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Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 19/10/2012
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Aνασκόπηση των γεγονότων (02-09-2012 μέχρι

19-10-2012)

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά θέματα που απασχόλησαν την
ΕΑΑΝ. Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και
για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α.-Την 12-09-12 έλαβε χώρα διαμαρτυρία εν
ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ.
στην πλατεία Κολοκοτρώνη και πορεία προς το
Υπουργείο Οικονομικών που οργανώθηκε από
τον ΣΥΣΜΕΔ. Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων δεν
έλαβαν μέρος σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Συντονιστικού που φαίνεται στην σελίδα 54.
β.-Την 16-09-12 ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος Θ. Γερούκης ΠΝ εα εκπροσώπησε
την ΕΑΑΝ στις εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν
στο Ρίμινι της Ιταλίας, τις οποίες ετίμησε με την
παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κος Κ. Παπούλιας.
γ.-Την 19-09-12 έλαβε χώρα διαμαρτυρία
των αποστράτων στην πλατεία Κλαυθμώνος και
στην συνέχεια πορεία προς την πλατεία Συντάγματος και επίδοση του ψηφίσματος που φαίνεται
στην σελίδα 55 στο Υπουργείο Οικονομικών και
στο Προεδρείο της Βουλής. Η διαμαρτυρία που
οργανώθηκε από τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων
και έλαβαν μέρος οι οργανώσεις που την προσυπογράφουν ήταν η πρώτη στο είδος της που
έγινε από τους αποστράτους. Το Συντονιστικό
των τριών Ενώσεων ευχαριστεί τις οργανώσεις
των αποστράτων και όλους όσοι έλαβαν μέρος
σε αυτήν.
δ.-Την 22-09-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠN εα κατέθεσε στεφάνι

στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη επ΄ ευκαιρία της έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων «Σαλαμίνια 2012». Την 29-09-12 η ΕΑΑΝ
παρέθεσε δείπνο στην Σαλαμίνα επί τη λήξει των
Σαλαμινίων στην οποία παρέστη σύσσωμο το ΔΣ/
ΕΑΑΝ, το ΔΣ/Παραρτήματος ΕΑΑΝ Σαλαμίνας,
και πολλοί απόστρατοι. Την τελετή ετίμησαν με
την παρουσία τους ο ΥΦΕΘΑ κος Δ. Ελευσινιώτης, ο Α/ΓΕΝ, ο Α.Σ., ο ΔΔΜΝ, ο Διοικητής Ν.Σ.
και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας.
ε.-Την 25-09-12 το Συντονιστικό των τριών
Ενώσεων επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας κο Π. Καράμπελα. Τα αποτελέσματα της
συνάντησης αναφέρονται στην σελίδα 57.
στ.-Την 04-10-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
παρέστη στην τελετή για την συμπλήρωση 100
χρόνων από τον απόπλου του Ελληνικού Στόλου
για τους Βαλκανικούς Πολέμους, που έγινε στο
«ΑΒΕΡΩΦ», παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
ζ.-Την 05-10-12 το ΔΣ/ΕΑΑΝ με την απόφασή του που φαίνεται στην σελίδα 5 επικύρωσε
τις υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες της 2511-12.
η.-Την 07-10-12 οι απόστρατοι επέβησαν σε
πλοία του ΠN κατά τον πλου τους από Πειραιά σε
Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που φαίνεται στην σελίδα 54.
θ.-Την 13-10-12 έλαβε χώρα στο Παράρτημα
Κρήτης της ΕΑΑΝ τελετή επί τη συμπληρώσει 30
χρόνων από την ίδρυσή του στην οποία παρέστη
το ΔΣ/ΕΑΑΝ.
ι.-Από τον μήνα Σεπτέμβριο άρχισε η υλο-
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ποίηση της απόφασης του ΕΚΟΕΜΝ για μείωση
του κατά 35% στο ΠΝ και 30% στο ΛΣ, ελλείψει
χρημάτων.
ια.-Τελείωσε ο παραθερισμός των αποστράτων στα παραθεριστικά Κέντρα του ΠN και στα
ιδιωτικά Ξενοδοχεία. Ως γνωστόν ο παραθερισμός έγινε με τον νέο Κανονισμό Παραθερισμού
της ΕΑΑΝ (ΚΑΠΑ/ΕΑΑΝ), ο οποίος βασίζεται στην
γνωστή Υπουργική απόφαση του Μαΐου 2011, η
οποία δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην
μοριοδότηση των ενδιαφερομένων και γίνονται
προσπάθειες για τροποίησή της για το 2013.
ιβ.-Την Πέμπτη 11-10-12 έγινε στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ η τριμηνιαία ενημέρωση των Μελών μας από τον Πρόεδρο και το ΔΣ/ΕΑΑΝ.
ιγ.-Συνεχίζεται η συνεργασία ΕΑΑΝ και ΟΣΜΑΝ για την πώληση της περιοχής ΚΟΡΑΚΙΑ
στην Αργολίδα και ήδη έχει σημειωθεί αρκετή
πρόοδος. Λεπτομέρειες θα γνωσθούν με νεώτερο. Σημειώνεται ότι για τον σκοπό αυτό η ΕΑΑΝ
έχει συστήσει ειδική επιτροπή που ασχολείται με
το αντικείμενο αυτό.
Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα
έχουμε:
α.- Την τελική απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά με τις μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων και των μισθών των εν ενεργεία, που
ενδεχομένως να επηρεάσουν και τις συντάξεις.
β.- Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που
θα γίνουν την Κυριακή 25-11-2012 και οι οποίες
αποτελούν τρανή απόδειξη της δημοκρατικότητας
και της αντιπροσώπευσης όλων των κατηγοριών
των αποστράτων στο ΔΣ/ΕΑΑΝ, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Οδηγίες αναγράφονται στο παρόν τεύχος των Θ.
Αποήχων και στο site της ΕΑΑΝ. Επειδή σε κάθε
περίοδο αρχαιρεσιών, το ποσοστό των προσερχομένων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαί-
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ωμα μειώνεται, η ΕΑΑΝ
κάνει έκκληση προς τους
συναδέλφους, να προσέλθουν για να ψηφίσουν
την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η άσκηση κριτικής
κατά του ΔΣ/ΕΑΑΝ είναι απολύτως σεβαστή,
εφόσον όμως δίνεται η
ευκαιρία για συμμετοχή
στα κοινά των αποστράτων, οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να εκλέξουν
αυτούς που θέλουν να
τους εκπροσωπήσουν,
ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις θέσεις
και απόψεις τους.
γ.- Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος
ΚΟΡΑΚΙΑ, οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως
Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ,
ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ΑΟΟΑ κλπ.
Επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα
και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πεδίου δράσεως, τους καλούμε
να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ΕΑΑΝ δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.
δ.-Η ΕΑΑΝ σε συνεργασία με τους Συλλόγους/
Συνδέσμους ΝΠΙΔ που δραστηριοποιούνται στο
ΠΝ και το ΛΣ επεξεργάζεται προτάσεις για το
ΜΤΝ τις οποίες θα παραδώσει στην επιτροπή που
συστάθηκε για αυτόν τον σκοπό από τον ΥΦΕΘΑ
κο Π. Καράμπελα.
ε.-Την Κυριακή 18-11-12 και από ώρας 11:00
θα γίνει στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ παρουσίαση
των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες. Λεπτομέρειες θα γνωσθούν μέσω του site ΕΑΑΝ και ανακοινώσεως της ΕΑΑΝ.
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αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ EAAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ
της 5-10-2012 Υπ’ Αριθ. 132
1. Αθήνα σήµερα Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
του Διοικητικού Συµβουλίου, Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό Π. Π. Γερµανού Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί διαφόρων θεµάτων.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Άπαντες παρόντες.
3. Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ, προέβη
στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα µέλη 24
ώρες ενωρίτερα της ηµεροµηνίας συγκλήσεως του Δ. Συµβουλίου.
4. Μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1o
Επικύρωση πίνακα υποψηφιοτήτων για ανακήρυξη αιρετών Μελών του νέου Διοικητικού
Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεµβρίου 2012.
ΣΧΕΤ.: α) Ν.Δ. Υπ΄αριθµ. 1171/72 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών Ενόπλων
Δυνάµεων. Όπως ισχύει σήµερον µετά τις επελθούσες τροποποιήσεις.
β) Π.Δ. Υπ΄ αριθµ. 576/78 περί κυρώσεως Κανονισµού Οργανώσεως και Λειτουργίας
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού.
γ) Φ. 932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ 216/Β/93 από 31 Μαρτίου 1993, Υπουργικές Αποφάσεις
και Εγκρίσεις (1) Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών µε θέµα «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)» και
ΦΕΚ 472/Β/93 από 29 Ιουνίου 1993.
δ) Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 105 από 7-3-12 θέµα 2o, ορισµός ηµεροµηνίας των
αρχαιρεσιών ΕΑΑΝ της 25-11-2012.
ε) Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθµ. 115 από 23-5-2012 θέµα 1ο Σύσταση Επιτροπής για τις
αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ στις 25 Νοεµβρίου 2012.
στ) Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθµ. 115 της 23-5-12 θέµα 2ο, Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου
Διοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ (ΔΣ), λόγω λήξης της θητείας των Μελών του νυν Δ.Σ.
την 1-3-2013.

1. Υπό του Προέδρου προσκοµίσθηκαν στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΑΑΝ οι υποβληθείσες αιτήσεις
υποψηφιοτήτων µελών της ΕΑΑΝ που επιθυµούν την εκλογή τους για το νέο Δ.Σ. αυτής κατά τις
αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 25 Νοεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα σχετικά.
2. Σε εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/11-12-90) και της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Αµύνης και Οικονοµικών (αρ. Φακ. 932/2/93/18-2-93 ΦΕΚ
216/Β/93 και 472/Β/93) που αφορά στην εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), υποβάλλονται οι κάτωθι υποψηφιότητες κατά κατηγορία
και αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους.
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ (1 ή 2 σταυροί)
(Ο πλειοψηφήσας εκλέγεται Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα
2) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος Αντιναύαρχος ΠΝ εα
3) ΖΩΪΔΑΚΗΣ Αντώνιος Αντιναύαρχος ΠΝ εα
4) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ εα
5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα
6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων Αντιναύαρχος ΠΝ εα
7) ΤΖΑΡΔΗΣ Εµµανούηλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ εα
ΜΕΛΗ
ΜΑΧΙΜΟΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ (1 ή 2 σταυροί)
1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Δδ) ΠΝ εα
2) ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Υποναύαρχος ΠΝ εα
3) ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος ΠΝ εα
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα
2) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δηµήτριος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ εα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ εα
2) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ εα
3) ΜΑΝΤΑΣ Δηµήτριος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ εα
4) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ εα
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ εα
2) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ εα
3) ΤΖΑΡΔΗΣ Εµµανουήλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ εα
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Δηµήτριος Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
2) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος Πλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) (1 έως 3 σταυροί)
1) ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαµπος Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εµµανουήλ Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
3) ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στυλιανός Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ εα
4) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
5) ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
6) ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ Νικόλαος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
7) ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
8) ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ εα
9) ΠΑΠΑΔΑΣ Στέργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
10) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα
11) ΤΑΤΣΗΣ Δηµήτριος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
12) ΤΖΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
13) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Αναστάσιος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα
3. Το ΔΣ λαβόν υπόψη τα σχετικά επικυρώνει και ανακηρύσσει οµόφωνα τους παραπάνω αναφερόµενους, υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου Διοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ της
25ης Νοεµβρίου 2012.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κεντρικής ΕΑΑΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποναύαρχος εα Μ. Θηραίος ΠΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Πλοίαρχος (Ο) εα Ι. Αντωνιάδης ΠΝ
Α’ ΚΑΛΠΗ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ν. Γεωργίου ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Δ. Βασιλίκης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γ. Καρατσώλης ΠΝ
Β’ ΚΑΛΠΗ
Πλοίαρχος (O) εα Λάζ. Καραβάς ΠΝ
Σημαιοφόρος(Ε) εα Μ. Μποζίκης ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα Β. Σιγανός ΠΝ

Δ’ ΚΑΛΠΗ
Ανθυπ/χος (Ε) εα Σ. Αδάμης ΠΝ
Ανθυπ/χος (Ε) εα Χ. Μπούρας ΠΝ
Σημ/ρος (Ε) εα Χ. Γιακουβάκης ΠΝ
Ε' ΚΑΛΠΗ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χρ. Δεληδήμου ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Σπ. Καβαδίας ΠΝ
Ανθυπ/χος (Μ) εα Σ. Σακελλαρίου ΠΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Υποπλ/χος (Ε) εα Αθ. Δανιήλ ΠΝ

Γ’ ΚΑΛΠΗ
Πλοίαρχος εα Ν. Γκλεζάκος ΛΣ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Π. Κεχαγιάς ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα Κ. Κωτσάς ΠΝ
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EΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Παραρτημάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Τακτικά μέλη
Πρόεδ. Υποναύαρχος εα Τρ. Παπαϊωάννου Λ.Σ.
Σημ/ρος (Ε) εα Δ. Βούρλας ΠΝ
Υποπ/χος (Ε) εα Μ. Τσακμάκας ΠΝ
Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδ. Πλοίαρχος εα Ε. Τερζής ΠΝ
Σημ/ρος (Ε)εα Α. Παπαθανασίου ΠΝ
Ανθ/στής εα Ι. Δουκάκου Λ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΡΟΥ
Τακτικά μέλη
Πρόεδ. Αντιπ/χος (Ε) εα Ι. Τρασάνης ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) Γ. Μιχαήλ ΠΝ
Ανθ/στής εα Β. Σταυροπούλου Λ.Σ
Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδ. Ανθ/χος (Ε) εα Γ. Τσαμίδης ΠΝ
Σημαιοφόρος(Ε) εα Ε. Πάνου ΠΝ του Ιωάννου
Σημαιοφόρος (Ε) εα Μ. Σουλιώτης ΠΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΔ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κέρκυρα)
Τακτικά μέλη
Πρόεδ. Αντιπ/χος (Ε) εα Χαρ. Κανταρέλης ΠΝ
Υποπ/χος (Ε) εα Αρ. Βλάχος ΠΝ
Υποπ/χος(Ε) εα Σπ.. Κολοβός ΠΝ
Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδ. Υποπ/χος(Ε)ε.α Α. Ζερβός ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα Ε. Μεγαλογένης ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα Σπ. Αγάθος ΠΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΔ Ελλάδος (Πάτρας)
Τακτικά μέλη
Πρόεδ. Πλοίαρχος εα Ψωφάκης Δημήτριος ΛΣ
Πλωτάρχης εα Αναστασόπουλος Ιωάννης ΛΣ
Υποπλοίαρχος (Ε) Αγοράς Ιωάννης ΠΝ
Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδ. Πλοίαρχος εα Πρέζαλης Βασίλειος ΛΣ
Πλωτάρχης εα Δαμούρας Βασίλειος ΠΝ
Πλωτάρχης εα Καραχάλιος Ιωάννης ΛΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τακτικά μέλη
Πρόεδ. Αρχιπλ/χος εα Σ. Πάλλας ΠΝ
Αντιπ/χος (Ε) εα Α. Σκαρλάτος ΠΝ
Ανθυπ/χος (Ε) εα Σ. Χατζόβουλος ΠΝ
Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδ. Αρχιπ/χος εα Δ. Λαδουκάκης ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) εα Ν. Γραμματικός ΠΝ
Αντιπ/χος (Ε) εα Ε. Καρβελλάς ΠΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τακτικά μέλη
Πρόεδ. Αρχιπλοίαρχος εα Π. Αρβανιτάκης ΠΝ
Σημαιοφόρος (Ε) εα Α. Κατρατζόγλου ΠΝ
Υποπ/χος (Ε) εα Κ. Πρωτοψάλτης ΠΝ
Αναπληρωματικά μέλη
Πρόεδ. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Κ. Παπαδημητρίου ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα Α. Καλαγάνης ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα Ε. Τρουλινός ΠΝ
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æHºO¢E§TIO
ENø™Eø™ A¶O™TPATøN A•IøMATIKøN NAYTIKOY

TO ΠAPON EINAI YΠOΔEIΓMA KAI ΔEN MΠOPEI NA XPHΣIMOΠOIHΘEI ΩΣ ΨHΦOΔEΛTIO

O σταυρός
προτίμησης
να τίθεται
στα αριστερά
του επωνύμου

O
P

Y¶OæHºIOI ¢IOIKHTIKOY ™YMBOY§IOY
KATA TI™ EK§O°E™ TH™ 25Ë˜ NOEMBPIOY 2012
(K·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿)
¶POE¢POI - ANTI¶POE¢POI (1 ‹ 2 ÛÙ·˘ÚÔ›)

(A˘Ùﬁ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÔ„ËÊ‹ÛÂÈ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜)
A°PIO°IANNH™ B·Û›ÏÂÈÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (M) ¶N Â.·.
°EPOYKH™ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ - AÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ¶N Â.·.
Zø´¢AKH™ AÓÙÒÓÈÔ˜ - AÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ¶N Â.·.
KAT™IMHT™H™ NÈÎﬁÏ·Ô˜ - AÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ (O) ¶N Â.·.
MAYPA°ANH™ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (M) ¶N Â.·.
¶EPBAINA™ ™˘Ú›‰ˆÓ - AÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ¶N Â.·.
TZAP¢H™ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (Yº) ¶N Â.·.

Y
K
ME§H

MAXIMOI - ¢I¢A™KA§OI (1 ‹ 2 ÛÙ·˘ÚÔ›)

MHXANIKOI - XHMIKOI (1 ÛÙ·˘Úﬁ˜)

A°PIO°IANNH™ B·Û›ÏÂÈÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (M) ¶N Â.·.
A¶O™TO§AKH™ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (M) ¶N Â.·.

OIKONOMIKOI (1 ÛÙ·˘Úﬁ˜)

A

BI¢AKH™ Iˆ¿ÓÓË˜ - AÚ¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (O) ¶N Â.·.
KO§OBO™ B·Û›ÏÂÈÔ˜ - ¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ (O) ¶N Â.·.
MANTA™ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (O) ¶N Â.·.
T™A¶PAZH™ NÈÎﬁÏ·Ô˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (O) ¶N Â.·.

AKYPO

A°°E§O¶OY§O™ Iˆ¿ÓÓË˜ - AÚ¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (¢‰) ¶N Â.·.
•YT™A™ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ ¶N Â.·.
¶ATE§H™ B·Û›ÏÂÈÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ ¶N Â.·.

Y°EIONOMIKOI (1 ÛÙ·˘Úﬁ˜)

°PIBA™ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ - AÚ¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (YI) ¶N Â.·.
¶A¶A¢AKH™ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - AÚ¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (YI) ¶N Â.·.
TZAP¢H™ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ (Yº) ¶N Â.·.

§IMENIKOI (1 ÛÙ·˘Úﬁ˜)

¶A¶AZAºEIPH™ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - YÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ §.™. Â.·.
T™IPH™ ÕÁÁÂÏÔ˜ - ¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ §.™. Â.·.

EI¢IKOTHTøN (E) (ÚÒËÓ ¶Y-¶T) (1 ¤ˆ˜ 3 ÛÙ·˘ÚÔ›)
A´¢INH™ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ - ¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
ANA°Nø™TAKH™ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï - AÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
ANTøNAKO™ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜ - ™ËÌ·ÈÔÊﬁÚÔ˜ (E) ¶N Â.·.
°EøP°AKO¶OY§O™ °ÚËÁﬁÚÈÔ˜ - AÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
°EøP°APA™ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - AÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
K§APNETA™ NÈÎﬁÏ·Ô˜ - YÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
KOYKA™ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - AÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
•ENIKAKH™ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ™ËÌ·ÈÔÊﬁÚÔ˜ (E) ¶N Â.·.
¶A¶A¢A™ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ - AÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
™TAMATH™ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ - ¶ÏˆÙ¿Ú¯Ë˜ (E) ¶N Â.·.
TAT™H™ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - YÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
TZIKAKH™ °ÂÒÚÁÈÔ˜ - AÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
T™ANTH§A™ AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - YÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ (E) ¶N Â.·.
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Θεόδωρος Γερούκης, Αντιναύαρχος ΠN (εα). Γεννήθηκα
στην Αθήνα στις 26.01.1953, είμαι έγγαμος και πατέρας μίας
κόρης. Απεφοίτησα από την Σ.Ν.Δ
το 1976. Κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας μου στο Πολεμικό
Ναυτικό υπηρέτησα, μεταξύ άλλων, ως Διευθυντής Σχεδιασμού
Πολιτικής και Επιχειρήσεων στο
Νατοϊκό Στρατηγείο Μαδρίτης,
Διευθυντής Γ. Κλάδου του Αρχηγείου Στόχου, επιτελής στον Κλάδο Επιχειρήσεων και Σχεδίων του Γ.Ε.ΕΘ.Α, επιτελής στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Δ.Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, Διευθυντής
Σπουδών στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και Διοικητής Μοίρας
Πυραυλακάτων. Κυρίως, είχα την τιμή να διατελέσω Κυβερνήτης Φρεγάτας, Τορπιλακάτου, Πυραυλακάτου και Κανονιοφόρου. Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο στη Στρατηγική Ανάλυση και
τον Χειρισμό Επίλυσης Κρίσεων, από το Πανεπιστήμιο του
Aberdeen. Έχω ολοκληρώσει σπουδές στη Σχολή Εθνικής
Αμύνης και στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, ενώ έχω παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων,
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του επιχειρησιακού Marketing
και της Επικοινωνίας. Είμαι μέλος του Συνδέσμου Επιτελών
Σχολής Εθνικής Αμύνης, του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ και
του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Από το 2010 είμαι αντιπρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών του Ναυτικού
(ΕΑΑΝ).

Αντώνης Ζωϊδάκης, Αντιναύαρχος ΠΝ εα Αποφοίτησα από
την ΣΝΔ το 1975. Υπηρέτησα επί
18 χρόνια σε πλοία του στόλου
και στη συνέχεια σε διάφορες
Υπηρεσίες ΓΕΕΘΑ – ΓΕΕΦ –
ΔΔΜΝ – ΝΔΑ – ΝΚ κ.ά.
Η υποψηφιότητά μου έχει
στόχο την ανανέωση του Δ.Σ. με
νέους ανθρώπους και νέες ιδέες
για μια καλύτερη ΕΑΑΝ πιο κοντά
στον απόστρατο.

Κατσιμήτσης Νικόλαος, Αντιναύαρχος Οικονομικός εα.
Αποστρατεύτηκα από το Πολεμικό Ναυτικό το 2005 ( μετά από 34
χρόνια υπηρεσίας), με τον ανώτατο βαθμό του Οικονομικού Αξιωματικού. Οι διάφορες θέσεις που
έχω εργαστεί στην καριέρα μου
μέχρι σήμερα, μου έχουν δώσει
την κατάλληλη εμπειρία και βαθιά
γνώση να ηγηθώ της ΕΑΑΝ με
στόχο: • τη συνεχή προσπάθεια
πρoβoλής σε όλα τα επίπεδα των
μεγάλων οικονομικάων, υγειονομικών και ηθικών πρoβλήματων που αντιμετωπίζoυν καθημερινά οι συνάδελφοί μου • τη
λειτουργία και οργάνωση της ΕΑΑΝ στο σύγχρονο Οικονομικό
περιβάλλον, όπως Οικονομική σχεδίαση, Information Systems,
Διοίκηση πόρων (τόσο ανθρώπινων όσο και Χρηματοοικονομικών), σχεδίαση προγραμμάτων και εκτέλεση προϋπολογισμού, • αξιοποίηση των εξειδικευμένων ικανοτήτων και εμπειριών των συναδέλφων για την πληρέστερη τεκμηρίωση των
αιτημάτων της ΕΑΑΝ προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρακάτω παραθέτω λίγα λόγια για την εκπαίδευσή μου:
– MSc Logistic Management, Florida Institute of Technology
(FIT) USA.
– Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
– ΣΣΑΣ, Οικονομικός Αξιωματικός Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Υποναύαρχος (M) ΠN (εα).
Ηλ. Μηχανικός. Γεννήθηκα
στην Αθήνα το 1945. Βαρβάκειος
Πρότ. Σχολή. Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων (1961-1965). Επιτελική
Σχολή Αξ/κών ΠN (1971). Πτυχίο
ΑΣΟΕΕ (1973). Πτυχίο Electrical
Engineer NPS, Monterey (1979).
Δραστηριότητες: Σύνδεσμος
Αξ/κών αποφοίτων Monterey
(1990). Πρόεδρος Ελληνικού
Τμήματος AFCEA (Armed
Forces Communications & Electronics Association)
(1995-2007). Μέλος Τ.Ε.Ε. και άλλων Οργανισμών (Rotary,
Ν.O.Ε κ.λπ.). Διάφορα Σεμινάρια και Δημοσιεύσεις.
Επαγγελματική Εμπειρία: Μηχανικός Αξ/κός ΠN σε πολεμικά
πλοία (1965-1982). Δ/τής Σχολής ΗΛ/ΗΝ ΚΕ/ΚΑΝ, Δ/τής
Συνεργείου ΗΛ/ΗΝ ΔΤ/ΝΣ (1982-1985). Καθηγητής
Ηλ/κών Σχολής Αξ/κών Γ/Ε (1980-1990). Επιτελής Αξ/κός
στον τομέα υψηλής τεχνολογίας σε εθνικό (ΣΔΑΜ, ΓΕΠΝ,
ΓΕΝ/Δ3, ΓΕΝ/Γ5) και συμμαχικό επίπεδο (1985-1990).
Δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα ως Δ/ντής, Σύμβουλος
και Εταίρος Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας (1990-1998).
Δυτικοευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμών WEAG-WEAO:
(1998-2003). HELLAS-SAT. Σύμβουλος επί θεμάτων Ε.Δ.
(2003-2004) ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Ηλεκτρομηχανολογικές
Μελέτες. (2004-2010).
Oικογενειακή Kατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά.
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ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠN εα Σπυρίδων Περβαινάς. Γεννήθηκα
στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Εισήλθα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1957 και απεφοίτησα
ως Σημαιοφόρος Μάχιμος το
1961. Αποστρατεύτηκα το 1993
με τον βαθμό του Αντιναυάρχου
ΠN. Υπηρέτησα σε πλοία του ΠN
και κυρίως σε Υ/Β. Διετέλεσα
Κυβερνήτης σε Α/Τ και Υ/Β, Επιστολεύς Υ/Β, Διοικητής Υ/Β και
Διοικητής ΣΝΔ. Απόφοιτος ΝΣΠ
και ΣΕΘΑ. Μετά την αποστρατεία μου εργάσθηκα στον ιδιωτικό
τομέα ως SECURITY OFFICER σε μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες, μέχρι τον Ιούλιο του 2008, οπότε σταμάτησα
να εργάζομαι. Ασχολήθηκα με θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την περίοδο 2007-2010 διετέλεσα Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φιλοθέης. Ασχολήθηκα επί μακρόν με τα θέματα των αποστράτων και διετέλεσα Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Υ/Β την περίοδο 1997-2005 και σήμερα Αντιπρόεδρος του
εν λόγω Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ 2001-2004 και
2007-2010 και Πρόεδρος της ΕΑΑΝ από το 2010 μέχρι σήμερα. Εργάσθηκα σκληρά για την μη διάλυση της ΕΑΑΝ, για την
σύσφιγξη των δεσμών με τις Ενώσεις/Συλλόγους ΝΠΙΔ ενδιαφέροντος ΠN και ΛΣ και την προάσπιση των συμφερόντων
των αποστράτων του ΠN και του ΛΣ.

Βιογραφικό σημείωμα του Υποναυάρχου (ΥΦ) Εμμανουήλ
Τζαρδή. Γεννήθηκα στην Καλλιθέα Αττικής το 1951. Το 1969
εισήχθην στη Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
στο Τμήμα Φαρμακευτικής. Το
1973 πήρα πτυχίο Φαρμακευτικής και αποφοίτησα από την
ΣΣΑΣ. Το Δεκέμβριο του 1973
ορκίσθηκα Σημαιοφόρος (ΥΦ)
του Πολεμικού Ναυτικού στο
οποίο υπηρέτησα 35 χρόνια αποστρατευόμενος με το βαθμό του Υποναυάρχου (ΥΦ) ΠΝ. Ειδικεύθηκα στη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική επί ένα έτος στο US
Navy (N.N.M.C. of Bethesda) μεταξύ των ετών 1991-1992.
Εξειδικεύθηκα στη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στο NIH των
ΗΠΑ επί τρίμηνο (2001). Επίσης το 1989 ειδικεύθηκα στην Παρεντερική Διατροφή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και
είμαι κάτοχος αδείας εξασκήσεως της Φαρμακευτικής στην
Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 1997 αποφοίτησα από τη σχολή
Εθνικής Αμύνης. Ήμουν πρόεδρος της επιτροπής ΓΕΝ για τη
μηχανοργάνωση του ΝΝΑ και επί της θητείας της επιτροπής
αποφασίστηκε από το ΑΝΣ και τοποθετήθηκαν τα δίκτυα μηχανοργάνωσης του ΝΝΑ τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα. Έχω
ευαρέσκειες από το USN καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων μου ως Υποδιοικητής Δ. BOT (1990).
Υποναύαρχος (ΥΦ) εα Σ. Τζαρδής ΠΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Δδ) ΠΝ εα
ΜΕΛΟΣ ΕΑΑΝ
Ο Αρχιπλοίαρχος (Δδ) ΠΝ εα
Ιωάννης Αγγελόπουλος κατατάχθηκε στο ΠΝ το 1953. Υπηρέτησε στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών του Πόρου (ΣΜΥΝ)
και του Ναυστάθμου Σαλαμίνας
(ΣΔΥΤΕΝ). Τοποθετήθηκε σε διοικητικές θέσεις Σχολών και
Υπηρεσιών καθώς και σε επιτελικές θέσεις (ΥΕΘΑ). Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του αρχιπλοιάρχου ΠΝ. Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού,
στην οποία εκλέχθηκε αιρετός Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών-Πειραιώς (1995-2022). Κατά τα έτη 2000-2002 διετέλεσε και αντινομάρχης Πειραιά. Παρακαλεί τους συναδέλφους να
τον υποστηρίξουν στις εκλογές της ΕΑΑΝ της 25-11-2012 στις
οποίες είναι υποψήφιος για τρίτη τριετία και υπόσχεται να συνεχίζει να εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που
απασχολούν όλους μας.

Ονοματεπώνυμο: Κων/νος Ξύτσας. Όνομα πατρός: Λάμπρος.
Ημ/νία γέννησης: 9-1-1949. Τόπος γέννησης: Καβάλα. Βαθμός:
Υποναύαρχος ΠΝ εα. Σταδιοδρομία στο ΠN 1966: Είσοδος
στην Σ.Ν.Δ. ως Μάχιμος. 1970:
Αποφοίτηση ως Σημαιοφόρος
Μάχιμος. 1970-1971: Α/Τ Θύελλα. 1971-1976: Υ/Β Ποσειδών
– Υ/Β Τρίαινα – Υ/Β Πρωτεύς.
1976: Α/Τ Σαχτούρης. 1977: A/T
AΣΠIΣ. 1978-1982: YΠAPXOΣ –
Y/B TPITΩN - Y/B ΩKEANOΣ – Y/B ΠAΠANIKOΛHΣ. 19821985: KYBEPNHTHΣ Y/B ΠONTOΣ. 1986-1987: EΠITEΛEIO
ΓEN. 1987-1989: ΔIEYΘYNTHΣ ΣΠOYΔΩN ΣNΔ. 1989-1990:
KYBEPNHTHΣ A/T AIΓAION. 1990-1992: EΠITEΛHΣ S.H.A.P.E.
(BEΛΓIO). 1992-1994: ΔIEYΘYNTHΣ ΔΔ/NK. 1994-1995:
ΔKB EΠITEΛEIOY ΔΔMN. 1995-1996: ΔIOIKHTHΣ KE/ΠAΛ.
1996-1998: EΠITEΛHΣ ΓEEΘA. 1998: AΠOΣTPATEIA. 2008:
Eπάνοδος στην υπηρεσία ως Mόνιμος εξ εφέδρων με τον
βαθμό του Yποναυάρχου. 2009-2010: Πρόεδρος ΔΣ/OΣMAN.
Φθινόπωρο 2010: AΠOΣTPATEIA με τον βαθμό του Yποναυάρχου.
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Υποναύαρχος ΠΝ εα Βασίλιος
Πατέλης. 1ος Διοικητής Θερέτρου Αξιωματικών Π.Ν.
Ετιμήθη με 3 ευαρέσκειες από
τους Α/ΓΕΝ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ και
Α/ΓΕΝ Π. ΑΡΑΠΑΚΗ. Το 2011
ετιμήθει από τον Α/ΓΕΝ κ. Ελευσινιώτη με μικρή πλακέτα «τιμής
ένεκεν» για τις προσφερθείσες
υπηρεσίες στο ΠN Κατ’ αρχήν θα
ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που με τίμησαν
στις προηγούμενες αρχιαιρεσίες
και επιθυμώ να συνεχίσουμε πάλι μαζί προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του Ναυτικού Νοσοκομείου, του θερέτρου
αξιωματικών και τέλος να διεκδικήσουμε τα δικαιούμενα από
το Μετοχικό Ταμείο και ΕΚΟΕΜΝ του ΠΝ. Να δοθεί κάποτε μία
απάντηση από το ΓΕΝ θετική ή αρνητική για ανέλκυση του Ο/Γ
ΜΕΡΛΙΝ. Να δημιουργήσουμε ξεχωριστό γραφείο για την μέριμνα παιδιών με ειδικές ανάγκες εντός του ΓΕΝ. Τέλος, επειδή ο πατέρας μου υπήρξε υπόλογος στεγανών και διπυθμένων
στο θωρηκτό ΨΑΡΑ επί 17 συνεχή έτη, δύο ανώτατοι αξιωματικοί έγραψαν στην εφημερίδα «Καθημερινή» κείμενα σε βάρος
συναδέλφων Ειδικοτήτων. Κάποτε στην ίδια εφημερίδα θα
πρέπει να ζητήσουν επιτέλους μια δημόσια συγγνώμη, αυτή
είναι η γνώμη μου και όπως είπε ο Κολοκοτρώνης «η συγνώμη είναι ανδρική ιδιότητα».
Μετά τιμής, Βασίλιος Πατέλης

O Δημήτριος Aποστολάκης
είναι Yποναύαρχος (M) ΠN
εα. Eισήχθη στη ΣNΔ το 1957
ως Nαυτικός Δόκιμος. Aποφοίτησε το 1961 με το βαθμό του
Σημαιοφόρου Mηχανικού. Yπηρέτησε σε πλοία ως βοηθός και
Διευθυντής Eπιστασίας Mηχανών E/B και Hλ/Hν μέχρι το βαθμό του Πλωτάρχου, σε διάφορες
υπηρεσίες ως βοηθός Tμηματάρχου και Tμηματάρχης Tεχνικής Διεύθυνσης NK και NΣ, ως
βοηθός Διευθυντής και Διευθυντής Σχολής H/T KEKAN και
ως Tμηματάρχης και Διευθυντής Διευθύνσεως Δ3 του ΓEN.
Eπίσης, ως Διευθυντής Tεχνικής Διεύθυνσης NΣ, Διοικητής
KEKAN και βοηθός Γενικός Διευθυντής της υπηρεσίας Πολεμικής Bιομηχανίας του ΓEEΘA. Aποστρατεύτηκε το 1992 με
το βαθμό του Yποναυάρχου.

Βιδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Οικονομικός Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εα.
Γεννηθείς 14-11-1962, Δραπετσώνα Αττικής. Έγγαμος, με
δύο τέκνα.
ΣΠΟΥΔΕΣ (ΒΑΣΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) 		
- Ε .K. Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών,
4 έτη, έτος αποφοίτησης 1984.
- Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών
Αξιωματικών, 15 μήνες, έτος αποφοίτησης 1986.
- Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πτυχίο Οικονομικής & Περιφερειακής
Ανάπτυξης, 4 έτη, έτος αποφοίτησης 1996.
- Ο.Π.Α, Μ.Α. ίη Economics, 2 έτη, έτος αποφοίτησης 1988.
- Ναυτική Σχολή Πολέμου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Ναυτική Επιστήμη & Στρατηγική, 7 μήνες, έτος αποφοίτησης 1999.
- Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Ε.Μ.Π, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων (ειδίκευση LOGISTICS), 2 έτη, έτος αποφοίτησης 2004.
- Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών
Σπουδών, 4 έτη, έτος αποφοίτησης 2005.

Υποναύαρχος (ο) ΠΝ εα Δημήτριος Μαντάς. Απόφοιτος ΣΝΔ,
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής
Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), τελειόφοιτος της Νομικής Αθηνών και
απόφοιτος Ναυτικής Σχολής Πολέμου Ανωτέρων.
Υπηρέτησε σε αντιτορπιλικά και
σε διάφορρες υπηρεσίες και επιτελικές θέσεις στο ΓΕΝ, στο Αρχηγείο Στόλου, στη Διοίκηση Υ/Β
στη ΔΔΜΝ, στο ΓΕΕΘΑ και στο
Γραφείο Προμηθειιών Ν. Ακολούθου Παρισίων.
Έχει εμπειρία και επί θεμάτων Μετοχικού Ταμείου, διότι επί
πενταετία (1985-1990), έχει υπηρετήσει ως τμηματάρχης στο
ΓΕΝ στο γραφείο συντάξεων και εποπτείας των ΝΠΔΔ του ΠΝ
(ΜΤΝ-ΤΑΝ-ΥΠΝ-ΤΕΣ-ΕΑΑΝ). Έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή
συντάξεως Κανονισμού Λειτουργίας ΘΑΝ.
Θέτει υποψηφιότητα στην ειδικότητα Οικονομικοί στο ΔΣ/ΕΑΑΝ, για συνεισφορά, ιδίως σήμερα, στην επίλυση ποικίλων
προβλημάτων και βελτίωσης της θέσεως των εα στελεχών ΠΝ
και Λιμενικού Σώματος (ΛΣ).
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Ο Υποναύαρχος Νικόλαος Τσαπράζης γεννήθηκε στον Σκουτάρο
Πέτρας Λέσβου το 1941 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Φοίτησε
στη συνέχεια στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων (Τμήμα Οικονομικών).
Υπηρέτησε επί 35 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό τόσο στα πολεμικά
πλοία, όσο και σε Υπηρεσίες Ξηράς,
Ναυστάθμους και Γενικά Επιτελεία.
Διετέλεσε κατά τη διάρκεια της
Υπηρεσίας του, Διευθυντής της
Ιστορικής Υπηρεσίας Ναυτικού, καθώς και Διευθυντής συντάξεως
του Πειροδικού «Ναυτική Επιθεώρηση». Αφού επιμορφώθηκε στα
διάφορα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητάς του, αποφοίτησε
και από τη Ναυτική Σχολή Πολέμου. Δίδαξε μέχρι το 2002 ως καθηγητής Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Συνέγραψε τρία βιβλία Ναυτικής Ιστορίας και πολλές δεκάδες άρθρα,
μελέτες, δοκίμια κ.λπ. που δημοσιεύθηκαν σε Ναυτικά Περιοδικά.
Έλαβε μέρος σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Ναυτικής Ιστορίας και
Στρατηγικής, όπως «το Συμπόσιο Στρατιωτικής Ιστορίας» για τα 50
χρόνια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κ.λπ. Σήμερα ασχολείται ως
ερευνητής της Ναυτικής Ιστορίας και συγγράφει άρθρα και μελέτες
τόσο για διδακτικές ανάγκες όσο και για επιστημονική έρευνα,
πάνω στη Ναυτική Ιστορία. Είναι έγγαμος με την Αικατερίνη Δάφνου, Φιλόλογο Καθηγήτρια και έχει δυο υιούς, έναν αξιωματικό
του ΠΝ και έναν δικαστή. Είναι εκλεγμένο μέλος της ΕΑΑΝ και
επιμελείται το περιοδικό «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ» επί δεκαετία.

ΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. Αρχιπλοίαρχος (Ι) εα
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Γεννήθηκα στην Αθήνα το
1953. Εισήχθην στην Σ.Σ.Α.Σ. το
1972 αρχηγός τάξεως και συγχρόνως στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 33ος. Αποφοίτησα το 1978
με τον βαθμό του Σμρου (Ι) ΠΝ.
Υπηρέτησα 2 έτη στο ΝΝΑ και
πήρα το πτυχίο Αυτοδύτη και πτυχίο Καταδυτικής Ιατρικής το
1980. Στο βαθμό Ανθχου (Ι) υπηρέτησα επί 2 1/2 έτη στο Α/Τ Θεμιστοκλής.
Ειδικεύτηκα στην Ορθοπεδική Χειρ/κή Τραυματολογία στην
Μ. Βρετανία και την Ελλάδα. Υπηρέτησα ως επιμελητής στην
Α' και Β' Ορθοπαιδική Κλινική του ΝΝΑ, Δντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΝΝΚ και Δντής του Νοσοκ. Σαλαμίνος. Υπηρέτησα σαν Δντής του 3ου Γρ. ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ και μέλος του ΚΕΣΥ.
Α. Δντής της Β' Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΝΝΑ.
Είμαι μέλος του Κολλεγίου Ορθοπαιδικών και υπεύθυνος
για την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών. Μέλος της
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (ΕΕΧΟΤ). Μέλος της American Academy of
Orthopaedic Surgeons (AAOS).
Είμαι Δντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νέο Αθήναιον
Hospital και υπεύθυνος του Χειρουργικού Τομέα, και συνεργάτης του ΙΑΣΩ General, της Ευρωκλινικής και Mediteranneo
Hospital, παράλληλα διατηρώ το ιδιωτικό μου ιατρείο.

Ονοματεπώνυμο: Παπαδάκης
Κωνσταντίνος. Όνομα πατρός:
Θεόδωρος. Βαθμός: Αρχιπλοίαρχος εα. Τόπος Καταγωγής: Λιδωρίκι Φωκίδος
Ημ.Γεννήσεως: 04/01/1948.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Έγγαμος με δύο παιδιά, ένα γιό
18 ετών και μια κόρη 26 ετών
ΣΠΟΥΔΕΣ:1987-1988: Μετεκπαίδευση στο Massachusetts
General Hospital, Harvard
University στη Βοστόνη της
Αμερικής.1979-1981: Ειδικότητα στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρας στην Μαιευτική Γυναικολογία. 1977-1979: Ειδικότητα
στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών στην Χειρουργική.19661972: Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αποφοίτηση ως Σημαιοφόρος Πολεμικού Ναυτικού. 1966: Αποφοίτηση από το Α’ Αρρένων Αθηνών, Πλάκα. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Χειρουργός.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά: Άριστη γνώση. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: 1996-2011: Μαιευτήριο Ιασώ- Ιδιωτική Κλινική. 1972-2008: Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών στη Γυναικολογική Κλινική. Επί 10 έτη. Διευθυντής Γυναικολογικής
Κλινικής.1973-1976: Γιατρός σε μάχιμες μονάδες Πολεμικού Ναυτικού -πολεμικά πλοία. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ: α) Μέλος της Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρίας. β) Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
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ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ εα Δημήτριος Παπαζαφείρης ΛΣ
Κατάγομαι από το Βόλο και
είμαι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και της τάξεως 19681969 της ΣΝΔ (Δόκιμος Σημ/ρος)
Λιμενικός). Υπηρέτησα σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
του ΥΕΝ. Α/ΛΣ καθώς και Διευθυντής της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών ΛΣ στο Κέντρο
Κανελόπουλος (ΚΕ ΚΑΝ). Από τα
φοιτητικά μου χρόνια συμμετείχα
ως συνδικαλιστής στα δρώμενα της εποχής μου, με ήθος και
ανιδιοτέλεια και συνέχισα μετά την αποστρατεία μου, επί μία
εξαετία στο ΔΣ της ΕΑΑΛΣ. Το έτος 2009 εκλέχθηκα για πρώτη στην ΕΑΑΝ με ενεργό προσφορά και αγώνες στους παρακάτω τομείς: (α) Υπήρξα υπέρμαχος της επανίδρυσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (συνεχής αρθρογραφία στους Θαλασσινούς Απόηχους). (β) Παρακολουθούσα το κληροδότημα
του Δήμου Πόρου Τροιζηνίας, τα εισοδήματα του οποίου προορίζοντο για την προικοδότηση «απόρων κορασίδων». (γ)
Υπήρξα συνυπεύθυνος του Ταμείου Πρόνοιας της ΕΑΑΝ και τα
χρηματικά ποσά διατίθεντο με συλλογικές αποφάσεις σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους του ΠΝ και του ΛΣ. Γι’ αυτό επιθυμώ να συνεχίσω τις προσπάθειές μου και να παρακαλέσω τους
συναδέλφους του ΠΝ και ΛΣ να συνδράμουν στην επανεκλογή
μου, ώστε να ολοκληρώσω την υπεύθυνη και συνειδητή εργασία μου σε όλους τους τομείς.

Πλοίαρχος ΛΣ Τσίρης Άγγελος εα. Ημερομηνία Γέννησης: 16-05-1947. Τόπος Ευπάλιο Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδος. Έγγαμος, πατέρας δυο τέκνων. Κατατάχθηκα στο Λιμενικό
Σώμα το 1966 και εξελίχθηκα
προαγόμενος κατ’ εκλογήν σε
όλους τους προβλεπόμενους
βαθμούς της ιεραρχίας του ΛΣ.
Το 2001 προάχθηκα σε Πλοίαρχο
ΛΣ. Το 2002 αποστρατεύτηκα
λόγω 35ετίας ως ευδοκίμως
τερματίσας τη σταδιοδρομία μου. Υπηρέτησα σε πολλές υπηρεσίες του ΛΣ και του Πολεμικού Ναυτικού (επί 15ετία και
πλέον σε ΜΤΝ, ΚΕ/ΠΑΛ – ΚΕ/ΚΑΝ). Συμμετέχω για Τρίτη θητεία
στο ΔΣ της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ). Μέλος του Συλλόγου Καρδιοπαθών Αξιωματικών εα ΠΝ και ΛΣ, ενεργών ως σύμβουλος του ΔΣ του Συλλόγου σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις του με το ΛΣ και τους
διαφόρους φορείς των αποστράτων στελεχών του ΛΣ. Συμμετείχα ως μέλος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής σε τρεις
εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΝ, και με καθημερινή
παρουσία μου στην ΕΑΑΝ, έχω συνεχή ενημέρωση για τα ζητήματα που αφορούν τους εα συναδέλφους του ΠΝ και του ΛΣ
και των προσπαθειών αντιμετωπίσεως όλων των σχετικών
θεμάτων από την ΕΑΑΝ.

Είµαι ο Πλοίαρχος (Ε) Χαράλαµπος Αϊδίνης ΠΝ. εα και
επιθυµώ να είµαι υποψήφιος ως
µέλος για το ΔΣ/ΕΑΑΝ στις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012,
για ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συµβούλιου ΕΑΑΝ. Και τούτο, διότι θέλω να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες µου στην Ένωση
Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού και Λιµενικού Σώµατος για
τη διατήρηση της συναδέλφωσης
και µε πραγµατικό ενδιαφέρον,
στη διαφύλαξη των δικαιωµάτων µας, όπως, στη διαφύλαξη του
ΝΝΑ ως ανεξαρτήτου και για την παρεχοµένη εν γένει υγειονοµική περίθαλψη για όλους τους απόστρατους και τις οικογένειές
τους, στην επέκταση στον παραθερισµό να παραθερίσουν περισσότεροι συνάδελφοι. Για τα ζωτικά οικονοµικά θέµατα που µας
ενδιαφέρουν και τα οποία στη σηµερινή οικονοµική κρίση της
Ελλάδος, µας έχουν εξαντλήσει, στο να µειωθούν τελευταία οι
συντάξεις και τα µερίσµατα από τα Μετοχικά Ταµεία - ΕΚΟΕΜΝ
στο 50%, θα είµαι µαχόµενος, για άρση των ανωτέρω αδικιών.
Μέριµνα της ΕΑΑΝ είναι και θα είναι το Γραφείο Πρόνοιας
ΕΑΑΝ που παρέχει οικονοµική βοήθεια σε αναξιοπαθούντες
συναδέλφους. Πάντα ήµουν και είµαι στην εξυπηρέτηση των
συναδέλφων. Υπενθυµίζω ότι συµµετείχα ενεργά, ως Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΑΑΝ στη δηµιουργία του ΕΚΟΕΜΝ, που
επακολούθησε η ισχύς του και για τους συναδέλφους του Λιµενικού Σώµατος, Διά τούτο ζητώ την ψήφο σας.

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Εμμανουήλ Αναγνωστάκης ΠΝ. Ο
Αντιπλοίαρχος(Ε) εα Εμμανουήλ
Αναγνωστάκης του Ανδρέα γεννήθηκε το 1959 στο Γεράνι Χανίων.
Το 1974 εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών
Ναυτικού (ΣΔΥΤΕΝ) και αποφοίτησε το 1977 με την ειδικότητα Τ/ΠΒ.
Ως Υπαξιωματικός και Ανθυπασπιστής υπηρέτησε στο ΚΕΠΑΛ, ΔΝΟ/
ΝΚ, Α/Τ Μιαούλης, Α/Τ Σφενδόνη
και πλήρωμα παραλαβής Φ/Γ Μακεδονία. Το 1981 φοίτησε στις HΠA επιτυχώς σε σχολεία σχετικά
με την ειδικότητά του και το 1988-1990 τοποθετήθηκε στη SIMA
NAVAL STATION (Norfolk Virginia)στο πλαίσιο προγράμματος
ανταλλαγής προσωπικού. Ως αξιωματικός (Ε) υπηρέτησε 19951997 στο ΜΠ ΕΒΡΟΣ ως Ύπαρχος και το 1997-2009 στη Δνση
Στρατολογίας του ΓΕΝ ως τμηματάρχης Β4-ΙΙΙ.Το 2010 & 2011
ανακλήθηκε στην ενέργεια και τοποθετήθηκε στο τμήμα Σταδιοδρομίας του ΓΕΝ (Β3-ΙΙΙ). Κατά την μετεκπαίδευσή του στις ΗΠΑ,
έλαβε τα παρακάτω πτυχία: American Language Course, Naval
Gunnery School Class “A”, Basic Electricity and Electronics Class
“Α”, Gun Ammunition Safety, 3’’/50 Cal, RFTM Power Drive
Course, un Battery Alignment Course, CIWS PHALANX
Intermediate Maintenance Course. Είναι πρόεδρος του πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου Προοδευτική Ένωση Βοτανικού
– Ρουφ. Είναι έγγαμος και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι γνώστης
της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.
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Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα
Γρηγόριος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠN. Τελείωσα το Γυµνάσιο
(ΟΓΔΟΗ) το 1955 στο Διαβολίτσιο Μεσσηνίας. Το 1956 κατετάγην κατόπιν εξετάσεων στο Π.Ν
Σχολή Η-Η/Ν του ΚΕΚΑΝ ως
Ηλεκτρονικός (Η/Ν) και το 1991
αποστρατεύτηκα µε τον ανώτερο
βαθµό της κατηγορίας µου.
Θέτω υποψηφιότητα για µέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
Το θετικό πολλαπλό έργο, η
προσφορά προς όλα τα µέλη της ΕΑAΝ, στην πρόνοια και αγαπητούς µου µαθητές ως αξιωµατικός εκπαιδεύσεως Σχολών
Η-ΗΝ είναι γνωστό και εγγύηση στην εκπροσώπηση της Ενωσεώς µας.
Είµαι συνιδρυτής της Πρόνοιας/ ΕΑΑΝ καθώς εισηγητής και
συνιδρυτής του Ταµείου Πρόνοιας και έκτοτε ενεργό µέλος.
Καλώ τους απόστρατους συναδέλφους, τις χήρες, τα ορφανικά µέλη της ΕΑΑΝ καθώς και τους αγαπητούς, πρώην µαθητές µου και νυν Αξιωµατικούς εα όπως προσέλθουν στις αρχαιρεσίες στις 25 Νοεµβρίου 2012 και να µε τιµήσουν µε την
ψήφο τους.
ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) ε.α
Γρηγόριος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (E) Γεώργιος
Γεωργαράς ΠN Γεννήθηκε στον
Πειραιά το 1945 κατετάγη στη
Σχολή Ναυτοπαίδων το 1958 και
αποστρατεύθηκε ευδοκίµως το
1994 µετά απο 35 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας. Ως υπαξιωµατικός και ανθυπασπιστής το πλείστον της υπηρεσίας του υπηρέτησε στα Α/Τ. Ως αξιωµατικός ως
διευθυντής ΠΒ, Ύπαρχος – σε
θέση επιτελείου (Ε/ΑΣ) και σαν
Αξιωµατικός 2ου-3ου Γραφείου
στην ΚΥΠΡΟ καθώς και σε αλλες θέσεις.
Είναι παντρεµένος και εχει δύο γιούς. Αν εκλεγώ ως µέλος
της ΕΑΑΝ έχοντας σαν γνώµονα τους κανονισµούς και το καταστατικό της ΕΑΑΝ και συνεργαζόµενος µε τους άλλους συνδέσµους θα φροντίζω πάντα για το καλό των συναδέλφων.

ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Ο Σημαιοφόρος (Ε) εα Ξενικάκης Κωνσταντίνος, γεννήθηκε στην Κρήτη το 1958. Κατατάχθηκε στη ΣΜΥΝ το 1973.
Υπηρέτησε σε διάφορα πλοία του
Στόλου, αντιτορπιλικά και υποβρύχια. Κατόπιν αιτήσεώς του
αποστρατεύθηκε με το βαθμό του
Σημαιοφόρου και εντάχθηκε στην
Εφεδρεία το 1994.
Δραστηριοποιήθηκε και στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολήθηκε με το
εμπόριο πετρελαιοειδών, με το επάγγελμα του αυτοκινητιστή
και ως συνεργάτης σε τουριστικό γραφείο. Είναι αντιπρόεδρος
του συλλόγου Καρδιοπαθών και μέλος του Συλλόγου Κρητών.

Αντιπλοίαρχος (Ε - ΔΙΑΧ) ΠN
εα Στέργιος Παπαδάς. Γεννήθηκα στον Άγιο Δημήτριο Σερρών
το 1950 και μετά τις εγκύκλιες
σπουδές μου, κατατάχθηκα στις
τάξεις του ΠN το 1969 κατόπιν
διαγωνισμού, ως Δίοπος Διαχειριστής πρώτος στη σειρά επιτυχίας. Φοίτησα σε όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία, στα οποία και
πρώτευσα. Υπηρέτησα σε Αντιτορπιλικά, Ναρκαλιευτικά, Φαρόπλοια, σε διάφορες υπηρεσίες
Γραμματέως της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο SHAPE/
Belgium, στη ΔΝΕ και στο ΓΕΝ. Το έτος 2005 αποστρατεύθηκα
με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και ανακλήθηκα στην ενεργό
υπηρεσία μέχρι το 2012. Το μεγαλύτερο διάστημα της 43ετούς
υπηρεσίας μου στο ΠN, υπηρέτησα στη ΔΝΕ και στο ΓΕΝ, ως
Ειδικός Επιτελής Σταδιοδρομίας και Διοικητικού των Υπαξιωματικών και Αξιωματικών.
Συμμετείχα στα Συμβούλια Κρίσεων, Επιτροπές Εξετάσεων
καθώς και σε Διακλαδικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές,
για Σταδιοδρομικά, Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Eίμαι μέλος του Ναυτικού
Μουσείου της Ελλάδος. Τον Απρίλιο 2012, μου απονεμήθηκε
το Γ Βραβείο Διαγωνισμού Μελετών περιοδικού Ν. Επιθεώρησης, για τη συγγραφή της μελέτης μου "ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ZHTHMA" (Διένεξη Ελλάδας και Σκοπίων)".
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Ο Πάνος Σταµάτης γεννήθηκε
το 1960 στην Πάτρα και µεγάλωσε σε έναν παραθαλάσσιο οικισµό της Κορίνθου. Απόφοιτος
της ΣΔΥΗΝ (290) υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες του Πολεµικού Ναυτικού σαν Ηλεκτρονικός:
Α/Τ Βέλος, Α/Τ Αετός, Φ/Γ Έλλη,
Α/Τ Τοµπάζη, CCIS/MEDEAST,
ΚΕΠΑΛ, ΔΤ/ΝΣ, VV, ΣΔΑΜ και
αποστρατεύτηκε από την θέση
του Διευθυντού της Υ ΔΔΕ µε το
βαθµό του Πλωτάρχη. Φοίτησε
σε διάφορα σχολεία του εξωτερικού και εσωτερικού και
συµµετείχε στο πλήρωµα παραλαβής της Φ/Γ Έλλης στην Ολλανδία. Είναι συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων και γνωρίζει
θέµατα Νοµικά, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµοσίων Σχέσεων και
Business Managment . Είναι µαχητικός, έντιµος, αλτρουιστής
και προβλέπει τα γεγονότα ώστε να µην χάνεται πολύτιµος
χρόνος στην επίλυση των προβληµάτων, γράφει στο olapano.
blogspot.com για θέµατα των Ενόπλων Δυνάµεων, Νοµικά,
Λογοτεχνικά και Κοινωνικοπολιτικά. Υπερασπιστής του Δικαίου δεν έχει φοβηθεί να συγκρουστεί αρκετές φορές µε την
Πολιτική και Στρατιωτική Εξουσία για την επίλυση διαφόρων
θεµάτων ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είναι πατέρας ενός αγοριού 1Ο ετών.
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Ο Γεώργιος Τζικάκης είναι
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα.
Είναι πρώτος στην τάξη του
μετά την ενοποίηση των ειδικοτήτων. Έχει υπηρετήσει σε
οχτώ πλοία και στο U.S.S.
CLAUDE V. RICKETTS ως μέλος της ελληνικής συμμετοχής
στο επταεθνές πλήρωμα. Ως
αξιωματικός υπηρέτησε στο
ΔΝΟ/ΝΣ στη ΣΝΔ και ως πλωτάρχης στο εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ
κατά τον εκπαιδευτικό πλου
των Ν. Δοκίμων στην Αυστραλία. Έχει αποφοιτήσει από: α)
Οχτατάξιο γυμνάσιο, β) Το I.C. ELECTRICAL SCHOOL στο
GREATLAKES ILL. ΗΠΑ με διάκριση HONOUR GRADUATE
(95%) και γ) διετή μαθήματα αγγλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του MICHIGAN ΗΠΑ. Έχει μεταφράσει πέντε
εκπαιδευτικά εγχειρίδια Ηλεκτροτεχνίας και έχει διοριστεί
ως εκπαιδευτής στη σχολή Ηλ/Ην και στα εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρικών μηχανών της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΝ από το Μάρτιο
του 2004, του ΜΤΝ (2005-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος από το Μάρτη 2010, προσφέροντας τις υπηρεσίες του
προς τους συναδέλφους και τα ορφανική μέλη, ιδιαίτερα
στα οικονομικά θέματα. Ενημερώνει δημοσιεύοντας άρθρα
και πίνακες οικονομικών δικαιωμάτων στο περιοδικό Θ.Α.
Συμμετέχει στις επιτροπές πρόνοιας, παραθερισμού και
ΟΣΜΑΝ.

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. διεξαχθούν την Κυριακή 25/11/12. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. 115/235-12 θέμα 2ο δημοσιεύουμε τις ισχύουσες διατάξεις εκλογής του Δ.Σ./ΕΑΑΝ και τις διαδικασίες
για τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012 προς ενημέρωση των μελών που έχουν δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως κατωτέρω:
Kοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ αρ. φύλλου 216 Τεύχος Δεύτερο από 31 Μαρτίου 1993
(αρ. φ. 932/2/93/18.2.93 ΥΕΘΑ/ΓΕΝ)
Κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων
Θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
Οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου
1911/90 «Εισαγωγή γυναικών στις Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών
θεμάτων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1171/72 «Περί
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων».
β. Την υπ’ αριθμ. Υ. 1847/1078399/
1182/0001/7. 8.92 (ΦΕΚ 525/τ. Β/14.8.92) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς
Οικονομικών».

γ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 932/9/91 από 30.3.91 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών, με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών ΝΑΥΤΙΚΟΥ» (ΦΕΚ 465
Β΄/25.6.91), αποφασίζουμε:
2. Τροποποιούμε ως ακολούθως τη σχετική (γ)
απόφαση:
α. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, Βαθμού Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και
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σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος από
αυτούς, Βαθμού Αρχιπλοιάρχου.
(2) Από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) προέρχονται από τους ΜαχίμουςΔασκάλους, ένα (1) από τους ΜηχανικούςΧημικούς, ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1)
από τους Λιμενικούς, ένα (1) από τους Ιατρούς
και τρία (3) από τα Πληρώματα Στόλου (νυν ειδικότητες [Ε]).
(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
δεν μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.
β. Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της
ΕΑΑΝ και σε περίπτωση θανάτου, ο εκάστοτε
δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματός
τους.
(2) Κατά την ψηφοφορία χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
κάτω απ’ αυτές τα ονόματα των υποψηφίων κατά
ειδικότητα, όπου απαιτείται, ήτοι:
α) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
β) Μέλη.
Μάχιμοι – Δάσκαλοι.
Μηχανικοί – Χημικοί κ.λπ., ως ανωτέρω υποπαρ. 2α (2).
(3) Οι απαιτούμενοι σταυροί προτιμήσεως τίθενται ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι,
κατά περίπτωση, οι εξής:
(α) Για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου: Δύο (2).
(β) Για τους Μαχίμους – Δασκάλους: Δύο (2).
(γ) Για τους Αξιωματικούς Πληρωμάτων Στόλου (νυν ειδικότητες [Ε]): Τρεις (3).
(δ) Για καθεμία από τις λοιπές κατηγορίες:
Ένας (1).
(4) Η ψηφοφορία διενεργείται καταρχήν στα
Γραφεία – Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλον
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οριζόμενο από αυτήν κατάλληλο χώρο.
(5) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 π.μ. και τελειώνει στις 4 μ.μ., παρατεινόμενη και πέραν της ώρας
αυτής, σε περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφοφόρων.
(6) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητος
μέλους της ΕΑΑΝ ή Αστυνομικής Ταυτότητος.
Η ψηφοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
(7) Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των
σταυρών προτιμήσεως που συγκέντρωσαν οι
υποψήφιοι. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από τον πρώτο και δεύτερο
πλειοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέσεις αυτές.
(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που έχουν εκλόγιμη σειρά, η προτεραιότητα
κανονίζεται με κλήρωση που γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων.
γ. Υποβολή υποψηφιοτήτων.
(1) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν
όλοι οι αναγραφόμενοι στην υποπαρ. 2β (1) της παρούσας. Αν ο υποψήφιος προέρχεται από την οικογένεια του αποστράτου, εντάσσεται στην ίδιά κατηγορία Αξιωματικών που ανήκε και ο εκλιπών.
(2) Η υποβολή υποψηφιότητος πρέπει να γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας.
(3) Κατά την υποβολή της αιτήσεως για υποψηφιότητα είναι απαραίτητη και η επισύναψη φωτοαντιγράφου της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ.
(4) Η υποβολή υποψηφιότητος για τις θέσεις
του Προέδρου και Αντιπροέδρου δεν κωλύει την
ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητος για τη θέση
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία Αξιωματικών στην οποία
ανήκε ο υποψήφιος.

δ. Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
(1) Οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΑΝ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκήρυξη και διοργάνωση των εκλογών, καθώς
και τον καθορισμό του τόπου διενέργειάς τους.
Επίσης, υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη της
ΕΑΑΝ δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις
εκλογές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υποβολής
υποψηφιότητος εντός της προβλεπόμενης από
την ανωτέρω υποπαρ. 2γ (2) προθεσμίας.
ε. Απαρτία.
(1) Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών του, μεταξύ των
οποίων και του Προέδρου ή, εν απουσία του, του
Αντιπροέδρου.
(2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
στ. Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια
εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το σύνολο των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους
(6/11), η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό
της Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν
μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1)
χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της.
(2) Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προκηρύξει εκλογές, πριν από την παρέλευση του χρόνου παρατάσεως της θητείας
του.
ζ. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.
(1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
εκλείπει ή παραιτείται ή αποδεδειγμένα δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται
από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο με απόφαση του ΥΕΘΑ. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως
της θέσεως του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται
από τον Αντιπρόεδρο, ενώ ο τελευταίος από τον
τρίτο σε σταυρούς προτιμήσεως κ.ο.κ.
η. Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
(1) Η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται με την απόφαση του ΥΕΘΑ
για τη συγκρότησή του. Για την έκδοσή της η ΕΑΑΝ υποχρεούται να υποβάλλει στο ΓΕΝ/Β3, επίσημο πρακτικό των εκλογών, αμέσως μετά τη
διενέργειά τους.
(2) Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα μ’
αυτόν που εκδόθηκε η απόφαση της προηγούμενης υποπαραγράφου.
θ. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΑΝ καταβάλλεται αποζημίωση 4.500 δρχ.
(13,21 ευρώ) κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι
τέσσερις (4) συνεδριάσεις κατά μήνα.
(2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει επιπλέον 50.000 δρχ. (146,74 ευρώ) κατά μήνα.
(3) Η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα
γίνεται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΑΝ.
(4) Ανάλογες πιστώσεις θα εγγράφονται στους
προϋπολογισμούς της ΕΑΑΝ (η παράγραφος Θ
έχει υποστεί αλλαγές και δεν ισχύει ως αναγράφεται).
(5) Από τη δημοσίευση της παρούσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Σχετική (γ) παύει να ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οδηγίες ΕΑΑΝ επί των προθεσμιών – προϋποθέσεων και διεξαγωγής αρχαιρεσιών την
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία
καθορίζονται, ως ακολούθως, οι απαιτούμενες
λεπτομέρειες των αρχαιρεσιών -για την επιλογή
του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ- που θα πραγματοποιηθούν
την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 στα κεντρικά
γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα Κρήτης,
Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα) - Β.
Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) - ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα).
(1) Ημερομnνία εκλογών (25-11-2012)
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία
του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 28-2-2013 και οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες
πριν από τη λήξη της θητείας αυτής.
Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 ως ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
(2) Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
α. Περιοχή Κέντρου:
Σύμφωνα με την παράγρ. 2β (4) της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, καθορίστηκε όπως οι
εκλογές διεξαχθούν στα γραφεία και στο Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ, για τα Μέλη που κατοικούν στο
Κέντρο (Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα), από ώρα
8.00 μέχρι 16.00, της διάρκειας παρατεινόμενης
το αργότερο μέχρι 18.00, ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων.
Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός των Μελών της Ενώσεως, υπερβαίνει τους
12.000 συναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα
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στατιστικά στοιχεία, προσέρχονται να ψηφίσουν
ΜΟΝΟ 2.000-2.300 Μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρατικών διαδικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και
πρέπει να ασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ, εκτός περιπτώσεων ασθενείας και σοβαρών περιστατικών.
Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα Μέλη
θέτουν υποψηφιότητα και προσέρχονται για να
ψηφίσουν, τόσο η επιλογή του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ
θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και
υπεύθυνη έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.
Θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα με μέχρι
5 κάλπες και μέχρι 10 παραβάν εντός του χώρου
των γραφείων και εντευκτηρίου, στα οποία θα
έχουν κατανεμηθεί -κατ’ αλφαβητική σειρά- τα
εγγεγραμμένα Μέλη. Οι λεπτομέρειες για την
ψηφοφορία και την εφορευτική Επιτροπή αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.
β. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας,
ΒΔ Ελλάδος – Β. Ελλάδος – ΝΔ Ελλάδος.
Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλληλο χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο, όπως ορίζεται και για τα εκλογικά
τμήματα της Κεντρικής ΕΑΑΝ.
Η εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία
(3) Μέλη (οπωσδήποτε όχι από τα Δ.Σ.) και τρεις (3)
αναπληρωματικούς. Τα Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ./
ΕΑΑΝ, κατόπιν κληρώσεως. Το ένα (1) από τα τρία
τακτικά Μέλη της εφορευτικής Επιτροπής, θα εκτελεί χρέη Προέδρου και θα ορισθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι
θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΑΑΝ.
Η ψηφοφορία στα Παραρτήματα διαρκεί όπως
και στα Κεντρικά γραφεία, από ώρας 8.00 έως
16.00, παρατεινόμενη -ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από

