολίνι.
-Πού είσαι ωρέ Μπενίτο;
Κρυμμένος στη σπηλιά
Ωρέ κατέβα παρακάτω,
Φοβάμαι τον τσολιάαα...
Αυτά στην αρχή και πριν κλείσουν τα σχολεία,
ώσπου ακούσαμε τη σειρήνα να ουρλιάζει και να

μας καλεί στο καταφύγιο. Άλλη περίεργη έννοια κι
αυτή μετά τη σειρήνα και το συναγερμό.
Μας πήραν τότε από το χέρι οι μεγαλύτεροι, μαζί
και η μάνα με τη μικρότερη αδελφή μου βρέφος στην
αγκαλιά της και τρέξαμε να χωθούμε στο υπόγειο, κάτω
από το πενταόροφο κτήριο -ψηλότερο δεν είχαμε ιδείαποθήκες καπνού του Κόκκαλη. Μπροστά στην πόρτα
κάποιος έδινε συμβουλές να μη σπρωχνόμαστε, να
μπαίνουμε με τάξη και να μη γίνεται συνωστισμός.
Χαμηλοτάβανο το καταφύγιο, ευρύχωρο και
αμυδρά φωτισμένο, μας χώρεσε άνετα όλους. Υπήρχαν και κάποιοι πάγκοι για να καθίσουν ηλικιωμένοι
και γυναίκες με τα μωρά στην αγκαλιά.
Όσο κρατούσε ο συναγερμός οι συζητήσεις χαμηλόφωνα κι εμπιστευτικά έδιναν κι έπαιρναν για
τους βομβαρδισμούς στον Πειραιά και στην κοντινή
μας Πάτρα, με ανθρώπινα θύματα, ερείπια και καταστροφές κτηρίων.
Σε κάπου μισή ώρα η σειρήνα ξαναχτύπησε, με
διαφορετικό, όμως ήχο που σήμαινε λήξη του συναγερμού. Βγήκαμε έξω και τρέξαμε, εμείς τα παιδιά
να ιδούμε πώς ένιωθε η γιαγιά μας που αρνήθηκε
να μας ακολουθήσει στο καταφύγιο παρ’ όλο που
το καταφύγιο ήταν κοντά στο σπίτι μας, ισόγειο μεν,
μεσοτοιχία δε με το πενταόροφο. Η είσοδος, πάντως του υπογείου σε απόσταση ικανή για τη γιαγιά.
Ήταν αλήθεια δύσκολη η μετακίνησή της, πονούσαν
τα πόδια της, δεν μπορούσε να περπατήσει. «Δεν
πάω πουθενά» επέμεινε «θέλω να είμαι σπίτι μου,
όταν έλθει η ώρα μου. Ευχηθείτε μου καλή ψυχή είμαι 90 χρονών» μας έλεγε.
Την ίδια μέρα, ήταν νύχτα όμως αυτή τη φορά
ούρλιαξε πάλι η σειρήνα κι ανατριχιάσαμε. Σηκωθήκαμε υπάκουα και βγήκαμε από την πίσω πόρτα
για το καταφύγιο. Στο δρόμο μικροπανικός από κάποιους που έτρεχαν κι αυτοί. Στο υπόγειο νύστα και
ανυπόμονη αναμονή.

Είχε ήδη καλοκαιριάσει. Άλλες χρονιές, τέτοια εποχή
ετοιμαζόμαστε για παραθερισμό στα ορεινά, στον
Άγιο Βλάση. Η θάλασσα δεν είχε ακόμα τη σημασία
που πήρε αργότερα και ως σήμερα, ήταν άλλωστε μακρυά.

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2015

Ελεύθερο Βήμα

Μια κινητικότητα επικρατούσε γύρω μας. Πολλοί, είχαν ήδη εγκαταλείψειτην την πόλη για τα χωρία τους, που είχαν κτήματα και σπίτια, από το φόβο
πιθανού βομβαρδισμού. Το Αγρίνιο διέθετε τότε αεροδρόμιο και τραίνο, στόχους δηλαδή ευδιάκριτους
από τα αεροπλάνα. Το τραίνο σιδηρόδρομος βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ), έργο εκσυγχρονισμού
ανάμεσα στα άλλα επί πρωθυπουργίας Χαριλάου
Τρικούπη, ξεκινούσε από το Αγρίνιο και τερμάτιζε
στην Καληδώνα, όνομα αρχαίας Αιτωλικής πόλης.
Εκεί αποβίβαζε τους ταξιδιώτες και συνέχιζαν το
ταξίδι τους από τη θάλασσα. Ένα πλοιάριο με το
ίδιο εύηχο όνομα Καληδώνα ανοιχτό χειμωνιάτικα
έπαιρνε τους επιβάτες από το λιμάνι και τους αποβίβαζε στην Πάτρα.
Αποφασίστηκε πως πρέπει και η δική μας οικογένεια να μετακινηθεί μακρυά από την πόλη και τους
συναγερμούς. Αρχικά χωρίς τους γονείς, οι μικρότεροι τα 4 κορίτσια από 5 έως 11 χρονών, τόσο ήμουν
εγώ και συνοδοί μας, οι δυο μεγαλύτερες αδελφές
μου, 19 και 23. Τα δυο αγόρια ο ένας φοιτητής στην
Αθήνα και ο δεύτερος δεκαπεντάχρονος θα ερχόταν
αργότερα.

Το σπίτι που νοικιάστηκε στο χωριό στο Καινούργιο, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη, δύο δωμάτια και
κουζίνα ανήκε σε μια ευκατάστατη οικογένεια, που
τώρα έμενε στην πόλη. Πέτρινο, όπως όλα τα αστικά
τότε σπίτια με κεραμίδια στη στέγη μας άρεσε πολύ.
Ανέβαινες 3-4 τσιμεντένια σκαλοπάτια και βρισκόσουν μπροστά στην ξύλινη πόρτα και ρόπτρο ένα
χέρι γυναικείο, αβρό, σμιλεμένο σε μπρούντζο.
Το σπίτι είχε άλλα δύο δωμάτια στην πρόσοψη,
πάνω στο δρόμο που διατρέχει ως σήμερα τα παραλίμνια χωριά της Τριχωνίδας, πριν πάρει τη στροφή αριστερά για τα ορεινά και κατάληξη το Θέρμο,
όμορφη κωμόπολη με ιστορία και μουσείο με τα
αρχαία ευρήματα. Σ’ αυτά τα δύο δωμάτια, με τα
κλειστά πάντα παράθυρα και πόρτες, εμείς δεν είχαμε πρόσβαση. Κάτι ακούσαμε ότι οι ιδιοκτήτες
έφυγαν εσπευσμένα, κάτι δυσάρεστο είχε μεσολαβήσει, γι’ αυτό θα μιλήσω παρακάτω. Απομονωμένο, στην άκρη του χωριού το σπίτι, είχε από πίσω
μεγάλο κήπο με οπωροφόρα, εντελώς παραμελημένο. Μετά το φράχτη, ακολουθούσαν χωράφια, ο
κάμπος και στο βάθος βλέπαμε που στραφτάλιζε το
πέλαγο, όπως έλεγαν ανέκαθεν οι ντόπιοι τη λίμνη
τους, την Τριχωνίδα.
Στο Καινούργιο, έτσι λέγεται και τώρα το χωριό,
εμείς δεν είχαμε συγγενείς, φίλους και γνωριμίες
εκτός από την οικογένεια του τραυματία του Σπύ-
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ρου, τη μητέρα και τις δύο ανύπανδρες αδελφές
του. Η μικρότερη η Δήμητρα ως 16 χρονών.
Ο αδελφός της είχε τραυματισθεί και νοσηλευθεί
στο στρατιωτικό νοσοκομείο, που είχαν υπηρετήσει
εθελοντικά, μαζί με άλλες δεσποινίδες και κυρίες
εγκρίτων οικογενειών της πόλης, ως βοηθοί νοσοκόμοι, οι δύο αδελφές μου Ναυσικά και Ισμήνη.
Ο Σπύρος είχε πάρει εξιτήριο πριν επουλωθεί
επαρκώς η σοβαρή πληγή στο δεξί του πόδι. Η διοίκηση, φαίνεται και οι γιατροί του Νοσοκομείου
ανέθεσαν την αποθεραπεία του στον καθαρό αέρα
του χωριού του, ασχέτως αν ο ίδιος ο τραυματίας
μπορούσε ν’ ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
φάρμακα και νοσηλεία. Η οικογένειά του, τρεις
γυναίκες χωρίς προστάτη και εισόδημα, ανέλαβαν
μόνες τους την μικρή περιουσία τους τα καπνοχώραφα. Δεν ήταν, βέβαια οι μόνες γυναίκες που επωμίσθηκαν όλα, τα βάρη των οικογενειών τους μετά
την επιστράτευση των ανδρών, κυρίως τις αγροτικές
εργασίες στα καπνοχώραφα, κύριο προϊόν εισοδήματος στην περιοχή.

Από την ώρα που μας άφησε το κάρο με το άλογο
έξω από το σπίτι αδημονούσα, πότε θα το αποφάσιζαν οι αδελφές μου να πάμε κοντά στη λίμνη.
Θάλασσα δεν είχα ιδεί ακόμα. Άκουγα την ξαδέλφη
μου που πήγαινε το καλοκαίρι στον Καρβασαρά,
έτσι έλεγαν τότε την Αμφιλοχία και είχε μάθει να
κολυμπάει στη θάλασσα. Γειτόνους δεν είχαμε. Το
διόροφο σπίτι απέναντι μας κίνησε την περιέργεια
αλλά άνθρωπος πουθενά. Πόρτες παράθυρα κλειστά, ούτε ρούχο στο μπαλκόνι, έμοιαζε έρημο και
ακατοίκητο. Κι όμως σ’ αυτό το σπίτι υπήρχε ζωή.
Δεν βλέπαμε τίποτα από μπροστά, αλλά μαντεύαμε
να κινούνται από πίσω οι άνθρωποι, ώσπου είδαμε μια λεπτή μαυροφορεμένη νέα γυναίκα κι έναν
ασπρομάλλη άνδρα την τρίτη μέρα· έκαναν μια κινηματογραφική εμφάνιση στο ξέφραγο άδειο τόπο
δίπλα από το σπίτι τους βιαστικοί σαν, μόνο για να
πάρουν ή ν’ αφήσουν κάτι και χάθηκαν από πίσω,
ίδιες σκιές στο μισοσκόταδο σαν να φοβόταν, να
τους ιδεί ανθρώπου μάτι και να τους χαιρετίσει.
Ανήσυχη και περίεργη εφηβεία, εγώ είχα επηρεασθεί από το μυστήριο που έκλεινε αυτό το σπίτι
και ήμουν πρόθυμη να πλησιάσω, γιατί όχι; Σκυλί
δεν ακουγόταν αλλά η απαγόρευση της αδελφής
μου ήταν ρητή· από κοντά και οι παραινέσεις... η
περιέργεια δεν είναι επιτρεπτή όταν έχει στόχο τη
ζωή των άλλων και ακολουθούσε το ρητό «Πνεύμα
αργίας, περιέργειας μη μοι δος».
Συνεχίζεται
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Ελληνική γλώσσα - Αλφάβητο
«Ει οι Θεοί διελέγοντο, την των
Ελλήνων γλώτταν αν εχρώντο» (Κικέρων)
Γράφει η Υποναύαρχος (Ν) εα Β. Παπαμιχαήλ ΠΝ
«Τη γλώσσα μού έδωσαν την Ελληνική»
Άξιον Εστί.
«Δεν έχω άλλο στο ΝΟΥ πάρεξ ελευθερία και γλώσσα»
Δ. Σολωμός.
«Για τη μητέρα γλώσσα μας τα λάβαρα κρατείστε»
Κ. Παλαμάς.
Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη που προσδιορίζει
επακριβώς τα πράγματα (σημαίνον-σημαινόμενο)
έχει μαθηματικό και μουσικό υπόβαθρο, που με τις
δονήσεις - παλμούς που παράγει αφυπνίζει τον νου
(Παλλάς Αθηνά).
Ο μαθηματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, είχε παρατηρήσει αυτή τη σημαντική ιδιότητα για την οποία
είχε πει «η θητεία μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα
υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση».
«Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»
Αντισθένης.
Παραδείγματα της σχέσης σημαίνοντος - σημαινομένου.
Άρχων (άρα = γη+έχω → άρχοντας, η κατοχή γης
ήταν προϋπόθεση εξουσίας.
Βοηθός (βοή (φωνή) + θέω = τρέχω, αυτός που
τρέχει στο κάλεσμα
Αστήρ (α στερητικό + θέμα -στη του ρ. ίστημι
(στέκομαι) αυτός που δεν στέκεται, που κινείται.
Η γλώσσα μας μιλιέται και γράφεται αδιάλειπτα
μέχρι σήμερα στο πέρασμα των αιώνων έγιναν αλλαγές, η μετεξέλιξη της γλώσσας είναι κάτι το φυσιολογικό, διότι είναι ζωντανός οργανισμός και παρακολουθεί τη ζωή των ανθρώπων που την μιλούν. Το
θέμα δεν είναι οι αλλαγές, αλλά οι αλλοιώσεις στη
γλώσσα, όπως αυτή της μεταρρύθμισης του 1981,
όταν καταργήθηκαν τα πνεύματα και το τελικό ν (ΝΙ).
Είναι προνόμιο να μιλάς την ελληνική γλώσσα, στην
οποία πρωτογράφτηκε η ιστορία, η φιλοσοφία, η ποίηση, τα μαθηματικά, το θέατρο, η αστρονομία, η ιατρική.
Και σήμερα εξακολουθεί να κακοποιείται, εκείνη όμως
σε πείσμα των καιρών συνεχίζει την πορεία της και συνεχώς δανείζει τις λέξεις της σ’ άλλες γλώσσες, διότι λείπει από εκείνες το στοιχείο της δημιουργίας.
Η ελληνίστρια Ζακλίν ντε Ρομιγί την ονομάζει οικουμενική.

Το αλφάβητο της γλώσσας μας παλαιότερα είχε
27 γράμματα, τα 3 δεν υφίστανται σήμερα ήτοι: το
Ϝ δίγαμμα, το κόππα Ϟ και το σαμπί ϡ. Το ελληνικό αλφάβητο δεν είναι προϊόν αντιγραφής άλλου
λαού, αλλά αυτούσιο δημιούργημα του λαού μας
(ελληνικών φύλλων) και ανάγεται στο απώτερο παρελθόν. Οι επιστήμονες το ανάγουν σε βάθος χρόνων 100.000 ή και 500.000 χιλιάδων πριν από τον
θείο Όμηρο. Όταν έγραφε τα έπη είχε στη διάθεσή
του 6.500.00 πρωτογενείς λέξεις, εάν προστεθούν
οι χρόνοι των ρημάτων και οι αριθμοί, προκύπτει
τεράστιος αριθμός ο οποίος δεν είναι και ο τελειωτικός, διότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα,
αλλά συνεχώς γεννάει.
Άννα Τζιροπούλου, φιλόλογος-ερευνήτρια.
Το αλφάβητό μας με την προσθήκη του ΣΤΙΓΜΑ ως
έκτο γράμμα, με ωρισμένες προσθήκες - αντιμεταθέσεις, μας δίδει το ακόλουθο κείμενο:
ΑΛ ΦΑ ΒΗ ΤΑ ΓΑ ΑΜΑ ΔΕ ΕΛΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ ΣΤΗ ΙΓΜΑ
(ΙΝΑ) ΖΗΤΑ ΗΤΑ ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑΠΑ ΛΑΜ ΔΑ ΙΝΑ ΜΗ
ΝΥΞ Η Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ) ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨ
ΙΛΩΝ ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ ΟΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ).
«Νοητέ Ήλιε που είσαι το φως, έλα στη γη και ρίξε
τις ακτίνες σου στην Ιλύ (λάσπη) που ψήνεται. Ας
γίνει καταστάλαγμα (μια ξηρά) για να μπορέσω εγώ
(τα πλάσματά σου) να ζήσουν, να υπάρξουν και να
σταθούν πάνω στην παλλόμενη γη. Ας μην επικρατήσει η νύχτα που είναι το μικρόν και κινδυνεύει να
ταφεί, το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα Ιλύ και ας αναπτυχθεί, η ψυχή που είναι
το μέγιστο, το σημαντικότερο όλων».
Η επίκληση αυτή δρα δονητικά, μυστηριακά στην
ψυχή εκάστου φωτισμένου ανθρώπου σε όποιο σημείο της γης και εάν ευρίσκεται.
Η αποκωδικοποίηση του αλφάβητου, των επών
του Ομήρου, και των μύθων, αναδεικνύουν καλά
κρυμμένα μυστικά των προγόνων, τα οποία μας
ενδυναμώνουν και μας κάνουν ακόμα πιο υπερήφανους και μετατρέπουν την ελπίδα σε μελλοντική
πράξη.
Σε όλους αυτούς τους ερευνητές της Αρχαίας
Γραμματείας αξίζουν έπαινοι και αριστεία.
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Ανάθημα1 τοις Οικονομικής
Τυραννίδος Ερασταίς
Γράφει ο Πλωτάρχης (Ε) εα Δημήτριος Κομνηνός ΠΝ
Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς,

-"Ήταν απλό", τους εξήγησε ο ξένος. "Την πρώτη
ημέρα,
άφησα στο μικρό ξέφωτο δίπλα στο φαράγμηδέ λεβέντες η Όσσα,
γι λίγα φρέσκα καλαμπόκια. Για δυο τρεις μέρες τα
ραγιάδες έχεις, μάνα γη,
ζώα, καχύποπτα, παρέμεναν μακριά. Την τρίτη ημέσκυφτούς για το χαράτσι,
ρα τα πιο νέα από αυτά πλησίασαν, έφαγαν λίγο και
ξανάτρεξαν βιαστικά πίσω στη σπηλιά".
κούφιοι κι οκνοί καταφρονούν
"Μια εβδομάδα αργότερα", συνέχισε ο ξένος,
τη θεία τραχιά σου γλώσσα,
"ακολούθησαν δειλά και τα υπόλοιπα, που βολεύτων Ευρωπαίων περίγελα
τηκαν με αυτή την προσφορά άκοπης τροφής. Τότε
άρχισα να υψώνω φράχτη γύρω από το ξέφωτο,
και των Αρχαίων παλιάτσοι.
αφήνοντας μια πόρτα ανοιχτή για να μπαινοβγαίΚ. Παλαμάς (Γύριζε)
νουν ανενόχλητα τα ζώα. Στο τέλος, μια μέρα που
τα αγρίμια έτρωγαν αμέριμνα, έκλεισα την πόρτα
του φράχτη, σταμάτησα την προσφορά φαγητού και
(Ο παρακάτω αγγλικός μύθος, αφιερώνεται τιμητικά
ορίστε τα κάποτε ατίθασα ζώα σας, που περιμένουν
στους εξοχώτατους λάτρεις – και ευτυχείς συμπουπομονετικά να τα ταΐσω".
σιαστές ... – των ευρωπαϊκών "πακέτων στήριξης",
-"Μπορώ", κατέληξε με καλοσυνάτο χαμόγελο
καθώς και στους αφελείς (;) υπέρμαχους της πολύ
ο ξένος, "να υποτάξω και το
βολικής θέσης, ότι "χρέος της
πιο υπερήφανο ζώο, αρκεί
Ελλάδας δεν είναι η αναμέτρηση
Αχρείοι, οι από των κοινών
να το κάνω να εξαρτάται
στα εξοπλιστικά προγράμματα,
πεπλουτηκότες και γένος Ελλήνων
από μένα για την τροφή και
ωλέσαντες πρυμνόθεν,
αλλά η κατοχύρωση της ασφάτην προστασία του".
ποτ' άραγε ες κόρακας ερρήσετε;
λειάς της με συνεκτικότερους
Η εθνικότητα του ξένου
δεσμούς με την Ευρώπη"):
δεν
είναι απολύτως γνωστή.
Κάποτε, σ' ένα μακρινό χωΤο
φαράγγι
όμως πρέπει
ριό, υπήρχε ένα απόκρημνο φαράγγι, στην πλευρά
μάλλον να βρισκόταν στην τραχιά απόληξη της χερτου οποίου βρισκόταν μια απρόσιτη σπηλιά, όπου
σονήσου του Αίμου.
είχε καταφύγει μια αγέλη από αγριογούρουνα. Οι
καλύτεροι κυνηγοί του χωριού είχαν επανειλημμένα προσπαθήσει, χωρίς επιτυχία να τα πιάσουν,
μέχρι που μιαν ημέρα εμφανίστηκε στο χωριό ένας
καλοντυμένος ξένος και ζήτησε να του δείξουν το
μέρος όπου κρύβονταν τα αγρίμια. Με ειρωνικά χαμόγελα, οι χωρικοί του έδειξαν το φαράγγι και δυο
εβδομάδες αργότερα, ο ξένος επέστρεψε στο χωριό, ακολουθούμενος από τα κάποτε ατίθασα ζώα.
Έκπληκτοι οι χωρικοί τον ρώτησαν πώς τα κατάφερε, εκεί που οι σκληραγωγημένοι ορεσίβιοι είχαν
αποτύχει.

1 Αφιέρωμα.

