
Tο περιοδικο της ενωςης Aποςτρατων Aξιωματικων Nαυτικου

ETOΣ 22ο • TEYXOΣ 113 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013



 

TO ΠEPIOΔIKO ENHMEPΩΣHΣ  
TΩN AΠOΣTPATΩN ΠN KAI ΛΣ

ΔIΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 113 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΙSSN 1105-6779

ΙΔΙΟΚτHτΗΣ
Ένωση Aποστράτων Aξιωματικών Nαυτικού

I. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού,  
Πλατεία Kλαυθμώνος, 105 61 Aθήνα 

www.eaan.gr
Τηλ: 210-33.10.430, 210-33.10.431

Φαξ: 210-33.10.429
E-mail: info@eaan.gr 

 ΕΚΔΟτΗΣ-ΔIEYΘYNTHΣ
Aντιναύαρχος ΠN εα ΣΠ. ΠEPBAINAΣ,  
ΠΡOΕΔΡΟΣ EΝΩΣηΣ AΠΟΣΤΡAΤΩΝ  

AξΙΩμΑΤΙκΩΝ NΑΥΤΙκΟY NΠΔΔ 
ΣYMBOYΛOΣ EKΔOΣEΩΣ 

Yποναύαρχος ΠN εα Δ. Aποστολάκης
ΔΙΕΥΘΥΝτΗΣ ΣΥΝτΑΞΗΣ 

Yποναύαρχος ΠN (O) εα N. Tσαπράζης
ΣΥΝτΑΚτΙΚΗ EΠITPOΠH

Yποναύαρχος ΛΣ εα Δ. Παπαζαφείρης
Aρχιπλοίαρχος ΠN (Δδ) εα I. Aγγελόπουλος

Πλοίαρχος ΠN (ΠY) εα X. Aϊδίνης
Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠT) εα Γρ. Γεωργακόπουλος

Aντιπλοίαρχος ΠN (ΠY) εα Γ. Tζικάκης
ΦΩτΟγΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ. Παναγιωτόπουλος

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH EAAN
Tιμή τεύχους 4€

Eτήσια συνδρομή: 24€

ΠΑΡΑγΩγΗ – ΕΚτΥΠΩΣΗ
Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ
Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα

Τηλ.: 210 3813109

Copyright © ΘAΛAΣΣINOI AΠOHXOI

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

την EAAN

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα
• Aνασκόπηση των γεγονότων  3

EΛEYΘEPO BHMA θρησκευτικά
•  η γέννηση του Θεανθρώπου 18

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά
•  η μικρασιατική καταστροφή 19
•  η δημιουργία της θάλασσας 23
• Το ζωντανό παρελθόν 26
• Πρότυπα οι ήρωες των Ιμίων 29

EΛEYΘEPO BHMA κοινωνικά
•  Iατρικά θέματα. Ενδομητρίωση 30
•  Σύγχρονοι προβληματισμοί και  

αφύπνιση συνειδήσεων 32
•  Απαντήσεις του Αρχιεπισκόπου  

για τους μύθους περί της εκκλησίας 34
•  Οικονομικά και Πολιτικά θέματα 36

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 40

EΠIKAIPO KENTPI 41

ANAKOINΩΣEIΣ 42

EΠIΣTOΛEΣ 46

XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ 48

ΔIAΦOPA 
• Ετήσιο μνημόσυνο υποβρυχίων 50 
•  κοπή πίτας ΣΑ/ΣμΥΝ 51
•  Ο βιολογικός του μαραθώνα  

και η μόλυνση του κόλπου της Αγ. μαρίνας 52
•  Δώρο Χριστουγέννων 53

ΠAPAΘEPIΣMOΣ 54

NEKPOΛOΓIEΣ 55

ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ 61

-  Eξώφυλλο: Το υποβρύχιο «Παπανικολής» 
-  Oπισθόφυλλο: η φρεγάτα «Λήμνος»

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια 
και ειδήσεις μέχρι 1/3/2013



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013              3

ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 16-12-2012 μέχρι 01-03-2013

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολ-
λά θέματα που απασχόλησαν την 
ΕΑΑΝ. κρίνεται σκόπιμο να ενη-

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

α.-Την 09-01-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων επισκέφθηκε τον ΥΦΕΘΑ 
κο. Δ. Ελευσινιώτη. Τα αποτελέσματα της συνά-
ντησης φαίνονται στην σελίδα 6. 

β.-Την 14-01-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων, αλλά και κάθε Ενωση με-
μονωμένα κατέθεσαν αίτηση ακυρώσεως, στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας,  των περικοπών που 
προβλέπει το μνημόνιο ΙΙΙ. η αίτηση ακυρώσεως, 
λόγω πολλών σελίδων δεν παρατίθεται στους 
Θ.Α., αλλά είναι ανηρτημένη στο site της ΕΑΑΝ. 

γ.-Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διεθύνων 
Σύμβουλος και μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ, κατά περίπτω-
ση, παρέστησαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
-   Την 10-01-13 στην κοπή πίτας του ΓΕΝ και 

στην κοπή πίτας της ΕΑΑΣ.
-  Την 11-01-13 στο ΓΕΝ στην τελετή για τους 

αποστρατευθέντες εντός του 2012 Αξιωματι-
κούς.

-  Την 13-01-13 στις πίτες του Παραρτήματος ΕΑ-
ΑΝ/Σαλαμίνας, του Ελληνικού Συλλόγου Υ/Β, 
του Ελληνικού Συλλόγου Ναυτικής Αεροπορί-
ας και της Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ.

- Την 16-01-13 στην πίτα της ΔΔμΝ.
- Την 18-01-13 στην πίτα του μΤΝ.
- Την 20-01-13 στην πίτα του Πμ/ΣΑΣΥ/ΠΝ.
-  Την 24-01-13 στην πίτα της Λέσχης Λιμενικού 

Σώματος.

-  Την 26-01-13 στην πίτα του Ναυτικού μου-
σείου Ελλάδος και του Παραρτήματος ΕΑΑΝ/
κρήτης.

- Την 27-01-13 στην πίτα του ΣΑΣμΥΝ.
- Την 01-02-13 στην κατάθεση στεφάνου στο 
μνημείο των πεσόντων στα Ίμια που ευρίσκεται 
έξω από την ΛΑΕΔ, μαζί με τους Φορείς ΑΝΕΑ-
ΕΔ, κΕΘΑ και Πμ/ΣΑΣΥ/ΠΝ.

-   Την 02-02-13 στην κοπή πίτας του Παραρτή-
ματος ΕΑΑΝ/Πόρου. Εδώ σημειώνεται ότι από 
την αρχή του χρόνου το εν λόγω Παράρτημα 
στεγάζεται σε χώρο του κΕ/ΠΟΡΟΣ, που παρε-
χώρησε το ΓΕΝ.

-   Την 03-02-13 στην κοπή πίτας του Συλλόγου 
των καρδιοπαθών.

-   Την 09-02-13 στην κοπή πίτας του Συλλόγου 
Αποφοίτων ΣΝΔ και του Παραρτήματος ΕΑΑΝ/
Πάτρας.

