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Aνασκόπηση των γεγονότων (1-04-2012 μέχρι 
27-06-2012)

Γράφει ο Πρόεδρος της Εααν αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολ-
λά θέματα που απασχόλησαν την 
Εααν. κρίνεται σκόπιμο να ενημε-

ρώσουμε τα μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για 
τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:

α.-Την 22-06-12 ο Πρόεδρος της Εααν παρέ-
στη 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 πα-
ρέστησαν 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 έστει-
λε 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. Ελευσι-
νιώτη. 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 αποστρά-
των και εν ενεργεία των Ε.Δ. με θέμα τον τρόπο 
αντίδρασης στα υπό εγκριση μέτρα περικοπής μι-
σθών και συντάξεων. μετά την σύσκεψη εκδόθη-
κε 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, απε-
φάσισε επίσης την κατάθεση προσφυγής κατά της 
Τράπεζας της Ελλάδος απαιτώντας την αποζημί-
ωση για το απωλεσθέν αποθεματικό της. 

 θ.-από τον μήνα αύγουστο άρχισε η υλοποίηση 
της απόφασης του ΔΣ/μΤν για μείωση του μερί-
σματος κατά 25%, ελλείψει χρημάτων. Σημειώνε-
ται 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 ιδιω-
τικά 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 



4            IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

οποίες δεν επαρκεί ο διατιθέμενος χώρος, αλλά 
δυστυχώς ουδέν μπορεί να πράξει, γιατί οι παρε-
χόμενοι από το ΓΕν χώροι είναι περιορισμένοι.

ια.-Συνεχίζεται η συνεργασία Εααν και ΟΣμαν 
για την πώληση της περιοχής κοράκια στην αργο-
λίδα και ήδη έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Λε-
πτομέρειες 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 διάστη-
μα έχουμε :

α.-Την τελική απόφαση της κυβέρνησης σχετικά 
με τις μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων 
και των μισθών των εν ενεργεία, που ενδεχομέ-
νως να επηρεάσουν και τις συντάξεις.

β.-Την καταβολή του ΕκΟΕμν μειωμένου κατά 
35% από τον μήνα Σεπτέμβριο 2012.

γ.-Τη συνέχιση του παραθερισμού στα παραθε-
ριστικά κέντρα του ΠN και στα ιδιωτικά ξενοδο-
χεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια μέσω προγράμματος 
της Εααν.

δ.-αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις αρχαι-
ρεσίες 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 υποψηφιότη-
τες πρέπει να έχουν ληφθεί στην Εααν μέχρι την 
02-10-2012. Επειδή σε κάθε περίοδο αρχαιρεσι-
ών, όλο και λιγότεροι συνάδελφοι υποβάλλουν 
υποψηφιότητα, το δε ποσοστό των προσερχομέ-
νων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 
συνεχώς μειώνεται, η Εααν κάνει έκκληση προς 
τους συναδέλφους, αφενός να υποβάλλουν υπο-
ψηφιότητα, αφετέρου να προσέλθουν για να ψηφί-
σουν την ημέρα των αρχαιρεσιών. η άσκηση κριτι-

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 επιτρο-
πές, κατά το πρότυπο του πρπογράμματος κορά-
κια, οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν 
προτάσεις για ειδικά θέματα, ως μερίσματα/ΕκΟ-
Εμν και λοιπές παροχές μΤν, ννα/Ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, αΟΟα κ.λπ. Επειδή υπάρχουν 
πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά 
τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πε-
δίου 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.
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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 Πα-
λαιάς 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 θά-
νατον την ζωήν του. Δεν είναι μόνον ο κήρυξ της με-
τανοίας, αλλά ελέγχει δριμύτατα την παρανομίαν.

καυτηριάζει δι’ αυστηράς γλώσσης την ανομίαν και 
την αμαρτία. και ότε είδε το φοβερόν σκάνδαλον αιμομι-
ξίας 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 από-
φασιν 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 κατη-
γορητήριον λέγων: «Ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναί-
κα 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 ταρά-
τεται, 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 φο-
νεύσει τον κήρυκα της αληθείας.

Εις συμπόσιον κατά την επέτειον των γενεθλίων 
του ηρώδου, η Σαλώμη κόρη της ηρωδιάδος εχόρευ-
σε χορόν μέχρι «κοιλιάς». Εμέθυσε ο ηρώδης κυρι-
ολεκτικώς από φιλήδονα σαρκικόν ενθουσιασμόν και 
«μεθ όρκου ωμολόγησεν αυτή δούναι ο εάν αιτήση-
ται» (ματθ. ιδ' 7). Χαίρουσα η Σαλώμη ζήτησε την 
γνώμην της μητρός της. Τι αιτήσομαι;

καθοδηγεί την Σαλώμην να μη ζητήση χρήματα, ού-
τε χρυσά κοσμήματα, ούτε το ήμισυ του βασιλείου, αλ-
λά να ζητήση επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βα-
πτιστού. Ο ηρώδης δεν ήθελε να παραβή τον όρκον, και 
διέταξε τον δήμιον να αποκόψη την κεφαλήν του υπε-
ραθλήσαντος Ιωάννου του Προδρόμου.

αγαπητοί, έχομεν καθήκον να ακολουθήσωμεν τον 
δρόμον της αρετής. Ο ηρώδης ενικήθη εις τον πόλε-
μον υπό του βασιλέως της αραβίας αρέθα, και εξω-
ρίσθη εις το Λούγνουνον της Γαλλίας και απέθανεν 
αδόξως και διά σκληρού θανάτου μετά της ηρωδιά-
δος. και αυτή η Σαλώμη, ενώ περιεπάτει εν καιρώ 
χειμώνος αποκρυσταλλωθέντος ποταμού Σηκουάνα, 
διερράγη ο πάγος και κρύσταλλον του πάγου, απέκο-
ψεν 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 αγω-
νιστικήν του διάθεσιν, αυταπάρνησιν, αυτοθυσίαν, 
ασκητικότητα και αγάπην του εις τον Θεόν. 
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Γράφει ο ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (α/ΓΕΕΘα)

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠαραΛΛηΛΟΙ ΒΙΟΙ

H Δημιουργία της θάλασσας

Γ ια τη δημιουργία της θάλασσας θα περι-
ορισθώ σε εκείνα που αναφέρει το βι-
βλίο της Γενέσεως, το οποίο είναι το 

αρχαιότερο του κόσμου και γράφτηκε από τον 
θεόπνευστο μωυσή (15ος π.Χ. αι.), κατά την δεύ-
τερη 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. Υπάρ-
χει μία αρχή στη δημιουργία του κόσμου και θα 
υπάρξει ένα τέλος. Υπήρχε κάτι πριν τη δημιουργία 
του κόσμου; Ο μέγας Βασίλειος απαντά καταφα-
τικά: «Ο τη μεν διανοία ημών εστί θεωρητόν, ανι-
στόρητον δε κατελείφθη διά το τοις εισαγομένοις 
έτι και νηπίοις κατά την γνώσιν ανεπιτήδειον. Ην 
τις πρεσβυτέρα της του κόσμου γενέσεως κατά-
στασις 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 αρ-
χή εποίησεν» σημαίνει ότι ο κόσμος εδημιουργήθη 
χωρίς παρέλευση χρόνου, αμέσως μόλις εξεφρά-
ζετο 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.

«ότι αυτού εστίν η θάλασσα, και αυτός εποίησεν
αυτήν, και την ξηράν αι χείρες αυτού έπλασαν».

(Ψλ. 94, 5)
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Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί στην ερμη-
νεία του «αόρατος» και η έλλειψη φωτός. η γη 
ήταν ακατασκεύαστος, διότι δεν καρποφορούσε 
στη φάση αυτή, επειδή το υγρό στοιχείο την εσκέ-
παζε 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» εί-

ναι: 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 υπέρα-
νω της αβύσσου, διότι ο χώρος που περιέκλειε 
μέσα του ο ουρανός ήταν αφώτιστος. Το σκότος 
δεν είναι μια ουσιαστική ύπαρξη, αλλά μια παθη-
τική κατάσταση της ατμόσφαιρας, που επικρατεί 
όσο απουσιάζει το φως.

«Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδα-
τος» (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 προετοί-
μαζε 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 διαχω-
ρίζων ανά μέσον ύδατος και ύδατος» (Γεν. 1, 6).

κατασκευάστηκε το στερέωμα για να διαχωρί-
ζει ανά μέσον ύδατος. Το υγρό στοιχείο διαιρέ-
θηκε 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 στερεώ-
ματος πραγμάτων που είναι λεπτή και αραιά και 
δεν υποπίπτει σε καμιά αίσθηση. η φύση του ύδα-
τος 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 οικονομί-
αν 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 επι-
κρατέστερο 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 οικονομώ-
ντας, αποταμίευσε το όλο ώστε να αντέξει μέχρι 
τα καθορισμένα όρια της υπάρξεως του κόσμου 
να καταναλίσκεται ολίγον κατ’ ολίγον από τη δύ-
ναμη 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 ξηροψη-
θούν από το πυρ53.

Τρίτη ημέρα: Χωρισμός θάλασσας από την ξη-
ρά (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 ξη-
ράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσε 
θαλάσσας […].

Σημειώνουμε εδώ το νόημα του όρου «θάλασ-
σα», καθότι θα είναι χρήσιμο στην ερμηνεία αγι-
ογραφικών περικοπών στη συνέχεια. Θάλασσα 
λοιπόν εκλήθησαν τα συστήματα των υδάτων, 

όπου και αν αυτά συνάγονται, σε ωκεανούς, λί-
μνες, ποτάμια και υπόγειες ή υποθαλάσσιες δε-
ξαμενές (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 ύδα-
τος 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 επέδει-
ξε στο Θεό ένα ευχάριστο θέαμα. κριτήριον του 
κάλλους είναι η λογική της δημιουργίας. 

52.  Στο βιβλίο Marine Geology του R.N. Anderson γράφεται: Το θαλάσσιο ύδωρ μπορεί να καλύψει το 70% της επιφάνειας του πλανή-
τη 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 σχηματίσθη-
καν. 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 κυρί-
αρχο 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).

συνεχίζεται
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Γράφει ο Πλοίαρχος (O) εα Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠΝ

Παραπλανητικά τεχνάσματα

Oι σύμμαχοι στρατηγοί, οι εκπονηταί του 
σχεδίου αποβάσεως στη νορμανδία 
(NEPTUNE), θεωρούσαν ότι η από αέ-

ρος καταστροφή των σιδηροδρομικών και οδικών 
κόμβων, δεν θα ήτο το μοναδικόν μέσον της γιγαντι-
αίας 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, σκο-
πός 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 γνώρι-
ζε την ημέρα αποβάσεως, να μεταφέρει και να ρί-
ξει αλεξιπτωτιστάς στους στόχους επιχειρήσεων, 
προκαλώντας πραγματικό χάος.

Διά τούτο, η νίκη στον αέρα δεν εξηρτάτο από 
ποια πλευρά έχει τα περισσότερα αεροπλάνα, αλ-
λά από τον καλύτερο σχεδιασμό των επιθέσεων 
και την καλύτερη απόκρυψη των σχεδίων της 
αληθούς περιοχής της αποβάσεως.

Γνωστόν, επίσης, ήτο ότι η γερμανική αεροπο-
ρική υπηρεσία κατασκοπίας είχε τα τεχνικά μέσα 
ν’ ανιχνεύει τα συστήματα ραντάρ και τις ραδιο-
μεταδόσεις 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 δυσκολότα-
το έργο, διότι αυτό θα τραβούσε την προσοχή του 
εχθρού και ίσως θα επιδρούσε στη λήψη αποφάσε-
ων. Για παράδειγμα, για να πείσουν τους Γερμανούς 
ότι η απόβαση θα λάβει χώρα στο Pas de Calais, 
όλες οι γέφυρες του ποταμού Σηκουάνα εβομβαρ-
δίσθηκαν 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, αερο-
δρόμια, αντλίες πετρελαίου και εγκαταστάσεις 
πυραύλων είχαν την ίδια τύχη, ως και οι περιο-
χές 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 παραπλανη-
τικές αποστολές αναγνωρίσεως, εγένοντο κατ’ 
ισομοιρίαν στις δύο περιοχές.

Οι πιλότοι των αναγνωριστικών πτήσεων, φυσι-
κά, 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 επιχει-
ρήσεις, φυσικόν ήτο να έχουν αυξηθεί κατά πολύ 
οι απώλειες αεροπόρων και ιδιαίτερα στις περιο-
χές που δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά εγένοντο 
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και μόνον, διά την παραπλάνηση του εχθρού.
Οι σύμμαχοι, λοιπόν, για να βεβαιώσουν τους 

Γερμανούς για όλα αυτά, που με διαφόρους τρό-
πους 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 χαρ-
τών στα χέρια του εχθρού.

Άλλωστε, δεν ήταν και η πρώτη φορά που, άφη-
ναν 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 αναφο-
ρές για «ποιότητα και συμπεριφορά της άμμου» 
στο πέρασμα τεθωρακισμένων, όπου αυτά εβυθί-
στηκαν και ακινητοποιήθηκαν στη μαλακή άμμο και 
που οι χάρτες αργότερα ανευρέθησαν και αποδε-
δειγμένα είχαν χρησιμοποιηθεί από τον Rommel, 
αφού έφερον ιδιόχειρες σημειώσεις του και δεύ-
τερον κατά την επικείμενη απόβαση στη Σικελία, 
όπου σε πτώμα ανδρός ριχθέν από Υ/Β στη θάλασ-
σα 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, 

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 αναφερ-
θούμε στο ότι οι Άγγλοι θα άφηναν στη θέση του 
πιλότου σε αεροπλάνο έγγραφα και χάρτες, που 
θα φανέρωναν ως χώρο της επικείμενης αποβά-
σεως στην Ευρώπη, το Pas de Calais. η RAF ήταν 
όμως έτοιμη να παραδώσει στους Γερμανούς 
ένα καινούριο και τελευταίο μοντέλο αεροπλά-
νου 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 απε-
σύρθη. Σε λίγο, Άγγλοι αεροπόροι προσεκόμισαν 
το αεροπλάνο, πλησίον του γραφείου ανακρίσε-
ως. 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 περί-
μεναν 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, κοι-
τώντας το αεροπλάνο, αναμένοντας τον ανακριτή 
να επιστρέψει.

Έτσι, το σχέδιο είχε αποτύχει, προτού καν ξε-
κινήσει. 

Aεροπορικά πληρώματα παρακολουθούν μια ομιλία 
ενημερωτική, προ της επιθέσεως
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Ηλιακόν Ωρολόγιο σε Ενδιάμεσο Πλάτος (φ)
Το Ισημερινόν ωρολόγιο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί μόνο από παρατηρη τή που βρίσκεται ακρι-
βώς στον βόρειο ή νότιο πόλο και έχει επίπεδον 
ορί ζοντος που συμπίπτει με το επίπεδο του Ιση-
μερινού.

αλλά ένας τόπος μπορεί να έχει οιοδήποτε φ 
από 0° έως 90°. κατά συνέ πεια έχει και επίπεδον 
ορίζοντος Βν τεμνόμενο με το επίπεδο ΙΣ του 
Ισημε ρινού κατά γωνία Θ= 90° - φ, όπως φαίνε-
ται στο σχήμα 2. Άρα για τον τόπο με πλάτος φ, 
(π.χ. 30° Β) το ηλιακόν ωρολόγιο πρέπει να 
κατασκευα σθεί στο επίπεδο του τοπικού ορίζο-
ντος, κι αυτό γίνεται με την βοήθεια του προανα-
φερθέντος Ισημερινού ωρολογίου, όπως εξηγεί-
ται παρακάτω.

από το σχήμα 2 είναι προφανές ότι οι άξονες 
κΠ και κΤ των επιπέ δων Ισημερινού και Ορίζο-
ντος σχηματίζουν γωνία Θ= 90° - φ, ίση με την 
γωνία τομής των αντιστοίχων επιπέδων.

Για την καλύτερη εξήγηση της θεωρητικής αρ-
χής του ηλιακού ωρολογίου τυχόντος ορίζοντος, 
κατασκευάζεται το σχήμα 3 στο οποίο διατηρού-
νται οι ίδιοι συσχετισμοί επιπέδων και αξόνων 
με το σχήμα 2.

μετά τα προαναφερθέντα το πρόβλημα υπο-
λογισμού της ηλιακής ώρας σε ενδιάμεσο πλά-
τος τίθεται τώρα ως εξής: η ωρική γωνία 15°= 
1 ώρα του Ιση μερινού ωρολογίου του σχήματος 
1 (βλέπε προηγούμενο τεύχος), ισούται εκ κατα-
σκευής με την γωνία ω του σχήματος 3. Ποία 
γωνία ω΄ αντιστοιχεί στις 15° και πρέπει να κα-
τασκευασθεί 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)]

Έτσι στην πλάκα του ηλιακού ωρολογίου ενός 
τόπου γεωγραφικού πλά τους (φ), χαράσσονται οι 
ακέραιες ώρες, συμμετρικές ανά ζεύγη, 
εκατέρω θεν της γραμμής μεσημβρινής διαβάσε-
ως (12.00) και σε γωνιακές αποστά σεις ω΄1, 
ω΄2, ω΄3 κ.λπ. που αντιστοιχούν σε αληθή ηλι-
ακό χρόνο 11.00, 10.00, 09.00 κ.λπ., προ μεσημ-
βρίας και 13.00, 14.00, 15.00 κ.λπ. μετά μεσημ-
βρίας της πολιτικής ημέρας. Επομένως στον 
τύπο το μεν ημ(φ) αποτελεί σταθερό συντελε-
στήν, 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.

H μέτρηση του χρόνου στην αρχαιότητα
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Ιωάννης Π. Οικονομόπουλος ΠN

τ. καθηγητής Σ.ν.Δ.