Υ.Γ.: Παραφράζοντας τα λόγια του αρχαίου τραγικού
(Αισχ.: Επτά επί Θ.), οι στρατιές των αυτοχειριασθέντων και εξανδραποδισθέντων ανέργων, καθώς και
των κατά κύματα εις την ξένην μετοικούντων Ελληνοπαίδων, "δίκαιοι εισίν ερωτάν"2 τους δαιτυμόνας
τους μακαριστούς: -" Αχρείοι, οι από των κοινών πεπλουτηκότες και γένος Ελλήνων ωλέσαντες πρυμνόθεν, ποτ' άραγε ες κόρακας ερρήσετε;"
(Μετ.: Άχρηστοι, όσοι πλουτήσατε από το δημόσιο ταμείο και αφανήσατε την γενιά των Ελλήνων
από την ρίζα, πότε επιτέλους θα εξαφανιστείτε;

2 Έχουν το δικαίωμα να ερωτούν.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού
ΜΕΛΕΤΗ:

Θεόδωρος Λιακάκος

Υποπλοίαρχος (ΥΙ) ΛΣ
Μαιευτήρας Γυναικολόγος - Χειρουργός Μαστού
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Παρουσίαση - Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος ΠΤ-ΗΝ, εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
Καρκίνος του μαστού: η τάση προς μια ελάχιστα
επεμβατική αντιμετώπιση
Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εξαπλωθεί σε
άλλα όργανα (μεταστάσεις στο ήπαρ, στους πνεύμονες, κ.λπ.) μέσω της λέμφου. Λόγω της παροχέτευσης
της λέμφου, προς τους λεμφαδένες της μασχάλης,
ορισμένος αριθμός λεμφαδένων αφαιρείται ταυτόχρονα με τον όγκο. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός της
μασχάλης μπορεί ωστόσο να συνεπάγεται επιπλοκές.
Σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να δώσει λύση
μια νέα μέθοδος, λιγότερο τραυματική: η τεχνική του
φρουρού λεμφαδένα.
Η διήθηση των λεμφαδένων της μασχάλης αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο μεταστάσεων στον
καρκίνο του μαστού. Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την
πρόγνωση και τη θεραπεία.
Αποφυγή εξάπλωσης του καρκίνου
Αν ο όγκος έχει διάμετρο μικρότερη από ένα χιλιοστό και δεν έχει διηθήσει τους λεμφαδένες, τότε
έχει 9 στις 10 πιθανότητες να ιαθεί. Αν υπάρχει όμως
λεμφαδενική διήθηση τη στιγμή της θεραπείας, οι
πιθανότητες ίασης δεν είναι παρά 50%.
Για να εξασφαλισθούν στο μέγιστο οι πιθανότητες
επιβίωσης, οι λεμφαδένες πρέπει να αφαιρούνται
και η θεραπεία να συμπληρώνεται με χημειοθερα-

πεία που θα επιτρέψει την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που μπορεί να έχουν εξαπλωθεί στον
υπόλοιπο οργανισμό.
Μέχρι πολύ πρόσφατα, η αφαίρεση διηθητικού
όγκου συνδυαζόταν συστηματικά με λεμφαδενικό καθαρισμό της σύστοιχης μασχάλης. Στο παρελθόν αφαιρούνταν το σύνολο των λεμφαδένων. Σήμερα, τουλάχιστο 12 λεμφαδένες αφαιρούνται και εξετάζονται.
Τα μειονεκτήματα του λεμφαδενικού καθαρισμού
Μεταξύ των συνεπειών του λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης, είναι η μείωση της λεμφικής
αποχέτευσης του στήθους και του χεριού με συνέπεια την αύξηση της ευαισθησίας στις μολύνσεις
ενώ στο 5% των γυναικών θα εμφανιστεί λεμφοίδημα (πρήξιμο) του χεριού. Επί του παρόντος, καμιά
πραγματικά αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει
για αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, ο λεμφαδενικός
καθαρισμός μπορεί να συνεπάγεται πόνους και κάποια αδυναμία του μπράτσου για μερικές εβδομάδες
μετά την επέμβαση. Η βοήθεια φυσικοθεραπευτή θα
επιτρέψει στην ασθενή να ανακτήσει πλήρως την κινητικότητα του χεριού της.
Εντοπισμός των φρουρών λεμφαδένων
Η τεχνική του φρουρού λεμφαδένα, η οποία έχει
αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1990, είναι λιγότερο
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τραυματική. Πρόκειται για τον εντοπισμό και την αφαίρεση των πρώτων λεμφαδένων που θα διηθηθούν
από τα καρκινικά κύτταρα. Λεμφαδενικός καθαρισμός
γίνεται μόνο αν οι λεμφαδένες έχουν προσβληθεί.
Στην πράξη, λίγο πριν από την αφαίρεση του όγκου,
μια ελαφρώς ραδιενεργή και μια χρωστική ουσία ενίονται γύρω από τη θηλή. Αυτές οι ουσίες θα κατευθυνθούν στο λεμφικό σύστημα και θα συγκεντρωθούν
στους πρώτους λεμφαδένες που παροχετεύουν το μαστό, τους φρουρούς λεμφαδένες. Αυτή η «σήμανση»
επιτρέπει στον χειρουργό να τους εντοπίσει και να
τους αφαιρέσει διά μέσου μιας μικρής τομής.
Κατά μέσο όρο δύο λεμφαδένες λαμβάνονται και
εξετάζονται με ταχεία βιοψία στο εργαστήριο, κατά
τη διάρκεια της επέμβασης. Αν είναι μεταστατικοί,
αφαιρούνται όλοι οι λεμφαδένες. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγχείρηση σταματά εκεί.
Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η τελική βιοψία.
Ορισμένες γυναίκες ενδέχεται να εγχειριστούν ξανά
για να γίνει λεμφαδενικός καθαρισμός, αν οι λεμφαδένες αποδειχθούν τελικά διηθημένοι από καρκινικά
κύτταρα. Η ένδειξη για χημειοθεραπεία αποφασίζεται με αρκετά κριτήρια, ανάμεσα στα οποία σημαντική θέση κατέχει η παρουσία λεμφαδενικής διήθησης.
Περισσότερες από μια στις δυο γυναίκες
Η τεχνική του φρουρού λεμφαδένα απευθύνεται
σε όλες τις γυναίκες που έχουν καρκίνο του μαστού,
κυρίως διαμέτρου μικρότερης από 15 ή 20 χιλιοστά,
χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδένες στη μασχάλη, υπό τον
όρο ότι ο όγκος είναι μονήρης και η γυναίκα είναι προτιμότερο να μην έχει υποβληθεί σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία (χημειοθεραπεία η οποία προτείνεται
πριν από την επέμβαση για τη μείωση του μεγέθους
του όγκου και την αύξηση των πιθανοτήτων μιας συντηρητικής χειρουργικής επέμβασης). Η τεχνική του
φρουρού λεμφαδένα έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής του καθαρισμού μασχαλιαίων λεμφαδένων στο
70% των περιπτώσεων, διότι ο κίνδυνος λεμφαδενικής
διήθησης σε μικρούς όγκους δεν είναι παρά 30%. Η
νοσηλεία είναι βραχύτερη και ο κίνδυνος επιπλοκών
ελάχιστος. Ωστόσο, 30% των ασθενών θα πρέπει τελικά να υποβληθεί σε λεμφαδενικό καθαρισμό:
• Είτε κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γιατί η
ταχεία βιοψία ήταν θετική ή ο φρουρός λεμφαδένας
δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί
• Είτε σε δεύτερη επέμβαση, διότι η κανονική βιοψία των λεμφαδένων έδειξε την παρουσία καρκινικών κυττάρων.
Μειονεκτήματα της τεχνικής
Η τεχνική του φρουρού λεμφαδένα έχει και μει-
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ονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι ορισμένος αριθμός
ασθενών πρέπει να εγχειριστούν ξανά υπό γενική
αναισθησία, για να γίνει λεμφαδενικός καθαρισμός.
Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να αφεθούν
στο συγκεκριμένο σημείο μεταστατικοί λεμφαδένες.
Το ποσοστό των εσφαλμένων αρνητικών αποτελεσμάτων είναι 3 έως 5%.
Καρκίνος του μαστού:
ναι στη συντηρητική χειρουργική!
Μετά από 20 χρόνια παρακολούθησης, δυο μελέτες επιτρέπουν να πούμε ότι η συντηρητική χειρουργική είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η πλήρης
αφαίρεση του στήθους.
Προς λιγότερο τραυματικές χειρουργικές επεμβάσεις
Για πολλά χρόνια για τις γυναίκες οι οποίες είχαν
προσβληθεί από καρκίνο του μαστού, η μαστεκτομή
(αφαίρεση του στήθους) ήταν ο προτιμότερος τρόπος χειρουργικής αντιμετώπισης. Η διαδεδομένη πεποίθηση σύμφωνα με την οποία μια ευρύτερη επέμβαση ήταν οπωσδήποτε καλύτερη, επικράτησε στις
Ηνωμένες Πολιτείες έως τη δεκαετία 1970-1980. Δύο
μεγάλες μελέτες επρόκειτο να κλείσουν τη συζήτηση.
Η πρώτη, (ιταλική μελέτη) παρακολούθησε 701
γυναίκες, διαγνωσμένες με καρκίνο μικρότερο από
2 εκ., μεταξύ 1973 και 1980. Κατανεμημένες σε δύο
ομάδες, υποβλήθηκαν είτε σε ριζική μαστεκτομή
(αφαίρεση του στήθους) είτε σε τεταρτεκτομή (αφαίρεση του όγκου του στήθους καθώς και σημαντικό
μέρος του ιστού γύρω από αυτόν) την οποία ακολούθησε ακτινοθεραπεία. Από το 1976, όλες οι γυναίκες
υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Μετά από 20 χρόνια παρακολούθησης, καμιά διαφορά δεν διαπιστώθηκε όσον αφορά τις υποτροπές, μεταστάσεις, συνολική επιβίωση ή θνησιμότητα.
Η δεύτερη μελέτη επέτρεψε την παρακολούθηση
1851 γυναικών με καρκίνο του μαστού διαμέτρου μικρότερης από 4 εκ. Κατανεμημένες σε τρεις ομάδες,
υποβλήθηκαν είτε σε ολική μαστεκτομή, είτε σε ογκεκτομή (αφαίρεση του όγκου με τον εγγύς ιστό) είτε σε
ογκεκτομή ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία. Τα
αποτελέσματα μετά από 20 χρόνια παρακολούθησης
ήταν τα εξής: η ακτινοθεραπεία επέτρεψε να μειωθεί
ο αριθμός τοπικών υποτροπών αλλά καμιά διαφορά
μεταξύ των τριών ομάδων δεν παρατηρήθηκε όσον
αφορά το ποσοστό επιβίωσης χωρίς υποτροπές, επιβίωσης χωρίς μετάσταση ή συνολικής επιβίωσης.
Έτσι, αυτές οι δύο μελέτες συνηγορούν υπέρ της
ογκεκτομής η οποία συνδυάζεται με ακτινοθεραπεία. Στη Γαλλία, η μαστεκτομή εγκαταλείφτηκε για
τους όγκους μικρού μεγέθους ήδη από τη δεκαετία
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του 1960. Για τους όγκους μεγέθους μικρότερου από
3 εκ., δεν υπάρχει πλέον καμιά συζήτηση. Προτιμάται πάντοτε η συντηρητική θεραπεία.
Έτσι, σήμερα διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες τεχνικών συντηρητικής χειρουργικής:
• Η ογκεκτομή ή η χειρουργική αφαίρεση της ψηλαφητής μόνο βλάβης συνίσταται στην αφαίρεση
μόνο του όγκου του στήθους μαζί με τον εγγύς ιστό
• Η τεταρτεκτομή είναι η αφαίρεση του όγκου του
στήθους καθώς και σημαντικού μέρους του εγγύς
ιστού (έως το 25% του μαστού). Αυτή η χειρουργική
εφαρμόζεται πλέον από ορισμένες ιταλικές ομάδες.
Η διήθηση των λεμφαδένων που βρίσκονται στις
μασχάλες αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο μεταστάσεων στον καρκίνο του μαστού. Έτσι, για να εμποδιστεί αυτό το φαινόμενο, οι λεμφαδένες πρέπει να
ελέγχονται και ενίοτε να αφαιρούνται.
Ακολουθεί ακτινοθεραπεία και μπορεί επίσης
χημειοθεραπεία που θα επιτρέψει την καταστροφή
των καρκινικών κυττάρων που έχουν εξαπλωθεί στον
οργανισμό.
Τι πρέπει να κάνουμε με τους μεγαλύτερους όγκους;
Απέναντι σε μεγαλύτερους όγκους, η αντιμετώπιση συνίσταται σε πρώτη φάση στην προεγχειρητική
χημειοθεραπεία, η οποία έχει ως στόχο να μειώσει
το μέγεθος του όγκου. Τότε μπορούμε να προσφύγουμε στις τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω.
Αυτό σημαίνει ότι η μαστεκτομή έχει εγκαταλειφθεί οριστικά; Όχι, παραμένουν ακόμα ενδείξεις γι'
αυτήν την πρακτική:
• Οι πολυεστιακοί όγκοι, δηλαδή όταν μέσα στον
ίδιο μαστό υπάρχουν περισσότεροι όγκοι
• Οι ογκώδεις όγκοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην προεγχειρητική θεραπεία
• Οι γυναίκες στις οποίες εκδηλώνονται υποτροπές μετά από συντηρητική θεραπεία.
Η επανάσταση της άμεσης αποκατάστασης του στήθους
Η επανάσταση στον τομέα της χειρουργικής του
μαστού βρίσκεται στην έλευση της πλαστικής χειρουργικής.
Τον Οκτώβριο του 2000, καναδική μελέτη επέτρεψε να υπογραμμιστούν τα ψυχολογικά οφέλη της επανορθωτικής χειρουργικής. Τα καλύτερα
αποτελέσματα φαίνεται ότι επιτυγχάνονται όταν η
αποκατάσταση είναι άμεση, κατά τη διάρκεια του
χειρουργείου της μαστεκτομής. Αλλά, ακόμα και αν
γίνει αργότερα, η επανορθωτική επέμβαση παραμένει ευεργετική.
Εδώ και περίπου δέκα χρόνια, έχει σημειωθεί μια
σημαντική εξέλιξη των τεχνικών ογκοπλαστικής. Για

Κοινωνικά

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2015

τον καρκίνο του μαστού, αυτές οι τεχνικές μπορούν
έτσι να επιτρέπουν αποκαταστάσεις οι οποίες δίνουν
εντυπωσιακά αισθητικά αποτελέσματα. Αυτές οι
τεχνικές μπορούν επίσης να προβλέπουν μια μικρή
επέμβαση και στο άλλο στήθος προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη ασυμμετρία.
Τα οφέλη της αποκατάστασης του μαστού
Η αποκατάσταση του μαστού μετά από την αφαίρεση, βελτιώνει τον ψυχισμό. Τα αποτελέσματα είναι
ιδιαίτερα καλά όταν αυτή η αισθητική επέμβαση είναι άμεση, αλλά δεν είναι ποτέ αργά για να κάνετε
το σωστό.
Σύμφωνα με μελέτη η οποία διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η αποκατάσταση
του εγχειρισμένου στήθους επιφέρει σαφή βελτίωση του ψυχισμού, οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιηθείσα τεχνική. Τα καλύτερα αποτελέσματα
επιτυγχάνονται όταν η αποκατάσταση είναι άμεση.
Μια επέμβαση, ακόμα και αν γίνει μετά, παραμένει
ευεργετική.
Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα,
οι χειρουργοί μελέτησαν τις περιπτώσεις 250 γυναικών οι οποίες είχαν χειρουργηθεί στο στήθος. Σε 161
περιπτώσεις, η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε
στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή και στην πλειονότητα των περιπτώσεων (184 επί 250) με ιστό της
ασθενούς.
Η πλαστική χειρουργική:
μια ολοκληρωμένη θεραπεία
Το σημαντικό αποτέλεσμα, είναι το ευ ζην όλων
των ασθενών. Ένα δεδομένο το οποίο, σύμφωνα με
τους συγγραφείς, αντικατοπτρίζει τις τεχνικές προόδους που έχουν σημειωθεί στον συγκεκριμένο τομέα.
Το όφελος είναι σημαντικότερο όταν η αποκατάσταση είναι άμεση. Η εξήγηση γι’ αυτό είναι λογική.
Το ηθικό αυτών των γυναικών βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ ήταν χαμηλό επειδή είχαν πληροφορηθεί ότι
έπασχαν από καρκίνο. Πολλές ιατρικές ομάδες προτείνουν εξ αρχής αποκατάσταση, την ίδια στιγμή δηλαδή που γίνεται η μαστεκτομή. Όταν το δέρμα και
οι μύες είναι καλής ποιότητας είναι δυνατή η τοποθέτηση πρόθεσης. Οι προθέσεις που τοποθετούνται
μπορούν να περιέχουν φυσιολογικό ορό, είτε σιλικόνη. Αν οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση ενθέματος, οι χειρουργοί μπορούν ακόμα να
καταφύγουν σε μόσχευμα μυός και δέρματος, που
λαμβάνεται για παράδειγμα από την κοιλιά.
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Εκλογές ΕΑΑΝ 2016

Ε κ λο γ έ ς γ ι α τ ην α ν άδ ε ι ξ η το υ
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016
στα γραφεία της ΕΑΑΝ και
στα παραρτήματα αυτής η
διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη
του νέου Δ.Σ. / ΕΑΑΝ
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ προκηρύσσει την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 στα γραφεία της κεντρικής ΕΑΑΝ και στα παραρτήματα αυτής τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ.
127/22.10.15 Θέμα 3ο.
Κατωτέρω αναγράφονται ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες, αποφάσεις ΔΣ/ΕΑΑΝ και λοιπές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους.
Με το πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ αριθμ. 104/7-5-2015 θέμα 6ο αποφασίστηκε, όπως εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ λόγω λήξεως της θητείας των μελών του νυν ΔΣ, διεξαχθούν την Κυριακή
20/03/2016. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 124/01-10-15 θέμα 3ο δημοσιεύουμε τις
ισχύουσες διατάξεις εκλογής του ΔΣ/ΕΑΑΝ και τις διαδικασίες για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2016 προς
ενημέρωση των μελών που έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως κατωτέρω:
Kοινή Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ αρ. φύλλου 216 Τεύχος Δεύτερο από 31 Μαρτίου 1993 και ΦΕΚ 472
Τεύχος Δεύτερο από 29-06-1993 (αρ. φ. 932/2/93/18.2.93 ΥΕΘΑ/ΓΕΝ).
«Κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)».
Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
μάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου
1911/90 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες ΣτραΣυμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
τιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων
ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (ΦΕΚ 465 Β΄/25.6.91), αποφασίζουμε:
και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε
2. Τροποποιούμε ως ακολούθως τη σχετική (γ)
το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1171/72 «Περί Ενώσεως Αποαπόφαση:
στράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων».
α. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Την υπ’ αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.
(1) Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι ανώτα8.92 (ΦΕΚ 525/τ.Β/14.8.92) κοινή απόφαση του
τοι
αξιωματικοί του ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με
Βαθμού Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και σε περίθέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομιπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος από αυτούς,
κών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
βαθμού Αρχιπλοιάρχου.
γ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 932/9/91 από 30.3.91 κοινή
(2) Από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουαπόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικολίου δύο (2) προέρχονται από τους Μαχίμους Δανομικών, με θέμα «ρύθμιση των ειδικότερων θε-
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σκάλους, ένα (1) από τους Μηχανικούς-Χημικούς,
ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) από τους Λιμενικούς, ένα (1) από τους Ιατρούς και τρία (3) από
τα Πληρώματα Στόλου (νυν ειδικότητες [Ε]).
(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.
β. Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της
ΕΑΑΝ και σε περίπτωση θανάτου, ο εκάστοτε δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματός τους
εφόσον διατηρεί την ιδιότητα τακτικού μέλους.
(2) Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιείται ενιαίο
ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά τις θέσεις
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτω
απ’ αυτές τα ονόματα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, όπου απαιτείται, ήτοι:
α) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
β) Μέλη
Μάχιμοι - Δάσκαλοι
Μηχανικοί - Χημικοί κ.λπ., ως ανωτέρω υποπαρ.
2α (2).
(3) Οι απαιτούμενοι σταυροί προτιμήσεως τίθενται
ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι, κατά
περίπτωση, οι εξής:
(α) Για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου: Δύο (2).
(β) Για τους Μαχίμους - Δασκάλους: Δύο (2).
(γ) Για τους Αξιωματικούς Πληρωμάτων Στόλου
(νυν ειδικότητες [Ε]): Τρεις (3).
(δ) Για καθεμία από τις λοιπές κατηγορίες: Ένας
(1).
(4) Η ψηφοφορία διενεργείται καταρχήν στα Γραφεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλον οριζόμενο από αυτήν κατάλληλο χώρο.
(5) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 π.μ. και τελειώνει
στις 4 μ.μ., παρατεινόμενη και πέραν της ώρας
αυτής, σε περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφοφόρων.
(6) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι
απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητος μέλους
της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής Ταυτότητος.
Η ψηφοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
(7) Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των
σταυρών προτιμήσεως που συγκέντρωσαν οι
υποψήφιοι. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις του
Προέδρου και του αντιπροέδρου που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από τον πρώτο και δεύτερο
πλειοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυτές.
(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων
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που έχουν εκλόγιμη σειρά, η προτεραιότητα
κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων.
γ. Υποβολή υποψηφιοτήτων
(1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν όλοι
οι αναγραφόμενοι στην υποπαρ. 2β (1) της παρούσας. Αν ο υποψήφιος προέρχεται από την οικογένεια του αποστράτου, εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία Αξιωματικών που ανήκε και ο εκλιπών.
(2) Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται
ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας.
(3) Κατά την υποβολή της αιτήσεως για υποψηφιότητα είναι απαραίτητη και η επισύναψη φωτοαντιγράφου της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ.
(4) Η υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις του
Προέδρου και Αντιπροέδρου δεν κωλύει την
ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη
θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
ειδικότερα για την κατηγορία αξιωματικών στην
οποία ανήκε ο υποψήφιος.
δ. Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες
(1) Οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον
μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκήρυξη και διοργάνωση των εκλογών, καθώς και τον
καθορισμό του τόπου διενέργειάς τους. Επίσης,
υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη της ΕΑΑΝ
δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας εντός της προβλεπόμενης από την
ανωτέρω υποπαρ. 2γ (2) προθεσμίας.
ε. Απαρτία
(1) Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών του, μεταξύ των
οποίων και του Προέδρου ή, εν απουσία του, του
αντιπροέδρου.
(2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
στ. Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες
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για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους
(6/11), η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό
της Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν
μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1)
χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της.
(2) Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να προκηρύξει εκλογές, πριν από την παρέλευση
του χρόνου παρατάσεως της θητείας του.
ζ. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλείπει, ή παραιτείται, ή αποδεδειγμένα, δεν μπορεί
να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται
από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο με απόφαση του ΥΕΘΑ. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως
της θέσεως του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται
από τον αντιπρόεδρο, ενώ ο τελευταίος από τον
τρίτο σε σταυρούς προτιμήσεως κ.ο.κ.
η. Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου
(1) Η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με την απόφαση του ΥΕΘΑ για
τη συγκρότησή του. Για την έκδοσή της η ΕΑΑΝ
υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΝ/Β3, επίσημο
πρακτικό των εκλογών, αμέσως μετά τη διενέργειά τους.
(2) Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα μ’ αυτόν που
εκδόθηκε η απόφαση της προηγούμενης υποπαραγράφου.
θ. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ
καταβάλλεται αποζημίωση 4.500 δρχ. (13,21
ευρώ) κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις κατά μήνα.
(2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει επιπλέον
50.000 δρχ. (146,74 ευρώ) κατά μήνα.
(3) Η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνεται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΑΝ.
(4) Ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται στους
προϋπολογισμούς της ΕΑΑΝ (η παράγραφος Θ΄
έχει υποστεί αλλαγές και δεν ισχύει ως αναγράφεται).
(5) Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα
της κυβερνήσεως, η Σχετική (γ) παύει να ισχύει.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.»

