Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου

ETOΣ 21ο • TEYXOΣ 110 • IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

Περιεχόμενα
TO ΠEPIOΔIKO ENHMEPΩΣHΣ
TΩN AΠOΣTPATΩN ΠN KAI ΛΣ
ΔIΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 110 • IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012
ΙSSN 1105-6779
ΙδιοκτHΤΗΣ
Ένωση Aποστράτων Aξιωματικών Nαυτικού
I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,
Πλατεία Kλαυθμώνος, 105 61 Aθήνα
www.eaan.gr
Τηλ: 210-33.10.430, 210-33.10.431
Φαξ: 210-33.10.429
E-mail: info@eaan.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔIEYΘYNTHΣ
Aντιναύαρχος ΠN εα ΣΠ. ΠEPBAINAΣ,
ΠρOεδρος Eνωσης AποστρAτων
AξιωματικΩν NαυτικοY NΠΔΔ
ΣYMBOYΛOΣ EKΔOΣEΩΣ
Yποναύαρχος ΠN εα Δ. Aποστολάκης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Yποναύαρχος ΠN (O) εα N. Tσαπράζης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ EΠITPOΠH
Yποναύαρχος ΛΣ εα Δ. Παπαζαφείρης
Aρχιπλοίαρχος ΠN (Δδ) εα I. Aγγελόπουλος
Πλοίαρχος ΠN (ΠY) εα X. Aϊδίνης
Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠT) εα Γρ. Γεωργακόπουλος
Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠY) εα Γ. Tζικάκης
Φωτογραφικο υλικο
Δ. Παναγιωτόπουλος
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH EAAN
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ
Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210 3813109
Copyright © ΘAΛAΣΣINOI AΠOHXOI

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των συντακτών τους
και σε καμμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν
την EAAN

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 31/8/2012

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα
• Aνασκόπηση των γεγονότων

3

ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA
• Αποτομή της τιμίας Κεφαλής
Ιωάννου του Προδρόμου

5

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά
• H Δημιουργία της θάλασσας
• Παραπλανητικά τεχνάσματα
• H μέτρηση του χρόνου στην αρχαιότητα
• Η «Οκτωβριανή Επανάσταση» του Nοεμβρίου 1917
• Ο εκπαιδευτικός πλους του Καταδρομικού
«Ναύαρχος Μιαούλης»
•Θύμα της Φοβικής Ηγεσίας μας
Η Ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
• Πού οδηγείται η χώρα μας;
• Η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου
Κουντουριώτη
• 30 χρόνια Eλληνικός Σύνδεσμος Yποβρυχίων
(1982-2012)

6
9
11
14
17
20
23
26
30

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά
• Iατρικά θέματα. Μύθοι και Πραγματικότητα για την
«Απονεύρωση»
• Oικονομικά και πολιτικά θέματα
• Zούμε στον κύκλο των χαμένων αξιών
• Δημόσια Διοίκηση. Ένας ετοιμοθάνατος γίγαντας
• Ποικίλα και αληθινά

33
36
38
39
42

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

44

EΠIKAIPO KENTPI

45

ANAKOINΩΣEIΣ

46

EΠIΣTOΛEΣ

64

XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

68

ΔIAΦOPA
• Αποδράσεις. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
Στενή Ευβοίας
• Η 53η Γενική κλήση του πληρώματος παραλαβής
του «Α/Τ ΒΕΛΟΣ»

70

ΠAPAΘEPIΣMOΣ

75

NEKPOΛOΓIEΣ

77

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

79

71

- Eξώφυλλο: Tο ιερό κουβούκλιο που φέρει την Εικόνα της
Παναγίας υποβαστάζεται από άνδρες του ΠN κατά
τη μεγαλοπρεπή λιτάνευση κάθε 15η Aυγούστου
στον I.N. της Παναγίας της Tήνου
- Oπισθόφυλλο: T ο Eύδρομο Kαταδρομικό «Έλλη» που βυθίστηκε
στο λιμάνι της Tήνου στις 15 Aυγούστου 1940

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων (1-04-2012 μέχρι

27-06-2012)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα που απασχόλησαν την
ΕΑΑΝ. Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για
τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α.-Την 22-06-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη στην τελετή εγκατάστασης του νέου ΔΣ του
Παραρτήματος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ, στην Θεσσαλονίκη,
στην οποία παρέστησαν πολλοί απόστρατοι του
ΠN και του ΛΣ
β.-Την 28-06-2012 έλαβε χώρα σύσκεψη υπό
τον Υ/ΓΕΝ για θέματα που αφορούν την ΕΑΑΝ
και κυρίως για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των
αποστράτων. Στην σύσκεψη, πέραν του Υ/ΓΕΝ παρέστησαν ο ΔΥΓ/ΓΕΝ, ο ΔΚΕ/ΓΕΝ, ο Διευθυντής
του ΝΝΑ και από πλευράς ΕΑΑΝ, ο Πρόεδρος,
ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο
Υποναύαρχος (ΥΙ) Α. Παρασκευόπουλος ΠN εα.
Το ΓΕΝ ανέλαβε την υποχρέωση να εξετάσει τα
θέματα και να εκδώσει σχετικές εγκυκλίους.
γ.-Την 03-07-2012 το ΔΣ/ΕΑΑΝ παρέστη στην
τελετή ορκομωσίας των νέων Σημαιοφόρων που
απεφοίτησαν από την ΣΝΔ.
δ.-Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων έστειλε την 25/7/2012 την επιστολή που φαίνεται στην
σελίδα 64.
ε.-Tην 21-08-2012 το Συντονιστικό των τριών
Ενώσεων επισκέφθηκε τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας κο Π. Παναγιωτόπουλο. Τα αποτελέσματα
της συνάντησης αναφέρονται στην σελίδα 61.
στ.-Την 22-08-2012 το Συντονιστικό των τριών
Ενώσεων επισκέφθηκε τον ΥΦΕΘΑ κο Δ. Ελευσινιώτη. Τα αποτελέσματα της συνάντησης φαίνο-

νται ωσαύτως στην σελίδα 61.
ζ.-Την 22-08-2012 έλαβε χώρα στην ΕΑΑΝ
συνάντηση Συλλόγων/Ενώσεων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ
που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αποστράτων και εν ενεργεία των Ε.Δ. με θέμα τον τρόπο
αντίδρασης στα υπό εγκριση μέτρα περικοπής μισθών και συντάξεων. Μετά την σύσκεψη εκδόθηκε το δελτίο Tύπου που αναγράφεται στην σελίδα
62. Επειδή όμως η θέση της ΕΑΑΝ δεν υπήρξε
σαφής στο κοινό δελτίο τύπου, η ΕΑΑΝ εξέδωσε
την ανακοίνωση που φαίνεται στην σελίδα 63.
η.-Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά την απόφασή του με την
οποία ανέθεσε στον έγκριτο νομικό κο Γ. Βούλτση
την κατάθεση ένστασης για τη συνταγματικότητα
του νόμου για το PSI σε ό,τι αφορά την ΕΑΑΝ, απεφάσισε επίσης την κατάθεση προσφυγής κατά της
Τράπεζας της Ελλάδος απαιτώντας την αποζημίωση για το απωλεσθέν αποθεματικό της.
θ.-Από τον μήνα Αύγουστο άρχισε η υλοποίηση
της απόφασης του ΔΣ/ΜΤΝ για μείωση του Μερίσματος κατά 25%, ελλείψει χρημάτων. Σημειώνεται ότι με την απόφαση αυτή διεφώνησαν τα δύο
Μέλη της ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΜΤΝ.
ι.-Συνεχίζεται ο παραθερισμός των αποστράτων
στα παραθεριστικά Κέντρα του ΠN και στα ιδιωτικά Ξενοδοχεία. Ως γνωστόν, ο παραθερισμός
γίνεται με τον νέο Κανονισμό Παραθερισμού της
ΕΑΑΝ (ΚΑΠΑ/ΕΑΑΝ), ο οποίος βασίζεται στην
γνωστή Υπουργική απόφαση του Μαΐου 2011, η
οποία έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην
μοριοδότηση των ενδιαφερομένων και γίνονται
προσπάθειες για τροποποίησή της. Η ΕΑΑΝ ζητά
συγγνώμη από τις πολυμελείς οικογένειες στις
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οποίες δεν επαρκεί ο διατιθέμενος χώρος, αλλά
δυστυχώς ουδέν μπορεί να πράξει, γιατί οι παρεχόμενοι από το ΓΕΝ χώροι είναι περιορισμένοι.
ια.-Συνεχίζεται η συνεργασία ΕΑΑΝ και ΟΣΜΑΝ
για την πώληση της περιοχής Κοράκια στην Αργολίδα και ήδη έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Λεπτομέρειες θα γνωσθούν με νεώτερο. Σημειώνεται
ότι για τον σκοπό αυτό η ΕΑΑΝ έχει συστήσει ειδική
επιτροπή που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό.
2.-Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε :
α.-Την τελική απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά
με τις μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων
και των μισθών των εν ενεργεία, που ενδεχομένως να επηρεάσουν και τις συντάξεις.
β.-Την καταβολή του ΕΚΟΕΜΝ μειωμένου κατά
35% από τον μήνα Σεπτέμβριο 2012.
γ.-Τη συνέχιση του παραθερισμού στα παραθεριστικά κέντρα του ΠN και στα ιδιωτικά Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια μέσω προγράμματος
της ΕΑΑΝ.
δ.-Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που
θα γίνουν την Κυριακή 25-11-2012 και οι οποίες
αποτελούν τρανή απόδειξη της δημοκρατικότητας
και της αντιπροσώπευσης όλων των κατηγοριών
των αποστράτων στο ΔΣ/ΕΑΑΝ, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Οδηγίες αναγράφονται στους Θ. Απόηχους και στο
site της ΕΑΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν ληφθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι την
02-10-2012. Επειδή σε κάθε περίοδο αρχαιρεσιών, όλο και λιγότεροι συνάδελφοι υποβάλλουν
υποψηφιότητα, το δε ποσοστό των προσερχομένων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
συνεχώς μειώνεται, η ΕΑΑΝ κάνει έκκληση προς
τους συναδέλφους, αφενός να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αφετέρου να προσέλθουν για να ψηφίσουν την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η άσκηση κριτι-
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κής κατά του ΔΣ/ΕΑΑΝ είναι απολύτως σεβαστή,
εφόσον όμως δίνεται η ευκαιρία για συμμετοχή
στα κοινά των αποστράτων, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να διεκδικήσουν μία θέση στο ΔΣ, ώστε να
μπορέσουν να υλοποήσουν τις θέσεις και απόψεις
τους.
ε.-Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, κατά το πρότυπο του πρπογράμματος Κοράκια, οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν
προτάσεις για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ΑΟΟΑ κ.λπ. Επειδή υπάρχουν
πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά
τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως τούς καλούμε να ενισχύσουν τις
προσπάθειες της ΕΑΑΝ δηλώνοντας συμμετοχή
στα ανωτέρω.
στ.-Την Πέμπτη 11-10-2012 και ώρα 1200 θα
γίνει η τριμηνιαία ενημέρωση των Μελών μας στο
Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ από τον Πρόεδρο και το
ΔΣ/ΕΑΑΝ.

ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Αποτομή της τιμίας Κεφαλής Ιωάννου του
Προδρόμου

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

«K

αι πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννην
εν τη φυλακή, και ηνέχθη η κεφαλή
αυτού επί πίνακι» (Ματθ. ιδ', 10-11).
Μεγίστη προσωπικότης ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εις
το μεταίχμιον της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, φως
λαμπρόν, ως άλλος αυγερινός, ευρίσκεται ο Ιωάννης
ο Πρόδρομος. Είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Έζησε ασκητικώς εις την έρημον.
Αγγελικός ο βίος του, αγία η ζωή του, εις την έρημον
εκήρυττε εξομολόγηση και μετάνοιαν. Είναι «η φωνή
του βοώντος εν τη ερήμω». «Ετοιμάσατε την οδόν
Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού». Ητοίμασε
την οδόν Κυρίου. Έγινε φωτεινός πρωτοπόρος με την
αγίαν ζωήν του και επεσφράγισε με μαρτυρικόν θάνατον την ζωήν του. Δεν είναι μόνον ο κήρυξ της μετανοίας, αλλά ελέγχει δριμύτατα την παρανομίαν.
Καυτηριάζει δι’ αυστηράς γλώσσης την ανομίαν και
την αμαρτία. Και ότε είδε το φοβερόν σκάνδαλον αιμομιξίας της θεοστυγούς του βασιλέως Ηρώδου συζώντος
παρανόμως μετά της Ηρωδιάδος συζύγου του αδελφού
του Φιλίππου, εξηγέρθη σθεναρώς ο Βαπτιστής.
Το σκάνδαλον βοά και κράζει· λαμβάνει την απόφασιν να προφυλάξη τας ηθικάς αξίας. Ανέρχεται την
κλίμακα των βασιλικών ανακτόρων. Ούτε φοβείται
την δύναμιν των ισχυρών της γης. Μετά παρρησίας
ελέγχει την βδελυράν ανηθικότητα. Κεραυνοβολεί
τον αναιδέστατον Ηρώδην. Του απευθύνει το κατηγορητήριον λέγων: «Ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα του αδελφού σου» (Μαρκ. στ' 18). Τα λόγια αυτά
σημαίνουν: Δεν επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του
αδελφού σου.
Εξεμάνη ο ασελγής Ηρώδης, αλλά ιδιαιτέρως η
επαίσχυντος Ηρωδιάς και επεζήτησεν την άμεσον
θανατικήν καταδίκην του Προφήτου, και την έγκλεισιν
αυτού εις την σκοτεινήν φυλακήν του φρουρίου Μα-

χαιρούντος. Και πάλιν η Ηρωδιάς μαίνεται και ταράτεται, και ζητεί την κεφαλήν του Ιωάννη.
Ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην και εθεώρη
αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον. Εφοβείτο τον λαόν
δι’ επαναστατικήν εξέγερσιν, και δεν τολμά να φονεύσει τον κήρυκα της Αληθείας.
Εις συμπόσιον κατά την επέτειον των γενεθλίων
του Ηρώδου, η Σαλώμη κόρη της Ηρωδιάδος εχόρευσε χορόν μέχρι «κοιλιάς». Εμέθυσε ο Ηρώδης κυριολεκτικώς από φιλήδονα σαρκικόν ενθουσιασμόν και
«μεθ όρκου ωμολόγησεν αυτή δούναι ο εάν αιτήσηται» (Ματθ. ιδ' 7). Χαίρουσα η Σαλώμη ζήτησε την
γνώμην της μητρός της. Τι αιτήσομαι;
Καθοδηγεί την Σαλώμην να μη ζητήση χρήματα, ούτε χρυσά κοσμήματα, ούτε το ήμισυ του βασιλείου, αλλά να ζητήση επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Ηρώδης δεν ήθελε να παραβή τον όρκον, και
διέταξε τον δήμιον να αποκόψη την κεφαλήν του υπεραθλήσαντος Ιωάννου του Προδρόμου.
Αγαπητοί, έχομεν καθήκον να ακολουθήσωμεν τον
δρόμον της αρετής. Ο Ηρώδης ενικήθη εις τον πόλεμον υπό του βασιλέως της Αραβίας Αρέθα, και εξωρίσθη εις το Λούγνουνον της Γαλλίας και απέθανεν
αδόξως και διά σκληρού θανάτου μετά της Ηρωδιάδος. Και αυτή η Σαλώμη, ενώ περιεπάτει εν καιρώ
χειμώνος αποκρυσταλλωθέντος ποταμού Σηκουάνα,
διερράγη ο πάγος και κρύσταλλον του πάγου, απέκοψεν την κεφαλήν της Σαλώμης. Και επραγματοποιήθη
το γραφικόν «κακούς κακώς απολέσει αυτού» (Ματθ.
κα' 41) και αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος «Τα
γαρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. στ' 23).
Υπέρτατον καθήκον έχομεν να ακολουθήσωμεν τον
Ιωάννην τον Πρόδρομον. Ενθυμούμενοι την αγωνιστικήν του διάθεσιν, αυταπάρνησιν, αυτοθυσίαν,
ασκητικότητα και αγάπην του εις τον Θεόν.

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

5

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ

H Δημιουργία της θάλασσας
Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

«ότι αυτού εστίν η θάλασσα, και αυτός εποίησεν
αυτήν, και την ξηράν αι χείρες αυτού έπλασαν».
(Ψλ. 94, 5)

Γ

ια τη δημιουργία της θάλασσας θα περιορισθώ σε εκείνα που αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο είναι το
αρχαιότερο του κόσμου και γράφτηκε από τον
θεόπνευστο Μωυσή (15ος π.Χ. αι.), κατά την δεύτερη εγκατάσταση στο Σινά, και την ερμηνεία του
Μεγάλου Βασιλείου των εξ πρώτων ημερών, την
Εξαήμερο51.
«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την
γην» (Γεν. 1, 1).
Ο Μωυσής μας λέγει από την αρχή της Γένεσης
ότι ο Θεός εποίησεν τον κόσμον και μάλιστα με μία
τάξη. Στην αρχή έκανε τον ουρανό και τη γη. Υπάρχει μία αρχή στη δημιουργία του κόσμου και θα
υπάρξει ένα τέλος. Υπήρχε κάτι πριν τη δημιουργία
του κόσμου; Ο Μέγας Βασίλειος απαντά καταφατικά: «Ο τη μεν διανοία ημών εστί θεωρητόν, ανιστόρητον δε κατελείφθη διά το τοις εισαγομένοις
έτι και νηπίοις κατά την γνώσιν ανεπιτήδειον. Ην
τις πρεσβυτέρα της του κόσμου γενέσεως κατάστασις ταις υπερκοσμίοις δυνάμεσι πρέπουσα, η
υπέρχρονος, η αιώνια, η αίδιος». Πρόκειται για τον

αόρατον κόσμον. Σύμφυτος με τη δημιουργία του
κόσμου είναι και ο χρόνος. Στην αρχή αυτού του
χρόνου εποίησεν ο Θεός. Η αρχή είναι κάτι που
δεν διαιρείται και δεν έχει διαστάσεις. Το «εν αρχή εποίησεν» σημαίνει ότι ο κόσμος εδημιουργήθη
χωρίς παρέλευση χρόνου, αμέσως μόλις εξεφράζετο η βούληση του Θεού.
Ο Θεός έκανε πρώτα τον ουρανό και τη γη, τα
δύο άκρα του σύμπαντος και φυσικά ό,τι υπάρχει
μεταξύ των δύο άκρων, συνεπώς και τα στοιχεία
πυρ, ύδωρ, αέρας. Τα πάντα, όσα εποίησεν ο Θεός,
συγκρατούνται από τη δύναμη του Δημιουργού. «Εν
τη χειρί του Θεού τα πέρατα της γης» (Ψλ. 94, 4).
«Η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος»
(Γεν. 1, 2).
Το αόρατον της γης επιδέχεται δύο ερμηνείες
κατά τον Μ. Βασίλειο. Ή διότι δεν υπήρχε ακόμη ο
άνθρωπος για να τη βλέπει ή διότι η γη ήταν κάτω
από την επιφάνεια του ύδατος που την εσκέπαζε
και δεν ήταν δυνατόν να τη βλέπει κανείς. Δεν
είχαν ακόμη συνταχθεί τα ύδατα σε «συστήματα
υδάτων», τα οποία ονομάσθηκαν θάλασσες.

51. Η Πεντάτευχος (Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιον) γράφτηκε τον 15ο π.Χ. αι. Τα υπόλοιπα δέκα ή ένδεκα βιβλία
της Π. Διαθήκης έχουν γραφτεί μεταγενέστερα του 15ου π.Χ. αι. και προ του Ομήρου.
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Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί στην ερμηνεία του «αόρατος» και η έλλειψη φωτός. Η γη
ήταν ακατασκεύαστος, διότι δεν καρποφορούσε
στη φάση αυτή, επειδή το υγρό στοιχείο την εσκέπαζε ολόκληρη. Το συμπέρασμα είναι ότι για μια
και την αυτή αιτία –το ύδωρ εσκέπαζε όλη τη γη–
η γη ήταν αόρατος και ακατασκεύαστος.
«Και σκότος επάνω της αβύσσου» (Γεν. 1, 2).
Κατ’ αρχήν η έννοια της λέξης «άβυσσος» είναι: υπερβολική ποσότητα ύδατος, του οποίου
τον πυθμένα πολύ δύσκολα δύναται κάποιος να
φθάσει («ύδωρ πολύ δυσέφικτον έχον εαυτού το
πέρας επί το κάτω»). Επικρατούσε σκότος υπέρανω της αβύσσου, διότι ο χώρος που περιέκλειε
μέσα του ο ουρανός ήταν αφώτιστος. Το σκότος
δεν είναι μια ουσιαστική ύπαρξη, αλλά μια παθητική κατάσταση της ατμόσφαιρας, που επικρατεί
όσο απουσιάζει το φως.
«Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος» (Γεν. 1, 2).
Η λέξη «πνεύμα» εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Η

δε λέξη «επεφέρετο», σύμφωνα με τη συριακή
γλώσσα, σημαίνει «συνέθαλπε, ζωογονούσε τη
φύση των υδάτων. Δηλαδή το Πνεύμα προετοίμαζε τη φύση του ύδατος να βγάλει ζωή.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι έξ ημέρες της
δημιουργίας:
Πρώτη ημέρα: «Και είπεν ο Θεός γεννηθήτω
φως» (Γεν. 1, 3).
Δεύτερη ημέρα: «Και είπεν ο Θεός· γεννηθήτω
στερέωμα εν μέσω του ύδατος, και έστω διαχωρίζων ανά μέσον ύδατος και ύδατος» (Γεν. 1, 6).
Κατασκευάστηκε το στερέωμα για να διαχωρίζει ανά μέσον ύδατος. Το υγρό στοιχείο διαιρέθηκε με την παρεμβολή του στερεώματος σε δύο
μέρη. Το ένα ήταν τα ύδατα επάνω στη γη, κάτω
από το στερέωμα, και το δεύτερο ήταν τα ύδατα
(μετέωροι υδρατμοί) υπό μορφή νεφών επάνω
από το στερέωμα.
Με τη λέξη «στερέωμα» δεν νοείται κάποια
χειροπιαστή και στερεά ουσία, που έχει βάρος
και αντίσταση, αλλά η ονομασία αυτή αποδόθηκε
εξαιτίας της φύσεως των υπεράνω του στερεώματος πραγμάτων που είναι λεπτή και αραιά και
δεν υποπίπτει σε καμιά αίσθηση. Η φύση του ύδατος γύρω από τη γη ήταν ασύμμετρα μεγαλύτερη
από αυτή, διότι έτσι προέβλεψε ο Δημιουργός.
«Τι ουν χρεία του αμυθήτου υπερβάλλειν το
ύδωρ;» Να τι απαντά ο Μ. Βασίλειος στο δικό
του ερώτημα: «Επειδή η ουσία του πυρός ήτο
αναγκαία στο σύμπαν, όχι μόνο για την οικονομίαν περί την γη αλλά και για τη συμπλήρωση του
σύμπαντος. Άλλως θα ήταν κολοβό το σύνολο,
αφού θα του έλειπε ένα, το μεγαλύτερο και πιο
αναγκαίο όλων. Αυτά δε τα δύο –πυρ και ύδωρ–
είναι εχθρικά μεταξύ των, και το ένα φθείρει το
άλλο. Το μεν πυρ φθείρει το ύδωρ όταν είναι επικρατέστερο σε δύναμη, το δε ύδωρ φθείρει το
πυρ όταν υπερτερεί σε ποσότητα αυτού. Αλλά δεν
έπρεπε να στασιάζουν το ένα κατά του άλλου μή-
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τε με την πλήρη εξαφάνιση του ενός εκ των δύο
να δοθεί αφορμή να διαλυθεί το σύμπαν. Τόσο
πολύ τη φύση του υγρού στοιχείου οικονομώντας, αποταμίευσε το όλο ώστε να αντέξει μέχρι
τα καθορισμένα όρια της υπάρξεως του κόσμου
να καταναλίσκεται ολίγον κατ’ ολίγον από τη δύναμη του πυρός […].
Ο Δημιουργός εγνώριζε τη ζωή του σύμπαντος
και ερύθμισε την ποσότητα του προς κατανάλωση
ύδατος να αποταμιευτεί για το πυρ. Αυτός είναι ο
λόγος που το ύδωρ πλεονάζει52 στην κτίση».
Θα έλθει η στιγμή που τα πάντα θα ξηροψηθούν από το πυρ53.
Τρίτη ημέρα: Χωρισμός θάλασσας από την ξηρά (Γεν. 1, 9-10).
«Και είπεν ο Θεός· συναχθήτω το ύδωρ το
υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν, και
οφθήτω η ξηρά […] και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσε
θαλάσσας […].
Σημειώνουμε εδώ το νόημα του όρου «θάλασσα», καθότι θα είναι χρήσιμο στην ερμηνεία αγιογραφικών περικοπών στη συνέχεια. Θάλασσα
λοιπόν εκλήθησαν τα συστήματα των υδάτων,

όπου και αν αυτά συνάγονται, σε ωκεανούς, λίμνες, ποτάμια και υπόγειες ή υποθαλάσσιες δεξαμενές (πηγές).
Το «εις συναγωγήν μίαν» έχει την έννοια ότι
τα ύδατα από τους χώρους υποδοχής των να μην
μπορούν να μεταφέρονται σε άλλη συναγωγή. Με
το θείο αυτό πρόσταγμα η θάλασσα εμποδίζεται
να ξεπεράσει τις ακτές οσάκις υπάρχει τρικυμία.
Τα κύματα χτυπάνε στην ακτή και επιστρέφουν,
ως να σέβονται όρια. «Ή εμέ ου φοβηθήσεσθε,
λέγει Κύριος, τον τιθέντα άμμον όριον θαλάσση;»
(Ιερ. 5, 22). Η γη λοιπόν δεν αποξηράνθηκε από
τον ήλιον αλλά από το τράβηγμα των υδάτων
προς τη συναγωγή.
Η λέξη «ξηρά» εκφράζει την ιδιότητα της γης.
Έχουμε δε ως χαρακτηριστική ποιότητα του ύδατος την ψυχρότητα, του αέρος την υγρότητα και
τη θερμότητα.
Ο Μ. Βασίλειος ερμηνεύοντας το «και είδεν
ο Θεός ότι καλόν» (Γεν. 1, 10) διευκρινίζει ότι η
φράση αυτή δεν σημαίνει ότι η θάλασσα επέδειξε στο Θεό ένα ευχάριστο θέαμα. Κριτήριον του
κάλλους είναι η λογική της δημιουργίας.
συνεχίζεται

52. Στο βιβλίο Marine Geology του R.N. Anderson γράφεται: Το θαλάσσιο ύδωρ μπορεί να καλύψει το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας με μέσο πάχος 2 ν.μ. (3.700 μ.). Κανένας άλλος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος δεν έχει αποκαλυφθεί ότι έχει νερό
στην επιφάνειά του. Η επιστήμη δεν έχει ακόμη απαντήσει συνολικά το πώς η γη και τα γειτονικά της ουράνια σώματα σχηματίσθηκαν. Στη γη δεν έχει βρεθεί πέτρωμα γηραιότερο των 3,7 δισ. ετών. Γνωρίζουμε δε ότι η ηλικία του ηλιακού συστήματος είναι 4,5
δισ. ετών (ραδιομετρική ηλικία). Το πρόγραμμα Απόλλων έδειξε ότι υπάρχουν επάνω στη σελήνη πετρώματα ηλικίας 4 δισ. ετών.
Το παράδοξο είναι ότι η γη στερείται παλαιών πετρωμάτων και η σελήνη νέων πετρωμάτων. Πού πήγαν τα παλαιά πετρώματα της
γης; Το θέμα αυτό μήπως συνδέεται με τους ωκεανούς που έχουμε; Μια πρώτη απάντηση στα ερωτήματα ευρίσκεται στη σύνθεση
του αρχαιότερου γήινου πετρώματος. Είχε εναποτεθεί ως μαλακή λάσπη στο βυθό του ωκεανού. Επειδή δεν μπορεί να υπάρχει
ωκεανός χωρίς πέτρωμα κάτω από το βυθό του, το παλαιότερο πέτρωμα θα πρέπει να καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε από το
νεότερο. Ποια όμως καταστροφή έγινε που σάρωσε όλη την επιφάνεια της γης τα πρώτα 1,8 δισ. έτη της ύπαρξής της; Ένας τέτοιος
κατακλυσμός θα εκμηδένιζε τη θεωρία περί δεινοσαύρων από την πτώση μεγάλου μετεωρίτη. Η πτώση μετεωριτών ήταν το κυρίαρχο γεωλογικό γεγονός στα αρχικά στάδια του ηλιακού συστήματος. Το κλειδί της επιστημονικής πληροφόρησης που έχουμε στο
τι συνέβη στην αρχική φάση της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος έρχεται από τις φυσικές και χημικές παραμέτρους που
επικράτησαν ώστε ο πλανήτης μας να καλύπτεται από τόσο μεγάλες ποσότητες ύδατος. Το νερό των ωκεανών είχε απαχθεί στη γη
ως υδατούχο μετάλλευμα. Τα υδατούχα μεταλλεύματα έχουν την ιδιότητα υπερθερμαινόμενα να εκβάλλουν το νερό τους υπό
μορφήν υδρατμών, οι οποίοι στη συνέχεια υγροποιούνται (λειτουργία υψικαμίνων πηλίνων συσκευών). Για να προκύψει ωεκανός
σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η «υψικάμινος». Η γη διατηρήθηκε στην κατάσταση ρευστής μάζας σχετικά τελευταία στην ιστορία της,
διότι χρειάζεται μια ατμόσφαιρα για να αιχμαλωτίσει το νερό που θα μετατραπεί σε ωκεανούς. Μια ατμόσφαιρα αερίων θα ήταν
απαραίτητη για να ενεργήσει ως φυσικός απομονωτήρας για να προκύψουν οι ωκεανοί. Ο Άρης έχει περιορισμένη ατμόσφαιρα και
αυτό δικαιολογεί την έλλειψη υδάτων στην επιφάνειά του. Πιθανώς στο εσωτερικό του να έχει νερό ακόμη.
53. «Ο λέγων τη αβύσσω· ερημωθήση, και πάντας τους ποταμούς ξηρανώ» (Ησ 44, 27).
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Παραπλανητικά τεχνάσματα
Γράφει ο Πλοίαρχος (O) εα Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠΝ

Oι

σύμμαχοι στρατηγοί, οι εκπονηταί του
σχεδίου αποβάσεως στη Νορμανδία
(NEPTUNE), θεωρούσαν ότι η από αέρος καταστροφή των σιδηροδρομικών και οδικών
κόμβων, δεν θα ήτο το μοναδικόν μέσον της γιγαντιαίας προσπάθειας υποστηρίξεως του σχεδίου, από
την αεροπορίαν. Διά την επιτυχίαν του, θα απαιτούντο
και άλλοι σχεδιασμοί και άλλα τεχνάσματα.
Όπως σκοπός της μάχης του Ατλαντικού ήταν η
καταστροφή του Γερμανικού Ναυτικού, τώρα, σκοπός της Αεροπορίας ήτο η συστηματική μείωση της
δυνάμεως της LUFTWAFFE και η καταστροφή των
εργοστασίων της γερμανικής αεροπορικής μηχανής.
Και αυτό γιατί η LUFTWAFFE αποτελούσε διπλή
απειλή δια τους συμμάχους: Πρώτον, ηδήνατο με
μία χούφτα αεροπλάνα να σαρώσει τις ακτές, κατά
το χρόνο της αποβάσεως και δεύτερον, αν γνώριζε την ημέρα αποβάσεως, να μεταφέρει και να ρίξει αλεξιπτωτιστάς στους στόχους επιχειρήσεων,
προκαλώντας πραγματικό χάος.
Διά τούτο, η νίκη στον αέρα δεν εξηρτάτο από
ποια πλευρά έχει τα περισσότερα αεροπλάνα, αλλά από τον καλύτερο σχεδιασμό των επιθέσεων
και την καλύτερη απόκρυψη των σχεδίων της
αληθούς περιοχής της αποβάσεως.
Γνωστόν, επίσης, ήτο ότι η γερμανική αεροπορική υπηρεσία κατασκοπίας είχε τα τεχνικά μέσα
ν’ ανιχνεύει τα συστήματα ραντάρ και τις ραδιομεταδόσεις οδηγιών πορείας των αεροπλάνων
και να εντοπίζει τους στόχους των συμμαχικών
επιθέσεων. Γι’ αυτό, η προσπάθεια, εκ μέρους
των συμμάχων, να επιτύχει η παραπλάνηση του
αντιπάλου, υπήρξε τεράστια, όπως π.χ. ν’ αφήνουν
επίτηδες στον ασύρματο που διάβαζαν οι Γερμα-