της ώρας 18.00.
Η εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσει και υπογράφει τους πίνακες
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα
των αποτελεσμάτων και τον ονομαστικό πίνακα
των ψηφισάντων μελών και τους αποστέλλει
αυθημερόν και το ταχύτερο με ΦΑΞ στην ΕΑΑΝ
(ΦΑΞ: 210 3310429), για τη συγκεντρωτική καταμέτρηση των ψήφων και τον έλεγχο των ψηφισάντων βάσει του γενικού πίνακα των Μελών
της ΕΑΑΝ, προς αποφυγή τυχόν διπλοψηφίας.
Οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών
των Παραρτημάτων αποστέλλουν με κάθε δυνατό μέσον, τα πρωτότυπα των πινάκων αποτελεσμάτων και ψηφισάντων, δεόντως επικυρωμένα
από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
αυθημερόν, στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΑΑΝ,
για περαιτέρω έλεγχο.
(3) Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία, είναι οπωσδήποτε μυστική, και
θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
(α) Προσέλευση ψηφοφόρων, είσοδος σε ένα
από τα εκλογικά τμήματα (Κεντρικά ΕΑΑΝ), που
θα είναι κατανεμημένοι σύμφωνα με το αρχικό
γράμμα του επωνύμου τους.
(β) Παράδοση της ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΝ ή
της αστυνομικής, στην εφορευτική Επιτροπή, για
έλεγχο και διαγραφή του ονόματος από το σχετικό πίνακα (μητρώα Μελών ΕΑΑΝ) και παραλαβή έγκυρου φάκελου μετά του ψηφοδελτίου.
(γ) Ο ψηφοφόρος αποσύρεται πίσω από το υφασμάτινο παραπέτασμα για τη συμπλήρωση, με τον
απαιτούμενο αριθμό σταυρών, του ψηφοδελτίου
(μαύρο ή μπλε στυλό διαρκείας μόνο) το οποίο στη
συνέχεια τοποθετεί εντός του φακέλου.
(δ) Ρίψη του φακέλου εντός της κάλπης και παραλαβή της ταυτότητάς του από την Επιτροπή.
Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω

σταυρών προτιμήσεως, διευκρινίζονται τα
ακόλουθα:
(α) Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό είναι άκυρο.
(β) Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους
προβλεπόμενους σταυρούς είναι και πάλι άκυρο.
Εάν σε ένα ψηφοδέλτιο έχουν τεθεί, σε οιαδήποτε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από
τους προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλτιο
είναι άκυρο.
Ο αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών, θα
αναγράφεται στον τίτλο της κατηγορίας των υποψηφίων.
(γ) Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως είναι έγκυρο. Απλώς θα στερηθούν σταυρού προτιμήσεως οι υποψήφιοι μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών που δεν θα έχει τεθεί σταυρός.
(δ) Οι υποψήφιοι, δύνανται να έχουν εφοδιασθεί
εκ των προτέρων από την ΕΑΑΝ με 80 ψηφοδέλτια έκαστος. Η τοποθέτησή τους όμως στον έγκυ-
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ρο φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το παραβάν.
Η ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απαγορεύεται,
ως ορίζει η κοινή Υπουργική Απόφαση.
Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εντός και πέριξ των χώρων της ΕΑΑΝ,
αποτελεί παράβαση του εκλογικού νόμου και αντιδεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά.
(4) Ψηφοδέλτια – Υποψηφιότητες
Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυπωθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2012.
Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, δύνανται οι
υποψήφιοι να παραλαμβάνουν ψηφοδέλτια και προ
των εκλογών.Tο ψηφοδέλτιο μετά την συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παραδιδομένου από την
εφορευτική επιτροπή φακέλου κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας, πίσω από το παραβάν. Η εφορευτική
επιτροπή, πάντως, θα παραδίδει υποχρεωτικά και
το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια θα
αναγράφουν χωριστά κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και κατ’ αλφαβηική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαιτούμενους
σταυρούς για κάθε ειδικότητα.
Ήτοι:
Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος (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 επωνύμου και
με τρόπο ώστε να μη χωρεί καμία αμφιβολία σε
ποιον ανήκει. Επίσης, ο σταυρός πρέπει να τίθεται
με μαύρο ή μπλε στυλό.
Δικαίωμα ψήφου, έχουν άπαντα τα τακτικά
και ορφανικά μέλη της ΕΑΑΝ ανεξάρτητα φύλου
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και βαθμού. Aπό την οικογένεια του αποβιώσαντος, μόνο ένα μέλος θα ψηφίζει (με σειρά χήρα,
μεγαλύτερο τέκνο κ.ο.κ.) εφόσον λαμβάνουν μέρισμα από το M.T.N. Η επίδειξη ταυτότητας, είτε
της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει την εφορευτική
επιτροπή) είτε της αστυνομικής, είναι απαραίτητη.
Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα
και δεν είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος
στο ΜΤΝ. Μετά την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ ξεπερνούν τα 12.000. Ο αριθμός αναφέρεται για να
συνειδητοποιηθεί, πόση σημασία έχει η ταχεία,
αθόρυβη, με τάξη και άνευ περιττών χρονοτριβών ψηφοφορία.
Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και
Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας απ’
αυτούς, δικαίωμα έχουν και Αρχιπλοίαρχοι. Η
υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα
για την κατηγορία Αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.
Τα ορφανικά μέλη (χήρες, ορφανά) ως υποψήφιοι θα τίθενται στην κατηγορία του αποβιώσαντος προστάτου μέλους της ΕΑΑΝ, εκτός της
κατηγορίας Προέδρου – Αντιπροέδρου.
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευτικές Επιτροπές, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική αίτηση ως τα αναφερόμενα στη συνέχεια
αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και
Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμβάνεται από την ΕΑΑΝ και θα πρέπει να
έχει παραδοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2012.

ση και να δημοσιευθούν στο περιοδικο «Θαλασσινοί Απόηχοι».
Το βιογραφικό αυτό σημείωμα μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους
ταυτότητας και εκδόσεως του 2012 με πολιτική
περιβολή.

Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να αποστείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβολής
υποψηφιότητας, αποκόπτοντάς το από το περιοδικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το
τεύχος, μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο)
αρκεί να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την ΕΑΑΝ μέχρι την 4η Οκτωβρίου 2012 ή προσερχόμενοι οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν τα αντίστοιχα έντυπα.
Την 4η Οκτωβρίου 2012 θα συνέλθει το ΔΣ, θα
επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιότητας και θα τον αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
λάβουν γνώση αυτού προσερχόμενοι στην ΕΑΑΝ. Μέχρι την Tρίτη 30 Oκτωβρίου, θα είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια για την παραλαβή τους από
τους επιθυμούντες υποψηφίους.
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων
Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε
κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Εντευκτηρίου για ενημέρω-

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται
από κανονικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα
καθοριστούν διά κληρώσεως. Τυχόν περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι θα παραμείνουν ως αναπληρωματικοί. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θα είναι το αρχαιότερο μέλος.
Στα εκλογικά τμήματα θα παρίστανται ανά ένα
ή δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής και γραμματέας.
Η κεντρική εφορευτική επιτροπή και οι εφορευτικές επιτροπές των Παραρτημάτων θα διεξαγάγουν την όλη διαδικασία των εκλογών μέχρι πέρατος αυτής, οπότε και θα υπογράψει αυθημερόν το
σχετικό πρωτόκολλο των συνολικών αποτελεσμάτων. Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ θα παραλάβει ενυπογράφως το πρωτόκολλο αυτό, προκειμένου να επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία
να υποβληθεί στον ΥΕΘΑ μέσω ΓΕΝ για την έκδοση
της σχετικής αποφάσεως διορισμού του νέου ΔΣ.
Τυχόν ενστάσεις, απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές τελεσιδίκως αποκλειστικά από την κεντρική
εφορευτική επιτροπή και από τις εφορευτικές επιτροπές των Παραρτημάτων αντίστοιχα, εντός δύο
(2) ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Oι αποφάσεις των εφορευτικών επιτροπών
των Παραρτημάτων επί των ενστάσεων, γνωστοποιούνται στην Kεντρική Eφορευτική Eπιτροπή για
έλεγχο.
Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη αποστολή της εφορευτικής επιτροπής, παρακαλούνται
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τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητα, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο προσφέροντες έτσι
σημαντική βοήθεια στο σώμα των Αποστράτων.
Αιτήσεις για συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 4
Οκτωβρίου, είτε δι’ αποστολής του σχετικού εντύπου,
αποκόπτοντάς το από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας
το, είτε προσερχόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ.
Kατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και
της καταμέτρησης, απαγορεύεται να υπάρχουν στυλό χρώματος πλην κόκκινου.
Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλφων για ψηφοφορία την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ
Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός –λόγω της
συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων 11.00-12.30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα προσελεύσεως, ανάλογα του
αρχικού γράμματος επωνύμου:

1) Α έως Δ και Σ: 08.00-10.00
2) Ε έως και Κ: 10.00-12.00
3) Λ έως και Π: 12.00-14.00
4) Ρ έως Τ και Ω: 14.00-16.00
5) Ανεξάρτητα επωνύμου: 16.00-18.00 (περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφοφόρων).
Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι συμβουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευση
των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για αρχαιρεσίες 25ης Νοεμβρίου 2012
«ΘΑ» Νο 109. Ανακοίνωση + Νομοθεσία + Υπόδειγμα υποψηφιότητας
ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και Ημερομηνίες Υποβολής
Ιούλιος – Αύγουστος 2012 «ΘΑ» Νο 110. Ομοίως ως άνω.
Μέχρι 4/10/12 κατάθεση δηλώσεων υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικών
Σεπτέμβριος 2012
Επιτροπών
Οκτώβριος 2012 (5/10/12) Έγκριση από ΔΣ υποψηφιοτήτων (ΔΣ + Εφορευτικές Επιτροπές)
«ΘΑ» Νο 111. Ανακοίνωση + Νομοθεσία + Ανακοίνωση ονομάτων
Οκτώβριος 2012
υποψηφίων ΔΣ και Εφορευτικής Επιτροπής. Οι «ΘΑ» πρέπει να κυκλοφορήσουν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2012.
Από 5/10/12 μέχρι 20/11/12 ανάρτηση βιογραφικών στον Πίνακα
Ανακοινώσεων ΕΑΑΝ. Από 8/10/12 μέχρι 30/10/12 εκτύπωση ψηφοΟκτώβριος 2012:
δελτίων. Μέχρι 30/10/12 αποστολή ψηφοδελτίων σε παραρτήματα και
διάθεσή τους σε υποψηφίους.
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 09.00-16.00 αρχαιρεσίες στα γραφεία της ΕΑΝοέμβριος 2012:
ΑΝ και στα παραρτήματα αυτής.
Νοέμβριος – Δεκέμβριος Δημοσίευση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών στους «ΘΑ» Νο 112 (Νοέμ2012
βριος – Δεκέμβριος 12)
Μάιος – Ιούνιος 2012
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Ο Γερμανός ναύαρχος Wilhelm Canaris
Τα πρώτα βήματα ενός κατασκόπου
Γράφει ο Πλοίαρχος (O) εα Xρ. Iδ. Kούσουλας ΠΝ

O

με ελληνικό όνομα, Ιταλικής καταγωγής,
αλλά Γερμανός ναύαρχος Κανάρης, με
την τοποθέτησή του, από τον ίδιο τον
Χίτλερ τον Ιανουάριο 1934, ως Αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών του Γερμανικού Στρατού, απέκτησε τόση δύναμη ώστε, να πληροφορεί και να
ενημερώνει τον Αρχηγό του για την κατάσταση του
κόσμου ή και να τον αποτρέπει στην εμπλοκή σ’
ένα πόλεμο. Με αυτόν, λοιπόν, τον άνθρωπο θα
ασχοληθούμε, σε αυτό μας το πόνημα.
Ήταν ένας χαμηλού αναστήματος και μυστικοπαθής άνδρας, με μία μελαγχολική έκφραση και
με χαρακτηριστικό γνώρισμα το δέσιμο των χεριών, πίσω στην πλάτη του. Έξυπνος, ειλικρινής,
παρατηρητικός, σκληρός, υπομονετικός, με μπλε
μάτια και ασημένια μαλλιά, πολυμαθής. Ομιλούσε απταίστως τη Γαλλική, Αγγλική, Ρωσική,
Ισπανική γλώσσα. Εκτός των άλλων, ο ναύαρχος
Κανάρης λόγω της ισχύος εκ της θέσεώς του, θα
ζούσε μια Οδύσσεια ραδιουργιών, μοναδική στη
σύγχρονη Ιστορία.
Εμείς θα αναφερθούμε στα νεανικά χρόνια του
ανθρώπου αυτού με την πολύπλευρη προσωπικότητα και στο ταλέντο του στις μηχανορραφίες,
κάτι που φάνηκε αμέσως και υπήρξε αιτία, πολύ αργότερα, κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, να
ανατεθεί η αρχηγεία της αντικατασκοπίας σ’ έναν
άνθρωπο του «Ναυτικού», για τη Γερμανία κάτι
μακράν από κάθε παράδοσιν.
Ήταν τότε, που ο νεαρός Κανάρης ήτο αξιωματικός πληροφοριών του αντιτορπιλικού
«Dresden» κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και
όπου κατά τη ναυμαχία των νήσων Φόκλαντ, 8

O Γερμανός Nαύαρχος Wilhelm Canaris

Δεκεμβρίου 1914, ήτο το μοναδικόν πλοίον που
είχε διαφύγει της Αγγλικής νίκης και για 100
ημέρες είχε κατορθώσει να κρυφτεί από τους Εγγλέζους που το αναζητούσαν, εκεί στις ακτές της
Χιλής, το Μάρτιο 1915. Όταν το ανεκάλυψαν και
το εβομβάρδισαν, ο Κανάρης για να το σώσει, με
μία βάρκα επλησίασε το Αγγλικό αντιτορπιλικό
«Glasgow» και επεβιβάσθη αυτού για να διαμαρτυρηθεί στον πλοίαρχο, ότι το πλοίον του ευρίσκετο σε ουδέτερα ύδατα και δεν ήτο εις θέσιν να
πολεμήσει. Κατά βάσιν, ήθελε να κερδίσει χρόνον, ούτως ώστε ο κυβερνήτης του «Dresden»
να βυθίσει το πλοίον, για να μην συλληφθεί υπό

ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2012

25

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

των Άγγλων.
Μια αιφνιδία έκρηξη όμως εβύθισε το Dresden
και τότε ο Κανάρης εγκατέλειψε το «Glasgow»
για να ευρεθεί μαζί με το Γερμανικό πλήρωμα,
το οποίον είχε βγει στη στεριά και έψαλλε τον
Εθνικό Ύμνο βλέποντας τη σημαία του πλοίου
να κυματίζει ακόμη, έως ότου χάθηκε στο βυθό
του κόλπου. Αργότερα, και ενώ οι υπόλοιποι του
πληρώματος παρέμενον εις μίαν νήσον του Ειρηνικού υπό την επιτήρηση των Χιλιανών Αρχών,
ο Κανάρης, όμως, με μία λέμβο ψαρέματος, κατόρθωσε να φθάσει στη Χιλή και εκεί στη Γερμανική Πρεσβεία του Σαντιάγο, όπου του έδωσαν
έγγραφα, παρουσιάζοντάς τον ως Αγγλοχιλιανό
έμπορο, με το όνομα Read Rosas.
Μετά, με αυτοκίνητο έφθασε στο Osorno και
μεταμφιεσμένος σε μιγάδα, καταχείμωνο διά
μέσου των Ανδέων, στην Αργεντινή. Εκεί, από
μία μικρή πόλη πήρε το τρένο για το Μπουένος
Άιρες και με εισιτήριο επί του ολλανδικού πλοίου
«Fusia» έφθασε στο Ρόττερνταμ.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1915, ο Κανάρης έφθασε στο Βερολίνο, ένα πραγματικά «φάντασμα»
ανθρώπου. Είχε προσβληθεί από ελονοσία και
εντερίτιδα. Η περιπέτειά του, όμως, είχε γίνει
γνωστή και ο Κάιζερ τότε απένειμε στο νεαρό
υποπλοίαρχο τον Σιδηρούν Σταυρόν, ενώ λίγο
αργότερα προήχθη εις πλωτάρχην. Αρχάς του
1916 τον ευρίσκομεν στη Μαδρίτη, ως μυστικό
πράκτορα και εκεί, διά πρώτη φορά, υπέπεσε
στην αντίληψη και εν συνεχεία παρακολούθηση των Αγγλικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ήταν
τότε, που ο Μυστικός Πόλεμος μεταξύ Αγγλίας
- Γερμανίας είχε αρχίσει. Υπήρχαν μεγάλα τμήματα, όπως η κυριαρχία στη Μεσόγειο και το
Σουέζ, ο έλεγχος των Αραβικών και περσικών
πετρελαίων και για την Αγγλία η επικοινωνία με
την Αυτοκρατορία, πέραν του Σουέζ. Τα γερμανικά υποβρύχια, με βάση το λιμένα Pola εις την
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To U-35

Αδριατικήν επέφερον μεγάλες απώλειες επί των
συμμαχικών πλοίων, πολλών εκ των οποίων η
βύθισης, οφείλετο εις την κατασκοπία του Κανάρη, εις την Καρθαγένη. Τότε, εστάλη ειδικός πράκτωρ της ΜΙ-6 στην Ισπανία, για να «φονεύσει ή
συλλάβει» το νεαρό Γερμανό.
Επειδή, την εποχή εκείνη ο Κανάρης ήτο άρρωστος, αφού η ελονοσία είχε επιστρέψει και
πάλιν, ο προϊστάμενός του απεφάσισε να τον
στείλει πίσω στη Γερμανία, για να αναρρώσει.
Έτσι, ντυμένος σαν μοναχός και παριστάνοντας
τον προσκυνητή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, ο Κανάρης διέσχισε τη Γαλλία, με προορισμό
την Ιταλία. Αλλά, αντί για την Ασσίζη επήγε στην
Domodossola, μία πόλη στα σύνορα της Ελβετίας. Εκεί, οι Συμμαχικές Μυστικές Υπηρεσίες τον
ενετόπισαν, τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν και
θα τον περνούσαν σε δίκη, ως Γερμανό κατάσκοπο. Κατόρθωσε, όμως να αποφύγει την δίκη
λέγοντας ότι υποφέρει από φυματίωση, αφού
προηγουμένως είχε δαγκώσει τη γλώσσα του,
δημιουργώντας αιματώδη βλέννα.
Ισχυροί φίλοι, συμπεριλαμβανομένου και του
νεαρού αξιωματικού Φράνκο, όταν άκουσαν για
σύλληψη του Κανάρη, έκαναν διαμαρτυρίαν στον
Ιταλό πρέσβη στην Μαδρίτη, με αποτέλεσμα ο
Κανάρης να γλιτώσει από το εκτελεστικό απόσπασμα.
Επέστρεψε στη Μαδρίτη και από εκεί, οι Γερμανοί με τον ασύρματο ειδοποίησαν ένα υποβρύχιο
να έλθει να τον παραλάβει, πλην όμως, η Αγγλική

Υπηρεσία αποκρυπτογραφήσεως υπέκλεψε το
μήνυμα και έτσι οι Άγγλοι ετοιμάζοντο να συλλάβουν το υποβρύχιον και τον Κανάρη. Κυβερνήτης
του U-35 ήτο ο διάσημος υποπλοίαρχος Arnauld
de la Perière, ο Γερμανός άσσος των υποβρυχίων, στη Μεσόγειο.
Το ραντεβού ήτο, στον κόλπο Salistrona στην
Καρθαγένη. Εκεί, έφθασε ο Κανάρης παρακολουθούμενος από Άγγλους πράκτορας και επεβιβάσθη του α/τ «Roma». Από πληροφορίες Ισπανών
πρακτόρων, σύντομα οι Άγγλοι θα εγνώριζαν,
πως θα διέφευγε ο Κανάρης και είχαν ετοιμάσει το σχέδιόν των. Δύο γαλλικά υποβρύχια το
«TOPAZE» και «OPALE» θα ανέμενον το U-35
για να του εκτοξεύσουν τορπίλας. Σε περίπτωση
αποτυχίας, υπήρχε μία μοίρα εκ τριών πλοίων
επιφανείας και σμήνος αεροπλάνων με τορπίλες, επίσης.
Η νύχτα ήτο σκοτεινή, όταν ο Κανάρης και δύο
άλλοι αξιωματικοί με μία ψαρόβαρκα άφηναν
το λιμάνι και έβγαναν στο πέλαγος. Αμέσως, οι
Άγγλοι πληροφορήθησαν την αναχώρηση και σήματα αντηλλάγησαν μεταξύ των υποβρυχίων και
των τριών πλοίων που ευρίσκοντο στο πιθανόν
σημείον του ραντεβού με το U-35. Εκεί όμως,
πλήθος από ψαρόβαρκες είχε μαζευτεί, που σε
καθεμία μπορούσε να ευρίσκεται ο Κανάρης.
Το U-35 εγλύστρισε στον κόλπο Salitrona
στις 02.30 την 1η Οκτωβρίου, και ο κυβερνήτης
Arnauld de la Perière από το περισκόπιο είδε ότι
ευρίσκετο περικυκλωμένος από εκατοντάδες
ψαρόβαρκες. Οι εντολές ήσαν, να προσέξει μία
βάρκα που στο έμπροσθεν μέρος της θα έφερε
φωτισμένο το γράμμα από τα σήματα mors Μ.
Αλλά, όλες οι βάρκες δυστυχώς, αυτού του εί-

δους, έφερον έμπροσθεν των φωτισμόν.
Είχε αρχίσει να φωτίζει και την 06.30 ο Arnauld
de la Perière είδε ένα καΐκι που έφερε μία κόκκινη σημαία με το γράμμα Μ. Ήταν ο Κανάρης. Ο
κυβερνήτης πλεύρισε το καΐκι και εκεί ο Κανάρης και δύο άλλοι επήδησαν στο εσωτερικό του
υποβρυχίου και εξαφανίσθησαν. Το υποβρύχιον,
ακολούθως, κατεδύθη και έβαλε πορεία στην
Αδριατική. Οι κυβερνήται των άλλων πλοίων και
των δύο υποβρυχίων δεν είδον τίποτα, λόγω του
ανατέλλοντος ηλίου. Ο Κανάρης είχε κερδίσει
τον πρώτο γύρο με τους Άγγλους, που από τότε
έμαθαν γι’ αυτόν, πάρα πολλά.
Επίλογος
Μετά από πολλά χρόνια, οι Σύμμαχοι θα εύρισκαν
τον αντίπαλον αυτόν ως Αρχηγό της Αντικατασκοπίας του Γερμανικού Γενικού Επιτελείου. Και
εκεί, εδόθησαν μάχες με νίκες και ήττες, αλλά και
με κοινή προσπάθεια για ειρήνη.
Ως γνωστόν, ο Ναύαρχος Κανάρης, άχρωμος
πολιτικά, από την πρώτη ημέρα της ανόδου του
ναζισμού αντελήφθη τον επερχόμενον κίνδυνον
νέου πολέμου, δι’ αυτό αφού συνετάχθη με άλλους αντιφρονούντας, κατέβαλε προσπάθειες διά
την αποτροπήν του. Από τη θέση που κατείχε προσπάθησε να ενημερώσει, προ και κατά τον πόλεμον, τους αντιπάλους του διά σημαντικές κινήσεις
του Αρχηγού του ή την υπό της Γερμανίας κατοχήν
μυστικών όπλων, ιδίως των πυραύλων V1 και V2.
Την τελευταίαν προσπάθειάν του διά την επίτευξιν
ειρήνης με τους Συμμάχους και τη μετάβασίν του,
με κίνδυνον της ζωής του εις την Γαλλίαν, θα περιγράψωμεν με άλλη ευκαιρία..

Arnauld de la Perière: Υποπλοίαρχος - Κυβερνήτης του U-35, γόνος μεγάλης Γαλλικής οικογένειας Arnauld του 17ου αιώνος, Γερμανός υπήκοος. Είχε αποκτήσει σημαντική φήμη από τις επιτυχείς καταβυθίσεις πολλών συμμαχικών πλοίων. Από προηγούμενη επίσκεψή
του εις Καρθαγένη, δι’ επίδοσιν επιστολής του Γερμανού Αυτοκράτορα εις τον Βασιλέα Αλφόνσο, ήτο γνώστης της τοπογραφίας και
ναυσιπλοΐας του λιμένος, δι’ αυτό και διετάχθη να παραλάβει τον Κανάρη. Απεβίωσε το 1941 με το βαθμό του αν/ρχου και ο τάφος του
ευρίσκεται στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο «Invalid» του Βερολίνου.
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«Οι των υφ’ Ηλίω πάντων Προύχοντες
Ευγενεία»1… (Ο Ευγενέστερος Λαός υπό τον
Ήλιον)
Γράφει ο Πλωτάρχης (ε) εα Δημ. E. Kομνηνός ΠΝ

Tο

ελληνικό πνεύμα, που επί αιώνες
–και μέχρι μόλις πριν από εβδομήντα χρόνια– κατάγαυζε το στερέωμα της ανθρωπότητας, φαίνεται ότι εξάντλησε τη δημιουργική του σφριγηλότητα.
Στη σκηνή της ιστορίας, ένας ετερόκλητος
ερασιτεχνικός θίασος: φασουλίδες, αρλεκίνοι,
σαλτιμπάγκοι και πιερότοι, παίζουν, χορεύουν και
τραγουδούν, ο καθένας το δικό του σκοπό. Η παρδαλή ορχήστρα αυτοσχεδιάζει, υπακούοντας λες,
στις εντολές ενός αόρατου κορυφαίου, κι αδιαφορώντας για το ακροατήριο που παρακολουθεί
απορημένο και ανίσχυρο τα συμβαίνοντα.
Ποιος ρωτήθηκε ποτέ για το συστηματικό
εποικισμό και την ανεξέλεγκτη δημογραφική
αλλοίωση της χώρας, την οποία ενεθάρρυνε και
επέβαλε μια πολιτική δημοσιογραφική και πνευματική «ελίτ», ενάντια στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Eλλήνων πολιτών; Ποιος
νομιμοποίησε την ύπουλη και συστηματική αποεθνοποίηση της Ελλάδος; Ποιος εξουσιοδότησε
αυτούς (και όλους τους προηγούμενους κυρίους
και κυρίες) να παίρνουν, καθοριστικές και μοιραίες για την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού
αποφάσεις, περιφρονώντας βάναυσα τη γνώμη
αυτού του λαού;
Οι τηλεοπτικοί εισαγγελείς των ευγενών
προαστίων, με τις ρηχές ριζοσπαστικές απόψεις
και τα βαθειά συντηρητικά συμφέροντα, κινούν
καθημερινά απειλητικά το δάχτυλο σε όποιον
τολμήσει να αμφισβητήσει την ορθότητα της
προοδευτικής αληθείας, παραλύοντας τα εθνικά
ανακλαστικά των Ελλήνων και κρατώντας σε
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ιδεολογική ομηρία έναν ολόκληρο λαό.
Η πανάρχαιη γλώσσα ακρωτηριάζεται, η ιστορία παραχαράσσεται, η θρησκεία λοιδορείται, η
εθνική ταυτότητα αυτού του λαού αμφισβητείται, ο κοινωνικός ιστός διαρρηγνύεται, η άλλοτε
ειρηνική κοινωνία μετατρέπεται σε έναν εκρηκτικό πολυφυλεκτικό χυλό, χωρίς ταυτότητα και
εθνική συνείδηση.
Ερωτήσω υμάς καγώ λόγον ένα:
«-Εν ποία εξουσία ποιείτε ταύτα;»
Περιμετρικά, οι πτωματοφάγοι της περιοχής
ξεθάρρεψαν με την οσμή επικείμενου πτώματος και με δηλώσεις και πράξεις κουρελιάζουν
προκλητικά και απροκάλυπτα κάθε ίχνος εθνικής
κυριαρχίας και αξιοπρέπειας, ενώ οι περιδεείς
«ηγέτες» του δύστηνου αυτού τόπου υποκρίνονται, στο όνομα μιας καταγέλαστης σύνεσης, ότι
αγνοούν την ύβρη («Σώφρον, το του ανάνδρου
πρόσχημα» - κατά τον Θουκυδίδη).
Οι υψιπόλιδες των Αθηνών, βομβαρδίζουν
καθημερινώς τον τάλανα λαό με «ισοδύναμα»
και «διαρθρωτικές», αλλά ουδείς έκανε ποτέ
τον κόπο να ενημερώσει τους Έλληνες για τον
ανατροφοδοτούμενο επιθετικό αλυτρωτισμό
των βορείων, βορειοδυτικών και, κυρίως, ανατολικών γειτόνων.
Μια συνωμοτική κρυψίνοια και σιωπή από
μέρους τόσο των (κατά τα άλλα λάλων) εθνοπατέρων, όσον και των εγνωσμένης εγκυρότητος
και πατριωτισμού ελληνικών ΜΜΕ, περιβάλλει
τις δραστηριότητες ποικιλώνυμων συλλόγων,
σωματείων και οργανώσεων που οσημέραι ξεφυτρώνουν στην Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη κι

επ’ εσχάτως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, για την
προώθηση ανύπαρκτων δικαιωμάτων προκατασκευασμένων «εθνικών μειονοτήτων».
Η –καθ’ υπόθεσιν εργασίας– Ελληνική Διοίκησις, υποθάλπει και χρηματοδοτεί από το ανεπαρκές και γλίσχρο δάνειο διαθέσιμο του ελληνικού
γαζοφυλακείου, τις νεφελώδεις δραστηριότητες
δεκάδων ΜΚΟ, οι οποίες εν κρυπτώ και παραβύστω απεργάζονται την προάσπιση σε διεθνή
φόρα (Διεθν. Δικαστήριο, Διεθν. Αμνηστία κ.λπ.)
κατασκευασμένων παραβιάσεων των «δικαιωμάτων» παρανόμως και προκλητικώς παρεπιδημούντων –εγκληματιών κατά το μεγαλύτερο
ποσοστό τους– επήλυδων.
Μόλις προσφάτως πρώην πρωθυπουργός(!)
«φίλης και συμμάχου» χώρας εδήλωσεν ανενδοιάστως αυτό που ήταν (ή θα έπρεπε να είναι) από
τριακονταετίας τουλάχιστον γνωστό, στην εθνικά υπερήφανη ελληνική διοίκηση: ότι πράκτορες
του κράτους του πυρπολούσαν τα ελληνικά δάση
(τα οποία συνεχίζουν να αποτεφρώνονται...) και
σύμπας ο πολιτικός κόσμος αντέδρασε προτρέποντας τους πολίτες να προσέχουν τα... τσιγάρα

τους (μήποτε οι αδέσποτες «γόπες» στερήσουν
την απόλαυση της πυρπόλησης της ελληνίδας γης
από τους αδίστακτους εμπρηστές της).
Δάση αποτεφρώθηκαν, περιουσίες έγιναν στάχτη, ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, δισεκατομμύρια
δαπανήθηκαν σ’ έναν ύπουλο υπερτριακονταετή
(!) ακήρυχτο πόλεμο και δεν βρέθηκε, μετά τη δημόσια ομολογία του κουμπάρου, ούτε ΕΝΑΣ από
τους αμερίμνως περιερχομένους τα απανταχού
κοσμικά θέρετρα, αφρόντιδες κυβερνήτες του
δυστυχούς αυτού τόπου, να προβεί σε δημόσια
εξιλεωτική αυτοχειρία για τα θλιβερά αποτελέσματα της πεφωτισμένης επιστασίας του!
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα κι αν συνέβαιναν
αυτά τα τραγικά, κωμικά κι απίστευτα, θα είχε γίνει κοινωνικός σεισμός. Όχι όμως και στην χρεοκοπημένη Ελλάδα, που ανίσχυρη υποβάλλεται
σε ένα διαρκή και ταπεινωτικό μιθριδατισμό.
Όμως, λαοί πάμφτωχοι και χρεοκοπημένοι έχουν
επιζήσει. Λαοί χωρίς αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια δεν έχουν – και δεν τους πρέπει να έχουν
– καμιά ελπίδα. Και η απορία κάθε νηφάλιου ανθρώπου είναι μεγάλη:
Μα, καλά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με λύσσα πολεμούν ό,τι κρατούσε αυτό το λαό ενωμένο
και όρθιο, θα μεταναστεύσουν όταν ολοκληρώσουν το «έργο» τους; Σε ποια κοινωνία θα ζήσουν
τα παιδιά τους; Είναι δυνατό να μη βλέπουν ότι η
ζωή σε αυτό τον τόπο μεταβάλλεται –μεταβλήθηκε ήδη– σε εφιάλτη;
Όμως, θα ήταν πραγματικά άδικο να επιρρίπτουμε ευθύνες στους ανθρώπους που πρωταρχικό τους μέλημα είναι η απάλειψη της εθνικής μνήμης και η εσπευσμένη νομιμοποίηση της
εισαγόμενης κομματικής πελατείας. Στους ευδαίμονες συμποσιαστές που, κακή τη μοίρα της
κάποτε υπερήφανης Ελλάδος, έτυχε τούτη την
κρίσιμη ιστορική στιγμή, να διαχειρίζονται την
τρισχιλιετή ιστορία του «ευγενέστερου λαού υπό
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τον ήλιο». Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμίαν
ευθύνη. Ακέραιη την ιστορική ευθύνη φέρουν
όλοι οι Έλληνες που, έναντι ευτελούς οικονομικού αντιδώρου, συναινούν στην τμηματική
απαλλοτρίωση της πατρίδας τους γενόμενοι – O
sancta simplicitas!2- οικεία βουλήσει, «των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι»,
κατά τον προφητικό Κ. Παλαμά.
Θα παρουσιασθεί, άραγε, γι’ άλλη μια φορά το
φάσμα της αρχαίας Ελληνίδας μάνας «διακελεύσασθαι ώστε άπαν ακούσαι το των Ελλήνων (πολιτικών...) στρατόπεδον»: «Ω δαιμόνιοι, μέχρι

πόσου έτι πρύμνην ανακρούσεσθαι;»3.
Έχουν απομείνει αρκετές πραγματικά πατριωτικές δυνάμεις, να ξαναδώσουν σε αυτόν το χιλιοπροδωμένο λαό τη χαμένη του αξιοπρέπεια
πριν οδηγηθεί, μοιραίος και ιδανικός αυτόχειρας
στη λήκυθο της Ιστορίας; Ή θα ακουστεί από τα
βάθη των αιώνων η αμείλικτη ετυμηγορία της
αρχαίας Νέμεσης:
«Το γε νυν ελευθερίας επιθυμείν άωρον·
δέον υπέρ του μηδέ αποβαλείν αυτήν αγωνίζεσθαι πρότερον»4.
Το όχι πολύ μακρινό μέλλον θα το δείξει.