Οδηγίες ΕΑΑΝ επί
των προθεσμιών - προϋποθέσεων
διεξαγωγής ΕΚΛΟΓΩΝ
την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

α. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία
καθορίζονται, ως ακολούθως, οι απαιτούμενες
λεπτομέρειες των εκλογών, για την επιλογή του
νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που θα πραγματοποιηθούν την
Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 στα κεντρικά γραφεία
της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα Κρήτης, Πόρου,
Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα), Β. Ελλάδος
(Θεσσαλονίκη) - ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα).
β. Επισημαίνεται όμως ότι σύμφωνα με υποβληθείσα προς ΥΕΘΑ (μέσω ΓΕΝ) πρόταση και εφόσον εγκριθεί, θα επιτραπεί όπως η ψηφοφορία
διεξαχθεί και με επιστολική ψήφο.
Στην περίπτωση αυτή θα ανακοινωθούν σχετικές
οδηγίες.
(1) Ημερομnνία εκλογών (20-3-2016)
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία
του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30-6-2016 και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη
της θητείας αυτής.
Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 ως ημερομηνία διεξαγωγής
των εκλογών.
(2) Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών
α. Περιοχή Κέντρου:
Σύμφωνα με την παράγρ. 2β (4) της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, καθορίστηκε όπως οι εκλογές διεξαχθούν στα γραφεία και στο Εντευκτήριο
της ΕΑΑΝ, για τα μέλη που κατοικούν ή παρευρίσκονται στο κέντρο Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα, (το αυτό
ισχύει και γι’ αυτούς που ευρίσκονται στα Παραρτήματα) από ώρα 8:00 μέχρι 16:00, της διάρκειας
παρατεινόμενης το αργότερο μέχρι 18:00, ανάλογα
με την προσέλευση των ψηφοφόρων.
Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός
των μελών της Ενώσεως, υπερβαίνει τους 14.000
συναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία, προσέρχονται να ψηφίσουν μόνο
2.000-2.500 μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρατικών διαδικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και πρέπει να
ασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ.
Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα μέλη
θέτουν υποψηφιότητα και προσέρχονται για να
ψηφίσουν, τόσο η επιλογή του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ θα
είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και υπεύθυνη
έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.

31

32

Εκλογές ΕΑΑΝ 2016
Θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα με τον
απαιτούμενο αριθμό καλπών και παραβάν εντός
του χώρου των γραφείων και εντευκτηρίου, στα
οποία θα έχουν κατανεμηθεί, κατ’ αλφαβητική σειρά τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι λεπτομέρειες για την
ψηφοφορία και την εφορευτική Επιτροπή αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.
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ή της αστυνομικής, ή διαβατηρίου, ή διπλώματος
οδήγησης στην εφορευτική Επιτροπή, για έλεγχο
και διαγραφή του ονόματος από το σχετικό πίνακα
(μητρώα μελών ΕΑΑΝ) και παραλαβή έγκυρου φακέλου μετά του ψηφοδελτίου.
(γ) Ο ψηφοφόρος αποσύρεται πίσω από το υφασμάτινο παραπέτασμα για τη συμπλήρωση, με τον
απαιτούμενο αριθμό σταυρών, του ψηφοδελτίου
(μαύρο ή μπλε στυλό διαρκείας μόνο) το οποίο στη
συνέχεια τοποθετεί εντός του φακέλου.
(δ) Ρίψη του φακέλου εντός της κάλπης και παραλαβή της ταυτότητάς του από την Επιτροπή.

β. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος – Β. Ελλάδος – ΝΔ Ελλάδος
Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλληλο χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό
κέντρο, όπως ορίζεται και για τα εκλογικά τμήματα
της κεντρικής ΕΑΑΝ.
Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία
(3) μέλη (οπωσδήποτε όχι από τα Δ.Σ.) και τρεις (3)
αναπληρωματικούς. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ./
ΕΑΑΝ, κατόπιν κληρώσεως. Το ένα (1) από τα τρία
τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, θα εκτελεί χρέη Προέδρου και θα ορισθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι
θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΑΑΝ.
Η ψηφοφορία στα Παραρτήματα διαρκεί όπως
και στα κεντρικά γραφεία, από ώρας 8.00 έως 16.00,
παρατεινόμενη -ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από της ώρας 18.00.
Η εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσει και υπογράφει τους πίνακες
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα
των ψηφισάντων μελών και τους αποστέλλει αυθημερόν και το ταχύτερο με Fax στην ΕΑΑΝ (Fax: 210
3310429), για τη συγκεντρωτική καταμέτρηση των
ψήφων και τον έλεγχο των ψηφισάντων βάσει του
γενικού πίνακα των μελών της ΕΑΑΝ, προς αποφυγή
τυχόν διπλοψηφίας.
Οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών των
Παραρτημάτων αποστέλλουν με κάθε δυνατό μέσον, τα πρωτότυπα των πινάκων αποτελεσμάτων
και ψηφισάντων, δεόντως επικυρωμένα από όλα
τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μετά το πέρας
εξετάσεως των ενστάσεων στην κεντρική Επιτροπή
της ΕΑΑΝ, για περαιτέρω έλεγχο.

Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω σταυρών προτιμήσεως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
(α) Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό είναι άκυρο.
(β) Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους
προβλεπόμενους σταυρούς είναι και πάλι άκυρο.
Εάν σε ένα ψηφοδέλτιο έχουν τεθεί, σε οιαδήποτε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από τους
προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο είναι
άκυρο.
Ο αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών, θα είναι τυπωμένος στον τίτλο της κατηγορίας των υποψηφίων, ενώ στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου θα
αναγράφεται ο συνολικός αριθμός σταυρών που
έθεσε ο ψηφοφόρος από τον ίδιο.
(γ) Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως είναι έγκυρο. Απλώς θα στερηθούν σταυρού προτιμήσεως οι υποψήφιοι μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών που δεν θα έχει τεθεί σταυρός.
(δ) Οι υποψήφιοι, δύνανται να έχουν εφοδιασθεί
εκ των προτέρων από την ΕΑΑΝ με 80 ψηφοδέλτια
έκαστος. Η τοποθέτησή τους όμως στον έγκυρο
φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το παραβάν. Η
ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απαγορεύεται,
ως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση.
ε) Θα ληφθεί μέριμνα για να αποφευχθεί διπλοψηφία.
Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, (εντός και πέριξ των χώρων της ΕΑΑΝ),
αποτελεί παράβαση του εκλογικού νόμου και αντιδεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά.

(3) Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία, είναι οπωσδήποτε μυστική, και θα
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
(α) Προσέλευση ψηφοφόρων, είσοδος σε ένα
από τα εκλογικά τμήματα (κεντρικά ΕΑΑΝ), που θα
είναι κατανεμημένοι σύμφωνα με το αρχικό γράμμα
του επωνύμου τους.
(β) Παράδοση της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ

(4) Ψηφοδέλτια – Υποψηφιότητες
α) Οι υποψηφιότητες και τα σχετικά βιογραφικά
των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην
ΕΑΑΝ μέχρι 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00.
β) Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει
εκτυπωθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου
2016. Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, δύνανται οι υποψήφιοι να παραλαμβάνουν ψηφοδέλ-

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2015

Εκλογές ΕΑΑΝ 2016

τια και προ των εκλογών. Tο ψηφοδέλτιο μετά την
συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παραδιδομένου
από την εφορευτική επιτροπή φακέλου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πίσω από το παραβάν. Η
εφορευτική επιτροπή, πάντως, θα παραδίδει υποχρεωτικά και το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και κατ’ αλφαβηική σειρά, τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαιτούμενους σταυρούς για κάθε ειδικότητα.
Ήτοι:
Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος (έως δύο σταυροί)
Μάχιμοι – Διδάσκαλοι (έως δύο σταυροί)
Μηχανικοί – Χημικοί (έως ένα σταυρό)
Οικονομικοί (έως ένα σταυρό)
Ιατροί (έως ένα σταυρό)
Λιμενικοί (έως ένα σταυρό)
Eιδικοτήτων (Ε) (έως τρεις σταυροί)
Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται παραπλεύρως και
κατά προτίμηση αριστερά του επωνύμου και με
τρόπο ώστε να μη χωρεί καμία αμφιβολία σε ποιον
ανήκει. Επίσης, ο σταυρός πρέπει να τίθεται με μαύρο ή μπλε στυλό.
Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα τακτικά μέλη της
ΕΑΑΝ, και σε περίπτωση θανάτου ο εκάστοτε δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματός του, εφόσον διατηρεί και την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
Aπό την οικογένεια του αποβιώσαντος, μόνο ένα
μέλος θα ψηφίζει (αυτός που προσέρχεται πρώτος),
εφόσον λαμβάνει μέρισμα από το M.T.N. Η επίδειξη
ταυτότητας, είτε της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει
την εφορευτική επιτροπή) είτε της αστυνομικής, είναι απαραίτητη. Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν
έχει ταυτότητα και δεν είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος στο ΜΤΝ. Μετά την ολοκλήρωση της
μηχανογράφησης των μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ
ξεπερνούν τα 14.000. Ο αριθμός αναφέρεται για
να συνειδητοποιηθεί, πόση σημασία έχει η ταχεία,
αθόρυβη, με τάξη και άνευ περιττών χρονοτριβών
ψηφοφορία.
Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι ανεξαρτήτως ειδικότητας. Σε περίπτωση
μη υποβολής υποψηφιότητας απ’ αυτούς, δικαίωμα έχουν Αρχιπλοίαρχοι και Ανώτεροι. Η υποβολή
υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και
αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή
υποψηφιότητας για τη θέση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευτικές
Επιτροπές, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική
αίτηση ως τα αναφερόμενα στη συνέχεια αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμβάνεται
από την ΕΑΑΝ, θα πρωτοκολλείται και θα πρέπει να
έχει παραδοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 12 Ιανουαρίου
2016 ώρα 12:00.
Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να αποστείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβολής
υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιοδικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το τεύχος, μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο) αρκεί
να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την ΕΑΑΝ, μέχρι
τις 12 Ιανουαρίου 2016 ώρα 12:00 ή προσερχόμενοι
οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα αντίστοιχα έντυπα, μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία.
Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016 θα συνέλθει το ΔΣ,
θα επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιότητας και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν γνώση προσερχόμενοι
στην ΕΑΑΝ. Έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου
2016 θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια για την παραλαβή τους από τους επιθυμούντες υποψηφίους.
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία,
προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Εντευκτηρίου για ενημέρωση και να δημοσιευθεί στο περιοδικό «Θαλασσινοί απόηχοι» και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
Το βιογραφικό αυτό σημείωμα θα πρέπει να είναι
έως 120 λέξεις, (¼ σελίδας Α4), μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας
και πρόσφατης έκδοσης με πολιτική περιβολή. Βιογραφικά με περισσότερες λέξεις θα κόβονται στις
πρώτες 120 λέξεις από την αρμόδια επιτροπή.
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ
Η Kεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ αποτελείται
από πέντε κανονικά και δύο αναπληρωματικά μέλη
που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία όλης της διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών στην Κεντρική ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα. Επίσης εκδικάζει τις ενστάσεις που θα
υποβληθούν στην Κεντρική ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα.
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Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ
Η Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ αποτελείται
από κανονικά και αναπληρωματικά μέλη, ανάλογα
με τον αριθμό των καλπών (τρεις ανά κάλπη) που δεν
μπορεί να είναι υποψήφιοι, και που θα καθορισθούν
διά κληρώσεως. Τυχόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θα παραμείνουν ως αναπληρωματικοί.
Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θα είναι
το αρχαιότερο μέλος.
Στα εκλογικά τμήματα θα παρίστανται ανά ένα ή
δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής και γραμματέας.
Σε κάθε Παράρτημα υπάρχει παρόμοια εφορευτική επιτροπή η οποία αναφέρεται στην Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ και οι
εφορευτικές επιτροπές των Παραρτημάτων θα διεξαγάγουν την όλη διαδικασία των εκλογών, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η οποία
θα προσυπογράψει τα αποτελέσματα, μέχρι πέρατος αυτής, οπότε και θα υπογράψουν αυθημερόν το
σχετικό πρωτόκολλο των συνολικών αποτελεσμάτων.
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ θα παραλάβει ενυπογράφως το
πρωτόκολλο αυτό, προκειμένου να επικυρωθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία να υποβληθεί στον ΥΕΘΑ μέσω ΓΕΝ για την έκδοση της σχετικής
αποφάσεως διορισμού του νέου ΔΣ.
Δικαίωμα ένστασης υπάρχει μέχρι τις 48 ώρες
από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που μεριμνά για τα περαιτέρω.
Τυχόν ενστάσεις, απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές τελεσιδίκως αποκλειστικά από την Κεντρική
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Εφορευτική Επιτροπή, εντός τριών (3) ημερών, από
την υποβολή της ένστασης.
Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη αποστολή των εφορευτικών επιτροπών, παρακαλούνται
τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, προσφέροντες έτσι, σημαντική βοήθεια στο σώμα των Αποστράτων.
Αιτήσεις για συμμετοχή στις εφορευτικηές επιτροπές́ θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ
μέχρι 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00, είτε δι’
αποστολής του σχετικού εντύπου, αποκόπτοντάς το
από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας το, είτε προσερχόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ.
Kατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και
της καταμέτρησης, απαγορεύεται να υπάρχουν στυλό χρώματος πλην κόκκινου.
Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλφων για ψηφοφορία την Κυριακή 20 Μαρτίου
2016 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ
Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός, λόγω της
συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων
11.00-12.30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα προσελεύσεως, ανάλογα του αρχικού γράμματος επωνύμου:
1) Α έως Δ και Σ: 08.00-10.00
2) Ε έως και Κ: 10.00-12.00
3) Λ έως και Π: 12.00-14.00
4) Ρ έως Τ και Ω: 14.00-16.00
Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι
συμβουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευση των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2016
ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος 2015

«Θ.Α.» Τεύχος 129. Ανακοίνωση και νομοθεσία και Υποδείγματα υποψηφιότητας ΔΣ/ΕΑΑΝ και Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και ημερομηνίες υποβολής.

Νοέμβριος Δεκέμβριος 2015

«Θ.Α.» Τεύχος 130. Ομοίως ως άνω.

Ιανουάριος 2016

Μέχρι 12/1/2016 ώρα 12.00 μ.μ. κατάθεση στην ΕΑΑΝ δηλώσεων των υποψηφιοτήτων ΔΣ/ΕΑΑΝ και Εφορευτικών Επιτροπών.
Έγκριση από ΔΣ/ΕΑΑΝ, Εφορευτικών Επιτροπών.
Μέχρι τις 20-01-2016 ανακήρυξη υποψηφιοτήτων από το ΔΣ/ΕΑΑΝ.

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2016

«Θ.Α.» Τεύχος 131. Ανακοίνωση ονομάτων και βιογραφικών των υποψηφίων ΔΣ και ονομάτων Εφορευτικών
Επιτροπών. Οι «Θ.Α.» πρέπει να κυκλοφορήσουν μέχρι 29-02-2016.

Φεβρουάριος Μάρτιος 2016

Από 21-02-2016 έως 18-3-2016 ανάρτηση βιογραφικών των υποψηφίων για το ΔΣ στον Πίνακα ανακοινώσεων ΕΑΑΝ και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
Μέχρι 10-02-2016 εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από 25-02-2016 παραλαβή ψηφοδελτίων από τους επιθυμούντες υποψηφίους και αποστολή ψηφοδελτίων στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

Μάρτιος 2016

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 από 08.00-16.00. Εκλογές στα γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα αυτής.

Μάρτιος Απρίλιος 2016

«Θ.Α.» Τεύχος 132. Δημοσίευση αποτελεσμάτων των εκλογών ΕΑΑΝ.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΑΑΝ
Για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2016
Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται στην ΕΑΑΝ, μέχρι 12-01-2016, ώρα 12.00. Εάν αποσταλεί ταχυδρομικά δέον να έχει ληφθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι 12-01-2016, ώρα 12.00 και με
μέριμνα των υποψηφίων να ζητείται αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω συμμετοχή στις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2016, ως υποψήφιος για:
Α) Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος: (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) . ................................................................................
Β) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ στην ειδικότητα:.......................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................................................................
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ..................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ: .................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί, μηδέ εκκρεμεί εις βάρος μου ατιμωτικό αδίκημα, ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ημερομηνία:........................................................
Ο/Η Δηλών/ούσα ................................................
(Υπογραφή)..........................................................
Συνημμένα:
Α) Σύντομο βιογραφικό (δυνητικό)
Β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ
Παρατηρήσεις:
Α) Οι κατέχοντες αποστρατευτικό βαθμό Ναυάρχου, Αντιναυάρχου, Υποναυάρχου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα και στην κατηγορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ως Μέλη του Δ.Σ. στην ειδικότητά τους. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των αναφερθέντων βαθμών, δύνανται οι Αρχιπλοίαρχοι, και οι Ανώτεροι, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
να ανακηρυχθούν υποψήφιοι.
Οι λοιποί, μόνο ως υποψήφιοι στην ειδικότητά τους.
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ΕΝΤΥΠΟ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τις εκλογές της ΕΑΑΝ της 20ής Μαρτίου 2016
Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή συμπληρώνεται στην ΕΑΑΝ, μέχρι 12 Ιανουαρίου 2016, ώρα 12.00.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο κάτωθι υπογράφων επιθυμώ τη συμμετοχή μου στην Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές της
ΕΑΑΝ της 20ής Μαρτίου 2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...........................................................................................................................

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: .............................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ: ............................................................................................................

Ημερομηνία:....................................................................

Ο/Η Δηλών/ούσα ............................................................

(Υπογραφή)......................................................................

Συμμετέχω για:
1η φορά
2 ή περισσότερες φορές
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
(Κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά)

Μ
Γ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ (έως 2 σταυροί)

(O πλειοψηφήσας εκλέγεται Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)

Ο σταυρός προτίμησης
να τίθεται στα

+
+

αριστερά
του επωνύμου

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Ι
Ε

Α

+
+

.....................................................................................
.....................................................................................
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* Κυκλώνει ο ψηφοφόρος τον αριθμό των τεθέντων σταυρών
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Γράφoυν oι: Υποναύαρχος (0) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
Η λαθρομετανάστευση

H λαθρομετανάστευση σήμερα μπορεί να θεωρηθεί μία
από τις επτά πληγές του Φαραώ, για την Ελλάδα και την
Ευρώπη. Ιδιαίτερα για τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου. Μόνο τον Αύγουστο πέρασαν από Λέσβο
80.000 δυστυχισμένοι άνθρωποι. Το φαινόμενο είναι πρωτόγνωρο για τους Έλληνες και ιδιαίτερα
για τους Νησιώτες, δεν το έχουν ξαναζήσει παρά
μόνο στα παραμύθια της γιαγιάς, από την περίοδο του 1924, αλλά και τότε οι πρόσφυγες ήταν
Έλληνες και μπαίνανε στις πατρογονικές τους
πατρίδες.
Η Ελλάδα σήμερα απροετοίμαστη σε υποδομές,
δέχεται άπραγη τη μοίρα της με χιλιάδες λαθρομετανάστες και στην πλειοψηφία τους Μουσουλμάνοι, οι οποίοι αρχίζουν ένα ταξίδι με «βάρκα την ελπίδα», ότι κάποτε θα φθάσουν στην
Ιθάκη τους, χωρίς να γνωρίζουν, τι πρόκειται
να αντιμετωπίσουν. Αφού πρώτα τους γδέρνουν
οικονομικά οι Τούρκοι, από εκεί τους προωθούν
με πλεούμενα αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας για να κάνουν το ταξίδι της απελπισίας.
Άλλοι πνίγονται και άλλοι φθάνουν στ’ ακρογιάλια της Λέσβου και από εκεί καταγράφονται και
έρχονται Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας) και από κει
παίρνουν το δρόμο της Ευρώπης. Τι θα κάνει
η Ευρώπη, ουδείς γνωρίζει, μέχρι τώρα ακόμη
συσκέπτονται. Η Ευρώπη το 1529 έδιωξε τους
Τούρκους (Οθωμανούς) κατά τη μάχη των εθνών
έξω από τη Βιέννη, σήμερα τους προσκαλούμε
να εποικήσουν την Ευρώπη. Αλήθεια, τι ειρωνεία;

Οι συντάξεις στο επίκεντρο

Μέχρι τώρα και λόγω των μνημονίων οι συντάξεις των Στρατιωτικών υπέστησαν μειώσεις με
τον Νόμο 4024/2011, 4051/2012, και 4093/2012
περίπου 40%. Αν υπολογίσουμε και τις μειώσεις στο
μέρισμα, οι μειώσεις αισίως φθάνουν στο 60%. Θεωρώ ότι οι μειώσεις που θρυλούνται, θα εξαντλήσουν κάθε οικονομική ικμάδα των αποστράτων
και θα τους οδηγήσουν σε απελπισία και μαρασμό.
Ας το λάβουν σοβαρά οι αρμόδιοι και ας σταματήσουν να παίζουν με τα ισοδύναμα, διότι
«νηστικό αρκούδι δεν χορεύει».

Το Fyrom / Σκόπια

Τα Σκόπια δεν κάνουν πίσω, στο όνομα «Μακεδονία» παρά το γεγονός ότι «200» Καθηγητές Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν
κάνει διαμαρτυρία στον Πρόεδρο Ομπάμα, για
την ανιστόρητη αυτή υφαρπαγή του ονόματος
«Μακεδονία» και αυτό αποδείχθηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δυστυχώς και
οι φίλοι μας Αμερικάνοι για λόγους στρατηγικών
συμφερόντων, διότι θέλουν να έχουν δορυφόρους
στα Βαλκάνια δεν στέργουν να λύσουν το θέμα,
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την Ιστορία. Εφαρμόζουν το αλάθητο Δόγμα των Άγγλων
«Διαίρει και βασίλευε». Όμως η Ελληνική Αντιπροσωπεία φέρθηκε αξιοπρεπώς και σύμφωνα
με την εθνική γραμμή, και αποχώρησε από τη
Συνέλευση.