-  Την 10-02-13 στην κοπή πίτας του Παραρτήμα-
τος ΕΑΑΝ/κέρκυρας.
δ.-η ΕΑΑΝ σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ/

ΕΑΑΝ από 20-12-12 αγόρασε και εδώρησε στο 
ΝΝΑ ένα σύγχρονο βρογχοσκόπιο για τις ανάγκες 
της μ.Ε.Θ. αξίας 13.900 € επί πλέον ΦΠΑ.

ε.-Την 17-01-13 εκδικάστηκε στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Αθηνών ένσταση συναδέλφου 
κατά του κύρους των εκλογών της ΕΑΑΝ της 
25-11-12, η οποία τελικά απερρίφθη και έτσι 
ισχύει η εκλογή του ΔΣ/ΕΑΑΝ που αναφέρεται 
στο προηγούμενο τεύχος των Θ.Α. και στο site 
της ΕΑΑΝ. Το νέο ΔΣ θα αναλάβει τα καθήκοντά 
του την Δευτέρα 01-04-13.

στ.-Την 18-01-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
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επισκέφθηκε στα Γραφεία τους τους ΥΦΕΘΑ κ.κ. 
Π. καράμπελα και Δ. Ελευσινιώτη και συζήτησε 
θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

 ζ.-Την 19-01-13 έγινε παρουσία πολλών 
αποστράτων και εν ενεργεία η κοπή της πίτας 
της ΕΑΑΝ στην ΛΑΕΔ.

η.-Την 04-02-12 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων έλαβε μέρος σε σύσκεψη 
που έλαβε χώρα στο ΥΠΕΘΑ με συμμετοχή του 
Υπουργού κου Π. Παναγιωτόπουλου, των δύο 
ΥΦΕΘΑ και της ηγεσίας των Ε.Δ. 

θ.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών   
Ενώσεων συνέταξε την από 08-02-13 επιστολή 
του, την οποία παρέδωσε στον κο. Πρωθυπουργό 
κατά την συνάντηση της 11-02-13 και η οποία 
φαίνεται στην σελίδα 13.

ι.-Την 11-02-13 οι Πρόεδροι των Ενώσεων 
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΣ συναντήθηκαν με τον 
Πρωθυπουργό κο. Α. Σαμαρά στο Γραφείο του 
στο μέγαρο μαξίμου. Τα αποτελέσματα της συ-
νάντησης φαίνονται στην σελίδα 7.

ια.-μετά την κατάργηση της ΕΘΕ, με απόφα-
ση του ΥΦΕΘΑ κου Δ.Ελευσινιώτη ΓΕΝ/Ε3 Φ 
250.1/4/559 από 15-02-13 το έργο της συνέχι-
σης έκδοσης του περιοδικού “Ναυτική Ελλάδα“ 
ανατίθεται στο ΝΠΔΔ ΕΑΑΝ, που ως κατά νόμο 
υπεύθυνος έκδοσης πλέον θα αναλάβει και την 
διαφύλαξη του αρχείου της Ε.Θ.Ε.

ιβ-Την 18-02-13 έγινε στην ΕΑΑΝ με πρωτο-
βουλία του Συντονιστικού Συμβουλίου των τρι-
ών Ενώσεων σύσκεψη με συμμετοχή όλων των 
Φορέων αποστράτων ΝΠΙΔ. Τα αποτελέσματα 
της σύσκεψης φαίνονται στην σελίδα 8.

ιγ.-Την 21-02-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων εξέδωσε την ανακοίνωση 
που φαίνεται στην σελίδα 9.

ια.-Την 25-02-13 επαναλήφθηκε στην ΕΑΑΑ 
η σύσκεψη με συμμετοχή όλων των Φορέων και 
τα αποτελέσματά της φαίνονται στην σελίδα 10.

ιδ.-Την 26-02-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων επισκέφθηκε τον Πρόεδρο 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κο. Π. καμμένο στο 
Γραφείο του στην Βουλή. Τα αποτελέσματα της 
συνάντησης φαίνονται στην σελίδα 11.

ιε.- Την 01-03-13 το Συντονιστικό Συμβούλιο 
των τριών Ενώσεων επισκέφθηκε τον Πρόε-
δρο της Χρυσής Αυγής κο. Ν. μιχαλολιάκο στο 
Γραφείο του στην Βουλή. Τα αποτελέσματα της 
συνάντησης φαίνονται στην σελίδα 12.

μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:

α.-Την συνάντηση του Συντονιστικού Συμβου-
λίου με τον Πρόεδρο της Δημ.ΑΡ κο. Φ. κουβέλη 
που έχει προγραμματισθεί για την 06-03-13

β.-Την συνάντηση με τους επικεφαλής των 
κομμάτων ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ΠΑ.ΣΟ.κ και κ.κ.Ε που έχει 
ζητήσει με επιστολή του το Συντονιστικό των τρι-
ών Ενώσεων.

γ.-Την αποφασισθείσα περικοπή του μερί-
σματος κατά 9% και του ΕκΟΕμΝ κατά 17%, 
όπως και την παρακράτηση από το μέρισμα και 
το ΕκΟΕμΝ του ποσού που αναλογεί στις κλί-
μακες 5-20%.

δ.-Την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν 
ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. 
το Σάββατο 09-03-13 στις 16.00 στην πλατεία 
κλαυθμώνος και την εν συνεχεία πορεία προς 
την πλατεία Συντάγματος και την επίδοση ψηφί-
σματος στην Βουλή και παρόμοια την Τετάρτη 
13-03-13 στις 13.00 στην πλατεία Αριστοτέλους 
στην Θεσσαλονίκη.

ε.-με την εγκύκλιο ΟΠΑΔ αρ.πρωτ.213 από 
03-01-2013 καθορίζονται τα ακόλουθα αναφο-
ρικά με την θεώρηση των Βιβλιαρίων Ασθενείας 
των Ασφαλισμένων για το 2013, σύμφωνα με 
την οποία η θεώρηση θα πραγματοποιηθεί στο 
διάστημα από 14-01-13 μέχρι 28-06-13 στα 
Γραφεία του ΟΠΑΔ οδός ηπείρου 38:
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-Τα βιβλιάρια όλων των συνταξιούχων θεω-
ρούνται θεωρημένα, εφόσον συνοδεύονται κάθε 
φορά που προέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ 
ή σε παρόχους υγείας, από το τελευταίο τρίμηνο 
εκκαθαριστικό της σύνταξής τους.

-Στις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ θα θεωρούνται τα 
βιβλιάρια ασθενείας των εμμέσων μελών των 
συνταξιούχων με την προσκόμιση του βιβλια-
ρίου του άμεσα συνταξιούχου συνοδευόμενο 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για σύζυγο 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 και αντίγρα-
φο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφα-
λισμένου).

-Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέ-
χρι 28-06-13, ημερομηνία λήξης θεώρησης-
απογραφής

στ.-Αναφορικά με τις ενστάσεις για τις περι-
κοπές στις συντάξεις η ΕΑΑΝ, μετά από συνεν-
νόηση με δικηγόρους, γνωρίζει τα ακόλουθα:

(1).-η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής έφεσης στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου είναι 120 ημέρες από την ημερομη-
νία που φέρει το έγγραφο αναπροσαρμογής της 
σύνταξης (νέα συνταξιοδοτική πράξη). Επομέ-
νως δεν συντρέχει λόγος για βιασύνη.