B' μέρος

Σχήμα 2: Τομή Ορίζοντος 
και Ισημερινού

Σχήμα 3: Γεωμετρική 
Αρχή Κατασκευής 
Γνώμωνος σε 
Ενδιάμεσο Πλάτος
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Παρατηρήσεις
1. Ο τύπος που δίνει την ω΄, ισχύει για το οριζό-
ντιο επίπεδον όταν η στήλη (γνώμων) του ηλια-
κού Ωρολογίου σχηματίζει, με το επίπεδο του 
ορίζοντος, την γωνία του πλάτους (φ) όπως φαί-
νεται και στο σχήμα 3, όπου ο γνώμων θα έχει 
την κατεύθυνση του άξονος κ΄κΠ. αυτή είναι η 
συνήθης κατασκευή. μπορού με όμως να τοπο-
θετήσομε ηλιακόν Ωρολόγιο και σε κατακόρυφο 
επίπεδο π.χ. τοίχους κτιρίων ή σε επικλινή επί-
πεδα, οπότε ο τύπος διαφοροποιεί ται κατά περί-
πτωση.

2. Σε βόρεια πλάτη ο γνώμων δείχνει τον Βορ-
ρά και σε νότια πλάτη δεί χνει το νότο.

3. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να 
βρει τον αναλυτικό υπολογισμό της ηλιακής 
Ώρας (ω΄) στο βιβλίο του γράφοντος: αστρονο-
μική ναυσιπλοΐα Β΄ Έκδοση, κεφάλαιο 4-Πα-
ράρτημα 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 Ζώ-
νης του τόπου όπου είναι τοποθετημένο το ηλι-
ακόν 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 γνω-
ρίζοντας ή να εξηγήσομε στους μη γνωρίζοντας 
τα εξής: ο χρόνος που τηρούμε στην Γη αντιστοι-
χεί στην φαινομένη ετήσια περιφορά και ημερή-
σια περιστροφή γύρω από την Γη του μέσου 
ηλίου που είναι ένα υποθετικό σώμα κινούμενο 
ισοταχώς ώστε να έχομε σταθερή βάση μετρή-

σεως χρόνου, ενώ αυτό που βλέπομε είναι ο 
αληθής Ήλιος που όμως κινείται ανισοταχώς.

Εξίσωση λοιπόν χρόνου είναι τα λεπτά και δευ-
τερόλεπτα 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 μηδενί-
ζεται 4 φορές τον χρόνο. η εξίσωση Χρόνου μπο-
ρεί να ληφθεί για κάθε ημερομηνίαν από το ναυ-
τικό Almanac. Για πρακτικούς λόγους (διότι δεν 
είναι δυνατή η μέτρηση των ενδείξεων, στην πλά-
κα του ηλιακού Ωρολογίου, με ακρίβεια λεπτού 
και δευτερολέπτων) η διόρθωση αυτή λαμβάνεται 
ως μέσος όρος ανά 15ήμερο συνήθως.

Εξ άλλου, ο συνδυασμός της ανισοταχούς κι-
νήσεως και της μεταβολής της αποκλίσεως του 
αληθούς ηλίου δημιουργεί ένα φαινόμενο γνω-
στόν ως ανάλημμα ηλίου που έχει την μορφή του 
σχήματος 4. αυτό προκύ πτει εάν φωτογραφίσο-
με 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
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Δηλαδή, το ανάλημμα είναι η γραμμική 
απεικόνι ση της εξισώσεως του χρόνου εκατέρω-
θεν του μεσημβρινού μας. μόνο κατά τις τέσσε-
ρις ημερομηνίες (15 απριλ. - 14 Ιουν. - 1 Σεπτ. - 
24 Δεκ.) που η εξίσωση μηδενίζεται, η θέση της 
σκιάς του γνώμονος θα συμπίπτει με την μεσημ-
βρινή γραμμή, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.

 

Σημείωση
ανάλημμα σημαίνει βάθρο και το περιγραφέν 
φαινόμενο πήρε την ονομασίαν αυτήν διότι απει-
κονίζεται 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 μέ-
σου ηλίου, για τον μεσημβρινό της θέσεως του 
ωρολογίου. Ο χρόνος αυτός πρέπει να μετατρα-
πεί και σε Ώρα Ζώνης (Ζ.Τ.), την οποία δεί χνουν 
τα σύγχρονα ωρολόγιά μας. η μετα τροπή 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 ναυτι-
κών Δοκίμων βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκος λ 
≈ 23°28΄ α. Τούτο απέχει 6°32΄≈ 26 λεπτά χρό-
νου 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). Επομέ-
νως στον Τοπικό μέσο Χρόνο που δείχνει το 
Ωρολόγιο της Σχολής Δοκίμων (μετά τη διόρ-

θρωση λόγω εξισώσεως χρόνου) πρέπει να προ-
στεθεούν και τα 26λ για να έχομε Ώρα Ζώνης.

3. Συνολική Διόρθωση
Τελικά, στο Πινακίδιο της βάσεως του ηλιακού 
Ωρολογίου καταχωρείται ως συνολική διόρθω-
ση το αλγεβρικό άθροισμα:
α.  Εξισώσεως Χρόνου, αναλόγως ημερομηνιών 

(±)
β.  Διορθώσεως μήκους, αναλόγως της θέσεως 

του μεσημβρινού 
μας δυτικότερα (+) 
ή ανατολικότερα (-) 
του κεντρικού με-
σημβρινού της Ωρι-
κής ατράκτου μας. 
Πάντα έχομε υπ’ 
όψη μας την θεμε-
λιώδη αρχή ότι οι 
ανατο λικότεροι με-
σημβρινοί έχουν 
χρόνο μεγαλύτερο 
από τους δυτικότε-
ρους.

Σημειώσεις
1.  Στο βάθρο του ωρολογίου πρέπει ν’ αναγρά-

φεται το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της 
θέσεώς του, ώστε να γνωρίζομε, αντιστοί-
χως, για ποίο πλάτος έχει κατασκευασθεί 
και για ποίο μήκος διορθώνονται οι ενδεί-
ξεις 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. 

Σχήμα 5: Το Ανάλημμα στην 
Ωρολογιακή Πλάκα
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Γράφει ο Yποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

Η «Οκτωβριανή Επανάσταση» του… 
Nοεμβρίου 1917

Π ολλές φορές σημαντικά ιστορικά γε-
γονότα, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες, 
παρουσιάζονται στους επερχόμενους 

με αρκετά διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συ-
νέβησαν. Έτσι προκαλούνται εσφαλμένες εντυ-
πώσεις και συμπεράσματα. Ένα από αυτά τα συ-
γκλονιστικά 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 συνειρ-
μός; ας παρακολουθήσουμε συνοπτικά ακολού-
θως το πώς άρχισαν και πώς κατέληξαν τα πράγ-
ματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει επικρατήσει 
οι ημερομηνίες των γεγονότων που ιστορού-
νται στις ημέρες μας, να αναφέρονται με το νέο 
(Γρηγοριανό) ημερολόγιο, που προηγείται κατά 
13 ημέρες του παλαιού (Ιουλιανού). Το νέο ημε-
ρολόγιο 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 (Τρι-
πλής συμμαχίας), στις οποίες άνηκε η Γερμανία, 
με εκείνες που ήταν στην Εγκάρδια Συνεννόη-
ση, στην οποία μετείχε η ρωσία. κατά τον α΄ ΠΠ 
έγιναν διάφορες ανακατατάξεις δυνάμεων και 
συμμαχιών. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Ιταλία, 

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 αυτοκρατο-
ρία, 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 αναμείξε-
ως 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 μαύ-
ρη Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο) στη μεσόγειο. Επ’ 
αυτού είχε ήδη αποσπάσει την γραπτή συγκατά-
θεση όλων των χωρών, που αποτελούσαν την 
Εγκάρδια Συνεννόηση. Εν τούτοις, η εμπλοκή 
της ρωσίας στον α΄ ΠΠ, υπήρξε γι’ αυτή εξ αρ-
χής καταστροφική και αιματηρή, λόγω των ακα-
θέκτων γερμανικών προελάσεων στο έδαφός 
της. αυτό επέφερε απογοήτευση και αναταραχή 
στο ρωσικό πληθυσμό και υπέσκαψε καθοριστι-
κά την ήδη εξασθενημένη θέση του Τσάρου, ο 
οποίος δεν κατάφερε, κάνοντας μια τελευταία 
απέλπιδα προσπάθεια, να αντιστρέψει την κα-
κή 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 μεγά-
λο βάθος μέσα στα ευρωπαϊκά ρωσικά εδάφη, 
η ρωσική Βουλή (Δούμα) στις 12 μαρτίου 1917 
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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 μηχανι-
σμού και η αντιπαράθεση των ρωσικών πολι-
τικών 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 αμα-
ξοστοιχία 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 Γερμα-
νοί 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 Σοσιαλε-
παναστατών και των μενσεβίκων. Έτσι την 25 
Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο και 7 νο-
εμβρίου 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 συρρά-
ξεις, μέχρι το 1922.

μια από τις πρώτες πράξεις των ενδιαφερομέ-
νων πρωτίστως να εδραιωθούν μπολσεβίκων, 
ήταν η απεμπόληση των διακαών ρωσικών επι-
διώξεων για την κωνσταντινούπολη και τα Στε-
νά 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 πε-
ρισσότερα από τα 25% των ρωσικών εδαφών 
και πληθυσμών, που είχαν ήδη περιέλθει υπό τη 
γερμανική κατοχή.

από την ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση προ-
κύπτει ότι η ρωσική Επανάσταση, που κατήργησε 
το τσαρικό καθεστώς, έγινε από το ρωσικό κοι-
νοβούλιο τον μάρτιο του 1917 και στη συνέχεια 
το μικρό υπό τον Λένιν κόμμα των μπολσεβί-
κων, που αποφάσισε τον νοέμβριο του 1917 
να μετονομασθεί σε κομμουνιστικό, επέτυχε 
εκμεταλλευόμενο τις περιστάσεις και με τη βο-
ήθεια της Γερμανίας, να επικρατήσει πραξικοπη-
ματικά και να καταλάβει την εξουσία στη ρωσία 
τον Οκτώβριο του 1917, την οποία διατήρησε με 

Eξεγερμένοι μπροστά από τα Xειμερινά Aνάκτορα στην 
Aγία Πετρούπολη, το 1917
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βίαια μέσα μέχρι το 1989. η γερμανική βοήθεια 
επεκτάθηκε το 1917 και σε οικονομική υποστή-
ριξη των μπολσεβίκων, για να ξεπεράσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στα πρώτα στάδια 
αμέσως μετά την επικράτησή τους. 

Χαρακτηριστική πρακτική, την οποία ακολου-
θούσαν τα στελέχη των μπολσεβίκων – κομ-
μουνιστών για να επιβληθούν και να παραμεί-
νουν στην εξουσία, ήταν όχι μόνο η εξόντωση 
των αντιφρούντων, αλλά και των συντρόφων 
τους, με τους οποίους μέχρι προ ολίγου συ-
νέπρατταν. Όταν μετά το θάνατο του Λένιν το 
1924, επέτυχε να τον διαδεχθεί ως ουσιαστι-
κός αρχηγός του κράτους, όχι ο αδιαμφισβήτη-
τος 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 οικογέ-
νειας, διώχτηκε άγρια από τον Στάλιν, εξορί-

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, παρου-
σιάζει ομάδα Γάλλων συγγραφέων στο βιβλίο 
«η μαύρη Βίβλος του κομμουνισμού: εγκλή-
ματα, τρομοκρατία, καταστολή». Οι νεκροί της 
βίας αυτής, στα ανά τον κόσμο κράτη, μετά την 
σε αυτά επικράτηση του κομμουνισμού, εκτι-
μάται 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 ερευνη-
τές, ότι εξόντωσε περί τα 32 εκατομμύρια συ-
μπατριώτες του. 

O Iωσήφ Στάλιν

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
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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

Σ υμπληρώθηκαν 128 χρόνια από τότε που 
το καταδρομικό «ναύαρχος μιαούλης» 
το 1884 (μάρτιος – Ιούνιος) πραγματο-

ποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι με τους ναυτικούς 
δοκίμους σε λιμάνια της υπό τουρκική κατοχή Β. 
Ελλάδας, των νησιών του Β.α. αιγαίου, των πα-
ραλίων 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 πραγ-
ματοποίησε 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 παρακολουθή-
σουμε το τι ακριβώς έγραφαν τότε οι ανταποκρι-
τές 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 αστακο-
τρόφον 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 τουρκι-
κού θωρηκτού, της μουσικής παιανιζούσης διά-
φορα τεμάχια, και αμέσως περιεκυκλώθη υπό 
λέμβων των επιβατών εκπορθησάντων την επ’ 
αυτού ανάβασιν. Οι δυστυχείς ναύται ούτε να κι-
νηθώσιν ηδύναντο, ούτε τας διαταγάς των αξιω-
ματικών της υπηρεσίας να ακούσωσιν. Οι Λεβα-
ντίνοι και Εβραίοι ολίγον εξεπλάγησαν, μη πι-
στεύοντες ότι είναι δυνατόν και η Ελλάς να έχη 
τοιαύτα πλοία, τοιούτους κυβερνήτας, τοιούτον 
επιτελείον. Προς επίσκεψιν του Πασσά ο κυβερ-
νήτης μετέβη μετ’ επιτελείου εξ οκτώ αξιωματι-
κών εν μεγάλη στολή. η μουσική του την κυρια-
κήν 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 

Γράφει ο Υποπλοίαρχος (ΠΥ-μΟΥΣ) εα Aντώνιος Zερβός ΠN
Πρώην αρχιμουσικός ΠN 
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δόκιμοι ιδία αδελφοποιήθηκαν καθ’ όλην την ση-
μασίαν 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, ανυ-
πομόνως ανέμενεν η ημετέρα πόλις, όπως δώση 
αυτώ τον πρώτον αδελφικόν ασπασμόν των δού-
λων 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 μια-
ούλης, ον ιδόντες ανεμνήσθημεν των λαμπρών 
κατορθωμάτων του ομωνύμου ήρωος, και αντι-
παρήλθε προ των οφθαλμών ημών άπας ο ένδο-
ξος επταετής του εικοσιένα αγών, ναυλοχεί από 
της παρελθούσης Πέμπτης εν τω ημετέρω λιμένι. 
Ουδείς ήλπιζεν, ότι αι πεπορωμέναι ημών καρδί-
αι είχον τοσούτον αίσθημα, αναμένον σπινθήρα 

όπως εκφράσωσι τούτο.
αληθώς ευτυχής η ιδέα της αποστολής του 

πλοίου, και κατά καθήκον συγχαίρομεν το υπουρ-
γείον και ιδίως τον κ. επί των ναυτικών Υπουρ-
γόν και συνιστώμεν αυτώ όπως του λοιπού συ-
νεχέστερον εκτελώνται τοιαύται εκδρομαί, ευτυ-
χής 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 πά-
ντων ομού των εν μακεδονία Γενικών Προξέ-
νων, Προξένων και υποπροξένων μας.

Ο ναύαρχος μιαούλης ήλθεν, ιδού η αγγελία, 
ήτις μετεδίδετο την μεσημβρίαν της παρελθού-
σης Πέμπτης παρά των ευτυχησάντων να ώσιν 
εν τη παραλία την στιγμήν του κατάπλου του, η 
είδησις, ην βαρυκροτούντα τηλεβόλα του μιαού-
λη μας –χαιρετώντος το φρούριον διά των νενο-
μισμένων 21 κανονιοβολισμών, εις ους δι’ ισα-
ρίθμων το φρούριον απήντησεν– ανήγγελον τοις 
μη λαβούσι την ευχαρίστησιν να ίδωσιν αυτόν 
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καταπλέοντα και διασχίζοντα τα ύδατα του Θερ-
μαϊκού κόλπου.

Ως εξ εφόδου κατελήφθησαν υπό των εν τη 
παραλία ευρεθέντων αι ολίγαι λέμβοι (διότι των 
πλειόνων των λεμβούχων όντων εβραίων, εορ-
ταζόντων την ημέραν εκείνην το Πάσχα, κατ’ ανά-
γκην 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 χορτά-
ση αυτόν, να μείνη επ’ αυτού μέχρι της εσπέρας, 
να ακούση την επ’ αυτού μουσικήν, η δε εντός του 
πλοίου κυκλοφορία γίνεται επί μάλλον και μάλ-
λον επιπονωτέρα ένεκα της μεγάλης συρροής 
του πλήθους, εν τω οποίω πρωτεύει το ελληνι-
κόν, υπάρχουσιν όμως πολλοί τούρκοι, εβραίοι 
και βούλγαροι τινές μαθηταί εκ περιεργείας οι 
τελευταίοι επισκεπτόμενοι τούτο. Τινές εν εκ-
στάσει 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 πα-
ρατηρούσι 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’ άπα-
ντος 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 ριφθέ-
ντων κανονιοβολισμών, ευδοκεί να εξέλθη και 
αυτό, εν ω η κυανόλυεκος σημαία μας παιανιζού-
σης της μουσικής κατεβιβάζετο του πλοίου.

24 Απριλίου 1884, σελ. 1
και εν Λήμνω ο «ναύαρχος μιαούλης» εγένετο 
δεκτός μετά συγκινήσεως και ενθουσιασμού ζω-
ηρού.

Της μουσικής, ήτις εξελθούσα επαιάνισεν εν 
τη αυτόθι πλατεία, οι Λήμνιοι ηκροάσθησαν ευ-
χαριστότατα.

Οι δόκιμοι μετά του πλοιάρχου εξελθόντες 
επεσκέφθησαν τον διοικητήν της πόλεως και τον 
μητροπολίτην, οίτινες και αντεπεσκέφθησαν αυ-
τούς 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 υπο-
δοχή. 