Η ατιμωρησία μετάλλαξε την κοινωνία

Όταν ήμασταν μαθητές και κάναμε παραπτώματα, υφιστάμεθα την ανάλογη τιμωρία, από
μείωση βαθμολογίας μέχρι αποβολή από το σχολείο. Όταν ήμασταν φοιτητές τα ίδια και χειρότερα, έχανες τη χρονιά σου, γινόσουνα αιώνιος
φοιτητής, καταστρέφοντας την οικογένειά σου
και τον εαυτό σου, εκτός και γινόσουνα αφισοκολλητής σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Σήμερα σε
όλες τις δομές της πολιτείας και από αρχηγούς
πολιτικών κομμάτων, ακούς να εκφράζονται με
τη λέξη «mea culpa» έκανα λάθος, όταν οι Ταγοί
δέχονται τα λάθη τους, ότι σαν άνθρωποι έκαναν
λάθος, τι να κάνουν οι μικρότεροι «διευθυντές
και προïστάμενοι υπηρεσιών». Με τι δυνατότητα και ηθικό να τιμωρήσουν τους σφάλλοντες
υπαλλήλους «μπάχαλο όλα». Γι’ αυτό η ελληνική
διοίκηση δεν μπορεί να οργανωθεί και να αποδώσει με αποτελεσματικότητα και χωρίς «γρηγορόσημο». Όταν κύριοι, κάνετε λάθη, σημαίνει
ότι δεν μπορείτε να διοικήσετε και ν’ ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας. Επομένως να αλλάξετε επάγγελμα, δεν φταίει ο λαός να πληρώνει
τις ανοησίες σας και την ανεπάρκειά σας. «Από
το κεφάλι βρωμάει το ψάρι».
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Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση
ΠΡΑΚΤΙΚA Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 124/1-10-2015
ΘΕΜΑ 1ο: Βράβευση Αριστούχων Μαθητών - Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, δικαιούμενων βραβείων
και επαίνων.
ΣΧΕΤ.: α. ΝΑ 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 440.1/66/215667 Σ.5661 από 14/9/2015
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 Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής
Επικράτειας) 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 Επικράτειας) και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20) και να μην έχουν βραβευθεί από το ΠΝ ή ΑΣ 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 2015.
4. Η βράβευση θα λάβει χώρα κατά την κοπή της πίτας ΕΑΑΝ που θα γίνει στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 17 Ιανουαρίου 2016
ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00
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 Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή
Λ.Σ. που να είναι Μέλος της ΕΑΑΝ.
β. Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των.
γ. Να έχουν αποφοιτήσει το 2015 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των κάτωθι 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 ΛΣ 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 μεταλλίου 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 2015 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) Απόφοιτοι 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 αλλοδαπής, 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 χαρακτηρισμός «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.
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 2015. Η βράβευση θα γίνει περί το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2015.
β. Οι βραβευόμενοι λοιπών κατηγοριών έως 1 Δεκεμβρίου 2015. Η βράβευση θα γίνει στην κοπή της πίτας ΕΑΑΝ στις 17 Ιανουαρίου 2016.
8. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)
Αριθ. πρωτ. 350		

Ημερ.: 18-09-2015

ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΚΒ
ΚΟΙΝ : ΕΓΑ/ΓΕΝ
Υ/ΓΕΝ
ΓΕΝ/ΔΚΕ

ΘΕΜΑ : Τροποίηση ΚΥΑ περί εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
ΣΧΕΤ: α. Ν.Δ. 1171/72
β. ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών υπ. αριθ. 932/2/93 από 18-02-1993 (ΦΕΚ 216/Β/31-03-1993)
γ. Απόφαση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. υπ. αριθ. 105 Θέμα 3ο της 14-05-2015
δ. Απόφαση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν υπ. αριθ. 105 Θέμα 7ο της 14-05-2015
ε. Έγγραφο Ε.Α.Α.Ν. αρ. πρωτ. 197 από 20-05-2015
στ. ΓΕΝ/Β3-Ι Φ 900.5/26/214644 Σ4648 από 30-07-2015
ζ. ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Φ 950/128/133943 Σ 1920 από 18-08-2015
η. ΓΕΝ/Β3-Ι Φ 900/39/215395 Σ 5399 από 01-09-2015
1. Σε εκτέλεση του σχετικού (η) σας διαβιβάζουμε κατωτέρω την πρότασή μας για τροποποίηση της παραγράφου 2β(4) του σχετικού
(β), ως ακολούθως:
Άρχεται
"Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικοτέρων
θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.)» από
18-2-1993 (ΦΕΚ Β΄ 216/31-3-1993)".
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
α. Το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.Δ. 1171/1972
β. Την με αρ. ???... απόφαση (τυχόν ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κατώτερο όργανο Υπουργού Οικονομικών κ.λπ.)
γ. Την από 18-2-1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικοτέρων
θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.)»
(ΦΕΚ Β΄ 216/31-3-1993).
Συμπληρώνουμε την (γ) σχετική απόφαση, όπως παρακάτω:
Στην παράγραφο β(4) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Παράλληλα επιτρέπεται και η επιστολική ψήφος, κατά τους όρους
που προβλέπονται στην παράγραφο (ι) της παρούσας»
Μετά την παράγραφο (θ), προστίθεται νέα παράγραφος (ι), ως εξής :
ι. Επιστολική ψήφος
(1) Σε τεύχος των «Θαλασσινών Απόηχων» (Διμηνιαίο περιοδικό της E.A.A.N.), μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας των εκλογών,
συμπεριλαμβάνονται :
(α) Δύο (2) ψηφοδέλτια, ένα έντυπο και ένα λευκό
(β) Ένας εκλογικός φάκελος από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης διαστάσεων 9,5x16 εκατοστά του μέτρου, στον οποίο θα
εσωκλείεται το ψηφοδέλτιο.
(γ) Ένας απαντητικός φάκελος μεγαλυτέρων διαστάσεων από τον εκλογικό φάκελο.
(δ) Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα καταγράφεται, αφενός μεν η διαδικασία συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου και ταυτοποίησης
του εκλογέα, αφετέρου δε, η ταχυδρομική θυρίδα στην οποία οι εκλογείς πρέπει να αποστείλουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιό τους και την καταληκτική ημερομηνία περιέλευσης των φακέλων στην ταχυδρομική θυρίδα.
(2) Σε περίπτωση μη λήψης του ως άνω περιοδικού από τον αποδέκτη ή σε περίπτωση αποστολής αυτού στο μέλλον ηλεκτρονικά, το
προαναφερόμενο εκλογικό υλικό, μπορεί να αποστέλεται στους εκλογείς ταχυδρομικώς.
(3) Με μέριμνα του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. «ανοίγεται» ταχυδρομική θυρίδα, προκειμένου οι εκλογείς να αποστείλουν σε αυτή το φάκελο με το
ψηφοδέλτιό τους και με απόφασή του ορίζεται καταληκτική προθεσμία περιέλευσης του φακέλου. Η απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στα κεντρικά γραφεία της Ε.Α.Α.Ν. στην Αθήνα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ένωσης τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία περιέλευσης του φακέλου. Στην απόφαση ορίζεται επίσης η ταχυδρομική θυρίδα στην οποία πρέπει οι εκλογείς να αποστείλουν τον φάκελο με το ψηφοδέλτιό τους και την καταληκτική ημερομηνία
αποστολής του.
(4) Κάθε εκλογέας ψηφίζει, τοποθετώντας το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, δεόντως συμπληρωμένο, εντός του σφραγισμένου από τα
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όργανα διενεργείας εκλογών φακέλου εκλογής. Εν συνεχεία, κλείνει τον φάκελο εκλογής και τον τοποθετεί μέσα στον φάκελο αποστολής. Μέσα στον φάκελο αποστολής, ο εκλογέας τοποθετεί επίσης φωτοαντίγραφο της ταυτότητας της Ε.Α.Α.Ν. και εάν δεν έχει,
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς η ταυτότητά
του και το οποίο υπογράφει ο ίδιος. Το αντίγραφο της ταυτότητας παραμένει εκτός του μικρού φακέλου (εκλογής). Αφού κλείσει
τον φάκελο αποστολής (μεγάλος φάκελος), τον ταχυδρομεί επί αποδείξει στην υποδειχθείσα ταχυδρομική θυρίδα υπ΄ όψιν της
«Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν.».
(5) Τα μέλη των οργάνων διενεργείας των εκλογών μεταβαίνουν και παραλαμβάνουν από την ταχυδρομική θυρίδα όλες τις επιστολές
μέχρι την 13.00 της παραμονής των εκλογών. Αφού τις αριθμήσουν, συμπληρώνουν σχετικό πρακτικό παραλαβής. Στη συνέχεια τις
παραδίδουν στην εφορευτική επιτροπή, η οποία, την ημέρα των εκλογών, αποσφραγίζει τους μεγάλους φακέλους, καταχωρεί στον
εκλογικό κατάλογο των ψηφισάντων τον αποστολέα σύμφωνα με το φ/α της ταυτότητάς του, τοποθετεί αυτή σε ξεχωριστό φάκελο,
καταστρέφει τους μεγάλους φακέλους και τοποθετεί τους μικρούς σε κενή κάλπη, η οποία ανοίγεται ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες
κάλπες. Παράλληλα συντάσσεται πρωτόκολλο με το ονοματεπώνυμο αυτών που απέστειλαν επιστολική ψήφο.
(6) Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, κατόπιν απόφασης του οργάνου διενεργείας των εκλογών, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :
(α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από το ορισθέν ψηφοδέλτιο.
(β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και εάν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από το
ορισθέν ψηφοδέλτιο.
(γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις
ή άλλα σημεία που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο
προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
(δ) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο
υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία.
(ε) Αν υπάρχουν σημειωμένα στον φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που περιέχεται σε αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί από την εφορευτική επιτροπή ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το
απόρρητο της ψηφοφορίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Λήγει
2. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. έχουν προγραμματισθεί για την 20-032016
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ανακοίνωση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. 8/2015 Ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2015
1. Την 07 Οκτωβρίου 2015 έλαβε χώρα στο Μ.Τ.Ν. ενημέρωση από την Διοίκησή του προς την Ε.Α.Α.Ν, τον εκπρόσωπο των ε.ε. στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ και τους Συλλόγους Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν σχέση με το Μ.Τ.Ν.. Στη σύσκεψη παρέστησαν αρμόδιοι από το Γ.Ε.Ν.
και από πλευράς Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν. ε.α. εκπρόσωπος της
Ε.Α.Α.Ν. στο Δ.Σ./Μ.Τ.Ν. και ο Πλοίαρχος Α. Τσίρης Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ ε.α.
2. Τα βασικά σημεία της ενημέρωσης ήταν τα ακόλουθα:
α. Η αναλογιστική μελέτη που έγινε, κρίνει το Ταμείο βιώσιμο με ορθή διοίκηση και χρηστή διαχείριση
β. Δεν προβλέπονται επί του παρόντος περικοπές για το 2016.
γ. Το Ταμείο δεν είναι επικουρικό
δ. Η αναλογία εν ενεργεία προς αποστράτους είναι 1,4 προς 1
3. Βεβαίως επειδή το όλο νομοθετικό πλαίσιο είναι ασταθές και μεταβαλλόμενο, η Ε.Α.Α.Ν. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις για να αναλάβει περαιτέρω ενέργειες και θα ενημερώσει έγκαιρα τα Μέλη της.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ ε.α.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 359		

Ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π. Καμμένο
ΚΟΙΝ: Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα
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ΘΕΜΑ: Θέματα Αποστράτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, το οποίο εκπροσωπεί 120.000 Αποστράτους, επί τη
αναλήψει των καθηκόντων του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας, σας συγχαίρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει την δύσκολη αυτή περίοδο για την Πατρίδα μας. Τα ίδια ευχόμεθα στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα.
2. Αν και η ανάληψη των καθηκόντών σας είναι συνέχεια της προηγούμενης θητείας σας, θα θέλαμε να σας συναντήσουμε για να σας
διατυπώσουμε εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. με κυριότερο το οικονομικό, που διαρκώς διογκώνεται. Για τον λόγο αυτό, σας παραθέτουμε στην παρούσα, τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα
αυτό, ώστε στη συνάντησή μας να γίνει ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση.
3. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πλέον οι Απόστρατοι είναι η επιβίωσή τους, γιατί με τις μέχρι τώρα περικοπές που έχουν
γίνει σε συνδυασμό με τους υπερβολικούς φόρους που καλούνται να πληρώσουν, οι συντάξεις που λαμβάνουν δεν φθάνουν να
καλύψουν τα απαραίτητα προς το ζην.
4. Πιο συγκεκριμένα:
α. Οι μειώσεις που υφίστανται οι Απόστρατοι δεν επηρεάζουν τον Π/Υ του Υ.ΕΘ.Α., αλλά τον κρατικό Π/Υ, από τον οποίο πληρώνονται όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, πλην όμως οι συντάξεις τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μισθολόγιο των εν
ενεργεία συναδέλφων.
β. Οι Απόστρατοι:
- Έχουν υποστεί μέχρι τώρα 10 μειώσεις στις συντάξεις τους με αποτέλεσμα αυτές να περικοπούν μέχρι 60%.
- Λαμβάνουν πλέον, το 40% του μισθού των εν ενεργεία, ενώ ο νόμος προβλέπει αναπλήρωση από 80% έως 70% το 2017.
- Έχουν φτάσει να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις από όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου.
- Ενώ όταν θεσπίστηκε το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, δεν περιεκόπησαν εξ επαγωγής οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων,
στους Αποστράτους όταν περικόπτονται οι μισθοί των εν ενεργεία αυτομάτως περικόπτονται οι συντάξεις και σε αυτούς, με
αναδρομικότητα.
γ. Οι Απόστρατοι ενώ υφίστανται μειώσεις στις συντάξεις τους εξ επαγωγής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, παράλληλα υφίστανται και τις μειώσεις που επιβάλλονται στους συνταξιούχους του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να υφίστανται στην ουσία διπλές
μειώσεις. Επί πλέον έχουν θεσπισθεί μειώσεις των συντάξεων με απαράδεκτα και ρατσιστικά ηλικιακά κριτήρια.
δ. Με την εφαρμογή του Ν. 4093/12 επεβλήθη διπλή μείωση, λόγω προσαρμογής των συντάξεων στις αποδοχές των εν ενεργεία,
που μειώθηκαν και αυτές ως ειδικά μισθολόγια και στη συνέχεια επεβλήθη και επί πλέον κράτηση 5%-10%-15%-20% στο σύνολο των αποδοχών τους ως γενικοί συνταξιούχοι. Οι μειώσεις αυτές στις αποδοχές των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών
των Ε.Δ. και των Σ.Α., που επέβαλαν οι αντιμιλιταριστές του Υπουργείου Οικονομικών, είχαν ως αποτέλεσμα να διαλύσουν το
ηθικό των εν ενεργεία και να καταντήσουν επαίτες τους Αποστράτους. Επέβαλαν μεσοσταθμική μείωση 8%, όπως ισχυρίζονται, όταν γνωρίζουν ότι τα 2/3 των στελεχών του στρατεύματος λαμβάνουν μισθό κάτω των 900 € και επομένως δεν μπορούσαν να περικοπούν. Με αυτό τον τρόπο για αυτήν την μεσοσταθμική περικοπή, περικόπησαν οι συντάξεις των ανωτάτων και
ανωτέρων κατά ποσοστά 9-20%. Πέραν των ανωτέρω επήλθε ισοπέδωση στις συντάξιμες αποδοχές γιατί σε συνδυασμό και με
τις υπόλοιπες περικοπές των συνταξιούχων του Δημοσίου, όλοι λαμβάνουν την ίδια περίπου σύνταξη.
ε. Με τις επελθούσες μειώσεις, εκμηδενίσθηκαν και τα επιδόματα κινδύνου των αποστράτων (πτητικά, υποβρυχίων, ειδικών
δυνάμεων, κ.λπ.), γιατί με τις αλχημείες του Υπουργείου Οικονομικών, όσο μεγαλύτερα ήταν αυτά τα επιδόματα, τόσο περισσότερο «κουρεύτηκαν» οι οικείες συντάξεις. Τι να πούμε στους φύλακες των Ελληνικών αιθέρων, των Ελληνικών θαλασσών
και στους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων που δίνουν καθημερινά τη ζωή τους για την Πατρίδα, όταν μας παραπονούνται ότι η
Πατρίδα είναι αγνώμων στην προσφορά τους;
στ. Κακώς έχουν συνυπολογισθεί στο άθροισμα των συντάξεων, που στη συνέχεια περιεκόπησαν κατά 5-10-15-20%, τα Μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων και οι Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. (Ειδικός Λογαρισμός Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων) του Σ.Ξ, του Π.Ν.
και της Π.Α, ενώ για αυτά υπάρχει απόφαση ότι δεν είναι Επικουρικά Ταμεία.
ζ. Για να ολοκληρωθεί η ζοφερή εικόνα των αποδοχών των Αποστράτων, σας γνωρίζουμε ότι και τα μερίσματα που δίνουν τα
Μετοχικά Ταμεία έχουν μειωθεί κατά 60%
5. Τα ανωτέρω σας τα γνωρίζουμε, γιατί είναι αναγκαία η πλήρης εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, όπως άλλωστε
συμφωνήσατε και ξεκινήσατε τις διαδικασίες για την τροποποίηση του Ν. 4307/12, ως πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των
αδικιών εις βάρος των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
6. Τα επιπλέον θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους είναι τα ακόλουθα:
α. Υγειονομική/φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά Νοσοκομεία
β. Μετοχικά Ταμεία
γ. Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου
δ. Παραθερισμός
ε. Συμμετοχή των τριών θεσμικών Ενώσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν τους Αποστράτους.
στ. Αναγνώριση Ν. Διπλωμάτων και Ν. Φυλλαδίων
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ζ. Επανάληψη της εκπομπής «ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ» από την Δημόσια Τηλεόραση
η. Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των Στελεχών των Ε.Δ. ως ενστόλων
θ. Θέματα Άμυνας και Ε.Δ., γενικότερα
7. Πιο λεπτομερή στοιχεία, καθώς και άλλα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους θα τα θέσουμε στην συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας.
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Αντιστράτηγος Κ. Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ, Αντιναύαρχος Σ.
Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού, Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρηγ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΑΑΝ, Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ, Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 376		

Ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο
Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π. Καμμένο
Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσα
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα
ΚΟΙΝ: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

ΘΕΜΑ: Θέματα Αποστράτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1. Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί μέχρι τώρα τις ακόλουθες μειώσεις:
α. Μείωση του επιδόματος ευθύνης ανωτάτων Αξιωματικών κατά 20% (Ν. 3833/10)
β. Κατάργηση δώρων (Ν. 3845/10, 3847/10 και 4093/12)
γ. Κράτηση λόγω εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) 3-14% για το τμήμα των συντάξεων άνω των 1400€ (Ν. 3865/10,
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του Ν. 4002/11 )
δ. Κράτηση για έκτακτη εισφορά 1-4% επί των συντάξεων άνω των 1400€ (Ν. 3986/11)
ε. Μείωση σύνταξης κατά 20% για το τμήμα αυτής άνω των 1700€ (Ν. 4024/11)
στ. Μείωση σύνταξης κατά 12% για το τμήμα αυτής άνω των 1300€ (Ν. 4051/12)
ζ. Μείωση των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών κλιμακωτά και αντίστοιχη μείωση των συντάξεων (Ν. 4093/12)
η. Μείωση των συντάξεων κατά 5%, 10%, 15%, 20% για το σύνολο των αποδοχών (Ν. 4093/12)
θ. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από το 2,5% στο 6%, η οποία επειδή εφαρμόζεται στις συντάξεις του 2009, στην ουσία
είναι διπλάσια, γιατί οι πραγματικές συντάξεις είναι μειωμένες κατά τουλάχιστον 50%, άρα κράτηση 7% στις τωρινές συντάξεις.
ι. Στοχευμένες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια;
(1). Μείωση 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000€ για τους κάτω των 55 ετών (Ν. 4024/11)
(2). Μείωση 6-10% στη σύνταξη, αφού αφαιρεθεί η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, για τους κάτω των 60 ετών (Ν. 4002/11
άρθρο 2 παραγ. 14α )
2. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ. αριθ. 2192/2014 Απόφαση της Ολομελείας του έκρινε τις μειώσεις της ανωτέρω παραγράφου (1ζ) αντισυνταγματικές και ζήτησε την αναπροσαρμογή των μισθών των εν ενεργεία και ως επακόλουθο και των συνταξιοδοτικών πράξεων, στο ύψος της 31-07-2012. Παράλληλα με την ίδια απόφασή του έκρινε ότι και οποιαδήποτε άλλη μελλοντική μείωση
των συντάξεων των Αποστράτων θα είναι αντισυνταγματική. Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης η τότε Κυβέρνηση προσάρμοσε
τους μισθούς των εν ενεργεία κατά το ήμισυ του δικαιουμένου ποσού και όχι κατά το σύνολο του ποσού (Ν. 4307/14).
3. Πέραν των ανωτέρω μειώσεων και κρατήσεων στις συντάξεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομείωση αυτών κατά 60%, υπήρξε
και αντίστοιχη απομείωση στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων, που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια την ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος, η δε φορολογία έχει αυξηθεί σε αβάσταχτα επίπεδα.
4. Όλα τα ανωτέρω έχουν τις ακόλουθες επιπτώσεις :
α. Σημαντική μείωση στις αποδοχές των Αποστράτων όλων των βαθμών, που στους ανώτατους βαθμούς υπερβαίνει το 60%.
β. Εξομείωση των συντάξεων προς τα κάτω με αποτέλεσμα η ανωτάτη σύνταξη Αποστράτου να διαφέρει ελάχιστα από την κατωτάτη.
γ. Εξάλειψη των επιδομάτων κινδύνου (πτητικά, καταδυτικά, ειδικών Δυνάμεων) γιατί με τον συνυπολογισμό τους στο συνολικό
ποσό των αποδοχών έχουν ανεβάσει τις κλίμακες παρακράτησης φόρων, μειώσεων και κρατήσεων.
δ. Μείωση των συντάξεων με ηλικιακά κριτήρια, με αναδρομική ισχύ μάλιστα, σε Αποστράτους που στην πλειοψηφία τους συνταξιοδοτήθηκαν με εντελώς διαφορετικό σύστημα.
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ε. Κατάταξη των Αποστράτων στις τελευταίες βαθμίδες των συνταξιοδοτικών παροχών.
στ. Αδυναμία των Αποστράτων να βιώσουν μία αξιοπρεπή ζωή και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αδυναμία πληρωμής των φόρων.
5. Ο κ. Πρωθυπουργός πρόσφατα κατά την τελική φάση της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» αναγνώρισε το έργο των Ε.Δ. και την συμβολή
τους στη σταθερότητα της χώρας και δεσμεύτηκε ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες που έχουν γίνει. Ο κ. Πρωθυπουργός ανεφέρθη
«επί του πεδίου της μάχης» στους εν ενεργεία, αλλά προφανώς ανεφέρθη και σε όλους τους προηγούμενους που ήταν κάποτε
στην ίδια θέση, τους Αποστράτους, που έχουν ακόμη στις τάξεις τους βετεράνους των πολέμων της Πατρίδας μας και ορφανικές
οικογένειες πεσόντων στον βωμό του καθήκοντος εν πολέμω και εν ειρήνη.
6. Παράλληλα ο ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένος έχει προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για πλήρη αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων
σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
7. Στον Ν. 4336/15 της 14-08-2015 και συγκεκριμένα στην σελίδα 1021 αυτού, αναφέρεται σαφώς ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση θα
προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012».
8. Το συνταξιοδοτικό κόστος στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα 5 τελευταία χρόνια κατά τουλάχιστον 30% με την λήψη των ακολούθων μέτρων:
α. 15% από την κατάργηση των δώρων
β. 7% από την αύξηση των κρατήσεων για την υγειονομική περίθαλψη.
γ. Τουλάχιστον 8% από το σύνολο των υπολοίπων μειώσεων/κρατήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.
9. Από τον Ιανουάριο του 2013 με τον Ν. 4093/12 δεν έγιναν άλλες περικοπές στους συνταξιούχους, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε τέτοια απαίτηση τα 2,5 τελευταία χρόνια. Διερωτώμεθα, πώς δημιουργήθηκε η νέα ανάγκη περικοπής των συντάξεων. Μήπως γιατί
πληρώνουν μόνο οι αδυνατούντες να το αποφύγουν ή γιατί οι λογιστικές αλχημίες του Γ.Λ.Κ. δεν αφαιρούν από το συνταξιοδοτικό
κόστος τις διάφορες μειώσεις/κρατήσεις, όπως π.χ. την κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη που αφαιρείται όμως από την
σύνταξη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πλασματικά ότι δεν έχει επιτευχθεί σημαντική μείωσή του;
10. Με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω και με τη διαρροή φημών ότι θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις, μάς δημιουργείται η απορία
πώς ενώ σχεδόν όλα τα κόμματα μας διαβεβαίωναν ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η αδικία του Ν. 4093/12, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, τώρα θα κληθούμε να πληρώσουμε και άλλα.
11. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων που εκπροσωπεί 120.000 Αποστράτους των Ε.Δ. και των Σ.Α., σας καλεί να αποκαταστήσετε την αδικία του Ν. 4093/12 που υλοποιήθηκε κατά το ήμισυ με τον Ν. 4307/14 και να μην προβείτε σε άλλες
μειώσεις των συντάξεων των Αποστράτων, οι οποίες όπως προελέχθη έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.
12. Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων, που πρωταρχικό σκοπό έχουν την προστασία των συμφερόντων όλων
των Αποστράτων, πέραν της παρούσας επιστολής, θα συνεχίσουν την προάσπιση αυτών, νομικά και αγωνιστικά, μέχρι την πλήρη
δικαίωσή τους.
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Αντιστράτηγος Κ. Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ, Αντιναύαρχος
Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού, Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρηγ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΑΑΝ, Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ, Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
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ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π. Καμμένο
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα

ΘΕΜΑ : Θέματα Αποστράτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Στη συνέχεια της επιστολής με αριθ. Πρωτ. 376 από 14-10-2015 που σας αποστείλαμε και στα πλαίσια της συνάντησής μας, θα επιθυμούσαμε να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους και υπό το πρίσμα των νεότερων εξελίξεων:
α. Στην σελίδα 1185, άρθρο 69Α, παράγραφος 1 του νέου Ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α.΄ 129 από 17-10-2015) αναγράφεται ότι μέχρι την
31-12-2015 όλοι οι Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασμό και στην παράγραφο 6 αναγράφεται
ότι «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στον Ενιαίο Λογαριασμό»
Με αυτήν την διατύπωση θα μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, ανά πάσαν στιγμήν και εν αγνοία του ΥΕΘΑ, να εντάξει στον
Ενιαίο Λογαριασμό τα αποθεματικά των Μετοχικών Ταμείων και των τριών Ενώσεων Αποστράτων. Το επισημαίνουμε, ώστε να
είναι υπόψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί τα Μετοχικά Ταμεία και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων έχουν ήδη υποστεί
μεγάλες απώλειες από το P.S.I. και ιδιαίτερα οι Ενώσεις έχουν πόρους μόνο από τις εισφορές των Μελών και την εκμετάλλευση της δικής τους περιουσίας.
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β. Να γίνει πλήρης εφαρμογή της Αποφάσεως του ΣτΕ 2192/2014 και τροποποίηση του Ν. 4037/14, δεδομένου ότι ενώ η πρόταση για νομοθετική ρύθμιση έχει δρομολογηθεί από το ΥΕΘΑ, δεν έχει προχωρήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία.
γ. Σχετικά με το νέο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό;
(1) Να μείνουν εκτός των ρυθμίσεων τα ειδικά μισθολόγια και να μην γίνουν άλλες περικοπές στις συντάξεις που ήδη έχουν
μειωθεί μέχρι 60%
(2) Να μην αποσυνδεθούν οι συντάξεις των Αποστράτων από τους μισθούς των εν ενεργεία
(3) Σε οποιοδήποτε υπολογισμό να μην θεωρηθούν ως συντάξιμες αποδοχές τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων και οι
ΕΚΟΕΜ, γιατί αυτά δεν είναι επικουρικές συντάξεις.
δ. Να μην ενταχθούν τα Μετοχικά Ταμεία στο ΕΤΕΑ, όπως άλλωστε ισχύει μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι φορείς επικουρικής σύνταξης
και υπάγονται στο ΥΕΘΑ. Στα πλαίσια αυτά ενδεχόμενη ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείων υπο προϋποθέσεις. Εξεύρεση πόρων
για την ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων (π.χ. απόδοση στα Μετοχικά Ταμεία ολόκληρου του 3% που πληρώνουν οι εν ενεργεία στον
ΟΑΕΕ, αντί του 1% που πληρώνουν τώρα).
Τέλος κύριε Υπουργέ θα θέλαμε την παρέμβασή σας, ώστε όταν συζητηθούν τα νέα μέτρα στις Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων,
να παραστούν οι τρεις Ενώσεις ως Κοινωνικοί Φορείς.
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Υποστράτηγος Β. Ροζής ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ, Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού, Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρηγ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ,
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ, Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
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Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Ν. 10/2015 Ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2015
1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε σήμερα με τον
Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Π. Καμμένο. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος επιτελείς του ΥΠΕΘΑ και το Προεδρείο της Π.Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Υπουργού.
2. Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική σε κλίμα κατανόησης και ετέθησαν λεπτομερώς όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν
τους αποστράτους, με κυρίαρχο το Οικονομικό-Ασφαλιστικό και τις πιθανές μειώσεις στις συντάξεις. Ο κύριος Υπουργός εξέφρασε
την πλήρη στήριξή του στα στελέχη των Ε.Δ. και τους αποστράτους και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στους
μισθούς και τις συντάξεις.
3. Τα θέματα που εξετάσθηκαν, τέθηκαν με τα έγγραφα του Συντονιστικού Συμβουλίου με αριθ. πρωτ. 359/24-09-15, 376/14-10-15,
392/21-10-15 και κατά την σημερινή συζήτηση.
4. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι θέσεις του κ. ΥΕΘΑ περιγράφονται κατωτέρω:
α. Συντάξεις, νέο ασφαλιστικό
Ο κ. ΥΕΘΑ διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοσθεί η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ υπ. αριθ.2192/2014 και ο ίδιος έχει ήδη προωθήσει
νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Οικονομικών για ανάλογη διόρθωση του Ν. 4307/14. Επίσης προωθεί ενέργειες ώστε οι απόστρατοι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις και έχουν τις μικρότερες συντάξεις στο Δημόσιο, να μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις με τις επερχόμενες ρυθμίσεις. Ο κ. ΥΕΘΑ γνωρίζει και αναγνωρίζει την συμβολή των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην ασφάλεια
και την σταθερότητα της Χώρας, όπως και τις ειδικές συνθήκες εργασίας τους, που είναι και ο λόγος που έχουν ενταχθεί στα ειδικά
μισθολόγια, τα οποία δεν πρέπει να καταργηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους αποστράτους.
Προωθείται πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων, ΕΚΟΕΜ και των επιδομάτων κινδύνου από την προσμέτρηση των συντάξεων.
Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξουν έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. και από την Ελληνική Πολεμική
Βιομηχανία, μέρος των οποίων θα χρηματοδοτήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν.
Ο κ. ΥΕΘΑ επέτυχε να μην νομοθετηθεί το όριο ηλικίας των 58 ετών για συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ.
β. Μετοχικά Ταμεία
Το ΥΠΕΘΑ έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών επεξεργασμένη πρόταση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, με την οποία προτείνεται
η άμεση απεμπλοκή των τριών Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τις διατάξεις θέματος αρμοδιότητος
Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το ΥΠΕΘΑ θα προωθήσει επίσης πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων, όπως
αυτές υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ, γιατί τα Μετοχικά αφενός δεν είναι επικουρικά και αφετέρου αυτός ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων και κρατήσεων είναι κατάφορα άδικος, αφού γίνεται επί πλασματικών και όχι πραγματικών αποδοχών.
Υπάρχει μελέτη για αποκατάσταση της απώλειας λόγω P.S.I.
Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί και θα αντιδράσει, εφόσον υπάρξει, Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για ένταξη των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Μετοχικά Ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων) στον Ενιαίο Λογαριασμό που θα ελέγχεται από τον

45

46

Ανακοινώσεις

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2015

Υπουργό Οικονομικών, που επί του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί (Ν. 4337/15-ΦΕΚ Α.΄129 από 17-10-2015 Άρθρο 69Α παράγραφοι 1
και 6 σελίδα 1185)
γ. Συνταξιοδοτική προστασία σε αποστράτους μέχρι την συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας
Το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια κατάργησης των συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών
τροπολογία κατάργησης της διάταξης του Ν. 4024/11, για συνταξιοδοτική τακτοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποστράτων.
δ. Υγειονομική-Φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Το Συντονιστικό Συμβούλιο να αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις
ε. Καθιέρωση Ημέρας Αποστράτου-Βετεράνου
Έχει αποφασισθεί η καθιέρωση της Ημέρας αυτής με πιθανότερες ημερομηνίες την 21η Νοεμβρίου και την 14η Σεπτεμβρίου
στ. Παραθερισμός αποστράτων στα θέρετρα των Ε.Δ.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς το ταχύτερον.
ζ. Συμμετοχή των τριών Ενώσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν τους αποστράτους
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις το ταχύτερον
η. Αναγνώριση Ν. Διπλωμάτων και Ν.Φυλλαδίων στελεχών του Π.Ν.
Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ εξετάζει το θέμα με το οποίο οι προερχόμενοι από το Π.Ν. Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όταν αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, πλην επαγγελματικής ανεπάρκειας, να αποκτούν αυτοδικαίως Δίπλωμα,
Πτυχίο ή άδεια Ναυτικής ικανότητας για υπηρεσία σε εμπορικά πλοία.
Παράλληλα ο ίδιος ο κ. ΥΕΘΑ έχει κάνει επαφές με τους αρμοδίους του Υ.Ε.Ν.-Ν.ΠΟΛ και άτυπα της Π.Ν.Ο. και του Ν.Α.Τ.
θ. Επανάληψη της εκπομπής «ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ»
Ο κ. ΥΕΘΑ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ στις 15-06-2015, συμφώνησε να προχωρήσει σε μία συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με την
ΕΡΤ, προκειμένου να ξεκινήσει μία εκπομπή των Ε.Δ. διαφορετική από ότι στο παρελθόν. Μία εκπομπή η οποία θα προβάλει το έργο
των Ε.Δ., τα προβλήματα των στρατιωτικών εν ενεργεία και αποστρατεία, αλλά και την κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.
ι. Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως ενστόλων
Είναι πάγια θέση του κ. ΥΕΘΑ και συμφωνεί ότι είναι απαράδεκτος αυτός ο χαρακτηρισμός.
5. Ο κ. ΥΕΘΑ ενημέρωσε το Συντονιστικό Συμβούλιο και για τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει για τα εν ενεργεία Στελέχη.
6. Το Συντονιστικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ. ΥΕΘΑ για το ενδιαφέρον του και αναμένει την υλοποίηση των ανωτέρω. Ταυτόχρονα γνωστοποίησε στον κ. ΥΕΘΑ ότι οι απόστρατοι θα αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά, σε περίπτωση που για μία ακόμη φορά
καταστούν τα θύματα τόσο από την μη εφαρμογή στο ακέραιο της απόφασης του ΣτΕ, όσο και από τα επερχόμενα μέτρα των
Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.
Καλεί δε όλους τους αποστράτους να είναι σε εγρήγορση για κινητοποιήσεις και όποιες άλλες ενέργειες κριθούν αναγκαίες μέχρι
την τελική δικαίωση.
Υποστράτηγος .ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ, Υποστράτηγος ε.α. Β.Ροζής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.
Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού, Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γρηγ. 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. Σ.Περβαινάς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 02-07-2015 υπ’ αριθ. 112
ΘΕΜΑ 9ο: Κοπή βασιλόπιτας EΑΑΝ έτους 2016 την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016.
Σχετ. πρακτικό Δ.Σ. ΕΑΑΝ υπ’ 105/14.5.2015 - Θέμα 10
1. Η κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ έτους 2016 θα γίνει 17 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή και από ώρα 13:00 μέχρι 16:00 στο Αμφιθέατρο και φουαγιέ στο Πολεμικό Μουσείο.
2. Η ΕΑΑΝ να ζητήσει με έγγραφο τη διάθεση του Πολεμικού Μουσείου ως ανωτέρω.
3. Σχετικό ακυρώνεται.
4. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Για την ακρίβεια της αντιγραφής ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ

ΜΙΣΘΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Με αφορμή τα συζητούμενα για περαιτέρω μειώσεις Μισθολογίων στο Δημόσιο, επιβάλλεται να ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα,
που αφορούν στα Μόνιμα Στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων:
▪ Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και είναι αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα χρειάζεται, για να φέρουν σε
πέρας τις υπηρεσιακές τους αποστολές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
▪ Η αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος προσωπικού, αναγκάζει τους περισσοτέρους να εργάζονται εντατικότερα και πέραν του κανονικού ωραρίου, αλλά και να αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
▪ Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους Σάββατα - Κυριακές - Αργίες και νυκτερινές ώρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
▪ Μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες ασκήσεις - πορείες - πλόες κ.τ.λ., συνήθως μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους,
χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
▪ Μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα, κάθε δύο περίπου χρόνια και πηγαίνουν αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε τους στέλνει η
Υπηρεσία, μακριά συνήθως από τις μόνιμες κατοικίες τους. Δεν ισχύουν για τους Στρατιωτικούς τα πριμ που προσφέρονται στους
μετατιθεμένους Δημοσίους Υπαλλήλους.
▪ Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως και εν ανάγκη εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη Υπηρεσιακή απαίτηση καθώς επίσης και κάθε έκτακτη ανάγκη της Χώρας, όπως
π.χ. Σεισμοί, Πλημμύρες, Πυρκαγιές κ.τ.λ., χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
▪ Αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η Υπηρεσία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμο χρόνο.
▪ Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός Υπηρεσίας κάτω από τον αυστηρότατο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, που περιορίζει πολύ
σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν χωρίς κανένα περιορισμό όλες οι άλλες τάξεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ακόμη και για τροχαία παράβαση στέλνονται στο Στρατοδικείο.
▪ Δεν τους επιτρέπεται να απεργούν, για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπως οι άλλες κοινωνικές ομάδες
▪ Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, παράλληλα προς τη στρατιωτική τους υπηρεσία, για να
συμπληρώσουν το εισόδημά τους
▪ Δεν μπορούν συνήθως ούτε οι γυναίκες τους να έχουν μόνιμη απασχόληση, για να συμβάλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, λόγω των συχνών μεταθέσεων, οι οποίες επιδρούν δυσμενώς στην οικογενειακή τους ζωή και συνοχή.
▪ Οι σημερινές αποδοχές τους είναι οι κατώτερες στο Δημόσιο. Ακόμη και ο Α/ΓΕΕΘΑ έχει Βασικό Μισθό Πρωτόδικη!
▪ Οι ετήσιες αποδοχές των Στρατιωτικών Συνταξιούχων, έχουν ήδη μειωθεί κατά 65%.
Υποναύαρχος Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ εα
6-9-2015

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του ότι η προβλεπόμενη από το καταστατικό
Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα διαλέξεων (αμφιθέατρο) του
Πολεμικού Μουσείου (οδός Βασιλίσσης Σοφίας) αμέσως μετά το ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο.
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο
σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες»
θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.
Χρήσιμες πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν ημερομηνία κατάθεσης του έτους και δεν υπερβαίνουν τις 20 λέξεις.

Διάφορα
• Δήμητρα Θ. Κυρίτση-Κυπριώτη, Δικηγόρος, σύζυγος
συναδέλφου, ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα και Ρυθμίσεις οφειλών (Νόμος Κατσέλη). Γραφείο Σκουζέ 1Α, Πειραιάς. Τηλ. 210 4292611, Κιν.: 6944 241729

• Γραφείο Τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ» του Νικολάου
Ταβουλάρη (γιος του συναδέλφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη) τηλ. 69 72 41 67 61. Ειδικές τιμές για την οικογένεια
ΠΝ, ΛΣ.

• Γιαννουλέα-Βερβέρη Αικατερίνη, Δρ. Χειρουργός
Οφθαλμίατρος MD, PhD, κόρη απόστρατου, διατηρεί ιατρείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Εφέσσου 48,
τηλ. 2310 43 32 64, με ειδικές τιμές στους απόστρατους.

• Κωσταράς Γεώργιος, Χειρουργός Οδοντίατρος, γυιός συναδέλφου, οδοντιατρική προπετική, εμφυτεύματα,
περιοδοντολογία, Αλεξ. Παπαναστασίου 93 Πειραιάς, τηλ.
210 4174697, μειωμένες τιμές στους απόστρατους.

• Πουλημενέα Γεωργία, Κλινική Ψυχολόγος, Πτυχιούχος με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο «Victor
Segalen», Μπορντώ Γαλλίας. Λ. Αλεξάνδρας 158Α (Μετρό
Αμπελοκήπων), Αθήνα, Τηλ. 69 78 79 82 98.

• ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ, Νεόδμητες γκαρσονιέρες, αυτονομία,
internet, A/C, BBC, parking, κήπος, τέντες. Ειδικές τιμές για
τέκνα συναδέλφων. Τηλ. 6977 12 98 90 - 6972 44 83 29.

• Πορόγλου Αφροδίτη, Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, κόρη συναδέλφου, παραδίδει μαθήματα Αγγλικών στην περιοχή του Πειραιά, Τηλ. 69 56 02 04 37.
• Μιχαηλίδης Γεώργιος, (γιος αξιωματικού ΠΝ) αναλαμβάνει παντός είδους λογιστικές - φοροτεχνικές εργασίες με
καλές τιμές για τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν. τηλ. 69 74 81 02 61.
• Μαρκεζίνης Γιώργος, Πλοίαρχος εα ΠΝ, Απόφοιτος Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ, Λογιστής Β’ Τάξης Φοροτεχνικός. Σφακίων 36, Χανιά, Τηλ.: 28215-04034,
6943488621.

Πωλήσεις οικοπέδων
• Οικόπεδα ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 194/οικ. 7
Τηλ. 69 37 25 25 00

• Φουσέκης Γιάννης - Παπαστερίου Στέργιος, Οικονομικοί Αξιωματικοί εα, Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο,
Ασφάλειες παντός τύπου, Τζαβέλα 42α, Νέο Ψυχικό, τηλ.
210 6753425.
• Κωνσταντινίδη Τζίνα, φοιτήτρια Φυσικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κόρη αποστράτου, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Φυσικής, Βόρεια Προάστια. Τηλ. 6978 878875,
210 6232453.
• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 251/1 - Τιμή 20.000 ευρώ
Τηλ. 210 41 24 563, Κιν. 69 38 55 55 53
• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ
Τηλ. 28 10 28 95 19
• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Α΄ Ζώνη Ο.Τ. 174/3
Τηλ. 210 67 25 983, Κιν. 69 51 93 67 89

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

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

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

Η «Βελίνα» του Πολεμικού Ναυτικού
Η παλιά συγκινητική ιστορία, από το «δικό μας»
συνάδελφο και φίλο Υποναύαρχο εα Π. Σωτηριάδη ΠΝ

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Π. Σωτηριάδης ΠΝ

Θ

υμάστε την ιστορία του ΒΕΛΟΥΣ (το 1982) και του μωρού
που έσωσε και έτσι το βάπτισαν Βελίνα;
Πριν από 33 χρόνια, στις 23 Μαρτίου 1982, το Α/Τ ΒΕΛΟΣ επιστρέφοντας από ασκήσεις στο Αιγαίο έλαβε σήμα να πλεύσει το
συντομότερο δυνατό, στη νήσο ΣΚΥΡΟ, για να παραλάβει και μεταφέρει στον Πειραιά την επίτοκο Μαρία Ορφανού που παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα στην εγκυμοσύνη της και βρισκόταν
σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς (άνεμος 10
Μποφόρ) και η μεταφορά της με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίθηκε αδύνατη.

Μετά από πολλές προσπάθειες με αντίξοες συνθήκες, το Α/Τ
ΒΕΛΟΣ κατάφερε να παραλάβει και να μεταφέρει την επίτοκο στον
όρμο της ΖΕΑΣ, από όπου και διακομίσθηκε στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ. Εκεί η κυρία Ορφανού γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Η ευγνωμοσύνη της μητέρας προς το Π.Ν. επειδή με τη βοήθεια του Α/Τ ΒΕΛΟΣ σώθηκε η ίδια και η κόρη της, την οδήγησε
στην ευγενική σκέψη να ζητήσει από τον Κυβερνήτη του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, Πλοίαρχο Π. Σωτηριάδη, όπως το Πολεμικό Ναυτικό βαφτίσει το νεογέννητο κοριτσάκι της και του δώσει το όνομα ΒΕΛΙΝΑ,
προς τιμήν του Α/Τ ΒΕΛΟΣ που την διέσωσε.
Το Πολεμικό Ναυτικό δέχθηκε το αίτημα της μητέρας και την
17η Ιουλίου 1982 πραγματοποιήθηκε η βάπτιση της μικρής Βελίνας στη ΣΚΥΡΟ, με εκπρόσωπο του Π.Ν. και ανάδοχο τον Κυβερ-

νήτη του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, και με αντιπροσωπεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και ναυτών του πλοίου που μετέβη στο νησί.

