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Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των συντακτών τους
και σε καμμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν
την EAAN
- Eξώφυλλο: η Φρεγάτα F451 «ΛHMNOΣ»
- Oπισθόφυλλο: η Πυραυλάκατος P72 «BOTΣHΣ»

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 28/12/2012
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O Πρόεδρος και τα Mέλη του Δ.Σ. της EAAN εύχονται
σε όλα τα Mέλη της EAAN και στις οικογένειές τους

Kαλά Xριστούγεννα & ευτυχισμένος
ο καινούριος χρόνος

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων (16-10-2012 μέχρι

15-12-2012)

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 16-10-12 έλαβε χώρα σύσκεψη στην
ΕΑΑΝ µε τις Οργανώσεις ΝΠΙΔ που δραστηριοποιούνται στο Π.Ν. µε θέµα το ΜΤΝ και στη συνέχεια απεστάλη το έγγραφο που φαίνεται στην
σελίδα 31.
β.-Την 17-10-12 ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύµβουλος της ΕΑΑΝ επισκέφθηκαν το Δικηγορικό Γραφείο Καλαβρού και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αγωγής κατά της ΤτΕ για το
κούρεµα των αποθεµατικών της ΕΑΑΝ.
γ.-Την 23-10-12 έγινε ενηµέρωση των Μελών του Παραρτήµατος Β. Ελλάδος στη Θεσ/κη
από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύµβουλο ΕΑΑΝ.
δ.-Την 27-10-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. κατέθεσε στεφάνι στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη επ'
ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την
28η Οκτωβρίου.
ε.-Την 09-11-12 έγινε ενηµέρωση των Μελών του Παραρτήµατος ΝΔ. Ελλάδος στην Πάτρα από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα
Σύµβουλο και Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
στ.-Την 15-11-12 η ΕΑΑΝ εξέδωσε τα πεπραγµένα του ΔΣ της, περιόδου 04-03-10 µέχρι
15-11-12, τα οποία φαίνονται στην σελίδα 45.
ζ.-Την 18-11-12 έγινε στο εντευκτήριο της
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ΕΑΑΝ η παρουσίαση των υποψηφίων των εκλογών της 25-11-12.
η.- Την 19-11-12 έγινε στο ΚΕ/ΠAΛ το ετήσιο µνηµόσυνο των πεσόντων στελεχών του ΠΝ
και ΛΣ κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και των
στελεχών του ΠΝ που έπεσαν εν καιρώ ειρήνης
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η οµιλία του
Προέδρου της ΕΑΑΝ φαίνεται στην σελίδα 49.
θ.-Την 20-11-12 έγινε ενηµέρωση των Μελών του Παραρτήµατος Πόρου από τον Πρόεδρο
της ΕΑΑΝ.
ι.-Την 21-11-12 ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύµβουλος και Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ έλαβαν µέρος στον εορτασµό της ηµέρας των Ε.Δ., που
έγινε στο ΚΕ/ΠΟΡΟΣ. Σε αυτήν την εκδήλωση ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ενεχείρισε από 2.500 € σε
δύο άπορες κορασίδες του Πόρου, ως υπόλοιπο
των 5.000 ευρώ που είχαν δωθεί σε εκάστην το
Νοέµβριο του 2011, από την απόδοση του κληροδοτήµατος του αποβιώσαντος Αντιπλοιάρχου
Σωτηριάδη Π.Ν., του οποίου η ΕΑΑΝ είναι διαχειριστής.
ια.-Την 25-11-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ κατέθεσε στεφάνι στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη επ' ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων
για την Εθνική Αντίσταση.
ιβ.-Την 25-11-12 έγιναν οι ανά τριετία διεξαγόµενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου
ΔΣ, το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντά του την
01-04-13.Τα αποτελέσµατα των εκλογών, µετά
και την εκδίκαση των ενστάσεων φαίνονται στις
σελίδες 40-44.

ιγ.-Την 02-12-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη στο ετήσιο µνηµόσυνο των πεσόντων ανδρών των Υποβρυχίων κατά τον Β' Παγκόσµιο
Πόλεµο.
ιδ.-Την 03-12-12 ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύµβουλος και Μέλη του ΔΣ παρέστησαν σε
ηµερίδα που έγινε στην ΣΝΔ για τη συµπλήρωση 100 ετών από την έναρξη των Βαλκανικών
Πολέµων.
ιε.-Σύσσωµο το ΔΣ/ΕΑΑΝ παρέστη την 0612-12 στην τελετή εορτασµού του Αγίου Νικολάου, προστάτη του Ναυτικού και της επετείου
των ναυµαχιών Έλλης και Λήµνου, που έγινε στη
Σ.Ν.Δ.
ιστ.-Την 08-12-12 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους
Βαλκανικούς Πολέµους, που έγιναν στα Χανιά
και την 09-12-12 παρέστη σε γεύµα που παρετέθη στην Ηγεσία του ΠΝ στο χώρο των Γραφείων
του Παραρτήµατος Κρήτης.
ιζ.-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.
ιη.-Η ΕΑΑΝ έστειλε την επιστολή που φαίνεται
στην σελίδα 56 στον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, µε την οποία εκφράζει τη µη επιθυµία
της για συµµετοχή στο πρόγραµµα ανταλλαγής
οµολόγων.
ιθ.-Μετά από έγκριση του ΓΕΝ το Παράρτηµα
ΕΑΑΝ Πόρου θα εγκατασταθεί άµεσα σε κτίριο
εντός του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ.
Μπροστά µας για το επόµενο χρονικό διάστηµα
έχουµε:
α.-Την τελική απόφαση της Κυβέρνησης σχε-

τικά µε τις µειώσεις των συντάξεων των αποστράτων, που ενδεχοµένως να επηρεασθούν και
από τη µείωση των αποδοχών των εν ενεργεία.
Επ' αυτού το Συντονιστικό Συµβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών έχει
στείλει δύο επιστολές στους τρεις Αρχηγούς
των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση
οι οποίες φαίνονται στις σελίδες 64-67 του παρόντος. Παράλληλα, ο ΥΦΕΘΑ κος Δ. Ελευσινιώτης έστειλε δύο επιστολές που φαίνονται στις
σελίδες 36-39 και η ΓΔΟΣΥ/ΥΕΘΑ αντίστοιχη
επιστολή στο Υπουργείο Οικονοµικών, που φαίνεται στην σελίδα 35.
β.-Η ΕΑΑΝ προτίθεται να δηµιουργήσει επιτροπές, κατά το πρότυπο του προγράµµατος
ΚΟΡΑΚΙΑ, οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέµατα, όπως
Μερίσµατα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ,
NNA/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ΑΟΟΑ κ.λπ.
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.
γ.-Το Σάββατο 19/1/2013 και ώρα 10:30 θα
γίνει η καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΝ στη ΛAEΔ, στην οποία προσκαλούνται όλα τα Μέλη µας να παραστούν. Οι
αντίστοιχες εκδηλώσεις των Παραρτηµάτων
της ΕΑΑΝ θα γνωσθούν µε ανακοινώσεις και µε
ανάρτηση στο site της ΕΑΑΝ.
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ιστορικά

Η προσωπικότητα και η σκέψη του Παύλου
Κουντουριώτη
Γράφει ο Yποπλοίαρχος Κ. Τσαπράζης ΠΝ

Παράρτημα Β – Ιστορικά ανέκδοτα

Tα

παρακάτω παρατιθέμενα ιστορικά
ανέκδοτα που αφορούν τον Ναύαρχο Π. Κουντουριώτη κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν για την καλύτερη κατανόηση του
χαρακτήρα του ανδρός. Για τη 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 έναν 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 τη συγγραφή των ανεκδότων είναι ελαφρώς
διαφοροποιημένη από την πρωτότυπη για λόγους
καλύτερης κατανόησης, πλην των φράσεων των
διαλόγων που παρατίθενται πρωτότυποι.

✻

ρώματα ζητωκραύγαζαν τον Ναύαρχό τους και
αυτός με χαμόγελο τους είπε: «Παιδιά μη ζητωκραυγάζετε εμένα, τον εαυτό σας να ζητωκραυγάζετε. Σε σας οφείλεται η νίκη».

✻
Παλαιότερα, το 1897, στις επιχειρήσεις στον Πλαταμώνα όταν του ανήγγειλαν τον θάνατο του Ανθυποπλοιάρχου Αντωνιάδη που ήταν και συγγενής
του είπε: «Θύμα του ηρωισμού του είναι αλλά μόνο με θύματα μεγαλώνουν τα έθνη και όχι με λόγια». Στην ίδια επιχείρηση όταν ένας ναύτης κολυμπούσε πληγωμένος προς τον «Αλφειόν» για να
σωθεί, κάποιος από το πλήρωμα φώναξε: «Είναι
πληγωμένος κύριε Κυβερνήτα» και ο Κουντουριώτης απάντησε: «Καθόλου, είναι παρασημοφορημένος» και έτρεξε να ασπασθεί το γενναίο ναύτη υπό τις ζητωκραυγές του πληρώματος.

✻

Γνωστή ήταν η θεοσέβεια του Κουντουριώτη στα πληρώματα και ελέγετο μεταξύ των ανδρών ότι τη 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.

Στον ίδιο πόλεμο του 1897 προσκλήθηκε από τον Κ.
Σαχτούρη, τον αρχηγό του, σε συμβούλιο το οποίο εγένετο επί της Ναυαρχίδας στο οποίο είπε ο Κουντουριώτης: Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να επιχειρήσωμεν την εκβίασιν των στενών των Δαρδανελλίων... Μα
αν καταστραφεί κανέν από τα θωρηκτά μας; παρετήρησεν ο αρχηγός. E! Tότε να τα βάλωμεν εις γιάλαις
και να τα στείλωμεν εις το Μουσείον, αφού δε τα έχομεν δια να καταστρέψουν ή να καταστραφούν!

✻

✻

Όταν τελείωσε η ναυμαχία της Λήμνου τα πλη-

Μια ιδιοτροπία του Ναύαρχου Κουντουριώτη
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ήταν το μουστάκι. Έτρεφε ωραίο μακρύ μουστάκι και δεν χώνευε τους νέους οι οποίοι ξύριζαν
επιμελώς το άνω χείλος τους. Κάποτε παρακολουθών με τα κιάλια του ένα Α/Τ το οποίο πλησίαζε την Ναυαρχίδα του, τον «Αβέρωφ» διέκρινε ένα ξυρισμένο αξιωματικό επί της γέφυρας
του Α/Τ και για να τον πειράξει εκπέμπει το εξής
σήμα: «Ποιος είναι ο επί της γέφυράς σας Άγγλος
Αξιωματικός;». Αμέσως ήρθε η απάντηση: «Ουδείς Άγγλος επιβαίνει. Είναι ο Έλλην ανθυποπλοίαρχος Καββαδίας».

✻
Η ορμητικότητα του Ναύαρχου δεν είχε όρια!
Όποιος θα τολμούσε να του υποδείξει ότι δεν είναι
φρόνιμο να πέσει με τον «Αβέρωφ», όταν καταδίωκε τον τουρκικό στόλο, κάτω από τα πυρά των
επακτίων πυροβολείων του νοτίου είσπλου των
Στενών των Δαρδανελίων ή να μη θέλει να λαμβάνει ουδέν μέτρον αμύνης για τη βάση του στόλου,
το Μούδρο της νήσου Λήμνου, εδέχετο τη στερεότυπη απάντησή του: «Φοβάσαι;» Με αυτόν τον τρόπο αφόπλιζε όλους. Εν τούτοις, κάποτε είχε ορίσει
μια επιτροπή για να του υποδείξει μέτρα τα οποία
θα έπρεπε να ληφθούν για την οχύρωση του εσωτερικού όρμου του Μούδρου. Για την οχύρωση του
εξωτερικού όρμου ούτε συζήτηση δεν ήθελε να
ακούσει. Θεωρούσε ολόκληρο το Αιγαίο ατομική
του ιδιοκτησία και ύβρη προσωπική ότι θα τολμούσαν οι Τούρκοι να του προσβάλουν τη βάση του
Στόλου του. Βλέποντας οι αξιωματικοί της επιτροπής ότι αδυνατούν να πείσουν τον Ναύαρχο για την
ανάγκη γενικότερης οχύρωσης περιορίζονται να
του προτείνουν να τοποθετηθούν κατ’ ελάχιστο μερικά μικρά πυροβόλα και ένας προβολέας σε ένα
νησάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο του
εσωτερικού όρμου του Μούδρου. Το νησί αντίκριζε
τον αγκυροβολημένο στόλο και ονομάζετο «Άλογο». Όταν του υπεβλήθη αυτό το σχέδιο εξεφώνησε

Με την δύναμη του Θεού και
τας ευχάς του βασιλέως μας,
εν ονόματι του δικαίου πλέω
μεθ'ορμής ακαθέκτου και με την
πεποίθησιν της νίκης εναντίον
του εχθρού του Γένους.
Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης,
θωρηκτό Αβέρωφ,
3 Δεκεμβρίου 1912

ο Ναύαρχος την περίφημον έκφρασιν: «Άλογο είμαι
εγώ»! Εννοών με τούτο ότι το ρόλο του προτεινόμενου πυροβολείου έπαιζε η ναυαρχίδα του. Και
έληξε τελειωτικά αυτό το ζήτημα.
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Ολίγα για το παρελθόν μας
B' μέρος

M

Γράφει o Aξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠN
Πρώην Δικηγόρος

ας 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. Και ας
μην ξεχνάμε ότι είμαστε το πιο ιστορικό έθνος,
ενώ όλοι οι λαοί της Ευρώπης έχουν συντεθεί
μετά τον 10ο αιώνα και δεν καταλαβαίνουν τη
γλώσσα που μιλούσαν προ 4-5 αιώνων, ενώ οι
Έλληνες, που έμαθαν μερικά γράμματα, κατανοούν την Καινή Διαθήκη. Και θέλουν να μείνουν
Έλληνες, όπως (ας τους αναφέρουμε μόνο) ο
Κοσμάς Αιτωλός, ο Ρήγας και τόσοι άλλοι, που
θυσιάστηκαν για να ζήσουμε ελεύθεροι όσοι
απομείναμε.
Τελειώνοντας ας κλείσω τούτο το σημείωμα
με τρία ερωτήματα:
α) Εάν από τον 7ο αιώνα δεν υπήρχαν Έλληνες,
όπως λένε, για ποιους έγραφαν αυτά που έγραφαν στην ελληνική γλώσσα μετά τον 7ο αιώνα οι
διάφοροι διανοούμενοι, ιστορικοί, ποιητές, χρονογράφοι και λογοτέχνες της… Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; (Ας υπενθυμίσω μερικούς, αφήνοντας κατά μέρος το μεγάλο πατριάρχη Φώτιο που
είναι πασίγνωστος: Αρέθας, Λέων Μαθηματικός,
Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιωάννης Γεωμέτρης, Ιωάννης Γραμματικός, Θεοφάνης Κεκαυμένος, Ιωάννης Μαυρόπους, Μιχαήλ Ατταλειάτης, Μιχαήλ
Ψελλός, Νικηφόρος Βλεμμύδης, Ευστάθιος
Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Μετοχίτης, Νικηφόρος Γρηγοράς, Μαν. Μοσχόπουλος, Αδελφοί
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Χωνιάτη, Μαξ. Πλανούδης, Αδελφοί Κυδώνη, Ιω.
και Μαρκ. Ευγενικός, Γ. Πλήθων και τόσοι άλλοι
που μου διαφεύγουν). Και ας μην ξεχνάμε ότι η
γλώσσα κυρίως μετά το Μεγαλέξανδρο ήταν το
δελτίο ταυτότητας των Ελλήνων, δεδομένου ότι
τα γένη και οι φατρίες είχαν πια ατονίσει και οι
νομοθεσίες του Κλεισθένη και του Περικλή ήσαν
κάπως… μακρινές για να προσδιορίζουν την ιδιότητα του πολίτη ή της εθνότητας, ενώ η δουλεία
στο Βυζάντιο δεν υπήρχε, όπως στη Ρώμη.
β) Εάν δεν υπήρχαν Έλληνες –είτε καθαροί
είτε… «ακάθαρτοι»– με τόση επιμονή, ακόμα και
αυτοκράτορες ή συγγενείες των (και δεν εννοώ
μόνο τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο με το
«Έκθεσις περί της Βασιλείου τάξεως» κ.ά. ούτε
μόνο την Άννα Κομνηνή με το «Αλεξιάς») και οι
πατριάρχες και οι επίσκοποι και οι ιερείς και οι
ψάλτες και ο λαός; Οι υπάρχουσες μειονότητες
(όπως π.χ. οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Οθωμανοί
κ.ά.) δεν καταπιέστηκαν να αλλάξουν τη γλώσσα
τους, όπως στη Δύση και παρέμειναν στην εθνότητα που ήθελαν μέχρι σήμερα.
γ) Υπάρχει λαός (ή έθνος) που να έχει περάσει
από το στάδιο πολιτισμού χωρίς κάποιες… επιμειξίες; Ο πολιτισμός προκαλεί, όλους τους
πάσης φύσεως «πεινασμένους», οι οποίοι συρρέουν για να νεμηθούν τα αγαθά του. Και πάντως, ακόμα και οι Ρωμαίοι είχαν αδυναμία
στις… δούλες και οι Ρωμαίες στους… δούλους
(=επιμειξίδες).
Αυτά. Και ελπίζω, ότι δεν θα βρεθεί κάποιος να
ισχυριστεί ότι οι Έλληνες κατά την τουρκοκρατία
έχουν υποστεί τουρκικές επιμειξίες. Όχι, διότι οι
Τούρκοι δεν άρπαζαν τις ομορφότερες Ελληνί-

δες για τα χαρέμια τους. Τις άρπαζαν, αλλά αυτές
χάνονταν για τον ελληνισμό, κατά το μέγιστο μέρος (ελάχιστες εξαιρέσεις πιθανώς να υπήρξαν,
αλλά ο κανόνας ήταν ο εκτουρκισμός των Ελληνίδων και γι’ αυτό οι τουρκομογγόλοι έχουν αλλάξει στο πρόσωπο). Το αντίθετο, προφανώς,
ήταν αδύνατο να συμβεί, διότι οποιοσδήποτε
εξελληνισμός (και εκχριστιανισμός) είχε ως συνέπεια το… θάνατο. Βιασμοί Ελληνίδων και
εγκαταλείψεις ασφαλώς θα υπήρξαν, αλλά δεν
νομίζω ότι ήταν τόσο πολλές, ώστε τα νόθα
τουρκογενή παιδιά να άλλαξαν τη σύσταση του
ελληνισμού, όσα επιβίωσαν.
Και, πάντως, ο κανόνας είναι να επικρατεί η
δύναμη και όχι η αδυναμία και γι’ αυτό οι Έλληνες
δεν εξελλήνιζαν τουρκάλες.
Συνεπώς, μετά το 1453 ο ελληνισμός λιγόστευε,
χανόταν σιγά σιγά, αλλά όσοι απέμειναν είναι απόγονοι του ελληνισμού που υπήρχε προ του 1453,
δηλαδή του βυζαντινού κόσμου, ο οποίος ανάγεται
στον αρχαίο ελληνισμό. Όμως απομείναμε λίγοι,
ιδίως μετά τη μικρασιατική καταστροφή…
Τι άλλο μένει; Μα, τα… πάντα: Αυτό το άρθρο
είναι σαν να μη… γράφτηκε, αφού οι αναθεωρήσεις και η αστάθεια της ιστορίας την έχουν
κάνει όχι ρευστή, αλλά… ρευστό, που γρήγορα
το ρουφάει ο χρόνος και εξαφανίζεται. Διότι η
ιστορία γράφεται όχι μόνο όπως θέλουν οι νικητές, αλλά και όπως θέλουν και οι… αναθεωρητές, δηλαδή οι διαχειριστές της εκάστοτε
παγκόσμιας εξουσίας. Και αν ο Οκταβιανός, ας
πούμε (και όχι μόνο), ο πρώτος αυτοκράτορας,
μπορούσε να φανταστεί τη μοίρα της Ρώμης,
που γρήγορα θα γινόταν… σπασμένα μάρμαρα,
ίσως να μη σκότωνε τόσους ανθρώπους για

να… διαιωνιστεί. Το Άκτιο, που σφράγισε την
επικράτησή του, είναι έδαφος ελληνικό πάντα,
οι Έλληνες, έστω και συρρικνωμένοι, υπάρχουν, όσο κι αν ο… Μουσολίνι είχε ονειρώξεις
ανασυστάσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
που είχε σβήσει, ενώ το «Μηδέν άγαν» του Μαντείου των Δελφών, θα κυριαρχεί σ’ όλες τις
πράξεις, αλλά και τα όνειρα των ανθρώπων,
όσο κι αν αυτοί κορδακίζονται με νιτσεϊκές υψιπέτειες υπεράνθρωπων. Χαίρετε.

Σημείωση: Το παρόν κείμενο δεν επικαλείται βιβλιογραφία, διότι γράφηκε από μνήμης, με όσες ιστορικές γνώσεις έχω αποκτήσει, από
διάφορες μελέτες.
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Ταξιαρχία του Ρίμινι
Γράφει ο Nίκος Mάρτης
Πρώην Υπουργός, Παλαίµαχος του Β’ ΠΠ, Πολεμιστής στην Ταξιαρχία του Ρίµινι

Mε

αφορµή την τιµητική παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια στην ετήσια επιµνηµόσυνο δέηση στο Νεκροταφείο του Ρίµινι, θα ήθελα να εκθέσω τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΙΜΙΝΙ.
Τα επανειληµµένα Κινήµατα του ΚΚΕ της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα αυτό του Απριλίου
του 1944, δεν έθεσαν σε κίνδυνο µόνο την τιµή
και το µέλλον της Ελλάδος, αλλά της στέρησαν
και τη µεγάλη ηθική ικανοποίηση των Ελλήνων,
να εισέλθουν πρώτοι στη Ρώµη, όπως είχε υποσχεθεί ο Τσώρτσιλ. Τα εν λόγω Κινήµατα συνετέλεσαν επίσης ώστε η Ελλάδα, νικήτρια του
Β' Παγκοσµίου Πολέµου, να µην εµφανισθεί και
αξιώσει την αυτοδιάθεση του Λαού της Κύπρου
και των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, την άµεση καταδίκη από τους συµµάχους της δηµιουργίας του προβλήµατος της Μακεδονίας από τον
Τίτο, και ίσως την παραχώρηση της Βορείου Μακεδονίας, δηλ. της περιοχής του Μοναστηρίου,
στο οποίο το 1912 λειτουργούσαν 17 Ελληνικά
Σχολεία.
Η δηµιουργία της Ταξιαρχίας του Ρίµινι συνδέεται µε γεγονότα που ντρόπιασαν και έβλαψαν
την Ελλάδα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τα στρατιωτικά Κινήµατα που προκάλεσε το
ΚΚΕ ενώπιον του εχθρού και ιδιαίτερα το µεγάλο
Κίνηµα του Απριλίου 1944 στη Μέση Ανατολή,
που διέλυσε τις σηµαντικές εκεί ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, έθεσε σε κίνδυνο τον Συµµαχικό
Αγώνα κατά του φασισµού και του ναζισµού και
αµαύρωσε τη λάµψη της Ελλάδος, η οποία την
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συνόδευε από τη Μάχη της Ελλάδας του 194041, µε συνέπεια η Πατρίδα µας, να κινδυνεύσει να
µείνει εκτός του Συµµαχικού Στρατοπέδου.
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις της Μέσης
Ανατολής (Ναυτικό, Αεροπορία, Ταξιαρχίες, Ιερός Λόχος και το Εµπορικό Ναυτικό) προσέφεραν πολλά στον συµµαχικό αγώνα, αλλά στην
Ταξιαρχία του Ρίµινι, όπως συνάγεται και επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του Αρχιστράτηγου
της Μέσης Ανατολής Πάτζετ και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Γεώργιου Παπανδρέου,
έλαχε ο κλήρος να διασώσει, µε τον αγώνα της
στην Ιταλία, την τιµή και το µέλλον της Ελλάδος.
Η προσφορά της Ταξιαρχίας του Ρίµινι έχει αποσιωπηθεί, αν µη και διαβληθεί και αντιµετωπίστηκε µε πολιτικά κριτήρια. Εάν επικρατούσε το
ΚΚΕ, η Ελλάδα θα είχε υπαχθεί στο «Σιδηρούν
παραπέτασµα» και υποθέτω κανένας Έλληνας,
πλην ελαχίστων, θα ήθελε αυτή την τύχη.
Στο Συνέδριο του Λιβάνου την 17η Μαΐου 1944,
προ της τραγικής καταστάσεως που αντιµετώπιζε η Ελλάδα, η Κυβέρνηση συνεργασίας, µε πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, όλα τα Κόµµατα και όλες οι Αντάρτικες
οργανώσεις, αποφάσισαν την ανασύσταση και
πειθαρχία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων
Μέσης Ανατολής, υπό την Σηµαία της Ελληνικής
Πατρίδας.
Την 3η Ιουνίου 1944, µε Διαταγή της ΙΧ Βρετανικής Στρατιάς, ανασυγκροτείται η ΙΙΙ Ορεινή
Ελληνική Ταξιαρχία, µε Διοικητή το Συνταγµατάρχη Θρασύβουλο Τσακαλώτο. Η Ταξιαρχία
διέθετε συνολικά 3.377 άνδρες, στους οποίους
περιλαµβάνοντο 213 Αξιωµατικοί και 70 Ανθυ-

Θρασύβουλος Τσακαλώτος

πασπιστές.
Την 12.6.1944 η Ταξιαρχία εγκαθίσταται στην
Τρίπολη της Συρίας. Από τη Συρία, το Σύνταγµα
Πυροβολικού της Ταξιαρχίας, µετακινήθηκε στην
περιοχή της Παλµύρας για εκτέλεση βολών Πυροβολικού. Την πρώτη κυρίως βραδιά, αλλά
λιγότερο τις επόµενες, ταλαιπωρηθήκαµε από
τα τσιµπήµατα πολλών σκορπιών (ευτυχώς µε
αποτελέσµατα όχι θανατηφόρα), που αντιµετωπίσθηκαν από τους γιατρούς µε αµµωνία. Στην
περιοχή επίσης υπήρχαν πολλές γκαζέλες. Στρατιώτες µε τζιπ και Τόµιγκαν έγιναν κυνηγοί, ώστε
για λίγες µέρες τα γεύµατά µας ήταν από ψηµένο
νοστιµότατο κρέας.
Την 12η Ιουλίου επισκέφθηκε την Ταξιαρχία
ο Αρχιστράτηγος της Μέσης Ανατολής Πάτζετ
και την 2α Αυγούστου 1944 σε νέα επίσκεψη
και επιθεώρηση της Ταξιαρχίας δήλωσε: «Δεν
θα ήθελα να είµαι αντίπαλος της ΙΙΙ Ελληνικής
Ορεινής Ταξιαρχίας. Μη λησµονείτε ότι κρατείτε

στα χέρια σας, µας είπε ο Πάτζετ, την τιµή και το
µέλλον της Ελλάδος». Ο Διοικητής της Ταξιαρχίας Θρασύβουλος Τσακαλώτος απαντώντας είπε:
«Η Ταξιαρχία διά της πίστεώς της εις την Νίκην
και το άγος της Μέσης Ανατολής θα αποπλύνει
και τους εχθρούς της Ελλάδος θα καταπλήξει!».
Την 5η Αυγούστου 1944 επιβιβασθήκαµε στην
Χάιφα, στο Ολλανδικό πλοίο «ΡΟΥ», 28.000 τόνων και την 7η Αυγούστου 1944 αναχώρησε η
Ταξιαρχία για τον Τάραντα της Ιταλίας. Το ταξίδι
ήταν δραµατικό λόγω µεγάλης θαλασσοταραχής.
Την 11η Αυγούστου 1944 υποδέχθηκε την Ταξιαρχία στην άφιξή της στην Ιταλία ο Φράιµπεργκ, ο
γνωστός στην Ελλάδα Νεοζηλανδός Στρατηγός.
Την 26/27 Αυγούστου 1944, η Ταξιαρχία µας
εντάχθηκε στην Καναδική Μεραρχία. Το 3ο Σύνταγµα Πυροβολικού της Ταξιαρχίας µας, αποτελέστηκε από νοµιµόφρονες αξιωµατικούς και
στρατιώτες των Συνταγµάτων Πυροβολικού
της 1ης και 2ης Ταξιαρχίας, µε Διοικητή τον Συνταγµατάρχη Μανιδάκη και Υποδιοικητή τον Λασπιά. Από 3-9-1944, και ενώ µαίνονταν οι µάχες
στη Γοτθική Γραµµή στο ύψος της Ρώµης, κατευθυνθήκαµε στο Μέτωπο νύκτα, ακολουθώντας
τους δρόµους που σηµατοδοτούνταν µε σήµα µε
το όνοµα «Boat», ένα ζωγραφισµένο µικρό πλοίο.
Στο πανδαιµόνιο των µετακινουµένων Μονάδων
βρεθήκαµε να έχουµε τα δύο πυροβόλα της 1ης
Πυροβολαρχίας σε έδαφος µε µεγάλη κατηφοριά,
και υπήρχε κίνδυνος τα συρόµενα πυροβόλα να
ανατραπούν. Με δική µου πρωτοβουλία δέσαµε
σχοινιά στους τροχούς των πυροβόλων και τους
τροχούς των ρυµουλκών αυτοκινήτων και σιγά
σιγά κατέβηκαν τα πυροβόλα χωρίς ατύχηµα. Ενθυµούµαι πάντα την ικανοποίηση που δοκίµασα.
Την 8η προς 9η Σεπτεμβρίου 1944, η Ταξιαρχία αντικατέστησε την 3η Καναδική Ταξιαρχία
στην περιοχή Ριτσιόνε. Τη στιγµή της αντικαταστάσεως η Ταξιαρχία µας δέχθηκε επίθεση των
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H 3η Eλληνική Oρεινή Tαξιαρχία μπαίνει στην Aθήνα
με επικεφαλής τη μουσική της, 9 Nοεμβρίου 1944

Γερµανών, την οποία απέκρουσε µε 9 δικούς της
νεκρούς και 21 τραυµατίες. Την 10η Σεπτεµβρίου
1944 οι Γερµανοί έκαναν και νέα επίθεση, κατά
την οποία σκοτώθηκε ο Ταγµατάρχης Πυροβολικού Στεφανάκης.
Την 11η προς 12η Σεπτεµβρίου 1944, περίπολος της Ταξιαρχίας δέχθηκε επίθεση, µε συνέπεια να τραυµατισθεί ο επικεφαλής Υπολοχαγός
Ιωάννης Κόρκας, που µεταφέρθηκε στο χειρουργείο, από όπου µετά την επίδεση του τραύµατός
του, ζήτησε να ξαναπάει στον Λόχο του. Ο Λόχος αυτός, διέσπασε την αµυντική γραµµή των
Γερµανών και προκάλεσε το πρώτο ρήγµα της
θεωρούµενης απόρθητης Γοτθικής Γραµµής.
Ο Κόρκας προτάθηκε επ’ ανδραγαθία και έγινε
Λοχαγός. Η Πρώτη Μοίρα Πυροβολικού υπό τον
Συνταγµατάρχη Σπανογιαννάκη έβαλλε κατά
των γερµανικών θέσεων µε βολές σε απόσταση
1. 800 γυαρδών.
Από 15/19 Σεπτεµβρίου 1944 η Ταξιαρχία
έδωσε σκληρές µάχες και αφού διέσπασε την
Γοτθική Γραµµή, περικύκλωσε το Ρίµινι. Το
Πρώτο Τάγµα υπό τον Καραβία. Το Δεύτερο
Τάγµα υπό τον Τζανετή και το Τρίτο Τάγµα υπό
τον Λουτεράκη.
Ο Τρίτος Λόχος του 3ου Τάγµατος, µε Λοχαγό
τον Νικόλαο Αποστολάκη, έφτασε πρώτος µέ-
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σα στο Ρίµινι και στις 7:45 π.μ. ο Δήµαρχος του
Ρίµινι µε Επιτροπή Ιταλών, παρέδωσε µε Πρωτόκολλο την πόλη στον Λοχαγό Αποστολάκη. Ο
Ραδιοφωνικός Σταθµός του Λονδίνου µετέδωσε
τις ελληνικές επιτυχίες, ο δε Στρατηγός Αλεξάντερ έγραψε: «Οι Έλληνες πολεµιστές πέτυχαν
όλους τους αντικειµενικούς στόχους της Στρατιάς». Ο Ραδιοφωνικός Σταθµός του Βερολίνου
για να δικαιολογήσει την δυσχερή θέση τους στο
νότιο τοµέα, ανέφερε ότι ο γερµανικός στρατός
πολεµά εναντίον των Ελλήνων.
Οι Έλληνες στρατιωτικοί λησµόνησαν όσα υπέστησαν από τους Ιταλούς και φέρθηκαν µε γενναιοψυχία, που κατέπληξε τους φοβισµένους αρχικά Ιταλούς, κυρίως δε συνέβαλαν στην απελευθέρωση των Ιταλών από την γερµανική Κατοχή,
που τους επιβλήθηκε από τους τέως συµµάχους
τους. Η Ιταλία, τιµώντας τους νεκρούς Έλληνες,
παραχώρησε σε µαγευτική πλαγιά πλησίον του
Ρίµινι χώρο για το νεκροταφείο, όπου ετάφησαν
οι 116 φονευθέντες αξιωµατικοί και οπλίτες,
καθώς και οι 10 αεροπόροι που φoνεύθηκαν σε
επιδροµές τους στο Ιταλικό Μέτωπο.
Η µεγάλη νίκη της Ελληνικής Ταξιαρχίας χαιρετίσθηκε από την ηγεσία των συµµαχικών δυνάµεων. Ο Στρατηγός Πάτζετ µε τηλεγράφηµά
του έγραψε: «Επιτελέσατε πολλά για την τιµήν
της Ελλάδος». Η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία, µετά την
κατάληψη της πόλης του Ρίµινι, µετονοµάστηκε σε
«ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ». Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου σε τηλεγράφηµα του αναφέρει: «Το Έθνος
είναι υπερήφανον διά τα ηρωικά τέκνα του. Όταν
έλθει η ώρα του απολογισµού διά τον σηµερινόν
επικόν αγώνα της ανθρωπότητος εναντίον των
βαρβάρων, η Ορεινή Ταξιαρχία θα βρίσκεται µεταξύ των πρώτων στην καρδιά των Ελλήνων και
τας δέλτους της Ελληνικής Ιστορίας».
Μετά την κατάληψη του Ρίµινι, η Ταξιαρχία κινήθηκε βορειότερα, διήλθε τον Ρουβικώνα και