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

O ύτως όμως εχόντων των πραγμάτων 
γεννώνται τα εξής ερωτήματα. Πρώ-
τον, πού οφείλεται η δυστοκία επιτεύ-

ξεως συμφωνίας για την οριοθέτηση της υφαλο-
κρηπίδος όλα αυτά τα χρόνια, παρά την «εκπε-
φρασμένη» βούληση αμφοτέρων των μερών και 
παρά το δημιουργηθέν κατά καιρούς ευνοϊκό κλί-
μα; και δεύτερον, ενώ το θέμα της υφαλοκρηπί-
δος έχει εδώ και 30 χρόνια ξεπερασθεί και επι-
καλυφθεί 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 λύ-
ση «πολιτική», ήτοι συμφωνία στηριζόμενη στη 
δύναμη των όπλων και της κρατικής της οντότη-
τος 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 απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης, διότι επί του 
όρου της Υφαλοκρηπίδος έχει χτίσει την επιχει-
ρηματολογία της, ότι δηλαδή τα νησιά του αιγαί-
ου δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα, αλλά 
επικάθηνται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος 
της ανατολίας, η δε χώρα μας διαπνεόμενη από 
το φοβικό σύνδρομο της μεταπολιτεύσεως τρέ-
μει τις αντιδράσεις της Τουρκίας, προκειμένου 
να προβεί στην ανακήρυξη της αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης. Διευκρινίζουμε ότι σύμφω-

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 προηγη-
θεί 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 συ-
μπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει καν τέτοιος 
όρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης, 
στερώντας τη χώρα από σημαντικά πλεονεκτή-
ματα όπως:

α. αποστέρηση της Τουρκίας από ένα βασικό 
της επιχείρημα, «ότι τα νησιά δεν διαθέτουν υφα-
λοκρηπίδα, αλλά επικάθηνται επί της ηπειρωτι-
κής 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 Θαλάσ-
σης του 1982 (1998), ποιος μπορεί να απαγορεύ-
σει στη χώρα μας να ανακηρύξει αΟΖ;

δ. Τέλος, η ανακήρυξη αΟΖ είναι ένας έμμεσος 
τρόπος να εξαναγκασθεί η Τουρκία να προσφύγει 

B’ μέρος
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στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θέμα που αρ-
νείται 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» λύ-
σεις. Έτσι, τη στιγμή που είναι μια απ’τις ελάχι-
στες χώρες που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση 
του Montego Bay του 1982 για το Δίκαιο της Θα-
λάσσης, χρησιμοποίησε τις σχετικές διατάξεις 
της για να ανακηρύξει αΟΖ και να αυξήσει τα χω-
ρικά 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 Εξωτε-
ρικών 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 αβλα-
βούς διελεύσεως των τουρκικών πολεμικών 
πλοίων δεν αφήνει χώρο για εθνικές παρερμη-
νείες». Παρέλειψε όμως ο Έλληνας δημοσιογρά-
φος να τον ρωτήσει. Εν τοιαύτη περιπτώσει για-
τί 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 πράτ-
τει και το προβάλλει. αλλά αν δεν έχει ούτε στρα-
τό, ούτε συμμάχους αποτελεί παραφροσύνη να 
πιστεύει, ότι μπορεί να επιτύχει το σκοπό του χω-
ρίς άλλο μέσον, παρά μόνο με μια δίκαιη υπόθε-
ση ανά χείρας».

Όμως είναι άλλο ζήτημα οι δυσκολίες στην 
υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής μιας χώ-
ρας, κι άλλο η υποβάθμιση των στόχων της για 
να δικαιολογηθεί η αναποτελεσματικότητα, η ανι-
κανότητα και η ανεπάρκεια των λειτουργών της. 
Συνεπώς, είναι άλλο θέμα η ατολμία των κυβερ-
νήσεων της Ελλάδος να προβούν στην ανακήρυ-
ξη της αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και 
εντελώς διαφορετικό να ακούει τον αρμόδιο 
υπουργό να δηλώνει δημοσίως ότι «η ατζέντα 
των Ελληνο-Τουρκικών συνομιλιών δεν πρό-
κειται 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 επαναλά-
βουμε τη ρήση του μεγάλου Έλληνα διπλωμάτη 
Βασιλείου Παπαδάκη, ο οποίος διακήρυττε ότι 
για να κάνεις αποτελεσματική εξωτερική πολιτι-
κή 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-

λιτικής και να θέσει επικεφαλής πρόσωπα εγνω-
σμένου κύρους και προσωπικότητος, αμέμπτου 
ήθους και πατριωτικής συνειδήσεως, με ευρύ-
τατη παιδεία και βαθειά γνώση της ελληνικής, 
αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας. Θε-
ωρούμε εθνικό ατόπημα ότι απέναντι σε προσω-
πικότητες του μεγέθους του αχμέτ νταβούτο-
γλου η χώρα μας παραθέτει τους «κηπουρούς» 
του εκάστοτε πρωθυπουργού, παράγοντες κομ-
ματικής ισορροπίας, νεαρούς γιάπηδες που μυ-
ρίζουν «χαρτίλα» ή εγνωσμένης επιτηδειότητος 
«μπαλωματήδες», οι οποίοι απλώς διαχειρίζο-
νται τα εθνικά θέματα, χωρίς να μπορούν να αντι-
παραθέσουν επιχειρήματα στις τυχοδιωχτικές 
θέσεις της αρπακτικής γείτονος. 

Έτσι φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε το 
θάρρος να ανακηρύξουμε την αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη, η οποία θα μας απαλλάξει μια 
για πάντα από τα προβλήματα της Υφαλοκρηπί-
δος. Είναι λυπηρό όταν σκεφθεί κανείς, ότι ο 
εκλιπών Πρόεδρος της κύπρου αείμνηστος Τά-
σος Παπαδόπουλος, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει σε άρθρο του στην καθημερινή την 11η 
Δεκεμβρίου 2011 ο καθηγητής κ. Θεόδωρος κα-
ρυώτης «ανακήρυξε αΟΖ το 2004 έχοντας μόνο 
τέσσερα τάνκς και δύο ελικόπτερα» ενώ η πανί-
σχυρη 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 πρωθυ-
πουργός της χώρας να μην είναι μια προεκλογι-
κή κορώνα, σαν την επανίδρυση του κράτους» 
του προκατόχου του το 2003. 
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Πού οδηγείται η χώρα μας;
Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (E) εα Xρήστος Γιανταμίδης ΠN

Π αρακολουθώντας την καθημερινή επι-
καιρότητα και διαβάζοντας τον ημερή-
σιο Tύπο, ως Έλληνας πολίτης δεν 

μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, το αντί-
θετο 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 πρό-
βλημα 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 κοι-
νωνικών 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 σε-
βασμού αλλά και του φόβου κάθε επίδοξου 
εγκληματία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του την 
παρουσία τους. Σήμερα όμως, ο ρόλος και η δύ-
ναμη της αστυνομίας έχει απαξιωθεί με αποτέ-
λεσμα 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 αν-
θρώπινη 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 εστιά-
σουμε στην καλύτερη εκπαίδευση της αστυνομί-
ας σε συνδυασμό με την επαγρύπνυση όλων μας 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζω-
ής μας, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές περι-
βάλλον γι’ αυτήν. 

Δημογραφικό 
Υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος για την Ελλάδα είναι η 
υπογεννητικότητα. Θα αφανισθούμε από τον χάρ-
τη, 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 κύ-
ριο λόγο σε αυτό βασίζεται η άμυνά μας, η οικο-
νομία μας, το ασφαλιστικό και γενικότερα η 
επιβίωση του ελληνικού Έθνους. Εκτός εάν 
εθελοτυφλούμε και με την αδιαφορία μας θέ-
λουμε 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 μελέ-
τες, η αφρική θα ενωθεί με την Ελλάδα και γενι-
κότερα 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 λεωφο-
ρεία, στα τρένα, στο μετρό, στους ύποπτους σκο-
τεινούς δρόμους, στα σχολεία. και δεν είναι μόνο 
οι εξ αφρικής προερχόμενοι μουσουλμάνοι λα-
θρομετανάστες, είναι και οι ασιάτες μουσουλμά-
νοι. 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 λαθρομετα-
νάστευσης, 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 θρή-
σκευμά τους που δεν αφομοιώνονται. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα οι μουσουλμάνοι της Γαλλί-
ας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας κ.λπ. που απο-
τελούν επικίνδυνα γκέτο με όλες τις συνέπειες 
που επιφέρουν αυτά. 

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 πετύ-
χουν με τη συναίνεσή μας ή μάλλον με την αδια-
φορία 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 μεγά-
λος αυτός όγκος των λαθρομεταναστών δημι-
ουργεί προβλήματα και στη συνοχή της κοινωνί-
ας μας, στην κοινωνική-εθνική μας ασφάλεια, 
στην οικονομία καθώς εκατομμύρια ευρώ μετα-
ναστεύουν, στις θέσεις εργασίας (ειδικότερα 
σήμερα που το ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 
22,5% με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να εγκατα-
λείπουν 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 κρά-
τος μας και όχι να αδιαφορούμε, περιμένοντας 
μόνο από τους αρμόδιους φορείς και την αστυ-
νομία. Ο αρχαίος ποιητής μένανδρος (342-291 
π.Χ.) με τη ρήση του παροτρύνει και συμβουλεύ-
ει 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 κί-
νηση εγκληματία, κάθε παράνομη πράξη, είτε 
αυτό λέγεται κλοπή, πώληση ναρκωτικών, κατα-
στροφή ή υπεξαίρεση δημόσιας περιουσίας, φο-
ροδιαφυγή, κ.λπ. από οποιονδήποτε και να μην 
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έχουμε το φόβο ότι θα μας χαρακτηρίσουν ρου-
φιάνους, κατά τα κοινώς λεγόμενα. Προσωπικά 
θα το έλεγα «αγάπη για την πατρίδα». με τη συν-
δρομή μας κατά της κάθε είδους εγκληματικότη-
τας, 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 βο-
ηθώντας το έργο της αστυνομίας και της δικαιο-
σύνης για να κοιμόμαστε ήσυχοι όπως τις δεκα-
ετίες του ’60, ’70 και ’80. 

ας απαλλαγούμε επιτέλους από τον ωχαδελ-
φισμό μας, που για όλα τα κακά του τόπου μας 
φταίνε όλοι οι άλλοι, όπως το κράτος, η αστυ-
νομία κ.λπ. εκτός βέβαια από εμάς. Όλοι μαζί 
αποτελούμε το κράτος που λέγεται Ελλάδα και 
όλοι μαζί έχουμε την ιερά υποχρέωση να την βο-
ηθήσουμε, σε όλους τους τομείς, στην ασφάλεια, 
στο δημογραφικό, στην παιδεία, στην παραγωγή, 
στην οικονομία κ.λπ. έχοντας υπόψη εις το διη-
νεκές 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 μαγ-
γούρα του και κατέβηκε στην αγορά της αρχαίας 
αθήνας καλώντας τους αθηναίους «Ω άνθρωποι 
αθηναίοι. Ω άνθρωποι αθηναίοι». Οι παρευρι-
σκόμενοι 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 Σί-
νας, ο Τοσίτσας, ο Εμ. Παππάς, η μαντώ μαυρο-
γένους και πολλοί άλλοι, θα άρπαζαν και αυτοί 
τη μαγγούρα του Διογένη και θα έσπαγαν τα κε-
φάλια όλων αυτών που οδήγησαν τη χώρα τους 
στην τρέχουσα κακή οικονομική κατάσταση για 
παραδειγματική τιμωρία. αλήθεια, σήμερα υπάρ-
χουν ευεργέτες; η απάντηση είναι όχι. Δυστυχώς 
επτωχεύσαμε από ηθικές, εθνικές αξίες, από φι-
λοπατρία και από ευεργέτες. 

Ο Στρατηγός μακρυγιάννης γράφει για την οι-
κονομική-διεφθαρμένη κατάσταση της εποχής 
του, η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως τη σημερι-
νή 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 πατρί-
δα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιμία, αρε-
τή, τιμιότη. Τις πρόσοδες της πατρίδας τις κλέ-
βομεν 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 κατομμύ-
ρια ο ένας και ο άλλος. Οι αγωνισταί, οι περισ-
σότεροι και οι χήρες κι ορφανά δυστυχούν. Πο-
λυτέλεια και φαντασία - γεμίσαν πλήθος πιανο-
φόρια 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 σω-
θούμε εμείς μ’ αυτά και να σκηματισθούμεν εις 
την κοινωνίαν του κόσμου ως άνθρωποι; Ο Θε-
ός ας κάμη το έλεός του και μας γλητώσει από 
τον μεγάλον γκρεμόν όπου τρέχομεν να τζακι-
στούμεν». 

η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται χωρίς 
να έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας. 
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Πολιτική και στρατιωτική δράση του Π. Κου-
ντουριώτη μετά τους Βαλκανικούς πολέμους

Tο τέλος των Βαλκανικών πολέμων 
δεν σήμανε και το τέλος των προ-
βλημάτων για την Ελλάδα. από 

ναυτικής σκοπιάς το μέγα ζήτημα που τότε ανέ-
κυπτε ήταν ότι η Τουρκία δεν αποδεχόταν την 
κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του ανατολι-
κού αιγαίου που μόλις είχαν απελευθερωθεί και 
προετοιμαζόταν να πάρει τη «ρεβάνς» βασιζόμε-
νη στα καινούργια θωρηκτά που είχε παραγγείλει 
τύπου dreadnoughts. αυτά εθεωρούντο ό,τι κα-
λύτερο 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 με-
τονομάζοντάς 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-

νο και συλλαμβάνει μια ιδέα για την αντιμετώπι-
ση του ζητήματος.

η ιδέα αυτή εν συνόψει περιλαμβάνει το να ανα-
λάβει 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 έδρα-
σε αυτοβούλως και εάν επιζούσε της καταδρομι-
κής του αυτής ενέργειας και κατόρθωνε να επι-
στρέψει στην Ελλάδα, θα είχε ήδη αποκηρυχθεί 
από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα τον συλ-
λάμβανε, 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 προκειμέ-
νου να μην κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι υποθάλπει 
πειρατικές ενέργειες. Διά της προτάσεώς του αυ-
τής ουσιαστικά αναλάμβανε μια παράτολμη κατα-
δρομική ενέργεια η οποία και αν ακόμα επιτύχαινε 
θα είχε αρνητικότατες για τον εαυτό του συνέπει-
ες. Σημειωτέον ότι επρόκειτο πια για έναν άνθρω-
πο αναγνωρισμένο και τιμώμενο από το Πανελ-
λήνιο 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-

η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου 
Κουντουριώτη

Γράφει ο Yποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠΝ
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πηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα.
Για το σχέδιο αυτό καίτοι προτάθηκε από τον 

ίδιο τον κουντουριώτη στον Πρωθυπουργό Ε. 
Βενιζέλο, ο τελευταίος αρνήθηκε να λάβει συ-
γκεκριμένη 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 επι-
χείρηση για την κατάληψη της χερσονήσου της 
καλλίποληλς ή και χωρίς αυτήν, προτού αφι-
χθούν τα καινούργια τουρκικά πλοία. Στόχος του 
σχεδίου εφόσον επιτύγχανε, θα ήταν ο εξαναγκα-
σμός 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 (μυτιλή-
νη – 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 κου-
ντουριώτης υποστηρίζει ένα τέτοιο σχέδιο. αυτό 
προκύπτει εκ του γεγονότος ότι κατά το 1912, 
στην αρχή του α’ Βαλκανικού πολέμου, είχε φα-
νεί εξαιρετικά προσεκτικός (ίσως και αρνητικός 
για ορισμένους) όταν είχε τότε διαταχτεί από το 
Υπουργείο Nαυτικών να εκτελέσει σχέδιο παρα-
πλήσιο προς αυτό. Προκειμένου να εξηγηθεί η εν 
λόγω φαινομενική αντίφαση θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι κατά το 1912 μετά την έναρξη του 
α’ Βαλκανικού πολέμου, η Τουρκία ήταν ήδη επι-
στρατευμένη και φύλαγε τα στενά με δυνάμεις 
για τις οποίες ο κουντουριώτης τότε δεν είχε 
καμία πληροφορία. Επίσης, το επιτελείο του κου-
ντουριώτη κατά το Βαλκανικό πόλεμο δεν είχε 
κάνει καμία προετοιμασία για μια τέτοια επιχεί-
ρηση ούτε και διέθετε κατάλληλα μέσα για την 
υλοποίηση αυτής. Οι πεζικές δυνάμεις που τότε 
διατίθεντο από το Υπουργείο ναυτικών (Πεζο-
ναυτικά 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 ελλη-
νικό στόλο που αδιαφιλονίκητα θαλασσοκρατού-
σε. με αυτές τις συνθήκες ήταν λογικό ο κου-
ντουριώτης να είναι επιφυλακτικός. Το 1914 
όμως, η εφαρμογή του σχεδίου εξυπακούεται ότι 
θα είχε γίνει κατά τρόπο αιφνιδιαστικό, δεδομέ-
νου ότι η Τουρκία βρισκόταν ακόμα σε ειρηνική 
κατάσταση, με προσεκτική σχεδίαση από το επι-
τελείο, κατόπιν διαθέσεως των αναγκαίων πεζι-
κών δυνάμεων από τακτικές δυνάμεις του στρα-
τού ξηράς (εφόσον θα συνοδευόταν με κατάληψη 
της χερσονήσου της καλλιπόλεως) και κατόπιν 

O Παύλος Kουντουριώτης
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προμήθειας και διάθεσης των αναγκαίων υλικών 
μέσων που δεν υπήρχαν το 1912.

Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτήθηκε η εφαρμο-
γή κανενός σχεδίου, καθόσον η κήρυξη του α’ 
Παγκοσμίου πολέμου βρήκε τα τουρκικά 
dreadnoughts στα αγγλικά ναυπηγεία όπου κα-
τασχέθηκαν υπέρ της αγγλίας για την ικανοποί-
ηση 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 ορισμέ-
νες 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 απο-
στρατεύεται 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 

του Γάλλου στρατηγού, το εμπάργκο που έχει 
επιβληθεί στα ελληνικά πλοία από μοίρα Γαλλο-
βρετανικού στόλου που έχει εγκατασταθεί αυθαί-
ρετα στη μήλο και την κατάληψη της κερκύρας 
από δυνάμεις της αντάντ ενώ η Ελλάδα επισή-
μως είναι ουδέτερη, αποφασίζει να εκδώσει 
εμπιστευτική διαταγή που προβλέπει την άμυνα 
των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων στην περί-
πτωση 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 προ-
σπαθεί να προετοιμάσει το ναυτικό για πολεμική 
αναμέτρηση με τις δυνάμεις της αντάντ διασώ-
ζοντας 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 περί-
οδο 5-18 Ιανουαρίου 1913 θεωρεί πως ο τότε 
αρχηγός του στόλου άδικα κατηγόρησε τον Πλοί-
αρχο Π. Γκίνη, δεύτερο στην ιεραρχία την περίο-
δο 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 κουντου-
ριώτη 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 πα-
ρά τις καλές σχέσεις του με το Βασιλιά κωνστα-
ντίνο και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους θα προ-
σχωρήσει 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 

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.
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Βενιζέλο. αποτελεί απορίας άξιον πώς ο εγνω-
σμένης και δοκιμασμένης νομιμοφροσύνης κου-
ντουριώτης 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 εκεί-
νης είχαν ενταχθεί. η απάντηση σε αυτή την απορία 
έγκειται στην αγάπη του κουντουριώτη για την 
πατρίδα του. Βλέποντας τη χώρα του να κατακερ-
ματίζεται και να ταπεινώνεται (παράδοση οχυρού 
ρούπελ και ανατολικής μακεδονίας στους Γερ-
μανο-Βουλγάρους – παράδοση 4ου ΣΣ στους Γερ-
μανούς αμαχητί κ.ά.) έφτασε στο συμπέρασμα ότι 
η ακολουθούμενη τότε πολιτική ουδετερότητας 
της κυβερνήσεως στην οποία και ο ίδιος ήταν μέ-
λος δεν εξυπηρετούσε την Ελλάδα και έτσι προ-
σχώρησε στο κίνημα εκείνο που έβγαζε την Ελλά-
δα από την ουδετερότητα και την οδηγούσε στον 
πόλεμο με το πλευρό της αντάντ. Για τον κουντου-

ριώτη που λίγους μήνες πριν είχε εκδώσει διατα-
γές για ένοπλη άμυνα κατά των δυνάμεων της 
αντάντ, δεν υπήρχε καμία αντίφαση, διότι ο κου-
ντουριώτης δεν ήταν ούτε αγγλόφιλος ούτε Γερ-
μανόφιλος, 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 Βα-
σιλιά κωνσταντίνου από την Ελλάδα υπό την 
πίεση των δυνάμεων της αντάντ και την ανάρρη-
ση 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 κου-
ντουριώτης επιστρέφει στην αθήνα, όπου παρα-
λαμβάνει πάλι το Υπουργείο των ναυτικών όπου 
εργάζεται δραστήρια προκειμένου να ανασυ-
γκροτηθεί 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. 

O Nαύαρχος Mark Kerr

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
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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 ναύ-
σταθμος Σαλαμίνος και βέβαια η Διοίκηση Υπο-
βρυχίων 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 αρχιπλοί-
αρχος Σπυρίδων Δημουλάς ως εκπρόσωπος του 
αρχηγού ναυτικού, ο Διοικητής Υποβρυχίων 
Πλοίαρχος αθανάσιος καρατζάς με σύσσωμο το 
επιτελείο της Διοίκησης Υποβρυχίων, ο πρόε-
δρος της Ένωσης αποστράτων αξιωματικών 
ναυτικού αντιναύαρχος εα Σπυρίδων Περβαινάς, 
η πρόεδρος του ναυτικού μουσείου κυρία ανα-
στασία αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, ο πρόε-
δρος του Σ.α.Σ.μ.Υ.ν. Επικελευστής Ελευθέριος 
Σφακτός, ο πρόεδρος του Π.μ/Σ.α.Σ.Υ/Πν αντι-
πλοίαρχος (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 αρ-
χηγό Στόλου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Υποβρυχίων, ακολουθούμενη με προσκλητήριο 
πεσόντων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον ειδικά διαμορφωμένο και σημαιοστολι-
σμένο χώρο του συνεργείου συσσωρευτών, όπου 
υπήρχε και έκθεση ομοιωμάτων ιστορικών πλοί-
ων και υποβρυχίων από τον σύλλογο μοντελιστών 

Ιωαννίνων, έλαβε χώρα η κύρια εκδήλωση.
Ο αρχηγός Στόλου, στο καλωσόρισμά του, εξή-

ρε την υπάρχουσα αλληλεγγύη των εε και εα στε-
λεχών του Πν γεγονός που σηματοδοτεί τους 
στόχους και σκοπούς του Συνδέσμου Υ/Β. «Στην 
τετράκις χιλιετούς ναυτικής παραδόσεως η συμ-
βολή των υποβρυχίων υπήρξε καθοριστική τόσο 
σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό που μέσα από 
τον ζήλο και την αφοσίωση των "υποβρυχίων συ-
ναδέλφων" διατήρησε αμείωτη την πνοή του όπως 
αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση των 30 χρό-
νων λειτουργίας του συνδέσμου Υποβρυχίων. η 
ιστορία των Υ/Β θυμίζει ανεξίτηλες στιγμές στους 
παλαιότερους και παραδειγματίζει τους νεώτε-
ρους, ενισχύοντας την ιστορική μνήμη αλλά και 
θέτοντας την αφετηρία για υψηλότερα επιτεύγμα-
τα. με τα λόγια αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστή-
σω για την ωραία αυτή εκδήλωση και να σας ευ-
χηθώ διαρκή ευόδωση των στόχων και προσδο-
κιών του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β».

Στον λόγο του ο Διοικητής Υποβρυχίων επε-
σήμανε: «Σήμερα είναι μια ημέρα που έχει τριπλή 
σημασία. Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 30 χρό-
νων ίδρυσης του Ελληνικού Συνδέσμου Υ/Β, τα 
100 χρόνια από την πρώτη βολή Τ/Λ Υ/Β παγκο-
σμίως και τέλος σήμερα είναι η πρώτη φορά που 
δεχόμαστε συγκροτημένα εδώ στη Δ.Υ. και συ-
γκεκριμένα 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 
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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 ανα-
φοράς για τις πράξεις μας. η ιστορία των Υ/Β 
είστε εσείς και τα μέλη του συνδέσμου μας. Είστε 
εσείς οι 145 απόφοιτοι του σχολείου κυβερνη-
τών, οι 183 απόφοιτοι του σχολείου Υπάρχων, οι 
388 απόφοιτοι του σχολείου μαχίμων αξιωμα-
τικών, οι 141 απόφοιτοι του σχολείου μηχανι-
κών αξιωματικών, οι 1.621 απόφοιτοι του σχο-
λείου 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 ιδρυ-
τές του συνδέσμου χάρη στους οποίους υπάρ-
χουμε 30 χρόνια, αναφέρθηκε στην επιθυμία του 
συνδέσμου για τη μουσειακή αξιοποίηση του πα-
ροπλισθέντος Υ/Β ΓΛαΥκΟΣ, έκανε αναφορά 
στις υποχρεώσεις, τους στόχους και τους σκο-
πούς του συνδέσμου, καθώς και στην απαιτού-
μενη συνδρομή των μελών προκειμένου να στε-
φθεί με επιτυχία η εκδήλωση του 51ου παγκό-
σμιου 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 εν-
δόξου Υ/Β ΠAΠANIKOΛHΣ.

Ο εκπρόσωπος του αρχηγού ναυτικού μετέ-
φερε τον χαιρετισμό και την συμπαράσταση του 
α/ΓΕν στις επιδιώξεις και τους στόχους του συν-
δέσμου.

μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών, την εκδή-
λωση έκλεισε ο αντιπλοίαρχος κωνσταντίνος 
κοντογιαννάκος, κυβερνήτης του υποβρυχίου 
ΠαΠανΙκΟΛηΣ με την παρουσίαση των δυνατο-
τήτων του νέου αποκτήματος της Διοίκησης Υπο-
βρυχίων.

με το πέρας της παρουσίασης οι συμμετέχο-
ντες της εκδήλωσης συνάδελφοι με τη συγκίνη-
ση 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 συν-
δρομή 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 ανή-
κε αποκλειστικά στον κυβερνήτη του Θ/κ Πλοί-
αρχο Λεωνίδα Τσιαντούλα, ο οποίος είχε μερι-
μνήσει 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 Τσι-
λιμπάρη. 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 ελλη-
νικό και ξένο ρεπερτόριο.

και την ώρα που ο βασιλιάς του αττικού ουρα-

νού με τη μορφή του ανεδείκνυε μπροστά μας την 
σκιά του Θ/κ αΒΕρΩΦ μας υποδείκνυε πως 
έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. με τις καλύτε-
ρες αναμνήσεις και την ιερότητα της στιγμής αρ-
χίσαμε να ψελλίζουμε τον Εθνικό μας ύμνο αφού 
έφτασε η ώρα να υποστείλουμε το Εθνικό μας 
σύμβολο από την πρύμνη του πιο ιστορικού πλοί-
ου χάρις στο οποίο αποκτήσαμε την ελευθερία 
μας. Ο εορτασμός των 30 χρόνων του Ελληνικού 
Συνδέσμου Yποβρυχίων έλαβε τέλος με ανταλ-
λαγή αναμνηστικών και την σημείωση του αρχη-
γού ναυτικού πως υπάρχει η ανάλογη βούληση 
προκειμένου το Nαυτικό να αποκτήσει το πρώτο 
υποβρύχιο μουσείο, σύμφωνα με τα πρότυπα άλ-
λων 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 Υποβρυ-
χίων χειροποίητο ομοίωμα του παροπλισθέντος 
υποβρυχίου ΓΛαΥκΟΣ εις ανάμνηση των υπηρε-
τησάντων σε αυτό κατά τη διάρκεια της 40χρονης 
ιστορίας του. 
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ΠαρουΣIαΣη-EΠιμEΛεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Μύθοι και Πραγματικότητα  
για την «Απονεύρωση»

MEΛETH: Υποπλοίαρχος (ΥΟ) Σ. Φλωράτος ΠN  
Ενδοδοντολόγος - Οδοντίατρος

Υπεύθυνος Ενδοδοντολογικού Ιατρείου ΜΤΝ

Y πάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλή-
ψεις 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 καταρρι-
φθούν μερικοί μύθοι που αφορούν την απονεύ-
ρωση ή αλλιώς ενδοδοντική θεραπεία και να δο-
θούν πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες τε-
χνικές 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, 

- 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;
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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 απο-
τέλεσμα είναι ότι σήμερα η ενδοδοντική θερα-
πεία (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 χαρακτη-
ρίσουν ως ανώδυνη διαδικασία σε σχέση με 
ασθενείς που δεν είχαν ποτέ εμπειρία απονεύ-
ρωσης.

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 μού-
διασμα για να μπορούμε να καταλάβουμε πού 
είναι το νεύρο ή αν το νεύρο έχει νεκρωθεί» ανή-

κει στο παρελθόν. 
Σήμερα είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενή 

να μη νιώθει καμία ενόχληση κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. αυτό επιτυγχάνεται με μέσα αποτελε-
σματικής τοπικής αναισθησίας, όπως ειδικά gel 
αναισθησίας, ειδικές συσκευές με υπολογιστή που 
εγχύουν μικρές και ελεγχόμενες ποσότητες αναι-
σθητικού χωρίς πόνο, με νεότερες τεχνικές ελέγ-
χου και μείωσης της ενόχλησης από τη βελόνα, 
συσκευές με μικροβελόνες κ.λπ.

 
Μύθος #2: «Η απονεύρωση παίρνει πολλές 
επισκέψεις για να τελειώσει»
η ενδοδοντική θεραπεία -απονεύρωση σήμερα 
είναι μια διαδικασία αποτελούμενη από ένα σύ-
νολο μικροκινήσεων ακριβείας σε ένα πολύ πε-
ριορισμένο πεδίο, όπως είναι το δόντι. απαραί-
τητη 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 ολο-
κληρωθεί 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 ενδοδοντι-
κών θεραπειών-απονευρώσεων και λέγεται 
Ενδοδοντολογία και ο ειδικός οδοντίατρος στις 
απονευρώσεις Ενδοδοντολόγος. 

Ο Ενδοδοντολόγος είναι εκείνος ο ειδικός 
οδοντίατρος που έχει λάβει περαιτέρω εκπαί-
δευση 2-3 ετών μετά το πτυχίο της Οδοντιατρι-
κής και έχει εξειδικευθεί στην εκτέλεση απονευ-
ρώσεων 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-

Ειδικός Ενδοδοντολόγος παρέχει ενδοδοντική 
θεραπεία (απονεύρωση) με χρήση οδοντιατρικού 
μικροσκοπίου
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ντική θεραπεία σε 1-2 επισκέψεις.
η χρήση μικροσκοπίου αποτελεί πλέον στις 

ηΠα απαραίτητο και υποχρεωτικό από τον αμε-
ρικάνικο Οδοντιατρικό Σύλλογο εργαλείο στον 
εξοπλισμό του Ειδικού Ενδοδοντολόγου για την 
εκτέλεση σωστών ενδοδοντικών θεραπειών.

με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ποσοστό επι-
τυχίας στην απονεύρωση άνω του 95%.

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ένας 
Ενδοδοντολόγος περιλαμβάνει ενδοδοντικές 
θεραπείες (απονευρώσεις), επαναλήψεις αποτυ-
χημένων απονευρώσεων, τραύματα στα δόντια, 
ακρορριζεκτομές, αντιμετώπιση οδοντικών απο-
στημάτων, πόνου στα δόντια και εμφάνιση ραγι-
σμάτων στα δόντια. Δεν αναλαμβάνει τις υπόλοι-
πες οδοντιατρικές εργασίες,όπως σφραγίσματα, 
γέφυρες κ.λπ, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμε-

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

Μύθος #3: «Καλύτερο από απονεύρωση εί-
ναι να γίνει εξαγωγή του δοντιού»

η χειρότερη από όλες τις λανθασμένες αντιλή-
ψεις. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το φυ-
σικό σας δόντι. Οτιδήποτε τεχνητό τοποθετηθεί 
στη θέση του δοντιού είναι πολύ πιθανό να συνε-
πάγεται στο μέλλον περιορισμούς στην κατανά-
λωση 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 ενδε-
δειγμένη και πιο οικονομική θεραπεία για τη διά-
σωση ενός δοντιού. Ένα δόντι με μια σωστή απο-
νεύρωση και την τοποθέτηση μιας στεφάνης (θή-
κης) αμέσως μετά, είναι το ίδιο υγιές και ανθεκτι-
κό με ένα άθικτο δόντι. Τέτοια απονευρωμένα 
δόντια έχουν παραμείνει υγιή και ανθεκτικά για 
πάρα πολλά χρόνια σε εκατομμύρια ασθενείς.

η εξειδικευμένη ενδοδοντική θεραπεία παρέ-
χεται στο Πολεμικό ναυτικό στο μ.Τ.ν., οπου 
υπάρχει εξειδικευμένος αξιωματικός Ενδοδο-
ντολόγος και εγκατεστημένος εξοπλισμός για 
την εξυπηρέτηση σύνθετων ενδοδοντικών περι-
στατικών.  

Οδοντίατρος προσπαθεί με το γυμνό μάτι
να εκτελέσει σωστά μια ενδοδοντική θεραπεία 
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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 επισκέ-
πτεται την Ελλάδα για να αμβλύνει τις εντάσεις», η έγκυ-
ρη 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 ξα-
νάριξαν λάδι στη φωτιά, ο πρόεδρος της Επιτροπής πραγ-
ματοποιεί μια κατ’ εξαίρεση επίσκεψη στην αθήνα, σε ένα 
πλαίσιο έντασης και ενώ στον ορίζοντα διαφαίνεται το 
σενάριο μιας νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέ-
ους», υπογραμμίζεται στον υπότιτλο. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, ο Έλληνας πρωθυπουργός περιμένει από την 
επίσκεψη αυτή ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήρι-
ξης, σε μια στιγμή που έχει έλθει εκ νέου στην επιφάνεια 
η συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Ση-
μειώνει ακόμη πως η συνάντηση αποκτά ακόμα μεγαλύ-
τερη βαρύτητα λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, για 
την ώρα, πραγματική εμπιστοσύνη ανάμεσα στις Βρυξέλ-
λες και τον αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως 
ο κύριος υπεύθυνος των καθυστερήσεων στην εφαρμογή 
των μεταρρυθμίσεων, εξαιτίας των εκλογικών φιλοδο-
ξιών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η τρόικα έχει άμε-
σα διπλή αποστολή: όχι μόνο να αξιολογήσει πόσα λεί-
πουν 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 συζήτη-
ση, που αναμένεται να είναι θυελλώδης το Σεπτέμβριο, 
πρέπει να μοιρασθούν οι ευθύνες ανάμεσα σε Ευρωπαί-
ους και Έλληνες.

Το ζήτημα των δηλώσεων ξένων αξιωματούχων που 
επιβαρύνουν το κλίμα που επικρατεί για τη χώρα μας 

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 εντεινόμε-
νου 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 Έλλη-
νες και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, να επιδείξουν την ίδια 
αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά τις σημαντικές δεσμεύ-
σεις που έχουν αναληφθεί».

