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Σ τή χαρά τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ 
νέου ἔτους, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ψη-

λαφεῖ τήν παρέμβαση τοῦ ἄχρονου Θεοῦ στήν δική 
μας μετρούμενη ροή καί διαδοχή τοῦ χρόνου, ἡ ὁποία 
εἶναι συνυφασμένη μέ τήν φθορά καί τήν ματαιότη-
τα. Ὁ Χριστός ἔρχεται νά ἀνακαινίσει τήν διάσταση 
τοῦ χρόνου, ἐλευθερώνοντάς την ἀπό τήν περατότη-
τα καί τήν φθοροποιό φορά. Μέ τήν ἐνανθρώπηση 
τοῦ Κυρίου μας, ὁ χρόνος φθάνει στό «πλήρωμά» 
του, ἀποκτώντας μίαν ἐντελῶς νέα προοπτική. Στό 

πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, παύει νά ἀποτελεῖ πιά ἐμπό-
διο, τό ὁποῖο ὁριοθετεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο 
ὡς πρός τόν Θεό.  Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται ἐν χρόνῳ καί ὁ «ἀεί Ὤν» 
ἐνοικεῖ στό «νῦν». «Αἰώνια» ζωή δέν εἶναι, ὑπ’ αὐτήν 
τήν ἔννοια καί μέ συμβατικούς ὅρους, ἡ χρονικά ἀτε-
λεύτητη, ἀλλά ἡ «πλήρωση» τοῦ μετρητοῦ χρόνου μέ 
τήν βίωσή του ὡς διαρκοῦς καί ἀδιάστατου παρόντος 
κοινωνίας μέ τόν Θεό. 

Ἡ Θεολογική Θεώρηση τοῦ χρόνου
Γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου

«Τα κάλαντα» Νικηφ. Λύτρα στις 15.10.5015 από το 
https://ellas2.files.wordpress.com/2011/05/lytras-nikif-kalanda.jpg

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ και 
στις οικογένειές τους το νέο Έτος να σημάνει την έναρξη 

για μια ζωή γεμάτη υγεία, αγάπη, ελπίδα και 
ειρήνη σε όλο τον κόσμο  

ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ
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Ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο βιώνουμε, ὡς δημιούργη-
μα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀρχή, δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη, καί 
δέν εἶναι «ἄναρχος». Ἐπίσης εἶναι πεπερασμένος καί 
ἔχει ὅρια, δέν εἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος («οὐκ 
ἀΐδιος»). Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέ τή Δημιουργία καί πο-
ρεύεται μαζί μέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήν κτίση 
σέ ἕνα σκοπό, στή «συντέλεια τῶν αἰώνων», δηλα-
δή στήν ὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτή ἡ καινή κτίση, πού ἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν 
πιστῶν καί εἶναι ἑτοιμασμένη «ἀπό καταβολῆς κό-
σμου» (Ματθ. 25, 34), βρίσκεται ἤδη παροῦσα «ἐν 
μυστηρίῳ» στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό νά τήν 
νιώθουμε ἀπομακρυσμένη σ’ ἔνα ἀπροσδιόριστο τέ-
λος τοῦ κόσμου, γιατί ἔτσι ἡ πίστη μας καί ἡ προσ-
δοκία της «ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ἀτονοῦν καί 
δέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶν λέξεων «Ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία Σου».

Ὅσον ἀφορᾶ στήν φύση τοῦ χρόνου, οἱ φωτισμέ-
νοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας προηγήθηκαν κατά 
αἰῶνες τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, ὅταν δίδασκαν ὅτι 
ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος εἶναι ἄρρηκτα συμφυεῖς, συ-
νιστώντας μίαν ἑνιαία πραγματικότητα. Ὁ Μέγας 
Βασίλειος σημειώνει ὅτι ὁ χρόνος εἶναι «τό συμπα-
ρεκτεινόμενον τῇ συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα» 
(Κατά Εὐνομίου, PG 29, στ. 560): Δέν θά μποροῦσε 
νά βρεῖ κανείς τελειότερη διατύπωση γιά τήν διαστο-
λή τοῦ κοσμικοῦ χωροχρόνου, σύμφωνα μέ τίς πιστο-
ποιήσεις τῆς σύγχρονης φυσικῆς.

Ἀντιστοίχως, ὁ ἐκκλησιαστικός χρόνος δέν βιώ-
νεται ἐκτός τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου πού ζοῦμε. Ἡ 
Ἐκκλησία, στήν ἐπίγεια διάστασή της, ἀποδέχεται καί 
ἀγκαλιάζει τή ροή τοῦ χρόνου, παρά τή φθαρτότη-
τα καί τή συμβατικότητα, οἱ ὁποῖες τήν συνοδεύουν. 
Ἔτσι ἀκολουθεῖ, στήν ἐτήσια κυκλική ὀργάνωση τῆς 
λειτουργικῆς ζωῆς, τά χρονικά μέτρα, τά ὁποῖα ὁρί-
ζονται μέ βάση τά ἀστρονομικά στοιχεῖα καί ἄλλες 
ἀνθρωποκεντρικές ἡμερολογιακές συμβάσεις. Ὅμως, 
ταυτοχρόνως ὑπερβαίνει αὐτή τήν κατάτμηση τοῦ 
χρόνου, ὅπως καί τήν διάκρισή του σέ παρελθόν, πα-
ρόν καί μέλλον. 

Στήν Ἐκκλησία μας οἱ ἡμέρες συναντοῦν τά ἱερά 
γεγονότα, καθιστώντας δυνατή τήν μέθεξη τοῦ ἀν-
θρώπου σέ αὐτά. Μέ αὐτό τόν τρόπο, τό παρελθόν 
γίνεται συγχρόνως ἑορταστικό, ἀλλά καί συμμετο-
χικό παρόν, γεγονός πού δηλώνεται μέ τήν διαρκή 
ὑμνολογική χρήση τοῦ ἐνεστωτικοῦ «Σήμερον» στίς 
λειτουργικές συναθροίσεις (ὅπως, «Ἡ Παρθένος σή-
μερον τόν ὑπερούσιον τίκτει», «Σήμερον ὁ Δεσπότης 
τέμνεται τήν σάρκα ὡς βρέφος, πληρῶν τόν Νόμον», 
«Σήμερον ὁ Δεσπότης σαρκί περιετμήθη, καί Ἰησοῦς 

ἐκλήθη», «Σήμερον ὁ Δεσπότης τό βάπτισμα λαμβά-
νει»). Ὁ Θεός γίνεται σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ ἀνθρώ-
που σέ κάθε ὥρα, ἡμέρα καί ἑορτή, ὥστε κάθε στιγμή 
τοῦ χρόνου μας νά εἶναι γεμάτη μέ τό πλήρωμα τῆς 
ζωῆς καί ὁ χρόνος «τοῦ παρόντος βίου» νά γίνεται 
«ἐνιαυτός Κυρίου δεκτός».

Στήν Ἐκκλησία καί τήν Θεολογία μας ὁ χρόνος 
αὐτός δέν εἶναι κάτι τελείως διακριτό ἀπό ἐκεῖνον 
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀλλά περικλείει τήν 
προτύπωση καί τήν πρόγευσή του. Μέ τόν Χριστό ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἐντός τῆς ἱστορίας καί τό 
ἔσχατον προσφέρεται στό παρόν, μέ τήν προοπτική  
τῆς «αἰωνιότητος». Αὐτό φανερώνει καί ἡ δοξολο-
γική ἀναφορά μέ τήν ὁποία ἀρχίζει κάθε Θεία Λει-
τουργία: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί 
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νῦν καί ἀεί καί εἰς 
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Τό χρονικό κορυφώνεται 
στό αἰώνιο ἤδη ἐδῶ καί τώρα, μέ τήν Ἐκκλησία μας 
νά γίνεται ὁ μαζί μέ ἐμᾶς καί «ὅλῳ τῷ κόσμῳ συμπα-
ρεκτεινόμενος» Χριστός στόν χρόνο καί τήν ἱστορία. 
Ὁ χρόνος, πού ἔλαβε τήν ἀρχή ἀπό τόν Δημιουργό 
Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζεται, καί βρίσκει τό τέ-
λος καί τό πλήρωμά του στόν ἴδιο ὡς σαρκωθέντα 
Χριστό, τόν «Ἐμμανουήλ» «Θεόν μεθ’ ἡμῶν» καί «πά-
λιν ἐρχόμενον». Στό Πρόσωπό Του, ὁ «παλαιός τῶν 
ἡμερῶν» γίνεται «νέος τῶν ἐσχάτων χρόνων», καί ὁ 
προαιώνιος καί ὑπεράχρονος Θεός Λόγος, ἀπαρχή 
τῆς καινῆς κτίσεως.

Στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ χρονικές συ-
ναρτήσεις, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον, χω-
ρίς νά καταλύονται, συναιροῦνται σέ διαρκές παρόν 
τῆς σωτηρίας. Ἡ πίστη τοῦ παρελθόντος καί ἡ ἐλπίδα 
τοῦ μέλλοντος συνδέονται καί βιώνονται μέ τήν ἀγά-
πη στό παρόν. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ ἄχρονος 
χρόνος τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης ἐν 
Χριστῷ. Ἄν ὁ ἐπίγειος χρόνος γίνεται παλαιός, γερ-
νᾶ καί φθείρει, ἡ βαθύτερη ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου 
μένει ἀνεπηρέαστη κατά τήν δυναμική ἀνταπόκρισης 
στήν σχέση του μέ τόν Θεό. Γιατί «ἄν ὁ ἐξωτερικός σ’ 
ἐμᾶς ἄνθρωπος φθείρεται, ὁ ἐσωτερικός ἀνανεώνεται 
ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα» (ἀλλ’ εἰ καί ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 
διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ 
καὶ ἡμέρᾳ»), μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
(Κορ. Β΄, 4, 16). Μέ τήν ἐνσάρκωσή Του ὁ Κύριός μας 
καινοτομεῖ τόν χρόνο, γιά νά χορηγήσει «ζωήν τήν 
ἄχρονον τοῖς ἐν γῇ καί λῆξιν αἰώνιον καί δόξαν τήν 
ἀκήρατον».                                                                            

ΘέματαΘ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά



Νοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    5

1. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα 
που απασχόλησαν την Ε.Α.Α.Ν.. Κρίνεται σκόπι-
μο να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά, 
για αυτά και για τις ενέργειες στις οποίες προέ-
βημεν:
α. Την 27-10-2015 ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. 

κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώ-
στου Στρατιώτη για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.

β. Την 27-10-2015 το απόγευμα, το Μέλος του Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. Πλοίαρχος (Ε) Χ. Αϊδίνης Π.Ν.ε.α. 
παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ε.Α.Α.Σ. στο Πολεμικό Μουσείο για την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου 2015. 

γ. Την 02-11-2015 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. ενη-
μέρωσε τα Μέλη του Παραρτήματος της 
Ε.Α.Α.Ν. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ στην Θεσσαλονίκη. 

δ. Την 11-11-2015 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. πα-
ρέστη στην έναρξη του νέου εκπαιδευτικού 
προγράμματος του Ν.Ν.Α.

ε. Την 13-11-2015 το Συντονιστικό Όργανο Δράσε-
ων (Σ.Ο.Δ.) έδωσε συνέντευξη Τύπου στα Γρα-
φεία της Ε.Α.Α.Α. Τα θέματα που αναπτύχθη-
καν αναφέρονται στην σελίδα 44. Παράλληλα 
η συνέντευξη μεταδόθηκε σε Live streaming 
και είναι ανηρτημένη στο site της Ε.Α.Α.Ν. Το 
Σ.Ο.Δ. είναι ένα άτυπο Όργανο που συστήθηκε 
με την συμμετοχή των τριών θεσμικών Ενώσε-
ων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) και των Φορέων 
Ν.Π.Ι.Δ. που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
των Αποστράτων των Ε.Δ. και των Σ.Α. και τε-
λεί υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού 
Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων 
Αξιωματικών (οι τρεις θεσμικές Ενώσεις). Με 
την σύσταση του Σ.Ο.Δ. επετεύχθη κατά με-
γάλο βαθμό η ενότητα όλων των Ενώσεων και 
Φορέων, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να μην 
υπάρχουν δημόσιες αντιπαραθέσεις και αφ’ 
ετέρου να είναι μαζική η συμμετοχή στις αντι-
δράσεις για τα μέτρα που λαμβάνονται κατά 
των Αποστράτων. 

στ. Την 14-11-2015 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος 
και Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. παρέστησαν στο 

ετήσιο μνημόσυνο των Υ/Β, που διοργάνω-
σε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υ/Β στο Πολεμικό 
Μουσείο. 

ζ. Την 18-11-2015 έγινε στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ το ετή-
σιο Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά τον 
Β΄ Π.Π. ως και κατά την εκτέλεση του καθήκο-
ντος εν καιρώ ειρήνης, παρουσία του ΥΕΘΑ κ. 
Π. Καμμένου, του Α/ΓΕΕΘΑ, των Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, 
Α/ΓΕΑ, Μελών του Α.Ν.Σ., εν ενεργεία Αξιωμα-
τικών και Αποστράτων. Όπως κάθε χρόνο μας 
συγκλόνισε η παρουσία του Αντιναυάρχου Γ. 
Μώραλη Π.Ν.ε.α. Επιτίμου Αρχηγού Στόλου, 
ο οποίος είναι ο αρχαιότερος επιζών βετερά-
νος του Β΄ Π.Π. Η ομιλία του Προέδρου της 
Ε.Α.Α.Ν. φαίνεται στην σελίδα 53. 

η. Την 19-11-2015 η Ε.Α.Α.Ν. εν όψει της συγκέ-
ντρωσης της 20-11-2015 εξέδωσε την ανακοί-
νωση που φαίνεται στην σελίδα 38.  

θ. Την 20-11-2015 έγινε συγκέντρωση Αποστρά-
των στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στη συ-
νέχεια πορεία προς την Βουλή. Στη συνέχεια 
αντιπροσωπεία Αποστράτων επέδωσε ψήφι-
σμα στην 3η Αντιπρόεδρο της Βουλής κα. Α. 
Χριστοδουλοπούλου, παρουσία και του Προ-
έδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας 
Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κ. Δουζίνα. Κατά 
την συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για τα 
προβλήματα των Αποστράτων και εκφράσθη-
κε από τον κ. Κ. Δουζίνα η συμφωνία του για 
την κλήση στην εν λόγω επιτροπή της Βουλής 
των θεσμικών Ενώσεων. Επίσης παραδόθηκε 
Ψήφισμα στον Διευθυντή του Γραφείου του 
Υπουργού κ. Ε. Τσακαλώτου. Το Ψήφισμα 
φαίνεται στις σελίδες 38-39.

ι. Την 21-11-2015 εορτάσθηκε η Ημέρα των Ε.Δ. 
Στα πλαίσια αυτά ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. και 
τα Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Υποναύαρχος Κ. 
Ξύτσας Π.Ν.ε.α. και ο Αρχιπλοίαρχος (Διδ) Ι. 
Αγγελόπουλος Π.Ν.ε.α. παρέστησαν σε τελε-
τή που έγινε στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, ο δε Πρόεδρος 
της Ε.Α.Α.Ν. κατέθεσε στεφάνι. 

ια. Την 22-11-2015 το Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. 
Πλοίαρχος (Ε) Χ. Αϊδίνης Π.Ν.ε.α. κατέθεσε στεφάνι 

Επίκαιρα ΘέματαΔ ε λτ ί ο  Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς

Ανασκόπηση των γεγονότων
από (22-10-2015 μέχρι 30-11-2015)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
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στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων για την Εθνική Αντίσταση. 

ιβ. Την 29-11-2015 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. πα-
ρέστη στο ετήσιο Μνημόσυνο εις μνήμην των πεσό-
ντων του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ
2. Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε :
α. Την Κυριακή 17-01-2016 και ώρα 13.00 θα γίνει 

στο Πολεμικό Μουσείο η εορτή κοπής της πίτας 
της Ε.Α.Α.Ν.

β. 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 εξελί-
ξεις και ευρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για 
αντιδράσεις. 

γ. Υπενθυμίζονται οι ημερομηνίες για υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων και λοιπές ενέργειες σχετικά με τις 
εκλογές του νέου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. που θα γίνουν 
την 20-03-2016, όπως αυτές περιγράφονται στις 
σελίδες 28-36.

δ. Αναμένεται η έγκριση του ΥΕΘΑ της πρότασης του 
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. για την καθιέρωση της επιστολικής 
ψήφου στις επόμενες εκλογές της Ε.Α.Α.Ν., λαμ-
βανομένου υπόψη ότι η πρόταση αυτή διαβιβά-
στηκε από το Γ.Ε.Ν. στο Υπουργείο.

ε. 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, πλην της Επιστολικής 
ψήφου, η οποία προχωρά ανεξάρτητα, λόγω του 
επείγοντος.

στ. Με το πέρας της παραθεριστικής περιόδου το Δ.
Σ./Ε.Α.Α.Ν. ξεκίνησε την διαδικασία αναθεώρη-
σης 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.

ζ. Επειδή υπάρχουν άμεσες εξελίξεις σε θέματα 
δικαστικών προσφυγών, που δεν μπορούν να 
καλυφθούν στα στενά περιθώρια που κατά πε-
ρίπτωση υπάρχουν από το κυκλοφορούν ανά 
δίμηνο Περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», παρα-
καλούνται τα Μέλη μας να ενημερώνονται από 
το site της Ε.Α.Α.Ν. (www.eaan.gr ) 

η. Η Ε.Α.Α.Ν. προτίθεται να δημιουργήσει επιτρο-
πές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑ-
ΚΙΑ, 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 πα-
ραμένουν εκτός πεδίου δράσεώς τους, καλούμε 
να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Ε.Α.Α.Ν. δη-
λώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.                

φωτό ειλημμένη στις 30-1-2015 από το http://www.hellenicnavy.gr/el/enimerwsi-koinou/teleftaia-nea/item/5496-
epimnimosyni-deisi-gia-tous-pesontes-tou-polemikoy-naftikoy

Επίκαιρα ΘέματαΔ ε λτ ί ο  Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς



Νοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    7

Γ΄ Μέρος

Ε ίχε αρχίσει να απλώνεται η νύκτα. Σιγά σιγά κατε-
τοπιζόμουν με το πλοίον.

Τα ήξευρα καλά τα πλοία αυτά, τα περίφημα 
« Θηρία». Εις το παρελθόν είχα υπηρετήσει εις αυτά, 
ως Αξιωματικός Πυροβολικού και Ύπαρχος.

Έπαιρνα πληροφορίας διά το πετρέλαιον, τα πυ-
ρομαχικά κ.λπ. όταν ο Σταυρίδης μου αναγγέλλει, 
ότι το πλήρωμα εστασίασεν εκ νέου και ότι προσπα-
θούν να σαμποτάρουν τα πυροβόλα και τας μηχα-
νάς!

Παίρνω το πιστόλι μου αυτήν την φοράν και  
πηδώ επάνω εις το κατάστρωμα.

Τρέχω εις το τρίτον πυροβόλον, όπου είδα συ-
γκεντρωμένους πολλούς ναύτας και αμέσως τους 
φωνάζω:

- Έξω όλοι, δειλοί, αμέσως, γιατί αλλιώς θα σας 
τινάξω τα μυαλά εις τον αέρα.

Και τότε αρχίζει ένα φρικτόν θέαμα. Πατείς με, 
πατώ σε, έτρεχαν προς τας λέμβους. Επηδούσαν 
από το κατάστρωμα σαν τα αρνιά!!!

Εντός δύο λεπτών, το καράβι άδειασε! Επήραν 
όλας τας λέμβους και έφυγαν!

Αμέσως όλοι οι Αξιωματικοί άρχισαν να επιθεω-
ρούν τα πάντα, μήπως είχαν σαμποτάρει τίποτε οι 
φυγάδες. Ευτυχώς δεν επρόφθασαν να πειράξουν 
τίποτε. Όλα ήσαν εν τάξει.

Και τώρα, να μετρηθούμε πόσοι είμεθα. Όλοι οι 
Αξιωματικοί, εξ εν όλω, τρεις υπαξιωματικοί και 24 
ναύται.

Και όμως το καράβι πρέπει να είναι εις θέσιν να 
κινηθή, διότι από στιγμής εις στιγμήν ημπορεί να 
υποστώμεν αεροπορικήν επίθεσιν. Τα Α/Α πρέπει 
επίσης να είναι εις θέσιν να βάλλουν.

Τα καταφέρνομε. Ο Πρώτος μηχανικός μου ανα-
φέρει ότι ημπορεί να δώση ταχύτητα 10 μιλλίων. Ο 

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

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Ο «ΑΕΤΟΣ» αναπλέει τον ποταμόν ΧΟΥΓΚΛΙ.
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Ύπαρχος αναφέρει ότι τα Α/Α ημπορούν να βάλλουν. 
Φυσικά οι αξιωματικοί θα εξετέλουν χρέη ναυτών. 
Εις τους τρεις διόπους αναθέσαμεν τα καθήκοντα 
υπολόγων. Ναύκληρος ο Σερπετίνης, πυράρχης ο 
Δουζίνας και οπλονόμος ο Στάθης. Αναφέρω διά σή-
ματος εις τον Αρχηγόν Στόλου τα γεγονότα, με την 
προσθήκην ότι το παραμείναν πλήρωμα, έχει έκτα-
κτον ηθικόν και ότι είμαι έτοιμος να δεχθώ πάσαν 
διαταγήν. Ζητώ επίσης να μου συμπληρώση το πλή-
ρωμα. Συγχρόνως φωνάζω τον Ηλίαν και τον στέλλω 
ολοταχώς εις τας Αθήνας διά να κυτάξη να εύρη εις 
τα διάφορα ξενοδοχεία τους απολυθέντας ναύτας 
του ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ και να τους φέρη αμέσως εις 
το καράβι.

- Άντε Ηλία, εδώ σε θέλω!
Μετά ένα τέταρτο φθάνει ο ταμίας μας, ο Ανθυ-

ποπλοίαρχος Κωνσταντινίδης, σε κακά χάλια. Τον εί-
χαν συναντήσει οι στασιασταί εις την παραλίαν και 
του απέσπασαν διά της βίας τα χρήματα που έφερ-
νε, 275.000 δραχ. Του έδωσαν και απόδειξιν παρα-
λαβής παρακαλώ!

- Φύγε πάλι Κωνσταντινίδη, πήγαινε να πάρης 
άλλα χρήματα.

Ελυπούμην βαθύτατα όλους αυτούς που εγκατέ-
λειψαν το καράβι.

Ήξευρα ότι δεν ήσαν δειλοί. Ίσως ένας ή δύο, 
να ήσαν μεταξύ των οι δειλοί. Όλοι οι άλλοι όμως, 
ήσαν σαν όλους τους άλλους ναύτας μας. Με πατρι-
ωτισμόν, με θάρρος, με αγάπην προς το Ναυτικόν. 
Υπήρξαν όμως θύματα ενός πανικού, διά τον οποίον 
υπεύθυνοι ήσαν άλλοι. Δεν είχαν την τύχην να ευ-
ρεθούν με ανθρώπους που να έχουν πνοήν και που 
να γνωρίζουν και να ημπορούν να τους την μεταδώ-
σουν.

Τι κρίμα, να γράφωνται κακαί σελίδες, εις ώρας 
που ημπορούσαν να γραφούν, από τα ίδια πρόσω-
πα, λαμπραί σελίδες!

Εάν είχα εις την διάθεσίν μου δύο ή τρεις ημέ-
ρας, δεν θα τους έδιωχνα. Θα τους εκρατούσα και 
πιστεύω ότι χωρίς πολλήν προσπάθειαν, γρήγορα 
θα επανεύρισκαν, οι περισσότεροι τους εαυτούς 
των. Αλλά ατυχώς δεν ημπορούσα να περιμένω. 
Διότι ανά πάσαν στιγμήν ήσαν πιθαναί αι εχθρικαί 
επιθέσεις και έπρεπε επομένως να έχω το καράβι 
εις τα χέρια μου, έπρεπε να είμαι τελείως βέβαιος 
διά το πλήρωμά μου. Πιστεύω, γνωρίζω καλά, ότι 
πολλοί από αυτούς, αμέσως κατόπιν μετενόησαν 
και ότι εις όλην των την ζωήν, τους παρακολουθεί η 
τύψις και η εντροπή δι’ αυτό που έκαναν.

Τους έλειψαν όμως ηγέται με πνοήν και με νεύ-
ρα. Δεν πιστεύω ότι οι ηγέται των ήσαν δειλοί. Πι-
στεύω απλώς, ότι δεν είχαν αντιληφθή τας υποχρε-
ώσεις που είχαν, όχι μόνον προς τον εαυτόν τους, 
αλλά κυρίως προς τους υφισταμένους των και προς 
το σύνολον. Όταν κανείς είναι Κυβερνήτης πολεμι-
κού πλοίου, αυτό δεν αποτελεί υπόθεσιν ατομικήν 
του. Αποτελεί υπόθεσιν του συνόλου, υπόθεσιν της 
Πατρίδος. Και, οτιδήποτε και αν του συμβή, οτιδή-
ποτε και αν αισθάνεται, σφίγγει τα δόντια και προ-
χωρεί.

Κατά τας εννέα, επέβη του πλοίου ο Ανώτερος 
Διοικητής Αντιτορπιλλικών Πλοίαρχος Μεζεβίρης, 
ακολουθούμενος και από τον Σημαιφόρον Γρηγο-
ρόπουλον. Ο τελευταίος ήτο ανεψιός μου και αυτός 
του κινήματος του ’35 και ο οποίος όταν του εδόθη 
φύλλον απολύσεως, διότι ήτο έφεδρος, παρεκάλεσε 
τον Πλοίαρχον Μεζεβίρην να τον πάρη μαζί του εις 
τον Στόλον διά να συνεχίση τον αγώνα.

Ανέφερα τα διατρέξαντα εις τον Α.Δ.Α. και κατό-
πιν επήγα εις το δωμάτιόν μου διά να συντάξω τας 
διαιρέσεις των ανδρών που είχαν απομείνει εις το 
πλοίον.

Καθώς έγραφα, ακούω ένα πυροβολισμόν δίπλα 
εις το αυτί μου!

Εκουφάθηκα.
Τινάζομαι όρθιος και βλέπω τον ανεψιό μου, 

τον Γρηγορόπουλο, άσπρον σαν το πανί, να κρατή 
με χέρι τρεμάμενο το περίστροφόν του! Μου είχε 
ζητήσει ένα περίστροφον, του το έδωσα και ενώ 
το περιεργάζετο, τότε, όπως λέγει συνήθως και το 
αστυνομικόν δελτίον, εξεπυρσοκρότησεν τυχαίως!

- Βρε παιδάκι μου, μόλις γλύτωσα το απόγευμα 
και να κινδυνεύω τώρα να πάω από το χέρι σου!!!

Τον καϋμένο τον Μιχαλάκη! Δεν συνεχώρησεν εις 
τον εαυτόν του, ότι παρ’ ολίγον θα με εσκότωνε.    

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α

Τα κύματα σκεπάζουν την πρώραν του ΑΕΤΟΥ.
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Θ α αναφερθούμε στους Ναζιστικούς λεηλατη-
μένους θησαυρούς, που ανευρέθησαν από 

τους Αμερικανούς στα αλατωρυχεία του χωριού 
MERKER τον Μάρτιο 1945, η τρίτη Στρατιά του 
στρατηγού George Patton διέσχισε τον ποταμό Ρήνο 
και προχώρησε, στην καρδιά της Γερμανίας.

Μετά από λίγο το χωριό MERKER έπεσε στα χέ-
ρια της 90ής Μεραρχίας Πεζικού, της τρίτης Στρα-
τιάς. Από ανακρίσεις έμαθαν ότι, πρόσφατα εγένο-
ντο μυστικές κινήσεις μεταφοράς χρυσού της Reich 
Bank προς το ανωτέρω χωριό. Ένα μέλος της Στρα-
τιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επληροφορήθη 
από εκτοπισθέντας που είχαν εργασθεί στο ορυχείο 
ότι, εκεί είχε αποθηκευθεί χρυσός. Απηγορεύθη η 
κυκλοφορία του πληθυσμού, σ’ όλη την περιοχή του 
ορυχείου. Δύο ανακριθείσες γυναίκες, ανέφεραν 
ότι, μέσα στο ορυχείο υπήρχαν τεράστια αποθέμα-
τα χρυσού και πολύτιμα έργα τέχνης.

Τα έργα τέχνης είχαν μεταφερθεί από τον Paul 
Rave, επιμελητή του Μουσείου του Βερολίνου, ο 
οποίος ενημέρωσε τον επικεφαλής Αμερικανό αντ/
χη William Russel G-5 ότι, ευρίσκετο εκεί για να 
προστατέψει την φύλαξη των έργων και ότι, κατόπιν 
συμμαχικού βομβαρδισμού, είχε καταστραφεί στο 
Βερολίνο η Reich Bank και το πιεστήριο κοπής χαρ-
τονομισμάτων, όλος δε ο Γερμανικός χρυσός και δι-
σεκατομμύρια Γερμανικά Μάρκα, είχαν μεταφερθεί 
στα ορυχεία του MERKER, σε βάθος 2000 ποδών.

Ο αντ/χης, αμέσως, ειδοποίησε τον στρατηγό 
PATTON, ο οποίος διέταξε άκρα μυστικότητα. Οι 
Αμερικανοί γνώριζαν ότι, οι Γερμανοί είχαν λεηλα-
τήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια και χρυ-
σό από όλες τις Τράπεζες της Ευρώπης, τα οποία 
φύλασσαν στην Κεντρική Τράπεζα του Βερολίνου.

Κατόπιν, όμως, όπως αναφέραμε του βομβαρδι-
σμού διά 937 Αμερικανικών Βομβαρδιστικών Β-17 
της 8ης Πολεμικής Αεροπορίας και της καταστροφής 
της Τραπέζης, όλα είχαν μεταφερθεί στο MERKER, 
διά προστασία κατόπιν εντολής του Προέδρου της 
Reich Bank Walter Funk και Υπουργού των Οικονο-
μικών, χωριό ευρισκόμενο, περίπου, 200 χιλιόμετρα 

Νοτιοδυτικά του Βερολίνου. Όλος ο χρυσός και χί-
λιες σακκούλες μετεφέρθησαν με τραίνο και τοπο-
θετήθησαν σε ειδικό θολωτό χώρο στο Δωμάτιο αρ. 
8, ενώ άλλο μέρος του αποθέματος απεστάλη στο 
Έρφουρτ.

Το Γραφείο της Οικονομικής Διοικήσεως των SS 
που είχε το Στρατόπεδο συγκεντρώσεως απέστειλε 
στο ορυχείο τα λεηλατηθέντα τιμαλφή των θυμάτων, 
ήτοι, κιβώτια με χρυσές βέρες και χρυσά δόντια.

Ο θησαυρός αυτός, απετελείτο, γενικώς, από 
χρυσό, ασημικά, χαρτονομίσματα, νομίσματα, δια-
μάντια κ.λπ. Όταν το πλιάτσικο των SS έφτασε, το-
ποθετήθηκε, μαζί με τα άλλα στο Δωμάτιο αρ. 8.

Οι Αμερικανοί, ευρήκαν πολλές εισόδους στο 
ορυχείο και έβαλαν στρατεύματα και τανκς, να το 
προστατεύουν. Με το λειτουργούν, ακόμη, ασαν-
σέρ, άρχισαν να κατεβαίνουν κάτω στις στοές του 
ορυχείου. Ευρήκαν, ένα τεράστιο τοίχο και μία με-
γάλη ατσάλινη πόρτα, που λειτουργούσε με μηχανι-
σμό για το άνοιγμά της.

Ήταν αδύνατον να ανοιχθεί και αμέσως ο επικε-
φαλής ειδοποίησε τον στρατηγό PATTON, ο οποίος 
διέταξε να την ανατινάξουν με ΤΝΤ. Κάλεσαν τους 
μηχανικούς του Στρατού και έγιναν οι ρυθμίσεις για 
την ανατίναξη της εισόδου του θησαυροφυλακίου. 
Μετά την ανατίναξη, οι Αμερικανοί εισήλθαν στο 
λεγόμενο Δωμάτιο 8, το οποίο ήτο 75 μ. πλάτος και 
150 μ. μήκος, καλά φωτισμένο, αλλά μη αεριζόμε-
νον. Υπήρχαν σιδηροδρομικές γραμμές και τραίνο, 
για τις μεταφορές.

Ευρέθησαν, 7000 τσάντες γεμάτες παντοειδές 
λεηλατημένο υλικό, σε 20 σειρές. Ο χρυσός εσφρα-
γίσθη και δεματοποιημένα χαρτονομίσματα εστοι-
βάζονταν μέχρι το νταβάνι του θόλου. Στο πίσω μέ-
ρος του σπηλαίου, ευρίσκοντο πληθώρα βαλιτσών 
και μπαούλα από το πλιάτσικο των SS. Επίσης, 1300 
σακκούλες με χρυσά Γερμανικά μάρκα, χρυσές Αγ-
γλικές λίρες, Γαλλικά χρυσά φράγκα, χρυσά Αμερι-
κάνικα Δολλάρια, εκατοντάδες σακκούλες με αργυ-
ρά νομίσματα, ξένα νομίσματα, Γερμανικά μάρκα, 
αξίας δισεκατομμυρίων, πλατίνα κ.λπ.

Λεηλατηθέντες θησαυροί και έργα τέχνης
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Γράφει ο Πλοίαρχος (Ο) εα Χρήστος Ιδ. Κούσουλας ΠΝ

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Σε άλλη στοά του ορυχείου, ευρέθησαν ένας τε-
ράστιος αριθμός λεηλατηθέντων, από τα Μουσεία, 
Έργων Τέχνης. Ειδοποιήθηκαν και ήλθαν Άϊζενχάου-
ερ, Μπράντλεϊ, Patton κ.λπ. για να δουν με τα ίδια 
τους τα μάτια, αυτά τα απίστευτα ευρήματα.

Θέμα, τώρα, ήταν η μετακίνησή τους και η δια-
φύλαξή τους. Ερεύνησαν τον χώρο στο Fort Ehren-
Breitstein, αλλά και αυτό ήταν γεμάτο με Έργα Τέ-
χνης. Επειδή, η περιοχή του MERKER, αργότερα, θα 
περιήρχετο στη σφαίρα της Ρωσικής επιρροής, ήθε-
λαν το συντομότερο δυνατόν, να απομακρύνουν τον 
θησαυρό από το ορυχείο.

Η συνάντηση των 3 στρατηγών τελείωσε με μία 
μη ευχάριστη είδηση. Τα μεσάνυχτα, έμαθαν ότι 
είχε πεθάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ FR. ROOSWELT.

Τελικώς, απεφασίσθη να μεταφερθούν οι θη-
σαυροί στη Φρανκφούρτη και ένα τεράστιο κομβόι, 
υπό ισχυρά προστασία, ξεκίνησε με την ονομασία 
«TASK FORCE WHITNEY». Η συνοδεία απετελείτο 
από πληθώρα Μ.Ρ., Διμοιρίες πολυβόλων, αντιαε-
ροπορική Διμοιρία με 10 αντιαεροπορικά, ασθενο-
φόρα, αεροπορική κάλυψη, με Ρ-51 Mustag.