εν συνεχεία αποφασίστηκε η επιστροφή της στην
Ελλάδα. Ως απεσταλµένος του Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου έφθασε στο Ρίµινι ο Συνταγµατάρχης Λάιος, ο οποίος µας διαβίβασε τα
συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης εθνικής ενότητας, διότι τιµήσαµε το ελληνικό
όνοµα και το γόητρο των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάµεων. Ο Συνταγµατάρχης Λάιος µας πληροφόρησε για την κατάσταση στην Αθήνα και µας
σύστησε να µη δώσουµε καµία αφορµή κατά την
επιστροφή µας.
Την 16η Οκτωβρίου 1944 διατάχθηκε η αντικατάσταση της Ελληνικής Ταξιαρχίας. Την 19η
Οκτωβρίου 1944 έγινε στο νεκροταφείο του
Ρίµινι συγκινητική επιµνηµόσυνη δέηση υπέρ
των πεσόντων συναδέλφων µας. Την 20ή Οκτωβρίου 1944 ο Διοικητής της 2ης Νεοζηλανδικής
Μεραρχίας Αντιστράτηγος Sir Bernard Freyberg
V.C. εξέδωσε Ειδική Ηµερησία Διαταγή. Την 27η
Οκτωβρίου 1944 φθάσαµε στον Ταράντα και
την 6η Νοεµβρίου άρχισε η επιβίβαση, πλην των
βαρέων όπλων (πυροβόλων, κάριερς και λοιπά
οχήµατα). Την Ταξιαρχία συγκροτούσαν συνολικά δύο χιλιάδες οκτακόσιοι είκοσι τέσσερις
άνδρες (2.824), εκ των οποίων διακόσιοι πέντε
(205) Αξιωµατικοί, ογδόντα εννέα (89) Ανθυπασπιστές και δύο χιλιάδες πεντακόσιοι τριάντα
(2.530) οπλίτες. Προ της αποβιβάσεως από το
πλοίο, ο Διοικητής της Ταξιαρχίας από το µεγάφωνο απηύθυνε συγκινητική έκκληση προς τους
Αξιωµατικούς και τους οπλίτες λέγοντας: «Αξιώ
σεβασµό προς τον Αξιότιµο ελληνικό λαό και
υποµονήν, προς πάσαν πρόκλησιν, οποθενδήποτε προερχοµένην». Μας αναγνώσθηκε επίσης
µήνυµα του Στρατηγού Σκόµπυ µε σύστασή του
την µη ανάµιξή µας στην πολιτική και την εκτέλεση των Διαταγών της Κυβερνήσεως.
Την 8η Νοεμβρίου 1944 φθάσαµε στον Πειραιά και άρχισε η επιβίβαση. Διανυκτερεύσαµε

στο ύπαιθρο έναντι του Αγίου Γεωργίου στο
Κερατσίνι. Από τις 6:30 π.μ., την εποµένη άρχισε
η προετοιµασία. Κάτοικοι της περιοχής συγκινηµένοι προσήρχοντο και προσέφεραν τσιγάρα
και σοκολάτες. Με αυτοκίνητα µεταφερθήκαµε
στο Ρουφ όπου αποβιβασθήκαμε και άρχισε η παρέλαση 10.15' από Πειραιώς, Οµόνοια, Τράπεζα
Ελλάδος, όπου ήταν οι επίσηµοι. Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, ο Άγγλος Στρατηγός Σκόµπυ,
Αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός Βεντήρης και ο Στρατηγός Οθωναίος. Στην Οµόνοια µας υποδέχθηκε ο
Στρατηγός Παυσανίας Κατσώτας.
Από την Οµόνοια ως το Γουδί δεν καταλάβαµε
πότε φθάσαµε, βαδίζοντας, υπό τις επευφηµίες
του µεγάλου πλήθους. Νεανίδες µας στεφάνωναν µε κλάδους ελιάς και λουλούδια. Αµερικανός ανταποκριτής τηλεγράφησε ότι µία µόνο
φορά έγινε τέτοια ενθουσιώδης υποδοχή στην
Αµερική σε Αµερικανό Πρόεδρο. Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου υποδεχόµενος το βράδυ τον
Διοικητή της Ταξιαρχίας Στρατηγό Τσακαλώτο,
είπε: «Η Ελλάς δι’ υµών επανηύρε την θέσιν µεταξύ των Συµµάχων, την οποίαν είχε απωλέσει.
Σας ευχαριστώ».
Η συµβολή της Ταξιαρχίας του Ρίµινι, για την
ελευθερία της Ελλάδας, ήταν και είναι ανυπολόγιστη.

NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2012

13

EΛEYΘEPO BHMA

ιστορικά

Η Ελλάδα πριν από 65 χρόνια
Γράφει ο Yποναύαρχος εα Σωτήριος Γεωργιάδης ΠΝ

A

ρχές του 1947, η Αγγλική Κυβέρνηση έχει
ανακοινώσει στις ΗΠΑ, ότι αδυνατούσε
πλέον να συνεχίσει το ρόλο που είχε αναλάβει, δηλαδή την ενίσχυση της Ελλάδας στον
αγώνα της κατά της κομμουνιστικής επικράτησης
στη χώρα μας. Ο τότε Αμερικανός Πρόεδρος
Τρούμαν, προκειμένου να αποκτήσει ιδία άποψη
για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, στέλνει το πρώτο τρίμηνο του 1947 τον Paul A. Porter,
ως επικεφαλής Αμερικανικής Αποστολής.
Στις 14 Φεβρουαρίου 1947 ο Paul A. Porter διαβιβάζει επιστολή του προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ W.L. Clayton με τις πρώτες εντυπώσεις του, γράφοντας μεταξύ των άλλων: «Εδώ
δεν υπάρχει κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Αντί αυτού υπάρχει μία χαλαρή ιεραρχία
ατομιστών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους
είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για
εξουσία, ώστε δεν έχουν το χρόνο να αναπτύξουν
οικονομική πολιτική, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι
είχαν την ικανότητα».
«Σε ολόκληρη τη χώρα, από τη μία άκρη στην
άλλη, κυριαρχεί μία γκρίζα ανυπεράσπιστη, βαθιά
έλλειψη πίστης για το μέλλον – μία έλλειψη πίστης,
που οδηγεί σε πλήρη απραξία στο παρόν. Οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και το
φόβο. Οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν και οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες».
Και συνεχίζει: «Η δημόσια διοίκηση είναι υπερβολικά εκτεταμένη. Οι χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται βάσει ενός εντελώς συγκεχυμένου συστήματος επιδομάτων, χάρη στα οποία μερικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι κερδίζουν μέχρι και τέσσερις
φορές περισσότερα από το βασικό μισθό τους».
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Για το ίδιο θέμα αναφέρει: «Ποτέ άλλοτε δεν
έχω δει διοικητική δομή, που να είναι τόσο απαράδεκτη. Απλούστατα, δεν είναι δυνατόν να βασιστεί κανείς στο ότι η δημόσια διοίκηση θα φέρει
εις πέρας ακόμη και τις πιο απλές λειτουργίες μίας κυβερνήσεως, όπως π.χ. την είσπραξη των
φόρων, την εφαρμογή οικονομικών κανόνων, την
επισκευή δρόμων. Συνεπώς η δραστική μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση, αποτελεί συνθήκη
εκ των ων ουκ άνευ, για την επίτευξη οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος στην Ελλάδα».
Για την εκτελεστική εξουσία έγραφε: «Η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός από
το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια, ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία, απαριθμώντας θορυβωδώς
τις θυσίες της Ελλάδος. Στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως μέσο για τη διαιώνιση των προνομίων μίας μικρής κλίκας, που
αποτελεί την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα».
Για τη ντόπια νομενκλατούρα σημείωνε: «Η ομάδα πιέσεως της καλής κοινωνίας – οι κομψοί κοσμοπολίτες, που έχουν την έδρα τους στις Κάννες,
στο Σαιν Mόριτς και στην αθηναϊκή πλατεία Κολωνακίου – θα ενεργοποιηθεί. Πολλοί από αυτούς
είναι γοητευτικοί άνθρωποι, που μιλούν εξαιρετικά
Αγγλικά και αδημονούν ειλικρινά να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στην Αμερικανική Αποστολή.
Εντούτοις θα αποπειραθούν να προσεταιριστούν
την Αποστολή και να τη μετατρέψουν σε ένα εργαλείο διασφαλίσεως των προνομίων τους».
Για την αίτηση βοηθείας επισήμαινε: «Αίσθησή
μου είναι ότι το Ελληνικό κράτος, έχοντας υποβάλει αίτηση βοήθειας και εποπτείας, έχει θέσει,
στο μέτρο αυτό, όρια στην ίδια του την εθνική
κυριαρχία».

Το ιστορικό της ιδρύσεως του
Άλσους Nαυτικής Παράδοσης και της
μετασταθμεύσεως των ιστορικών πλοίων του
ΠΝ στο φαληρικό Δέλτα
Γράφει ο Υποναύαρχος (ο) εα Σ. Πανώριος ΠΝ
Α. Το Ιστορικό Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ

M

έχρι το τέλος του 1983 το ιστορικό
θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» ευρίσκετο παροπλισμένο στον Πόρο
υπό την εποπτεία και φροντίδα του εκάστοτε Διοικητού της Σχολής Ναυτοπαίδων.
2. Η ευκαιρία για τη διάσωση του πλοίου εδόθη στις αρχές του 1984 όταν έπρεπε να ρυμουλκηθεί από τον Πόρο στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
για την ανά 5ετίαν επισκευή των υφάλων του.
Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο ΓΕΝ, ο τότε
Αρχηγός Ναυτικού Αντιναύαρχος Νίκος Παππάς
έδωσε εντολή, εκτός από τις επισκευές των
υφάλων, το πλοίο να χρωματισθεί εξωτερικά, να
γίνει πρόχειρη επισκευή του καταστρώματος και
να διαμορφωθεί κατάλληλος εκθεσιακός χώρος
ώστε ο «Αβέρωφ» να συμμετάσχει στον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας 1984, με επισκέψεις του κοινού επί του πλοίου. Όλες αυτές τις
εργασίες στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επέβλεψε
με ιδιαίτερη φροντίδα ο τότε Διευθυντής ΓΕΝ/Δ2
Πλοίαρχος Μηχανικός Σ. Στεφανίδης ΠΝ.
Το πρόγραμμα προέβλεπε το πλοίο να δέσει με
πρυμάτσες εξωτερικά από το λιμενίσκο της Ζέας
(κοντά στην περιοχή πλατείας Αλεξάνδρας) αφού
προηγουμένως ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς,
κατόπιν αιτήσεως του ΓΕΝ, κατασκεύασε κατάλληλη ξύλινη εξέδρα και σκάλα για την ασφαλή
επιβίβαση στο πλοίο των επισκεπτών.

3. Στη διάρκεια του εορτασμού επακολούθησε
μεγάλη κοσμοσυρροή, οι επισκέπτες φιλούσαν
γονυπετείς το κατάστρωμα, τους ιστούς και τα πυροβόλα του πλοίου, οπότε το πλοίο παρέμεινε
αναγκαστικά στη Ζέα μέχρι τέλος Αυγούστου (κατεγράφησαν 85.000 επισκέπτες). Από τους πρώτους που ήλθαν να δουν το Πλοίο ήσαν οι επιζώντες βετεράνοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και
προπαντός όσοι είχαν υπηρετήσει σε αυτό.
4. Μετά το φαινόμενο της λατρείας που έδειξε
ο κόσμος για τον «Αβέρωφ», ο Α/ΓΕΝ ανέλαβε
την πρωτοβουλία, για να διασωθεί το ιστορικό
πλοίο, να μεταφερθεί στο Φαληρικό Δέλτα μόνιμα και να μετατραπεί σε πλωτό Μουσείο.
5. Με προσωπικές επαφές του Α/ΓΕΝ και διενέργεια σχετικής αλληλογραφίας, χορηγήθηκε η
έγκριση για το χώρο από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΤ/Δνση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Με τη συνδρομή δε του
Υπουργείου Δημοσίων Έργων κατασκευάστηκε ο
αναγκαίος προβλήτας για να παραβάλει το πλοίο
δίπλα από τη μαρίνα του Φλοίσβου στο μικρό
υπάρχοντα λιμενίσκο (Σεπτέμβριος 1984).
6. Αμέσως μετά άρχισαν οι εργασίες αναπαλαίωσης και μετατροπής του πλοίου σε πλωτό
μουσείο, με απόφαση ΑΝΣ απέκτησε Οργανική
Δύναμη και τοποθετήθηκε Κυβερνήτης συμβολικά, ο αείμνηστος έφεδρος Αντιπλοίαρχος τότε
Παύλος Κουντουριώτης.
7. Με τη γνωστοποίηση των ανωτέρω ενερ-
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γειών στον ημερήσιο Tύπο, ακολούθησαν οι χρηματικές δωρεές των αειμνήστων Γιάννη Λάτση
και Γιώργου Λιβανού, του Ναυάρχου Βαρδή Βαρδινογιάννη, της Εθνικής Τραπέζης και πολλών
άλλων. Έγινε μάλιστα και συμβολικός έρανος
από το προσωπικό του ΠΝ.
8. Στον διαμορφωθέντα περιβάλλοντα χώρο,
τοποθετήθηκε ο ορειχάλκινος ανδριάντας του
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, έργο του μεγάλου Έλληνα γλύπτη Μέμου Μακρή με δαπάνες του ΠΝ.
Β' Άλσος Ναυτικής Παράδοσης
9. Ήδη από το 1984, όταν μεθορμίστηκε το Θ/Κ
«Αβέρωφ» στον λιμενίσκο της μαρίνας του
Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, ζητήθηκε από το
ΓΕΝ προς το τότε Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και τον ΕΟΤ, η παραχώρηση του
παρακείμενου μικρού λόφου, για την εγκατάσταση του υπό ανέγερση κτιρίου και των αναγκαίων
υπαίθριων χώρων του νέου Ναυτικού Μουσείου.
Το νέο Μουσείο θα συγκέντρωνε όλα τα πάσης
φύσεως ιστορικά ναυτικά κειμήλια, αντικείμενα
και έργα τέχνης που μέχρι τότε είχαν παραχωρηθεί προσωρινά από το Πολεμικό Ναυτικό σε διάφορους φορείς, όπως το Εθνολογικό Μουσείο,
το ΝΜΕ, η Εθνική Πινακοθήκη κ.λπ.
Ακόμη θα στεγάζονταν πολλά εκθέματα που
είχαν συγκεντρωθεί και αφορούσαν πλοία του
Εμπορικού μας Ναυτικού και γενικότερα της
Ναυτιλίας μας.
Επίσης υπήρχε πρόβλεψη να μεθορμίσουν στο
λιμενίσκο του Φλοίσβου όλα τα μέχρι τότε διατηρούμενα ιστορικά πλοία και το τελευταίο σωζόμενο
ακόμη «Λίμπερτυ», ως σύμβολο της μεγάλης μεταπολεμικής αναπτύξεως της Εμπορικής μας Ναυτιλίας, γεγονός που όμως δεν πραγματοποιήθηκε.
10. Η αλληλογραφία για την παραχώρηση του
ανωτέρου χώρου με τις συμφωνίες και εγκρί-
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σεις των συναρμόδιων φορέων, υπάρχει στα
αρχεία των αρμόδιων γραφείων του ΓΕΝ (ΔΚΓ
και ΓΔΗΣ).
11. Ειδικότερα για το θέμα της κατασκευής του
νέου κτιρίου του Μουσείου, προκηρύχθηκε το
1986 από το ΓΕΝ Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός
Διαγωνισμός με επιλογή της βραβευμένης μελέτης του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ.
Πατρώνη, η δε σχετική δαπάνη καλύφθηκε από
πιστώσεις ΓΕΝ (τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η μακέτα υπάρχουν στα γραφεία του Άλσους Ναυτικής
Παράδοσης στο κτίριο ΔΔΜΝ). Σήμερα έχουν συνταχθεί και οι αναγκαίες μελέτες και έχει διαμορφωθεί η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.
12. Το 1989 με ενέργειες του τότε Αρχηγού
ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ε. Λαγάρα και με τη συνδρομή του τότε Προέδρου του ΝΜΕ αειμνήστου Αντιναυάρχου Κ. Παΐζη, έγιναν οι αναγκαίες παραστάσεις προς τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, κ.
Τζανή Τζαννετάκη, πρώην Αξιωματικό του Ναυτικού, και έτσι επιτεύχθηκε η παραχώρηση του
οικοπεδικού χώρου στον Φλοίσβο, μέσω της
κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, στο ΓΕΝ
(έκταση 25 στρεμμάτων).
13. Το 1993 με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ
409/4-6-93) τεύχος Β΄, ενεκρίθη η σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Άλσος
Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης» με γενικό σκοπό την ενίσχυση του Εθνικού Θαλασίου Πνεύματος και τη διατήρηση και προβολή της Ναυτικής
Παράδοσης των Ελλήνων.
14. Για την ανέγερση του οικοδομήματος του
Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης και των λοιπών
αναγκαίων εγκαταστάσεων λειτουργίας του,
απαιτείται σήμερα μία δαπάνη της τάξεως των 25
εκατομμυρίων ευρώ διατειθέμενη τμηματικά για
όλο το χρόνο κατασκευής.
Η όλη καθυστέρηση του έργου μέχρι σήμερα
οφείλεται στη στενότητα διαθέσεως του ανωτέ-

ρου ποσού από τους εποπτεύοντες φορείς, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τις σχετικές δαπάνες
έχει αναλάβει αποκλειστικά το ΓΕΝ.
15. Θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική η οικονομική
συμβολή των κοινωφελών ιδρυμάτων που υπάρχουν στη χώρα, όπως του ιδρύματος «Αλέξανδρος
Ωνάσης» και του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
αλλά και των μεγάλων οίκων των Eλλήνων εφοπλιστών για την κάλυψη μέρους έστω της σχετικής
δαπάνης κατασκευής του κτιρίου ενός Μουσείου
αντάξιου της Ναυτικής Ιστορίας και του πολιτισμού
των Ελλήνων. Σχετική αίτηση, οικονομικής ενισχύσεως προς το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», είχε
αποστείλει ο πρώην Πρόεδρος του Άλσους, Αντιναύαρχος Κωστής Δημητριάδης. Η απάντηση του
Ιδρύματος δεν ήταν θετική. Η επικρατούσα άποψη
είναι να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία το ΓΕΝ,
δεδομένου ότι οι άλλοι εποπτεύοντες φορείς, όπως
το Υπουργείο Πολιτισμού, έχουν ευλόγως άλλα

θέματα ως πρωτεύοντα, για την επίλυσή τους.
Γ' Ιστορικά πλοία ως πλωτά μουσεία
α. Α/Τ «Βέλος» πλωτό μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα
16. Το 1994, ο σημαιοφόρος του «Βέλους» κατά
την ανταρσία του 1973, αντιπλοίαρχος πλέον μηχανικός Παναγιώτης Χατζηπέρος, υπηρετούσε
ως Δ/ντής στο γραφείο του τότε Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας.
17. Την εποχή εκείνη είχε εγερθεί και πάλι το
ζήτημα να εκποιηθεί το Α/Τ «Βέλος» το οποίο ευρίσκετο παροπλισμένο στο ΝΣ. Με τις ενέργειές
του και πολλών Αξιωματικών του κινήματος του
Ναυτικού προς την πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ και
ειδικότερα με τη συνδρομή και επιμονή του ναυάρχου Νίκου Παππά, του ναυάρχου Α. Σέκερη και
του αντιναυάρχου Κωστή Δημητριάδη, έγινε δυ-
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νατό το πλοίο να μην εκποιηθεί και να μετατραπεί
σε πλωτό μουσείο του Αντιδικτατορικού Αγώνα,
με την πραγματοποίηση των εργασιών μετατροπής και επισκευής στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος. Στη
συνέχεια ρυμουλκήθηκε στον Πόρο και μετά από
3 χρόνια μεταφέρθηκε στο λιμενίσκο του Φλοίσβου μαζί με τα άλλα ιστορικά πλοία.
18. Το 1997 ιδρύθηκε ο σύνδεσμος των φίλων του Α/Τ «Βέλος» ο οποίος με συνεχείς προσπάθειες και παραστάσεις επέτυχε να λειτουργήσει το πλοίο με Οργανική Δύναμη, ως πλωτό
Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα και να καθιερωθεί η πραγματοποίηση της τελετής για το κίνημα του Ναυτικού στο πλοίο το τελευταίο
10ήμερο του μηνός Μαΐου εκάστου έτους.
19. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο κίνημα του Ναυτικού συμμετείχαν Αξιωματικοί από
το στρατό και την αεροπορία και γενικότερα στον
αντιδικτατορικό αγώνα συμμετείχαν όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Είναι γεγονός ότι, από όλες τις κοινωνικές
ομάδες των Δημοσίων Λειτουργών, κατά τη διάρκεια της επταετίας, τη μεγαλύτερη προσφορά
σε θυσίες όπως αποτάξεις, φυλακίσεις, εξορίες
και βασανισμούς, είχαν οι άνδρες των Ενόπλων
Δυνάμεων.
β. Αρχαία Τριήρης «Ολυμπιάς»
20. Στο Λιμενίσκο του Φλοίσβου, στεγάζεται σε
κατασκευασθέντα νεώσοικο από τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, η τριήρης «Ολυμπίας», η οποία ναυπηγήθηκε σε παραδοσιακό ναυπηγείο στο Πέραμα το

1984 με δαπάνες του ΓΕΝ και χρησιμοποιήθηκε
κατά καιρούς σε διάφορες εκδηλώσεις.
γ. Λοιπά Πλοία
21. Άλλα πλοία που ελλιμενίζονται στο Λιμενίσκο του Φλοίσβου σήμερα είναι ο «Θαλής ο
Μηλήσιος» πλοίο ποντίσεως υποβρυχίων καλωδίων και το παραδοσιακό τρεχαντήρι «Ευαγγελίστρια».
22. Πρόβλεψη υπάρχει να ελλιμενιστεί στον
ίδιο χώρο και το ιστιοφόρο «Ευγένιος Ευγενίδης»,
το οποίο επισκευαζόταν τότε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατός ο ελλιμενισμός του, στο λιμενίσκο του Φλοίσβου.

Σημείωση
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο ανωτέρω Ιστορικό προέρχονται από τους φακέλους των θεμάτων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες
όπου διετέλεσα:
α. ΓΕΝ/Ε3 τμηματάρχης συμβάσεων 1975-79
β. ΓΕΝ/ΓΔΗΣ Δ/ντής Δημ. Σχέσεων 1983-86
γ. Γραμματέας Συνδέσμου Φίλων Α/Τ Βέλος 1997-99
δ. Γ. Γραμματέας στο Άλσος Ναυτ. Παράδοσης 2003-05
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Οικονομικά και Πολιτικά θέματα
μέχρι 10/12/12
Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ
1) Σημαντική συμφωνία του Eurogroup της
26/27ης Νοεμβρίου 2012 για την Ελλάδα:
α) Μετά από πολύωρες διαπραγματεύεις με έντονες διακυμάνσεις επιτεύχθηκε συμφωνία τις
πρωινές ώρες της 27/11/2012 της οποίας τα
κύρια σημεία είναι τα παρακάτω:
1. Ελάφρυνση του χρέους κατά 20% του ΑΕΠ
ή περίπου 40 δισ. ευρώ και αποκλιμάκωσή του
στα 124% του ΑΕΠ το 2020 μέσω:
• Επαναγοράς ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους ιδιώτες (εμπορικές τράπεζες – hedge
funds – ασφαλιστικές κ.λπ.) Στόχος η μείωση του
χρέους κατά 20 δισ. ευρώ. Το απαιτούμενο κεφάλαιο των 10 δισ. ευρώ θα προέλθει από τους
μηχανισμούς του EFSF (Ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ευρωζώνης).
• Μείωση επιτοκίων στα δάνεια του πρώτου
πακέτου στήριξης (περίπου 52 δισ. ευρώ) κατά
100 μονάδες βάσης. Εκτιμώμενο όφελος περί τα
4 δισ. ευρώ έως το 2020.
• Επιστροφή κερδών από ομόλογα που κατέχει το ευρωσύστημα, με όφελος 11 δισ. ευρώ
περίπου.
• Χρονική επέκταση κατά 15 χρόνια στις λήξεις
των δανείων από το πρώτο πακέτο και το EFSF.
• Δεκαετές «πάγωμα» στην πληρωμή τόκων
στα δάνεια από το EFSF.
• Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης στις προμήθειες που καταβάλλουμε στο EFSF.
2. Χορήγηση πολύτιμης ρευστότητας στην οικονομία με την εκταμίευση της δόσης των 43,7
δισ. ευρώ:
• Σε νέα συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Δε-

κεμβρίου αναμένεται απόφαση για εκταμίευση
των πρώτων 34,4 δισ. ευρώ, που θα διοχετευθούν στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών
(23,8 δισ.) στην κάλυψη ελλειμμάτων του Δημοσίου και πληρωμής του ημίσεως περίπου των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς
τρίτους (9,2 δισ.)
• Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. θα εκταμιευθούν σε
τρεις δόσεις έως το τέλος του πρώτου τριμήνου
του 2013 εφόσον η τρόικα διαπιστώσει πως
υλοποιούνται συγκεκριμένες προαπαιτούμενες
δράσεις.
3. Αυστηρός μηχανισμός εποπτείας
• Στον ειδικό λογαριασμό όπου θα μπαίνουν οι δόσεις του προγράμματος θα διατίθενται τα έσοδα
αποκρατικοποίησης και το 30% των επιπλέον ποσών που θα εξοικονομούνται εάν επιτυγχάνεται
πρωτογενές πλεόνασμα (έσοδα – έξοδα χωρίς τοκοχρεωλύσια δανείων) υψηλότερο του στόχου.
• Η Αθήνα θα ενημερώνει αναλυτικά για όλες
τις κινήσεις του ειδικού λογαριασμού.
• Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από αυτόματες ρήτρες διόρθωσης σε περίπτωση που καταγράφονται αποκλίσεις.
• Τα οφέλη από τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους
θα περνούν σταδιακά στην Ελλάδα και ανάλογα
πάντα με το εάν η χώρα συμμορφώνεται στην
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί για τα επόμενα χρόνια.
β) Για την εν λόγω συμφωνία είπαν:
1. Ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς:
• Έκλεισε οριστικά μια γκρίζα περίοδος για την
Ελλάδα.
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• Στόχος μας τώρα είναι η ανάπτυξη και η προσέλκυση επενδύσεων.
• Με τη συμφωνία άνοιξε ο δρόμος για δραστική μείωση του χρέους.
• Δεν θα υπάρξουν άλλα οδυνηρά μέτρα (πέραν των αποφασισθέντων και μη υλοποιηθέντων
ακόμα).
Με τη συμφωνία επιβραβεύονται οι θυσίες που
έχει υποστεί ο λαός.
2. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος: Η «νέα αφετηρία» που χρειαζόταν η χώρα.
3. Ο αρχηγός της ΔΗΜΑΡ κ. Φώτης Κουβέλης:
Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της χώρας
στο ευρώ.
γ) Τα σχόλια για την εν λόγω συμφωνία είναι:
1. Ήταν επιθυμητόν αλλά δεν κατέστη δυνατόν
να επιτευχθεί το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο δημόσιος τομέας (Κεντρικές
Τράπεζες) των κρατών μελών της ευρωζώνης
κυρίως λόγω των εκλογών της Γερμανίας τον
επόμενο χρόνο. Τα κέρδη από την επαναγορά ομολόγων που εκτιμάται ότι θα γίνει από τον ιδιωτικό
τομέα (μέχρι σήμερα ολίγον λιγότερα από 20 δισ.)
δεν είναι επαρκή για να δρομολογήσουν την ελληνική οικονομία στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταμεία του δημόσιου τομέα δεν συμμετείχαν στην επαναγορά ομολόγων γιατί θεωρώντας ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τότε η αξία των ομολόγων θα πλησιάσει ή και θα υπερβεί την ονομαστική τους αξία στη λήξη τους (σήμερα η αξία
τους είναι 0,29 έως 0,35 ευρώ ανά ευρώ).
3. Δεν περιλαμβάνει καμία ειδική μέριμνα για
τους ατομικούς ομολογιούχους (περίπου 2000
άτομα εκ των οποίων αρκετά μέλη της ΕΑΑΝ)
που είδαν τις αποταμιεύσεις τους να «κουρεύονται» αιφνιδιαστικά και αναπάντεχα. Ανεξάρτητα
από την πολύ άσχημη κατάσταση της ελληνικής
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οικονομίας, θα πρέπει το σημερινό Υπουργείο
Οικονομικών να βρει λύση αξιόπιστη για τους εν
λόγω αποταμιευτές.
Διότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρόκειται για αποταμιευτές και όχι επενδυτές. Από τα
παλαιότερα χρόνια η πλέον αξιόπιστη αποταμίευση ήταν η αγορά ελληνικών ομολόγων και
μετά η αποταμίευση σε καταθετικό λογαριασμό
ταμιευτηρίου Τραπέζης.
Η επίλυση των προβλημάτων των ατομικών
ομολογιούχων (π.χ. δίδοντάς τους τραπεζικά δάνεια για να αγοράσουν από τη δευτερογενή αγορά αντίστοιχα ομόλογα σε χαμηλή τιμή, περίπου
στο 35% της ονομαστικής τους αξίας) θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην επιστροφή των καταθέσεων στις Τράπεζες (65 δισ. ευρώ περίπου). Η
ενίσχυση της ψυχολογίας των καταθετών απέναντι στις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού

είναι πάρα πολύ σπουδαία παράμετρος για την
οικονομία του κράτους γενικότερα.
2) Ριζικές αλλαγές στην ευρωζώνη
Τραπεζική ενοποίηση, κοινός προϋπολογισμός,
μηχανισμός απορρόφησης κλυδωνισμού και στο
βάθος... κοινή έκδοση ευρωομολόγων, είναι ορισμένες από τις ριζικές αλλαγές που θα επέλθουν
στην ευρωζώνη τα επόμενα 3-4 χρόνια. Τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός του προέδρου
της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπέι, ο οποίος θα τεθεί για
έγκριση στους Ευρωπαίους ηγέτες στις 13 και
14 Δεκεμβρίου 2012 στις Βρυξέλλες.
3) Συνέντευξη του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Κοσμά Χρηστίδη
Στην εφημερίδα Real news της Κυριακής
25/11/2012 ο ΑΓΕΝ σε μια βαρυσήμαντη παρέμβασή του μίλησε για όλα όσα απασχολούν τις ΕΔ
«στα χρόνια της κρίσης».
• Κύρια σημεία της συνέντευξης:
- Δυσβάστακτες και δυσανάλογες οι περικοπές στις ένοπλες δυνάμεις και μίλησε για όσα
ενδιαφέρουν το πλέον αποτελεσματικό όπλο του
ΠΝ, τους ανθρώπους του .
- Από τα οικονομικά μέτρα δεν μπορεί να εξαιρεθεί το προσωπικό του ΠΝ. Το θέμα είναι τα
μέτρα να είναι δίκαια.
- Τυχόν κατάργηση των παγίων οδοιπορικών
θεωρεί ότι δεν είναι ηθικά δίκαιη.
- Είναι έτοιμος να παραιτηθεί, θέτοντας το
συμφέρον του έθνους και του ΠΝ πάνω από τον
εαυτό του.
- Το προσωπικό του ΠΝ διαπαιδαγωγείται με
τη βασική αρχή ότι ο Κυβερνήτης δεν εγκαταλείπει ποτέ το πλοίο και το πλήρωμά του την ώρα
της μάχης.
- Νέες μειώσεις θα επηρεάσουν την επιχειρησιακή ικανότητα.