1. Φλάβιος Ιώσηπος: Ιστορία Ιουδαϊκού Πολέμου. (Από την ομιλία του Εβραίου βασιλιά Αγρίππα προς τους Ιουδαίους, αναφερόμενου
στους Έλληνες).
2. «Ω αγία αφέλεια!» (Γιαν Χους 1369-1415).
3. «Βρε κακομοίρηδες, μέχρι πόσο ακόμη θα υποχωρείτε;» (Ηροδότου Ιστορία – Ουρανία).
4. «Πέρασε ο καιρός που μπορούσατε να επιθυμείτε ελευθερία· έπρεπε να είχατε αγωνισθεί γι’ αυτήν πριν τη χάσετε».
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Θούριος των Υποβρυχίων
Γράφει ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης ΠN

«Θ

ούριος» είναι ένα έμμετρο κείμενο με πολλά στοιχεία αφήγησης
ενός ορμητικού, μαινόμενου, πολεμικού και πατριωτικού ύμνου με σκοπό να μεταφέρει και να προσδιορίσει το αύριο, επιδιώκοντας να καλλιεργήσει με αυτό την ψυχική διάθεση και να καταστήσει κατανοητές αφηρημένες
ιδέες των «δικαίων του ανθρώπου».
Ο πιο γνωστός θούριος ήταν του εθνομάρτυρα
και πρόδρομου της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου:


«Ως πότε παλικάρια
θα ζούμε στα στενά
μονάχοι σαν λιοντάρια
στις ράχες στα βουνά
σπηλιές να κατοικούμε
να βλέπουμε κλαδιά
να φεύγουμ’ απ’ τον κόσμο
για την πικρή σκλαβιά...»

στες τραχιές πέτρες στα στενά
ο κλέφτης ξεσπαθώνει...».
Την 19 Μαΐου 2012 και εις τα πλαίσια εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων που έλαβε χώρα
στο Θ/Κ Αβέρωφ, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού με επικεφαλής τον μαέστρο της Πλωτάρχη
(Ε) Γ. Τσιλιμπάρη τιμώντας το χώρο που φιλοξενούσε την εκδήλωσή μας σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και έκστασης στους παρευρισκόμενους
τόσο με το ποίημα-Θούριο του κλέφτη που απηγγέλθη από τους άνδρες της μουσικής, όσο και με
τον Θούριο των Υποβρυχίων που ακούστηκε για
πρώτη φορά και σε πρώτη εκτέλεση κάνοντας
τους παρευρισκόμενους να νοιώσουν μια έντονη
ανατριχίλα.

Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης για να
έχει σε εγρήγορση τα πληρώματα του στόλου
είχε καθιερώσει, ως τονωτικό εγερτήριο, το ποίημα-θούριο των κλεφτών του Αλέξανδρου Ρίζου
Ραγκαβή:

«Την Ελληνική σημαία μάνα μου
την αγαπώ,
έχει τ’ ουρανού το χρώμα και
στη μέση το Σταυρό
Κι αν πεθάνω εις τη μάχη εις τα
κρύα τα νερά,
Μην με κλαίτε συναδέλφοι
του στολίσκου μας παιδιά»

«Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά
στους κάμπους πέφτει χιόνι
μες τ’ άγρια τα σκοτεινά

Πέρασαν αρκετά χρόνια από το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, τότε που οι συνάδελφοι των υποβρυχίων έπαιρναν δύναμη και κουράγιο μέσα από τα
δυο τετράστιχα του θούριου.
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Η αρχή για την καταγραφή του Θούριου των
Υ/Β έγινε από τον επικεφαλής της μουσικής εα
Πλωτάρχη (Ε) Παναγιώτη Μυστακίδη αρχιμουσικό του Αρχηγείου Στόλου. Ο συνάδελφος αφηγείται:
«Το 2008 με κάλεσε ο τότε Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Σπυρίδων Δημουλάς και με προέτρεψε να επισκεφθώ στον Πειραιά τον παλαίμαχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Αντιπλοίαρχο
Ευάγγελο Κουρή προκειμένου να μου εκμυστηρευτεί δυο τετράστιχα τα οποία τραγουδούσαν τα
πληρώματα των υποβρυχίων κατά την διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με κύριο στόχο και
σκοπό αφενός να μην χαθεί ένα πολύτιμο ιστορικό στοιχείο και αφετέρου να εξεταστεί η δυνατότητα μουσικής αξιοποίησής των.
Τηλεφώνησα στον κύριο Κουρή ο οποίος με
υποδέχτηκε με μια ζεστή αγκαλιά που όμοιά
της δεν είχα ξανανιώσει. Μου απήγγειλε τα
δυο τετράστιχα του Θούριου και όπως είναι
φυσικό τα μαγνητοφώνησα προκειμένου να
έχω τουλάχιστον το σκοπό με τον οποίο το
απέδιδαν στις δύσκολες ώρες του πολέμου.
Είχε τέτοιο παλμό, τέτοιο πάθος και τέτοια συγκίνηση η φωνή του που ζωγραφιζόταν στα
μάτια του λες και ζούσε εκείνη τη στιγμή σαν
να ήταν σήμερα».
Η προσαρμογή/ενοργάνωση και ενορχήστρωση του Θούριου είναι έργο του Σπυρίδωνα Προσωπάρη ο οποίος υπηρέτησε ως εθελοντής στις
τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού από τον Οκτώβριο 1997 έως το Νοέμβριο του 2000. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του στη μπάντα του ΠΝ διασκεύασε και άφησε παρακαταθήκη πολλά μουσικά κομμάτια μεταξύ των οποίων και τον Θούριο
των Υ/Β.
Ο Σπύρος Προσωπάρης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1979. Τα πρώτα του μουσικά βήματα τα
έκανε στη φιλαρμονική «Καποδίστριας» ενώ πα-
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O επικεφαλής της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού,
μαέστρος, Πλωτάρχης (Ε) Γ. Τσιλιμπάρης

ράλληλα φοίτησε στο μουσικό ωδείο. Σε ηλικία
16 ετών δημιούργησε υπό τη διεύθυνσή του το
μουσικό σύνολο «Φιλόμουσοι Νέοι». Διευθυντές
και καθηγητές του υπήρξαν οι Χαρίλαος Μανιατόπουλος, Γεώργιος Περούλης, Αναστάσιος Κότσης, Κων/νος Καραμούτσος, Δημήτριος Μάνδυλας, Αναστάσιος Καζιάνης, Γιώργος Αρκούδης,
Αλέξανδρος Παυλάκος, Δημήτριος Μαρινάκης,
Ιωάννης Καστρινός, Μιχάλης Τραυλός, Donato
Renzetti, Lucas Vis και Leon Bly.
Με τη λήξη της θητείας του σπούδασε κρουστά, ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση λαμβάνοντας τα πτυχία αντίστιξης και φούγκας και τα διπλώματα κρουστών και σύνθεσης, όλα με άριστα
και διακρίσεις.
Υπήρξε συνεργάτης της κρατικής ορχήστρας
Αθηνών, της ορχήστρας της Λυρικής σκηνής,
της συμφωνικής ορχήστρας της ΕΡΤ. Ως αρχιμουσικός εμφανίστηκε σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, διευθύνοντας τη μαθητική
ορχήστρα του ωδείου Αθηνών, την ορχήστρα
σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, τη συμφωνική
ορχήστρα νέων Ψυχικού, τη συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, φιλαρμονικές και

O Σπύρος
Προσωπάρης

χορωδίες.
Έχει συνθέσει μουσική (88 έργα) κυρίως για
ορχήστρα πνευστών και έχει ενορχηστρώσει περί τα 600 έργα πλείστα των οποίων έχουν λάβει
βραβεία σε Ελλάδα και εξωτερικό (ΗΠΑ, Ιταλία,
Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία, Πολωνία, Βουλγαρία και Ν. Κορέα).
Τον Ιούνιο 2000 ο Δήμος Πειραιά του ανέθεσε
τη δημιουργία και οργάνωση της Φιλαρμονικής
η οποία ήταν ανενεργή από το 1969, πραγματοποιώντας εκατοντάδες εμφανίσεις σε όλη την
Ελλάδα.
Ο Σπύρος Προσωπάρης έχει τιμηθεί για τη μέχρι σήμερα δραστηριότητά του από πνευματικούς
φορείς της Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας και της Κέρκυρας. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου
αρχιμουσικών φιλαρμονικών στον οποίον είναι
και αντιπρόεδρος του ΔΣ, καθώς επίσης και στην
παγκόσμια ομοσπονδία συμφωνικών μπαντών
και συνόλων (wasbe).
Ανήσυχο μυαλό συνεχίζει τις σπουδές του
στο τμήμα Bachelor Orchestral and Band
Conducting του Fontys Conservatory στο
Tirburg της Ολλανδίας με καθηγητή τον αρχιμουσικό Arjan Tiem, ενώ παράλληλα φοιτά στη
σχολή διεύθυνσης ορχήστρας στην τάξη του αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού στο Ωδείο Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2010 είναι Διευθυντής σχολών και αρχιμουσικός της μπάντας της
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας.

YΓ. H ιστορική απαγγελία του αποβιώσαντα το
2010 Eυάγγελου Kουρή καθώς και η ενορχήστρωση του Θούριου, παραδόθηκαν από τους
Παναγιώτη Mυστακίδη και Γεώργιο Tσιλιμπάρη
στον Eλληνικό Σύνδεσμο Yποβρυχίων του οποίου αποτελούν πλεόν περιουσιακό στοιχείο.
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Ολίγα για το παρελθόν μας
Γράφει o Aξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠN
Πρώην Δικηγόρος

A' μέρος

Tο

κράτος της… «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας», όπως ψευδωνυμικώς
έχει αποκληθεί, προέκυψε από μια
σειρά ενεργειών και γεγονότων του 4ου μ.Χ. αιώνα ιδίως, οι συνέπειες των οποίων, κατά τη
γνώμη μου, δεν είχαν προβλεφθεί (ετερογονία
σκοπών): ο Κωνσταντίνος, αφού επικράτησε των
άλλων δύο διεκδικητών της εξουσίας, μετέφερε
την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
στη μικρή πόλη του Βοσπόρου, στο Βυζάντιο, που
ονομάστηκε Νέα Ρώμη. Δεν φανταζόταν, ίσως,
ότι αυτή η μεταφορά θα κατέληγε στην απελευθέρωση του ελληνισμού από τους Ρωμαίους, με
το μετασχηματισμό της σε πρωτεύουσα μιας νέας αυτοκρατορίας, σε λίγες δεκαετίες, γι’ αυτό
και δεν άλλαξε ονομασία. Εκεί όμως δέσποζεν ο
ελληνισμός ποικιλοτρόπως. Διότι είναι, βέβαια,
γνωστό ότι η ανατολική πλευρά της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας αποτελείτο από διάφορους λαούς, τους οποίους διοικούσαν οι επίγονοι του
Μεγαλέξανδρου, προτού να τους κατακτήσει η
Ρώμη σταδιακά. Αλλά εκεί, η ελληνική γλώσσα
και ο πολιτισμός είχαν διαδοθεί τόσο, που αργότερα την έλεγαν οι Έλληνες «Καθ’ ημάς Ανατολή» και έτσι ήταν, όταν πια η Ρώμη του Τίβερη
είχε γίνει «λεία των Γότθων και των Βανδάλων».
Εδώ, τώρα, ας βγάλουμε δύο… πτυχωτά συμπεράσματα:
Συμπέρασμα πρώτο: Ο ελληνισμός και η γλώσσα του, όταν επικράτησε η Ρώμη, δέσποζε όχι
μόνο στα ελλαδικά εδάφη («Απ’ το Δούναβη ως
την άκρη του Ταινάρου και από τα Ακροκεραύνια
στη Χαλκηδόνα…» λέει ο Παλαμάς) από τη Μακεδονία και Θράκη έως την Πελοπόννησο, τα
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νησιά, την Κρήτη και την Κύπρο, αλλά και στην
Ιταλία του νότου και στο μεγαλύτερο μέρος της
Μικρασίας. Στην Αίγυτπο όμως με τους Πτολεμαίους και στις περιοχές ανατολικώς της Μικρασίας και της Μεσοποταμίας, πόσο δέσποζε δεν
είναι εύκολο να πει κάποιος με βεβαιότητα σήμερα. Λέγονται πολλά ιστορικώς, η αποδεικτική
βεβαιότητα δεν βάζει τη σφραγίδα της εύκολα και
γι’ αυτό η αυθαίρετη και προαντός η… προπαγανδιστική ασυδοσία των ξένων οργιάζει, ενίοτε
ύπουλα.
Μπορούμε όμως να πούμε χωρίς να κινδυνεύουμε να διαψευσθούμε, ότι όταν ο ελληνισμός
υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους, δεν εξαφανίστηκε προφανώς, μολονότι πληθυσμιακώς περιορίστηκε η φυσιολογική του αύξηση είτε από
τις διώξεις, είτε από την εκτεταμένη διασπορά,
είτε από παρακμιακούς λόγους, είτε από κάποιες
επιμειξίες πιθανώς ή και αιμορραγίες ποικίλης
μορφής, που προκάλεσαν όχι μόνο οι Ρωμαίοι,
αλλά και άλλες αιτίες (η δουλεία και η θρησκευτική καταπίεση που ασκήθηκαν δεν ήταν οι μόνες
αιτίες βέβαια). Υπέφερε ο ελληνισμός, αλλά δεν
εξαφανίστηκε. Πολιτιστικώς μάλιστα, «υπέταξε»
τη Ρώμη τόσο που όλοι οι αυτοκράτορες, η ηγετική τάξη και οι διανοούμενοι μιλούσαν ελληνικά, ώστε ο Γιουβενάλης… αγανακτισμένος διασάλπισε τη… φιλοπατρία του με τη φράση «Non
possum Quirites graecam urbem» (Δεν ημπορώ,
Ρωμαίοι, να ανεχτώ την ελληνική γλώσσα στην
πόλη).
Οι Έλληνες, λοιπόν, παρ’ όλα τα γνωστά…
ελαττώματά τους, δέσποζαν (κάπου είχα διαβάσει ότι οι ελληνόφωνοι ήταν 25 εκατομμύρια και

οι κινεζόφωνοι 20 εκατομμύρια). Και δέσποζαν
τόσο, που η νέα θρησκεία του Χριστιανισμού γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και όχι στη λατινική, όπως θα ήταν πιο φυσικό, ύστερα από τόσους
αιώνες ρωμαιοκρατίας. Όταν λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα μαζί με τους
αναγκαίους διοικητικούς υπαλλήλους και θεσμούς στη Νέα Ρώμη, προσπάθησε να επιβάλει
τη λατινική που αυτοί μιλούσαν. Το ίδιο προσπάθησαν και οι διάδοχοί του (ο Ιουλιανός ήταν μια
δίχρονη παρένθεση ελληνολατρείας που δυστυχώς απέτυχε) μέχρι την εποχή του λατινολάτρη
Ιουστινιανού, ο οποίος παρά τις πολυδάπανες
επανακτήσεις που πέτυχε, αναγκάστηκε μετά
τους Πανδέκτες κ.λπ. που εκδόθηκαν στη λατινική, να εκδώσει τις «Νεαρές» (διατάξεις) στην
ελληνική γλώσσα που μιλούσε ο λαός, η γυναίκα
του η Θεοδώρα και η φίλη της Αντωνίνα, γυναίκα
του Βελισσάριου. Στην Κωνσταντινούπολη από
την εποχή του επάρχου Κύρου Πανοπολίτη (4ος
αι.) «…αι δικαστηρίων κρίσεις και αι προσταγαί
του κράτους…» άρχισαν να εκδίδονται ελληνικά.
Και η πρώτη σύνοδος στη Νίκαια, όπου πρόεδρος
ήταν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, στην ελληνική
γλώσσα έγινε και ελληνικά γράφτηκε το «Σύμβολο πίστεως» (πιστεύω εις ένα Θεό κ.λπ.). Η
εικονογραφία, η γραμματολογία, οι δικαστικές
αποφάσεις, οι διαταγές, οι νόμοι, οι συναλλαγές,
οι ψαλμωδίες στις εκκλησίες, η παιδεία όχι μόνο
η εκκλησιαστική, αλλά και η «θύραθεν παιδεία»
στην ελληνική γλώσσα γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της… «Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Tα ονόματα των διδασκάλων, των καθηγητών, των
συγγραφέων, των χρονογράφων, των ιστορικών, του λαού αλλά και πολλών… αυτοκρατόρων ελληνικά ήσαν, όχι μόνο μέχρι την εποχή
των Αράβων και του Ισλαμισμού των 7ου-8ου
αιώνα, οπότε χάθηκαν πολλές επαρχίες και η βόρεια Αφρική, αλλά μέχρι και το 1453 που έπεσε

η Πόλη στους Οθωμανούς Τούρκους και η αυτοκρατορία ονομάστηκε Οθωμανική. Οι Έλληνες
ούτε τότε εξαφανίστηκαν από αυτή, παρά τους
διωγμούς, που υπέστησαν καθ’ όλη τη διάρκειά
της. Εξακολουθούσαν να ζουν εκεί και μάλιστα
συνεχώς επαναστατούσαν. Πολλοί, προ και μετά
το 1453, διανοούμενοι ιδίως, έφυγαν προς τη
Δύση, όπου δίδαξαν την ελληνική γλώσσα και
παιδεία, που έφερε την «Αναγέννηση» (τα ομολογούν και οι Δυτικοί).
Συμπέρασμα δεύτερο: Όπως ανέφερα πιο πάνω, όλη η κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική,
πολιτιστική, γραμματειακή και ιστορική ζωή
στη… Βυζαντινή Αυτοκρατορία γινόταν στα ελληνικά από Έλληνες κυρίως, που υπερτερούσαν,
αλλά επίσης και από ελληνόφωνους, παρ’ όλο
που υπήρχαν και άλλες μειονότητες και λαοί. Ο
ελληνισμός όμως δέσποζε και ο χριστιανισμός
ενεργούσε ενοποιητικά αφού ήταν και ελληνικά
γραμμένος αλλά με… οικουμενικά όνειρα (οικουμενικός πατριάρχης). Και το… «κατεστημένο»
ναι μεν ήθελε την ελληνική «θύραθεν παιδεία»,
τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική σκέψη και
παράδοση, την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν ήθελε οι Έλληνες να λέγονται… Έλληνες, επειδή
ήταν κάποτε ειδωλολάτρες, μολονότι σιγά σιγά
οι διανοούμενοι, οι συγγραφείς, οι… ιεράρχες, οι
πέτρες, τα βουνά, οι κάμποι, τα ποτάμια, τα δέντρα, οι πόλεις, τα χωριά, τα τραγούδιά των ανθρώπων και των πουλιών ψιθύριζαν τη φράση,
που αργότερα θα φωνάξει στο Θεόδωρο Παλαιολόγο, Δεσπότη του Μυστρά ο φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων: «Είμαστε Έλληνες, Δεσπότη, Έλληνες…». Και ήταν η ίδιά φωνή, όταν
ακόμα πιο αργά, που το γένος ορθώθηκε να αποτινάξει με τεράστιες απώλειες το ζυγό των Tούρκων, το 1821, θα επαναλάβει ο Κολοκοτρώνης:
«Βρε Έλληνες…». Κι όταν οι Φαλλμεράυερς
ισχυρίζονται ότι εξαφανίστηκαν οι Έλληνες όπως
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(σήμερα) οι σλαβόφωνοι των Σκοπίων μας λένε
ότι είναι… Μακεδόνες, εμείς, στριμωγμένοι σε
τούτη τη γωνιά από τους σύγχρονους ισχυρούς
της γης και τους παγκόσμιους κεφαλαιούχους,
προγκάμε και φωνάζουμε: «Εδώ, από χιλιετιών
ζούμε… Έλληνες!».
Εν ολίγοις: Ούτε οι Ρωμαίοι εξαφάνισαν τον
ελληνισμό, ούτε οι Άραβες, ούτε οι Σλάβοι που
απορροφήθηκαν, ούτε οι Φράγκοι, ούτε οι Τούρκοι. Συρρικνώθηκε βέβαια από τις πολλές καταπιέσεις και αφαιμάξεις, αλλά δεν εξαφανίστηκε.
Στο σώμα του το πολυαίωνο, υπάρχουν λαβωματιές από τους αγώνες του: λαβωματιές στη
γλώσσα, στα ήθη και έθιμα, στην κοινωνική ζωή.
Ιδίως όμως οι ακρωτηριασμοί είναι εμφανείς και
πάντα πονούν. Ώστε, για να μη φλυαρούμε, ας
πούμε απλά:
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όλες οι δραστηριότητες γίνονταν «από και
διά» τους Έλληνες και τους ελληνόφωνους
(έστω). Οι πάπες μετά την εξαφάνιση του δυτικού
κράτους επέβαλαν όλες οι εκκλησιαστικές λειτουργίες να γίνονται στα λατινικά παρ’ όλο που
οι λαοί δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα. Έτσι πέτυχαν τη διείσδυση λέξεων στους λεγόμενους λατινογενείς και εξαφάνισαν τους Έλληνες της
νότιας Ιταλίας (συνέβαλαν και οι Άραβες), αλλά
η λατινική δεν νεκραναστήθηκε, ενώ η ελληνική
ουδέποτε έπαυσε να ομιλείται, παρ’ όλο που ουδέποτε επιβλήθηκε με τη βία σε άλλους. Οι Έλληνες με τη γλώσσα τους, επιμένουν στον… ελληνισμό τους, στο παρελθόν τους, στην όποια
καθαρότητα μπόρεσαν να κρατήσουν, διότι η
γλώσσα τους ήταν το… δελτίον εθνικής των ταυτότητας.
Οι Φαλλμεράυερς, οι Κίσινγκερς και οι Σόρος, οι Δυτικοί και οι άλλοι «φίλοι» μας υβριδικοί απόγονοι των αλήστου μνήμης Φράγκων
του… 1204 (ναι, υβριδικοί) δεν ημπορούν να
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καταπιούν αυτή την… «ψυχασθένεια» των Ελλήνων που θέλουν να παραμείνουν… αμετάλλακτοι, παρά τα ελαττώματά τους. Και μας…
μέμφονται που θέλουμε να ζούμε χωρίς…. βουσμάνους, ας πούμε (βλέπετε; Δεν γράφω Πακιστανούς ή μαύρους, για να μην ενοχληθούν οι
ξένοι και η… ηγεσία μας).
Τους θέλουν, βέβαια, στην Ευρώπη τους Έλληνες, διότι χωρίς Έλληνες τι είναι η Ευρώπη;
(Αυτός ο… ξορκισμένος ο Χίτλερ έλεγε ότι το
παρελθόν της Ευρώπης είναι οι Έλληνες, αλλά
το έλεγαν κι όλοι μας οι… «σύμμαχοι», ιδίως κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Στον ελληνισμό
οφείλει το όνομά της και ο ελληνισμός ανέκοψε
τους Πέρσες, τους Άραβες και τους Τούρκους.
Τους θέλουν στην Ευρώπη, λοιπόν, για το
εκτυφλωτικό παρελθόν της ιστορίας των, αλλά…
ξεδοντιασμένους, όχι δραστήριους, δαιμόνιους,
διαπρεπείς. Γι’ αυτό διαρκώς τους χρεώνουν,
διαρκώς τους απειλούν, διαρκώς τους παγιδεύουν. Και βάζουν την Τουρκία δίπλα τους να ζητάει εφαρμογή του… οθωμανικού δικαίου επί των
Ελλήνων. Μα έτσι είναι όλοι οι ξένοι; Όχι: συχνά
μας βοήθησαν, όωπς το 1821.
Μας κατηγορούν ότι συμπεριφερόμαστε εγωιστικά σαν ξεπεσμένοι αριστοκράτες και πονηρά
απέναντι των άλλων, ξεχνώντας ότι όλοι οι δυτικοί λαοί της Ευρώπης πλούτιζαν αποικιοκρατικά εις βάρος των λαών της Αμερικής, Ασίας και
Αφρικής, όταν η Ελλάδα ήταν υπόδουλη και εξακολουθούν αυτή την εκμετάλλευση ακόμα και
σήμερα.

συνεχίζεται

Οικονομικά και Πολιτικά θέματα
μέχρι 1/10/12

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ

1) Θέματα με σύντομη ενημέρωση
α) Τουρισμός
Σημαντικά τα περιθώρια εκσυγχρονισμού του
Ελληνικού τουριστικού μοντέλου τονίσθηκε σε
πρόσφατο οικονομικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
β) Αναπτυξιακά έργα
Στην Βουλή οι αποφάσεις ένταξης τριών μεγάλων έργων του αναπτυξιακού νόμου (Μονάδα
κατασκευής υαλοπινάκων στην Β.Ι.ΠΕ Καβάλας,
ίδρυση συνεδριακού κέντρου και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην
Ελούντα, αυτοκινητόδρομος στην περιοχή νομού
Αχαΐας) ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

εκπομπή Maybrit Iliner της κρατικής τηλεόρασης,
ο πρώην καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ υπογράμμισε ότι στην ευρωκρίση δεν θα πρέπει να χάνουμε
την υπομονή μας, «δεν θα πρέπει να τρελλαινόμαστε και να γινόμαστε υστερικοί». Αναφερόμενος στην Ελλάδα, τόνισε ότι στην πραγματικότητα, μέχρι σήμερα «δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα
ούτε σεντ από τον γερμανικό προϋπολογισμό».
Επιπλέον υπογράμμισε ότι για την όξυνση της
κρίσης και την αρνητική εικόνα της Γερμανίας
«εν μέρει ευθύνεται η ίδια» η Γερμανίδα καγκελάριος ακόμα και για το γεγονός ότι σε ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν φωτογραφίες που
«την απεικονίζουν με αγκυλωτό σταυρό». Ορισμένες γειτονικές χώρες αισθάνονται ότι η Γερμανία θέλει να γίνει και πάλι το επίκεντρο της
Ευρώπης, είπε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.

γ) Γαλλία – EADS/BAE
Ο όμιλος Lagardere ζητεί την επανεξέταση του
σχεδίου συγχώνευσης των δύο εταιρειών.

στ) I.B.C. στο Μαρούσι
Στον Όμιλο Λάτση το I.B.C. στο Μαρούσι αντί 81
εκατ. ευρώ για εκμετάλλευση 90 χρόνια.

δ) Πώληση Εμπορικής Τράπεζας
Eκ πληροφοριών στην Alpha Bank καταλήγει η
Εμπορική Τράπεζα.

ζ) Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Φρενάρει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση γιατί
οι Κυβερνήσεις των χωρών μελών του πυρήνα
της Ευρωζώνης κάνουν ένα βήμα πίσω σε σχέση
με τις αποφάσεις της Συνόδου κορυφής του Ιουνίου.

ε) Χέλμουτ Σμιτ Πρώην καγκελάριος της
Γερμανίας «Στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί
ούτε σεντ από τη Γερμανία»
Ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τη γνωστή γερμανική πολιτική δίνει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Σμιτ. Σύμφωνα με
την Deutsche Welle, μιλώντας στην τηλεοπτική

Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Aμέσως μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου υπήρχε αισιοδοξία ότι τελικά τα
50 δισ. ευρώ που θα καλύψουν το κεφαλαιακό
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έλλειμμα του εγχώριου κλάδου δεν θα προσμετρηθούν στο δημόσιο χρέος επηρεάζοντας θετικά
τις προοπτικές για τη βιωσιμότητά του. Ωστόσο
οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της
Φινλανδίας και της Ολλανδίας τάχθηκαν υπέρ
του πλήρους διαχωρισμού των παλαιών και των
μελλοντικών διασώσεων υποστηρίζοντας ότι
όσα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης έχουν
ήδη δρομολογηθεί θα πρέπει να εκτελεστούν
από τις εθνικές αρχές. Σε μια τέτοια περίπτωση
αρνητικό για τη χώρα είναι σίγουρα το γεγονός
ότι δεν θα υπάρξει ελάφρυνση του δημόσιου χρέους κατά 50 δισ. ευρώ. Από την άλλη, όμως, τα
κέντρα λήψης των αποφάσεων και η εποπτεία
του συστήματος θα παραμείνουν στην Αθήνα,
καθώς κυριάρχο ρόλο στις εξελίξεις θα έχουν το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
και η Τράπεζα της Ελλάδος, με ό,τι αυτό μπορεί
να σημαίνει για τον εγχώριο κλάδο, τους μετόχους του και τους πελάτες του.
η) Στεγαστικά δάνεια
Σε Τράπεζα της Ελλάδος και τρόϊκα για έγκριση
το σχέδιο για μείωση 30% στις δόσεις των στεγαστικών δανείων. Θα παρέχεται περίοδος χάριτος μέσω επιμήκυνσης και μερικής αποπληρωμής του κεφαλαίου.
θ) Παγκόσμια Οικονομία
Επιστρέφουν οι φόβοι για την Παγκόσμια Οικονομία. Τα πρόσφατα απογοητευτικά στοιχεία από
Ευρωζώνη, Η.Π.Α., Κίνα και Ιαπωνία έδειξαν ότι
τα σύννεφα πάνω από τον ορίζοντα της παγκόσμιας οικονομίας πυκνώνουν παρά τις προσπάθειες, πρωτοβουλίες των κεντρικών Τραπεζών
και οδήγησαν «σε κόκκινο» τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και το ευρώ.
ι) Μάρτιν Σουλτς (Πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου)
Πρέπει να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στην
Ελλάδα.
ια) Αντώνης Σαμαράς (Πρωθυπουργός)
Το ευρώ είναι το μέλλον μας. Η Βουλή θα ψηφίσει τα μέτρα.
ιβ) Κοινωνικός Προϋπολογισμός 20142020
Η μέχρι σήμερα εκτίμηση είναι ότι ο Κοινωνικός
Π/Υ της περιόδου (2014-2020) θα προβλέπει
μειωμένα κονδύλια για την Ελλάδα.
ιγ) Βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
Ανεπισήμως, μέχρι στιγμής, οι εκτιμήσεις της
τρόικας θεωρούν ανέφικτη τη μείωση του χρέους κάτω του 120% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
η μεγαλύτερη τροχοπέδη για τη μείωση του Δημοσίου Χρέους είναι η ύφεση.
2. Ιταλία – Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι υπογράμμισε σε συνέντευξή του ότι στην χώρα του,
τα τρία κυριότερα κόμματα, από την Αριστερά ως
τη Δεξιά, ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τις αυξήσεις στους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα και τους φόρους στις αποδόσεις κεφαλαίου. Συμφώνησαν
επίσης στην παράταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 67 έτη, στη μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 26 δισ. ευρώ και επιπλέον σε
όλα τα άλλα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας (άνοιγμα κλειστών
επαγγελμάτων κτλ.). Και όλα αυτά χωρίς να
υπάρχει κάποια κακή τρόικα πάνω από το κεφάλι
τους για να τους τα επιβάλει.
Η περίπτωση του κ. Μόντι έχει ιδιαίτερο ενδι-

αφέρον αν αναλογιστούμε ότι η κυβέρνησή του
ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Νοέμβριο,
ακριβώς την περίοδο που στην Ελλάδα σχηματιζόταν η κυβέρνηση Παπαδήμου. Εδώ όμως σταματούν οι συμπτώσεις. Διότι ο ιταλός πρωθυπουργός σχημάτισε, με τη στήριξη της πλειοψηφίας της Βουλής, μια ολιγομελή κυβέρνηση τεχνοκρατών, ενώ η κυβέρνηση Παπαδήμου περιελάμβανε πάνω από 50 άτομα, για να τηρηθούν
οι κομματικές ισορροπίες. Έκτοτε μπόρεσε να
κυβερνήσει χωρίς εμπόδιά από τα κόμματα (αντιμετωπίζοντας φυσικά τις γνωστές έντοντες λαϊκές αντιδράσεις για τα επώδυνα μέτρα που επέβαλε). Σε αντίθεση με όλα αυτά, εδώ σε μας είναι
γνωστό τι συνέβη. Πρώτον, τα κόμματα δεν βοήθησαν την κυβέρνηση Παπαδήμου και, δεύτερον,
οδήγησαν τη χώρα σε διπλές εκλογές, οι οποίες
αποτέλεσαν και το τελειωτικό χτύπημα για την
ελληνική οικονομία, όπως σήμερα όλοι διαπιστώνουμε.
Ενήργησαν, δηλαδή, τα κόμματα στην Ελλάδα
όπως λέγεται, με βάση το κομματικό τους συμφέρον, ενώ στην Ιταλία προτάχθηκε η σωτηρία
της χώρας. Έτσι τα πάντα παρέλυσαν στη χώρα
μας επί ένα τετράμηνο τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια του πιο δύσκολου χρόνου για την ελληνι-