(2).-κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί μία 
πιλοτική δίκη που θα περιλαμβάνει τις ομοει-
δείς ενστάσεις. Εάν το αποτέλεσμα της πιλοτι-
κής δίκης είναι θετικό, τότε δικαιώνονται όλοι 
οι συνταξιούχοι, άσχετα εάν υπέβαλαν ένσταση 
ή όχι. η διαφορά είναι ότι όσοι υπέβαλαν ένστα-
ση δικαιούνται αναδρομικά.

(3).-Επειδή υπάρχουν μαρτυρίες οτι το ΓΛκ 
έχει κάνει λάθος στην αναπροσαρμογή του ΕΑΣ 
και των δύο μειώσεων των συντάξεων (12% και 
20% άνω ορισμένων ποσών), οι συνάδελφοι θα 
πρέπει αφού λάβουν την ανάλυση της σύνταξης 
του τριμήνου να ελέγξουν τις αναπροσαρμογές 
αυτές και εάν υπάρχει λάθος να κάνουν αίτηση 

στο ΓΛκ για διόρθωση. 
(4).-Επίσης όσοι δεν έλαβαν δώρο τα Χρι-

στούγεννα του 2012 θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση να το λάβουν, γιατί η μείωση των συντά-
ξεων ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012.

(5).-Για τα ανωτέρω η ΕΑΑΝ συνεργάζεται με 
δικηγόρους και αναμένει την εξέλιξη των πραγ-
μάτων γιατί καθημερινά σχεδόν προκύπτουν νέ-
ες κρατήσεις και θα ανακοινώσει σύντομα μέσω 
του site της και ανακοινώσεων στο εντευκτήριό 
της τα αποτελέσματα. 

ζ.-ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τον πα-
ραθερισμό του 2013.

η.-η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επι-
τροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος 
κΟΡΑκΙΑ, οι οποίες θα εξετάσουν και θα επε-
ξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως 
μερίσματα/ΕκΟΕμΝ και λοιπές παροχές μΤΝ, 
ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονο-
μικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κ.λπ. Επειδή υπάρχουν 
πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά 
τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός πε-
δίου δράσεως τους καλούμε να ενισχύσουν τις 
προσπάθειες της ΕΑΑΝ δηλώνοντας συμμετοχή 
στα ανωτέρω. 

θ.-Υπενθυμίζουμε την εκδήλωση διαμαρτυ-
ρίας το Σάββατο 09-03-13 και ώρα 16.00 στην 
πλατεία Συντάγματος και την Τετάρτη 13-03-
13 και ώρα 13.00 στην πλατεία Αριστοτέλους 
στην Θεσ/κη.

ι.-Την Πέμπτη 28-03-13 και ώρα 13.00 θα 
γίνει στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ η καθιερωμέ-
νη τριμηνιαία ενημέρωση των μελών μας από 
τον Πρόεδρο και το ΔΣ/ΕΑΑΝ.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ημερομηνία 15/1/2013  

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσε-
ων συναντήθηκε την 09-01-2013 με τον Υφυπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας κο. Δ. Ελευσινιώτη στο Γραφείο 
του κου. ΥΦΕΘΑ, με συμμετοχή και Επιτελών του. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι απαντήσεις που 
λάβαμε αναφέρονται κατωτέρω:
α.-Αποφυγή διπλών περικοπών στις συντάξεις των 
αποστράτων και μη προσμέτρηση στο προς περικοπή 
ποσό των μερισμάτων και των ΕκΟΕμ. Ο κος. ΥΦΕΘΑ 
απήντησε ότι έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και η αρμοδιό-
τητα αυτή είναι τώρα στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει 
πιθανότητα να μην προσμετρηθεί το ΕκΟΕμ.
β.-μη περικοπή των συντάξεων για τους εργα-
ζόμενους αποστράτους για ένα χρόνο, οι οποίοι 
εξαιρούνται από σχετική ρύθμιση του Υπουργείου 
Εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του ΓΛκ. Ο κος. 
ΥΦΕΘΑ είπε ότι θα αναλάβει σχετικές ενέργειες.
γ.-Είσοδος αποστράτων στις Λέσχες άλλων Όπλων 
και κυρίως στην Επαρχία. Εδώ υπάρχει το πρόβλη-
μα ότι στην ουσία πλην της ΛΑΕΔ, όλες οι άλλες 
Λέσχες υπάγονται στον Σ.ξ. για τις οποίες οι εν 
ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν εισφορά σε 
αντίθεση με τους αντίστοιχους του ΠΝ και της Π.Α. 
που δεν πληρώνουν. Ο κος. ΥΦΕΘΑ ανέθεσε στο 
Συντονιστικό να του υποβάλει πρόταση που θα πε-
ριλαμβάνει και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που 
αφορά τις Λέσχες, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.
δ.-μείωση επιτοκίου δανεισμού από ΑΟΟΑ και 
επέκταση του χρόνου αποπληρωμής, γιατί πολλοί 
απόστρατοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν. Ο 
κος. ΥΦΕΘΑ είπε ότι θα το εξετάσει.
ε.-Αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης που αφορά 
τον παραθερισμό, σχετικά με την μοριοδότηση των 
αποστράτων, ώστε να μην ακολουθούν την μοριο-
δότηση των εν ενεργεία, αλλά να έχουν δικό τους 

σύστημα που θα καθορίζεται από τις Ενώσεις.
στ.-Δημιουργία Γραφείου Συντονιστικού των τριών 
Ενώσεων στο ΥΠΕΘΑ, που θα στελεχώνεται από τις 
Ενώσεις. Ο κος. ΥΦΕΘΑ είπε ότι θα το εξετάσει.
ζ.-η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και η θέση 
του κου. ΥΦΕΘΑ είναι η χρησιμοποίηση των απο-
στράτων, άμισθα, όπου αυτό είναι δυνατόν.
2.-Γνωρίζεται επίσης ότι το Συντονιστικό των τρι-
ών Ενώσεων σε συνεργασία με τα Δ.Σ. των τριών 
Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ ) προ-
σέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της 
συνταγματικότητας του μνημονίου ΙΙΙ (ν.4033/12), 
διεκδικώντας την κατάργησή του, και την επιστρο-
φή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών 
των μελών τους από την 1η Αυγούστου 2012.
3. Το Συντονιστικό απεφάσισε την ανάθεση αμισθί 
καθηκόντων νομικού του Συμβούλου στον Αντι-
στράτηγο ε.α. (Δ) Θ. καρανίσα επίτιμο Πρόεδρο Ανα-
θεωρητικού Δικαστηρίου μέλος του Δ.Σ./ΕΑΑΣ.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος                      
Πρόεδρος ΕΑΑΣ      

Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα                          
Πρόεδρος ΕΑΑΝ       

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Τζικάκης ΠΝ εα 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Επισμηναγός (Ι) εα Γ. Κασσαβέτης  
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

 Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος εα Σ.Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος του Συντονιστικού
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ημερομηνία 12/2/2013  

Οι Πρόεδροι των 3 Ενώσεων Αποστράτων συνα-
ντηθήκαμε με τον κο. Πρωθυπουργό, παρουσία του 
ΥΕΘΑ κου Παναγιωτόπουλου, μία συνάντηση που 
γίνεται για πρώτη φορά και διήρκησε δύο ώρες.