- Το ΠΝ αποτελεί ισχυρότατο όπλο του ελληνικού λαού.
- Σε ό,τι αφορά το αξιόμαχο, όπως επιβεβαιώνει η ιστορία του, το ΠΝ δεν κάμπτεται ενώπιον
των δυσμενών συσχετισμών, εμφορείται από
δημοκρατικό και επιθετικό πνεύμα και εμπνέεται
από τη ναυτική παράδοση.
4) Γραφειοκρατία
Όσο το τελευταίο σκληρό πακέτο μέτρων κοστίζει στη χώρα μας η γραφειοκρατία. Στα 14 δισ.
ευρώ υπολογίζεται και η κυβέρνηση προχωρεί
σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ στην καταπολέμησή
της με στόχο να πετύχει όφελος 7 δισ.
Η συνεργασία του ΟΟΣΑ με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αφορά στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών περιορισμών σε δεκατρείς τομείς.
- Με το Υπουργείο Ανάπτυξης ο ΟΟΣΑ θα συνεργασθεί προκειμένου να εντοπισθούν οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό σε τέσσερις τομείς
της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και τα
δομικά υλικά.
- Το κόστος της γραφειοκρατίας της Ελλάδας
εκτιμάται στο 6,8% του ΑΕΠ (14 δισ.) όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρώπης είναι 3,5%.
- Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να δαπανούν ετησίως 2 δισ. ευρώ για
να καλύψουν το κόστος που προκύπτει από γραφειοκρατικά εμπόδια.
- Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ εφαρμόζεται με
επιτυχία σε διάφορες χώρες μέλη του Οργανισμού (Καναδάς, Μεξικό, Ιαπωνία), ενώ στην Αυστραλία όταν εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη μέθοδος μεταξύ 1992 και 2006 το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ παρουσίασε διπλάσια αύξηση από τον μέσο
όρο των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ και ο δείκτης
ανεργίας έπεσε από 10,4% σε 4,4%.
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IATPIKA ΘEMATA
Έμφραγμα του μυοκαρδίου
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
Είναι όπως γνωρίζουμε μια σοβαρή κατάσταση αλλά παρακαλώ να μας αναπτύξετε τη
σοβαρότητά της.
Το έμφραγμα αποτελεί την περισσότερο δραματική
εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Πρόκειται για την
ολική απόφραξη μιας κύριας στεφανιαίας αρτηρίας
ή κλάδου αυτής με αποτέλεσμα τη νέκρωση του τοιχώματος του μυοκαρδίου που αιματώνεται από τον
αντίστοιχο κλάδο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επείγουσα και δυνητικά θανατηφόρα κλινική κατάσταση,
η οποία χρήζει άμεσα ιατρικής αντιμετώπισης.
Πού οφείλεται το έμφραγμα;
Ο κύριος μηχανισμός που οδηγεί σε έμφραγμα του
μυοκαρδίου είναι η ρήξη ή διάβρωση μιας αθηρωματικής πλάκας η οποία ενεργοποιεί έναν καταρράκτη βιοχημικών οδών που οδηγούν σε θρόμβωση και πλήρη απόφραξη του αγγείου. Ένας
δεύτερος μηχανισμός είναι ο σπασμός ενός φυσιολογικού ή αθηρωματικού στεφανιαίου αγγείου.
Τέλος έμφραγμα μπορεί να επισυμβεί σε έναν
ασθενή με αθηρωματώδη νόσο και κάτω από συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων κατανάλωσης Ο2
από το μυοκάρδιο, όπως η ταχυαρρυθμία, η υπερ-
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τασική κρίση, ο πυρετός ή η θυρεοτοξίκωση.
Συνήθως συμβαίνει μακράν των νοσοκομειακών μονάδων, οπότε πώς πρέπει να βοηθήσει το περιβάλλον όταν είναι εμφανή τα
σημεία του εμφράγματος;
Το περιβάλλον πρέπει να είναι ενημερωμένο ώστε να
αναγνωρίζει γρήγορα τα συμπτώματα του εμφράγματος του μυοκαρδίου και να καλέσει άμεσα το ΕΚΑΒ. Η
χορήγηση, όπως και στην περίπτωση της στηθαγχικής
κρίσης, ενός υπογλωσσίου και μιας ασπιρίνης ενδείκνυται μέχρι την προσέλευση του ΕΚΑΒ.
Εκτός από τη λήψη πίεσης και την άμεση μεταφορά του σε κλινική, ποιαν άλλη βοήθεια
μπορεί να προσφερθεί;
Η διατήρηση της ψυχραιμίας του οικείου περιβάλλοντος και οι συντονισμένες κινήσεις άμεσης μεταφοράς
στην πλησιέστερη μονάδα υγείας βοηθάνε πολύ.
Ποια είναι τα συμπτώματα του εμφράγματος;
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου εισβάλλει με άλγος
συσφικτικό και βύθιο στην προκάρδιο χώρα σταδιακά επιδεινούμενο, σταθερό στην εντόπισή του,

1

2

3

4

1. Φυσιολογικό στεφανιαίο αγγείο, 2. Διάβρωση
ενδοθηλίου, 3. Eναπόθεση λίπους, 4. Σχηματισμός
θρόμβου

που δεν μεταβάλλεται με τις αναπνευστικές κινήσεις ή την αλλαγή της θέσης του ασθενούς και δεν
αναπαράγεται με την πίεση. Μπορεί να αντανακλά
στην κάτω γνάθο, τους ώμους, τη ράχη ή τους
βραχίονες και συχνά συνοδεύεται από ζάλη, ναυτία, εφίδρωση ή/και δύσπνοια. Η διάρκεια του
πόνου είναι περίπου 20-30 λεπτά. Πόνος στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα που διαρκεί πέραν της
μισής ώρας, επιδεινώνεται ή υφίεται με τις αναπνευστικές κινήσεις ή την αλλαγή της θέσεως του
σώματος ή αναπαράγεται με την πίεση του θωρακικού τοιχώματος απομακρύνει την πιθανότητα
ισχαιμίας και εμφάγματος του μυοκαρδίου.
Ποια είναι η θεραπευτική αγωγή άμεσα που
πιστεύω είναι συντηρητική και ίσως χειρουργική άμεσα ή στο μέλλον;
Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση ενός εμφράγματος
του μυοκαρδίου το οποίο προσέρχεται εγκαίρως
στο νοσοκομείο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, δηλαδή εντός 1 ώρας είναι η επεμβατική
διερεύνηση των στεφανιαίων αγγείων με στεφανιογραφία και άμεση διάνοιξη του υπεύθυνου αγ-

γείου με τοποθέτηση στεφανιαίας ενδροπρόθεσης, του γνωστού stend. Η επεμβατική αυτή πράξη μπορεί να αποβεί σωτήρια για το μυοκάρδιο του
ασθενούς. Οι προϋποθέσεις είναι η έγκαιρη από
την έναρξη των συμπτωμάτων διακομιδή του
ασθενούς σε εξειδικευμένο αιμοδυναμικό εργαστήριο, με άμεσα διαθέσιμο και εκπαιδευμένο
προσωπικό. Όταν αυτές οι προϋποθέσεις δεν συντρέχουν και ανάλογα με τη βλάβη που εκτιμά ο
ιατρός ότι έχει υποστεί το μυοκάρδιο, μπορεί να
γίνει προσπάθεια φαρμακευτικής διάνοιξης του
αποφραγμένου αγγείου με θρομβολυτικά φάρμακα και να ακολουθήσει στεφανιογραφία και αποκατάσταση των βλαβών με αγγειοπλαστική σε
δεύτερο χρόνο. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια, ο
στεφανιογραφικός έλεγχος μπορεί να δείξει βλάβες τέτοιες σε αριθμό, σοβαρότητα και έκταση που
να απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, δηλαδή
αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή αλλιώς το γνωστό
σε πολλούς by-bass. Η αντιμετώπιση αυτή είναι
αναγκαία συχνότερα σε διαβητικούς ασθενείς ή
ασθενείς με συνδυασμό παραγόντων κινδύνου.
Η στηθάγχη έχει σχέση με το έμφραγμα;
Η στηθάγχη είναι το κλινικό σύμπτωμα της στεφανιαίας νόσου, η ακραία και δραματική κατάληξη της οποίας είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Με απλά λόγια, η στηθάγχη κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για ένα μελλοντικό έμφραγμα.
Τι πρέπει να προσέχει ο ασθενής μετά την έξοδό του και τη βελτίωση της κατάστασής του;
Θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τη φαρμακευτική
αγωγή, να κάνει τον περιοδικό προγραμματισμένο έλεγχο, να τροποποιήσει τους παράγοντες
κινδύνου, να ακολουθεί ήπια τακτική σωματική
άσκηση, ενώ θα πρέπει να αποφεύγει την έντονη
σωματική άσκηση και τις έντονες συγκινησιακές
καταστάσεις.
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Αυτογνωσία και Θεογνωσία
Γράφει ο Γρ. Φιλ. Kωσταράς
καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών

Mε

την έλευση του Χριστού δεν
αναζητείται πλέον ο Θεός μέσα ή έξω από τη Φύση, αλλά
ομιλεί ο ίδιος μέσω των γεγονότων της Ιστορίας.
Εισέρχεται τώρα το Απόλυτο μέσα στο Σχετικό, το
αιώνιο και μακάριο Είναι μέσα στο ανειρήνευτο
Γίγνεσθαι. Η είσοδος αυτή είναι η ενανθρώπηση
του Κυρίου. Η Αποκάλυψη ήταν αναγκαία, αφού η
πενία του ανθρώπινου λόγου δεν επέτρεπε να
συλληφθεί νοητικά ο Θεός – Λόγος. Και έτσι «ο
Λόγος εγένετο σαρξ»: ο άναρχος φανερώνεται
μέσα στο χρόνο, ενδεδυμένος την ευτελή και αδύνατη μορφή της ανθρωπίνης φύσεως.
Το Θείο Βρέφος γεννήθηκε μέσα σ’ ένα σπήλαιο ψυχρό, άσημο, φτωχό. Στη γυμνή απλότητα
του ερχομού Του βρίσκεται το μεγαλείο της διδασκαλίας Του. Πλούτη εγκόσμια είναι για τον
Σαρκωθέντα τραγωδία! Αυτός είναι και θα μείνει
κρίνο του αγρού που «ου κοπιά ουδέ νήθει». Έτσι
γίνεται ουρανός το Σπήλαιο και θρόνος η Φάτνη.
Στο αχυρένιο παχνί σπαργανωμένος ο αιώνιος
Λόγος χτίζει με την Ταπεινοσύνη και την Αγάπη
τα τείχη της θεϊκής πολιτείας επάνω στη γη,
εγκαθιστά την ουράνια Βασιλεία μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, φέρνει στη γήινη φθορά το αναλλοίωτο, γαληνεύει τη νοσταλγία για Λύτρωση και
τον πόνο των ανθρώπων για Σωτηρία.
Το Σπήλαιο καταυγάζεται από ένα ιλαρό φως.
Είναι το φως της Θεογνωσίας. Το πρόσωπο της
Γης τυλίγεται από αυτό το φως, το δογματικά
αναιτιολόγητο, λογικά αθεμελίωτο, ιστορικά
ανερμήνευτο. Είναι φως της καρδιάς που, «αν το
μεταφέρει κανείς στο νου, σβήνει» εκπορεύεται
όχι από τη Γνώση αλλά από την Πίστη, συλλει-
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τουργό και αυτόπτη μάρτυρα της Ζωής και της
Αλήθειας. Η Πίστη, βέβαια είναι βλασφημία για το
νου και σταύρωση για τη λογική, αλλά σωτηρία
για τον Άνθρωπο και ανάσταση για την Ύπαρξη.
Προ Χριστού η ανθρώπινη ύπαρξη γνώριζε ότι
«θεός ανθρώπω ου μίγνυται». Το Σπήλαιο, όμως,
έδειξε τον Πλάτωνα πλανώμενο! Εκεί η θεοποίηση
του Ανθρώπου, εδώ η ενανθρώπηση του Θεού. Εκεί
ο αγώνας της Γνώσεως, εδώ ο θρίαμβος της Πίστεως. Εκεί η καταπονούσα «Απόκρυψη», εδώ «η ου
φέρουσα έρευναν» ανεννόητη «Αποκάλυψη».
Τι είναι, τώρα, η Πίστη στη σάρκωση του θείου
Λόγου, στην ενανθρώπιση του Θεού, στη Γέννηση του Χριστού; Είναι η φωνή, κραυγή της Αιωνιότητας μέσα στη χοϊκή μας ύπαρξη!
Η πίστη είναι συλλειτουργός της αιώνιας Αλήθειας. Η λογική είναι ανίκανη να συλλάβει την
Ενανθρώπιση. Ο λόγος μπορεί μόνο να συνειδητοποιήσει τα όριά του: Δηλαδή να φθάσει σε αυτογνωσία. Σε θεογνωσία οδηγεί μόνον η Πίστη.
Η θεογνωσία είναι η επίγνωση της μηδαμινότητας
του ανθρώπου και η συνείδηση της πληρότητας του
Όντος. Πρόκειται για μια υψηλή και λυτρωτική συνάντηση, θεία απάντηση στην ανθρώπινη ζήτηση, που
συντελείται μέσα στην ψυχή, οικητήριο του Θεού.
Οικοδομείται, τώρα, μια ζωντανή φλεγόμενη,
πυρίπνοη και συγχρόνως άρρητη σχέση, η οποία
εγείρει τον άνθρωπο από τη λησμονιά του εαυτού του και τον ανακαινίζει: Tον μεταστρέφει και
τον στρέφει προς το ασύλληπτο βάθος του Όντος,
για να το βιώσει – όχι να το γνωρίσει. Η ανθρώπινη ύπαρξη αναπαύεται μέσα στους κόλπους
Του και βυζαίνει από τις μυστικές Του ρίζες. Ο
μετασχηματισμός της συνειδήσεως τελεσιουρ-

γείται, όταν στην ανθρώπινη ψυχή η παρουσία
του Απροσίτου είναι διαρκώς ζώσα.
Ποιο είναι, τώρα, το μαρτύριο των καιρών μας;
Η λογικότητα. Η οποία αγωνίζεται και εκδιώκει
από τη ζωή μας το Απρόσιτο.
Γι’ αυτό το Απρόσιτο εγεννήθη: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε»!
Αποκάλυψη είναι τα Θεοφάνεια, η φανέρωση
του Θεού, η οποία αναιρεί το χρόνο. Γιατί κομίζει τη
μακαριότητα, την αιώνια ευδαιμονία μέσα στην ταραγμένη ψυχή του ανθρώπου. Η Σάρκωση του Θείου Λόγου ακυρώνει επίσης τον ανθρώπινο λόγο.
Γιατί η παρουσία του αχώρητου μέσα στο χώρο, του
ανιστόρητου μέσα στην ιστορία δεν επιδέχεται καμιά έλλογη θεμελίωση ή πρακτική επαλήθευση.
Ωστόσο η γνώση, βέβηλη, απλώνει τα λογικά της
χέρια για να συλλάβει τούτο το μέγα γεγονός και
έτσι, αντί να το γεύεται ως «επιούσιον άρτον», το
απωθεί μετατρέποντάς το σε αντι-κείμενο, το νεκρώνει δηλαδή και απονευρώνει την ύπαρξή μας.
Δεν δροσίζεται στην πηγή της Γνώσεως, αλλά
αγωνίζεται για τη γνώση της Πηγής!
Ω της βέβηλης γνωστικής βλασφημίας!
Είναι η «ύβρις» των αρχαίων που αιώνες βαυκαλίζει τον άνθρωπο με την ιδέα ότι ίσως θα
μπορούσε κάποτε να γίνει θεός, δεν φαντάστηκε,

όμως, ποτέ ότι ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος. Η
ενανθρώπιση είναι το ύψιστο μεταφυσικό και
θρησκευτικό παράλογο. Είναι το θαύμα, το υπέρλογο, το απόλυτο παρά-δοξο: η αιώνια αλήθεια
εισήλθε μέσα στο χρόνο! Η γνώση, καθώς δεν το
εξουσιάζει, το χλευάζει αυτό το ανεννόητο μυστήριο του Όντος.
Το Ον ή ο Ων ως Πνεύμα ζει σε απόλυτη ενότητα
μέσα στην περιοχή του αχρόνου και εκεί εκδιπλώνει
τη ζωή του ως αιώνιο παρόν: «νοεί λέγει ο Πλωτίνος, ου ζητών, αλλά έχων» τα πάντα ως πάντοτε
εστώτα και πάντοτε αμετάβλητα: «και έστι μόνον, και
το "έστιν" αεί και ουδαμού το μέλλον – έστι γαρ και
τότε – ουδέ το παρεληλυθός – ου γαρ τι εκεί παρελήλυθε...». Αυτό το «εστί», που ούτε «ήταν» ούτε «θα
είναι», αλλά «Είναι» ως εφησυχασμός και απόλυτη
μακαριότητα, είναι η αιωνιότητα. Το «εστί» ως παρόν
δεν έχει καμία χρονική χροιά, διότι ο χρόνος ως
«πρότερον» και «ύστερον» δεν υπάρχει στον αιώνιον αυτό εφησυχασμό, όπου η αληθινή ζωή: πλήρης,
παντελής, αναλλοίωτη, πεπληρωμένη, ατρεμής, αδιάστατη, δίχως τέλος, αφού τίποτε εδώ ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται, ό,τι είναι, είναι πάντοτε υπέρ πάντα χρόνον.
Η χρόνωση, τώρα, ή η χρονικοποίηση του Αιωνίου μπορεί να νοηθεί ως πλησμονή μακαριό-
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τητας, ως υπερεκχείλιστη πληρότητας, ως εράσμια στροφή προς το Έτερον, ως «ζωοποιούν
όμμα» προς το αισθητόν και μάλιστα προς τον
άνθρωπο που διέτριβε μέσα στην αναλήθεια και
στη λήθη του θείου, ως μνήμη και πόνος προς το
ανθρώπειον γένος. Η ιστορικοποίηση ή η χρονικοποίηση του Αιωνίου απέβλεψε στην αιωνιοποίηση του Χρονικού. Έτσι ο Λόγος «εσκήνωσεν
εν ημίν», για να μας λυτρώσει από το χρόνο και
τη φθορά του. Η λύτρωση είναι μία καταπονούσα,
εσωτερική αποστολή και διά τούτο μία απόλυτα
προσωπική υπόθεση. Είναι πάντως μία αιώνια
δυνατότητα.
Η σάρκωση του Λόγου είναι ένα ιστορικό γεγονός μεμαρτυρημένο. Ανήκει στις ιστορικές ή
συμπτωματικές αλήθειες. Οι οποίες είναι σχετικές και όχι αναγκαίες, υπόκεινται στο νόμο της
αιτίας και του αποτελέσματος: Αν ο Ηρώδης συ-

νελάμβανε το παιδίον...
Αλλά η ενανθρώπιση θέλει συγχρόνως να είναι
και μία μεταφυσική, αιώνια αλήθεια. Με τη λογική
του κόσμου, τούτο είναι αμαρτωλό λάθος. Διότι η
εναντιότητα ανάμεσα στα δύο αυτά είδη αληθειών
είναι απόλυτη και απόλυτα αγεφύρωτη. Κάθε προσπάθεια λογικής συμφιλιώσεως είναι «μετάβασις
εις άλλο γένος»: η Γέννηση του Χριστού είτε ανήκει στις ιστορικές αλήθειες, οπότε η αξία της είναι
σχετική, είτε ανήκει στις μεταφυσικές οπότε δεν
είναι ιστορικό γεγονός. Η αβυσσαλέα τάφρος που
χωρίζει τις δύο κατηγορίες είναι άζευκτη λογικά
και καθιστά άφευκτο ένα άλμα, υπαγορευμένο
από την αδυναμία της γνώσεως και πραγματοποιούμενο από την παντοδυναμία της πίστεως. Ό,τι
μπορεί ο λόγος, είναι να συνειδητοποιήσει τα όριά
του και να φθάσει σε αυτογνωσία. Σε θεογνωσία
οδηγεί μόνον η Πίστη.

•

Ο κοινωνικός εφησυχασμός και το δίκαιο
του Ισχυροτέρου
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Η/Ν) εα Δημήτρης Θάνος ΠΝ

O

Θεός είναι ο ποιητής της φύσης αλλά
γέρασε και δεν ακούει. Έτσι όταν η εξαγριωμένη μάζα σηκώσει κύματα, η λεπτή διαχωριστική γραμμή που λέγεται πολιτισμός, μπορεί να πέσει σε μια νύχτα.
Η Τίμια στάση των αγανακτισμένων που εξεγέρθηκαν πριν λίγους μήνες, δεν ήταν μια σέχτα στο
περιθώριο της κοινωνίας, μια μόδα διανόησης ή
ένα αστικό παιχνίδι με τη φωτιά, απλώς οι καταθέσεις του κόσμου στην τράπεζα της ανέχειας και της
καταρρακωμένης περηφάνιας είχαν ξεπεράσει το
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όριο επιφυλακής. Και όμως η διαχωριστική γραμμή
δεν έπεσε. Διερωτώμαι, έχει κάποιος από τους
κρατούντες το ηθικό ανάστημα να αναγνωρίσει ότι
μας κάνανε να ζούμε σ’ ένα δικό μας εσωτερικό
τόπο από γυμνούς άγονους κρατήρες και καμένες
εκτάσεις; Γιατί λόγω της θέσεως του ισχυρού, μας
στέλνουν στο ταξίδι για το πουθενά, ενώ οι ίδιοι
νέμονται το δημόσιο Κορβανά.
Γνωρίζετε κύριοι τα επακόλουθα μετά το πέσιμο της διαχωριστικής γραμμής του πολιτισμού;
Χάος, φρίκη και αλληλοεξόντωση.

Δεν χρειάζεται η τρομοκρατία για να αποκαταστήσουμε την ανθρωπιά, γιατί θα αφανιστεί μαζί
με διαμαρτυρία και η επίλεκτη ποιότητα και η
σκέψη, το πνεύμα, οι τέχνες, η μουσική, όλα σβήνουν όταν αφανιστεί η ανθρώπινη φλόγα. Αλλά
ποιος καλεί τη βία στις πορείες;
Ακούμε στα ΜΜΕ τις λεκτικές κορώνες των
ισχυρών της Ευρώπης και δη των Γερμανών, ότι
τάχα μου τώρα λυπούνται το λαό μας. Οι Γερμανοί φίλοι μου δεν άλλαξαν, είναι όντως άξιος
λαός, δημιουργικός λαός αλλά δεν παύουν να
υπάρχουν στο DNA τους, παρά τις μακρόχρονες
επιμειξίες, ψήγματα Γότθων και Ούννων.
Η γενιά μας έχει αχνές μνήμες κατοχής αλλά
η πρόσφατη Ιστορία μας αποκαλύπτει τη φρίκη
που κρύβει η πολιτισμένη μάσκα τους. Αν ξεφυλλίσει κάποιος το βιβλίο του Πέτρου Στ. Μακρή
Στάικου «Ο Άγγλος Πρόξενος» ιστορίες κατοχής,
θα βρει μόνο απανθρωπιά, φρίκη και απορία αν
πράγματι αυτός ο λαός ανήκει στον πολιτισμένο
κόσμο. Και όμως οι πολιτικοί μας ινστρούχτορες
μας έκαναν προτεκτοράτο τους.
Ας ξεχάσουμε τους ξένους, ας ξεχάσουμε τους
πολιτικούς μας, εμείς τι κάνουμε; Όνειρα; Ο Paul
Vallery έλεγε, ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα
όνειρά σου να βγουν αληθινά, είναι να ξυπνήσεις.
Αλλά από τι να ξυπνήσουμε; Μα από το σύνδρομο του καναπέ με την TV απέναντι να δείχνει
ποδόσφαιρο ή τον Οσμάν το Μεγαλοπρεπή και το
άλλο κανάλι την κατάληψη και κάψιμο της Σμύρνης με τους διωγμούς τις σφαγές, αλλά και το
συνωστισμό της Ρεπούση, υπεύθυνης παιδείας
της ΔΗΜΑΡ. Γιατί να πάμε στις πορείες, για να μη
ξεχνάμε μόνο οι άνεργοι της Αττικής είναι πάνω
από ένα εκατομμύριο. Η πολιτική ελευθερία λοιπόν προϋποθέτει την αφύπνιση της συνείδησης
ενάντια στην αμείλικτη πολιτική εξουσία.
Δείχνει η TV καταχραστές δεκάδες, κρατικούς
λειτουργούς, Υπουργούς, τέως και νυν και διερω-

τώμαι, πόσο δύσκολο είναι για τον Κυβερνήτη να
κατεβάσει ένα νομοσχέδιο κατάργησης του εκτρώματος, που λέγεται νόμος περί ευθύνης Υπουργών
και Βουλευτικής Ασυλίας, με αναδρομική ισχύ είκοσι ετών; Και ας μην το ψηφίσει η Bουλή, εκεί θα
δείξει το τσαγανό και την παλικαριά του.
Αλλά και κάτι άλλο, όλοι απορούμε μετά τόσα
σκάνδαλα, γιατί δεν γίνεται κάτι, δημεύσεις π.χ.
Ο Καμίλο Ντι Καβούρ θεωρείται ο αρχιτέκτονας
του κράτους της Ιταλίας. Γιατί; Τροποποίησε την
εκκλησιαστική νομοθεσία, κατήργησε μοναστικά
τάγματα, απαλλοτρίωσε τις περιουσίες τους και
αδιαφόρησε για τον αφορισμό του. Σήμερα η Ιταλία τον τιμά με ανδριάντες, με ονόματα λεωφόρων, πλατειών κ.λπ. Λέτε ο αφορισμός να είναι
τιμή; Πόσοι λογοτέχνες μας έχουν αφοριστεί;
Εμείς ας κάνουμε κάτι λιγότερο, ας δημεύσουμε
τις καταθέσεις και τις περιουσίες των καταχραστών και αν αποδειχθούν περιστερές, να τα επιστρέψουμε, ή να δανειστούμε τις καταθέσεις της
εκκλησίας να δανειστούμε το εννοώ.
Όνειρα, δυστυχώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι ήρωες, ούτε ηθικά πρότυπα, στο ανεξέλεγκτο
πεπρωμένο που βαδίζουμε, με στομωμένη φαντασία η σκέψη μας αδρανοποιήθηκε και χρειάζονται τεράστια νοητικά ακροβατικά για να μη μας
σπρώξει η απελπισία μας στην εξοστρακισμένη
λογική του όχλου. Θα τα καταφέρουμε;

Ο Paul Vallery έλεγε,
ο καλύτερος τρόπος για
να κάνεις τα όνειρά σου
να βγουν αληθινά είναι
να ξυπνήσεις...
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EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

Διανομέας Ταχυδρομείου
Γράφει η X/Aρχιπλοιάρχου (YI), ποιήτρια, συγγραφέας Έλλη Γιαννοπούλου

Δ

εν κάνω καλά τη δουλειά μου· υποχρέωσή
μου είναι να χτυπάω τις πόρτες των σπιτιών και με την καλημέρα, να παραδίδω
την αλληλογραφία, κατά προτεραιότητα παραλαβής της. Από εκεί και ύστερα, αν βγήκε η σύνταξη
της προσφάτως χηρεψάσης ξανθιάς, αν ο γιος της
αδελφής της καλοπαντρεύτηκε ή πως πάει ο βηματοδότης της ηλικιωμένης του 5ου, δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρουν. Αυτά αφορούν τους κολλητούς τους ή στενούς συγγενείς – άλλο που οι
σχέσεις τους μπορεί να είναι ανθρωποφαγικές.
Ξέρω ότι υπερβαίνω κάθε δικαιοδοσία μου,
δείχνοντας με το δάχτυλο ρωγμές στον τοίχο και
σημάδια καθίζησης στη στέγη τους επικίνδυνα.
Σαν τους κρατικούς υπαλλήλους μηχανικούς μετα το σεισμό, που γυρίζουν μ’ ένα κουβά μπογιά κι
ένα πινέλο καταγράφοντας τα κατεδαφιστέα και
τα ετοιμόρροπα. Οι ένοικοι βέβαια αντιδρούν ο
καθένας με το χαρακτήρα του, μερικοί υπομονετικοί, άλλοι κρατούν την πόρτα μισάνοιχτη, σημάδι
πως πρέπει να του δίνω. Κάποιοι ερωτευμένοι με
το διάπυρο εγώ τους απαντούν με σφαίρες.
Λέω να σταματήσω αυτή την εμμονή στα αρχαία ήθη αλλά πάλι επιστρέφω από την αγρυπνία
μου ασθμαίνοντας, να προλάβω τα χειρότερα, να
πέσει δηλαδή ο τοίχος ή η πεπαλαιωμένη στέγη
και να τους πλακώσει.
Ξεμοναχιάζω τότε, συνωμοτικά κάποιον, φλεγόμενος από το πάθος μου και, μόνο που δεν τον αγκαλιάζω -τέτοιο πάθος- αντί να τον ρωτήσω ουδέτερα
και σοβαρά, ως οφείλω αν είναι αυτός ο παραλήπτης
τελεσίγραφου που φέρει το όνομά του.
Δεν πρόκειται για παθιασμένη περιέργεια, ψευδοενδιαφέρον και ιδιοτελείς προθέσεις, παρά για το
πάθος του Σωτήρα. Είναι αυτός ο λόγος που με ωθεί
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να ριψοκινδυνεύσω, να γίνομαι δυσάρεστος και αποδιοπομπαίος από φίλους και συγγενείς, γιατί η μονομανία μου επεκτείνεται και πέραν της αποστολής μου,
ως δημοσίου υπαλλήλου. Ξέρω βέβαια ότι αργά ή
γρήγορα θα με ανακαλέσουν στην τάξη οι προϊστάμενοί μου, θα κληθώ σε απολογία και ίσως απολυθώ.
Κάτι τέτοιες ώρες παίρνω όρκο, να περιοριστώ αυστηρώς στα ταχυδρομικά μου καθήκοντα:
αραιά χαμόγελα και ξερή καλημέρα μα πάλι ξαναγυρίζω αμετανόητος και τους πλησιάζω συνωμοτικά και τους μιλώ για επισκευές, που επείγουν και για επιλεκτική μνήμη, γιατί το σύνδρομο
του σωτήρα είναι ναρκωτικό.
Συχνά νιώθω κατάκοπος, καθώς έχω ξαγρυπνήσει
νύχτες και νύχτες εφιαλτικής αγρυπνίας, αναλογιζόμενος ότι ίσως πέσει ο δικός μου ο τοίχος πρωτύτερα
και τότε σηκώνω τα μανίκια και γράφω βιαστικά τα
απομνημονεύματά μου, με το δικαίωμα του ανθρώπου που παίρνει ανήσυχα μηνύματα από το μέλλον και
καλεί σε εγρήγορση τους επιλήσμονες και προσηλωμένους ασφυκτικά, στον αλλοτριωμένο εαυτό τους
και το ατομικιστικό τους συμφέρον.