νοί, να βγει μια διαταγή ή μια εντολή, ως διαρροή
από ένα ασφαλές σύστημα επικοινωνίας, το οποίο
εμπιστεύονταν απόλυτα οι Γερμανοί.
Επίσης, η επιλογή στόχων ήτο ένα δυσκολότατο έργο, διότι αυτό θα τραβούσε την προσοχή του
εχθρού και ίσως θα επιδρούσε στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, για να πείσουν τους Γερμανούς
ότι η απόβαση θα λάβει χώρα στο Pas de Calais,
όλες οι γέφυρες του ποταμού Σηκουάνα εβομβαρδίσθηκαν προ της αποβάσεως, ενώ του ποταμού
Λείγηρα κατεστράφησαν, μετά την απόβαση.
Έτσι, μεταξύ 9ης Απριλίου και 5ης Ιουνίου
1944, όλες οι γέφυρες μεταξύ Roneu-Paris,
έπεσαν μέσα στον ποταμό. Επίσης, Radar, αεροδρόμια, αντλίες πετρελαίου και εγκαταστάσεις
πυραύλων είχαν την ίδια τύχη, ως και οι περιοχές του Pas de Calais, που εβομβαρδίσθηκαν το
διπλάσιο, από της Νορμανδίας.
Ομοίως, το διάστημα προ της αποβάσεως, οι
πτήσεις σε δευτερευούσης σημασίας περιοχές
υπερέβησαν τον αριθμό αυτών της Νορμανδίας,
με αναλογία τρία προς ένα, καθώς παραπλανητικές αποστολές αναγνωρίσεως, εγένοντο κατ’
ισομοιρίαν στις δύο περιοχές.
Οι πιλότοι των αναγνωριστικών πτήσεων, φυσικά, δεν ήταν πληροφορημένοι ποιες περιοχές ήταν
ο πραγματικός στόχος, αν και το εγχειρίδιον «Cover
and deception» άφηνε να εννοηθεί ότι ο πραγματικός
στόχος, ήτο το Pas de Calais, διά την περίπτωση που
κατερρίπτοντο και ανεκρίνοντο, υπό του εχθρού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, με αυτές τις επιχειρήσεις, φυσικόν ήτο να έχουν αυξηθεί κατά πολύ
οι απώλειες αεροπόρων και ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά εγένοντο
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Aεροπορικά πληρώματα παρακολουθούν μια ομιλία
ενημερωτική, προ της επιθέσεως

και μόνον, διά την παραπλάνηση του εχθρού.
Οι σύμμαχοι, λοιπόν, για να βεβαιώσουν τους
Γερμανούς για όλα αυτά, που με διαφόρους τρόπους διέδιδον, περί επικειμένης αποβάσεως στο
Pas de Calais, εσκέφθησαν έναν τρόπο, που από
μόνος του, θα ενίσχυσε την άποψη αυτή. Και αυτός
ήτο, η από «έλλειψη προσοχής» εγκατάλειψη χαρτών στα χέρια του εχθρού.
Άλλωστε, δεν ήταν και η πρώτη φορά που, άφηναν δήθεν «γνήσια έγγραφα ή χάρτες» να πέσουν
στα χέρια του εχθρού και αυτός χρησιμοποιώντας
τα, να πέφτει σε παγίδα. Είχαν προηγηθεί παρόμοια
περιστατικά, πρώτον στην έρημο της Β. Αφρικής
κατά τη μάχη της Alam Halfa την 1η Σεπτεμβρίου
1942, όταν αφέθηκαν χάρτες με ψεύτικες αναφορές για «ποιότητα και συμπεριφορά της άμμου»
στο πέρασμα τεθωρακισμένων, όπου αυτά εβυθίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν στη μαλακή άμμο και
που οι χάρτες αργότερα ανευρέθησαν και αποδεδειγμένα είχαν χρησιμοποιηθεί από τον Rommel,
αφού έφερον ιδιόχειρες σημειώσεις του και δεύτερον κατά την επικείμενη απόβαση στη Σικελία,
όπου σε πτώμα ανδρός ριχθέν από Υ/Β στη θάλασσα σε τσάντα δεμένη στο χέρι του, υπήρχαν μέσα
έγγραφα, «φαινομενικά αυθεντικά», αλλά στην
ουσία παραπλανητικά. Ήταν τον Απρίλιο του 1943,
που οι Σύμμαχοι θα επιβεβαίωναν τους φόβους
του Hitler ότι, θα μετακινούντο από τη Β. Αφρική
στην Ευρώπη, μέσω Βαλκανίων ή Ιταλίας. Εκεί,
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λοιπόν, από τα παραπλανητικά έγγραφα έβγαινε
το συμπέρασμα ότι η απόβαση θα πραγματοποιείτο
στη νήσο Σαρδηνία και όχι εκεί που σκόπευαν στη
Σικελία, που τότε πιστεύετο. Τα έγγραφα έφθασαν
μέχρι τον Hitler, που τον έπεισαν.
Στην παρούσα, λοιπόν, περίπτωση θα αναφερθούμε στο ότι οι Άγγλοι θα άφηναν στη θέση του
πιλότου σε αεροπλάνο έγγραφα και χάρτες, που
θα φανέρωναν ως χώρο της επικείμενης αποβάσεως στην Ευρώπη, το Pas de Calais. Η RAF ήταν
όμως έτοιμη να παραδώσει στους Γερμανούς
ένα καινούριο και τελευταίο μοντέλο αεροπλάνου Spitfire και πώς; Ένας Γερμανός πιλότος που
είχε συλληφθεί αιχμάλωτος, πιστός στο κόμμα
και γενναίος, προσεκομίσθη στην αεροπορική
βάση του Leuchars, στη Σκοτία.
Ο Άγγλος ανακριτής του, κατά τη διάρκεια της
ανακρίσεως, προσεποιήθη κάποιο λόγο και απεσύρθη. Σε λίγο, Άγγλοι αεροπόροι προσεκόμισαν
το αεροπλάνο, πλησίον του γραφείου ανακρίσεως. Το γέμισαν βενζίνη, γύρισαν την έλικα, το
έθεσαν εμπρός και ακολούθως απεσύρθησαν
εις το κυλικείον, για τσάι.
Με το θαλασσί χρώμα βαμμένο το αεροπλάνο,
ήταν τόσο ωραίο που κανένας πιλότος δεν άντεχε
τον πειρασμό να μην πετάξει μαζί του. Αυτό περίμεναν και από τον Γερμανό πιλότο να κάνει.
Το κάλυμμα του πιλοτηρίου είχε αφεθεί ανοικτό
και οι χάρτες στο κάθισμα του πιλότου. Γύρω από
το αεροπλάνο είχαν απομακρυνθεί οι τεχνίτες και
δεν υπήρχε παρουσία ανθρώπων. Έμενε μια απλή
κίνηση του πιλότου, να φύγει από το δωμάτιο –ο
ανακριτής της RAF είχε αφήσει ξεκλείδωτη την
πόρτα– και ν’ αναρριχηθεί στο πιλοτήριο και να
απογειωθεί. Αλλά, αυτός δεν προέβη σε καμιά
κίνηση και παρέμεινε κοντά στο παράθυρο, κοιτώντας το αεροπλάνο, αναμένοντας τον ανακριτή
να επιστρέψει.
Έτσι, το σχέδιο είχε αποτύχει, προτού καν ξεκινήσει.

H μέτρηση του χρόνου στην αρχαιότητα
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Ιωάννης Π. Οικονομόπουλος ΠN
τ. Καθηγητής Σ.Ν.Δ.
B' μέρος

Ηλιακόν Ωρολόγιο σε Ενδιάμεσο Πλάτος (φ)
Το Ισημερινόν ωρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από παρατηρητή που βρίσκεται ακριβώς στον βόρειο ή νότιο πόλο και έχει επίπεδον
ορίζοντος που συμπίπτει με το επίπεδο του Ισημερινού.
Αλλά ένας τόπος μπορεί να έχει οιοδήποτε φ
από 0° έως 90°. Κατά συνέπεια έχει και επίπεδον
ορίζοντος ΒΝ τεμνόμενο με το επίπεδο ΙΣ του
Ισημερινού κατά γωνία Θ= 90° - φ, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Άρα για τον τόπο με πλάτος φ,
(π.χ. 30° Β) το ηλιακόν ωρολόγιο πρέπει να
κατασκευασθεί στο επίπεδο του τοπικού ορίζοντος, κι αυτό γίνεται με την βοήθεια του προαναφερθέντος Ισημερινού ωρολογίου, όπως εξηγείται παρακάτω.

Σχήμα 3: Γεωμετρική
Αρχή Κατασκευής
Γνώμωνος σε
Ενδιάμεσο Πλάτος

Μετά τα προαναφερθέντα το πρόβλημα υπολογισμού της ηλιακής ώρας σε ενδιάμεσο πλάτος τίθεται τώρα ως εξής: Η ωρική γωνία 15°=
1 ώρα του Ισημερινού ωρολογίου του σχήματος
1 (βλέπε προηγούμενο τεύχος), ισούται εκ κατασκευής με την γωνία ω του σχήματος 3. Ποία
γωνία ω΄ αντιστοιχεί στις 15° και πρέπει να κατασκευασθεί στο επίπεδο ορίζοντος ενός τόπου,
με πλάτος π.χ. φ= 30° Β, όπως στο σχήμα 2;
Βασιζόμενοι στην κατασκευή του σχήματος 3 και
επιλύοντας τα σχηματιζόμενα τρίγωνα έχομε:
γωνία ω΄= τόξο εφαπτομένης[ημ(φ) · εφ(ω)]

Σχήμα 2: Τομή Ορίζοντος
και Ισημερινού

Από το σχήμα 2 είναι προφανές ότι οι άξονες
ΚΠ και ΚΤ των επιπέδων Ισημερινού και Ορίζοντος σχηματίζουν γωνία Θ= 90° - φ, ίση με την
γωνία τομής των αντιστοίχων επιπέδων.
Για την καλύτερη εξήγηση της θεωρητικής αρχής του ηλιακού ωρολογίου τυχόντος ορίζοντος,
κατασκευάζεται το σχήμα 3 στο οποίο διατηρούνται οι ίδιοι συσχετισμοί επιπέδων και αξόνων
με το σχήμα 2.

Έτσι στην πλάκα του ηλιακού ωρολογίου ενός
τόπου γεωγραφικού πλάτους (φ), χαράσσονται οι
ακέραιες ώρες, συμμετρικές ανά ζεύγη,
εκατέρωθεν της γραμμής μεσημβρινής διαβάσεως (12.00) και σε γωνιακές αποστάσεις ω΄1,
ω΄2, ω΄3 κ.λπ. που αντιστοιχούν σε αληθή ηλιακό χρόνο 11.00, 10.00, 09.00 κ.λπ., προ μεσημβρίας και 13.00, 14.00, 15.00 κ.λπ. μετά μεσημβρίας της πολιτικής ημέρας. Επομένως στον
τύπο το μεν ημ(φ) αποτελεί σταθερό συντελεστήν, η δε εφ (ω) αντιστοιχεί σε 15°, 30°, 45°,
κ.λπ. αναλόγως του πλήθους των ωρών (1, 2, 3
κ.λπ.) προ και μετά μεσημβρίας.
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Παρατηρήσεις
1. Ο τύπος που δίνει την ω΄, ισχύει για το οριζόντιο επίπεδον όταν η στήλη (γνώμων) του Ηλιακού Ωρολογίου σχηματίζει, με το επίπεδο του
ορίζοντος, την γωνία του πλάτους (φ) όπως φαίνεται και στο σχήμα 3, όπου ο γνώμων θα έχει
την κατεύθυνση του άξονος Κ΄ΚΠ. Αυτή είναι η
συνήθης κατασκευή. Μπορούμε όμως να τοποθετήσομε Ηλιακόν Ωρολόγιο και σε κατακόρυφο
επίπεδο π.χ. τοίχους κτιρίων ή σε επικλινή επίπεδα, οπότε ο τύπος διαφοροποιείται κατά περίπτωση.
2. Σε βόρεια πλάτη ο γνώμων δείχνει τον Βορρά και σε νότια πλάτη δείχνει το Νότο.
3. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να
βρει τον αναλυτικό υπολογισμό της Ηλιακής
Ώρας (ω΄) στο βιβλίο του γράφοντος: Αστρονομική Ναυσιπλοΐα Β΄ Έκδοση, Κεφάλαιο 4-Παράρτημα Ε.
Διορθρώσεις Ενδείξεων Ηλιακού
Ωρολογίου
Το ηλιακόν ωρολόγιο δείχνει Αληθή Ηλιακόν
Χρόνο για οιονδήποτε Μεσημβρινό, ενώ εμείς
σήμερα χρησιμοποιούμε τον Μέσο Ηλιακό Χρόνο
της Ωρικής Ζώνης στην οποία βρισκόμεθα.
Για να προκύψει ο Μέσος Ηλιακός Χρόνος Ζώνης του τόπου όπου είναι τοποθετημένο το Ηλιακόν Ωρολόγιο, πρέπει να γίνονται οι παρακάτω
δύο διορθώσεις στον Ηλιακό χρόνο, δηλαδή την
γωνία ω΄:
1. Διόρθρωση λόγω Εξισώσεως Χρόνου
Κατ’ αρχήν πρέπει να υπενθυμίσομε στους γνωρίζοντας ή να εξηγήσομε στους μη γνωρίζοντας
τα εξής: ο χρόνος που τηρούμε στην Γη αντιστοιχεί στην φαινομένη ετήσια περιφορά και ημερήσια περιστροφή γύρω από την Γη του Μέσου
Ηλίου που είναι ένα υποθετικό σώμα κινούμενο
ισοταχώς ώστε να έχομε σταθερή βάση μετρή-
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σεως χρόνου, ενώ αυτό που βλέπομε είναι ο
Αληθής Ήλιος που όμως κινείται ανισοταχώς.
Εξίσωση λοιπόν χρόνου είναι τα λεπτά και δευτερόλεπτα που εξισώνουν τον Αληθήν Ηλιακόν
Χρόνο με τον τηρούμενο Μέσον Ηλιακόν Χρόνο. Η
Εξίσωση αυτή μεταβάλλεται από +14 λεπτά έως
-16 λεπτά κατά τη διάρκεια του έτους και μηδενίζεται 4 φορές τον χρόνο. Η εξίσωση Χρόνου μπορεί να ληφθεί για κάθε ημερομηνίαν από το Ναυτικό Almanac. Για πρακτικούς λόγους (διότι δεν
είναι δυνατή η μέτρηση των ενδείξεων, στην πλάκα του Ηλιακού Ωρολογίου, με ακρίβεια λεπτού
και δευτερολέπτων) η διόρθωση αυτή λαμβάνεται
ως μέσος όρος ανά 15ήμερο συνήθως.
Εξ άλλου, ο συνδυασμός της ανισοταχούς κινήσεως και της μεταβολής της αποκλίσεως του
Αληθούς Ηλίου δημιουργεί ένα φαινόμενο γνωστόν ως ανάλημμα ηλίου που έχει την μορφή του
σχήματος 4. Αυτό προκύπτει εάν φωτογραφίσομε τον Ήλιο (πάνω σχήμα) ή εάν αποτυπώσομε
την άκρη της σκιάς του γνώμωνος (κάτω σχήμα),
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, κάθε ημέρα και
κατά τον μέσο ηλιακό χρόνο της διαβάσεώς του
από τον Μεσημβρινό μας.

Σχήμα 4: Ανάλημμα Ηλίου

Δηλαδή, το ανάλημμα είναι η γραμμική
απεικόνιση της εξισώσεως του χρόνου εκατέρωθεν του Μεσημβρινού μας. Μόνο κατά τις τέσσερις ημερομηνίες (15 Απριλ. - 14 Ιουν. - 1 Σεπτ. 24 Δεκ.) που η εξίσωση μηδενίζεται, η θέση της
σκιάς του γνώμονος θα συμπίπτει με την μεσημβρινή γραμμή, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.

Σχήμα 5: Το Ανάλημμα στην
Ωρολογιακή Πλάκα

Σημείωση
Ανάλημμα σημαίνει βάθρο και το περιγραφέν
φαινόμενο πήρε την ονομασίαν αυτήν διότι απεικονίζεται στην βάση του ηλιακού ωρολογίου.
2. Διόρθωση λόγω Γεωγραφικού Μήκους
Μετά την διόρθωση λόγω εξισώσεως χρόνου,
έχομε Τοπικό Μέσο Χρόνο (Local Mean Time)
που αντιστοιχεί στην κίνηση του υποθετικού Μέσου Ηλίου, για τον μεσημβρινό της θέσεως του
ωρολογίου. Ο χρόνος αυτός πρέπει να μετατραπεί και σε Ώρα Ζώνης (Ζ.Τ.), την οποία δείχνουν
τα σύγχρονα ωρολόγιά μας. Η μετατροπή αυτή
γίνεται, με τη βοήθεια του γεωγραφικού μήκους
μας (λ) και του χαρακτηριστικού της ζώνης μας
(Z.D.)
Π.χ. το Ηλιακόν Ωρολόγιο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκος λ
≈ 23°28΄ Α. Τούτο απέχει 6°32΄≈ 26 λεπτά χρόνου δυτικότερα από τον κεντρικό μεσημβρινό
30°Α της Β΄ Ωρικής Ζώνης στην οποίαν ανήκει
ο τόπος (υπενθυμίζεται ότι όλη η Ζώνη τηρεί τον
χρόνο του κεντρικού μεσημβρινού της). Επομένως στον Τοπικό Μέσο Χρόνο που δείχνει το
Ωρολόγιο της Σχολής Δοκίμων (μετά τη διόρ-

θρωση λόγω εξισώσεως χρόνου) πρέπει να προστεθεούν και τα 26λ για να έχομε Ώρα Ζώνης.
3. Συνολική Διόρθωση
Τελικά, στο Πινακίδιο της βάσεως του Ηλιακού
Ωρολογίου καταχωρείται ως συνολική διόρθωση το αλγεβρικό άθροισμα:
α. Εξισώσεως Χρόνου, αναλόγως ημερομηνιών
(±)
β. Διορθώσεως Μήκους, αναλόγως της θέσεως
του μεσημβρινού
μας δυτικότερα (+)
ή ανατολικότερα (-)
του κεντρικού μεσημβρινού της Ωρικής Ατράκτου μας.
Πάντα έχομε υπ’
όψη μας την θεμελιώδη αρχή ότι οι
ανατολικότεροι μεσημβρινοί έχουν
χρόνο μεγαλύτερο
από τους δυτικότερους.
Σημειώσεις
1. Στο βάθρο του ωρολογίου πρέπει ν’ αναγράφεται το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της
θέσεώς του, ώστε να γνωρίζομε, αντιστοίχως, για ποίο πλάτος έχει κατασκευασθεί
και για ποίο μήκος διορθώνονται οι ενδείξεις του.
2. Εξάλλου όταν τηρούμε θερινή ώρα πρέπει να
προσθέτομε 1 ώρα. Αυτή η διόρθωση είναι
πρόσκαιρη και δεν πρέπει να καταχωρείται στο
πινακίδιο.
3. Το Πινακίδιο των Διορθώσεων χαράσσεται
είτε στην Πλάκα του Ωρολογίου, όπως και στο
σχήμα 6 (που θα δούμε στο επόμενο τεύχος),
είτε σε κάποια άλλη θέση της βάσεως.
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Η «Οκτωβριανή Επανάσταση» του…
Nοεμβρίου 1917
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

Π

ολλές φορές σημαντικά ιστορικά γεγονότα, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες,
παρουσιάζονται στους επερχόμενους
με αρκετά διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνέβησαν. Έτσι προκαλούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και συμπεράσματα. Ένα από αυτά τα συγκλονιστικά περιστατικά, που οι δραματικές
επιπτώσεις του παραμένουν έντονες και απτές
μέχρι σήμερα, είναι και η Ρωσική Επανάσταση
του 1917. Μιλώντας γι’ αυτή ο νους συνήθως
πηγαίνει στην «Οκτωβριανή Επανάσταση» του
ιδίου έτους. Είναι όμως σωστός αυτός ο συνειρμός; Ας παρακολουθήσουμε συνοπτικά ακολούθως το πώς άρχισαν και πώς κατέληξαν τα πράγματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει επικρατήσει
οι ημερομηνίες των γεγονότων που ιστορούνται στις ημέρες μας, να αναφέρονται με το νέο
(Γρηγοριανό) ημερολόγιο, που προηγείται κατά
13 ημέρες του παλαιού (Ιουλιανού). Το νέο ημερολόγιο καθιερώθηκε στην Ευρώπη σταδιακά,
ενώ στην Ελλάδα θεσπίστηκε από το 1923. Έτσι
εξηγείται γιατί η «Οκτωβριανή Επανάσταση» της
25 Οκτωβρίου, με το τωρινό ημερολόγιο συνέβη
7 Νοεμβρίου 1917.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή,
ξεκινώντας από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (Α΄
ΠΠ) του 1914-18. Σ’ αυτόν αντιμάχοντο αρχικά
οι συνασπισμοί των Κεντρικών Δυνάμεων (Τριπλής συμμαχίας), στις οποίες άνηκε η Γερμανία,
με εκείνες που ήταν στην Εγκάρδια Συνεννόηση, στην οποία μετείχε η Ρωσία. Κατά τον Α΄ ΠΠ
έγιναν διάφορες ανακατατάξεις δυνάμεων και
συμμαχιών. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Ιταλία,
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που ανήκε από το 1881 στις Κεντρικές Δυνάμεις,
μετακινήθηκε στην Εγκάρδια Συνεννόηση, ενώ η
Τουρκία συμμάχησε με τις Κεντρικές Δυνάμεις
και ουσιαστικά έθεσε τις Ένοπλες Δυνάμεις της
υπό Γερμανική Διοίκηση και φροντίδα.
Το 1914 η Ρωσία αποτελούσε Αυτοκρατορία, με κεφαλή της τον Τσάρο Νικόλαο Β΄, της
Δυναστείας των Ρωμανώφ. Μία βασική παλαιά
ρωσική επιδίωξη, που έγινε προσπάθεια να
πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της αναμείξεως της Ρωσίας στον Α΄ ΠΠ, ήταν η προσάρτηση
στη Ρωσία της Κωνσταντινουπόλεως και των
Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων,
για να αποκτήσει η Ρωσία διέξοδο από τη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο) στη Μεσόγειο. Επ’
αυτού είχε ήδη αποσπάσει την γραπτή συγκατάθεση όλων των χωρών, που αποτελούσαν την
Εγκάρδια Συνεννόηση. Εν τούτοις, η εμπλοκή
της Ρωσίας στον Α΄ ΠΠ, υπήρξε γι’ αυτή εξ αρχής καταστροφική και αιματηρή, λόγω των ακαθέκτων γερμανικών προελάσεων στο έδαφός
της. Αυτό επέφερε απογοήτευση και αναταραχή
στο ρωσικό πληθυσμό και υπέσκαψε καθοριστικά την ήδη εξασθενημένη θέση του Τσάρου, ο
οποίος δεν κατάφερε, κάνοντας μια τελευταία
απέλπιδα προσπάθεια, να αντιστρέψει την κακή κατάσταση στο Ρωσογερμανικό Μέτωπο,
αναλαμβάνοντας ο ίδιος την Αρχιστρατηγία του
Ρωσικού Στρατού.
Μετά την συνεχιζόμενη έντονη επιδείνωση
των ρωσικών πραγμάτων στο εσωτερικό της
χώρας, από τις γερμανικές προελάσεις σε μεγάλο βάθος μέσα στα ευρωπαϊκά ρωσικά εδάφη,
η ρωσική Βουλή (Δούμα) στις 12 Μαρτίου 1917

Eξεγερμένοι μπροστά από τα Xειμερινά Aνάκτορα στην
Aγία Πετρούπολη, το 1917

έκανε επανάσταση, υποχρεώνοντας τον τσάρο
σε παραίτηση τρεις ημέρες μετά. Έτσι η Ρωσία
μετεβλήθη de facto σε Δημοκρατία. Από εκεί
και πέρα τα γεγονότα πήραν την αναμενόμενη
σε ανάλογες καταστάσεις τροπή. Συνεχίστηκε
η ουσιαστική εξάρθρωση του κρατικού μηχανισμού και η αντιπαράθεση των ρωσικών πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου να καταλάβουν
την εξουσία, προσεταιριζόμενες τα πλήθη και
τις Ένοπλες Δυνάμεις. Βλέποντας οι Γερμανοί
την ευκαιρία, την εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός
τους, αποστέλλοντας στη Ρωσία με ειδική αμαξοστοιχία το επαναστατικό στέλεχος του μικρού
σοσιαλιστικού κόμματος των Μπολσεβίκων
Λένιν, που βρισκόταν εξόριστος στην Ελβετία.
Προηγουμένως, όπως προκύπτει από έγγραφο
του Γερμανού πρεσβευτή στη Βέρνη, βάσει των
γερμανικών διπλωματικών αρχείων, οι Γερμανοί είχαν προέλθει σε συμφωνία με τον Λένιν,
που περιλάμβανε τη μονομερή σύναψη ειρήνης
με τη Γερμανία και την αποκήρυξη κάθε ρωσικής
αξιώσεως επί της Κωνσταντινουπόλεως και των
Στενών.
Ο Λένιν έφθασε στη Ρωσία την 16 Απριλίου
1917, διακηρύσσοντας μεταξύ άλλων στις γνω-

στές ως «Θέσεις του Απρίλη», την ασυμβίβαστη
εχθρότητά του προς τον κοινοβουλευτισμό και τις
δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα συνέχισε
από κοντά πλέον να μεθοδεύει την επαναστατική
επικράτηση του κόμματος των Μπολσεβίκων, το
οποίο ήταν μικρότερο από εκείνο των Σοσιαλεπαναστατών και των Μενσεβίκων. Έτσι την 25
Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο και 7 Νοεμβρίου 1917 με το νέο, επιτυγχάνεται από τους
Μπολσεβίκους η βίαιη κατάληψη της εξουσίας
από την κυβέρνηση συναπισμού του Κερένσκι,
με την επικρατήσασα να ονομάζεται «Μεγάλη
Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση». Μέχρι
την ολοκληρωτική εδραίωση της μονοκρατίας
των Μπολσεβίκων, επακολούθησαν και άλλες
εμφύλιες άγριες ένοπλες αιματηρότατες συρράξεις, μέχρι το 1922.
Μια από τις πρώτες πράξεις των ενδιαφερομένων πρωτίστως να εδραιωθούν Μπολσεβίκων,
ήταν η απεμπόληση των διακαών ρωσικών επιδιώξεων για την Κωνσταντινούπολη και τα Στενά και η σύναψη Ειρήνης με τη Γερμανία, με την
άκρως ταπεινωτική για τη Ρωσία Συνθήκη του
Μπρεστ-Λιτόβσκ της 3ης Μαρτίου 1918, βάσει
της οποίας παραχωρήθηκαν στη Γερμανία περισσότερα από τα 25% των ρωσικών εδαφών
και πληθυσμών, που είχαν ήδη περιέλθει υπό τη
γερμανική κατοχή.
Από την ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση προκύπτει ότι η Ρωσική Επανάσταση, που κατήργησε
το τσαρικό καθεστώς, έγινε από το Ρωσικό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 1917 και στη συνέχεια
το μικρό υπό τον Λένιν Κόμμα των Μπολσεβίκων, που αποφάσισε τον Νοέμβριο του 1917
να μετονομασθεί σε Κομμουνιστικό, επέτυχε
εκμεταλλευόμενο τις περιστάσεις και με τη βοήθεια της Γερμανίας, να επικρατήσει πραξικοπηματικά και να καταλάβει την εξουσία στη Ρωσία
τον Οκτώβριο του 1917, την οποία διατήρησε με
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O Iωσήφ Στάλιν

βίαια μέσα μέχρι το 1989. Η γερμανική βοήθεια
επεκτάθηκε το 1917 και σε οικονομική υποστήριξη των μπολσεβίκων, για να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στα πρώτα στάδια
αμέσως μετά την επικράτησή τους.
Χαρακτηριστική πρακτική, την οποία ακολουθούσαν τα στελέχη των μπολσεβίκων – κομμουνιστών για να επιβληθούν και να παραμείνουν στην εξουσία, ήταν όχι μόνο η εξόντωση
των αντιφρούντων, αλλά και των συντρόφων
τους, με τους οποίους μέχρι προ ολίγου συνέπρατταν. Όταν μετά το θάνατο του Λένιν το
1924, επέτυχε να τον διαδεχθεί ως ουσιαστικός αρχηγός του κράτους, όχι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Κόκκινου Στρατού Τρότσκι, τον
οποίο ο Λένιν προόριζε ως διάδοχό του, αλλά
ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Στάλιν, ο
Τρότσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν
Μπρόνσταϊν και ήταν γόνος ευκατάστατης και
ευσεβούς αστικής εβραϊκής ρωσικής οικογένειας, διώχτηκε άγρια από τον Στάλιν, εξορί-
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στηκε και το 1940 δολοφονήθηκε στο Μεξικό
από πράκτορα του Στάλιν. Την ίδια τύχη είχαν τα
περισσότερα μέλη της οικογένειας του Τρότσκι
(Μπρόνσταϊν).
Την εξόντωση επίσης μεγάλων τμημάτων του
ρωσικού πληθυσμού μετά την επικράτηση των
μπολσεβίκων-κομμουνιστών, αλλά και των
πληθυσμών άλλων χωρών, όπου επιβλήθηκε
ο κομμουνισμός επί 75 περίπου χρόνια, παρουσιάζει ομάδα Γάλλων συγγραφέων στο βιβλίο
«Η Μαύρη Βίβλος του Κομμουνισμού: εγκλήματα, τρομοκρατία, καταστολή». Οι νεκροί της
βίας αυτής, στα ανά τον κόσμο κράτη, μετά την
σε αυτά επικράτηση του κομμουνισμού, εκτιμάται ότι ανέρχονται παγκοσμίως συνολικά σε
περίπου 100 και πλέον εκατομμύρια. Το βιβλίο
αυτό πρωτοκυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1997
και την Ελλάδα από το Bιβλιοπωλείο της Εστίας
τον Ιούλιο του 2001 σε ελληνική μετάφραση,
που έγινε με οικονομική ενίσχυση του γαλλικού
υπουργείου Πολιτισμού. Ο Στάλιν, από το 1924
που επικράτησε, μέχρι το θάνατό του το 1953,
υπολογίζεται από Ρώσους ιστορικούς ερευνητές, ότι εξόντωσε περί τα 32 εκατομμύρια συμπατριώτες του.