μεταφέραμε στον κο. Πρωθυπουργό το κλίμα 
απόγνωσης, οργής και αγανάκτησης που επικρατεί 
στον χώρο των αποστράτων, αλλά και των εν ενερ-
γεία συναδέλφων, λόγω των μεγάλων και συνε-
χόμενων περικοπών. Παρουσιάσαμε διεξοδικά και 
με παραδείγματα παραδίδοντας σχετικό υπόμνημα, 
την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι απόστρατοι, συνεπεία των πολλαπλών 
μειώσεων των συντάξεων και των μερισμάτων και 
της επιβολής δυσβάσταχτων φόρων και ειδικά της 
διπλής περικοπής των συντάξεων,  λόγω της προ-
σαρμογής τους στους μισθούς των εν ενεργεία και 
στην συνέχεια της μειώσεώς τους κατά 5-20% και 
της ήδη αποφασισθείσης νέας προσαρμογής για το 
2014. Επίσης ενημερώσαμε τον κο. Πρωθυπουργό 
για τα αντίστοιχα προβλήματα που βιώνουν τα εν 
ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. που έχουν επίπτωση στο 
ηθικό και στο αξιόμαχο των Ε.Δ. και ζητήσαμε την 
επίλυσή τους.

Ο κος. Πρωθυπουργός μας εγνώρισε ότι δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει το βασικό μας αίτημα για το 
2013, λόγω δημοσιονομικών στόχων, ενώ για το 
2014 δεσμεύτηκε ότι θα επιχειρήσει να μην πραγ-
ματοποιηθούν νέες περικοπές στις συντάξεις των 
αποστράτων. Του γνωρίσαμε ότι σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς  μας, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών 
έχει εγγράψει έσοδα 67 εκ.€ για το 2013 από τις πε-
ρικοπές των συντάξεων των αποστράτων, λόγω 
προσαρμογής τους στους μισθούς των εν ενεργεία, 
τελικά θα εισπράξει 204 εκ.€ που σημαίνει ότι οι πε-
ρικοπές του 2014 γίνονται ήδη από το 2013 και ο 

Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον κο. Σταϊκούρα 
να το διερευνήσει άμεσα και να του αναφέρει.

Πέραν των βασικών μας αιτημάτων, του θέσαμε 
θέματα που έχουν πολύ μικρή οικονομική επιβάρυν-
ση, όπως άρση ηλικιακών περιορισμών στην εργασία 
και στην λήψη κανονικής σύνταξης, ρύθμιση στεγα-
στικών δανείων σε Α.Ο.Ο.Α. και Τράπεζες, αποπλη-
ρωμή των χρεών του Δημοσίου προς τα Στρατιω-
τικά Νοσοκομεία, απόκτηση/ έκδοση αποδεικτικών 
ναυτικής ικανότητας (πτυχία Εμπορικού Ναυτικού) 
και δικαίωμα ναυτολόγησης αποστράτων του ΠΝ 
και του Λ.Σ., δημιουργία Γραφείου του Συντονιστι-
κού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων 
(ΝΠΔΔ) στο ΥΕΘΑ για την καλύτερη συνεργασία και 
παρακολούθηση των θεμάτων, ενίσχυση των μετο-
χικών Ταμείων και μέριμνα για τα στελέχη των Ε.Δ. 
που υπηρετούν σε μονάδες παραμεθορίου περιοχής 
και Αιγαίου του Σ.ξ., του ΠΝ και της Π.Α. Σε όλα αυτά, 
ο Πρωθυπουργός έδειξε πλήρη κατανόηση και επι-
κοινώνησε εκείνη τη στιγμή παρουσία μας με τους 
αρμοδίους Υπουργούς και έδωσε εντολή για την 
υλοποίησή τους. Παράλληλα, ο κος. Πρωθυπουρ-
γός άφησε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας του με τους 
τρεις Προέδρους των Ενώσεων.

η μη επίλυση των βασικών μας αιτημάτων, τα 
οποία θεωρούμε ότι είναι δίκαια, δεν μας ικανοποι-
εί και θα συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να αγω-
νιζόμεθα πιεστικά για την ικανοποίησή τους.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος                      
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού

Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ 

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης ΠΑ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ημερομηνία 18/2/2013  

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών 
Ενώσεων Αποστράτων συνεκάλεσε την Δευ-
τέρα 18-02-2013 σύσκεψη όλων των Φορέων 
των Αποστράτων ΝΠΙΔ με σκοπό την ενημέ-
ρωση για την συνάντηση με τον Πρωθυπουρ-
γό και την λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω 
ενέργειες.
 2.-Στην σύσκεψη παρέστησαν οι Πρόεδροι και 
αντιπροσωπείες των Φορέων: EAAΝ, ΕΑΑΣ, 
ΕΑΑΑ, ΑκΙΣ, ΠΟΣ, ΣΑ/ΣΣΑΣ, ΣΑ/ΣΝΔ, ΣΑ/ΣμΥΝ, 
Πμ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΕΑΛΣ, ΠΣΑΑΕΔ-ΣΑ, ΣΑΣΥΔΑ, 
ΣΑΙΡ, ΠΟΔΑΣΑ, ΕΣμΑ, ΣΑ/ΣΤΥΑ, ΣΥΣμΕΔ. 
3.-Στην αρχή ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 
Συμβουλίου ενημέρωσε τους παρισταμένους 
για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
4.-Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν όλοι οι παρι-
στάμενοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους 
και όλοι εξέφρασαν την οργή των μελών τους 
για τις άδικες και άγριες περικοπές στις συντά-
ξεις, όπως και την θέλησή τους για συνέχιση 
του αγώνα.
5.-μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων που διεξήχθησαν σε κλίμα ενότητας 
απεφασίσθηκαν κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα: 
α.-Αποστολή επιστολής σε όλα τα κόμματα του 
Ελληνικού κοινοβουλίου ζητώντας συνάντηση 
για ενημέρωσή τους στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε και ζητώντας την συμπαράστασή 
τους.
β.-Να δωθεί press-conference που θα παρου-
σιάζεται το πρόβλημα των εν ενεργεία και απο-
στρατεία στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
γ.-Να εξετασθεί η δυνατότητα μελλοντικής δη-
μιουργίας πολιτικού φορέα.
δ.-Να αναληφθεί επικοινωνιακή δραστηριότητα 