Πίνακας της
Σταματίας
Kαππέ

Ο ξεχασμένος δάσκαλος της Γαύδου
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Ευάγγελος Δ. Σακελλαρίου ΠΝ

Mε

μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα
στο τεύχος 106 Νοε.-Δεκ.,
2011 το πολύ ωραίο κείμενο «Ο ξεχασμένος δάσκαλος της Γαύδου» (1959)
που έχει ωραία επιμεληθεί ο συνάδελφος (Δδ)
εα Ι. Αγγελόπουλος ΠΝ.:
ΑΤ «Λέων» 1959:
Το πρώτο καράβι του υπογράφοντος τότε Σημαιοφόρου. Συμμετείχα στην αναφερόμενη
αποστολή του πλοίου στη Γαύδο. Το εντυπωσιακό δεν είναι το πολύ ωραίο κείμενο του αείμνηστου αγαπητού συναδέλφου και ιστορικού
Στέλιου Χαρατσή αλλά η απόλυτη ακρίβεια και
η ζωντάνια που περιγράφει τα γεγονότα. Μετά
από μισό αιώνα έζησα κάθε στιγμή που αναφέρεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θυμάμαι τον
Πρώτο Μηχανικό Σ.Χ. να αδειάζει σε μία σακούλα γραφική ύλη και ό,τι άλλο εύρισκε στο γραφείο μηχανής, γραφείο κυβερνήτη στην καντίνα
και τις παροτρύνσεις του σ’ εμάς, που από ό,τι
θυμάμαι συνεισφέραμε με ευχαρίστηση. Θυμάμαι ακόμη, όπως αναφέρεται και στο κείμενο,
τα άσπρα κορδόνια(!) που δώσαμε μέσα στο καταχείμωνο.
Επιτρέψτε μου μία προσωπική εμπειρία. Μέσα σε αυτή την κακοκαιρία και τις αδυναμίες
επικοινωνίας ρώτησα έναν Γαυδιώτη πώς αντιμετωπιζόταν η ασθένεια και ο θάνατος κάποιου
κατοίκου (παπάς δεν υπήρχε). Για τους ασθενείς
υπήρχε μία νοσοκόμα. Για την νεκρώσιμη τελετή υπήρχε μία διαδικασία. Κατέβαζαν το νεκρό
την παραλία και άναβαν μία φωτιά. Από απέναντι στην Κρήτη, την αγία Ρουμέλη, ο παπάς
έπαιρνε το μήνυμα και ειδοποιούσε με φωτιά

την αρχή και το τέλος της τελετής. Μετά οι κάτοικοι της Γαύδου οδηγούσαν τον νεκρό την
τελευταία του κατοικία.
Δύο δεκαετίες μετά, ο Σημαιοφόρος του «Λέοντος» είναι τώρα κυβερνήτης του Α/Τ «Σαχτούρης» που έκανε ΠΕΑΚ στην Κρήτη. Μετά το πέρας
πρότεινε η μικρή σύντομος εκπαίδευση να συμπεριλάβει παραμονή στη Γαύδο όπως και έγινε.
Είχε την ευκαιρία στο καρέ του πλοίου να συναντήσει μερικούς παλιούς γνώριμους και μεταξύ
τους το νεαρό που είχε τραυματιστεί προ εικοσαετίας.
Στο νησί δεν υπήρχαν παρά δύο αλλαγές. Μία
ωραία μεγάλη κατοικία στα αριστερά του όρμου
σε αρμονία με το περιβάλλον των κέδρων.
Η δεύτερη: Είχε τοποθετηθεί παπάς!
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

H καταστροφή του κόσμου
Σύμφωνα με το ημερολόγιο των Mάγια του Mεξικού, το τέλος του κόσμου είχε προβλεφθεί την
21-12-2012 και όπως βιοώσαμε, δεν έγινε. Για
την Eλλάδα όμως, έγινανπολλά πράγματα, καθιερώθηκε το τέλος των ακινήτων, το τέλος επιτηδεύματος και πολλά άλλα τέλη που όμως δεν
μπορούν να φέρουν το τέλος των ελλήνων.

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Tι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα
Kαλά κουμπώνει η παραπάνω παροιμία για την
Eλλάδα η οποία πάντοτε συνήθιζε να έχει αφέντες, πιστωτές μια την Aγγλία, μια την Aμερική,
μια τη Γερμανία. Φαίνεται ό,τι αισθανόμαστε πιο
ευχάριστα όταν χρωστάμε παρά όταν μας χρωστάνε.

O Aναστάσιος της Aλβανίας
O Aναστάσιος της Aλβανίας ενώ ευεργετεί
όλους τους Aλβανούς ανεξαιρέτως, οι φασίστες
της Aλβανίας θέλοντας να δημιουργήσουν θέμα
πολιτικό εναντίον της Eλλάδος, τα βάλαν με τον
άγιο αυτόν άνθρωπο. Eδώ κουμπώνει το ρητό
«ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος»...

Παλιά μου τέχνη κόσκινο
Tα μνημόνια δεν είναι πρωτόγνωρα στην Eλλάδα, έχουν προέλευση από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Tο πρώτο μνημόνιο έγινε το
1843 επί Όθωνα, όταν είχε απολύσει το κράτος
το 1/3 των υπαλλήλων και έκοψε όλες τις συντάξεις των ελλήνων. Oι δε αξιωματικοί πληρώνονταν με γαίες (κτήματα). Bέβαια, τότε δεν
υπήρχε η τηλεόραση για να απογοητεύει τον
κόσμο και να παίζει τα παιχνίδια της. Άρα, χρειάζεται αισιοδοξία και ψυχή που δεν λείπει από
τους Έλληνες...
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H γριά κότα έχει το ζουμί...
Aκούσαμε ότι στους οργανισμούς του Δημοσίου τοποθετήθηκαν παλιά επιτυχημένα άτομα...
A, κατάλαβα, γι'αυτό φτάσαμε εδώ, επειδή οι
πρώην αυτοί ήταν επιτυχημένοι... Aχ πατρίδα
μου πόσο σ' αγαπώ... Tι είχες Γιάννη, τι είχα
πάντα.

Σχεδιασμός-πρόβλεψη
Στην ανατολή της καριέρας μου βρέθηκα στην
υπερδύναμη, στην πέρα του Aτλαντικού χώρα,
του παρόντος του παρελθόντος και του μέλλοντος με συναδέλφους όπως ο Hρακλής Δανιηλίδης, και ο Φάνης Kαραγκούνης που σήμερα διαπρέπει στον Kαναδά. Eκεί διαπιστώσαμε την τάξη και πειθαρχία σε όλα τα επίπεδα. Tα στρατόπεδα εκεί όταν τα κλείνανε, δεν
τα πουλάγανε ούτε τα κάνανε πάρκα. Tα διατηρούσανε κλειστά και τα ενεργοποιούσανε σε
ώρα ανάγκης. Παράδειγμα προς μίμηση... επίκαιρο και τώρα... Aχ, πατρίδα μου, στους χώρους αυτούς εσύ θα δεις να φυτρώνουν ψηλά
σπίτια των ημετέρων...

H φρίκη…της φρίκης
H εκκλησιαστική περιουσία, η περιουσία των
χριστιανών έκανε φτερά... Ποιός να ξέρει πού
βρίσκεται; Σε τι πορτοφόλι να κοιμάται και να
αναπαύεται; Όταν θα'ρθει η γνώση θα έχει πετάξει το γρόσι... Kαταστροφικά...

ANAKOINΩΣEIΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ: 863

		

Αθήνα 16-10-12

ΠΡΟΣ : Ταξίαρχο Δ.Χατζή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
ΚΟΙΝ : ΥΦΕΘΑ κο Π.Καράμπελα
ΥΦΕΘΑ κο Δ.Ελευσινιώτη
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ.Χρηστίδη Π.Ν.
Α/Λ.Σ.-ΑΚΤ Αντιναύαρχο Μπαντιά Λ.Σ.
Πρόεδρο Μ.Τ.Ν.
Ε.Α.Α.Σ
Ε.Α.Α.Α.
ΘΕΜΑ : Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
ΣΧΕΤ : α.-ΣΓ ΥΦΕΘΑ κου Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Φ 900/59/196283 από 19-09-12

1.-Στη συνέχεια του σχετ.(α) και των προφορικών
οδηγιών του ΥΦΕΘΑ κου Π. Καράμπελα, με την
οποία ζήτησε απόψεις των Ενώσεων Αποστράτων επί του θέματος, σας διαβιβάζουμε με την
παρούσα τις απόψεις/προτάσεις των Οργανώσεων των αποστράτων που προσυπογράφουν την
παρούσα, για να ληφθούν υπόψη στην μελέτη την
οποία πρόκειται να εκπονήσετε.
2.-ΓΕΝΙΚΑ
α.-Το ΜΤΝ ενώ ήταν ένα βιώσιμο Ταμείο, μετά
το P.S.I. κατήντησε προβληματικό με αποτέλεσμα
μέχρι τώρα εντός του 2012 να έχει μειώσει το μέρισμα των αποστράτων κατά 39% και το ΕΚΟΕΜΝ
κατά 39%. Επιπρόσθετα το μέρισμα μειώθηκε το
2012 κατά άλλα 16% λόγω μετατροπής του από
προκαταβαλλόμενο σε δεδουλευμένο .
β.-Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται
περαιτέρω μείωση, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει το Ταμείο. Η δυσπραγία

αυτή οφείλεται αφενός μεν στην υποχρηματοδότησή του που περιλαμβάνει και τις συνέπειες
του PSI (μείωση εισφορών εν ενεργεία, απώλεια
τόκων, απώλεια ενοικίων από κτίρια ιδιοκτησίας
του, μείωση κοινωνικών εισφορών), αφετέρου
δε στην αύξηση των εξόδων του, λόγω μεγάλου
αριθμού αποστρατειών τα τελευταία χρόνια.
γ.-Το Μ.Τ.Ν., όπως άλλωστε και τα άλλα δύο
Μ.Τ. δεν είναι Επικουρικό Ταμείο, γιατί ουδέποτε
χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό και παρέχει μερισματικά εισοδήματα στους
αποστράτους και όχι επικουρικές συντάξεις.
Επομένως, δεν θα πρέπει να γίνει από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ δεκτή η σχετική γνωμοδότηση
του Ν.Σ.Κ.
δ.-Αναφορικά με την ενοποίηση των τριών Μ.Τ.
αυτή θα πρέπει να γίνει μόνο υπό τις κατωτέρω
προϋποθέσεις:
(1).-Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουρ-

NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2012

31

ANAKOINΩΣEIΣ
γικού πλαισίου και κυρίως θεσμοθέτηση ίδιων
ακριβώς υποχρεώσεων και κρατήσεων για όλους
τους μετόχους-μερισματούχους.
(2).-Στα ανωτέρω πλαίσια θα πρέπει να επιλυθεί και το θέμα της απονομής από το Μ.Τ.Ν. διαφορετικών μερισμάτων στους προ του 2000 και
2002 μερισματούχους σε εφαρμογή των νόμων
2838/2000 και 3016/2002 και αυτή να καταστεί
ενιαία και υπό ίσους όρους για όλους τους μερισματούχους.
(3).-Εξυγίανση του Μ.Τ.Σ. και στην συνέχεια
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των τριών Μ.Τ.
(4).-Μη μεταβολή επί τα χείρω της παρούσας
βιωσιμότητας και των παροχών των Μ.Τ.Ν. και
Μ.Τ.Α.
(5).-Αντιπροσωπευτική και ισόρροπη εκπροσώπιση στο Δ.Σ. του ενιαίου Μ.Τ.
(6).-Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και
αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας
των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών
αυτών, για χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.
ε.-Θα πρέπει να επαναληφθεί το συντομότερο η
απογραφή των μερισματούχων του Μ.Τ.Ν., ώστε
να υπάρχει μία επικαιροποιημένη εικόνα.
3.-Δεν επεκτεινόμεθα περαιτέρω στα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτά θα σας τα παράσχει το
Μ.Τ.Ν.
4.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
α.-Η παρούσα κατανομή των θέσεων του Δ.Σ.
είναι δίκαιη, γιατί σε αυτήν υπάρχουν τρεις απόστρατοι (ο Πρόεδρος του ΜΤΝ και δύο μέλη της
ΕΑΑΝ, εκ των οποίων ο ένας του Λ.Σ. ) τρεις εν
ενεργεία και ένας Διευθυντής του ΥΠ.ΟΙΚ. Το
μόνο θέμα που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι
η επιλογή του Προέδρου, ο οποίος όπως είναι
γνωστό ορίζεται από τον ΥΠΕΘΑ. Το δικαιότερο
θα ήταν αυτός να επελέγετο με ψηφοφορία από
τους αποστράτους και μάλιστα για οικονομία
χρόνου και κόστους η εκλογή αυτή θα μπορεί να
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γίνεται παράλληλα με τις ανά τριετία αρχαιρεσίες της ΕΑΑΝ. Για τους άλλους δύο αποστράτους
δεν τίθεται θέμα, γιατί αυτοί προτείνονται από την
ΕΑΑΝ.
5.-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Μ.Τ.Ν.
α.-Για να μιλήσουμε για βιωσιμότητα του Μ.Τ.Ν.
προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση των απωλειών λόγω P.S.I. Χωρίς να γίνει αυτό το Ταμείο θα
χρεωκοπήσει μη δυνάμενο ούτε ικανοποιητικά
μερίσματα να δώσει στους νυν μερισματούχους
(απόστρατοι), αλλά ούτε μελλοντικά μερίσματα
στους νυν μετόχους (εν ενεργεία).
β.-Τα αποθεματικά του Μ.Τ.Ν. διαμορφώθηκαν
ως ακολούθως, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα
που του έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ ):
(1).-Την 09-03-2012 (προ P.S.I.) το σύνολο των
κεφαλαίων του ως άνω Ταμείου ανερχόταν στα
ακόλουθα ποσά :
(α).-Μέρισμα Μ.Τ.Ν.
30.689.800,99 €
(β).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν. 60.595.062,44 €
(γ).-Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)
9.103.642,87 €
(2).-Την 12-03-2012, μετά την ολοκλήρωση
του P.S.I. η ονομαστική αξία του ενεργητικού του
ως άνω Ταμείου διεμορφώθη στα ακόλουθα
ποσά :
(α).-Μέρισμα Μ.Τ.Ν. 17.549.856,44 € (μείωση
42,81%)
(β).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν. 34.651.076,66 €
(μείωση 42,81%)
(γ).-Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)
5.205.886,66 € (μείωση 42,81%)
(3).-Την 12-03-2012 η τρέχουσα αξία του
ενεργητικού των αποθεματικών του ως άνω Ταμείου ήταν :
(α).-Μέρισμα του Μ.Τ.Ν. 9.385.139,09 € (μείωση 69,42%)
(β).-Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν. 18.530.360,78 €
(μείωση 69,42%)

(γ).-Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)
2.783.952,68 € (μείωση 69,42%).
γ.-Διευκρινίζεται ότι το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. είναι ειδικός διανεμητικός λογαριασμός ενισχυτικός του
μερίσματος, ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα και
διανέμει κυρίως τις εισφορές των μετεχόντων
σε αυτό (εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του
Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ), χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ. Επίσης ότι η εισφορά του εν
ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του Π.Ν.
και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ υπέρ του Ν.Ι.Ν. που είναι τα
αποκλειστικά έσοδά του, χωρίς να επιβαρύνει τον
κρατικό Π/Υ, αφορά την κατασκευή/συντήρηση/
εξοπλισμό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
(Ν.Ν.Α.) και παρακρατείται ανελλιπώς από το έτος
1947.
δ.-Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ονομαστική
αξία των αποθεματικών η οποία όμως ανάγεται
σε βάθος χρόνου, λόγω της εκ νέου επένδυσής
τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ευρίσκεται στο 57,19% της αρχικής τους αξίας, ενώ η
τρέχουσα αξία τους που στην ουσία είναι το ποσόν
το οποίο μπορεί να εκταμιευθεί στο εγγύς μέλλον
ευρίσκεται στο 30,58% της αρχικής.
ε.-Από την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε, προκύπτει οτι το Μ.Τ.Ν. έχει την μεγαλύτερη
απώλεια σε χρήμα, συγκριτικά και με τα αντίστοιχα του Σ.Ξ. και της Π.Α., γιατί πολύ απλά το Ταμείο
μας φρόντιζε αντί να μοιράζει χρήματα να τα φυλάττει για τις επερχόμενες γενεές.
στ.-Κατόπιν των ανωτέρω , θα πρέπει να γίνει
αναπλήρωση των απωλεσθέντων κεφαλαίων
του Μ.Τ.Ν. με τους ακολούθους τρόπους, εκ των
οποίων ορισμένοι είναι άμεσης απόδοσης και
ορισμένοι θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου:
(1).-Αναπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως επίμονα ζητούν και άλλα Ταμεία και
Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία έχασαν χρήματα των Μελών
τους ή χρήματα του κρατικού Π/Υ που ήταν κατα-

τεθειμένα στην ΤτΕ.
(2).-Εξαίρεση του Μ.Τ.Ν. από την υποχρέωση
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για το τρέχον
και το επόμενο έτος, γιατί με την απομείωση των
κεφαλαίων του το Ταμείο χάνει έσοδα από τόκους.
(3)-Απόδοση στο Μ.Τ.Ν. ολοκλήρου του ποσού
που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της ανεργείας (ολόκληρο το 3% των αποδοχών που πληρώνουν έναντι του 1% που πηγαίνει στο Μ.Τ.Ν. τώρα),
γιατί οι εν ενεργεία ουδεμία ωφέλεια έχουν από
το εν λόγω μέτρο (παράγραφος 2α του άρθρου
38 του Ν. 3986/11).
(4).-Απόδοση του συνόλου ή ενός μεγάλου ποσοστού της κράτησης υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που πληρώνουν
οι απόστρατοι, στο Μ.Τ.Ν.
(5).-Απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Εισοδήματος από το Μ.Τ.Ν. ( είναι περίπου 800.000,00€
το έτος ), μέχρι την ολοκλήρωση του συμψηφισμού με τα απωλεσθέντα κεφάλαια.
(6).-Αναβολή της δημιουργίας του ενιαίου για
τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. Ταμείου στο οποίο
θα εισρέουν όλα τα έσοδα από τoυς λεγόμενους
κοινωνικούς πόρους, το οποίο είναι υπό εξέταση και συνέχιση του σημερινού καθεστώτος της
κατανομής των εσόδων του κάθε όπλου σε κάθε
όπλο, γιατί το Μ.Τ.Ν. έχει υποστεί μεγαλύτερη ζημιά έναντι των άλλων δύο Κλάδων των Ε.Δ.
(7).-Αποδέσμευση του Μ.Τ.Ν. από την υποχρέωση κατάθεσης των εισπράξεών του στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί ουδεμία πλέον εμπιστοσύνη
έχουμε στην διαχείριση των δικών μας χρημάτων
από την ΤτΕ.
(8).-Πώληση στο Μ.Τ.Ν. χωρίς καταβολή του
τιμήματος, ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο,
ναυτικού κατ'αρχήν ενδιαφέροντος και ιστορίας ,
μέχρι του ποσού που έχει απωλεσθεί, ώστε αυτά
να αξιοποιηθούν επ 'ωφελεία των εν ενεργεία και
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αποστρατεία στελεχών του Π.Ν. και του Λ.Σ-ΕΛΛ.
ΑΚΤ. Ως παράδειγμα θα μπορούσαν να προταθούν
τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε./ΠΟΡΟΣ,
της Ν.Δ.Β.Ε., της Δ.Δ.Μ.Ν. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και της Σ.Ν.Δ., τα οποία εποφθαλμιούν
με πολλές πιθανότητες να τα αποκτήσουν άνευ
τιμήματος διάφοροι Δήμοι, όπως και κτίρια του
Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ.
(9).-Άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα του Π.Ν. χωρίς
την καταβολή των ειδικών τελών, φόρων κ.λπ.,
των οποίων τα έσοδα θα οδεύουν στο Μ.Τ.Ν.
ζ.-Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΑΑΝ
να ενισχύει το Μ.Τ.Ν. με πόρους από το αποθεματικό της, κατά την κρίση της, με απόφαση του
ΔΣ/ΕΑΑΝ.

η.-Ως λύση ανάγκης και για ενίσχυση του επιχειρήματος ότι τα Μετοχικά δεν είναι Επικουρικά, να εξετασθεί η σκοπιμότητα οι απόστρατοι να
συνεχίσουν να εισφέρουν στο Μ.Τ.Ν. με ποσό το
οποίο μπορεί να συμφωνηθεί.
6. Ειδικά, ζητάμε την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το ΜΤΝ λόγω του PSI για τους
ειδικούς λογαριασμούς των ΕΚΟΕΜ, ΕΛΟΑ,
ΒΟΕΑ και ΝΙΝ, οι οποίοι δεν αφορούν σε ΝΠΔΔ
και Ασφαλιστικά Ταμεία και κατά συνέπεια δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 2469 του
1997 για ένταξη των διαθεσίμων τους στο Κοινό
Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.
και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ και το οποίο
«κουρεύτηκε».

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.
Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ.Μαυρογιάννης Π.Ν.
Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν.Γενοβέλης Π.Ν.
Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ.Μπεζεριάνος Π.Ν.
Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Ε.Σφακτός Π.Ν.
Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν.Βασιλείου Π.Ν.
Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ. Καλαρώνης Λ.Σ.
Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Κοπή πίτας 2013 ΕΑΑΝ & Παραρτηµάτων / Βραβεύσεις, διακριθέντων
Σας γνωρίζεται, ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της ΕΑΑΝ, θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30, στη Λέσχη Aξιωµατικών Ενόπλων Δυνάµεων (ΛAΕΔ),
Ρηγίλλης 1 Αθήνα 10 675, όπου είναι καλεσµένοι όλοι οι Απόστρατοι του Πολεµικού Ναυτικού
& Λιμενικού Σώματος.
Κατά τη διάρκεια της τελετής θα γίνει, όπως κάθε χρόνο, βράβευση Αριστούχων Μαθητών
Σπουδαστών και Φοιτητών, τέκνα Αποστράτων ΠΝ & ΛΣ, που δεν περιελήφθησαν στη λίστα προς
βράβευση από το ΓΕΝ.
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Συντάξεις (Μη εφαρμογή μειώσεων από 1-1-13
στους Στρατιωτικούς)
ΠPOΣ:
ΩΣ ΠINAKA AΠOΔEKTΩN
KOIN.:

Αθήνα 20-11-12
		
ΘΕΜΑ : Συντάξεις (Μη εφαρμογή μειώσεων από 1-1-13 στους Στρατιωτικούς)
ΣΧΕΤ : α. Ν. 3863/10 (ΦΕΚ Α' 115)
β. Ν. 3986/11 (ΦΕΚ Α' 152)
γ. Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α' 226)
δ. Ν. 4051/12 (ΦΕΚ Α' 40)
ε. Άρθρο μόνο Ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α' 222)
στ. Φ. 800/23/192150/Σ. 124/16-11-2012 / ΣΓ. ΥΦΕΘΑ (κ. Καράμπελα) (ΟΣΟ)
1. Όπως γνωρίζετε με το ν. 4093/12 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, θεσπίστηκαν μέτρα περικοπής μισθών και συντάξεων, ενταγμένα
στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει αναληφθεί
για τις μειώσεις και τον εξορθολογισμό των δαπανών του δημοσίου.
2. Ειδικότερα:
α. Με την παράγραφο Β προβλέπονται από 1-113 ποσοστιαίες μειώσεις στη μηνιαία σύνταξη ή
στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των 1.000,00 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή, οι οποίες βαίνουν
κλιμακούμενες σε συνάρτηση με το ύψος αυτών.
Εξαιρούνται των μειώσεων με την περίπτωση δ
της υποπαραγράφου Β3, όσοι είναι ανίκανοι για
εργασία, ή οι παθόντες στην υπηρεσία, υπό προϋποθέσεις.
β. Με την υποπαράγραφο Γ1 της παραγράφου
Γ προβλέπονται αναδρομικά από 1-8-12 μειώσεις στις αποδοχές όλων των κατηγοριών που
αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, ως παράγραφοι
13-36 αυτής.
3. Σύμφωνα με τη ρητή αναφορά της περίπτωσης β της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου
Β για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης
υπολογίζεται το ποσό της μηνιαίας σύνταξης,

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-12-12, μετά
τις θεσπισθείσες περικοπές κατά την τελευταία
διετία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
4. Στον παρόντα νόμο και στο Κεφάλαιο Β του
παραρτήματος Ι, στις παρεμβάσεις δαπανών και
ειδικότερα στην παρέμβαση α.α.4.5, το ποσό που
εγγράφεται για το έτος 2013, από τη μείωση συντάξεων των ένστολων είναι μηδενικό και προσδιορίζεται από το έτος 2014. Αντίθετα στην περίπτωση 4.4 ορίζεται από το έτος 2013 το ποσό των
μειώσεων από τις περικοπές της υποπαραγράφου
Β3 στο υπερβαίνον, τα 1.000,00 ευρώ, ποσό και
στην περίπτωση 4.6. εξαιτίας των περικοπών της
υποπαραγράφου Γ1 στα ειδικά μισθολόγια.
5. Σύμφωνα με την εγγραφή αυτή, κατά μια
άποψη εκτιμήθηκε, ότι βούληση του νομοθέτη
είναι να μην επιβληθούν δύο φορές μειώσεις στις
συντάξεις των στρ/κών, ήτοι και από 1-8-12 και
από 1-1-13. Η όποια παρέμβαση δαπανών στις
συντάξεις δύναται να εφαρμοσθεί από το 2014,
σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο (ν. 4093/12)
και την εγγραφή της παρέμβασης α.α.4.5. Διαφορετικά οι ένστολοι περιλαμβάνονται σε τρεις
περικοπές δαπανών, ως περιπτώσεις 4.4.-4.5.4.6., όταν όλοι οι λοιποί περιλαμβάνονται σε μια,
αντίστοιχη της ιδιότητάς τους.
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6. Η συνδρομή των ανωτέρω παραμέτρων και
διατάξεων έθεσαν εννοιολογικά ζητήματα, γι’
αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η παροχή των απόψεών σας, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ότι η
μείωση της παραγράφου 2α δεν αφορά και τους
απόστρατους στρ/κούς.
7. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Υπτ/γος (Ο) Ιωάννης Μπούρος
ΔΝΤΗΣ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
Αγγελική Κουδουμνάκη – Μοσχάκη
Μ.Υ. ΠΕ Δ-Ο

ΠINAKAΣ AΠOΔEKTΩN:
AΠOΔEKTEΣ ΓIA ENEPΓEIA
YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN
Γ.Λ.K. ΓENIKH ΔNΣH ΣYNTAΞEΩN/
ΔNΣH 47η
AΠOΔEKTEΣ ΓIA KOINOΠOIHΣH
ΣΓ.Y.EΘ.A
ΣΓ.YΦEΘA (κ. Eλευσινιώτη)
ΣΓ.YΦEΘA (κ. Kαράμπελα)
ΓΔOΣY/ΔOI/TM.OIK.MEP. (2)
EΓA/ΓEΣ-ΓEN-ΓEA
EAAΣ-EAAN-EAAA

Κάθε φύσεως αποζημιώσεις στρατιωτικού
προσωπικού ΥΕΘΑ
ΠPOΣ: ΓΔOΣY/ΔOI				
						
						
						
KOIN.: Σ
 Γ YEΘA
ΣΓ YΦEΘA (κ. Eλευσινιώτη)
ΣΓ YΦEΘA (κ. Kαράμπελα)
EΓA/ΓEEΘA
EΓA/ΓEΣ - ΓEN - ΓEA
EAAΣ - EAAN - EAAA

YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ AMYNAΣ
ΣTPATIΩTIKO ΓPAΦEIO YΦYΠOYPΓOY
(κ. Δ. Eλευσινιώτη)
Αθήνα 23 Nοεμβρίου 2012

		
ΘΕΜΑ : Κάθε φύσεως αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικού ΥΕΘΑ
ΣΧΕΤ : α. Ν. 2129/1993 Άρθρο 7 «Αύξηση συντάξεων – αποδοχών κ.λπ.».
β. ΦΕΚ 1915/2002 «Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης».
γ. ΦΕΚ 297/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις».
δ. ΦΕΚ 52/2004 «Αναπροσαρμογή συντάξεων του δημοσίου και άλλες διατάξεις».
ε. ΦΕΚ 2130/12-07-12 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτρη Ελευσινιώτη».
στ. ΦΕΚ 222/12 «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016».
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1. Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 59 του (α) σχετικού ΠΔ 166/2000 προστέθηκε η παράγραφος
11 σύμφωνα με το (β) όμοιο (Ν. 3029/2002,
παράγραφος 13, άρθρου 1) η οποία αφορά στο
επίδομα ειδικής παροχής των 176 ευρώ, στις
αποδοχές των συνταξιούχων στρατιωτικών.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων έπαυσαν να ισχύουν σύμφωνα
με το (δ) σχετικό, σύμφωνα με την παράγραφο
15 εδάφιο α', άρθρου 1 (Ν. 3234/2004) με εξαίρεση τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπου
και διατηρήθηκε η εν λόγω παροχή για όσους
κατέχουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη.
3. Με το (γ) σχετικό (Ν. 3075/2002, άρθρο
10 παράγραφος 2), στις συντάξιμες αποδοχές
από το βαθμό του Ταξιάρχου και άνω συμπεριλαμβάνεται το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης,
όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις οικείες
μισθολογικές διατάξεις.
4. Σύμφωνα με το (στ) σχετικό (Ν. 4093/12),
στην υποπαράγραφο Γ1 στην περίπτωση 31
προβλέπεται από 01-08-2012, μείωση στο
επίδομα θέσεως υψηλής ευθύνης για το βαθμό
του Ταξιάρχου στο ποσό των 133 ευρώ.
5. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο Συνταγματάρχης, ο αποστρατευθείς με βούλησή του,
θα λαμβάνει συντάξιμες αποδοχές ανώτερες
του Ταξιάρχου που επίσης αποστρατεύεται με
τη βούλησή του, καθόσον:
α. στον μεν πρώτο θα προστίθεται στις συντάξιμες αποδοχές το επίδομα ειδικής παροχής
(176 ευρώ), ενώ στον δεύτερο θα προστίθεται το επίδομα θέσεως υψηλής ευθύνης (133
ευρω). Ήτοι καταλογιστέα διαφορά (176 ευρώ
– 133 ευρώ = 43 ευρώ) περισσότερο στο Συνταγματάρχη.
β. η προσαύξηση της μισθολογικής προαγωγής που έχει ο Ταξίαρχος (μισθολογικός

βαθμός 1/3 Αντιστράτηγου) με αυτή που έχει ο
Συνταγματάρχης (μισθολογικός βαθμός Υποστρατήγου), κατόπιν των νέων μειωμένων συντελεστών του Ν. 4093/12 (δηλαδή 1426 ευρώ
– 1400 ευρώ = 26x1,60 το ΕΧΥ = 41,6 ευρώ),
συνεπώς δεν αντισταθμίζεται η μισθολογική
διαφορά.
6. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να
αποκατασταθεί η εν λόγω αδικία να προβείτε
σε ενέργειες αρμοδιότητάς σας το ταχύτερο
δυνατόν προκειμένου να επανακαθορισθεί το
επίδομα θέσεως υψηλής ευθύνης στο βαθμό
του Ταξιάρχου σε υψηλότερα επίπεδα των
133 ευρώ (στα προηγούμενα επίπεδα των 205
ευρώ ή τουλάχιστον των 180 ευρώ) προκειμένου συνεχίσει να υφίσταται και η αντίστοιχη
μισθολογική διαφορά μεταξύ των συντάξιμων
απδοχών των δύο βαθμών και αρθεί η συγκεκριμένη συνταξιοδοτική αδικία.
Δημήτριος Ελευσινιώτης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Σμχος (ο) Δημήτριος Δρόσος
Οικονομικός Σύμβουλος
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Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού
ΠPOΣ: ΓΔOΣY/ΔOI				
						
						
						
KOIN.: κ
 . YEΘA
YΦEΘA (κ. Eλευσινιώτη)
YΦEΘA (κ. Kαράμπελα)
A/ΓEEΘA
A/ΓEΣ - ΓEN - ΓEA
EAAΣ - EAAN - EAAA

YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ AMYNAΣ
ΣTPATIΩTIKO ΓPAΦEIO YΦYΠOYPΓOY
(κ. Δ. Eλευσινιώτη)
Αθήνα 16 Nοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ : Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού

		

ΣΧΕΤ : . ΦΕΚ 2130/12-07/12 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εθνικής
Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτρης Ελευσινιώτη».
β. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016 επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016».
γ. Ν. 4093/12 «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016 επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016».