Η μάχη των ισοδυνάμων
Οι πρώτες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με την τρό-
ικα 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 κλιμά-
κια κάθε σώματος, τα οποία είναι ούτως ή άλλως χαμη-
λόμισθοι και έχουν υποστεί και τις περικοπές των προ-
ηγούμενων 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% εξετάστη-
κε από το τεχνικό κλιμάκιο το οποίο βρέθηκε στη διεύ-
θυνση μακροοικονομικών προβλέψεων του υπουργείου 
Οικονομικών.
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Οι ελεγκτές από την Ε.Ε. το ΔνΤ και την ΕκΤ ενημε-
ρώθηκαν ότι η σημαντική απόκλιση από την πρόβλεψη 
για ύφεση 4,7-4,8% του αΕΠ προήλθε από την επιδεί-
νωση όλων των επιμέρους δεικτών. Της τελικής κατα-
νάλωσης, 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 συνα-
ντήθηκε και με ομάδα από το υπουργείο ανάπτυξης και 
Υποδομών (ΥΠανΥΠ) με στόχο να συμπεριλάβει τις προ-
οπτικές ανάπτυξης μέχρι και το τέλος του χρόνου. με 
βάση όσα παρουσίασαν στην τρόικα τα στελέχη του ΥΠα-
νΥΠ, 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 ιδιω-
τικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εισφέρουν 
την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις του αναπτυξια-
κού 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 κίν-
δυνο κατάρρευσης της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομέ-
νης 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 κό-
στος δανεισμού) δυσχεραίνει τη λειτουργία των καναλιών 
μετάδοσης κι εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, ει-
σέρχεται στο πεδίο της εντολής μας», είπε ο κ. ντράγκι σε 
εκδήλωση επενδυτών στο Λονδίνο. αμέσως μετά τις δη-
λώσεις ντράγκι, που υποδηλώνουν ότι η ΕκΤ είναι έτοιμη 
να στηρίξει Ισπανία και Ιταλία, το ευρώ εκτινάχθηκε σε υψη-
λά δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου, στο 1,2329, πα-
ρουσιάζοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τις 29 
Ιουνίου. Επίσης, η απόδοση του 10ετούς ισπανικού ομολό-
γου υποχώρησε κάτω από το 7%, ενώ του αντίστοιχου ιτα-

λικού «βούλιαξε» κοντά στο 6%. Το ΔνΤ χαιρέτισε τη δέ-
σμευση του διοικητή της ΕκΤ, μάριο ντράγκι.

από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Οικονομι-
κών, Πιερ μοσκοβισί, χαρακτήρισε «απολύτως θετική» 
τη δήλωση του μάριο ντράγκι. «Δεν μπορώ να μπω στη 
θέση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας (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 παρέμβα-
ση του ταμείου ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν οι 
πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους Ισπανίας και Ιταλί-
ας. Ωστόσο, πηγές από την Ισπανία δήλωσαν ότι η μα-
δρίτη 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 οι-
κονομολόγο 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 οι-
κονομικό 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 θέ-
ματα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας, 
διαμήνυσε σε δηλώσεις στο Bloomberg, ότι θα πρέπει να 
γίνουν προσπάθειες για να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευ-
ρωζώνη, προσθέτοντας ότι η αναδιάρθρωση του ελληνι-
κού χρέους είναι μια «πιθανή λύση», σχόλια που αποτε-
λούν την πρώτη ένδειξη από υψηλόβαθμο Γερμανό αξι-
ωματούχο ότι μπορεί να επίκειται πρόσθετη βοήθεια για 
την Ελλάδα. μέσα σε αυτό το μπαράζ πιέσεων και σενα-
ριολογίων, η αυστριακή υπουργός Οικονομικών, μαρία 
Φέκτερ θεωρεί πιθανή τη σύγκληση, εντός του αυγού-
στου, έκτακτου Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της 
Ε.Ε. εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης στην Ελλάδα, 
αλλά και στην κύπρο, σύμφωνα με δηλώσεις της σε αυ-
στριακή εφημερίδα.  
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Ζούμε στον κύκλο των Χαμένων Αξιών,  
η Λογική δεν είναι πάντα Λύση

Γράφει ο αντιπλοίαρχος (η/ν) εα Δημήτρης Θάνος ΠΝ

Mια ευχή: ΕΙΘΕ να πετύχετε, είστε η στερνή 
Ελπίδα. Όμως η Ευρώπη με ηθική αδιαλ-
λαξία δεν μας συγχωρεί, που της δώσαμε 

τα νάματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας, τέχνης και παι-
δείας και τη δυνατή Ελληνική γλώσσα, που ήταν το νέ-
κταρ στα χείλη των Θεών και με πληθώρα λέξεων κα-
τέχει περίλαμπρη θέση σε όλες τις φτωχές Ευρωπαϊκές 
γλώσσες. Φοβούνται να ξεφλουδίσουν στρώσεις Ιστο-
ρίας 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 ημέ-
ρας. Ε, λοιπόν αυτό με φοβίζει.

αντώνη Σαμαρά, τι θα κάνεις αν αναγκαστείς να βά-
λεις 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 Ππεινα-
σμένων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αυτοκτονή-
σουν; Δεν ονομάζουμε νόμο, τον τρομακτικό εκσυγχρο-
νισμό της χώρας και την καταστροφή όλων των καθιε-
ρωμένων 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 

λαού στα όρια της εξαθλίωσης. Τσεκούρωσε τα προκλη-
τικά 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 πραγματικό-
τητα, και η εμπιστοσύνη χάθηκε.

Είπες πολλά στις εξαγγελίες σου, όπως όλος ο λαός 
είμαι υποστηρικτής του ποινικού κολασμού και της Δη-
μΕΥΣηΣ, 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 Ελ-
λάδα; 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 γε-
ωγραφικά και τα Ιστορικά της ίχνη. Πρόεδρε σκοινοβα-
τείς στην κόψη του ξυραφιού, είναι πολλοί οι καταχρα-
στές, 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 αν-
δρών, 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 υποστη-
ρίζω την αστική δημοκρατία που έστω, μας επιτρέπει να 
έχουμε την αυταπάτη ότι διαθέτουμε ελευθερία.  
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Δημόσια Διοίκηση  
Ένας ετοιμοθάνατος γίγαντας

Γράφει ο Υποναύαρχος εα Δημήτριος Παληάτσος ΠΝ

Π ολύ χρόνο πρέπει να καταναλώσει κά-
ποιος πριν αρχίσει να κρίνει την ελλη-
νική δημόσια διοίκηση, ιδίως αν έχει 

περάσει όλη την ενεργό ζωή του πιστεύοντας 
στην τιμιότητα, φιλότιμο και αποτελεσματικότητα 
των δημοσίων λειτουργών. Είναι σαν μία συνε-
χής δοκιμασία με την εμπειρία και την προσωπι-
κή 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 υπο-
λειτουργεί 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 δυνα-
μικό, τα μέσα, τη νομοθεσία, τη διαφθορά, την 
πολιτική βούληση.

Α. Ανθρώπινο δυναμικό
Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ακόμη μία «προνο-
μιούχος» ομάδα ανθρώπων που απολαμβάνουν 
κατ’ αρχάς το μεγαλύτερο δώρο, την εργασιακή 
ασφάλεια, τη μονιμότητα. αυτό το προνόμιο έγι-
νε 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 πλειο-
ψηφία του δημοσίου υπαλληλικού δυναμικού 
της χώρας έγινε αντιπαραγωγικό γιατί δεν 
υπήρχε αξιολόγηση, ούτε κίνητρα για να ξεχω-
ρίσει κάποιος. Οι περισσότεροι επιπλέουν πλέ-
ον σε ένα βούρκο μετριότητας χωρίς να ενδια-
φέρονται 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 παρουσι-
άζονται. 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 πα-
ρακλάδια της που αδιαφορούν για το καλό της 
δημοσίας διοίκησης και νομίζουν ότι χρέος τους 
είναι να ζητούν συνεχώς περισσότερα δικαιώ-
ματα χωρίς να επιμένουν και στις υποχρεώ-
σεις.

Β. Υλικοτεχνική υποδομή
Ένα αμαρτωλό σύστημα προμηθειών, ύποπτες 
συναλλαγές και υπερκοστολογήσεις ευθύνο-
νται σε πολλές περιπτώσεις για τις ελλείψεις 
των δημοσίων υπηρεσιών σε υλικοτεχνική 
υποδομή.

Για παράδειγμα, η μηχανογραφική υποστή-
ριξη 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 δημό-
σιες υπηρεσίες, κεντρικές συνήθως, να έχουν 
πληθώρα σύγχρονων μέσων, ενώ άλλες της πε-
ριφέρειας να μην έχουν την απαραίτητη υλικοτε-
χνική υποδομή.

Ο κεντρικός έλεγχος κάθε υπηρεσίας με μη-
χανογραφική παρακολούθηση προμηθειών και 
διανομής της υλικοτεχνικής υποδομής είναι ένα 
βήμα οικονομίας. Σήμερα τα μέσα λόγω κακο-
διαχείρισης είτε λείπουν, είτε είναι παλαιάς τε-
χνολογίας.

Γ. Νομοθεσία
μία δαιδαλώδης νομοθεσία και ένας δημοσιοϋ-
παλληλικός 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 αποφάσε-
ων που δείχνουν καθαρά την παρέμβαση με θρά-
σος της πολιτικής ηγεσίας υπέρ ή κατά υπαλλή-
λων 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, προ-
σθέτει επίπεδα γραφειοκρατίας και φρενάρει την 
παραγωγικότητα του προσωπικού.

Δ. Η Διαφθορά
η διαφθορά είναι διάχυτη σε όλο το δημόσιο το-
μέα, ο οποίος πρωτοστατεί, διαφθείρει και δια-
φθείρεται από όλους τους συναλλασσόμενοους 
με αυτόν.

Σε αρκετούς παράγοντες θα μπορούσε να απο-
δοθεί 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 ανύ-
παρκτου 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 κε-
ντρική διοίκηση να επιχειρεί σοβαρά να τις υπο-
βάλει 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 περιο-
δικές μεταθέσεις θα μείωναν αν δεν επέλυαν 
ολοκληρωτικά το θέμα της διαφθοράς στο δημό-
σιο τομέα.

Ε. Πολιτική βούληση
Όλη η κακοδαιμονία της δημόσιας διοίκησης 
προέρχεται άλλα και μπορεί να επιλυθεί από την 
πολιτική βούληση. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποί-
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ησαν και χρησιμοποιούν το δημόσιο τομέα σαν 
ένα χώρο που διόριζαν και διορίζουν κομματι-
κούς φίλους της περιφέρειάς τους. Είναι γνωστά 
τα παραδείγματα διορισμού υπαλλήλων από την 
περιφέρεια κάθε βουλευτή, υπουργού ή κομμα-
τικού 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 Δημό-
σιο φορτώθηκε μία πληθώρα δημοσίων υπαλ-
λήλων με μέτρια ικανότητα, αδιαφορία για την 
υπηρεσία, δουλοπάροικους στον κάθε κομματι-
κό 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 αποτέ-
λεσμα να διορίζονται στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα ακόμη και σήμερα «ημέτεροι» χωρίς να 
εμπλέκεται το αΣΕΠ. Οι κομματικοί δήμοι και οι 

δημοτικές επιχειρήσεις που δημιούργησαν, είναι 
ένα τρανταχτό παράδειγμα προσλήψεων «ημετέ-
ρων» από το παράθυρο.

Ένα ακομμάτιστο ανεξάρτητο και αξιόπιστο 
ΑΣΕΠ, που λειτουργεί γρήγορα και αποτελε-
σματικά μπορεί να λύσει το θέμα του αριθμού 
και της ποιότητας των δημοσίων υπαλλή-
λων, αρκεί να αφεθεί από την πολιτική ηγε-
σία να λειτουργήσει.

Στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται βέβαια οι 
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα ασφαλείας με 
διαφορετικά προβλήματα και λύσεις. Λόγω του 
σφικτού Στρατιωτικού Ποινικού Kώδικα, της ιε-
ραρχίας, των μεταθέσεων και της ανάγκης για 
συνεχή εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα, εί-
ναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Το κομματικά διο-
ρισμένο προσωπικό, η έλλειψη μέσων και η δι-
αφθορά υπάρχουν και σε αυτό τον τομέα της 
Δημόσιας Διοίκησης. Στις ΕΔ και στα Σα όμως τα 
κρούσματα είναι πολύ λίγα, αμέσως δακτυλοδει-
κτούμενα 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, αντιπα-
ραγωγικός, με κρούσματα διαφθοράς και σπάτα-
λος, είναι ένας καρκινοπαθής με μικρό χρονικό 
ορίζοντα ζωής. μια πολιτική βούληση για αξιο-
κρατία σε προσλήψεις, αξιολόγηση προσωπικού 
με άμεση απόλυση των αδιάφορων υπαλλήλων, 
ορθολογισμό των δαπανών, σκληρή τιμωρία των 
διεφθαρμένων ατόμων και μείωση των γραφει-
οκρατικών νόμων θα μεταβάλει το «αντιπαρα-
γωγικό» και «μαζί τα φάγαμε» δημόσιο προσω-
πικό, 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 περιπτώ-
σεις αλλάζουν ονόματα.

Στη χώρα μας οι ονομασίες αλλάζουν πολύ εύ-
κολα, 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 προ-
στίθενται μετά από 10-15 χρόνια και ένας τίτλος, 
όπως αγραμματοσύνης, εγκληματικότητας, ρου-
σφετιού και άλλοι παρεμφερείς. ριζικές αλλαγές 
ονομασιών δεν έχουν νόημα. Δεν γνωρίζω εάν γί-
νονται 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 χω-
ρών 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 ευ-
χέρεια να καταργούν τα Υπουργεία μακεδονίας-
Θράκης, Τουρισμού, Εμπορικής ναυτιλίας, τους 
προσδιορισμούς Εθνικής..., Προστασίας του Πο-
λίτη και ων ουκ έστι αριθμός αλλαγών.

“ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει” όλες 

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 οικονο-
μικά 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 πή-
ρες τη 10ετία του 80 και ύστερα τι τα έκανες; απλά 
τα έδινες στους «ημέτερους». Επιδοτούσες, στα 
χαρτιά βέβαια, τα γιδοπρόβατα στα χωριά εκεί που 

Tο «Eθνικής»... δεν χρειαζότανε, έκανε φτερά...

•



IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012             43

κατοικούσαν ελάχιστα γερόντια. Δεν τα έπαιρναν 
τα γερόντια, αλλά οι δικοί σας ψηφοφόροι (εκπρό-
σωποι) πυρήνες που έμεναν στις πόλεις. Για θυ-
μηθείτε τα αγροτικά τζιπ του κολωνακίου...

Εσύ κυρία ΕΕ δεν ήξερες, δεν ρώταγες τι γινό-
ντουσαν 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 κωμοπό-
λεων 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 πέ-
ρα στα χωράφια θα κοιμόντουσαν και θα αναχά-
ραζαν 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 γι-
δοπρόβατα, βόδια, γουρούνια, κοτόπουλα και κου-
νέλια, 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 προβλέ-
πανε ότι πάμε για φούντο, εσείς με τους οικονομο-
λόγους σας δεν τα βλέπατε να βάλετε φρένο. Mάλ-
λον 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 μεί-
νουν άχρηστα στα χέρια, ρωτάτε και εμάς τι έχου-

με πάθει. Υπάρχει μία λύση, πηγαίνετε στην αμε-
ρική να σας ορμηνεύσουνε οι εκεί οικονομολόγοι 
πώς θα βγείτε από την κρίση που οι ίδιοι δημιουρ-
γήσατε. 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 πονη-
ρά 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 κα-
λές οικονομίες, άλλες πάνε από το κακό στο χειρό-
τερο. Γυναίκες που κυβέρνησαν και κυβερνούν 
χώρες του πλανήτη τα πήγαν και τα πάνε πολύ καλά. 
Στο στρατό είναι κυβερνήτες ακόμη και αεροπλα-
νοφόρων πλοίων, μεγάλων διοικήσεων και δια-
πρέπουν παντού. Mήπως πρέπει να κυβερνούν τον 
πλανήτη περισσότερες γυναίκες; Γενικότερα οι γυ-
ναίκες διαμορφώνουν τις κοινωνίες στον πλανήτη 
Γη. Eλληνίδες και Eλληνοπούλες, γιαγιάδες, μητέ-
ρες, αδερφές, εσείς διαμορφώνετε τις κοινωνίες 
της χώρας μας. Kρατήστε υψηλά τα εθνικά ιδεώδη, 
πατρίδα και θρησκεία μας και σφίχτε δυνατά τις οι-
κογένειές 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 Φρου-
ρείου 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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ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

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 συνά-
δελφοι 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 ναυτι-
κού στη νεοαποκτηθείσα ιδιόκτητη λέσχη τους 
στα Χανιά. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν το πα-
ραδοσιακό παιχνίδι Bingo, το οποίο έγινε σε 
μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και παραβρέθη-
καν πάνω από 90 συνάδελφοι με τις οικογέ-
νειες και φίλους τους. η άριστη, από κάθε 
άποψη οργάνωση, η θαυμάσια κλιματιζόμενη 
αίθουσα, το καταπληκτικό μενού που απόλαυ-
σαν οι συμμετέχοντες, βοήθησε να περάσουμε 
όλοι μας μια υπέροχη και αξέχαστη βραδιά. Το 
παιχνίδι Bingo, που έγινε μετά από φαγοπότι, 

έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση με 
τρεις τυχερούς που κέρδισαν μικρά χρηματικά 
ποσά. Θεωρώ, λοιπόν, υποχρέωσή μου να ευ-
χαριστήσω τον πρόεδρο του παραρτήματός 
μας, αντιπλοίαρχο εα Χ. Δρακάκη, τον αντιπρό-
εδρο αντιπλοίαρχο εα Σ. Φαλιέρο και τα μέλη 
του ΔΣ αντιπλοίαρχο εα Ι. Φράγγου, αντιπλοί-
αρχο εα Χ. καραπαλιώτη και ανθυποπλοίαρχο 
εα Δ. Τσακαλία για την άψογη και καθ’ όλα τέ-
λεια οργάνωση της βραδιάς. Είμαι δε σίγουρη 
κύριε Πρόεδρε ότι και οι επόμενες εκδηλώ-
σεις που προγραμματίζετε και μας ανακοινώ-
σατε θα έχουν την ίδια επιτυχία.