από όλους τους Φορείς και ατομικά, ώστε να 
φωτίζεται συνεχώς το πρόβλημά μας .
ε.-Να σταματήσουν οι όποιες μεταξύ μας αντιδι-
κίες στο διαδίκτυο, προκειμένου να μην δίδεται 
η εντύπωση ότι υπάρχει διχόνοια μεταξύ μας.
στ.-Να γίνει η συνάντηση που εκκρεμεί μεταξύ 
του Συντονιστικού Συμβουλίου και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, 
σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα των μειώ-
σεων.
ζ.-Επιστροφή των ηθικών αμοιβών (μετάλλια 
και παράσημα) με την υπογραφή σχετικού κει-
μένου που θα συνταχθεί από το Συντονιστικό 
Συμβούλιο. 
η.-΄Εκτακτη έκδοση των περιοδικών των Ενώ-
σεων που να είναι επικεντρωμένα στα οικονο-
μικά θέματα.
θ.-κινητοποιήσεις
*Θα γίνουν κινητοποιήσεις πρώτα σε κλειστό 
χώρο και στην συνέχεια ανοικτή συγκέντρωση 
και πορεία διαμαρτυρίας μέσα στον μάρτιο με 
10ήμερη προειδοποίηση.
*Οι διαμαρτυρίες δεν θα εστιάζονται μόνο στα 
οικονομικά θέματα, αλλά και στα θέματα άμυνας 
και ασφάλειας της χώρας.
*Θα μετάσχουν και οι εν ενεργεία, εφόσον το 
επιθυμούν και το θέμα της στολής θα συζητη-
θεί. 
*Θα γίνουν συγκεντρώσεις εκτός από την Αθήνα 
και σε μεγάλα απομακρυσμένα αστικά κέντρα 
π.χ. Θεσ/κη, ηράκλειο, Ιωάννινα, Αλεξανδρού-
πολη.
*Συγκροτείται Συντονιστικό ΄Οργανο Δράσεων 
(ΣΟΔ) στο οποίο θα μετέχουν οι Πρόεδροι των 
Φορέων που επιθυμούν.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ημερομηνία 21/2/2013  

Ο κος. Πρωθυπουργός κατά την συνάντηση που 
είχε το Συντονιστικό  Συμβούλιο  των τριών Ενώ-
σεων μαζί του την 11-02-13, δεσμεύτηκε ότι θα 
επιχειρήσει να μην πραγματοποιηθούν νέες πε-
ρικοπές στις συντάξεις των αποστράτων.

Ο κος. Στουρνάρας, πρόσφατα, από το βήμα 
της Βουλής και απαντώντας σε επίκαιρη ερώ-
τηση προς τον Πρωθυπουργό του Αρχηγού της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κου. Α.Τσίπρα δε-
σμεύθηκε κατά τον πλέον επίσημο τρόπο ενώπι-
ον του Ελληνικού Λαού ότι δεν θα γίνουν άλλες 
μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

Ο κος. Σταϊκούρας, ο οποίος έλαβε, παρουσία 
μας την 11-02-2013,  εντολή από τον κο. Πρω-
θυπουργό να μας γνωρίσει σχετικά με το θέμα 
που θέσαμε, ότι ενώ για το 2013 το Υπουργείο 
Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει μόνο από 
την μείωση των συντάξεων των αποστράτων 67 
εκ. ευρώ στην ουσία θα εισπράξει 204 εκ. ευρώ, 
ακόμη το διερευνά, αποδεικνύοντας εμπράκτως 
ότι το μέτρο της διπλής περικοπής των συντάξε-
ων των αποστράτων δεν έγινε για δημοσιονομι-
κή προσαρμογή, αλλά τιμωρητικά.

η Βουλή εψήφισε την 18-02-13 τον νόμο 
“Έγκριση της επικαιροποίησης του μεσοπρό-
θεμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016“ που προβλέπει “μείωση συντάξεων 

ενστόλων λόγω νέου μισθολογίου κατά 161,8 
εκ. ευρώ το 2014, 5,1 εκ.ευρώ το 2015 και 5,9 
εκ. ευρώ το 2016, σύνολο 172,8 εκ. ευρώ”, πέ-
ραν των 97,7 εκ. ευρώ. που αναγράφονται για το 
2013 ως “μείωση συντάξεων εξ αιτίας περικο-
πών των ειδικών μισθολογίων “ και παράλληλα 
88,2 εκ.ευρώ για τους εν ενεργεία το 2014,  υπό 
τον τίτλο “Νέο μισθολόγιο για ενστόλους“. Δηλα-
δή με απλά Ελληνικά, οι απόστρατοι ενώ για το 
2013 υπέστησαν μείωση των συντάξεών τους, 
μόνο  συνεπεία της αναπροσαρμογής τους στους 
μισθούς των εν ενεργεία,  μαζί με όλα τα υπόλοι-
πα ειδικά μισθολόγια ύψους 97,7 εκ.ευρώ, κα-
λούνται τώρα μόνον αυτοί να επιβαρυνθούν με 
άλλα 172,8 εκ. ευρώ, που είναι τα διπλάσια της 
περικοπής των μισθών των εν ενεργεία, δηλαδή 
πλήρης παραλογισμός.
Από όλα αυτά προκύπτουν τα ακόλουθα:
α.-Τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των 
Ε.Δ. και των Σ.Α. είναι παιδιά ενός κατώτερου 
Θεού, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, το ότι ο κος. 
Στουρνάρας περικόπτει για το 2014-2016 μΟΝΟ 
τους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών 
των Ε.Δ. και των Σ.Α. 
β.-Την κοροϊδία την έχουμε καταλάβει πλέον 
“Αφήστε να ψηφίσουμε τον νόμο για να πάρου-
με την δόση και μετά βλέπουμε“. και μετά, “Το 

6.-η σύσκεψη θα επαναληφθεί την Δευτέρα 
25-02-2013 στις 10:00 στα Γραφεία της ΕΑΑΑ 
(Χαλκοκονδύλη  5-7ος όροφος) με βασικό θέμα 
τις κινητοποιήσεις και είναι προσκεκλημένοι 
όλοι οι Φορείς.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης ΠΑ
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έχουμε ψηφίσει, δεν γίνεται τίποτα, θα δούμε στο 
μέλλον“.
γ.-Επειδή ένα τέχνασμα για την επίτευξη του 
στόχου των 172,8 εκ. ευρώ είναι η κατάργηση 
των οικονομικών προαγωγών που συζητείται, 
θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι κε-
κτημένο εδώ και πολλά χρόνια και θέλουμε να 
θυμίσουμε στους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.κ. και της 
Ν.Δ. ότι οι μεν ψήφισαν τους ν. 2838/2000 και 
ν.3016/2002 οι δε δεύτεροι τον ν. 3408/2005 
που επέφερε αναδρομική ισχύ από το 2004 στους 
εν λόγω νόμους και τον ν.3620/2007.
δ.-Το βασικότερο συμπέρασμα, όμως δυστυχώς, 
είναι ότι η Τρόικα έχει στοχοποιήσει τις Ένοπλες 
Δυνάμεις και σκοπεύει στην όσο το δυνατόν φτω-
χοποίησή τους, με επακόλουθο την μείωση του 
αξιόμαχού τους και της αποτρεπτικής τους ισχύ-
ος με την ανοχή των κομμάτων που στηρίζουν 
την κυβέρνηση και ότι τα μέτρα που λαμβάνει το 
Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζονται “στο πόδι“ 
και θίγουν κυρίως αυτούς που κατά την εκτίμησή 
τους δεν μπορούν να αντιδράσουν δυναμικά.