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα (β) και (γ)
σχετικά:
α. Στην παράγραφο Β επιβάλλονται από 0101-2013, μειώσεις στις ήδη χορηγούμενες
συντάξεις καθώς και σε όσες χορηγηθούν από
την ημερομηνία αυτή από οποιοδήποτε φορέα
κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο. Οι μειώσεις αφορούν όλες ανεξαίρετα τις συντάξεις
(κύρια και επικουρική ή μέρισμα) από οποιαδήποτε αιτία και από κάθε άλλη πηγή. Αντιστοίχως
αναφέρονται οι μειώσεις που βαίνουν με αυξανόμενο συντελεστή αναλόγως του ύψους των
συντάξιμων αποδοχών.
β. Στην υποπαράγραφο Γ1 από περίπτωση 13
έως και 36 προβλέπονται από 01-08-2012, οι
μειώσεις επί των αποδοχών όλων των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια.
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γ. Το ποσοστό μείωσης θα υπολογίζεται στο
ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων που εναπομένει μετά τις τυχόν άλλες μειώσεις που έχουν
επιβληθεί:
1) Στις κύριες συντάξεις με το άρθρο 38 του
Ν. 3863/10 με τις παρ. 10 & 11 του άρθρου 44
του Ν. 3986/11, με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 2
του Ν. 4024/11 και με την παρ. 1 του άρθρου 6
του Ν. 4051/12.
2) Στις επικουρικές συντάξεις με την παρ. 13α
του άρθρου 44 του Ν. 3986/11, τις παρ. 3 & 4
του άρθρου 2 του Ν. 4024/11 και της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Ν. 4051/12.
2. Επιπροσθέτως στο Ν. 4093/12, στο κεφάλαιο «Β» του παραρτήματος Ι στις παρεμβάσεις
δαπανών και ειδικότερα στην παρέμβαση με
α.α.4.5. δεν προβλέπονται μειώσεις συντάξεων

ένστολων λόγω του νέου μισθολογίου, για το
έτος 2013.
3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά συρροή
διατάξεων, εκτιμούμε ότι προκύπτει βούληση
του νομοθέτη να μην επιβάλλει μειώσεις στις
συντάξεις των ένστολων δύο φορές, ήτοι:
α. Από 01-08-2012, λόγω μείωσης των αποδοχών των ε.ε. στελεχών (νέοι μειούμενοι συντελεστές και μειωμένος Β.Μ. του Ανθυπολοχαγού) με οίκοθεν μείωση από το ΥΠ.ΟΙΚ.
β. Από 01-01-2013, επιπρόσθετη μείωση
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο Β.3 του (γ) σχετικού.
4. Η επιβολή επιπρόσθετης μείωσης, φρονούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει διότι:
α. Η όποια παρέμβαση δαπανών στις συντάξεις
το νωρίτερο που μπορεί να εφαρμοσθεί είναι το
2014, όπως προβλέπεται από το Ν. 4093/12 και
συγκεκριμένα στην παρέμβαση με α.α.4.5. (μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου ειδικού
μισθολογίου). Συνεπώς θα έπρεπε να επιβληθεί
μόνο η αντίστοιχη περικοπή οίκοθεν, αρχομένη
από 1/8/2012.
β. Οι ένστολοι συνταξιούχοι περιλαμβάνονται
σε τρεις παρεμβάσεις δαπανών (4.4.-4.5.-4.6.)
όταν όλοι οι λοιποί συνταξιούχοι περιλαμβάνονται μόνο σε μία παρέμβαση αντίστοιχη με την
ιδιότητά τους.
γ. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 (γ) του παρόντος αναφέρεται ρητώς

το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου το ποσό της
σύνταξης που απομένει ώστε να επιβληθούν οι
αντίστοιχες μειώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν
αναφέρεται ο παρών νόμος, έτσι ώστε να επιβληθεί η περαιτέρω μείωση της υποπαραγράφου Β.3
του Ν. 4093/12, μετά τις μειώσεις οίκοθεν που
θα κάνει το ΥΠ.ΟΙΚ. Άρα εκτιμάται ότι η μείωση
των συντάξεων από 1/1/2013 δεν αφορά τους
εν λόγω συνταξιούχους, διότι αυτοί έχουν υποστεί όλες τις προαναφερόμενες περικοπές και
επιπροσθέτως θα υποστούν τις οίκοθεν του Ν.
4093/12.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, να εξετάσετε περαιτέρω το θέμα και να επιληφθείτε προτάσεων –
εισηγήσεών σας το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να επιβληθεί μία περικοπή στις συντάξεις
των ένστολων.
Δημήτριος Ελευσινιώτης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Σμχος (Ο) Δημήτριος Δρόσος
Οικονομικός Σύμβουλος

Αιτήσεις παραθερισμού
Οι επιθυμούντες, μέλη της ΕΑΑΝ, να υποβάλουν αίτηση παραθερισμού για τα παραθεριστικά θέρετρα ΠΝ και ιδιωτικό ξενοδοχείο δύνανται να καταθέτουν αιτήσεις στο γραφείο παραθερισμού
(έντυπα υπάρχουν στο εν λόγω γραφείο) ΕΑΑΝ από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2013.
Μετά την ως άνω ημερομηνία θα αρχίσει η επεξεργασία των στοιχείων και θα επακολουθήσουν
οι πίνακες παραθερισμού, βάσει των ισχυόντων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ
της 4ης-12-2012 Υπ’ Αριθ. 142
ΘΕΜΑ 3ο
Επικύρωση Τελικών Αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών ΕΑΑΝ
της 25-11-2012.
ΣΧΕΤ: α) ΝΔ 1171/72 περί Ενώσεων Αποστράτων των Αξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων.
β) Π.Δ. 576/Κανονισμός Οργανώσεως και λειτουργίας της ΕΑΑΝ
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα που έχουν σχέση με την διενέργεια των
εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ
της 25-11-2012 :
α.-Το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής
της Κεντρικής ΕΑΑΝ από 25-11-2012 (εισερχόμενο έγγραφο ΕΑΑΝ 991 από 25-11-2012),
με το οποίο γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, αμέσως μετά την καταμέτρηση
των ψήφων, ώστε να αρχίσει να μετράται ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων.
β.-Το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής
της Κεντρικής ΕΑΑΝ από 28-11-2012 (εισερχόμενο έγγραφο ΕΑΑΝ 1006 από 28-11-2012),
με το οποίο εξετάσθηκαν οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά της εγκυρότητας των εκλογών,
πλην της επανακαταμέτρησης των ψήφων των
Παραρτημάτων Κρήτης (Χανιά) και Β. Ελλάδος
(Θεσ/κη), γιατί δεν είχε αφιχθεί στην ΕΑΑΝ το
υλικό των εν λόγω Παραρτημάτων.
γ.-Την απόφαση ΔΣ/ΕΑΑΝ Θέμα 1ο της υπ.
Αριθ.141 συνεδριάσεώς του της 29-11-2012 με
την οποία εξετάσθηκαν ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά της εγκυρότητας των εκλογών και
οι οποίες παραπέμφθηκαν από την Εφορευτική
Επιτροπή της Κεντρικής ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΕΑΑΝ,
λόγω αναρμοδιότητας της Επιτροπής.
δ.-Το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής
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της Κεντρικής ΕΑΑΝ από 30-11-2012 (εισερχόμενο έγγραφο ΕΑΑΝ 1010 από 30-11-2012),
με το οποίο εξετάσθηκαν οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά της εγκυρότητας των εκλογών,
αποκλειστικά εχουσών σχέση με την επανακαταμέτρηση των ψήφων των Παραρτημάτων
Κρήτης (Χανιά) και Β. Ελλάδος (Θεσ/κη) που δεν
είχαν γίνει την 28-11-2012.
ε.-Την απόφαση ΔΣ/ΕΑΑΝ Θέμα 3ο της υπ.
Αριθ.142 συνεδριάσεώς του της 04-12-2012 με
την οποία εξετάσθηκε η ένσταση που υπεβλήθη
από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) Γ. Γεωργάρα Π.Ν. ε.α.
με ηλεκτρονική μορφή (e-mail) κατά της εγκυρότητας των εκλογών.
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα:
α.-Την επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 25-11-2012, όπως αυτά
αναφέρονται στο ανωτέρω αναφερόμενο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής της Κεντρικής
ΕΑΑΝ από 30-11-2012, το οποίο επισυνάπτεται
στο παρόν.
β.-Την προώθηση ενεργειών προς ΓΕΝ/ΔΚΒ
για την έκδοση της απαιτούμενης Υ.Α. για την
ανάληψη καθηκόντων του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ από
την 01-04-2013 σύμφωνα με την ΚΥΑ/ΥΕΘΑ
ΓΕΝ/Β3 932/2/93 από 18-2-93 ΦΕΚ 216/Β/92
και ΦΕΚ 472/Β/93.

TEΛIKO ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ/ΕΑΑΝ
Αθήνα 30/11/2012

ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ Ε.Α.Α.Ν.

ΣΧΕΤ : Τo από 28 Νοεμβρίου 2012 Αρχικό Πρακτικό Εξετάσεως
Eνστάσεων Εκλογών
1. Σήμερον την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 τα εις το τέλος της παρούσης αναφερόμενα μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής ΕΑΑΝ, συγκεντρωθήκαμε εις τα γραφεία της ΕΑΑΝ, προς ολοκλήρωση
των διαδικασιών εξέτασης των Ενστάσεων Εγκυρότητας Εκλογών της ΕΑΑΝ, της 25ης Νοεμβρίου
2012, με δεδομένη την έλλειψη των ψηφοδελτίων των παραρτημάτων Κρήτης και Θεσσαλονίκης,
κατά την επανακαταμέτρηση της 25ης Νοεμβρίου 2012.
2. Περί ώρας 10.00 π.μ. της ανωτέρω ημερομηνίας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, προς επανακαταμέτρηση των εν λόγω παραρτημάτων και κατόπιν του επανελέγχου αυτού, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (συνολικά ΚΡΗΤΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ):
25/11/2012
-ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ :
309
-ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ :
301
-ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ :
8

			

28/11/2012
309
307
2

Κατόπιν τούτου, η συνολική τελική εικόνα των εκλογών της 25ης Νοεμβρίου 2012, έχει την παρακάτω μορφή :
ΨΗΦΙΣΑΝ
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

2488
2440
48

Τέλος και αναφορικά με τις επανακαταμετρήσεις των φηψοδελτίων, όπως αιτήθηκε στις ενστάσεις των ιδίων των υποψηφίων κ.κ. ΑΪΔΙΝΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΑ στη
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ο επανέλεγχος κατέδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα :
Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-ΑΪΔΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
-ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΤ.
-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜ.

25/11/2012
18
5
40
15

28/11/2012
18
5
41
14

NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2012

41

ANAKOINΩΣEIΣ
Β. ΚΡΗΤΗΣ
-ΑΪΔΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
-ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΤ.
-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜ.

25/11/2012
37
102
38
106

28/11/2012
38
102
37
105

και η τελική μορφή των αποτελεσμάτων τους, έχει ως ακολούθως :
(Ε)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΪΔΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Αρχικά
928
777
757
730

Τελικά 30/11/2012
927
782
754
722

3.Τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν επηρεάζουν ούτε την εκλογή ούτε τη σειρά εκλογής των υποψηφίων.
4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα εξαχθέντα αποτελέσματα του πρακτικού σχετικού, ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των εκλογών της Ε.Α.Α.Ν. στα κεντρικά και στα παραρτήματα αυτής, έχουν ως
ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΥΚΗΣ
ΖΩΙΔΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ
ΤΖΑΡΔΗΣ
ΜΑΧΙΜΟΙ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΥΤΣΑΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΒΙΔΑΚΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ
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881
339
225
415
1008
50
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555
889
470
785
863
441
211
404

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΤΖΑΡΔΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΤΣΙΡΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΑΪΔΙΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ
ΚΟΥΚΑΣ
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑΤΣΗΣ
ΤΖΙΚΑΚΗΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

677

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

784
739
169

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

734
935
782
927
74
754
173
158
151
476
722
174
205
595
215

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για ενημέρωση επί της παρούσης των ενδιαφερομένων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κεντρικής ΕΑΑΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υποναύαρχος ε.α Μ. Θηραίος ΠΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ : Πλοίαρχος (Ο) ε.α. Ι. Αντωνιάδης ΠΝ

ΜΕΛΗ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Γεωργίου ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Δ. Βασιλίκης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γ. Καρατσώλης ΠΝ
Σημαιοφόρος(Ε) ε.α. Μ. Μποζίκης ΠΝ
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Β. Σιγανός ΠΝ
Πλοίαρχος ε.α. Ν. Γκλεζάκος ΛΣ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Π.Κεχαγιάς ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Κ. Κωτσάς ΠΝ

Ανθυπ/χος (Ε) ε.α. Σ. Αδάμης ΠΝ
Ανθυπ/χος (Ε) ε.α. Χ. Μπούρας ΠΝ
Σημ/ρος (Ε) ε.α. Χ. Γιακουβάκης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Χρ. Δεληδήμου ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Σπ. Καββαδίας ΠΝ
Ανθυπ/χος (Μ) ε.α. Σ. Σακελλαρίου ΠΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Υποπλ/χος (Ε) ε.α. Αθ. Δανιήλ ΠΝ
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΣ/Ε.Α.Α.Ν. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 04-03-10
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αθήνα 15-11-2012
Α.-ΓΕΝΙΚΑ
1.-Η ΕΑΑΝ τα τελευταία 2,5 χρόνια αντιμετώπισε,
όπως άλλωστε ολόκληρη η Ελλάδα τεράστια προβλήματα, που είχαν ευθεία επίδραση στο επίπεδο
διαβίωσης των αποστράτων. Η ΕΑΑΝ μόνη της ή ως
μέλος του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων που μάλιστα έχει την Προεδρία, αντέδρασε
σε όλες τις κυβερνητικές προθέσεις που υποβάθμιζαν
την ζωή των Μελών μας. Τα σοβαρότερα προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν:
α. -Η μείωση των συντάξεων
β.-Η εξειδικευμένη μείωση των συντάξεων με
ηλικιακά κριτήρια
γ.-Η μείωση των συντάξεων των εργαζομένων
συνταξιούχων
δ.-Η μείωση των μερισμάτων και του ΕΚΟΕΜΝ
ε.-Η βιωσιμότητα του ΜΤΝ
στ.-Η αποκατάσταση των συνεπειών του PSI
ζ.-Η διάλυση των Ενώσεων Αποστράτων
η.-Η υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αποστράτων
θ.-Η τροποποίηση της μοριοδότησης του παραθερισμού των αποστράτων, λόγω της Υπουργικής
Απόφασης του ΥΠΕΘΑ.
2.-Για όλα αυτά η ΕΑΑΝ έδωσε μάχη για να τα αποτρέψει, για ορισμένα δε από αυτά δεν το πέτυχε,
όπως άλλωστε έγινε και για τον υπόλοιπο Ελληνικό Λαό, αλλά έχουμε την βούληση να συνεχίσουμε
την μάχη και να τα ανατρέψουμε και δικαστικά και
ήδη έχουμε ξεκινήσει νομικές ενέργειες.
3.-Αυτά τα οποία η ΕΑΑΝ πέτυχε ήταν:
α. -Η εξαίρεση από την περικοπή των συντάξεων για
τους κάτω των 55 ετών αποστράτους, για αυτούς
που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας ως αυτεπαγγέλτως τερματήσαντες την σταδιοδρομία τους και για

αυτούς που έχουν 35 συντάξιμα χρόνια. Έτσι από
τους 11000 που αφορούσε το αρχικό σχέδιο εξαιρέθηκαν 5000 και συνεχίζουμε τις ενέργειές μας
για να εξαιρεθούν όλοι, με ελπιδοφόρα μυνήματα.
β.-Η μη ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων. Ήδη
έχουμε υποβάλει προτάσεις για την βιωσιμότητα
του Μ.Τ.Ν.
γ.-Η μη διάλυση των Ενώσεων Αποστράτων
δ.-Η μη ένταξη του ΝΝΑ στο ΕΣΥ και η στο ελάχιστον είσοδος μη δικαιουμένων στο ΝΝΑ
ε.-Η τροποποίηση του Κανονισμού Παραθερισμού
της ΕΑΑΝ, ώστε να άρει τις αδικίες που εισήγαγε
η εν λόγω Υπουργική Απόφαση.
4.-Ειδικά για την απομείωση των αποθεματικών
της ΕΑΑΝ, λόγω PSI γνωρίζονται τα ακόλουθα:
α.-Βάσει του ν. 2469/97 όλα τα ΝΠΔΔ, μεταξύ των
οποίων και η ΕΑΑΝ, υποχρεούνται να καταθέτουν
όλα τα αποθεματικά τους στην ΤτΕ. Έτσι η μη κατάθεση των κρατήσεων που διενεργεί το ΜΤΝ για την
ΕΑΑΝ, όπως και η μη κατάθεση από την ΕΑΑΝ των
αποθεματικών της στην ΤτΕ αποτελεί παράβαση
του νόμου και οι παραβάτες διώκονται ποινικά.
β.-Η ΤτΕ υποχρεούται να επενδύει τα αποθεματικά
όλων των ΝΠΔΔ σε κινητές αξίες και να αποδίδει
σε αυτά την πρόσοδο από αυτές τις αγοραπωλησίες, πράγμα που μέχρι το 2010 έδιδε στην ΕΑΑΝ
περίπου 80.000 € ετησίως.
γ.-Η ΤτΕ φρόντιζε ώστε οι λήξεις των ομολόγων
να είναι τμηματικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις
τρέχουσες ανάγκες των ΝΠΔΔ. Εάν προέκυπτε μεγαλύτερη ανάγκη, τότε θα υποχρεούτο να πωλήσει τα
ομόλογα προ της λήξεώς τους με μεγάλες απώλειες,
γιατί από το 2010 και μετά αυτά είχαν χάσει στην αγορά το 80% περίπου της ονομαστικής τους αξίας.
δ.-Οι εκταμιεύσεις της ΤτΕ προς τα ΝΠΔΔ εγένοντο
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με την προϋπόθεση οτι ήταν εγγεγραμμένες στον
Π/Υ του ΝΠΔΔ, ο οποίος βάσει του νόμου έπρεπε
να είναι ισοσκελισμένος και εάν παρήρχοντο 15
ημέρες χωρίς εκταμίευση του ποσού αυτού από
το ΝΠΔΔ, τότε το ποσόν επέστρεφε στην ΤτΕ.
ε.-Η ΕΑΑΝ προσπάθησε να αντλήσει μεγάλο ποσό,
αλλά αυτό δεν εγκρίθηκε. Για να αγοράσει δε τα
Γραφεία στα Χανιά αναγκάσθηκε να αποτανθεί
προσωπικά στον Διοικητή της, γιατί τα υπηρεσιακά
στελέχη της προέβαλαν διάφορα εμπόδια.
στ.-Η ΕΑΑΝ επομένως παρά τις προσπάθειές της
δεν κατάφερε να εκταμιεύσει μεγαλύτερο ποσό,
αλλά οι 600.000 € της αγοράς στα Χανιά απομείωσαν το συνολικά απωλεσθέν ποσό.
ζ.-Άλλωστε κανένα ΝΠΔΔ δεν κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες του PSI.
στ-Η ΕΑΑΝ έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για
την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί και
παράλληλα έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση αναπλήρωση με ισοδύναμα μέτρα.
5.-Εν όψει των Αρχαιρεσιών της ΕΑΑΝ και επειδή
το έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι παραθέτουμε
κατωτέρω τα πεπραγμένα του παρόντος ΔΣ/ΕΑΑΝ.
Β.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.-Εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος.
2.-Αντικατάσταση του υφισταμένου μηχανογραφικού συστήματος παραθερισμού με νέο προσαρμοσμένο στον νέο Κανονισμό Παραθερισμού της
ΕΑΑΝ, το οποίο επιδέχεται και τροποποιήσεων που
θα γίνουν στο μέλλον.
3.-Αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου με
σύγχρονο, χωρίς τη μεσολάβηση τηλεφωνητή.
4.-Ίδρυση νέων Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη (με έδρα την ΝΔΒΕ
σε χώρο που διέθεσε το ΓΕΝ) και Βορειοδυτικής
Ελλάδος στην Κέρκυρα και μετονομασία του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα σε Νο-
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τιοδυτικής Ελλάδος.
5.-Καθιέρωση του θεσμού του Τοπικού Εκπροσώπου ΕΑΑΝ (Τ.Ε. ΕΑΑΝ) σε απομακρυσμένες περιοχές,
ώστε να υπάρχει παρουσία της ΕΑΑΝ σε αυτές.
6.-Εγγραφή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις και πράξεις του Δ.Σ.
7.-Σύσφιγξη των σχέσεων με τους Συλλόγους/
Συνδέσμους ΝΠΙΔ που δραστηριοποιούνται στο
Π.Ν. και στο Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ, τακτικές συνεδριάσεις
της ΕΑΑΝ με αυτούς, λήψη συλλογικών αποφάσεων σε σοβαρά θέματα και συνυπογραφή των
σχετικών εγγράφων και τέλος οικονομική βοήθεια
προς αυτούς, στα πλαίσια των δημοσιολογιστικών
δυνατοτήτων της ΕΑΑΝ.
8.-Θέσπιση της ανά τρίμηνο ενημέρωσης των συναδέλφων στο εντευκτήρειο της ΕΑΑΝ. Την δε
31-01-12 έγινε ενημέρωση από την ΕΑΑΝ και το
ΓΕΝ σε θέματα που αφορούν τους αποστράτους,
στο Πολεμικό Μουσείο.
9.-Η ΕΑΑΝ με τις συντονισμένες κινήσεις που έκανε μαζί με τις άλλες δύο Ενώσεις (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ)
πέτυχε την ανατροπή της τότε αποφασισθείσας μετατροπής της από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ που θα σήμανε
και την διάλυσή της.
10.-Αλλαγή του μεγέθους των εκδιδομένων από
την ΕΑΑΝ ταυτοτήτων στους αποστράτους σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας.
Γ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1.-Υποβολή ενδίκων μέσων για την αντισυνταγματικότητα του πρώτου μνημονίου, η οποία όμως
απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
2.-Υποβολή ενδίκων μέσων για την αντισυνταγματικότητα του νόμου για το P.S.I. που αφορά την
μείωση των αποθεματικών της ΕΑΑΝ.
3.-Προσφυγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για
την αποζημείωση λόγω κουρέματος, των αποθεματικών της ΕΑΑΝ, συνεπεία του P.S.I.
4.-Υποβολή αιτήματος προς την Κυβέρνηση για

λήψη μέτρων προς αποκατάσταση των ζημιών
συνεπεία του PSI.
5.-Τα δύο Μέλη της ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΜΤΝ προσυπέγραψαν την απόφαση για κατάθεση προσφυγής
κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για την απομείωση των αποθεματικών του συνεπεία του PSI.
6.-Αγορά νεόκτιστου ακινήτου στα Χανιά για την
στέγαση του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης συνολικού κόστους 600.000 €, το οποίο δε αυτό ποσό
αφαιρέθηκε την τελευταία προ του P.S.I. στιγμή
και έτσι δεν κουρεύτηκε.
7.-Όλες οι οικονομικές επιθεωρήσεις που έγιναν
διαπίστωσαν την ορθή λειτουργία της διαχείρισης
της ΕΑΑΝ και ουδεμία παρατήρηση είχαν.
Δ.-ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ
1.-Μέριμνα για τους ασθενείς συναδέλφους που
νοσηλεύονται στο ΝΝΑ και υποβοήθηση των
προσερχομένων στα εξωτερικά ιατρεία, μέσω
της Ομάδας Πρόνοιας της ΕΑΑΝ, της οποίας όλα
τα μέλη είναι εθελοντές.
2.-Παρέμβαση της ΕΑΑΝ σε πολλές περιπτώσεις
που απόστρατοι είχαν πρόβλημα εξυπηρέτησης
από το ΝΝΑ και με προσφορά κάλυψης του κόστους νοσηλείας.
3.-Νοσοκομειακή περίθαλψη τέκνων αποστράτων
που είναι άνεργα ή ανασφάλιστα.
4.-Χρηματική ενίσχυση αναξιοπαθούντων ή εχόντων προβλήματα υγείας συναδέλφων από το
Ταμείο Πρόνοιας της ΕΑΑΝ.
5.-Διαχείριση των κληροδοτημάτων της κληρονομιάς Σωτηριάδη επ'ωφελεία απόρων κορασίδων
Δήμου Πόρου. Την 21-11-2011 εδόθησαν από
5.000 € σε δύο άπορες και την 21-11-2012 θα δωθεί το υπόλοιπο από άλλες 2.500,00€ σε εκάστη.
6.-Συνέχιση του Παραθερισμού των αποστράτων,
μέσω των θερέτρων του Π.Ν. και του προγράμματος των ιδιωτικών ξενοδοχείων. Μέχρι τώρα
έχουν παραθερίσει περίπου 800 συνάδελφοι από

την προ τετραετίας εφαρμογή του προγράμματος
των ιδιωτικών ξενοδοχείων. Με το πρόγραμμα
αυτό δίνεται η δυνατότητα παραθερισμού και στους
αποστράτους του Λ.Σ. και στους Ανθυπασπιστές
που δεν δικαιούνται είσοδο στα θέρετρα του Π.Ν.
Επίσης το ίδιο συμβαίνει και για τους αποστράτους
των Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ.
7.-Αγορά υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών του ΝΝΑ, όπως μία πλήρης κλίνη ΜΕΘ, ένας
λιθοτρίπτης, ένας μαστογράφος και μία καρέκλα
για το οδοντιατρείο του ΜΤΝ, με την οποία τώρα γίνονται και απονευρώσεις, όλα συνολικού κόστους
150.000 €.
8.-Παροχή δωρεάν καφέ στα Μέλη μας σε όλα τα
Παραρτήματα και την Κεντρική ΕΑΑΝ.
Ε.-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
1.-Η ΕΑΑΝ ήταν στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων. Έλαβε μέρος σε όλες τις παραστάσεις που
έγιναν σε συνεργασία με τις άλλες δύο Ενώσεις
και με άλλες Οργανώσεις αποστράτων ΝΠΙΔ συμπεριλαμβανομένης και της διαμαρτυρίας έξω από
το ΥΠΕΘΑ την 30-09-2011, εκτός από τις κοινές
διαμαρτυρίες με τους εν ενεργεία. Ήταν συνδιοργανωτής της συγκέντωσης διαμαρτυρίας των αποστράτων που έγινε τη 19-09-2012 στην Πλατεία
Κλαυθμώνος και της εν συνεχεία πορείας προς την
Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών.
2.-Η ΕΑΑΝ στα πλαίσια του Συντονιστικού αλλά
και μόνη της, έχει αποστείλει σειρά επιστολών
στους Υπουργούς Εργασίας για τα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, στους
Υπουργούς Εθνικής Άυνας για τα θέματα ΜΤΝ,
ΝΝΑ, ΕΑΑΝ, Παραθερισμού και στους Πρωθυπουργούς για όλα τα ανωτέρω.
3.-Με την τελευταία επιστολή που απέστειλε στους
Αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση πρόσφατα ( 26-10-2012) αιτεί:
α.-Την μη μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία.
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β.-Την μη μείωση των συντάξεων δύο φορές, μία
λόγω της μείωσης των μισθών των εν ενεργεία
και δεύτερη λόγω της γενικής μείωσης των συντάξεων του Δημοσίου (εστάλη και δεύτερη επιστολή
στους ιδίους την 11-11-2012).
γ.-Την άρση των περιορισμών στο δικαίωμα εργασίας των συνταξιούχων.
δ.-Την άρση της διάταξης για μείωση των συντάξεων για τους κάτω των 55 ετών συνταξιούχους.
4.-Η ΕΑΑΝ απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο
της επιτροπής που συστάθηκε για να εισηγηθεί για
τα Μετοχικά Ταμεία στην οποία περιλαμβάνονται οι
θέσεις της (16-10-2012).
5.-Η ΕΑΑΝ έχει λάβει μέρος σε πολλές συσκέψεις
με τον Υ/ΓΕΝ και με τον Διευθυντή του ΝΝΑ με σκοπό την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αποστράτων και έχει προτείνει στο ΓΕΝ
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να καλύψει
μέρος του κόστους νοσηλείας των αποστράτων.
6.-Η ΕΑΑΝ έχει ζητήσει την αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης του Μαΐου 2010, που αφορά τον
παραθερισμό των αποστράτων, ώστε να αρθούν
οι αδικίες που εισάγει το νέο σύστημα.
7.-Η ΕΑΑΝ σε συνεργασία με τον ΟΣΜΑΝ έχει
αναλάβει πρωτοβουλίες για πώληση της έκτασης
ΚΟΡΑΚΙΑ στην Αργολίδα και ήδη έχει συνταχθεί ο
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος		
Γ. Τζικάκης 			
Αντιπλοίαρχος(Ε) Π.Ν ε.α.

σχετικός Φάκελλος και προχωρούν οι διαδικασίες
πώλησης της έκτασης.
ΣΤ.-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.-Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που ως θεσμική οντότητα εκλήθη η ΕΑΑΝ, στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό
2.-Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που η ΕΑΑΝ
έχει κληθεί από άλλες Οργανώσεις του Π.Ν.-Λ.Σ.
και των Ε.Δ.
3.-Ετήσια επίσκεψη των αποστράτων στο Αρχηγείο Στόλου, στα πλαίσια της σύσφιγξης των
σχέσεων μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρατεία
στελεχών του Π.Ν.
4.-Συμμετοχή αποστράτων στον πλου από Πειραιά
προς Σαλαμίνα των Πλοίων του Π.Ν. Φ/Γ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» και Υ/Β
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» που έγινε την 3-11-2012.
5.-Συνδιοργάνωση από το 2011 των Σαλαμινίων
6.-Διοργάνωση ετήσιου χορού
7.-Διοργάνωση ετήσιας κοπής πρωτοχρονιάτικης
πίτας και βράβευση αποστράτων που έχουν διακριθεί στον πολιτικό βίο τους.
Τέλος, όλα τα ανωτέρω, έχουν παρουσιασθεί στο
περιοδικό Θαλασσινοί Απόηχοι και έχουν δημοσιευθεί άμεσα στο site της ΕΑΑΝ.