Ο Αϊζενχάουερ, επεσήμανε ότι μία μεγάλη ποσό-
τητα του λεηλατηθέντος υλικού έχει ληφθεί από τα 
SS, από τα θύματα των Στρατοπέδων Συγκεντρώσε-
ως και πρέπει να ευρεθούν οι σωστοί οργανισμοί με 
Αρμοδίους εκπροσώπους, να εξετάσουν τα λάφυρα 
από την άποψη, της υπάρξεως αποδεικτικών στοι-
χείων στα πλαίσια της διαδικασίας για εγκλήματα 
πολέμου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1945, ο 
χρυσός και διάφορα νομίσματα που ευρέθησαν από 
τους Αμερικανούς επεστράφησαν στις διάφορες 
χώρες, καθώς και η διαδικασία της επιστροφής των 
Έργων Τέχνης που βρέθηκαν στα διάφορα μέρη, του 
πρώην Γ΄ Ράιχ.

Το 1998, η ιστορία του χρυσού στο MERKER τε-
λειώνει σε μία ευγενή, ανιδιοτελή, δίκαιη και ηθική 
απόφαση, πάνω από 15 χώρες ήταν πρόθυμες να 
παραιτηθούν από την παραλαβή χρυσού, που εκλά-
πη από τα Έθνη τους από τους Ναζί, για να χρησιμο-
ποιηθεί ως αποζημίωση των θυμάτων της Ναζιστι-
κής θηριωδίας.

Τελειώνοντας το δραματικό ταξίδι της λεηλασί-
ας, την οποίαν υπέστησαν οι κατεχόμενες χώρες 
από τους λάτρεις της κλεμμένης Τέχνης, οπαδούς 
της ευγενικής Αρίας φυλής του Ναζιστικού κόμμα-
τος, καταλήγουμε στο ωραιότερο Κάστρο του κό-
σμου το NEUSCHWANSTEIN. Είναι ένα θαυμάσιο 
παλάτι-κάστρο του 19ου αιώνα, σε δύσβατο λόφο 
πάνω από το χωριό Hohenschwomgau, κοντά στο 
Fussen στη Νοτιοδυτική Βαυαρία. Το παλάτι κατα-

σκευάσθηκε από τον βασιλέα Λουδοβίκο II της Βαυ-
αρίας, ως καταφύγιο και ως φόρος τιμής προς τον 
Richard Wagner. To κτίριο κατασκευάστηκε από την 
προσωπική περιουσία του βασιλέως, αλλά και από 
ένα μεγάλο μέρος των Δημοσίων Ταμείων. Ήτο ένα 
καταφύγιο για τον μοναχικό βασιλιά και άνοιξε για 
το κοινό, αμέσως μετά τον θάνατό του το 1886. Ο 
σχεδιασμός του παλατιού έγινε από τον σκηνογρά-
φο Christian Janu και υλοποιήθηκε από τον αρχι-
τέκτονα Eduard Rieder. Το κάστρο συγκαταλέγεται 
μεταξύ των μεγαλυτέρων έργων του Ευρωπαϊκού 
Ιστορικισμού. Ο Λουδοβίκος έζησε στο παλάτι μόνο 
172 ημέρες. Είχε ψυχολογικά προβλήματα και τέ-
θηκε υπό την εποπτεία του ιατρού Gudden και 
στις 13 Ιουνίου, οι δύο πέθαναν υπό μυστηριώδεις 
συνθήκες, στα ρηχά παράκτιων υδάτων της λίμνης 
Stamberg κοντά στο Berg Κάστρο. Λόγω της απομο-
νωμένης περιοχής το παλάτι έζησε δύο παγκόσμι-
ους πολέμους, χωρίς καταστροφή.

Σύμφωνα με τον Reichsleiter Rosemberg, το Κά-
στρο χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί ως αποθήκη 
για την Ναζιστική λεηλασία, από την Γαλλία. Τα 
κλεμμένα έργα Τέχνης, είχαν καταλογραφηθεί φω-
τογραφικά σε 39 albums, που βρέθηκαν στο Ανάκτο-
ρο, που τεκμηριώνουν την διάσταση της ληστείας. 
Τα albums ευρίσκονται τώρα, στα Εθνικά Αρχεία 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επίσης εκεί 
κρύφτηκε αρκετός χρυσός, τις τελευταίες ημέρες 
του πολέμου, όμως, απεμακρύνθη με άγνωστο προ-
ορισμό.

Το Κάστρο είχε ετοιμαστεί από τα SS, προς 
ανατίναξη για να μην πέσουν τα έργα στα χέρια 
των συμμάχων, πλην, όμως, κατόπιν διαταγής του 
υπευθύνου SS Gmppenführer που του είχε ανα-
τεθεί η καταστροφή, δεν πραγματοποιήθηκε. Το 
Neuschwanstein είναι, ένα παγκόσμιο σύμβολο, 
εποχής του Ρομαντισμού.                                          
«Το κάστρο» φωτό ειλημμένη στις 11.11.15 από το https://el.wikipedia.org/wiki/Κάστρο_Νόισβανστα-
ϊν#/media/File:Schloss_Neuschwanstein_2013.jpg

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 ή αλλιώς 
ο πόλεμος των τριάντα ημερών, ήταν πόλε-
μος της Ελλάδος και της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας. Αίτιο και αφορμή του, ήταν η κατάσταση 
στην Κρήτη η οποία ήταν ακόμη μέρος της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, όπου ο πληθυσμός της, επανα-
στάτησε θέλοντας να ενωθεί με την Ελλάδα.
Η έναρξη του πολέμου
Στα τέλη  του 1896 ξέσπασε μία ακόμη επανάστα-
ση στην Κρήτη. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού 
Θ. Δηλιγιάννη υπό την πίεση της κοινής γνώμης της 
εθνικής εταιρίας αλλά και τις σφαγές στα Χανιά, 
αποφάσισε να επέμβει στρατιωτικά.

Την 29η Ιανουαρίου (10 Φεβρουαρίου) ο Πρω-
θυπουργός πληροφορεί τη Βουλή, ότι η τορπιλλική 
μοίρα του Στόλου, αποτελούμενη από έξι τορπιλλο-
βόλα γερμανικού τύπου και τελούσα υπό τας διατα-
γάς του πρίγκιπος Γεωργίου, διετάχθη να αποπλεύ-
σει εις Κρήτην.

Δεν υπολείπετο πλέον παρά και η αποστολή 
ελληνικού στρατού στην Κρήτη. Την 3/15 Φεβρου-
αρίου αναγγέλλει και αυτή ο Πρωθυπουργός. Στην 
Κρήτη αποστέλλεται μικρό εκστρατευτικό σώμα 
αποτελούμενο από δύο, μειωμένης δυνάμεως ταγ-
μάτων πεζικού, ενός λόχου μηχανικού, μιας ορεινής 
πυροβολαρχίας, συνολικής δυνάμεως 1500 αν-
δρών, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Τιμολέο-
ντα Βάσσο, υπασπιστή του βασιλιά. Σκοπός η απε-
λευθέρωση και ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις από τη μεριά τους θα 
επιβάλουν την ανάκληση του ελληνικού στόλου 
και θα αποκλείσουν το νησί προωθώντας τη λύση 
της αυτονομίας του νησιού. Στις 18 Φεβρουαρίου 
ο ελληνικός στόλος ανακλήθηκε και λίγο αργότερα 
αποσύρθηκε και το εκστρατευτικό σώμα, και προω-
θήθηκε βόρεια στη Θεσσαλία και Ήπειρο.

Στο μεταξύ όμως η ένταση στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα είχε κλιμακωθεί επικίνδυνα. Οι Τούρκοι κα-
τέλαβαν διαδοχικά τη Λάρισα, τα Φάρσαλα και τον 
Βόλο. Η τελευταία συντεταγμένη μάχη δόθηκε στο 
Δομοκό. Η ήττα και η καταδίωξη από τους Τούρκους, 

ώθησε τα ελληνικά στρατεύματα ως τα βόρεια της 
Λαμίας, όπου τους πρόλαβε η ανακωχή. Στη Θεσσα-
λία, μέσα σε ένα μήνα η Ελλάδα είχε χάσει το μεγα-
λύτερο μέρος των εδαφών, τα οποία μας είχαν δοθεί 
μέσω της διπλωματίας πριν από μια δεκαπενταετία.
Ο ναυτικός αγώνας
Ο ναυτικός αγώνας από τον οποίο αναμένονταν 
πολλά δεν απέδωσε κανένα όφελος, παρόλο που 
κατά τον πόλεμο του 1897, ο ελληνικός στόλος είχε 
την κυριαρχία στη θάλασσα, χάρις στα θωρηκτά Β.Π. 
«Ύδρα», «Σπέτσαι» «Ψαρά», αδράνησε και χρησι-
μοποιήθηκε με τον χειρότερο τρόπο, εξαιτίας των 
οργανικών δυσλειτουργιών της εποχής. Δεδομένου 
ότι δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ενεργούσαν τρία διαφορετικά κέντρα 
αποφάσεων, που μάλιστα δεν συμφωνούσαν πάντα 
μεταξύ τους: τα ανάκτορα, ο Πρωθυπουργός και το 
Υπουργείο Ναυτικών.
Η δύναμη του στόλου
Ο στόλος κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 
αποτελείτο από τα ακόλουθα πλοία:
Θωρηκτά 3: τα Β.Π. Θ/Κ «Σπέτσαι», «Ύδρα» «Ψαρά».
Τορπιλλοβόλα 17: έφεραν αριθμούς από το 1-17.
Κανονιοφόροι 4: με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ.
Ατμομυοδρώμενες 4: τα «Αλφειός», «Αχελώος», 
Ευρώτας», «Πηνειός».
Θωρακοδρόμων 1: το «Βασίλισσα Όλγα»
Θωρακοβάρις 1: το «Βασιλεύς Γεώργιος».
Ατμοβάριδες 2: τα «Άκτιον», «Αμβρακία».
Οπλιταγωγά 4: τα «Θράκη», «Ιωνία», «Μυκάλη», 
«Σφακτηρία».
Εύδρομο 1: το «Ναύαρχος Μιαούλης».
Ναρκοθέτιδες 3: «Αιγιάλεια», «Μονεμβασιά», Ναυ-
πλία».
Τορπιλλοφόρο 1: το «Ναύαρχος Κανάρης».
Ατμοημιολίες 3: τα «Αηδών», «Κίσσα», «Κίχλη».
Ατμοτελωνίδες 5: τα παράκτια περιπολικά «Πειραι-
εύς», «Κέρκυρα», «Πάτραι», «Κεφαλληνία», «Ερ-
μούπολη».

Υπήρχαν ακόμη αρκετά σκάφη, που όμως δεν 
είχαν καμμία απολύτως αξία, ως πολεμικά σκάφη. 

Ο ατυχής πόλεμος του 1897 
και το Ελληνικό Ναυτικό

Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Αντώνιος Ζωιδάκης ΠΝ
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Η συνολική δύναμη του Βασιλικού Ναυτικού ήταν 
200 αξιωματικοί και περίπου 3.000 υπαξιωματικοί 
και ναύτες.

Το σχέδιο δράσης
Το σχέδιο δράσης του στόλου θα εκπονηθεί από τον 
Υπουργό των Ναυτικών Λεβίδη, λίγες μόνο εβδομά-
δες πριν από την επίσημη κήρυξη του ελληνοτουρ-
κικού πολέμου. Θα προβλέπει τη διαίρεση του στό-
λου σε δύο μοίρες. 

Η Ανατολική Μοίρα με μοίραρχο τον Μ. Τομπά-
ζη, που τελικά θα αντικατασταθεί από τον Υποναύ-
αρχο Κ. Σαχτούρη και με βάση τη Σκιάθο, θα έχει ως 
έργο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, τη διακοπή 
των συγκοινωνιών του εχθρού και την κατάληψη 
των μεγάλων νήσων του Αιγαίου. Η κύρια δύναμη 
του στόλου ήταν εντεταγμένη στην Ανατολική Μοί-
ρα που την αποτελούσαν τα θωρηκτά «Ψαρρά» και 
«Ύδρα», το τορπιλλοβόλο «Κανάρης» με κυβερνήτη 
τον πρίγκιπα Γεώργιο, το οπλιταγωγό «Μυκάλη», 
ο ατμοδρόμων «Αλφειός» με κυβερνήτη τον μετέ-
πειτα ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων Π. Κουντου-
ριώτη και εννέα τορπιλλοβόλοι, από τα οποία τα 5 
Γαλλικής κατασκευής και τα υπόλοιπα Γερμανικής. 
Το θωρηκτό «Σπέτσαι» με κυβερνήτη τον Γ. Αποστό-
λη ήταν αποσπασμένο προσωρινά στη Δυτική Μοί-
ρα που δρούσε στο Ιόνιο. Αργότερα προστέθηκαν ο 
ατμοδρόμων «Αχελώος» και τα οπλιταγωγά «Θρά-
κη» και «Ιωνία». 

Η Δυτική Μοίρα, με μοίραρχο τον Αντιναύαρχο 
Ζώτο και με βάση την Πρέβεζα, θα ενεργούσε σε 
σχέδιο δράσης το οποίο είχε συνταχθεί σε συνεργα-
σία με τον στρατό ξηράς, ως ακολούθως: Η Μοίρα 
θα χωριζόταν σε δύο υπομοίρες. Η μία Μοίρα θα 
αναλάμβανε να βομβαρδίσει τα φρούρια μέσα στον 
Αμβρακικό κόλπο και η άλλη Μοίρα θα βομβάρδιζε 
το φρούριο της Πρέβεζας και την κατάληψη της πό-
λης της Πρέβεζας με σύγχρονη επέμβαση του στρα-
τού. Στα γενικότερα καθήκοντα της Μοίρας ήταν ο 

έλεγχος του Αμβρακικού κόλπου προκειμένου να 
διακόψουν την αποστολή προμηθειών στον τουρκι-
κό στρατό και εάν παρίστατο ανάγκη η ενίσχυση της 
Ανατολικής Μοίρας.

Στη Μοίρα αυτή αρχικά ανήκαν το θωρηκτό 
«Σπέτσαι», ο ατμοδρόμων «Αχελώος» και τα οπλι-
ταγωγά «Θράκη» και «Ιωνία».

Το σχέδιο όμως τελικά δεν πέτυχε, γιατί πρόλα-
βαν οι Τούρκοι και οχύρωσαν καλά την Πρέβεζα.

Οι δύο Μοίρες είχαν συνολικά 19 πλοία με 2.300 
άνδρες. Το σχέδιο αυτό θα τεθεί όμως στην «κλίνη του 
Προκρούστη» αφενός από τον Πρωθυπουργό Δηλι-
γιάννη και αφετέρου από τον βασιλικό οίκο, αλλά και 
από τους επιτελείς του στρατού ξηράς που τελούσαν 
υπό τον έλεγχο του διαδόχου Κωνσταντίνου. 

Στις επιχειρήσεις που θα ακολουθήσουν ο στόλος 
θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ξεπεράσει όλες 
αυτές τις οργανωτικές και άλλες ανωμαλίες, στις 
οποίες συμπεριλαμβανόταν ακόμα και ένας μεγάλος 
αριθμός τορπιλλών με ελαττωματική γόμωση.

Οι δυνατότητες του στόλου ήταν μεγάλες και 
θα μπορούσε να απελευθερώσει οποιοδήποτε ελ-
ληνικό νησί του Βορείου Αιγαίου, κυρίως Ίμβρο και 
Τένεδο, να εξαρθρώσει τις παράκτιες συγκοινωνίες 
της Μακεδονίας, να εισπλεύσει στα Δαρδανέλια, να 
χτυπήσει ακόμα και τη Θεσσαλονίκη, να δώσει τέ-
λος πάντων ένα επίτευγμα, για να γραφεί στο ενερ-
γητικό του Πολεμικού (Βασιλικού) Ναυτικού.

Τίποτε όμως αξιοσημείωτο δε συνέβη: Πράγματι 
μέχρι τις 8 Απριλίου τα πλοία του στόλου, αντί να 
προβούν σε επιχειρήσεις, συνέχισαν ασκήσεις πυ-
ροβολικού που είχαν αρχίσει, πριν την έκρηξη του 
πολέμου και μόλις στις 10-11 Απριλίου έκαναν μία 
ανεπιτυχή αποβατική ενέργεια με 30 άνδρες στη 
Λεπτοκαρυά της Κατερίνης, με στόχο την κατάλη-
ψη εχθρικού στρατοπέδου και την καταστροφή των 
εφοδίων που φυλάσσονταν σε αυτό.

Αυτή ήταν η μόνη αξιοσημείωτη δράση της Ανα-
τολικής Μοίρας, ενώ η Δυτική, όπως αναφέρθηκε, 
θα αποτύχει να καταλάβει την Πρέβεζα.

Όμως η εθνική ταπείνωση που υπέστη η Ελλά-
δα θα επενεργήσει καταλυτικά και θα απαλλάξει 
τη σχεδίαση της εθνικής στρατηγικής του λυτρωτι-
σμού, από τους καιροσκόπους εκμεταλλευτές της 
και θα δημιουργήσει σε πολύ λίγα χρόνια τις προ-
ϋποθέσεις της τελειωτικής και ολοκληρωτικής επα-
νάκαμψης της Μεγάλης Ιδέας στον φυσικό χώρο δι-
αχείρισής της, επιτρέποντας τη νικηφόρα προέλαση 
των Βαλκανικών Πολέμων.                                         
«Κίσσα» φωτό ειλημμένη στις 14/10/2015 από το http://www.hellasarmy.gr/hn/images/kissa1884-1b.jpg 
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Γ΄ Μέρος

Ο ι Βασιλείς και ο Υπουργός εξεφράσθησαν ενθου-
σιωδώς διά το έργον.

Τότε έθεσα υπόψη της Βασιλίσσης Φρειδερίκης 
την ανάγκην ανακατασκευής μιας μικράς και εις κακήν 
κατάστασιν ευρισκομένης εις την περιοχήν του οικο-
πέδου του Νοσοκομείου παλαιάς εκκλησίας.

Η Βασίλισσα ανέλαβε ευχαρίστως τον εξοπλισμόν 
της εκκλησίας αυτής η οποία τιμάται εις το όνομα του 
Αγίου Σπυρίδωνος ως και εις το παρελθόν. Την ωραίαν 
πύλην της Εκκλησίας εκέντησεν ιδιοχείρως με χρυσήν 
κλωστήν η μητέρα μου.

Κατά την εποχήν εκείνην έγιναν πάμπολλαι προ-
σπάθειαι.

Νομίζω όμως ότι θα είναι ορθότερον εάν παραθέσω 
εξαρχής και εν συνεχεία τα μέτρα που ελήφθησαν.

α. Διά του Νόμου 4/6/1947 εχορηγήθη ως ανέφε-
ρα ήδη, δωρεάν το οικόπεδον του Νοσοκομείου εκτά-
σεως 14.000 τ.π.

6. Διά της ψηφίσεως άλλου Νόμου του 1947 (μου 
διαφεύγει ο αριθμός) ορίσθη ότι αι πρόσοδοι εκ της 
εκμεταλλεύσεως των πετρελαιοφόρων του Πολεμικού 
Ναυτικού θα διετίθεντο διά τας δαπάνας ανεγέρσεως 
του Νοσοκομείου Στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

γ. Εζητήθησαν και εδόθησαν τάχιστα παρά της 
Ναυτικής Αμερικανικής Αποστολής σχέδια προτύπου 
Νοσοκομείου.

δ. Διά του ψηφισθέντος Νόμου 994/1949 κατέστη 
δυνατή η μέσω του Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυ-
τικού σύναψις δανείου προς αποπεράτωσιν του κτιρίου.

ε. Δι’ υπουργικής αποφάσεως ορίσθη ρητώς ότι 
η ανέγερσις του Νοσοκομείου Στελεχών Πολεμικού 
Ναυτικού σκοπόν έχει την παροχήν νοσηλευτικής 
περιθάλψεως εις τους Αξιωματικούς και Υπαξιωμα-
τικούς του Πολεμικού Ναυτικού εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία και τας οικογένειας των και καθορίσθη-
σαν αι καταβληταίαι μηνιαίαι δόσεις του προσωπικού.

στ. Κατόπιν εισηγήσεώς μου αντιμετωπίσθησαν δι’ 

άλλης υπουργικής διαταγής πολλά σοβαρά διοικητι-
κά, τεχνικά και οικονομικά θέματα. Παρέμειναν ακέ-
ραιοι αι αρμοδιότητες των διευθύνσεων των Τεχνικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, τας οποίας αυταί ήσκουν 
καθ’ όλην την διάρκειαν των εργασιών.

ζ. Δι’ ενεργειών μου επετεύχθη η χορήγησις παρά 
της Ν. Αμερικανικής Αποστολής διαφόρων υλικών ση-
μαντικής αξίας διά την ανοικοδόμησιν και εδώ πρέπει 
να αναφέρω τα Αγγλικής κατασκευής σιδηρά παράθυ-
ρα τα οποία μας εχάρισαν οι Αμερικανοί και είναι ακό-
μη και σήμερον τα μόνα εις Ελληνικόν Νοσοκομείον 
που υπάρχουν και που η ειδική κατασκευή των εξα-
σφαλίζει τον αερισμόν των δωματίων χωρίς την δημι-
ουργίαν ρευμάτων.

Παρελήφθησαν από την Αμερικανική Αποστολήν 
σοβαραί ποσότητες επιστημονικού εξοπλισμού ως 
χειρουργεία, ακτινολογικά μηχανήματα, μικροβιολο-
γικά όργανα και εργαλεία επιστημονικών εφαρμογών, 
οδοντοϊατρικά κ.λπ.

Επίσης διάφορα άλλα είδη εχορηγήθησαν παρά 
της Ν. Αποστολής σχετικά με την λειτουργίαν του. Ος 
κλίνες, λέβητες κεντρικής θερμάνσεως και θερμού 
ύδατος, πλυντήρια, σιδερωτήρια και άλλα.

Επειδή επρόκειτο να μετατεθώ εις άλλην υπηρεσί-
αν, ως Αρχηγός Παρακτίων Δυνάμεων, το Α.Ν.Σ. εθεώ-
ρησεν ότι και από της νέας μου θέσεως έπρεπε να έχω 
την γενικήν εηοητείαν και παρακολούθησιν του έργου 
ως μέχρι τότε και προς τούτο συνέστησεν δι’ αποφά-
σεώς του συντονιστικήν επιτροπήν διά το έργον, την 
έθεσεν υπό την προεδρίαν μου.

Πρέπει όμως να επισημάνω ότι ατυχώς η πρόο-
δος της ανεγέρσεως του Ναυτικού Νοσοκομείου δεν 
επροχώρει χωρίς αντιδράσεις εμφανιζομένας από 
πολλών πλευρών.

Ατυχώς και όταν πλέον η ανέγερσις επλησίαζε εις 
το τέρμα της, εδημιουργήθη ένας σοβαρότατος κίνδυ-
νος ματαιώσεως όλων των προσπαθειών, όταν αιφνι-
δίως επροτάθη η εγκατάλειψις της ιδρύσεως του Νο-
σοκομείου και η χρησιμοποίησις του σχεδόν ετοίμου 
πλέον κτιρίου, προς τον σκοπόν της στεγάσεως των 

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
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επιτελείων των τριών όπλων και του νεοσυστάτου ΓΕ-
ΕΘΑ. Ος είναι δηλαδή το σημερινόν κατ’ ευφημισμόν 
αποκαλούμενον Πεντάγωνον.

Αι ενέργειαι κατηυθύνοντο προς την ανάκλησιν της 
δωρεάς του ακινήτου και ματαίωσιν της ιδρύσεως του 
νοσοκομείου του Πολεμικού Ναυτικού επροτείνετο δε 
ως αντάλλαγμα το δικαίωμα νοσηλείας των ναυτικών 
στελεχών εις το ΝΙΜΤΣ το νοσοκομείον των στελεχών 
του Στρατού.

Δεν επιθυμώ να μακρηγορήσω εις το θλιβερόν 
τούτο σημείον.

Πάντως το Υπουργείον Ναυτικών, το Ανώτατον 
Ναυτικόν Συμβούλιον με αρχηγούς τους ναυάρχους 
Μεζεβίρην και Αντωνόπουλον και εγώ ως Πρόεδρος 
της συντονιστικής επιτροπής επετύχαμεν, μετά μα-
κρούς και σκληρούς αγώνας, να παρακάμψωμεν όλα 
τα καθημερινώς εγειρόμενα ζητήματα εκ των ανεκδιη-
γήτων αυτών αντιδράσεων και τελικώς κατορθώσαμε 
την επιτυχίαν του όλου έργου.

Σημαντικοτάτην τω όντι συμβολήν εις την επιτυχί-
αν περέσχον και οι νεότεροι εκ του Σώματος ιατροί, οι 
οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να διαπιστώνουν οι ίδιοι την 
τεράστιον επιστημονικήν χρησιμότητα του ιδρύματος 
όταν ανεχώρουν κανονικώς και συνεχώς αι αποστολαί 
εις Αμερικήν, Αγγλίαν και Γαλλίαν, ιατρών μας προς 
περαιτέρω επιμόρφωσιν.

Εάν ενθυμούμαι καλώς εστάλησαν τότε διαδοχι-
κώς εις το εξωτερικόν: α. Εις την Αμερικήν και Αγγλί-
αν οι Κ. Αγγελίδης, Κ. Παπαδημητρίου, Κ. Ρίζος, Ανδρ. 
Καποδίστριας, Κρ. Αναστασιάδης, I. Μηουντούρης, 
Ευάγγ. Μπελλώνιας, Κατσούλος.

β. Εις την Γαλλίαν οι Λεμπέσης και Σταυριανόπου-
λος και τινες άλλοι ακόμη.

Λυπούμαι εάν, λόγω της παρόδου του χρόνου, πα-
ρέλειψα κατά την σύνταξιν του πίνακος αυτού και άλ-
λους εκ των συναδέλφων.

Μακρηγορώ όμως. Αλλά σήμερον δεν με ανησυχεί 
τούτο. Ενθυμούμαι ότι και εις την ομιλίαν μου κατά 
την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου είχα τονίσει ότι δεν 
εμακρηγόρουν και τούτο διότι είχα την ανησυχίαν μή-
πως εκ της ηαρατάσεως του λόγου μου εκουράζετο 
κανείς εκ των παρισταμένων, οπότε λόγω του ημιτε-
λούς του νοσοκομείου, δεν θα ήτο δυνατή η παροχή 
βοήθειας εις αυτόν.

Σήμερα όμως δεν με απασχολεί κάτι παρόμοιον. 
Όποιος θέλει ας αδιαθετήσει. Το Νοσοκομείον λειτουργεί 
άριστα και η αίθουσα είναι πλήρης ιατρών όλων των ειδι-
κοτήτων. Θα τον ηεριποιηθούν θαυμάσια.

Το Πολεμικόν Ναυτικόν δεν πρέπει να λησμονήσει 
ποτέ την αποφασιστικήν συμβολήν εις την ανέγερσιν 
του Νοσοκομείου του, των αειμνήστων Υπουργών 
Στυλιανού Γόνατά, Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέξαν-
δρου Σακελλαρίου και των ναυάρχων Μεζεβίρη και 
Αντωνόπουλου.

Και τώρα τελειώνω.
Αυτοί οι οποίοι κατέβαλαν τας προσπάθειας που 

σας αφηγήθην προηγουμένως, όλοι των παραβλέπουν 
αυτούς τους κόπους, τας πικρίας, τας απογοητεύσεις 
που υπέστησαν και τας μικρότητας που αντιμετώπι-
σαν, τα λησμονούν όλα αυτά καθώς και ότι επεκρίθη-
σαν συχνά ως στείροι οραματισταί, ως ευφάνταστοι, 
ακόμη και ως υπερφίαροι, τα λησμονούν και τους αρ-
κεί να βλέπουν σήμερον εις πόσον υψηλής στάθμης 
επιστημονικόν κέντρον έχουν εξυψώσει το Ναυτικόν 
Νοσοκομείον Αθηνών, οι ιατροί του Πολεμικού Ναυ-
τικού.

Χάρη εις την άριστην επιστημονικήν κατάρτισίν των 
και την υψηλήν ανθρωπιστικήν πίστιν και αφοσίωσιν 
προς τον άρρωστον που χαρακτηρίζει το υγειονομικόν 
προσωπικόν μας ανώτερον και κατώτερον, επέτυχον 
οι ιατροί του να προσδώσουν εξαιρετικόν κύρος εις το 
Ν.Ν.Α., ώστε σήμερον η κοινή γνώμη και όχι μόνο του 
Ναυτικού, να το θεωρεί ως ένα εκ των καλυτέρων Επι-
στημονικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Ευχαριστώ

Σημείωμα Διευθυντή Σύνταξης  
Υποναυάρχου εα Νικ. Τσαπράζη ΠΝ
Συνεργασία ΝΝΑ με το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Ως Διευθυντής του Περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» θα ήθελα να 
επικοινωνήσω με το ανώνυμο πλήθος των συναδέλφων και να τους 
ενημερώσω στα πλαίσια του άρθρου του Ναυάρχου Ι.Ν. Τούμπα / Ακα-
δημαϊκού, που αναφέρεται στο σκοπό και την αποστολή του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών και τις προσπάθειες που κατέβαλε αυτός για την 
ίδρυσή του. Σήμερα το ΝΝΑ, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, σε όλους τους 
τομείς της Ιατρικής επιστήμης και έχει επιστημονικό προσωπικό ισάξιο 
των καλύτερων Νοσοκομείων της Ευρώπης. Επομένως δεν πρέπει να 
μεμψιμοιρούμε και να τρέφουμε δυσάρεστα αισθήματα γι’ αυτό. Τού-
το προκύπτει και από τις ευχαριστίες που καθημερινά δεχόμαστε για 
δημοσίευση από τους συναδέλφους για την άριστη ιατρική φροντίδα 
που δέχθηκαν τόσο από το επιστημονικό όσο και από το βοηθητικό 
προσωπικό.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω τη συνεργασία που έχει κάνει σήμερα 
το ΝΝΑ με το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στον τομέα τον καρδιο-
χειρουργικό. Διότι σήμερα λειτουργεί στο 401, Καρδιοχειρουργική 
Κλινική Ενόπλων Δυνάμεων με Διευθυντή τον Πλοίαρχο Σωτήριο 
Μωραΐτη, ένα εξαίρετο επιστήμονα και άνθρωπο, πιστό στον όρκο του 
Ιπποκράτη, αφιλοχρήματο, που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον στους συ-
ναδέλφους, που τον έχουν ανάγκη.

Όλα τα παραπάνω τα διεπίστωσα ιδίοις όμμασιν, όταν έτυχε να 
χειρουργηθεί ένας ανηψιός μου, και να τοποθετηθεί νέα βαλβίδα στην 
καρδιά του. Για μένα αυτό θεωρήθηκε ένα μικρό θαύμα διότι έδωσε ζωή 
σε ένα νέο άνθρωπο, που σε άλλες εποχές θα ήταν καταδικασμένος να 
πεθάνει. Και αυτό χάριν της επιστημονικής κατάρτισης του Πλοιάρχου 
Σωτ. Μωραΐτη, και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και του εύ-
χομαι υγεία προσωπική, και οικογενειακή, για να είναι καλά και να σώζει 
ζωές. Η ενημέρωση αυτή ας θεωρηθεί επιμύθιο στο άρθρο του μακαρίτη 
Ναυάρχου Ιωάννη Τούμπα που τόσο πολύ ασχολήθηκε με την υγεία των 
Αποστράτων και των οικογενειών τους.                                        

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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Α΄ Μέρος

Συνέδριο της Κορίνθου
Η πολιτική κρίση στη Μακεδονία, λόγω του αιφνίδι-
ου θανάτου του πατέρα του Φιλίππου, έλαβε τέλος, 
λόγω των συντόνων ενεργειών του Αντιπάτρου και 
άλλων αγωνιστών του Φιλίππου. 

Η συνέλευση των στρατευομένων Μακεδόνων 
ανακήρυξε αμέσως τον εικοσάχρονο νόμιμο διάδο-
χο του μακεδονικού θρόνου Αλέξανδρο. Ο Αλέξαν-
δρος για να κάνει αισθητή την παρουσία του έστειλε 
πρέσβεις σε διάφορες πόλεις για να ανανεώσει τις 
συμμαχίες που είχε συνάψει ο πατέρας του. Μερικές 
πόλεις που δεν έδειξαν τη δέουσα πίστη και εμπι-
στοσύνη στον Αλέξανδρο, αντιμετώπισαν άμεση και 
στρατιωτική επιβουλή είτε από τον ίδιο είτε από τους 
στρατηγούς του. Έτσι οι Θεσσαλοί τον ανακήρυξαν 
ομοφώνως ηγεμόνα των Ελλήνων και προστάτη του 
Ιερού. Στη Βοιωτία η προέλαση του Μ. Αλεξάνδρου 
έγινε με τέτοια θυελλώδη ορμή, ώστε κάθε υποβό-
σκουσα επαναστατική κίνηση να παραλύσει. 

Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος προχώρησε προς την 
Αθήνα προς την οποία αισθανόταν αγάπη και θαυ-
μασμό και αφού διέλυσε τους φόβους, που ορισμέ-
νοι, διοχέτευαν προς το λαό, όπως ο Δημοσθένης, και 
άλλοι, προχώρησε προς τον Ισθμό, για Πελοπόννησο. 
Στην Κόρινθο συγκάλεσε το 336 π.Χ. τους αντιπροσώ-
πους των ελληνικών πόλεων, σε κοινή συνεδρίαση. 
Στο συνέδριο αυτό ανακηρύχθηκε «Στρατηγός και 
Αυτοκράτορας όλων των Ελλήνων» για την κατά των 
Περσών εκστρατεία. Μόνο οι Σπαρτιάτες δεν έλα-
βαν μέρος όπως αναφέρει ο Αριανός. Υπερήφανα 
δε, απάντησαν: «Μη είναι σφίσι πάτριον ακολουθείν 
άλλοις, αλλ’ αυτούς άλλων εξηγείσθαι». Δηλαδή δεν 
είναι πατροπαράδοτο να ακολουθούν άλλους παρά 
άλλοι, αυτούς να ακολουθούν. Βέβαια ο Αλέξανδρος 
δεν θέλησε να τα βάλει μαζί τους εκτιμώντας τη γενι-
κότερη προσφορά τους προς τους Έλληνες. Ο Αλέξαν-
δρος αφού πέτυχε την αναγνώρισή του από το κοινό 
των Ελλήνων, άρχιζε να προετοιμάζεται για τη μεγάλη 

εκστρατεία του, που κράτησε δέκα χρόνια και έφθα-
σε στα βάθη της Ασίας και ένωσε δύο κόσμους με 
δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Προσπάθησε όμως, 
εν όψει, της μεγάλης προέλασής του, που είχε κατά 
νου να πραγματοποιήσει, να τακτοποιήσει και όλες 
τις εκκρεμότητες που είχε με τους γείτονες, ώστε να 
μη διατρέχει κανένα κίνδυνο το Βασίλειό του. Έτσι 
την άνοιξη του 335 π.Χ. έκαμε τη σύντομη εκστρα-
τεία κατά των Τριβαλλών και Ιλλυριών, στη σημερινή 
Αλβανία. Σκοπός εκεί της εκστρατείας ήταν να τα-
πεινώσει εκεί τους Τριβαλλούς που πιεζόμενοι από 
τους Κέλτους ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στα σύνορα 
της Μακεδονίας πιέζοντας, σαν διαρκή απειλή τους 
Μακεδόνες. Αφού συνέτριψε τους Τριβαλλούς έκα-
νε στροφή και υπέταξε τους Ιλλυριούς. Οι σκληροί 
αγώνες του Αλεξάνδρου μέσα σε σύντομο διάστημα 
αποτελούν ένα δείγμα της στρατιωτικής αγωγής του 
ίδιου και του στρατεύματός του. Ενώ βρισκόταν εκεί 
κυκλοφόρησαν πληροφορίες περί του θανάτου του, 
τεχνιέντως μεταφερόμενες από την Περσική προπα-
γάνδα για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες και να στασιά-
σουν. Παράλληλα οι Πέρσες έδιναν και χρήματα για 
το λόγο αυτό. Οι Αθηναίοι δεν πίστεψαν στα λεγόμε-
να των Περσών και παρέμειναν πιστοί στη συμμαχία 
με τον Αλέξανδρο.