Tο βιβλίο
«Η Μαύρη Βίβλος
του Κομμουνισμού:
εγκλήματα,
τρομοκρατία,
καταστολή».
Το βιβλίο αυτό
κυκλοφόρησε
στην Ελλάδα από το
Bιβλιοπωλείο
της Εστίας τον
Ιούλιο του 2001

Ο εκπαιδευτικός πλους του Καταδρομικού

«Ναύαρχος Μιαούλης»

Ο εκπαιδευτικός πλους του Καταδρομικού «Ναύαρχος Μιαούλης» το 1884
με τους Ναυτικούς Δοκίμους και την μπάντα του ΠΝ στην πρώτη δημόσια
εμφάνισή της
Γράφει ο Υποπλοίαρχος (ΠΥ-ΜΟΥΣ) εα Aντώνιος Zερβός ΠN
Πρώην Αρχιμουσικός ΠN

Σ

υμπληρώθηκαν 128 χρόνια από τότε που
το καταδρομικό «Ναύαρχος Μιαούλης»
το 1884 (Μάρτιος – Ιούνιος) πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι με τους ναυτικούς
δοκίμους σε λιμάνια της υπό τουρκική κατοχή Β.
Ελλάδας, των νησιών του Β.Α. Αιγαίου, των παραλίων της Μικράς Ασίας, της Κύπρου και σε
λιμάνια της Β. Αφρικής.
Στο καταδρομικό «Ναύαρχος Μιαούλης» είχε
τη μόνιμη έδρα της και η νεοσυσταθείσα τότε
μπάντα του ΠΝ, η οποία με το ταξίδι αυτό πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της με
αρχιμουσικό τον αρχικελευστή Άγγελο Καλαμά
και η οποία στα διάφορα λιμάνια παιάνιζε εθνικά
θούρια, έδινε συναυλίες σε κεντρικές πλατείες
των πόλεων και ενδυνάμωνε το εθνικό φρόνημα
των Ελλήνων των υπόδουλων περιοχών.
Οι ανταποκριτές της εφημερίδας «Ακρόπολις»
από τα λιμάνια που κατέπλεε ο «Μιαούλης», μας
φανερώνουν το κλίμα που επικρατούσε εκείνη
την εποχή στα μέρη αυτά. Μα ας παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς έγραφαν τότε οι ανταποκριτές της εφημερίδας αυτής.
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
3 Απριλίου 1884, σελ. 2
Ένεκα κακοκαιρίας ο «Ναύαρχος Μιαούλης»
ηναγκάσθη την παρελθούσαν Τετάρτην να προ-

σορμισθή εις Σκίαθον και να κάμη την αστακοτρόφον νήσον ν’ απολαύση την μουσική του.
7 Απριλίου 1884, σελ. 2
Ο Μιαούλης εν Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου
Από της μεσημβρίας της παρελθούσης Πέμπτης
φιλοξενούμεν τον Μιαούλην μας. Αδύνατον είναι
να περιγράψω τον ενθουσιασμόν του πλήθους.
Μόλις έρριψε την άγκυραν απέναντι του τουρκικού θωρηκτού, της μουσικής παιανιζούσης διάφορα τεμάχια, και αμέσως περιεκυκλώθη υπό
λέμβων των επιβατών εκπορθησάντων την επ’
αυτού ανάβασιν. Οι δυστυχείς ναύται ούτε να κινηθώσιν ηδύναντο, ούτε τας διαταγάς των αξιωματικών της υπηρεσίας να ακούσωσιν. Οι Λεβαντίνοι και Εβραίοι ολίγον εξεπλάγησαν, μη πιστεύοντες ότι είναι δυνατόν και η Ελλάς να έχη
τοιαύτα πλοία, τοιούτους κυβερνήτας, τοιούτον
επιτελείον. Προς επίσκεψιν του Πασσά ο Κυβερνήτης μετέβη μετ’ επιτελείου εξ οκτώ αξιωματικών εν μεγάλη στολή. Η Μουσική του την Κυριακήν επαιάνισεν εν τω ευρυχώρω κήπω του Μπες
Τζενάρ. Ούτε να σταθή τις ηδύνατο. Αβέβαιον έτι
αν θα μείνη και το Πάσχα εδώ ή θα αναχωρήση
αύριον δι’ Άγιον Όρος. Πιθανώτερον το πρώτον
και τότε θα γείνη το ανάστα ο Θεός. Τους εν τω
πλοίω εδέχθησαν ως αδελφούς οι εδώ. Οι δε
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δόκιμοι ιδία αδελφοποιήθηκαν καθ’ όλην την σημασίαν της λέξεως μετατινών των εδώ.
8 Απριλίου 1884, σελ. 2
Ο «Ναύαρχος Μιαούλης»
(Ειδικού ανταποκριτού μας) Θεσσαλονίκη
4 Απριλίου
Ο Ναύαρχος Μιαούλης, ον άμα τη πρώτη εν ταις
εφημερίσιν αναγραφή της περιοδείας αυτού, ανυπομόνως ανέμενεν η ημετέρα πόλις, όπως δώση
αυτώ τον πρώτον αδελφικόν ασπασμόν των δούλων Ελλήνων, ο Ναύαρχος Μιαούλης, επί τη θέα
του οποίου τόσα αισθήματα κεκρυμμένα και μη
τολμώντα να ίδωσι το φως εξωτερικεύθησαν και
πολλών οφθαλμοί εδάκρυσαν, ο Ναύαρχος Μιαούλης, ον ιδόντες ανεμνήσθημεν των λαμπρών
κατορθωμάτων του ομωνύμου ήρωος, και αντιπαρήλθε προ των οφθαλμών ημών άπας ο ένδοξος επταετής του εικοσιένα αγών, ναυλοχεί από
της παρελθούσης Πέμπτης εν τω ημετέρω λιμένι.
Ουδείς ήλπιζεν, ότι αι πεπορωμέναι ημών καρδίαι είχον τοσούτον αίσθημα, αναμένον σπινθήρα
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όπως εκφράσωσι τούτο.
Αληθώς ευτυχής η ιδέα της αποστολής του
πλοίου, και κατά καθήκον συγχαίρομεν το υπουργείον και ιδίως τον κ. επί των Ναυτικών Υπουργόν και συνιστώμεν αυτώ όπως του λοιπού συνεχέστερον εκτελώνται τοιαύται εκδρομαί, ευτυχής ευτυχεστάτη λέγομεν και διαβεβαιούμεν τον
κ. Τρικούπην και Κοντόσταυλον, ότι η εκδρομή
αύτη ωφελήσει πολύ μάλλον τον εν Μακεδονία
εθνικόν αγώνα και θα επιρρώση πλειότερον το
εθνικόν ημών γόητρον, ή άπασαι αι ενέργειαι πάντων ομού των εν Μακεδονία Γενικών Προξένων, Προξένων και υποπροξένων μας.
Ο Ναύαρχος Μιαούλης ήλθεν, ιδού η αγγελία,
ήτις μετεδίδετο την μεσημβρίαν της παρελθούσης Πέμπτης παρά των ευτυχησάντων να ώσιν
εν τη παραλία την στιγμήν του κατάπλου του, η
είδησις, ην βαρυκροτούντα τηλεβόλα του Μιαούλη μας –χαιρετώντος το φρούριον διά των νενομισμένων 21 κανονιοβολισμών, εις ους δι’ ισαρίθμων το φρούριον απήντησεν– ανήγγελον τοις
μη λαβούσι την ευχαρίστησιν να ίδωσιν αυτόν

καταπλέοντα και διασχίζοντα τα ύδατα του Θερμαϊκού κόλπου.
Ως εξ εφόδου κατελήφθησαν υπό των εν τη
παραλία ευρεθέντων αι ολίγαι λέμβοι (διότι των
πλειόνων των λεμβούχων όντων εβραίων, εορταζόντων την ημέραν εκείνην το Πάσχα, κατ’ ανάγκην αι λέμβοι ήσαν ολίγισται), και κατηυθύνοντο
προς τον μη ρίψαντα έτι την άγκυραν Ναύαρχον
Μιαούλην.
Το πλήθος ήδη πλημμυροί αυτόν, αι λέμβοι
αδιακόπως εκτελούσι τον εκ της παραλίας εις
τον Μιαούλην πλουν των, επιστρέφουσαι το
πλείστον κεναί, διότι το πλήθος εννοεί να χορτάση αυτόν, να μείνη επ’ αυτού μέχρι της εσπέρας,
να ακούση την επ’ αυτού μουσικήν, η δε εντός του
πλοίου κυκλοφορία γίνεται επί μάλλον και μάλλον επιπονωτέρα ένεκα της μεγάλης συρροής
του πλήθους, εν τω οποίω πρωτεύει το ελληνικόν, υπάρχουσιν όμως πολλοί τούρκοι, εβραίοι
και βούλγαροι τινές μαθηταί εκ περιεργείας οι
τελευταίοι επισκεπτόμενοι τούτο. Τινές εν εκστάσει θεωρούσι την επ’ αυτού κυματίζουσαν
κυανόλευκον σημαίαν, θαυμάζουσι τα τηλεβόλα,
ψαύουσι τα Γκρα, ένιοι ασπάζονται, δακρύοντες
αυτά εις τους παρερχομένους ναύτας, και μεθ’
υπερηφανείας θεώνται τους εκατέρωθεν του
πλοίου σκοπούς και τους ετοιμαζομένους προς
επίσκεψιν του Γεν. Προξένου μας αξιωματικούς,
κατέρχονται εν τοις εγκάτοις του πλοίου, και παρατηρούσι μετά λατρείας τα ναυτόπουλά μας
ετοιμάζοντα τας ωραίας λέμβους του πλοίου,
περικυκλούσι τους μουσικούς και ενθουσιώσιν
άμα τη ενάρξει Ελληνικού τινός εμβατηρίου. Εν
τούτοις ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί του
πλοίου εξέρχονται εν μεγάλη στολή προς επί-

σκεψιν του κ. Γεν. Προξένου μας, εμποιούντες
κατάπληξιν τω εν τη παραλία αναμένοντι πλήθει,
και ιδία τοις απλοϊκοίς Μουσουλμάνοις και
Εβραίοις, ων τινές μεν λέγουσιν ότι είναι Franceji,
τινές δε θαυμαστικώς αναφωνούσι επί τη θέα
των και ιδία οι Εβραίοι λέγοντες, mira los Grejos
(κύττα τους Έλληνες), ο Γεν. Πρόξενος μεθ’ άπαντος του υπ’ αυτόν προσωπικού αντεπισκέπτεται
τον κυβερνήτην, και μόνον, όταν ο Γεν. Πρόξενος
εξήλθε επί της μεγάλης πολυκώπου λέμβου του
πλοίου, και το πλήθος είδε τον χειρισμόν και
ήκουσε τον κρότον των προς τιμήν του ριφθέντων κανονιοβολισμών, ευδοκεί να εξέλθη και
αυτό, εν ω η κυανόλυεκος σημαία μας παιανιζούσης της μουσικής κατεβιβάζετο του πλοίου.
24 Απριλίου 1884, σελ. 1
Και εν Λήμνω ο «Ναύαρχος Μιαούλης» εγένετο
δεκτός μετά συγκινήσεως και ενθουσιασμού ζωηρού.
Της μουσικής, ήτις εξελθούσα επαιάνισεν εν
τη αυτόθι πλατεία, οι Λήμνιοι ηκροάσθησαν ευχαριστότατα.
Οι δόκιμοι μετά του πλοιάρχου εξελθόντες
επεσκέφθησαν τον διοικητήν της πόλεως και τον
μητροπολίτην, οίτινες και αντεπεσκέφθησαν αυτούς εν τω πλοίω.
Και το ηλεκτρικόν δε φως, δι’ ού εφώτισαν το
πλοίον, παράδοξον έκαμεν εντύπωσιν εις τους
κατοίκους της νήσου.
Το πλοίον εν μέσω ευχών και δακρύων
απήρεν εκείθεν την πρωίαν της παρελθούσης
Δευτέρας, κατέπλευσε δε ήδη εις Σμύρνην,
όπου είχε διοργανωθή αυτώ πανηγυρική υποδοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στη μεταγραφή με εξαίρεση το μονοτονικό, τηρήθηκε η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτότυπων.
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Θύμα της Φοβικής Ηγεσίας μας
Η Ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης

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

B’ μέρος

O

ύτως όμως εχόντων των πραγμάτων
γεννώνται τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, πού οφείλεται η δυστοκία επιτεύξεως συμφωνίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος όλα αυτά τα χρόνια, παρά την «εκπεφρασμένη» βούληση αμφοτέρων των μερών και
παρά το δημιουργηθέν κατά καιρούς ευνοϊκό κλίμα; Και δεύτερον, ενώ το θέμα της υφαλοκρηπίδος έχει εδώ και 30 χρόνια ξεπερασθεί και επικαλυφθεί από την καθιέρωση της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης, γιατί και η τουρκική, αλλά
και η ελληνική πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να
ομιλεί για πρόβλημα υφαλοκρηπίδος;
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, κατά την
άποψή μας, είναι απλή. Λύση στο πρόβλημα δεν
πρόκειται να δοθεί, όσο η Τουρκία επιδιώκει λύση «πολιτική», ήτοι συμφωνία στηριζόμενη στη
δύναμη των όπλων και της κρατικής της οντότητος και η Ελλάδα επιζητεί «νομική» λύση, ήτοι
λύση στηριζόμενη στις διατάξεις του ισχύοντος
Διεθνούς Δικαίου. Όσο για το δεύτερο, η μεν
Τουρκία αρνείται να αποδεχθεί τον όρο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, διότι επί του
όρου της Υφαλοκρηπίδος έχει χτίσει την επιχειρηματολογία της, ότι δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα, αλλά
επικάθηνται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος
της Ανατολίας, η δε χώρα μας διαπνεόμενη από
το φοβικό σύνδρομο της Μεταπολιτεύσεως τρέμει τις αντιδράσεις της Τουρκίας, προκειμένου
να προβεί στην ανακήρυξη της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης. Διευκρινίζουμε ότι σύμφω-
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να με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης, ενώ τα δικαιώματα της υφαλοκρηπίδος
υπάρχουν υπέρ του παρακτίου κράτους ipso juro
et ab initio (αυτοδικαίως και εξ υπαρχής), χωρίς
το παράκτιο κράτος να χρειάζεται να προβεί σε
οποιαδήποτε νομική ενέργεια, για να ασκηθούν
δικαιώματα επί της ΑΟΖ πρέπει να έχει προηγηθεί ανακήρυξή της από το παράκτιο κράτος.
Δυστυχώς ενώ 137 κράτη έχουν προβεί σε
ανακήρυξη ΑΟΖ, μεταξύ των οποίων και ο Δαυίδ
της ΕΕ, η Κύπρος, οι ελληνικές κυβερνήσεις συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει καν τέτοιος
όρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης,
στερώντας τη χώρα από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:
α. Αποστέρηση της Τουρκίας από ένα βασικό
της επιχείρημα, «ότι τα νησιά δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα, αλλά επικάθηνται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος της Ανατολίας».
β. Από την εκμετάλλευση της υποθαλασσίας
εκτάσεως, αλλά και της αλιείας σε μια θαλάσσια
ζώνη 125.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όσο
δηλαδή είναι το μέγεθος της Γαλλίας. Θεωρούμε
δε εντελώς άδικο για μια χώρα, η οποία διαθέτει
ακτές μήκους 15.000 χιλιομέτρων να εισάγει
70.000 τόνους ψαριών ετησίως.
γ. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
επικυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982 (1998), ποιος μπορεί να απαγορεύσει στη χώρα μας να ανακηρύξει ΑΟΖ;
δ. Τέλος, η ανακήρυξη ΑΟΖ είναι ένας έμμεσος
τρόπος να εξαναγκασθεί η Τουρκία να προσφύγει

στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θέμα που αρνείται πεισματικά μέχρι τώρα.
Τελειώνοντας, είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι
εν αντιθέσει με την Ελλάδα, η οποία παγίως και
σταθερώς βασίζει την εξωτερική της πολιτική
στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία
είναι μια «αναθεωρητική χώρα», η οποία αλλάζει
συνεχώς στόχους, τους οποίους επιχειρεί να
υλοποιήσει με τις καλούμενες «πολιτικές» λύσεις. Έτσι, τη στιγμή που είναι μια απ’τις ελάχιστες χώρες που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση
του Montego Bay του 1982 για το Δίκαιο της Θαλάσσης, χρησιμοποίησε τις σχετικές διατάξεις
της για να ανακηρύξει ΑΟΖ και να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 Ν.Μ. στη Μαύρη Θάλασσα,
όταν απειλεί με πόλεμο τη χώρα μας, αν αυξήσει

το εύρος των χωρικών της υδάτων από τα 6 ΝΜ
στα 12 ΝΜ στο Αιγαίο.
Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της 6ης
Μαρτίου του 2011 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου δήλωνε με έκδηλη
αυταρέσκεια, ότι «είναι εσφαλμένη η εντύπωση
των Ελλήνων, ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για
την Ελλάδα» και ακόμη, ότι «η αρχή της αβλαβούς διελεύσεως των τουρκικών πολεμικών
πλοίων δεν αφήνει χώρο για εθνικές παρερμηνείες». Παρέλειψε όμως ο Έλληνας δημοσιογράφος να τον ρωτήσει. Εν τοιαύτη περιπτώσει γιατί η Τουρκία δεν αίρει το casus belli έναντι της
χώρας μας και αφήνει την απειλή να αιωρείται
πάνω από το Αιγαίο;
Δεν είμαστε εξ εκείνων που φοβερίζουν εκ
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του ασφαλούς, αγνοώντας τις δυσκολίες του
διεθνούς περιβάλλοντος. Ενός περιβάλλοντος
σκληρού, κυνικού, απάνθρωπου, για το οποίο
προσφυέστατα ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε,
ότι δεν αντιλαμβάνεται τον όρο «εθνικό δίκαιο»
αλλά τον όρο «εθνικό συμφέρον». Αυτή άλλωστε
τη σκληρή πραγματικότητα αποτυπώνει η ρήση
του Νικολό Μακιαβέλλι ότι «αν κάποιος έχει τη
δύναμη να επιβάλλει το δίκαιο, τότε καλώς πράττει και το προβάλλει. Αλλά αν δεν έχει ούτε στρατό, ούτε συμμάχους αποτελεί παραφροσύνη να
πιστεύει, ότι μπορεί να επιτύχει το σκοπό του χωρίς άλλο μέσον, παρά μόνο με μια δίκαιη υπόθεση ανά χείρας».
Όμως είναι άλλο ζήτημα οι δυσκολίες στην
υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας, κι άλλο η υποβάθμιση των στόχων της για
να δικαιολογηθεί η αναποτελεσματικότητα, η ανικανότητα και η ανεπάρκεια των λειτουργών της.
Συνεπώς, είναι άλλο θέμα η ατολμία των κυβερνήσεων της Ελλάδος να προβούν στην ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και
εντελώς διαφορετικό να ακούει τον αρμόδιο
υπουργό να δηλώνει δημοσίως ότι «η ατζέντα
των Ελληνο-Τουρκικών συνομιλιών δεν πρόκειται να εμπλουτισθεί με το θέμα της ΑΟΖ, διότι
δεν πρόκειται για θέμα ουσίας, αλλά για ένα νέο
όρο που δεν έχεις να κερδίσεις κάτι (δηλώσεις
ΥΠΕΞ κ. Δημ. Δρούτσα 5-5-2011).
Κλείνοντας, θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τη ρήση του μεγάλου Έλληνα διπλωμάτη
Βασιλείου Παπαδάκη, ο οποίος διακήρυττε ότι
για να κάνεις αποτελεσματική εξωτερική πολιτική χρειάζεσαι δύο αναγκαίες προϋποθέσεις, ήτοι
ισχυρό στρατό και εύρωστη οικονομία. Ατυχώς
το πολιτικό σύστημα της χώρας, πέραν του ότι
περιήγαγε και τους δύο αλληλένδετους αυτούς
τομείς σε μόνιμη κρίση, αδυνατεί να αντιληφθεί
τη σπουδαιότητα του τομέα της εξωτερικής πο-
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λιτικής και να θέσει επικεφαλής πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και προσωπικότητος, αμέμπτου
ήθους και πατριωτικής συνειδήσεως, με ευρύτατη παιδεία και βαθειά γνώση της ελληνικής,
αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας. Θεωρούμε εθνικό ατόπημα ότι απέναντι σε προσωπικότητες του μεγέθους του Αχμέτ Νταβούτογλου η χώρα μας παραθέτει τους «κηπουρούς»
του εκάστοτε πρωθυπουργού, παράγοντες κομματικής ισορροπίας, νεαρούς γιάπηδες που μυρίζουν «χαρτίλα» ή εγνωσμένης επιτηδειότητος
«μπαλωματήδες», οι οποίοι απλώς διαχειρίζονται τα εθνικά θέματα, χωρίς να μπορούν να αντιπαραθέσουν επιχειρήματα στις τυχοδιωχτικές
θέσεις της αρπακτικής γείτονος.
Έτσι φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε το
θάρρος να ανακηρύξουμε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η οποία θα μας απαλλάξει μια
για πάντα από τα προβλήματα της Υφαλοκρηπίδος. Είναι λυπηρό όταν σκεφθεί κανείς, ότι ο
εκλιπών Πρόεδρος της Κύπρου αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε άρθρο του στην Καθημερινή την 11η
Δεκεμβρίου 2011 ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Καρυώτης «ανακήρυξε ΑΟΖ το 2004 έχοντας μόνο
τέσσερα τάνκς και δύο ελικόπτερα» ενώ η πανίσχυρη Ελλάς με τα ακριβοπληρωμένα υποβρύχια
και τα υπερσύγχρονα Mirage 2000 και F-16
Block 52 plus δεν έχει τη δύναμη όχι μόνο να
ανακηρύξει, αλλ' ούτε καν να προφέρει ενώπιον
των Τούρκων πολιτικών τον όρο Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη.
Ευελπιστούμε η δέσμευση του αρχηγού της
Ν.Δ. για ανακήρυξη ΑΟΖ όταν καταστεί πρωθυπουργός της χώρας να μην είναι μια προεκλογική κορώνα, σαν την επανίδρυση του κράτους»
του προκατόχου του το 2003.

Πού οδηγείται η χώρα μας;
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (E) εα Xρήστος Γιανταμίδης ΠN

Π

αρακολουθώντας την καθηµερινή επικαιρότητα και διαβάζοντας τον ηµερήσιο Tύπο, ως Έλληνας πολίτης δεν
µπορώ να πω ότι είµαι ευχαριστηµένος, το αντίθετο µάλιστα, κάθε ηµέρα γίνοµαι όλο και πιο
ανήσυχος, όλο και πιο προβληµατισµένος για το
πού οδηγείται η πατρίδα µας και για το τι µπορεί
να κάνει ο κάθε ένας από εµάς ώστε η Ελλάδα
µας να αποκτήσει και πάλι τον σεβασµό που της
αρµόζει τόσο από τους φίλους και εταίρους της
όσο και από τους επίδοξους εχθρούς της.
Οι έντονες αυτές ανησυχίες, που πιστεύω ότι
αποτελούν ανησυχίες όλων των Ελλήνων που
πονούν και αγαπούν τον τόπο τους, εστιάζονται
κυρίως σε τρεις τοµείς και συγκεκριµένα, στην
εσωτερική ασφάλεια, στο δηµογραφικό πρόβληµα και την οικονοµία.
Εσωτερική ασφάλεια
Πού είναι εκείνες οι καλές εποχές των δεκαετιών
του ’60, ’70 ή και του ’80 που κοιµόµασταν ήσυχοι
µε τα παράθυρα ανοιχτά; Πού είναι η οµορφιά του
χωριού, της γειτονιάς και των ανθρώπινων κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων µεταξύ τους;
Κυκλοφορούσαµε στους δρόµους οποιαδήποτε
ώρα, πηγαίναµε στις δουλειές µας χωρίς φόβο και
νιώθαµε ασφαλείς. Το κράτος τότε, µε τις όποιες
αδυναµίες του, λειτουργούσε και προστάτευε τους
πολίτες του. Οι αστυνοµικοί τύχαιναν του σεβασµού αλλά και του φόβου κάθε επίδοξου
εγκληµατία, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη του την
παρουσία τους. Σήµερα όµως, ο ρόλος και η δύναµη της αστυνοµίας έχει απαξιωθεί µε αποτέλεσµα τη ραγδαία και κατακόρυφη αύξηση της
εγκληµατικότητας. Οι ληστείες τραπεζών, µαγα-

ζιών, η πώληση ναρκωτικών σε κάθε πλατεία, η
αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής για µερικά µόνο
ευρώ όπως ο άδικος και φρικτός θάνατος του
Εµµανουήλ Καντάρη στη συµβολή των οδών
Ηπείρου και 3ης Σεπτεµβρίου στην Αθήνα, από
δύο Αφγανούς και έναν Πακιστανό για µία κάµερα,
αποτελούν πλέον καθηµερινά φαινόµενα. Αλήθεια
πού φτάσαµε; Τόσο κοστολογείται σήµερα µια ανθρώπινη ζωή; Αυτή είναι η ευγνωµοσύνη των
λαθροµεταναστών που ζουν και εργάζονται στον
τόπο µας; Έτσι δείχνουν την ευγνωµοσύνη τους,
µε αίµα αθώων; Τι να πούµε για τις περιουσίες που
πυρπολούνται από τους γνωστούς-άγνωστους
κουκουλοφόρους, βυθίζοντας σε απόγνωση τους
ιδιοκτήτες τους, για την απαγωγή ανθρώπων, για
το εµπόριο λευκής σαρκός; Κανείς πλέον δεν έχει
το θάρρος να κυκλοφορήσει τη νύχτα στο κέντρο
της Αθήνας ή σε οποιαδήποτε άλλη µεγαλούπολη
όπου κάθε µορφής εγκληµατικότητα λαμβάνει
χώρα ανεξέλεγκτα.
Πιστεύω ότι το κράτος σε συνεργασία µε τον
κάθε πολίτη έχουν τη δύναµη να καταστείλουν
την κάθε µορφή εγκληµατικότητας. Αν εστιάσουµε στην καλύτερη εκπαίδευση της αστυνοµίας σε συνδυασµό µε την επαγρύπνυση όλων µας
µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα της ζωής µας, δηµιουργώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον γι’ αυτήν.
Δηµογραφικό
Υπ' αριθµόν ένα κίνδυνος για την Ελλάδα είναι η
υπογεννητικότητα. Θα αφανισθούµε από τον χάρτη, όχι από κάποιον πόλεµο ή λιµό, αλλά από την
επικίνδυνη υπογεννητικότητα.
Αυτό διαπιστώνεται και από έρευνα της Ελλη-
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νικής Στατιστικής Aρχής, σύµφωνα µε την οποία
το 2045 οι Έλληνες των 10 εκατοµµυρίων το
2010 θα µειωθούν στα 7,5 εκατοµµύρια, ενώ οι
αλλοδαποί του 1 εκατοµµυρίου θα αυξηθουν στα
3,5 εκατοµµύρια.
Κατά συνέπεια, το µεγαλύτερο πρόβληµα του
τόπου µας είναι το δηµογραφικό γιατί κατά κύριο λόγο σε αυτό βασίζεται η άµυνά µας, η οικονοµία µας, το ασφαλιστικό και γενικότερα η
επιβίωση του ελληνικού Έθνους. Εκτός εάν
εθελοτυφλούµε και µε την αδιαφορία µας θέλουµε να αντικαταστήσουµε τους Έλληνες από
Αφγανούς, Πακιστανούς κ.λπ. και από Ελλάδα
να µετατραπεί στο µέλλον η πατρίδα µας σε
Γιουνανιστάν.
Σύµφωνα µε γεωλογικές επιστηµονικές µελέτες, η Αφρική θα ενωθεί µε την Ελλάδα και γενικότερα µε τις ευρωπαϊκές μεσογειακές ακτές.
Εγώ θα έλεγα ότι η Αφρική ήδη µετακόµισε στον
τόπο µας και ήδη νιώθουµε τη βαριά ανάσα της
και το σκούρο χρώµα της παντού, στα λεωφορεία, στα τρένα, στο µετρό, στους ύποπτους σκοτεινούς δρόµους, στα σχολεία. Και δεν είναι µόνο
οι εξ Αφρικής προερχόµενοι µουσουλµάνοι λαθροµετανάστες, είναι και οι Ασιάτες µουσουλµάνοι. Τι θα γίνει µε τον τεράστιο αυτόν αριθµό
λαθροµεταναστών; Είναι σε θέση η χώρα µας να
τους διαχειριστεί; Εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα
για τη µείωση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης, πέραν των άλλων προβληµάτων που
θα προκύψουν στη χώρα µας, βραχυπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα, η πατρίδα µας θα µετατραπεί
από χώρα χριστιανισµού σε χώρα ισλαµισµού.
Γιατί οι ισλαµιστές είναι τόσο φανατικοί στο θρήσκευµά τους που δεν αφοµοιώνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι µουσουλµάνοι της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ολλανδίας κ.λπ. που αποτελούν επικίνδυνα γκέτο µε όλες τις συνέπειες
που επιφέρουν αυτά.
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Κατά συνέπεια, ό,τι δεν κατάφεραν οι Άραβες
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και οι Οθωµανοί
από το 1302 έως το 1923 µε τη βία, θα το πετύχουν µε τη συναίνεσή µας ή µάλλον µε την αδιαφορία µας στις µέρες µας, καθώς όπως είναι
γνωστό, ό,τι ριζώνει µε ειρηνικά µέσα και µε την
θέλησή µας, δεν ξεριζώνεται.
Πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων, ο µεγάλος αυτός όγκος των λαθροµεταναστών δηµιουργεί προβλήµατα και στη συνοχή της κοινωνίας µας, στην κοινωνική-εθνική µας ασφάλεια,
στην οικονοµία καθώς εκατοµµύρια ευρώ µεταναστεύουν, στις θέσεις εργασίας (ειδικότερα
σήµερα που το ποσοστό ανεργίας αγγίζει το
22,5% µε αποτέλεσµα τα παιδιά µας να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, στερώντας την από τις
απαραίτητες υπηρεσίες τους για να βγούµε από
την τρέχουσα οικονοµική κρίση), στην υγεία, στην
εκπαίδευση, την εγκληµατικότητα κ.λπ.
Αγαπάς την Ελλάδα; Αν ναι,
μην μένεις απαθής!
Όσον αφορά στην εθνική µας ασφάλεια, όλοι µας
έχουµε την υποχρέωση να βοηθήσουµε το κράτος µας και όχι να αδιαφορούµε, περιµένοντας
µόνο από τους αρµόδιους φορείς και την αστυνοµία. Ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος (342-291
π.Χ.) µε τη ρήση του παροτρύνει και συµβουλεύει το κοινό της Αθήνας «ου παντελώς δεί τοις
πονηροίς επιτρέπειν, αλλ’ αντιτάττεσθαι» δηλαδή
ότι δεν πρέπει να µένουµε απαθείς στις πράξεις
των κακών αλλά να αντιδρούµε». Γι’ αυτό να µην
µένουµε απαθείς, η ανοχή κάθε εγκληµατικής
πράξης σηµαίνει συνενοχή και είναι εις βάρος
µας. Γι’ αυτό να καταγγέλλουµε κάθε ύποπτη κίνηση εγκληµατία, κάθε παράνοµη πράξη, είτε
αυτό λέγεται κλοπή, πώληση ναρκωτικών, καταστροφή ή υπεξαίρεση δηµόσιας περιουσίας, φοροδιαφυγή, κ.λπ. από οποιονδήποτε και να µην

έχουµε το φόβο ότι θα µας χαρακτηρίσουν ρουφιάνους, κατά τα κοινώς λεγόµενα. Προσωπικά
θα το έλεγα «αγάπη για την πατρίδα». Με τη συνδροµή µας κατά της κάθε είδους εγκληµατικότητας, συνδράµουµε στο έργο της αστυνοµίας για
την ασφάλεια των εγγονών µας, των παιδιών
µας, της οικογένειάς µας και γενικότερα του
Έθνους µας.
Είναι καιρός πια να πάρουµε την ασφάλειά µας
στα χέρια µας, όχι όµως µε αυτοδικία, αλλά βοηθώντας το έργο της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης για να κοιµόµαστε ήσυχοι όπως τις δεκαετίες του ’60, ’70 και ’80.
Ας απαλλαγούµε επιτέλους από τον ωχαδελφισµό µας, που για όλα τα κακά του τόπου µας
φταίνε όλοι οι άλλοι, όπως το κράτος, η αστυνοµία κ.λπ. εκτός βέβαια από εµάς. Όλοι µαζί
αποτελούµε το κράτος που λέγεται Ελλάδα και
όλοι µαζί έχουµε την ιερά υποχρέωση να την βοηθήσουµε, σε όλους τους τοµείς, στην ασφάλεια,
στο δηµογραφικό, στην παιδεία, στην παραγωγή,
στην οικονοµία κ.λπ. έχοντας υπόψη εις το διηνεκές το «υπεράνω όλων η πατρίς.
Οικονομία: Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας
Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Διογένης ο Συνωπεύς (από
την Συνώπη του Πόντου), ένα πρωί πήρε τη µαγγούρα του και κατέβηκε στην αγορά της αρχαίας
Αθήνας καλώντας τους Αθηναίους «Ω άνθρωποι
Αθηναίοι. Ω άνθρωποι Αθηναίοι». Οι παρευρισκόµενοι εκείνη τη χρονική στιγµή στην αγορά
Αθηναίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά του και
τον κύκλωσαν. Τότε ο Διογένης γνωρίζοντας το
ποιόν τους, τους απάντησε «κάλεσα ανθρώπους,
όχι παλιανθρώπους και κλέφτες» κυνηγώντας
τους µε τη µαγγούρα του.
Εάν ήταν δυνατόν να κατέβουν από τον ουρανό
οι άµωµες ψυχές των µεγάλων ευεργετών του
Έθνους µας, που δώρισαν τις περιουσίες τους

στην Ελλάδα όπως ο Αβέρωφ, ο Συγγρός, ο Σίνας, ο Τοσίτσας, ο Εµ. Παππάς, η Μαντώ Μαυρογένους και πολλοί άλλοι, θα άρπαζαν και αυτοί
τη µαγγούρα του Διογένη και θα έσπαγαν τα κεφάλια όλων αυτών που οδήγησαν τη χώρα τους
στην τρέχουσα κακή οικονοµική κατάσταση για
παραδειγµατική τιµωρία. Αλήθεια, σήµερα υπάρχουν ευεργέτες; Η απάντηση είναι όχι. Δυστυχώς
επτωχεύσαµε από ηθικές, εθνικές αξίες, από φιλοπατρία και από ευεργέτες.
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης γράφει για την οικονοµική-διεφθαρµένη κατάσταση της εποχής
του, η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως τη σηµερινή κατάσταση:
«Αν µας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτεριά
όπου γευόµαστε, θα παρακαλούσαµε τον Θεόν να
µας αφήση εις τους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια,
όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιµία, αρετή, τιµιότη. Τις πρόσοδες της πατρίδας τις κλέβοµεν από υποστατικά δεν της αφήσαµε τίποτα
σε "υπηρεσία να µπούµεν", ένα βάνοµεν εις το
ταµείον δέκα κλέβοµεν... ».
«Αγοράζοµεν πρόσοδες, τις τρώµε όλες.
Χρωστούν εις το Ταµείον δεκαοκτώ κατοµµύρια ο ένας και ο άλλος. Οι αγωνισταί, οι περισσότεροι και οι χήρες κι ορφανά δυστυχούν. Πολυτέλεια και φαντασία - γεµίσαν πλήθος πιανοφόρια και κιθάρες. Οι δανεισταί µας ζητούν τα
χρήµατά τους, λεπτό δεν τους δίνοµεν από αυτά
- κάνουν επέµβασιν εις τα πράγματά μας. Και
ποτές δεν βρίσκομεν ίσιον δρόμον. Πώς θα σωθούμε εμείς μ’ αυτά και να σκηματισθούμεν εις
την κοινωνίαν του κόσμου ως άνθρωποι; Ο Θεός ας κάμη το έλεός του και μας γλητώσει από
τον μεγάλον γκρεμόν όπου τρέχομεν να τζακιστούμεν».
Η ιστορία δυστυχώς επαναλαµβάνεται χωρίς
να έχουµε διδαχθεί από τα λάθη µας.
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Η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου
Κουντουριώτη
Γράφει ο Yποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠΝ

Πολιτική και στρατιωτική δράση του Π. Κουντουριώτη μετά τους Βαλκανικούς πολέμους