Σήμερα η Βελίνα είναι παντρεμένη (με πολιτικό γάμο) προγραμμάτισε με τον σύζυγό της να τελέσουν και θρησκευτικό και
συγχρόνως να βαπτίσουν την κόρη τους στη Σκύρο στις 12 Σεπτεμβρίου 2015. Η Βελίνα προσκάλεσε να παραστούν σε αυτό
το χαρμόσυνο γεγονός, ο νονός της και τότε κυβερνήτης του Α/Τ
ΒΕΛΟΣ καθώς και οι Αξιωματικοί, που υπηρετούσαν στο πλοίο
και συνέβαλαν στη διάσωσή της.
Πράγματι, αφίχθησαν στο νησί ο Ναύαρχος Π. Σωτηριάδης
και δέκα αξιωματικοί από το επιτελείο το πλοίου μετά των συζύγων των. Οι υπόλοιποι που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν, λόγω
υποχρεώσεων, συμμετείχαν με τις ευχές και τα δώρα τους. Επίσης ευχές και δώρο απέστειλε και ο Αρχηγός ΓΕΝ.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αυθόρμητη προσέλευση

δύο τότε μελών του πληρώματος, που υπηρετούσαν στο πλοίο,
ως στρατεύσιμοι, όταν πληροφορήθηκαν τυχαία για το γάμο.
Τα μυστήρια τελέσθηκαν στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου
στα Λινάρια, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, παρουσία αρκετών
συγγενών και φίλων των νεόνυμφων. Στη συνέχεια ακολούθησε
γλέντι στο κέντρο, παρουσία αρκετών καλεσμένων.
Έκδηλη ήταν η συγκίνηση τόσο της τότε επιτόκου, κ. Μαρίας,
μητέρας της Βελίνας, όσο και της ίδιας καθώς και η ευγνωμοσύνη
τους προς τον τότε κυβερνήτη και τους αξιωματικούς του πλοίου.
Όμως εξίσου μεγάλη ήταν και η συγκίνηση του κυβερνήτου
και των αξιωματικών, που ευτύχησαν μετά από 33 χρόνια να
συναντήσουν ξανά, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες, τη μητέρα της Βελίνας, μία σεμνή παρουσία. Όπως επίσης να γευθούν
τη χαρά της προσφοράς να επισφραγίζεται με τα μυστήρια του
γάμου και της βάπτισης δύο γενεών, σε ένα υπέροχο δειλινό με
φόντο τη θάλασσα της Καλαμίτσας.
Αυτό είναι το θαύμα της ζωής.
Αυτό είναι το υπέροχο πνεύμα του Πολεμικού Ναυτικού.
φωτό ειλημμένες στις 10-10-2015 από το http://www.sa-snd.gr/di.htm
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Ένας αγνός άνθρωπος ή ένας ήρωας
Γράφει ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος εα Γ. Μόραλης ΠΝ

Μ

ία ημέρα ξεφυλλίζοντας ξανά το βιβλίο
«Α/Τ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ» του Ναυάρχου Κ.
Μεταλληνού, ξαναδιάβασα στις σελίδες 201-202, τα
σχόλια για τον Πλωτάρχη Δ. Αλεξάνδρου, κυβερνήτη
της ΟΛΓΑΣ. Δυστυχώς είναι ο μόνος από το ΠΝ που
τον αναφέρει πλησιάζοντας αρκετά την αλήθεια.
Είχα την τύχη να υπηρετήσω δυο χρόνια στην
ΟΛΓΑ από την αρχή του πολέμου του 1940 (Οκτ.
1940 έως Σεπ. 1942) και είχα τα καθήκοντα: Βοηθός
Επιστασίας «Π», Επικεφαλής των Α/Α πολυβόλων,
Αξιωματικός Γενικής Επιστασίας, Αξιωματικός ΦΑΨ,
Πρατηρίου Πληρώματος κ.λπ.
Υπηρέτησα με τους κάτωθι κυβερνήτας:
α. Πλοίαρχο Αλφρέδο Λεοντόπουλο: έδωσε στο
πλοίο την ναυτοσύνη και την αρχοντιά
β. Πλοίαρχο Ιωάννη Βλαχόπουλο: έδωσε στο
πλοίο στρατιωτική αγωγή
γ. Πλωτάρχη Δημήτριο Αλεξάνδρου: κυβερνήτης
του Α/Τ ΟΛΓΑ στην πλέον επικίνδυνη περίοδο και
περιοχή Κεντρικής Μεσογείου, παράλια Αιγύπτου,
Βεγγάζης και του περίφημου Τομπρούκ. Αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και δύσκολες καταστάσεις.
Στην περίοδο αυτή μπορεί να πούμε ότι το Α/Τ
ΟΛΓΑ απέκτησε τεράστια πείρα πολέμου, που τον βοήθησε αργότερα να συγκαταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων συμμαχικών και αγγλικών αντιτορπιλικών.
δ. Πλωτάρχης Γεώργιος Μπλέσσας: Υπηρέτησα
μόνο λίγους μήνες μαζί του. Δεν είχα την τύχη να
συνεχίσω την υπηρεσία μου στην ΟΛΓΑ, η οποία συνέχιζε να επισκευάζεται μετά το τελευταίο της ατύχημα.
Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μου έκανε ερωτήσεις για θέματα πυροβολικού, προκειμένου να
διαπιστώσει το επίπεδο γνώσεών μου. Μία άλλη
φορά με φώναξε στο Πλωτό Συνεργείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ,
που ήμασταν παραβεβλημένοι και εκεί μαζί με τον
Ναύαρχο Σακελαρίου, μου ζήτησε την γνώμη μου,
σχετικά με τα προσόντα μερικών συμμαθητών μου,
προκειμένου να τους τοποθετήσουν σε διάφορες
θέσεις.
Αλλά παρασύρθηκα και δεν συνέχισα τις αναμνήσεις για τον Πλωτάρχη Δ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα για τα τρία ατυχήματα, που αναφέρονται
στο βιβλίο του Ναυάρχου Μεταλληνού, τα οποία
έζησα και η εικόνα είναι η κάτωθι:

1ο Ατύχημα: Μία νύκτα επιστρέψαμε μετά από
άσκηση με Υ/Β έξω από την Αλεξάνδρεια, είχαμε
μαζί μας Αξιωματικούς των Υ/Β για να παρατηρήσουν το ASDIX, που είχαμε τοποθετήσει στις Ινδίες
για τον εντοπισμό των Υ/Β. Έμειναν κατάπληκτοι για
την απόδοση του μηχανήματος. Δεν γνώριζαν ακόμα τις δυνατότητες και αδυναμίες του. Παραβάλαμε
σ’ ένα πετρελαιοφόρο για να πάρουμε πετρέλαιο.
Μου λέει ο Υποπλοίαρχος Βούλτσος, ύπαρχος, θα
πω στον κυβερνήτη να μην φύγουμε για να πάμε
να δέσουμε σε σημαντήρα γιατί έχει κακοκαιρία με
πολύ δυνατό άνεμο. Δεν μπορούσαμε όμως να μείνουμε, γιατί απαγορεύονταν η παραμονή μας στο
πετρελαιοφόρο. Το λιμάνι της Αλεξάνδρειας ήταν
γεμάτο από πολεμικά πλοία, αντιτορπιλικά, καταδρομικά, αεροπλανοφόρα. Νύκτα ο κυβερνήτης
Αλεξάνδρου εχείρησε προς τον σημαντήρα που θα
δέναμε. Στο σημαντήρα ήταν ένα ρυμουλκό, δεμένο
που έφυγε όπως και μεις.
Ο Αλεξάνδρου εχείρησε πάλι για να δέσουμε
στον σημαντήρα, αλλά την τελευταία στιγμή που
πλησιάζαμε τον σημαντήρα, το Ρ/Κ που είχε απομακρυνθεί και ήταν κρυμμένο πίσω από ένα πολεμικό,
βγήκε ξαφνικά την στιγμή που εμείς πλησιάζαμε τον
σημαντήρα για να δέσουμε.
Ο Αλεξάνδρου έκαμε ανάποδα ολοταχώς, αλλά
δεν προλάβαμε, γιατί δεν υπήρχε χρόνος, ούτε απόσταση για χειρισμό. Ήμουν στο πρόστεγο και έζησα όλη την σκηνή. Στις ανακρίσεις που έγιναν στο
Θωρηκτό QUEEN ELIZABETH και ήμουν και εγώ μάρτυρας, οι Άγγλοι γνωμάτευσαν ότι υπεύθυνος ήταν
η ΟΛΓΑ, διότι είχε το Ρ/Κ δεξιά της και έπρεπε να
το φυλάξει. Πράγμα για μένα όχι ορθό, διότι το Ρ/Κ
βγήκε δεξιά μας την τελευταία στιγμή και σε μικρή
απόσταση που ήταν αδύνατη η αποφυγή της σύγκρουσης, παρά το ολοταχώς ανάποδα που κάναμε.
2ο Ατύχημα: Μία φορά πηγαίναμε συνοδεία ένα
πετρελαιοφόρο (Π/Φ) από την Αλεξάνδρεια για το
Τομπρούκ, η ΟΛΓΑ, ένα Αγγλικό Α/Τ (το JAGUAR εάν
θυμάμαι καλά). Θυμάμαι ήταν νύκτα και κάναμε
ελίγδην πλου. Στη γέφυρα είχαμε βάρδια εγώ και ο
Ανθυποπλοίαρχος Μπάτσης. Ξαφνικά βλέπουμε μία
μεγάλη φλόγα/έκρηξη προς την πλευρά, που ήταν
το Π/Φ. Το Π/Φ εξακολουθούσε να πλέει, η φλόγα
ήταν από το Α/Τ, που είχε τορπιλισθεί από Υ/Β.
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Πλεύσαμε κοντά στο Α/Τ. Το Ρ/Κ (νομίζω λεγόταν
CLO), που ήταν μαζί μας, ανέφερε δεν βρίσκω τους
ναυαγούς του Α/Τ. Ο Αλεξάνδρου έκαμε σήμα στο
Π/Φ να αναστρέψει, ώστε να πλεύσουμε πλησίον
του Α/Τ για τους ναυαγούς.
Το Π/Φ δεν ανάστρεψε και συνέχισε τον πλου
του. Το Ρ/Κ ανέφερε τελικώς ότι περισυλλέγει ναυαγούς. Θυμάμαι ξημέρωνε, αναπτύξαμε ταχύτητα
και πλέαμε προς συνάντηση του Π/Φ και ανέβαινα
από την πίσω εξωτερική σκάλα, στη γέφυρα. Ακούω
σφυρίγματα από μακριά στη θάλασσα. Ήσαν οι ναυαγοί του Π/Φ.
Γυρίσαμε στην Αλεξάνδρεια με τους ναυαγούς.
Αυτό το γεγονός σχολιάσθηκε ότι δεν έπρεπε να
αφήσουμε το Π/Φ μόνο του. Άλλο να σκέπτεσαι από
μακριά και άλλο να είσαι κοντά με συναδέλφους
τραυματισμένους στη θάλασσα και να χρειάζονται
επειγόντως βοήθεια. Ο Αλεξάνδρου διέταξε το Π/Φ
να αναστρέψει, ώστε να δυνάμεθα να παράσχουμε
προστασία και σ’ αυτό.
Όταν το 1959 παραλαμβάναμε το Α/Τ ΒΕΛΟΣ στις
ΗΠΑ, σε μία σχολή στο Σικάγο που εκπαιδεύονταν
Υπαξιωματικοί του ΒΕΛΟΥΣ, ήσαν και Γερμανοί Υπαξιωματικοί του πολέμου. Κουβεντιάζοντας για τις
επιχειρήσεις του πολέμου, βρέθηκε ένας Υπαξιωματικός Γερμανός μέλος του πληρώματος του Υ/Β που
βύθισε το JAGUAR και το Π/Φ.
3ο Ατύχημα: Μία φορά ήμασταν αρκετά συνοδά αντιτορπιλικά σε μία μεγάλη νηοπομπή και
πηγαίναμε από την Αλεξάνδρεια στο Τομπρούκ. Η
ΟΛΓΑ είχε θέση πρύμνηθεν της νηοπομπής. Είχαμε
συνέχεια αεροπορικές επιθέσεις με αποτέλεσμα η
νηοπομπή από τους διαφόρους χειρισμούς προς
αποφυγή των αεροπορικών επιθέσεων είχε ξεπέσει
ολίγον προς την ξηρά. Είχαμε βάρδια με τον Ανθυποπλοίαρχο Μπάτση. Το αναφέραμε στον κυβερνήτη. Ο Ανθυποπλοίαρχος Η. Κολοκύθας, Αξιωματικός «Ν», έκαμε στίγμα με την βοήθεια ενός φάρου
και απεφάνθη για την ασφαλή θέση μας. Μετά την
παράδοση φυλακής και ενώ είχα ξαπλώσει στο δωμάτιο, μετά από αρκετή ώρα με ξύπνησε ένας τρομακτικός κρότος και κλυδωνισμός του πλοίου, που
πετάχτηκα επάνω και έτρεξα στο κατάστρωμα. Το
πλοίο είχε κρατήσει. Προφανώς κάπου είχε κτυπήσει στα ύφαλα. Έγινε έλεγχος, πουθενά, καμία διαρροή ύδατος. Όταν όμως έγινε κίνηση των μηχανών,
τότε παρουσιάσθηκαν κραδασμοί στο πλοίο, προφανώς από τις προπέλες.
Ο Αξιωματικός «Ν» πάλι έκαμε στίγμα, που και
πάλι μας έβγαζε μακριά από τις ξέρες. Ίσως να ήταν
κανένα ναυάγιο πλοίου. Ο Α΄ Μηχανικός Υποπλοίαρχος Χρυσάνθης, μετά από μερικές κινήσεις μηχα-

Διάφορα
νών, ανέφερε ότι με μικρή ταχύτητα θα δυνάμεθα
να πλεύσουμε. Εγκαταλείψαμε την νηοπομπή και
γυρίσαμε στην Αλεξάνδρεια. Μπήκε το πλοίο σε
Δεξαμενή και άρχισαν οι επισκευές. Επειδή ο Ρόμελ πλησίαζε στην Αλεξάνδρεια, οι Άγγλοι ετοίμαζαν αποχώρηση του Στόλου τους και άλλων από την
Αλεξάνδρεια. Επίσης ήθελαν να καταστρέψουν την
ΟΛΓΑ, ώστε να μην την πάρουν οι Γερμανοί.
Τελικώς συμφώνησαν με την πρόταση του Ναυάρχου Ε. Καββαδία και η ΟΛΓΑ ρυμουλκήθηκε από
την Κορβέτα ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ και συνοδεία του Τορπιλοβόλου ΣΦΕΝΔΟΝΗ κατέπλευσε στο Πορτ Σάιντ και
εν συνεχεία στο Πορτ Τουέφικ. Εκεί έπεσε δίπλα στο
Πλωτό Συνεργείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ, όπου και άρχισαν οι
επισκευές του πλοίου.
Την εποχή εκείνη έγινε και η αντικατάσταση
του Πλωτάρχη Αλεξάνδρου από τον Πλωτάρχη Γ.
Μπλέσσα.
Για μένα που γνώρισα στον πόλεμο πολλούς ανθρώπους, ναύτες, υπαξιωματικούς, αξιωματικούς
και κυβερνήτες, ο Πλοίαρχος Δ. Αλεξάνδρου ήταν
ένας εξαίρετος επαγγελματικά αξιωματικός με ήθος,
θάρρος, αυταπάρνηση και σεμνότητα.
Παρ’ ότι ήτο σε υπηρεσία ξηράς, λόγω υγείας,
δεν παρέμεινε στην Ελλάδα με την κατάρρευση του
Μετώπου, όπως πολλοί άλλοι Αξιωματικοί και κυβερνήτες. Αλλά όπως αναφέρθη, επιβιβάσθηκε στην
ΟΛΓΑ και συνέχισε την προσφορά του στο πλοίο ως
ύπαρχος αρχικά, και κυβερνήτης, στις πιο δύσκολες
περιόδους της ιστορίας του πλοίου.
Επισημαίνεται ότι μετά την παράδοση του Α/Τ
ΒΑΣ. ΟΛΓΑ, ο Αλεξάνδρου υπηρέτησε ως κυβερνήτης
στα ΣΦΕΝΔΟΝΗ (1943) και ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (1943-1944).
Τιμήθηκε δε με το «Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων (1946)», επειδή «κατά την κατάρρευση της Πατρίδος επέβη του Α/Τ Β. ΟΛΓΑ μεθ' ου συνέχισε τον
αγώνα εν Μ. Ανατολή επιδείξας εξαιρετικήν ικανότηταν και άριστα ναυτικά προσόντα».
Επίσης τιμήθηκε με το «Αργυρούν Ναυτικό Μετάλλιο (1956)», «για διάσωση ναυαγών του αγγλικού δεξαμενοπλοίου την 27-3-1942, υπό εξαιρετικώς δυσμενείς και επικινδύνους συνθήκας», όπως
επίσης και με το «Μετάλλιο Εξαιρέτων πράξεων
(1952)», «για την επιδειχθείσα εργατικότητά του,
ανωτέρα αντίληψη καθήκοντος και ευδόκιμου υπηρεσίας, κατά τις επιχειρήσεις περιόδου 1947-1950».
Μήπως αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να αναφέρεται ως ένας αγνός ήρωας;
Για μένα που τον έζησα από πολύ κοντά, ΝΑΙ.
Τον έχω πάντα στη μνήμη μου και στην καρδιά
μου με σεβασμό και αγάπη
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Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 15-05-2015
Αποχαιρετιστήρια Ομιλία του Υποναυάρχου (ΥΙ) εα Ευθ. Δ. Σταυρόπουλου ΠΝ
κ. Ναύαρχοι, κυρίες, κύριοι του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, πολιτικού και Στρατιωτικού προσωπικού
Σας προσκάλεσα εδώ σήμερα επ’ ευκαιρία της απομακρυνσής
μου από την ενεργό υπηρεσία του Υγειονομικού του ΠΝ για να
σας τιμήσω και να ευχαριστήσω τον καθένα χωριστά για τη βοήθεια και συνεργασία που μου παρείχατε στον κοινό σκοπό, στην
παροχή. όσο γινόταν καλύτερα υπηρεσιών Υγείας σε κάθε δικαιούχο Υγειονομικής περίθαλψης συνάνθρωπό μας.
Ανατρέχοντας τη μνήμη μου στο παρελθόν που σίγουρα
είναι νοσταλγικό όπως έδειξε και το φωτογραφικό υλικό που
προβλήθηκε σε video, παραθέτω στην αρχή λίγες προτάσεις με
σκεπτικισμό, όπως αποτυπώνεται από μεγάλους πνευματικούς
ανθρώπους.
Η σημερινή ημέρα για μένα αντιστοιχεί στο πέρας της πορείας που διήνυσε το βέλος του χρόνου κατά τη μονόδρομη φορά
του σε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου που ήταν η εξέλιξή μου
με τη διττή ιδιότητα του Αξιωματικού και ιατρού του ΠΝ.
Το μη αντιστρεπτό αυτού του χρόνου, με όλες τις εμπειρίες
που έζησα, ο σαφής διαχωρισμός του παρελθόντος που δεν το
ξαναζείς, από ένα άγνωστο μέλλον, αποτελεί μια πικρή διαπίστωση.
Στις ταινίες του Βισκόντι ή στον Φάουστ του Γκαίτε κυριαρχεί
η φθορά και η απόγνωση. Ο Προυστ αντίθετα στην αναπότρεπτη
ροή του χρόνου αντιτάσσει την αναζήτηση του παρελθόντος, τη
σημασία της μνήμης και της στιγμής. Αυτή η μονόδρομη φορά
του χρόνου ούτε να αμφισβητηθεί ούτε να αγνοηθεί μπορεί και
βρίσκει την πιο παραστατική και συνάμα πιο σπαρακτική έκφρασή του στον ποιητή μας Κ. Καβάφη.
«Οι αγαπητές του μέλλοντός μας μέρες, ωσάν κεράκια στέκονται εμπροστά μας…
Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν μια θλιβερή σειρά κεράκια σβησμένα· τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμα».
Με τη διττή ιδιότητα του Στρατιωτικού ιατρού ως Αξ/κού και ιατρού έχω τη συνείδησή μου ήσυχη γιατί με συνέπεια και αφοσίωση προσπάθησα να ανταποκριθώ, όσο καλύτερα γινόταν.
Οι απαιτήσεις της Υγειονομικής υπηρεσίας, με έγκριση της
ηγεσίας για κάλυψη θέσεων εκτός της κύριας Υγειονομικής μονάδας που ήταν το Νοσοκομείο – ΝΝΑ, με κάλεσαν συχνά σε θέσεις
όπως: Αρχηγείο Στόλου, ΝΝΣ (δύο ετη ως Παθολόγο και Υποδ/
ντή), ΓΕΝ-ΔΥΓ-1, ΑΝΥΕ, Δ/ντή ΝΝΚ, και ως Αρχιπλοίαρχο ΓΕΕΘΑ
–ΔΥΓ, και ΓΕΝ-ΔΥΓ.
Ήθελα να πιστεύω πάντα ότι η κρίση και οι αποφάσεις γι’
αυτές τις τοποθετήσεις γίνονταν με κριτήρια αντικειμενικότητας
και αξιοκρατίας και τις αποδέχθηκα πιστός στον όρκο που είχα
δώσει ως Αξ/κός. Για το λόγο αυτό μου ήταν αδιανόητο να κάνω
οποιαδήποτε παρέμβαση που θα δημιουργούσε κώλυμα και θα
δυσχέραινε τις αποφάσεις της ηγεσίας.
Ήμουνα ο πρώτος γιατρός που επιλέχθηκε για αμιγή κλινική
ειδικότητα-εξειδίκευση στη Ρευματολογία μια ειδικότητα που
διαπραγματεύεται εκτός από τα συνήθη επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα, και χρόνια, δυσοίατα συστηματικά αυτοάνοσα
νοσήματα (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικό ερυθηματώδη
λύκο, αγγειΐτιδες, Σπονδυλοαρθρίτιδες – Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα κ.λπ.) με σοβαρές λειτουργικές
επιπτώσεις, αναπηρία, οικογενειακές και κοινωνικο-οικονομικές