Ο Αντιπρόεδρος		
Ο Πρόεδρος
Θ.Γερούκης 		
Σ.Περβαινάς
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

Υποναύαρχος Β.Πατέλης Π.Ν. ε.α. Μέλος
Αρχιπλοίαρχος (Δδ) Ι.Αγγελόπουλος Π.Ν. ε.α. Μέλος
Πλοίαρχος (Ε) Χ.Αιδίνης Π.Ν. ε.α. Μέλος
Υποναύαρχος (Μ) Δ.Αποστολάκης Π.Ν. ε.α. Μέλος
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Μέλος
Υποναύαρχος Δ.Παπαζαφείρης Λ.Σ. ε.α. Μέλος
Υποναύαρχος (ΥΙ) Α.Παρασκευόπουλος Π.Ν. ε.α. Μέλος
Υποναύαρχος (Ο) Ν.Τσαπράζης Π.Ν. ε.α. Μέλος
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Oμιλία Προέδρου EAAN στο ετήσιο μνημόσυνο
πεσόντων στο KEΠAΛ την 19-11-2012

Κύριε Υφυπουργέ
Kύριε Ελευσινιώτη, είναι µεγάλη µας τιµή που
ευρίσκεσθε σήµερα µαζί µας ως προερχόµενος
από το Π.Ν.
Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΝ Κύριε Αρχηγέ του Στόλου
Κύριοι εκπρόσωποι των Α/ΓΕΕΘΑ , Α/ΓΕΣ και
Α/ΓΕΑ Κύριοι Ναύαρχοι
Κύριοι Διοικητές
Κύριοι Επίτιµοι Α/ΓΕΝ και ΑΣ Ένδοξοι Βετεράνοι του Β' Π.Π.
Κύριοι Εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Σ.Ξ., Π.Α. και Λ.Σ.
Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΣΑ/
ΣΝΔ-ΕΣΥ-ΣΝΑ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΣΑΣΜΥΝ
Καρδιοπαθόντες
Κύριοι Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί και σπουδαστές των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες και κύριοι
Η σηµερινή τελετή πραγµατοποιείται, όπως
κάθε χρόνο, για να τιµήσουµε την µνήµη και να
υποκλιθούµε µε ευλάβεια και ευγνωµοσύνη
στους ηρωικούς νεκρούς Αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και Ναυτοδιόπους του ΠΝ και του
Λ.Σ., που έπεσαν µαχόµενοι κατά την διάρκεια
του Β' Π.Π. καθώς και στους µετά τον πόλεµο
πεσόντες κατά την διάρκεια πολεµικών επιχειρήσεων ή εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας.
Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών
συναδέλφων προς την Πατρίδα αποτελεί ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από
την παράδοση του σύγχρονου Έλληνα µαχητή

και απορρέει από τον όρκο για αγώνα µέχρι της
τελευταίας ρανίδας του αίµατός του.
Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά
ζωής και θείο χάρισµα η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.
Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως µοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά
ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, πολέµησαν, τραυµατίστηκαν, έπεσαν υπέρ πατρίδας,
δίνοντας την ελευθερία στην Ελλάδα και κάνοντας τους Έλληνες απανταχού της γης υπερήφανους.
Τα πληρώµατα των ελληνικών πλοίων του
Πολεµικού και Εµπορικού Ναυτικού µεγαλούργησαν στο πλευρό των συµµάχων επιδεικvύoντας απαράµιλλο θάρρος, ναυτοσύνη και
πίστη στο αγαθό της ελευθερίας και προκαλώντας τον θαυµασµό και την εκτίµησή τους.
Οταν ο κατακτητής πάτησε τα ελληνικά ιερά
χώµατα τον Απρίλιο του 1941, τα ελληνικά πολεµικά πλοία τα οποία είχαν διασωθεί από την δράση
της γερµανικής αεροπορίας, κατέφυγαν στην Μ.
Ανατολή για να συνεχίσουν τον αγώνα στο πλευρό
των Συµµάχων. Ελληνικά πολεµικά και εµπορικά
πλοία πλέοντα σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέβαλαν µε την αποτελεσµατική δράση
τους στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στην
τελική ήττα της ναζιστικής Γερµανίας.
Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ και
σε όλους εκείνους, στελέχη του Π.Ν. και του
Λ.Σ. που στις δύσκολες ηµέρες της κατοχής
της χώρας µας, εντάχθηκαν σε οργανώσεις και
διεξήγαγαν από το εσωτερικό τον αγώνα κατά
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των κατακτητών. Σηµαντικός αριθµός αυτών
συνελήφθη και εκτελέστηκε. Αλλά τα ιδεώδη
αυτά διασφαλίσθηκαν και κατά την περίοδο που
η χώρα κτυπήθηκε από τα ίδια της τα παιδιά σε
χαλεπούς για την µνήµη µας χρόνους µετά την
απελευθέρωσή της.
Αναντίρρητα σπουδαία ήταν η συµβολή των
στελεχών του Π.Ν. στην παγίωση της εσωτερικής ειρήνης και στη διασφάλιση του Δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Οι δάφνες, όµως,
της δόξας δεν ανήκουν µόνο στους ηρωικούς
νεκρούς µαχητές. Ανήκουν επάξια και σε όλους
τους επιβιώσαντες συµπολεµιστές τους, ορισµένοι των οποίων, ως παλαίµαχοι βετεράνοι µας
τιµούν σήµερα µε την παρουσία τους. Σε αυτούς
θα πρέπει η Πολιτεία να στρέψει περισσότερο
την στοργή της και ως ύστατη ευγνωµοσύνη να
θεσπίσει Εθνική ηµέρα του Βετεράνου, όπως
αυτό συµβαίνει σε πολλά κράτη.
Στους σεβαστούς συναδέλφους που πολέµησαν κατά την διάρκεια του Β' Π.Π. κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, µακριά
από την Πατρίδα και τα αγαπηµένα τους πρόσωπα, υπηρετώντας µε την ελεύθερή τους βούληση
στις ελεύθερες ναυτικές δυνάµεις της Πατρίδας,
εκφράζουµε την απεριόριστη ευγνωµοσύνη και
θαυµασµό µας.
Αλλά και στον καιρό της ειρήνης, στελέχη του
Π.Ν. που έπεσαν κατά την διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας στην Κύπρο και στα Ίµια, αλλά και
στην εκτέλεση του καθηµερινού καθήκοντος,
αποτελούν τρανό παράδειγµα αυτοθυσίας και
συµβολής των στελεχών των Ε.Δ. στην εθνική
ανεξαρτησία σε ειρηνική περίοδο.
Στην σύντοµη αυτή οµιλία δεν είναι δυνατόν
να περιγραφεί µε λεπτοµέρειες η ηρωική δράση των πολεµικών πλοίων και ο τρόπος θυσίας
όλων των γενναίων συναδέλφων µας, γιατί είναι τόσα πολλά τα κατορθώµατά τους, που θα
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χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αναφερθούν.
Οι νεότεροι πάντα θα διδασκόµεθα από τα κατορθώµατά τους και θα είµαστε έτοιµοι να γίνουµε αντάξιοί τους εάν η Πατρίδα το θελήσει.
Φόρος τιµής ανήκει επίσης στις ορφανικές οικογένειες των ηρώων οι οποίες άντεξαν µε αξιοπρέπεια και υπερηφάνια τον χαµό των αγαπηµένων τους προσώπων. Σήµερα τα στελέχη των Ε.Δ.
ευρίσκονται πάλι σε πόλεµο, τουλάχιστον όπως
ακούεται από επίσηµα χείλη , έστω και εάν αυτός
είναι οικονοµικός . Η διαφορά µε τους ήρωες του
Β' Παγκοσµίου Πολέµου είναι ότι ο εχθρός που
αντιµετωπίζουν δεν είναι ορατός και κυρίως ότι οι
οικογένειές τους δεν ευρίσκονται στα µετόπισθεν,
αλλά στην πρώτη γραµµή της µάχης. Σε πόλεµο
ευρίσκονται και οι απόστρατοι, πολλοί από τους
οποίους είναι βετεράνοι και αγωνίζονται πλέον για
την επιβίωσή τους. Με την ευκαιρία της σηµερινής
τελετής και για να δικαιωθούν οι ήρωες που πολέµησαν, ώστε η Ελλάδα να είναι ελεύθερη και οι
πολίτες της να ευηµερούν, καλούµε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις περικοπές των αποδοχών
των εν ενεργεία και των αποστράτων.
Είναι όµως βέβαιο ότι σε εποχές όπου χρειάζεται εθνική οµοψυχία για την αντιµετώπιση των
εθνικών θεµάτων που άπτονται της εξωτερικής
πολιτικής και άµυνας, αλλά και της οικονοµίας
πρόσφατα, οι Ένοπλες Δυνάµεις θα είναι πάλι στην
πρώτη γραµµή και θα συνεισφέρουν στο αίσθηµα
ασφαλείας που αισθάνεται ο ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση για να µπορέσει να εργάζεται
απερίσπαστος στο έργο ανάταξης της χώρας.
Ας είναι αιωνία η µνήµη των ηρωικών συναδέλφων µας και ας προσευχηθούµε κατά την διάρκεια του προσκλητηρίου, που θα ακολουθήσει,
για την ανάπαυση της γενναίας ψυχής τους.
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

Μειώσεις Συντάξεων λόγω νέου Μνημονίου
Επιμέλεια Αντιπλοιάρχου (Ε) εα Γ. Τζικάκη Π.Ν.
Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΑΝ
1. Mετά την ψήφιση του νέου μνημονίου θα
επέλθει μεγάλη μείωση στις συντάξεις από το
νέο έτος (1-1-2013) σε ποσοστά που κυμαίνονται από 5% έως 20% καθώς και κατάργηση των
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε
εφαρμογή του νόμου περί νέου μνημονίου που
ψηφίστηκε την 7-11-2012.
2. Αναλυτικότερα περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους, (του νόμου πλαισίου):
α. «3.α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των
μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των
1000 ευρώ όπου καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνεται
ως εξής:
αα από 1000,01 έως 1500, 5% ελάχιστο υπόλοιπο 1000
ββ από 1500,01 έως 2000, 10% ελάχιστο
υπόλοιπο1425,01
γγ από 2000,01 έως 3000, 15% ελάχιστο υπόλοιπο1800,01».
Για ποσό από 3000 ευρώ και άνω μείωση 20%,
(δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στο site της Βουλής),
υποβλήθηκε τροποποίηση από τον Υπουργό εργασίας ως ισοδύναμο για την εξαίρεση από τις
περικοπές των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την δημοσίευση του Νόμου
4093/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει κλίμακα 20% για
ποσά άνω των 3.000 ευρώ διότι το θέμα επιλύθηκε προσθέτοντας την υποπαράγραφο δ.
« δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων
οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και

άνω, καθώς και τα πρόσωπα της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.
3865/2010». Πρόκειται γι'αυτούς που λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας και γι'αυτούς που
λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ως παθόντες εν
υπηρεσία.
3. Οι ανωτέρω μειώσεις αφορούν το σύνολο
(από 1 ευρώ) της καταβαλομένης κύριας ή κύριων συντάξεων και μερισμάτων όπως προαναφέρεται αφού αφαιρεθούν οι τρεις κρατήσεις : α)
ΕΑΣ όπως έχει αναπροσαρμοσθεί από 6% έως
14% κλιμακωτά β) κράτηση 20% για ηλικία συνταξιούχων άνω των 55 ετών και στο ποσό άνω
των 1200 ευρώ ή 40% για ηλικία συνταξιούχων
κάτω των 55 ετών και στο ποσό άνω των 1000
ευρώ και γ) κράτηση 12% στο ποσό άνω των
1300 ευρώ στη διαμορφωθείσα σύνταξη της
31-12-2011. Προσοχή!!! O φόρος εισοδήματος
ΔΕΝ αφαιρείται. Για τους νυν συνταξιούχους οι
παραπάνω μειώσεις αφαιρούνται από τα μεικτά
ποσά που θα έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2012.
4. «Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, το
ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε
κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα».
Εκτιμάται ότι θα έχουμε μεσοσταθμικά απώλεια περίπου δύο έως τριών συντάξεων. Όπως
ανακοινώθηκε, θα καθιερωθεί νέα φορολογική
κλίμακα από 1-1-2013.
5. Για τους εν ενεργεία το νέο μισθολόγιο θα
εφαρμοσθεί αναδρομικά από 1-8-2012. Μειώνεται ο βασικός μισθός του σημαιοφόρου στα
875 ευρώ. Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και τα
μισθολογικά κλιμάκια από ό,τι εξάγεται μάλλον

NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2012

51

ANAKOINΩΣEIΣ
διατηρούνται και επανέρχονται σε ισχύ.
6. Παρακάτω αναφέρεται απόσπασμα του
Νόμου που ψηφίσθηκε από την Βουλή και αναλυτικά οι συντελεστές και τα επιδόματα προσδιορισμού των βασικών μισθών.
Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών
μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,14
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.),
Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος 1,94
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης
Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής
Αεροπορίας 1,81
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,69
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,60
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,50
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,31
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,18
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,11
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,06
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,04
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,94
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,91
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,88
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,82
Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που
δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32
3. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών
ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού
και αντιστοίχων ορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (875 €).»
β. Οι παράγραφοι 3 έως και 8α του άρθρου
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51 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από
1.8.2012.
4. Για τις ορφανικές οικογένειες (χήρες, άγαμες θυγατέρες, κ.λπ) νομοθετήθηκαν μειώσεις
και περιορισμοί στις συντάξεις των.
5. Θα ακολουθήσουν πίνακες συντάξεων με
τα επιδόματα όταν κυκλοφορήσουν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών .
Y.Γ. Kαταβάλλονται προσπάθειες ώστε να
αποφευχθεί η διπλή περικοπή δηλαδή, είτε
ακολουθώντας τους μισθούς των εν ενεργεία
(ποσοστό εξ αυτών) είτε ακολουθώντας τους
συνταξιούχους του δημοσίου. Eπίσης, η άθροιση του μερίσματος του M.T.N. και του EKOEMN
στις συντάξεις το οποίο θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα στις ήδη πενιχρές και περικοπείσες
κατά 45% περίπου αποδοχές.

•

Ευχαριστήριο

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που με υποστήριξαν κατά τις πρόσφατες εκλογές της ΕΑΑΝ, πιστεύοντας ότι θα
μπορούσα να συνδράμω στην προώθηση και
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
ο κλάδος μας.
Επίσης θέλω να εκφράσω τη μεγάλη χαρά και
συγκίνηση που αισθάνθηκα, συναντώντας παλιούς και αγαπητούς συναδέλφους.
Τέλος, επιθυμώ να συγχαρώ όλους τους
εκλεγέντες και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Περβαινά καθώς και να τους ευχηθώ καλή δύναμη
στο δύσκολο έργο τους.
Υποναύαρχος (εα) Π. Γ. Μαυραγάνης ΠN

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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Δελτία Τύπου Παραρτήματος
Κρήτης
• Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ο Διοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των
μελών των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
της περιοχής στη Λέσχη Αστέρια του ΠΒΚ. Στην εν
λόγω εκδήλωση παρέστησαν περί τα σαράντα (40)
άτομα από το τοπικό παράρτημα της ΕΑΑΝ Κρήτης
αποκομίζοντας άριστες εντυπώσεις τόσον για την
πρωτοβουλία όσον και για τη φιλοξενία.
• Στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων των εν
ενεργεία και αποστράτων Αξιωματικών και με
αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων λειτουργίας της ΕΑΑΝ Χανίων, με πρωτοβουλία του ΔΣ φιλοξενήθηκαν στο εντευκτήριο του παραρτήματος
οι Διοικητές ΝΚ και ΚΕΝΑΠ ο Διευθυντής ΝΝΚ
καθώς και ορισμένοι Διευθυντές Διευθύνσεων
ΝΚ. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αρκετά θέματα για τα οποία διαπιστώθηκε, η καλή πρόθεση
και αμέριστη συμπαράσταση τόσο του Διοικητού
ΝΚ όσο και των υπολοίπων προς το παράρτημά
μας και γενικότερα προς τους συναδέλφους αλλά
και οι μεταξύ μας άριστες σχέσεις.
• Tο Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 έγινε η ετήσια
γενική συγκέντρωση των μελών του παραρτήματος Κρήτης παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ. Με αφορμή την παραπάνω
συγκέντρωση πραγματοποιήθηκαν παράλληλα
και οι παρακάτω εκδηλώσεις:
α. Εορτάσθηκαν τα τριάντα χρόνια λειτουργίας
του παραρτήματος με
1. Προβολή βίντεο με φωτογραφίες στις οποίες
αποτυπώνονται διάφορες εκδηλώσεις του παραρτήματος από ιδρύσεώς του. Η όλη δημιουργία έγινε
από τον Πλωτάρχη (Ε) Χ. Καπαραλιώτη ΠΝ.
2. Επίδοση αναμνηστικών διπλωμάτων από
τον πρόεδρο της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχο εα Σ. Περ-
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βαινά στα ιδρυτικά μέλη του παραρτήματος.
β. Έγινε βράβευση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ
του παγκόσμιου πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής Ελευθερίου Κοσμίδη ο οποίος είναι
εγγονός του συναδέλφου Ξενοφώντα Κοσμίδη
(Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ). Ακόμη έγινε επίδοση
του θυρεού της ΕΑΑΝ στην πατρική οικογένεια
του παραπάνω αθλητή για τη συνολική προσφορά της στο άθλημα καθόσον:
1. Ο πατέρας Αθανάσιος Ξ. Κοσμίδης υπήρξε
παλαιός αθλητής της ενόργανης γυμναστικής,
διεθνής και εθνικός κριτής καθώς και ομοσπονδιακός προπονητής.
2. Η μητέρα Σοφία Α. Κοσμίδη υπήρξε παλαιά
αθλήτρια της γυμναστικής και προπονήτρια διαφόρων συλλόγων σε μικρές κατηγορίες.
3. Ο Ξενοφώντας Α. Κοσμίδης, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας αθλητής και αυτός της
γυμναστικής, με σημαντικότερη νίκη την πρώτη
θέση στο Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα, είναι
τελειόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και
κάνει τα πρώτα του βήματα ως προπονητής.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με ενημέρωση του
Προέδρου της ΕΑΑΝ για τα σοβαρά ζητήματα
που απασχολούν τους συναδέλφους την τρέχουσα περίοδο.
• Παράρτημα Κρήτης ΝΠΔΔ
Αριθ. Πρωτ. Φ. 460/66/12
Χανιά 20-6-2012
Προς ΕΑΑΝ / Θαλασσινοί Απόηχοι
Δημόσιες Σχέσεις – Αλλαγή διεύθυνσης
Σας γνωρίζεται ότι τα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Παράρτημα Κρήτης (ΕΑΑΝ / Παρ. Κρήτης) έχουν μεταφερθεί στην διεύθυνση: Μανουσογιαννάκηδων 1,
ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτη.
Για το ΔΣ, ο Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ

Ευχαριστήριος επιστολή
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με τίμησαν
με την ψήφο τους στις εκλογές της ΕΑΑΝ της
25-11-2012. Επίσης ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους στις εκλογές και όσους συναδέλφους
δεν με επέλεξαν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Υποναύαρχος (ΥΦ) εα Εμμ. Τζαρδής ΠΝ

Ευχαριστήσιος επιστολή
Στον Αντιπλοίαρχο (ΥΙ-Φ) Εμμανουήλ Καλαράκη
ΠΝ εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την εγχείρηση – παρακολούθηση που μου έκανε στα μάτια
και χαίρω άκρας υγείας.
Επίσης εκτιμώντας τις επιστημονικές ικανότητές του, εκτιμώ και τις ανθρώπινες αξίες που
δείχνει στους συναδέλφους μας.
Γεώργιος Σκυρλής
Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα

Ευχαριστήριο του Υποναύαρχου
Π. Σωτηριάδη εα ΠΝ
Ευχαριστώ τους συμμαθητές μου τάξεως 1952
ΣΝΔ, που κατέθεσαν ένα χρηματικό ποσό, στο
ταμείο προνοίας εις μνήμη της θανούσας συζύγου μου Καίτης Σωτηριάδου. Επίσης θέλω
να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους
και φίλους που συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μου
αυτό πένθος.

Πρόσκληση ΣΑ/ΣΜΥΝ
Το ΔΣ του ΣΑ/ΣΜΥΝ έχει την τιμή να προσκαλέσει τα μέλη και φίλους του Συνδέσμου την
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013, ώρα 11.00 στο
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στην:
• Εκδήλωση κοπής πίτας για το νέο έτος 2013.
• Τελετή βράβευσης αριστούχων μαθητών
ΣΜΥΝ και της πανελληνιονίκη στο Tae Kwon
Do Δόκιμης υπαξιωματικού της ΣΜΥΝ.

• Το καλλιτεχνικό μέρος θα καλυφθεί από το νεανικό χορωδιακό σύνολο «Έμπνευσις» υπό τη
διεύθυνση της Ελένης Καντάρη - Κούκου.
• Το ΑΝΣ θα προσκληθεί να τιμήσει με την παρουσία του την εκδήλωση.
Το ΔΣ

Σαλαμίνια 2012
Προς ΕΑΑΝ Αθηνών	Αριθ. Πρωτ.: 2135
Κοιν.: ΕΑΑΝ Παράρτημα Σαλαμίνος
Ημερομ. 8-11-2012
Δήμος Σαλαμίνας Γραφείο Δημάρχου
Κε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως μεταφέρετε στα μέλη
του ΔΣ καθώς και στο παράρτημα Σαλαμίνος,
που διοικείτε, τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίες του ΔΣ για τη συμμετοχή σας στα Σαλαμίνια 2012. Θέλω να πιστεύω ότι η ΕΑΑΝ και
το παράρτημα Σαλαμίνος θα συνεχίσουν με αυτή
τη θέρμη να στηρίζουν τις κοινές μας προσπάθειες που αναβαθμίζουν το ιστορικό γεγονός της
Ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Με τη σκέψη ότι στα
Σαλαμίνια 2013 η ΕΑΑΝ θα έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο, σας αποστέλλω την παρούσα και εύχομαι ο
Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη να συνεχίσετε
το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.

Ευχαριστήριο
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον εξαίρετο ιατρό αλλά πρωτίστως άνθρωπο, Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) κ. Σ. Μαυρίκο, χειρούργο Ουρολόγο.
Διότι συνέβαλε στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλήματος της υγείας μου
ανταποκρινόμενος πλήρως στο λειτούργημα
που επέλεξε να υπηρετήσει.
Με εκτίμηση
Υποπλ/ρχος (Ε) εα Εμμ. Σταματάκης ΠΝ
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Aγορά Oμολόγων του Δημοσίου
( ΕΞΑIΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ )
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤIΚΩΝ ΝΑΥΤIΚΟΥ (E.Α.Α.Ν.)
Ν.Π.Δ.Δ.
Αριθ. πρωτ.: 1007
Ημερ.: 29-11-2012
ΠΡΟΣ: Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κον Γ. Προβόπουλο
ΚΟΙΝ: Υπουργό Εθνικής Άµυνας κο Π. Παναγιωτόπουλο
Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας κο Δ. Ελευσινιώτη
Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη
Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κα Ε. Δενδρινού
Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος κον Ι. Παπαδάκη
ΘΕΜΑ: Αγορά οµολόγων του Δηµοσίου
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε
Με αφορµή την χθεσινή δήλωση του Υπουργού
Οικονοµικών κου I. Στουρνάρα στο βραδυνό δελτίο του τηλεοπτικού σταθµού MEGA, ότι η συµµετοχή στην επαναγορά οµολόγων από ασφαλιστικά
Ταµεία και ΝΠΔΔ θα είναι σε εθελοντική βάση,
σας γνωστοποιούµε ότι η Ε.Α.Α.Ν. ως Ν.Π.Δ.Δ. του

οποίου τα αποθεµατικά διαχειρίζεται η Τράπεζα της
Ελλάδος δεν επιθυµεί την συµµετοχή της στο εν
λόγω πρόγραµµα.

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

•
Bαλκανικοί Πόλεμοι. Nαυμαχίες
Έλλης και Λήμνου
Παρακαλώ όπως, εγκρίνοντες μεριμνήσετε για τις
απαιτούμενες ενέργειες προς Υπουργείο Άμυνας,
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ για την αναγραφή στο μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτου στην Πλατεία Συντάγματος
των Ναυμαχιών Έλλης και Λήμνου στα πλαίσια του
εορτασμού των 100 χρόνων των Βαλκανικών Πολέμων. Η αναγραφή αυτή θα αποτελέσει φόρο τιμής
στους Ναυμάχους του 1912-13 και στο Πολεμικό
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Ναυτικό, λαμβανομένου υπόψη ότι η συμβολή του
Στόλου του Αιγαίου στην αισία έκβαση των Βαλκανικών πολέμων ήτο καθοριστικής σημασίας.
Παρακαλώ επίσης όπως η παρούσα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και δημοσιευθεί στο περιοδικό Θαλασσινοί Απόηχοι.

Με εκτίμηση
Αντώνης Ζωιδάκης
Αντιναύαρχος ΠΝ εα

Περικοπές στην λειτουργία των Ε.Δ. και
τα μισθολόγια του ένστολου προσωπικού
Ε.Δ. και Σ.Α.
Κέρκυρα, 5/10/2012
Ιωάννης Μαρτζούκος (Κουντούρης)
Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού (ΠΥ/ΡΕ)
Κάτω Κορακιάνα – Άγιος Βασίλειος 49083 Κέρκυρα Τηλ.: 6946056688
Προς τον
Υπουργό Εθνικής Αμύνης Κύριο Π. Παναγιωτόπουλο
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης Χολαργός – Αθήνα
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ
-Πρόεδρο Κυβερνήσεως Κύριο Αντώνη Σαμαρά, Μέγαρο Μαξίμου Αθήνα
- Πρόεδρο Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο.
- Πρόεδρο Δημοκρατικής Αριστεράς Κύριο Φώτη Κουβέλη.
- Υπουργείο Οικονομικών (Γραφείο Κυρίου Υπουργού)
- Γ.Ε.Ε.Θ.Α. (Γραφείο κ. Αρχηγού)
- Ε.Α.Α.Ν. με την παράκληση να δημοσιευθεί η παρούσα στους Θ. ΑΠΟΗΧΟΥΣ.
- Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑ/ΣΜΥΝ).
ΘΕΜΑ: Περικοπές στην λειτουργία των Ε.Δ. και τα μισθολόγια του ένστολου προσωπικού
Ε.Δ. και Σ.Α.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης
Είμαι ένας απόστρατος Αξιωματικός του Π. Ναυτικού και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να
αναφερθώ σε κάποιες προσωπικές μου απόψεις,
αλλά και πικρίες, σχετικές με τις περικοπές στις
λειτουργικές δαπάνες των Ε.Δ. και τα μισθολόγια
του ένστολου προσωπικού Ε.Δ. και Σ.Α., που πολύς
θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό.
Στη διαχρονική μας πορεία μέσα στις Ε.Δ., όλοι
εμείς οι ένστολοι παλαιοτέρων εποχών, διδαχθήκαμε και μάθαμε ότι οι Ε.Δ. οποιασδήποτε χώρας
αποτελούν την εγγύηση για την επιβίωση και την
ύπαρξη αυτής της ίδιας της χώρας. Είναι δηλαδή
οι Ε.Δ. της χώρας αυτής η αξιοπρέπειά της, η διαπραγματευτική της ικανότης, το γόητρό της, η υπε-

ρηφάνεια του λαού της, αλλά και η αποτρεπτική της
δύναμη διά κάθε έξωθεν επιβουλή.
Χώρες με ασθενείς - ανεκπαίδευτες και υπολειτουργούσες Ε.Δ. δεν απολαμβάνουν εκτιμήσεως
μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ούτε πορεύονται
χωρίς εθνικά προβλήματα.
Την τελευταία διετία εξαιτίας των ενεργειών
μια μερίδας επίορκων πολιτικών του παρελθόντος η χώρα έφθασε στη σημερινή δύσκολη κατάσταση με αποτέλεσμα να έχουν καταρρακωθεί
η οικονομία της, το γόητρό της και η υπερηφάνεια
του λαού της.
Οι πιστωτές μας στην Ευρώπη και το Δ.Ν.Τ. μας
ζητούν επίμονα να περικόπτουμε δαπάνες από τις
Ε.Δ. και τα μισθολόγια του ένστολου προσωπικού
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υποβαθμίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αξιοπρέπειά μας, τους αγώνες του Έθνους, την ιστορία
μας, την κοινωνική μας συνοχή και τελικά αυτήν
την ύπαρξή μας.
Οι Κυβερνώντες την χώρα και οι υψηλά ιστάμενοι της Εθνικής μας Οικονομίας, αντί να βροντοφωνάξουν ένα μεγάλο ΟΧΙ σ' αυτές τις παράλογες
απαιτήσεις των πιστωτών μας, ενδίδουν και συναινούν στις απαιτήσεις τους.
Οι περικοπές στις λειτουργικές δραστηριότητες,
στην εκπαίδευση και τα μισθολόγια των ενστόλων
στις Ε.Δ. και τα Σ.Α. εκτιμάται ως μια διαχρονική
φθορά των θεμελίων του Έθνους και τέτοιου είδους αποφάσεις ίσως θα πρέπει να λαμβάνονται
με μεγάλη προσοχή μελετουμένων και λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραμέτρων.
Όμως εξ αφορμής όλων αυτών των περικοπών,
επιτρέψατέ μου Κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ πέραν από γενικότητες και σε κάποιες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ενστόλων προκειμένου να αντιληφθείτε σαφέστερα το πρόβλημα που απασχολεί
τους ένστολους, τις οικογένειές τους, αλλά και την
Ελληνική Κοινωνία. Αυτοί οι ένστολοι για παράδειγμα είναι:
- Ο αστυνομικός που καλείται να πατάξει την
εγκληματικότητα που καθημερινά απειλεί εμάς, τα
παιδιά μας και τα υπάρχοντά μας και ο οποίος παίζει τη ζωή του κορώνα - γράμματα, όπως κοινώς
λέγεται χωρίς ωράριο και αργίες.
- Ο ταξίαρχος του Σ.Ξ. έγγαμος και με παιδιά,
ο οποίος έχει χρεωθεί την ΧΙΟ ή την ΜΥΤΙΛΗΝΗ
μαζί με κάποια άλλα νησιά φυλάσσοντας ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ.
- Ο Κυβερνήτης ενός Υ /Β ή μιάς Φρεγάτας, οι
οποίοι καλούνται να υπερασπισθούν την ακεραιτότητα της πατρίδος, εάν απαιτηθεί και είναι υπεύθυνοι επί καθημερινής βάσεως για τη μαχητικότητα και την ασφάλεια υλικού και προσωπικού των
πλοίων τους.
- Ο χειριστής ενός σύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους, η αξία του οποίου ανέρχεται σε δεκάδες
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εκατομμύρια ευρώ, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και που αρκετά από αυτά τα νέα
παιδιά χάθηκαν στο ΑΙΓΑΙΟ, στο πλαίσιο περιπολιών, εμπλοκών και αναχαιτίσεων με πολεμικά αεροσκάφη της γείτονος.
- Ο χειριστής ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους
που τόσα πολλά προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο
και όπου αρκετοί απ' αυτούς χάθηκαν στην προσπάθειά τους να διασώσουν ζωές και περιουσίες.
- Τα μισθολόγια όλων των παραπάνω που ανέφερα και κατ' επέκταση όλων εκείνων που τους
πλαισιώνουν υπολείπονται σκανδαλωδώς των μισθολογίων του μεγάλου αριθμού των αργόμισθων
«ειδικών» συμβούλων, που φιλοξενούνται διαχρονικά στα διάφορα Υπουργεία, των μισθολογίων της
πληθώρας των Γενικών Γραμματέων, αλλά και
των μισθολογίων των υψηλά ή χαμηλά ισταμένων
«ημετέρων» τις περισσότερες φορές, των Δ.Ε.ΚΟ.
αλλά και άλλων φορέων, όπως καθημερινά μας
πληροφορούν τα Μ.Μ.Ε.
Η ψυχολογική κατάσταση του συνανθρώπου
μας που έχασε τη δουλειά του και δεν μπορεί να
προσφέρει τα στοιχειώδη στην οικογένειά του και
τα παιδιά του μας προβληματίζει και όλοι μας τον
σεβόμεθα και τον συμπονούμε.
Όμως μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο
η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ κατάσταση και το ΗΘΙΚΟ του ένστολου, ο οποίος προετοιμαζόμενος για τις ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ του δραστηριότητες και υποχρεώσεις
της επόμενης ημέρας αντιλαμβάνεται ότι το γάλα
των παιδιών του για το επόμενο πρωινό έχει τελειώσει.
Άποψη μου Κύριε Υπουργέ, άποψη ενός ενστόλου του παρελθόντος είναι ότι: - Οι Ε.Δ. της χώρας
θα πρέπει να φυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού και
δεν θα πρέπει ούτε να απαξιώνονται, ούτε να εμπαίζονται με άκαρπες υποσχέσεις και επαίνους, ούτε
να οδηγούνται στο περιθώριο, γιατί είναι ένα κομμάτι της Ελλάδος, που υποκαθιστά και εκπροσωπεί
ό,τι θετικό έχει απομείνει σ' αυτήν την χώρα.
- Η Ελλάς εμπλακείσα σε δύο πολεμικές αναμε-

τρήσεις στο Β' Π.Π. εξήλθε νικηφόρος, απ' αυτές
γεγονός που μας εμπνέει, μας κάνει υπερήφανους
και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε.
Όμως την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
όλοι εμείς οι Έλληνες ούτε την Μικρασιατική Καταστροφή, ούτε την τραγωδία της Κύπρου με όλες
της τις παραμέτρους (κατοχή κυπριακών εδαφών
- Αμμόχωστος - αγνοούμενοι κ.λπ.), ούτε τις «γκρίζες ζώνες» των γειτόνων μας με τις κατά καιρούς
παράλογες απαιτήσεις και διεκδικήσεις τους.
- Οι πιστωτές μας και οι εκπρόσωποί τους καθόλου δεν ασχολούνται με όλα αυτά και καθόλου δεν
ενδιαφέρονται ούτε για την ασφάλεια της χώρας
μας, ούτε για τις Ε.Δ. μας, ούτε για τους ενστόλους
μας. Τα χρήματά τους διεκδικούν -αν και τα έχουν
λάβει στο πολλαπλάσιο- αλλά και εις την υποβάθμιση της χώρας αποβλέπουν για τις μελλοντικές
τους οικονομικές επενδύσεις και προσδοκίες.
- Η ΚΥΠΡΟΣ μέλος της Ε.Ε. είναι χωρισμένη στα
δύο με κατοχή 30.000 Τούρκων στρατιωτών στο
έδαφός της και κανένας από την Ε.Ε. δεν ασχολείται και προφανώς ούτε στενοχωρείται.
- Σήμερα με τις ανώμαλες εξελίξεις των καιρών και τις παράλογες απαιτήσεις των γειτόνων
μας χρειαζόμαστε τις Ε.Δ. και τους ένστολους, όσον
ποτέ άλλοτε και θα πρέπει να τις βελτιώνουμε ακόμη και με θυσίες και στερήσεις σε άλλους τομείς
και όχι να τις μειώνουμε ακολουθούντες τις εύκολες λύσεις των περικοπών και τις επιθυμίες των
απεσταλμένων υπαλλήλων των πιστωτών μας.
- Ας θυμηθούμε ότι το πολεμικό πλοίο «ΑΒΕΡΩΦ» χάρη στο οποίο η Ελλάς κατέχει σήμερα το
Ανατολικό Αιγαίο με τα νησιά του, απεκτήθη τον
Μάιο του 1911 με το 1/5 της αξίας του από το κληροδότηµα του Γ. Αβέρωφ και τα 4/5 από χρήµατα
του Ελληνικού Δηµοσίου σε µια περίοδο Οικονοµικής κρίσης, όπου η χώρα βρισκόταν υπό τον Διεθνή
Οικονοµικό Έλεγχο (Δ.Ο.Ε.).
- Ας θυµηθούµε ακόµη ότι η διαπραγµατευτική
ικανότης της χώρας µας είναι µόνον οι Ε.Δ. της,
αφού το άλλο σκέλος αυτής της ικανότητας, µια

δηλαδή «ισχυρά οικονοµία» εξέλιπεν.
- Εις το εγγύς µέλλον πρόκειται να αρχίσουν
έρευνες διά υδρογονάνθρακες στο ΙΟΝΙΟ και Νότια
της Κρήτης χωρίς φυσικά κανένα πρόβληµα. Όµως
όπως µας πληροφόρησε πρόσφατα ο κ. Πρόεδρος
της Κυβερνήσεως πρόκειται να οριοθετηθεί πολύ
σύντοµα η Α.Ο.Ζ. στο ΑΙΓΑΙΟ, µε όποια προβλήµατα
και απαιτήσεις ήθελαν προκύψει από την γείτονα
χώρα και µε όποιον βαθµό ετοιµότητας των Ε.Δ.
µας ήθελε τότε απαιτηθεί.
Σας ευχαριστώ Αξιότιµοι Κύριοι της Κυβερνήσεως και Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ Εθνικής
Αµύνης, που λάβατε γνώσιν των ανησυχιών µου
- ανησυχίες πιστεύω όλων των Ελλήνων και σας
εύχοµαι ΥΓΕΙΑ.