κή οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση. Το αποτέλεσμα ήταν να ληφθούν μόνο τα οριζόντια μέτρα
των μειώσεων των μισθών και συντάξεων και
του πολλαπλασιασμού της φορολογίας. Δηλαδή,
η εύκολη λύση, η οποία οδήγησε όμως στην απίστευτη ύφεση των πέντε τελευταίων ετών. Και
αυτό διότι δεν έγινε σχεδόν καμία ουσιαστική
μεταρρύθμιση ή προσπάθεια μείωσης του σπάταλου κράτους, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα
την πολυπόθητη ανάπτυξη. Έτσι τώρα, αφού δεν
αντιμετωπίσαμε εγκαίρως την κατάσταση, βρισκόμαστε ενώπιον της χειρότερης δυνατής λύσης, χωρίς να έχουμε κανένα ουσιαστικό περιθώριο διαπραγμάτευσης. Αλλά, όπως είπε και
πάλι ο κ. Μόντι, η δημοσιονομική εξυγιάνση και
οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση όταν γίνονται σε κακές εποχές υπό την πίεση
των αγορών και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται
όταν η οικονομία πηγαίνει καλά.
3. Η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα
Ο κ. Πάνος Καρβούνης που είναι επικεφαλής της
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο
ΒΗΜΑ της Κυριακής 30/9/2012 αναφέρει για το
θέμα:
Η θετική έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης
της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα δεν θα
οδηγήσει μόνο στην παροχή στη χώρα μας ενός
τεράστιου ποσού (31,5 δισ. ευρώ). Θα αποτελέσει
και ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας προς τη διεθνή
κοινότητα ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποσχέσεις της
και κάνει τα πάντα για να διορθώσει τις αιτίες που
την έφεραν στην πιο δεινή θέση από το τέλος του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι θα αρθεί επίσης
μία για πάντα η αβεβαιότητα για την παραμονή
μας στην ευρωζώνη και θα μπορέσουμε να επικεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας στην οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη
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χώρα μας.
Η θετική έκθεση της τρόικας θα αποτελέσει
αφετηρία σταδιακής επανένταξης παροχής ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ,
με καλύτερους όρους σε σύγκριση με σήμερα.
Επιπλέον η άρση της αβεβαιότητας για το μέλλον θα επιφέρει επιτάχυνση επαναπατρισμού
καταθέσεων από το εξωτερικό ενισχύοντας την
κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Γενικότερα, με
τη σταδιακή ομαλοποίηση της δημοσιονομικής
κατάστασης θα επανέλθει η εμπιστοσύνη στην
οικονομία, γεγονός το οποίο μπορεί να δώσει
σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη (μέσω επενδύσεων και κατανάλωσης).
Οι τράπεζες θα ξεκινήσουν να παρέχουν και
πάλι ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, η
οποία βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας. Αυτό
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εκκίνηση
της ανάπτυξης.
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα επωφεληθούν και από την άμεση παροχή ρευστότητας
μέσω της ΕΤΕπ και του ΕΣΠΑ.
Θα ακολουθήσει γενική μείωση των επιτοκίων
χορηγήσεων, που αποτελεί ένα άλλο σημαντικό
στοιχείο προώθησης της ανάπτυξης.
Θετική συνέπεια για την πραγματική οικονομία
θα είναι η χρησιμοποίηση μέρος της προσεχούς
δόσης για εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου
προς επιχειρήσεις και πολίτες, που θα αποτελέσει ένεση ρευστότητας προς την αγορά.
Έχοντας δρομολογήσει την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών για την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του 2013, η προσπάθεια της Ελλάδας θα επικεντρωθεί πλέον
στις διαρθρωτικές αλλαγές, μόνες ικανές για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.
Για την υλοποίησή τους, η Ε.Ε. θα συνεχίσει να
συνδράμει τη χώρα μας με την παροχή τεχνικής
βοήθειας.
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Έτσι θα δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για επενδύσεις σε μια αγορά πιο ελεύθερη,
πιο ανταγωνιστιστική, οι οποίες θα προκύψουν:
Aπό την επιτάχυνση των έργων του ΕΣΠΑ, το
οποίο διαθέτει 12 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες κατά 95% από την Ε.Ε., και πολλά έργα είναι ήδη σε εξέλιξη. Aπό τις πρώτες
ιδιωτικοποιήσεις που θα συνεισφέρουν νέα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία και περαιτέρω
ευκαιρίες για θέσεις εργασίας. Aπό την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.Το αποτέλεσμα θα
είναι η επιτάχυνση της ανάκαμψης.
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ασφαλώς ένα
ευνοϊκό σενάριο. Δεν είναι όμως ουτοπικό, αν
λάβουμε υπόψη ότι το πιο αποφασιστικό στοιχείο
για την υλοποίησή του είναι η ψυχολογία των
πολιτών και της αγοράς, δηλαδή κατά πόσον θα
πεισθούμε όλοι εμείς ότι η Ελλάδα αλλάζει και
μπορεί να τα καταφέρει. Το σημαντικό είναι ότι
είναι εφικτό και ότι, εάν πραγματοποιηθεί, μπορεί
το αποτέλεσμα να είναι άμεσο, όπως φαίνεται και
από πρόσφατες εμπειρίες άλλων χωρών.
Ο «εξωτερικός παράγοντας», δηλαδή οι εταίροι μας, κινείται θετικά απέναντί μας, ιδιαίτερα
τον τελευταίο καιρό, και έχει επιβεβαιώσει την
πρόθεσή του να στηρίξει τη χώρα μας στη μεγάλη
προσπάθεια αλλαγών που καταβάλλει. Από την
άλλη, η Ευρώπη οδεύει προς μια βαθύτερη ένωση, ως μόνη διέξοδο από την άνευ προηγουμένου κρίση. Μια ένωση όχι μόνο δημοσιονομική,
αλλά και οικονομική και κυρίως πολιτική, σαν το
ανώτατο στάδιο ολοκλήρωσης αλλά και αλληλεγγύης των χωρών της ηπείρου μας.
4) «Πόλεμος» ΔΝΤ-Βερολίνου:
α) Το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) είναι
ξεκάθαρο: Δεν έχει την κεφαλαιακή επάρκεια να
στηρίξει με πακέτο τύπου Ελλάδας, Πορτογαλίας, χώρες του μεγέθους της Ισπανίας και της

Ιταλίας και επιπλέον θεωρεί πολιτικά προκλητικό να δεσμεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε
ορίζοντα δεκαετιών, για να καλύψει τη λεγόμενη
πολιτική ανικανότητα και ατολμία της Ευρωζώνης να στηρίξει τα μέλη της.
β) Λαγκάρντ υπέρ Ντράγκι
Η επικεφαλής του ΔΝΤ στηρίζει ανεπιφύλακτα
την πολιτική Ντράγκι, αλλά και τη γραμμή του
επικεφαλής της Fed Μπερνάνκε και χαιρετίζει
την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας να τυπώσει χρήμα. Μια έμμεση αλλά σαφής
προειδοποίηση προς το Βερολίνο, για το σοβαρό
ενδεχόμενο η απομόνωση στην οποία βρέθηκε
στο πρόσφατο ΔΣ της ΕΚΤ, μπορεί να αναπαραχθεί πολιτικά σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Την ίδιά ώρα, η Μέρκελ κερδίζει χρόνο προσαρμογής, καθώς ο Ολάντ συνυπογράφει τη μετάθεση της τραπεζικής ένωσης στην ευρωζώνη
για τις αρχές του 2012, με αποτέλεσμα να αναθαρρήσουν οι σκληροπυρηνικοί σε Γερμανία,
Ολλανδία και Φιλανδία, που επανέρχονται στην
πάγια θέση ότι η εξυγίανση-σωτηρία των προβληματικών τραπεζών πρέπει να λύνεται σε
εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό.
5) Πώς θα λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης
Η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης δεν θα μπορούσε να
ήταν απορριπτική για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης (ESM). Για την τιμή των όπλων (του Δικαστηρίου) οι 8 δικαστές έβαλαν κάποιους όρους.
Όπως π.χ. η οροφή της συμμετοχής του γερμανικού κράτους στο μηχανισμό να μην υπερβαίνει τα
190 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης τότε θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από τη
γερμανική Βουλή, όπου δηλαδή και εδώ τον
πρώτο λόγο έχουν τα πολιτικά κόμματα. Στο σύ-

νολο των 700 δισ. ευρώ του μηχανισμού η Ελλάδα συμμετέχει με το ίδιο ποσό της Αυστρίας,
δηλαδή 19,6 δισ. ευρώ. Οι πηγές χρηματοδότησης του μηχανισμού μπορεί να είναι η έκδοση
κρατικών ομολόγων, παροχές εγγυήσεων ή άλλες συμφωνίες χρηματοδότησης. Οι παροχές
δίνονται σε κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμών, για παροχές πιστώσεων προς
Τράπεζες και ακόμη εξαγορά κρατικών ομολόγων από την πρωτογενή ή και τη δευτερογενή
αγορά. Κάτι που ενδιαφέρει άμεσα κράτη υπερχρεωμένα όπως η Ελλάδα.
6) Απόφαση της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα)
Η παρέμβαση του προέδρου της ΕΚΤ Ντράγκι για
απεριόριστες αγορές ομολόγων στη δευτερογενή αγορά (υπό την προϋπόθεση ότι το ΔΝΤ θα
βάλει καλό βαθμό στις ενδιαφερόμενες χώρες!)
χαιρετίσθηκε με κάποια δόση υπερβολής ως ένα
βήμα ώστε να αποκτήσει επιτέλους η ευρωζώνη
κάτι που να μοιάζει με κανονική κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα.
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IATPIKA ΘEMATA
Στηθάγχη
MEΛETH: Aντιπλοίαρχος (ΥΙ) Γ. Kατσιμαγκλής ΠΝ
Ειδικός Kαρδιολόγος, Aναπληρωτής Διευθυντής B’ Kαρδιολογικής Kλινικής,
Aναπληρωτής Διευθυντής Aιμοδυναμικού Eργαστηρίου NNA
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Περιγράψτε σας παρακαλώ με απλά λόγια τα
στεφανιαία αγγεία και την όλη άρδευση της
καρδιάς.
Η αιμάτωση του μυοκαρδίου γίνεται από δυο
κύριες αρτηρίες, τη δεξιά και αριστερή στεφανιαία αρτηρία, οι οποίες εκφύονται από τους κόλπους του Valsava στη ρίζα της αορτής. Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία λίγο μετά την έκφυσή της
διχάζεται στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο, ο οποίος
αιματώνει το πρόσθιο τοίχωμα της αριστερής
κοιλίας και τα 2/3 του διαφράγματος μεταξύ της
δεξιάς και αριστερής κοιλίας της καρδιάς και την
περισπωμένη, η οποία αιματώνει το πλάγιο και
το κατώτερο βασικό τοίχωμα μαζί με τη δεξιά
στεφανιαία αρτηρία. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία
μετά την έκφυσή της παραχωρεί τον οπίσθιο κατιόντα κλάδο, ο οποίος συμμετέχει στην αιμάτωση του βασικού – κατώτερου και πλάγιου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας μαζί με την περισπωμένη. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία μετά την
έκφυση του οπίσθιου κατιόντα κλάδου συνεχίζει
για να αιματώσει τη δεξιά κοιλία. Οι μεγάλοι αυτοί κλάδοι των στεφανιαίων αγγείων, οι οποίοι
πορεύονται υπεπικαρδιακά, διακλαδίζονται στα-
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διακά σε μικρότερης διαμέτρου κλάδους, οι μικρότεροι από τους οποίους εισέρχονται στο μυοκάρδιο.
Πού οφείλεται η στηθάγχη και ποια είναι τα
πρώιμα σημεία στην εκδήλωσή της;
Η στηθάγχη είναι το κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αίσθημα δυσφορίας στο στήθος
και συχνά με συνοδό επέκταση στην κάτω γνάθο,

Aορτή
Aριστερή
Στεφανιαία
Aρτηρία

Δεξιά
Στεφανιαία
Aρτηρία

Πνευμονική
Aρτηρία

Η Αθηροσκλήρυνση στην πορεία του χρόνου
Αφρώδη
Κύτταρα

Εναπόθεση
Λίπους

Από την πρώτη δεκαετία

Τραυματισμός
Ενδοθηλίου

Αθήρωμα

Από την τρίτη δεκαετία

τους ώμους, τη ράχη ή τους βραχίονες. Η στηθάγχη αποτελεί το κλινικό σύμπτωμα της ισχαιμίας
του μυοκαρδίου, η οποία λαμβάνει χώρα όταν η
προσφορά οξυγόνου στο μυοκάρδιο υπολείπεται
σε σχέση με τις ανάγκες του. Η αδυναμία παροχής
του απαιτούμενου οξυγόνου από τα στεφανιαία
αγγεία ως επί το πλείστον οφείλεται στην αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων αγγείων και κυρίως σε συνθήκες που απαιτείται αύξηση του
καρδιακού έργου, όπως είναι η σωματική άσκηση, ο πυρετός, ο υπερθυρεοειδισμός ή σε συνθήκες ελαττωμένης οξυγόνωσης του αίματος,
όπως σε αναιμία, πνευμονία, άσθμα κ.ά.
Αθηροσκλήρυνση, με απλά λόγια, είναι μια σταδιακή εναπόθεση κυττάρων, εξωκυττάριων ουσιών και λίπους στον έσω χιτώνα των στεφανιαίων
αγγείων, με αποτέλεσμα τη στένωση του αυλού
τους. Η στηθάγχη ταξινομείται σε: 1) Σταθερή ή
Στηθάγχη Προσπαθείας όταν το κλινικό σύμπτωμα
της στηθάγχης για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 2-3 μήνες, προκαλείται μετά από σταθε-

Ινώδης
Πλάκα

Ρήξη της Αθηρωματικής
πλάκας

Από την τέταρτη δεκαετία

ρού βαθμού κόπωση, 2) Ασταθής Στηθάγχη όταν η
βαρύτητα των συμπτωμάτων της στηθάγχης επιδεινώνεται απότομα, δηλαδή τα συμπτώματα αυξάνονται σε συχνότητα ή / και διάρκεια σε συνθήκες ηρεμίας. Ο τύπος αυτός της στηθάγχης είναι
περισσότερο ανησυχητικός για επικείμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου σε σχέση με τον πρώτο
και ο ασθενής θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει
με κάποια μονάδα υγείας.
Τι ρόλο παίζουν άλλα συνοδά νοσήματα,
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση,
η σωματική διάπλαση, το κάπνισμα και γενικά τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε
την εμφάνισή της;
Ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, η
υπέρταση, η παχυσαρκία και το κάπνισμα αποτελούν μείζονες ανεξάρτητους παράγοντες στεφανιαίας νόσου. Ο κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
είναι 5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τους μη
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διαβητικούς ασθενείς, λόγω των βαρύτερων
αθηρωματικών βλαβών των στεφανιαίων αγγείων σε αυτούς. Επιπλέον, ο σακχαρώδης διαβήτης συχνά συνυπάρχει με υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και κοιλιακή παχυσαρκία, μια τετράδα η οποία
έχει ονομαστεί «θανατηφόρος τετράδα» ή σύνδρομο Χ. Το κάπνισμα προάγει την αθηρωματική
διαδικασία με ποικίλους μηχανισμούς, όπως διαταραχές λιπιδίων, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αύξηση της θρομβογένεσης, μείωση του
μεταφερόμενου με το αίμα οξυγόνου.
Η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου
αποτελεί θεμελιώδη αρχή σε κάθε ασθενή. Έτσι
απαιτείται ικανοποιητική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, του σακχαρώδη διαβήτη, διακοπή του καπνίσματος, μείωση του σωματικού βάρους και τακτική σωματική άσκηση, 20-30 λεπτά ισοτονικής άσκησης 3-4
φορές την εβδομάδα.
Τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει το περιβάλλον κατά την ώρα της κρίσης;
Το περιβάλλον πρέπει να είναι εξοικειωμένο
και να αναγνωρίζει άμεσα τα συμπτώματα της
στηθάγχης. Η χορήγηση ενός νιτρώδους υπογλωσσίως θεωρείται σκόπιμη. Αν ο πόνος δεν
υποχωρήσει σε 5 λεπτά από τη χορήγηση του
υπογλώσσιου δισκίου, το περιβάλλον πρέπει
άμεσα να καλέσει το ΕΚΑΒ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με χορήγηση επιπλέον υπογλωσσίων
και αναμονή για ύφεση των συμπτωμάτων.
Ποια είναι η θεραπευτική αγωγή προ και κατά τη στιγμή της κρίσης;
Η συντηρητική αγωγή στη χρόνια στεφανιαία
νόσο συνίσταται στην καθημερινή λήψη ασπιρίνης, αντιλιπιδιμικών σκευασμάτων, αναστολέων
των β υποδοχέων, ικανοποιητική ρύθμιση της
αρτηριακής πίεσης με αναστολείς του μετατρε-
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πτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και ίσως νιτρωδών, είτε με τη μορφή δισκίων από το στόμα
ή με χορήγησή τους διαδερμικά. Στην οξεία φάση
της στηθαγχικής κρίσης, η φαρμακευτική αγωγή
συνίσταται στη χορήγηση νιτρωδών υπογλωσσίως ή ακόμη και ενδοφλεβίως για την ύφεση του
στηθαγχικού άλγους αλλά και μείωση του προφορτίου της καρδιάς, η άμεση λήψη ασπιρίνης
θεωρείται προτιμότερο ο ασθενής να μασήσει μια
ολόκληρη ασπιρίνη των 500 mg για άμεση απορρόφηση από το στοματικό βλεννογόννο, η χορήγηση επιπλέον αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων,
όπως η κλοπιδογρέλη, η χορήγηση οξυγόνου, η
έναρξη χορήγησης χαμηλού μοριακού βάρους
ηπαρίνης υποδορίως και έναρξη της αγωγής,
όπως αναφέρεται στη χρόνια σταθερή στηθάγχη.
Αν ο ιατρός υποψιάζεται ασταθή στηθάγχη, τότε
στην ανωτέρω αγωγή προστίθεται και η ενδοφλέβια χορήγηση αναστολέων των υποδοχέων
των αιμοπεταλίων IIb/IIIa.
Ο πάσχων τι πρέπει να προσέχει στην καθημερινότητα και στον τρόπο διαβίωσής του;
Η καθημερινή διαβίωση θα πρέπει να γίνεται
με βάση αυτά που αναφέρθηκαν στην τροποποίηση των μειζόνων παραγόντων κινδύνου. Δηλαδή ικανοποιητική ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος με αποφυγή ταχέως καύσεως σακχάρων,
όπως είναι η κοινή ζάχαρη ή αντιδιαβητικά φάρμακα, εφόσον είναι αναγκαίο, μείωση της λήψεως μαγειρικού άλατος και ζωικού λίπους, ικανοποιητική ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και των
λιπιδίων του αίματος, τακτική σωματική άσκηση.
Επίσης, ο πάσχων από στεφανιαία νόσο θα πρέπει να αποφεύγει τις έντονες συγκινήσεις και
τους στρεσογόνους παράγοντες, να ακολουθεί
πιστά τις φαρμακευτικές οδηγίες και συστάσεις
του ιατρού του και τέλος να μην αμελεί τον συνιστώμενο περιοδικό ιατρικό έλεγχο.

Προορισμός το πουθενά
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Bασίλης Παπαγιάννης ΛΣ

Mε

αφορμή το πρόσφατο ατύχημα ιταλικού κρουαζιερόπλοιου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παλαιότερο ναυάγιο ελληνόκτητου κρουαζιερόπλοιου, γεγονός που προβλημάτισε έντονα τους ναυτιλιακούς παρατηρητές και
ιδιαίτερα αυτούς των κρουαζιερόπλοιων, όπως
άλλωστε συμβαίνει πάντοτε σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Πρόθεσή μου δεν είναι να υπενθυμίσω ναυάγια, ούτε να επαναλάβω γνωστά στοιχεία, αλλά
να τονίσω τον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, ετοιμότητας και γενικά ναυτοσύνης των Ελλήνων
ναυτικών που, με τις συντονισμένες ενέργειες
και τη βαθειά αίσθηση του καθήκοντος, σώζουν
τη ζωή των επιβατών.
Αναφέρομαι στο ατύχημα του ελληνόκτητου,
με σημαία Μπαχάμες κρουαζιερόπλοιου, «Royal
Pacific» του ομίλου Λελάκη που συνέβη στο
Malacca Strait, κοντά στο Port Dikson, την 2:30
περίπου τοπική ώρα, την Κυριακή 23 Αυγούστου
1992.
Είχε αποπλεύσει με προορισμό το «πουθενά»
(no where) για να παραμείνει μερικές ώρες στο
ανοικτό πέλαγος, να διασκεδάσουν οι επιβάτες
εν πλω –στο πλοίο λειτουργούσε και καζίνο– και
να επαναπλεύσει στο λιμάνι απόπλου.
Όπως είναι γνωστό, το πλοίο βυθίστηκε σε
μικρό χρονικό διάστημα μετά από ισχυρό χτύπημα που δέχτηκε από το μεγάλο ταϊβανέζικο
αλιευτικό «Tereu 51» στην αριστερή του πλευρά πρύμνηθεν του εγκαρσίου, συγχρόνως πάνω
και κάτω από την ίσαλο γραμμή, και πάνω από το
επίπεδο των στεγανών χωρισμάτων. Το πλήρωμα έκλεισε σχεδόν αμέσως τις στεγανές πόρτες,

αλλά γρήγορα πλημμύρισε το μηχανοστάσιο και
το νερό όρμησε στη συνέχεια στις καμπίνες καθώς το πλοίο άρχισε να γέρνει.
Διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Επιβάτες ισχυρίσθηκαν
ότι επικράτησε μεγάλη σύγχυση στο πλοίο, διότι
το πλήρωμα ήταν Έλληνες, Ινδονήσιοι, Πολωνοί
και Βιρμανοί, οι οποίοι γνώριζαν μόνο τη μητρική
τους γλώσσα. Οι τοπικοί ανταποκριτές ανέφεραν ότι ο πλοίαρχος διέταξε την εγκατάλειψη του
πλοίου, το οποίο βυθίστηκε σε 15 λεπτά αφού
προηγουμένως πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
καθαίρεση σωσιβίων λέμβων.
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι ενέργειες του
πληρώματος του πλοίου ήταν άμεσες, θαρραλέες
και ενδεδειγμένες, γι’ αυτό και ήταν απόλυτα επιτυχής η εγκατάλειψη του πλοίου σε μικρό χρονικό
διάστημα και η διάσωση όλων των επιβατών.
Υποδέχθηκα προσωπικά τους Έλληνες αξιωματικούς ναυαγούς του πλοίου, στο αεροδρόμιο,
και συζήτησα μαζί τους τόσο μόλις τους καλωσόρισα, όσο και αργότερα στα γραφεία της εταιρείας. Όπως μου είπαν, μετά την πρώτη ανακοίνωση
για εγκατάλειψη του πλοίου δεν υπήρχε δυνατότητα για άλλες ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις,
διότι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας όλα τα μέσα
ενημέρωσης των επιβατών. Άρχισαν τότε όλοι οι
Έλληνες αξιωματικοί να τρέχουν στους διαδρόμους του πλοίου, που είχε αρχίσει να γέρνει, να
χτυπούν με τα χέρια τους τις πόρτες των καμπινών των επιβατών, να τους καλούν διά ζώσης
να εγκαταλείψουν το πλοίο, και να τους οδηγούν
στους σταθμούς συγκεντρώσεως.
Και βέβαια δεν ήταν δυνατόν οι επιβάτες να
δουν τα γαλόνια των αξιωματικών, διότι πολ-
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λοί από αυτούς δεν φορούσαν στολή. Και δεν τη
φορούσαν διότι και οι ίδιοι πετάχτηκαν από τον
ύπνο τους και το μόνο που πρόλαβαν να φορέσουν ήταν ένα παντελόνι.
Στην ερώτησή μου προς τον πλοίαρχο για το
πώς αντιλήφτηκε την αμεσότητα του κινδύνου
και διέταξε εγκατάλειψη του πλοίου χωρίς να
έχει σαφείς αναφορές για το μέγεθος του ρήγματος, μου απάντησε: «Μόλις ανέβηκα στη γέφυρα
ένιωσα το πλοίο, που είχε όλο του το δρόμο, να
«σιάρει» να «κωλοκάθεται». Κατάλαβα αμέσως
ότι το ρήγμα ήταν πολύ μεγάλο, σε δύσκολο σημείο και ότι τίποτα δεν μπορούσε να διατηρήσει
το πλοίο εν επιπλεύσει. Γι’ αυτό και διέταξα αμέσως εγκατάλειψη πλοίου.

Άκουσα πολλές αφηγήσεις και ιστορίες για το
συγκεκριμένο ναυάγιο, ανάμεσα στις οποίες και
την ακόλουθη κινεζική «δοξασία».
Οι Κινέζοι ψαράδες πιστεύουν ότι όσο πιο κοντά
περάσει το αλιευτικό τους από την πρύμνη ενός επιβατηγού πλοίου τόσο καλύτερη θα είναι η ψαριά,
προφανώς διότι στην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται πολλά ψάρια λόγω των φώτων του πλοίου
που φωτίζουν τη θάλασσα. Να είχε άραγε σκοπό
ο κινέζος κυβερνήτης του αλιευτικού, να περάσει
ξυστά από την πρύμνη του κατάφωτου κρουαζιερόπλοιου και από κακό υπολογισμό ή χειρισμό της
τελευταίας στιγμής να «του την έδωσε»;
Ήταν μία από τις απορίες που είχε και ο ίδιος
ο πλοίαρχος.

Η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου
Κουντουριώτη
Γράφει ο Yποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠΝ
Κεφάλαιο Γ – Επίλογος

H

μελέτη της ζωής και του έργου του
Κουντουριώτη παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον αναλογιζόμενοι ότι αναφερόμαστε στο πιο πρόσφατο παρελθόν της
πατρίδας μας το οποίο με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο ακόμα μας επηρεάζει. Θεμελιώδεις διαχρονικές έννοιες, όπως η εν γένει σημασία της
θαλάσσιας ισχύος αλλά και ότι η θάλασσα είναι
ο ζωτικότερος χώρος όπου προασπίζονται η
ανεξαρτησία και τα συμφέροντα της Ελλάδας,
μπορούμε να τις δούμε ολοκάθαρα στο έργο
του Ναυάρχου. Ένα έργο του οποίου την αξία
παραδέχτηκαν ακόμα και προβεβλημένες προσωπικότητες που ανήκαν στον αντι-βενιζελικό
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χώρο. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι ο
Ναύαρχος Σακελλαρίου ο οποίος φυλακίστηκε
από το Βενιζελικό καθεστώς, μετά το 1916,
στις φυλακές των Χανίων λόγω των πολιτικών
του φρονημάτων, εν τούτοις στα απομνημονεύματά του ονοματίζει τον Κουντουριώτη ως έναν
από τους τέσσερεις παράγοντες που συνέβαλλαν αποφασιστικά στην επιτυχία των Βαλκανικών πολέμων.
Επίσης μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την έννοια του
Ηγέτη σε ένα σύγχρονο κόσμο με τις διάφορες
περιπλοκές του σε Εθνικό και σε διεθνές επίπεδο αλλά και με τις όποιες πολιτικές του αστάθειες. Από την άποψη αυτή η μελέτη της σκέψης και
της προσωπικότητας του Κουντουριώτη γίνεται

ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αφού μπορούμε, εν τινί μέτρω, να συνδεθούμε πιο εύκολα μαζί του και
να κάνουμε τις αναλογίες με τη σημερινή πραγματικότητα.
Στις μέρες μας η προβολή προτύπων ηγεσίας,
όπως του Κουντουριώτη αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη για το ελληνικό έθνος όχι μόνο λόγω
της στρατιωτικής τους ευφυίας αλλά κυρίως
για την ανιδιοτέλεια, τη φιλοπατρία και την ταπεινότητά τους. Ζώντας σε μια εποχή όπου βασιλεύει η αμφισβήτηση των παραδοσιακών
αξιών και η προβολή της αξίας της ιδιοτέλειας
και του ατομικού συμφεροντολογισμού χρειάζεται οπωσδήποτε το παράδειγμα του Κουντουριώτη για να μας θυμίζει ότι τα έθνη δεν χτίζονται, δεν μεγαλουργούν και πιθανώς ούτε επιβιώνουν, αν δε βρεθούν άτομα που θα υποτάξουν τα ιδιοτελή προσωπικά τους συμφέροντα
στα εθνικά. Η πατρίδα, μας υπενθυμίζει ο Κουντουριώτης, για να υπάρξει αξιοπρεπώς χρειάζεται άτομα που να μπορούν να την υπηρετούν
με την ψυχή τους και όχι δειλούς που να είναι
έτοιμοι σε κάθε δυσκολία να την εγκαταλείψουν
και σε κάθε ευκαιρία να την πλιατσικολογήσουν
καταφερόμενοι παράλληλα εναντίον της για κάθε μικρή ή μεγάλη αφορμή.
Επίσης μας διδάσκει ο Ναύαρχος, διά του παραδείγματός του, ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται
μέσω της ταπεινότητας και της προσπάθειας και
όχι μέσω υπερβολών και επικοινωνιακών τεχνασμάτων ενώ η πραγματική αρχοντιά είναι
σύμφυτη με τη μετριοφροσύνη και την απλότητα και όχι με την επίδειξη πλουτισμού και την
εγωπάθεια που έλκουν την προέλευσή τους από
τα διάφορα συμπλέγματα κατωτερότητας των
ανθρώπων.
Με μεγάλο σεβασμό προς τη μνήμη του Ναύαρχου περατώνουμε την παρούσα εργασία με την
ελπίδα ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για περαι-

τέρω έρευνα της ζωής και του έργου του αλλά
και με την ευχή η μνήμη του να μείνει αιώνια.
Παράρτημα Β – Ιστορικά ανέκδοτα
Τα παρακάτω παρατιθέμενα ιστορικά ανέκδοτα
που αφορούν τον Ναύαρχο Π. Κουντουριώτη κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν για την καλύτερη
κατανόηση του χαρακτήρα του ανδρός. Για την
συγγραφή τους χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές, τα
Ναυτικά Ανέκδοτα του πολέμου 1912-1913, και
τα απομνημονεύματα του Ναύαρχου Α. Σακελλαρίου, Ένας Ναύαρχος Θυμάται... Τόμος Β. Με ένα
αστερίσκο σημειώνονται αυτά που αντλήθηκαν
από την πρώτη πηγή ενώ με δύο αστερίσκους
αυτά για τα οποία χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη. Η
γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή
των ανεκδότων είναι ελαφρώς διαφοροποιημένη από την πρωτότυπη για λόγους καλύτερης
κατανόησης πλην των φράσεων των διαλόγων
όπου παρατίθενται πρωτότυποι.
* Γνωστή ήταν η θεοσέβεια του Κουντουριώτη
στα πληρώματα και ελέγετο μεταξύ των ανδρών
ότι την νίκη και στις δύο ναυμαχίες ο Αρχηγός την
απέδιδε στη βοήθεια του Θεού και πουθενά αλλού.
Και στις δύο ναυμαχίες φορούσε το Σταυρό του Παναγίου Τάφου και με το ένα χέρι κρατούσε τα κιάλια
και με το άλλο το Σταυρό, μοναδική του βρισιά δε
ήταν η λέξη κανάγιας/κανάγιδες την οποία επαναλάμβανε κατά των Τούρκων και όχι μόνο.
* Όταν τελείωσε η ναυμαχία της Λήμνου τα
πληρώματα ζητωκραύγαζαν τον Ναύαρχό τους
και αυτός με χαμόγελο τους είπε: «Παιδιά μη ζητωκραυγάζετε εμένα, τον εαυτό σας να ζητωκραυγάζετε. Σε σας οφείλεται η νίκη».

συνεχίζεται
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Ποικίλα και αληθινά
Η παιδεία μας, η πειθαρχία τώρα και τότε

Mια άποψη

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

Π

ρόσφατα σε αξιολόγηση που έγινε στα
Πανεπιστήμια του κόσμου, τα δυο καλύτερα ελληνικά πήραν θέσεις το ένα
301 και άνω του 400 το άλλο. Για τα άλλα πανεπιστήμιά μας δεν ακούσαμε σχόλια.
Η δικαιολογία των ιθυνόντων θα είναι ότι δεν
υπάρχουν πιστώσεις χρημάτων και λόγω οικονομικών δυσχερειών πήραν αυτές τις θέσεις. Ο
κάθε πολίτης πιστεύει ότι οι καθηγητές μας κάνουν το καθήκον τους με ζήλο, μοχθούν, κουράζονται, προσφέρουν κάθε δυνατή εργασία και
ανταποκρίνονται στα δύσκολα καθήκοντά τους.
Πρέπει και το κράτος μας να δείξει μελλοντικά
περισσότερη κατανόηση και να σταθεί στον τομέα
της παιδείας μας δυναμικά και εκσυγχρονιστικά.
Γνωμικά για την παιδεία έχουμε πολλά. Μεγάλοι
έχουν εκφρασθεί για την παιδεία:

- Μην κουράζεσαι να περπατήσεις,
μακρύ δρόμο για να βρεις εκείνους, που
διδάσκουν κάτι χρήσιμο. Ισοκράτης
- Αναφαίρετο κτήμα των ανθρώπων
είναι η παιδεία.
Μένανδρος
- Πηγή και ρίζα της καλοκαγαθίας είναι
η καλή παιδεία.
Πλούταρχος
- Να διδάσκεις και να μαθαίνεις ό,τι
είναι το καλύτερο. Πιττακός
- Της παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί, οι δε
καρποί γλυκείς.
Αριστοτέλης
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- Η παιδεία είναι δύναμις θεραπευτική
της ψυχής. Πλάτων
- Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για
τους ανθρώπους.		
Πλάτων
- Η παιδεία, όπως η εύφορη χώρα,
φέρνει όλα τα αγαθά.
Σωκράτης
- H ευκολονόητη παιδεία είναι ο δρόμος
προς την μετριότητα.		
Διογένης
- Mικρότερο κακό είναι η
αγραμματοσύνη παρά η κακή και χωρίς
μέθοδο εκπαίδευσις.		
Πλάτων
Τότε στα Γυμνάσια που πηγαίναμε εμείς ξυπόλυτοι και με μπαλωμένα ρούχα συναγωνίζοντο ποιο θα βγάλει τους καλύτερους μαθητές
και θα περάσουνε περισσότερα παιδιά στα Πανεπιστήμια. Το Γυμνάσιο Διαβολιτσίου εκαυχάτο ότι περάσανε περισσότερα παιδιά στη Σχολή
Ευελπίδων από το γειτονικό Γυμνάσιο του Μελιγαλά, το οποίο με τη σειρά του υπερηφανεύετο ότι ήρθε πρώτο στις εισαγωγικές φιλολογικών μαθητών έναντι Γυμνασίων της Καλαμάτας και ο συναγωνισμός δεν είχε τέλος. Τότε οι
καθηγητές μας έδιναν το καλό παράδειγμα.
Ντυμένοι αξιοπρεπέστατα με τα καλά ρούχα
τους καθαρά, τη γραβάτα τους, ξυρισμένοι, ήταν
υπερήφανοι για τα μαθήματα που δίδασκαν και
έβγαζαν άριστους καλούς μαθητές. Μίνι φορέματα και φούστες και διαφανή πουκάμισα οι

Σχολεία παλιάς εποχής

καθηγήτριές μας δεν φορούσαν, ήταν ντυμένες
με τα ωραία φτωχά, πλούσια ταγέρ και οι φορεσιές τους ήταν παράδειγμα προς μίμηση από τις
μαθήτριές τους, διότι πέραν των φτωχών κοριτσιών υπήρχαν έστω και λίγες πλούσιες μαθήτριες. Τότε δέσποζε στις μαθήτριες η σχολική
ποδιά. Πλούσιες, φτωχές μαθήτριες ήταν ομοιόμορφα ντυμένες. Ως γνωστόν η ποδιά καταργήθηκε από τους ιθύνοντες της παιδείας την
πρώτη πενταετία του 1980 και έτσι έγινε η μεγάλη μεταρρύθμιση στην παιδεία μας, ως επίσης με κάθε αλλαγή ιθυνόντων αλλάζει και το
σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων. Aμ πώς
να πάνε έτσι τα σχολεία μας μπροστά; Tα βιβλία
τότε οι μαθητές τα επέστρεφαν στο σχολείο για
να τα πάρουν οι επόμενοι, ενώ μέχρι σήμερα
γίνονται παρανάλωμα πυρός κατά την τελευταία
μέρα που κλείνουν τα σχολεία. Kαι την επόμενη
χρονιά άντε πάλι από την αρχή να βγάλουμε βιβλία και να επιβαρύνουμε το κράτος.
Τότε υπήρχε σεβασμός των μαθητών προς
τους καθηγητές μας διότι πράγματι άξιζαν αυτού
του σεβασμού. Βέβαια υστερούσαμε ως μαθητές
που δεν είχαμε στα σχολεία μας αυτές τις μεγά-

λες αφίσες με πράσινα, κόκκινα, μπλε, πορτοκαλί και τόσα άλλα φανταχτερά χρώματα, που κοσμούν σήμερα τα σχολεία μας. Πολλοί από τους
γονείς ίσως είναι αδύναμοι να αντιδράσουν, σε
άλλους αρέσει, είτε έτσι είτε αλλιώς έχουν μερίδιο της ευθύνης, προπαντός, με το συμπάθιο
βέβαια, την κύρια ευθύνη έχουν οι μαμάδες (όχι
μητέρες είναι αναχρονιστικός ο όρος). Όλα αυτά
φούντωσαν σαν νερατζούλα από το 1980 στα
σχολεία μας. Οι μαθητές μας που σπούδασαν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και έκαναν
μεταπτυχιακά στο εξωτερικό διαπρέπουν ανά την
υφήλιο και είναι μέσα στους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου σε όλους τους τομείς. Η πειθαρχία στα σχολεία είναι προϋπόθεση για την
καλή τους λειτουργία.