Αντίθετα, οι Θηβαίοι κινήθηκαν πρώτοι προς ορι-
στική ανατίναξη του ζυγού των Μακεδόνων. Ο Αλέ-
ξανδρος μόλις πληροφορήθηκε τα γενόμενα, έσπευ-
σε να το καταπνίξει το κίνημα, διότι υπήρχε φόβος, 
να κινηθούν και άλλες πόλεις. Με κεραυνοβόλο επί-
θεση έφθασε μπροστά στα τείχη των Θηβών, χωρίς 
να προβεί σε πολεμική ενέργεια, περιμένοντας τη 
μεταμέλεια των Θηβαίων. Όπως, αναφέρει ο Κλεί-
ταρχος, ο βασιλεύς ήταν έτοιμος να συγχωρήσει τους 
Θηβαίους, για να εμπεδώσει την ειρήνη. Όμως οι 
Θηβαίοι παρασυρθέντες από τους αντιπάλους και 
πολιτικούς φυγάδες του, που στο μεταξύ είχαν ει-
σέλθει στην πόλη απέτρεψαν την ενέργεια αυτή. Στη 
συνέχεια ο Περδίκας που αποτελούσε την εμπρο-
σθοφυλακή επιτέθηκε κατά της προσθοφυλακής των 
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Αλέξανδρος ο Μέγας
Η πρώτη εμφάνιση του Μ. Αλεξάνδρου 
στο πολιτικό και στρατιωτικό σκηνικό
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Nοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    16

Θηβαίων και μοιραία η μάχη γενικεύθηκε. Στην αρχή 
ο αγώνας ήταν αμφίρροπος, στη συνέχεια όμως ο 
Αλέξανδρος έρριξε και άλλες εφεδρείες στη μάχη και 
αλώθηκε η Πόλη. Τα επακολουθήσαντα την άλωση 
γεγονότα υπήρξαν φρικαλέα και απάνθρωπα. Στο 
συνέδριο που συνήλθε, αποφασίστηκε να τιμωρηθεί 
σκληρά η πόλη που πρόδωσε τους Έλληνες και συ-
ντάχθηκε με τους Πέρσες. Η τιμωρία ήταν να επιβλη-
θεί μακεδονική φρουρά στην Καδμεία πόλη, αυτή δε 
η πόλη να κατασκαφεί, εκ βάθρων. Οι Αθηναίοι γιόρ-
ταζαν τα Ελευσίνια Μυστήρια, όταν πρόσφυγες Θη-
βαίοι έφθασαν και μετέφεραν την πληροφορία της 
συμφοράς. Τόση ήταν η λύπη τους, ώστε διέκοψαν 
τις εορτές, συνήλθε η εκκλησία του Δήμου για εξέ-
ταση της κατάστασης, φοβηθέντες μήπως ο Αλέξαν-
δρος, εισβάλλει και στην Αττική. Στάλθηκε, αμέσως, 
πρεσβεία για να μεταφέρουν τα φιλικά αισθήματα 
του Δήμου, προς τον Αλέξανδρο, που επανήλθε σώος 
από τη μεγάλη αυτή περιπέτεια. Ο Αλέξανδρος αν και 
γνώριζε τα αισθήματα των Αθηναίων, όμως δέχθηκε 
ευμενώς την πρεσβεία διότι δεν συνέφερε σε αυτόν 
να εξωθήσει άλλο τα πράγματα. Η Αθήνα ήταν μια 
μεγάλη ναυτική δύναμη και σε καμμία περίπτωση 
δεν ήθελε ο Αλέξανδρος να συγκρουσθεί μαζί τους. 
Για το λόγο αυτό παραιτήθηκε από την απαίτηση να 
παραδοθούν σε αυτόν οι αντιφρονούντες πολιτικοί 
προς τον Αλέξανδρο, όπως ήταν ο Δημοσθένης και ο 
Λυκούργος. Αξίωσε όμως, όπως ο Χαρίδημος εγκατα-
λείψει το έδαφος της Αττικής. Πράγματι ο στρατηγός 
αυτός έφυγε και προσήλθε στην αυλή του Δαρείου.

Η μεγάλη εκστρατεία
Το φθινόπωρο του 335 π.Χ. ο Αλέξανδρος αφού το-
ποθέτησε μακεδονικές φρουρές στη Χαλκίδα, την 
Κόρινθο και τη Θήβα, γύρισε στη Μακεδονία για να 
προετοιμάσει τη μεγάλη εκστρατεία του. Αφού συ-
γκέντρωσε 160 πλοία και 40.000 στρατό έφθασε στον 
Ελλήσποντο, από όπου διεκπεραιώθηκε στην απένα-
ντι πλευρά, από τη Σηστό πέρασε στην Άβυδο. 

Τη ναυαρχίδα του οδηγούσε ο ίδιος ο Αλέξαν-
δρος. Αφού έκανε σπονδή στις Νηριήδες και έρριξε 
στη θάλασσα χρυσό κρατήρα και θυσίασε στο μέσον 
του στενού, ταύρο, για να εξευμενίσει τους θεούς της 
θάλασσας, πρώτος αυτός πάτησε το πόδι του στην 
ξηρά της Ασίας. Αφού έκανε ένα ρομαντικό περίπατο 
στο Ίλιον, συναντήθηκε με το υπόλοιπο στράτευμά 
του, υπό τον Παρμενίωνα. Όλα αυτά έγιναν το 334 
π.Χ. περί τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο.

Όταν ο Δαρείος έμαθε τα σχέδια του Αλεξάνδρου, 
άρχισε να συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις για να τον 
αντιμετωπίσει. Μεταξύ των αξιωματικών του διακρι-
νόταν για την ικανότητά του και την ανδρεία του ο 
Μέμνων ο Ρόδιος. Οι Σατράπες και οι στρατηγοί του 

Δαρείου δεν έπραξαν τίποτα για να σταματήσουν τη 
μεγάλη προέλαση του Αλεξάνδρου, και αυτό ήταν το 
μεγάλο τους σφάλμα. Ο Μέμνων στο πολεμικό συμ-
βούλιο που επακολούθησε, συμβούλεψαν τον Δα-
ρείο να μη δώσει εκ παρατάξεως μάχη, ακόμη, παρά 
να εφαρμόσει την τακτική της καμένης γης, και αφού 
τον εξαντλήσει από εφόδια και άλλες τροφές να στεί-
λει όλες τις δυνάμεις του στη Μακεδονία για να τον 
εξαναγκάσει να υποχωρήσει και να φύγει από την 
Ασία. Το σχέδιο αυτό, ήταν φοβερό και αποτελεσμα-
τικό, μα δεν ταίριαζε στην έπαρση των Περσών και 
έτσι διετάχθηκαν να τον αντιμετωπίσουν, με την κα-
τάληψη της δεξιάς όχθης του Γρανικού ποταμού. Οι 
Μακεδόνες μόλις πληροφορήθηκαν τα τεκταινόμενα, 
ότι, δηλαδή εκεί στο Γρανικό συγκεντρώθηκαν πάνω 
από 20.000 Πέρσες στρατιώτες, προχώρησαν με τον 
στρατηγό Παρμενίωνα και εφαρμόζοντας τη λοξή φά-
λαγγα, δόθηκε άνισος αγώνας που παραλίγο έλλειψε 
να φονευθεί και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, διότι πρόλαβε 
ο Κλείτος και έκοψε το χέρι του Σπιθριδάτου, που πήγε 
να σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Η νίκη ήταν λαμπρή και 
ένδοξη για τους Μακεδόνες, οι οποίοι αντιμετώπισαν 
υπέρτερες δυνάμεις. Ο Αλέξανδρος διέταξε την ταφή 
των πεσόντων Μακεδόνων με όλα τα όπλα τους. Στους 
γονείς δε και τα παιδιά των πεσόντων έδωσε απαλλα-
γή και ατέλεια από κάθε λειτουργία και εισφορά. Σε 
αυτή τη μάχη ήθελε ο Αλέξανδρος να δώσει πανελλή-
νιο χαρακτήρα και έτσι έστειλε 300 πανοπλίες περσι-
κές ως ανάθημα στην Αθηνά της Ακρόπολης, με την 
εξής επιγραφή «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες, 
πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασί-
αν κατοικούντων».

Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος προχώρησε προς νότο 
και κατέλαβε την Έφεσσο όπου έγινε κύριος του με-
γαλύτερου λιμανιού της Μικρασιατικής παραλίας. 
Στη συνέχεια προχώρησε στην κατάληψη της Μιλή-
του προκειμένου να εξασφαλίσει τα νώτα του από 
το ναυτικό των Περσών που κατείχαν ακόμη τα Μι-
κρασιατικά παράλια. Η Μίλητος πρόβαλλε μεγάλη 
αντίσταση, διότι την άμυνά της την είχε οργανώσει 
ο Μέμνων. Ο Νικάνωρ με 160 πλοία, αρχηγός του 
Μακεδονικού ναυτικού κατέπλευσε και μπήκε στο 
λιμάνι της Πόλης. Στο μικρό νησί της Λάδης που βρι-
σκόταν απέναντι από την Μίλητο, αποβίβασαν οι 
Μακεδόνες 4000 Θράκες και μισθοφόρους ιππείς. 
Όταν έφθασαν τα 400 περσικά πλοία βρήκαν το λιμά-
νι της Μιλήτου κατειλημμένο και απαγορευμένη την 
προσπέλαση στο νησί της Λάδης. Έτσι αναγκάστηκαν 
να αγκυροβολήσουν κοντά στο ακρωτήριο της Μυκά-
λης. Ο στρατηγός Παρμενίων προσπαθούσε να πεί-
σει τον Αλέξανδρο να γίνει ναυμαχία με τον περσικό 
στόλο πλην όμως ο Αλέξανδρος διαφώνησε με τον 
Παρμενίωνα διότι ήθελε να θέσει, σε δοκιμασία, το 
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αξιόμαχο του Μακεδονικού στόλου, λόγω υπεροχής 
των Περσών στη θάλασσα, και να διακινδυνεύσει τη 
φήμη τού δικού του ναυτικού. Αντί της ναυμαχίας 
κίνησε τη δύναμη της μηχανής του κατά της πολιορ-
κημένης πόλης. Πολιορκημένη η Μίλητος από ξηρά 
και θάλασσα, στο τέλος, παραδόθηκε στα χέρια των 
Μακεδόνων. Τα περσικά πλοία αφού προσπάθησαν 
να παρασύρουν σε ναυμαχία τα Μακεδονικά και δεν 
το κατόρθωσαν, αναγκάσθηκαν να φύγουν. 

Στη συνέχεια τράπηκε προς Λυκία και Παμφυλία, 
προκειμένου, να ολοκληρώσει την κατάκτηση όλων 
των Μικρασιατικών παραλίων και να αχρηστέψει 
το περσικό ναυτικό. Κατέλαβε λοιπόν την Παμφυλία 
αμαχητί και την Αλικαρνασσό, την οποία ο Μέμνων 
προώριζε για ναυτική του βάση ενόψει της μεταφο-
ράς του πολέμου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια τράπηκε 
προς Βορρά και έφθασε στον Γόρδιο επί του Σαγγά-
ριου ποταμού. Εκεί παρέμεινε για να διαχειμάσει και 
να συλλέξει και τρόφιμα για το στράτευμά του.
Διάλυση του ναυτικού του
Στο χρονικό αυτό σημείο ο Αλέξανδρος διέλυσε το 
ναυτικό του στέλνοντας πίσω τα πλοία του στον 
Αντίπατρο, εκτός από τις 20 Αθηναϊκές τριήρεις που 
κράτησε για λόγους ασφάλειας. 

Δύο ήταν οι λόγοι που διέλυσε το ναυτικό, ο ένας 
ήταν η έλλειψη χρημάτων και ο άλλος, ότι δεν το θε-
ωρούσε αξιόμαχο την χρονική εκείνη στιγμή. Ίσως 
επειδή επρόκειτο να προχωρήσει στα ενδότερα και 
να μην μπορούσε να το διοικήσει. Επειδή ο Αλέξαν-
δρος πίστευε πάντοτε στον χερσαίο στρατό, ίσως το 
ναυτικό να μην του χρειαζόταν. Μερικοί λένε ότι, η 
κατάργηση του ναυτικού ήταν μια στρατηγική ενέρ-
γεια μεγάλης πνοής. 

Περιμένοντας τον Δαρείο με μεγάλες δυνάμεις 
και την επικείμενη σύγκρουση σκέφθηκε ότι οι Μα-
κεδόνες θα πολεμούσαν πιο αποτελεσματικά, όταν 
ξέρανε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση μεταφοράς 
τους στην πατρίδα του. Το ίδιο έκανε και στη μάχη 
του Γρανικού, όταν έβαλε στα νώτα του τον ποταμό, 
ώστε κανείς να μη σκεφθεί να υποχωρήσει, αφού, 
πίσω του τον περιμένει βέβαιος θάνατος.

Βέβαια πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ο Αλέξανδρος 
ότι η διάλυση του στόλου του ήταν σφάλμα, ιδιαίτε-
ρα μάλιστα όταν ο Μέμνων ο Ρόδιος είχε αναπτύξει 
μεγάλη δράση και είχε καταλάβει τα νησιά του Αιγαί-
ου πελάγους και προσπαθούσε να καταλάβει τα στε-

νά του Ελλησπόντου, προκειμένου, να αποκλείσει 
τον Βασιλέα από την Μακεδονία. 

Βέβαια τα σχέδια αυτά πολύ ανησύχησαν τον 
Αλέξανδρο και έδωσε εντολή για σχηματισμό και 
πάλι του στόλου. 

Βέβαια εδώ βοήθησε η μοίρα και ο Μέμνων προ-
σβλήθηκε από μια άγνωστη αρρώστια και πέθανε. 
Τώρα πλέον  μένουν τα σχέδια του Μέμνονος απραγ-
ματοποίητα την ώρα που θα δοκιμαζόταν η αρετή 
του. Μαζί με αυτόν χάθηκαν και οι ελπίδες που είχε 
στηρίξει σε αυτόν ο Δαρείος. Για τον Αλέξανδρο ο θά-
νατος του Μέμνονα ήταν εύνοια της τύχης γιατί τον 
απήλλασσε από ένα ισχυρό και επικίνδυνο αντίπαλο. 
Την άνοιξη του 333 π.Χ. ο Αλέξανδρος αφού, όπως 
λέγει η παράδοση έκοψε με το ξίφος του τον Γόρδιο 
δεσμό, πορεύθηκε διά της Αγκύρας νοτιότερα και κα-
τέλαβε αμαχητί την Ταρσό. Εκεί ασθένησε βαριά και 
μάλλον από την αντίσταση του οργανισμού του διε-
σώθη. Μόλις ανέλαβε από την ασθένειά του κατέλα-
βε την Αγχίαλο, αρχαία πρωτεύουσα των Ασσυρίων. 
Ο μέγας βασιλεύς μόλις πληροφορήθηκε τη ραγδαία 
προώθηση των μακεδονικών φαλάγγων τόσο νοτιό-
τερα και για ν’ ανακόψει την προέλασή του, συγκέ-
ντρωσε στη Βαβυλώνα στρατό κατά πολύ ανώτερο 
του Αλεξάνδρου. Ο Χαρίδημος για να μη διακυβεύσει 
το θρόνο του, τον συμβούλεψε να παραμείνει ο ίδιος 
στην πρωτεύουσα του κράτους και να διορίσει στρα-
τηγό για ν’ αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο. Η πρόταση 
του Χαρίδημου δεν έγινε αποδεκτή με αποτέλεσμα 
να αποδεχθεί ο ίδιος ο Δαρείος να τεθεί επικεφα-
λής της στρατιάς. Έτσι διεξήχθη άνισος και σκληρός 
μεταξύ των δύο στρατιών αγώνας στη θέση, Ισσού, 
όπου και πάλι η μακεδονική φάλαγγα αναδείχθηκε 
ανώτερη των περιστάσεων και παρ’ ολίγο να πιαστεί 
αιχμάλωτος και ο ίδιος ο Δαρείος, ο οποίος διέφυγε. 
Έτσι όλο το στρατόπεδο το περσικό με όλο τον πλού-
το πιάστηκε αιχμάλωτο του Αλεξάνδρου.

Μαζί με αυτό και όλη η οικογένεια του Δαρείου 
που είχε ακολουθήσει κατά περσική συνήθεια τον 
μέγα βασιλέα στην εκστρατεία. Ο Αλέξανδρος συ-
μπεριφέρθηκε με ιπποτισμό και μεγαλοθυμία στην 
αιχμάλωτη βασιλική οικογένεια, παρηγόρησε τη βα-
σίλισσα, ότι ο βασιλιάς βρίσκεται στη ζωή.

Η έκβαση της μάχης στην Ισσό, είχε μεγάλη απή-
χηση στην Ελλάδα, όπου κατά την εορτή των Ισθμίων 
οι Πελοποννήσιοι αποφάσισαν να στείλουν 15 πρέ-
σβεις και να συγχαρούν τον Αλέξανδρο για τη νίκη 
του και την προσφορά του υπέρ της ελευθερίας της 
Ελλάδος και προσφέροντάς του και χρυσούν αριστεί-
ον ανδρείας. 

Συνεχίζεται

«Μέγας Αλέξανδρος» φωτό ειλημμένη στις 20.11.2015 από το http://cdn.sansimera.gr/media/photos/
main/Alexander_the_Great.jpg

ΙστορικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α



Nοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    18

Ο Παναγιώτης αληθινός οικοδεσπότης –κι ας 
ήταν αρχικαμαρώτος– σε υπεδέχετο φιλικά 
ώστε να μην αισθάνεσαι φιλοξενούμενος 

αλλά κύριος του σπιτιού σου.
Η γενναιοδωρία αυτή αισθημάτων σου επεφύ-

λασσε ευεξία κι άλλων συναισθημάτων, καθώς περ-
νούσες το μεσημέρι στην τραπεζαρία του πλοίου, 
προς τέρψη και ευφροσύνη των σιελογόνων αδένων 
και του ουρανίσκου από το μοναδικό και το ευγευ-
στότερο σνίτσελ που είχε μαγειρευθεί ποτέ· είχες 
όμως έκπληξη ότι μέσα εκεί, ακόμα κι εκεί, σε συ-
νόδευε το Ιόνιο. Ιόνιο μέσα στο Ιόνιο! Μόλις έμπαι-
νες και να το Αργοστόλι· ξεδιπλωνόταν καταμεσής 
η μεγάλη, τεράστια, «τοιχογραφία» της Ντιάνας Ευ-
φροσύνη, ευωχία των ματιών πνευματική. Μοναδι-
κή περίπτωση έργου τέχνης σε πλοίο της γραμμής. 
Έλαμπε το φως του Ιονίου που εξέπεμπε αυτό το 
δημιούργημα. Έμεινα έκπληκτος όταν το πρωτοα-
ντίκρισα και περιττό ήταν να αναζητήσω υπογραφή. 
Ένα έργο της Ντιάνας μιλάει από μακριά. Έτσι έκανα 
μια ακόμη γνωριμία, όχι εκ του εγγύς, με την Κεφαλ-
λονιά. Η Ντιάνα γόνος λογίων, από γεννητόρους και 
από σμήνος πολυμαθέστατων Κεφαλλονιτών, από-
στολος του πνεύματος του νησιού - εξαιρέσει της 
τοπικής ιδιομορφίας της βλασφημίας με αγάπη, 
λατρεία προς τον τόπο της, όπως κάθε συντοπίτης, 
με είχε μυήσει στις ομορφιές του νησιού· του τοπί-
ου, πόλεων και υπαίθρου, των βουνών, του Αίνου, 
με το κεφαλλονίτικο έλατο, του μοναδικού, που τα 
κλαριά του ακολουθούν ανοδική φορά, ιδιόμορφο, 
σαν τους ιδιόμορφους Κεφαλλονίτες, σαν τους γο-
ητευτικά σαλεμένους συμπατριώτες· μας έλεγε και 
άλλα για τον ειρηνικό εμφύλιο πόλεμο Αργοστολιού 
και Ληξουριού.

Είχα μάθει σχεδόν με λεπτομέρεια τα μαγευτι-
κά κομμάτια της φύσης, την Άσσο με το κάστρο, το 
Φισκάρδο, τους γιαλούς, την απέραντη θάλασσα με 
τις αγκαλιές της, τα μεγάλα κάτασπρα βότσαλα και 
τα διαυγή πρασινογάλανα νερά, σαν τα μάτια μιας 
κοπέλας ντόπιας, συνοδού της στις εξορμήσεις για 
ζωγραφική· κι ακόμα τι δεν μας έλεγε -για την πέ-
τρα, το βράχο μέσα στη θάλασσα που κουνιέται-, ή 
που κουνιόταν γιατί όταν, με τα χρόνια, την ρώτησα 
για το φαινόμενο, προς μεγάλη μου απογοήτευση 

μου είπε πως, μετά τους σεισμούς, σταθεροποιή-
θηκε. Όλα έπαιρναν την αίγλη του παραμυθιού. Και 
τώρα αναρωτιέμαι μήπως το ανεξήγητο και χαριτω-
μένο αξιοθέατο, ασύνηθες κάμωμα της φύσης, είναι 
ο κρίκος που συνδέει μύθο και πραγματικότητα; Ο 
μύθος δηλαδή των Συμπληγάδων; Ακόμα μας έλε-
γε και για το σόι της τότε κυρίας Παρθένη, το γένος 
Βαλσαμάκη. Οι διηγήσεις της ήσαν γλαφυρές και 
ζωντανές, εκ βάθους. Αυτή ήταν η πρώτη και πολύ 
έντονη γνωριμία μου με την Κεφαλλονιά· ακολούθη-
σαν κι άλλες, άλλωστε τα ευμεγέθη λευκώματα με 
αναπαραγωγές εικόνων από ζωγραφικά της, όπως 
το πρώτο του ’65 με όλα τα Ιόνια, μας ξεναγούσαν 
στην πατρίδα της και μας συνάρπαζε το πάθος που 
είχε αποτυπωθεί και με τον γραπτό λόγο που συνό-
δευε τις εικόνες. Το μεγάλο έργο με την απεικόνιση 
του Αργοστολιού, όπου το όραμα αυτής της πόλης 
είχε μετουσιωθεί σε έργο τέχνης και ταξίδευε στο 
Αιγαίο. Έτσι μέσα από την ζωγραφική της φίλης μας 
είχαμε πλησιάσει αυτήν την μεγαλόννησο των λογί-
ων, των δαιμόνιων και πανούργων, των ναυτικών, 
των καλλιτεχνών, των ευφυών ταχυδακτυλουργών 
(ψηφοπαικτών) που κι ο παπάς ακόμα τα «Δώδεκα 
Ευαγγέλια τα βγάζει δεκατρία». Ήταν αδύνατο να 
χαρακτηρίσει κάποιος τον τόπο γλυκερό. Μπορεί η 
Ντιάνα να μας είπε για καταγάλανα και καταπρά-
σινα νερά, αλλά αν δείτε τις ζωγραφιές της, θα δι-
απιστώσετε πώς τα καταπράσινα νερά πλαισιώνο-
νται με απορρώγες, με γκρεμνούς· έτσι δεν θα ’ταν 

Το Ιόνιο όργωνε το Αιγαίο

Γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τέτσης - ζωγράφος - μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
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ο Οδυσσέας; Υπάρχει η εκδοχή πως η τότε Ιθάκη 
ήταν η Κεφαλλονιά, βασιλιάς και στέλεχος της εκ-
στρατείας της Τροίας και να ’ναι άρχοντας μικρού 
νησιού όπως η Ιθάκη; ‘Οταν κάποτε πατήσαμε σ’ 
αυτό το νησί ήταν αυτό! είχαμε προετοιμαστεί. Δεν 
ήταν μόνο οι απαστράπτοντες γυαλοί, ο Μύρτος και 
η Άσσος· ήταν ένας άνεμος που σε έκανε να κατα-
λάβεις την τόλμη της περιπέτειας, γιατί κατάφερε ο 
Γεράκης να γίνει αντιβασιλιάς του Σιάμ.

Ακολουθώντας την παράδοση η φίλη μας ξεκί-
νησε, σαν καθαρόαιμη Κεφαλλονίτισσα, την άλλου 
είδους περιπέτεια, την διαδρομή προς την πνευμα-
τική-καλλιτεχνική πορεία. Στάση μιας ζωής προς το 
ύψος της δημιουργίας, δίχως καμιάν ανάσα. Είναι η 
άλλη πτυχή, του λογίου, κι όχι του δαιμόνιου επιχει-
ρηματία. Η πληθωρικότητα του έργου της με κάνει 
να αδυνατώ μια σύντομη καταγραφή και απολογι-
σμό του –θα το κάνουν οι ιστορικοί– αλλά και τι θα 
έχει ακόμα για το μέλλον να δώσει. Δεν είχε μόνο τα 
σύνεργά της του ζωγράφου· τα χρώματα και πινέλα 
ποτέ δεν στέγνωναν.

Δεν ηρκείτο όμως σ’ αυτά. Η ζωγραφική, η κύ-
ρια έκφρασή της και αποστολή, συμπληρωνόταν με 
τη χρήση της πένας. Θα έλεγε κανείς ότι θα έγραφε 
κάποιες σκέψεις πάνω στο έργο της· σκέψεις για το 
έργο άλλων, ναι· κριτικές με αφορμή τις εκθέσεις 
στον καθημερινό τύπο και σε περιοδικά, όπως και 
κριτικές για σκηνογραφίες. Όμως έθετε μια διαχω-
ριστική γραμμή για να κρατά ανεξαρτησία ώστε 
να ξεδιπλώσει μία άλλη πτυχή και να απλώσει την 
λογοτεχνική της έφεση, προεκτείνοντας ακόμα την 
αγάπη της σε θέματα ιστορικών μελετών. Εκεί αφι-
ερώθηκε σε μακροχρόνια έρευνα και σπουδή, θέ-
λοντας να φέρει στο φως λησμονημένα πολύτιμα 
αποταμιεύματα, ιδιαίτερα των σκιερών χρόνων της 
πάσης φύσεως δουλείας και ιδιαίτατα της Τουρκο-
κρατίας. Δίχως να της έχει ανατεθεί μια συγκεκρι-
μένη αποστολή παρά εκείνη του εαυτού της, μέχρι 
τα άκρα των δυνάμεών της, αναρριχήθηκε σ’ όλα 
τα βουνά του Μωριά καταγράφοντας με πινέλα και 
μελάνι ιερούς τόπους και κάθε άλλο κομμάτι της 
παραδόσεώς μας. Ο Πεϋτιέ, μέλος του Ινστιτούτου 
της Γαλλίας, με αποστολή των τριών ακαδημιών 
του, ήλθε στην Πελοπόννησο μετά την απελευθέ-
ρωση και μας άφησε θησαυρό απεικονίσεων. Αλλά 
και άλλοι περιηγητές, πριν και μετά την επανά-
σταση, έσπευσαν να καταγράψουν με εικόνες την 
ρημαγμένη ελληνική φύση κι ό,τι απέμενε από το 
λαμπρό παρελθόν. Άφησαν έτσι την μαρτυρία τους, 
με εξέχοντα τον Rottmann, που με τα χρώματα της 
υδατογραφίας ή τα μελάνια, δεν αποτύπωνε την 
πτυχή της ηθογραφίας του τόπου μας ως πειστήριο 

του παρελθόντος, αλλά κυρίως το διάχυτο φως της 
ατμόσφαιράς μας, την λάμψη της υπαίθρου, στοι-
χείο που απώλεσε όταν μετά δεκαετία στην Βαυα-
ρία πια μετέφερε τα θέματα, τα ελληνικά θέματά 
του, σε καμβά και λαδομπογιές· πρόδωσε έτσι την 
αλήθεια της «απ’ ευθείας με το ορατό», το «d’ après 
nature», και δεν αντικατέστησε τα μικρά του αρι-
στουργήματα με εκείνα της τάχατες μεγάλης αλλά 
άψυχης τοπιογραφίας. Η Ντιάνα είχε την πρόνοια 
να μείνει πιστή στην συγκίνηση. Το κίνητρό της ήταν 
η αγαθή παρόρμηση και καθαρότητα της οπτικής 
συνάφειας, αλλά και ιστορικής υποβολής συνάμα, 
είτε είχε επίδοση σε gouaches-ακουαρέλες είτε σε 
λαδομπογιές, ποτέ δεν επρόδιδε την συγκίνηση. Και 
ήξερε να προφυλάσσεται από την καταπόνηση του 
έργου και ποτέ την σωματική της. Έτσι πετύχαινε να 
δώσει την διαυγή ελαφριά ατμόσφαιρα, το διάχυτο 
φως με αέρινους χρωματικούς τόνους του ουρανού 
και της σμαραγδένιας θάλασσας του Ιονίου. Είναι 
Ιόνια· και για τούτο θα ’ταν παράξενο να ασχοληθεί 
να ζωγραφίσει την άλλη πλευρά μας. Αλλά με την κι-
νητικότητα που την διακρίνει έχει διάθεση για πολ-
λά ακόμα· και δεν ξέρει κανείς ποτέ αν θα περάσει 
στο Αιγαίο, το τραχύ και αιχμηρό.

Θα νόμιζε κανείς ότι οι διαθέσεις της θα σταμα-
τούσαν στην καλλιτεχνική δημιουργία. Εδώ και κά-
ποια χρόνια θέλησε και κατόρθωσε να καταστήσει 
το χωριό της Βιλατώρια πολιτιστικό πυρήνα οργα-
νώνοντας εκθέσεις (τον απολογισμό μιας εικοσαετί-
ας τον προσφέρει σε αναπαραγωγές εικόνων μέσα 
σε ένα φόλιο), όπως και ετήσιους αθλητικούς αγώ-
νες! Και δεν ξέρω τι μπορεί να παραλείπω.

Η Ντιάνα είναι Κεφαλλονίτισσα, σε κοινή πατρίδα 
με τον Οδυσσέα. Κι αντί να ταυτιστεί με την Πηνε-
λόπη, επέλεξε την περιπέτεια του Οδυσσέα· η φίλη 
μας όμως δεν εστράφη προς την ανατολική θάλασσα, 
προς τον πόντο, με τους πολυκύμαντους αιγιαλούς 
όπου επί δέκα χρόνια ταλαιπωρήθηκε κατ’ επίφαση, 
ενώ καλοπερνούσε, ο συμπατριώτης της. Το κοινό 
τους, η περιπέτεια, αυτό τους ενώνει. Η Ντιάνα επέ-
λεξε την άλλη, και φαίνεται πως δεν σταματά.

Δυο βαθιά σκουρόχρωμες κηλίδες και μια τρίτη 
ολοκόκκινη ήταν ό,τι αντίκρισα από μακριά στο βά-
θος της Κιονοστοιχίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Βγαίναμε στην επιφάνεια από το βάθος, το 
υπόγειο του προπαρασκευαστικού στα διαλείμμα-
τα. Οι των εργαστηρίων, ως έμπειροι καλλιτέχνες, 
δεν καταδέχονταν βλέμμα προσοχής στους μικρούς. 
Τον επόμενο χρόνο είμαστε ισάξιοι, ίδιου επιπέδου. 
Γίναμε φίλοι. Φίλοι μιας ζωής.                                   

«Κάστρο της Άσσου» φωτό ειλημμένη στις 16.11.2015 από το http://mygreece.travel/uploaded/
kefalonia/assoscastle2.jpg
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Ο ι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι εξελίσσο-
νται, η επιστήμη προοδεύει. Δεν ξέρουμε 
όμως μήπως πασχίζει να φτάσει εκεί που 

ήταν παλιά εάν ήταν. Με τα γνωστά δεδομένα προ-
χωράμε μπροστά με γοργά βήματα, αλλά πρέπει 
να προσέξουμε μην φτάσουμε σε κανά γκρεμό και 
βουτήξουμε στο χάος. Παλιά τα παιδιά ( αγόρια) με 
τα κορίτσια (τσούπρες) ήσαν σε μια αρκετά μεγάλη 

απόσταση μετά τα 12 χρόνια τους. Υπήρχε σεβα-
σμός υπήρχε ντροπή. 

«Για τα καλά κορίτσια η δουλειά είναι χαρά 
(Θερβάντες)

«Τα κορίτσια με "αρχές" έχουν αρχές έως τη στιγ-
μή που θα κάνουν... την αρχή να μην έχουν αρχές» 

(Θερβάντες)
«Έξυπνο κορίτσι είναι εκείνο, το οποίο γνωρίζει 

να αρνηθεί το φιλί, χωρίς όμως και να το στερηθεί» 
(Ουγκώ) 

«Η ασχήμια είναι ο καλύτερος φρουρός 
της αρετής μιας κοπέλας» (Στερν)

Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα σχολεία είχαν μεγά-
λο έργο να κάνουν. Πρώτα-πρώτα μάθαιναν τα παι-
διά γράμματα με ζήλο. Καμάρωναν όταν οι μαθητές 
τους είχαν καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις. Πρό-
σεχαν πολύ στη διδασκαλία τους και έμπαιναν στο 
πνεύμα των μαθητών.

Παράλληλα με τα γράμματα, έπρεπε να μορφώ-
σουν και κοινωνικά τα παιδιά, καθότι το επίπεδο 
των αγράμματων γονέων τους ήταν πολύ χαμηλό 
σε σύγκριση με αυτό των μεγαλουπόλεων. Νουθε-

τούσαν τα παιδιά στους δρόμους της καλής συμπε-
ριφοράς, όπως σεβασμό και υπακοή στους μεγαλύ-
τερους. Πέραν όλων αυτών οι καθηγητές ανάλογα 
με την ηλικία των μαθητών, έλεγαν στους μαθητές 
τους, ότι έπρεπε να είναι ηθικοί για τη μελλοντική 
δημιουργία καλής οικογένειας.

«Η ηθική είναι η επιστήμη της ευτυχίας» 
(Ουγκώ)

«Η ηθική είναι η καθαριότης της ψυχής» 
(Αζαήλ)

«Υπάρχουν πολλές θρησκείες, αλλά μόνο μία 
ηθική» 

(Λούθηρος)
«Η ηθική δεν πρέπει μόνο να κρίνεται από τις 

πράξεις, αλλά και από τις ιδέες» 
(Περίανδρος)

«Η ηθική εμπνέεται, στην πραγματικότητα, από 
την πείρα» 
(Αν Φρανς)

«Φοβού τα αισχρά» . (Να φοβάσαι κάθε τι που 
είναι ανήθικο)

(Πιττακός)
Αυτό πέρα του ότι, εμείς οι (π.Χ. γεννημένοι...) το 
ζήσαμε, αλλά το διαλαλούν και το θυμίζουν στους 
παλιούς και το διδάσκουν στους σώφρονες νέους 
και διάφορα τραγούδια της τότε εποχής. Ένα από 
αυτά περιγράφεται παρακάτω. Τα κορίτσια συνή-
θως πήγαιναν να φέρουν νερό από την βρύση στο 
σπίτι για πλύσιμο, για μαγείρεμα. Σε κάθε χωριό 
υπήρχαν 2-3 βρύσες διάσπαρτες σε διάφορα ση-
μεία του χωριού σε απόσταση 200-300 ή περισσό-
τερα/λιγότερα μέτρα. Μέσα στα σπίτια δεν υπήρχε 
βρύση με νερό, όπως έχουμε σήμερα. Οι κοπέλες 
μετέφεραν το νερό με τις στάμνες, βαρέλες, βου-
τσιά, βαρέλια, ανάλογα, τι είχαν και πόσο νερό χρει-
άζονταν στο σπίτι, στον ώμο τους ή ζαλιά το βαρέλι 
ή το φόρτωναν στο γαϊδούρι, στο μουλάρι. Κοπέλα 
πήγαινε να φέρει νερό με τη στάμνα βήκα (πήλινο 
αγγείο) και όπως γύρναγε από τη βρύση, απόσταση 
από το σπίτι 200-300 και περισσότερα μέτρα, με γε-
μάτη τη στάμνα, κάνανε αστεία τα παιδιά της ηλικίας 

Oι εποχές και η σημασία τους
Οι αξίες τότε και τώρα

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ΗΝ) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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της, μακριά από τα μάτια των μεγάλων, και της έπεσε 
της κόρης και έσπασε η στάμνα.