επιπτώσεις κ.λπ. Τα νοσήματα αυτά απαιτούν βαθειά γνώση
εσωτερικής παθολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής,
Μοριακής βιολογίας και η προσέγγιση των ασθενών αυτών και
η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται ολιστικά όχι τροχονομικά
γυρνώντας τον ασθενή από ειδικότητα σε ειδικότητα. Βέβαια οι
παρεμβάσεις μου για άμεση επίλυση προβλημάτων από άλλες
ειδικότητες ήταν πάμπολες και για το λόγο αυτό ευχαριστώ από
τα βάθη της καρδιάς μου τους συναδέλφους μου. Η σχέση ιατρού - ασθενούς στα Ρευματολογικά νοσήματα είναι μακρόβια
λόγω της χρόνιας φύσης των νοσημάτων.
Για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις αυτές επέλεξα αυτοβούλως να ειδικευθώ στο πιο έγκριτο κέντρο αναφοράς για τέτοια
νοσήματα τότε, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό διακεκριμένο
διεθνώς Πανεπιστημιακό - Ακαδημαϊκό δάσκαλο εξ Αμερικής με
διεθνή ερευνητική αναγνώριση. Παρέμεινα μαζί του σχεδόν τρία
και μισό έτη και το αίσθημα ευθύνης για να ανταποκριθώ και να
τιμήσω την Υπηρεσία ήταν τεράστιο. Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα
στον ύψιστο βαθμό, καθ’ ότι καθιερώθηκα, ο μόνος, από τους ειδικευόμενους ως ο αποκλειστικός βοηθός του στο απογευματινό
ιατρείο εντός του Νοσοκομείου, και ο μόνος που εργάσθηκα στο
ερευνητικό - ανοσολογικό ιατρείο με συμμετοχή σε ερευνητκές
εργασίες και εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής «Ανοσολογικοί
δείκτες στο γήρας».
Ο νέος επιστήμονας όταν φοιτήσει κοντά σε προικισμένο
δάσκαλο-ιατρό-ερευνητή είναι έμφορτος ενθουσιασμού, ιδεών,
οραμάτων. Η παρότρυνσή του και η ζύμωσή του σε περιβάλλον
που του δημιουργεί συνθήκες πολύπλευρης καλλιέργειας τού
ανοίγει δρόμους να αποκτήσει εσωτερική αρμονία, ένα συνταίριασμα, ένα συγκερασμό, μια σύζευξη αρμονική (αρμονική
λειτουργία ψυχής και νου). Αυτό πρέπει να επιδιώξει κάθε νέος
επιστήμονας ώστε να αναπτύξει διαίσθηση που είναι πολύ πιο
απαραίτητο από την τεχνοκρατική εξυπνάδα για να εμβαθύνει
στην έρευνα. Ο διακεκριμένος συμπατριώτης μας ακαδημαϊκός
κ. Νανόπουλος υποστηρίζει ότι είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα
σε ένα άριστο μαθητή Γυμνασίου – Λυκείου ή φοιτητή Πανεπιστημίου και σε ένα ερευνητή. Ο πρώτος μπορεί να κάνει έρευνα
μηδέν. Το θέμα δεν είναι να λύσεις συγκεκριμένο πρόβλημα, το
θέμα είναι ποιο πρόβλημα θα θέσεις, και να θελήσεις, να λύσεις.
Κάτι μας λείπει όταν μέσα στη γνώση, την επιστήμη, την εξειδίκευση δεν έχουμε και το «άλας» που είναι το σημαντικό, διότι
αυτό συνθέτει την αρμονία.
Η αξιοποίηση του νέου εξειδικευμένου επιστημονικού-ιατρικού δυναμικού πρέπει να είναι άμεση ειδικά όταν μιλάμε για
Νοσοκομείο που προσφέρει και τριτοβάθμια περίθαλψη.
Αισθάνομαι λοιπόν ότι την πρώτη δεκαετία, ως ειδικευμένος
Ρευματολόγος -μολονότι ο μοναδικός- αφέθηκα μετέωρος για
μεγάλα διαστήματα εκτός ΝΝΑ, χωρίς δυνατότητα επένδυσης
σε γνώση και προσφορά ειδικής ιατρικής γνώσης. Μου έμεινε
ουσιαστικά η δεύτερη δεκαετία που με την απόδοση δεύτερου
και τρίτου Ρευματολόγου, παράλληλα και με άλλα καθήκοντα
(Δ/ντού Ιατρικής εκπαίδευσης-έρευνας, Δ/ντού και Παθολογικής
κλινικής επι δυόμισυ έτη, Δ/ντού ΝΝΚ, Δ/ντού Ιατρικής Υπηρεσίας ΝΝΑ, και ως Αρχιπλοίαρχος σε ΓΕΕΘΑ-ΔΥΓ, ΓΕΝ-ΔΥΓ) η κλινική
σταθερά – σταδιακά οργανώθηκε με προσωπικό, με χώρο βραχείας νοσηλείας για χορήγηση βιοτεχνολογικών φαρμακευτικών
προϊόντων, ανέπτυξε σημαντικό κλινικό – εκπαιδευτικό – ερευ-
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νητικό έργο και πριν ένα έτος με την υποβολή καλά τεκμηριωμένου φακέλλου στο ΚΕΣΥ εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η
χορήγηση πλήρους ειδικότητος Ρευματολογίας σε δύο ιατρούς.
Η νέα χωροταξική διάταξη της κλινικής στην ανακαινισμένη
πτέρυγα 4Δ θα είναι αξιοζήλευτη από τα άλλα Στρατ. Νοσοκομεία.
H σκέψη μου και η προσπάθειά μου για την οργάνωση, δημιουργία υποδομών, και λειτουργία της κλινικής σε άρτιο βαθμό
παρέμενε πάντα ακραιφνής, αγνή, ανιδιοτελής, ωσάν να επρόκειτο να συνεχίσω το ιατρικό μου έργο για αρκετά χρόνια ακόμη
στο Νοσοκομείο.
Πιστεύω ότι η ολοκλήρωση και η λήξη της ιεραρχικής εξέλιξης του Στρατιωτικού σκέλους της θητείας του Στρατιωτικού ιατρού δεν θα πρέπει να συμπαρασύρει σε λήξη και την προσφορά
του, ως παρόχου ιατρικών υπηρεσιών στα Σ.Ν.. Γνωρίζω καλά τη
σύμφωνη γνώμη πολλών συναδέλφων επ’ αυτού.
Για το λόγο αυτό υπέβαλλα υπόμνημα-έγγραφο απ’ ευθείας
στην Ηγεσία (κ. Α/ΓΕΝ) με πρόταση δημιουργίας μετά την ηλικία 55 ετών παράλληλης επετηρίδας για μόνιμους εξ εφέδρων
ιατρούς ώστε μέχρι τα 65 έτη, όπως συμβαίνει με συναδέλφους
του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακούς, με μια ώριμη ιατρική παιδεία και
εμπειρία, να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες.
Φθάνοντας στο πέρας αυτής της σταδιοδρομίας θα ήθελα
από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω δημόσια πρώτα
το Θεό και την Υπεραγία Θεοτόκο μας, η οποία από μια διαισθητική πίστη και τα βιώματά μου, αντιλήφθηκα, ότι με οδήγησε σε
αυτό το δρόμο, μου έδωσε προσωπική και οικογενειακή υγεία
και προκοπή.
Ευχαριστώ τη σύντροφό μου η οποία στάθηκε με αφοσίωση
αρωγός στην στρατιωτική, επιστημονική, και επαγγελματική μου
πορεία, αδιαμαρτύρητα πάντα για την όποια απομάκρυνσή μου
για υπηρεσιακούς λόγους, αφήνοντάς με να αποφασίζω ανεπηρέαστος μόνος μου.
Ευχαριστώ το δάσκαλό μου ακαδημαϊκό καθηγητή κ. Χαρ.
Μουτσόπουλο ο οποίος ήταν ο μέντοράς μου και ο άνθρωπος
που στιγμάτισε την επιστημονική μου σταδιοδρομία. (Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω απουσίας του από Αθήνα.)

Διάφορα
Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου Ναυάρχους κ. Νεονάκη,
κ. Δημάκο και τον Δ/ντή ΝΝΑ κ. Σπανό για την στενή συνεργασία που είχαμε στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τη ΔΥΓ με τον
πρώτο.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στη Ρευματολογική κλινική τους κ. Κατσιφή ο οποίος με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα
και εγώ στην αρχή της καριέρας μου, τον ίδιο δάσκαλο και καθ’
ότι «ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη», βοήθησε όπως και οι
άλλοι συνάδελφοι κ. Θεοδώρου, κ. Σπηλιώτης να δοθεί ώθηση
στην οργάνωση της κλινικής. Επίσης ευχαριστώ τους κατά καιρούς βοηθούς «Αστέρια» όπως τους έλεγα (κ. Βούλγαρη Νικόλαο, Πολυζώη Μάριο, Κοσμά Βασίλειο, Πλιάκου Ευαγγελία) τους
οποίους θεωρώ εγγύηση για το μέλλον της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ το νοσηλευτικό προσωπικό της βραχείας νοσηλείας πρώτα την κ. Μαρίνη Νίκη που ήταν ο πρωτεργάτης-ενορχηστρωτής της οργάνωσής της, σε τρεις διαφορετικούς χώρους
μέχρι τώρα, τελείως από την αρχή, την κ. Χανιώη Μαρία, την κ.
Τζεμανάκη Ελένη επίσης αφοσιωμένες με ανεκτίμητη προσφορά
στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ευχαριστώ την συνταξιούχο
πια κ. Στάχτου Μαίρη για την πολύτιμη ανεκτίμητη βοήθεια που
μου είχε δώσει επί πολλά χρόνια στο εξωτερικό ρευματολογικό
ιατρείο.
Αφήνω για το τέλος τη συνεργάτιδά μου γραμματέα μου τα
τελευταία χρόνια κ. Κορασίδου Ελένη, πολιτικό Υπάλληλο. Την
διέκρινε αφοσίωση, συνέπεια, ήθος, υπομονή, πάθος εργατικότητας και μπορώ να πω, ότι υποκαθιστούσε επί πλέον τη νοσηλεύτρια και το βοηθό γιατρό. Η ευγένειά της και το χαμόγελό
της, προς τους ασθενείς σχολιάστηκε κατά κόρο με τα πιο ευμενή
σχόλια και ήταν ο καθρέπτης της άριστης εικόνας του ιατρείου.
Τέλος ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου έναν-έναν
ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, προσωπικό εργαστηρίων, τεχνικό-πολιτικό προσωπικό το οποίο σε κάθε αίτημά μου και παρέμβασή μου για έκτακτη εκτός προγραμματισμού βοήθεια για
συνανθρώπους μας, ανταποκρίθηκε πρόθυμα και άμεσα.
Εύχομαι σε όλους υγεία προσωπική και οικογενειακή, φώτιση και κάθε προκοπή.

Η παρουσία της ΕΑΑΝ στην ακριτική
Νήσο Χάλκη του ΝΑ Αιγαίου
Γράφει ο Πλοίαρχος εα Ι. Ασπροποταμίτης ΠΝ, Τοπικός εκπρόσωπος ΕΑΑΝ, Ν. Χάλκης
Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 διοργανώθηκε με επιτυχία στο

ακριτικό νησί της Χάλκης Δωδεκανήσου ο 1ος Κολυμβητικός Διάπλους, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ της νησίδας Νήσος και του
λιμένα Εμπορειού. Την πρωτοβουλία και την ευθύνη της διεξαγωγής είχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χάλκης «Το Μύρτος», με
συνδιοργανωτές πολλούς τοπικούς φορείς. Οι 65 κολυμβητές
ηλικίας από 10 έως και 70 ετών κολύμπησαν καλύπτοντας την
απόσταση των 600 μέτρων, ενώ για τους 21 κολυμβητές των μικρών ηλικιών διεξήχθη ο μικρός διάπλους απόστασης περίπου
70 μέτρων. Ανάμεσα στους κολυμβητές αλλά και σε όσους παρακολούθησαν τον διάπλου από την ξηρά, υπήρχαν πολλοί Έλληνες
και αλλοδαποί καλοκαιρινοί επισκέπτες του νησιού. Η ΕΑΑΝ, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στήριξε τόσο οικονομικά (μέσω χορηγίας) όσο και οργανωτικά (μέσω της παρουσίας
του Τοπικού Εκπροσώπου της στο νησί) την ανωτέρω εκδήλωση,
ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του κύριου πολιτιστικού φορέα
του νησιού. Ήταν η πρώτη ναυταθλητική εκδήλωση που διοργα-

νώνεται μετά από πολλά χρόνια στο νησί και επιδιώκει να αποτελέσει έναν ετήσιο καλοκαιρινό θεσμό, με σκοπό να αναδεικνύει τη μακρά θαλασσινή και ναυτική ιστορία και παράδοση της
Νήσου Χάλκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χάλκη, παρά το μικρό
της μέγεθος, αποτέλεσε για πολλά χρόνια και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί τη γενέτειρα και τον τόπο καταγωγής πολλών
στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού μας, οι οποίοι υπηρέτησαν
και υπηρετούν σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας του.
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ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ 2015
Τριήμερες ήταν οι φετινές εκδηλώσεις τιμής και δόξας που οργάνωσε ο Δήμος της νήσου Σκιάθου για την επέτειο βυθίσεως του Υ/Β
ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ-1) με αποκορύφωμα την τελετή μνήμης για την αποφράδα ημέρα της 14ης Σεπτεμβρίου 1943.
Μετά την επίσημη δοξολογία ακολούθησε ομιλία του Διοικητή Υποβρυχίων Πλοιάρχου Βασιλείου Κάτσικα ΠΝ και στην πορεία,
στο παρακείμενο μνημείο του Υ/Β, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου, από τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον Διοικητή Υποβρυχίων ως εκπρόσωπο του Αρχηγού Ναυτικού, τον περιφερειακό διοικητή Λιμενικού Σώματος και τον εκπρόσωπο του
Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Υποναύαρχο Ραδάμανθυ Φουντουλάκη Π.Ν ε.α.
Την εκδήλωση τίμησε με τον κατάπλου στο νησί το Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ και την ενεργό συμμετοχή του πληρώματός του, αρκετός αριθμός επισήμων και φορέων της περιφέρειας, πλήθος επισκεπτών καθώς και κάτοικοι του νησιού. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε
η παρουσία του Κωνσταντίνου Ιωσήφ ως εκπροσώπου του πληρώματος του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ-1). Ο πατέρας του Ιωσήφ Ιωσήφ 94
ετών σήμερα που ζει στην Αυστραλία, δεν συμμετείχε στην τελευταία αποστολή του υποβρυχίου και ως εκ τούτου σώθηκε.
Το Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ-1) ενώ έπλεε στην επιφάνεια βορείως της νήσου Σκιάθου την 14η Σεπτεμβρίου 1943, το αντελήφθη Γερμανική κορβέτα (U.J. 2101) και παρά την ταχεία κατάδυση που πραγματοποίησε, δέχτηκε πλήθος δέσμης βομβών βάθους που του
προξένησαν αρκετές σοβαρές ζημιές. Ο κυβερνήτης του Βασίλειος Λάσκος διέταξε ανάδυση και επίθεση διά του πυροβόλου. Μετά
από άνισο αγώνα το Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ-1) βυθίστηκε παρασύροντας στον υγρό του τάφο τους: Αντιπλοίαρχο Βασίλειο ΛΑΣΚΟ, Υποπλοίαρχο Σοφοκλή ΜΥΚΟΝΙΟ, Ανθυποπλοίαρχο Στέφανο ΤΡΟΥΠΑΚΗ, Σημαιοφόρους: Μηνά ΚΑΒΑΛΟΥΔΗ, Παύλο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ,
Κωνσταντίνο ΞΕΝΟ, Αρχικελευστές: Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΩΤΙΖΑ, Ηρακλή ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ, Κελευστές: Προκόπη ΜΑΓΙΑΤΗ, Δημήτριο ΜΑΡΑΛΕΤΟ, Βασίλειο ΡΑΝΤΟ, Λεωνίδα ΣΤΑΜΟΥ, Υποκελευστή Α΄: Απόστολο ΒΛΑΧΑΚΗ, Υποκελευστές Β΄: Δημήτριο ΚΟΥΒΕΛΗ, Αναστάσιο
ΚΡΕΤΣΑ, Νικόλαο ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ, Ιωάννη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Κυριάκο ΣΕΛΑΚΗ, Λουκά ΤΣΑΚΩΝΑ, Λ. ΤΣΑΤΣΑΡΗ, Διόπους: Χρήστο ΑΛΕΞΙΟΥ, Νικόλαο ΘΥΜΑΡΑ, Μιχαήλ ΛΥΜΑΙΟ, Σωτήριο ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ, Ευστάθιο ΠΛΑΤΙΔΗ και τους Ναύτες: Αναστάσιο ΖΩΓΡΑΦΟ, Νικόλαο ΚΟΥΡΜΟΥΖΗ, Γεώργιο ΛΕΝΤΖΑΚΗ, Χριστόφορο ΜΗΤΣΙΑΛΗ, Νικόλαο ΜΟΣΧΟΝΑ, Δημήτριο ΠΡΙΝΤΖΟ, Αριστείδη ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΟ.
Αιχμαλωτίστηκαν 15, ενώ ο Ύπαρχος Ηλίας Τσουκαλάς και οι Υπαξιωματικοί Τσίγκρος και Αντωνίου κολυμπώντας επί εννέα ώρες
έφτασαν στην Σκιάθο και κατόπιν περιπετειών διέφυγαν στην Μέση Ανατολή.
Χαράλαμπος Γιακουβάκης εα ΠΝ

Ευχαριστήρια επιστολή
Με την επιστολή μου αυτή, θέλω να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου, την οποία οφείλω στον Διευθυντή της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ενόπλων Δυνάμεων του 401 ΓΣΝ Αθηνών, καρδιοχειρουργό Πλοίαρχο (ΥΙ) Σωτήριο Μωραΐτη ΠΝ, ο οποίος μου αντικατέστησε
βαλβίδα καρδιάς.
Εξαιρετικός επιστήμων και άνθρωπος με ήθος. Χάρη στην άρτια επιστημονική κατάρτιση, τη δεξιοτεχνία του και την εμπειρία του, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα ήταν επιτυχέστατη και η μετεγχειρητική μου πορεία εξελίχθηκε άριστα.
Γιατροί σαν τον κ. Σωτήριο Μωραΐτη ο οποίος επέδειξε και αμέριστη αγάπη για τον συνάνθρωπο, κοσμούν και προάγουν την ιατρική επιστήμη. Επίστης ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της εν λόγω κλινικής για τις ανιδιοτελείς και ακούραστες υπηρεσίες που μου
πρόσφεραν, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η Δημόσια Υγεία.
Με τιμή
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αντώνιος Ζούλιας ΠΝ εα

Ευχαριστήρια επιστολή
Χειρουργήθηκα επιτυχώς στο ΝΝΑ στις 8 Ιουλίου 2015 από τον αγγειοχειρουργό κ. Τρ. Γιαννακόπουλο, και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου προς τον παραπάνω γιατρό για το ενδιαφέρον και την ανθρώπινη συμπεριφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο νοσοκομείο,
όπως επίσης και στο εξαιρετικό νοσηλευτικό προσωπικό.
Θα ήθελα να επισημάνω, ότι πέρα από την πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση του ιατρού μου, εξίσου σημαντική παράμετρος για την ψυχολογία μου ήταν το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον και η σωστή συμπεριφορά προς εμέ και τους οικείους μου.
Λάμπρος Ντότσιας Αξιωματικός ΠΝ εα

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, στον Ημιόροφο λειτουργεί
κουρείο της ΕΑΑΣ. Συνάδελφοι απόστρατοι της ΕΑΑΝ είναι ευπρόσδεκτοι. Τιμή κουράς 5 ευρώ με απόδειξη.
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Διάφορα

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Βράβευση μαθητών
Κοπή πίτας ΕΑΑΝ
Ανακοινώνεται ότι στις 17 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή, και ώρα 13.00 έως 16.00, 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 βραβεύσεις αριστούχων φοιτητών ΑΕΙ-ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τιμήσουν με την παρουσία τους την
καθιερωμένη εκδήλωση.
Το ΔΣ ΕΑΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕλληνικόΥ ΣύνδεσμοΥ Υποβρυχίων
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του, ότι το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο εις
μνήμη των αποβιωσάντων εν καιρώ πολέμου και εν καιρώ ειρήνης συναδέλφων, αποφοίτων της Σχολής Υποβρυχίων προγραμματίστηκε να τελεσθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 10:30 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται επί
της οδού Βασ. Σοφίας έναντι του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Θα ακολουθήσει παράθεση καφέ - αναψυκτικών στην αίθουσα φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου και στην πορεία στην
αίθουσα του αμφιθεάτρου, ενημέρωση και η προβλεπόμενη από το καταστατικό ετήσια συνέλευση. Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί!

Ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ΚΕ/Πόρος κατά το μνημόσυνο των συμμαθητών και των αξιωματικών των τότε Διοικήσεων
Πανοσιολογιώτατε κ. Διοικητά, κ. Πρόεδρε του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ, κυρίες και κύριοι
Σήμερα συναθροιστήκαμε για να εορτάσουμε την εξηκοστή (60ή) επέτειο από την κατάταξή μας στην τότε Σ.Ν. και κυρίως να
αποτίσουμε φόρο τιμής και μνήμης σε αυτούς τους συμμαθητές, που κακή τη μοίρα, αποδήμησαν πρόωρα από κοντά μας.
Σχεδόν έφηβοι ήλθαμε από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, μετά τη λαίλαπα του 2ου παγκόσμιου πολέμου και της εμφύλιας
διαμάχης, στο καταπράσινο νησί με τις τόσες σελίδες της ναυτικής ιστορίας, όπου στα ήρεμα νερά του αναπαυόταν, λικνιζόμενος
περήφανα ο ΑΒΕΡΩΦ, ο οποίος δεν εξυπηρετούσε μόνο μέρος της πρακτικής μας εκπαίδευσης, αλλά, το σημαντικότερο, μας
υπενθύμιζε και νοερά, μας παρότρυνε προς την πορεία της τιμής και της δόξας.
Εδώ στον Πόρο, την κοιτίδα του ΠΝ κατατάχθηκε η τάξη μας το Σεπτέμβριο του 1955, όπου έδρευε η σχολή μας από το 1897, που
είχε πλεύσει από τον Θωρακοδρόμωνα «Βασίλισσα Όλγα» επί του οποίου λειτουργούσε από την ίδρυσή της, τον Απρίλιο του 1888.
Εδώ στη Σχολή κατά την τριετή παραμονή μας, παράλληλα με την εκπαίδευσή μας, σφυρηλατήθηκαν ακατάλυτοι δεσμοί συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και φιλίας, αντάξιοι της σκληρής διάπλασης των εφήβων συμμαθητών.
Αυτή η επέτειος είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι μόνο σε αυτή καθ’ αυτή τη ζωή μας, αλλά και σε αυτή του Ναυτικού και
της αποστρατείας μας. Με βαθιά συγκίνηση ανατρέχουν αενάως στη μνήμη μας εικόνες όπως αυτές των αίολων κυμάτων, συνεχώς ανακινούμενες και διατηρούμενες, εικόνες ζωντανής μνήμης από την καθημερινή διαβίωση στη σχολή, στα εκπαιδευτικά
ταξίδια, στην κατασκήνωση, στο Στόλο και στο εξωτερικό.
Τελειώνοντας ευχαριστούμε τους Αξιωματικούς, τους Δασκάλους, τους Υπολόγους, τους Εκπαιδευτές και ιδιαίτερα τις οικογένειές μας, που μας βοήθησαν ουσιαστικά να φθάσουμε στη σημερινή επέτειο, μετά από τρικυμιώδη, ταραγμένη, πολυποίκιλη,
ενδιαφέρουσα και ήρεμη σταδιοδρομία, όπως και η εκάστοτε κατάσταση της θάλασσας.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. Τζικάκης ΠΝ τέως Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Η Συντονιστική Επιτροπή
Γ. Βασιλόπουλος, Γ. Εξηνταρίδης, Π. Αλεξανδρόπουλος, Β. Μητρόπουλος, Χ. Κοντός

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και
ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος, θα γίνει στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (οδός Βασιλίσσης Σοφίας) την Κυριακή
10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00. Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί.
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Παραθερισμός 2015
Επιμέλεια: Υποναύαρχος εα Δ. Αποστολάκης ΠΝ, Υποναύαρχος εα Κ. Ξύτσας ΠΝ
Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι
έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με τα
μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το
ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από
τους αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων
και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10
ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες
να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον
πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγγραμένους στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)
της ίδιας περιόδου 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 απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν
επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται,
σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως
δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν
παραθερισμό.
ΓENIKA
2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο
δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από
την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.
3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς
πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες τουλάχιστον
(10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου
παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ να παραθερίσω εάν υπάρξει
κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν
επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ
τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων
4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε αυτά
καθορίζεται ως εξής:
α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.
δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα. ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.
5. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται 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
δεύτερο 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 παραθερισμού ΕΑΑΝ. Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 2103368663, 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 Ιουνίου
έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 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 ΑιτήσεωνΥπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα από
τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο
του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’ αυτόν τον πίνακα
αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).
γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).
δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).
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Παραθερίσαντες αξιωματικοί εα
και Ορφανικά Μέλη στα
παραθεριστικά κέντρα ΠΝ
όπως παρακάτω:
Α) ΘΑΝ

9η περίοδος ΘΑΝ (από 04-09-2015 έως 16-09-2015)
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΜΙΧ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΛΙΚΑΜΠΙΩΤΗΣ T.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡ.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θ.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧ.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ Ι.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ.
Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΚΩΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥ.
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΧΑΡ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡ.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΓΕΩΡ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΝΑΣ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΤΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ-ΚΑΡΑΔ. ΒΑΣ.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΕΜΜ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΖΙΒΑΝΗΣ ΧΡ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΟΥΝΟΣ ΗΛ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓ.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔ.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΟΥ ΒΑΣ.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΛΕΞ.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ι.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΓΚΑΝΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Γ.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Α.