- Ένα κράτος κινδυνεύει περισσότερο
από τους πολίτες του, όταν δεν
πειθαρχούν, παρά από τον εχθρό του.
Σπινόζα
- Όλα είναι πειθαρχία. Θεμιστοκλής
- Όταν οι πολίτες πειθαρχούν στους
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νόμους, οι πολιτείες γίνονται ισχυρές
και ευτυχισμένες. Σωκράτης

Σχολεία παλιάς εποχής

- Nα υπακούεις στους άρχοντες.
Περίανδρος
- Eυτυχισμένη είναι η πόλη εκείνη που
ακούει ένα μόνο κήρυκα.
Ξενοφών
Στο εξωτερικό Αγγλία, Γερμανία, Αμερική και
αλλού τα σχολεία συναγωνίζονται ποιο θα ανεβεί
και θα γίνει καλύτερο από την περσινή χρονιά και
θα μπει στη δεκάδα ή πεντάδα της χώρας του και
θα βγάλει άριστα καταρτισμένους επιστήμονες.
Όταν άκουσα για το άσυλο στα σχολεία νόμισα ότι
είναι κάτι παρόμοιο με το άσυλο ανιάτων, ρωτώντας όμως όπως λένε οι χωρικοί πας στην πόλη,
ρώτησα και μου είπαν ότι είναι διακίνηση ιδεών
– γνώσεων. Κάποτε με ρώτησε μια αγράμματη
γριά και της εξήγησα τι είναι το άσυλο όπως το
γνωρίζω κι εγώ. Μου είπε παιδάκι μου για να
γίνει διακίνηση ιδεών – γνώσεων πρέπει να
έχεις, μήπως γίνεται καμία άλλη διακίνηση. Για
το άσυλο έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε πολλά.
Τελευταία βγάλανε και ένα νόμο με μεγάλη πλειοψηφία οι ιθύνοντες περί καταργήσεώς του.
Βγαίνανε στις τηλεοράσεις κάποιοι μικροί ιθύνοντες κι έλεγαν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Αυτοί δεν γνωρίζουν φαίνεται από
πειθαρχία. Σ’ ένα προάστιο του Πειραιά ονόματι
Κορυδαλλός υπάρχει ένα ωραίο κτήριο που θέλει πελατεία... Με τι διακίνηση γνώσεων, ιδεών
πώς ήταν τα ελληνικά σχολεία τελευταία. Οι αξιολογήσαντες τα ελληνικά πανεπιστήμια ας κάνουν αξιολόγηση και για το άσυλο, καταλήψεις
να βλέπανε πως θα είμαστε πρώτοι. Αναφέρομαι
στο παρόν κείμενο για τις τότε παλιές εποχές τις
οποίες έχω ζήσει, για το σήμερα δεν γνωρίζω τι
γίνεται στα σχολεία μας και γι’ αυτό αναφέρθηκα
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ελάχιστα.
Γνωρίζω όμως ότι οι καθηγητές μας είναι πολύ καλά κατηρτισμένοι με μάστερ και διδακτορικά και είναι άξιοι επαίνου για το έργο που επιτελούν. Το καλό μας κράτος ας ψάξει να βρει γιατί
τα σχολεία μας κατατάσσονται στα τελευταία του
κόσμου. Τις πταίει;
Σχολείο σύγχρονο

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

Eκδρομή στη Bουλγαρία
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
Παράρτημα Κρήτης ΝΠΔΔ
Σας γνωρίζουμε ότι με επιτυχία
έγινε και φέτος η επταήμερη εκδρομή του παραρτήματος ΕΑΑΝ
Κρήτης στη γειτονική Βουλγαρία.
Κατά την τετραήμερη παραμονή
μας επισκεφθήκαμε και θαυμάσαμε την όμορφη πόλη Bansco, ένα
από τα πιο φημισμένα χιονδρομικά θέρετρα των Βαλκανίων, την
πράσινη πρωτεύουσα Σόφια με τα
θαυμάσια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία και μοναστήρια, το ιστορικό μοναστήρι της Μονής Ρίλλα, την όμορφη Φιλιππούπολη όπου περπατήσαμε στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης, καθώς
επίσης και μια βραδιά σε παραδοσιακό λαϊκό κέντρο με τοπικούς χορούς και τραγούδια, αλλά και
με ελληνική λαϊκή μουσική.
Στην επιστροφή μας, επισκεφθήκαμε τη θαυμάσια Λουτρόπολη Σαντάσκι, όπου μετά από μια σύντομη βόλτα στην όμορφη και εμπορική πλατεία και τη φτηνή αγορά αναχωρήσαμε για Πειραιά και
επιβιβαστήκαμε στο πλοίο για Χανιά. Μετά από ένα θαυμάσιο δείπνο στο εστιατόριο του πλοίου και
γεμάτοι από τις ωραίες εντυπώσεις της εκδρομής, το πρωί φτάσαμε στο λιμάνι της Σούδας δίνοντας την υπόσχεση του χρόνου να ξανασμίξουμε όλοι για μια νέα εκδρομή.
O Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ

Eνημερωτικό σημείωμα συνιδιοκτητών μελών OΣMAN Προγράμματος BΓEΘI/KEPATEAΣ
1. Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για ενημέρωση εξελίξεων κσι ενεργειών Eπιτροπής Συνιδιοκτητών ανωτέρω προγράμματος με στοιχεία www.bgethipn.gr
2. Στην εν λόγω ιστοσελίδα θα ήταν επιθυμητό να αποστείλουν όλοι οι Συνιδιοκτήτες τα στοιχεία
τους (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση) για να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ επιτροπής και
μελών του προγράμματος.
H Eπιτροπή Συνιδιοκτητών
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Τι παίζεται
στη Θράκη
Οι εθνικοί κίνδυνοι στη
Θράκη μύθος ή πραγματικότητα; Οι έχοντες τα γένια
έχουν και τα κτένια. Πάντως ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης ανησυχεί.

Οι συνδικαλιστές και άλλοι υπονόμευαν την εθνική προσπάθεια

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Ορισμένοι δήθεν συνδικαλιστές πολιτιστικών συλλόγων
των ΕΔ βγήκαν δημόσια και μίλησαν για το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτικών, λόγω των περικοπών
που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αίσχος κύριε πρόεδρε.

Αλλαγή δρομολογίου λαθρομεταναστών
Η σοβαρή φύλαξη των συνόρων μας από τη μεριά του Έβρου έδωσε καρπούς – μειώθηκε η ροή
των λαθρομεταναστών. Τι γίνεται όμως στο Αιγαίο, θα τα καταφέρουμε; Ίδωμεν.

Μία από τα ίδια
Όλοι οι ένστολοι υπό την ιδιότητα του πολίτη κατηγορούμε τις πολιτικές ηγεσίες των κυβερνήσεων
από το 1980 και μετά για την κατάντια των οικονομικών μας. Εμείς τι κάναμε για τα δικά μας ταμεία. Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω.

Απορία...
Αυτοί που έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού,
είναι στις φυλακές, στα ψυχιατρεία λόγω τύψεων
συνείδησης ή πού αλλού να είναι... Τι ντροπή τους.

Η οικονομική κρίση διχάζει
Οι σημερινοί Έλληνες κι άλλοτε Ηρακλείς δεν
ξέρουν πιο δρόμο να ακολουθήσουν. Της αρετής
ή της κακίας, ευρώ ή δραχμή. Κανείς προς το
παρόν δεν μπορεί να δώσει πειστική απάντηση.
Το πολιτικό σύστημα θολό. Η κυβέρνηση αισιοδοξεί. Ας είμαστε αισιόδοξοι κι εμείς.
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Ευθύνες...
Οι υψηλά ιστάμενοι όταν διαπραγματεύονται για
το χάλι της χώρας, όταν ακούνε όλα τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις του κόσμου να μας κατακρίνουν
ως κλέφτες, τεμπέληδες και ουκ έστι αριθμός αυτών των κατηγοριών πώς να αισθάνονται, γιατί
δεν βουτάνε τους κλέφτες να τους βάλουν στις
φυλακές για να εξιλεωθούν οι ίδιοι;

Διαμόρφωση κοινωνίας...
Ελληνίδες και Ελληνοπούλες, γιαγιάδες, μητέρες, κοπελιές, εσείς διαμορφώνετε τις μικρές και
μεγάλες ομαδικές κοινωνίες, περιφρουρήσατε
την πατρίδα μας, την εκκλησία μας, τις οικογένειές σας, όπως έπραξαν οι μητέρες και γιαγιάδες μας και διέσωσαν τα ιδεώδη μας διά μέσου
των αιώνων και των τελευταίων δεκαετιών...

Η παιδεία...
Η ταλαίπωρη παιδεία... άλλαξε κυβέρνηση, αλλάζουν οι νόμοι που είχαν πρόσφατα ψηφιστεί
με πολύ μεγάλη πλειοψηφία... Τι κατάρα είναι
αυτή σε αυτό τον τόπο...

Εθνομητέρα...
Εθνομητέρα είπε δεν πρέπει να γίνεται εκκλησιασμός
στα σχολεία. Η εκκλησία δειλά απάντησε, ρώτησες
τους γονείς γι’ αυτά που λες... Το πολύ κύριε ελέησον δεν χρειάζεται, εδώ θέλει απίγανο...

Το Χρηματιστήριο...
Ρώτησε γριά χωριάτα αγράμματη, είπανε παιδάκι μου στην τηλεόραση ότι θα βάλουμε τα
χρήματά μας στο Χρηματιστήριο, να πουλήσουμε τα ζωντανά μας και κάνα χωράφι και θα
πάρουμε (κερδίσουμε) πολλά λεφτά. Πήρε απάντηση. Είναι όλα σωστά αυτά και βάζει πολύς
κόσμος τα λεφτά του εκεί. Ανταπάντησε, με τόσους πολλούς κουτούς που έχει η Ελλάδα πώς
μπορεί να προοδεύσει. Είχε δίκαιο η γριά
αγράμματη.

ANAKOINΩΣEIΣ

MIΣΘOI-ΣYNTAΞEIΣ ΣTPATIΩTIKΩN
Υποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ
Με αφορμή τα συζητούμενα για περαιτέρω μειώσεις Μισθολογίων στο Δημόσιο, επιβάλλεται να
ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα, που αφορούν στα
μόνιμα στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων:
• Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και
είναι αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα χρειάζεται, για να φέρουν σε πέρας τις
υπηρεσιακές τους αποστολές χωρίς πρόσθετη
αμοιβή.
• Η αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος
προσωπικού, αναγκάζει τους περισσότερους
να εργάζονται εντατικότερα και πέραν του κανονικού ωραρίου, αλλά και να αναλαμβάνυον
περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή.
• Προσφέρουν τις υπηεσίες τους Σάββατα –
Κυριακές – αργίες και νυκτερινές ώρες, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή.
• Μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες ασκήσεις – πορείες – πλόες κ.λπ., συνήθως
μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή.
• Μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα κάθε
δύο χρόνια και πηγαίνουν αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε τους στέλνει η υπηρεσία μακριά συνήθως
από τις μόνιμες κατοικίες τους. Δεν ισχύουν για
τους στρατιωτικούς τα πριμ που προσφέρονται
στους μετατιθεμένους δημόσιους υπαλλήλους.
• Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως
και εν ανάγκη εις βάρος της προσωπικής και
οικογενειακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη
υπηρεσιακή απαίτηση καθώς επίσης και κάθε
έκτακτη ανάγκη της χώρας, όπως π.χ. σεισμοί,

πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ. χωρίς πρόσθετη
αμοιβή.
• Αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η υπηρεσία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει
πλήρη συντάξιμο χρόνο.
• Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός υπηρεσίας κάτω από τον αυστηρότατο στρατιωτικό
ποινικό Κώδικα, που περιορίζει πολύ σημαντικά
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν χωρίς κανένα περιορισμό όλες οι άλλες
τάξεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ακόμη και
για τροχαία παράβαση στέλνονται στο Στρατοδικείο.
• Δεν τους επιτρέπεται να απεργούν, για να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπως οι άλλες
κοινωνικές ομάδες.
• Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν
άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, παράλληλα προς
τη στρατιωτική τους υπηρεσία, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
• Δεν μπορούν συνήθως ούτε οι γυναίκες
τους να έχουν μόνιμη απασχόληση, για να συμβάλλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό,
λόγω των συχνών μεταθέσεων, οι οποίες επιδρούν δυσμενώς στην οικογενειακή τους ζωή
και συνοχή.
• Οι σημερινοί βασικοί μισθοί τους είναι οι
κατώτεροι στο Δημόσιο. Ο ανθυπολοχαγός έχει
βασικό μισθό 899 ευρώ και οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων έχουν βασικό μισθό 2.068
ευρώ, ήτοι βασικό μισθό Πρωτοδίκη...
Υποναύαρχος εα
Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ
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Aνακοίνωση EAAN
1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών θεσμοθετημένων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
(Ε.Α.Α.Σ-Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α.), το οποίο εκπροσωπεί 100.000 αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας:
α. Συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματα των εν
ενεργεία συναδέλφων, τα στηρίζει και τα προβάλλει σε κάθε ευκαιρία που δίνεται.
β. Δεν συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με τους εν ενεργεία συναδέλφους,
γιατί η επίλυση των αιτημάτων τους αποτελεί
ευθύνη της φυσικής τους Ηγεσίας.
γ. Διαμαρτυρόμενο για τις μέχρι τώρα γενόμενες περικοπές στις συντάξεις και στα μερίσματα που σε συνδυασμό με τις υπερβολικές
φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν καταστήσει
την επιβίωσή μας προβληματική, αλλά και για
τις διαφαινόμενες νέες σφαγιαστικές μειώσεις,
καλούν όλους τους αποστράτους σε Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα
γίνει την Τετάρτη (19 Σεπτ 2012) και ώρα
12:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, με εν συνεχεία πορεία προς την Βουλή και το Υπουργείο
Οικονομίας.
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σ. Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Aνακοίνωση EAAN
Μετά από συνεννόηση της ΕΑΑΝ με το Αρχηγείο
Στόλου, αριθμός αποστράτων επέβη την μεσημβρία της Κυριακής 7 Οκτωβρίου 2012 στα πλοία
του ΠΝ, Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ και Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, κατά τον πλού
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τους από το λιμάνι του Πειραιά προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.
Οι απόστρατοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την αρίστη φιλοξενία, να ενημερωθούν για
τα πλοία που αποτελούν την αιχμή του δόρατος
του ΠΝ, να θυμηθούν τις δικές τους εμπειρίες
από την υπηρεσία τους σε πλοία του Στόλου και
να θαυμάσουν την αρίστη κατάσταση των πλοίων, όπως και το υψηλό φρόνημα και την επαγγελματικότητα που διέπει τα στελέχη του ΠΝ.
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στον κυριότερο
σκοπό που υποχρεούται βάσει του Καταστατικού
της να εκπληρώνει η ΕΑΑΝ, που είναι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των εν ενεργεία και των
αποστράτων στελεχών του ΠΝ.
Η ΕΑΑΝ Ευχαριστεί τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Κ. Μαζαράκη-Αινιάν ΠΝ όπως και τους
Διοικητές, τους Κυβερνήτες, τα Επιτελεία και
τα πληρώματα των ανωτέρω πλοίων, που όλοι
μαζί φρόντισαν ώστε οι απόστρατοι να απολαύσουν αυτό το ταξίδι.

Aνακοίνωση O.M.A.N (Oικοδοποιητικός Oργανισμός Mερισματούχων Aποστράτων Nαυτικού)
Aνακοινώνεται στους εταίρους και στα μέλη της
Aστικής Eταιρείας Oικοδοποιητικού Oργανισμού
OMAN, ότι μετά την εκκαθάριση της Eταιρείας
από τον εκκαθαριστή, υπεβλήθη στις 30 Nοεμβρίου 2010 στην Δ' Eφορία Aθηνών, δήλωση
διακοπής εργασιών του Oργανισμού. H εφορία
την 1η Δεκεμβρίου 2010 βεβαίωσε την διακοπή
των εργασιών και από τότε ο Oργανισμός OMAN
έπαψε να υπάρχει.
Bενέτης Παύλος
Πλωτάρχης Διαχ. εα
O εκκαθαριστής
Aποστολάκης Δημήτριος
Yποναύαρχος (M) εα ΠN

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.∆. ΚΑΙ Σ.Α.
Στην Αθήνα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2012,
τα εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάμεων (Ε∆) και Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), συγκεντρωθήκαμε για να διαδηλώσουμε μαζικά και
ενωτικά, την οργή μας και την αταλάντευτη απόφασή μας να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά
μας, αλλά και να εκφράσουμε την ανησυχία μας,
για την Εθνική Άμυνα και τη ∆ημόσια Τάξη.
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
– Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των εν
ενεργεία συναδέλφων μας και παλεύουμε για να
μην περάσουν τα μέτρα περαιτέρω μείωσης των
αποδοχών τους, που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο
της μείωσης των ειδικών μισθολογίων, τα οποία
σε ό,τι αφορά τα στελέχη των Ε∆ και των ΣΑ, ούτε
ειδικά είναι, ούτε προνομιακά. Τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.∆. και των Σ.Α. είναι τα χαμηλότερα
αμοιβόμενα εκ των ειδικών μισθολογίων, ενώ παράλληλα προσφέρουν σε καθημερινή βάση ακόμη
και την ίδια τους τη ζωή για να μπορεί ο ελληνικός
λαός να αισθάνεται ελεύθερος και να είναι ανεμπόδιστος στις καθημερινές του δραστηριότητες.
– Είμαστε κομμάτι του σκληρά δοκιμαζόμενου
ελληνικού λαού, συμπάσχουμε με αυτόν, έχουμε
νεκρούς που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος εν ειρήνη και κάθε διεκδίκησή μας δεν
στρέφεται εναντίον του γενικού συνόλου.
– Επειδή καθημερινά βιώνουμε τη βάσανο
των ισοδύναμων μέτρων είμαστε αντίθετοι
στην περαιτέρω μείωση του αξιόμαχου των Ε∆
και των ΣΑ και την υποβάθμιση της οικονομικής
κατάστασης των στελεχών τους.
– Εφόσον οι δανειστές απαιτούν μείωση των
αμυντικών δαπανών, θα πρέπει πριν από όλα να
εγγυηθούν την ακεραιότητα της χώρας μας από
κάθε απειλή και επιβουλή που εμείς ως Έλληνες

βιώνουμε καθημερινά.
– Με τις μέχρι τώρα μειώσεις των συντάξεών
μας που ξεπερνούν το 50%, με τη διάλυση των
Μετοχικών Ταμείων μας και με την πρωτοφανή
επιδρομή στα εναπομείναντα εισοδήματά μας,
λόγω της άκριτης φορολόγησης, η επιβίωσή
μας είναι πλέον προβληματική.
– Ειδικά για τους βετεράνους, οι οποίοι έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για την ελευθερία
της Πατρίδας, πολλοί δε από αυτούς φέρουν
τραύματα, η περικοπή των προς το ζην που η
Πατρίδα όφειλε να τους παρέχει και η νοσοκομειακή και φαρμακευτική δοκιμασία που
βιώνουν καθημερινά, αποτελεί ντροπή και παγκόσμιο φαινόμενο αγνωμοσύνης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
– Τη μη περαιτέρω μείωση των αποδοχών των
εν ενεργεία συναδέλφων.
– Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της
∆ημόσιας Ασφάλειας με τη μη περικοπή του
προϋπολογισμού των Ε∆, με την ανακήρυξη της
ΑΟΖ και τη μη εισαγωγή αλλογενών στις παραγωγικές Σχολές των Ε∆.
– Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που
αφορά στη μείωση των συντάξεων για τους κάτω
των 55 και κάτω των 60 ετών αποστράτους.
– Την κατάργηση των περιορισμών στο αναφαίρετο δικαίωμα εργασίας των αποστράτων.
– Τη μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων
και των μερισμάτων μας και την κατάργηση των
αλχημειών, με τις οποίες υπολογίζονται οι μειώσεις στις συνταξιοδοτικές πράξεις.
– Την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων.
– Την επιστροφή των ληστευθέντων χρημάτων
λόγω PSI, που εμείς έχουμε καταβάλει και ανή-
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κουν στα Μετοχικά Ταμεία και τις Ενώσεις μας.
– Την αποκατάσταση της υποβαθμισμένης
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
και του ΝΙΜΙΤΣ, στην κατασκευή και λειτουργία
των οποίων οι απόστρατοι έχουν συνεισφέρει
και συνεχίζουν ακόμη να συνεισφέρουν με την
ειδική εισφορά.
– Την εξαίρεση των ειδικών επιδομάτων επικινδυνότητας από το σύνολο των αποδοχών που
περικόπτονται, γιατί με την ακολουθούμενη πολιτική στην ουσία αυτά έχουν μηδενισθεί.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ελληνική Βουλή να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω και δηλώνουμε οτι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας , μέχρι την
δικαίωση των αιτημάτων μας.
Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα
δίκαια αιτήματά μας.
Οι μετέχοντες Φορείς
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
(ΕΑΑΣ)
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
(ΕΑΑΝ)
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(ΕΑΑΑ)
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού
Σώματος (ΕΑΑΛΣ)
– Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφάλειας (ΠΟΑΑΣΑ)
– Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (ΑΚΙΣ)
– Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)
– Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών
∆οκίμων (ΣΑ/ΣΝ∆)
– Ελληνικός Σύλλογος Ναυτικής Αεροπορίας
(ΕΣΝΑ)
– Ελληνικός Σύλλογος Υποβρυχίων (ΕΣΥ)
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– Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ε∆ και ΣΑ(ΠΣΑΑΕ∆ και ΣΑ)
– Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)
– Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΑΣ)
– Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κών Teχνικού
Σώματος (ΣΑΑΤΧΕ)
– Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής ∆ιοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥ∆Α)
– Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ/
ΠΝ)
– Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού (ΠΣΑΠ)
– Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
– Σύλλογος Αποστράτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΑΑΥΣ)
– Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών εκλειπόντων
Αξ/κών Στρατού (ΠΕΟΕΑΣ)
– Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών πεσσόντων Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ).

Συνάντηση µε τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν. Π. Δ. Δ.
HMEPOMHNIA: 27-09-2012
ANAKOINΩΣH
1. Το Συντονιστικό συµβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ
και ΕΑΑ συναντήθηκαν την 25-9-2012 µε τον
Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π. Καράµπελα.
2. Το βασικό θέµα της συνάντησης ήταν τα Μετοχικά Ταµεία, από δε τη συνάντηση προέκυψαν
τα ακόλουθα:
α. Ο κ. ΥΦΕΘΑ µας εγνώρισε ότι έχει συσταθεί
διακλαδική επιτροπή µε επικεφαλής τον Ταξιάρχο Δ. Χατζή της ΓΚΟΣΥ/ΔΟΙ, η οποία µέχρι το
τέλος Οκτωβρίου 2012 θα πρέπει να υποβάλει
προτάσεις για την εξυγίανση, την εξασφάλιση
της βιωσιµότητας και εν συνεχεία σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταµείων.
β. Ο κ. ΥΦΕΘΑ δέχθηκε, οι Ενώσεις Αποστράτων
οι οποίες έχουν στο δυναµικό τους έµπειρους
στο αντικείµενο αποστράτους, να υποβάλουν τις
προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη
από την εν λόγω επιτροπή.
γ. Δεν έχει γίνει αποδεκτή η γνωµοδότηση του
ΝΣΚ ότι τα Μετοχικά Ταµεία είναι Επικουρικά.
3. Πέραν των Μετοχικών Ταµείων, τέθηκαν από τις
Ενώσεις και θέµατα, όπως η δυσκολία των αποστράτων να επιβιώσουν µε τις µειώσεις που έχουν
γίνει και πρόκειται να γίνουν στις συντάξεις τους,
σε συνδυασµό µε τους δυσβάσταχτους φόρους
που καλούνται να πληρώσουν, η περικοπή των
συντάξεων στους συνταξιούχους κάτω των 55 και
60 ετών, η διάθεση στρατοπέδων που θα κλείσουν
ή µέρος αυτών, στις Ενώσεις για χρήση από τους
αποστράτους και γενικά θέµατα που περιέχονται
στο Ψήφισµα των αποστράτων της 19-09-2012.
4. Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίµα, η δε
θέση του κ. ΥΦΕΘΑ ήταν θετική στα περισσότερα

των αιτηµάτων, επεσήµανε όµως τις δυσκολίες
που υπάρχουν, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα.
5. Ενδιάµεσα στη σύσκεψη προσήλθε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλος ο
οποίος αφού χαιρέτησε το Συντονιστικό ενηµέρωσε για την αµυντική κατάσταση της χώρας
και στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τα θέµατα
που απασχολούν τους απόστρατους και τους εν
ενεργεία.
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς Διευθύνων Σ
ύµβουλος 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
Eπισµηναγός (Ι) Π.Α. εα Γ. Κασσαβέτης
Διεύθυνων Σύµβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπ. Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
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Παράδοση - Παραλαβή Διοικητού
Υποβρυχίων
Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 έλαβε χώρα
στον περιβάλλοντα χώρο της Διοίκησης Υποβρυχίων η τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Υποβρυχίων από τον Αρχιπλοίαρχο Αθανάσιο Καρατζά στον Πλοίαρχο Ιωάννη Αγγελόπουλο, σύμφωνα με τις παραδόσεις
τα ήθη και έθιμα του Πολεμικού Ναυτικού.
Στην τελευτή παρευρέθησαν, πέραν της φυσικής ηγεσίας του Αρχηγείου Στόλου, μέλη του ΔΣ
του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων με επικεφαλής τον πρόεδρο Ναπολέωντα Γενοβέλη.
Ο απερχόμενος Διοικητής Υποβρυχίων κατέθεσε στέφανο στο μνημείο των πεσόντων κατά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τιμώντας την απώλεια
των 105 ανδρών, και στην ομιλία του εξήρε την
επαγγελματικότητα των πληρωμάτων. Κλείνοντας τόνισε:
«Άνδρες των Υ/Β απευθυνόμενος σε σας για
τελευταία φορά ως Διοικητής σας θέλω να σας
πω ότι:
Αισθάνομαι υπερήφανος και ευτυχής που μου
δόθηκε η ευκαιρία να ηγηθώ πληρωμάτων άξιων, προσηλωμένων στο καθήκον, με υψηλό ηθικό και επαγγελματική κατάρτιση πάντα έτοιμων
να κάνουν το παραπάνω απ’ αυτό που ορίζει η
λέξη καθήκον.
Οι προκλήσεις των καιρών είναι μεγάλες και
δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, γι’ αυτό η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής.
Κρατήστε τη Σημαία της Διοικήσεως ψηλά και
ανεβάστε τον πήχη σε όλους τους τομείς. Διατηρήστε την ορμητικότητά σας και τη λεβεντιά
σας όπως αξίζει και αρμόζει στα πληρώματα των
Υ/Β του ΠΝ.
Μην ξεχνάτε ότι υπηρετείτε σε μια Διοίκηση
που η ιστορία της μετράει πάνω από 100 χρόνια
με αγώνες και θυσίες. Μια Διοίκηση που στον
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τελευταίο πόλεμο απώλεσε το ήμισυ σχεδόν
του προσωπικού της στον αγώνα για την ελευθερία.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα συνεχίσετε την
κοινή προσπάθεια με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό για το καλό της Διοικήσεως, για το καλό
του Αρχηγείου Στόλου.
Σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ για μια
ακόμη φορά όλους τους παρόντες, αλλά και
απόντες συντρόφους από τα παλιά. Ήταν τιμή
που υπηρέτησα μαζί σας και σας είχα συνταξιδιώτες σε αυτό το ωραίο ταξίδι.
Να είστε γεροί και οι θαλασσινοί μας Άγιοι
Νικόλαος και Σπυρίδωνας να φυλάνε άγρυπνοι
τις πλώρες των ελληνικών Υ/Β».
Στον παραλαμβάνοντα Διοικητή Υποβρυχίων
Ιωάννη Αγγελόπουλο ευχηθήκαμε καλή επιτυχία
στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει να επιτελέσει στη Διοίκηση Υποβρυχίων
και στον παραδίδοντα ευόδωση των προσωπικών του φιλοδοξιών μετά την απόφασή του να
ρίξει οριστικά άγκυρα στη θαλπωρή της οικογένειάς του.

Ανακοίνωση ΕAΑΝ
Οι σύζυγοι ή τα τέκνα αποστράτων αξ/κών που
απώλεσαν τον σύζυγό τους ή τον πατέρα τους,
παρακαλούνται όπως εγγράφονται και οι ίδιες/
ια στην ΕΑΑΝ, ώστε να τυγχάνουν συνδρομητές
του περιοδικού ΘΑ και δικαιούχοι των ευεργετικών προγραμμάτων της.
Για την αίτηση εγγραφής απαιτούνται και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Ορφανικά μέλη (χήρες/τέκνα)
1. Απόσπασμα μητρώου ή αντίγραφο φύλλου
μητρώου αξιωματικού (μπορούν να παραλαμβάνουν και από ΜΤΝ).
2. Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημεί-

ωμα συντάξεως.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. Έγχρωμες δύο φωτογαφίες 2,5x3 cm.
5. Απονομή μερίσματος ΜΤΝ.
Επιπλέον τα τέκνα: πιστοποιητικό οικογενειακής
καταστάσεως. Τηλ. Επικοινωνίας: 2103310430,
2103310431.

Kατσώνεια 2012
Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν στη νήσο Σκιάθο οι εκδηλώσεις για
την 69η επέτειο βύθισης του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ

Την επιμνημόσυνη δέηση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Σκιάθου, ο αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, ο Διοικητής Υποβρυχίων
Πλοίαρχος Ι. Αγγελόπουλος, ο επίτιμος Αρχηγός
Στόλου Γ. Μπεζεριάνος, ο πρέσβης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας (προσκεκλημένος του
δημάρχου) και πλήθος κόσμου. Τον Ελληνικό
Σύνδεσμο Υποβρυχίων εκπροσώπησε ο Αντιναύαρχος εα Παναγιώτης Ραδίτσας.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διοικητής Υποβρυχίων, περιγράφοντας την πλούσια
δράση και το ηρωικό τέλος του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ
που παρέσυρε στον υγρό τάφο 32 μέλη του πληρώματός του. Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνου στο υφιστάμενο
μνημείο του Υ/Β.

Ανακοίνωση ΕAΑΝ

από γερμανικό περιπολικό τις απογευματινές
ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου 1943 μερικά μίλια
βορειοανατολικά του νησιού.

H γωνιά των Yποβρυχίων

Tο ΓEN σε συνεργασία με την EAAN πρόκειται
να βραβεύσουν τους αριστεύσαντες μαθητές B'
και Γ' Λυκείου περί το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Δεκεμβρίου 2012.
Δικαιολογητικά να υποβληθούν στην EAAN
μέχρι 15 Nοεμβρίου 2012.
Για τους λοιπούς βραβευόμενους θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση. Πληροφορίες στο
τηλ.: 210-33.10.430.