Επιστρέφοντας σπίτι έλεγε στη μάνα της «μη με 
δέρνεις καλέ μάνα που έσπασα καινούρια στάμνα, 
η βαρέλα ήταν βαριά, μού την σπάσανε τα παιδιά, η 
βαρέλα ήταν βαριά, μού τη ρίξαν τα παιδιά. Πάει η βα-
ρέλα από τον ώμο, μού την ρίξανε στο δρόμο. Όλοι με 
πειράζουν μάνα που έσπασα καινούρια στάμνα. Δίχως 
στάμνα και βαρέλα, μάνα μου θα μου ’ρθει τρέλα.» 

«Η κοπέλα ελπίζει, η γυναίκα χαίρεται, η γριά 
αναθυμιέται» 

(Ουγκώ)
Πληθώρα δε τραγουδιών αναφέρονται σε τέτοιες 
καταστάσεις της τότε ζωής. Όσο ανέβαινε η ηλικία 
τόσο απομακρύνονταν οι παιδικές σχέσεις αγοριών 
- κοριτσιών. 
Στο σχολείο καθόμαστε σε ξεχωριστά θρανία σε 

άλλες σειρές. Στα διαλείμματα σε άλλο προαύλιο 
πήγαιναν τα κορίτσια σε άλλο τα αγόρια. Ακόμη και 
η βλαχοπούλα (τσοπάνα) και το βλαχόπουλο (τσο-
πάνης) πήγαιναν σε διαφορετικές περιοχές και έβο-
σκαν τις στάνες τους.

 «Ο πρώτος σκοπός της κυβερνήσεως έπρεπε να 
είναι το δημόσιο σχολείο» 

(Μ. Ναπολέων)
«Όχι μόνο τα όπλα, αλλά και τα σχολεία εκέρδισαν 

τις μάχες μας» 
(Λεβέκ)

«Εκεί που ανεγείρεται ένα σχολείο, κλείνει μια 
φυλακή» 
(Ουγκώ)

«Το σχολείο είναι ο ταπεινός ναός της σοφίας» 
(Φραγκλίνος)

«Αν δεν ήμουν λειτουργός του Ευαγγελίου, θα ήθε-
λα να ήμουν διδάσκαλος σχολείου» 

(Λούθηρος)
«Ο ιδρυτής ενός σχολείου είναι ανώτερος από τον 

κατακτητή μιας επαρχίας» 
(Ουγκώ)

Οι εποχές σήμερα έχουν αλλάξει αυτά που συνέ-
βαιναν τότε σήμερα δε γίνονται πιστευτά από την 
νεολαία, τους φαίνονται παράξενα, είναι απίστευτα 
για αυτούς. Οι εποχές άλλαξαν, αλλά οι αξίες παρα-
μένουν οι ίδιες. 

«Η αξία αναμφισβητήτως χάνει περιαυτολογούσα 
αλλά και σιωπώσα ακαίρως δεν ωφελεί» 

(Τζερόμ)
«Η αξία των προσώπων δεν κρίνεται από τα 

προσόντα τους, αλλά από την χρήση 
των προσόντων τους» 

(Τέννυσον)
«Η αληθινή αξία είναι σαν το ποτάμι, όσο βαθύτε-

ρο είναι, τόσο λιγώτερο θόρυβο κάνει» 
(Χάλιφαξ)

«Η αξία δεν έγκειται στην απόκτηση τιμών, αλλά 
στον χαρακτήρα του κατέχοντος» 

(Αριστοτέλης)
«Αξία δεν έχει η σύσταση, αλλά η διάσταση των 

αισθημάτων» 
(Νίτσε)

Όμως τότε ο σεβασμός υπήρχε προς τους μεγάλους 
και η λέξη ντροπή ήταν στην καθημερινή ζωή των 
νέων και των μεγαλύτερων ηλικιών. 

Προσφέραμε τη θέση μας στα λεωφορεία σε με-
γαλύτερους και ιερωμένους. Ακούγαμε με προσοχή 
τις συμβουλές τους. 

Αλλά και οι μεγάλοι τότε ήσαν διαφορετικοί από 
τους σημερινούς μεγάλους (ηλικιακά).

Σήμερα η ζωή έχει πολύ εξελιχθεί, αλλά να υπεν-
θυμίζεται στην νεολαία, ότι και τότε δεν ήταν άσχη-
μη η καθημερινότητα στους νέους και νέες. 

Παιδιά καμάρια του έθνους, οι ιθύνοντες παλαι-
οτέρων εποχών κατόρθωσαν και σας άφησαν ένα 
οικονομικό χρέος για να πληρώνετε σε όλη σας τη 
ζωή. Νέοι και νέες, κρατάτε υψηλά και με υπερηφά-
νεια κάθε αξία της ζωής. 

Η ηθική είναι αξία. Το μέλλον είναι δικό σας. 
Έστε υπερήφανοι που είστε ελληνόπουλα και 

ελληνοπούλες.                                                             

«Κοπέλα στη βρύση» http://agonaskritis.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΚΡΗΤΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
Α-NELLYS.jpg



Nοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    22

Β΄ Μέρος

Τ ο χωριό κοιμόταν και ξυπνούσε με τις αγροτι-
κές δουλειές, ειδικά αυτή την εποχή με «την 

καπνόρριζα» όπως έλεγαν εδώ.
Ειδήσεις με τα νέα του πολέμου δεν ακούγαμε. 

Ραδιόφωνο δεν υπήρχε στο χωριό, εφημερίδες αν 
ερχόταν με το βραδινό λεωφορείο, δεν γνωρίζαμε 
σε ποιόν τις έδινε για να τις πουλήσει. Τα φώτα 
αμυδρά και λιγοστά, έσβηναν νωρίς, συνεχιζόταν 
η διαταγή για συσκότιση.  Το σκοτάδι γινόταν αδια-
πέραστο και μόνο το γαύγισμα κάποιου σκύλου και 
τα γρυλλίσματα από τα τσακάλια που ακούγαμε μας 
τρόμαζαν και στη φαντασία μας ξεπερνούσαν ως 
θηρία το λύκο και την αλεπού που μας ήταν γνωστά 
από τα παραμύθια.

Την ημέρα όμως το χωριό ήταν χαρά Θεού. Καλο-
καίρι κι όλες οι αυλές ανθισμένες αλλά οι κάτοικοι 
έλειπαν στα χωράφια. Ήταν η εποχή που μάζευαν 
τον καπνό νύχτα, μόλις που έβλεπαν και πριν ιδεί ο 
ήλιος τις καπνόρριζες. Είχα καταλάβει ότι η καλλι-
έργεια του καπνού όπως όλες οι αγροτικές εργασί-
ες, ήταν επίμοχθη. Άκουγα τώρα μ’ ενδιαφέρον τη 
Δήμητρα να μου εξιστορεί τις διάφορες φάσεις της 
διαδικασίας του καπνού κι έπαιρνα γεύση της σκλη-
ρής ζωής τους. Παιδί της πόλης με πατέρα μισθωτό 
δεν είχα ιδέα από αγροτικές εργασίες και τον καπνό 
τον συνδύαζα με τα πολυόροφα επώνυμα κτήρια 
στην πόλη μου στα οποία μπαινόβγαιναν οι πρό-
σφυγες καπνεργάτες. Τους έβλεπα κάθε απόγευμα, 
εκτός Κυριακής που περνούσαν σε μικρές ομάδες, 
συν- δυο, συν- τρεις, στην οδό Παπαστράτου για το 
Συνοικισμό, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στις παρυφές 
της πόλης, και τα μικρά στριμωγμένα σπιτάκια και 
τις ανθισμένες πάντα αυλές τους. Ξένοι άνθρωποι 
για εμάς οι πρόσφυγες, δεν ήξερα τίποτε για την 
ιστορία τους, από πού ήλθαν ενώ τους έβλεπα και 
στη γειτονιά μου, έξω από τις αποθήκες του Κόκκα-
λη, όπου εργάζονταν.

Για μας τα παιδιά ήταν απλώς οι καπνεργάτες, 
δεν επιδιώκαμε τη γνωριμία μαζί τους και μας απέ-
φευγαν κι αυτοί.

Μια μέρα η Δήμητρα με κάλεσε να πάω να τη 
βρω στο χώρο που «αρμάθιαζαν», έτσι μου είπε, και 

κατάλαβα ότι εννοούσε τα κομμένα τη νύχτα φύλ-
λα του καπνού μαζί με άλλους ενώ συμμετείχε και 
η ίδια.

Είχαν προηγηθεί πολλές άλλες εργασίες ως την 
προετοιμασία του χωραφιού, με πρώτη το όργωμα 
με παραδοσιακό τρόπο, ζευγολάτη, ζώα και αλέτρι.

Η δουλειά, του καπνού ξεκινούσε με τα φυντά-
νια, συνήθως στον κήπο του σπιτιού, όπου είχαν 
ρίξει το σπόρο σε, επίσης έτοιμο για να τον δεχτεί 
χώμα, δουλειά που απαιτούσε σκάψιμο με την τσά-

πα, πότισμα με την ποτίστρα, δοχείο εφοδιασμένο 
με σουρωτήρι. Όλη η οικογένεια δούλευε στα φυ-
ντάνια.

Σε μικρό διάστημα και με το καθημερινό πότισμα 
οι βραγιές που σπέρνονταν το φυντάνι γέμιζαν με 
μικρά φυτά, έτοιμα για τη μεταφύτευση στο χω-
ράφι. Χωρισμένο ήδη σε μεγάλες βραγιές ανάμε-
σα στις αυλακιές, που άνοιγε το αλέτρι. Πάνω στις 
βραγιές είχαν φυτέψει, πάντα χέρια ανθρώπου τα 

Καίει ο ήλιος καίει

Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (ΥΙ), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου
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φυντάνια σε απόστα-
ση μεταξύ τους για 
να μην εμποδίζεται 
η ανάπτυξη της κα-
πνόρριζας.

Είχα ιδεί από κο-
ντά την περιποίηση 
των φυντανιών στον 
κήπο των φίλων μας 
και είχα επισκεφθεί 
το χωράφι τους μια 
μέρα, που γινόταν 
το όργωμα κάτω από 
ψηλές θερμοκρασίες 
και είχα καταλάβει ότι 
το καλοκαίρι στα καπνοχώρια διαφέρουν από εκεί-
να των κατοίκων της πόλης. Εκείνοι με τις οικογέ-
νειές τους ετοιμάζονται για παραθερισμό και διακο-
πές από τη δουλειά τους, οι μεγάλοι και τα παιδιά 
από το σχολείο. Για τους καπνοπαραγωγούς όπως 
εδώ τους φίλους μας το καλοκαίρι σήμαινε εργώδη 
και ολοήμερη εργασία ωςτο φθινόπωρο.

Την πιο δύσκολη κι επίμοχθη δουλειά για τον 
καπνό έβρισκα το μάζεμα των έτοιμων φυτών και 
πριν οι καπνόρριζες βγάλουν λουλούδια. Γινόταν 
μεσ’ την άγρια νύχτα προτού «φέξει», όπως έλεγαν 
την αμφιλύκη πριν το ξημέρωμα και τις ιδεί ο ήλιος. 
Άντρες και γυναίκες στα χωράφια σκυμμένοι πάνω 
απ’ τις βραγιές, οι γυναίκες με τα χρωματιστά μα-
ντήλια στο κεφάλι, οι άντρες με τα φθαρμένα και 
ξεβαμμένα από τον ήλιο πουκάμισα, κουμπωμένα 
ως απάνω στο λαιμό, ξεδιαλέγουν τα καθαρά από 
ζωύφια και ραγίσματα φύλλα του καπνού. Αυτά σε 
πρώτη φάση· ακολουθεί η τοποθέτησή τους με τη 
σειρά σε μεγάλα κοφίνια και η μεταφορά τους σε 
στεγασμένο χώρο κοντά στο σπίτι για το αρμάθια-
σμα. Αν υπάρχουν ζώα τα καλάθια φεύγουν, ζευγά-
ρι και ξαναγυρίζουν άδεια. Αν δεν υπάρχουν, όπως 
εδώ τώρα, στους φίλους μας η μεταφορά των κοφι-
νιών γινόταν με τα χέρια, άρα δύο άνθρωποι.

Θ’ αναρωτιέστε ίσως ότι με το που τελείωνε η δι-
αδικασία μέσα στη νύχτα, οι ξαγρυπνισμένοι εργά-
τες θα έτρεχαν να χωθούν για λίγο ύπνο στα κρεβά-
τια τους· και το πρωί να συνεχίσουν πάλι τη δουλειά 
τους. Όχι βέβαια· τα κοφίνια με το πολύτιμο φορτίο 
δεν μπορούν να περιμένουν.

�

Βρήκα το στεγασμένο χώρο που γινόταν το αρμά-
θιασμα, όπως με είχε συμβουλέψει η Δήμητρα. 
Κάτω από τους τσίγκους που έκαιγαν, άντρες και 
γυναίκες κρατούσαν παραμάσκαλα μια μακριά 

σιδερένια βελόνα, 
με περασμένο στην 
άκρη ένα κομμάτι 
γερό σπάγγο. Σ’ αυτό 
το σκοινί κατέληγαν 
τα φύλλα του καπνού 
μετά το τρύπημα στο 
κοτσάνι από τη βε-
λόνα, ώσπου γινόταν 
αρμάθες, στο ίδιο μή-
κος όλες. Τις κρεμού-
σαν ύστερα τη μία 
δίπλα στην άλλη, σε 
ομοιόμορφες ομάδες· 
στην «κρεββατίνα» 

ψηλότερα από το χώμα για το στέγνωμα.
Το αρμάθιασμα κρατούσε όσο ν’ αδειάσουν τα 

κοφίνια, συχνά και πέρα απ’ το μεσημέρι. Πότε ξε-
κουράζονταν αυτοί οι άνθρωποι; άντρες και γυναί-
κες; πότε έτρωγαν; ποιος τους μαγείρευε;

Όσο κρατούσαν οι δουλειές της καπνόρριζας οι 
άνθρωποι του καπνού, βίωναν το μόχθο με πρόχει-
ρα φαγητά, ψωμί και εγκαρτέρηση. Χωρίς μεμψιμοι-
ρίες και υπεκφυγές από κανένα, με εξαίρεση τους 
πραγματικά αδύνατους όπως εδώ ο αδελφός της 
Δήμητρας, ο Σπύρος, που βγήκε εσπευσμένα από 
το νοσοκομείο, για να δώσει το κρεββάτι του σε άλ-
λους τραυματίες, που κατέφθαναν από την Ήπειρο 
καθημερινά με τα ασθενοφόρα και τα φορτηγά. Έξω 
από τα «Παπαστράτεια εκπαιδευτήρια», δηλαδή τα 
σχολεία μας, ήδη επιταγμένα και διαμορφωμένα σε 
νοσοκομείο για τους τραυματίες του μετώπου.

Σιωπηλοί στην αρχή οι καπνοπαραγωγοί, εργά-
τες και αφεντικά στη δική τους επιχείρηση, έχοντας 
κατανικήσει τη νύστα επέμειναν να γίνουν αρμάθες 
όλα τα φύλλα που έκοψαν τη νύχτα· το πρωί θα ερ-
χόταν τα καινούργια φρεσκοκομμένα. Ανάμεσα κά-
ποιος «έπιανε» ένα τραγούδι, και ξεκίναγαν όλοι μ’ 
εξαίρεση τη μάνα του Σπύρου. Αυτή, μαυροφόρα, 
αεικίνητη κι αμίλητη σηκωνόταν, έσφιγγε τη μαντή-
λα κάτω από το σαγόνι της κι εξαφανιζόταν.

Δε χρειαζόταν να διερωτηθώ πού πάει η μάνα 
της. Η Δήμητρα προλάβαινε και μ’ ενημέρωνε για 
όλα ψιθυριστά. «Πάει να ιδεί τι κάνει ο Σπύρος και 
να ρίξει μια ματιά στο φούρνο που ψήνεται το ψωμί, 
μη βάλεις στο νου σου», συνέχιζε «πως αγοράζουμε 
το ψωμί κάθε μέρα, όπως εσείς στην πόλη.»  Έσια-
χνε και αυτή λίγο το χρωματιστό μαντήλι στο κεφά-
λι της, μας χαμογελούσε και χωρίς να σταματάει τη 
δουλειά της, το αρμάθιασμα συνέχιζε: «Εμείς ζυμώ-
νουμε μια φορά την εβδομάδα, στο σκαφίδι. Πλά-
θουμε όλο το ζυμάρι σε 3-4 καρβέλια, το αφήνουμε 

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α
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στην πινακωτή να “σηκωθεί” και το φουρνίζουμε. 
Με αυτά τα καρβέλια περνάμε ως το άλλο ζύμωμα 
μια βδομάδα μετά».

-Και δεν ξεραίνεται το ψωμί που είναι και μαύρο, 
πώς το τρώτε; ρωτούσα εγώ. 

-Τώρα που θα φύγεις θα σου δώσω μισό καρβέλι 
και θα μου πεις αν σου αρέσει.

Το ψωμί φυσικά ήταν θαυμάσιο, μύριζε σιτάρι, 
είχε υπέροχη γεύση και τόσο το εκτίμησα που, αν 
είχα λίγο τώρα θα το έτρωγα σαν επιδόρπιο.

�

Έτσι αδιατάρακτη, σχεδόν ειδυλλιακή κυλούσε η 
ζωή μας στο χωριό, ώσπου δεχτήκαμε την επίσκεψη 
της ιδιοκτήτριας του σπιτιού που μέναμε. Είδαμε 
μια αρχοντογυναίκα μαυροντυμένη, πιο σύγχρονη 
από τις συγχωριανές της με την δερμάτινη τσάντα 
στα χέρια αλλά με την ίδια μαντήλα τη «σκέπη», 
όπως έλεγαν τότε το μαντήλι για το κεφάλι που φο-
ρούσαν οι γυναίκες, ακόμα και στις πόλεις οι μεγα-
λύτερες, που τις λέγανε γριές κι ας ήταν μόνο πε-
νήντα χρονών. Κάτι είχαμε ακούσει για φονικό που 
είχε ως αιτία, το ξεσπίτωμα της ιδιοκτήτριάς μας και 
τη μετακόμισή της στην πόλη.

Όπως ήταν φυσικό, δεχτήκαμε μ’ εγκαρδιότητα την 
επίσκεψή της κι εκείνη μας ρώτησε αν είμαστε ευχαρι-
στημένοι από το σπίτι και τη ζωή μας στο χωριό.

Κάθισε σοβαρή, σαν ξένη στο ίδιο της το σπίτι, 
αμίλητη και σαν να προετοίμαζε το επόμενο θέμα 
της κουβέντας της. Την κοιτάζαμε κι εμείς, το ίδιο σι-
ωπηλοί και αμήχανοι, ενώ στη μνήμη μας επέστρε-
φαν οι ακριτομυθίες, που έφτασαν στ’ αυτιά μας, 
με το που εγκατασταθήκαμε σ’ αυτό το σπίτι. Ο γιός 
της και περιζήτητος γαμπρός είχε συνάψει ερωτικές 
σχέσεις με την κόρη του γείτονα· μας έδειξαν το σπί-
τι απέναντί μας. Δράστης του φόνου ο αδελφός της 
κοπέλας και θύμα ο γιός της ιδιοκτήτριάς μας. 

Όλοι στο χωριό ήξεραν πως αυτή ήταν η αλήθεια 
αλλά το δικαστήριο δεν είχε βγάλει ακόμα απόφαση 
για το δράστη· αν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Το δρά-
μα που έπληξε σαν κεραυνός την οικογένειά της, 
μας εξιστόρησε, με φανερό πόνο η ίδια η χαροκα-
μένη μάνα του θύματος, μόλις απόσωσε τον καφέ, 
που με χαμόγελο της είχε προσφέρει η αδελφή μου.

«Έκλαιγε κι ο Θεός εκείνο το βράδυ», άρχισε με 
ραγισμένη φωνή η δύστυχη γυναίκα, «έβρεχε αστα-
μάτητα· το παλικάρι μου καθυστέρησε στο καφε-
νείο με τους φίλους του, αλλά ο φονιάς ο αδελφός 
της», σηκώθηκε από τη θέση της και μας έδειξε το 
σιωπηλό σπίτι απέναντι, «του έστησε «καρτέρι» στο 
σκοτάδι και μαχαίρωσε το παιδί μου, χωρίς αποδεί-
ξεις ότι τα είχε φτιάξει με την προκομένη.» 

Ξανακάθισε στη θέση της βαριά, ενώ έσφιγγε 
κόμπο τη μαντήλα της κάτω από το σαγόνι. Έμεινε 
για λίγο, στο μοιραίο βράδυ, έπιασε πάλι το νήμα 
της συζήτησης με σταθερή τώρα φωνή, «αυτό όμως 
το βράδυ είχε ξαστεριά. Ο φονιάς του παιδιού μου, 
έξω από το δικό του σπίτι, σκοτώθηκε με αυτοκίνη-
το, που οδηγούσε ο ίδιος και ξαστόχησε πέφτοντας 
στο χαντάκι δίπλα στο δρόμο».

Προσέξαμε την ικανοποίηση στο πρόσωπό της. 
Ίσως σκεπτόταν τη Νέμεση που, χωρίς καθυστέρηση 
τιμώρησε το δολοφόνο του γιού της. Ήταν φανερό 
ότι μας άφησε τελευταίο το τέλος του δράματος, 
που εκείνη θεωρούσε ως κάθαρση.

Όσο μιλούσε η τραγική γυναίκα εγώ είχα με-
ταφερθεί στο σπίτι που περίφροντις και αεικίνητη 
μπαινόβγαινε η λεπτή μαυροντυμένη σιλουέτα «το 
μήλον της έριδος» και τη φανταζόμουν, αν και χωρίς 
να την έχω ιδεί καταπρόσωπο, ερωτευμένη, όμορ-
φη, αθώα, και θλιμμένη ισόβια.

Δεν έκρυψα τη συμπόνοια μου γι’ αυτό το άτυχο 
κορίτσι, όταν μας αποχαιρέτισε η ιδιοκτήτριά μας 
για να συναντήσω την αυστηρή κρίση της μεγαλύ-
τερής μου αδελφής, της Ισμήνης όχι, όμως και της 
πιο μεγάλης. Η Ναυσικά αν και δεν πήρε θέση, όπως 
εγώ, δεν έκρυψε τη συμπάθειά της για την κοπέλα 
αλλά στάθηκε με κατανόηση και για τη χαροκαμένη 
μάνα.

Η τραγική αυτή ιστορία που έκλεισε με το φόνο 
του νέου και την ισόβια καταδίκη στο πένθος, όπως 
πίστευα της κοπέλας, σημάδεψε τη μνήμη μου. Με-
γαλώνοντας άκουσα κι άλλες παρόμοιες ιστορίες 
στην εποχή συνυφασμένες με τα εγκλήματα τιμής 
αλλά αυτή η πρώτη, εντυπώθηκε ανεξίτηλα στη 
μνήμη μου και διαμόρφωσε συνθήκες φόβου και 
απαγόρευσης σε ότι είχε σχέση με τον έρωτα και 
την τραγική μοίρα των γυναικών, όσο οι άνθρωποι 
ενεργούσαν κάτω από την παράλογη ενέργεια των 
εθίμων αντεκδίκησης.

�

Τα Πρωτοβρόχια, που, όπως πάντα κατεβάζει νωρί-
τερα στον τόπο μας η «Κυρά-Βγένα», όπως λέμε το 
όρος Παναιτώλιο, μας βρήκαν σ’ άλλο χωριό, δίπλα 
όμως στη λίμνη κι αυτό στην Παραβόλα. Βουκάτιο 
το αρχαίο όνομα του χωριού. Το Κάστρο πάνω στο 
λόφο που δεσπόζει και την πανοραμική θέα με τη 
λίμνη στα πόδια του.

Στο εσωτερικό του Κάστρου και πίσω από την 
σιδερένια πόρτα προφυλαγμένο το νεκροταφείο 
του χωριού. Σκόρπια μνήματα μ’ ένα ξύλινο σταυρό 
σημάδι αλλά και καγκελόφρακτοι τάφοι. Σε απόστα-
ση, στον ίδιο λόφο και το Σχολείο. Για όσους έχουν 

ΚοινωνικάΕ λ ε ύ θ ε ρ ο  Β ή μ α



Νοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    25

ακόμα μνήμη και τώρα, από κάτω το πέτρινο κτίριο 
θυμίζει «μια ακρόπολη» του χωριού.

Η σπιτονοικοκυρά μας εδώ η κυρία Ευσταθία χήρα 
και πρόωρα γερασμένη, βασανιζόταν κι αυτή με την 
καπνόρριζα, με τη δεκαεξάχρονη κόρη της Φανή και 
τη μικρότερη Ολυμπιάδα, μας υποδέχτηκε στο σπίτι 
της, φιλόξενη και σοβαρή. Μεγάλο το σπίτι, για όλη 
την οικογένεια. Μεγάλο χωριό και η Παραβόλα με 
ωραία σπίτια πάνω στο δημόσιο δρόμο, σταθμό Χω-
ροφυλακής, δύο γιατρούς ντόπιους, φαρμακείο και 
μαγαζιά για τις ανάγκες των κατοίκων, και βέβαια η 
εκκλησία περικαλλής.

Μεγάλο και το καφενείο στο κέντρο, πάντα γεμά-
το με άντρες που άκουγαν τα νέα του πολέμου γύρω 
από το ραδιόφωνο και συζητούσαν. Απ’ έξω σταμα-
τούσε πρωί και βράδυ το ίδιο μικρό και παληό λεω-
φορείο που ξέραμε, από το προηγούμενο χωριό, για 
να πάρει και ν’ αφήσει επιβάτες, πριν συνεχίσει την 
πορεία του προς το Θέρμο.

Σ’ όλα τα σπίτια κι εδώ οι γυναίκες έπλεκαν 
μάλλινα για τους στρατιώτες μας αλλά το απόγευ-
μα έτρεχαν όλοι στην εκκλησία, όπου ψαλλόταν οι 
Παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο με διαταγή 
της Αρχιεπισκοπής. Προστάτιδα δύναμη πάντα η 
Παναγία του μαχόμενου Ελληνισμού όταν αντιμε-
τώπιζε αναίτια επιθέσεις και εισβολές των εχθρών 
και γενναίοι πολεμιστές οι Έλληνες, όπως τώρα οι 
φαντάροι μας στην Αλβανία. Μερικοί εξέφραζαν 
τη βεβαιότητα για τη νικηφόρα έκβαση του πολέ-
μου, χάρη στη βοήθεια της Παναγίας. Ήδη κυκλο-
φορούσαν φήμες για οράματα και θαύματα που 
έβλεπαν οι στρατιώτες μας με την Μεγαλόχαρη να 
τους ενδυναμώνει. Αλλά και από την ιστορία ανέ-
συραν γεγονότα που σχετίζονταν με τη θαυματουρ-
γή επέμβαση της Παναγίας. Ήταν τότε, λέει όταν οι 
Μωαμεθανοί πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπο-
λη και οι πολίτες συγκεντρωμένοι στην Αγιά Σοφιά 
προσεύχονταν. Τότε έγινε το θαύμα και σώθηκε η 
Βασιλεύουσα. Όταν ξέσπασε σφοδρή τρικυμία στο 
Βόσπορο και κατέστρεψε το στόλο του εχθρού και 
υποχρεώθηκε να λύσει την πολιορκία. Από τότε και 
το τροπάριο «τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια».

Εμείς αφομοιώναμε με αγαλλίαση αυτές τις ιστο-
ρίες και κάθε απόγευμα τρέχαμε στην εκκλησία να 
ακούσουμε όλοι μαζί τις παρακλήσεις στην Πανα-
γία. Η κατάνυξη ήταν γενική· πολλοί έκλαιγαν, ιδί-
ως όσοι και όσες είχαν άντρες που πολεμούσαν στο 
μέτωπο. Η κορύφωση όμως της συγκίνησης ερχόταν 
όταν άρχιζαν τα εγκώμια στην Κοίμηση της Παναγί-
ας με την πρώτη φράση: «Απόστολοι εκ περάτων, 
συναθροισθέντες ενθάδε», όπου η Παναγία καλού-
σε τους δώδεκα αποστόλους να την κατευοδώσουν 

στο θάνατο. Τότε γονατίζαμε όλοι μικροί και μεγά-
λοι ο ιερέας πρώτος και προσευχόμαστε στην πα-
γκόσμια Μητέρα να συμπαραστέκεται στους στρα-
τιώτες που πολεμούσαν στα χιονισμένα βουνά της 
Αλβανίας, υπερασπίζοντας την πατρίδα. Κι ενώ στις 
καρδιές μας η συγκίνηση ξεχείλιζε, ο ενθουσιασμός 
άγγιζε την παράκρουση όταν ακούγαμε τη Σοφία 
Βέμπο με την κοντράλτα φωνή της, να τραγουδάει 
τις επιτυχίες του στρατού μας στο μέτωπο, που υπο-
χρέωνε τους Ιταλούς σε συνεχή υποχώρηση, αλλά 
και τις σκληρές συνθήκες στα κακοτράχαλα βουνά 
της Αλβανίας: 

παιδιά της Ελλάδος παιδιά
που σκληράτε πολεμάτε
πάνω στα βουνά...

Τα τραγούδια τα μαθαίναμε εύκολα αλλά μας 
μπέρδευαν λίγο σχετικά με τους Ιταλούς. Πώς ήταν 
οι Ιταλοί; άνθρωποι σαν εμάς; γιατί μιλούσαν για 
φτερά; Σε ποια φυλή ανήκαν; μήπως σε κάποια από 
αυτές που βλέπαμε στον Άτλαντα της Γεωγραφίας, 
Λευκοί, Μαύροι, Κίτρινοι ή μήπως Ερυθρόδερμοι;

Αυτή κι αν ήταν η εποχή της αθωότητας. Τα κορί-
τσια ιδιαίτερα μεγαλώναμε στην άγνοια με μύθους 
και κανείς δεν ασχολιόταν μαζί μας. Φωτογραφίες 
δεν μας έβγαζαν ή σπάνια. Κάτι οικογενειακές κρυμ-
μένες στα συρτάρια και κάποιος πρόγονος κρεμα-
σμένος στον τοίχο. Ταξίδι δεν ξέραμε τι σημαίνει. Το 
αυτοκίνητο, ένα ταξί «φορτάκι», όπως έλεγαν, που 
μας έπαιρνε όλη την οικογένεια το καλοκαίρι, για 
να μας πάει στον Άγιο-Βλάση, μας άφηνε στο Χάνι, 
στον Αη-Γιάννη το Ριγανά κι από εκεί συνεχίζαμε 
με τα μουλάρια. Στο ένα η μάνα μ’ ένα μωρό πά-
ντα στην αγκαλιά, καθιστή στο πλάι πάνω στο ζώο κι 
όλοι οι άλλοι μικροί μεγάλοι περπατώντας για την 
Τσελόρραχη, όπου ο μάστορας που μεταφέραμε 
εμείς από την πόλη, διόρθωνε την «Καλύβα μας», 
έτσι λέγαμε το κατάλυμά μας με τσίγγινη στέγη για 
το καλοκαίρι και κλαδιά ελάτης στα πλάγια.

Ραδιόφωνο δεν είχαμε, εφημερίδες όταν υπήρχαν 
ήταν πάντα στα χέρια των μεγάλων και ιδιαίτερα των 
πατεράδων, σε διακριτή πάντα απόσταση από τα παι-
διά. Όταν μετά την κατάρρευση του μετώπου είδαμε 
στην οδό Παπαστράτου και πίσω από τα κλειστά πα-
ράθυρα τους Ιταλούς, που έμπαιναν στην πόλη συ-
ντεταγμένοι στην παρέλαση, αγέρωχοι και ωραίοι και 
ακούσαμε τη μάνα να μονολογεί περίλυπη: «Παιδιά 
είναι κι αυτοί, μάνες έχουν κι αδελφές· μήπως τους 
ρώτησε κανείς; Άλλοι τους στέλνουν στον πόλεμο να 
σκοτώσουν και να σκοτωθούν...». 

Τότε κι εμείς μεγαλώσαμε απότομα.                  

«Αρμάθιασμα» φωτό ειλημμένη στις 20.11.2015 από το http://3.bp.blogspot.com/-AWRcvmqqj1g/U_rbd-OvMlI/
AAAAAAAACOw/VvQNHgzmJLY/s1600/ΑΡΜΑΘΙΑΣΜΑ%2B-%2B1969.jpg 
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T α καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν ένα 
μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα τόσο 

για τη χώρα μας όσο και για τις υπόλοιπες αναπτυγ-
μένες χώρες. Τα νοσήματα αυτά κατέχουν την πρώτη 
θέση στις αιτίες θανάτου μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών τόσο στην Ευρώπη (σύμφωνα με το Health and 
Consumer Affairs Council Meeting on Employment 
and Social Policy 2006), όσο και σε παγκόσμιο επί-
πεδο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στο 
δυσμενή κατάλογο των χωρών που πλήττονται πε-
ρισσότερο.

Βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 
80% των πρόωρων θανάτων προκαλούμενων από 
καρδιακά νοσήματα και αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, θα μπορούσαν να αποφευχθούν με υγιεινή 
διατροφή, συστηματική φυσική δραστηριότητα και 
διακοπή του καπνίσματος.

Οι συχνότεροι παράγοντες καρδιομεταβολικού 
κινδύνου είναι: η παχυσαρκία, η υπερλιπιδαιμία, 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερκατανάλωση λιπα-
ρών, αλατιού και αλκοόλης, η υψηλή αρτηριακή πί-
εση, το κάπνισμα. 

Η διατροφή, σε συνδυασμό με τη σωματική 
δραστηριότητα αποτελεί βασικό προδιαθεσικό πα-

ράγοντα που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τον καρ-
διομεταβολικό κίνδυνο και όλους τους σχετικούς 
παράγοντες. Ειδικότερα, η σωστή διατροφή έχει 
σχετιστεί σε πολλές επιδημιολογικές και προοπτικές 
μελέτες με την ελάττωση της ολικής θνητότητας, και 
ειδικότερα με τη μειωμένη θνητότητα λόγω καρδι-
αγγειακών παθήσεων (στοιχεία της Παγκόσμιας Ορ-
γάνωσης Υγείας).

Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκετίες σχεδόν 
όλοι οι παραπάνω παράγοντες επιδεινώθηκαν, 
μέσα από τη μεγάλη διαφοροποίηση του τρόπου 
ζωής, την αστικοποίηση και τη διαμονή μεγάλου μέ-
ρους του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, την αλλα-
γή και δυτικοποίηση της διατροφής μας μαζί με την 
απομάκρυνση από το μεσογειακό μοντέλο του ’60 
και τέλος τη διαρκή χρήση του αυτοκινήτου και τον 
περιορισμό της καθημερινής κίνησης.

Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία είναι ανεξάρτητος παράγοντας κιν-
δύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ αποτελεί 
και μείζονα παράγοντα κινδύνου για:

• Σακχαρώδη διαβήτη
• Αρτηριακή υπέρταση

H εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών 
στην Ελλάδα και η επίπτωση 

στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο
ΜΕΛΕΤΗ:

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Dr. Σπύρος Ν. Παπαϊωάννου MD PhD FESC ΠΝ
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Παρουσίαση - Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος ΠΤ-ΗΝ, εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ
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• Υπερλιπιδαιμία
• Μεταβολικό σύνδρομο

Με βάση στοιχεία του Π.Ο.Υ. εκτιμάται ότι η παχυ-
σαρκία ευθύνεται παγκοσμίως για το 30% των εμ-
φραγμάτων και των αγγειακών εγκεφαλικών επει-
σοδίων, καθώς και για το 60% της υπερτασικής 
νόσου. Στη χώρα μας και σύμφωνα με στοιχεία του 
2008 το ποσοστό στους άντρες φτάνει το 26% και 
στις γυναίκες το 18.2%, υψηλότερο από όλες τις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες. 

Έτσι μπορούμε να πούμε πως στη χώρα μας η 
παχυσαρκία λαμβάνει επιδημικές διαστάσεις. Αν 
και είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου νοσηρό-
τητας και θνητότητας καρδιαγγειακής νόσου δυστυ-
χώς έχει υποτιμηθεί. Σε μελέτη της Ελληνικής Καρ-
διολογικής Εταιρίας στην οποία συμμετείχαν 30.000 
ερωτηθέντες, φάνηκε ότι μόνο το 8% των ερωτηθέ-
ντων ατόμων θεωρούν την παχυσαρκία ως μείζονα 
παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Ακόμη 
από τους 30.000 ερωτηθέντες, το 19% ήταν παχύ-
σαρκοι (BMI>30), αλλά μόνο το 26% αυτών είχαν 
επίγνωση της κατάστασης και τέλος το υπόλοιπο 
74% από τους 12.400 υπέρβαρους θεωρούσε ότι 
είχε φυσιολογικό βάρος σώματος. 

Ένα από τα βασικά αίτια της αύξησης της παχυ-
σαρκίας ήταν η αύξηση στις καταναλισκόμενες θερ-
μίδες καθημερινά (από τις 2912 τη δεκαετία του 60, 
στις 3666 kcal το 2003), που σε συνδυασμό με την αύ-
ξηση κυρίως των λιπιδίων κατά 56% και τη μειωμένη 
άσκηση οδήγησαν στο θετικό ενεργειακό ισοζύγιο. 

Επίσης το κύριο χαρακτηριστικό στην ποιοτική 
σύνθεση της θερμιδικής κατανάλωσης στη χώρα 
μας από τα μεταπολεμικά χρόνια είναι η συνεχής 
αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των λιπιδίων 
και κυρίως των ζωικών και τρανς λιπών, στο έτοιμο 
φαγητό Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της διαφοροποιημένης διατροφής μας που συνέβα-
λε στην αύξηση της παχυσαρκίας σε υψηλό βαθμό 
είναι: η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων αυξήθηκε κατά 100-130% (FAO 1989), 
η κατανάλωση λαχανικών και πατάτας αυξήθηκαν 
επίσης, ενώ αντίθετα, η κατανάλωση δημητριακών 
και οσπρίων σημείωσε μείωση, μικρότερη αύξηση 
σημειώθηκε στην κατανάλωση φρούτων, η κατανά-
λωση ζωικών λιπών άρχισε να αυξάνεται από τη δε-
καετία του ’80, χωρίς ωστόσο να υποκαταστήσει την 
κατανάλωση φυτικής προέλευσης ελαίων και κυρί-
ως ελαιόλαδου, που παραμένει υψηλή και υπερδι-
πλασιάστηκε η κατανάλωση ζάχαρης (WHO 2008).
Σακχαρώδης διαβήτης 
Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι το 10% πάσχει από 
ΣΔ, ενώ ο σακχαρώδης διαβήτης όχι μόνο αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, 
αλλά δρα συνεργικά και μεγεθύνει την επίδραση 
των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων όπως υπερλιπιδαιμία, αρτηριακή 
υπέρταση, κάπνισμα, παχυσαρκία. Σε πληθυσμιακές 
μελέτες έχει φανεί ότι τα άτομα που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη διατρέχουν τριπλάσιο κίνδυνο 
να προσβληθούν από ισχαιμική καρδιοπάθεια, σε 
σχέση με τους υγιείς (Yusuf et al. 2001). Σε μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας σχετικά με 
το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αναφέρεται ότι 
το 31% των ατόμων που έχουν προσβληθεί από 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου έπασχαν ήδη από 
σακχαρώδη διαβήτη (Andrikopoulos et al. 2007). Σε 
εκτίμηση του επιπολασμού του Διαβήτη στη χώρα 
μας από τον Π.Ο.Υ φαίνεται ότι από το 6.1 το 2003 
θα φτάσουμε στο 7.3 το 2025.

Ισχαιμικά επεισόδια
Την χρονική περίοδο 1970-2004 σημειώθηκε μια 
δραματική αύξηση της θνησιμότητας κατά 27,8% 
στην Ελλάδα, έναντι μείωσης 42%-69,3% των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. 

Ειδικά σε ηλικίες <65 ετών η Ελλάδα το 2004, πα-
ρουσίαζε πλέον την υψηλότερη θνησιμότητα από 
ισχαιμική καρδιοπάθεια στη Δυτική Ευρώπη, διπλά-
σια από την αντίστοιχη των μεσογειακών και των 
περισσότερων άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, 
ενώ παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη θνη-
σιμότητας από παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων.

Είναι φανερό λοιπόν πως αλλάζοντας τις διατρο-
φικές μας συνήθειες αλλά και τον τρόπο ζωής μας, 
κατά τα δυτικά πρότυπα, καταφέραμε να εκτινάξου-
με τα επίπεδα και ποσοστά όλως των μεταβολικών 
καταστάσεων που επιβαρύνουν την καρδιαγγειακή 
υγεία μας. Τώρα λοιπόν, και κάτω από τις ακραίες 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της σύγχρονης οι-
κονομικής κρίσης στη χώρα μας πρέπει να προσπα-
θήσουμε να επανεφέρουμε τη διατροφή μας στα 
παλιά πρότυπα του ’60. 

Περισσότερα όσπρια και λαχανικά, λιγότερο κρέ-
ας, αποφυγή έτοιμων γευμάτων και τυποποιημέ-
νων τροφίμων, ψάρι φτηνό αλλά υψηλής διατρο-
φικής αξίας όπως η σαρδέλα και ο γαύρος, φαγητό 
μαγειρεμένο στο σπίτι και ζυμωτό ψωμί θα επα-
ναφέρουν το μεσογειακό μοντέλο διατροφής και 
μαζί την καρδιαγγειακή μας υγεία.

Παράλληλα το περισσότερο και αναγκαστικό 
λόγω ακρίβειας των καυσίμων περπάτημα, μπο-
ρούν να μειώσουν σημαντικά τα παραπάνω αρνη-
τικά ποσοστά.                                                              
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Εκλογές  για την ανάδειξη του 
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 παραρ-
τήματα 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 λοι-
πές 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 θε-
μάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυ-
τικού (ΕΑΑΝ)». 

Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 

1911/90 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες Στρα-
τιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων 
και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε 
το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1171/72 «Περί Ενώσεως Απο-
στράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων». 

β. Την υπ’ αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7. 
8.92 (ΦΕΚ 525/τ.Β/14.8.92) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με 
θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομι-
κών στους Υφυπουργούς Οικονομικών». 

γ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 932/9/91 από 30.3.91 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικο-
νομικών, με θέμα «ρύθμιση των ειδικότερων θε-

μάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (ΦΕΚ 465 Β΄/25.6.91), αποφασίζουμε: 

2. Τροποποιούμε ως ακολούθως τη σχετική (γ) 
απόφαση: 

α. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
(1) Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι ανώτα-

τοι αξιωματικοί του ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, 
Βαθμού Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και σε περί-
πτωση μη υποβολής υποψηφιότητος από αυτούς, 
βαθμού Αρχιπλοιάρχου. 

(2) Από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου δύο (2) προέρχονται από τους Μαχίμους Δα-
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σκάλους, ένα (1) από τους Μηχανικούς-Χημικούς, 
ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) από τους Λι-
μενικούς, 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 δι-
καιούχος 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 ειδι-
κότητα, 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 Αντιπροέ-
δρου: 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 Γρα-

φεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλον οριζό-
μενο 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 προσελεύ-
σεως ψηφοφόρων.

(6) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι 
απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητος μέλους 
της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής Ταυτότητος. 

 Η ψηφοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύε-
ται. 

(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 καταλαμ-
βάνονται αντίστοιχα από τον πρώτο και δεύτερο 
πλειοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυ-
τές. 

(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων 

που έχουν εκλόγιμη σειρά, η προτεραιότητα 
κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την 
Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφε-
ρομένων. 

γ. Υποβολή υποψηφιοτήτων 
(1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν όλοι 

οι αναγραφόμενοι στην υποπαρ. 2β (1) της πα-
ρούσας. Αν ο υποψήφιος προέρχεται από την οι-
κογένεια του αποστράτου, εντάσσεται στην ίδια 
κατηγορία Αξιωματικών που ανήκε και ο εκλι-
πών. 

(2) Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται 
ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομη-
νία ψηφοφορίας. 

(3) Κατά την υποβολή της αιτήσεως για υποψηφι-
ότητα είναι απαραίτητη και η επισύναψη φωτο-
αντιγράφου 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 απαιτού-
μενες προπαρασκευαστικές ενέργειες
(1) Οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον 

μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. 

(2) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκήρυ-
ξη 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 υπο-
ψηφιότητας εντός της προβλεπόμενης από την 
ανωτέρω υποπαρ. 2γ (2) προθεσμίας. 

ε. Απαρτία 
(1) Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρου-
σία 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 ψή-
φος του Προέδρου. 

στ. Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου
(1) Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια εκλο-

γών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες 
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για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους 
(6/11), η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται αυτο-
δικαίως 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 εκλεί-

πει, ή παραιτείται, ή αποδεδειγμένα, δεν μπορεί 
να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται 
από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο με από-
φαση 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 Συμ-

βουλίου 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 διενέρ-
γειά τους. 

(2) Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λή-
γει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα μ’ αυτόν που 
εκδόθηκε η απόφαση της προηγούμενης υποπα-
ραγράφου. 

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 απόφα-
ση του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι τέσ-
σερις (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 γίνε-
ται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΑΝ. 

(4) Ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται στους 
προϋπολογισμούς της ΕΑΑΝ (η παράγραφος Θ΄ 
έχει υποστεί αλλαγές και δεν ισχύει ως ανα-
γράφεται). 

(5) Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα 
της κυβερνήσεως, η Σχετική (γ) παύει να ισχύει.

 H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερί-
δα της κυβερνήσεως.»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΑΑΝ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 υποβλη-
θείσα προς ΥΕΘΑ (μέσω ΓΕΝ) πρόταση και εφό-
σον 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 εκλο-
γές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξα-
χθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη 
της θητείας αυτής. 

Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η Κυ-
ριακή 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 εκλο-
γές διεξαχθούν στα γραφεία και στο Εντευκτήριο 
της ΕΑΑΝ, για τα μέλη που κατοικούν ή παρευρίσκο-
νται στο κέντρο Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα, (το αυτό 
ισχύει και γι’ αυτούς που ευρίσκονται στα Παραρ-
τήματα) 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 στατι-
στικά στοιχεία, προσέρχονται να ψηφίσουν μόνο 
2.000-2.500 μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρατικών δια-
δικασιών 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. 

ΕΑΑΝ 2016Εκλογές 
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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 σει-
ρά τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι λεπτομέρειες για την 
ψηφοφορία και την εφορευτική Επιτροπή αναφέρο-
νται στις παρακάτω παραγράφους. 

β. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλά-
δος – Β. Ελλάδος – ΝΔ Ελλάδος 

Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλ-
ληλο 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 αναπλη-
ρωματικά) θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ./ 
ΕΑΑΝ, κατόπιν κληρώσεως. Το ένα (1) από τα τρία 
τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, θα εκτε-
λεί χρέη Προέδρου και θα ορισθεί με σχετική από-
φαση 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 ψη-
φοφόρων- όχι όμως αργότερα από της ώρας 18.00.

Η εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψη-
φοφορίας συντάσσει και υπογράφει τους πίνακες 
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα 
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα 
των ψηφισάντων μελών και τους αποστέλλει αυθη-
μερόν 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 μέ-
σον, 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. 

(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 

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 φα-
κέλου μετά του ψηφοδελτίου. 

(γ) Ο ψηφοφόρος αποσύρεται πίσω από το υφα-
σμάτινο 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 πα-
ραλαβή της ταυτότητάς του από την Επιτροπή. 

Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω σταυ-
ρών 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 οιαδήπο-
τε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από τους 
προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο είναι 
άκυρο.

Ο αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών, θα εί-
ναι τυπωμένος στον τίτλο της κατηγορίας των υπο-
ψηφίων, ενώ στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου θα 
αναγράφεται ο συνολικός αριθμός σταυρών που 
έθεσε ο ψηφοφόρος από τον ίδιο. 

(γ) Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτι-
μήσεως είναι έγκυρο. Απλώς θα στερηθούν σταυ-
ρού προτιμήσεως οι υποψήφιοι μιας ή περισσο-
τέρων 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 διπλο-
ψηφία.

Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρε-
ασμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της ψη-
φοφορίας, (εντός και πέριξ των χώρων της ΕΑΑΝ), 
αποτελεί παράβαση του εκλογικού νόμου και αντι-
δεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά. 

(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, δύνα-
νται οι υποψήφιοι να παραλαμβάνουν ψηφοδέλ-
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τια και προ των εκλογών. Tο ψηφοδέλτιο μετά την 
συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παραδιδομένου 
από την εφορευτική επιτροπή φακέλου κατά τη δι-
άρκεια της ψηφοφορίας, πίσω από το παραβάν. Η 
εφορευτική επιτροπή, πάντως, θα παραδίδει υπο-
χρεωτικά και το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα ψη-
φοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά κατά τις προβλε-
πόμενες κατηγορίες, και κατ’ αλφαβηική σειρά, τα 
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαι-
τούμενους 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 μαύ-
ρο ή μπλε στυλό. 

Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα τακτικά μέλη της 
ΕΑΑΝ, και σε περίπτωση θανάτου ο εκάστοτε δικαι-
ούχος της συντάξεως και του μερίσματός του, εφό-
σον 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, εί-
ναι απαραίτητη. Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν 
έχει ταυτότητα και δεν είναι εγγεγραμμένος ως με-
ρισματούχος 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 Αντι-
προέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότη-
τας οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υπο-
ναύαρχοι ανεξαρτήτως ειδικότητας. Σε περίπτωση 
μη υποβολής υποψηφιότητας απ’ αυτούς, δικαίω-
μα 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 αξιω-
ματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος. 

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότη-
τα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευτικές 
Επιτροπές, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική 
αίτηση ως τα αναφερόμενα στη συνέχεια αντίστοι-
χα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και Εφορευτι-
κής 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 απο-
στείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβολής 
υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιοδι-
κό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το τεύ-
χος, 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 υπο-
βάλουν τα αντίστοιχα έντυπα, μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία. 

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016 θα συνέλθει το ΔΣ, 
θα επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιότη-
τας και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσε-
ων και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμε-
νοι θα μπορούν να λάβουν γνώση προσερχόμενοι 
στην ΕΑΑΝ. Έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 
2016 θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια για την παρα-
λαβή τους από τους επιθυμούντες υποψηφίους. 

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων 
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να απο-
στείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 
και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε κείμε-
νο με ή χωρίς φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, 
προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του Εντευκτηρίου για ενημέρωση και να δη-
μοσιευθεί 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 συνοδεύ-
εται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας 
και πρόσφατης έκδοσης με πολιτική περιβολή. Βι-
ογραφικά 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 υπεύθυ-
νη για την εποπτεία όλης της διαδικασίας διεξαγω-
γής των εκλογών στην Κεντρική ΕΑΑΝ και στα Πα-
ραρτήματα. Επίσης εκδικάζει τις ενστάσεις που θα 
υποβληθούν στην Κεντρική ΕΑΑΝ και στα Παραρτή-
ματα. 
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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 ενδιαφερόμε-
νοι 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 εφορευ-
τική επιτροπή η οποία αναφέρεται στην Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ και οι 
εφορευτικές επιτροπές των Παραρτημάτων θα διεξα-
γάγουν την όλη διαδικασία των εκλογών, υπό την επο-
πτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η οποία 
θα προσυπογράψει τα αποτελέσματα, μέχρι πέρα-
τος 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 υποβλη-
θεί 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 Εφο-
ρευτική Επιτροπή που μεριμνά για τα περαιτέρω.

Τυχόν ενστάσεις, απορρίπτονται ή γίνονται δε-
κτές τελεσιδίκως αποκλειστικά από την Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή, εντός τριών (3) ημερών, από 
την υποβολή της ένστασης. 

Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη απο-
στολή των εφορευτικών επιτροπών, παρακαλούνται 
τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα, συμπληρώ-
νοντας το σχετικό έντυπο, προσφέροντες έτσι, ση-
μαντική βοήθεια στο σώμα των Αποστράτων. 

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εφορευτικηές επι-
τροπές́ 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 προσερ-
χόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ. 

Kατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και 
της καταμέτρησης, απαγορεύεται να υπάρχουν στυ-
λό χρώματος πλην κόκκινου.
Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλ-
φων 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 πρό-
γραμμα προσελεύσεως, ανάλογα του αρχικού γράμ-
ματος 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 προσέλευ-
ση των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.
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Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2016 

Σεπτέμβριος-  
Οκτώβριος 2015

«Θ.Α.» Τεύχος 129. Ανακοίνωση και νομοθεσία και Υποδείγματα υποψηφιότητας ΔΣ/ΕΑΑΝ και Εφορευτι-
κής 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 Εφο-
ρευτικών 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 ανακοινώσε-
ων ΕΑΑΝ και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
Μέχρι 10-02-2016 εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από 25-02-2016 παραλαβή ψηφοδελτίων από τους επιθυμού-
ντες 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 απο-
σταλεί 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 υποψήφι-
ος 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 αδίκη-
μα, 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, ανεξαρτή-
τως ειδικότητας, δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα και στην κατηγορία Πρόεδρος, Αντι-
πρόεδρος και ως Μέλη του Δ.Σ. στην ειδικότητά τους. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των ανα-
φερθέντων 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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Y Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ
Α

* Σύνολο  
 σταυρών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* Κυκλώνει ο ψηφοφόρος τον αριθμό των τεθέντων σταυρών

Ο σταυρός προτίμησης 
να τίθεται στα 
αριστερά 
του επωνύμου

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

(Κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ (έως 2 σταυροί)

(O πλειοψηφήσας εκλέγεται Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)

+  .....................................................................................
  .....................................................................................

+  .....................................................................................
 .....................................................................................

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ (έως 2 σταυροί)

+  .....................................................................................

+  .....................................................................................

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ (έως 1 σταυρό)
 .....................................................................................

+  .....................................................................................

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (έως 1 σταυρό)

+ .....................................................................................
  .....................................................................................

ΙΑΤΡΟΙ (έως 1 σταυρό)
 .....................................................................................

+  .....................................................................................

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (έως 1 σταυρό)

+ .....................................................................................
  .....................................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) (έως 3 σταυροί)

+ .....................................................................................
  .....................................................................................
 .....................................................................................

+ .....................................................................................

+ .....................................................................................

ΑΚ
ΥΡ

Ο
ΤΟ

 Π
ΑΡ

Ο
Ν

 Ε
ΙΝ

ΑΙ
 Υ

ΠΟ
ΔΕ

ΙΓ
Μ

Α
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Γράφoυν oι: Υποναύαρχος (0) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

ΚεντρίE π ί κ α ι ρ ο

Η υποκρισία της Ευρώπης
Οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι νη-
σιώτες, Λέσβιοι και λοιποί, παρά 

την οικονομική κρίση που βιώνουν δεν έχασαν 
τον ανθρωπισμό τους και δείχνουν αλληλεγγύη 
και αγάπη προς τους συνανθρώπους τους που 
κατά χιλιάδες συρρέουν από την απέναντι ακτή 
προς την Ευρώπη. Αντίθετα η Ευρώπη ενώ γνω-
ρίζει τη ρίζα του κακού δεν πιέζει την Τουρ-
κία να κλείσει την επιχείρηση των διακινητών 
που εκμεταλλεύονται τους δύσμοιρους πρόσφυ-
γες-λαθρομετανάστες. Έτσι αφήνει να μαζεύου-
με πτώματα στο Αιγαίο και μάλιστα πτώματα 
ακριβοπληρωμένα.
Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο...

Τα είχαμε χύμα ήρθαν και τσουβαλάτα
Ο κ. Φίλης ως Υπουργός Παιδείας βάπτισε την 
Γενοκτονία των Ποντίων, που υπέστησαν αναί-
τια, μεταξύ 1914-1922, τους διωγμούς, τον ξε-
ριζωμό, τις εκτελέσεις, την πορεία θανάτου, 
τους βιασμούς, τη βαρβαρότητα, σε Εθνοκά-
θαρση, παρά το νόμο της Ελληνικής Βουλής 
που την ψήφισε ως Γενοκτονία, και τη διακή-
ρυξη της (IAGS) Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενο-
κτονίας του 2007. Ελπίζουμε ότι το πιο εγκάρδιο 
συγχαρητήριο τηλεγράφημα θα το έλαβε από 
τον Ταγίπ Ερντογάν, διότι κατάγεται από την 
Τραπεζούντα, η οποία από το 1917-1922 υπήρξε 
πρωτεύουσα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 
Πόντου.

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού
Η Ευρώπη σήμερα διέρχεται την πλέον δεινή 
φάση της ιστορίας της, μετά τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, λόγω του προσφυγικού προβλή-
ματος που κατά χιλιάδες συρρέουν και χτυπούν 
την πόρτα της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των 
λαθρομεταναστών και οι Τζιχαντιστές που ψά-
χνουν την ευκαιρία για την εκδίκηση και την 
καταστροφή. Όρα τον σφαγιασμό 146 αθώων 
θυμάτων στο θέατρο «Μπατακλάν» στο Παρίσι. 

Η Ευρώπη το 1529, στη μάχη των Εθνών 
απέκρουσε το στρατό τον Οθωμανικό και έτσι 

η Ευρώπη παρέμεινε χριστιανική. Σήμερα αλ-
λάζει πολιτική και δέχεται Μουσουλμάνους, οι 
οποίοι λόγω θρησκείας αυξάνονται ραγδαία με 
αποτέλεσμα η Ευρώπη μελλοντικά, να χάσει 
την ταυτότητά της και πιθανόν να γίνει χώρα 
Μουσουλμανική. Ελπίζω να μην το μετανοιώ-
σουμε.

Προτιμότερον το προλαμβάνειν ή το θερα-
πευειν
Πρόσφυγες ή Λαθρομετανάστες ιδού το πρόβλη-
μα, ποιος θα απαντήσει με σαφήνεια, ελπίζω 
κανείς. Άλλοι προτιμούν την πρώτη απάντηση, 
άλλοι τη δεύτερη ερμηνεία, μερικοί τινες τρίτοι 
ούτε την πρώτη θέλουν ούτε τη δεύτερη και 
τους ερωτάμε, τι παριστάνουν, τους μογγούς;

Πάντως ανεξάρτητα από τα παραπάνω η 
Λέσβος βιώνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός που μόνο 
τα μικρά παιδιά ζούσαν στα παραμύθια της 
γιαγιάς.

Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τους Ισλαμι-
στές!
Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τους Τζιχαντιστές. 
Αν κρίνει κανείς από τους πολλούς γενειοφό-
ρους των συνελλήνων που κυκλοφορούν ανά-
μεσα των πολιτών μας, είναι δύσκολο να τους 
αναγνωρίσεις λόγω της όμοιας γενειάδας τύπου 
Καμπούλ. Εύκολα γεννάται η πεποίθηση ότι όλα 
είναι εύκολα και δεν κινδυνεύει η χώρα μας 
από τρομοκρατική επίθεση Τζιχαντιστών, διότι 
είμαστε σαν αδέρφια.

Γαιτί οι Τζιχαντιστές σκοτώνουν με τόση ευ-
κολία;
Το ερώτημα είναι εύλογο για κάθε λογικό άν-
θρωπο, γιατί οι Τζιχαντιστές προτιμούν να σκο-
τωθούν, για να σκοτώσουν; Διότι σύμφωνα με το 
Κοράνι, οι πιστοί Μουσουλμάνοι όταν σκοτώνουν 
απίστους -Χριστιανούς, Εβραίους και ειδωδο-
λάτρες- πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στον Παρά-
δεισο. Υψίστη προσδοκία κάθε Μουσουλμάνου. Η 
ζωή του κόσμου τούτου κατ’ αυτούς θεωρείται 
Κόλαση.                                                                    
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Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στη Αθήνα σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015 τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
συγκεντρωθήκαμε στην Πλατεία Κλαυθμώνος, για να διαδηλώσουμε μαζικά και να εκφράσουμε, την οργή και αγανάκτησή μας  στην 
εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας, στην διακύβευση της εθνικής μας κυριαρχίας αλλά και να αντισταθούμε απέναντι στις βάναυσες 
πολιτικές που διαλύουν την Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας, διαλύουν την κοινωνική συνοχή, εξαθλιώνουν τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ 
και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της πατρίδος μας. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
Αγωνιζόμαστε και εμείς μαζί με όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες, για την επιβίωση των οικογενειών μας και την αξιοπρέπειά μας, 
ενάντια στην ισοπέδωση της δικαιοσύνης, της παιδείας, της υγείας του λαού μας και τη βίαιη ανατροπή των δικαιωμάτων μας, 
κοινωνικών, εθνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, κλπ.

Αγωνιούμε για την διακύβευση της Εθνικής μας κυριαρχίας, την απαξίωση της Δημόσιας ασφάλειας και την παραχώρηση των 
συνταγματικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας.

Είμαστε αντίθετοι στη διαφαινόμενη συρρίκνωση της μαχητικής ισχύος των ΕΔ και στην απαξίωση των εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στελεχών τους, με την πλήρη οικονομική και ηθική εξαθλίωσή τους.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε παρέμβαση των εταίρων – συμμάχων – δανειστών - «θεσμών» σε θέματα που συνδέονται με την 
Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ακολουθούμενη πολιτική της Κυβέρνησης να μετακυλύει τα βάρη στα συνήθη υποζύγια που είναι οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθιστώντας τους φτωχούς, ακόμη φτωχότερους και αφήνοντας στο απυρόβλητο τους φοροφυγάδες και τα 
«ρετιρέ» που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης της κρίσης.

Θα αντισταθούμε στο γκρέμισμα των ονείρων ολόκληρου του λαού για ένα αύριο αντάξιο της προσφοράς του, στην υποθήκευση του 
μέλλοντος των παιδιών μας, στην πλήρη οικονομική αφαίμαξη και εξόντωσή μας. 

Πιστεύουμε ότι κανένα σχέδιο Εθνικής σωτηρίας δεν μπορεί να πετύχει όταν διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, όταν το Εθνικό 
συμφέρον δεν τίθεται υπεράνω οιουδήποτε άλλου συμφέροντος και όταν αντί της ευνομίας κυριαρχεί η αναξιοκρατία, η ανομία, η αδικία 
και η ατιμωρησία, η δε ηγεσία δεν ασκείται δια του παραδείγματος.

Ο κοινός μας αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, ενωμένος με αυτόν της υπόλοιπης κοινωνίας, για μια Πατρίδα κυρίαρχη, με έναν 
λαό υπερήφανο που θα ζει με υπερηφάνεια και ΕΔ καιΣΑ πυλώνες προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας και ασφάλειας. 

Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί μέχρι τώρα:
• Εννέα (9) αλλεπάλληλες μειώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομείωση των συντάξεων πάνω από το 60% (επιδόματος 

ευθύνης Αξιωματικών κατά 20%, κατάργηση δώρων, επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά επί των συντάξεων, 
μείωση σύνταξης κατά 20% για το τμήμα αυτής άνω των 1200 ευρώ, περικοπή σύνταξης κατά 12% για το τμήμα αυτής άνω των 1300 ευρώ, 
μείωση συντάξεων λόγω περικοπής των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών, μείωση των συντάξεων κατά 5-10-15-20% για το σύνολο 
των αποδοχών, αύξηση της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη κατά 50%)

• Στοχευόμενες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια (μείωση 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000Ε για τους κάτω των 55 ετών και 
μείωση 6-10% στη σύνταξη για τους κάτω των 60 ετών).

• Απομείωση στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων, παρόλο που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, 
χωρίς να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Ν. 9/2015    Ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2015

1. Την 20ήν Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00 όλοι οι Απόστρατοι θα δώσουν βροντερό παρόν στην μεγάλη Πανελλαδική συγκέ-
ντρωση Διαμαρτυρίας κατά της Κυβερνητικής πολιτικής, που θα γίνει στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην συνέχεια στην πορεία 
προς την Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα επιδοθεί Φήφισμα Διαμαρτυρίας.

2. Ουδείς πρέπει να λήψει από αυτήν την συγκέντρωση. Το παρόν πρέπει να είναι βροντερό για να στείλει και το ανάλογο μήνυμα.
3  Όσοι εκ των συναδέλφων έχουν φίλους και γνωστούς παρακαλούνται να αναμεταδώσουν αυτό το κάλεσμα.
4. Οι συνάδελφοι της Επαρχίας καλούνται να συμμετάσχουν, εφόσον μπορούν από οικονομική άποψη, γιατί η Ε.Α.Α.Ν. δεν έχει 

κονδύλια για ενοικίαση λεωφορείων.
5.  Όλοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι θα νικήσουμε.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
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Με τις υπ' αριθμ. 2192-96/2014, αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν τελεσίδικα 
ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ε.ε. και των συντάξεων των ε.α. στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., καθώς και των 
προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν από 1/8/2012, με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Δυστυχώς παρά 
την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ και την αντίστοιχη του Τριμελούς Συμβούλιου Συμμόρφωσης του Ν. 3068/2002, έγινε μερική (κατά το 
ήμισυ) αποκατάσταση αποδοχών και συντάξεων.

Αγωνιζόμαστε για να άρουμε την κατάφωρη αδικία που συντελείται μονομερώς εις βάρος μας με τις διπλάσιες σε αριθμό περικοπές και σε 
ποσοστό πάνω από 60%, πέραν των άλλων, σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων, που υπέστησαν μειώσεις 35%, παραβιάζοντας κάθε 
αρχή ισοτιμίας, ισονομίας και αναλογικότητας .

Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο μας για την ανάκτηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσουμε να 
αγωνιζόμαστε γι αυτό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ð Τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της κυβέρνησης, προκειμένου να εξυπηρετούν τον πρωταρχικό σκοπό τους, που είναι η 

υπηρέτηση της Ελληνικής κοινωνίας και η εξασφάλιση της ατομικής και Εθνικής αξιοπρέπειας.
ð Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της Δημόσιας Ασφάλειας με τη μη περικοπή του προϋπολογισμού των Ε.Δ. διότι οι 

συνεχιζόμενες περικοπές έχουν άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας.
ð Την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας για την επιβολή νέων εξοντωτικών περικοπών μισθών και συντάξεων.
ð Την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ και την επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών μας στα προ κρίσης επίπεδα, γιατί 

η μη εφαρμογή των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία, όπως ανέφερε η Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου. 

ð Την άρση όλων των αδικιών και των απαράδεκτων σε βάρος μας ρυθμίσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί νόμοι
ð Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά στη μείωση των συντάξεων για τους κάτω των 55 και κάτω των 60 ετών 

αποστράτους
ð Την αποκατάσταση του βασικού μισθού του εισαγωγικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, στα επίπεδα αντιστοίχων 

εκείνων του εισαγωγικού βαθμού των δικαστικών.
ð Την πλήρη επαναφορά των μετοχικών ταμείων στην πρότερη κατάσταση με την πλήρη απεξάρτηση από το ΥΠΕΚΑ και τη διαγραφή 

αυτών και του ΕΚΟΕΜ από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
ð Την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων και την επιστροφή των ληστευθέντων χρημάτων λόγω 

PSI, που εμείς έχουμε καταβάλει και ανήκουν στα Μετοχικά Ταμεία και τις Ενώσεις μας
ð Την εξαίρεση του συμψηφισμού της προσαύξησης των πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών, 

επικινδυνότητας εξαμήνων από το σύνολο των αποδοχών 
ð Τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με 

το άρθρο 2 του Συντάγματος.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων να αναλογιστούν τις 
ιστορικές τους ευθύνες και να προβούν στην άμεση λήψη των επιβαλλομένων μέτρων προς αποκατάσταση των αδικιών 
που συντελούνται μονομερώς σε βάρος των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, να προστατέψουν το αξιόμαχο των Ε.Δ. και Σ.Α., 
και να εγγυηθούν τη μη περαιτέρω εξαθλίωση του Ελληνικού λαού. 

Μετέχοντες Φορείς
Ν.Π.Δ.Δ.
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) 
Ν.Π.Ι.Δ. (κατ' αλφαβητική σειρά)
Ανεξάρτητη Ένωση Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ)
Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ)
Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)
Ελληνικός Σύλλογος Ναυτικής Αεροπορίας (ΕΣΝΑ)
Ελληνικός Σύλλογος Υποβρυχίων (ΕΣΥ)
Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Εκλιπόντων Αξκ/ων Στρατού (ΠΕΟΕΑΣ)
Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών) (ΠΟΣ) 

(ΠΣΑΠ, ΣΑΑΙΤΘ, ΣΑΑΠΒ, ΣΑΑΜΧ, ΛΑΣ, ΣΑΑΑΣ, ΣΑΑΣΥΠ, ΣΑΑΣΕΜ, ΣΑΑΟΙΚ, ΣΑΑΥΣ, 
Σύνδεσμοι Αποφοίτων Αξκων Τάξεων ΣΣΕ 1957-1959-1961-1962-1963-1965-1968-1969-1973-1975-1976-1977-1978-1981)

Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α) 
Πανελλήνιος σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ)
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Ετήσιο Μνημόσυνο υποβρυχίων
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Υποβρυχίων, το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
των αποβιωσάντων πτυχιούχων της Σχολής Υποβρυχίων.

Την τελετή που έγινε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στον φιλόξενο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, τίμησαν με την παρουσία 
τους oι Υποναύαρχοι Γ. Λεβέντης και Ι. Κορακάκης Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Υπαρχηγός Στόλου αντίστοιχα, οι Αρχιπλοί-
αρχοι Ι. Αγγελόπουλος και Α. Αλεξόπουλος Αρχιεπιστολέας Α. Στόλου και Διοικητής Ν. Κλιμακίου Σκαραμαγκά αντίστοιχα, σύσσωμη η 
Διοίκηση Υποβρυχίων με επικεφαλής τον Διοικητή Πλοίαρχο Β. Κάτσικα ΠΝ, κυβερνήτες, αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί 
υποβρυχίων, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν Αντιναύαρχοι Σ. Περβαινάς και Θ. Γερούκης αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ΣΑ/
ΣΜΥΝ Επικελευστής (Τηλ) Ελ. Σφακτός, το μέλος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) Δ. Δέδης, ο ηθοποιός Κ. Πρέκκας, η δημοσιογρά-
φος/ιστορικός Κυρία Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου και πλήθος συναδέλφων εν αποστρατεία.