Οι απόστρατοι, μετά τις χειρουργικές επεμβά-
σεις στις συντάξεις τους, που τους έχουν φέρει 
σε πλήρη απόγνωση δεν αντέχουν περαιτέρω 

περικοπή ούτε ενός ευρώ και δηλώνουν ότι θα 
παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για την μα-
ταίωση αυτού του σχεδιασμού και βεβαίως θα 
τιμωρήσουν με την ψήφο τους τους εκτελεστές 
αυτών των δόλιων σχεδίων.
Τέλος καλούμε όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευ-
σης να λάβουν θέση επί των αναφερομένων.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος                      
Πρόεδρος ΕΑΑΣ      

Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα                          
Πρόεδρος ΕΑΑΝ       

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Τζικάκης ΠΝ εα 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Επισμηναγός (Ι) εα Γ. Κασσαβέτης  
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

 Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος του Συντονιστικού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 13/13   Ημερομηνία 25/2/2013  

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-
σεων Αποστράτων συνεκάλεσε την Δευτέρα 25-
02-2013 στα Γραφεία της ΕΑΑΑ σύσκεψη όλων 
των Φορέων των Αποστράτων περιλαμβανομέ-
νων και των Ν.Π.Ι.Δ. στη συνέχεια της σύσκεψης 
της 18-02-2013 με σκοπό την δρομολόγηση των 
ενεργειών για κινητοποιήσεις.
2.-Στην σύσκεψη παρέστησαν οι Πρόεδροι και 
αντιπροσωπείες των Φορέων: EAAΝ, ΕΑΑΣ, 

ΕΑΑΑ, ΑκΙΣ, ΠΟΣ, ΣΑ/ΣΣΑΣ, ΣΑ/ΣΝΔ, ΑΝΕΑΕΔ, 
ΣΑ/ΣμΥΝ, Πμ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΕΑΛΣ, ΠΣΑΑΕΔ-ΣΑ, 
ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ, ΠΟΔΑΣΑ, ΕΣμΑ, ΣΑ/ΣΤΥΑ, ΣΑΣ, 
ΠΕΑΠΣ, ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ΣΑΑ/ΣΣΕ 80, κΕΘΑ, ΣΥΣ-
μΕΔ. Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι των Πα-
ραρτημάτων ΕΑΑΣ Λάρισας και ΕΑΑΑ Πρέβεζας 
και Λάρισας.
3.-Στην αρχή ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 
Συμβουλίου ενημέρωσε τους παρισταμένους για 
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τις νέες εξελίξεις που αφορούν τους εν ενεργεία 
και αποστράτους και συγκεκριμένα για τις περι-
κοπές περιόδου 2014-16   που ψηφίστηκαν από 
την Βουλή την 18-02-2013.
4.-Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν όλοι οι παρι-
στάμενοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους 
και όλοι εξέφρασαν την οργή των μελών τους 
για τις άδικες και άγριες περικοπές στις συντά-
ξεις, όπως και την θέλησή τους για συνέχιση του 
αγώνα.
5.-μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων που διεξήχθησαν σε κλίμα ενότητας 
και ομοψυχίας απεφασίσθηκαν, κατά πλειοψη-
φία, τα ακόλουθα:
α.-Εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 09-03-
13 με συμμετοχή εν ενεργεία και αποστράτων. 
η εκδήλωση θα ξεκινήσει την 16.00 από την 
Πλατεία κλαυθμώνος και στη συνέχεια θα γί-
νει πορεία προς την Πλατεία Συντάγματος. Θα 
ληφθεί μέριμνα από όλους τους Φορείς για την 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή περιλαμβανομέ-
νων και των Παραρτημάτων της Περιφέρειας. 
Επειδή ο χρόνος προετοιμασίας είναι μικρός θα 
πρέπει η ειδοποίηση να γίνει μέσω των ηλεκτρο-
νικών εφημερίδων/περιοδικών που εκδίδουν οι 
Φορείς, των sites που υπάρχουν, των sms και 

τηλεφωνικά. Οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν 
από το ΣΟΔ.
β.-Παράλληλα οργάνωση συγκεντρώσων δια-
μαρτυρίας στην Περιφέρεια, αλλά σε άλλες ημε-
ρομηνίες. Ενδεικτικά αναφέρεται συγκέντρωση 
στην Θεσ/κη την Τετάρτη 13-03-13.
γ.-Να δωθεί press-conference που θα παρουσιά-
ζεται το πρόβλημα των εν ενεργεία και αποστρα-
τεία στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
6.-Όλοι συνεφώνησαν στην δημιουργία του Συ-
ντονιστικού Οργάνου Δράσεων (ΣΟΔ) στο οποίο 
κάθε Φορέας θα συμμετέχει με ένα τακτικό και 
ένα αναπληρωματικό εκπρόσωπο, το οποίο θα 
συνέλθει στην ΕΑΑΝ την Πέμπτη 28-02-13 και 
ώρα 13.00.
7.-Επειδή ετέθη θέμα προσκλήσεως στις συγκε-
ντρώσεις που έγιναν και προς αποφυγή παρεξη-
γήσεων θεωρείται αυτονόητη η πρόσκληση των 
Φορέων σε κάθε σύσκεψη που θα γίνεται.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος                      

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης ΠΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 15/13   Ημερομηνία 27/2/2013  

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-
σεων Αποστράτων επισκέφθηκε την 26-02-13 
τον Αρχηγό του κόμματος των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων κο. Π. καμμένο στο Γραφείο του στην 
Βουλή, στο πλαίσιο των επαφών με τους Αρχη-
γούς των κομμάτων, που ξεκίνησε το Συντονι-
στικό Συμβούλιο.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ανέπτυξε τα 

οικονομικά προβλήματα που έχουν τα εν απο-
στρατεία και εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και 
των Σ.Α., συνεπεία των συνεχών και άδικων 
περικοπών, που επεκτείνονται και την περίοδο 
2014-2016,  για τα οποία ο κος. καμμένος ήταν 
ενήμερος.
3.-η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα Εθνι-
κής Άμυνας και Ασφάλειας.
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4.-η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και 
ο κος. καμμένος διαβεβαίωσε το Συντονιστικό 
Συμβούλιο ότι στηρίζει τα αιτήματα των αποστρά-
των και έμπρακτα με την κατάθεση ερωτήσεων 
και επερωτήσεων στην Βουλή. Παράλληλα, μας 
πρότεινε να ετοιμάσουμε σχέδια τροποιήσεων  
νόμων που μας αδικούν, τα οποία να προωθή-
σουμε σε όλους τους Βουλευτές του κοινοβου-
λίου προκειμένου να τα υπογράψουν ονομαστι-
κά, ώστε να αποδείξουν έμπρακτα ο καθένας την 

θέση του, έναντι των ζωτικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα εν ενεργεία και εν αποστρα-
τεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφάλειας. 