Σας ευχαριστώ
Μαραγκουδάκη Ειρήνη

Μια θαυμάσια εκδήλωση
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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 αντιμετώ-

πισής τους απο την οφθαλ-
μίατρο 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
Είναι απορίας άξιον και υπερβαίνει κάθε λογι-
κή, 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 καταστρέ-
ψουν 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.

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 βρά-
δυ, πόσα χαράτσια θα πληρώσει, πόσα θα χά-
σει από μισθούς και συντάξεις. Μα είναι δυνα-
τόν ένας άνθρωπος μέτριας διανοητικής ικανό-
τητας να μην παραφρονήσει; Έπειτα συζητάμε 
για αυτοκτονίες.

Μας κόψανε… τα τρία…
Ακούσαμε ότι οι εκσυγχρονιστές της παιδεί-
ας μας κόψανε τα τρία από τα επτά φωνήε-
ντα… Πέρυσι τα παιδιά διάβαζαν τα μαθή-
ματα από φωτοτυπίες λόγω ελλείψεως βιβλί-
ων… Φέτος για να μην κουραστούν να μαθαί-
νουν τα επτά φωνήεντα, θα μάθουν τα τέσ-
σερα… και τα τρία τι θα γίνουν; Α, ξέχασα, 
το υπουργείο διά βίου μάθησης θα τους τα 

μάθει όταν μεγαλώσουν…

Μεγάλος διπλωμάτης…  
Κυβερνήτης του πλανήτη…
Το 1974-75 είπε κατά τις εφημερίδες, όταν 
εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, τους Έλλη-
νες για να τους δαμάσετε κτυπάτε τους στη 
θρησκεία τους, τον πολιτισμό τους, την ιστο-
ρία 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 σή-
ριαλ στην τηλεόραση μέχρι πρόσφατα, μας 
παρουσίαζαν την ιστορία διαφορετικά από ό,τι 
είχαμε μάθει στο σχολείο οι ιθύνοντες, οι εκ-
συγχρονιστές… Η ντροπή της ντροπής δεν κα-
ταργήθηκε ακόμη. 

Η συμβουλή… μιας αγράμματης 
ηλιοκαμένης γριάς…
Είπα παλαιότερα σε ρυτιδιασμένη με ροζιασμέ-
να χέρια γριά, θα πάρω ομόλογα Δημοσίου 
που έχουν υψηλό επιτόκιο και τα χρήματα είναι 
σίγουρα… Με ρώτησε τι είναι αυτά τα ομόλο-
γα… Της εξήγησα και πήρα την απάντηση: παι-
δάκι μου, μην το κάνεις αυτό γιατί θα στα φάει 
το Δημόσιο τα λεφτουδάκια σου. Ποτέ δεν δί-
νουνε λεφτά για να πάρουνε χαρτιά του Δημο-
σίου. 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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ANAKOINΩΣEIΣ

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 τρο-
ποποιήθηκε 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 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών, με θέμα «ρύθμιση των ειδικότε-
ρων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως αποστρά-

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 ανώ-

τατοι αξιωματικοί του Πν, ανεξαρτήτως ειδικό-
τητας, Βαθμού αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και 
σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος από 
αυτούς, Βαθμού αρχιπλοιάρχου.

(2) από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου δύο (2) προέρχονται από τους μαχίμους-
Δασκάλους, ένα (1) από τους μηχανικούς-
Χημικούς, ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) 
από τους Λιμενικούς, ένα (1) από τους Ιατρούς 
και τρία (3) από τα Πληρώματα Στόλου (νυν ειδι-
κότητες [Ε]).

(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

αρΧαΙρΕΣΙΕΣ ΓΙα ΤHν αναΔΕΙξη ΤΟΥ νΕΟΥ 
ΔΙΟΙκηΤΙκΟΥ ΣΥμΒΟΥΛΙΟΥ Εααν Την κΥρΙακη 25 
νΟΕμΒρΙΟΥ 2012 ΣΤα ΓραΦΕΙα ΤηΣ Εααν καΙ ΤΩν 
ΠαραρΤημαΤΩν αΥΤηΣ 

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. δι-
εξαχθούν την Κυριακή 25/11/12. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 115/23-
5-12 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 αξιω-
ματικών ναυτικού (Εααν).
Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:

Tο ΔΣ EAAN
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δεν μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.
β. Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.
(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 ενι-
αίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά τις θέ-
σεις 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 υπο-

παρ. 2α (2).
(3) Οι απαιτούμενοι σταυροί προτιμήσεως τί-

θενται ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι, 
κατά περίπτωση, οι εξής:

(α) Για τις θέσεις του Προέδρου και αντιπροέ-
δρου: Δύο (2).

(β) Για τους μαχίμους – Δασκάλους: Δύο (2).
(γ) Για τους αξιωματικούς Πληρωμάτων Στό-

λου (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 τελειώ-
νει στις 4 μ.μ., παρατεινόμενη και πέραν της ώρας 
αυτής, σε περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύ-
σεως ψηφοφόρων.

(6) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώμα-
τος, 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 καταλαμβά-
νονται αντίστοιχα από τον πρώτο και δεύτερο 
πλειοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυτές.

(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφί-
ων που έχουν εκλόγιμη σειρά, η προτεραιότητα 
κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την 
Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφε-
ρομένων.

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

όλοι οι αναγραφόμενοι στην υποπαρ. 2β (1) της πα-
ρούσας. αν ο υποψήφιος προέρχεται από την οικο-
γένεια του αποστράτου, εντάσσεται στην ίδια κατη-
γορία αξιωματικών που ανήκε και ο εκλιπών.

(2) η υποβολή υποψηφιότητος πρέπει να γίνε-
ται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερο-
μηνία ψηφοφορίας.

(3) κατά την υποβολή της αιτήσεως για υποψη-
φιότητα είναι απαραίτητη και η επισύναψη φωτο-
αντιγράφου 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 ειδικό-
τερα για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία 
ανήκε ο υποψήφιος.

δ. Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαι-
τούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

(1) Οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχι-
στον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

(2) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εααν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προ-
κήρυξη 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 παρου-
σία επτά (7) τουλάχιστον μελών του, μεταξύ των 
οποίων και του Προέδρου ή, εν απουσία του, του 
αντιπροέδρου.

(2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψη-
φία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου.

στ. Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

(1) Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια 
εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιό-
τητες για το σύνολο των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους 
(6/11), η Εααν εξακολουθεί να διοικείται αυτο-
δικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό 
της Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν 
μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1) 
χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της.

(2) Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρε-
ούται να προκηρύξει εκλογές, πριν από την παρέ-
λευση του χρόνου παρατάσεως της θητείας του.

ζ. αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
εκλείπει ή παραιτείται ή αποδεδειγμένα δεν μπο-
ρεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται 
από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο με απόφα-
ση του ΥΕΘα. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως 
της θέσεως του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται 
από τον αντιπρόεδρο, ενώ ο τελευταίος από τον 
τρίτο σε σταυρούς προτιμήσεως κ.ο.κ.

η. Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

(1) η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνεται με την απόφαση του ΥΕΘα 
για τη συγκρότησή του. Για την έκδοσή της η Εα-
αν υποχρεούται να υποβάλλει στο ΓΕν/Β3, επί-
σημο πρακτικό των εκλογών, αμέσως μετά τη 
διενέργειά τους.

(2) η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβου-
λίου λήγει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα μ’ 
αυτόν που εκδόθηκε η απόφαση της προηγούμε-
νης υποπαραγράφου.

θ. αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

(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 επιπλέ-
ον 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) παύ-
ει να ισχύει.

η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της κυβερνήσεως.
Οδηγίες ΕΑΑΝ επί των προθεσμιών – προϋ-
ποθέσεων 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. 
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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. πρέ-
πει 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 δι-
εξαγωγής των αρχαιρεσιών.
(2) Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των αρ-
χαιρεσιών.

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 κατοι-
κούν στο κέντρο (αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα), 
από ώρα 8.00 μέχρι 16.00, της διάρκειας παρα-
τεινόμενης το αργότερο μέχρι 18.00, ανάλογα με 
την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθ-
μός 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 εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρα-
τικών διαδικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και 
πρέπει να εξασκείται καΘΟΛΙκα, εκτός περιπτώ-
σεων 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 ανα-
λαμβάνει.

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 πα-
ρακάτω παραγράφους.

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

κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλ-
ληλο χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλο-
γικό 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 ανα-
πληρωματικά) θα καθορισθούν με απόφαση του 
Δ.Σ./Εααν, κατόπιν σχετικής προτάσεως των Δ.Σ. 
Παραρτημάτων. Το ένα (1) από τα τρία τακτικά μέ-
λη της εφορευτικής Επιτροπής, θα εκτελεί χρέη 
Προέδρου και θα ορισθεί με σχετική απόφαση του 
Δ.Σ./Εααν. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι θα απο-
σταλούν 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 προσέ-
λευση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από 
της ώρας 18.00.

η εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψη-
φοφορίας συντάσσει και υπογράφει τους πίνακες 
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα 
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα 
των ψηφισάντων μελών και τους αποστέλλει 
αυθημερόν και το ταχύτερο με Φαξ στην Εααν 
(Φαξ: 210 3310429), για τη συγκεντρωτική κα-
ταμέτρηση των ψήφων και τον έλεγχο των ψη-
φισάντων βάσει του γενικού πίνακα των μελών 
της Εααν, προς αποφυγή τυχόν διπλοψηφίας.

Οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών 
των Παραρτημάτων αποστέλλουν με κάθε δυνα-
τό μέσον, τα πρωτότυπα των πινάκων αποτελε-
σμάτων 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 σχε-
τικό πίνακα (μητρώα μελών Εααν) και παραλα-
βή έγκυρου φάκελου μετά του ψηφοδελτίου.

(γ) Ο ψηφοφόρος αποσύρεται πίσω από το υφα-
σμάτινο παραπέτασμα για τη συμπλήρωση, με τον 
απαιτούμενο αριθμό σταυρών, του ψηφοδελτίου 
(μαύρο ή μπλε στυλό διαρκείας μόνο) το οποίο στη 
συνέχεια τοποθετεί εντός του φακέλου.

(δ) ρίψη του φακέλου εντός της κάλπης και πα-
ραλαβή της ταυτότητάς του από την Επιτροπή.
Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω 
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 οιαδή-

ποτε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από 
τους προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο 
είναι άκυρο.

Ο αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών, θα 
αναγράφεται στον τίτλο της κατηγορίας των υπο-
ψηφίων.

(γ) Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτι-
μήσεως είναι έγκυρο. απλώς θα στερηθούν σταυ-
ρού προτιμήσεως οι υποψήφιοι μιας ή περισσοτέ-
ρων κατηγοριών που δεν θα έχει τεθεί σταυρός.

(δ) Οι ψηφοφόροι, δύνανται να έχουν εφοδια-
σθεί εκ των προτέρων από την Εααν με ψηφο-
δέλτια. η τοποθέτησή τους όμως στον έγκυρο 
φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το παραπέτα-
σμα. η ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απαγο-
ρεύεται, ως ορίζει η κοινή Υπουργική απόφαση.

Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρεα-
σμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της ψη-
φοφορίας, εντός και πέριξ των χώρων της Εααν, 
αποτελεί παράβαση του εκλογικού νόμου και αντι-
δεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά.

(4) Ψηφοδέλτια – Υποψηφιότητες
 Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυ-

πωθεί 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, πά-
ντως, 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 υπο-
ψηφίων, 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 
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και ορφανικά μέλη της Εααν ανεξάρτητα φύλου 
και βαθμού. η επίδειξη ταυτότητας, είτε της Εα-
αν (τούτο θα διευκολύνει την εφορευτική επι-
τροπή) είτε αστυνομικής, είναι απαραίτητη. Ου-
δείς δύναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα 
και δεν είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος 
στο μΤν. μετά την ολοκλήρωση της μηχανογρά-
φησης των μητρώων τα μέλη της Εααν ξεπερ-
νούν τα 12.000. Ο αριθμός αναφέρεται για να 
συνειδητοποιηθεί, πόση σημασία έχει η ταχεία, 
αθόρυβη, με τάξη και άνευ περιττών χρονοτρι-
βών ψηφοφορία.

Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και 
αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υπο-
ψηφιότητας οι απόστρατοι ναύαρχοι, αντιναύαρ-
χοι και Υποναύαρχοι ανεξάρτητα ειδικότητας. Σε 
περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας απ’ αυ-
τούς, δικαίωμα έχουν και οι αρχιπλοίαρχοι. η 
υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προ-
έδρου και αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτό-
χρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση μέ-
λους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα 
για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία ανή-
κει ο υποψήφιος.

Τα ορφανικά μέλη (χήρες, ορφανά) θα τίθενται 
στην κατηγορία του αποβιώσαντος προστάτου 
μέλους της Εααν, εκτός της κατηγορίας Προέ-
δρου – αντιπροέδρου.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιό-
τητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευ-
τικές Επιτροπές, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση ως τα αναφερόμενα στη συνέχεια 
αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και 
Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα πα-
ραλαμβάνεται από την Εααν και θα πρέπει να 
έχει παραδοθεί στην Εααν μέχρι τις 2 Οκτωβρί-
ου 2012.

Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να απο-
στείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβολής 

υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιο-
δικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το 
τεύχος, μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο) 
αρκεί να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την Εα-
αν μέχρι την 2η Οκτωβρίου 2012. H' προσερχό-
μενοι 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 υποψηφιότη-
τας και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώ-
σεων Εααν. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
λάβουν γνώση αυτού προσερχόμενοι στην Εα-
αν. 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 απο-
στείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότη-
τας 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 συ-
νοδεύεται 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. Τυ-
χόν 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 γραμ-
ματέας.

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 δε-
κτές τελεσιδίκως αποκλειστικά και μόνο από την 
κεντρική εφορευτική επιτροπή, εντός δύο (2) ημε-
ρών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη απο-
στολή της εφορευτικής επιτροπής, παρακαλούνται 
τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητα, συμπλη-
ρώνοντας 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 συνα-
δέλφων για ψηφοφορία την Κυριακή 25 Νο-
εμβρίου 2012 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ
Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός –λόγω της 
συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφό-
ρων 11.00-12.30, το ΔΣ/Εααν συνιστά το ακό-
λουθο 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 (περί-
πτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφο-
φόρων).

Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι συμ-
βουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευση 
των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για αρχαιρεσίες 25ης Νοεμβρίου 2012

Μάιος – Ιούνιος 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.

Σεπτέμβριος 2012
μέχρι 4/10/12 κατάθεση δηλώσεων υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικών 
Επιτροπών

Οκτώβριος 2012 (5/10/12) Έγκριση από ΔΣ υποψηφιοτήτων (ΔΣ + Εφορευτικές Επιτροπές)

Οκτώβριος 2012
«ΘΑ» Νο 111. ανακοίνωση + νομοθεσία + ανακοίνωση ονομάτων 
υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής. Οι «Θα» πρέπει να κυκλο-
φορήσουν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2012.

Οκτώβριος 2012: 

από 5/10/12 μέχρι 20/11/12 ανάρτηση βιογραφικών στον Πίνακα 
ανακοινώσεων Εααν. από 8/10/12 μέχρι 30/10/12 εκτύπωση ψηφο-
δελτίων. μέχρι 30/10/12 αποστολή ψηφοδελτίων σε παραρτήματα και 
διάθεσή τους σε υποψηφίους.

Νοέμβριος 2012: 
κυριακή 25 νοεμβρίου 09.00-16.00 αρχαιρεσίες στα γραφεία της Εα-
αν και στα παραρτήματα αυτής.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 
2012

Δημοσίευση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών στους «ΘΑ» Νο 112 (νοέμ-
βριος – Δεκέμβριος 12)



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 υποψηφιό-
τητα 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.
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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)
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Τα εν αποστρατεία στελέχη του Πν, αντιλαμβά-
νονται ότι λόγω του «κουρέματος» των αποθε-
ματικών του μΤν και του ΕκΟΕμν, έχουν απο-
φασιστεί 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 εφαρ-
μογής 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 βαθ-
μού, 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 σεβα-
στοί βετεράνοι του Β΄ΠΠ. Δηλαδή έχει κατάφω-
ρα 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 μερισμά-

των (βαθμός – έτη υπηρεσίας).
2) Εξοικονόμηση πιστώσεων για ενίσχυση 

του Π/Υ μΤν. Το μΤν, παρακαλείται να εξε-
τάσει 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 γονέ-
ων, 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 Ιούλιο-
αύγουστο 2012) και όχι, με το προ της περικοπής, 
ισχύον μέρισμα.

Το μΤν είναι επιθυμητό να ενημερώσει τους 
μερισματούχους, εάν το Ταμείο ΒΟΕα είναι ανε-
ξάρτητο 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 πα-
ρακάτω προτεινόμενη ενέργεια, θα επαναφέρει 

αθήνα 7 μαΐου 2012
Ερωτήματα προς μΤν, Εααν και ενδιαφέροντος ΓΕν
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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 οι-
κονομικής 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 ξενοδο-

χείου αποστράτων στο Θαν ή άλλη περιοχή, 

καθώς και βελτίωση των συνθηκών ζωής και 

νοσηλείας των συναδέλφων και των οικογε-

νειών 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 αξιωματι-
κών Ναυτικού Βορείου ελλάδος 
στην Περιφέρεια Κεντρικής μα-
κεδονίας (20/6/2012)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της νεοσυσταθείσας 
Ένωσης αποστράτων αξιωματικών ναυτικού 
Βορείου Ελλάδος δέχθηκε ο αναπληρωτής Πε-
ριφερειάρχης κ. μακεδονίας Δ. Ψωμιάδης, στις 
20 Iουνίου, στις 9.30 το πρωί, στο γραφείο του 
στην Πκμ, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκε-
ψης.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης αποστράτων αξιωματι-
κών ναυτικού Βορείου Ελλάδος, αρχιπλοίαρχος 
Πν εα Δημήτριος Τσαϊλάς, ενημέρωσε τον ανα-
πληρωτή Περιφερειάρχη σχετικά με τους ιδρυτι-
κούς σκοπούς της νεοσυσταθείσας ένωσης, που 
ιδρύθηκε φέτος στη Θεσσαλονίκη και αριθμεί 
περίπου 500 μέλη, πρώην στελέχη, εν αποστρα-
τεία, του Πολεμικού ναυτικού και του Λιμενικού 

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

•
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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 αναφέρ-
θηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι από-
στρατοι αξιωματικοί εξαιτίας των περικοπών στα 
ταμεία τους και στις συντάξεις τους.