Στο τελετουργικό της ημέρας και στη δράση των υποβρυχίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Συνδέσμου Υποβρυχίων Αντιναύαρχος Π. Ραδίτσας Π.Ν ε.α: 

«Αξιότιμες Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα»
Εδώ είμαστε και πάλι. Εμείς που υπηρετήσαμε και αυτοί που ακόμα υπηρετούν στα «μαύρα πλοία», τα αγαπημένα μας Υποβρύχια. Εκεί όπου 
καταλάβαμε τι σημαίνει ευθύνη, εμπιστοσύνη, αλληλεξάρτηση. Εκεί που μάθαμε, τι σημαίνει εμπεριστατωμένη γνώση και τι αξία έχει σε δύσκο-
λες στιγμές. Εκεί που δείξαμε σε όλους τι σημαίνει δέσιμο ενός πληρώματος, ανεξάρτητα βαθμών αλλά παράλληλα μη ξεχνώντας την ιεραρχία 
του ποτέ. Είμαστε εδώ, γιατί δώσαμε μια υπόσχεση, όχι σε κάποιον άλλον, αλλά στον εαυτόν μας, ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και ότι θα τιμούμε 
πάντα, αυτούς που υπηρετώντας σε υποβρύχια, έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα. Αυτούς, που μαζί με άλλους δημιούργησαν την παράδο-
ση στη Διοίκηση Υ/Β. Μια παράδοση που έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε βρισκόμενοι είτε σε ενέργεια είτε σε αποστρατεία. 

Για μία λοιπόν ακόμη φορά, συγκεντρωθήκαμε για να διατρανώσουμε ότι αυτοί που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα, θα 
έχουν, όσο εμείς ζούμε, την ευγνωμοσύνη μας, τον σεβασμό μας και την ιερή υπόσχεση ότι δεν θα ξεχαστούν.

Αντωνίου, Στάμου, Χατζηκωσταντής, Μαριδάκης, Τουρνάς, Κονίδης, Μέρλιν, Αρσλάνογλου, Κωστάκος, Δανιόλλος, Άννινος, Λάσκος, 
Τρουπάκης, Μυκόνιος, Ρουσσέν, Καβαλούδης, Σταράκης, Ξένος, είναι μερικά από τα ονόματα των 105 νεκρών των πληρωμάτων των 
Ελληνικών Υ/Β κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τα ονόματα που το Πολεμικό Ναυτικό, τιμώντας την υπέρτατη θυσία τους, έδωσε 
σε πλοία του στόλου μας. Μια τιμή που αντανακλάται και στη Διοίκηση Υ/Β που αναλογικά, σύμφωνα δηλαδή με τον αριθμό υπηρε-
τούντων σε αυτήν, είχε το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών από όλες τις Διοικήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τον Β΄ Π.Π. 

Τιμούμε λοιπόν όλους αυτούς που έπραξαν το καθήκον τους, πιστοί στον όρκο που δώσανε να υπερασπίζονται τις σημαίες μέχρι 
την τελευταία ρανίδα του αίματός τους. Και Σημαία δεν είναι μόνο το ιερό σύμβολο κάθε Έθνους, αλλά η ιδέα του ίδιου του Έθνους. 
Υπερασπίζονταν λοιπόν την ίδια την ιδέα του Έθνους, της πατρίδας, στην οποία έδωσαν, το πολυτιμότερο δώρο του θεού προς τον 
άνθρωπο, την ζωή τους. Τα ονόματά τους αποτυπώθηκαν σε λίγες από τις πάμπολλες χρυσές σελίδες της ιστορίας της Ελλάδας. Πράξη 
σαν αυτή, να πεθάνεις δηλαδή για την πατρίδα, χωρίς στιγμή να σκεφτείς, τι χάνεις ή τι αφήνεις πίσω σου, είναι πράξη ηρωισμού. Δεν 
θα πρέπει λοιπόν να τους θυμόμαστε ευκαιριακά, αλλά θα πρέπει να τους θυμόμαστε και κυρίως να τους τιμούμε πάντα, γιατί χάρη σ΄ 
αυτούς, αλλά και σε άλλους σαν αυτούς, σήμερα υπάρχουμε και ζούμε ελεύθεροι.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Σύνδεσμό μας η παρουσία όλων σας, αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ πρώτα στην παρουσία δύο 
ανθρώπων πολύ αγαπητών και ιδιαίτερα σεβαστών στην οικογένεια του Πολεμικού Ναυτικού, από όλους τους αποστράτους και τα εν 
ενεργεία στελέχη του. Ανθρώπων των οποίων η ζωντάνια και η ενεργητικότητα μας καθηλώνει, η πραότητα και η ευγένεια μας παρα-
δειγματίζει, η παρουσία τους στις όποιες εκδηλώσεις μας, μας γεμίζει χαρά και μας τιμά. Αναφέρομαι στον πρώην Διοικητή Υποβρυχί-
ων και Αρχηγό Στόλου, τον βετεράνο του Β΄ ΠΠ, τον Ναύαρχο Γεώργιο Μόραλη και στον πρώην Διοικητή Υποβρυχίων και βετεράνο του 
Β΄ ΠΠ, ναύαρχο Δημήτριο Δούση. Κύριοι Ναύαρχοι καλώς ήλθατε και πάλι.

Kύριοι Ναύαρχοι του Α.Ν.Σ κύριοι ανώτατοι αξιωματικοί κύριε Διοικητά Υ/Β κύριε Επιστολεύ κύριοι Κυβερνήτες και πληρώματα 
των Υ/Β μας Η παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει έμπρακτα ότι η στρατιωτική ηγεσία, αποδίδει τις δέουσες τιμές στη 

Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)
Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (ΣΑΣ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑ/ΣΥΔΑ) 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΑ/ΣΝΔ)
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΑΑΥΣ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ).
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μνήμη των συναδέλφων μας, πληρωμάτων των Υ/Β κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που έδωσαν τη ζωή τους για την 
ελευθερία της πατρίδος, πιστοί στον όρκο τους, στις αξίες του Έθνους και στις παραδόσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Κύριοι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΝ και ΑΣ, αγαπητά μέλη του Συνδέσμου μας, αγαπητοί φίλοι, Κυρίες και Κύριοι,
Πέραν του μνημοσύνου, είναι επιβεβλημένη μια μικρή ιστορική αναδρομή στις συνθήκες της εποχής, στη δράση των απωλεσθέ-

ντων Υ/Β μας και τη θυσία στο βωμό της πατρίδας των συναδέλφων μας.
Το ξέσπασμα του πολέμου βρίσκει την Ελλάδα με έξι Υ/Β (ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, ΠΡΩΤΕΥΣ, ΝΗΡΕΥΣ, ΤΡΙΤΩΝ, ΓΛΑΥΚΟΣ). Εξ 

αυτών τα 5 ήταν επιχειρησιακά ενώ το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ βρισκόταν σε μακρά ακινησία λόγω ανάγκης εκτεταμένων επισκευών και αλλαγής 
συστοιχίας. Τα Υ/Β αυτά, είχαν ναυπηγηθεί το 1927-28 είχαν δηλαδή ηλικία άνω των 12 ετών. Όχι τόσο η παλαιότητα της κατασκευής 
τους αλλά κυρίως η παρωχημένη για την εποχή τεχνολογία τους, αν και δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα στα πληρώματά τους, 
δεν στάθηκε εμπόδιο στο να αναλάβουν δράση από τις πρώτες μέρες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. 

Μία φράση του αειμνήστου Ναυάρχου Σακελλαρίου, Αρχηγού Στόλου στην περίοδο του πολέμου αποδίδει καλύτερα από κάθε 
άλλο σχολιασμό την κατάστασή τους: «…μόνο από το Ελληνικό Ναυτικό και από τα άξια πληρώματά τους μπορούσαν να διατηρη-
θούν στην ενέργεια και να δράσουν, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα ήταν εκτός υπηρεσίας…».

Μετά την κατάρρευση του μετώπου και τη μεταστάθμευση του στόλου στην Αλεξάνδρεια, στη Διοίκηση Υ/Β παραχωρήθηκαν από 
τους Βρεττανούς, δύο Υ/Β, το ΜΑΤΡΩΖΟΣ και το ΠΙΠΙΝΟΣ. Το τέλος του πολέμου την βρίσκει με τα μισά, αφού χάθηκαν τα ΠΡΩΤΕΥΣ, 
ΓΛΑΥΚΟΣ, ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ.

Πώς όμως χάθηκαν αυτά τα Υ/Β; ποια ήταν η τελευταία τους δράση; 

Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ
Το απόγευμα της 26ης Δεκεμβρίου 1940, απέπλευσε από τον Ναύσταθμο για την τρίτη περιπολία του. Έλαβε αποστολή να εκτελέσει 
πολεμική περιπολία στο στενό του ΟΤΡΑΝΤΟ και ειδικότερα στην περιοχή έξω από τον κόλπο της Αυλώνας, με προγραμματισμένη 
επιστροφή στη Βάση του την 8η Ιανουαρίου 1941.

Στις 10 το πρωί στις 29 Δεκεμβρίου ’40 το Ελληνικό ατμόπλοιο ΙΩΝΙΑ, υπέκλεψε σήμα SΟS, ακολουθούμενο από το σήμα κινδύνου λόγω 
επιθέσεως από Υ/Β. Και τα δύο σήματα αυτά προέρχονταν από το Ιταλικό ατμόπλοιο SARDEGNA σε στίγμα που βρισκόταν στην είσοδο του 
κόλπου Αυλώνας. Τα σήματα αυτά τα αναδιαβίβασε στο Αρχηγείο Ναυτικού. Στην περιοχή του στίγματος δρούσε το Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ και όσοι 
γνώριζαν τον τομέα του, στο άκουσμα αυτής της είδησης, πανηγύριζαν για την επιτυχία του αυτή. Η ευφορία αυτή στο προσωπικό του 
Ναυτικού αλλά και στην Ελληνική κοινή γνώμη κρατούσε μέρες, αλλά το Υ/Β για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν έδινε σημεία ζωής.

Στους γνωρίζοντες τις διαδικασίες των Υ/Β, η ανησυχία για την τύχη του μεγάλωνε, επειδή για μέρες ακόμη, το Υ/Β εξακολουθούσε να 
τηρεί την περίεργη σιγή του. Πέρασε και η ημερομηνία επιστροφής του που ήταν στις 8 Ιανουαρίου ’41 και η αγωνία και η ανησυχία αυ-
ξανόταν που το Υ/Β δεν είχε φανεί στον Ναύσταθμο. Έτσι στις 09:25 της 10ης Ιανουαρίου 1941 στην αγωνιώδη προσμονή, έριξε μακάβριο 
φως, μια σχετική είδηση του ραδιοφωνικού σταθμού της Ρώμης. Σύμφωνα με την είδηση αυτή στις 10 το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου 1940, 
το Ιταλικό Τορπιλοβόλο ΑΝΤΑΡΕΣαντελήφθη ίχνη Τ/Λ και αμέσως μετά 3 ν.μ μακριά του είδε την ΠΡ ενός Υ/Β για λίγο έξω από τη θάλασ-
σα. Το Ιταλικό σκάφος κατευθύνθηκε ταχύτατα προς το σημείο που είχε γίνει ορατό το Υ/Β, ετοιμάζοντας ταυτόχρονα 4 βόμβες βάθους 
ρυθμισμένες να εκραγούν σε μέγιστο βάθος. Ενώ ετοιμαζόταν για την βολή ξαφνικά μπροστά του εμφανίστηκε πάλι το ΠΡ τμήμα του Υ/Β 
μέχρι τον πυργίσκο να βγαίνει από την θάλασσα. Ακολούθησε βίαιος εμβολισμός του Υ/Β. Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει. Το Τορπιλοβόλο 
έπαθε αρκετές ζημιές με τον εμβολισμό αλλά κατόρθωσε να ρίξει τις βόμβες του. Το Υ/Β αναδύθηκε τελείως για λίγο με μεγάλη κλίση και 
αμέσως εξαφανίσθηκε κάτω από τα νερά. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν στην επιφάνεια της θάλασσας φυσαλίδες, κηλίδες πετρελαίου 
και συντρίμμια. Από το Ιταλικό πλοίο καθαιρέθηκε βάρκα για ανεύρεση και περισυλλογή ναυαγών αλλά μόνο συντρίμμια μαζεύτηκαν.

Αυτές οι λεπτομερείς ειδήσεις οδήγησαν στο θλιβερό συμπέρασμα της ένδοξης απώλειας του Υ/Β. Το Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ Υ-3 ήταν το πρώ-
το που απωλέσθηκε και η απώλειά των 48 μελών του, λύπησε βαθύτατα όλο το ναυτικό και ιδιαίτερα το προσωπικό των υπολοίπων 
Υ/Β, αλλά ταυτόχρονα γιγάντωσε ακόμα περισσότερο τις ψυχές τους. Ο χαμός του συγκλόνισε την Ελληνική κοινή γνώμη, γιατί ήταν 
παράλληλα και η πρώτη απώλεια του Ναυτικού μας. Το πώς και κατά πόσο επηρέασε και την πνευματική ελίτ της εποχής η υπέρτατη 
αυτή θυσία, φανερώνει και το ποίημα «Ο ΠΡΩΤΕΥΣ» που έγραψε ο ποιητής μας Άγγελος Σικελιανός προς τιμή των ηρωικών νεκρών του.

Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ
Από τα τέλη του ’41 το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ και μετά το τέλος της δεύτερης πολεμικής περιπολίας του, βρίσκεται στη Βαλέτα της Μάλτας για 
γενική επισκευή. Στις 27 Φεβρουαρίου 1942 το λιμάνι της Βαλέτα, δέχεται επίθεση από την γερμανική Luftwaffe. Κατά την επίθεση 
αυτή σκοτώνονται ο Κυβερνήτης του υποβρυχίου Πλωτάρχης Βασίλης Αρσλάνογλου και ο Ανθυποπλοίαρχος Ιωάννης Κωστάκος. Στις 4 
Απριλίου 1942 το λιμάνι δέχεται και πάλι επίθεση από τα γερμανικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα το ανήμπορο να αντιδράσει Υ/Β, να 
βληθεί και να βυθιστεί άδοξα μέσα σε δυο λεπτά. Η διασωθείσα σημαία του όμως, προσεφέρθη από τους τραυματίες του πληρώματος 
του Υ/Β, στον Βρεττανό ιατρό που τους περιέθαλψε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Αυτή η σημαία παρεδόθη από την Ελληνίδα σύζυγό του 
ιατρού, στη οικογένεια Αναστασοπούλου με σκοπό να επιστραφεί στο Πολεμικό Ναυτικό. Τον Νοέμβριο του 2012 αυτό έγινε πράξη. Η 
σημαία αυτή πλέον κοσμεί το γραφείο του Διοικητού Υ/Β. 

Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ 
Στην 15η πολεμική περιπολία του, με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Ε. Κοντογιάννη, στις 16 Νοεμβρίου 1942 ευρισκόμενο στο Στενό 
Καφηρέα με αποστολή την αποβίβαση πρακτόρων και πολεμικού υλικού στην Κάρυστο εντοπίζει εχθρική νηοπομπή και επιτίθεται. 
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Εντοπίζεται όμως και καταδιώκεται από Γερμανικό ανθυποβρυχιακό. Η καταδίωξη άρχισε στην περιοχή έξω από το Γαύριο της Άνδρου 
στις 18.30 και τελείωσε στις 22.35 βόρεια του στενού Καφηρέα. Μετά από πέντε επιθέσεις με συνολικά 58 βόμβες βάθους και αφού 
αχρηστεύθηκαν τα πηδάλια βάθους και διευθύνσεως, τα βαθύμετρα, οι αντλίες, η γυροσκοπική πυξίδα, χαλάρωσαν οι σφιγκτήρες των 
καθόδων, αχρηστεύθηκε ο δεξιός κινητήρας του υποβρυχίου, κατέπεσε ο άξονας της αριστερής μηχανής, έσπασαν οι κοχλίες στήριξης 
των μηχανών και άρχισε να εκλύεται χλώριο από τις βρεγμένες συστοιχίες, ο Κυβερνήτης διέταξε ανάδυση και «εξόρμηση διά πυρο-
βόλου». Η άνισος αλλά ηρωική αναμέτρηση καταλήγει στη βύθιση διά εμβολισμού του Υ/Β, την απώλεια 24 και την αιχμαλωσία 28 εκ 
των μελών του πληρώματος, ενώ οι Νικόλαος Μαρουλάς (Αρχικελευστής ηλεκτρολόγος) και Δ. Παπαδημητρίου (Δίοπος ηλεκτρολόγος) 
διέφυγαν κολυμπώντας προς την Εύβοια διαφεύγοντας στη συνέχεια προς την Μέση Ανατολή. Παράλληλα όμως με την περισυλλογή 
των τραυματισμένων ναυαγών, μελών του πληρώματος του ΤΡΙΤΩΝ από τους Γερμανούς, αφαιρέθει από το βυθιζόμενο υποβρύχιο 
η πολεμική του σημαία. Η σημαία αυτή παρέμεινε στα χέρια του κυβερνήτη του Γερμανικού ανθυποβρυχιακού, υποπλοιάρχου Τζέρο 
Κλάινερ (Gero Kleiner), ως πολεμικό ενθύμιο-λάφυρο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 1972, οπότε σε αναγνώριση του ηρωισμού και της 
γενναιότητος του τότε πληρώματος, την παρέδωσε σε ειδική τελετή, στον τότε Πλωτάρχη Ιωάννη Μανιάτη, Κυβερνήτη παραλαβής του 
νέου υποβρύχιου ΤΡΙΤΩΝ S-112. Η πολεμική σημαία του ΤΡΙΤΩΝ βρίσκεται σήμερα στο γραφείο του Διοικητού Υ/Β.

Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ
Στην 7η πολεμική περιπολία του, ευρισκόμενο βόρεια της Σκιάθου στις 14 Σεπτεμβρίου, το ΚΑΤΣΩΝΗΣ με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο 
Λάσκο, παρέμεινε σε περισκοπικό βάθος περιπολώντας κοντά στις ανατολικές ακτές του Πηλίου, περιμένοντας τη διέλευση του ένφορ-
του πλοίου που σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει, ερχόταν από την Θεσσαλονίκη. Τις απογευματινές ώρες ευρισκόμενο 
βόρεια της Σκιάθου, αναδύθηκε, και έλαβε την πληροφορία από ένα μικρό ιστιοφόρο ότι ο καπνός που εκείνη τη στιγμή διακρινόταν 
βόρεια στο βάθος του ορίζοντα, προερχόταν από μεγάλο ατμόπλοιο. Ο κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Β. Λάσκος θεωρώντας ότι επρόκειτο 
για το στόχο που περίμενε, διέταξε την άμεση κατάδυση του υποβρυχίου και πορεία προς το σημείο όπου είχε εμφανιστεί ο εχθρικός 
στόχος. Παράλληλα, ετοιμάσθηκαν οι πρωραίοι και πρυμναίοι τορπιλοσωλήνες, δόθηκαν οι τελευταίες οδηγίες και το υποβρύχιο τέ-
θηκε σε κατάσταση «πολεμικής έγερσης». Στις οκτώ το βράδυ, διατάχθηκε ανάδυση. Η ομοχειρία του πυροβόλου πήρε θέση και το 
Υ/Β έπλευσε εν επιφανεία, και με τις δύο του μηχανές, εναντίον του εχθρικού στόχου. Βρισκόμενο σε απόσταση 2.000 μέτρων από τον 
εχθρικό στόχο, διέκρινε ότι αυτός αιφνίδια εξέπεμψε σήμα αναγνώρισης. Κατανοώντας ο Λάσκος ότι επρόκειτο περί εχθρικού πολεμι-
κού πλοίου, έδωσε αμέσως διαταγή ταχείας κατάδυσης η οποία εξετελέσθη φέρνοντας το Υ/Β σε περισκοπικό βάθος. Παραμένοντας 
σε περισκοπικό βάθος ο ΚΑΤΣΩΝΗΣ διαπίστωσε ότι το εχθρικό πλοίο εξέπεμπε με ηχοεντοπιστική συσκευή. Το εχθρικό πλοίο ήταν 
γερμανικό ανθυποβρυχιακό που φθάνοντας πάνω από τον ΚΑΤΣΩΝΗ, πριν αυτός εκδηλώσει επίθεση, εξαπέλυσε τρεις δέσμες βομβών 
βάθους, με μικρά χρονικά διαστήματα ρίψης αναμεταξύ τους που εξερράγησαν πλησίον του Υ/Β προκαλώντας σοβαρές βλάβες, ανω-
μαλίες και διαρροές. Η κατάσταση εντός του Υ/Β ήταν δραματική: πηδάλια βάθους εκτός, έκλυση χλωρίου, γυροπυξίδα εκτός, βραχυ-
κυκλώματα. Η αντίδραση του Λάσκου ήταν να διατάξει επείγουσα ανάδυση. Με το άνοιγμα της καθόδου του πυργίσκου βγήκαν στην 
γέφυρα ο κυβερνήτης, Βασίλης Λάσκος, ο Ανθ/χος Τρουπάκης ο Σμ/ρος Λαμπρινούδης, η ομοχειρία του πυροβόλου καθώς και μέλη 
του πληρώματος. Αμέσως άρχισε η τροφοδότηση του πυροβόλου με πυρομαχικά από την πυριτιδαποθήκη του πλοίου προς τη γέφυρα. 
Το πυροβόλο του ΚΑΤΣΩΝΗ άρχισε να βάλλει εναντίον του γερμανικού ανθυποβρυχιακού το οποίο άρχισε να ανταποδίδει τα πυρά με 
όλα τα βαριά και ελαφρά πολυβόλα που έφερε. Παραστατικά αναφέρει ο ύπαρχος του Κατσώνης, υποπλοίαρχος Ηλίας Τσουκαλάς:

«Υπό του υποβρυχίου εβλήθησαν εν όλω 12 βολαί πυροβόλου εκ των οποίων 4-5 επιτυχείς βολαί, επέτυχον να σιγήσουν το πρυ-
μναίο πυροβόλον της κορβέττας, η οποία τότε έστρεψεν την πρώραν και επλησίασεν ολοταχώς προς εμβολισμόν. Η τελευταία βολή 
εβλήθη υπό του υποβρυχίου από αποστάσεως 50 μέτρων κατά της κορβέττας και την έπληξεν εις την γέφυραν. Εν τω μεταξύ η εχθρική 
κορβέττα, εγχείρισεν μετά τον εμβολισμόν, με ανάποδα και από εγγυτάτης αποστάσεως από της πρύμνης του υποβρυχίου, έβαλλεν 
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με όλον τον όγκον του πυρός της και με χειροβομβίδας, τυφέκια και περίστροφα κατά της γεφύρας και επί των θαλασσερμάτων. Τότε 
υπήρξαν πάρα πολλά τα θύματα και εκ των επιπλεόντων εγγύς του πλοίου. Ο κυβερνήτης έπεσεν εν τη εκτελέσει του καθήκοντος επί 
της γεφύρας ομού μετά των λοιπών της ομοχειρίας του πυροβόλου. Τα σιδηρελάσματα της γεφύρας πλησίον της καθόδου του πυργί-
σκου ήσαν διάπυρα και εφλέγοντο». Ο ίδιος πάντα εντός του Υ/Β προσπαθούσε να αποτρέψει το μοιραίο. Όταν πλέον τα πάντα είχαν 
κριθεί, ήταν αυτός που έδωσε τη διαταγή εγκατάλειψης και βγήκε τελευταίος από την πρωραία κάθοδο την ώρα που το ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
εβυθίζετο με μεγάλο θετικό εκκρεμές. 

«Συμπαρέσυρεν εις την υστάτην αυτήν κατάδυσιν το ιερόν του φορτίο, τους νεκρούς του Κυβερνήτου, Αντιπλοιάρχου Λάσκου και 
των άλλων εκείνων γενναίων, οι οποίοι είχαν πέσει εις την Γέφυραν, τον πυργίσκον και το πυροβόλον, ηρωικοί υπερασπισταί της τιμής 
της Πατρίδος», γράφει ο ναύαρχος Δ. Φωκάς στο βιβλίο του: «Έκθεσις επί της δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον Πόλεμον ’40 - ’44»

Απωλέσθησαν 32 μέλη του πληρώματος ενώ 17 αιχμαλωτίσθηκαν. Τρεις διασώθηκαν κολυμπώντας (Υπχος Τσουκαλάς και Υποκε-
λευστής Α΄ Τσίγκρος στη Σκιάθο, Υποκελευστής Α΄ Αντωνίου στις ακτές Πηλίου).

Δεν είναι όμως δυνατόν να μην μνημονεύσουμε και τους: 
Υποπλοίαρχο Νικόλαο Μέρλιν, Ύπαρχο του υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ που επιβαίνων του Βρετανικού Υ/Β Perseus για απόκτηση εμπει-

ρίας για να αναλάβει καθήκοντα Κυβερνήτου, απωλέσθη όταν αυτό προσέκρουσε σε νάρκη νότια της Κεφαλλονιάς, στις 6 Δεκεμβρίου 
του 1941.

Υποπλοίαρχο Ρουσσέν, Κυβερνήτη του Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και Αρχικελευστή Η/Λ Κ. Στάση που φονεύθηκαν κατά την επιχείρηση 
ανακατάληψης των πλοίων από τους στασιαστές στην Αλεξάνδρεια στις 23 Απριλίου 1944. 

Οι απωλεσθέντες των Υ/Β μας, όπως και τόσοι άλλοι αγωνιστές του Πολέμου ήσαν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που αγαπούσαν 
την Πατρίδα, την ιστορία της, τα ήθη και τα έθιμα της φυλής. Είχαν οράματα και ιδανικά, γι’ αυτά πολέμησαν και γι’ αυτά θυσιάστηκαν 
κάνοντας αξεπέραστες πράξεις. Η υπέρτατη θυσία τους, στο βωμό της ελευθερίας, των ιδεωδών, και της ανεξαρτησίας της πατρίδας 
μας, θα αποτελεί παντοτινά παράδειγμα για όλους μας. Έτσι κάθε χρόνο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων θα αποδίδει τιμή, στη 
μνήμη των συναδέλφων μας, πληρωμάτων των Υ/Β που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας πιστοί στον όρκο τους, 
στις αξίες του Έθνους, και στις παραδόσεις, του Πολεμικού Ναυτικού.

Όμως μαζί με αυτούς τους ηρωικούς νεκρούς, θυμόμαστε και τιμούμε και αυτούς που έφυγαν από την ζωή τον καιρό της ειρήνης. 
Αυτούς που με την δράση τους έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία του Ναυτικού μας και της χώρας μας, όπως τα πληρώματα των Υ/Β 
που επέστρεψαν νικηφόρα από την Αλεξάνδρεια μετά το τέλος του Πολέμου. Επίσης αυτούς που υπηρέτησαν στα νεότερα Υ/Β, αυτούς 
που συνυπηρετήσαμε, αυτούς που μαζί ζήσαμε και μοιραστήκαμε στιγμές. Όλοι αυτοί θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων, ενός λεπτού σιγή, ο θούριος που τραγουδούσαν τα πληρώματα των υποβρυχίων πριν τον 
απόπλου για αποστολή και ο Εθνικός ύμνος. 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει, για μια ακόμη φορά, τον Νικόλαο Ταβουλάρη 
(γιO του συναδέλφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη) για την ανιδιοτελή προσφορά του στον σύνδεσμό μας.

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
Η προβλεπόμενη από το καταστατικό του, Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 με θέματα συζήτησης/ενημέρωσης:

– Πεπραγμένα 2015 από τον πρόεδρο Αντιναύαρχο Π. Ραδίτσα ΠΝ εα
– Οικονομικός απολογισμός 2015 από τον ταμία του συνδέσμου Πλοίαρχο Κ. Γεωργόπουλο ΠΝ εα
– Πρόταση του Δ.Σ. περί απονομής τίτλου επιτίμου προέδρου, στους πρώην πρόεδρους ΕΛ.Σ.Υ/Β συναδέλφους Γεώργιο Τρύφο και 

Ιωάννη Αποστολάκη η οποία έγινε αποδεκτή κατά απόλυτη πλειοψηφία.
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– Αναζήτηση φορέα από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Υποναύαρχο Ρ. Φουντουλάκη ΠΝ εα για επιστολική ψήφο/ηλεκτρονική 
ψήφο μελών Ελληνικού συνδέσμου υποβρυχίων κατά τις αρχαιρεσίες του συνδέσμου μας (τα οποία κατοικούν στην επαρχία, και μελών 
μας τα οποία δεν έχουν ευχέρεια μετακίνησης).

– Ενημέρωση για την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υ/Β στο Πόρτσμουθ από τον Ανθυπασπιστή (ΗΝ/ΡΕ) Μιχάλη Πρωιμάκη.

Στόχοι για το 2016 από τον Πρόεδρο Αντιναύαρχο Παναγιώτη Ραδίτσα ΠΝ εα
α. Επαφές για δημιουργία μνημείου Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ Υ5 στην Κάρυστο Εύβοιας
β. Δημιουργία μνημείου Υ/Β σε περιοχή που θα επιλεγεί και όπου προτείνεται να εκτελείται το Ετήσιο Μνημόσυνο Υ/Β
γ. Εκδηλώσεις: Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο στην Κροατία 53 ISA PULA (Κροατία)
δ. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο
ε. Ημερίδα με ιστορικά θέματα 
στ. Εκδρομή – συνεστίαση μελών μας
ζ. Επίσκεψη μελών του Συνδέσμου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά το πρώτο δεκαήμερο μηνός Δεκεμβρίου.
η. Ενημέρωση για τις εργασίες Ε.Μ.Ε από τον Αντιναύαρχο Σ. Δημουλά ΠΝ εα.

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 Αμφι-
θέατρο 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

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία 09 Νοεμβρίου 2015  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα κατά την συνεδρίαση του ΣΟΔ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα αναφορικά με την Συνέντευξη Τύπου (Σ.Τ.) της 13ης Νοεμβρίου 
2015 :
1. Η Συνέντευξη Τύπου (Σ.Τ.) θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 στον 7ο όροφο της ΕΑΑΑ. και θα κληθούν όλα 

τα Μ.Μ.Ε. και δημοσιογράφοι, με μέριμνα όλων των Φορέων που θα μετάσχουν στην Σ.Τ.
2. Από πλευράς Αποστράτων και εν Ενεργεία θα την παρακολουθήσουν μόνο οι Πρόεδροι και ένα Μέλος των Δ.Σ. των Φορέων που 

θα μετάσχουν. Με μέριμνα της ΕΑΑΑ που είναι οικοδεσπότης θα επιτραπεί η είσοδος, ανάλογα.
3. Στο panel θα καθίσουν οι Πρόεδροι των ΕΑΑΝ-ΕΑΑΣ-ΕΑΑΑ-ΠΟΑΣΥ-ΠΕΑΛΣ Τσουκαράκης, Αντωνιάδης. 
 Συντονισμός από Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου.
4. Εισήγηση από Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου ως εξής :

α. Φορείς που μετέχουν στην Σ.Τ.
β. Γενικά θέματα Άμυνας της Χώρας
γ. Μέχρι τώρα επελθούσες μειώσεις
δ. Συμμόρφωση με αποφάσεις του ΣτΕ
ε. Όχι άλλες μειώσεις στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού
στ. Κατάργηση των ηλικιακών νόμων
ζ. Πρόγραμμα λοιπών εκδηλώσεων
η. Μικρή σε χρόνο τοποθέτηση από το panel
θ. Απαντήσεις από το panel σε ερωτήσεις δημοσιογράφων
ι. Ολιγόλεπτη τοποθέτηση από Προέδρους των Φορέων που συμμετέχουν στην Σ.Τ. από θέσεως.
κ. Θα υπάρξει προσπάθεια μετάδοσης με live streaming ή και με ανάρτηση στο U-TUBE, με μέριμνα του κ. Αντωνιάδη.

Για την ακρίβεια Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.     

Ανακοινώσεις
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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 Πο-
λεμικό Μουσείο κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς και απονομή τιμητικών διπλωμάτων ως και η βράβευση απο-
φοίτων 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

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Ανακοινώνεται ότι την 16η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. θα πραγμα-

τοποιηθεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η τελετή βράβευσης τέκνων στρατιωτικού εν ενερ-

γεία και εν αποστρατεία και πολιτικού προσωπικού ΠΝ Αριστούχων Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Μέσω ΚΣΑΝ διατίθενται 2 λεωφορεία, εκ των οποίων το ένα θα βρίσκεται στην ΔΔΜΝ πλα-

τεία Κλαυθμώνος την 161830 Δεκεμβρίου 2015 και το έτερο στην Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά την 161915 Δεκεμβρίου 2015 για μεταφορά προσκεκλημένων στη ΣΝΔ.

Από την ΕΑΑΝ

Ετιμήθη μετά 42 χρόνια ο κυβερνήτης του Α/Γ Λέσβος
Με καθυστέρηση 42 ετών, ετιμήθη μετά θάνατον από την Πολιτεία ο αντιναύρχος Ελευθέριος Χανδρινός για την 
ηρωική δράση του ως κυβερνήτου του αρματαγωγού «Λέσβος» στην Κύπρο το 1974. Με απόφαση του Συμβουλίου 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, του απενεμήθη ο «Αστήρ Αξίας και Τιμής» η διαμνημόνευσις του οποίου επεδόθη 
χθες στην χήρα του Αμαλία από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο Καμμένο.

Ο Χανδρινός μετέφερε την επιστρέφουσα δύναμη της ΕΛΔΥΚ την οποία απεβίβασε στην Πάφο, εν συνεχεία δε 
έπληξε με τα πυροβόλα του πλοίου του τις εκεί θέσεις των Τουρκοκυπρίων. 

Ακολούθως, γνωρίζοντας ότι οι Τούρκοι θα τον αναζητήσουν, έστρεψε προς νότον, για να τους αποφύγει. Απο-
τέλεσμα ήταν τα τουρκικά μαχητικά να εντοπίσουν τα τουρκικά αντιτορπιλλικά «Κοτσάντεπε» και «Αντάτεπε», τα 
οποία έπληξαν πιστεύοντας ότι είναι τα πλοία που εβομβάρδιζαν την Πάφο. Ως αποτέλεσμα, εβύθισαν το πρώτο 
και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δεύτερο.

20 Νοεμβρίου 2015, Εστία, σελ. 4

Ανακοινώσεις
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Φέρεται εις γνώσιν των μελών του Συνδέσμου μας ότι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας και στη συνέχεια η Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ (Πλ. Κλαυθμώνος) και ώρα 10.30.

Εκ του ΔΣ του Συνδέσμου

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 παραθερι-

σμού.
3. Άτομα ειδικών κατηγοριών όπως ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ.λπ. να υπο-

βάλουν 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

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.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΑΑΝ/Κρήτης

Το Σάββατο 31-01-2016 και ώρα 18.00 προγραμματίζεται η τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του τοπικού παραρτήματος 

της ΕΑΑΝ/ΚΡΗΤΗΣ καθώς και η απονομή βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές/σπουδαστές.

Για το ΔΣ ο πρόεδρος εα Ε. Σταματάκης ΠΝ

Ανακοινώσεις
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      Ἀξιότιμοι Κύριοι
 Καλό Χειμώνα

Τυχαίως περιῆλθεν εἰς γνῶσιν μου τό ἐκλεκτό περιοδικό σας «Θαλασσινοί Ἀπόηχοι» ὕστερα 

ἀπό πολλά ἔτη ἐκδόσεώς του

Ζήτησα τό τελευταῖο τεῦχος καί μοῦ ἀπεστάλη εὐχαρίστως, ἄν ενθυμοῦμαι καλῶς, ἀπό 

τήν Σημαιοφόρον Ἀγγελική ἡ ὁποία ἀπάντησε στήν τηλεφωνική μου κλῆσι.

Σᾶς συγχαίρω ἐξαίρετοι «Ναυμάχοι» τοῦ ἔνδόξου Ναυτικοῦ μας.