Μετά τιμής και σεβασμού
Ιωάννης Μαρτζούκος
Απόστρατος Αξιωματικός Π.Ν. (ΠΥ/ΡΕ)
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Επιστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστιών
Με την οριστικοποίηση του αποτελέσματος των
αρχαιρεσιών της 25ης Νοεμβρίου 2012, για την
ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ
προσεχούς τριετίας, συγχαίρω όσους εξελέγησαν αλλά και όσους δεν εξελέγησαν, πλην όμως
ενστερνίστηκαν την αναγκαιότητα καθόδου των
ως υποψηφίων, προκειμένου να συστρατευθούν
στον κοινό αγώνα, τόσο για την επίλυση των
προβλημάτων των συναδέλφων, σε εξαιρετικά
δύσκολους καιρούς, όσο και για τη διατήρηση
και την ενίσχυση της Ένωσης.
Προσωπικά ως πρώτος επιλαχών στους
υποψήφιους ειδικοτήτων, ευχαριστώ θερμά,
όλους τους συναδέλφους του ΠΝ, του ΛΣ και
τις ορφανικές οικογένειες που με τίμησαν με
την ψήφο τους, αλλά και εκείνους που δεν
έτυχα της επιλογής των, καθόσον όλοι τους
προσήλθαν με αίσθημα ευθύνης, πνεύμα ανησυχίας και με κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων την αρετή και την αξία ενός εκάστου,
για να αναδείξουν το νέο ΔΣ, καλώντας τους
να δικαιώσουν τις προσδοκίες τους, αλλά και
να σηματοδοτήσουν με τις πράξεις τους, την
περαιτέρω τύχη και την ενίσχυση της ΕΑΑΝ.
Η εν λόγω έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης
των εκλογέων, αποτελεί τιμή προς τους εκλεγέντες, ενώ παράλληλα επιμερίζει και το ποσοστό ευθύνης που αναλογεί στον καθένα, εν
μέσω του συλλογικού έργου που καλούνται να
επιτελέσουν.
Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στο διευθύνοντα σύμβουλο που θα εκλεγεί, καθώς και στα
μέλη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΝ, υπόσχομαι κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο τους και τους εύχομαι
δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους,
ιεραρχώντας τις ανάγκες των συναδέλφων με
ορθή κρίση, αλλά και με λελογισμένη διαχείρι-
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ση και διάθεση των πόρων της Ένωσης, για την
εξυπηρέτηση του κοινού και μείζονος συμφέροντος όλων μας.
Τέλος, ενόψει των Αγίων Εορτών των Χριστουγέννων και της ανατολής του Νέου Έτους,
εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις
οικογένειές τους, Χρόνια Πολλά, Υγεία, Αισιοδοξία και Προκοπή.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012
Με τιμή
Αντιπλοίαρχος ΠΝ εα
Στέργιος Παπαδάς

Ευχαριστήρια επιστολή
Αθήνα, 18/10/2012
Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω
προς όλες τις υπηρεσίες και γραφεία τα θερμά
ευχαριστήρια - συγχαρητήριά μου για το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΝΑ.
Λέγομαι Αικατερίνη Εμμανουήλ και ο σύζυγός
μου, Εμμανουήλ Κωνσταντίνος του Ανδρέου νοσηλεύτηκε στην πτέρυγα 5Β του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών κατά την περίοδο 8/8/2012
έως και 22/8/2012. Δυστυχώς, ο σύζυγός μου
ύστερα από βραχύχρονη παραμονή στο ΝΝΑ κατέληξε.
Θερμά ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό για την άψογη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον εκλιπόντα σύζυγό μου, παρά
τη γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζει ο τομέας
της υγείας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Με εκτίμηση, Αικατερίνη Εμμανουήλ

•

Έκφραση παραπόνων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)
Ν.Π.Δ.Δ.
Ημερ.: 07-11-2012
ΠΡΟΣ: Πλοίαρχο Μ.Τρακάκη Π.Ν. ε.α.
ΘΕΜΑ: Έφραση παραπόνων
ΣΧΕΤ: Επιστολή σας από 13-08-2012
Αξιότιµε κύριε Πλοίαρχε
Θέλω κατ'αρχήν να ζητήσω συγγνώµη γιατί καθυστέρησα υπέρµετρα να απαντήσω στο σχετικό,
αλλά δυστυχώς ο φόρτος εργασίας, σε συνδυασµό
µε το γεγονός ότι λαµβάνω καθηµερινά περί τα 200
emails και επιστολές στα οποία πρέπει να απαντήσω µε καθυστέρησαν στην απάντησή µου.
Επίσης ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας και για το ενδιαφέρον σας για το έργο
και τις πράξεις της ΕΑΑΝ.
Τώρα, απαντώντας στα συγκεκριµένα παράπονά
σας θέλω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:
- Η αναφορά στους ανωτάτους στην από 25-07
-2012 επιστολή του Συντονιστικού οφείλεται σε
δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι σε αυτούς τους
βαθµούς έχουν γίνει οι µεγαλύτερες µειώσεις ποσοτικά και ποσοστιαία, εποµένως τα επιχειρήµατά
µας γίνονται πιο ισχυρά. Ο δεύτερος λόγος είναι
ότι στην επιστολή παρέθεσα τα προσωπικά µου
στοιχεία, τα οποία και εγνώριζα άνευ αµφιβολίας
και δεν ήθελα να χρησιµοποιήσω στοιχεία άλλου
που πιθανόν θα ήταν αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων.
- Αναφορικά µε τα ορθογραφικά έχετε δίκαιο,
αλλά όλες τις επιστολές τις γράφω προσωπικά
στον υπολογιστή µου και επειδή δεν έχω την εξειδίκευση του γραµµατέως, υποπίπτω σε ορθογραφικά λάθη.

- Όσον αφορά τους κάτω των 55 ετών έχουµε
κάνει αγώνα για να αρθεί η αδικία αυτή και είχαµε
συµβάλει ως Συντονιστικό να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση και να εξαιρεθούν οι αυτεπαγγέλτως
αποστρατευθέντως και οι έχοντες 35 συντάξιµα
χρόνια. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΜΣ παρέστη στην
αρµόδια επιτροπή της Βουλής για το θέµα αυτό. Η
τροποποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα από το σύνολο των 11000 που αφορούσε η αρχική ρύθµιση,
να περιοριστεί ο αριθµός στους 5000.
- Από την αποστολή της επιστολής σας και µετά
έχουµε φωτίσει περισσότερο το θέµα αυτό µε παρεµβάσεις µας όπως το ψήφισµα των αποστράτων
της 19-09-2012, η θέση του Συντονιστικού κατά
την συνάντηση µε τον ΥΘΕΘΑ κο Π. Καράµπελα την
25-09-2012 και τέλος η επιστολή προς τους Αρχηγούς των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση µε ηµεροµηνία 26-10-2012. Όπως είµεθα σε
θέση να γνωρίζουµε, η πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ
αντιµετωπίζει θετικά το θέµα και ως πρώτη φάση
έχει ζητήσει από το ΓΛΚ στοιχεία για το κόστος που
επιφέρει η ενδεχόµενη άρση της ρύθµισης αυτής.
- Όσον αφορά τον παραθερισµό, η ΕΜΝ είναι υποχρεωµένη αφενός µεν να ακολουθήσει την τελευταία Υπουργική απόφαση του ΥΕΘΑ, όπως αναγράφεται στον ΚΑΠΑ/ΕΜΝ που είναι ανηρτηµένος στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και αφετέρου να ισορροπήσει
µεταξύ των νέων σε ηλικία και των µεγάλων σε
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ηλικία µελών της. Έτσι έκανε ορισµένες αλλαγές
στην Υπουργική απόφαση για να εξισοροπήσει τις
όποιες αδικίες. Πάντως το Συντονιστικό έχει ζητήσει την απελευθέρωση του παραθερισµού των εν
ενεργεία και των αποστράτων, ενώ ευρίσκεται ήδη
σε εξέλιξη η αναθεώρηση του ΚΑΠΑ/ΕΜΝ. Επειδή
όµως από ό,τι φαίνεται είσαστε νέος απόστρατος,
σας γνωρίζω ότι υπάρχουν απόστρατοι που έχουν
να παραθερίσουν 17 χρόνια. Αρκεί να λάβετε υπόψη σας ότι το σύνολο των αποστράτων είναι 13000
και κάθε χρόνο παραθερίζουν στα παραθεριστικά
κέντρα του ΠΝ και στα ιδιωτικά Ξενοδοχεία της
ΕΜΝ περίπου 500 απόστρατοι.
- Αναφορικά µε την επισήµανσή σας ότι η ΕΑΑΝ
είναι ένωση δύο ή περισσοτέρων ταχυτήτων, αυτό
δεν το τεκµηριώνετε και θα µου επιτρέψετε να σας
πω ότι τα 9 χρόνια που είµαι στο ΔΣ/ΕΜΝ (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος) η ΕΜΝ ουδέποτε έχει θέσει διάκριση βαθµών, τουναντίον φροντίζει κατά
προτεραιότητα τους ανώτερους, κατώτερους και
Ανθυπασπιστές. Αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε οµιλώντας µε µέλη µας αυτών των κατηγοριών
που έχουν δεχθεί αυτήν την φροντίδα.
- Τέλος σχετικά µε την άποψή σας για την ΕΑΑΝ,
θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι αυτή είναι σεβαστή,
όπως σεβαστή είναι και η άποψη αυτών που έχουν
αντίθετη άποψη µε εσάς.
Είµαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση
στο Γραφείο µου που είναι πάντα ανοικτό και χαίροµαι να ακούω διαφορετικές απόψεις, οι οποίες
πάντα συµβάλουν στη βελτίωση των θεσµών και
τη λειτουργία αυτών.
Με εκτίµηση
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. Ν. Π. Δ. Δ.
ΘΕΜΑ: Έκφραση παραπόνων
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Σχετ.: Α. 608 / 25-07-2012// ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. Ν. Π. Δ. Δ.
Β. 917 / 08-02-2012// ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. Ν. Π. Δ. Δ.
Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι Κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έλαβα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το
έγγραφό σας (σχετ. Α) που απευθύνεται στους Προέδρους των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης,
κοινοποιούμενο στην πολιτικοστρατιωτική ηγεσία,
με το οποίο ως Συντονιστικό Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. Ν.Π.Δ.Δ. περιγράφετε
την δυσμενή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα απόστρατα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.
2. Δεν επιθυμώ να αναφερθώ στα ορθογραφικά
λάθη που περιέχει το εν λόγω κείμενο, για τα οποία
είμαι σίγουρος ότι ευθύνεται ο γνωστός δαίμονας,
τα οποία δεν παύουν όμως να δίνουν μια κάκιστη
εντύπωση στους αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται.
3. Επιθυμώ όμως, να εστιάσω στο γεγονός ότι με
έκπληξη, ιδιαίτερη λύπη και βαθειά πικρία παρατήρησα ότι το κείμενο αυτό αφορά αποκλειστικά στη
δυσμενή οικονομική κατάσταση που μόνο οι ανώτατοι απόστρατοι Αξιωματικοί έχουν περιέλθει. Ίσως
αυτό να συμβαίνει επειδή το συγκεκριμένο μέτρο
του «πλαφόν» στις συντάξεις το οποίο συζητείται,
θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο τις συντάξεις των
ανωτάτων αποστράτων Αξιωματικών. Παρά ταύτα
όμως η Ένωσή σας δεν προέβη σε αντίστοιχη κίνηση όταν περικόπηκε το 40% της σύνταξης άνω των
1200 €, στους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών
(συγχωρέστε με εάν σφάλλω αλλά στον ιστοχώρο
της ΕΑΑΝ δεν βρήκα κάτι σχετικό) και δυστυχώς το
μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι αυτό συνέβη επειδή τους υπογράφοντες το σχετ. Α, δεν τους
αφορούσε το συγκεκριμένο μέτρο.

4. Αδυνατώ να κατανοήσω την λογική των επιχειρημάτων που παρατίθενται στο εν λόγω έγγραφο, με τραγικότερο όλων αυτό της παραγράφου
5γ, με βάση το οποίο εάν αναλογικά μειωθεί και η
σύνταξη των Συνταγματαρχών (ε.α.), όπως ενδεχομένως κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε
να υποθέσει ότι προτείνετε, τότε αφού δεν παύει η
διάκριση των βαθμών, δεν υπάρχει και πρόβλημα
με την εφαρμογή «πλαφόν» στις συντάξεις.
5. Διαβάζοντας τα έγγραφα που έχει εκδώσει η
ΕΑΑΝ στον αντίστοιχο ιστοχώρο, διάβασα και το
έγγραφό σας (σχετ. Β) σχετικά με τη μοριοδότηση
για τον παραθερισμό των αποστράτων, όπου και
εκεί τα αντίστοιχα επιχειρήματα δυστυχώς είναι στο
ίδιο πνεύμα της ανωτέρω παραγράφου 3. Σε ό,τι
αφορά στην παράγραφο 2 του εν λόγω εγγράφου,
θεωρώ ότι είναι απολύτως ορθό, να μοριοδοτείται
περισσότερο το νεαρότερο απόστρατο στέλεχος το
οποίο έχει σύζυγο και ανήλικα τέκνα και ως εκ τούτου μεγαλύτερες ανάγκες και σε τελική ανάλυση
να εξυπηρετούνται έτσι περισσότεροι δικαιούχοι,
από το να καταλαμβάνεται ένα οίκημα από ένα μόνο
χήρο γέροντα. Σαφώς και δεν υπονοώ ότι θα πρέπει
να αποστερηθεί ο γέροντας το δικαίωμα του παραθερισμού. Υποστηρίζω όμως ότι σαφέστατα θα
πρέπει να προηγείται ο νεαρότερος απόστρατος με
σύζυγο και ανήλικα τέκνα, ο οποίος έχεις και σαφώς μεγαλύτερες υποχρεώσεις (και προφανώς θα
πρέπει να προηγούνται τα ανήλικα τέκνα ενός αποστράτου από τα εγγόνια κάποιου άλλου). Και επειδή
στο συγκεκριμένο έγγραφό σας, διαχωρίζετε τους
αποστράτους σε νεαρότερους και γεροντότερους
θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είναι αναληθές
το ότι όλοι σχεδόν οι απόστρατοι έχουν ιατρικώς
τεκμηριωμένη ανάγκη λουτροθεραπείας. Προφανώς και κατά κύριο λόγο οι γεροντότεροι έχουν
τέτοια ανάγκη και δικαίως θα πρέπει να μοριοδοτούνται αναλόγως.
6. Σε συνέχεια και με αφορμή όλων των παραπάνω, επιθυμώ να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι είναι αδιανόητο οι ενώσεις αποστράτων

να έχουν μέλη δύο ή και περισσοτέρων ταχυτήτων.
Οι ενώσεις οφείλουν, στον βαθμό που δύνανται, να
φροντίζουν με πνεύμα λογικής και δικαίου, εξίσου, για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη τους, στο όνομα
των οποίων και εκ του νόμου υφίστανται και δρουν.
Από όσο δύναμαι να γνωρίζω, έχω την βεβαιότητα
ότι παρά το γεγονός ότι οι ενώσεις αποστράτων,
ως ΝΠΔΔ, βασίζονται σε ένα λίαν περιοριστικό
και απαρχαιωμένο καταστατικό, που σαφώς δεν
συνάδει με τις απαιτήσεις των καιρών, αποστερούμενες έτσι ευελιξίας, δυναμισμού και μαχητικότητας (όπως και προφανώς συνάγεται και εκ
των πενιχρών αποτελεσμάτων που έχουν επιτύχει)
εντούτοις, επισήμως τουλάχιστον, δεν αποτελούν
«ενώσεις ανωτάτων αποστράτων». Ήταν ανέκαθεν
ξεκάθαρο, αλλά σήμερα είναι πιο απαραίτητο από
ποτέ, να γίνει κατανοητό από όλες τις πλευρές ότι το
σύνολο των αποστράτων, ανεξαρτήτως βαθμού και
ενδεχομένως και προέλευσης, βρίσκονται πάνω
στο ίδιο Πλοίο. Με δεδομένο ότι το Πλοίο «μπάζει
νερά» και μάλιστα πολλά, πρέπει ο στόχος να είναι
να περισωθεί ό,τι σώζεται από το Πλοίο και όχι ορισμένοι να τρέχουν στο λοστρόμο να παραλάβουν τα
ατομικά τους σωσίβια. Στο ναυάγιο του Τιτανικού,
αυτοί που άρπαξαν μερικά σωσίβια και νόμιζαν ότι
έτσι θα σωθούν, βρέθηκαν μερικά λεπτά αργότερα
εντελώς μόνοι, να επιπλέουν μεν στην επιφάνεια
της θάλασσας, νεκροί όμως από υποθερμία...
7. Το παρόν υποβάλλεται για τις δικές σας ενδεχομένως περαιτέρω ενέργειες και την δημοσίευσή
του στο περιοδικό της ενώσεώς μας, που θεωρώ
αυτονόητη. Θα αναμένω με ενδιαφέρον την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,
Πλοίαρχος (ε.α.) Μ.Τρακάκης ΠΝ

•
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Eυχαριστήρια επιστολή
Aγαπητέ Πρόεδρε EAAN, την 25η Iουλίου 2012
υπέστην σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο χωρίς
να έχω προηγουμένως καμμιά ενόχληση ή σύμπτωμα. Ήταν δε ζήτημα ολίγου χρόνου, όπως μου
είπαν αργότερα, να αποδημήσω εις Kύριον. Έτσι,
μετέβην εκτάκτως στο NNA όπου η αντιμετώπιση
της καταστάσεώς μου ήταν άμμεση και επιτυχής.
Oφείλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό των

επειγόντων περιστατικών, της εντατικής μονάδας
και ιδιαιτέρως τον Aντιπλοίαρχο (YI) Γ. Kατσιμαγκλή για τις άριστες υπηρεσίες που μου προσέφεραν όπως επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό
καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου.

Με εκτίμηση
Aγ. Σταυρόπουλος
Aρχιπλοίαρχος (M) ΠΝ εα

•

Περικοπή μισθών και συντάξεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ.
Ν.Π.Δ.Δ.
Αριθ. Πρωτ.: 897
Ημερ.: 26-10-2012
ΠΡΟΣ: κο Α. Σαµαρά, Πρωθυπουργό και Πρόεδρο Ν.Δ.
κο Ε. Βενιζέλο, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ
κο Φ. Κουβέλη, Πρόεδρο ΔΗΜΑΡ
ΚΟΙΝ : κο Στουρνάρα Υπουργό Οικονοµικών
κο Βρούτση Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κο Π. Παναγιωτόπουλο Υπουργό Εθνικής Άµυνας
κο Ν. Δένδια Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κο Κ. Μουσουρούλη Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου
κο Π. Καράµπελα Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας
κο Δ. Ελευσινιώτη Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας
Αρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγο Κ. Χρηστίδη Π.Ν.
Αρχηγό Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχο Α. Τσαντηράκη
Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΛΑΚΤ Αντιναύαρχο Δ. Μπαντιά ΛΣ
Αρχηγό ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο I. Παπαγιαννόπουλο
ΘΕΜΑ: Περικοπή µισθών και συντάξεων
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Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ
Αξιότιµε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ
Αξιότιµε Πρόεδρε της ΔΗΜΑΡ
1. Με αφορµή την απόφαση για εφαρµογή νέων
περικοπών στις αποδοχές των εν ενεργεία και στις
συντάξεις των αποστράτων, δηλώνουµε την πλήρη
αντίθεσή µας προς αυτές και δυστυχώς προβλέπουµε ότι και τα νέα µέτρα θα αποτύχουν, γιατί είναι
άδικα και πλήττουν καίρια τον κορµό της ελληνικής
οικονοµίας που είναι η µεσαία τάξη και θα δηµιουργήσουν µεγαλύτερη ύφεση, η οποία στην συνέχεια θα
απαιτήσει νέα µέτρα και ούτω καθεξής, όπως άλλωστε γίνεται εδώ και δυόµισι χρόνια. Και βεβαίως µας
προκαλεί έκπληξη ότι θεωρούµεθα από την Πολιτεία
ως εύποροι, µε αποτέλεσµα να έχουµε υποστεί µέχρι τώρα απάνθρωπες περικοπές και παράλληλα να
καλούµεθα να πληρώσουµε φόρους που είναι πλέον
εκτός των οικονοµικών µας δυνατοτήτων.
2. Παράλληλα εκπλησσόµεθα γιατί οι περιβόητες
πλέον οριζόντιες περικοπές έγιναν κάθετες. Δηλαδή αφορούν αυτούς που σε όλη την σταδιοδροµία
τους στο Δηµόσιο ήταν συνεπείς µε τις υποχρεώσεις
τους και µε τα καθήκοντά τους προς την Πατρίδα και
βεβαίως αναφερόµεθα στους εν ενεργεία και στους
αποστράτους.
3. Μέχρι τώρα, τα εν αποστρατεία στελέχη των
Ε.Δ. και Σ.Α. έχουν υποστεί πανωλεθρία µετά την
διπλή επιβολή της Ε.Α.Σ. (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) , τη µείωση των επιδοµάτων, τη µείωση των συντάξεων κατά 20% για το ποσόν άνω των
1200 ευρώ και στη συνέχεια κατά 12% για το ποσόν
άνω των 1300 ευρώ και βεβαίως την κατάργηση της
13ης και 14ης σύνταξης. Και αυτά χωρίς να υπολογίσουµε τις δραµατικές απώλειες από τα µερίσµατα
που δίνουν τα Μετοχικά Ταµεία και που επέβαλαν
συνολική µείωση έως και 50% στις αποδοχές µας.
4. Πιο συγκεκριµένα, είµαστε τελείως αντίθετοι
στα ακόλουθα και ζητάµε την απόσυρσή τους και την
αποκατάσταση των αδικιών που αυτά επέβαλαν:
α. Στη µείωση των αποδοχών των εν ενεργεία.
β. Στη µείωση των συντάξεων, συνεπεία της µεί-

ωσης των µισθών των εν ενεργεία και στη συνέχεια
λόγω επιβολής νέας περικοπής, όπως και στους λοιπούς συνταξιούχους, τουλάχιστον όπως παρουσιάζονται από τα Μ.Μ.Ε. Εάν αυτό πράγµατι υλοποιηθεί, τότε
οι απόστρατοι θα θεωρήσουν ότι είναι υπό διωγµό,
γιατί θα έχουν υποστεί διπλή νέα περικοπή στις συντάξεις τους σε αντίθεση µε τους λοιπούς συνταξιούχους
που θα έχουν υποστεί µόνο µία.
γ. Στην αναστολή καταβολής της σύνταξης για
τους κάτω των 53 ετών αποστράτους και στηµείωση της σύνταξης για τους άνω των 53 ετών, σε
εφαρµογή του άρθρου 10 του Ν 3865/10. Το µέτρο
αυτό ουδέν δηµοσιονοµικό κέρδος επιφέρει και
απλά είναι τιµωρητικό.
δ. Στην καταβολή µειωµένων συντάξεων στους
κάτω των 55 ετών αποστράτους σε εφαρµογή των
Ν. 4024/11 και Ν.4051/12. Το µέτρο αυτό αποτελεί
διάκριση εις βάρος αυτής της κατηγορίας των συνταξιούχων γιατί επιβάλλει έναν ηλικιακό διαχωρισµό που παραβιάζει κάθε αρχή ισότητας.
5.-Τέλος επαναλαµβάνουµε για µία ακόµη φορά
ότι το Κράτος θα πρέπει να είναι έτοιµο να δεχθεί
την ενδεχόµενη σύλληψη και φυλάκιση αποστράτων
στους οποίους θα περιλαµβάνονται και Ανωτάτοι
Αξιωµατικοί και Επίτιµοι ακόµη και Αρχηγοί, λόγω
αδυναµίας πληρωµής των φόρων.
Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,
Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω
τα οποία σας γνωρίζουμε με πόνο ψυχής, γιατί από
υπερήφανους Έλληνες που για μία ζωή προσφέραμε στην Πατρίδα, μας καταντήσατε στην κυριολεξία
επαίτες.

Με εκτίμηση
Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς
ρόεδρος ΕΑΑΝ
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Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γ. Τζικάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Β. Κατσιαντώνης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ
Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α. Γ. Κασσαβέτης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος .Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς

•
Tιμωρούνται επιλεκτικά οι εα των EΔ
YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ AMYNAΣ
ΣYNTONIΣTIKO N.Π.Δ.Δ. ENΩΣEΩN AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN
AP. ΠPΩTOKOΛΛOY: 898
HM.: 11-11-2012
Θέμα: Τιμωρούνται επιλεκτικά τα απόστρατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Κοιν.: κ. Ευ. Βενιζέλο, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ
κ. Φώτιο Κουβέλη, Πρόεδρο ΔΗΜΑΡ
κ. Ιωάν. Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάν. Βρούτση Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Παν. Παναγιωτόπουλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Νικ. Δένδια Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Κων. Μουσουρούλη Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Παν. Καράμπελα Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας
κ. Δημ. Ελευσινιώτη Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο
Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γκίνη
Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κων. Χρηστίδη ΠΝ
Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημ. Τσαντηράκη
Αρχηγό ΛΣ/ΕΛΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο Δημ. Μπαντιά ΛΣ
Αρχηγό ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο ΕΛΑΣ Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο
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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την από 26 Οκτωβρίου 2012 επιστολή μας
(αρ. πρ. 897), μεταξύ των άλλων, σας είχαμε ζητήσει να μην προβείτε σε μια σειρά άδικων και
στοχευμένων ενεργειών εναντίον των Αποστράτων, όπως παρουσιάζονταν από τα ΜΜΕ, πλην
όμως με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι αυτά παίρνουν σάρκα και οστά. Αναρωτιόμαστε πώς είναι
δυνατόν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
να ασελγεί, στην κυριολεξία, εις βάρος μας, αφού
μας υποχρεώνει να υφιστάμεθα διπλάσιες περικοπές σε σχέση με τους λοιπούς συνταξιούχους
του ευρύτερου και μη δημόσιου τομέα.
Σας παραθέτουμε επακριβώς για ενημέρωσή
σας, τις νέες άδικες μειώσεις στις συντάξεις μας,
που καλούμαστε να υποστούμε:
α. Κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας,
από όσους έπαιρναν (ισχύει για όλους τους συνταξιούχους).
β. Μείωση της σύνταξης λόγω εξορθολογισμού
του ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία συναδέλφων, δηλαδή επανυπολογισμός της σύνταξης
με το νέο βασικό μισθό και τους νέους συντελεστές (αφορά μόνο τους αποστράτους).
γ. Μείωση της σύνταξης, αφού προστεθεί το ήδη
μειωμένο σε λιγότερο από ένα έτος κατά 50%
μέρισμα του ΜΤΣ, στο ποσό που υπερβαίνει τα
1.000 ευρώ σε ποσοστά 5 ή 10 ή 15% (ισχύει για
όλους τους συνταξιούχους).
δ. Νέα μείωση της σύνταξης το 2014 λόγω νέου
ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία συναδέλφων μας (αφορά μόνο τους αποστράτους).
Σε αυτό το σημείο κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι μέχρι σήμερα, τα εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ έχουν υποστεί πανωλεθρία
μετά τη διπλή επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, τη μείωση των επιδομάτων, τη
μείωση των συντάξεων κατά 20% για το ποσόν
άνω των 1.200 ευρώ και στη συνέχεια κατά 12%

για το ποσόν άνω των 1.300 ευρώ, ενώ αρκετοί
συνάδελφοί μας, έχουν υποστεί επιπλέον άδικες
μειώσεις στις συντάξεις τους με μόνα κριτήρια
την ηλικία και τον τρόπο αποστρατείας.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλούμε την
ύστατη αυτή στιγμή, να αναλογιστούμε τι μήνυμα
δίδετε στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ αλλά και
στον υπόλοιπο Ελληνικό Λαό, όταν αντιλαμβάνονται ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
αδικεί κατάφορα και τιμωρεί επιλεκτικά τους
αποστράτους, που φύλαξαν Θερμοπύλες.
Με εκτίμηση
Αντιστράτηγος εα Παντελής Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος εα Ευάγ. Δανιάς, Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος ΠΝ εα Σπύρ. Περβαινάς,
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ εα Γεωρ. Τζικάκης,
Διευθ. Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) ΠΑ εα Βασ. Κατσιαντώνης,
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ
Επισμηναγός (Ι) ΠΑ εα Γεωρ. Κασσαβέτης,
Διευθ. Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ
Παντελής Χ. Μαυροδόπουλος
Αντιστράτηγος εα

•
NOEMBPIOΣ-ΔEKEMBPIOΣ 2012

67

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.
Διάφορα
• Eλένη Π. Kατρανοπούλου, κόρη Aξ/κού εα διατηρεί γραφείο τελετών. Tηλ.: 210-8023240. Kιν.: 6945704013,
6932520007.
• Γεώργιος Bουλγαράκης, γιος συναδέλφου. Φαρμακείο
Πανόρμου 34 Aμπελόκηποι. Προσφορές καλλυντικάπαραφάρμακα. Παραγγελίες αντικαταβολή: 210-6914630,
kon.voulgarakis@googlemail.com
• Δήμητρα Θωμαΐδου, κόρη Aξ/κού εα αναλαμβάνει μελέτη
μαθητών Δημοτικού και δημιουργική απασχόληση παιδιών
3-9. Xαμηλές τιμές. 6947770195.
• Mαρία Λαμπίρη, κόρη Aξ/κού ΠN παραδίδει ιδιαίτερα μαθηματικών, φυσικής και χημείας. 6974963037.
• INTERAMERICAN. Tρουλινός Eλευθέριος, γιος συναδέλφου, οικονομολόγος, ασφαλιστικός-επενδυτικός σύμβουλος. 28210-28288, 28210-40100. Fax:2821028288.
• Eξειδικευμένοτεχνικόγραφείο.Γεώργιος Μπιλάς,πολιτικός
Μηχανικός - Ενεργ. Επιθεωρητής Β΄ Τάξης, γιος Αξ/κού Π.Ν.
εα. Eνεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων και ανακαινίσεις κατοικιών. Kαλές τιμές στο προσωπικό ΠΝ. ΤΗΛ. 28210-28201.
ΚΙΝ. 6974832312.
• 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.
• CITROEN ΠΟΥΛΑΚΗΣ A.E. αναλαμβάνει τοποθέτηση
υγραερίου στο αυτοκίνητό σας με διατακτική ΠON. Tηλ.:
2105321000. Kιν.: 6936111730.
• 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.
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210 5321000, 6936111730.
• Dr Σταυρούλα Αντωνοπούλου – Νάννου, σύζυγος συναδέλφου, Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος (εξειδίκευση στις μυκητιασικές παθήσεις). Κηφισίας 354, Χαλάνδρι
(έναντι νοσ. «Υγεία»). Τηλ.: 210-8028817, 6974051154.
• Θωμάς Βρούβας γιος συναδέλφου Ιπταμένου ΠA, οδοντίατρος. Πλ. Καρύτση 10 με ραντεβού τηλ.: 210-3230813.
• Αλέξανδρος Βασ. Μόσχος, Κηπουρός. 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.
• Τζένη Πολυμενίδη-Μπενέκ, μαθηματικός, σύζυγος αξ/κού
ΠΝ εα, πολυετής πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης. Eξειδίκευση στο International Baccalaureate (IB). Iδιαίτερα μαθήματα.
Τηλ.: 6955184885. Προσφορές για τέκνα συναδέλφων.
• ΕΛΕΝΗ ΣΧΙΝΑ κόρη αξ/κού εα φιλόλογος με πείρα. Mα-