από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Περι-
φερειάρχης 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 συμβάλ-
λει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, στην 
προαγωγή της πλούσιας ναυτικής παράδοσης 
της Βόρειας Ελλάδας και να στηρίξει κάθε 
πρωτοβουλία που στοχεύει σ’ αυτή την κατεύ-
θυνση. «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 καρδι-
οθωρακοχειρουργική κλινική υπό τη Διεύθυνση 
του αντιπλοιάρχου Ιατρού Χειρουργού θώρακος-
καρδιάς Σ. μωραΐτη με αρωγούς τους ιατρούς 
χειρουργούς θώρακος-καρδιάς Πλωτάρχη Π. 
Χουντή και Υποπλοίαρχους κ. κανακάκη – Ι. Πα-
ραλίκα και σε συνεργασία με τους καρδιοαναι-

σθησιολόγους ιατρούς αντιπλοίαρχο Λ. Θεοχάρη 
και Πλωτάρχη α. Λεμονή (τηλέφωνα επικοινω-
νίας 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 βοή-
θειά 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 οιοδή-
ποτε χρηματικό ποσό και για οποιονδήποτε σκοπό 
αλληλεγγύης, όπως στη μνήμη εκλιπόντων συνα-
δέλφων κ.λπ., να προτιμούν την Πρόνοια Εααν, κα-
ταθέτοντας στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδας 080/964918-27 στα ονόματα: Τσα-
πράζης 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 γρα-
φείων, 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 κοι-
νωνικές εκδηλώσεις των μελών του μετά από 
υποβολή σχετικής αίτησης. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 28210-90104.

Πρόνοια/ EAAN

ευχαριστίες στο οδοντιατρείο 
μΤΝ
Στα οδοντιατρεία του μΤν κατά γενική ομολο-
γία γίνεται ένα μεγάλο έργο. η Εααν στα πλαί-
σια 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 υπηρε-
σίες που μου προσέφερε καλοσυνάτα κατά τη 
διάρκεια οδοντοθεραπείας μου. 

Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα  
Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

αΝαΚοιΝΩΣη EAAN
Το ΔΣ/Εααν σε προφορική συζήτηση που έγινε γε-
νικά για τον παραθερισμό, μεταξύ των άλλων, εξέ-
φρασε 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 πα-
ρατηρήσεις 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

αΝαΚοιΝΩΣη EAAN
Γνωρίζεται ότι η Εααν συμμετείχε στο αρχιε-
ρατικό 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 πλοί-
αρχος 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 πε-
ριορισμό εισοδήματος με το πρόγραμμα ΕΟΤ 
άνω των 60 ετών. από 1 Σεπτεμβρίου 2012 
μέχρι 31 μαΐου 2013. μέσω κΕΠ. Διατίθενται 
παραθαλάσσια διαμερίσματα στο Γύθειο (πα-
ραλία μαυροβουνίου) www. VILLADROSSIA.
gr. Πληροφορίες στα τηλ.: 27330/23512, κιν.: 
6939034575. Θεόδωρος Πολίτης.

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα διακο-
πών 

Γνωρίστε τη μαγευτική Bόρεια Eύβοια και απο-
λαύστε 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 κλεί-
σει το 60ό έτος της ηλικίας τους μαζί με τα προ-
στατευόμενα μέλη τους ανεξαρτήτως εισοδή-
ματος. 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.
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1. Λόγω των συχνών και πολλών αλλαγών στη 
νομοθεσία που αφορά τους συνταξιούχους, με 
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρ-
χει άγνοια ή σύγχυση μεταξύ των συναδέλφων, 
όσον αφορά τις κρατήσεις. Για το λόγο αυτό θα 
καταβληθεί προσπάθεια να αναφερθούν περιλη-
πτικά οι σχετικοί νόμοι που δεν έχουν αναλυθεί 
και στη συνέχεια να ακολουθήσει επεξήγηση του 
ενημερωτικού σημειώματος, του ΓΛκ των μη-
νών 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 κα-
ταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, και 
το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους κάτω 
των 60 ετών και για αυτούς που λαμβάνουν μει-
κτή 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 καθιερώ-
θηκε 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 συνταξιού-
χοι 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 θεσπίσθη-
κε 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 ει-
σφορά 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 στρατι-
ωτικοί που αποστρατεύθηκαν κάτω των 60 ετών 
με θέσπιση επιπλέον μηνιαίας εισφοράς για μι-
κτές συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ σε ποσοστό 
6-10% κλιμακωτά.

9) με το ν. 4002/11 από 1-8-11 αναπροσαρ-
μόζονται 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 

ανακεφαλαίωση νομοθεσίας μείωσης συντάξεων. Eπεξήγηση 
ενημερωτικού σημειώματος απρ. – μαΐου – Ιουνίου

Γράφει ο Aντιπλοίαρχος (E) εα Γ. Tζικάκης ΠN, Διευθύνων Σύμβουλος EAAN
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το 55ο έτος της ηλικίας των στο ποσό άνω των 
1.000 ευρώ της κύριας σύνταξης και έχουν απο-
στρατευθεί 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 κα-
τάργηση των υπολοίπων και δώρων (ιδέ α/α 1.3 
του παρόντος) και γ) για τους ένστολους (ειδικό μι-
σθολόγιο) συζητείται μείωση των μισθών περίπου 

5% και κατάργηση μερικών επιδομάτων.
4. Mε την γνωμοδότηση υπ'αρ. 384/12 το Nο-

μικό 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 κατα-
βάλει προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν του-
λάχιστον 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 αρ-
χιπλοιάρχου – πλοιάρχου με 35 συντάξιμα και 
πραγματικά χρόνια (60 χρονοεπίδομα).

ενημερωτικό σημείωμα, από 01/4/2012 έως 30/6/2012

Α’ ακαθάριστα
Απρίλιος 

Δώρο 
2012

Μάιος
2012

Ιούνιος
2012

Β’ κρατήσεις
Απρίλιος 

Δώρο 
2012

Μάιος
2012

Ιούν.
2012

Σύνταξη
ΕΟΒ συζ.
Δώρο
 μείωση ν40241

μείωση ν40512

αχρ. καταβλ (-)1α

αχρ. καταβλ (-)2α

2038,98
35,00

200,00
139,25

0,00
23,20

2038,98
35,00

0,00
139,25

54,84
23,20
27,42

2038,98
35,00

0,00
139,25

54,84
23,20
27,42

Φόρος
Περιθ. 3,25%
Εισφορά αλλ.
ΤΠΔ

230,04
62,12

142,723

112,034

188,89
59,45

142,72
112,03

188,89
59,45

142,72

Σύνολο 2111,53 1829,27 1829,27 Σύνολο 546,91 503,09 391,06

Πληρωτέο
1564,62
23/3/12

1326,18
24/4/12

1438,21
24/5/12

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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1. To Συντονιστικό των 3 Ενώσεων αποστράτων 
αξιωματικών ΕααΣ-Εααν και Εααα συναντή-
θηκε 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 παρέ-
στησαν οι υφυπουργοί κ.κ. Π. καράμπελας και Δ. 
Ελευσινιώτης και οι αρχηγοί των Γενικών Επι-
τελείων ΓΕΕΘα, ΓΕΣ, ΓΕν και ΓΕα.

3. κατά την ως άνω συνάντηση θέσαμε στον κ. 
υπουργό τα θέματα που απασχολούν τους απο-
στράτους που είναι:

α. η δραματική μέχρι τούδε περικοπή των 
συνταξίμων αποδοχών με προοπτική περαιτέ-
ρω μείωσης, στα πλαίσια των μέτρων των 11,5 
δισ., με την παράλληλη υπερβολική επιβάρυν-
ση 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 Στρατι-
ωτικά 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 συ-
ντάξεων.

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 Υπουργεί-
ου του και παράλληλα για θέματα που δεν είναι 
αποκλειστικά δικής του αρμοδιότητας να συνερ-
γασθεί 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 Υφυπουρ-
γό κ. Δ. Ελευσινιώτη παρέστησαν οι Υπαρχηγοί 
των Γενικών Επιτελείων και Επιτελείς. Στον κ. 
Υφυπουργό θέσαμε τα θέματα της αρμοδιότη-
τάς 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 συμπερά-
σματα της σημερινής συνάντησης.

6. Οι συναντήσεις έγιναν σε καλό κλίμα και κα-
τανόηση, 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 εθίγη-
σαν, πέραν των συντάξεων, και είναι αρκετά σο-
βαρά, μπορούν να επιλυθούν κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, κυρίως λόγω της συγκυρίας του 
Υπουργού που υποστηρίζει με θέρμη τις  Ένο-
πλες Δυνάμεις και των δύο Υφυπουργών που 
είναι απόστρατοι αξιωματικοί.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος  

ANAKOINΩΣH
ΣΥΝτΟΝΙΣτΙΚΟ τρΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣτρΑτΩΝ ΑΞΙΩΜΑτΙΚΩΝ ΕΔ
Hμερ.: 21-08-2012



62              IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2012

ANAKOINΩΣEIΣ

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)

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, πραγματο-
ποιήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων φορέων των 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως: Σύνδε-
σμος Υποστήριξης και Συνεργασίας μελών Ενό-
πλων Δυνάμεων (ΣΥΣμΕΔ), Ένωση Στρατιωτι-
κών Περιφέρειας αττικής (ΕΣΠΕα), Σύνδεσμος 
αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής αξιωματικών 
Σωμάτων (Σα/ΣΣαΣ), Ένωση αποστράτων αξι-
ωματικών Στρατού (ΕααΣ), Ένωση αποστράτων 
αξιωματικών ναυτικού (Εααν), ανεξάρτητη 
Ένωση αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ανΕ-
αΕΔ), 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).

κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε, σε γενικές 
γραμμές, η ταύτιση απόψεων σχετικά με τη συ-
νεχιζόμενη, με διάφορους τρόπους, εξαθλίωση 
της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών 

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.

Τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη 
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετή-
σαμε και συνεχίζουμε να υπηρετούμε την Πατρί-
δα 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 «ειδι-
κών μισθολογίων». Συνεισφέρουμε άοκνα στη 
βασική προϋπόθεση ύπαρξης του Έθνους. Την 
Άμυνα, την ασφάλεια, την οικονομική ευρωστία 
και ανάπτυξη. 

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 

•
κΟΙνΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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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 σύμ-

φωνα με κατευθυνόμενες διαρροές, θα στοχεύ-
ουν για μία ακόμα φορά στη συρρίκνωση των 
μισθών, συντάξεων και μερισμάτων μας, δη-
λώνουμε 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 υποκύ-
ψουμε σε κανένα περαιτέρω μέτρο που θα μας 
επιβληθεί και θα έχει ως μόνο στόχο την εξα-
θλίωση του Έλληνα στρατιωτικού και της οικο-
γένειάς του.

 καλούμε τα μέλη μας, εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, να 
συμμετάσχουν στις κατά τόπους εκδηλώσεις που 
θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

η οποιαδήποτε περαιτέρω αδράνεια ίσως επι-
φέρει 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 Δελ-
τίου τύπου» που εστάλη την 
23/8/2012 η ΕΑΑΝ γνωρίζει ότι 
ΔΕΝ έχει συμφωνήσει σε κοινές 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά 
των εν ενεργεία, οι δε κινητο-
ποιήσεις των αποστράτων θα 
γνωσθούν από την ΕΑΑΝ όταν 
αποφασισθούν.
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EΠIΣTOΛEΣ

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 βεβαί-
ως αναφερόμεθα στους αποστράτους.

3.-μέχρι τώρα και το αναφέρουμε γιατί ενδεχομέ-
νως 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 

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 σύντα-
ξης. και αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τις δραματικές 
απώλειες από τα μερίσματα που δίνουν τα μετοχικά 
Ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, σας δίδουμε μία πραγμα-
τική εικόνα : απόστρατος αντιναύαρχος με 40 συντά-
ξιμα 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 καθα-
ρά 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 ανεξάρ-
τητα από τους δυσβάσταχτους φόρους που μας έχουν 

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
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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 τά-
ξης 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 περιλαμ-
βάνονται 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 σύ-
νταξη 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 δια-
δικασία των νομικών διεκδικήσεων.

ε.-Τέλος το κράτος θα πρέπει να είναι έτοιμο να δε-

χθεί την ενδεχόμενη σύλληψη και φυλάκιση αποστρά-
των 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 απρό-
σμενη 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
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EΠIΣTOΛEΣ

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 νοσοκο-
μείων. 

η τακτική ανοίγματος των Στρατιωτικών νο-
σοκομείων σε προσωπικό που είναι έξω από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι καινούργια. Ενδει-
κτικά σημειώνεται ότι οι κατά καιρούς αυξανό-
μενοι με Υπουργικές αποφάσεις δικαιούχοι στο 
ναυτικό νοσοκομείο αθηνών (ννα), υπερβαί-
νουν σήμερα τους 400.000, ενώ για τη λειτουρ-
γία και συντήρησή του ννα συνεισφέρουν διά 
βίου μόνο τα μόνιμα στελέχη του Πολεμικού 
ναυτικού, πέραν των κρατήσεων που υφίστανται 
για την υγειονομική τους ασφάλιση. αναλογιστι-
κή 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 παρά-
δειγμα, κατά τη θητεία του ως Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, έδωσε δικαίωμα περιθάλψεως στα 
Στρατιωτικά νοσοκομεία όλων των διατελεσά-
ντων και υπηρετούντων Βουλευτών, καθώς και 
των μελών των οικογενειών τους, χωρίς καμία 
εκ μέρους τους συνεισφορά.

 Στις επόμενες αποφάσεις που θα λάβει η ση-
μερινή κυβέρνηση, ας θυμηθεί ότι οι απολαβές 
των Στρατιωτικών είναι οι χαμηλότερες στο Δη-
μόσιο. ακόμη και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτε-
λείων έχουν Βασικό μισθό Πρωτοδίκη, ενώ όλοι 

οι κατωτέρου βαθμού από αυτούς, παίρνουν προ-
φανώς πολύ λιγότερα.

 Τα Στρατιωτικά μετοχικά Ταμεία, τα οποία 
έχουν βαρύτατα πληγεί από την τρέχουσα οικο-
νομική κατάσταση και έχουν χάσει πολλά χρήμα-
τα, που ήταν υποχρεωμένα να διατηρούν σε κρα-
τικά ομόλογα, αναγκάζονται να μειώνουν συνε-
χώς τα μερίσματα και τις παροχές προς τους 
στρατιωτικούς συνταξιούχους. Λόγοι ισονομίας 
και οικονομίας, επιβάλλουν να σταματήσουν κα-
τά πρώτον τις παροχές μερισμάτων επομένου 
και μεθεπομένου Βαθμού, που χορηγούν προνο-
μιακά αποκλειστικά και μόνο στους μερισματού-
χους που αποστρατεύτηκαν από το 2000 μέχρι το 
2011, πράγμα που τα επιβαρύνει οικονομικά, 
ενώ παράλληλα αδικεί κατάφορα και προσβάλ-
λει τους παλαιότερους και στους νεώτερους 
συνταξιούχους.

μόνιμα στελέχη Ενόπλων μας Δυνάμεων
Γράφει ο ναύαρχος Nίκος Παππάς ΠN

Επίτιμος αρχηγός Γενικού Επιτελείου ναυτικού

Πηγή: greeknation.blogspot.com 
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Eυχαριστίες
Προς: Δ/ντην ΝΝΑ
Υπόψη: Δ/σης ΝΝΠ
Κοιν: Πρόεδρον ΕAΑΝ
Υπόψη: ΔΣ/ΕAΑΝ
κύριε Διευθυντά, είμαι νοσηλευόμενος και εγχει-
ρίζομαι αύριο 20-06-2012 δι’ ολικής ναρκώσε-
ως. 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 προσω-
πικό (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 αισιοδο-
ξίας 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 πάσχο-
ντας και την παροχήν-διοτέχευσιν θάρρους, ελπί-
δος και ό,τι καλόν εις τους εα νοσηλευομένους. 
Θάλαμος νοσηλείας μου ο 402/ΠΤ.4ν. Δεν ανα-
φέρω ονόματα διότι σεις γνωρίζετε. η συμπερι-
φορά του προσωπικού είναι το είδωλον του εκά-
στοτε διευθύνοντος επιχείρησιν, ιδιωτικόν ή κρα-
τικόν ίδρυμα.

Ν.-Β.Ν. Ταβουλάρης, Δρ Αρχαιογνωσίας
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ/ΗΝ) εα. ΠN 19/6/2012

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ Αλέξανδρος 4/6/2012 1957

Aνθ/ρχος ΠΝ εα ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ Γεώργιος 
Bετεράνος Β’ ΠΠ 16/6/2012 1920

Αντιναύαρχος (ΥΙ) εα ΛΑΖΑΡΗΣ Γεώργιος 19/6/2012 1947
Πλοίαρχος (Μ) εα ΜΕΝΤZΕΛΟΣ Βλάσιος 25/6/12 1938
Aντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΕΤΣΑΣ Νικόλαος 28/6/12 1932

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
Κων/νος 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

Aρχιπλοίαρχος εα
TΣAMAΔOΣ Kίμων-
Kωνσταντίνος

22/7/12 1938
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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 στεί-
λουν 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 δημοσιεύ-
ονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο.