 Καλογραμμένο, πληροφοριακό διά τούς συναδέλφους σας, μέ ἐξαίρετα ἄρθρα θύραθεν. 

Πολύ προσεγμένο. Διαβάζεται ἀνέτως, πληροφορώντας γιά πολύ ἐνδιαφέροντα γεγονότα. 

Μπράβο σ’ ὅσους εἶχαν τήν πρωτοβουλία καί ἔμπνευσι καί σ’ ὅσους συνεχίζουν μέ ζῆλον τήν 

ἀπρόσκοπτον πορείαν του.

 Ὑπηρέτησα στό Βασιλικό Ναυτικό ἀπό 14/4/1961 ἕως 14/8/1963 ἐπί 28 μῆνες, ἀλησμόνητους.

ΑΓΕΝ Δημήτριος Κιοσσές – ΥΓΕΝ Σπυρίδων Αὐγέρης.

Ἕνα χρόνο στό Ναύσταθμο Σαλαμῖνος (ΔΕ) μέ τόν Πλοίαρχο Σταμάτιο Μυλωνογιάννη 

μετ’ ἔπειτα Νομάρχη Θεσσαλονίκης καί ἕνα χρόνο γραμματεία ΓΕΝ. Γνωρίστηκα μέ τόν 

τότε ὑποπλοίαρχο Δημ. Γιακουμάκη καί μετέπειτα Ναύαρχο (Ο) τοῦ ὁποίου ὁ υἱός τιμᾶ τό 

ἔνδοξο Ναυτικό μας. Ἐνθυμοῦμαι τόν σημερινόν Δήμαρχον Ἀμοργοῦ Νικόλαο Φωστιέρη ὡς 

Σημαιοφόρο ἐκπαιδευτή μας τοῦ 6ου λόχου, ἐξαίρετον ἄνδρα μέ ἦθος καί ὕφος οὐ τό τυχόν.

 Στόν Γ’ κλάδο ΓΕΝ συνεργάστηκα μέ τόν τότε Πλωτάρχη Τζαννῆ Τζανετάκην ἄνετον, 

ἐλεύθερον, ἀξιοπρεπῆ, ἀνώτερον γι’ αὐτό τοῦ ἐπεφυλάχθη ὅ,τι καλλίτερον στήν ζωή του...

 Καί πάλιν συγχαίρω ἐκ μέσης καρδίας ὅλους ὅσους ἐπιμελοῦνται τό ἐξαίρετο περιοδικό 

σας.

 Εὔχομαι τήν εὐλογία τοῦ Δωρεοδότου Κυρίου μας στό ἔνδοξο καί ἀγαπητό μου Ναυτικό 

καί σ’ ὅλους τούς ἀνωτάτους, ἀνωτέρους, κατωτέρους ἀξιωματικούς, τούς ὑπαξιωματικούς, 

ναῦτες, τό πολιτικό προσωπικό καί ἐπί προσθέτως σέ σᾶς ἀτομική, οἰκογενειακή καί 

ἐπαγγελματική καταξίωσι.

Μετ’ εὐχῶν, ἀγάπης ἐν Χριστῷ

καί βαθείας ἐκτιμήσεως

Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Φράγκος

Ἐν Δραπετσώνα τῇ 16η Ὀκτωβρίου 2015

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
�

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  
ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
�

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 80 
186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Τηλ:  210 – 4616114
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

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

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429
e-mail info@eaan.gr

Αριθμ. Πρωτ. 433 Ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2015

Προς τον 
Πανοσιολογιώτατο

Αρχιμανδρίτη 
κ. Ιερώνυμο Φράγκο

Ενοριακός Ναός 
«Θείας Μεταλήψεως»

Δραπετσώνα - Πειραιάς

Προς τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ιερώνυμο Φράγκο

Πανοσιολογιώτατε κ. Ιερώνυμε Φράγκο σας καλωσορίζουμε και προσκυνούμε

Ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ) και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ, έχουν την τιμή και την χαρά να σας ενημερώσουν ότι με συγκί-
νηση και ικανοποίηση ανέγνωσαν τα εγκωμιαστικά σας σχόλια που αναφέρονται στην προς 
ΕΑΑΝ επιστολή σας από 16-10-2015 τόσο για τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχο κ. Σπυρ. 
Περβαινά ΠΝ, το Διοικητικό Συμβούλιό της, το διμηνιαίο περιοδικό της και ειδικότερα για το 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ μας.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ και το Διοικητικό Συμβούλιό της, αποφάσισαν, 
όπως εφεξής σας αποστέλλεται, τιμής ένεκεν, το διμηνιαίο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι».

Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι στο εξής η ΕΑΑΝ θέτει στη διάθεσή σας το περιοδικό της 
« Θαλασσινοί Απόηχοι» για να αρθρογραφείτε εφόσον το επιθυμείτε για χριστιανικά θέματα 
όπως, βίοι Αγίων, αναλύσεις εορτών και άλλα κατά την κρίση σας.

Τελειώνοντας, σας ευχόμαστε όλα τα κρίττονα επ’ αγαθώ της εκκλησίας μας του ποιμνίου 
σας. Είθε ο Πανάγαθος μεθ’ υμών και μεθ’ ημών, για την καλλιτέραν αύριο του Πολεμικού 
Ναυτικού και της Πατρίδος μας γενικότερα.

Μετά πάσης τιμής και ευχαριστιών

 Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
 Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ

Επιστολές
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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 Λειτουργί-
ας 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 περιορι-

σμένη έκταση και να μην υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογραφημένες σελίδες. Σε περί-
πτωση 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, δη-

λαδή να είναι πρωτότυπο και όχι αντίγραφο.
Ι. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη των άρθρων, τα κείμενα δεν επιστρέ-

φονται.
Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπο-

γράφοντος.
2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό  
«Θαλασσινοί Απόηχοι»

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

Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, παρα-
καλούμε 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 εκμετάλ-
λευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» 
θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

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

Διάφορα
• Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, ασφαλιστικός σύμ-

βουλος εξειδικευμένος στις ασφάλειες ζωής (International 
Life) αναλαμβάνει ασφαλιστικά σας θέματα, τηλ. 6939 
290601.

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

• Δρ. Βίλλιας Αριστείδης PhD, Χειρουργός Οδοντία-
τρος, επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών 
προσφέρει ολοκληρωμένη περίθαλψη, εμφυτεύματα. Κο-
λοκοτρώνη 57-59, Πειραιάς, 210 41 84 843.

• Πορόγλου Αφροδίτη, Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογί-
ας Παν/μίου Αθηνών, κόρη συναδέλφου, παραδίδει μαθήμα-
τα Αγγλικών στην περιοχή του Πειραιά, Τηλ. 69 56 02 04 37.

• Μιχαηλίδης Γεώργιος, (γιος αξιωματικού ΠΝ) αναλαμ-
βάνει παντός είδους λογιστικές - φοροτεχνικές εργασίες με 
καλές τιμές για τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν. τηλ. 69 74 81 02 61.

• Πουλάκης Ιωάννης, Αξιωματικός ΠΝ εα, Προσφορά 
στους συναδέλφους για έλεγχο ΚΤΕΟ (με κάρτα καυσαε-
ρίων από 56 ευρώ μόνο 40 ευρώ). Τηλ. 210 58 20 821, 69 
36 111 730.

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

• Μπακάκου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος (πτυχιούχος Φι-
λοσοφικής), παραδίδει μαθήματα Δημοτικού - Γυμνασίου 
- Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πολυετής προϋπηρεσία, κάτο-
χος Μεταπτυχιακού. Τηλ. 6976 202 733

• Φουσέκης Γιάννης - Παπαστερίου Στέργιος, Οικονο-
μικοί Αξιωματικοί εα, Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο, 
Ασφάλειες παντός τύπου, Τζαβέλα 42α, Νέο Ψυχικό, τηλ. 
210 6753425.

• Σαπρίκης Ευστάθιος, Γαστρεντερολόγος - Ηπατο-
λόγος, ιατρείο Λεωφ. Αγ. Δημητρίου 208, Αγ. Δημήτριος, 
επισκέψεις και κατ’ οίκον, τηλ. 211 40 55 452 

• Κωνσταντινίδη Τζίνα, φοιτήτρια Φυσικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, κόρη αποστράτου, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα Φυσικής, Βόρεια Προάστια. Τηλ. 6978 878875, 
210 6232453.

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

• 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

Χρήσιμες Πληροφορίες

• Οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 251/1 -  Τιμή 20.000 ευρώ
Τηλ. 210 41 24 563, Κιν. 69 38 55 55 53
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Ι. Η παροχή έννομης προστασίας από τα Ελληνικά 
δικαστήρια, που εξασφαλίζει ορισμένη εθνική και 
διεθνής έννομη τάξη, αποτελεί κορυφαία εκδήλωση 
του κράτους δικαίου, δοθέντος ότι εξ ορισμού και 
από τη φύση της είναι προορισμένη να στηρίζει το 
οικοδόμημα της αρχής της νομιμότητας αποτελώ-
ντας αφενός ελεγκτικό κυρωτικό μηχανισμό, αφε-
τέρου ανάχωμα κατά της κρατικής παρανομίας και 
αυθαιρεσίας. Στην εποχή μας το δικαίωμα για παρο-
χή δικαστικής έννομης προστασίας, με τις εγγυήσεις 
μιας δίκαιης δίκης, έχει παύσει πλέον να αποτελεί 
αποκλειστική υπόθεση της Πολιτείας και διαθέτει 
ερείσματα πέραν της εθνικής έννομης τάξης, έχο-
ντας διεθνείς και κοινοτικές προεκτάσεις.

Α. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά το Σύ-
νταγμα
Το θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα για παροχή δι-
καστικής προστασίας καθιερώνεται για πρώτη φορά 
με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγμα-
τος του 1975. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων, που πα-
ρέχει η διάταξη του άρθρου 20 του Συντάγματος, 
περιλαμβάνονται οι καθιερωμένες από τη θεωρία 
τρεις μορφές παροχής έννομης προστασίας: 

Ι. η αξίωση του πολίτη για έκδοση απόφασης επί 
της ουσίας,

ΙΙ. η αξίωση για την παροχή προσωρινής δικαστι-
κής προστασίας και 

ΙΙΙ. η απαίτηση για την αναγκαστική εκτέλεση των 
δικαστικών αποφάσεων και κάθε άλλου προβλεπό-
μενου εκτελεστού τίτλου.

Β. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)
Με την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας κάθε μεμονωμένου ανθρώπου 
και υπηρετείται το κοινωνικό σύνολο. Το κανονιστι-
κό πλαίσιο για το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου (ΕΣΔΑ) διαγράφεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 6 παρ. 1 και 13 αυτής. Η πρώτη από τις προ-
αναφερόμενες διατάξεις διακηρύσσει το δικαίωμα 
σε δίκαιη ή χρηστή δίκη ενώ η δεύτερη καθιερώνει 

το δικαίωμα σε πραγματικό ένδικο βοήθημα και όχι 
σε τυπικές απλώς δικονομικές δυνατότητες και έχει 
συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με το άρθρο 6 παρ. 
1. Ο συνδυασμός και των δύο διατάξεων εξασφαλί-
ζει το θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα έναντι των 
κρατών-μελών για παροχή αποτελεσματικής δικα-
στικής προστασίας στον εθνικό χώρο. Με την προ-
σχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου, η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση 
να τηρεί τις αρχές της διεθνούς αυτής σύμβασης και 
κατ’ επέκταση να συμμορφώνεται προς τους μηχα-
νισμούς ελέγχου που καθιερώθηκαν με τη σύμβα-
ση. Η δέσμευση ισχύει και για τον εθνικό δικαστή, 
ο οποίος υποχρεούται να ακολουθεί την ερμηνεία 
των διατάξεων της ΕΣΔΑ, την οποία υιοθέτησε το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ), δηλαδή το όργανο, στο οποίο η διεθνής 
σύμβαση έχει αναθέσει την ερμηνεία και εφαρμογή 
της. Μεταξύ των διαδικαστικών εγγυήσεων ή αρ-
χών, τα οποία εξειδικεύουν το δικαίωμα για δίκαιη 
δίκη, που κατοχυρώνεται στα άρθρα 6 παρ. 1 και 13 
της ΕΣΔΑ περιλαμβάνονται: 

Ι. η αξίωση για αποτελεσματική ένδικη προστα-
σία, ειδικότερη έκφανση της οποίας αποτελεί και η 
αξίωση για προσωρινή δικαστική προστασία καθώς 
και η αξίωση για εκτελεστότητα της απόφασης και 

ΙΙ. η αξίωση για εκδίκαση της υπόθεσης εντός λο-
γικής προθεσμίας. Η βασική αρχή της δίκαιης δίκης, 
όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α. 
και έχει εξειδικευθεί από αποφάσεις του Ε.Δ.Α.Δ.

 Η εύκολη πρόσβαση τού πολίτη στη Δικαιοσύνη 
όμως με το μέγιστο μέρος του να εμποδίζεται διά 
της περαιτέρω, και μάλιστα μεγάλης, αυξήσεως τού 
κόστους αυτής της προσβάσεως παράλληλα με τους  
πρόσφατους νόμους που προβλέπεται η επιτάχυν-
ση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης, δεν 
εξασφαλίζεται, το μεν η ποιότητα της αποδιδόμενης 
Δικαιοσύνης, το δε αυτή καθ’ αυτή η ταχύτητα στην 
απονομή της.

Γ. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά το δί-
καιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο επίπεδο της Ένωσης, το Δικαστήριο ανέπτυξε 
πλούσια νομολογία όσον αφορά την προστασία των 

Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ
Η δίκαιη δίκη και ο εύλογος χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων

Γράφει ο Πλωτάρχης ε.α Παν. Σταμάτης ΠΝ, τ. Διευθυντής Υ.Δ.Δ.Ε.

Διάφορα
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θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων, αρχικώς 
μέσω των γενικών 
αρχών του δικαί-
ου που απορρέουν 
από τις κοινές συ-
νταγματικές παρα-
δόσεις των κρατών 
μελών και στη συνέ-
χεια αξιοποιώντας 
τα κείμενα του δι-
εθνούς δικαίου και 
κυρίως της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ). Περαιτέρω, τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν ότι 
ζητήματα όπως η προστασία του πολίτη απέναντι 
στο κράτος και το δικαίωμα της πλήρους και αποτε-
λεσματικής δικαστικής προστασίας δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσα από την ερμηνευτική προ-
σέγγιση των εθνικών κανόνων, όπως αυτή διατυ-
πώθηκε πριν από δεκαετίες. Ήδη, μετά τη Συνθήκη 
της Λισσαβόνας, που κυρώθηκε με το Ν 3671/2008 
(Α΄ 129), πηγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων απο-
τελούν τόσο η ΕΣΔΑ (άρθρο 6 παρ. 3 της ΣΛΕΕ) όσο 
και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 6 παρ. 1 της ΣΛΕΕ), που 
αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο και μάλιστα 
ίσου κύρους προς το πρωτογενές δίκαιο, προβλέπε-
ται δε ότι κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστη-
καν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχει δικαίωμα 
πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής στα 
δικαστήρια που δικάζουν δημόσια και μέσα σε εύ-
λογη προθεσμία.
ΙΙ. Δίκαιη δίκη και εύλογος χρόνος εκδίκασης των 
υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων.
Η δικαστική προστασία εκπληρώνει το σκοπό της 
συνταγματικής επιταγής και βρίσκεται σε πλήρη αρ-
μονία με την αρχή του κράτους δικαίου, όταν είναι 
πλήρης και αποτελεσματική. Η καθυστέρηση στην 
απονομή της δικαιοσύνης έχει μεγάλη σημασία διό-
τι θίγει την αποτελεσματικότητα της δικαστικής προ-
στασίας του πολίτη, κλονίζει τη σχέση εμπιστοσύνης 
του προς το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης 
και κατατείνει, στη περίπτωση υπέρβασης κάποιων 
ακραίων ορίων, σε καταστάσεις αρνησιδικίας. Την 
ορθότητα αυτής της εκτίμησης επιβεβαιώνει ο σχε-
τικά μεγάλος αριθμός καταδικών της Χώρας μας για 
παράβαση της αρχής της δίκαιης δίκης (403), λόγω 
ακριβώς των υπερβολικών καθυστερήσεων στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι το ΕΔΑΔ, αν και εμμένει στην αυστηρή τήρηση 
των διαδικαστικών εγγυήσεων για μια δίκαιη δίκη, 

δεν προσδιορίζει 
αντικειμενικά τον 
εύλογο χρόνο, που 
αποτελεί ουσιώδες 
συστατικό στοιχείο 
του ίδιου του δικαι-
ώματος δικαστικής 
προστασίας, αλλά 
προβαίνει στην εκτί-
μησή του με τη βοή-
θεια κριτηρίων που 
συναρτώνται με την 
ιδιαιτερότητα και 

την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, τις ουσιαστικές 
συνέπειες του επίμαχου μέτρου για τα συμφέροντα 
του προσφεύγοντος και τη γενικότερη στάση και συ-
μπεριφορά των διαδίκων.

Τα αίτια της υπέρβασης του εύλογου χρόνου 
εκδίκασης των υποθέσεων είναι πολλά και εντοπί-
ζονται, ενδεικτικά, στην απουσία χρηστής διοίκη-
σης, στη δαιδαλώδη πολυνομία, που αποτελεί μία 
πραγματική μηχανή παραγωγής διαφορών, στον 
εν πολλοίς περιπτωσιολογικό χαρακτήρα των κατά 
καιρούς νομοθετικών ρυθμίσεων, σε ζητήματα λει-
τουργικά και ζητήματα κατανομής των αρμοδιοτή-
των, στην απαγγελία απαραδέκτων που θα μπο-
ρούσαν να αποφευχθούν στο πλαίσιο της χρηστής 
δίκης, στη μέχρι πρότινος έλλειψη ρυθμίσεων που 
θα αποθάρρυναν την άσκηση πολλών και προώρως 
ασκηθέντων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.

Περαιτέρω, ως προς τα αίτια της καθυστέρησης 
στην απονομή της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να υπο-
βαθμίζεται το φαινόμενο της αλόγιστης άσκησης 
ενδίκων βοηθημάτων και μέσων από το ίδιο το Δη-
μόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
που επιδιώκουν την εξάντληση όλων των προβλεπό-
μενων στο νόμο ενδίκων μέσων κατά των δικαστι-
κών αποφάσεων. Η καθυστέρηση στην απονομή της 
δικαιοσύνης ισοδυναμεί εντέλει με άρνηση απονο-
μής δικαιοσύνης. 

Μέχρι τώρα οι Έλληνες πολίτες προσέφευγαν 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, όταν η Ελληνική Δικαιοσύνη καθυστερού-
σε στην έκδοση απόφασης. Σύμφωνα με την (νέα) 
ισχύουσα διαδικασία προβλέπεται για πρώτη φορά  
η καταβολή αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης έκ-
δοσης δικαστικής απόφασης από την Ελληνική Δι-
καιοσύνη, τόσο για τις αστικές και διοικητικές υπο-
θέσεις όσο και για τις ποινικές.                                      

«Ευρωπαϊκό δικαστήριο» φωτό ειλημμένη στις 17.11.2015 από το http://radionotredame.net/wp-
content/uploads/Cour-européenne-des-droits-de-lhomme-wiki.jpg

Ευρωπαϊκό δικαστήριο

Διάφορα
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Παραρτήματος ΕΑΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 17 Οκτωβρίου 2015
Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου πραγματοποιηθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μελών του τοπικού παραρτήματος στο χώρο 
του εντευκτηρίου μας παρουσία του Προέδρου καθώς και μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ με μεγάλη συμμετοχή.
'Eγινε αναλυτική παρουσίαση τρεχόντων ζητημάτων από τον Πρόεδρο της Ένωσης και επακολούθησαν διάφορες ερωτήσεις 
από τους παρισταμένους.

από το ΔΣ Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης

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.

Ευχαριστήρια επιστολή

Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον ιατρό ορθοπεδικό, αντιπλοίαρχο ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ, για την 
εξαιρετική και επιτυχή χειρουργική επέμβαση στον υπερήλικα πατέρα μου. Επιπλέον εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και τα συγχα-
ρητήριά μου στις Αντιπλοιάρχους Διευθύνουσες του 4Δ, ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ καθώς και στο νοση-
λευτικό προσωπικό για την επιστημονική κατάρτιση, την αμεσότητα και την ανθρωπιά που έδειξαν και προσέφεραν απλόχερα στον 
υπερήλικα πατέρα μου, ο οποίος νοσηλεύτηκε στην ορθοπεδική κλινική. Σας ευχαριστώ έναν-έναν ξεχωριστά και όλους μαζί και 
πιστεύω, ότι πάντα θα σας διέπουν ο επαγγελματισμός και η ανθρωπιά.  

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χρήστος Ρουμελιώτης ΠΝ

Διάφορα

Ευχαριστήρια επιστολή

Προσφάτως έκανα εγχείρηση στην καρδιά μου, στο 401 ΓΣΝ Αθηνών. Έχω την ανάγκη να εκφράσω την ικανοποίησή μου από τις 
υπηρεσίες υγείας που μου παρασχέθηκαν από την Καρδιοχειρουργική Κλινική του 401 ΓΣΝ Αθηνών. Εισήχθην στην Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική την 28/09/2015 για να χειρουργηθώ στην καρδιά. Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιοχειρουρ-
γικής Κλινικής με την εμπειρία που διαθέτει, εκτελώντας κατά γράμμα όσα προστάζουν τα πρωτόκολλα της υγείας αλλά και με 
αγάπη για το έργο που επιτελούν, με χειρούργησαν και με περιέθαλψαν και όλα πήγαν άριστα.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου πρώτα απ όλους στον καρδιοχειρουργό Λοχαγό (ΥΙ) ΔΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ ο οποίος 
με ενθάρρυνε και με χειρούργησε και θεωρώ πως η ζωή μου πλέον οφείλεται σ’ αυτόν. Επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα 
των γιατρών που έλαβαν μέρος στην χειρουργική επέμβαση και κατά την παραμονή μου στην Μ.Ε.Θ. Πλοίαρχο (ΥΙ) ΜΩΡΑΪΤΗ 
ΣΩΤΗΡΙΟ, Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ), ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ταγματάρχη (ΥΓ), ΤΣΙΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ & Ανθυποπλοίαρχο (ΥΝ) ΚΑΡΑ-
ΝΑΣΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ και το νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν παρόντες, όταν τους είχα ανάγκη. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την προϊ-
σταμένη της κλινικής η οποία φροντίζει να λειτουργεί το νοσηλευτικό προσωπικό στην εντέλεια και ιδιαίτερα την Υπολοχαγό (ΥΓ) 
ΤΣΟΡΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ και που μου παρείχαν τη φροντίδα τους και τις υπηρεσίες τους με χαμόγελο και αγάπη.                   

Για εμένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, δεδομένου ότι πρώτη φορά μπήκα σε χειρουργείο και εισέπραξα ανθρωπιά και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άγνωστους σε μένα ανθρώπους και θα τους είμαι πάντα ευγνώμων.

Επίσης ευχαριστώ τον Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΕΡΑΚΗ του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης για την γρήγορη και 
σωστή αντιμετώπιση του προβλήματός μου. Ευχαριστώ όλους εκ βάθους καρδίας 

 Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Τζοτζολάκης ΠΝ  
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Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας 
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΝ
Κύριε Αρχηγέ Στόλου
Κύριοι Αρχηγοί ΓΕΣ και ΓΕΑ
Κύριοι Ναύαρχοι
Κύριοι Διοικητές
Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΝ και ΑΣ
Ενδοξοι Βετεράνοι του Β΄ Π.Π.
Κύριοι Πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων Σ.Ξ. και Π.Α. 
Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/
ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ-Καρδιοπαθών
Κύριοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες και κύριοι

Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, για να τιμή-
σουμε την μνήμη και να υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη 
στους ηρωικούς νεκρούς Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Ναυτοδι-
όπους του Π.Ν., που έπεσαν μαχόμενοι κατά την διάρκεια του Β΄Π.Π., 
καθώς και στους μετά τον πόλεμο πεσόντες κατά την διάρκεια πολε-
μικών επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγ-
μένης υπηρεσίας. Η ΕΑΑΝ η οποία εκπροσωπεί και τους αποστράτους 
Αξιωματικούς του Λ.Σ. θεωρεί καθήκον της να περιλαμβάνει και τους 
πεσόντες του Λ.Σ. και αυτό άλλωστε πράττει.

Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών συναδέλφων προς την 
Πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από 
την παράδοση του σύγχρονου Έλληνα μαχητή και απορρέει από τον 
όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός του.

Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά ζωής και θείο χάρι-
σμα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.

Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως μοναδικό 
εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, 
πολέμησαν, τραυματίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας, δίνοντας την 
ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Έλληνες απανταχού της γης 
υπερήφανους.

Τα πληρώματα των Ελληνικών πλοίων του Πολεμικού και Εμπορι-
κού Ναυτικού μεγαλούργησαν στο πλευρό των συμμάχων επιδεικνύο-
ντας απαράμιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και πίστη στο αγαθό της ελευθε-
ρίας και προκαλώντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους.

Όταν ο κατακτητής πάτησε τα Ελληνικά ιερά χώματα τον Απρίλιο 
του 1941, τα Ελληνικά πολεμικά πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από 
την δράση της Γερμανικής αεροπορίας, κατέφυγαν στην Μ. Ανατολή 
για να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων.

Ελληνικά πολεμικά και εμπορικά πλοία πλέοντα σε όλες τις θάλασ-
σες και τους ωκεανούς, συνέβαλαν με την αποτελεσματική δράση τους 
στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στην τελική ήττα της ναζιστικής 
Γερμανίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε όλους εκείνους, στε-
λέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ. που στις δύσκολες ημέρες της κατοχής της 
χώρας μας, εντάχθηκαν σε οργανώσεις και διεξήγαγαν από το εσωτε-
ρικό τον αγώνα κατά των κατακτητών. Σημαντικός αριθμός αυτών συ-
νελήφθη και εκτελέστηκε.

Αλλά τα ιδεώδη αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την περίοδο που η 
χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα παιδιά σε χαλεπούς για την μνήμη 
μας χρόνους μετά την απελευθέρωσή της.

Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συμβολή των στελεχών του Π.Ν. 
στην παγίωση της εσωτερικής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δημο-
κρατικού μας πολιτεύματος.

Οι δάφνες, όμως, της δόξας δεν ανήκουν μόνο στους ηρωικούς 
νεκρούς μαχητές. Ανήκουν επάξια και σε όλους τους επιβιώσαντες 
συμπολεμιστές τους, ορισμένοι των οποίων, ως παλαίμαχοι βετεράνοι 
μάς τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Σε αυτούς θα πρέπει η Πολι-
τεία να στρέψει περισσότερο την στοργή της και ως ύστατη ευγνωμο-
σύνη να θεσπίσει Εθνική ημέρα του Βετεράνου, όπως αυτό συμβαίνει 
σε πολλά Κράτη, που ήδη έχει δρομολογηθεί από τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας.

Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέμησαν κατά την διάρκεια 
του Β΄ Π.Π., κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, μα-
κριά από την Πατρίδα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, υπηρετώντας 
με την ελεύθερή τους βούληση στις ελεύθερες ναυτικές δυνάμεις της 
Πατρίδας, εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό 
μας.

Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του Π.Ν. που έπεσαν 
κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στην Κύπρο και στα Ίμια, 
αλλά και στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος, αποτελούν τρα-
νό παράδειγμα αυτοθυσίας και συμβολής των στελεχών των Ε.Δ. στην 
εθνική ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.

Στην σύντομη αυτή ομιλία δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί με 
λεπτομέρειες η ηρωική δράση των Πολεμικών πλοίων και ο τρόπος 
θυσίας όλων των γενναίων συναδέλφων μας, γιατί είναι τόσα πολλά 
τα κατορθώματά τους, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να ανα-
φερθούν.

Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόμεθα από τα κατορθώματά τους και 
θα είμαστε έτοιμοι να γίνουμε αντάξιοί τους, εάν η Πατρίδα το θελή-
σει.

Φόρος τιμής ανήκει επίσης στις ορφανικές οικογένειες των ηρώων 
οι οποίες άντεξαν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια τον χαμό των αγα-
πημένων τους προσώπων.

Σήμερα τα στελέχη των Ε.Δ. ευρίσκονται πάλι σε πόλεμο, έστω 
και εάν αυτός είναι οικονομικός. Η διαφορά με τους ήρωες του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου είναι ότι ο εχθρός που αντιμετωπίζουν δεν είναι 
ορατός και κυρίως ότι οι οικογένειές τους δεν ευρίσκονται στα μετώπι-
σθεν, αλλά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε πόλεμο ευρίσκονται και 
οι απόστρατοι, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι και αγωνίζο-
νται πλέον για την επιβίωσή τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου 
επιτραπεί μία παρέμβαση που λόγω της ιερότητας της ημέρας θα ηχή-
σει περίεργα, αλλά είναι απαραίτητη, λόγω των συνεχών επιδρομών 
στο εισόδημα των Αποστράτων. Δεν αντέχουμε άλλη περικοπή, δεν 
διαπραγματευόμεθα την αξιοπρέπειά μας και απαιτούμε από την Πο-
λιτεία να αναγνωρίσει την προσφορά μας στους αγώνες του Έθνους.

Είναι όμως βέβαιο ότι σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία 
για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που άπτονται της εξωτε-
ρικής πολιτικής και άμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι πάλι στην 
πρώτη γραμμή και θα συνεισφέρουν στο αίσθημα ασφαλείας που αι-
σθάνεται ο Ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει να 
εργάζεται απερίσπαστος στο έργο ανάταξης της χώρας.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών συναδέλφων μας και ας 
προσευχηθούμε κατά την διάρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακο-
λουθήσει, για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.

 Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

Ομιλία Προέδρου ΕΑΑΝ την 18 Νοεμβρίου 2015 
στο Ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων στο ΚΕΠΑΛ

Διάφορα
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Τ α έργα τους αποτέλεσαν τις βάσεις όλων των 
επιστημών και αυτής της οικονομίας, η οποία 

τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση αποτε-
λεί μέρος της καθημερινότητάς μας.

Θεωρούνται και οι πρώτοι στην οικονομική σκέ-
ψη, μιας και προηγούνται των μετέπειτα οικονομο-
λόγων π.χ. Adam Smith κ.ά.
Ξενοφών
Ο Ξενοφών μαθητής του Σωκράτη σε ερώτησή του 
«τι εστί φιλοσοφία» απάντησε «δεν γνωρίζω», και 
ο Σωκράτης του απάντησε «έπου και μάνθανε». Η 
απολογία του είναι έργο του μηθητή του καθώς και 
ο ορισμός της οικονομίας διά στόματός του. «Οικο-
νομία επιστήμη τινος όνομα εστίν» ώσπερ η Ιατρική 
και Χαλκευτική και Τεκτονική.

Ο Ξενοφών στα έργα του «Οικονομικός - Οικο-
νομικοί πόροι» αναφέρεται στην οικιακή οικονομία 
και την τέχνη της Γεωργίας για επάρκεια αγαθών 
για τη σίτιση της πόλης. «Αλυσιτελείς αι γεωργίαι 
γίγνονται, ώστε πολλοί αφέμενε του την γην εργά-
ζεσθαι, επί εμπορίας και καπηλείας και τοκισμούς 
τρέπονται».

Οι επιδοτήσεις από την ΕΕ είχαν σαν αποτέλε-
σμα την εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών 
με αρνητικά αποτελέσματα και στροφή των γεωρ-
γών σε άλλες πιο προσοδοφόρες ενασχολήσεις. 
Κάνει διάκριση επιχειρηματία - διαχειριστή (μάνα-
τζερ) θεωρώντας τη διαχείριση άκρως απαραίτητη 
για μεγαλύτερη απόδοση. Στο έργο του «Οικονομι-
κοί πόροι» θεωρεί ότι το εισαγωγικό και εξαγωγικό 
εμπόριο, ωφελεί την πόλη και αποβλέπει στην ανύ-
ψωση του βιοτικού επιπέδου του λαού της πόλης.

Πρότεινε στην Εκκλησία του Δήμου την αξιοποί-
ηση του υπεδάφους (Μεταλλεία Λαυρίου) και τον 
λιμένα του Πειραιά. Ότι ίσχυε πριν από 2500 και 
πλέον έτη ισχύει και σήμερα με την εκμετάλλευση 
του Πειραιά και άλλων λιμανιών της χώρας από τις 
πολυεθνικές (επακόλουθο του μνημονίου). 
Πλάτων
Φιλόσοφος και οικονομολόγος. Αναφέρεται στη ροπή 
του ανθρώπου στην απληστία, το κυνήγι του χρήμα-

τος ήτοι: προς τη χρηματιστική οικονομία. «Πας τ’ επί 
γης και υπό γης χρυσός αρετής ουκ αντάξιος». Σ’ όλες 
τις εκδηλώσεις της ζωής ως πρώτη προϋπόθεση θέτει 
την Αρετή και όχι τα χρήματα. «Χρημάτων επιμέλειαν 
ειρήκαμεν ως χρη τελευταίαν τιμάν». Είναι αντίθετος 
με τη χρηματιστική κερδοσκοπία και όλες οι σκέψεις 
του γενικά περιστρέφονται γύρω από το θέμα της 
ηθικής τάξης της πολιτείας.

Αριστοτέλης
Οι οικονομικές σκέψεις του ευρίσκονται στα έργα 
του «Πολιτικά», Ηθικά Νικομάχεια, Οικονομικά, Ρη-
τορική προς Αλέξανδρο. Τα έργα του ήλθαν στη Δυ-
τική Ευρώπη 1100 μ.Χ. από τους Άραβες Εβραίους 
μέχρι τότε μόνον ο Σωκράτης και ο Πλάτων ήσαν 
γνωστοί.

Οι διανοούμενοι (Σωκρατικής αντίληψης) ήλθαν 
σε ρήξη με τους εμπόρους (σήμερα τεχνοκράτες) 
με αποτέλεσμα την ανατροπή του ποιοτικού ηθικού 
κανόνα ΑΡΕΤΗ-ΗΘΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με τον ποσοτικό 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΛΟΥΤΟΣ-ΔΥΝΑΜΗ για πρώτη φορά 
στην ιστορία του κόσμου. Στη μεγάλη αυτή ανατρο-
πή οφείλεται ο ανταγωνισμός της «κατά φύσιν οικο-
νομία» με την «παρά φύσιν χρηματιστική, την οποία 
βιώνουμε σήμερα, με την αύξηση του πλούτου υπέρ 
των ολίγων εις βάρος των πολλών (πτωχών) με επέ-
κταση της δύναμης των ισχυρών κρατών έναντι των 
μικρών. Ο χρηματιστιριακός δείκτης των αγορών 
ανεβοκατεβαίνει, ένας μηχανισμός που προσδιο-
ρίζεται από τις αγορές. Οι οικονομολόγοι θεωρούν 
ότι η σχέση πολιτικής - ηθικής είναι ελάχιστη ή ανύ-
παρκτη. Η κατάργηση του κοινωνικού κράτους είναι 
αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής προσέγγισης στη 
ζωή των ανθρώπων. Στην Αθηναίων πολιτεία ίσχυε 
η Αρετή (Πλάτων) και η τελολογική σκέψη του Αρι-
στοτέλη.