Tο

τέλος των Βαλκανικών πολέμων
δεν σήμανε και το τέλος των προβλημάτων για την Ελλάδα. Από
ναυτικής σκοπιάς το μέγα ζήτημα που τότε ανέκυπτε ήταν ότι η Τουρκία δεν αποδεχόταν την
κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που μόλις είχαν απελευθερωθεί και
προετοιμαζόταν να πάρει τη «ρεβάνς» βασιζόμενη στα καινούργια θωρηκτά που είχε παραγγείλει
τύπου dreadnoughts. Αυτά εθεωρούντο ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η πολεμική βιομηχανία
της εποχής εκείνης, ενώ η Ελλάδα δεν είχε κάτι
αντίστοιχο ούτε και προλάβαινε να παραγγείλει
ώστε να ναυπηγηθεί έγκαιρα και πάντως πριν την
άφιξη των τουρκικών. Συγκεκριμένα η Τουρκία
είχε παραγγείλει ένα θωρηκτό 17.000 τόνων σε
αγγλικά ναυπηγεία με το όνομα «Ρεσαντιέ» ενώ
υπήρξε και τυχερή διότι το μεγαλύτερο πολεμικό
σκάφος του κόσμου, ένα dreadnought 32.000
τόνων που ναυπηγούνταν στην Αγγλία, βέθηκε
απροσδόκητα διαθέσιμο για πώληση καθόσον η
Βραζιλία, η χώρα για την οποία κατασκευαζόταν,
άλλαξε γνώμη και το πούλησε στην Τουρκία μετονομάζοντάς το από «Ρίο ντε Τζανέιρο» σε
«Σουλτάν Οσμάν». Έτσι λίαν συντόμως η Τουρκία
θα είχε το ισχυρότερο σκάφος του κόσμου με το
οποίο θα μπορούσε να ασκήσει κυριαρχία στο
Αιγαίο.
Ο Αντιναύαρχος πλέον Κουντουριώτης δεν
μπορεί να ανεχτεί να δει το έργο του αναιρούμε-
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νο και συλλαμβάνει μια ιδέα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Η ιδέα αυτή εν συνόψει περιλαμβάνει το να αναλάβει ο ίδιος Κυβερνήτης του Υ/Β Ξιφίας ή άλλου
μικρού Α/Τ και να τορπιλίσει το «Ρίο ντε Τζανέιρο»
καθώς θα έρχεται αυτό από την Αγγλία μη πλήρως
ακόμα προετοιμασμένο, στα στενά του Γιβραλτάρ,
χωρίς να έχει προηγηθεί κήρυξη πολέμου ώστε
να το αιφνιδιάσει. Με τη βύθιση του τουρκικού
πολεμικού θα δινόταν χρόνος στην Ελάδα για να
υλοποιήσει το ναυτικό της πρόγραμμα με το οποίο
θα εξισορροπούσε τη ναυτική ισχύ της Τουρκίας.
Φυσικά ο Κουντουριώτης θα εθεωρείτο ότι έδρασε αυτοβούλως και εάν επιζούσε της καταδρομικής του αυτής ενέργειας και κατόρθωνε να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα είχε ήδη αποκηρυχθεί
από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα τον συλλάμβανε, θα τον καθαιρούσε και θα τον φυλάκιζε
και δίκαζε ως πειρατή με ό,τι συνεπάγεται. Την
εξέλιξη αυτή για τον εαυτό του ο ίδιος την είχε
προτείνει στον Έλληνα Πρωθυπουργό προκειμένου να μην κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι υποθάλπει
πειρατικές ενέργειες. Διά της προτάσεώς του αυτής ουσιαστικά αναλάμβανε μια παράτολμη καταδρομική ενέργεια η οποία και αν ακόμα επιτύχαινε
θα είχε αρνητικότατες για τον εαυτό του συνέπειες. Σημειωτέον ότι επρόκειτο πια για έναν άνθρωπο αναγνωρισμένο και τιμώμενο από το Πανελλήνιο που είχε αποκτήσει και τρία παιδιά. Η αγάπη
του για την πατρίδα όμως υπερίσχυε όλων των
υπολοίπων. Προτιμούσε ακόμα και να τελειώσει
τη ζωή του στη φυλακή αποκηρυγμένος από την
αγαπημένη του πατρίδα φτάνει η θυσία του να εξυ-

O Παύλος Kουντουριώτης

πηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα.
Για το σχέδιο αυτό καίτοι προτάθηκε από τον
ίδιο τον Κουντουριώτη στον Πρωθυπουργό Ε.
Βενιζέλο, ο τελευταίος αρνήθηκε να λάβει συγκεκριμένη θέση, θετική ή αρνητική, κάτι που
αφενός πάγωσε την υλοποίηση του σχεδίου και
αφετέρου εξόργισε τον πρώτο.
Μια άλλη πρόταση που εξετάστηκε την ίδια
περίοδο σχετικά με το ζήτημα των τουρκικών
dreadnoughts και που υποστηρίχτηκε από τον
Κουντουριώτη ήταν η αιφνιδιαστική εκβίαση των
στενών του Ελλησπόντου σε συνδυασμό με επιχείρηση για την κατάληψη της χερσονήσου της
Καλλίποληλς ή και χωρίς αυτήν, προτού αφιχθούν τα καινούργια τουρκικά πλοία. Στόχος του
σχεδίου εφόσον επιτύγχανε, θα ήταν ο εξαναγκασμός της τουρκικής κυβέρνησης να παραδώσει
τα καινούργια πλοία τα οποία είχε αγοράσει και
ακόμα να παραδεχτεί την ελληνική κυριαρχία στα
νησιά του Βόρειου ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη – Χίος κ.λπ.). Μολονότι δεν έχουν διασωθεί

λεπτομέρειες επί του παράτολμου αυτού σχεδίου
που να αποσαφηνίζουν το σχέδιο δράσης του
Κουντουριώτη, όπως αυτός το είχε φανταστεί, εκ
πρώτης όψεως φαντάζει οξύμωρο το ότι ο Κουντουριώτης υποστηρίζει ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτό
προκύπτει εκ του γεγονότος ότι κατά το 1912,
στην αρχή του Α’ Βαλκανικού πολέμου, είχε φανεί εξαιρετικά προσεκτικός (ίσως και αρνητικός
για ορισμένους) όταν είχε τότε διαταχτεί από το
Υπουργείο Nαυτικών να εκτελέσει σχέδιο παραπλήσιο προς αυτό. Προκειμένου να εξηγηθεί η εν
λόγω φαινομενική αντίφαση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά το 1912 μετά την έναρξη του
Α’ Βαλκανικού πολέμου, η Τουρκία ήταν ήδη επιστρατευμένη και φύλαγε τα στενά με δυνάμεις
για τις οποίες ο Κουντουριώτης τότε δεν είχε
καμία πληροφορία. Επίσης, το επιτελείο του Κουντουριώτη κατά το Βαλκανικό πόλεμο δεν είχε
κάνει καμία προετοιμασία για μια τέτοια επιχείρηση ούτε και διέθετε κατάλληλα μέσα για την
υλοποίηση αυτής. Οι πεζικές δυνάμεις που τότε
διατίθεντο από το Υπουργείο Ναυτικών (Πεζοναυτικά αγήματα) είχαν αποδειχτεί ακατάλληλες
λόγω πλημμελούς εξοπλισμού και ανεπαρκούς
στελέχωσης ακόμα και για την κατάληψη των
νήσων Μυτιλήνης και Χίου οι οποίες κατέχονταν
από μικρές σχετικά τουρκικές δυνάμεις οι οποίες
ήταν και πλήρως αποκλεισμένες από τον ελληνικό στόλο που αδιαφιλονίκητα θαλασσοκρατούσε. Με αυτές τις συνθήκες ήταν λογικό ο Κουντουριώτης να είναι επιφυλακτικός. Το 1914
όμως, η εφαρμογή του σχεδίου εξυπακούεται ότι
θα είχε γίνει κατά τρόπο αιφνιδιαστικό, δεδομένου ότι η Τουρκία βρισκόταν ακόμα σε ειρηνική
κατάσταση, με προσεκτική σχεδίαση από το επιτελείο, κατόπιν διαθέσεως των αναγκαίων πεζικών δυνάμεων από τακτικές δυνάμεις του στρατού ξηράς (εφόσον θα συνοδευόταν με κατάληψη
της χερσονήσου της Καλλιπόλεως) και κατόπιν
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Το υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ έλαβε μέρος στους πολέμους
1912-1913. Κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο
κατασχέθηκε από τους Γάλλους μαζί με το Υ/Β
ΞΙΦΙΑΣ. Όταν επεστράφησαν βρέθηκαν σε πολύ κακή
κατάσταση. Διατηρήθηκε στην ενεργεία μέχρι και το
1920, οπότε και παροπλίστηκε.

προμήθειας και διάθεσης των αναγκαίων υλικών
μέσων που δεν υπήρχαν το 1912.
Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτήθηκε η εφαρμογή κανενός σχεδίου, καθόσον η κήρυξη του Α’
Παγκοσμίου πολέμου βρήκε τα τουρκικά
dreadnoughts στα αγγλικά ναυπηγεία όπου κατασχέθηκαν υπέρ της Αγγλίας για την ικανοποίηση των πολεμικών της αναγκών.
Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου ο
Αντιναύαρχος Κουντουριώτης θα προτείνει στον
Άγγλο Ναύαρχο που καταδίωκε τα γερμανικά
πλοία «Γκέμπεν» και «Μπρεσλάου», τα οποία
εισήλθαν στα Δαρδανέλια και μεταπωλήθηκαν
εικονικά στην Τουρκία, να του διαθέσει ορισμένες μονάδες ώστε με την ενίσχυση αυτών να
καταναυμαχήσει τον ενισχυμένο τουρκικό στόλο
μέσα στα Δαρδανέλια. Η πρότασή του δεν έγινε
δεκτή από τους Άγγλους. Στις 25-10-1915 αποστρατεύεται και αναλαμβάνει ως Υπουργός στο
Υπουργείο των Ναυτικών ενώ έχει ήδη ξεκινήσει
ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Τον Ιανουάριο του
1916 ως Υπουργός των Ναυτικών, βλέποντας
την εγκατάσταση γαλλικών στρατευμάτων στη
Θεσσαλονίκη και την εγκατάλειψη της πόλεως
από τον ελληνικό στρατό κατόπιν απαιτήσεως
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του Γάλλου στρατηγού, το εμπάργκο που έχει
επιβληθεί στα ελληνικά πλοία από μοίρα Γαλλοβρετανικού στόλου που έχει εγκατασταθεί αυθαίρετα στη Μήλο και την κατάληψη της Κερκύρας
από δυνάμεις της Αντάντ ενώ η Ελλάδα επισήμως είναι ουδέτερη, αποφασίζει να εκδώσει
εμπιστευτική διαταγή που προβλέπει την άμυνα
των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων στην περίπτωση που οι δυνάμεις της Αντάντ κλιμακώσουν
περαιτέρω τις πιέσεις τους προκειμένου να την
αναγκάσουν να προσχωρήσει στη συμμαχία της
Αντάντ. Ουσιαστικά με τη διαταγή του αυτή προσπαθεί να προετοιμάσει το Ναυτικό για πολεμική
αναμέτρηση με τις δυνάμεις της Αντάντ διασώζοντας την αξιοπρέπειά του. Επίσης ζητά την
αποπομπή του αρχηγού της βρετανικής ναυτικής
αποστολής στην Ελλάδα, Ναυάρχου Καρ (Kerr)
τον οποίο μέμφεται διότι σε αναφορά του για τις
δραστηριότητες του ελληνικού στόλου την περίοδο 5-18 Ιανουαρίου 1913 θεωρεί πως ο τότε
Αρχηγός του στόλου άδικα κατηγόρησε τον Πλοίαρχο Π. Γκίνη, δεύτερο στην ιεραρχία την περίοδο εκείνη στον ελληνικό στόλο. Οπωσδήποτε,
έχει ήδη περιγραφεί η δράση του Πλοιάρχου Π.
Γκίνη κατά τις Ναυμαχίες και ο ίδιος έχει κάνει
σχετική δημοσίευση αλλά σε κάθε περίπτωση
αυτό που εξόργισε περισσότερο τον Κουντουριώτη ήταν ότι ο Καρ δεν συζήτησε με τον ίδιο
προτού γράψει την αναφορά του καίτοι τυπικά
ήταν υφιστάμενός του. Ο Καρ θα υποχρεωθεί να
παραιτηθεί το Φεβρουάριο του 1916.
Ο Υπουργός Κουντουριώτης θα παραιτηθεί τον
Ιούνιο του 1916 από Υπουργος των Ναυτικών παρά τις καλές σχέσεις του με το Βασιλιά Κωνσταντίνο και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους θα προσχωρήσει στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας και θα
μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα αποτελέσει το
ένα από τα μέλη της Τριανδρίας της επαναστατικής
Κυβερνήσεως μαζί με το στρατηγό Δαγκλή και τον

O Nαύαρχος Mark Kerr

Βενιζέλο. Αποτελεί απορίας άξιον πώς ο εγνωσμένης και δοκιμασμένης νομιμοφροσύνης Κουντουριώτης θα μετάσχει για πρώτη φορά στη ζωή
του σε κίνημα, ένας άνθρωπος που αρνήθηκε να
ενταχθεί ακόμα και στην Εθνική Eταιρεία όταν οι
περισσότερες προσωπικότητες της εποχής εκείνης είχαν ενταχθεί. Η απάντηση σε αυτή την απορία
έγκειται στην αγάπη του Κουντουριώτη για την
πατρίδα του. Βλέποντας τη χώρα του να κατακερματίζεται και να ταπεινώνεται (παράδοση οχυρού
Ρούπελ και Ανατολικής Μακεδονίας στους Γερμανο-Βουλγάρους – παράδοση 4ου ΣΣ στους Γερμανούς αμαχητί κ.ά.) έφτασε στο συμπέρασμα ότι
η ακολουθούμενη τότε πολιτική ουδετερότητας
της Κυβερνήσεως στην οποία και ο ίδιος ήταν μέλος δεν εξυπηρετούσε την Ελλάδα και έτσι προσχώρησε στο κίνημα εκείνο που έβγαζε την Ελλάδα από την ουδετερότητα και την οδηγούσε στον
πόλεμο με το πλευρό της Αντάντ. Για τον Κουντου-

ριώτη που λίγους μήνες πριν είχε εκδώσει διαταγές για ένοπλη άμυνα κατά των δυνάμεων της
Αντάντ, δεν υπήρχε καμία αντίφαση, διότι ο Κουντουριώτης δεν ήταν ούτε Αγγλόφιλος ούτε Γερμανόφιλος, ήταν μόνο Έλληνας και τα συμφέροντα
της Ελλάδας ήθελε πάντοτε να υπηρετεί όπου και
αν αυτά ευρίσκοντο και με όποιο τίμημα έπρεπε να
πληρώσει κάθε φορά.
Τον Ιούνιο του 1917 μετά την έξωση του Βασιλιά Κωνσταντίνου από την Ελλάδα υπό την
πίεση των δυνάμεων της Αντάντ και την ανάρρηση στο θρόνο του υιού του Αλεξάνδρου με την
υποχρέωση να αναγνωρίσει τον Βενιζέλο ως
Πρωθυπουργό και να ακολουθήσει πλήρως την
πολιτική του, η Ελλάδα επανενώνεται και ο Κουντουριώτης επιστρέφει στην Αθήνα, όπου παραλαμβάνει πάλι το Υπουργείο των Ναυτικών όπου
εργάζεται δραστήρια προκειμένου να ανασυγκροτηθεί ο ελληνικός στόλος από τα δεινά που
είχε υποστεί από τους Αγγλογάλλους που τον
είχαν καταλάβει όπως και το Ναύσταθμο. Όλα
σχεδόν τα πλοία επιστρέφονται τώρα, αλλά σε
κακή κατάσταση. Με σύντονες προσπάθειες θα
καταφέρει ώστε ο ελληνικός ελαφρύς στόλος να
διακριθεί το τελευταίο έτος του πολέμου κατά τις
συνοδείες νηοπομπών.

Προτιμούσε ακόμα και να
τελειώσει τη ζωή του στη
φυλακή αποκηρυγμένος
από την αγαπημένη του
πατρίδα φτάνει η θυσία
του να εξυπηρετούσε τα
εθνικά συμφέροντα
IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012
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30 χρόνια Eλληνικός Σύνδεσμος
Yποβρυχίων (1982-2012)
Γράφει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης ΠN

T

ην Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, ο Ελληνικός
Σύνδεσμος Υποβρυχίων γιόρτασε «στο
σπίτι του» στην περιοχή της Διοίκησης
Υποβρυχίων την επέτειο 30 ετών από την ίδρυσή
του. Σε αυτό το «τόλμημα» συνέβαλαν θετικά το
Αρχηγείο Ναυτικού, το Αρχηγείο Στόλου, ο Ναύσταθμος Σαλαμίνος και βέβαια η Διοίκηση Υποβρυχίων πρωτοστατούντος του Επιστολέα της
Αντιπλοιάρχου Δημητρίου Μήλα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Κωνσταντίνος
Μαζαράκης-Αινιάν με επιτελείς του, ο Αρχιπλοίαρχος Σπυρίδων Δημουλάς ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού Ναυτικού, ο Διοικητής Υποβρυχίων
Πλοίαρχος Αθανάσιος Καρατζάς με σύσσωμο το
επιτελείο της Διοίκησης Υποβρυχίων, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού Αντιναύαρχος εα Σπυρίδων Περβαινάς,
η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν. Επικελευστής Ελευθέριος
Σφακτός, ο πρόεδρος του Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ε) Νικόλαος Βασιλείου και περί τους
500 συναδέλφους (380 ε.α και 120 ε.ε).
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο υποβρυχίων από τον Αρχηγό Στόλου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Υποβρυχίων, ακολουθούμενη με προσκλητήριο
πεσόντων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στον ειδικά διαμορφωμένο και σημαιοστολισμένο χώρο του συνεργείου συσσωρευτών, όπου
υπήρχε και έκθεση ομοιωμάτων ιστορικών πλοίων και υποβρυχίων από τον σύλλογο μοντελιστών
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Ιωαννίνων, έλαβε χώρα η κύρια εκδήλωση.
Ο Αρχηγός Στόλου, στο καλωσόρισμά του, εξήρε την υπάρχουσα αλληλεγγύη των εε και εα στελεχών του ΠΝ γεγονός που σηματοδοτεί τους
στόχους και σκοπούς του Συνδέσμου Υ/Β. «Στην
τετράκις χιλιετούς ναυτικής παραδόσεως η συμβολή των υποβρυχίων υπήρξε καθοριστική τόσο
σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό που μέσα από
τον ζήλο και την αφοσίωση των "υποβρυχίων συναδέλφων" διατήρησε αμείωτη την πνοή του όπως
αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση των 30 χρόνων λειτουργίας του συνδέσμου Υποβρυχίων. Η
ιστορία των Υ/Β θυμίζει ανεξίτηλες στιγμές στους
παλαιότερους και παραδειγματίζει τους νεώτερους, ενισχύοντας την ιστορική μνήμη αλλά και
θέτοντας την αφετηρία για υψηλότερα επιτεύγματα. Με τα λόγια αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ωραία αυτή εκδήλωση και να σας ευχηθώ διαρκή ευόδωση των στόχων και προσδοκιών του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β».
Στον λόγο του ο Διοικητής Υποβρυχίων επεσήμανε: «Σήμερα είναι μια ημέρα που έχει τριπλή
σημασία. Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 30 χρόνων ίδρυσης του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β, τα
100 χρόνια από την πρώτη βολή Τ/Λ Υ/Β παγκοσμίως και τέλος σήμερα είναι η πρώτη φορά που
δεχόμαστε συγκροτημένα εδώ στη Δ.Υ. και συγκεκριμένα στο Σ.Σ.Υ/Β εσάς που μπορεί να είστε
απόστρατοι αλλά το πνεύμα σας εξακολουθεί να
μας οδηγεί, να μας γαλουχεί και να μας διδάσκει
όσα χρόνια και αν περάσουν. Η περηφάνια μας
είναι άρρηκτα συνυφασμένη τόσο με τη μεγάλη
παράδοση της Διοικήσεως από το 1914 με τη

δημιουργία του «σταθμού καταδυομένων» από
τον Πλοίαρχο Παπαρηγόπουλο μέχρι σήμερα όσο
και με την παράδοση που δημιούργησε η ένδοξη
ιστορία των Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ-ΓΛΑΥΚΟΣ-ΤΡΙΤΩΝ
και ΚΑΤΣΩΝΗΣ που βυθίστηκαν στον Β΄ ΠΠ με
τους 105 νεκρούς μας. Ο φόρος τιμής που πριν
λίγο αποτιμήσαμε στη μνήμη αυτών που τώρα
είναι μακριά μας, παραμένει πάντα σημείο αναφοράς για τις πράξεις μας. Η ιστορία των Υ/Β
είστε εσείς και τα μέλη του συνδέσμου μας. Είστε
εσείς οι 145 απόφοιτοι του σχολείου Κυβερνητών, οι 183 απόφοιτοι του σχολείου Υπάρχων, οι
388 απόφοιτοι του σχολείου Μαχίμων Αξιωματικών, οι 141 απόφοιτοι του σχολείου Μηχανικών Αξιωματικών, οι 1.621 απόφοιτοι του σχολείου Υπαξιωματικών, οι 1.954 απόφοιτοι του
σχολείου Ν/Διόπων που ακούραστα κάθε χρόνο
αποφοιτούν από την σχολή Υποβρυχίων από
ιδρύσεώς της το 1944 μέχρι σήμερα. Επιθυμώ
να τονίσω ότι η Δ.Υ. θα είναι πάντα μαζί σας και
θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι αρωγός στις
προσπάθειές σας που τελικά είναι προσπάθειες
όλων μας, είτε αυτό λέγεται μουσείο Υ/Β, είτε
λέγεται αξιοποίηση Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ. Κλείνοντας
επιτρέψτε μου να τονίσω τα λόγια του Προέδρου
της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια: «Για να
μπορείς να ζεις στο Υποβρύχιο, θέλει υψηλή εκ-

παίδευση, ιδιότητες χαρακτήρα οι οποίες δεν
είναι συνηθισμένες, μεγάλη ψυχή, μεγάλη καρδιά
και ένα μεγάλο όραμα».
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Ελληνικού
Συνδέσμου Υποβρύχιων ευχαρίστησε τους ιδρυτές του συνδέσμου χάρη στους οποίους υπάρχουμε 30 χρόνια, αναφέρθηκε στην επιθυμία του
συνδέσμου για τη μουσειακή αξιοποίηση του παροπλισθέντος Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ, έκανε αναφορά
στις υποχρεώσεις, τους στόχους και τους σκοπούς του συνδέσμου, καθώς και στην απαιτούμενη συνδρομή των μελών προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση του 51ου παγκόσμιου συνεδρίου υποβρυχίων που θα γίνει στην
Αθήνα τον Μάιο του 2014. Κλείνοντας την ομιλία
του, ευχαρίστησε τη Διοίκηση Υποβρυχίων για
την άψογη προετοιμασία της εκδήλωσης καθώς
και τον σύλλογο μοντελιστών Ιωαννίνων για την
παρουσία τους στην εκδήλωση.
Στη σύντομη παρέμβασή της η πρόεδρος του
Ναυτικού Μουσείου μνημόνευσε τη συμβολική
προσφορά του συνδέσμου Υ/Β στη διατήρηση
των κειμηλίων και ιδιαίτερα της σημαίας του ενδόξου Υ/Β ΠAΠANIKOΛHΣ.
Ο εκπρόσωπος του Αρχηγού Ναυτικού μετέφερε τον χαιρετισμό και την συμπαράσταση του
Α/ΓΕΝ στις επιδιώξεις και τους στόχους του συνδέσμου.
Μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών, την εκδήλωση έκλεισε ο Αντιπλοίαρχος Κωνσταντίνος
Κοντογιαννάκος, κυβερνήτης του υποβρυχίου
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ με την παρουσίαση των δυνατοτήτων του νέου αποκτήματος της Διοίκησης Υποβρυχίων.
Με το πέρας της παρουσίασης οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης συνάδελφοι με τη συγκίνηση να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους,
σχημάτισαν ουρές για να επισκεφθούν κυρίως το
Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, τη νέα σχολή υποβρυχίων,
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το παλαιό Ε.Μ.Ε. και ακολούθως γεύτηκαν τον
πλούσιο μπουφέ που είχε ετοιμαστεί με την συνδρομή και της Βάσης Υποβρυχίων.
Ο εορτασμός της επετείου των 30 χρόνων
έκλεισε το Σάββατο 19 Μαΐου στο πλωτό μουσείο,
στο ιστορικό Θ/Κ Αβέρωφ παρουσία του Αρχηγού
Ναυτικού, Αντιναυάρχου Κοσμά Χρηστίδη.
Η υποδοχή και ξενάγηση των μελών μας ανήκε αποκλειστικά στον κυβερνήτη του Θ/Κ Πλοίαρχο Λεωνίδα Τσιαντούλα, ο οποίος είχε μεριμνήσει και για την παραμικρή λεπτομέρεια. Μετά
την ξενάγηση στους μουσειακούς χώρους, την
παρακολούθηση των προβαλλόμενων εικόνων
ιστορικής αναδρομής λάβαμε όλοι τις θέσεις μας
για μια μουσική βραδιά, ανεπανάληπτη όπως
αποδείχτηκε από το χειροκρότημα στην μπάντα
του Πολεμικού Ναυτικού υπό την καθοδήγηση
του μαέστρου της Πλωτάρχη (Ε) Γεωργίου Τσιλιμπάρη. Η είσοδος των ανδρών της μπάντας
έγινε με την εκφώνηση του «μαύρη είναι η νύχτα
στα βουνά» και εις μνήμη των πληρωμάτων των
υποβρυχίων ακολούθησε η μουσική εκτέλεση
του θούριου:
«Την Ελληνική σημαία
μάνα μου την αγαπώ,
έχει τ’ ουρανού το χρώμα
και στην μέση τον Σταυρό.
Κι αν πεθάνω εις την μάχη
εις τα κρύα τα νερά,
μην με κλαίτε συναδέλφοι
του στολίσκου μας παιδιά».
Η μουσική βραδιά ολοκληρώθηκε με απόδοση
εκ μέρους των ανδρών της μπάντας μουσικών
έντεχνων κομματιών και ερμηνείες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
Και την ώρα που ο βασιλιάς του Αττικού ουρα-
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νού με τη μορφή του ανεδείκνυε μπροστά μας την
σκιά του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ μας υποδείκνυε πως
έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. Με τις καλύτερες αναμνήσεις και την ιερότητα της στιγμής αρχίσαμε να ψελλίζουμε τον Εθνικό μας ύμνο αφού
έφτασε η ώρα να υποστείλουμε το Εθνικό μας
σύμβολο από την πρύμνη του πιο ιστορικού πλοίου χάρις στο οποίο αποκτήσαμε την ελευθερία
μας. Ο εορτασμός των 30 χρόνων του Ελληνικού
Συνδέσμου Yποβρυχίων έλαβε τέλος με ανταλλαγή αναμνηστικών και την σημείωση του Αρχηγού Ναυτικού πως υπάρχει η ανάλογη βούληση
προκειμένου το Nαυτικό να αποκτήσει το πρώτο
υποβρύχιο μουσείο, σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων ναυτικών.
Θα ήταν παράλειψη να μη σημειωθεί η συνδρομή
της Διοίκησης του Προμηθευτικού Οργανισμού
Ναυτικού (Π.Ο.Ν) σε ό,τι αφορά την υλική βοήθεια
που προσέφερε στον σύνδεσμο προκειμένου να
πετύχει η εκδήλωση στο Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ.
Υ.Γ: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ν.Σ.
ο υπογράφων επέδωσε στην Διοίκηση Υποβρυχίων χειροποίητο ομοίωμα του παροπλισθέντος
υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ εις ανάμνηση των υπηρετησάντων σε αυτό κατά τη διάρκεια της 40χρονης
ιστορίας του.
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IATPIKA ΘEMATA
Μύθοι και Πραγματικότητα
για την «Απονεύρωση»
MEΛETH: Υποπλοίαρχος (ΥΟ) Σ. Φλωράτος ΠN
Ενδοδοντολόγος - Οδοντίατρος
Υπεύθυνος Ενδοδοντολογικού Ιατρείου ΜΤΝ
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

- Φοβάμαι ότι πρέπει να κάνουμε απονεύρωση σε αυτό το δόντι.
- Όχι γιατρέ πονάει πολύ αυτό. Δεν θα το αντέξω.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε;

Y

πάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για την «απονεύρωση» που πρέπει
να κάνουμε όταν το θεωρεί απαραίτητο
ο οδοντίατρός μας, γι' αυτό και συχνά η επίσκεψη
για απονεύρωση συνοδεύεται από φόβο, πανικό
ή καμιά φορά υπερβολικό άγχος και κατάρρευση
στην οδοντιατρική καρέκλα.
Στόχος αυτού του άρθρου είναι να καταρριφθούν μερικοί μύθοι που αφορούν την απονεύρωση ή αλλιώς ενδοδοντική θεραπεία και να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές γρήγορης και ανώδυνης απονεύρωσης.
Μύθος #1: «Η απονεύρωση πονάει»
Αυτή η αντίληψη οφείλεται σε ξεπερασμένες
πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών, εξαιτίας
της ανεπαρκούς γνώσης που επικρατούσε τότε,

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

33

EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά
κει στο παρελθόν.
Σήμερα είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενή
να μη νιώθει καμία ενόχληση κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Αυτό επιτυγχάνεται με μέσα αποτελεσματικής τοπικής αναισθησίας, όπως ειδικά gel
αναισθησίας, ειδικές συσκευές με υπολογιστή που
εγχύουν μικρές και ελεγχόμενες ποσότητες αναισθητικού χωρίς πόνο, με νεότερες τεχνικές ελέγχου και μείωσης της ενόχλησης από τη βελόνα,
συσκευές με μικροβελόνες κ.λπ.

Ειδικός Ενδοδοντολόγος παρέχει ενδοδοντική
θεραπεία (απονεύρωση) με χρήση οδοντιατρικού
μικροσκοπίου

αλλά και της έλλειψης τεχνογνωσίας και μέσων
που είναι στη διάθεσή μας σήμερα και καθιστούν
την εργασία του ειδικού ή γενικού οδοντιάτρου
πολύ πιο ανώδυνη και αποτελεσματική. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι το ίδιο ανεκτή, όπως και
ένα σφράγισμα.
Έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι ασθενείς που
έχουν υποβληθεί σε απονεύρωση τα τελευταία
χρόνια ήταν 6 φόρες πιο πιθανό να τη χαρακτηρίσουν ως ανώδυνη διαδικασία σε σχέση με
ασθενείς που δεν είχαν ποτέ εμπειρία απονεύρωσης.
Αυτό δείχνει μια λανθασμένη διαδεδομένη
αντιλήψη που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην
πραγματικότητα.
Η σύγχρονη προσέγγιση δίνει έμφαση στην
καλή τοπική αναισθησία του ασθενή ή αλλιώς το
καλό μούδιασμα του ασθενή πριν την έναρξη της
θεραπείας. Η λογική «θα το κάνουμε χωρίς μούδιασμα για να μπορούμε να καταλάβουμε πού
είναι το νεύρο ή αν το νεύρο έχει νεκρωθεί» ανή-
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Μύθος #2: «Η απονεύρωση παίρνει πολλές
επισκέψεις για να τελειώσει»
Η ενδοδοντική θεραπεία -απονεύρωση σήμερα
είναι μια διαδικασία αποτελούμενη από ένα σύνολο μικροκινήσεων ακριβείας σε ένα πολύ περιορισμένο πεδίο, όπως είναι το δόντι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν αυτές οι κινήσεις
σωστά είναι η χρήση του Οπτικού Οδοντιατρικού
Μικροσκοπίου. Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου
και μόνο, μπορεί να επιτευχθούν γρήγορες και
σωστές μικροκινήσεις με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σύντομο χρόνο. Πέρα
από αυτά όμως χρειάζεται και ειδική εκπαίδευση
για τη χρήση Μικροσκοπίου. Για το λόγο αυτό,
πρώτα στις ΗΠΑ το 1963 και αργότερα σε άλλες
χώρες δημιουργήθηκε οδοντιατρική ειδικότητα
που ασχολείται μόνο με την εκτέλεση ενδοδοντικών θεραπειών-απονευρώσεων και λέγεται
Ενδοδοντολογία και ο ειδικός οδοντίατρος στις
απονευρώσεις Ενδοδοντολόγος.
Ο Ενδοδοντολόγος είναι εκείνος ο ειδικός
οδοντίατρος που έχει λάβει περαιτέρω εκπαίδευση 2-3 ετών μετά το πτυχίο της Οδοντιατρικής και έχει εξειδικευθεί στην εκτέλεση απονευρώσεων με ιδανικό τρόπο. Η γνώση του αλλά και
η ευχέρειά του να χρησιμοποιεί το Μικροσκόπιο
και άλλα τεχνολογικά μέσα τον καθιστούν ικανό
να ολοκληρώσει οποιαδήποτε σχεδόν ενδοδο-

νο του οδοντιάτρου που σας παρακολουθεί, με
τον οποίο και συνεργάζεται στενά.

