ΠΡΟΣ : Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
Αθήνα 24-06-2019
Μέλη και Συμβούλους Συντονιστικού Τριών Ενώσεων Αποστράτων
Διοικητικά Συμβούλια Παραρτημάτων Ε.Α.Α.Ν.
Διοικητικά Συμβούλια ΣΑ/ΣΝΔ-Ε.Σ.Υ.-ΕΣΝΑ-ΣΑ/ΣΜΥΝ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝΣ. ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ
Μέλη Πρόνοιας Ε.Α.Α.Ν.
Εθελοντές Ε.Α.Α.Ν.
Προσωπικό Ε.Α.Α.Ν.
Προσωπικό περιοδικού “ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ“
Αξιότιμοι Συνάδελφοι
1.-Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 παρέδωσα καθήκοντα Προέδρου της
Ε.Α.Α.Ν. και του Συντονιστικού στον Αντιναύαρχο Θ. Γερούκη Π.Ν. ε.α.
2.-Μετά από περίπου 10 χρόνια στην προεδρία της Ε.Α.Α.Ν. και του Συντονιστικού
παρουσίασα τα επιτεύγματά μας στο συνημμένο κείμενο, όπως είχα υποχρέωση.
3.-Αποχωρών από τις θέσεις αυτές ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αποδέκτες της
παρούσας γιατί χωρίς την συνδρομή τους ουδέν θα είχε επιτευχθεί.
4.-Ειδικά θέλω να ευχαριστήσω :
α-Τον επί 9 χρόνια Αντιπρόεδρο της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχο Θ. Γερούκη Π.Ν. ε.α. με τον
οποίο είχαμε επικοδομητική συνεργασία, έστω και με διαφωνίες σε ελάχιστα θέματα.
β.-Τον επί 6 χρόνια άμεσο βοηθό μου, Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντιπλοίαρχο (Ε) Γρ.
Γεωργακόπουλο Π.Ν. ε.α., για την ακαταπόνητη εργασία του και την εξαίρετη συνεργασία
μας.
γ.-Τα Μέλη των Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. τα χρόνια της προεδρίας μου, για την συνδρομή τους στο
έργο μας.
δ.-Τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων μας και ειδικά των Προέδρων για την συνεργασία μας και την
στήριξή τους
ε.-Τα Δ.Σ. των Συλλόγων/Συνδέσμων ΣΑ/ΣΝΔ-Ε.Σ.Υ-ΕΣΝΑ-ΣΑΣΜΥΝ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ για την αρίστη συνεργασία μας και στήριξή τους.
στ.-Τα μέλη του Συντονιστικού και ειδικά του τωρινού, Αντιστράτηγο ε.α. Β. Ροζή (Ε.Α.Α.Σ.),
Αντιπτέραρχο (ΥΙ) ε.α. Σ. Καββούρη (Ε.Α.Α.Α.), Υποστράτηγο ε.α Ι. Δεβούρο (Ε.Α.Α.Σ.),
Αντισμήναρχο (Ρ) Ι. Κρανιά (Ε.Α.Α.Α.) και Αντιπλοίαρχο (Ε) Γρ. Γεωργακόπυλο Π.Ν. ε.α.
(Ε.Α.Α.Ν.), που παρά τις ελάχιστες διαφωνίες καταφέραμε πολλά πράγματα και κυρίως να
είμαστε ενωμένοι.
ζ.-Τους Συμβούλους του Συντονιστικού Αντιστράτηγο (Δ) Θ. Καρανίσα για την νομική
υποστήριξη που μας παρέσχε, τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ι. Αντωνιάδη Π.Ν. ε.α για τις
συμβουλές/εισηγήσεις του σε θέματα εργατικά/οικονομικά, και τον Γραμματέα του
Συντονιστικού Αντιπλοίαρχο (Ε) Ε. Αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α.
η.-Τα Μέλη της Πρόνοιας της Ε.Α.Α.Ν., που σημειωτέον είναι όλοι εθελοντές και ειδικά τον
Σύμβουλο Υποναύαρχο (Ο) Ι. Κατσαλούλη Π.Ν. ε.α. και την επικεφαλής Αρχιπλοίαρχο (ΥΝ)
Ζ. Ταχματζοπούλου Π.Ν. ε.α., για το αφανές κοινωνικό τους έργο.
θ.-Τους εθελοντές που εργάστηκαν αφιλοκερδώς στην Ε.Α.Α.Ν.
ι.-Το μόνιμο προσωπικό της Ε.Α.Α.Ν.για την επαγγελματικότητα και κατάρτισή του.
ια.-Το προσωπικό που εργάζεται στο περιοδικό “ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ“ για το
“ κατόρθωμα “ της έκδοσης του περιοδικού και ειδικά τον Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη
Π.Ν. ε.α. και την Μ.Π.Υ. Ξ. Χούση.
5.-Μετά την παράδοση των καθηκόντων του Προέδρου, παραμένω Αντιπρόεδρος της
Ε.Α.Α.Ν. και θα συμβάλω με όλες τις δυνάμεις μου για να συνεχισθεί η πορεία που
χαράξαμε τόσα χρόνια και για να βελτιωθεί ακόμα.
Με τιμή και εκτίμηση
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. και Πρώην Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