Η υπερχρέωση των κρατών γνωστή, ενδεικτικά 
αναφέρονται μερικοί λόγοι: 

α) Μη καλή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, 
β) Επαναλαμβανόμενος δανεισμός έξωθεν, χω-

ρίς ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων με ανάλογη μείω-
ση και εκ του πλεονάσματος αντίστοιχη ανάπτυξη, 

Oι οικονομικές σκέψεις των φιλοσόφων
Σωκράτους - Πλάτωνος - Ξενοφώντος - Αριστοτέλους
Η οικονομία του σήμερα

Γράφει η Υποναύαρχος (Ν) εα Β. Παπαμιχαήλ ΠΝ
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γ) Διαφθορά, δοσοληψίες «μεσιτείες για αγορές 
εξοπλισμών»,

δ) Φοροδιαφυγή (λίστες με ονόματα) σε τράπε-
ζες εξωτερικού με διασφαλισμένο το απόρρητο των 
συναλλαγών,

ε) Ατελείς μηχανισμοί είσπραξης φόρων, ου-
δέποτε έγινε προσπάθεια προς τον τομέα αυτό, 
όπου οι φόροι να είναι αντίστοιχοι των περιουσι-
ακών στοιχείων, ώστε οι έχοντες και κατέχοντες να 
πληρώνουν φόρους και όχι να φοροδιαφεύγουν, 
ακόμη υπάρχουν κατηγορίες ομάδων που με νομο-
θετικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται σε καταβολή φό-
ρων. Αντίθετα στην Αθηναίων πολιτεία οι πλούσιοι 
ήταν αρωγοί στην ευδαιμονία της πόλης, γνωστές 
σε όλους οι χορηγίες όπως: Ανάληψη αγοράς, συ-
ντήρηση τριήρεων για την υπεράσπιση της πόλης, 
θεατρικές χορηγίες (σκοπός εκπαιδευτικός) καθώς 
και ανάληψη άλλων έργων για βελτίωση συνθηκών 
της πόλης. Αντάλλαγμα αυτών των προσφορών, η 
ενασχόλησή τους με τη φιλοσοφία, εξασφάλιση 
ηρεμίας στην πόλη και πρόληψη εγκληματικότητας. 
Συνέχεια των λόγων υπερχρέωσης της πατρίδας 
θα πρέπει ν’ αναφερθεί και η κατ’ επανάληψη από 
ειδικούς και μη μέσω των ΜΜΕ της πραγματικής 
αποτίμησης του χρέους, έμμεσα εκφράζεται κάποια 
αμφιβολία.

Η δίκαιη διεκδίκηση - λύση για επίτευξη συμφω-
νίας του χρέους με τους εταίρους στην πραγματική 
του διάσταση που παραπέμπτει στις βασικές αρχές 
ίδρυσης της ΕΕ της αλληλεγγύης και του ανθρωπι-
σμού είναι εφικτή. Η μη συμφωνία - απόρριψη εγεί-
ρει θέματα αδυναμίας από την πλευρά της διεκδί-
κησης της Ελλάδας, με αντίστοιχη άρνηση της ΕΕ για 
δικούς της λόγους... γνώμη του ιστορικού Fleischer 
ο οποίος ασχολήθηκε και με το κατοχικό δάνειο που 
υπερχρεώθηκε η Ελλάδα να καταβάλει ως βοήθεια 
στη Γερμανία, τη στιγμή που μόλις είχε εξέλθει του 
εμφυλίου· αναφέρεται δε και στους λόγους που η 
Γερμανία δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτή την υποχρέω-
ση, παρά τις οχλήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων 
κατά καιρούς.

Το θέμα της διασπάθισης του Δημόσιου χρήμα-
τος δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας, ούτε οι 
ασύμβατες συμφωνίες με άλλους λαούς, υπήρχε και 
στην αρχαιότητα (Αθήνα - Σπάρτη). Γνωστή η εμπλο-
κή του Θεμιστοκλή σε οικονομικό θέμα, καθώς και 
χρηματισμοί ημετέρων με τον Πέρση βασιλέα για 
κυριαρχία - δύναμη. Η διαφορά με το σήμερα είναι 
ότι η Πολιτεία τότε διέθετε ισχυρούς μηχανισμούς 
αντιμετώπισης. Μερικοί εξ αυτών:

α) εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων Ηλι-

αίας την οποία αποτελούσαν απλοί πολίτες όχι οι 
πλούσιοι. Στη Σπάρτη αρμόδια για τη Νομοθεσία - 
Δικαιοσύνη ήταν η Γερουσία. 

β) Δήμευση της περιουσίας εάν αυτή δεν κάλυ-
πτε τη ζημιά που είχε υποστεί η πόλη, ο υπαίτιος 
υποχρεούτο σε εργασία εφ’ όρου ζωής. 

γ) εξοστρακισμός
δ) θάνατος.
Τι ισχύει σήμερα; Η ανάγνωση του Συντάγματος 

και τα επί μέρους Νομοθετικά Διατάγματα δίνουν 
απαντήσεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια βιώνουμε 
τα αρνητικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις ενός 
επαχθούς χρέους μη βιώσιμου (όπως ισχυρίζονται 
οι ίδιοι), αποτέλεσμα τα μνημόνια 1, 2, 3... και έπε-
ται η συνέχεια. 

Η Τρόικα -σήμερα θεσμοί- υπέπεσαν σε λάθη και 
παραλείψεις, παρά την αποδοχή τους, σε ουδεμία 
διόρθωση και αναγνώριση δεν προέβησαν παρά 
απόλυτη ΣΙΩΠΗ. Τους προηγούμενους μήνες έγι-
ναν Σύνοδοι κορυφής - συσκέψεις πρωθυπουργών 
- Υπουργών Οικονομίας της ΕΕ με νέες προτάσεις - 
αντιπροτάσεις - μελέτες - ακολούθησαν αναβολές,  
παρατάσεις χρόνων οι οποίες συνεχίζονται προς 
όφελος των δανειστών. Η εμμονή τους στις λεγόμε-
νες διαρθρωτικές αλλαγές, οδηγεί σε συνεχή λιτότη-
τα χωρίς να συνοδεύονται από αντίστοιχη ανάπτυξη 
κάτι που αποτελεί βασικό όρο της οικονομίας

Το οικονομικό πρόβλημα μιας μικρής χώρας με 
προβολή σε καθημερινή βάση από τα διεθνή ΜΜΕ 
με το τραπεζικό σύστημα, τις αυθεντίες των Οικο-
νομολόγων να μην έχει λυθεί ακόμη, είναι κάτι το 
ασύνηθες με πολλά ερωτηματικά. Εάν υπάρχει 
πραγματική βούληση των εταίρων για την επίλυση 
με όρους συμβατούς σύμφωνα με τους ιδρυτικούς 
κανόνες (ισοτιμίας, αλληλεγγύης), το Διεθνές Δίκαιο 
και τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την οικονομία των 
λαών λύση υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση η Ελλά-
δα οδηγείται σε έξοδο (Grexit).

Η πατρίδα μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη πε-
ρίοδο της ιστορίας της, το οικονομικό πρόβλημα, τα 
νέα δεδομένα διεθνώς, συμφωνίες, συμμαχίες, με-
τακινήσεις πληθυσμών, φυσικές καταστροφές είναι 
λόγοι για ετοιμότητα, ετοιμότητα με επιστροφή στις 
αξίες που εγκαταλείφθησαν χάριν μιας παροδικής 
καταναλωτικής ευδαιμονίας. Η στροφή προς τα έσω 
«Γνώθι σ’ αυτόν» ο καθαρός νους, η προσπάθεια 
ενός εκάστου εξ ημών με την οικογένειά του, μπορεί 
να αποτελέσει μέρος της αλλαγής χάριν της πατρί-
δας και της συνέχειάς της στον πλανήτη γη

Ο θεϊκός παράγων είναι πάντα εν δυνάμει, όταν 
το επιδιώκουμε με όλη μας την ψυχή.                                    
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Αξιότιμε κ. Αρχηγέ
Επ’ ευκαιρία της πρόσφατης απομάκρυνσής μου από το 

ενεργό Υγειονομικό δυναμικό του ΠΝ και με βάση την βιω-
ματική εμπειρία μου από τα Υγειονομικά τεκταινόμενα  στις 
Ένοπλες δυνάμεις υπό τις παρούσες συνθήκες  της δυσμενούς 
οικονομικής συγκυρίας της χώρας μας, θα παραθέσω διαπι-
στώσεις – προτάσεις, για τη μετεξέλιξη του Υγειονομικού ΠΝ 
επ’ ωφέλεια παροχής βέλτιστων υπηρεσιών Υγείας στους δι-
καιούχους περίθαλψης του ΠΝ.

Σε πρόσφατη ημερίδα Ενώσεως Στρατιωτικών Ιατρών 
στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (22-3-2015) από νεαρό προς 
ειδίκευση Αξιωματικό Ιατρό της Π.Α παρουσιάσθηκαν τα απο-
τελέσματα ενδιαφέρουσας έρευνας (αποστολή e-mails) σε εν 
ενεργεία Αξιωματικούς των Ε.Δ (ενεργό υπηρεσία <20 έτη) ως 
επίσης και σε αποστράτους (παραιτηθέντες ως επί το πλεί-
στον νέους την ηλικία) και διεφάνη η τάση παραίτησης νεα-
ρών Ιατρών των Ε.Δ  και η αποδοχή τους για σταδιοδρομία 
σε Νοσοκομεία του Εξωτερικού (Ευρώπη –Αμερική). Ως κύριοι 
λόγοι παραιτησής τους προβλήθηκαν οι εξης .

α. Καθυστέρηση της εκπαίδευσής τους (ειδίκευσή τους) 
κατά μέσο όρο και στους τρεις κλάδους 5-6 έτη.

β. Κακή οργάνωση – διοίκηση  χωρίς να γίνεται σωστή δια-
χείριση καλά εκπαιδευμένου Ιατρικού προσωπικού.

γ. Πολύ άσχημες αποδοχές στα πλαίσια της οικονομικής 
κρίσης, σε σύγκριση με συναδέλφους τους – συμφοιτητές 
τους από το Πανεπιστήμιο οι οποίοι στο 70% βρίσκονται στο 
εξωτερικό με καλές αποδοχές.

Συμπέρασμα: Οι Ιατροί των Ε.Δ προερχόμενοι από τη ΣΣΑΣ 
είναι πλέον άριστοι των αρίστων από τους εισακτέους στις Ια-
τρικές Σχολές τους οποίους οι Ε.Δ θα τους χάνουν.

Ανά τριετία περίπου παρατηρείται αποστρατεία αξιωμα-
τικών (ΥΙ) στο βαθμό του Πλοιάρχου ως ένα βαθμό συνέπεια 
του συνωστισμού στον ίδιο βαθμό ειδικευμένων και εξειδι-
κευμένων Αξιωματικών (ΥΙ) της ίδιας Ειδικότητας .

Από τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 1και 2 συμπε-
ραίνεται ότι το Υγειονομικό σώμα του ΠΝ θα απογυμνώνεται 
αφ’ ενός από νέους – εξειδικευμένους Ιατρούς για την ανα-
τροφοδότηση τους σώματος αφ’ ετέρου από έμπειρο – εξει-
δικευμένο προσωπικό στην πλέον παραγωγική φάση της δρα-
στηριότητάς του.

Οι ηλικίες 45-65 πρακτικά θεωρούνται ως οι καλύτερες 
ηλικίες όπου ο Αξιωματικός (ΥΙ) έχει αποκτήσει όλη εκείνη την 
γνώση και εμπειρία ώστε η προσφορά του τόσο στον ασθενή 
όσο και στον εκπαιδευόμενο-ειδικευόμενο Ιατρό (εκπαίδευση 
– διδασκαλία) να είναι η καλύτερη.

Η καθήλωση ενδεχομένως των Αξιωματικών (ΥΙ) στον βαθ-
μό Πλοιάρχου – Αρχιπλοιάρχου για αρκετά έτη σε Διοικητι-
κές θέσεις (Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας– Υποδιευθυντής 
ΝΝΑ– ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ-ΑΝΥΕ, Δ/ντης ΝΝΑ κ.λπ.) ελαχιστοποιεί όλη 
αυτή την προσφορά, ενώ η μεγάλη παραμονή των σε διευθυ-
ντικές θέσεις Κλινικών– Εργαστηρίων, στερεί από τους μικρό-
τερους της ίδιας ειδικότητας την ομαλή εξέλιξή τους.

Το ΠΝ χάνει την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί  λειτουργικά 

όλο το εξειδικευμένο έμψυχο ιατρικό προσωπικό του, για την 
καλύτερη (ποιοτικά και ποσοτικά) προσφορά του στον ασθενή 
έως την ηλικία των 65 ετών που η πολιτεία θα πρέπει να θεσπί-
σει ως ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης και αποστρατείας του.

Προς επίρρωση των όσων υποστηρίζω στις πιο πάνω πα-
ραγράφους παραθέτω την προσωπική μου εμπειρία. Μολονό-
τι εκπαιδεύτηκα και μετεκπαιδεύτηκα στο πιο έγκριτο / διάση-
μο κέντρο αναφοράς για συστηματικά / αυτοάνοσα νοσήματα 
υπό Καθηγητή Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης εξ Αμερικής, 
επί μία δεκαετία (1990-2000) ως ο μόνος ειδικευμένος/ με-
τεκπαιδευμένος Ρευματολόγος, δεν κατέστη δυνατό να δημι-
ουργήσω αυτόνομη Ρευματολογική κλινική (δεν προβλεπόταν 
στον ΚΟΛ του ΝΝΑ). Οι μεταθέσεις μου εκτός ΝΝΑ, 1993-94 σε 
Αρχηγείο Στόλου, 1997-99 σε ΝΝΣ ως Παθολόγος– Υποδιευθυ-
ντής ΝΝΣ ήταν τροχοπέδη να οργανώσω Ιατρείο– Κλινική για 
τα σοβαρά χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα που αναζητούσαν 
εκτός ΝΝΑ στέγη. Μετά το 2001 προστέθηκε ο 2ος ειδικευ-
μένος Ρευματολόγος και ο νέος ΚΟΛ του ΝΝΑ προέβλεψε, ως 
ανεξάρτητη αυτόνομη και τη Ρευματολογική κλινική.

Έκτοτε σταδιακά και ραγδαία η κλινική οργανώθηκε από 
πλευράς λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων, χώρο βραχείας νο-
σηλείας για χορήγηση σε μηνιαία βάση βιοτεχνολογικών προ-
ϊόντων (μονοκλωνικών αντισωμάτων – βιολογικών παραγό-
ντων) για χρόνια – ανίατα αυτοάνοσα νοσήματα και προ έτους 
μετά την υποβολή στο ΚΕΣΥ τεκμηριωμένου φακέλου για το 
προσωπικό, κλινικό – εκπαιδευτικό έργο και τα πεπραγμένα 
της Κλινικής τα τελευταία έτη, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε 
σε ΦΕΚ (985 TEΥΧΟΣ Β ` 17-4-2014.          ) η εκπαίδευση για 
πλήρη ειδικότητα Ρευματολογίας σε δύο Ιατρούς εκ πολιτών 
στο ΝΝΑ.

Σημειώνεται ότι τα χρόνια αυτά της παραγωγικής ανάπτυ-
ξης της Κλινικής είχα είτε παράλληλα καθήκοντα εντός του 
Νοσοκομείου όπως Δ/ντής  Εκπαίδευσης και Έρευνας, Δ/ντής 
επί δυόμισυ έτη και Παθολογικής Κλινικής από έλλειψη τότε 
έμπειρων – ειδικευμένων ειδικών Παθολόγων, Δ/ντής Ιατρι-
κής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, είτε μεταθέσεις εκτός ΝΝΑ 
όπως: ΓΕΝ/ΔΥΓ-1, ΑΝΥΕ, Δ/ντής ΝΝΚ και τα τελευταία δύο έτη 
ως Αρχιπλοίαρχος σε ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ και ΓΕΝ/ΔΥΓ.

Από τα πιο πάνω τεκμαίρεται ότι η αφοσίωσή μου και η 
παραγωγικότητά μου στο έργο της ειδικότητάς μου (κλινικό, 
εκπαιδευτικό κλπ) χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια και διακό-
πτεται συχνά από συχνές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από 
το Στρατιωτικό σκέλος της διττής ιδιότητος του Στρατιωτικού 
Ιατρού.

Υπό τις συνθήκες αυτές ένας Υγειονομικός Αξ/κός χωρίς να 
εκδηλώσει το peak της παραγωγικής Υγειονομικής προσφοράς 
του αποστρατεύεται σε σχετικά νέα ηλικία. Προσωπικά είχα 
μια λίστα αναμονής ασθενών έως τρείς μήνες μολονότι δύο 
φορές την εβδομάδα έβλεπα 2-3 φορές περισσότερους ασθε-
νείς πέραν των προγραμματισμένων ραντεβού και η ειδικό-
τητά μου υπολείπεται σημαντικά σε ειδικευμένους Ιατρούς.

Κατόπιν των ανωτέρω για την καλύτερη σταδιοδρομική 
εξέλιξη και αξιοποίηση των Αξ/κών(ΥΙ) προτείνεται:

Επιστολή Αρχιπλοιάρχου (ΥΙ) Π.Ν. Ευθ. Σταυρόπουλου 
για μετεξέλιξη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Ν.
7 Απριλίου 2015

Διάφορα
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H δημιουργία του θεσμού των εξ εφέδρων Αξιωματι-
κών(ΥΙ) και για τις ηλικίες 55-65 ετών.

Ο θεσμός αυτός θα είχε σαν στόχο:
Οι Αξιωματικοί (ΥΙ) στην ηλικία των 55 ετών να τίθενται εξ 

αριστερών στην επετηρίδα.
Να γίνονται αυτόματα επίτιμοι Διευθυντές των κλινικών 

της ειδικότητας των.
Να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην λειτουργία της 

κλινικής χωρίς όμως να παρεμβαίνουν στα διοικητικά της κλι-
νικής ή του νοσοκομείου, ως κάτωθι: 

Να έχουν προκαθορισμένα Εξωτερικά Ιατρεία (πρωί ή 
απόγευμα) για την εξυπηρέτηση των ασθενών που επιθυμούν 
να εξετασθούν από αυτούς ( μέσω των προκαθορισμένων ρα-
ντεβού) χωρίς όμως να παρεμβαίνουν στα προγράμματα της 
κλινικής.

Να πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβάσεις στα χει-
ρουργεία (πρωί ή απόγευμα) για ασθενείς που δικαιούνται 
να χειρουργηθούν στο ΝΝΑ και επιθυμούν να χειρουργηθούν 
από τους εν λόγω γιατρούς, σε προκαθορισμένες ημέρες χω-
ρίς όμως να παρεμβαίνουν στα προγράμματα της κλινικής. 

Να λειτουργούν στα κλινικά ή μη εργαστήρια σε προκαθο-
ρισμένο χρόνο (διαγνώσεις, εκτελέσεις εργαστηριακών εξετά-
σεων, ραδιοϊσοτοπικών μελετών, κλπ).

Να διευκολύνουν με εβδομαδιαίο εσωτερικό πρόγραμμα 
στη λειτουργία της κλινικής, επισκέψεις στους θαλάμους των 
εσωτερικών ασθενών, εκπαιδεύοντας τους ειδικευόμενους, 
μεταφέροντας τις γνώσεις τους συζητώντας τα περιστατικά 
και απαλλάσσοντας τον εκάστοτε Διευθυντή της κλινικής, 
ώστε αυτός να ασχολείται με διοικητικά γραφειοκρατικά της 
κλινικής του, όπως τουλάχιστον γίνεται σε όλα τα Νοσοκομει-
ακά Κέντρα των ΗΠΑ, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν στη θερα-
πευτική αγωγή των ασθενών της κλινικής, αλλά συζητώντας 
την τυχόν διαφορετική γνώμη με τους αντίστοιχους θεράπο-
ντες ιατρούς της κλινικής.

Να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κλήσεων για έκτακτα πε-
ριστατικά, εφόσον υπάρχουν ανάγκες.

Να ακολουθείται η διαδικασία εισαγωγής των ασθενών 
των στην κλινική μέσω των διαδικασιών των κενών κλινών.

Να ενημερώνουν τον αρμόδιο διευθυντή της κλινικής 
για τα περιστατικά τα οποία εισάγουν στην κλινική και για το 
οποία θα είναι ιατρικά υπεύθυνοι.

Όλες οι παραπάνω σκέψεις θα είχαν ως αποτέλεσμα:
Το Πολεμικό Ναυτικό να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθ-

μό το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του.
Να μη χάνει έμπειρους ιατρούς στην πλέον παραγωγική 

φάση της ζωή τους, είτε τοποθετώντας τους σε διοικητικές θέ-
σεις, είτε αποστρατεύοντας τους.

Να δώσει τη δυνατότητα λειτουργίας εξωτερικών ιατρεί-
ων- χειρουργείων- εργαστηρίων τις πρωινές, απογευματινές 
ή βραδινές ώρες.

Να φέρει την ελπίδα και το ενδιαφέρον σε όλους τους μι-
κρούς σε βαθμό Αξιωματικούς (ΥΙ), οι οποίοι πλέον θα γνωρί-
ζουν ότι έως την ηλικία των 55 ετών θα έχουν εξελιχθεί, εφό-
σον τους κρίνει ικανούς η υπηρεσία, σε όλες τις βαθμίδες της 
ιεραρχίας (Διευθυντές κλινικών, Υποδιευθυντές ΝΝΑ, ΑΝΥΕ, 
Διευθυντής ΝΝΑ, ΔΥΓ) και μετά ως τα 65 θα ασχοληθούν απο-
κλειστικά με το αντικείμενο της ειδικότητα τους, προσφέρο-
ντας ιατρικές γνώσεις και υπηρεσίες στο Πολεμικό Ναυτικό, 
που θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι τους το αγαπάνε.

Αύξηση του αριθμού των υπηρετούντων Ιατρών στο Νο-
σοκομείο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία και 
υλοποίηση των ως άνω σκέψεων αποτελούν:

Ο Αξιωματικός (ΥΙ) στην ηλικία των 55 ετών να έχει καλύ-
ψει όλες τις βαθμίδες στρατιωτικής εξέλιξης στην ιεραρχία, 
εφόσον κρίνεται ικανός από την ηγεσία ΠΝ, όπως αυτό συμ-
βαίνει με τους ηλικιακά συνομήλικους Μάχιμους, Μηχανικούς 
ή Οικονομικούς Αξιωματικούς.

Η πλήρης στελέχωση του Νοσοκομείου με νοσηλευτικό, 
παραϊατρικό, βοηθητικό πολιτικό προσωπικό με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας του όλο το 24ωρο, 
προσφέροντας πλήρη κάλυψη και λειτουργία εξωτερικών ια-
τρείων (πρωί- απόγευμα), εξειδικευμένων και μη, λειτουργία 
κανονικών χειρουργείων (πρωί- απόγευμα), όπως πραγματο-
ποιούνται σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Αναδιοργάνωση του ΠΟΥ ΝΝΑ, έχοντας σαν βάση:
Απαλλαγή του ΝΝΑ από το ΠΟΥ του ΠΝ.
Καταγραφή όλων των κλινικών, εξωτερικών ιατρείων ερ-

γαστηρίων που θα λειτουργούν στο ΝΝΑ σαν τριτοβάθμιο Νο-
σοκομείο.

Καταγραφή της αναγκαίας στελέχωσης όλων των κλινικών, 
εξωτερικών ιατρείων, εργαστηρίων με το απαραίτητο προσω-
πικό (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό, πολιτικό), όχι το 
ελάχιστο δυνατό, αλλά αυτό που θα επιτρέπει την απόλυτα 
ασφαλή λειτουργία τους ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο, που θα 
λειτουργεί όλο το 24ωρο (σε όλα τα επίπεδα νοσηλείας, εξω-
τερικών ιατρείων, Επειγόντων…).

Η δυνατότητα απομάκρυνσης του Αξιωματικού (ΥΙ) από 
την εφεδρεία, εφόσον αυτός εμπλέκεται στα διοικητικά της 
Κλινικής (προγράμματα εξωτερικών ιατρείων, χειρουργείων 
κλπ) με συνοπτικές διαδικασίες.

Επιτροπή αποτελούμενη από τον αρχηγό του ΠΝ, τον ΔΥΓ 
και τον Δ/ντή  του Νοσοκομείου, που θα κρίνει αναφορές των 
Δ/ντών των Κλινικών για παρεμπόδιση του έργου τους από 
του εφέδρους Αξιωματικούς Ιατρούς  και θα προβαίνει σε πε-
ραιτέρω ενέργειες.

Τη δυνατότητα αυτόματης παραίτησης του ίδιου εφέδρου 
Αξιωματικού(ΥΙ) εφόσον ο ίδιος για προσωπικούς λόγους επι-
θυμεί.

Σας υποβάλλω το κείμενο με σκέψεις – προτάσεις μου ( 
ΕΓΑ-ΓΕΝ ) με την παράκληση να   τεθούν εις γνώση κ. Αρχηγού 
ΓΕΝ και μέχρι εάν και εφόσον κατά τη κρίση του δοθεί εντολή 
για επιτελική επεξεργασία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτε-
ρότητες της ειδικότητας που  υπηρετώ επί πολλά έτη όπως : 

α)  Ειδικότητα με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών εξω-
τερικού  Ιατρείου.          β)  Μακρόβια σχέση Ιατρού- ασθενούς 
λόγω της χρονίας φύσης των         νοσημάτων (συστηματικά 
αυτοάνοσα νοσήματα) υπό χρόνια ανοσοτροποποιητική   θε-
ραπεία  τύπου χημειοθεραπείας.

γ)  Επίδραση ψυχολογικών –κοινωνικών παραγόντων στην 
πάθηση με

ανάγκη για ολιστική   προσέγγιση του ασθενούς με συντο-
νισμό  και

κατευθύνσεις για πολύπλευρη αντιμετώπισή του και χρό-
νιο συναισθηματικό δέσιμο ασθενούς – ιατρού.

Αιτούμαι και παρακαλώ όπως με την ιδιότητα του επίτιμου 
Δ/ντου Ρευματολογικής κλινικής και επιστημονικού συνεργά-
τη να προσφέρω σε εθελοντική βάση τις ιατρικές υπηρεσίες 
μου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (λειτουργία εξωτε-
ρικού Ρευματολογικού Ιατρείου στο ΝΝΑ.).

Υποναύαρχος(ΥΙ) ΕΥΘ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διάφορα
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Χρήσιμα Στοιχεία για 
Μέλη ΕΑΑΝ
Ταυτότητες - Άδειες
Επιμέλεια: 
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπου-
λος ΠN, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Χαχαμί-
δου ΠΝ, Ναύτης (ΔΙΑΧ) Θ. Περιστέρης
1. Τα μέλη της ΕΑΑΝ μπορούν να εφοδιάζονται αποδεικτι-

κά στοιχεία ταυτότητας, άδειες που είναι απαραίτητα για 
ανάλογες χρήσεις.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται 
στην ΕΑΑΝ κατά περίπτωση για έκδοση αυτών αναγράφο-
νται κατωτέρω:

Α) ‘Εκδοση ταυτότητας Αποστράτου
α) Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής πράξης, ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙ-

ΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΚΛ).
β) Αντίγραφο Μερίσματος ΜΤΝ.
γ) Απόσπασμα Μητρώου ΠΝ ή αντίγραφο Φύλλου
μητρώου ΛΣ.
δ) Φ/Α πολιτικής Ταυτότητας Αποστράτου.
ε) Δύο (2) έγχρωμες Φωτογραφίες 2,5x3 με θερινή
στολή υπ’ αριθμ. 8 (ασκεπής) στον βαθμό αποστρατείας.
στ) Ομάδα αίματος.
ζ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ ).

Β) Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας Χηρών & Ορφανών Απο-
στράτου

α) Αποσπάσμα μητρώου ή αντίγραφο φύλλου μητρώου Αξι-
ωματικού.

β) Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημείωμα συντάξε-
ως.

γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων (2,5x3).
ε) Απονομή Μερίσματος ΜΤΝ.

Γ) Έκδοση ταυτότητας ΠΟΝ (Σύζυγοι ή τέκνα 18 έως 25 και άγα-
μα)

α) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων (2,5x3).
β) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας κάθε μέλους.
γ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
δ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ ).
Υποδοχή Πολυκαταστήματος:
Τηλ: 210-3466007 (13:30- 20:30)

Δ) Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (Σύζυγοι ή τέκνα 18 έως 25 και άγα-
μα)

α) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων (2,5x3).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρό-
σφατο.
γ) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας του μέλους.
δ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
ε) Παιδιά (18-25 ετών) Υπεύθυνη δήλωση «ότι είναι άγαμα»

Ε) Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (τέκνα άνω των 25 ή έγγαμο)
α) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ δικαιούχου Αξιωματι-

κού ε.α. (ή χήρας)
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτού-
ντος (παιδιού)
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Αποστράτου 

ή χήρας)
δ) Δύο φωτογραφίες 2x3 εκ. ανά άτομο (παιδιού)
ε) Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης μερίσματος 

(Αποστράτου ή χήρας) [ΜΤΝ]
Για περισσότερες πληροφορίες: Μηχανογράφηση
ΕΑΑΝ ΤΗΛ 210-3368662 FAX: 210-3310429

Βραδυά Bingo 
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εντευκτηρίου του παραρτήματός μας μουσικοχορευτική 
βραδιά Bingo με μεγάλη επιτυχία.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ, τα μέλη του Δ.Σ. ο Υποναύαρχος 
εα Κ. Ξύτσας ΠΝ, ο Αντιπλοίαρχος εα Ε Αναγνωστάκης ΠΝ,  πολλοί συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών τους καθώς και 
φιλικά πρόσωπα.
από το ΔΣ Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης

Διάφορα
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Παραθερισμός 2016
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 πίνα-
κες 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 περι-
όδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες 
να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον 
πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρω-
θεί 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 διατε-
θεί 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 παραθερι-
σμού της ΕΑΑΝ. Εάν δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν 
επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ 
τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων

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

νται 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 ανά-
λογα τα μέλη της οικογένειάς τους.

8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παρα-
θερισμού ΕΑΑΝ. Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-
3368663, 210-3368657.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ
Η διάρκεια παραθερισμού είναι:
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και 

το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.
- Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και 

το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.
- Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα 

δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγι-
στο μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 1 Ιουνίου 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, παν-
σιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παρα-
θερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα 
κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς 
να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 
450 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων- 
Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα από 
τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνα-
κες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο 
του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοι-
κιαζόμενα 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 ανα-
πληρωματικοί.

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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Αγαπητέ Βαγγέλη, φίλε, συμμαθητή, συνάδελφε
Σαν να μην πέρασε μια μέρα από την πρώτη μας συνάντηση 
- γνωριμία στη σχολή του Ναυτικού στον Πόρο και όμως πέ-
ρασαν 55 χρόνια. Εκεί, μου γύρισε τη μνήμη, το άκουσμα της 
θλιβερής είδησης. Και ήρθε και ξαφνικά για τους πολλούς μα 
και άδικα, γιατί ήρθε πρόωρα.

Επειδή με τον αείμνηστο εκτός της συναδελφικής σχέσης 
με συνέδεσε και φιλική, παρά τη συγκινησιακή φόρτιση θα 
ήθελα να καταθέσω δυο λόγια για τον Βαγγέλη συνάδελφο, 
φίλο, οικογενειάρχη.

Τον Αύγοστο του 1960, σε χαλεπούς και τότε καιρούς για 
την πατρίδα και το λαό της, κατατάχτηκε στη σχολή Ναυτο-
παίδων στον Πόρο, που ήταν και η ιδιαίτερη πατρίδα του. 
Αποφοίτησε 3 χρόνια μετά με την ειδικότητα του Διαχειρι-
στή. Υπηρέτησε σε πλοία και υπηρεσίες. Ευσυνείδητος επαγ-

γελματίας που έχαιρε σεβασμού από τους μικρότερους και 
εκτιμήσεως από τους μεγαλύτερους. Ως άνθρωπος ήταν αξια-
γάπητος, απολάμβανε την αγάπη συναδέλφων και φίλων, δι-
ακρινόταν για το λεπτό χιούμορ του και τις αξέχαστες ατάκες 
του.

Tέλος ως οικογενειάρχης ευτύχησε να έχει σύζυγο την άο-
κνη Κατερίνα, συμπαραστάτη της ζωής, στα ωραία μα και στα 
δύσκολα. Καμάρι του τα τρία παιδιά τους που απέκτησαν, τον 
Χρήστο, την Μαρία και την Ελεάνα που του ολοκλήρωσαν την 
ευτυχία με πέντε εγγόνια. Η αγάπη για την οικογένεια ήταν 
πηγή δύναμης για τον Βαγγέλη να κρατηθεί στη ζωή, μα, «άλ-
λαι αι βουλαί του Κυρίου».

Αγαπητέ Βαγγέλη εκ μέρους των συναδέλφων σου και 
εγώ προσωπικά σου ευχόμαστε «Καλό σου ταξίδι» Θα είσαι 
πάντα στις καρδιές μας.

Επικήδειος πλωτάρχη (Ε) Ευάγγελου Δρούγκα ΠΝ εα
Από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Δημήτρη Αγγελίδη ΠΝ

Νεκρολογίες
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… Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα 
θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Yποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα – Βετερ. Β΄ ΠΠ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Αλέξανδρος 26-9-2015 1916
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα ΣΩΜΟΣ Κωνσταντίνος 22-9-2015 1955
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα ΤΟΥΝΤΑΣ Θεόδωρος 25-9-2015 1945
Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ εα ΚΑΤΣΙΚΗΣ Κωνσταντίνος 28-9-2015 1946
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Ανάστασιος 3-10-2015 1925
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα ΒΛΑΣΤΟΣ Ιωάννης 30-9-2015 1943
Αντιπλοίαρχος ΛΣ εα ΤΖΑΘΑΣ Ανάργυρος 5-10-2015 1947
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα ΣΤΑΦΥΛΑΣ Γεώργιος 9-10-2015 1964
Πλοίαρχος  ΠΝ εα ΔΑΦΝΗΣ Παναγιώτης 9-10-2015 1936
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα ΔΡΟΥΓΚΑΣ Ευάγγελος 17-10-2015 1947
Υποναύαρχος ΠΝ εα ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ Σταμάτιος 15-10-2015 1934
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Απόστολος 14-11-2015 1929
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ Ευριπίδης 14-11-2015 1958
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα ΡΗΓΑΣ Ηρακλής 14-11-2015 1936
Σημαιοφόρος (Ε) ΠΝ εα ΔΡΟΣΟΣ Ν. 12-11-2015 1940
Πλωτάρχης ΠΝ εα (Βετεράνος Β΄ ΠΠ) ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. 10-11-2015 1917
Πλωτάρχης ΠΝ εα ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 8-11-2015 1930
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα ΣΑΡΤΖΗΣ Γεώργιος 20-11-2015 1931
Ανθυπασπιστής ΛΣ εα ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΣ Κωνσταντίνος 11-11-2015 1949
Ανθυπασπιστής ΛΣ εα ΜΑΝΟΥΡΑΣ Αντώνιος 16-11-2015 1923
Υποπλοίαρχος ΛΣ εα ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ Αθανάσιος 27-10-2015 1953
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ΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩ-
ΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ 
ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑ-
ΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙ-
ΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩ-
ΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ 
ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑ-
ΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙ-
ΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩ-
ΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩ-
ΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΣ ΤΡΙ

Τέλεση μνημόσυνου 
στο μνημείο Πεσόντων στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ

Φωτογραφικό ΡεπορτάζΙούλιος  •  Αύγουστος  2015    61



Nοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    62 Φωτογραφικό Ρεπορτάζ



Νοέμβριος  •  Δεκέμβριος  2015    63Φωτογραφικό Ρεπορτάζ

Aπό την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Αποστράτων 
στην πλατεία Κλαυθμώνος την 20 Νοεμβρίου 2015



Ένωση Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού
ΝΠΔΔ
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