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης ΠΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 16/13   Ημερομηνία 1/3/2013  

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-
σεων Αποστράτων επισκέφθηκε την 01-03-
13 τον Αρχηγό του κόμματος Χρυσή Αυγή κο.  
Ν. μιχαλολιάκο στο Γραφείο του στην Βουλή, 
στο πλαίσιο των επαφών με τους Αρχηγούς των 
κομμάτων, που ξεκίνησε το Συντονιστικό Συμ-
βούλιο.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ανέπτυξε τα 
οικονομικά προβλήματα που έχουν τα εν απο-
στρατεία και εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και 
των Σ.Α., συνεπεία των συνεχών και άδικων 
περικοπών, που επεκτείνονται και την περίοδο 
2014-2016,  για τα οποία ο κος. μιχαλολιάκος 
ήταν ενήμερος.
3.-η συζήτησε επεκτάθηκε και σε θέματα Εθνι-

κής Άμυνας και Ασφάλειας.
4.-η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο 
κος. μιχαλολιάκος δήλωσε την στήριξή του στα 
δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία και αποστρατεία 
Στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. και έμπρακτα, με την 
κατάθεση ερωτήσεων και επερωτήσεων στην 
Βουλή.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης ΠΑ

•
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ 
Ν.Π.Δ.Δ.

 Ημερομηνία 8/2/2013  

 κύριε Πρωθυπουργέ
1.-Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι εξα-

θλιωμένοι και χωρίς μέλλον Έλληνες Στρατι-
ώτες μαζί με εξίσου εξαθλιωμένα Στελέχη δεν 
συνθέτουν, παρά το δεδομένο προσωπικό ηρω-
ισμό, εγγύηση για την αποτρεπτική ικανότητα της 
χώρας.

2.-Οι απόστρατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων 
Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας   
(Σ.Α.) τους οποίους εκπροσωπούν οι Ενώσεις 
μας, λαμβάνοντας την σύνταξή τους την τελευ-
ταία ημέρα του Ιανουαρίου έπαθαν “σοκ“ και αι-
σθάνθηκαν θυμό, οργή, αγανάκτηση και θλίψη. 

3.-Οι απόστρατοι μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2012 είχαν υποστεί 7 μειώσεις στη σύνταξή 
τους, ενώ παράλληλα είχαν επέλθει οι επαίσχυ-
ντοι ηλικιακοί περιορισμοί στην εργασία και στην 
λήψη κανονικής σύνταξης .

4.-με τις νέες μειώσεις οι απόστρατοι υφίστα-
νται διπλή περικοπή, μία λόγω προσαρμογής των 
συντάξεων στους αντίστοιχους μισθούς των εν 
ενεργεία και μάλιστα αναδρομικά από τον Αύ-
γουστο του 2012 και στην συνέχεια δεύτερη κατά 
5%-20% από τον Ιανουάριο του 2013, όπως και 
οι υπόλοιποι συνταξιούχοι. κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
οι απόστρατοι υπέστησαν μια τελείως άδικη επι-
πρόσθετη μείωση. και ενώ για τους συνταξιού-
χους του Δημοσίου οι τελευταίες περικοπές είναι 
5%-20% για τους αποστράτους είναι διπλάσιες. 
Συνολικά οι απόστρατοι έχουν υποστεί μειώσεις 
από το 2010 μέχρι σήμερα που αγγίζουν και το 
57%, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα που είναι 
άλλα 16%, όπως στους συνημμένους πίνακες 
παρουσιάζεται.

5.- Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρονται 
στο πρόσφατο έγγραφο του ΓΛκ προς τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας, οι συνταξιούχοι 
Στρατιωτικοί αγγίζουν τον αριθμό των 120.000 
και αναμένεται από την (αναδρομική) μείωση των 
συντάξεών τους, λόγω μείωσης των αποδοχών 
ε.ε. (εξ αντανακλάσεως), να εξοικονομηθούν κο-
ντά στα 66 εκατομμύρια ευρώ (τα 2/3 των 99,7 
εκατομ. ευρώ που αναφέρονται στο μεσοπρό-
θεσμο που κατατέθηκε την 8/2/2013 στη Βουλή 
των Ελλήνων). Λαμβάνοντας όμως υπόψη το 
γεγονός πως ο μέσος όρος των συγκεκριμένων 
κρατήσεων ξεπερνά τα 100 ευρώ το μήνα (και όχι 
32 ευρώ που ...προσδοκά το Γ.Λ.κ.) διαφαίνεται 
πως τελικά θα ΕξΟΙκΟΝΟμηΘΟΥΝ πάνω από 
204 εκατομμύρια ευρώ (ποσό που ξεπερνά ακό-
μα και τις προβλέψεις εξοικονομήσεως οικείων 
πόρων και για το έτος 2014).

Επειδή οι περικοπές που έχουν γίνει στους 
αποστράτους δεν έχουν μελετηθεί  επιμελώς, 
οι συντάξεις έχουν φθάσει στο επίπεδο του 40% 
του μισθού των εν ενεργεία (κατά παρέκκλιση) 
των προβλεπομένων στο συνταξιοδοτικό κώδι-
κα, ήτοι 80% για τους αποστρατευθέντες μέχρι 
31/12/2008 και έως 75% για τους αντίστοιχους 
μέχρι 31/12/2013. 

6.-Τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και κατ΄ 
επέκταση οι απόστρατοι είναι οι αμειβόμενοι με 
τις μικρότερες αποδοχές από όλες τις λοιπές 
κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων, όπως 
φαίνεται στους συνημμένους  πίνακες.

7.-Οι τελευταίες κυβερνήσεις  αφού εξαφάνι-
σαν τα πενιχρά μερίσματα που ελάμβαναν οι από-
στρατοι από τα μετοχικά τους Ταμεία συνεπεία 
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του P.S.I. και αφού φρόντισαν το κράτος να μην 
συνεισφέρει σε αυτά, σε αντίθεση με όλα τα επι-
κουρικά Ταμεία, προσμέτρησαν στα προς  μείωση 
ποσά των κυρίων συντάξεων και αυτά τα πενιχρά 
μερίσματα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μας περι-
κόψουν όσα περισσότερα μπορούσαν. 

8.-η κυβέρνηση είχε λάβει γνώση της αδικί-
ας που είχε δρομολογηθεί, γιατί το Συντονιστικό 
Συμβούλιο των τριών Ενώσεων την είχε ενημε-
ρώσει επίσημα από τον Οκτώβριο του 2012. Την 
ορθότητα της θέσης μας επικύρωσε και το Ελε-
γκτικό Συνέδριο με πρόσφατη απόφασή του.

9.-Πέραν των ανωτέρω,  επειδή οι αρμόδιοι 
φορείς του κράτους, μας θεωρούν πλούσιους, 
μας έχουν επιβάλει σωρεία παράλογων και δυ-
σβάσταχτων φόρων που  αδυνατούμε να καταβά-
λουμε και έτσι λίαν συντόμως πολλοί από εμάς 
θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της φυλάκισης 
για χρέη προς το Δημόσιο.  

κύριε Πρωθυπουργέ,
10. δεν χρειάζεται να σας αναλύσουμε, γιατί 

τα γνωρίζετε, τις θυσίες που υφίστανται καθη-
μερινά τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και των 
Σ.Α., όπως και την προσφορά των αποστράτων 
στην προάσπιση του ΄Εθνους από κάθε επιβο-
λή και να σας υπενθυμίσουμε ότι στους απο-
στράτους υπάρχουν βετεράνοι που πολέμησαν 
για την Πατρίδα και ορφανικές οικογένειες που 
έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στον βωμό 
του καθήκοντος εν καιρώ πολέμου και ειρήνης. 
Πιστεύετε, όπως και εμείς, ότι σε κάθε κράτος δι-
καίου, ο κάθε Δημόσιος Υπάλληλος ή Λειτουργός 
αμείβεται ανάλογα με το έργο το οποίο προσφέ-
ρει, σε συνάρτηση με τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες «μάχεται». Δεν είναι δυνατόν ο Α/ΓΕΕΘΑ 
να αμείβεται με τον χαμηλότερο μισθό στο Δη-
μόσιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι ανάλογη είναι και  
η προσφορά του.