Οδοντίατρος προσπαθεί με το γυμνό μάτι
να εκτελέσει σωστά μια ενδοδοντική θεραπεία

ντική θεραπεία σε 1-2 επισκέψεις.
Η χρήση μικροσκοπίου αποτελεί πλέον στις
ΗΠΑ απαραίτητο και υποχρεωτικό από τον Αμερικάνικο Οδοντιατρικό Σύλλογο εργαλείο στον
εξοπλισμό του Ειδικού Ενδοδοντολόγου για την
εκτέλεση σωστών ενδοδοντικών θεραπειών.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ποσοστό επιτυχίας στην απονεύρωση άνω του 95%.
Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ένας
Ενδοδοντολόγος περιλαμβάνει ενδοδοντικές
θεραπείες (απονευρώσεις), επαναλήψεις αποτυχημένων απονευρώσεων, τραύματα στα δόντια,
ακρορριζεκτομές, αντιμετώπιση οδοντικών αποστημάτων, πόνου στα δόντια και εμφάνιση ραγισμάτων στα δόντια. Δεν αναλαμβάνει τις υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες,όπως σφραγίσματα,
γέφυρες κ.λπ, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμε-

Μύθος #3: «Καλύτερο από απονεύρωση είναι να γίνει εξαγωγή του δοντιού»
Η χειρότερη από όλες τις λανθασμένες αντιλήψεις. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το φυσικό σας δόντι. Οτιδήποτε τεχνητό τοποθετηθεί
στη θέση του δοντιού είναι πολύ πιθανό να συνεπάγεται στο μέλλον περιορισμούς στην κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών, ουλίτιδα, φθορά
ή ξεκόλλημα των τεχνητών κατασκευών κ.λπ. Η
διατήρηση των φυσικών δοντιών είναι σημαντική
για τη σωστή διατροφική ισορροπία και λήψη των
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.
Μια σωστή ενδοδοντική θεραπεία είναι η ενδεδειγμένη και πιο οικονομική θεραπεία για τη διάσωση ενός δοντιού. Ένα δόντι με μια σωστή απονεύρωση και την τοποθέτηση μιας στεφάνης (θήκης) αμέσως μετά, είναι το ίδιο υγιές και ανθεκτικό με ένα άθικτο δόντι. Τέτοια απονευρωμένα
δόντια έχουν παραμείνει υγιή και ανθεκτικά για
πάρα πολλά χρόνια σε εκατομμύρια ασθενείς.
Η εξειδικευμένη ενδοδοντική θεραπεία παρέχεται στο Πολεμικό Ναυτικό στο Μ.Τ.Ν., οπου
υπάρχει εξειδικευμένος Αξιωματικός Ενδοδοντολόγος και εγκατεστημένος εξοπλισμός για
την εξυπηρέτηση σύνθετων ενδοδοντικών περιστατικών.
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Οικονομικά και Πολιτικά θέματα
μέχρι 27/7/12

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ

Η συνάντηση Μπαρόζο με Α. Σαμαρά
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, θα έχει
το απόγευμα της 26/7/2012 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο, με τον οποίο θα εξετάσει την
πορεία της ελληνικής οικονομίας και θα συζητήσει μαζί
του την υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής. Στο μεταξύ με τίτλο «Ο Μπαρόζο επισκέπτεται την Ελλάδα για να αμβλύνει τις εντάσεις», η έγκυρη γαλλική οικονομική εφημερίδα «Λεζ Εκό» δημοσιεύει
ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σχετικά με την επίσκεψη
σήμερα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Αθήνα. «Ενώ οι δηλώσεις των Γερμανών ιθυνόντων ξανάριξαν λάδι στη φωτιά, ο πρόεδρος της Επιτροπής πραγματοποιεί μια κατ’ εξαίρεση επίσκεψη στην Αθήνα, σε ένα
πλαίσιο έντασης και ενώ στον ορίζοντα διαφαίνεται το
σενάριο μιας νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους», υπογραμμίζεται στον υπότιτλο. Σύμφωνα με την
εφημερίδα, ο Έλληνας πρωθυπουργός περιμένει από την
επίσκεψη αυτή ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης, σε μια στιγμή που έχει έλθει εκ νέου στην επιφάνεια
η συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σημειώνει ακόμη πως η συνάντηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, για
την ώρα, πραγματική εμπιστοσύνη ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως
ο κύριος υπεύθυνος των καθυστερήσεων στην εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων, εξαιτίας των εκλογικών φιλοδοξιών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η τρόικα έχει άμεσα διπλή αποστολή: όχι μόνο να αξιολογήσει πόσα λείπουν για τη διάσωση της χώρας, αλλά και να εκτιμήσει τα
όσα οφείλονται στην αδυναμία του ελληνικού κράτους και
τι προέρχεται από την ύφεση. Για να εκτονωθεί η συζήτηση, που αναμένεται να είναι θυελλώδης το Σεπτέμβριο,
πρέπει να μοιρασθούν οι ευθύνες ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Έλληνες.
Το ζήτημα των δηλώσεων ξένων αξιωματούχων που
επιβαρύνουν το κλίμα που επικρατεί για τη χώρα μας
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έθεσε μεταξύ άλλων, ο κ. Αντώνης Σαμαράς στον κ.
Μπαρόζο.
«Όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι»
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο,
δεν έκρυψε την ανησυχία του για κλίμα ενός εντεινόμενου ευρωσκεπτικισμού, τονίζοντας: «Κάποιες φορές
έχω την ανησυχία ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι
βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Βρισκόμαστε όλοι στο
ίδιο καράβι στην Ευρώπη, γι’ αυτό πρέπει μαζί οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, να επιδείξουν την ίδια
αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά τις σημαντικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί».
Η μάχη των ισοδυνάμων
Οι πρώτες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα άρχισαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μεταξύ
των υπηρεσιακών του υπουργείου Οικονομικών και των
μελών των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας. Στόχος του
υπουργείου Οικονομικών είναι να σώσει το μεγαλύτερο
δυνατόν μέρος από τις περικοπές ύψους 12% στα ειδικά
μισθολόγια των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και των
στελεχών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αλλά και
των γιατρών του ΕΣΥ, ειδικά όσων βρίσκονται ακόμη στα
πρώτα μισθολογικά κλιμάκια.
Έμφαση δίνεται στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια κάθε σώματος, τα οποία είναι ούτως ή άλλως χαμηλόμισθοι και έχουν υποστεί και τις περικοπές των προηγούμενων ετών. Πρόκειται για περίπου 125.000 από
τις 178.000 δημοσίων υπαλλήλων του Δημοσίου που
αμείβονται σήμερα με τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια.
Πάνω από 7% φέτος η ύφεση
Το βάθος της ύφεσης για την ελληνική οικονομία για το
2012 το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 7% εξετάστηκε από το τεχνικό κλιμάκιο το οποίο βρέθηκε στη διεύθυνση μακροοικονομικών προβλέψεων του υπουργείου
Οικονομικών.

Οι ελεγκτές από την Ε.Ε. το ΔΝΤ και την ΕΚΤ ενημερώθηκαν ότι η σημαντική απόκλιση από την πρόβλεψη
για ύφεση 4,7-4,8% του ΑΕΠ προήλθε από την επιδείνωση όλων των επιμέρους δεικτών. Της τελικής κατανάλωσης, των επενδύσεων (δημοσίων και ιδιωτικών),
αλλά και τις προβλέψεις των εσόδων από τον τουρισμό,
οι οποίες είναι κάθε άλλο παρά αισιόδοξες.
Όπως τονίστηκε, ο κλάδος των εξαγωγών παρά την
αυξητική δυναμική των τελευταίων ετών επιβραδύνει,
λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης των βασικότερων
εμπορικών μας εταίρων δηλαδή των κρατών μελών της
Ε.Ε. Με τα δεδομένα αυτά το ίδιο τεχνικό κλιμάκιο συναντήθηκε και με ομάδα από το υπουργείο Ανάπτυξης και
Υποδομών (ΥΠΑΝΥΠ) με στόχο να συμπεριλάβει τις προοπτικές ανάπτυξης μέχρι και το τέλος του χρόνου. Με
βάση όσα παρουσίασαν στην τρόικα τα στελέχη του ΥΠΑΝΥΠ, η εκτέλεση του ΠΔΕ μετά τα μέσα Ιουλίου βρίσκεται
περίπου στο 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή
στα 2,4 δισ. έναντι συνολικού προϋπολογισμού 7,3 δισ.
ευρώ με βασική αιτία την έλλειψη ρευστότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εισφέρουν
την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου, αλλά ούτε και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Ντράγκι: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί»
Στην αντεπίθεση πέρασε την 26/7 η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα με τον διοικητή της Μάριο Ντράγκι να δεσμεύεται
ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψει τον κίνδυνο κατάρρευσης της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του αδικαιολόγητα υψηλού
κόστους δανεισμού των κρατών μελών της. «Η ΕΚΤ είναι
έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει το ευρώ.
Πιστέψτε με, θα είναι αρκετό. Στο βαθμό που το μέγεθος
των ασφαλίστρων κινδύνου για το κρατικό χρέος (το κόστος δανεισμού) δυσχεραίνει τη λειτουργία των καναλιών
μετάδοσης κι εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, εισέρχεται στο πεδίο της εντολής μας», είπε ο κ. Ντράγκι σε
εκδήλωση επενδυτών στο Λονδίνο. Αμέσως μετά τις δηλώσεις Ντράγκι, που υποδηλώνουν ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη
να στηρίξει Ισπανία και Ιταλία, το ευρώ εκτινάχθηκε σε υψηλά δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου, στο 1,2329, παρουσιάζοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τις 29
Ιουνίου. Επίσης, η απόδοση του 10ετούς ισπανικού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 7%, ενώ του αντίστοιχου ιτα-

λικού «βούλιαξε» κοντά στο 6%. Το ΔΝΤ χαιρέτισε τη δέσμευση του διοικητή της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί, χαρακτήρισε «απολύτως θετική»
τη δήλωση του Μάριο Ντράγκι. «Δεν μπορώ να μπω στη
θέση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ούτε της ΕΚΤ, των οποίων σέβομαι
την ανεξαρτησία. Θέλω απλώς να πω ότι η διάσταση της
επέμβασης στις αγορές δεν θα πρέπει να παραμείνει στο
κενό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μοσκοβισί, απαντώντας
σε ερώτηση για πιθανή αγορά χρέους από το EFSF και
ασκώντας, εμμέσως πλην σαφώς, πιέσεις για παρέμβαση του ταμείου ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν οι
πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους Ισπανίας και Ιταλίας. Ωστόσο, πηγές από την Ισπανία δήλωσαν ότι η Μαδρίτη δεν σκέφτεται να ζητήσει άμεση βοήθεια από την
Ε.Ε. για χαλάρωση του κόστους δανεισμού.
Προειδοποίηση για «το τέλος του ευρώ»
Εκτός από τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ,
υπάρχουν πάντως και αντίθετες φωνές με τον Γάλλο οικονομολόγο Ζαν Πολ Φιτουσί να προειδοποιεί ότι «εάν
υπάρξει έξοδος της Ελλάδας, αυτό θα σημάνει το τέλος
του ευρώ». Ο Γάλλος οικονομολόγος εκτιμά ότι στην
πραγματικότητα το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό, ενώ σε ό,τι αφορά τη γενικότερη
εξέλιξη της κρίσης, πιστεύει ότι «αν η Ευρώπη βουλιάξει
θα βουλιάξει και η Γερμανία, έστω και αν βρίσκεται στο
πιο ψηλό σημείο του πλοίου. Επίσης, ο Νόμπερτ Μπάρτλε,
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για δημοσιονομικά θέματα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας,
διαμήνυσε σε δηλώσεις στο Bloomberg, ότι θα πρέπει να
γίνουν προσπάθειες για να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, προσθέτοντας ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι μια «πιθανή λύση», σχόλια που αποτελούν την πρώτη ένδειξη από υψηλόβαθμο Γερμανό αξιωματούχο ότι μπορεί να επίκειται πρόσθετη βοήθεια για
την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το μπαράζ πιέσεων και σεναριολογίων, η Αυστριακή υπουργός Οικονομικών, Μαρία
Φέκτερ θεωρεί πιθανή τη σύγκληση, εντός του Αυγούστου, έκτακτου Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της
Ε.Ε. εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης στην Ελλάδα,
αλλά και στην Κύπρο, σύμφωνα με δηλώσεις της σε αυστριακή εφημερίδα.
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Ζούμε στον κύκλο των Χαμένων Αξιών,
η Λογική δεν είναι πάντα Λύση

M

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Η/Ν) εα Δημήτρης Θάνος ΠΝ

ια ευχή: ΕΙΘΕ να πετύχετε, είστε η στερνή
Ελπίδα. Όμως η Ευρώπη με ηθική αδιαλλαξία δεν μας συγχωρεί, που της δώσαμε
τα νάματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας, τέχνης και παιδείας και τη δυνατή Ελληνική γλώσσα, που ήταν το νέκταρ στα χείλη των Θεών και με πληθώρα λέξεων κατέχει περίλαμπρη θέση σε όλες τις φτωχές Ευρωπαϊκές
γλώσσες. Φοβούνται να ξεφλουδίσουν στρώσεις Ιστορίας προς τα πίσω, γιατί θα συναντήσουν τις σπηλιές και
τα δέντρα που ζούσαν, όταν ο πολιτισμός μεσουρανούσε
σ'αυτή τη γωνιά της γης.
Κι όμως η Ιστορία κυλά στην κοίτη που ανοίγει το
όνειρο. Όλα όμως τα όνειρα γεννιούνται μέσα στη νύχτα
και είναι όλα όμορφα. Τις πραγματικές τους διαστάσεις
τις βλέπουμε μόνο κάτω από το σκληρό φως της ημέρας. Ε, λοιπόν αυτό με φοβίζει.
Αντώνη Σαμαρά, τι θα κάνεις αν αναγκαστείς να βάλεις νέα μέτρα, για υλοποίηση υπογραφών που βάλατε,
έστω και πιεζόμενοι; Όταν οι απογοητευμένες μάζες θα
κατεβούν και πάλι στο πεζοδρόμιο, τι θα είναι; Απεργίες;
Αγροτικές ή εργατικές εξεγέρσεις; Ανταρσίες Ππεινασμένων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αυτοκτονήσουν; Δεν ονομάζουμε νόμο, τον τρομακτικό εκσυγχρονισμό της χώρας και την καταστροφή όλων των καθιερωμένων κανόνων και αντιλήψεων περί δικαίου.
Αντώνη Σαμαρά μη ξεχνάς: Τα κοράκια μετακινούνται
κατά σμήνη, ενώ ο Αετός πετάει μόνος. Ίσως η μοίρα σε
προόριζε να παίξεις το ρόλο του Φοίνικα, που θα μας
αναγεννήσει από τις στάχτες μας και θα αποκαταστήσει
τις χαμένες αξίες της Ειρήνης και της Ισότητας, ίσως
όμως το αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο που ζούμε σε
καταποντίσει. Θέλει γερό ηθικό ανάστημα για να γίνεις
το καθαρόαιμο του πολιτικού στίβου. Μέχρι τώρα κανείς
σας δεν κατάφερε να εφαρμόσει στην πράξη τις υψηλές
αρετές, που το πέρασμά τους θα κόψει κυριολεκτικά τη
ροή της Ιστορίας. Πρέπει λοιπόν να βρεις τις λύσεις που
έλεγες.
Ζούμε μια ζωή Μεσίστια, με το μεγαλύτερο μέρος του
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λαού στα όρια της εξαθλίωσης. Τσεκούρωσε τα προκλητικά έξοδα της βουλής και της προεδρίας, όπως και
πολλά άλλα γιατί στην καρδιά του παλμού της μάζας,
υπάρχει το φοβικό σύνδρομο, ότι περάσαμε την είσοδο
της σκηνής του τσίρκου με τους κυρτούς καθρέφτες που
διαστρεβλώνουν και παραμορφώνουν την πραγματικότητα, και η εμπιστοσύνη χάθηκε.
Είπες πολλά στις εξαγγελίες σου, όπως όλος ο λαός
είμαι υποστηρικτής του ποινικού κολασμού και της ΔΗΜΕΥΣΗΣ, και τα εξήγγειλες και τα δύο. Το καλοκαίρι του
2010 ο δημοσιογράφος Ιγνατίου από την Ουάσινγκτον
απάντησε σε ερώτηση, τι λέει το ΔΝΤ: θα πετύχει η Ελλάδα; Eίπε ναι, αν τη βοηθήσει ο λαός της, αλλά για να
τη βοηθήσει θα πρέπει 300 περίπου άτομα που το ΔΝΤ
γνωρίζει πότε και πόσα έκλεψαν, να δικαστούν και να
δημευτούν οι περιουσίες τους. Περιμένει δυστυχώς ο
λαός μας 730 μέρες.
Όταν αποκαθηλώνονται οι ήρωες και τα καθάρματα
επανεντάσσονται στην κοινωνία, η Ιστορία χάνει τα γεωγραφικά και τα Ιστορικά της ίχνη. Πρόεδρε σκοινοβατείς στην κόψη του ξυραφιού, είναι πολλοί οι καταχραστές, το ξέρεις. Και κάτι άλλο, τι χρειάζονται οι 300
βουλευτές; Πόσες τρύπες κλείνουν, με την αποχώρηση
των μισών; Πρέπει να σπάσεις πολλές ραχοκοκαλιές και
να αντιπαλέψεις δεδηλωμένους εχθρούς, μέσα και έξω
για να μετουσιώσεις το όνειρο σε πράξη. Σκέψου όμως,
σε όλα τα κοιμητήρια λιώνουν τα οστά επιφανών ανδρών, δίνοντας πίσω στη Γη τις λίγες ουσίες που τις
είχαν δανειστεί για να ζήσουν, και όμως τα επιτεύγματά
τους, θα παραμείνουν εν ζωή αιωνίως, έως το λυκόφως
της Ιστορίας.
Πάντως όπως ξανάγραψα, σκοπεύω να διατηρήσω
την ανεξαρτησία της σκέψης και του πνεύματός μου,
μπορεί να παραμένω ένας διαρκής δημόσιος μπελάς
που αμφισβητώ τις αποδεκτές αλήθειες αλλά υποστηρίζω την αστική δημοκρατία που έστω, μας επιτρέπει να
έχουμε την αυταπάτη ότι διαθέτουμε ελευθερία.

Δημόσια Διοίκηση
Ένας ετοιμοθάνατος γίγαντας
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Δημήτριος Παληάτσος ΠΝ

Π

ολύ χρόνο πρέπει να καταναλώσει κάποιος πριν αρχίσει να κρίνει την ελληνική δημόσια διοίκηση, ιδίως αν έχει
περάσει όλη την ενεργό ζωή του πιστεύοντας
στην τιμιότητα, φιλότιμο και αποτελεσματικότητα
των δημοσίων λειτουργών. Είναι σαν μία συνεχής δοκιμασία με την εμπειρία και την προσωπική άποψη. Τα τελευταία χρόνια όμως, εικόνες,
εμπειρίες και αναγνώσματα σχηματοποίησαν μία
δημόσια διοίκηση στη σκέψη μας που έρχεται σε
αντιπαράθεση με τα βιώματά μας.
Όλο το οικοδόμημα, που μπορεί να μην είναι το
καλύτερο και το πιο σύγχρονο, φαίνεται να υπολειτουργεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια, χωρίς
στόχους, αξιολόγηση και αποτελέσματα. Ο μόνος
τρόπος να αντιληφθούμε το πρόβλημα και μετά
να προχωρήσουμε σε σταδιακή θεραπεία των
αιτίων είναι να αντιμετωπίσουμε όλη τη δημόσια
διοίκηση σαν ένα μεγάλο όμιλο επιχειρήσεων
που πρέπει να φέρει κέρδη στους μετόχους του,
στους Έλληνες πολίτες.
Μία πρόχειρη και πρώτη ματιά στον άρρωστο
κολοσσό, που λέγεται ελληνικό Δημόσιο, δείχνει
ως προβληματικούς τομείς το ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα, τη νομοθεσία, τη διαφθορά, την
πολιτική βούληση.
Α. Ανθρώπινο δυναμικό
Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ακόμη μία «προνομιούχος» ομάδα ανθρώπων που απολαμβάνουν
κατ’ αρχάς το μεγαλύτερο δώρο, την εργασιακή
ασφάλεια, τη μονιμότητα. Αυτό το προνόμιο έγινε με τα χρόνια η μεγαλύτερη κατάρα σε ένα

προσωπικό που χωρίς σοβαρή αξιολόγηση και
κόπο καταφέρνει να φτάνει σε καταληκτικούς
βαθμούς επετηρίδας και μισθοδοσίας. Η πλειοψηφία του δημοσίου υπαλληλικού δυναμικού
της χώρας έγινε αντιπαραγωγικό γιατί δεν
υπήρχε αξιολόγηση, ούτε κίνητρα για να ξεχωρίσει κάποιος. Οι περισσότεροι επιπλέουν πλέον σε ένα βούρκο μετριότητας χωρίς να ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη, τον
οποίο καταδυναστεύουν με την αδιαφορία τους
και τη γραφειοκρατία.
Και όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι
μία ομάδα τεμπέληδων, όπως εύκολα παρουσιάζονται. Είναι σάρκα από τη σάρκα μας αδέρφια,
μανάδες και πατεράδες μας που στρατεύτηκαν
σε ένα ετοιμόρροπο οικοδόμημα και δούλεψαν
και δουλεύουν ανάλογα με το φιλότιμό τους και
την αγάπη τους για το αντικείμενό τους. Έχουν
ένα καλό συνδικαλισμό, την ΑΔΕΔΥ και τα παρακλάδια της που αδιαφορούν για το καλό της
δημοσίας διοίκησης και νομίζουν ότι χρέος τους
είναι να ζητούν συνεχώς περισσότερα δικαιώματα χωρίς να επιμένουν και στις υποχρεώσεις.
Β. Υλικοτεχνική υποδομή
Ένα αμαρτωλό σύστημα προμηθειών, ύποπτες
συναλλαγές και υπερκοστολογήσεις ευθύνονται σε πολλές περιπτώσεις για τις ελλείψεις
των δημοσίων υπηρεσιών σε υλικοτεχνική
υποδομή.
Για παράδειγμα, η μηχανογραφική υποστήριξη όλου του δημόσιου τομέα (υπουργεία,
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ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, επιτηρούμενοι οργανισμοί και
υπηρεσίες), έχει πληρωθεί σε επανειλημμένες
προσπάθειες με πολλά και παχυλά κονδύλια.
Αποτέλεσμα τόσων χρόνων σπατάλης είναι
ημίμετρα, πολλά και διαφορετικά συστήματα
ασύνδετα μεταξύ τους, που απαιτούν ακόμη
περισσότερα χρήματα για να συνεργασθούν και
να γίνουν ένα δυναμικό εργαλείο της δημόσιας
διοίκησης.
Η σπατάλη των πόρων και ο μη ορθολογικός
τους καταμερισμός έχει σαν αποτέλεσμα δημόσιες υπηρεσίες, κεντρικές συνήθως, να έχουν
πληθώρα σύγχρονων μέσων, ενώ άλλες της περιφέρειας να μην έχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
Ο κεντρικός έλεγχος κάθε υπηρεσίας με μηχανογραφική παρακολούθηση προμηθειών και
διανομής της υλικοτεχνικής υποδομής είναι ένα
βήμα οικονομίας. Σήμερα τα μέσα λόγω κακοδιαχείρισης είτε λείπουν, είτε είναι παλαιάς τεχνολογίας.
Γ. Νομοθεσία
Μία δαιδαλώδης νομοθεσία και ένας δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας που εφαρμόζονται κατά
περίπτωση δεσπόζουν στο δημόσιο τομέα. Άλλες
φορές αγνοούνται, άλλες φορές εφαρμόζονται
εν μέρει και άλλες φορές εφαρμόζονται κατά
γράμμα όταν πρόκειται για περίπτωση πολιτικού
αντιπάλου ή αγνώστου υπαλλήλου.
Μία ομάδα νόμων και υπουργικών αποφάσεων που δείχνουν καθαρά την παρέμβαση με θράσος της πολιτικής ηγεσίας υπέρ ή κατά υπαλλήλων όχι με αξιοκρατικά κριτήρια για το καλό του
Δημοσίου φρενάρουν την κάθαρση. Ένα πλέγμα
νόμων και εγκυκλίων που αντί να απλουστεύει
και να επιταχύνει τους ρυθμούς εργασίας, προσθέτει επίπεδα γραφειοκρατίας και φρενάρει την
παραγωγικότητα του προσωπικού.

40

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

Δ. Η Διαφθορά
Η διαφθορά είναι διάχυτη σε όλο το δημόσιο τομέα, ο οποίος πρωτοστατεί, διαφθείρει και διαφθείρεται από όλους τους συναλλασσόμενοους
με αυτόν.
Σε αρκετούς παράγοντες θα μπορούσε να αποδοθεί η διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Μερικοί
είναι:
1. Η χαμηλή μισθοδοσία της πλειονότητας του
προσωπικού σε σχέση με τα μεγάλα ποσά που
διακινεί και για τα οποία παίρνει αποφάσεις.
2. Η ατιμωρησία που απολαμβάνουν οι επίορκοι
δημόσιοι υπάλληλοι λόγω του χαλαρού ή ανύπαρκτου συστήματος απονομής ποινών.
3. Ο ανύπαρκτος ή χαλαρός έλεγχος σε πολλά
επίπεδα διοίκησης.
4. Η μονιμότητα σε μια προνομιούχο θέση για
πολλά χρόνια.
5. Η απουσία σοβαρής αξιολόγησης και κινήτρων
εξέλιξης.
Υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν καταγραφεί
σαν πρωταθλητές στη διαφθορά (π.χ. κτηματικές
υπηρεσίες, πολεοδομίες, δήμοι, νοσοκομεία κ.ά.),
οι οποίες και σήμερα καταγράφονται χωρίς η κεντρική διοίκηση να επιχειρεί σοβαρά να τις υποβάλει σε κάθαρση.
Ένα σύστημα άμεσης απονομής εξοντωτικών
ποινών (άμεση απόλυση, δήμευση περιουσιακών
στοιχείων, υποβιβασμός μισθού και βαθμού κ.ά.)
σε επ’ αυτοφόρω συλλαμβανόμενους δημόσιους
λειτουργούς καθώς και οι υποχρεωτικές περιοδικές μεταθέσεις θα μείωναν αν δεν επέλυαν
ολοκληρωτικά το θέμα της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.
Ε. Πολιτική βούληση
Όλη η κακοδαιμονία της δημόσιας διοίκησης
προέρχεται άλλα και μπορεί να επιλυθεί από την
πολιτική βούληση. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποί-

δημοτικές επιχειρήσεις που δημιούργησαν, είναι
ένα τρανταχτό παράδειγμα προσλήψεων «ημετέρων» από το παράθυρο.
Ένα ακομμάτιστο ανεξάρτητο και αξιόπιστο
ΑΣΕΠ, που λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά μπορεί να λύσει το θέμα του αριθμού
και της ποιότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αρκεί να αφεθεί από την πολιτική ηγεσία να λειτουργήσει.

ησαν και χρησιμοποιούν το δημόσιο τομέα σαν
ένα χώρο που διόριζαν και διορίζουν κομματικούς φίλους της περιφέρειάς τους. Είναι γνωστά
τα παραδείγματα διορισμού υπαλλήλων από την
περιφέρεια κάθε βουλευτή, υπουργού ή κομματικού παράγοντα.
Όλοι λοιπόν οι διορισμοί αντί να γίνονται με
αξιοκρατία, γίνονταν για τα «ψηφαλάκια» και
την κομματική πελατεία. Αντί να διορίζονται οι
καλύτεροι με ανεκτές αποδοχές, διορίζονταν
και διορίζονται πολλαπλάσιοι «ημέτεροι» με
μέτριες ή πλουσιοπάροχες αποδοχές. Το Δημόσιο φορτώθηκε μία πληθώρα δημοσίων υπαλλήλων με μέτρια ικανότητα, αδιαφορία για την
υπηρεσία, δουλοπάροικους στον κάθε κομματικό αφέντη τους.
Κάποια στιγμή φάνηκε φως στο σκοτάδι του
ρουσφετιού. Δημιουργήθηκε το ΑΣΕΠ από τον
τότε υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιο Πεπονή.
Ήταν μία καταπληκτική ιδέα του ρομαντικού
εμπνευστή της. Μια ανεξάρτητη αρχή επιλογής
προσπωπικού για τις ανάγκες του Δημοσίου. Η
γραφειοκρατία όμως και η κομματική διοίκηση
κατάφεραν να παρακάμψουν το νόμο με αποτέλεσμα να διορίζονται στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα ακόμη και σήμερα «ημέτεροι» χωρίς να
εμπλέκεται το ΑΣΕΠ. Οι κομματικοί δήμοι και οι

Στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται βέβαια οι
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με
διαφορετικά προβλήματα και λύσεις. Λόγω του
σφικτού Στρατιωτικού Ποινικού Kώδικα, της ιεραρχίας, των μεταθέσεων και της ανάγκης για
συνεχή εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα, είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Το κομματικά διορισμένο προσωπικό, η έλλειψη μέσων και η διαφθορά υπάρχουν και σε αυτό τον τομέα της
Δημόσιας Διοίκησης. Στις ΕΔ και στα ΣΑ όμως τα
κρούσματα είναι πολύ λίγα, αμέσως δακτυλοδεικτούμενα και τιμωρούμενα. Δεν είναι τυχαίο ότι
απολαμβάνουν την εκτίμηση και το σεβασμό της
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι όπως
είναι μέχρι σήμερα ο δημόσιος τομέας, αντιπαραγωγικός, με κρούσματα διαφθοράς και σπάταλος, είναι ένας καρκινοπαθής με μικρό χρονικό
ορίζοντα ζωής. Μια πολιτική βούληση για αξιοκρατία σε προσλήψεις, αξιολόγηση προσωπικού
με άμεση απόλυση των αδιάφορων υπαλλήλων,
ορθολογισμό των δαπανών, σκληρή τιμωρία των
διεφθαρμένων ατόμων και μείωση των γραφειοκρατικών νόμων θα μεταβάλει το «αντιπαραγωγικό» και «μαζί τα φάγαμε» δημόσιο προσωπικό, σε ένα αξιόλογο δυναμικό και μοχλό υγιούς
ανάπτυξης της δημόσιας διοίκησης.
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Ποικίλα και αληθινά
Το όνομα και η πορεία του. Το κράτος και τα οικονομικά του.

Mια άποψη

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

K

άθε τι επί του πλανήτου Γη και των
πλανητών του σύμπαντος έχει όνομα.
Όπως οι άνθρωποι, τα ζώα, τα ψάρια,
οι τοποθεσίες και γενικά κάθε τι που υπάρχει στο
σύμπαν. Σπάνια αυτά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλάζουν ονόματα.
Στη χώρα μας οι ονομασίες αλλάζουν πολύ εύκολα, κάποιες φορές δικαιολογημένα, κάποιες
αδικαιολόγητα. Τα ονόματα των ανθρώπων, ζώων
σπάνια αλλάζουν. Αυτά που αλλάζουν ονομασίες
είναι των ελληνικών Υπουργείων. Να παραδεχθώ
ότι ίσως πρέπει σε κάποια παλιά Υπουργεία να προστίθενται μετά από 10-15 χρόνια και ένας τίτλος,
όπως αγραμματοσύνης, εγκληματικότητας, ρουσφετιού και άλλοι παρεμφερείς. Ριζικές αλλαγές
ονομασιών δεν έχουν νόημα. Δεν γνωρίζω εάν γίνονται τόσο εύκολα αλλαγές στον τομέα αυτό και
σε άλλα κράτη όπως Αμερική, Αγγλία, Γερμανία.
Μήπως πρέπει κύριοι ιθύνοντες να πάει ένας
που να ξέρει τη γλώσσα και να αντιγράψει τις
ονομασίες των Υπουργείων των παραπάνω χωρών και όταν γίνει αλλαγή του Συντάγματος να
τις συμπεριλάβουν σ'αυτό, ώστε να μην μπορεί
ο καθένας να κάνει ό,τι τούρχεται στο μυαλό του,
νομίζοντας ότι έτσι θα φτιάξει τη χώρα. Α, ξέχασα
ας μη γίνουν τα παραπάνω για να έχουν την ευχέρεια να καταργούν τα Υπουργεία ΜακεδονίαςΘράκης, Τουρισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, τους
προσδιορισμούς Εθνικής..., Προστασίας του Πολίτη και ων ουκ έστι αριθμός αλλαγών.
“Ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει” όλες
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Tο «Eθνικής»... δεν χρειαζότανε, έκανε φτερά...

αυτές οι αλλαγές έχουν και τεράστια έξοδα τα οποία
πληρώνουν ως γνωστόν οι νομοταγείς πολίτες.