Διάφορα
•  Yπερσύγχρονη οδοντιατρική κλινική «Laser Dental 

Clinic» στην Καλαμάτα με δωρεάν διαμονή στην πό-
λη (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, συνεργεί-
ου παντός τύπου αυτοκινήτου στην CITROEN ΠΟΥΛακηΣ 
α.Ε. Τηλ.: 6974 483212.

•  Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί μη-
χανικοί, διατηρούν τεχνικό γραφείο επί της Λ. κατανζάκη 
63, Βαμβακόπουλο Χανίων. Τηλ.: 28210927 και 6973 
433780.

•  Ο Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός 
οδοντίατρος. αισθητική Οδοντιατρική – Εμφυτευματολο-
γία – Προσθετική – Περιοδοντολογία. Τηλ. 210 4174697, 
αλεξ. Παπαναστασίου 93, καστέλλα, Πειραιάς.

•  ιωάννης Πουλάκης, συνάδελφος, συνεργάτης ΠΟν προ-
σφέρει: λύσεις στο χώρο του αυτοκινήτου με διατακτικές 
στους εν ενεργεία και αποστράτους έως 18 μήνες. Τηλ. 
210 5321000, 6936111730.

•  Dr Σταυρούλα αντωνοπούλου – Νάννου, σύζυγος συ-
ναδέλφου, Ιατρός μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος με 
εξειδίκευση στις μυκητιασικές παθήσεις, δέχεται κηφισίας 
354, Χαλάνδρι (έναντι νοσοκομείου «Υγεία»). Τηλ.: 210-

8028817, 6974051154»
•  Ο Θωμάς Βρούβας γιος συναδέλφου Ιπταμένου της Πο-

λεμικής αεροπορίας, οδοντίατρος, δέχεται στο Ιατρείο 
του επί της πλατείας καρύτση 10 με ραντεβού τηλ.: 210-
3230813.

•  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 εκ-
παιδευτής) (Ε) εα δραστηριοποιείται στην Πλάκα νά-
ξου (ενοικίαση – εκμάθηση θαλασσίων σπορ, δωμά-
τια – μπαγκαλόους). Ειδικές τιμές σε συναδέλφους.  
Τηλ.: 6945722404

•  Πρακτορείο ασφαλειών: Λαμπρόπουλος & Συνεργά-
τες. 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.μα-
κρή μαριάννα. αρχιτέκτων μηχανικός. Φανερωμένης 8, 
Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015

•  Ταπητοκαθαριστήρια GLS. καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια, 
παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιω-
τικούς 20%. αράχθου 20, Ίλιον, αθήνα 131 22. Τηλ.: 210-
2612900, 210-2634967, 210-2629969.

•  Ο μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός μηχανι-
κός, 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) Βασί-
λης Κικίδης Διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός διατηρεί στα 
Χανιά οδός αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία ηλεκτρο-
μηχανολογικών έργων, τηλ.: 2821027368.

•  Ο Κληματσάκης Παύλος, γιος αξ/κού (Εα) διατηρεί Γρα-
φείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτο-
πλοϊκά) 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), πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές 
προσφορές για τέκνα συναδέλφων.

•  η εΛεΝη ΣΧιΝα κόρη αξ/κού εα φιλόλογος με πείρα 

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.
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παραδίδει μαθήματα, σε μαθητάς δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου με λογικές τιμές. Τηλ.: 9351901 κινητό: 
6944317281.

•  «ΠανΔΩρα» ΤαΣοΣ ΣαΛΩμιΔηΣ. Δώρα δημοσίων σχέ-
σεων. 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, φοι-
τητής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημο-
τικού και γυμνασίου. Tηλ.: 6978868890

•  Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χειρουρ-
γός Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελβέργης και 
διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, αισθητική προ-
σθετική, 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, ρέπ-
πα 34, Παπάγου. Τηλ.: 210-6526829.

•  Ο Σωτήρης αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστη-
μα 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 συνα-
δέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθητική 
Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική Περιοδο-
ντολογία. 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 ΦιΛιΠ-
ΠοΣ 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 – νεφελο-
ποιητές – 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 περί-
οδο από 25/7 έως 31/8. Κα Δρακάκη ειρήνη, κόρη συνα-
δέλφου, 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. Πλη-
ροφορίες: 210 8055615 – 6945667969 – 6944857171.

•  Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε να βρεί-
τε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στον ξενώνα 
«αναστασία» με έκπτωση 15% στο δίκλινο για τους συνα-
δέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ./fax: 28210 
46582 ή 28210 79530 (κ. Ι. νικολουδάκης).

 •  Πάτρα παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά δια-
μερίσματα με αυτονομία, κλιματισμό, πάρκινγκ, BBQ κήπο, 
όμορφο περιβάλλον. Στα παιδιά συναδέλφων ειδική τιμή. 
κιν.: 6977129890.
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Mε ιδιαίτερη συγκίνηση οργα-
νώσαμε μία εκδρομή - προ-
σκύνημα στο σκήνωμα του 

αγίου Ιωάννου του ρώσου, που βρίσκεται στον 
ομώνυμο ιερό ναό στο Προκόπι Ευβοίας.

καθώς το πούλμαν με απόστρατους αξιωμα-
τικούς 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, φροντί-
ζοντας τα ζώα του Τούρκου αγά, που τον είχε 
αιχμαλωτίσει.

Το μαρτυρικό αυτό χώρο, πολλοί από εμάς, 
αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε ένα χρόνο νωρί-
τερα, 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 Ιε-
ράς μητροπόλεως Χαλκίδος και συνδράμει οι-
κονομικά στη λειτουργία των δύο ορφανοτρο-
φείων (στη Χαλκίδα και στην νέα αρτάκη), του 
Γηροκομείου στη Χαλκίδα, του Οικοτροφείου 
σπουδαστών, καθώς αποτελεί και την κύρια πη-
γή χρηματοδοτήσεως των παιδικών κατασκηνώ-
σεων για 1.000 παιδιά κάθε θερινή περίοδο κ.α.

Το 1930 θεμελιώθηκε ο ναός προς τιμήν του 
αγίου, ολοκληρώθηκε το 1951 και τότε μετα-
φέρθηκε στο ναό το Ιερό Λείψανο που είχαν με-
ταφέρει, μαζί με άλλα κειμήλια της εκκλησίας, 
από την καππαδοκία οι πρόσφυγες, δύο χρόνια 

μετά την καταστροφή, στην επίσημη ανταλλαγή 
των πληθυσμών Ελλάδος-Τουρκίας. η πνευμα-
τική και ηθική ακτινοβολία του αγίου, δάμασε την 
θηριωδία των Τούρκων, που κατέστησαν μάρτυ-
ρες σε ένα από τα πολλά θαύματά του.

«Σε συνεστίαση Τούρκων αξιωματούχων ζή-
τησε ένα χάλκινο πιάτο το φαγητό που άρεσε 
στον Τούρκο αγά και του το έστειλε θαυματουρ-
γικά, κατά παραχώρηση του κυρίου, από το Προ-
κόπιο της μ. ασίας στην μέκκα της αραβίας. 
Όταν επέστρεψε στο Προκόπι, τρεις μήνες μετά, 
έδειξε το πιάτο με το οικόσημό του στους αξιω-
ματούχους».

η σαββατιάτικη εξόρμησή μας συνεχίστηκε 
στην πανέμορφη Στενή Ευβοίας με τις παραδο-
σιακές ταβέρνες, όπου τιμήσαμε δεόντως το νό-
στιμο παϊδάκι και το καλό κρασί.

Γεμάτοι από ωραίες εντυπώσεις και αναμνήσεις, 
η επιστροφή μας στην αθήνα και τον Πειραιά ολο-
κληρώθηκε με απογευματινό καφεδάκι και περίπα-
το στην παραλία της Χαλκίδας δίπλα στην παλίρροια 
του Ευρίπου με την ομώνυμη γέφυρα που συνδέει 
την Εύβοια με την Στερεά Ελλάδα.  

Αποδράσεις Άγιος Ιωάννης ο ρώσος
Στενή Ευβοίας

Γράφει ο Πλοίαρχος εα Νικόλαος Γκλεζάκος ΛΣ
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Σ τις 26.05.2012, Σάββατο μεσημέρι, σή-
μανε για 53η φορά η καθιερωμένη γε-
νική κλήση του πληρώματος παραλα-

βής του τότε «Β.Π. ΒΕΛΟΣ». Για 53 χρόνια, επα-
ναλαμβάνεται η αντάμωση αυτή, πλημμυρισμέ-
νη από μνήμες και συναισθήματα μιας εποχής, 
για όλους τους συμμετέχοντες, εξαιρετικά έντο-
νη και αξέχαστη. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί κυριο-
λεκτούν και καλύπτουν όλη αυτή τη δημιουργι-
κή περίοδο στις ηΠα, ήτοι της προετοιμασίας 
της παραλαβής και επιστροφής του πληρώμα-
τος με το α/Τ ΒΕΛΟΣ από την καλιφόρνια στην 
πατρίδα.

Για ιστορικούς λόγους, είναι ανάγκη να θυμη-
θούμε ότι η παραλαβή του ΒΕΛΟΥΣ αποτέλεσε 
την επιτυχή απαρχή ανανέωσης και εκσυγχρονι-
σμού του ελληνικού στόλου, με μονάδες σύγχρο-
νες 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 πλήρω-
μα ακόμα δυσκολότερη γιατί η περιπέτεια της 
παραλαβής ενός πολεμικού πλοίου ξεκίνησε χω-
ρίς μπούσουλα, χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία 
με το τι θα παραληφθεί. η εντολή ήταν «πάτε να 
παραλάβετε ένα παροπλισμένο α/Τ συγκεκριμέ-
νου 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 φαι-
νομενικά ανυπέρβλητες. αρκεί να αναφερθούν 
κάποιες από αυτές, όπως η ξένη γλώσσα και νο-
οτροπία, η πολυπλοκότητα της θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης του πληρώματος σε όλο 

το μήκος και πλάτος σχεδόν της αμερικανικής 
επικράτειας, ο εφοδιασμός όλων των ειδικοτή-
των 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 επικοι-
νωνιακής συμπεριφοράς του πληρώματος στην 
καθημερινή διαβίωση ανάμεσα στην αμερικανική 
κοινωνία αλλά και την κατά τόπους ελληνική πα-
ροικία.

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 αποτε-
λούσε και το πρότυπο οριστικοποίησης της συμ-
φωνίας παραλαβής και που ήταν το ΒΕΛΟΣ, ο 
τότε αντιπλοίαρχος Γ. μόραλης είχε στοχεύσει 
πολύ ψηλά στην απόλυτη επιτυχία της αποστο-
λής, παρά την απροσδιόριστη, όπως προαναφέρ-
θηκε, συμφωνία παραχώρησης των πλοίων. η 
συμπυκνωμένη γνώση και πείρα του από τα κα-
ταστρώματα των πολεμικών πλοίων μας, σε όλη 
τη διάρκεια του μεγάλου πολέμου, με αυτό της 
«Βασιλίσσης Όλγας» να ξεχωρίζει, και ο τελειο-
μανής, οργανωτικός αλλά και εργασιομανής χα-
ρακτήρας του δικαιολογούν απόλυτα την υψηλό-
τερη 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-

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

Γράφει ο αρχιπλοίαρχος εα Φ. Ζωιδάκης ΠN 
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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 στρα-
τιωτικό ηγέτη. η πολυσύνθετη αυτή ορχήστρα 
λειτούργησε και απέδωσε σαν ένας άνθρωπος. 
Όλοι πρόσφεραν, δούλεψαν αλλά και διασκέδα-
σαν 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 γέφυ-
ρα και το μηχανοστάσιο, στην πλήξη του υπο-
φράγματος, αλλά και τη χαρά της εξόδου, βιώ-
νουν περισσότερο από τον καθένα τα πιο πάνω 
συναισθήματα.

κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η επίτευξη 
του στόχου έδινε το στίγμα της όλο και πιο ξεκά-
θαρα. Τους πρώτους μήνες, το γραφείο που πα-
ραχωρήθηκε από τους αμερικανούς για τις ανά-
γκες 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 φωταγωγη-
μένες 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 

τεχνολογικού εξοπλισμού, που ήταν βέβαια απο-
τέλεσμα επίμονης και επίπονης προσπάθειας 
όλου του επιτελείου της αποστολής. Τέλος, με 
την ολοκλήρωση του προγράμματος ήρθε και το 
επιστέγασμα, η αναγνώριση της πλήρους επιτυ-
χίας και η ώρα για απόπλου με προορισμό την 
πατρίδα.

ας γυρίσουμε όμως στη φετινή μας συνάντη-
ση που έγινε και πάλι στις φιλόξενες εγκατα-
στάσεις του ναυτικού Ομίλου καλαμακίου 
(νΟκ). Στο προσκλητήριο, προσήλθαν όσοι μπό-
ρεσαν, όπως κάθε χρόνο και δεν ήταν λίγοι. 
Όλους διέκρινε η χαρούμενη διάθεση και οι νο-
σταλγικές 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 χρει-
άζεται 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 οικο-
γένεια του τότε ανθυποπλοίαρχου Φ. Ζωιδάκη, 
μοίρασε στις κυρίες της μεγάλης συντροφιάς, 
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όσο και οι ατελείωτες γαρδένιες που προσφέρει 
πάντα απλόχερα ο κ. μπατζάκης, μέλος του πλη-
ρώματος. Διανθίστηκε ακόμη με μια ωραία έκ-
πληξη, 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, δέ-
χθηκε 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 ΒΕ-
ΛΟΥΣ, 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 πλη-
ρώματος, 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 χειρα-
ψίες αλλά και οι ευχαριστίες όλων στον οργανω-
τή ήταν όπως πάντα θερμές και για το αναμνηστι-
κό 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 πλή-
ρωμα θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ το συνά-
δελφο 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 εφημε-
ρίδας του, «Τα νΕα του Σ.α.Σ.μ.Υ.ν.».

κλείνει το σημείωμα αυτό με την ευχή η επό-
μενη 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.



Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό οργανισμό του Ναυτικού!

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

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

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

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

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

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

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες  
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
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Επιμέλεια: 
Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Aνθυποπλοίαρχος (ΠΥ-ΔΙαΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2012

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/ΥΠΟΠΛΟΙαρ-
ΧΟΥ (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

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:
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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

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
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Nίκο, 
ήταν ημέρα του καλοκαιριού 28-6-12 που έφυ-
γες από τον πλανήτη Γη για τους κήπους της χρι-
στιανοσύνης. Συμμαθητές στο Πν, φίλοι του νί-
κου, 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 με-
ταξύ 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 τί-
μησε 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 κό-
σμους, 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.

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 βή-
μα 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 φί-
λων 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 με-
γάλα λάθη που μετετράπησαν σε εγκληματική 
τραγωδία. αιωνία τους η μνήμη.

Υποναύαρχος εα Ιωάν. Ι. Θεοφανίδης ΠΝ 

επικήδειος για τον αντιπλοίαρχο εα Νικόλαο Πέτσα ΠΝ 

μνημόσυνο στον αρχιπλοίαρχο α. ιωαννίδη

από τον αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλο Πν
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NEKPOΛOΓIEΣ

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 καλύ-
τερα έτσι. Γιατί θα σε θυμόμαστε πάντα όπως 
ήσουνα μια ζωή, όλο χαρά και γέλιο και προσφο-
ρά 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 ελπίζου-
με εμείς οι Χριστιανοί, θα έχεις μια καλή θέση 
«ένθα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγ-
μός».

Για την αγαπημένου σου βέβαια οικογένεια η 
οδύνη και η λύπη υπάρχουν τώρα βαθιές αλλά 
θα πρέπει να θυμούνται ότι οι άνθρωποι δεν πε-
θαίνουν όσο υπάρχουν κάποιοι που τους θυμού-
νται και τους αγαπούν. και αυτό θα συμβαίνει με 
σένα πάντα, αγαπημένη μας φίλη μαίρη.

με αυτά τα λίγα λόγια από καρδιάς σε αποχαι-
ρετούμε και σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Ελένη

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

Ήταν αρχές της πρώτης πενταετίας του 1950 όταν 
πήρες το δρόμο από το αγαπημένο σου ματζάρι μεσ-
σηνίας και πέρασες το Φ1 στο κΕΠαΛ για να κατατα-
γείς στο αγαπητό σου Πν. Δύσκολες εποχές για τη 
χώρα μας τότε. από το 1950 πέρασαν πολλές δεκαε-
τίες και έφθασε η ώρα που ξαφνικά έφυγες από τον 
πλανήτη Γη για τους κήπους της χριστιανοσύνης. Έφυ-
γες από κοντά μας, την οικογένειά σου, τους φίλους 
και συμμαθητές σου στο Πν που τόσα χρόνια περάσα-
τε 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-

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 αντιπλοιάρ-
χου. Συμμαθητές στο Πν και φίλοι του κώστα, ο 
κώστας έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για άλ-
λους 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 οικογέ-
νειά του. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιωνία η μνήμη και 
καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο κωνσταντίνο 
αθανασόπουλο.

επικήδειος για τον αντιπλοίαρχο εα Κωνσταντίνο 
αθανασόπουλο ΠΝ

από τον αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ην) εα Γρ. Γεωργακόπουλο Πν
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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 25-
7-12



ΠΛHPΩMENO 
TEΛOΣ

Tαχ. Γραφείο
KEMΠA

Aριθµός Aδείας
517/92

KΩ∆IKOΣ 012037

X+7

Ένωση Aποστράτων  
Aξιωματικών Nαυτικού
NΠΔΔ
I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,  
Πλατεία Kλαυθμώνoς, 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

E.A.A.N