θήματα 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
• 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.
• ΠOΛINA MAPOY. Kόρη συναδέλφου. Kέντρο Σύγχρονης Oδοντιατρικής Θεραπείας. Aισθητική Oδοντιατρική - Eμφυτευματολογία - Προσθετική Περιοδοντολογία. 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.
• Καρκαλέτση Ευαγγελία (κόρη Πλωτάρχη (ε) εα ΠΝ Γ. Καρκαλέτση)
χειρούργος Οφθαλμίατρος, Καλαμών 1 & Π. Τσαλδάρη 19 Περιστέρι (πλ. 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
• ΟΤ 182/7. 37.000 €. 6977089189.
• ΟΤ 227/1. 20.000 €. 6977548798.
• 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
• Eλατοχώρι Πιερίας. O Ξενώνας ΠHΓAΣOΣ ανήκει σε οικ. Aνθυποπλοιάρχου εε. Έκπτωση 30% στα μέλη EAAN. κ. M. Πατσιούρη. 23510
82990 - 6945-135326.
• 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. 28210-90529,
697339577. info@iriniapartments.gr 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), ενοικιάζονται δωμάτια
και διαμερίσματα στον ξενώνα «Αναστασία» . Έκπτωση 15% στο
δίκλινο. 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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ΔIAΦOPA

Πικρές διαπιστώσεις
Γράφει ο Aντιναύαρχος εα Δημήτριος Λισμάνης ΠΝ

N

αι, η ύφεση βυθίζεται στα άπατα. Ναι, η
ανεργία εξακοντίζεται στα ύψη. Ναι, η
φτώχεια απλώνεται σαν τη χολέρα. Ναι, η
απαξίωση δημοκρατικών θεσμών και η διάλυση της
δημόσιας διοίκησης, που φανερώνουν την ποιότητα
της ηγεσίας, μάς έφερε στα χάλια που βρισκόμαστε.
Όμως, μας συμβαίνουν και χειρότερα ακόμη. Η θύελλα όπου έχουμε πέσει περιορίζει τον ορίζοντά μας.
Δεν μας αφήνει να δούμε μακρύτερα: την απώλεια
της εθνικής μας αξιοπρέπειας ως κυρίαρχου κράτους. Ίσως, επειδή δεν ακουμπάει κατ’ ευθείαν καθένα χωριστά και δεν έχει άμεσες συνέπειες στην επιβίωσή μας, αγνοούμε αυτό το αρνητικό στοιχείο της
κρίσης ή το προσπερνούμε ανύποπτα. Η εθνική αυτή
ευτέλεια αμαυρώνει την εικόνα της χώρας ως σοβαρού και υπολογίσιμου κράτους και επηρεάζει ακόμη
και την πιστοληπτική της αξιοπιστία που τόσο την έχει
τώρα ανάγκη.
Μακριά από μικροκομματικές λογικές και ταμπέλες, όπως «μνημονιακοί-αντιμνημονιακοί» ή «ευρωπαϊστές-αντιευρωπαϊστές», σήμερα βιώνουμε μία
βαθμιαία αποψίλωση της εθνικής οικονομικής μας
κυριαρχίας, η οποία αναγκαστικά περιορίζει και την
πολιτική μας δύναμη. Το έχουμε συνειδητοποιήσει
αυτό; Η πολιτική και οικονομική ζωή έχει τεθεί υπό
μηνιαίο ξένο έλεγχο. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται κάτω από αυστηρή εποπτεία για το αν εφαρμόζει
τα μέτρα που έχει επιβάλει ο ξένος δανειστής. Ο δανειστής που είναι πάντοτε ο κυρίαρχος. Όσο κι αν
ακούγεται δυσάρεστο, όμως άλλο τόσο είναι πραγματικό: η Ελλάδα έχει βρεθεί κάτω από ταπεινωτικές
ξένες εξαρτήσεις κατ’ επανάληψη στη μακριά ιστορία
της. Είναι η αδιάψευστη μαρτυρία της ανικανότητάς
της να λειτουργήσει ως κράτος μόνη της και η πιστοποίηση μιας κληρονομικής παθολογίας της φυλής.
Στην αρχαιότητα αρκετές ελληνικές πόλεις μήδισαν όχι μόνο από φόβο, αλλά και από τη λάμψη του
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περσικού χρυσού και έχασαν την ανεξαρτησία τους.
Οι Πέρσες αφού δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τους
Έλληνες με τα όπλα, το πέτυχαν με την οικονομική
και διπλωματική τους επιρροή. Εκμεταλλεύονταν
την αδυναμία των ελληνικών πόλεων-κρατών να
οργανωθούν σε μία πολιτικο-οικονομική οντότητα
και επενέβαιναν συνεχώς στα εσωτερικά τους. Ενίσχυαν την μία ελληνική πόλη εναντίον της άλλης και
προστάτευαν Έλληνες ηγέτες αντιπάλων πόλεων
που κατέφευγαν στην περσική αυλή ως πολιτικοί
φυγάδες ή ως αυτοεξόριστοι. Έτσι αποκτούσαν σημαντικές πληροφορίες και συγχρόνως διέφθειραν το
πολιτικό ήθος των Ελλήνων.
Οι Πέρσες βασιλείς (αυτοί που εμείς οι έξυπνοι
αποκαλούμε βαρβάρους) ήσαν οι πρώτοι που εφάρμοσαν αυτή την πολιτική, την οποία ακολούθησαν
ευφυείς μεγάλοι ηγέτες κατά καιρούς, για να αποτρέπουν συσπειρώσεις αντιπάλων προκαλώντας
διχαστικές μεταξύ τους τάσεις και για να εξασφαλίζουν τον έλεγχό τους. Είναι η πολιτική που έγινε
γνωστή με τη μεταγενέστερη ρωμαϊκή εκδοχή του
divide et impera (=διαίρει και βασίλευε) και πολύ
αργότερα ακολουθήθηκε σκληρά από τη Βρετανική
Αυτοκρατορία.
Στο Βυζάντιο η εσωτερική πολιτική και κοινωνική διαφθορά (σας θυμίζει κάτι;) αποσάθρωσε τον
κρατικό μηχανισμό που οδήγησε σε σταδιακή αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος, στο μαρασμό
του εμπορίου και της οικονομίας και στη διαδοχική
απώλεια των κτήσεων. Αναγκαστικά το εμπόριο και
η άμυνα της Αυτοκρατορίας ανατέθηκαν σε ευρωπαϊκές δυνάμεις (Βενετία, Γένοβα) που δεν άργησαν να
κυριαρχήσουν στα εσωτερικά της και να επιταχύνουν
τη φθορά της. Η Βασιλεύουσα αναγκάστηκε ακόμη
και να αλλαξοπιστήσει (!) για να προστατεύσει τα
υπολείμματά της. Η «Άκρα Ταπείνωση»! Αλλά ήταν
πια αργά.

Και φθάνουμε στις αρχές του 19ου αιώνα. Η
Ελλάδα, προτού ακόμη να γίνει κράτος, ήταν ήδη
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μεγάλων
Δυνάμεων. Τα αγγλικά δάνεια κατά τη διάρκεια
του Αγώνα (τα οποία σπαταλήθηκαν για τους δύο
εμφυλίους πολέμους) έδεσαν γερά τις ελληνικές
επαναστατικές κυβερνήσεις στο άρμα της Αγγλίας.
Και οι τρεις Δυνάμεις, μέσα στον δικό τους πολιτικο-στρατηγικό ανταγωνισμό, παρεμβλήθηκαν στις
εσωτερικές μας εξελίξεις κατά κατάφωρο τρόπο, με
πρωταγωνίστρια την Αγγλία. Υποδαύλισαν τους δύο
εμφυλίους πολέμους και τους συντήρησαν. Επέβαλαν δικούς τους στρατηγούς και ναυάρχους στους
μαχόμενους Έλληνες και έτσι μας προέκυψε και ο
αλήστου μνήμης Κόχραν.
Όταν η χώρα μας έγινε κράτος, τα πρώτα ελληνικά κόμματα είχαν τα ονόματα «Αγγλικό», «Γαλλικό»,
«Ρωσικό». Τέτοια επέμβαση στις ελληνικές υποθέσεις! Ο Καποδίστριας, τέως αρχηγός της ρωσικής
διπλωματίας, τόλμησε να απαγκιστρωθεί από την
ξένη επιρροή ακολουθώντας ανεξάρτητη πολιτική
και ξεσήκωσε την αγγλο-γαλλική μήνι εναντίον του.
Ως επακόλουθο, οι «προστάτες» αυτοί ενεθάρρυναν
τις εξεγέρσεις εναντίον του Καποδίστρια και γι'αυτό
υποκίνησαν την ανατίναξη του ελληνικού στόλου από
τους Υδραίους στον Πόρο. Τελικά υπέθαλψαν τη βίαιη εξόντωσή του.
Στα χρόνια της βασιλείας και στα διαστήματα των
εναλλαγών των πολιτειακών καθεστώτων, η πάντοτε παραπαίουσα πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα
άφηνε ανοικτό το πεδίο στους ξένους για ανάμειξη
στα εσωτερικά ενός αναξιόπιστου και αδύναμου
κράτους. Οι ελληνικές κυβερνήσεις άλλαζαν πολλές φορές μέσα στον χρόνο, ή μέσα σε μήνες, ακόμη
και σε ημέρες. Οι «προστάτιδες» Δυνάμεις επωφελούνταν από αυτό το σύστημα διακυβέρνησης (ελληνικού τύπου), ουσιαστικά δεν έκαναν τίποτα για να
το καλυτερεύσουν και έτσι διατηρούσαν τον έλεγχο
που επεδίωκαν.
Πολλοί από εμάς λένε ότι είμαστε πάντοτε θύμα
της προνομιούχου στρατηγικής θέσης μας και γι'αυ-

τό μας επιβουλεύονται οι άλλοι. Αυτή είναι η μισή
αλήθεια. Ναι, είναι προνομιούχα η θέση της χώρας
μας. Όμως, θύμα της δεν είμαστε. Είμαστε άξιοι της
συμφοράς μας, αφού δεν είμαστε ικανοί να περιφρουρήσουμε αυτή τη θέση μόνοι μας.
Πολλές φορές οι «προστάτες» μας δεν δίστασαν
να προσβάλουν ωμά την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Στόλαρχοι της Μεσογείου έστελναν τελεσίγραφα
στις ελληνικές κυβερνήσεις ή απέκλειαν ελληνικά
λιμάνια για να εξαναγκάσουν το κράτος να υποκύψει
σε απαιτήσεις τους, ακόμη και για να υπερασπισθούν
ιδιωτικές υποθέσεις πολιτών τους. Τέτοια κατάντια.
Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι οι εσωτερικές μας
υποθέσεις δεν ήσαν ποτέ μια αμιγώς εσωτερική υπόθεση. Ο Εθνικός Διχασμός το 1915 υπήρξε η αιτία του
κανόνα αυτού. Το ίδιο επίσης και ο ελληνικός εμφύλιος ο οποίος κόστισε, εκτός από έναν βαρύ φόρο
αίματος, τον διχασμό της ελληνικής κοινωνίας και
την αλλοίωση της δημοκρατίας στον πυρήνα της.
Ο κανόνας, ισχυρότερος όσο ποτέ, επιβεβαιώθηκε στη Συμφωνία της Γιάλτας, τον Φεβρουάριο του
1945, όπου η Ελλάδα μοιράστηκε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα… Από το 1947 και μετά, η Αγγλία, αφού
κουράστηκε να μας προστατεύει από το 1821, μας
παρέδωσε στις ΗΠΑ. Βρεθήκαμε έτσι υπό νέα κηδεμονία (κομψότερα, σε νέα σφαίρα επιρροής). Η
Ελλάδα προσκολλάται και επίσημα με διακρατικές
συμφωνίες στην αμερικανική πλευρά. Ένας σημαντικός σταθμός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
Και φθάσαμε στο σήμερα. Ο ιστορικός κανόνας
εξάρτησης της χώρας σε πλήρη ισχύ. Τα νομοσχέδια που καταρτίζουν τα ελληνικά υπουργεία, επικυρώνονται από το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο,
αλλά προωθούνται για έγκριση στους εκπροσώπους των ξένων δανειστών μας (αυτούς ντε που
βαφτίσαμε «Τρόικα»).
Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζουμε; Ότι αυτή είναι η
μοίρα μας; Ελάτε τώρα, ας αφήσουμε τις δεισιδαιμονίες. Είναι ο κακός μας ο καιρός. Μπορούμε να αλλάξουμε κάποτε; Το «ιατρικό» παρελθόν μας λέει: μόνο
αν μεταλλαχθούμε βιολογικά.
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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:
6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(27 lουλίου-08 Αυγούστου 2012)
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΓΟΥΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ (ΒΕΤ)
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΣΟΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
MΠOYTΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΓlAΛAMAΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΤΣEPTOΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΑΛΟΥΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΚΕΛΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
7η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ
(10 Αυγούστου-22 Αυγούστου 2012)
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, YΠONAYAPXOΣ ΠΝ
TZEBEΛEKHΣ ΔHMHTPΙOΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
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ΦΛΟΚΑΣ ΚΙΜΩΝ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ ΒΕΤ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΤΙΝ/ΡΧΟΣ ΠΝ ΒΕΤ
ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΙΑΜΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΕΓΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΙΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΝΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΛΕΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά Μέλη στο ΘΑΝ 8ης, 9ης και 10ης περιόδου
στο ΝΑΣΚΕ 9ης και 10ης περιόδου, στο Φάρο
ΑΡΚΙΤΣΑΣ 9ης, 10ης, 11ης, 12ης περιόδου μέσω ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:
A. Θ.ΑΝ.
8η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (24 Αυγ. - 05 Σεπτ. 2012)
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΨΑΡΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) ΠΝ
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΕΓΙΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε)ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΚΟΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΚΟΣ ΑΧΙΜΕΥΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΑΟΥΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΧΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΚΑΙΜΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΚΛΑΔΗ ΜΑΡΙΑ, Χ/ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΜΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΤΙΑ, Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΔΑΝΙΗΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΣΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

9η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (07 Σεπ. -19 Σεπ 2012)
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΑΝΤΙΝ/ΡΧΟΣ ΠΝ
ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΙΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Τ1ΤΟΣ, ΥΠΟΝΑ Υ ΑΡΧΟΣ ΠΝ (ΒΕΤ)
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΕΤΣΗ ΑΝΝΑ, ΧΙΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΕ=ΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΧΙΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΝ
ΠΑ Υ ΛΗΣ ΜΕ=ΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΟΥΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

ΨΑΡΟΥ ΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΖΙΜΕΑ ΕΛΕΝΗ, ΧΙΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΙΓΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΡΕΚΛΕΙΤΟΥ ΘΩΜΑΪΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΙΠΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΠΝ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΙΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑ, ΧΙΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΚΑΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΙΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΔΟΥΜΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΙΠΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΠΝ
ΚΩΤΣΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΤΙVΠOΠΛOΙAPXOY (Ε) ΠΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΜΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΧΙΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ (ΒΕΤ)
ΚΑΠΕΛΕΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΙΟΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΟΒΣΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε)ΠΝ ΒΕΤ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ, Χ/ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ

10η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ (21 Σεπτ. - 07 Οκτ 2012)
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
MAYPOΓlANNH ΡΕΓΓΙΝΑ, ΤΙΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΝ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΧΑΡΙΜΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΙΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Τ1ΤΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ (ΒΕΤ)
ΜΑΜΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΟΛΩΜΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΔΑ ΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΕΙΜΡΗΣ ΜΕ=ΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, Χ/ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΝ
ΜΙΧΑ ΚΜΟΜΟΙΡΑ, Χ/ΟΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΠΝ
ΜΑΡΙΝΗ ΑΡΕΤΗ, Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΟΥΜΠΜΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε)ΠΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
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ΠAPAΘEPIΣMOΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΕΡΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε)ΠΝ
ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Χ/ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΚΟΛΜΒΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χ/ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΜΠΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΠΝ
ΠΟΡΟΓ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΚΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓPAMMATlKOΓIANNHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛ/ΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΚΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΡΟΔΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΔΙΑΚΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΗ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤ., Χ/ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΨΙΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΙΟΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΑΛΜΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε)ΠΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΠΛ/ΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑ, ΤΙΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ(Ε)ΠΝ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

ΣΚΑΛ ΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΟΣΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΥΜΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Χ/ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΤΡΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

Β.ΝΑΣΚΕ
9η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (09-21 Σεπτ. 2012)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΠΙΕΤΡΗΣ ΝΙΚΜΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
10η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (23 Σεπτ.-05 Οκτ. 2012)
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΖΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΚΑ, ΥΠΟΠΛΙΟΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
Γ. ΟΙΚΗΜΑ ΦΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΙΤΣΑ 2012
• 12-20 ΑΥΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
• 21-31 ΑΥΓ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
• 01-09 ΣΕΠΤ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
• 10-20 ΣΕΠΤ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

Αιτήσεις παραθερισμού
Οι επιθυμούντες, μέλη της ΕΑΑΝ, να υποβάλουν αίτηση παραθερισμού για τα παραθεριστικά θέρετρα ΠΝ και ιδιωτικό ξενοδοχείο δύνανται να καταθέτουν αιτήσεις στο γραφείο παραθερισμού
(έντυπα υπάρχουν στο εν λόγω γραφείο) ΕΑΑΝ από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2013.
Μετά την ως άνω ημερομηνία θα αρχίσει η επεξεργασία των στοιχείων και θα επακολουθήσουν
οι πίνακες παραθερισμού, βάσει των ισχυόντων.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ (αντί επικηδείου). Γράφει ο X. Γιακουβάκης
Έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα στα 63 του χρόνια ο Βασίλης Ντερτιλής «ο Έλληνας -007»
όπως τον είχαν χαρακτηρίσει συντάκτες του
στρατιωτικού ρεπορτάζ. Θυμάμαι σαν τώρα να
ξεπροβάλουν τα πόδια και να ακολουθεί ένα
ατέλειωτο κορμί ενός ευθυτενή μυστακοφόρου
ξανθομάλλη και γαλανομάτη Σημαιοφόρου όταν
τον Μάιο του 1973 κατέβαινε την κάθοδο του
υποβρυχίου «ΓΛΑΥΚΟΣ».
Εκείνες τις μέρες είχα αρπάξει και το πρώτο μου ποινολόγιο «για μη εκτέλεση δοθείσης
εντολής» και για καλή μου τύχη ήταν παρών στο
γεγονός. Να σου πω μου λέει: «μεγάλωσα μέσα
σε στρατόπεδο λόγω του πατέρα μου, από όταν
άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Για να
θεωρείσαι άντρας θα σκύβεις το κεφάλι και δεν
θα βγάζεις άχνα σε ό,τι σου λένε οι αρχαιότεροι.
Να έχεις πάντα κατά νου ότι η δύναμη του αδύναμου στην γνώση είναι το ποινολόγιο». Τα λόγια
του έμειναν ανεξίτηλα μέσα μου, μέχρι που τα
άκουσα σε μαντινάδα «άντρας λογάται όποιος
μπορεί και σκύφτει το κεφάλι, όντες πωλούν
παλικαριές κι εγωισμούς οι άλλοι». Αυτοί οι
δυο σειρές με «προστάτεψαν» πολλές φορές.
Το έπραξε και ο ίδιος όταν τις μέρες του Πολυτεχνείου λοιδορήθηκε από συναδέλφους του.
Έσκυψε το κεφάλι και προχώρησε τον δικό του
δύσβατο δρόμο. Χώρισαν οι δρόμοι μας. Εκείνος
έφυγε από τα υποβρύχια και έκτοτε έγινε ο «γενναίος των ειδικών αποστολών. Ο Έλληνας 007».
Ελληνικές και Νατοϊκές αρχές τον όρισαν αρχηγό σε πολλές από αυτές. Εκ του αποτελέσματος
αποδείχτηκε μέγας διαπραγματευτής. Για μήνες
τον θεωρούσαν απολεσθέντα στις φλεγόμενες
περιοχές της Σομαλίας – Ερυθραίας – Βοσνίας
– Σερβίας και ξαφνιάζονταν όταν επέστρεφε στη
βάση του. Η επιχείρηση Χρυσόμαλλο Δέρας στο

Σοχούμι της Γεωργίας θα μπορούσε να είναι μια
από τις καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες.
Το τελευταίο αντίο στο μακρινό ταξίδι της
1ης Δεκεμβρίου 2012 το έδωσε εκ μέρους των
συμμαθητών του ο Ηλίας Λαδάς: «Βασίλη είσαι
ελεύθερος… μόλο όλα…. Καλό σου ταξίδι».

Eπικήδειος για τον Πλοιάρχο ε.α.
Κώστα Γέροντα Π.Ν.
Σας μεταφέρω τη θλιβερή είδηση της απώλειας του πλοιάρχου ε.α. Κώστα Γέροντα Π.Ν. στις
29/10/2012.
Του συμμαθητή, του θεωρητικού, του ανατρεπτικού, του γλωσσοπλάστη, του ευρυμαθή, του
παρεξηγήσιμου, του θεριακλή καπνιστή από τον
καιρό της προπαίδευσής μας.
Του περήφανου οικογενειάρχη, του εξωστρεφούς, τελειομανούς αναζητητή και εκφραστή
εθνικών και ηθικών θεμάτων, που υπηρέτησε
ως κυβερνήτης πολεμικών πλοίων (ΠΠΚ, Ο/Γ,
Ν/Θ) με το πηλίκιο πάντα περήφανα στραβά και
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σε επιτελικές θέσεις, αλλά και ένθερμου διαφημιστή του μεγαλείου και της αξίας Π.Ν., όπως
τον έζησαν ή άκουσαν ιστορίες από τη θητεία
του στο επιτελείο του ΓΕΕΘΑ, συνάδελφοι και
συνεργάτες όλων των κλάδων. Ο Θεός να τον
αναπαύσει.
Κώστας Σαφλιάνης

Eπικήδειος για τον Yποναύαρχο
(M) Π. Πασσά εα ΠN
Ο Βασίλειος Μητσάκος, μας έστειλε τις παρακάτω λέξεις εκ μέρους των συμμαθητών της τάξης
σου, του 1940:
Αγαπημένε μας Μενέλαε, συμμαθητή και φίλε,
με μεγάλη μας λύπη δεν είμαστε όλοι σε θέση
να παρευρεθούμε εδώ, για να σε αποχαιρετήσουμε.
Ίσως αυτή η απουσία μας, όμως, σε κρατήσει
στη μνήμη μας ζωντανό και δραστήριο όπως
πάντα ήσουν.
Γνωριστήκαμε τον Ιούλιο 1940 όταν δώσαμε
εξετάσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, και
από τότε, για περισσότερα από 70 χρόνια, μείναμε αχώριστοι.
Από το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας μας, ζήσαμε μαζί μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Δεύτερο
Παγκόσμιο πόλεμο, διαφυγή στην Αλεξάνδρεια
Αιγύπτου, επιστροφή στην Ελλάδα του Εμφυλίου, και όλη τη μεταγενέστερη δύσκολη περίοδο
ανάπτυξης της πατρίδας μας.
Υπήρξες πολύτιμο στέλεχος του Πολεμικού
Ναυτικού. Αγαπούσες το Ναυτικό και τις παραδόσεις του και διακρίθηκες σε όλες τις βαθμίδες της σταδιοδρομίας σου, πάντα πατριώτης, με
όλο τον ενθουσιασμό αξιωματικού που ήθελε να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Δημιουργήσαμε δεσμούς αμοιβαίας αγάπης, φιλίας
και εκτίμησης.
Εσύ και ο αδελφός σου, αρχηγοί τάξεων της
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Ναυτικής Σχολής Δοκίμων, γαλουχηθήκατε με
τα ιδανικά του πατέρα σας, διακεκριμένου δασκάλου της εποχής εκείνης.
Ευτύχησες να δημιουργήσεις μια εξαιρετική
οικογένεια. Είμαστε βέβαιοι ότι η Μαρία, ο Θεόδωρος και τα εγγόνια σου διέπονται από τα ίδια
ιδανικά, μεταλαμπαδεύοντάς τα στην επόμενη
γενιά σου. Η μνήμη σου θα μείνει χαραγμένη στη
καρδιά και στο μυαλό μας ως ένας άνθρωπος
ιδιαίτερα ευφυής, με απεριόριστες ικανότητες,
και ακέραιο χαρακτήρα.
Θα σε θυμόμαστε, όσο ζούμε, με αγάπη. Δεν
θα πάψεις να βρίσκεσαι ανάμεσά μας. Η τάξη
των συμμαθητών έγινε σήμερα φτωχότερη με
την απώλειά σου. Καλό ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Επικήδειος αντιπλοιάρχου (Ε) ΕΑ
Χαράλαμπου Πόγκα ΠΝ
Από τον υποπλοίαρχο ε.α.
Βασίλειο Τζιώκα
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Μπάμπη, από την
πρώτη ημέρα που κατατάχτηκες στο Ναυτικό
πριν από 53 χρόνια. Είχα την τύχη να συνδεθώ
μαζί σου, με μια μεγάλη φιλία, διαρκή και ανιδιοτελή.

Ήσουν φίλος, συνάδελφος, και οικογενειάρχης, με αρετές, εργατικότητα και ηθική. Γνώρισα
από την πρώτη στιγμή την υπέροχη οικογένειά
σου, τους γονείς σου, αδέλφια σου, τη γυναίκα
σου Ελένη, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Πάντα θαύμαζα τους δεσμούς αγάπης, που είχατε
δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τα διάφορα
προβλήματα υγείας που σε ταλαιπωρούσαν τα
τελευταία χρόνια, με ανησυχούσαν, αλλά, παρά
ταύτα είχες μια τρομερή ενέργεια και δύναμη, μέχρι τελευταία στιγμή πίστευες ορθά, ότι έπρεπε
να συνεχίσεις να προσφέρεις στον εαυτόν σου
και στην οικογένειά σου.
Φίλε Μπάμπη, σήμερα σε χαιρετούμε για τελευταία φορά, φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς,
από το όμορφο και αγαπημένο σου χωριό Επισκοπή Ευβοίας. Καλό σου ταξίδι και ποτέ δεν θα
σε ξεχάσουμε.

Αντί επικηδείου από τον Yποναύαρχο N. Tσαπράζη (O) εα ΠN.
Με οδύνη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο
του αρχιπλοιάρχου Δημητρίου Σοφή, ο οποίος
έλαβε το μήνυμα και κλήθηκε από τον Άγιο Πέτρο να ανέλθει στους ουρανούς όπως συνήθιζε
να κάνει λογοπαίγνιο ο ίδιος, στις 9 Νοεμβρίου
2012.
Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους τελευταίους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού,
που εκπαιδεύτηκαν με το δόγμα του παλιού
Ναυτικού, το οποίο έζησε και υπηρέτησε με τα
ιδανικά και τις αξίες με τα οποία γαλουχήθηκε,
χωρίς εκπτώσεις.
Ο Αρχιπλοίαρχος Σοφής Δημήτριος ήταν ο
πρώτος αξιωματικός που γνώρισα στο Π.Ν.
κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις και στη Σχολή
Δοκίμων, και είμαι σε θέση να γνωρίζω τον χαρακτήρα του, τη συνέπειά του, την ακεραιότητα
του χαρακτήρα του, την αυστηρότητα και την

ηθική, αλλά και τη δικαιοσύνη που τον χαρακτήριζε. Στην κοινωνική του ζωή υπήρξε φιλικός, ευχάριστος στην πορεία του, του άρεσε το
λεπτό χιούμορ, όταν τον ρωτούσε κάποιος από
την παρέα του, πώς είναι η υγεία του, ιδίως τα
τελευταία χρόνια απαντούσε με ένα ιδιαίτερο
τρόπο, έλεγε χαριτολογώντας, βρίσκομαι στον
προθάλαμο του Αγίου Πέτρου.
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία το 1922, σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή και κατετάγη κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή
Δοκίμων το 1947, ως δόκιμος σημαιοφόρος
οικονομικός, και εξήλθε το 1948 ως σημαιοφόρος οικονομικός και ακολούθησε την καριέρα
οικονομικού αξιωματικού στο Π.Ν. εξαντλώντας
την ιεραρχία και υπηρετώντας σε διακεκριμένες
θέσεις, λόγω προσόντων εφοίτησε στη σχολή
Εθνικής Αμύνης και πριν την αποστρατεία του,
έγινε με αίτησή του, ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού επιτηρητή όλου του ΠΝ. Τιμήθηκε με το
μετάλλιο εξαιρετικών πράξεων. Nυμφεύθηκε
με την οδοντίατρο Σοφία Γεωργακοπούλου και
ήταν πατέρας δύο παιδιών
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει...
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Aυτοί που έφυγαν…
Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Πλοίαρχος ε.α.
Ανθ/ρχος ε.α.
Ανθ/ρχος ε.α.
Aντ/ρχος ε.α.
Aρχιπλοίαρχος ε.α.

Γέροντας Κων/νος
Ιωάννης
Πετρουτσόπουλος
Σταύρος Κασσάνδρας
Χρήστος Ριζογιάννης
Πόγκας Xαράλαμπος
Nτερτιλής Bασίλης

Πλωτάρχης (ε) ε.α.

Hμέρα
θανάτου

Έτος
γεννήσεως

12-10-12

1951

12-10-12

1936

19-10-12
19-10-12
18-10-12
1-12-12

1930
1937
1942
1950

Tζανακόπουλος Iωάννης

2-5-12

1937

Aνθυπασπιστής ΠN

Iωάννης Πολίτης

13-7-12

1965

Πλωτάρχης ε.α.
Yποναύαρχος ε.α.
Yποναύαρχος ε.α.
Aντιπλοίαρχος ε.α.
Aρχιπλοίαρχος (O) ε.α.

Kαριανάκης Δημοσθένης
Bούσουρας Eυθύμιος
Mανώλης Aθανάσιος
Mουσούρης Στάθης
Σοφής Δημήτριος

24-12-12
17-11-12
15-11-12
2-8-12
9-11-12

1943
1950

Πλοίαρχος ε.α.

1945
1922

Στάθης Mουσούρης (1945-2012).
O Στάθης Mουσούρης γεννήθηκε το 1945 στον Πειραιά. Tο 1964 μπήκε στο Λιμενικό Σώμα με την ειδικότητα του Pαδιοτηλεγραφητή. Tο 1965 πέρασε στο τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ως
λιμενικός εργάστηκε στο KEΣEN Πλοιάρχων, διετέλεσε Λιμενάρχης στην Kάρπαθο ενώ τέλος εργάστηκε
στο Yπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας. Tο 1989 συνταξιοδοτήθηκε από το Λ.Σ. με το βαθμό του Πλωτάρχη
έχοντας πάρει το πτυχίο του A' Oικονομικού Aξ/κού με το οποίο και συνέχισε να εργάζεται στην Eλληνική
Aκτοπλοΐα. Mε τη σύζυγό του Eυγενία Tζαβάρα απέκτησαν δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια.

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
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ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Aπό εκδρομή μελών EAAN που έγινε σε νησιά του Aιγαίου
και Έφεσσο

Aπό εκδρομή του Eλληνικού Συνδέσμου Nαυτικής Aεροπορίας
την Kυριακή 21 Oκτωβρίου σε Aρχαία Nεμέα-Kεφαλάρι ΆργουςNαύπλιο

Aναμνήσεις βετεράνου Β.Π.Π.
Επ’ ευκαιρία της επετείου των 100 ετών, από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912, όπου ο ελληνικός στόλος και
ιδίως το θωρηκτόν «Αβέρωφ» έπαιξε σημαντικό ρόλο, γίνεται μία προσπάθεια προβολής του θωρηκτού μας με ότι
αρχειακό υλικό υπάρχει διαθέσιμο.
Επί του προκειμένου παρουσιάστηκε στον Αρχηγό Στόλου Aντιναύαρχο Aινιάν μία φωτογραφία του 1937 του θρυλικού
μας θωρηκτού όταν είχε σταλεί από την Ελλάδα, τιμής ένεκεν στη στέψη του βασιλεώς της Aγγλίας πατέρα της σημερινής
βασίλισσας Ελισάβετ.
Τότε μεταξύ του πληρώματος ήτο και ο νεαρός υπαξιωματικός Γεώργιος Γ. Λαμπράκος όπου και διακρίνεται ανάμεσα
του παρατεταγμένου αγήματος. Ενώ σε πρώτο πλάνο διακρίνονται ο τότε Αρχηγός Στόλου Οικονόμου και ο κυβερνήτης
Κοντογιάννης. Όταν μια φωτογραφία αξίζει 1000 λέξεις και άπειρες... αναμνήσεις.
Λ. Λαμπράκος, Καθηγητής
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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
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