•

Τα δύσκολα χρόνια της 10ετίας 1940, 50 και λίγο
αργότερα, λεφτά δεν υπήρχαν στις χαμηλές οικονομικά τάξεις. Οι συναλλαγές εγένοντο είδος με είδος,
δουλειά με είδος και κάπως έτσι εκινείτο η αγορά σ'
αυτές τις τάξεις. Έκανες μία δουλειά σε κάποιον, σου
έδινε αυτός ένα καλάθι σύκα, ένα κοτόπουλο ή κάτι
άλλο, εσύ αυτά δεν τα έτρωγες αλλά τα έδινες σε
κάποιον άλλο και έπαιρνες ένα ζευγάρι τσαρούχια,
ένα γουρουνόπουλο και άλλα είδη και έτσι κύλαγε η
ζωή, και γινόντουσαν οι επενδύσεις της οικογένειας
και ζούσαν οι άνθρωποι.
Εσύ καλό μου κράτος τα πακέτα Delor που πήρες τη 10ετία του 80 και ύστερα τι τα έκανες; Απλά
τα έδινες στους «ημέτερους». Επιδοτούσες, στα
χαρτιά βέβαια, τα γιδοπρόβατα στα χωριά εκεί που

κατοικούσαν ελάχιστα γερόντια. Δεν τα έπαιρναν
τα γερόντια, αλλά οι δικοί σας ψηφοφόροι (εκπρόσωποι) πυρήνες που έμεναν στις πόλεις. Για θυμηθείτε τα αγροτικά τζιπ του Κολωνακίου...
Εσύ κυρία ΕΕ δεν ήξερες, δεν ρώταγες τι γινόντουσαν οι επιδοτήσεις που έδινες. Aν έστελνες
έναν ελεγκτή στα χωριά να έβλεπε τι γινότανε, θα
έβλεπε 5-6 γέρους, γριές και ερημωμένα χωριά.
Με τα χρήματα που έδινες θα έπρεπε σια πέρα στις
πλαγιές, σια κάτω στις ρεματιές και σια πάνω στα
βουνά και στα λαγκάδια των χωριών και κωμοπόλεων στην ωραία Kοντοβάζαινα, στη Γάρδιτσα
Στάσιμου, Σύρριζο, Kακαλέτρι, Δραγώγι και αλλού
να βοσκάνε χιλιάδες γιδοπρόβατα. Tα κουδούνια
και τροκάνια να ξεσηκώνουν και τις λούζες από
τους ήχους. Το γιόμα κάτω από τα δένδρα σια πέρα στα χωράφια θα κοιμόντουσαν και θα αναχάραζαν χιλιάδες γιδοπρόβατα και αγελάδες. Οι
βούτες, τα ασκιά και τα κιούπια του χωριού θα ήταν
γεμάτα τυρί και βούτυρο.
Καλή μου ΕΕ εάν η χώρα είχε τόσες χιλιάδες γιδοπρόβατα, βόδια, γουρούνια, κοτόπουλα και κουνέλια, τότε θα έκανε εξαγωγές και όχι εισαγωγές
κρέατος και τυροκομικών. Αυτά δεν τα έβλεπαν οι
οικονομολόγοι σου και να πονηρευτούνε ότι κάτι
γινόταν; Οι γριές στις γειτονιές στα χωριά προβλέπανε ότι πάμε για φούντο, εσείς με τους οικονομολόγους σας δεν τα βλέπατε να βάλετε φρένο. Mάλλον εσείς θέλατε επίδομα τυφλομάρας.
Άκουσον, άκουσον εσείς αγοράζατε ομόλογα,
αέρα πατέρα και δίνατε λεφτά. Ποια πανεπιστήμια
είχαν τελειώσει οι οικονομολόγοι σας; Οι γριές οι
ξεδοντιάρες του χωριού λέγανε: αυτά παιδάκι μου
είναι ψεύτικα χαρτιά μην τα παίρνετε, θα σας μείνουν άχρηστα στα χέρια, ρωτάτε και εμάς τι έχου-

με πάθει. Υπάρχει μία λύση, πηγαίνετε στην Αμερική να σας ορμηνεύσουνε οι εκεί οικονομολόγοι
πώς θα βγείτε από την κρίση που οι ίδιοι δημιουργήσατε. Αλλά αυτοί δεν θα σας δώσουν τα φώτα
τους για να είναι αυτοί καβάλα στο μουλάρι και
εσείς να το τραβάτε από το καπίστρι. Εσείς είσθε
τόσο έξυπνοι που βάλατε 27 κράτη στην ΕΕ πονηρά σκεπτόμενοι βέβαια αλλά χωρίς πρόγραμμα
και τώρα είναι αδύνατη η συνεννόηση μεταξύ σας,
όπως να φτιάξετε ίδιο σύνταγμα και πολλά άλλα
που πρέπει να είναι κοινά.
Aπό ό.τι φαίνεται 3-4 χώρες στην E.E. έχουν καλές οικονομίες, άλλες πάνε από το κακό στο χειρότερο. Γυναίκες που κυβέρνησαν και κυβερνούν
χώρες του πλανήτη τα πήγαν και τα πάνε πολύ καλά.
Στο στρατό είναι κυβερνήτες ακόμη και αεροπλανοφόρων πλοίων, μεγάλων διοικήσεων και διαπρέπουν παντού. Mήπως πρέπει να κυβερνούν τον
πλανήτη περισσότερες γυναίκες; Γενικότερα οι γυναίκες διαμορφώνουν τις κοινωνίες στον πλανήτη
Γη. Eλληνίδες και Eλληνοπούλες, γιαγιάδες, μητέρες, αδερφές, εσείς διαμορφώνετε τις κοινωνίες
της χώρας μας. Kρατήστε υψηλά τα εθνικά ιδεώδη,
πατρίδα και θρησκεία μας και σφίχτε δυνατά τις οικογένειές σας για να είναι η Eλλάδα μας πρώτη
στον πλανήτη Γη όπως της αξίζει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε επόμενο τεύχος των Θ.A. καθώς και στην εφημ."Tα Nέα στου ΣAΣMYN" θα δημοσιεύσουμε κείμενα για τον εξαίρετο Διοιηκητή του Φρουρείου Kαραμπουρνού Yποπλοίαρχο ΠΣ Π. Kωτσάκη B. BΠΠ. Παρακαλούνται οι θυγατέρες του Φαίδρα και Eυαγγελία και γενικότερα η οικογένειά
του, εαν έχουν στοιχεία από το ημερολόγιο του Bετεράνου πατέρα τους, να τα προσκομίσουν για εμπλουτισμό των δημοσιεύσεων.
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Μια θαυμάσια εκδήλωση
Δελτίο Τύπου EAAN Παράρτημα Kρήτης
Την Τετάρτη 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του τοπικού Παραρτήματος ΕΑΑΝ/
Κρήτης βραδιά Μπίνγκο.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τρία παιχνίδια με ανάλογο
κέρδος για τους τυχερούς και φαγητό.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και
συμμετείχαν περί τα ενενήντα άτομα συνάδελφοι και μέλη οικογενειών τους.
Για το ΔΣ
o Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ
o Γραμματέας
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ι. Φράγκου ΠΝ

Είχα την τύχη και τη χαρά να παρευρεθώ σε
μια θαυμάσια και πρωτόγνωρη για την εποχή
μας εκδήλωση που οργάνωσε το παράρτημα
Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού στη νεοαποκτηθείσα ιδιόκτητη λέσχη τους
στα Χανιά. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν το παραδοσιακό παιχνίδι Bingo, το οποίο έγινε σε
μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και παραβρέθηκαν πάνω από 90 συνάδελφοι με τις οικογένειες και φίλους τους. Η άριστη, από κάθε
άποψη οργάνωση, η θαυμάσια κλιματιζόμενη
αίθουσα, το καταπληκτικό μενού που απόλαυσαν οι συμμετέχοντες, βοήθησε να περάσουμε
όλοι μας μια υπέροχη και αξέχαστη βραδιά. Το
παιχνίδι Bingo, που έγινε μετά από φαγοπότι,
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έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση με
τρεις τυχερούς που κέρδισαν μικρά χρηματικά
ποσά. Θεωρώ, λοιπόν, υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του παραρτήματός
μας, αντιπλοίαρχο εα Χ. Δρακάκη, τον αντιπρόεδρο αντιπλοίαρχο εα Σ. Φαλιέρο και τα μέλη
του ΔΣ αντιπλοίαρχο εα Ι. Φράγγου, αντιπλοίαρχο εα Χ. Καραπαλιώτη και ανθυποπλοίαρχο
εα Δ. Τσακαλία για την άψογη και καθ’ όλα τέλεια οργάνωση της βραδιάς. Είμαι δε σίγουρη
κύριε Πρόεδρε ότι και οι επόμενες εκδηλώσεις που προγραμματίζετε και μας ανακοινώσατε θα έχουν την ίδια επιτυχία.
Σας ευχαριστώ
Μαραγκουδάκη Ειρήνη

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

Οι τυφλοί της
Χίου
Οι τυφλοί της Χίου
και ο τρόπος αντιμετώπισής τους απο την οφθαλμίατρο του νησιού, αποτελεί την πιο εύγλωττη
περίπτωση, καταπατήσεως των νόμων που
ισχύουν και την πιο ακραία περίπτωση σήψης
της ελληνικής κοινωνίας. Τότε ρωτάμε γιατί
επτωχεύσαμε.

Πυρκαγιές και οικονομική κρίση

Ο ρόλος των μίντια
Η παραφροσύνη των μίντια είναι τόσο μεγάλη,
ώστε να βομβαρδίζουν τους Έλληνες με τέτοια
μανία και χαιρεκακία από το πρωί μέχρι το βράδυ, πόσα χαράτσια θα πληρώσει, πόσα θα χάσει από μισθούς και συντάξεις. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μέτριας διανοητικής ικανότητας να μην παραφρονήσει; Έπειτα συζητάμε
για αυτοκτονίες.

Μας κόψανε… τα τρία…
Ακούσαμε ότι οι εκσυγχρονιστές της παιδείας μας κόψανε τα τρία από τα επτά φωνήεντα… Πέρυσι τα παιδιά διάβαζαν τα μαθήματα από φωτοτυπίες λόγω ελλείψεως βιβλίων… Φέτος για να μην κουραστούν να μαθαίνουν τα επτά φωνήεντα, θα μάθουν τα τέσσερα… και τα τρία τι θα γίνουν; Α, ξέχασα,
το υπουργείο διά βίου μάθησης θα τους τα

Μεγάλος διπλωμάτης…
Κυβερνήτης του πλανήτη…
Το 1974-75 είπε κατά τις εφημερίδες, όταν
εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, τους Έλληνες για να τους δαμάσετε κτυπάτε τους στη
θρησκεία τους, τον πολιτισμό τους, την ιστορία της, κάπως έτσι τα είπε τότε. Οι πιστοί
προσκυνητές του άρχισαν: Kατάργηση των
θρησκευτικών-προσευχής από τα σχολεία
όπου ήταν δυνατόν και πολλά άλλα. Στα σήριαλ στην τηλεόραση μέχρι πρόσφατα, μας
παρουσίαζαν την ιστορία διαφορετικά από ό,τι
είχαμε μάθει στο σχολείο οι ιθύνοντες, οι εκσυγχρονιστές… Η ντροπή της ντροπής δεν καταργήθηκε ακόμη.

Η συμβουλή… μιας αγράμματης
ηλιοκαμένης γριάς…
Είπα παλαιότερα σε ρυτιδιασμένη με ροζιασμένα χέρια γριά, θα πάρω ομόλογα Δημοσίου
που έχουν υψηλό επιτόκιο και τα χρήματα είναι
σίγουρα… Με ρώτησε τι είναι αυτά τα ομόλογα… Της εξήγησα και πήρα την απάντηση: παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό γιατί θα στα φάει
το Δημόσιο τα λεφτουδάκια σου. Ποτέ δεν δίνουνε λεφτά για να πάρουνε χαρτιά του Δημοσίου. Πάρε ένα χωράφι που δεν χάνεται… Κάτι
ήξερε η γριά αγράμματη...

Παράδειγμα… προς μίμηση
Στην τηλεόραση έχουμε δει οι πατέρες και οι
μητέρες του έθνους να δηλώνουν άθεοι και να
μην κάνουν το σταυρό τους στις ορκομωσίες ή
να ντρέπονται να τον κάνουν, να εκφράζονται
αντιθρησκευτικά, αντιπαιδαγωγικά και δεν έχει
τελειωμό.
O Θεός να βάλει το χέρι του…
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Είναι απορίας άξιον και υπερβαίνει κάθε λογική, όταν έχουμε αυτή την κρίση, που βιώνουμε
από την άλλη μεριά, να υπάρχουν Έλληνες ή
άλλοι δεν ξέρω ποιοι που θέλουν το κακό της
Ελλάδας, να βάλουν φωτιές και να καταστρέψουν και τη φύση, το περιβάλλον, αλλά και να
ξοδεύονται τόσα χρήματα για να σβήσουν οι
φωτιές. Άρα τι άλλο μπορούμε να πούμε, ότι
πάθαμε σύγχυση φρενών.

μάθει όταν μεγαλώσουν…

ANAKOINΩΣEIΣ

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

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

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

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

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

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

υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιοδικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το
τεύχος, μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο)
αρκεί να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την ΕΑΑΝ μέχρι την 2η Οκτωβρίου 2012. H' προσερχόμενοι οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν τα αντίστοιχα έντυπα.
Την 4η Οκτωβρίου 2012 θα συνέλθει το ΔΣ, θα
επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιότητας και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
λάβουν γνώση αυτού προσερχόμενοι στην ΕΑΑΝ. Μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, θα είναι
έτοιμα και τα ψηφοδέλτια για την παραλαβή τους
από τους επιθυμούντες.
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε
κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία, προκειμένου
να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Εντευκτηρίου για ενημέρωση ή να δημοσιευθούν
στο περιοδικο «Θαλασσινοί Απόηχοι».
Το βιογραφικό αυτό σημείωμα μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους
ταυτότητας και εκδόσεως του 2012 με πολιτική
περιβολή.
Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται
από κανονικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα
καθοριστούν διά κληρώσεως μεταξύ των 12. Τυχόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θα παραμείνουν
ως αναπληρωματικοί. Πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής θα είναι το αρχαιότερο μέλος.
Στα εκλογικά τμήματα θα παρίστανται ανά ένα
ή δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής και γραμματέας.
Η εφορευτική επιτροπή θα διεξαγάγει την όλη
διαδικασία των εκλογών μέχρι πέρατος αυτής,
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οπότε και θα υπογράψει αυθημερόν το σχετικό
πρωτόκολλο των συνολικών αποτελεσμάτων. Ο
Πρόεδρος ΕΑΑΝ θα παραλάβει ενυπογράφως το
πρωτόκολλο αυτό, προκειμένου να επικυρωθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία να
υποβληθεί στον ΥΕΘΑ μέσω ΓΕΝ για την έκδοση
της σχετικής αποφάσεως διορισμού του νέου ΔΣ.
Τυχόν ενστάσεις, απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές τελεσιδίκως αποκλειστικά και μόνο από την
κεντρική εφορευτική επιτροπή, εντός δύο (2) ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη αποστολή της εφορευτικής επιτροπής, παρακαλούνται
τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο προσφέροντες έτσι
σημαντική βοήθεια στο σώμα των Αποστράτων.
Αιτήσεις για συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 2
Οκτωβρίου, είτε δι’ αποστολής του σχετικού εντύπου,
αποκόπτοντάς το από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας

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

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για αρχαιρεσίες 25ης Νοεμβρίου 2012
«ΘΑ» Νο 109. Ανακοίνωση + Νομοθεσία + Υπόδειγμα υποψηφιότητας
ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και Ημερομηνίες Υποβολής
Ιούλιος – Αύγουστος 2012 «ΘΑ» Νο 110. Ομοίως ως άνω.
Μέχρι 4/10/12 κατάθεση δηλώσεων υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικών
Σεπτέμβριος 2012
Επιτροπών
Οκτώβριος 2012 (5/10/12) Έγκριση από ΔΣ υποψηφιοτήτων (ΔΣ + Εφορευτικές Επιτροπές)
«ΘΑ» Νο 111. Ανακοίνωση + Νομοθεσία + Ανακοίνωση ονομάτων
Οκτώβριος 2012
υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής. Οι «ΘΑ» πρέπει να κυκλοφορήσουν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2012.
Από 5/10/12 μέχρι 20/11/12 ανάρτηση βιογραφικών στον Πίνακα
Ανακοινώσεων ΕΑΑΝ. Από 8/10/12 μέχρι 30/10/12 εκτύπωση ψηφοΟκτώβριος 2012:
δελτίων. Μέχρι 30/10/12 αποστολή ψηφοδελτίων σε παραρτήματα και
διάθεσή τους σε υποψηφίους.
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 09.00-16.00 αρχαιρεσίες στα γραφεία της ΕΑΝοέμβριος 2012:
ΑΝ και στα παραρτήματα αυτής.
Νοέμβριος – Δεκέμβριος Δημοσίευση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών στους «ΘΑ» Νο 112 (Νοέμ2012
βριος – Δεκέμβριος 12)
Μάιος – Ιούνιος 2012
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Αποστέλλεται ταχυδρομικά (δέον να έχει ληφθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι 2/10/12) με συστημένη επιστολή ή κατατίθεται
στην ΕΑΑΝ, μέχρι 2/10/12.
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012, ως υποψήφιος για:
Α) Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος: (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
Β) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ στην ειδικότητα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί, μηδέ εκκρεμεί εις βάρος μου ατιμωτικό αδίκημα, ως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλών/ούσα:
(Υπογραφή)
Συνημμένα:
Α) Σύντομο Βιογραφικό (δυνητικό)
Β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ
Παρατηρήσεις:
Α) Οι κατέχοντες αποστρατευτικό βαθμό Ναυάρχου, Υποναυάρχου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα και στην κατηγορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ως Μέλη του ΔΣ στην ειδικότητά τους. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των
αναφερθέντων βαθμών, δύνανται οι Αρχιπλοίαρχοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να ανακηρυχθούν υποψήφιοι.
Οι λοιποί, μόνο ως υποψήφιοι στην ειδικότητά τους.

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

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

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

54 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

ANAKOINΩΣEIΣ

Αθήνα 7 Μαΐου 2012
Ερωτήματα προς ΜΤΝ, ΕΑΑΝ και ενδιαφέροντος ΓΕΝ
Τα εν αποστρατεία στελέχη του ΠΝ, αντιλαμβάνονται ότι λόγω του «κουρέματος» των αποθεματικών του ΜΤΝ και του ΕΚΟΕΜΝ, έχουν αποφασιστεί περικοπές των μερισμάτων κατά 49%
(περικοπή δηλαδή του μισού Μερίσματος) και
του ΕΚΟΕΜΝ κατά 4% (προς το παρόν) και βέβαια
αποδεχόμαστε –κατ’αρχήν– αυτές τις περικοπές,
αντιλαμβανόμενοι τις γενικότερες οικονομικές
δυσκολίες που συσσωρεύτηκαν εξαιτίας εφαρμογής άφρονης διαχείρισης, από τους πολιτικούς
ταγούς της χώρας.
Αυτό όμως που απογοητεύει, είναι η απόφαση
της εύκολης λύσης των οριζόντιων περικοπών
των βοηθημάτων ΜΤΝ (Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΝ),
χωρίς καμία βάσανο εξεύρεσης σχετικής λύσης,
άνευ περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του
Ταμείου, επιλέγοντας μια από τις ακόλουθες
ενέργειες:
Α.- Υπάρχουν δύο κατηγορίες Μερισματούχων
συναδέλφων:
1) Εκείνοι που αποστρατεύτηκαν μετά το 2002 και
απολαμβάνουν Μερίσματος μεθεπομένου βαθμού.
2) Εκείνοι που αποστρατεύτηκαν πριν το 2002,
και λαμβάνουν Μέρισμα αποστρατευτικού βαθμού, υπολειπόμενοι οικονομικά, των παραπάνω
συναδέλφων, αν και φέρουν τον ίδιο βαθμό και
τα αυτά έτη υπηρεσίας, αλλά όχι ίδιο Μέρισμα,
όπως το Σύνταγμα περί ισότητας ορίζει.
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι σεβαστοί βετεράνοι του Β΄ΠΠ. Δηλαδή έχει κατάφωρα καταστρατηγηθεί το αξίωμα : «Ίδιος βαθμός,
ίδια χρόνια υπηρεσίας, ίδιο Μέρισμα».
Β) Αν όλοι οι Μερισματούχοι, ελάμβαναν το
Μέρισμα του αποστρατευτικού βαθμού και όχι
του μεθεπομένου, θα επιτυγχάνονταν δύο βασι-

κές επιδιώξεις:
1) Αποκατάσταση της ισότητας των Μερισμάτων (βαθμός – έτη υπηρεσίας).
2) Εξοικονόμηση πιστώσεων για ενίσχυση
του Π/Υ ΜΤΝ. Το ΜΤΝ, παρακαλείται να εξετάσει το ποσόν που εξοικονομείται, από την εν
λόγω –δίκαιη και συνταγματική– τροποποίηση
και ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους
Μερισματούχους.
3) Η παραπάνω ενέργεια ουδεμία μεταβολή θα
έχει στην ήδη λαμβανόμενη σύνταξη από το ΓΛΚ,
δεδομένου ότι για όλους τους στρατιωτικούς
συνταξιούχους, ισχύουν οι ν.2838/2000 και ν.
3016/2002, πλην των βοηθημάτων του ΜΤΝ, τα
οποία ισχύουν μόνο για όσους αποστρατεύτηκαν
μετά το 2002.
Γ) Όσον αφορά στο ΒΟΕΑ (προικοδότηση), το
οποίο αποδίδεται, βάσει κρατήσεων των γονέων, σε γιους και θυγατέρες, υπολογίζεται σε 60
μηνιαία ή 30 διμηνιαία Μερίσματα.
Η τιμή των, ως άνω, αποδιδόμενων ΒΟΕΑ,
θα πρέπει να υπολογίζεται με την ήδη τελευταία
περικοπή του 25% (αρχής γινομένης από ΙούλιοΑύγουστο 2012) και όχι, με το προ της περικοπής,
ισχύον Μέρισμα.
Το ΜΤΝ είναι επιθυμητό να ενημερώσει τους
Μερισματούχους, εάν το Ταμείο ΒΟΕΑ είναι ανεξάρτητο και ανταποδοτικό ή εάν τα βοηθήματα
δίδονται ενισχυμένα, από κοινό Ταμείο του ΜΤΝ,
το οποίο σημαίνει ότι οι μη δικαιούμενοι ΒΟΕΑ
Μερισματούχοι, επιβαρύνονται με τις δαπάνες
για το ΒΟΕΑ, εκείνων που έχουν το δικαίωμα
προικοδότησης.
Δ) Τέλος τίθεται υπόψη του ΔΣ/ΜΤΝ, ότι η παρακάτω προτεινόμενη ενέργεια, θα επαναφέρει
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την ισότητα Μερισμάτων, σύμφωνα με την αρχή
του Συνταγματικού αξιώματος: «ίδιος βαθμός,
ίδια χρόνια υπηρεσίας, ίδιο Μέρισμα», χωρίς να
απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις:
Εξ αρχής μελέτη και υπολογισμός της βασικής
μονάδας Μερίσματος, βάσει της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, λαμβανομένων υπόψη
των στοιχείων βαθμού και ετών υπηρεσίας.
Κλείνοντας την παρούσα, διατυπώνεται το
προφανές –και πάντα ισχύον– αίτημα, της μέσω
δικαστικής οδού διεκδίκησης, των περικοπέντων
ποσών των αποθεματικών μας (ΜΤΝ-ΒΟΕΑ).
Το αυτό αίτημα διατυπώνεται και προς το
πάντα δραστήριο και ενεργό αιρετό ΔΣ/ΕΑΑΝ,
για το ποσό που περικόπηκε (κούρεμα) από το
αποθεματικό της ΕΑΑΝ, το οποίο είχε εξοικο-

νομηθεί, χωρίς καμία κρατική επιδότηση, από
τις κρατήσεις των Μελών της ΕΑΑΝ, επί σειρά
ετών, με θυσίες και περιορισμούς, με σκοπό την
ανέγερση γηροκομείου Αποστράτων ή Ξενοδοχείου Αποστράτων στο ΘΑΝ ή άλλη περιοχή,
καθώς και βελτίωση των συνθηκών ζωής και
νοσηλείας των συναδέλφων και των οικογενειών τους.
Με εκτίμηση
Αντιναύαρχος εα Η. Σ. Καβούκης ΠΝ
π. Πρόεδρος ΜΤΝ – Επιτ. Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος εα Κ. Σ. Βάλλας ΠΝ

•

Επιτ. Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Βορείου Ελλάδος
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (20/6/2012)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της νεοσυσταθείσας
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
Βορείου Ελλάδος δέχθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Δ. Ψωμιάδης, στις
20 Iουνίου, στις 9.30 το πρωί, στο γραφείο του
στην ΠΚΜ, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Βορείου Ελλάδος, Αρχιπλοίαρχος
ΠΝ εα Δημήτριος Τσαϊλάς, ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη σχετικά με τους ιδρυτικούς σκοπούς της νεοσυσταθείσας ένωσης, που
ιδρύθηκε φέτος στη Θεσσαλονίκη και αριθμεί
περίπου 500 μέλη, πρώην στελέχη, εν αποστρατεία, του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού
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Από αριστερά διακρίνονται οι:
• Υποναύαρχος ΛΣ (εα) Θεοτόκης Καλαφάτης,
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος
• Σημαιοφόρος ΛΣ (εα) Αθανάσιος Μήλιος, Υπεύθυνος
ΓΔΗΣ της ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος
• Απόστολος Τζιτζικώστας, Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης
• Αρχιπλοίαρχος εα Δημήτριος Τσαϊλάς ΠΝ, Πρόεδρος
ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος
• Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Κων/νος Επιτρόπου ΠΝ,
Γραμματέας ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος

Σώματος. Ο κ. Τσαϊλάς αναφέρθηκε στην ανάγκη
να αναδειχθεί ο ναυτικός πολιτισμός στη Βόρεια
Ελλάδα και να αξιοποιηθεί η γεωστρατηγική θέση
της Θεσσαλονίκης στη νοτιοανατολική Ευρώπη
και στα Βαλκάνια. Επίσης, ο κ. Τσαϊλάς αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι αξιωματικοί εξαιτίας των περικοπών στα
ταμεία τους και στις συντάξεις τους.
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσης
Ψωμιάδης ευχαρίστησε το Δ.Σ. της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Βορείου
Ελλάδος για την ενημέρωση και δήλωσε τη
βούληση της διοίκησης της ΠΚΜ να συμβάλλει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, στην
προαγωγή της πλούσιας ναυτικής παράδοσης
της Βόρειας Ελλάδας και να στηρίξει κάθε
πρωτοβουλία που στοχεύει σ’ αυτή την κατεύθυνση. «Η Θεσσαλονίκη πρέπει να στρέψει το
βλέμμα της περισσότερο στη θάλασσα, πρέπει
να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τον πλούτο
που της χαρίστηκε από τη φύση», τόνισε ο κ.
Δ. Ψωμιάδης.
EAAN Ν.Π.Δ.Δ.
Παράρτημα Βορείου Ελλάδος
Θεμιστοκλή Σοφούλη 120, 55131
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Λειτουργία Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής στο ΝΝΑ
Γνωστοποιείται προς τα μέλη τη ΕΑΑΝ (ΠΝ-ΛΣ)
ότι στο ΝΝΑ λειτουργεί (στον 4ο όροφο) η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική υπό τη Διεύθυνση
του Αντιπλοιάρχου Ιατρού Χειρουργού θώρακοςκαρδιάς Σ. Μωραΐτη με αρωγούς τους ιατρούς
χειρουργούς θώρακος-καρδιάς Πλωτάρχη Π.
Χουντή και Υποπλοίαρχους Κ. Κανακάκη – Ι. Παραλίκα και σε συνεργασία με τους καρδιοαναι-

σθησιολόγους ιατρούς Αντιπλοίαρχο Λ. Θεοχάρη
και Πλωτάρχη Α. Λεμονή (τηλέφωνα επικοινωνίας 210-7261656 – 7261043 – 7261018). Την
Τετάρτη 27-6-2012 έγινε με επιτυχία η πρώτη
επέμβαση ανοικτής καρδιάς.
Aπό Πρόνοια EAAN

Aνακοίνωση EAAN Kρήτης
Προκειμένου το Παράρτημα της ΕΑΑΝ/Κρήτης να
αξιοποιήσει πλήρως το ηλεκτρονικό σύστημα της
Γραμματείας του, παρακαλεί όπως όποιος από
τους συναδέλφους της περιοχής Χανίων είναι
γνώστης Η/Υ και επιθυμεί να προσφέρει τη βοήθειά του να έλθει σε επικοινωνία με τα γραφεία
του παραρτήματος (τηλ. 28210-90104).

Aνακοίνωση EAAN
Με την παρούσα ανακοίνωση, συνιστάται όπως οι
συνάδελφοι που επιθυμούν να διαθέσουν οιοδήποτε χρηματικό ποσό και για οποιονδήποτε σκοπό
αλληλεγγύης, όπως στη μνήμη εκλιπόντων συναδέλφων κ.λπ., να προτιμούν την Πρόνοια ΕΑΑΝ, καταθέτοντας στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδας 080/964918-27 στα ονόματα: Τσαπράζης Ν. – Παπαζαφείρης Δ., μελών ΔΣ/ΕΑΑΝ.
Τα ανωτέρω χρήματα χορηγούνται μετά από
απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ στους αναξιοπαθούντες
συναδέλφους, βάσει θεσπισθέντων κριτηρίων.
Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ

Aνακοίνωση EAAN Kρήτης
Μετά την απόκτηση των ιδιόκτητων πλέον γραφείων, το τοπικό Παράρτημα Κρήτης γνωρίζει
στους συναδέλφους της περιοχής ότι σύμφωνα
με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας, η αί-
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θουσα του εντευκτηρίου δυναμικότητας περίπου
εκατό (100) ατόμων μπορεί να διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις των μελών του μετά από
υποβολή σχετικής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210-90104.
Πρόνοια/ EAAN

Ευχαριστίες στο Οδοντιατρείο
ΜΤΝ
Στα οδοντιατρεία του ΜΤΝ κατά γενική ομολογία γίνεται ένα μεγάλο έργο. Η ΕΑΑΝ στα πλαίσια των δυνατοτήτων της βοήθησε και βοηθά το
έργο του για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών
στους ασφαλισμένους-μέλη της και όχι μόνο.
Προσωπικά έκανα χρήση του οδοντιατρείου
ΜΤΝ και μου παρείχε εξαιρετικές υπηρεσίες.
Προς τούτοις ευχαριστώ τον Πλωτάρχη (ΥΟ)
Xαράλαμπο Φίλια ΠN για τις πολύτιμες υπηρεσίες που μου προσέφερε καλοσυνάτα κατά τη
διάρκεια οδοντοθεραπείας μου.
Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EAAN
Γνωρίζεται ότι η ΕΑΑΝ συμμετείχε στο Αρχιερατικό μνημόσυνο, που έγινε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου την 22/7/2012
για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Ως εκπρόσωπος της ΕΑΑΝ παρέστη ο πλοίαρχος εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, ο οποίος και κατέθεσε
στεφανι στον Άγνωστο Στρατιώτη.
Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ

Δωρεάν διακοπές
Δωρεάν διακοπές για πέντε διανυκτερεύσεις
με πέντε ευρώ ανά διανυκτέρευση χωρίς περιορισμό εισοδήματος με το πρόγραμμα ΕΟΤ
άνω των 60 ετών. Από 1 Σεπτεμβρίου 2012
μέχρι 31 Μαΐου 2013. Μέσω ΚΕΠ. Διατίθενται
παραθαλάσσια διαμερίσματα στο Γύθειο (παραλία Μαυροβουνίου) www. VILLADROSSIA.
gr. Πληροφορίες στα τηλ.: 27330/23512, Κιν.:
6939034575. Θεόδωρος Πολίτης.

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα διακοπών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EAAN
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ σε προφορική συζήτηση που έγινε γενικά για τον παραθερισμό, μεταξύ των άλλων, εξέφρασε την άποψη, να εξετάσει όπως γίνεται μετά από
κάθε τέλος ετήσιου παραθερισμού, τις σημειωθείσες
αδυναμίες.
Επί του προκειμένου, συνάδελφοι μέλη της
ΕΑΑΝ, παρακαλούνται να υποβάλοουν τυχόν παρατηρήσεις τους μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2012,
για να εξετασθούν στο ΔΣ/ΕΑΑΝ και ληφθούν
μέτρα βελτίωσης όπου είναι δυνατόν. Υπόψη ότι
το 2012 εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα ΥΕΘΑ με
νέες βαθμολογίες κ.λπ.
Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ
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Γνωρίστε τη μαγευτική Bόρεια Eύβοια και απολαύστε τις διακοπές σας δίπλα στη θάλασσα και
μέσα στο πράσινο. Tο πρόγραμμα είναι για πέντε
διανυκτερεύσεις και η συμμετοχή μόλις 5 ευρώ
την ημέρα με πρωινό και 15 ευρώ με πρωινό
και φαγητό κατ'άτομο ημερησίως. Δικαιούχοι
είναι όλα τα μέλη της Ένωσης που έχουν κλείσει το 60ό έτος της ηλικίας τους μαζί με τα προστατευόμενα μέλη τους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Tο πρόγραμμα θα γίνει τον Oκτώβριο του
2012 και το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία
της Aιδηψού. Aπαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Aστυνομική Tαυτότητα και 2. Bιβλιάρια
Yγείας. Πληροφορίες: Tηλ.: 2226022160,
2226060825 και 694-6132220 κος Πέτρου.