10η περίοδος ΘΑΝ (από 18-09-2015 έως 30-09-2015)
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΟΥΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑ.
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΟΖΟΣ ΔΗΜ.

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ ΔΗΜ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣ.
Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΡΕΒΕΚΑ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΑΘ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝ.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝ.
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΓΓ.
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΣΠ.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝ.
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΓΕΡΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΝΙΚ.
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΜΠΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΕΡΣΑΝΗΣ Γ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘ.
Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΕΡ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΣ ΕΜΜ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡ.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚ.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΚΗΣ ΦΩΤ.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡ.
ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΤ.
Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣ.
Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΔΟΥΜΕΝΗ ΑΓΓ.

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί
ΝΑΣΚΕ
Θ΄ περίοδος (από 06-09-2015 έως 18-09-2015)
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ι΄ περίοδος (από 20-09-2015 έως 02-10-2015)
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Ι.

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί
Φάροι
Η΄ περίοδος (από 20-07-2015 έως 29-07-2015)
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΟΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θ΄ περίοδος (από 30-07-2015 έως 08-08-2015)
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

57

58

Παραθερισμός

Σεπτέμβριος • Οκτώβριος 2015

Ι΄ περίοδος (από 09-08-2015 έως 18-08-2015)

ΙΒ΄ περίοδος (από 27-07-2015 έως 03-08-2015)

ΙΑ΄ περίοδος (από 19-08-2015 έως 28-08-2015)

ΙΓ΄ περίοδος (από 03-08-2015 έως 10-08-2015)

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ι.

ΙΒ΄ περίοδος (από 29-08-2015 έως 07-09-2015)
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΙΣΤΙΠΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΔ΄ περίοδος (από 18-09-2015 έως 27-09-2015)
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΗΡΑ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΔ΄ περίοδος (από 10-08-2015 έως 17-08-2015)
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΕ΄ περίοδος (από 17-08-2015 έως 25-08-2015)
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί
KE ΠΟΡΟΣ

ΙΣΤ΄ περίοδος (από 24-08-2015 έως 31-08-2015)

ΙΑ΄ περίοδος (από 20-07-2015 έως 27-07-2015)

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (Ε) ΠΝ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΖ΄ περίοδος (από 31-08-2015 έως 07-09-2015)

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΠΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του Δ/Σ ΕΑΑΝ της 26ης-06-2014 Υπ’ αριθ. 62
Θέμα 1o. Υποβολή «Υπεύθυνη αίτηση - δήλωση για παραθερισμό» μελών ΕΑΑΝ
1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημερώνει ότι θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
2. Το Γραφείο παραθερισμού ΔΕΝ θα δέχεται χειρόγραφες αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις παραθερισμού.
3. Άτομα ειδικών κατηγοριών όπως ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ.λπ. να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ συνημμένα στο έντυπο που βγαίνει από τον Η/Υ «Μοριοδότηση για παραθερισμό έτους… βάσει υποβληθείσης αιτήσεως» και
να λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να διαπιστώνεται από τον αποστολέα ότι ελήφθησαν από την ΕΑΑΝ. Περισσότερες διευκρινίσεις 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 Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Ενημέρωση μελών

Για την καταχώρηση των αιτήσεων παραθερισμού μέσω Internet, στην Ιστοσελίδα (web site) της
ΕΑΑΝ, θα υπάρχει σχετική υπόδειξη και υπερσύνδεσμος.
Κάνοντας «κλικ» πάνω στον υπερσύνδεσμο, θα οδηγείται ο ενδιαφερόμενος σε άλλη θέση, όπου
θα γίνεται η καταχώρηση της αίτησης και θα υπάρχουν σχετικές οδηγίες.
Δεν θα υπάρξει άλλη καταχώρηση στο περιοδικό και οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν οδηγίες
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr)
Από την ΕΑΑΝ
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Νεκρολογίες

Επικήδειος πλοιάρχου Kων/νου Μαραβέα ΠΝ (Τ) εα ΣΝΔ Τάξις 1951
Από τον Υποναύαρχο (Τ) εα Σπύρο Ράλλη ΠΝ
Τα συναισθήματα, οι σκέψεις δύσκολα εκφράζονται τώρα. Είναι
τόση η θλίψη. Η αίσθηση της απώλειας. Έχασα τον πρώτο, τον πιο
στενό μου φίλο. Δε μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν το πιστεύω.
Ακόμη και τώρα θυμάμαι. Ήταν 12 Δεκεμβρίου, του Αγίου
Σπυρίδωνος, ημέρα Τετάρτη, του 1951.
Πρώτοετής Δόκιμος. Είχα πάρει άδεια, λόγω της εορτής μου.
Περίμενα στη στάση του τραμ, όταν ξαφνικά με πλησίασε μια κυρία «Κωστή, παιδί μου» μου είπε με αγάπη. Γύρισα, με κοίταξε.
Διαπίστωσε το λάθος. Όλοι μας, όμως μοιάζαμε τότε. «Δεν
είμαι ο Κωστής, είμαστε όμως, συμμαθητές», της απάντησα.
Από τότε με τον Κωστή γίναμε αδελφικοί φίλοι. Μαζί περάσαμε 64 χρόνια. Μια ζωή. Στο Ναυτικό μαζί. Στις εξόδους, τις
άδειες μαζί. Στη διασκέδαση μαζί. Ταιριάζαμε, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο.
Πώς να περιγράφω τον Κωστή; Κοφτερό μυαλό. Ιδιαίτερα
έξυπνος, διαβασμένος πολύ. Με βαθιά γνώση της ιστορίας, με
σταθερές πεποιθήσεις, με ακλόνητες αξίες, με σωστή κρίση,
καθαρότητα στη σκέψη, διορατικότητα, δυνατότητα ορθής αποτίμησης καταστάσεων. Λεπτή αίσθηση του χιούμορ. Εχέμυθος.
Κοντά στο φίλο στη δύσκολη στιγμή. Η γνώμη του σε βοηθούσε
πάντοτε.
Όλα αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα του τον έκαναν πολύ
αγαπητό, ανεκτίμητο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με συμμαθητή μας, ισχυρού χαρακτήρος και προσωπικότητος, που διέφεραν σε απόψεις, όταν
γνωρίστηκαν καλύτερα, ύστερα από μια συνυπηρέτηση σε καρά-

βι, έγιναν στενοί και αχώριστοι φίλοι.
Στο Πολεμικό Ναυτικό, επέλεξε να υπηρετήσει στα Υποβρύχια. Δύσκολες οι συνθήκες. Επικίνδυνες, ιδιαίτερα στα πρώτα
παλαιά υποβρύχια.
Στον Ιδιωτικό Τομέα, ως βασικό στέλεχος σε μεγάλη επιχείρηση, εργάστηκε με επιτυχία στις δύσκολες καταστάσεις. Έδωσε
την ψυχή του. Πρότυπο αφοσίωσης και εντιμότητος.
Υπήρξε λαμπρός οικογενειάρχης. Ευτύχησε να έχει δίπλα
του, σαν σύζυγο, την Άννα. Πηγή δύναμης. Άτομο αστείρευτης
προσφοράς. Πανάξια σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, θεία. Ακλόνητο
στήριγμα για όλη την οικογένεια. Και οι δυο μαζί, έδωσαν τις σωστές αρχές σε όλη την οικογένειά τους και ευτύχησαν να δουν
τις κόρες τους, την Μαρία και την Θεανώ, να έχουν με τους συζύγους τους, το Γιάννη και το Χάρη, τις δικές τους οικογένειες.
Ιδιαίτερα στοργικός και τρυφερός παππούς για τις εγγονές
τους, την Δανάη, την Άννα, τη Στέλλα, αλλά και τα ανήψια του,
τον Όμηρο, το Βασίλη, τον Ιάσονα. Τους στάθηκε σαν πατέρας.
Η κλεψύδρα της ζωής του Κωστή, άδειασε γρηγορότερα από
όσο έπρεπε. Μείναμε χωρίς αυτόν.
Μου λείπει. Μας λείπει και θα λείπει σε όλους όσους τον
γνωρίσαμε.
Στην Άννα, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα ανήψια, όλους τους συγγενείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο.
Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι όλοι εμείς θα τον θυμόμαστε
πάντοτε με πολλή αγάπη και βαθειά εκτίμηση, όπως το αξίζει.
Γεια σου αγαπημένε και αξέχαστε φίλε, Κωστή

Επικήδειος αρχιπλοιάρχου Σπύρου Κονταρίνη (Δδ) ΠΝ εα
Από τον Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Γιάννη Χαρτοφύλη ΠΝ
Αργόσυρτο σέρνει η Μούσα σήμερα το μοιρολόι και θρηνολογεί «Σήμε-

ρο μαύρος Ουρανός, σήμερο μαύρη μέρα...», καθώς ο πένθιμος ήχος της
καμπάνας διαλαλεί απ’ άκρη σ’ άκρη το θλιβερό άγγελμα του θανάτου
σου, αγαπητέ μου Σπύρο. Αυτό το άγγελμα, που μάζεψε γύρω σου αυτή
την ώρα όλους εμάς, εμάς που σε γνωρίσαμε και σ’ αγαπήσαμε στη ζωή,
που χαρήκαμε τη συντροφιά σου και την πάντα ευχάριστη παρέα σου.
Και τώρα ήρθαμε για να σου απευθύνουμε τσ στερνό αντίο, τούτη τη μεγάλη ώρα του αποχωρισμού και να δεηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής σου. Μας πίκρανε πολύ ο θάνατός σου, γιατί ήρθε τόσο απρόσμενα
και τόσο αναπάντεχα, όμως τώρα ήρθε για σένα το πλήρωμα του χρόνου,
τώρα ήρθε η ώρα για να ακολουθήσεις την κοινή των ανθρώπων μοίρα
και να πάρεις το δρόμο για την αιώνια κατοικία σου. Σε προπέμπουμε με
θλίψη και πόνο βαθύ καθώς αδύναμοι μπρος στο φοβερό μυστήριο του
θανάτου, ακούμε από τον ψαλμωδό την ομολογία «Θρηνώ και οδύρομαι
όταν εννοήσω τον θάνατον...». Κι αυτός ο θρήνος και ο οδυρμός σήμερα
γίνεται ακόμα πιο βαρύς και πιο δυσβάστακτος, γιατί αποχωριζόμαστε
εσένα, το δικό μας άνθρωπο, τον καλό συνάδελφο, τον ειλικρινή πάντα
φίλο.
Αυτή τη μεγάλη και ιερή ώρα του αποχωρισμού, αφήνω τη σκέψη
μου να πετάξει πίσω στα παλιά, τότε που για πρώτη φορά συναντηθήκαμε στην αίθουσα κάποιου εξεταστικού κέντρου. Ήμασταν τότε νέοι και
πλάθαμε όνειρα για τη ζωή, κάναμε σχέδια για το μέλλον, αγωνιζόμασταν για την επαγγελματική μας αποκατάσταση. Κι εκεί χαράξαμε κοινή
πορεία, σταδιοδρομώντας στο Πολεμικό Ναυτικό, όπου η μακροχρόνια
συνυπηρέτησή μας, σφυρηλάτησε ανάμεσά μας ισχυρούς δεσμούς φιλί-

ας και αγάπης, που διατηρήθηκαν το ίδιο ισχυροί και αδιάσπαστοι μέχρι
το τέλος. Πάντα θυμάμαι τις όμορφες ώρες, που περάσαμε μαζί στην
υπηρεσία μας, στα ταξίδια, στις εκδρομές, στις παρέες μας.
Ήσουνα πάντα ο άνθρωπος που έδινε εύθυμο τόνο στην παρέα,
αλλά και ο πάντα καλόβολος, ο συμβιβαστικός, ο καλοπροαίρετος συνάδελφος, ο πάντα πρόθυμος για εξυπηρέτηση και για προσφορά. Όμως
όλα αυτά τώρα θα αποτελούν μια ανάμνηση. «Επελθών γαρ ο θάνατος,
ταύτα πάντα εξηφάνισται» μας είπε πριν από λίγο ο ιερός ψαλμωδός.
Τώρα θρηνούμε όλοι και κλαίμε για το θάνατό σου.
Απαρηγόρητη η αγαπημένη σου Ρένα, αυτός ο άγρυπνος φύλακας
άγγελός σου, στη διάρκεια της ταλαιπωρίας σου, αδυνατεί να συνειδητοποιήσει, πως φεύγεις για πάντα από το πλάι της. Με θλίψη και πόνο
βαθύ σε αποχαιρετούν κι οι δυο λεβέντες σου, ο Παναγιώτης κι ο Διονύσιος, δίνοντάς σου την υπόσχεση, πως θα συνεχίσουν να τιμούν τo όνομά
σου και να τηρούν τις παρακαταθήκες που τους άφησες. Με άφατο πόνο
ψυχής υποκλίνομαι κι εγώ προ της σορού σου και εύχομαι, εκ μέρους και
των λοιπών συναδέλφων, να είναι όντως μακαρία η Οδός, που θα πόρευθείς. Και σαν φτάσεις στο τέρμα, να βρεις ορθάνοιχτες τις πύλες του ουρανού, όπου θα σε περιμένουν γονείς, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, με
μπροστάρη τον Παναγιώτη σου, τον αγαπημένο σου αδελφό, του οποίου
ο τόσο πρόωρος και τόσο τραγικός θάνατος σε πίκρανε και σημάδεψε τη
ζωή σου. Όσο για μας, σου δίνω την υπόσχεση πώς θα σε διατηρήσουμε
στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, με την ίδια αγάπη που μας ένωνε
και στη ζωή.
Αιωνία σου η μνήμη
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Επικήδειος πλωτάρχη Eλευθέριου Μεγαλογένη ΠΝ εα
Από τον Αξιωματικό εα Σπύρο Μέξα ΠΝ
Είναι αβάσταχτος ο πόνος και η στενοχώρια που πρέπει να σου
πούμε το τελευταίο αντίο...
Γιατί, φεύγεις, έχοντας δυνατότητες να κάνεις και να προσφέρεις πολλά ακόμη στην κοινωνία, και στην οικογένειά σου.
Ήσουν αξιαγάπητος από όλους ανεξαιρέτως δεν είχες
εχθρούς, αλλά, μόνο φίλους. Ήσουν ακέραιος με αγνότητα μικρού παιδιού, με αγάπη για όλους...
Δεν μας εξέφραζες εύκολα, τι σε στεναχωρούσε. Υπάρχουν
άνθρωποι που ξέρουν να διακρίνουν το ουσιώδες ανάμεσα στα
ανούσια. Υπάρχουν άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό, άνθρωποι που
βλέπουν μακρυά.
Όλα αυτά τα είχες ΛΕΥΤΕΡΗ και μαζί και πάνω από αυτά είχες
απέραντη καλοσύνη, τρυφερότητα, και σπάνια ευγένεια. Ήσουν
μια μεγάλη αγκαλιά για τους ανθρώπους.
Συμμερίζομαι, Συμπάσχω, Προσφέρω, ήταν οι αξίες σου.
Υπηρέτησες στο πιο δύσκολο σώμα του Πολεμικού Ναυτικού τα ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, και τελευταία σαν ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ στον Ναυτικό
Σταθμό Κέρκυρας, με συναδέλφους, που σήμερα είναι εδώ να σε
αποχαιρετήσουν.
Άφησες όλους εμάς που είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε
από κοντά, πολύ πιο φτωχούς και απαρηγόρητους... Με τον πιο
διακριτικό τρόπο κατάφερνες να βρίσκεις τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Δούλευες πάντα αθόρυβα και σεμνά προσφέροντας ό,τι

περισσότερο μπορούσες με ειλικρίνεια και συνέπεια. Ήσουν άριστος επαγγελματίας, γιατί ήσουνα πάντα πολύ ενημερωμένος
και συστηματικός. Ήσουν πάντα υπεύθυνος. Δεν ακολούθησες
ποτέ υπόγεια διαδρομή.
Ήσουν για εμάς, ο πολύτιμος, ο ανεκτίμητος φίλος.
Η καλλιέργεια, η ευγένεια, η κομψότητα, και η ευθύτητα
στους τρόπους σου, το επαγγελματικό σου ήθος, η καλοσύνη
σου, η σωστή και ψύχραιμη κρίση σου, το χιούμορ σου, ήταν
βάλσαμο στην ψυχή μας. Λογάριαζες τη γνώμη του άλλου, σεβόσουν την παρουσία του. Το πέρασμά σου από τούτη τη ζωή, ήταν
ποιοτικό. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει αυτά τα προτερήματα.
Προνομιούχοι όσοι πορεύτηκαν δίπλα σου.
Η αφοσίωσή σου στην οικογένειά σου και στους φίλους σου,
ήταν απεριόριστη.
Το ήθος και η αξιοπρέπεια στην επαγγελματική σου πορεία,
θα είναι φάρος για τους νεώτερους μηχανικούς που μεγάλωσαν
και εκπαιδεύθηκαν δίπλα σου.
Καλό ταξίδι ΛΕΥΤΕΡΗ. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.
Είμαστε υπερήφανοι που υπήρξαμε συνάδελφοι και φίλοι
σου.
Καλό ταξίδι ΛΕΥΤΕΡΗ μας, στην τελευταία σου ανάδυση. Σε
περιμένει μια θέση στη γειτονιά των Αγγέλων.

Κατάθεση στεφάνου στο Ρίμινι
14 Σεπτεμβρίου 2015

Η τελετή διοργανώθηκε όπως κάθε χρόνο από το ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ και παρέστη ως εκπρόσωπος της ΕΑΑΝ, ο Υποναύαρχος εα
Κ. Ξύτσας ΠΝ, καταθέτοντας στεφάνι προς τιμή των πεσόντων
Ελλήνων, στο μνημείο που βρίσκεται στο Ριτσιόνε του Ρίμινι στην
Ιταλία.

Αυτοί που έφυγαν…
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Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Ημέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

Πλωτάρχης εα

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Δημήτριος

29-6-2015

1945

Υποπλοίαρχος ΛΣ εα

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ Παναγιώτης

26-7-2015

1936

Πλωτάρχης ΛΣ εα

ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος

21-7-2015

1957

Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος

11-7-2015

1941

Ανθ/χος (Ε)

ΣΦΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ

27-7-2015

1936

Πλοίαρχος ΛΣ εα

ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ

17-8-2015

1930

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ιωάννης

15-8-2015

1943

Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

15-8-2015

1933

Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ εα

ΜΠΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος

11-8-2015

1956

Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ εα

ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος

28-7-2015

1945

Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα

ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ Δ.

29-7-2015

1934

Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα

ΧΟΖΟΣ Ανδρέας

19-7-2015

1940

Πλοίαρχος ΠΝ εα

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

22-8-2015

1967

ΑΝΔΡΕΑΝΑΚΗΣ Αθανάσιος

6-8-2015

1926

Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Σπυρίδων

7-9-2015

1935

Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ Παναγιώτης

8-9-2015

1930

Υποναύαρχος ΠΝ εα

ΡΟΥΧΩΤΑΣ Ευάγγελος

11-9-2015

1940

Πλωτάρχης ΠΝ εα

ΜΑΡΚΟΥ Ιωάννης

12-9-2015

1947

Υποναύαρχος ΛΣ εα

ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος

14-9-2015

1931

Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ εα

ΜΠΑΡΜΠΑΣ Περικλής

15-9-2015

1949

Αντιναύαρχος ΠΝ εα

ΤΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος

17-9-2015

1924

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος

19-9-2015

1932

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

20-9-2015

1953

Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ειρήνη

19-9-2015

1933

Δίοπος (Αρμ) ΠΝ εα (Βετεράνος)
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Φωτογραφικό Ρεπορτάζ
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Aπό την παράδοση - παραλαβή Αρχηγών ΓΕΝ
16 Σεπτεμβρίου 2015
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Από εκδρομή Μελών της ΕΑΑΝ

Φωτογραφικό Ρεπορτάζ

Oι συμμαθητές της Σχολής Ναυτοπαίδων Σ.Ν. Τάξης
1955 με τον Διοικητή του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ Αντιπλοίαρχο κ.
Καφετζή ΠΝ εξήντα χρόνια μετά στην ίδια θέση

63

; 

(6



632

67

(6

67

35

Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,
Πλατεία Κλαυθμώνος 105 61 Αθήνα
www.eaan.gr
Τηλ: 210-33.10.430,
210-33.10.431
Φαξ: 210-33.10.429
e-mail: info@eaan.gr
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Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού
ΝΠΔΔ
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«... εφ΄ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι
και του ΟΒΟΛΟΥ τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και
ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας

27 Σεπτεμβρίου 1831 - Η Δολοφονία του Ι. Καποδίστρια