•

O Eλληνικός Σύνδεσμος Yποβρυχίων επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι:
α. Tο ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο εις μνήμη των εε και εα συναδέλφων μας προγραμματίστηκε
για την Kυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 στην εκκλησία του Aγ. Γεωργίου Pιζάρη (οδός
Bασιλίσσης Σοφίας έναντι του νοσοκομείου Eυαγγελισμός). Θα ακολουθήσει παράθεση καφέ στον
παρακείμενο χώρο του Πολεμικού Mουσείου.
β. H πρωτοχρονιάτικη πίτα του συνδέσμου θα γίνει την Kυριακή 13 Iανουαρίου 2013 και ώρα 11.00
στον περιβάλλοντα χώρο του Nαυτικού Mουσείου Eλλάδος.
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Αγωνίες, προβληματισμοί και ερωτήματα
ενός Απόστρατου Αξιωματικού του
Πολεμικού Ναυτικού
Οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων
Ελλήνων πολιτών (Ένστολων και μη)
Κέρκυρα, 25 Αυγούστου 2012
Ιωάννης Μαρτζούκος (Κουντούρης)
Απόστρατος Αξιωματικός
Πολεμικού Ναυτικού (ΠΥ/ΡΕ)
Κάτω Κορακιάνα – Άγιος Βασίλειος
49083 Κέρκυρα
Τηλ.: 6946056688
Προς
Τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κυβέρνησης
κ. Αντώνιο Σαμαρά
Μέγαρο Μαξίμου
Αθήνα
Κοινοποίηση
Υπουργείο Οικονομικών (Γραφείο κ. Υπουργού)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Είμαι ένας απόστρατος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού βαδίζων προς τας δυσμάς του βίου
μου με όλα τα γνωστά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την Τρίτη ηλικία!
Κατετάγην στο Π. Ναυτικό το 1949 σε μια χρονική περίοδο με εμφανείς τις επιπτώσεις και τα
τραύματα της χώρας από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Η δυστυχία, η φτώχεια και η
αβεβαιότητα για μια καλύτερη ζωή ήταν στοιχεία
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που κυριαρχούσαν τότε στην καθημερινότητα της
ελληνικής κοινωνίας.
Εισερχόμενος σε ηλικια 15 ετών στις Ένοπλες
Δυνάμεις και συγκεκριμένα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού αισθανόμουν υπερηφάνεια για το
Σώμα, εις το οποίο έμελλε να υπηρετήσω κάνοντας
όνειρα τόσο για την ευημερία της χώρας μου όσο
και για τη δική μου σταδιοδρομία και επιβίωση. Στη
διαδρομή του χρόνου όλοι οι συνάδελφοι στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο καθένας από το δικό του μετερίζι,
εργαστήκαμε σκληρά, με μηνιαίες αποδοχές πινα-

κίου φακής, προκειμένου η χώρα να ανασυγκροτηθεί και να προχωρησει προς την ευημερία. Όλοι
μας εργαστήκαμε για μια καλύτερη πατρίδα, για μια
καλύτερη Ελλάδα, για μια πιο ανθρώπινη ζωή για
μας και τα παιδιά μας.
Δυστυχώς οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν,
ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τόσο από την οικονομική παγκόσμια συγκυρία όσο και από τις
ενέργειες μιας μεγάλης μερίδας επίορκων Ελλήνων πολιτικών. Η αλόγιστη σπατάλη του δημόσιου
χρήματος από τους κατά καιρούς κυβερνώντες, οι
υπεξαιρέσεις του μόχθου του ελληνικού λαού από
τους αετονύχηδες πολιτικούς, οι υπερτιμολογήσεις
αγαθών και εξοπλιστικών προγραμμάτων με τις
ανάλογες μίζες, η φοροδιαφυγή με την ανοχή του
επίσημου κράτους, η εισφοροδιαφυγή, ο αλόγιστος
δανεισμός μαζί με την παγκόσμια οικονομική κρίση
έφεραν την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση και
στην κεκαλυμμένη χρεοκοπία.
Το σεβαστό Υπουργείο των Οικονομικών της
χώρας μας, αντί να θεσπίσει υγιείς και δίκαιους
μηχανισμούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής
αλλά και προκειμένου να εισπράξει τα τεράστια
ποσά χρημάτων ανεξόφλητων οφειλών, στα οποία
Υφυπουργός των Οικονομικών παρελθούσης Κυβέρνησης με σαφήνεια έκανε αναφορά, προσπάθησε με ανορθόδοξες λύσεις να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, χρησιμοποιώντας την
εύκολη λύση των οριζόντιων περικοπών μισθών
και συντάξεων, οδηγώντας την οικονομία σε μαρασμό και το λαό σε εξαθλίωση, σε απόγνωση, σε
αυτοκτονίες και σε μερική διάλυση του κοινωνικού
ιστού.
Και όλα αυτά συνέβαιναν, όταν τέως Υπουργός
αλλά και πολλοί άλλοι, υψηλά ιστάμενοι, του κρατικού μηχνισμού επένδυαν σε υπεράκτιες (offshore)
εταιρείες, σε βίλλες, σε ακίνητα, σε πισίνες, σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, δηλώνοντας τις καταθέσεις τους στην Ελβετία. Μέχρι σήμερα καμιά ποινή
δεν τους έχει επιβληθεί, κανένα ποσόν δεν έχει
επιστραφεί στο Δημόσιο Ταμείο, καμιά δήμευση

περιουσιακών στοιχείων δεν έχει γίνει.
Το επίσημο κράτος αδιαφορούσε και καθόλου
δεν στενοχωριόταν για τον κατήφορο της χώρας
και καμιά προσπάθεια δεν γινόταν να σταματήσει
αυτός ο κατήφορος. Αυτή η αδιαφορία και η ανεθυνότητα του επίσημου κράτους είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να μη γνωρίζει πόσους υπαλλήλους
έχει, πόσους θα πρέπει να πληρώνει και πόσους να
συνταξιοδοτεί. Έτσι εμφανίστηκαν στις μέρες μας
χιλιάδες πολίτες εισπράττοντες παράνομα συντάξεις ή επιδόματα, αλλά και δημόσιοι λειτουργοί
διαφόρων φορέων με καταθέσεις εκατομμυρίων
στις τράπεζες.
Οι εύκολες λύσεις του Υπουργείου των Οικονομικών με τις οριζόντιες περικοπές μισθών και
συντάξεων έχουν δημιουργήσει στους πολίτες ψυχολογικό πρόβλημα αυξάνοντας την αγωνία όλων
μας, κάθε φορά που η Τρόικα επισκέπτεται την Ελλάδα, αναμένοντας μια νέα περικοπή στην πενιχρή
μας σύνταξη ή στις αποδοχές μας.
Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, αναζητάτε 11,5 ή και
περισσότερα δισεκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο
να εξευρεθούν, αν αναζητηθούν στους έχοντες και
κατέχοντες και σε αυτούς που έφεραν τη χώρα στη
σημερινή οικονομική κατάσταση, σε επενδύσεις
των υπεράκτιων εταιρειών και σε πηγές μαύρου
χρήματος, αγνοώντας τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που τόσα πολλά έχουν προσφέρει.
Όταν εσείς, Κύριε Πρόεδρε, μαζί με το συμφοιτητή σας κ. Παπανδρέου –ο οποίος συνετέλεσε
τα μέγιστα στη σημερινή κατάσταση της χώρας–
αλλά και μαζί με άλλους συμφοιτητές σας –κοινοβουλευτικοί και αυτοί σήμερα– φοιτούσατε,
ανέμελα παιδιά, στα εδώ κολλέγια και αργότερα
στα Πανεπιστήμια της Αμερικής ή άλλων χωρών
με τις ανέσεις και την ψυχαγωγία σας, κάποιοι
άλλοι νέοι τότε, της ηλικίας σας, κατατάσσονταν
στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας προκειμένου
να προσφέρουν στην πατρίδα και να σταδιοδρομήσουν μέσα στις δυσκολίες της ζωής του στρατιωτικού επαγγέλματος και των πενιχρών μηνιαίων
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αποδοχών τους.
Κάποιοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους ή
ακρωτηριάστηκαν στο επικίνδυνο αντικείμενο της
εργασίας τους και στην εκτέλεση του καθήκοντος
γενικότερα. Κάποια φορά οι άνθρωποι αυτοί, ακολουθώντας τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας
και θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα μαζί
με κάποια ελάχιστα ευεργετήματα για μερικούς
από αυτούς λόγω της επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους, θέλησαν να αποστρατευθούν και
να συνταξιοδοτηθούν.
Όμως η πολιτεία θέλησε να τιμωρήσει όλους
αυτούς διά το πρόωρον της συνταξιοδότησής τους
θεσπίζοντας ποσοστό κρατήσεων 40% στις συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων και 20%
στους υπερήλικες συνταξιούχους, ενώ παράλληλα
απαγορεύεται στους συνταξιούχους γενικά να εργαστούν, αν έβρισκαν στους δύσκολους καιρούς
που βιώνουμε κάποια εργασια, γιατί θα τους μειωνόταν η πενιχρή τους σύνταξη. Φυσικά, πέραν
όλων αυτών των απαξιωτικών ενεργειών για
τους ένστολους της πατρίδας, πάλι θα ακούσουμε
μετά τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της
25ης Μαρτίου από τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και από κυβερνητικούς εκπροσώπους ιδιαίτερα από τον κ. Υπουργό
Εθνικής Άμυνας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι
στυλοβάτες του έθνους, ότι είναι προσηλωμένες
στο καθήκον τους, ότι είναι αποτρεπτικές για κάθε
εχθρική επιβουλή, ότι είναι άριστα εκπαιδευμένες
και εγγυώνται την ασφάλεια του έθνους. Ιδιαίτεροι
δε έπαινοι αναφέρονται για το προσωπικό, το οποίο
χαρακτηρίζεται από ηθικό υψηλό αλλά και αίσθημα
ευθύνης, κ.λπ.
Την ίδιά στιγμή των περικοπών κατά 40% στις
συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων,
το σπάταλο κράτος ενίσχυε με εκατομμύρια την
κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα, διατηρούσε
στρατιές ειδικών συμβούλων και «ημετέρων» αργομίσθων, κατέβαλλε παχυλούς μισθούς σε «ημέτερους» υψηλά ισταμένους των ΔΕΚΟ και άλλων
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φορέων, ξόδευε εκατομμύρια για ενοικιάσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, ενώ,
όπως ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 2500
ακίνητα του Δημοσίου μένουν αναξιοποίητα στεγάζοντας αλλοδαπούς λαθρομετανάστες, αλλά και
πολλές άλλες δαπάνες που επιβάρυναν τα δημόσια
ταμεία.
Εσάς, κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε προεκλογικά να ζητάτε την ψήφο μας προκειμένου να αποκαταστήσετε τα κακώς έχοντα και τις γενόμενες
αδικίες.
Προσωπικά, εκτιμώ τις προσπάθειές σας και
συμμερίζομαι τις αγωνίες σας. Προς το παρόν σας
εμπιστεύομαι και εύχομαι να επιτύχετε στο δύσκολο έργο σας για το καλό της χώρας και του λαού
της. Όμως, με όλο μου το σεβασμό στους θεσμούς,
στην ιδιότητά σας και σε εσάς προσωπικά, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποιες μου απορίες αλλά και να σας θυμίσω κάποια
δικά σας λόγια προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά
στην κοινοβουλευτική σας ομάδα.
1. Φοροδιαφυγή - Εισφοροδιαφυγή
Επανειλημμένως σας ακούσαμε να μιλάτε για πάταξη της φοροδιαφυγής. Σήμερα πάμπολλοι συμπολίτες μας φοροδιαφεύγουν. Το ΣΔΟΕ απεγνωσμένα με ελάχιστα μέσα και ελάχιστο προσωπικό,
με τροχοπέδη το διαβόητο νόμο περί προσωπικών
δεδομένων αλλά και κάποιων νομικών κωλυσιεργιών προσπαθεί να εντοπίσει τους φοροφυγάδες.
Όμως, ούτε ονόματα φοροφυγάδων ακούμε,
ούτε ποινές ακούμε, αλλά κυρίως δεν ακούμε δεσμεύσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων
και τίποτα δεν μπαίνει στα δημόσια ταμεία. Ποιος
άραγε φταίει; Φταίει το ΣΔΟΕ; Φταίει η ισχύουσα
νομοθεσία; Μήπως το επίσημο κράτος και οι υψηλά ιστάμενοι του κρατικού μηχανισμού μαζί με τον
πολιτικό κόσμο του παρελθόντος και του παρόντος
δεν επιθυμούν την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί
αυτοί οι ίδιοι είναι φοροφυγάδες; Απλώς σκέψεις
κάνω και τίποτε περισσότερο.

2. Πόθεν έσχες πολιτικών - υψηλά ισταμένων
του κρατικού μηχανισμού, της αυτοδιοίκησης
κ.λπ.
Μας είχατε πει κατ’ επανάληψη ότι θα γίνει ο σχετικός έλεγχος του Πόθεν Έσχες πενταετίας ή δεκαετίας για τους πολιτικούς, τους υψηλά ιστάμενους
του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τίποτε δεν έχουμε ακούσει να έχει νομοθετηθεί
μέχρι σήμερα. Θα υπάρξει αυτός ο έλεγχος;
3. Άρθρον 4 του Συντάγματος
Εις το ανωτέρω άρθρο αναφέρεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι μεταξύ τους. Όμως το άρθρο αυτό
του Συντάγματος έχει διαφοροποιηθεί και μαζί με
κάποιες ακραίες ενέργειες πολιτικών κομμάτων
δημιουργεί έλλειμμα δημοκρατίας στον πολίτη. Ο
παραβάτης πολίτης διώκεται από την πολιτεία και
λογοδοτεί καθ’ όλο σχεδόν το βίο του, ενώ η παραβατικότητα των Υπουργών και των πολιτικών
παραγράφεται μετά τριετία ή μεθοδεύεται η παραγραφή με το κλείσιμο της Bουλής.
Πρόκειται, κύριε Πρόεδρε, να αλλάξει ο νόμος
περί ευθύνης Υπουργών και πότε;
4. Άρθρον 51 του Συντάγματος
Εις το ως άνω άρθρο προβλέπεται ότι ο αριθμός
των Ελλήνων Βουλευτών ορίζεται με νόμο και ο
αριθμός του μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 200 και
300 Βουλευτών.
Θα μειωθεί, κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των Ελλήνων Βουλευτών και θα αναθεωρηθούν τα προνόμιά τους, ώστε το κράτος να εξοικονομεί και
κάποια εκατομμύρια ετησίως; Στη Βουλή ελάχιστα
τους βλέπουμε και συζητήσεις, ερωτήσεις, επερωτήσεις γίνονται σε άδεια έδρανα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν και καθημερινά μειώνονται. Οι
κ.κ. βουλευτές δεν θα μειωθούν;
Εγώ κατάγομαι από την Κέρκυρα και ψηφίζω
στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα χρεώνεται με τρεις βουλευτές και το ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν αντί

των τριών είχαμε δύο βουλευτές; Θα πήγαιναν όλα
ακόμη πιο πίσω από ό,τι κάθε χρόνο πηγαίνουν με
τους τρεις βουλευτές;
5. Βουλευτική ασυλία
Η ασυλία των Βουλευτών έχει ξεφύγει από το λόγο
για τον οποίο θεσπίστηκε. Ο παραβάτης Βουλευτής
καλυπτόμενος από τη βουλευτική ασυλία ασχημονεί και αδικεί τον απλό Έλληνα πολίτη, ο οποίος
δεν μπορεί να βρει το δίκιο του σε θέματα της καθημερινής ζωής. Θα καθοριστούν, κύριε Πρόεδρε,
τα όρια της βουλευτικής ασυλίας;
6. Λογοδοσία στη δικαιοσύνη
Όλοι αυτοί που υπεξαίρεσαν ή σπατάλησαν το
δημόσιο χρήμα σε μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων, σε Ολυμπιακούς Αγώνες και άλλες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη ή θα
ακούσουμε για πολλοστή φορά ότι δεν πρέπει να
«ποινικοποιείται η πολιτική ζωή της χώρας»;
7. Άρσις αδικιών
Θα προβήτε, κύριε Πρόεδρε, στην τροποποίηση της
ισχύουσας νομοθεσίας αποκαθιστώντας το περί δικαίου αίσθημα όλων αυτών των ένστολων και μη
συνταξιούχων κάτω των 55 ετών, στους οποίους
κατακρατήθηκε ποσοστό συντάξεως 40% (αντί 20%
ως των λοιπών συνταξιούχων) και έγινε περικοπή
εορταστικών δώρων;
8. Άρθρα 32 και 33 του ελληνικού συντάγματος
Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται
από τη Βουλή με όλες τις γνωστές ζυμώσεις και
συναλλαγές των πολιτικών κομμάτων προκειμένου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι πρόσωπο «κοινής αποδοχής».
Κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος
θα αναθεωρηθούν τα ανωτέρω άρθρα ώστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό;
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
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που λάβατε γνώση των προβληματισμών μου
–προβληματισμών, πιστέυω, όλων των Ελλήνων–
και επιτρέψατέ μου να σας θυμίσω ότι η Τουρκία
κατακλύζεται από τουρίστες, ενώ εμείς οι Έλληνες
αναλωνόμαστε σε συζητήσεις σχετικά με το φόρο

των αεροδρομίων και το ΦΠΑ στην εστίαση...
Μετά τιμής και σεβασμού
Ι. Μαρτζούκος
Απόστρατος Αξιωματικός ΠΝ (ΠΥ/ΡΕ)

Συντάξεις - ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη συνταξιούχων στρατιωτικών
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Aνδρέας Γενιτσαρόπουλος ΠN

Προς: κ. Yπουργόν Eθνικής Aμύνης
Kοιν.: Γ
 EN, κ. Aρχηγόν
Σύνδεσμο Aποφοίτων ΣNΔ, κ. Πρόεδρον
Ένωση Aπόστρατων Aξιωματικών Nαυτικού, κ. Πρόεδρον
Από τον ημερήσιο Tύπο αλλά και γενικότερα από
τα ΜΜΕ πληροφορούμαστε ότι με απαίτηση των
«δανειστών» μας, ίσως και «τοκογλύφων», μεταξύ
άλλων επίκειται και πάλι η περικοπή - μείωση των
κυρίων και επικουρικών συντάξεων του συνταξιούχου στρατιωτικού και μάλιστα σε βάθος.
Ο συνταξιούχος στρατιωτικός και φυσικά ο υπογράφων που με νόμιμα προσόντα, κατόπιν αυστηρών εξετάσεων, δοκιμασιών επιπέδου εισήλθε
στον κλάδο των ΕΔ και προσέφερε τις υπηρεσίες του επί πολλές δεκαετίες και με μακροχρόνιες κρατήσεις (θα επιστραφούν άραγε τα επιπλέον
χρηματικά ποσά των κρατήσεων;) με τις μειώσεις
των συντάξεων και των λοιπών δυσβάστακτων
φορολογικών επιβαρύνσεων διατρέχει τον κίνδυνο είσπραξης ποσών πείνας.
Ο κ. Υπουργός Εθνικής Αμύνης και ως μέλος του
Υπουργικού Συμβουλίου παρακαλείται όλως ιδιαιτέρως να λάβει υπόψιν του την όντως εξαιρετικά
δύσκολη οικονομική κατάσταση και εν προκειμένω
του συνταξιούχου στρατιωτικού και εισηγηθεί και
εμμείνει στη μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων
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κυρίων και επικουρικών (νόμιμα αποκτηθεισών τύποις και ουσία) καθώς επίσης και της –έστω και
έτσι– παρεχομένης ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, δεδομένου ότι, ήρθαμε υγιέστατα παιδιά να
υπηρετήσουμε την πατρίδα και φύγαμε ως εκ των
ειδικών συνθηκών εργασίας, με πολλά και σοβαρά
προβλήματα υγείας.
Τα «δανεικά» με τα οποία υπερχρέωσαν τη χώρα
μας και την έφεραν στη σημερινή κατάσταση –τυχαία
άραγε– αρχομανείς, ανίκανοι διαχειριστές, ιδιοτελείς, λαοπλάνοι, ανεύθυνοι και επιζήμιοι πολιτικοί,
δηλαδή του «δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε
και όταν αυτοί τα ζητήσουν, εμείς θα έχουμε φύγει»,
κάποιοι όμως κυκλοφορούν μεταξύ μας, πλην ενός
εγκλείστου, είτε ως σωτήρες, είτε ως εργαζόμενοι
για το καλό μας (οποία υποτίμηση της νοημοσύνης
μας), αν και ποτέ δεν μάθαμε το ύψος των χρεών
της χώρας, πότε και γιατί αυτά δημιουργήθηκαν και
τι ποσά καταβλήθηκαν – θα πρέπει να επιστραφούν,
αλλά όχι αμέσως αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπό
την πίεση και καθοδήγηση των «δανειστών» από
μία οικονομία που πνέει τα λοίσθια, αλλά εν ευθέ-

τω χρόνω, όταν δηλαδή η οικονομία ανακάμψει και
από το ΠΡΟΪΟΝ της αναπτύξεως.
Εκτιμάται ότι στην παρούσα στιγμή της βαθειάς
ύφεσης, η κυβέρνηση για την κάλυψη των ελλειμμάτων «του ελληνικού λαού» όπως κατά κόρον
αναφέρεται, κατ’ ουδένα τρόπο θα πρέπει να στραφεί στην περικοπή-μείωση κυρίων και επικουρικών συντάξεων, στην εύκολη και συνήθη λύση
αλλά:
• στον περιορισμό του σπάταλου και ίσως του
μεγαλύτερου στον κόσμο Κράτους (δημόσιο τομέα),
έργο και αυτό των πολιτικών με τον διορισμό- πρόσληψη στρατιάς κομματικών φίλων, ψηφοφόρων
(που συνέπεσε με την ερήμωση της υπαίθρου),
συμβούλων κ.λπ., καθώς και του εξαιρετικά μεγάλου και δαπανηρού αριθμού βουλευτών μετά της
κακώς εννοούμενης ΑΣΥΛΙΑΣ.
• στην πάταξη της φοροδιαφυγής ορισμένων κατηγοριών που οργιάζει, της διαφθοράς κ.λπ.
• στην περικοπή των χιλιάδων συντάξεων απο-

βιωσάντων συνταξιούχων, αντιστασιακών, επιδομάτων «μαϊμού» κ.λπ.
Κύριε πουργέ, αυτή τη φορά ένα μεγάλο μέρος
του ελληνικού λαού –κι εγώ φυσικά– προσήλθε
στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, με θυμό και βαριά
καρδιά με την ελπίδα και μόνο ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες που η πατρίδα μας κυριολεκτικά κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο ή και την τυπική
χρεοκοπία και ο πληθυσμός της ελληνικής φυλής
συνεχώς μειώνεται, μπορεί – δυνατόν να απαλλαγεί από τα δεινά και να διασωθεί.
Ο Έλληνας πολίτης έχει αντιληφθεί το μέγεθος
του προβλήματος της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει η χώρα και θέλει να πιστεύει το ίδιο και
για τον πολιτικό.

Ανδρέας Γενιτσαρόπουλος
Υποναύαρχος ΠΝ εα
Οικονομολόγος – Πολιτικός Επιστήμων –
Νομικός

Eκλογικά
Με έκπληξη διάβασα στο περιοδικό μας (Θαλασσινοί Απόηχοι), στις ανακοινώσεις για εκλογές νέου
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ και στη σελίδα 50,
στην παρ. (4) Ψηφοδελτια – υποψηφιότητες, γίνεται
αναφορά, ότι στις προβλεπόμενες κατηγορίες και
ψήφους ανά ειδικότητα, κατηγορία Μάχιμοι – Διδάσκαλοι (δύο σταυροί) και οι άλλες κατηγορίες
(μία ψήφος).
Την ώρα που υπάρχει θέμα για κατάργηση των
Ενώσεων Αποστράτων και συνεχώς ιδρύονται νέοι
σύνδεσμοι (λόγω δυσαρέσκειας αποστράτων συναδέλφων από αυτά που συμβαίνουν στην ΕΑΑΝ)
δεν είναι δυνατόν να μην έχει αλλάξει το καταστατικό της ΕΑΑΝ ώστε όλοι να είμαστε ισότιμοι έναντι
όλων, γεγονός που πέραν του ότι «είναι και νόμιμο και ηθικό», παράλληλα συσπειρώνει και δεν

χωρίζει / διαχωρίζει, το σύνολο των αποστράτων
συναδέλφων.
Οι ειδικότητες υπάρχουν για την εκτέλεση της
υπηρεσίας στην ενέργεια και είναι αδιανόητο στην
αποστρατεία, κάποιοι να διαχωρίζουν το σώμα
των αποστράτων σε κατηγορίες και ειδικότητες
(πρώτης και δεύτερης ταχύτητας ή και κατηγορίας), την ώρα που αυτό βάλλεται από παντού και
οι συντάξιμες αποδοχές τους καθημερινά μειώνονται.
Στην ΕΑΑΝ, όλοι μας καταβάλλουμε, την ίδιά εισφορά (είτε επιθυμούν, είτε όχι) όλοι έχουν τα ίδιά
δικαιώματα και περίμενα κάποια στιγμή να γίνει
αντιληπτό ότι η ΕΑΑΝ είναι ένωση αποστράτων και
όχι ένωση αποστράτων κατά κατηγορίες και ειδικότητες. Κατά συνέπεια, η όλη αυτή μεθόδευση μου
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δημιουργεί τεράστιο προβληματισμό.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ, όπως λάβει
θέση στο θέμα και να μας εξηγήσει την σκοπιμότητα της κατηγοριοποίησης αυτής κατά ειδικότητες
και ψήφους, μη θέλοντας να αδικήσω κανένα, προ
των εκλογών ώστε οι θέσεις όλων να είναι ξεκάθαρες.
Θα πρέπει στην παρούσα φάση να ενημερωθούν με σαφήνεια και καθαρότητα όλοι οι απόστρατοι μέλη της ΕΑΑΝ, η παρούσα επιστολή και
η απάντησή σας να αναρτηθούν στο site, ενόψει
των εκλογών και πριν από αυτές και παρακαλώ
να μας εξηγήσετε, τι σημαίνει αυτό, και γιατί δεν
έχει κατατεθεί τροποποίηση με βάση την πιο πάνω
αναφερθείσα λογική.

Φιλικά
Νίκος Κατσιμήτσης
Αντιν/ρχος ΠΝ εα

Αξιότιμε κε Ναύαρχε,
Έλαβα την πρόσφατη επιστολή σας και σας
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για τα θέματα
της ΕΑΑΝ. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια
ώστε να δημιουργηθεί ένας εποικοδομητικός
διάλογος:
Α. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα κατάργησης
των Ενώσεων Αποστράτων ως ΝΠΔΔ και αυτό
γιατι ενώ υπήρχε τετελεσμένη απόφαση, καταφέραμε και την ανατρέψαμε. Όσον αφορά τη δημιουργία πολλών νέων ενώσεων ΝΠΙΔ, δεν είμαστε
αντίθετοι σε αυτό, αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα
δεν έχουν επιτύχει κάτι καλύτερο από τις Ενώσεις
Αποστράτων ΝΠΔΔ. Τώρα για τη δυσαρέσκεια των
συναδέλφων γι’ αυτά που συμβαίνουν στην ΕΑΑΝ
θα σας παρακαλούσα να μου πείτε τι συμβαίνει στην
ΕΑΑΝ συγκεκριμένα και όχι αόριστα γιατί τα αόριστα συνήθως βασίζονται σε φήμες, παραπληροφόρηση και κακόβουλες ενέργειες (δεν αναφέρομαι
σε εσάς).
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Β. Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου που
δημιουργήθηκε το 1993 όταν επετράπη στην ΕΑΑΝ
να έχει αιρετό και όχι δωτό ΔΣ, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε Ναύαρχος
εα. Άρα για όλους τους Ναυάρχους δεν υπάρχει διάκριση. Υπάρχει για την κατηγορία των Αξ/κών (Ε)
στους οποίους όμως δίδεται η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου που είναι η Νο 2 θέση στην ΕΑΑΝ
ως αντιστάθμισμα.
Γ. Το σύστημα εκλογών της ΕΑΑΝ είναι αντιπροσωπευτικό γιατί εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες Αξ/κών. Εάν δεν υπήρχε αυτό ενδεχομένως
θα υπήρχαν στο ΔΣ 6 Αξιωματικοί (Ε), 1 Μάχιμος,
1 Μηχανικός, 2 Λιμενικοί και 1 δάσκαλος χωρίς οι
υπόλοιποι να έχουν ισχυρή δυνατότητα αντιπροσώπευσης.
Δ. Επειδή υπάρχουν πολλοί απόστρατοι που
επιθυμούν την αλλαγή του νομικού πλαισίου σας
γνωρίζω ότι η ΕΑΑΝ είχε ξεκινήσει διαδικασία
αλλαγής του σύμφωνα με την πλειοψηφία των
Μελών, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν γιατί η
ανταπόκριση ήταν ελάχιστη. Επιπλέον όταν προσπαθείς να αλλάξεις κάτι έχεις τον κίνδυνο να σου
αλλάξουν και κάτι άλλο που δεν το θέλεις γιατί
άλλοι νομοθετούν. Το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε το έτος 2008 όταν στην προσπάθειά μας να
αλλάξουμε κάτι μπήκαν διατάξεις τις οποίες δεν
μπορούσαμε να δεχθούμε.
Ε. Η ΕΑΑΝ είχε κατά νουν την αλλαγή του νομικού πλαισίου όπως προανέφερα με δημοκρατικές
διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και την εισαγωγή
της επιστολικής ψήφου, αλλά η ανασφάλεια γύρω
από την ύπαρξη ή μη της ΕΑΑΝ μας έκανε διστακτικούς να ζητήσουμε αλλαγές γιατί θα δινόταν
ευκαιρία για μία εκ βάθρων αναδόμηση της ΕΑΑΝ
και πιθανώς κατάργησή της. Τώρα που αυτό εξασφαλίστηκε, είμαστε προ των εκλογών και δεν είναι σωστό να ξεκινήσουμε την αλλαγή του νομικού
πλαισίου στο «παρά πέντε» των εκλογών.
Στ. Η ΕΑΑΝ βλέπει όλα τα Μέλη της ως ίσα και
δεν κάνει διακρίσεις εφόσον ο νόμος δεν επιβάλλει

το αντίθετο.
Ζ. Τελειώνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
ότι η σκέψη μου με την εμπειρία των 8 ετών που
έχω ως Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ είναι
ότι υπάρχει περιθώριο για αλλαγές μέσα από διάλογο αλλά η μεθόδευση των αλλαγών πρέπει να

Eυχαριστήριο

είναι στοχευμένη ώστε να μην αφήνει περιθώρια
για έξωθεν παρεμβάσεις.

Στη διάθεσή σας
Με εκτίμηση Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς
ΠΝ εα, Πρόεδρος ΕΑΑΝ

•

Αντιναύαρχον ΠΝ εα
Σπυρίδωνα Περβαινά
Πρόεδρον Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού ΝΠΔΔ
Αθήνα
Κύριε Πρόεδρε,
Είχα την τύχη και τη χαρά να λάβω μέσω του
μέλους σας Αντιπλοιάρχου ΠΝ Γεωργίου Γεωργαρά, το υπ’ αριθμ. 109 τεύχος του Περιοδικού σας
Θαλασσινοί Απόηχοι, και επιθυμώ με την παρούσα
μου να σας συγχαρώ τόσο διά την καλλιτεχνική εμφάνιση του περιοδικού σας όσο και για την πλούσια
ναυτική ιστορική ύλη την οποία περιέχει και η οποία
πολλά έχει να διδάξει τόσο στους παλαιοτέρους
όσο και στους νεωτέρους αξιωματικούς του ΠΝ και
ΛΣ και όχι μόνο για το τι έπραξαν οι παλαιότεροι,
τι πράττουν οι νεώτεροι αλλά και τι θα πράξουν οι
σημερινοί ναυτικοί μας στο μέλλον για την ασφάλεια και ακεραιότητα του θαλάσσιου πλούτου της
πατρίδος μας.
Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα διότι είχατε την καλοσύνη σε αυτό το τεύχος
να συμπεριλάβετε ιστορικά ντοκουμέντα όπως
το Χρονικό του τορπιλισμού της Έλλης, τον επικήδειο του Αντ/χου Γ. Γεωργαρά το βιογραφικό
σημείωμα και τέλος την τελευταία φωτογραφία

του πληρώματος της Έλλης μετά τον τορπιλισμό
της στον προαύλιο χώρο της Παναγίας της Τήνου,
από ένα βετεράνο του Πολεμικού μας Ναυτικού
παρόλο που δεν ευτύχησε να γίνει αξιωματικός
λόγω της εθελουσίας εξόδου του το 1952 από τις
τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, του αείμνηστου
αδελφού μου Αλέξανδρου Σκληβανιώτη ο οποίος
ήταν και ο τελευταίος επιζών του Εύδρομου Καταδρομικού Έλλη.
Ακόμη να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά διότι
εκτός των ανωτέρω τον τιμήσατε με την κατάθεση
στεφάνου και εκφώνηση επικήδειου από τον Αντιπλοίαρχο Γεώργιο Γεωργαρά.
Τέλος θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχον
ιστορικό υλικό από φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα που ευρίσκονται στα χέρια μου είναι διάθεσή
σας και θα είναι τιμή της οικογενείας μας να χρησιμοποιηθούν όπως εσείς νομίζετε καλύτερα.