Ανακεφαλαίωση νομοθεσίας μείωσης συντάξεων. Eπεξήγηση
ενημερωτικού σημειώματος Απρ. – Μαΐου – Ιουνίου
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (E) εα Γ. Tζικάκης ΠN, Διευθύνων Σύμβουλος EAAN
1. Λόγω των συχνών και πολλών αλλαγών στη
νομοθεσία που αφορά τους συνταξιούχους, με
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχει άγνοια ή σύγχυση μεταξύ των συναδέλφων,
όσον αφορά τις κρατήσεις. Για το λόγο αυτό θα
καταβληθεί προσπάθεια να αναφερθούν περιληπτικά οι σχετικοί νόμοι που δεν έχουν αναλυθεί
και στη συνέχεια να ακολουθήσει επεξήγηση του
ενημερωτικού σημειώματος, του ΓΛΚ των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του 2012.
α. Νόμοι που αφορούν τις συντάξεις:
1) Με το Ν. 3833/10 και όπως τροποποιήθηκε
μειώθηκε κατά 20% το επίδομα υψηλής ευθύνης
ανωτάτων (12+8%).
2) Με το Ν. 3842/2010 νομοθετήθηκαν νέες
φορολογικές κλίμακες που επέφεραν αύξηση
του φόρου εισοδήματος.
Τροποποιηθείς στη συνέχεια με τους Ν.
3896/11 και 4024/11.
3) Με τους νόμους 3845/10 και 3847/10 καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, και
το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους κάτω
των 60 ετών και για αυτούς που λαμβάνουν μεικτή σύνταξη άνω των 2.500 ευρώ, ενώ για τους
άνω των 60 ετών και για τους κάτω των 2.500
ευρώ θεσπίσθηκαν τα ποσά 400 ευρώ, 200 ευρώ
και 200 ευρώ αντίστοιχα.
4) Με τους Ν. 3863/10 και 3865/10 καθιερώθηκε η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων στις
ακαθάριστες συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ από
3% έως 10% κλιμακωτά. Άλλαξε ιδέ α/α(9).
5) Με το Ν. 3865/10 θίγονται οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί (ιδίως αυτοί της ηλικίας κάτω
των 53 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν να

εργάζονται με αναστολή της σύνταξής των) και
με μείωση για όσους είναι ηλικίας από 53 έως
60 ετών.
6) Με τους Ν. 3896/11 και 4024/11 θεσπίσθηκε περαιτέρω η μείωση του αφορολόγητου ορίου
από 8.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ και διευρύνθηκε
το 1ο φορολογικό κλιμάκιο κατά 3.000 ευρώ με
ποσοστό φόρου 10% (περιοδικό ΘΑ Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου 2011 υπ’ αρ. 106 σελ. 58-59).
7) Με το Ν. 3986/11 θεσπίσθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω
των 12.000 ευρώ σε ποσοστό 1-4% κλιμακωτά
(μέσω του Ε1).
8) Με το Ν. 3986/11 επιβαρύνονται οι στρατιωτικοί που αποστρατεύθηκαν κάτω των 60 ετών
με θέσπιση επιπλέον μηνιαίας εισφοράς για μικτές συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ σε ποσοστό
6-10% κλιμακωτά.
9) Με το Ν. 4002/11 από 1-8-11 αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά EAΣ του Ν. 3865/10 των
περιπτώσεων β-η της παραγράφου 2 του άρ. 11
σε 6%-14% αντίστοιχα για τους συνταξιούχους
που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της
ηλικίας των.
10) Με το Ν. 4051/11 θεσπίσθηκε κράτηση
12% άνω των 1.300 ευρώ όπως η σύνταξη είχε
διαμορφωθεί την 30-12-11 αφού προηγουμένως
αφαιρέθηκαν (α) η εισφορά αλληλεγγύης και (β) το
ποσοστό 20% άνω των 1.200 ευρώ και το ποσοστό
40% άνω των 1.000 ευρώ για όσους δεν έχουν
συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.
11) Mε το N. 4024/11 άρθρο 1 παράγραφος 1α
προβλέπονται: α) μείωση κατά 40% στη σύνταξη
των συνταξιούχων που δεν έχουν συμπληρώσει
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το 55ο έτος της ηλικίας των στο ποσό άνω των
1.000 ευρώ της κύριας σύνταξης και έχουν αποστρατευθεί με δική τους αίτηση, β) μείωση κατά
20% στους συνταξιούχους άνω των 55 ετών στο
ποσό της κύριας σύνταξης άνω των 1.200 ευρώ.
2. Έχει υποβληθεί πρόταση (εφαρμόζεται ήδη)
για να μειωθούν α) το μέρισμα του ΜΤΝ κατά 25%
(από 1/7/12) β) το ΕΚΟΕΜΝ 35% (από 1/9/12) και
γ) το ΕΚΟΕΜΝ ΛΣ 30% (από 1/9/12). Λόγω της
μείωσης των αποθεματικών κατά 70% περίπου,
εξαιτίας του κουρέματος του PSI.
3. Γίνεται λόγος: α) ότι θα υπάρξει μείωση των
συντάξεων από 2% έως 20% κλιμακωτά, β) για κατάργηση των υπολοίπων και δώρων (ιδέ α/α 1.3
του παρόντος) και γ) για τους ένστολους (ειδικό μισθολόγιο) συζητείται μείωση των μισθών περίπου

5% και κατάργηση μερικών επιδομάτων.
4. Mε την γνωμοδότηση υπ'αρ. 384/12 το Nομικό Συμβούλιο του κράτους στην συνεδρίαση της
26ης Iουνίου 2012 γνωμοδότησε σε ερώτημα του
YEΘA ότι τα Mετοχικά Tαμεία Στρατού, Nαυτικού
και Aεροπορίας είναι επικουρικά και όχι μετοχικά,
ενώ τα EKOEMN δεν είναι επικουρικά.
5. Συναφώς γνωρίζεται ότι η EAAN έχει καταβάλει προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν τουλάχιστον τα χειρότερα τόσο για τις συντάξεις όσο
και για το MTN και τα μερίσματά του.
6. Ακολουθεί επεξήγηση του ενημερωτικού
σημειώματος Απριλίου – Μαΐου – Ιουλίου 2012
για συνταξιούχους που λαμβάνουν τα 2/3 αρχιπλοιάρχου – πλοιάρχου με 35 συντάξιμα και
πραγματικά χρόνια (60 χρονοεπίδομα).

Ενημερωτικό σημείωμα, από 01/4/2012 έως 30/6/2012
Α’ ακαθάριστα
Σύνταξη
ΕΟΒ συζ.
Δώρο
Μείωση Ν40241
Μείωση Ν40512
Αχρ. Καταβλ (-)1α
Αχρ. Καταβλ (-)2α
Σύνολο
Πληρωτέο

Απρίλιος
Δώρο
2012
2038,98
35,00
200,00
139,25
0,00
23,20
2111,53
1564,62
23/3/12

Μάιος
2012

Ιούνιος
2012

2038,98
35,00
0,00
139,25
54,84
23,20
27,42
1829,27
1326,18
24/4/12

2038,98
35,00
0,00
139,25
54,84
23,20
27,42
1829,27
1438,21
24/5/12

Β’ κρατήσεις
Φόρος
Περιθ. 3,25%
Εισφορά αλλ.
ΤΠΔ

Σύνολο

Απρίλιος
Δώρο
2012
230,04
62,12
142,723
112,034

546,91

Μάιος
2012

Ιούν.
2012

188,89
59,45
142,72
112,03

188,89
59,45
142,72

503,09

391,06

1. Ο ν. 4024/11 προβλέπει κράτηση 40% για τους κάτω των 55 ετών και για ποσά άνω των 1.000 ευρώ και 20% για
τους άνω των 55 ετών και για ποσά άνω των 1.200 ευρώ.
1α. Η δόση των 23,20 ευρώ τελειώνει με τη σύνταξη του Ιουλίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (6 δόσεις).
2. Ο ν. 4051/12 προβλέπει μείωση της σύνταξης κατά 12% για τα ποσά άνω των 1.300 ευρώ στη διαμορφωθείσα
σύνταξη της 31/12/11 αφού προηγουμένως αφαιρεθούν το ποσό αλληλεγγύης (142,72 ευρώ) και το 20% άνω των
1.200 ευρώ (139,25 ευρώ).
2α. Οι οχτώ (8) δόσεις αναδρομικά για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα των μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου 2012
(27,42 ευρώ εκάστη) άρχισαν το Μάιο του 2012 και τελειώνουν το Δεκέμβριο του 2012.
3. Το ποσό των 142,72 ευρώ κράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης.
4. Πρόκειται για προσωπική κράτηση (112,03 ευρώ).
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Hμερ.: 21-08-2012
1. To Συντονιστικό των 3 Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ συναντήθηκε την 20ή Αυγούστου 2012 με τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλο και την
21-8-2012 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ.
Δ. Ελευσινιώτη, ενώ εκκρεμεί και συνάντηση με
τον έτερο υφυπουργό Άμυνας κ. Π. Καράμπελα.
2. Κατά τη συνάντηση με τον κ. Υπουργό παρέστησαν οι υφυπουργοί κ.κ. Π. Καράμπελας και Δ.
Ελευσινιώτης και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.
3. Κατά την ως άνω συνάντηση θέσαμε στον κ.
υπουργό τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους που είναι:
α. Η δραματική μέχρι τούδε περικοπή των
συνταξίμων αποδοχών με προοπτική περαιτέρω μείωσης, στα πλαίσια των μέτρων των 11,5
δισ., με την παράλληλη υπερβολική επιβάρυνση λόγω φορολογίας, που απειλούν πλέον την
επιβίωσή μας.
β. Τα Μετοχικά Ταμεία και η αναπλήρωση των
απωλειών τους λόγω PSI.
γ. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.
δ. Το καθεστώς των Ενώσεων ως ΝΠΔΔ με
παράλληλη αναπλήρωση των απωλειών των
αποθεματικών τους λόγω PSI.
ε. Η ηλικιακή διάκριση στην απονομή των συντάξεων.
στ. ΑΟΟΑ.
ζ. Κανονισμός παραθερισμού αποστράτων.
4. Ο κ. Υπουργός συνεφώνησε, όπως δήλωσε,
στο 99% των όσων του παρουσιάσαμε και εκδή-

λωσε την βούλησή του να επιλύσει τα θέματα που
είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου του και παράλληλα για θέματα που δεν είναι
αποκλειστικά δικής του αρμοδιότητας να συνεργασθεί με τους αρμοδίους φορείς προς εξεύρεση
των καλυτέρων λύσεων. Μας εγνώρισε επίσης
ότι δημιουργεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με
πρώτο κλιμάκιο τους Υφυπουργούς οι οποίοι θα
επιληφθούν των επί μέρους θεμάτων.
5. Στην συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό κ. Δ. Ελευσινιώτη παρέστησαν οι Υπαρχηγοί
των Γενικών Επιτελείων και Επιτελείς. Στον κ.
Υφυπουργό θέσαμε τα θέματα της αρμοδιότητάς του πιο αναλυτικά και έγινε εποικοδομητική
λεπτομερής συζήτηση, συμφωνήθηκε δε νέα
συνάντηση για το τέλος Σεπτεμβρίου και αφού
οι Ενώσεις και τα Γ.Ε. μελετήσουν τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης.
6. Οι συναντήσεις έγιναν σε καλό κλίμα και κατανόηση, αλλά δυστυχώς το θέμα της μείωσης
των συντάξεων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
7. Το Συντονιστικό θα συνεχίσει να αγωνίζεται
για την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων,
αλλά φρονεί ότι τα υπόλοιπα θέματα που εθίγησαν, πέραν των συντάξεων, και είναι αρκετά σοβαρά, μπορούν να επιλυθούν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, κυρίως λόγω της συγκυρίας του
Υπουργού που υποστηρίζει με θέρμη τις Ένοπλες Δυνάμεις και των δύο Υφυπουργών που
είναι Απόστρατοι Αξιωματικοί.
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
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Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος ΠN εα Σπ. Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠN εα Γ. Τζικάκης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. εα Β. Κατσιαντώνης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ (Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ)

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επισμηναγός (Ι) Π.Α. εα Γ. Κασσαβέτης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

•

Την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων φορέων των
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως: Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΣΜΕΔ), Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΕΑ), Σύνδεσμος
Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ), Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), Ανεξάρτητη
Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ), Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (ΑΚιΣ),
Κίνηση για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ), Σύνδεσμος
Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
(ΣΑ/ΣΜΥΝ), Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος
Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Πολεμικού
Ναυτικού (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ).

μας και του λαού ολόκληρου, αποσύνθεση της
κοινωνικής συνοχής του ελληνικού λαού και
οικονομική απαξίωση των εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στελεχών των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε, σε γενικές
γραμμές, η ταύτιση απόψεων σχετικά με τη συνεχιζόμενη, με διάφορους τρόπους, εξαθλίωση
της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, για τις
περικοπές που έχουν ήδη γίνει στις αποδοχές
μας και για αυτές που δρομολογούνται στα
πλαίσια των μέτρων του πακέτου των 11,5
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Τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετήσαμε και συνεχίζουμε να υπηρετούμε την Πατρίδα προτάσσοντας την υπέρτατη αυτή αποστολή
έναντι της προσωπικής και οικογενειακής μας
ζωής. Φεύγουμε το πρωί για την εργασία μας
χωρίς να γνωρίζουμε εάν και πότε θα γυρίσουμε.
Είμαστε οι χαμηλότερα αμειβόμενοι των «ειδικών μισθολογίων». Συνεισφέρουμε άοκνα στη
βασική προϋπόθεση ύπαρξης του Έθνους. Την
Άμυνα, την Ασφάλεια, την οικονομική ευρωστία
και ανάπτυξη.

δισεκατομμυρίων ευρώ.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη λεηλασία των
Μετοχικών μας Ταμείων, συνεπεία του PSI, η
οποία είχε ως αποτέλεσμα, πέραν των μεγάλων
μειώσεων στα μερίσματα των αποστράτων, την
εξανέμιση κάθε προοπτικής λήψεως ευπρεπούς
μερίσματος από τους νυν εν ενεργεία.
Εν αναμονή των νέων εξαγγελιών, που σύμφωνα με κατευθυνόμενες διαρροές, θα στοχεύουν για μία ακόμα φορά στη συρρίκνωση των
μισθών, συντάξεων και μερισμάτων μας, δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς
αλλά θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις
στα πλαίσια του Ελληνικού Συντάγματος και των
νόμων, για την προάσπιση της αξιοπρέπειας των
ιδίων και των οικογενειών μας.
Δεν είμαστε πλέον διατεθειμένοι να υποκύψουμε σε κανένα περαιτέρω μέτρο που θα μας
επιβληθεί και θα έχει ως μόνο στόχο την εξαθλίωση του Έλληνα στρατιωτικού και της οικογένειάς του.
 Καλούμε τα μέλη μας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, να
συμμετάσχουν στις κατά τόπους εκδηλώσεις που
θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
Η οποιαδήποτε περαιτέρω αδράνεια ίσως επιφέρει δραματικές συνέπειες.
Για τους φορείς
ΣΥΣΜΕΔ, Πρόεδρος, Αντισυνταγματάρχης
(ΣΔΓ) Α. Τσουκαράκης
ΕΣΠΕΑ, Πρόεδρος, Ανθυποπλοίαρχος (Ε)
Α. Βυτινίδης
ΣΑ/ΣΣΑΣ, Πρόεδρος, Πλοίαρχος (Ο) εα

Ι. Αντωνιάδης ΠΝ
ΕΑΑΣ, Πρόεδρος, Αντιστράτηγος εα
Π. Μαυροδόπουλος
ΕΑΑΝ, Πρόεδρος, Αντιναύαρχος εα
Σ. Περβαινάς ΠΝ
ΑΝΕΑΕΔ, Α΄ Αντιπρόεδρος, Υποπλοίαρχος (Ε)
εα Α. Βλαχοπούλου
ΑΚιΣ, Α΄ Αντιπρόεδρος, Υποστράτηγος εα
Β. Ροζής
ΚΕΘΑ, Για τη γραμματεία,
Αντισυνταγματάρχης εα Ν. Παπαναστάσης
ΣΑ/ΣΜΥΝ, Πρόεδρος, Επικελευστής εα
Ε. Σφακτός
ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, Γεν. Γραμματέας,
Αντιπλοίαρχος (Ε) Χ. Ποιμενίδης ΠΝ

ANAKOINΩΣΗ ΕΑΑΝ
27/8/2012
Στην συνέχεια του «Κοινού Δελτίου Τύπου» που εστάλη την
23/8/2012 η ΕΑΑΝ γνωρίζει ότι
ΔΕΝ έχει συμφωνήσει σε κοινές
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά
των εν ενεργεία, οι δε κινητοποιήσεις των αποστράτων θα
γνωσθούν από την ΕΑΑΝ όταν
αποφασισθούν.

•
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Περικοπή συντάξεων
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ
Αριθ. πρωτ.: 608
Ημερ.: 25-07-2012
ΠΡΟΣ: κο Α. Σαμαρά-Πρωθυπουργό και Πρόεδρο Ν.Δ.
κο Ε. Βενιζέλο Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟΚ
κο Φ. Κουβέλη Πρόεδρο ΔΗ.ΜΑΡ
ΚΟΙΝ : κο Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών
κο Βρούτση Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κο Π. Παναγιωτόπουλο Υπουργό Εθνικής Αμυνας
κο Π. Καράμπελα Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης
κο Δ. Ελευσινιώτη Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης
Αρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγο Κ. Γκίνη
Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη ΠN
Αρχηγό Γ.Εα Αντιπτέραρχο Α. Τσαντηράκη
ΘΕΜΑ: Περικοπή συντάξεων
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Αξιότιμε Πρόεδρε του ΠΑ.ΣΟΚ
Αξιότιμε Πρόεδρε της ΔΗΜ.ΑΡ
1.-Με έκπληξη παρακολουθούμε καθημερινά τα
ΜΜΕ να διαγκωνίζονται ποιο θα πλειοδοτήσει στην
περικοπή των συντάξεων με τη θεσμοθέτηση πλαφόν
σε ένα επίπεδο 2200-2400 ευρώ, και την Κυβέρνηση
να αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, περιμένοντας
προφανώς και την διαπραγμάτευση με την τρόικα.
2.-Παράλληλα εκπλησσόμεθα γιατί οι περιβόητες
πλέον οριζόντιες περικοπές έγιναν κάθετες. Δηλαδή
αφορούν αυτούς που σε όλη την σταδιοδρομία τους
στο Δημόσιο ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους
και με τα καθήκοντά τους προς την Πατρίδα και βεβαίως αναφερόμεθα στους αποστράτους.
3.-Μέχρι τώρα και το αναφέρουμε γιατί ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε ή πιθανώς να σας δίνουν
λάθος στοιχεία, τα απόστρατα στελέχη των ΕΔ έχουν
υποστεί πανωλεθρία μετά την επιβολή του ΕαΣ., την
μείωση των επιδομάτων, την μείωση των συντάξεων
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κατά 20% για το ποσόν άνω των 1.200 ευρώ και στη
συνέχεια κατά 12% για το ποσόν άνω των 1.300 ευρώ
και βεβαίως την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Και αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τις δραματικές
απώλειες από τα μερίσματα που δίνουν τα Μετοχικά
Ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, σας δίδουμε μία πραγματική εικόνα : Απόστρατος Αντιναύαρχος με 40 συντάξιμα χρόνια που έχει εξαντλήσει την Ιεραρχία και τα
συντάξιμα χρόνια ελάμβανε τον Ιανουάριο του 2010
μηνιαία 3000 ευρώ μεικτά και 2.300 ευρώ καθαρά επί
πλέον τα δώρα δηλαδή 2.700 ευρώ μηνιαία. Τώρα ο
ίδιος λαμβάνει τα ίδια μεικτά 2.900 ευρώ αλλά καθαρά 1.800 ευρώ. Δηλαδή ήδη έχουν μειωθεί τα καθαρά
του έσοδα κατά 500 ευρώ και άλλα 400 ευρώ λόγω
δώρων. Επομένως ήδη στα καθαρά έχουμε δεχθεί το
πλαφόν που συζητείται.
4.-Επειδή όμως το Κράτος μας έχει συνηθήσει τα
δύο τελευταία χρόνια σε αλχημίες, υποψιαζόμεθα ότι
το πλαφόν θα μπει με τέτοιο τρόπο ώστε τα καθαρά
να φθάσουν τα 1.000 ευρώ το μήνα και αυτά ανεξάρτητα από τους δυσβάσταχτους φόρους που μας έχουν

επιβληθεί ως πλουσίους
5.-Επειδή διάγουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο θα
θέλαμε να συμβάλουμε στην λήψη των ορθών και
δίκαιων αποφάσεων:
α.-Τα απόστρατα στελέχη των Ε.Δ. και των Σωμάτων
Ασφαλείας αποτελούν την ραχοκοκαλιά της αστικής τάξης και του λεγόμενου μεσαίου χώρου. Τα συζητούμενα
μέτρα θα συμβάλουν στην κατάργηση της τάξεως αυτής
και βεβαίως θα επιτείνουν την ύφεση.
β.-Στις συντάξεις ορισμένων κατηγοριών περιλαμβάνονται τα πτητικά, τα καταδυτικά και άλλα ειδικά
επιδόματα ως βατραχανθρώπων, αλεξιπτωτιστών
και γενικά ειδικών Δυνάμεων. Αυτά τώρα θα πάψουν
να δίδονται γιατί θα περικοπούν λόγω του πλαφόν.
Αυτό πέραν του είναι τελείως άδικο, θα δώσει ένα
δυσμενές μύνημα και στους εν ενεργεία, γιατί δεν θα
έχουν πλέον συνταξιοδοτικό κίνητρο να υπηρετούν
σε Μονάδες υψηλού κινδύνου.
γ.-Με το πλαφόν παύει και η διάκριση των βαθμών
γιατί ο απόστρατος Α/ΓΕΕΘΑ θα λαμβάνει την ίδια σύνταξη με ένα απόστρατο Συνταγματάρχη.
δ.-Ενας απόστρατος ο οποίος εργάσθηκε μετά την
αποστρατεία του, πλήρωσε εισφορές και λαμβάνει
μία πενιχρή δεύτερη σύνταξη θα την χάσει λόγω του
πλαφόν. Βεβαίως θα διεκδικήσει την επιστροφή των
εισφορών του και έτσι πάλι η χώρα θα μπει στην διαδικασία των νομικών διεκδικήσεων.
ε.-Τέλος το Κράτος θα πρέπει να είναι έτοιμο να δε-

χθεί την ενδεχόμενη σύλληψη και φυλάκιση αποστράτων Ανωτάτων Αξιωματικών και Επιτίμων ακόμη και
Αρχηγών, λόγω αδυναμίας πληρωμής των φόρων.
Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι, σας καλούμε να λάβετε
υπόψη σας τα ανωτέρω.
Τα ανωτέρω σας τα γνωρίζουμε με πόνο ψυχής,
γιατί από υπερήφανους Έλληνες που για μία ζωή
προσφέραμε στην Πατρίδα, μας καταντήσατε στην
κυριολεξία επαίτες.
Με εκτίμηση
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος ΠN εα Σ. Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠN εα Γ. Τζικάκης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. εα Β. Κατσιαντώνης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ
Επισμηναγός (Ι) Π.Α. εα Γ. Κασσαβέτης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος ΠNεα Σ.Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Tελεταί Kωνσταντάρα
Νικόλαος Ταβουλάρης, υιός του Βασιλόνικου Ταβουλάρη Αντ/χου εα. Επιθυμώ να ενημερώσω
τα μέλη της Ενώσεως ότι διατηρώ γραφείο τελετών στην Αθήνα, Ανταίου 1 πλ. Μερκούρη, τηλ. 210
9213398, 6972416761 και προσφέρω τις πρέπουσες υπηρεσίες υποδειγματικά, προς «συναδελφικές»
τιμές. Αναλαμβάνω να κατατοπίζω και να δεικνύω στα ορφανικά μέλη της ΕΑΑΝ τις παροχές όλων των
δικαιουμένων οικονομικών βοηθημάτων από τις κρατικές υπηρεσίες όπως: σύνταξη, μέρισμα, έξοδα
κηδείας, επίδομα θανάτου κοκ. Επίσης με το επίδομα θανάτου και τα έξοδα κηδείας που δικαιούται η
οικογένεια του εκλιπόντος, να καλύπτω τα βασικά έξοδα της τελετής, ανακουφίζοντας άμεσα την απρόσμενη οικονομική πίεση των οικείων του. Αναλαμβάνονται τελετές όλων των δογμάτων, αποστολές και
παραλαβές περιστατικών σε όλη την επικράτεια και εκτός αυτής, εκτελούνται παραγγελίες στεφάνων
(άνθινων ή δάφνινων) καθώς και καύση σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια επιθυμία.
Μετά τιμής, Ταβουλάρης Νικόλαος

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

65

EΠIΣTOΛEΣ

Μόνιμα στελέχη Ενόπλων μας Δυνάμεων
Γράφει ο Ναύαρχος Nίκος Παππάς ΠN
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

H

νέα πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής μας Άμυνας, έσπευσε μόλις
ανέλαβε τα καθήκοντά της και πριν
καλά καλά ενημερωθεί, να ανοίξει περεταίρω
τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και σε όλους τους
πολίτες των ακριτικών μας νησιών, χωρίς να
εξετάσει τις δυνατότητες των εν λόγω Νοσοκομείων.
Η τακτική ανοίγματος των Στρατιωτικών Νοσοκομείων σε προσωπικό που είναι έξω από τις
Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι καινούργια. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι κατά καιρούς αυξανόμενοι με Υπουργικές αποφάσεις δικαιούχοι στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ), υπερβαίνουν σήμερα τους 400.000, ενώ για τη λειτουργία και συντήρησή του ΝΝΑ συνεισφέρουν διά
βίου μόνο τα μόνιμα στελέχη του Πολεμικού
Ναυτικού, πέραν των κρατήσεων που υφίστανται
για την υγειονομική τους ασφάλιση. Αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2002, έδειξε ότι οι μέχρι
τότε συνολικές εισφορές των εν λόγω στελεχών
ανήρχοντο σε 52 δισεκατομμύρια δραχμές, σε
τιμές 2002. Ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, για παράδειγμα, κατά τη θητεία του ως Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, έδωσε δικαίωμα περιθάλψεως στα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία όλων των διατελεσάντων και υπηρετούντων Βουλευτών, καθώς και
των μελών των οικογενειών τους, χωρίς καμία
εκ μέρους τους συνεισφορά.
Στις επόμενες αποφάσεις που θα λάβει η σημερινή Κυβέρνηση, ας θυμηθεί ότι οι απολαβές
των Στρατιωτικών είναι οι χαμηλότερες στο Δημόσιο. Ακόμη και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων έχουν Βασικό Μισθό Πρωτοδίκη, ενώ όλοι
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οι κατωτέρου βαθμού από αυτούς, παίρνουν προφανώς πολύ λιγότερα.
Τα Στρατιωτικά Μετοχικά Ταμεία, τα οποία
έχουν βαρύτατα πληγεί από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και έχουν χάσει πολλά χρήματα, που ήταν υποχρεωμένα να διατηρούν σε κρατικά ομόλογα, αναγκάζονται να μειώνουν συνεχώς τα Μερίσματα και τις παροχές προς τους
στρατιωτικούς συνταξιούχους. Λόγοι ισονομίας
και οικονομίας, επιβάλλουν να σταματήσουν κατά πρώτον τις παροχές Μερισμάτων επομένου
και μεθεπομένου Βαθμού, που χορηγούν προνομιακά αποκλειστικά και μόνο στους μερισματούχους που αποστρατεύτηκαν από το 2000 μέχρι το
2011, πράγμα που τα επιβαρύνει οικονομικά,
ενώ παράλληλα αδικεί κατάφορα και προσβάλλει τους παλαιότερους και στους νεώτερους
συνταξιούχους.

Πηγή: greeknation.blogspot.com

Eυχαριστίες
Προς: Δ/ντην ΝΝΑ
Υπόψη: Δ/σης ΝΝΠ
Κοιν: Πρόεδρον ΕAΑΝ
Υπόψη: ΔΣ/ΕAΑΝ
Κύριε Διευθυντά, είμαι νοσηλευόμενος και εγχειρίζομαι αύριο 20-06-2012 δι’ ολικής ναρκώσεως. Επειδή διάγω το 80ό έτος της ηλικίας μου
θέλω από σήμερα να σας διαβιβάσω την παρούσα
μου. Παρακαλώ να διαβιβασθεί εις ΕAΑΝ.
Θερμώς ευχαριστώ α) Νοσοκομειακό προσωπικό (από της προϊσταμένης έως και της νεοτέρας
δοκ. νοσοκόμου δια την εργατικότητά των και την
οικογενειακήν συμπεριφοράν-στοργή, όπως και
τον αγώνα των παρά την γνωστήν απουσίαν όλων
των απαραιτήτων φαρμάκων και β) Ιατρικόν και

νοσηλευτικόν προσωπικόν της ΩΡΛ Κλινικής διά
την ενημέρωσιν, κατατόπισιν και σποράν αισιοδοξίας προς την οικογένειά μου και εμένα. γ) Την
κοινωνικήν λειτουργόν σας διά το ενδιαφέρον της
και δ) Τας εθελόντριας συζύγους αποστράτων
αξιωματικών ΠΝ που καλύπτουν την κοινωνική
μέριμναν της ΕΑΝ συμπονούσαι διά τους πάσχοντας και την παροχήν-διοτέχευσιν θάρρους, ελπίδος και ό,τι καλόν εις τους εα νοσηλευομένους.
Θάλαμος νοσηλείας μου ο 402/ΠΤ.4Ν. Δεν αναφέρω ονόματα διότι σεις γνωρίζετε. Η συμπεριφορά του προσωπικού είναι το είδωλον του εκάστοτε διευθύνοντος επιχείρησιν, ιδιωτικόν ή κρατικόν ίδρυμα.
Ν.-Β.Ν. Ταβουλάρης, Δρ Αρχαιογνωσίας
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ/ΗΝ) εα. ΠN 19/6/2012

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

Ονοματεπώνυμο

Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα

ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ Αλέξανδρος
ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ Γεώργιος
Bετεράνος Β’ ΠΠ
ΛΑΖΑΡΗΣ Γεώργιος
ΜΕΝΤZΕΛΟΣ Βλάσιος
ΠΕΤΣΑΣ Νικόλαος
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Κων/νος

Aνθ/ρχος ΠΝ εα
Αντιναύαρχος (ΥΙ) εα
Πλοίαρχος (Μ) εα
Aντιπλοίαρχος (Ε) εα
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα

Hμέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

4/6/2012

1957

16/6/2012

1920

19/6/2012
25/6/12
28/6/12

1947
1938
1932

30/6/12

1934

Σημαιοφόρος (E) εα

K. EMMANOYHΛ

22/8/12

1946

Yποναύαρχος εα ΠN

ΠAΣΣAΣ Mενέλαος

17/8/12

1924

Aρχιπλοίαρχος εα ΠN

AΪΔINHΣ Γεώργιος

7/8/12

1924

Yποπλοίαρχος

TZOBΛAΣ Nικόλαος
TΣAMAΔOΣ KίμωνKωνσταντίνος

22/7/12

1938

Aρχιπλοίαρχος εα
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού και του
χώρου που καταλαμβάνουν σε αυτό, παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανακοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 23 λέξεις. Με περισσότερες από 23 λέξεις δεν θα
δημοσιεύονται. Έτσι θα γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι
οι ενδιαφερόμενοι, διότι υπό την παρούσα μορφή υπάρχει πρόβλημα. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

Λόγω αναδιάταξης των Xρήσιμων
Πληροφοριών, παρακαλούμε οι κ.κ.
συνάδελφοι που ενδιαφέρονται
να δημοσιεύσουν το αίτημά τους,
να στείλουν εκ νέου τη σχετική
πληροφορία. Διαφορετικά, θεωρείται
ότι οι μέχρι τούδε υπάρχουσες
χρήσιμες πληροφορίες έχουνε λήξει
και από το επόμενο περιοδικό δεν θα
δημοσιεύονται. Xρήσιμες
πληροφορίες με περισσότερες από
εικοσιτρείς λέξεις δεν θα
δημοσιεύονται.
Διάφορα
• Yπερσύγχρονη οδοντιατρική κλινική «Laser Dental
Clinic» στην Καλαμάτα με δωρεάν διαμονή στην πόλη (προσφορά της κλινικής). Tηλ. 2721026078, www.
laserdentalclinic.eu, email: info@laserdentalclinic.eu,
Κανάρη 73Α, Καλαμάτα.
• Ο Αργύρης Δαμαλίτης, συνάδελφος είναι συνεργάτης στο
τμήμα προώθησης ανταλλακτικών φανοποιίας, συνεργείου παντός τύπου αυτοκινήτου στην CITROEN ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε. Τηλ.: 6974 483212.
• Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί Μηχανικοί, διατηρούν τεχνικό γραφείο επί της Λ. Κατανζάκη
63, Βαμβακόπουλο Χανίων. Τηλ.: 28210927 και 6973
433780.
• Ο Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός
οδοντίατρος. Αισθητική Οδοντιατρική – Εμφυτευματολογία – Προσθετική – Περιοδοντολογία. Τηλ. 210 4174697,
Αλεξ. Παπαναστασίου 93, Καστέλλα, Πειραιάς.
• Ιωάννης Πουλάκης, συνάδελφος, συνεργάτης ΠΟΝ προσφέρει: λύσεις στο χώρο του αυτοκινήτου με διατακτικές
στους εν ενεργεία και αποστράτους έως 18 μήνες. Τηλ.
210 5321000, 6936111730.
• Dr Σταυρούλα Αντωνοπούλου – Νάννου, σύζυγος συναδέλφου, Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος με
εξειδίκευση στις μυκητιασικές παθήσεις, δέχεται Κηφισίας
354, Χαλάνδρι (έναντι νοσοκομείου «Υγεία»). Τηλ.: 210-
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8028817, 6974051154»
• Ο Θωμάς Βρούβας γιος συναδέλφου Ιπταμένου της Πολεμικής Αεροπορίας, οδοντίατρος, δέχεται στο Ιατρείο
του επί της πλατείας Καρύτση 10 με ραντεβού τηλ.: 2103230813.
• Αλέξανδρος Βασ. Μόσχος, Κηπουρός. Ο Αλέξανδρος,
γιος συναδέλφου, αναλαμβάνει κατασκευές, συντηρήσεις,
αυτόματο πότισμα κήπων κ.λπ. σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ.:
6943932038
• Ο Βασίλης Γουναρίδης Αξιωματικός (πτυχιούχος εκπαιδευτής) (Ε) εα δραστηριοποιείται στην Πλάκα Νάξου (ενοικίαση – εκμάθηση θαλασσίων σπορ, δωμάτια – μπαγκαλόους). Ειδικές τιμές σε συναδέλφους.
Τηλ.: 6945722404
• Πρακτορείο Ασφαλειών: Λαμπρόπουλος & Συνεργάτες. Ειδικές τιμές για προσωπικό ΠΝ. Δωδεκανήσου 99Α
Περιστέρι 151 35. Τηλ.: 210 5777433 Fax: 210 5777434
E-mail: lambropoulos.asfa@gmail.com
• Νομιμοποίηση αυθαιρέτων οικιών σε όλη την Ελλάδα,
υπόγεια, πυλωτές, σοφίτες... εντός και εκτός σχεδίου.Μακρή Μαριάννα. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Φανερωμένης 8,
Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια,
παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα 131 22. Τηλ.: 2102612900, 210-2634967, 210-2629969.
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός Μηχανικός, γιος αξιωματικού ΠΝ ΕΑ αναλαμβάνει τακτοποιήσεις
ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, σοφίτων κ.λπ. Τιμές
πολύ καλές για στελέχη του ΠΝ και ΛΣ. Τηλέφωνο: 210
2830215/6970883598
• Ο γιος του συναδέλφου Λάμπρου Κικίδη (ΠΥ-ΜΗΧ) Βασίλης Κικίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διατηρεί στα
Χανιά οδός Αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τηλ.: 2821027368.
•Ο
 Κληματσάκης Παύλος, γιος αξ/κού (ΕΑ) διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσωτερικού. Άμεση εξυπηρέτηση,
παράδοση κατ’ οίκον. Τηλ.: 210-7750480.
• Η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυγος αξ/
κού ΠΝ εα, με πολυετή πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης
και εξειδίκευση στο International Baccalaureate (IB), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές
προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• Η ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΝΑ κόρη αξ/κού εα φιλόλογος με πείρα

παραδίδει μαθήματα, σε μαθητάς δημοτικού, γυμνασίου
και λυκείου με λογικές τιμές. Τηλ.: 9351901 κινητό:
6944317281.
• «ΠΑΝΔΩΡΑ» ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ. Δώρα δημοσίων σχέσεων. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6Α ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΚ 183 45. Τηλ.:
2104826916. Tηλ./Fax: 210-4826901. Κιν.: 6936077131.
e-mail: pandoranavy@otenet.gr
• O γιος του συναδέλφου θανάση Σοφρά, Γεώργιος, φοιτητής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Tηλ.: 6978868890
• Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χειρουργός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελβέργης και
διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, αισθητική προσθετική, laser, πανοραμική ακτινογραφία. Π. Νιρβάνα 9. Ν.
Ψυχικό. Τηλ.: 210-6771040.
• Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ
εα δέχεται οικογένειες συναδέλφων στο ιατρείο του, Ρέππα 34, Παπάγου. Τηλ.: 210-6526829.
• Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση:
Δεκελείας 169, Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 210-2514062, Κιν.:
6932-257175.
• Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη,
Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-6549208,
Κιν.: 6972-416761. Τιμές χαμηλές για την οικογένεια
ΠΝ.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, Μηχανολόγος
Μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και μελέτη και
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 210-8063391, Κιν.:
6932-339224.
• Kέντρο Σύγχρονης Oδοντιατρικής Θεραπείας. Kόρη συναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθητική
Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική Περιοδοντολογία. ΠOΛINA MAPOY. Tηλ.: 2109944454. Kιν.:
6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.
• Ο Νικόλαος Παπαμιχαήλ γιος συναδέλφου εα καθηγητής
γαλλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα σε χαμηλές τιμές.
Τηλ.: 6985914011.
• INTERAMERICAN Αρχιπλοίαρχος εα ΖΩIΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος. 3ης Σεπτεμβρίου 56 2ος
όροφος, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα Τηλ. Γραφείου: 210 8834101.
Fax: 2108834990 Τηλ. Οικίας: 210 6527089
• Ο συνάδελφος εα Ασλάνογλου Βασίλης έχει εταιρεία με
ιατρικά μηχανήματα – συμπυκνωτές οξυγόνου – νεφελοποιητές – οξύμετρα κ.ά. Ειδικές τιμές για συναδέλφους.
Τηλ.: 210 7242106 – www.OXYGENIUM.gr.
Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ.
Ιωάννη Ευβοίας
• ΟΤ 178 Οικ. 8. Τηλ.: 6942797752.
• O.T. 204/2, 660 τ.μ., τηλ. 210 6441664, 2288021414,
κιν. 6972 924022, Π. Καβαλιέρος.