Διατελώ μετά τιμής
Ανάργυρος Σκληβανιώτης
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Επιστολή ΣΑ/ΣΜΥΝ ΕΑΑΝ
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.)
Ν.Π.Δ.Δ.
Ημερ.: 03-10-2012
ΠΡΟΣ: ΥΦΕΘΑ κο Δ. Ελευσινιώτη
Α/ΓΕΝ
Δ.Ν.Ε.
ΣΜΥΝ
ΣΑ/ΣΝΔ
ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ
ΕΛΛ.ΣΥΝΔ. Υ/Β
ΕΣΝΑ
ΣΑ/ΣΜΥΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Π.Ν.
Υποναύαρχο Ι. Κουντουριώτη ΠN ε.α.
ΘΕΜΑ: Επιστολή ΣΑ/ΣΜΥΝ ΕΑΑΝ
ΣΧΕΤ.: Α. -Επιστολή ΣΑ/ΣΜΥΝ αρ. Πρωτ. 14/12 από 28-09-2012
β. -Απόφαση ΔΣ/ΕΑΑΝ της 15-09-2011
Αξιότιμε κε Υφυπουργέ
Αξιότιμε κε Αρχηγέ
Αξιότιμε κε Ναύαρχε ΔΝΕ
Αξιότιμε κε Διοικητά ΣΜΥΝ
Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι
Αξιότιμε κύριε Κουντουριώτη
1. - Η Ε.Α.Α.Ν. συμφωνεί απολύτως με την επιστολή του ΣΑ/ΣΜΥΝ (σχετικό α) που αναφέρεται σε
ανάρτηση στο διαδίκτυο κειμένου του Υποναυάρχου Ι. Κουντουριώτη ΠN ε.α.
2. -Επί πλέον η Ε.Α.Α.Ν έχει να παρατηρήσει τα
ακόλουθα:
α. - Οι Υπαξιωματικοί ήταν και είναι η ραχοκοκαλιά του ΠN και επάνω τους στηρίζεται η λειτουργία
των Μονάδων του Στόλου και όχι μόνο. Η Επιστασία που αποτελεί το κύτταρο του πλοίου έχει τον
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Διευθυντή και μετά τον Υπόλογο που είναι και η
ψυχή της.
β. - Στις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό σε
καιρό πολέμου, αλλά και σε περίοδο ειρήνης οι
Υπαξιωματικοί έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή.
γ. - Οι Υπαξιωματικοί πάντα είχαν την κατάλληλη
εκπαίδευση και κυρίως όταν εισήρχοντο στις Σχολές από την τρυφερή ηλικία των 14 ετών, εύρισκαν
στο ΠΝ την υποκατάσταση του πατέρα και της μητέρας, που τόσο πρόωρα αποχωρίζοντο και έτσι

γαλουχήθηκαν με τις παραδόσεις του ΠΝ
δ. - Οι σημερινοί Υπαξιωματικοί είναι υψηλοτάτου επαγγελματικού επιπέδου.
ε. - Η Πολιτεία για να τιμήσει την προσφορά των
Υπαξιωματικών στις Ε.Δ., αλλά και για λόγους εξέλιξης, γιατί δεν μπορεί κάποιος να έχει τα ίδια καθήκοντα για δεκαετίες, τους επέκτεινε, δικαίως, την
σταδιοδρομία και στον βαθμό του Αξιωματικού.
στ. - Οι Αξιωματικοί (Ε) ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους αναθέτει το ΠN , πολλοί δε από
αυτούς έχουν διακριθεί και στον πολιτικό βίο μετά
την αποστρατεία τους, διαφημίζοντας το ΠN.
ζ. - Η Ε.Α.Α.Ν., έχοντας ως Μέλη της όλους τους
απόστρατους Αξιωματικούς (Ε) είναι σε θέση να
διαβεβαιώσει ότι εμφορούνται από τις ίδιες αρχές και αγάπη για το ΠN όπως και οι Αξιωματικοί
απόφοιτοι της Σ.Ν.Δ. και των άλλων παραγωγικών
Σχολών Αξιωματικών.
3. - Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει τις
προσωπικές του απόψεις, αλλά όταν οι απόψεις
αυτές στρέφονται δημοσίως και αδίκως κατά μίας
κατηγορίας ανθρώπων, τότε το δικαίωμα αυτό χάνει την ισχύ του.
4. Η Ε.Α.Α.Ν. σε συνεργασία με τον ΣΑ/ΣΝΔ, ΣΑ/
ΣΜΥΝ, και ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ είχε εκδόσει την από 1509-2012 απόφασή της για το ίδιο αντικείμενο, η
οποία σας διαβιβάζεται συνημμένα και η οποία είναι
επίκαιρη και σήμερα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Τζικάκης ΠΝ εα

αυτά και γνωρίζει τα ακόλουθα:
α. Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων κάλυψε
εξ αρχής το θέμα αντιδρώντας άμεσα στο εν λόγω
κείμενο χωρίς να διαχωρίζει τους Αξ/κούς σε κατηγορίες και χωρίς να δέχεται τον όρο «μονιμάδες»,
με την επιστολή του προς την εν λόγω εφημερίδα
της 5-04-2011.
β. Απορρίπτει τον διαχωρισμό των Αξ/κών, εν
ενεργεία και αποστρατεία, σε «πατρικίους» και
«πληβείους».
γ. Όλοι οι Αξ/κοί άσχετα με τον τρόπο εισόδου
τους στο ΠΝ εκτελούν διαχρονικά τα καθήκοντά
τους κατά τον καλύτερο τρόπο, ο καθένας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σεβόμενοι απόλυτα την
ιεραρχία.
δ. Στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα
μας και κατ’ επέκταση το σύνολο των εν ενεργεία
και αποστρατεία στελεχών του ΠΝ, η μόνη ελπίδα
που μας έχει απομείνει για να περάσουμε την κρίση, είναι η ομόνοια και ομοψυχία όλων μας και όχι
διχαστικά κηρύγματα αυτής της μορφής.
2. Το παρόν εκδίδεται για να κλείσει οριστικά το
θέμα αυτό.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΕΑΑΝ της 15-09-2012
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ με αφορμή τα διάφορα σχόλια
που αντηλλάγησαν στο διαδίκτυο, τα οποία ταυτίζουν τους Αξ/κούς (Ε) με τους «μονιμάδες» του
κατάπτυστου δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 2-04-2011, απορρίπτει τα σχόλια
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Σύνδεσμος Aποφοίτων ΣΜΥΝ
ΑΠΟ: ΣΑ/ΣΜΥΝ								
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών						
ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη, συνεχιζόμενη συμπεριφορά Αξ/κού ε.α.
Συνημμένα: Αναρτηθείσα επιστολή στο διαδίκτυο
Κύριοι,
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥΝ, εκφράζει την
έντονη διαμαρτυρία του για τους συνεχιζόμενους
υβριστικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος των Υπαξ/
κών ΠΝ από τον Υποναύαρχο εα κ. Ι. Κουντουριώτη
ΠN.
Η κατ’ επανάληψη ανάρτηση στο διαδίκτυο επιστολών με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και
ύβρεις για Αξ/κούς εξ Υπαξ/κών και αντιδεοντολογική είναι και τελείως αβάσιμη.
Ο Υπαξ/κός του ΠN ποτέ δεν είχε το αίσθημα
κατωτερότητας έναντι των Αξ/κών καριέρας. Πάντοτε είχε άριστη συνεργασία μαζί του, δεχόμενος
και σεβόμενος την ιεραρχία. Επίσης, εμφορείτο από
αγάπη για το σώμα, η δε προσφορά του ήταν στον
μέγιστο βαθμό απόδοσης υπερβάλλοντας τις περισσότερες φορές των γνώσεων που το ΠN του
παρείχε, με επιμόρφωση δικής του και μόνο πρωτοβουλίας. Μεμονωμένες αστοχίες προσωπικού,
που συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες κι επαγγέλματα, δεν δικαιολογούν την γενίκευση.
Ειδικά σήμερα, όπου η Σχολή Μονίμων Υπαξ/κών
Ναυτικού, παράγει στελέχη υψηλού μορφωτικού
επιπέδου τους οφείλεται όχι μόνο η αναγνώριση
αλλά και ο σεβασμός από τετριμμένες και απαρχαιωμένες θέσεις μίας άλλης εποχής που πέρασε
ανεπιστρεπτί.
Τέλος θα ήταν ενδιαφέρον να μας πληροφορήσει
ο κ. Υποναύαρχος τις τυχός ενέργειές του ως ε.ε.
Αξ/κού, που αποσκοπούσαν στη βελτίωση γενικώς
της μόρφωσης των Υπαξ/κών, μήπως και μπορέσουμε και αιτιολογήσουμε την εμπάθειά του, διότι
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Αθήνα 28/9/12
Αριθμ. Πρωτ.: 14/12

ως τέτοια μπορεί να χαρακτηρισθεί η εμμονή του για
τους «Μονιμάδες» (κατά παλαιότερο χαρακτηρισμό
του ιδίου για Αξ/κούς κατηγορίας «Ε»). Εάν αδυνατεί να τεκμηριώσει ενέργειές του για το πιο πάνω,
τότε δικαιούμεθα να παραθέσουμε το λεχθέν υπό
τον Θουκυδίδη (460-398 π.Χ.) ότι: «Κατάπτυστος
δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά
της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι κι εκείνος
που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα εν γνώσει του
δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω
στους οποίους άρχει».

Με εκτίμηση
Το ΔΣ ΣΑ/ΣΜΥΝ
- Ελ. Σφακτός Επστής εα Πρόεδρος
- Κων. Νυχτάκης Σημ. (Ε) εα Αντιπρόεδρος
- Αγ. Γαλανός Αντιπλ/ρχος (Ε) εα
Γ. Γραμματέας
- Χαρ. Σχοινάς Ανθυπ/στής εα Ταμίας
- Π. Μπουρβάνης Αντιπλ/ρχος (Ε) εα
Δημ. Σχέσεις
- Κων. Καλαρρύτης Υποπλ/ρχος (Ε) εα
Μέλος
- Ευστ. Μπαϊρλής Σημ. (Ε) εα Μέλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• Υ/ΥΕΘΑ (κ. Ελευσινιώτη)
• Α/ΓΕΝ
• ΔΝΕ
• ΣΜΥΝ
• ΕΑΑΝ

• ΣΑ/ΔΝΔ
• ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ
• ΕΛΛ.ΣΥΛ.Υ/Β
• ΕΣΝΑ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΠN
• Υποναύαρχο εα Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

•
Eικόνα που δεν εκφράζει το υπερήφανο
σώμα των ελλήνων αξιωματικών
Στρατηγοί μου, Χαιρετώ!
Δεν σας έχει περάσει από το νου ότι οι διάφοροι
“Αξιωματικοί” που εμφανίζονται στα ΜΜΕ “υπερασπιζόμενοι” δήθεν τα δίκαια των Αξιωματικών,
ΔΕΝ είναι στην πράξη Αξιωματικοί αλλά, Υπαξιωματικοί προαχθέντες σταδιακά στον βαθμό του
Αξιωματικού;;;;;;;!!!!!!
Τέτοιοι βαθμοφόροι, ασφαλώς δεν εμφορούνται
από τις ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον
Έλληνα Αξιωματικό που τόσο γλαφυρά περιγράφει
στο μήνυμά του ο φίλτατος Στρατηγός Ι. Ασλανίδης.
Δυστυχώς η σύνθεση του σώματος των Ελλήνων
Αξιωματικών έχει αλλοιωθεί σημαντικά με την

είσοδο μεγάλου αριθμού προερχομένων εξ Υπαξιωματικών.
Και είναι βεβαιωμένο πως ενδόμυχά τους είχαν
πάντα το κόμπλεξ κατωτερότητας έναντι των Αξιωματικών καριέρας...
Πάντοτε είχα απορία για την σκοπιμότητα απονομής ξίφους και βαθμού σε Υπαξιωματικούς που
καμία σχέση επαγγελματική και καμία ανάλογη
εκπαίδευση δεν έχουν υποστεί, χωρίς ειδική δοκιμασία σε θέματα επαγγελματισμού, παράλληλα με
την παντελή έλλειψη των ιδιοτήτων του Έλληνα
Αξιωματικού. Ας είχαν πλήρη οικονομική ανέλιξη...
όχι όμως και απονομή προνομίων και τίτλων που
δεν δικαιούνται.
Αναρωτιέμαι σε ποια χώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο;

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

Λόγω αναδιάταξης των Xρήσιμων
Πληροφοριών, παρακαλούμε οι κ.κ.
συνάδελφοι που ενδιαφέρονται
να δημοσιεύσουν το αίτημά τους,
να στείλουν εκ νέου τη σχετική
πληροφορία. Διαφορετικά, θεωρείται ότι
οι μέχρι τούδε υπάρχουσες χρήσιμες
πληροφορίες έχουνε λήξει και από το
επόμενο περιοδικό δεν θα δημοσιεύονται.
Xρήσιμες πληροφορίες με περισσότερες
από εικοσιτρείς λέξεις δεν θα
δημοσιεύονται.
Διάφορα
• H σύζυγος του συναδέλφου Aντιπλοιάρχου εα X. Σαπουνά
ΠN διαθέτει μέλι δικής της παραγωγής, αρίστης ποιότητας.
Tηλ.: 210-4978676 - 6979273217.
• Yπερσύγχρονη οδοντιατρική κλινική «Laser Dental
Clinic» στην Καλαμάτα με δωρεάν διαμονή στην πόλη (προσφορά της κλινικής). Tηλ. 2721026078, www.
laserdentalclinic.eu, email: info@laserdentalclinic.eu,
Κανάρη 73Α, Καλαμάτα.
• Ο Αργύρης Δαμαλίτης, συνάδελφος είναι συνεργάτης στο
τμήμα προώθησης ανταλλακτικών φανοποιίας, συνεργείου παντός τύπου αυτοκινήτου στην CITROEN ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε. Τηλ.: 6974 483212.
• Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί Μηχανικοί,
διατηρούν τεχνικό γραφείο επί της Λ. Κατανζάκη 63, Βαμβακόπουλο Χανίων. Τηλ.: 28210927 και 6973 433780.
• Ο Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός
οδοντίατρος. Αισθητική Οδοντιατρική – Εμφυτευματολογία – Προσθετική – Περιοδοντολογία. Τηλ. 210 4174697,
Αλεξ. Παπαναστασίου 93, Καστέλλα, Πειραιάς.
• Ιωάννης Πουλάκης, συνάδελφος, συνεργάτης ΠΟΝ προσφέρει: λύσεις στο χώρο του αυτοκινήτου με διατακτικές
στους εν ενεργεία και αποστράτους έως 18 μήνες. Τηλ.
210 5321000, 6936111730.
• Dr Σταυρούλα Αντωνοπούλου – Νάννου, σύζυγος συναδέλφου, Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος με
εξειδίκευση στις μυκητιασικές παθήσεις, δέχεται Κηφισίας
354, Χαλάνδρι (έναντι νοσοκομείου «Υγεία»). Τηλ.: 210-
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• Ο Θωμάς Βρούβας γιος συναδέλφου Ιπταμένου της Πολεμικής Αεροπορίας, οδοντίατρος, δέχεται στο Ιατρείο
του επί της πλατείας Καρύτση 10 με ραντεβού τηλ.: 2103230813.
• Αλέξανδρος Βασ. Μόσχος, Κηπουρός. Ο Αλέξανδρος,
γιος συναδέλφου, αναλαμβάνει κατασκευές, συντηρήσεις,
αυτόματο πότισμα κήπων κ.λπ. σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ.:
6943932038
• Ο Βασίλης Γουναρίδης Αξιωματικός (πτυχιούχος εκπαιδευτής) (Ε) εα δραστηριοποιείται στην Πλάκα Νάξου (ενοικίαση – εκμάθηση θαλασσίων σπορ, δωμάτια – μπαγκαλόους). Ειδικές τιμές σε συναδέλφους.
Τηλ.: 6945722404
• Πρακτορείο Ασφαλειών: Λαμπρόπουλος & Συνεργάτες. Ειδικές τιμές για προσωπικό ΠΝ. Δωδεκανήσου 99Α
Περιστέρι 151 35. Τηλ.: 210 5777433 Fax: 210 5777434
E-mail: lambropoulos.asfa@gmail.com
• Νομιμοποίηση αυθαιρέτων οικιών σε όλη την Ελλάδα,
υπόγεια, πυλωτές, σοφίτες... εντός και εκτός σχεδίου. Μακρή Μαριάννα. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Φανερωμένης 8,
Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 6560015
• Ταπητοκαθαριστήρια GLS. Καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια,
παράδοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιωτικούς 20%. Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα 131 22. Τηλ.: 2102612900, 210-2634967, 210-2629969.
• Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός Μηχανικός, γιος αξιωματικού ΠΝ ΕΑ αναλαμβάνει τακτοποιήσεις
ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων, σοφίτων κ.λπ. Τιμές
πολύ καλές για στελέχη του ΠΝ και ΛΣ. Τηλέφωνο: 210
2830215/6970883598
• Ο γιος του συναδέλφου Λάμπρου Κικίδη (ΠΥ-ΜΗΧ) Βασίλης Κικίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διατηρεί στα
Χανιά οδός Αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τηλ.: 2821027368.
•Ο
 Κληματσάκης Παύλος, γιος αξ/κού (ΕΑ) διατηρεί Γραφείο Ταξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτερικού – εσωτερικού. Άμεση εξυπηρέτηση,
παράδοση κατ’ οίκον. Τηλ.: 210-7750480.
• Η Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυγος αξ/
κού ΠΝ εα, με πολυετή πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης
και εξειδίκευση στο International Baccalaureate (IB), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 6955184885. Ειδικές
προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• Η ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΝΑ κόρη αξ/κού εα φιλόλογος με πείρα

παραδίδει μαθήματα, σε μαθητάς δημοτικού, γυμνασίου και
λυκείου με λογικές τιμές. Τηλ.: 9351901 κινητό:
6944317281.
• «ΠΑΝΔΩΡΑ» ΤΑΣΟΣ ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ. Δώρα δημοσίων σχέσεων. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6Α ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΚ 183 45. Τηλ.:
2104826916. Tηλ./Fax: 210-4826901. Κιν.: 6936077131.
e-mail: pandoranavy@otenet.gr
• O γιος του συναδέλφου θανάση Σοφρά, Γεώργιος, φοιτητής
φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου. Tηλ.: 6978868890
• Δρ. Σπύρος Χρυσικόπουλος, γιος συναδέλφου, χειρουργός
Οδοντίατρος DDS-PHD, απόφοιτος Χαϊδελβέργης και διδάκτωρ AACHEN. Εμφυτευματολογία, αισθητική προσθετική,
laser, πανοραμική ακτινογραφία. Π. Νιρβάνα 9. Ν. Ψυχικό.
Τηλ.: 210-6771040.
• Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα
δέχεται οικογένειες συναδέλφων στο ιατρείο του, Ρέππα 34,
Παπάγου. Τηλ.: 210-6526829.
• Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστημα επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση: Δεκελείας
169, Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 210-2514062, Κιν.: 6932-257175.
• Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλαος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-6549208, Κιν.:
6972-416761. Τιμές χαμηλές για την οικογένεια ΠΝ.
• Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, Μηχανολόγος Μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τηλ.: 210-8063391, Κιν.: 6932-339224.
• Kέντρο Σύγχρονης Oδοντιατρικής Θεραπείας. Kόρη συναδέλφου προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Aισθητική Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική Περιοδοντολογία.
ΠOΛINA MAPOY. Tηλ.: 2109944454. Kιν.: 6937200073.
Zέρβα 38, Γλυφάδα.
• Ο Νικόλαος Παπαμιχαήλ γιος συναδέλφου εα καθηγητής
γαλλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα σε χαμηλές τιμές.
Τηλ.: 6985914011.
• INTERAMERICAN Αρχιπλοίαρχος εα ΖΩIΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος. 3ης Σεπτεμβρίου 56 2ος όροφος,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα Τηλ. Γραφείου: 210 8834101. Fax:
2108834990 Τηλ. Οικίας: 210 6527089
• Ο συνάδελφος εα Ασλάνογλου Βασίλης έχει εταιρεία με ιατρικά μηχανήματα – συμπυκνωτές οξυγόνου – νεφελοποιητές
– οξύμετρα κ.ά. Ειδικές τιμές για συναδέλφους. Τηλ.: 210
7242106 – www.OXYGENIUM.gr.
• Η Καρκαλέτση Ευαγγελία (κόρη του Πλωτάρχη (ε) εα ΠΝ Γεωργίου-Καρκαλέτση) χειρούργος Οφθαλμίατρος κόρη συναδέλφου,
Καλαμών 1 & Π. Τσαλδάρη 19 Περιστέρι (πλησίον σταθμού Μετρό
Αγ. Αντώνιος). Τηλ.: 2105728164, Κιν.: 6973200310
• Η Μαρία Κωνσταντίνου Παπαδάκη κόρη συναδέλφου ιατρού,
Ψυχολόγος – λογοθεραπεύτρια παραδίδει συνεδρίες κατ’ οίκον σε
περιοχές Βορείων Προαστίων. Τηλ.: 6974445511

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ.
Ιωάννη Ευβοίας
• Οικόπεδο Νο 6 610 Οικ. Τετρ. 252 πωλείται. Τιμή 20.000

ευρώ. Τηλ.: 6974097215. Γ. Φουσιάνης
• ΟΤ 191/3. Τηλ.: 6974978708, 210 6666347. Σαρίδης
Απόστολος
• ΟΤ 251. Πληρ. Τηλ.: 210 4124563. Kιν.: 6938555553
• ΟΤ 178 Οικ. 8. Τηλ.: 6942797752.
• O.T. 204/2, 660 τ.μ., τηλ. 210 6441664, 2288021414,
κιν. 6972 924022, Π. Καβαλιέρος.
• O.T. 233/4 Tηλ.: 6973749396
• Ο.Τ. 187/3, τιμή: 30.000 €. Τηλ.: 6973-809309.
• Ο.Τ. 193/6. Τηλ.: 210-4640151, Κιν.: 6943-486436.
• Ο.Τ. 230 Ν. Γενοβέλης. Τηλ.: 6944-508100.
• Ο.Τ. 223/9. Τηλ.: 22960 83006, Κιν.: 6936172105
• O.T. 195/2. Tηλ.: 2109413036. Kιν.: 6973803603
• Ο.Τ. 221/7. Tιμή 30.000€. Τηλ.:210-3239521,
Κιν.: 6972886616.
• Ο.Τ. 263/7. Tηλ.: 2108611486. Kινητό: 6944844886
• Ο.Τ. 203/11. Κιν.: 6974-005173.
• Ο.Τ. 252/6. Κιν.: 6974097215
• Ο.Τ. 252/8. Tιμή 24.000€. Κιν.: 6944371906.
Tηλ.: 210-6533554
• Ο.Τ. 263/7. Τηλ.: 210-8611486, Κιν.: 6944-844886.
• Ο.Τ. 233/1. Tιμή: 32.000 €. Τηλ.: 210-6894771, Κιν.:
6936-613231.
• Ο.Τ. 215/10. Tιμή: 40.000€. Τηλ.: 210-9493703, Κιν.:
6932-270747.
• Ο.Τ. 183/4. Τηλ.: 6973-380858.
• Ο.Τ. 175/9. Τηλ.: 210-6217380. Κιν.: 6972232210.
• Ο.Τ. 230/7. Tιμή 27.500€. Τηλ.: 210-9627942.
• Ο.Τ. 259/1. Τιμή 30.000 €. Τηλ.: 210-6208620. Κιν.:
6977598910.
• Ο.Τ. 252/18. Κιν.: 6936745553. Tιμή ευκαιρίας.
Ενοικιάζονται δωμάτια
• Στο Φραγγοκάστελο Χανίων ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με έκπτωση 40% για όλο τον χρόνο και 20% για την περίοδο από 25/7
έως 31/8. Κα Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου, στα τηλέφωνα 28210-90529 και 697339577 καθώς και στο email: info@
iriniapartments.gr και στο site www.iriniapartments.gr
• Στην Κέρκυρα, ενοικιάζονται διαμερίσματα δύο μέχρι έξι ατόμων
εξοπλισμένα, τιμές σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΑΑΝ. Πληρ.:
Ανδρέας Μαζαράκης. Τηλ.: 210-6721558, Κιν.: 6944-820055.
•Ε
 νοικιάζονται διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη, πλησίον γηπέδου ΠΑΟΚ 45 μ2. Γωνιακά – άμεση πρόσβαση στο
κέντρο, πανεπιστήμιο. Κατάλληλα για φοιτητές. Πληροφορίες:
210 8055615 – 6945667969 – 6944857171.
• Στην παλιά πόλη των Χανίων (Τοπανάς) μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στον ξενώνα «Αναστασία»
με έκπτωση 15% στο δίκλινο για τους συναδέλφους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ./fax: 28210 46582 ή 28210 79530 (κ. Ι.
Νικολουδάκης).

•Π
 άτρα παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά διαμερίσματα με αυτονομία, κλιματισμό, πάρκινγκ, BBQ κήπο,
όμορφο περιβάλλον. Στα παιδιά συναδέλφων ειδική τιμή.
Κιν.: 6977129890.
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Παραθερισμός 2012
Επιμέλεια:
Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Aνθυποπλοίαρχος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ
Παραθερίσαντες Αξιωµατικοί εα και Ορφανικά Μέλη στο ΘΑΝ 4ης, 5ης περιόδου, στο Φάρο
Αρκίτσας 5ης, 6ης και 7ης, 8ης περιόδου µέσω ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:
Α. Θ.Α.Ν.
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(29 Ιουνίου -11 lουλίου 2012)
ΚΥΡΙΤΣΗΣ-ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΑΝΤΙΝ/ΡΧΟΣ ΠΝ
ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΒΕΡΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ (ΒΕΤ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΘEOΛOΓlΤHΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ) (Ε) ΠΝ
ΓΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΗΤΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ, ΠΛ/ΡΧΗΣ(Ε) ΠΝ (ΒΕΤ)
ΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ Ε., Χ/ΑΝΤΙΧΟΥ (Ε) ΠΝ
5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(31ουλίου - 25 Ιουλίου 2012)
ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
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ΜΟΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ (ΒΕΤ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΛΑΤΖΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΡΙΖΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
XATZHNΙKOΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΥPAKHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΦΑΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

Γ. ΟΙΚΗΜΑ ΦΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΙΤΣΑ 2012
07-15 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
16-24 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ,
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
3-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΤΖΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

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

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE
Π.O.N.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση
«Eλαιώνας». Π.O.N. Γραμματεία: 210-3423436. Π.O.N. Γραφ. Δαπανών: 210-3423437.
Π.O.N. Pαφείο: 210-3423377. Φαξ: 210-3423437. E-mail: dieyuynths@pon-hn.gr.
Site: www.pon-hn.gr
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Για τον Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Γιώργο Αϊδίνη ΠΝ
Από τον Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Γιάννη Χαρτοφύλη ΠN
Σκληρό και αποτρόπαιο κτύπησε και πάλι το χέρι του Χάροντα. Και θύμα του αυτή τη φορά
ήσουν εσύ, αξέχαστε φίλε και συνάδελφε Γιώργο. Κι ήταν το κτύπημα βαρύ κι ο πόνος μεγάλος,
γιατί έφυγες από κοντά μας τόσο ξαφνικά και
τόσο απρόσμενα, αφού το μεγάλο θεριό, που
φώλιαζε μέσα σου, φρόντισε να κρύβεται στα
σκοτάδια, ως την ώρα που βγήκε, κτύπησε και
σε νίκησε.
Λίγες μέρες πριν χαιρόμασταν τη συντροφιά
σου, ανυποψίαστοι για τα δραματικά γεγονότα,
που θα ακολουθούσαν. Θαυμάζαμε την όλη σωματική και πνευματική σου ικμάδα και απολαμβάναμε τις ατέρμονες αφηγήσεις σου, ιδιαίτερα
από τη ζωή σου στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο
αγάπησες και υπηρέτησες με πάθος και φεύγοντας άφησες πίσω σου σημάδιά ανεξίτηλα της
προσφοράς σου, τόσο στην εκπαίδευση των στελεχών του, όσο και στον τομέα του αθλητισμού,
τον οποίον επί μκρόν και πάντα με επιτυχία υπηρέτησες.
Να όμως τώρα, που έφτασε και για σένα το
πλήρωμα του χρόνου. Ήρθε η ώρα για να ακολουθήσεις την κοινή των ανθρώπων μοίρα και
να πάρεις το δρόμο για την αιώνια κατοικία
σου.
Και φεύγεις με την ικανοποίηση ότι αφήνεις
πίσω σου μια εκλεκτή οικογένεια και βλαστάρια,
που τιμούν το όνομά σου. Είχες τη χαρά να καμαρώσεις στους κόλπους σου παιδιά και εγγόνια,
«ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης σου».
Φεύγεις συνοδευόμενος από την αγάπη και την
καλή μαρτυρία φίλων και γνωστών και ιδιαίτερα
των παλαιών μαθητών σου, οι οποίοι επανειλημμένα σε τίμησαν, εκλέγοντάς σε ως εκπρόσωπό
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τους στη διοίκηση της Ένωσης των αποστράτων
του ΠΝ. Όμως τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα μπορέσει να απαλύνει τον πόνο που προκάλεσε, στους
γύρω σου, ο θάνατός σου. Η θέση σου στην οικογένειά σου θα παραμένει για πάντα κενή, όπως
δυσαναπλήρωτο θα είναι το κενό και στη συντροφιά μας.
Στη μεγάλη και ιερή ώρα του αποχωρισμού, η
μοίρα το θέλησε να βρίσκομαι μακριά σου. Γι’
αυτό και γράφοντάς σου τώρα τις λίγες αυτές
γραμμές, υποκλίνομαι με σεβασμό στη μνήμη
σου και εύχομαι ο Θεός, που σε κάλεσε κοντά
του, να σε αναπαύσει στους κόλπους του και να
χαρίζει υπομονή και παρηγοριά στην οικογένειά
σου και σε όλους, όσους πίκρανες με το θάνατό
σου.
Αιωνία σου η μνήμη.

Επικήδειος για το Σημαιοφόρο εα Γεώργιο Σκούτελα
Aπό τον Σημαιοφόρο (Ε) εα Α. Στυλιανόπουλο ΠN
Αγαπητέ μου συνάδελφε, φίλε, κουμπάρε και
αδελφέ Γιώργο,
Με την είδηση του θανάτου σου μεγάλη θλίψη
πλημμύρισε την καρδιά μου και τις καρδιές των
θυγατέρων σου αδελφών σου, συγγενών σου,
φίλων και συμμαθητών σου της Σχολής Ναυτοπαίδων Πόρου.
Έφυγες τόσο ξαφνικά και σχετικά μικρός στην
ηλικία και άφησες πίσω σου τις κόρες σου ορφανές από πατέρα και μητέρα διότι είχες χάσει
πριν αρκετά χρόνια πολύ νέα την αξέχαστη, ικανότατη και σπουδαία σύζυγο σου Βούλα, καθηγήτρια Αγγλικών.
Πιστεύω ότι οι κόρες σου θα συνεχίσουν το
έργο σου, διότι εσύ ο ίδιος τους έδωσες όλα τα
εφόδιά που έπρεπε όπως μόρφωση, ηθική συμπεριφορά και εργατικότητα, διότι Γιώργο μου
ήσουν πατέρας και μάνα για τα παιδιά σου, όταν
έμεινες μόνος σου και αυτές μικρές μετά τον
πρόωρο θάνατο της συζύγου σου. Πάλεψες σαν
λιοντάρι, τα κατάφερες, κράτησες την οικογένειά
σου, το φροντιστήριο της γυναίκας και έφτιαξες
δικό σου επαγγελματικό χώρο για φροντιστήριο
ξένων γλωσσών, όπου διέπρεπε και διαπρέπει
εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή Σεπολίων,
όπου μου είχες δώσει κι εμένα την ευκαιρία να
εργασθώ ως καθηγητής και να αποκτήσω τη σχετική πείρα που χρειαζόμουν, ώστε να ανοίξω
αργότερα στη Νίκαια δικό μου φροντιστήριο.
Γιώργο μου σε γνώρισα τυχαία το 1972 όταν
πήγα να σε αντικαταστήσω στην 353 ΜΝΑΣ, από
τότε γίναμε πολύ καλοί φίλοι και αργότερα η πρώτη κόρη σου Έρη μου βάπτισε το μεγάλο μου γιο
Γιάννη. Έκτοτε είμαστε καλύτερα από αδέλφια.
Επίσης ενθυμούμαι τον ζήλο που υπέδειξες
για τη δημιουργία συλλόγου υπαξ/κών από τη

σχολή Ναυτοπαίδων. Πολλές φορές χρησιμοποιούσες το χώρο του φροντιστηρίου σου για τις
συγκεντρώσεις του συλλόγου και τελικά υπό την
προεδρία τη δική σου και του Σφάκτου και άλλων
προέδρων ο σύλλογος σταθεροποιήθηκε και έγιινε σεβαστός και αποδεκτός από το ΠΝ και την
πλειονότητα των αποφοίτων της Σχολής Υπαξ/
κών Ναυτικού.
Στις 5/9/2012 οι κόρες σου, ο γαμπρός σου, τα
εγγόνια σου, τ’ αδέλφια σου, οι συγγενείς σου, οι
συμμαθητές σου, η οικογένειά μου, ο βαπτιστικός
σου Γιάννης και άλλοι φίλοι σε συνόδεψαν στο
μακρινό και ορεινό χωριό Μαράθια, έξω από το
Καρπενήσι στην τελευταία σου κατοικία, ανάμεσα
στα βουνά και έλατα. Εκεί μέσα στην εκκλησία
του χωριού ο Πρόεδρος Ε. Σφακτός έβγαλε ένα
πολύ συγκινητικό λόγο που έκανε τις καρδιές
όλων να κλάψουν.
Εύχομαι φίλε, κουμπάρε και αδελφέ μου
Γιώργο ο Θεός να σε αναπαύσει ανάμεσα στους
Αγγέλους και Αγίους διότι ήσουν ένας υπέροχος
πατέρας, εξαίρετος άνθρωπος και καλός συνάδελφος.
Επίσης εύχομαι μακροζωία στα παιδιά σου,
εγγόνια σου, αδέλφια, φίλους και συμμαθητές
σου έως τα βαθιά γεράματα, ώστε να σε ενθυμούνται πάντοτε εσένα Γιώργο μου, κουμπάρε
και αδελφέ.
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Aυτοί που έφυγαν…
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Πλωτάρχης (E) εα ΠN
Σημαιοφόρος εα ΠN
Υποπλοίαρχος (Ε)
Υποκελευστής εα
Ανθ/στής εα

Υποναύαρχος (Μ) εα

Ονοματεπώνυμο

Hμέρα
θανάτου

Kαλιακούδης
Xαράλαμπος
Σκουτέλας Γεώργιος
Ιωάννης Κρίσπος
Σ. Μαραγκός
Α. Ευαγγέλου
Ζέρβας Παναγιώτης

Έτος
γεννήσεως

1-9-2012
4-9-2012
17-9-12
24-9-12
5-9-12
29-9-12

1937
1931
1935
1960
1937

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

Xρήματα που κατατέθηκαν στην Eθνική Tράπεζα Aρ. λογ: ΕΤΕ 080/964918-27
TΣAΠPAZHΣ N. -ΠAΠAZAΦEIPHΣ Δ.
Oνοματεπώνυμο

Eις μνήμην

Ποσό σε ευρώ

Oι συμμαθητές τάξεως 1952 ΣNΔ

Kαίτης Σωτηριάδη
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Στιγμιότυπα από τις εβδομαδιαίες εκδηλώσεις «Σαλαμίνια 2012» (22 - 29/9)

Την 16-09-12 ο Αντιπρόεδρος
της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος
Θ.Γερούκης ΠΝ εα εκπροσώπησε
την ΕΑΑΝ στις εκδηλώσεις
μνήμης που έγιναν στο Ρίμινι
της Ιταλίας, τις οποίες ετίμησε
με την παρουσία του ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας κος
Κ.Παπούλιας
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E.A.A.N

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

ΠΛHPΩMENO
TEΛOΣ
Tαχ. Γραφείο
KEMΠA
Aριθµός Aδείας
517/92
KΩ∆IKOΣ 012037
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