• O.T. 233/4 Tηλ.: 6973749396
• Ο.Τ. 187/3, τιμή: 30.000 €. Τηλ.: 6973-809309.
• Ο.Τ. 193/6. Τηλ.: 210-4640151, Κιν.: 6943-486436.
• Ο.Τ. 230 Ν. Γενοβέλης. Τηλ.: 6944-508100.
• Ο.Τ. 223/9. Τηλ.: 22960 83006, Κιν.: 6936172105
• O.T. 195/2. Tηλ.: 2109413036. Kιν.: 6973803603
• Ο.Τ. 221/7. Tιμή 30.000€. Τηλ.:210-3239521,
Κιν.: 6972886616.
• Ο.Τ. 263/7. Tηλ.: 2108611486. Kινητό: 6944844886
• Ο.Τ. 203/11. Κιν.: 6974-005173.
• Ο.Τ. 252/6. Κιν.: 6974097215
• Ο.Τ. 252/8. Tιμή 24.000€. Κιν.: 6944371906.
Tηλ.: 210-6533554
• Ο.Τ. 263/7. Τηλ.: 210-8611486, Κιν.: 6944-844886.
• Ο.Τ. 233/1. Tιμή: 32.000 €. Τηλ.: 210-6894771, Κιν.:
6936-613231.
• Ο.Τ. 215/10. Tιμή: 40.000€. Τηλ.: 210-9493703, Κιν.:
6932-270747.
• Ο.Τ. 183/4. Τηλ.: 6973-380858.
• Ο.Τ. 175/9. Τηλ.: 210-6217380. Κιν.: 6972232210.
• Ο.Τ. 230/7. Tιμή 27.500€. Τηλ.: 210-9627942.
• Ο.Τ. 259/1. Τιμή 30.000 €. Τηλ.: 210-6208620. Κιν.:
6977598910.
• Ο.Τ. 252/18. Κιν.: 6936745553. Tιμή ευκαιρίας.
Ενοικιάζονται δωμάτια
• Στο Φραγγοκάστελο Χανίων ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
με έκπτωση 40% για όλο τον χρόνο και 20% για την περίοδο από 25/7 έως 31/8. Κα Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου, στα τηλέφωνα 28210-90529 και 697339577
καθώς και στο email: info@iriniapartments.gr και στο site
www.iriniapartments.gr
• Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο μέχρι έξι
ατόμων εξοπλισμένα, τιμές σύμφωνα με το πρόγραμμα της
ΕΑΑΝ. Πληρ.: Ανδρέας Μαζαράκης. Τηλ.: 210-6721558,
Κιν.: 6944-820055.
• Ενοικιάζονται διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη,
πλησίον γηπέδου ΠΑΟΚ 45 μ2. Γωνιακά – άμεση πρόσβαση
στο κέντρο, πανεπιστήμιο. Κατάλληλα για φοιτητές. Πληροφορίες: 210 8055615 – 6945667969 – 6944857171.
• Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στον ξενώνα
«Αναστασία» με έκπτωση 15% στο δίκλινο για τους συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ./fax: 28210
46582 ή 28210 79530 (κ. Ι. Νικολουδάκης).
•Π
 άτρα παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά διαμερίσματα με αυτονομία, κλιματισμό, πάρκινγκ, BBQ κήπο,
όμορφο περιβάλλον. Στα παιδιά συναδέλφων ειδική τιμή.
Κιν.: 6977129890.

IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

69

ΔIAΦOPA

Αποδράσεις Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Στενή Ευβοίας

Γράφει ο Πλοίαρχος εα Νικόλαος Γκλεζάκος ΛΣ

Mε

ιδιαίτερη συγκίνηση οργανώσαμε μία εκδρομή - προσκύνημα στο σκήνωμα του
Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, που βρίσκεται στον
ομώνυμο ιερό ναό στο Προκόπι Ευβοίας.
Καθώς το πούλμαν με απόστρατους Αξιωματικούς ΠΝ και ΛΣ, ανηφόριζε τις δαιδαλώδεις
στροφές στο πλατανόδασος, δίπλα από τις όχθες
του ποταμού Κηρέα, με τα γάργαρα νερά, όσο
πλησιάζαμε το ιερό σκήνωμα, ήρθε στο νου μας
η μαρτυρική ζωή του Αγίου, που έζησε σ' ένα
στάβλο στο Προκόπι της Καππαδοκίας, φροντίζοντας τα ζώα του Τούρκου Αγά, που τον είχε
αιχμαλωτίσει.
Το μαρτυρικό αυτό χώρο, πολλοί από εμάς,
αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε ένα χρόνο νωρίτερα, αφού ταξιδέψαμε μέχρι την Καππαδοκία.
Το Ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του
Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας λειτουργεί και ως
ευαγές ίδρυμα αφού επιτελεί ένα σπουδαιότατο
πνευματικό και κοινωνικό έργο.
Ενισχύει σημαντικά το προνοιακό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και συνδράμει οικονομικά στη λειτουργία των δύο ορφανοτροφείων (στη Χαλκίδα και στην Νέα Αρτάκη), του
Γηροκομείου στη Χαλκίδα, του Οικοτροφείου
σπουδαστών, καθώς αποτελεί και την κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως των παιδικών κατασκηνώσεων για 1.000 παιδιά κάθε θερινή περίοδο κ.α.
Το 1930 θεμελιώθηκε ο ναός προς τιμήν του
Αγίου, ολοκληρώθηκε το 1951 και τότε μεταφέρθηκε στο ναό το Ιερό Λείψανο που είχαν μεταφέρει, μαζί με άλλα κειμήλια της εκκλησίας,
από την Καππαδοκία οι πρόσφυγες, δύο χρόνια
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μετά την καταστροφή, στην επίσημη ανταλλαγή
των πληθυσμών Ελλάδος-Τουρκίας. Η πνευματική και ηθική ακτινοβολία του Αγίου, δάμασε την
θηριωδία των Τούρκων, που κατέστησαν μάρτυρες σε ένα από τα πολλά θαύματά του.
«Σε συνεστίαση Τούρκων αξιωματούχων ζήτησε ένα χάλκινο πιάτο το φαγητό που άρεσε
στον Τούρκο Αγά και του το έστειλε θαυματουργικά, κατά παραχώρηση του Κυρίου, από το Προκόπιο της Μ. Ασίας στην Μέκκα της Αραβίας.
Όταν επέστρεψε στο Προκόπι, τρεις μήνες μετά,
έδειξε το πιάτο με το οικόσημό του στους αξιωματούχους».
Η σαββατιάτικη εξόρμησή μας συνεχίστηκε
στην πανέμορφη Στενή Ευβοίας με τις παραδοσιακές ταβέρνες, όπου τιμήσαμε δεόντως το νόστιμο παϊδάκι και το καλό κρασί.
Γεμάτοι από ωραίες εντυπώσεις και αναμνήσεις,
η επιστροφή μας στην Αθήνα και τον Πειραιά ολοκληρώθηκε με απογευματινό καφεδάκι και περίπατο στην παραλία της Χαλκίδας δίπλα στην παλίρροια
του Ευρίπου με την ομώνυμη γέφυρα που συνδέει
την Εύβοια με την Στερεά Ελλάδα.

Η 53η Γενική κλήση του πληρώματος
παραλαβής του «Α/Τ ΒΕΛΟΣ»

Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος εα Φ. Ζωιδάκης ΠN

Σ

τις 26.05.2012, Σάββατο μεσημέρι, σήμανε για 53η φορά η καθιερωμένη γενική κλήση του πληρώματος παραλαβής του τότε «Β.Π. ΒΕΛΟΣ». Για 53 χρόνια, επαναλαμβάνεται η αντάμωση αυτή, πλημμυρισμένη από μνήμες και συναισθήματα μιας εποχής,
για όλους τους συμμετέχοντες, εξαιρετικά έντονη και αξέχαστη. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί κυριολεκτούν και καλύπτουν όλη αυτή τη δημιουργική περίοδο στις ΗΠΑ, ήτοι της προετοιμασίας
της παραλαβής και επιστροφής του πληρώματος με το Α/Τ ΒΕΛΟΣ από την Καλιφόρνια στην
πατρίδα.
Για ιστορικούς λόγους, είναι ανάγκη να θυμηθούμε ότι η παραλαβή του ΒΕΛΟΥΣ αποτέλεσε
την επιτυχή απαρχή ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου, με μονάδες σύγχρονες και εξοπλισμένες με τη σχεδόν άγνωστη
μέχρι τότε ηλεκτρονική τεχνολογία για κάθε τους
λειτουργική ανάγκη κυρίως βέβαια πολεμική. Η
πτυχή αυτή της αποστολής φάνταζε στο πλήρωμα ακόμα δυσκολότερη γιατί η περιπέτεια της
παραλαβής ενός πολεμικού πλοίου ξεκίνησε χωρίς μπούσουλα, χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία
με το τι θα παραληφθεί. Η εντολή ήταν «πάτε να
παραλάβετε ένα παροπλισμένο Α/Τ συγκεκριμένου τύπου, αλλά στην ικανότητά σας εναπόκειται
να πετύχετε το καλύτερο δυνατό για να αποκτηθεί
τελικά πλοίο σύγχρονο και αξιόμαχο».
Οι δυσκολίες ήταν πολλές, δύσβατες και φαινομενικά ανυπέρβλητες. Αρκεί να αναφερθούν
κάποιες από αυτές, όπως η ξένη γλώσσα και νοοτροπία, η πολυπλοκότητα της θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης του πληρώματος σε όλο

το μήκος και πλάτος σχεδόν της αμερικανικής
επικράτειας, ο εφοδιασμός όλων των ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα εγχειρίδια, η καταγραφή και
συγκέντρωση όλου του έγγραφου αναγκαίου
υλικού για τη λειτουργία του πλοίου, η αδιάκοπη
παρακολούθηση των εργασιών στο σκάφος που
γίνονταν στο ναυπηγείο, για να κλείσει αυτή η
επιγραμματική περιγραφή των προβλημάτων με
τη διαρκή αλλά διακριτική εποπτεία της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του πληρώματος στην
καθημερινή διαβίωση ανάμεσα στην αμερικανική
κοινωνία αλλά και την κατά τόπους ελληνική παροικία.
Το πρόβλημα όμως είχε, όπως είναι φυσικό,
και την άλλη του όψη. Ο αρχηγός της αποστολής
που θα παρελάμβανε τέσσερα (4) όμοια Α/Τ και
κυβερνήτης του πρώτου από αυτά, που αποτελούσε και το πρότυπο οριστικοποίησης της συμφωνίας παραλαβής και που ήταν το ΒΕΛΟΣ, ο
τότε αντιπλοίαρχος Γ. Μόραλης είχε στοχεύσει
πολύ ψηλά στην απόλυτη επιτυχία της αποστολής, παρά την απροσδιόριστη, όπως προαναφέρθηκε, συμφωνία παραχώρησης των πλοίων. Η
συμπυκνωμένη γνώση και πείρα του από τα καταστρώματα των πολεμικών πλοίων μας, σε όλη
τη διάρκεια του μεγάλου πολέμου, με αυτό της
«Βασιλίσσης Όλγας» να ξεχωρίζει, και ο τελειομανής, οργανωτικός αλλά και εργασιομανής χαρακτήρας του δικαιολογούν απόλυτα την υψηλότερη δυνατή στόχευση. Δίνοντας πάντα πρώτος
το παράδειγμα, πέτυχε το πλήρωμα σύσσωμο να
πιστέψει στο δύσκολο στόχο, να τον κάνει κοινό
όραμα και στο τέλος πραγματικότητα.
Όλο το χρονικό διάστημα που κράτησε η απο-
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στολή, εκείνος έπαιξε το ρόλο του μαέστρου με
πρώτο βιολί τον ύπαρχο του πλοίου τον τότε
πλωτάρχη Γ. Τσιαδή, τον επίσης πολεμοτραφή,
τον έμπειρο ναυτικό αλλά και ταλαντούχο στρατιωτικό ηγέτη. Η πολυσύνθετη αυτή ορχήστρα
λειτούργησε και απέδωσε σαν ένας άνθρωπος.
Όλοι πρόσφεραν, δούλεψαν αλλά και διασκέδασαν μέσα στο πλέγμα της αγάπης για το καθήκον,
της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Οι
άνθρωποι της θάλασσας που περνούν τη ζωή
τους στις δύσκολες ώρες της βάρδιας στη γέφυρα και το μηχανοστάσιο, στην πλήξη του υποφράγματος, αλλά και τη χαρά της εξόδου, βιώνουν περισσότερο από τον καθένα τα πιο πάνω
συναισθήματα.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η επίτευξη
του στόχου έδινε το στίγμα της όλο και πιο ξεκάθαρα. Τους πρώτους μήνες, το γραφείο που παραχωρήθηκε από τους Αμερικανούς για τις ανάγκες της αποστολής ήταν στο κτίριο Νο 101 του
ναυστάθμου του Long Island και μετά η μικρή
καμπίνα, πίσω από τη γέφυρα που στέγαζε το
γραφείο κυβερνήτη, φάνταζαν σαν φωταγωγημένες αίθουσες όταν έφθαναν τα χαρμόσυνα νέα
και τα συγχαρητήρια σήματα για τις επιτυχίες του
πληρώματος στα διάφορα κέντρα εκπαίδευσης,
αλλά και οι εγκρίσεις για την παροχή προηγμένου
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τεχνολογικού εξοπλισμού, που ήταν βέβαια αποτέλεσμα επίμονης και επίπονης προσπάθειας
όλου του επιτελείου της αποστολής. Τέλος, με
την ολοκλήρωση του προγράμματος ήρθε και το
επιστέγασμα, η αναγνώριση της πλήρους επιτυχίας και η ώρα για απόπλου με προορισμό την
πατρίδα.
Ας γυρίσουμε όμως στη φετινή μας συνάντηση που έγινε και πάλι στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου
(ΝΟΚ). Στο προσκλητήριο, προσήλθαν όσοι μπόρεσαν, όπως κάθε χρόνο και δεν ήταν λίγοι.
Όλους διέκρινε η χαρούμενη διάθεση και οι νοσταλγικές σκέψεις.
Η όλη εκδήλωση εξελίχθηκε στη γνωστή μας
φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα που την διατρέχει
η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός στα πρόσωπα
όλων, ενώ εμφατικά απουσιάζει, γιατί δεν χρειάζεται πια, η παρεμβολή της τόσο αναγκαίας για
άλλες περιπτώσεις ιεραρχίας και πειθαρχίας.
Τη γιορτή στόλισαν και ευωδίασαν όπως κάθε
χρόνο τόσο τα ωραία τριαντάφυλλα, που η οικογένεια του τότε ανθυποπλοίαρχου Φ. Ζωιδάκη,
μοίρασε στις κυρίες της μεγάλης συντροφιάς,

όσο και οι ατελείωτες γαρδένιες που προσφέρει
πάντα απλόχερα ο κ. Μπατζάκης, μέλος του πληρώματος. Διανθίστηκε ακόμη με μια ωραία έκπληξη, έργο και πάλι του βασικού οργανωτή
αυτής της πρωτότυπης και μοναδικής στο είδος
της εκδήλωσης, του Φ. Ζωιδάκη. Γιορτάσαμε τα
γενέθλια του κυβερνήτη του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, του
ναυάρχου πλέον Γ. Μόραλη. Ο ίδιος, με πλήρη
ακμαιότητα και βαθιά φιλοσοφημένη σκέψη, δέχθηκε με πολλή χαρά και μεγάλη συγκίνηση την
έκπληξη και τις ευχές όλων. Όρθιος μπροστά
στην τούρτα με τα κεράκια, βαθιά συγκινημένος,
αντί για άλλα λόγια, τραγούδησε, απήγγειλε και
κάποιες στιγμές ψέλλισε το τραγούδι του ΒΕΛΟΥΣ, του οποίου στιχουργός και συνθέτης ήταν
ο τότε ανθυποπλοίαρχος μηχανικός Ν. Τσαπάρας,
που πέρα από τα καθήκοντά του, είχε αναλάβει
αυθόρμητα το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του πληρώματος, φθάνοντας ακόμη και στην έκδοση
μιας μικρής εφημερίδας με τίτλο το όνομα του
πλοίου.
Δυστυχώς η καδένα που λέγεται «πλήρωμα
παραλαβής A/T ΒΕΛΟΣ» έσπασε νωρίς. Πολλοί
κρίκοι χάθηκαν αλλά σίγουρα δεν ξεχάστηκαν.
Ένας από τους χαμένους και μάλιστα από τους
πρώτους ήταν ο Νίκος Τσαπάρας. Στις ψυχές
όλων όμως η καδένα παραμένει ατόφια, σαν να
μην κόπηκε ποτέ.
Μετά από κάποιες ώρες ψυχικής ανάτασης και
η φετινή κλήση έφτασε στο τέλος της χαρούμενα
και αισιόδοξα. Οι εναγκαλισμοί, οι θερμές χειραψίες αλλά και οι ευχαριστίες όλων στον οργανωτή ήταν όπως πάντα θερμές και για το αναμνηστικό δωράκι που προσφέρθηκε σε όλους με τη
στάμπα του «Α/Τ ΒΕΛΟΣ».

Με τη διάλυση της γενικής κλήσης του 2012,
μια ευχή εγκάρδια βγήκε από τα χείλη όλων προς
όλους. Στην επόμενη αντάμωση να είναι όλοι
παρόντες και ακόμη περισσότεροι.
Πριν κλείσει το σημείωμα αυτό, όλο το πλήρωμα θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ το συνάδελφο και εκδότη κ. Ελευθέριο Σφακτό, που επί
σειρά ετών τιμά την ιδιόρρυθμη αυτή γιορτή με
την παρουσία του αλλά και τη δημοσιοποίηση του
γεγονότος στο ευρύτερο κοινό μεσω της εφημερίδας του, «ΤΑ ΝΕΑ του Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.».
Κλείνει το σημείωμα αυτό με την ευχή η επόμενη αντάμωση να είναι το ίδιο επιτυχής και να
πραγματοποιηθεί στο γνώριμο περιβάλλον, στο
κατάστρωμα του ΒΕΛΟΥΣ, δίνοντας ζωή ξανά
στο παροπλισμένο σκαρί, έστω και με την ανοχή
των όποιων αρμοδίων.

Για την Πρόνοια EAAN χρήματα κατατίθενται στην Eθνική Tράπεζα
Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27 TΣAΠPAZHΣ N. - ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.
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Γίνε κι εσύ μέλος στον
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!
• Με τις αγορές σου έχεις όφελος μέχρι και 20% στο καλάθι σου, κερδίζοντας μέρος
της απώλειας του εισοδήματός σου!
• Ο ΠΟΝ διακρίνεται για την άριστη και υψηλή ποιότητα των προϊόντων του τα οποία
συνοδεύονται με πιστοποίηση «HACCP» ή «ΖΗΩ» και «ΔΗΩ» για τα βιολογικά προϊόντα, ενώ στεγάζεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με χώρους στάθμευσης, καφετέρια και εύκολη πρόσβαση με μετρό.
• Έλα να διαπιστώσεις από κοντά τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε σε
είδη ένδυσης και υπόδησης, Η/Υ, δώρων, κοσμημάτων, καλλυντικών, υγιεινής και
καθαριότητας, τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών, είδη στρατιωτικά και ταξιδίου!
• Το σημαντικότερο όλων, οι αγορές στον ΠΟΝ είναι ανταποδοτικές για το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού για τους εξής λόγους:
- Ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ (30% από τα κέρδη)
- Πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις
- Βράβευση αριστούχων μαθητών οικογενειών προσωπικού ΠΝ
Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή
13:30-20:30
Σάββατο
09:00-16:00

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE
Π.O.N.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση
«Eλαιώνας». Π.O.N. Γραμματεία: 210-3423436. Π.O.N. Γραφ. Δαπανών: 210-3423437.
Π.O.N. Pαφείο: 210-3423377. Φαξ: 210-3423437. E-mail: dieyuynths@pon-hn.gr.
Site: www.pon-hn.gr

ΠAPAΘEPIΣMOΣ

Παραθερισμός 2012
Επιμέλεια:
Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Aνθυποπλοίαρχος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΑΝΤΕΣ Αξ/κοί εα και Ορφανικά Μέλη στο ΘΑΝ 1ης, 2ης και 3ης περιόδου, στο
ΝΑΣΚΕ 1ης, 2ης και 3ης περιόδου και ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ 1ης, 2ης, 3ης και 4ης μέσω ΕΑΑΝ
όπως παρακάτω:
1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (14 Μαΐου – 30 Μαΐου 2012)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛ/ΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΙΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Χ/ΑΡΧΙΠΛ/ΡΧΟΥ εα ΠΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΖΩΝ ΑΡΧΙΠΛ/ΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Χ/ΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΥ )Ε) εα ΠΝ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΕΣΟΓΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ/ΑΝΘ/ΧΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ Τ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΨΙΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ ΒΕΤ
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜ/ΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΧΑΖΙΡΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (1 Ιουνίου – 13 Ιουνίου
2012)
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Χ/ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ εα ΠΝ
ΧΑΡΙΤΣΗ ΕΡΡΙΚΕΤΗ Χ/ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ εα ΠΝ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ/ΑΡΧΙΠΛ/ΡΧΟΥ εα ΠΝ
ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ εα ΠΝ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΑΡΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛ. ΑΝΘΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
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ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡXΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΟΥΦΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΔΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ-ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜ/ΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ/ΑΝΘΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ/ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ/ΣΗΜ/ΦΟΡΟΥ (Ε) εα ΠΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ ΒΕΤ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (15 Ιουνίου – 27 Ιουνίου
2012)
ΚΑΤΣΙΚΙΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΣΑΡΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
KABOYKHΣ HΛIAΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΦΟΥΝΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΨΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
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ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΖΟΛΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΤΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΒΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) εα ΠΝ

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (18 Μαΐου – 1 Ιουνίου
2012)
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (3 Ιουνίου – 15 Ιουνίου
2012)
ΚΑΓΙΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (17 Ιουνίου 2012)
ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα ΠΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΝ/ΡΧΟΣ εα ΠΝ
1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ (1 Ιουνίου – 9
Ιουνίου 2012)
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ (10 Ιουνίου
– 18 Ιουνίου 2012)
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ (19 Ιουνίου 27
Ιουνίου 2012)
ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) εα ΠΝ
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ (28 Ιουνίου
– 6 Ιουλίου 2012)
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ εα ΠΝ

NEKPOΛOΓIEΣ

Μνημόσυνο στον Αρχιπλοίαρχο Α. Ιωαννίδη
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την τραγική
απώλεια ενός πλοιάρχου, δύο ναυτών και δύο
πυροσβεστών. Τι κρίμα! Δεν ήταν το βόλι του
εχθρού. Ήταν μια βραδυφλεγής τεράστια βόμβα
στην καρδιά του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο Ανδρέας μου.
Παιδί Ελλήνων Κυπρίων γονέων προσφύγων
στην ίδια τους την πατρίδα με αρχές εθνικές και
πατριωτικές έδειξαν στο γιο τους από τα πρώτα
του βήματα το δρόμο της αρετής, τον ανηφορικό
και δύσκολο.
Ο Ανδρέας το δρόμο αυτό τον ακολούθησε με
πίστη και αφοσίωση σε όλη του τη ζωή μέχρι την
τελευταία ρανίδα του αίματός του.
Ναύτης, μαθητής ΟΥΚ (αποφοιτήσας πρώτος),
ναυτικός δόκιμος, σημαιοφόρος. Τι μέρα κι αυτή.
Η υπερηφάνεια της μάνας, του πατέρα του και η
δική μου δεν είχε κάποια άλλη να τη συγκρίνω.
Ήταν ο πρώτος Έλλην Κύπριος αξιωματικός που
αποφοιτούσε από το Βασάνιο Ίδρυμα.

Ήταν πρώτη δικαίωση του ονείρου του Ανδρέα.
Ψυχή τε και σώματι. Ο Ανδρέας προχωρεί με βήμα σταθερό. Παντρεύεται τη Μαρία μας, κάνουν
τα υπέροχα παιδιά τους. Όμως πρώτα πάντα η
πατρίς σε όλα.
Μορφώνει τα πολυαγαπημένα τους παιδιά,
μάχεται για το Nαυτικό που είδε να δημιουργείται
εκ του μηδενός. Είναι περήφανος και μαχητικός.
Νικά παντού, ελπίζει, έχει στήριγμα τη Μαρία και
προχωρά ακάθεκτος. Κερδίζει την εκτίμηση φίλων και αντιπάλων, είναι η ψυχή του διαμέσου
των αιώνων αήττητου Ναυτικού. Και ήρθε το
πλήρωμα του χρόνου. Το αποφράς πρωινό με τη
δροσούλα και ο Ανδρέας μας, μαζί με τέσσερα
παιδιά ήρωες, έφυγαν όλοι μαζί από τη ζωή.
Ελπίζω η πολιτεία να μην ξανακάνει τόσο μεγάλα λάθη που μετετράπησαν σε εγκληματική
τραγωδία. Αιωνία τους η μνήμη.
Υποναύαρχος εα Ιωάν. Ι. Θεοφανίδης ΠΝ

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Νικόλαο Πέτσα ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ
Nίκο,
ήταν ημέρα του καλοκαιριού 28-6-12 που έφυγες από τον πλανήτη Γη για τους κήπους της χριστιανοσύνης. Συμμαθητές στο ΠΝ, φίλοι του Νίκου, ο Νίκος έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, δεν
βρίσκεται πια μεταξύ μας.
Νίκο, υπηρέτησες στο ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουν
παράδειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Ήσουν
εξαίρετος αξιωματικός, άριστος στη δουλειά σου.
Έγραψες τη δική σου ιστορία. Ήσουν ο πρώτος μεταξύ των πρώτων σου αδελφών σου. Νοικοκύρης
στη ζωή σου. Η προσφορά σου στο ΠΝ ήταν άριστη.
Πάντα αγαπούσες το Ναυτικό και τις παραδόσεις

του. Ήσουν πάντα καλοσυνάτος, γαλουχημένος στις
αρχές της χριστιανοσύνης και της οικογένειας.
Απολάμβανες της αγάπης των συναδέλφων
σου. Η πατρίδα που τόσο πολύ αγάπησες, σε τίμησε και σε προήγαγε στον ανώτερο βαθμό της
κατηγορίας σου, στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
Συμμαθητές και φίλοι του Νίκου. Ο Νίκος έφυγε,
δεν είναι πια μεταξύ μας. Έφυγε για άλλους κόσμους, άλλα μέρη, την αιωνιότητα, τους κήπους του
παραδείσου. Συνάδελφοι από το ΠΝ, ας ευχηθούμε
δύναμη και κουράγιο στην αγαπημένη του σύζυγο
Μαρία. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και
καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο μας.
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Λίγα λόγια για να ευχηθούμε καλό ταξίδι στη Μαίρη, σύζυγο
του Αντιν/ρχου Γ. Ζορμπά, που έφυγε στις 9 Μαρτίου, από
την Ελένη Π. Νικολοπούλου, σύζυγο Αντιπλ/ρχου εα
Καλή μας φίλη Μαίρη,
Εμείς που μαζευτήκαμε για να σου πούμε το
τελευταίο αντίο για καλό σου ταξίδι, δε σε είχαμε
δει στο δύσκολο τελευταίο διάστημα και καλύτερα έτσι. Γιατί θα σε θυμόμαστε πάντα όπως
ήσουνα μια ζωή, όλο χαρά και γέλιο και προσφορά στην οικογένειά σου πρώτα και σε όλους τους
πολλούς σου φίλους και γνωστούς.
Στις συγκεντρώσεις των συμμαθητών, τις πιο
πολλές φορές στο σπίτι σου, αλλά και αλλού, μας
έκανες πάντα να ευθυμήσουμε και να χορέψουμε
με το πιάνο σου και να ζεσταθεί η ατμόσφαιρα.
Πάντα περιποιητική οικοδέσποινα και πάντα με
τον καλό σου λόγο για όλους.

Και στον καινούριο τόπο που πήγες, αν τα
πράγματα είναι όπως τα πιστεύουμε και ελπίζουμε εμείς οι Χριστιανοί, θα έχεις μια καλή θέση
«ένθα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός».
Για την αγαπημένου σου βέβαια οικογένεια η
οδύνη και η λύπη υπάρχουν τώρα βαθιές αλλά
θα πρέπει να θυμούνται ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν όσο υπάρχουν κάποιοι που τους θυμούνται και τους αγαπούν. Και αυτό θα συμβαίνει με
σένα πάντα, αγαπημένη μας φίλη Μαίρη.
Με αυτά τα λίγα λόγια από καρδιάς σε αποχαιρετούμε και σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.
Ελένη

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Κωνσταντίνο
Αθανασόπουλο ΠΝ

Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

Ήταν αρχές της πρώτης πενταετίας του 1950 όταν
πήρες το δρόμο από το αγαπημένο σου Ματζάρι Μεσσηνίας και πέρασες το Φ1 στο ΚΕΠΑΛ για να καταταγείς στο αγαπητό σου ΠΝ. Δύσκολες εποχές για τη
χώρα μας τότε. Από το 1950 πέρασαν πολλές δεκαετίες και έφθασε η ώρα που ξαφνικά έφυγες από τον
πλανήτη Γη για τους κήπους της χριστιανοσύνης. Έφυγες από κοντά μας, την οικογένειά σου, τους φίλους
και συμμαθητές σου στο ΠΝ που τόσα χρόνια περάσατε μαζί. Συμμαθητές του ΠΝ και φίλοι του Κώστα, ο
Κώστας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια
μεταξύ μας. Κώστα, υπηρέτησες στο αγαπημένο σου
ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουν παράδειγμα προς μίμηση σε
όλους μας. Οι συμβουλές και το παράδειγμά σου σε
όλους εμάς ήταν καθοριστικές για την εξέλιξή μας.
Ήσουν εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη δου-
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λειά σου. Έγραψες τη δική σου ιστορία στο ΠΝ και στη
μετέπειτα πολιτική ζωή σου. Ήσουν ο πρώτος μεταξύ
των πρώτων συναδέλφων σου.
Η προσφορά σου, η απόδοσή σου στο ΠΝ ήταν
άριστη. Προσέφερες πολλά στο αγαπημένο σου ΠΝ.
Η πατρίδα σε τίμησε και σε προήγαγε στον ανώτερο
βαθμό της εξέλιξής σου, στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Συμμαθητές στο ΠΝ και φίλοι του Κώστα, ο
Κώστας έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για άλλους κόσμους, για άλλα μέρη, για την αιωνιότητα,
τους κήπους του παραδείσου.
Συνάδελφοι από το ΠΝ, ας ευχηθούμε δύναμη
και κουράγιο στο γιο του Βασίλη και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και
καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο Κωνσταντίνο
Αθανασόπουλο.

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Xανιά, 20 Mαΐου 2012. Tο ΔΣ EAAN Aθηνών και EAAN Παραρτήματος
Kρήτης στα εγκαίνια της νέας Λέσχης Xανίων.

Aπό την 8ήμερη εκδρομή των Μελών EAAN
Παραρτήματος Σαλαμίνας στη Β. Ιταλία 25-7-12.

Aπό την 8ήμερη εκδρομή των Μελών EAAN
Παραρτήματος Σαλαμίνας στη Β. Ιταλία 25-7-12.
Aπό την 8ήμερη εκδρομή των Μελών EAAN
Παραρτήματος Σαλαμίνας στις Ελβετικές Άλπεις, από 257-12
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