11. κατόπιν των ανωτέρω απαιτούμε:
 α.-κατάργηση μίας εκ των δύο τελευταίων 

περικοπών στις συντάξεις των αποστράτων (ως 
συνημμένη τεκμηρίωση).

β.-μη προσμέτρηση των μερισμάτων στις συ-
ντάξεις που τελικά υπόκεινται στις περικοπές 
των 5-20%. (ως συνημμένη τεκμηρίωση).

γ.-μη περικοπή των συντάξεων για το 2014, 
συνεπεία των μειώσεων των μισθών των εν 
ενεργεία  ή της κατάργησης μισθολογικών προ-
αγωγών (ως συνημμένη τεκμηρίωση).

δ.- κατάργηση της μείωσης 40% (ηλικιακός 
ρατσισμός) για το ποσό άνω των 1.000 ευρώ σε 
όσους αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους και είναι 
κάτω των 55 ετών. 

κύριε Πρωθυπουργέ
Εκφράζοντας την αγωνία και τις κραυγές από-

γνωσης των 120.000 μελών και των οικογενειών 
μας, απαιτούμε να άρετε άμεσα στις κατάφωρες 
αδικίες που συντελούνται εις βάρος μας. Άλλω-
στε δεν απαιτείται μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, 
ούτε αποτελούν ευνοϊκή απόκλιση από τις μειώ-
σεις που υφίστανται οι λοιποί συνταξιούχοι.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος                      
Πρόεδρος ΕΑΑΣ      

Υποστράτηγος εα Ε. Δανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα                          
Πρόεδρος ΕΑΑΝ       

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Τζικάκης ΠΝ εα 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Επισμηναγός (Ι) εα Γ. Κασσαβέτης  
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

 Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ

Πρόεδρος του Συντονιστικού
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α. Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρονται 
στο πρόσφατο έγγραφο του ΓΛκ προς τον Αναπλ. 
Υπουργό Οικονομίας, οι συνταξιούχοι Στρατιωτι-
κοί αγγίζουν τον αριθμό των 120.000 και αναμέ-
νεται από την (αναδρομική) μείωση των συντάξε-
ών τους, λόγω μείωσης των αποδοχών ε.ε. (εξ 
αντανακλάσεως), να εξοικονομηθούν κοντά στα 
66 εκατομμύρια ευρώ. Λαμβάνοντας όμως υπό-
ψη το γεγονός πως ο μ.ο. των συγκεκριμένων 
κρατήσεων ξεπερνά τα 100 ευρω τον μήνα  (και 
όχι 32 ευρώ  που… προσδοκά το Γ.Λ.κ.), διαφαί-
νεται πως τελικά θα εξοικονομηθούν πάνω  από  
τα 204 εκατομμύρια ευρώ (ποσό που ξεπερνά 
ακόμα και τις προβλέψεις εξοικονομήσεως οι-
κείων πόρων και για το έτος 2014).

β.  με το νόμο 4024/2011 με τον οποίο ψηφί-
σθηκε και θεσπίστηκε το ενιαίο μισθολόγιο του 
Δημοσίου Τομέα, με έναρξη ισχύος την 1-7-2011 
και σε αντιστοιχία με το νέο μισθολόγιο των 
Στρατιωτικών του ν.4093/2012, δεν υπήρξε κατά 
την εφαρμογή του, μείωση της συντάξεως των 
Δημοσίων Υπαλλήλων, που αποχώρησαν πριν 
την έναρξη ισχύος του (δεν μιλάμε φυσικά για 
αναδρομικότητα). κατ’ αντιστοιχία θα έπρεπε να 
εφαρμοσθεί και το ίδιο καθεστώς για τους Στρα-

τιωτικούς, αφού διέπονται από το ίδιο νομοθε-
τικό πλαίσιο (ΠΔ 169/2007, κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων, στον οποίον που-
θενά δεν αναφέρεται ούτε καν ως μεταγενέστερη 
τροποποίηση, βάσει της απόφασης Ολομελείας 
του ελεγκτικού Συνεδρίου «για μΕΙΩΣη ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑξΕΩΝ των δικαιούχων».
γ. Για τη στατιστική καταγραφή και παραλληλι-
σμό των μειώσεων που έχουν υποστεί τα λοιπά 
ειδικά μισθολόγια που επικαλείται συνεχώς το 
ΓΛκ, οφείλουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
1.- Τα στελέχη των Ε.Δ.  ποτέ δεν ενετάχθησαν 
στα ειδικά μισθολόγια, καθόσον δεν είχαν και 
ποτέ αντίστοιχες αποζημιώσεις από υπερωρίες, 
δεν διέπονται από τη μονιμότητα της θέσης, δεν 
μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο 
συντάξιμης υπηρεσίας πλην των 5 ετών μονά-
δων εκστρατείας (εφόσον και εάν),έχουν με  τις 
συνεχείς μεταθέσεις αδυναμία εργασίας και των 
συζύγων τους και δεν έχουν γενικά κανένα από 
τα λοιπά «προνόμια» των Δημοσίων Υπαλλή-
λων. 
2. – Λόγω του γεγονότος πως είναι πληθυσμι-
ακά περισσότεροι από τις αντίστοιχες κατηγο-
ρίες φυσιολογικό είναι να επιβαρύνουν με με-
γαλύτερο κόστος τον κρατικό προϋπολογισμό. 
μας διαφεύγει όμως το γεγονός πως ο μ.ο. των 
αποδοχών τους είναι κατά πολύ μικρότερος των 
αντιστοίχων κατηγοριών, ενώ συνεισφέρουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο στην εξοικονόμηση πόρων.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά υπάλληλο μετά 
την μείωση:
-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙκΟΙ: 22.837 (Ποσοστό συμμετοχής 
στην μείωση  45,21%)
-ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ: 55.419 (-//- 25,86%)
-ΔΙκΑΣΤΙκΟΙ: 63.926 (-//- 11,46%)
-ΔΙΠΛΩμΑΤΕΣ: 62.373

1. ΔΙΠΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα

-ΠΑΝΕΠΙΣΤημΙΑκΟΙ: 35.436
-ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ: 47.059

Συγκριτικά στοιχεία ειδικών μισθολογίων:
ΠΑΝΕΠΙΣΤημΙΑκΟΙ
2.348 καθηγητής
2.098 Αν.καθηγητής
1.813 Επ.καθηγητής
1.677 Λέκτορας

ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. (με εφημερίες)
3.722 Συντ. Διευθυντής
3.637 Διευθυντής
3.437 Επιμελητής Α'
3.087 Επιμελητής Β'
2.224 Ειδικευόμενος

ΔΙκΑΣΤΙκΟΙ
4.083 Πρόεδρος ΑΠ και αντίστοιχοι
3.925 Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι
3.555 Αρεοπαγίτης και αντίστιχοι
3.273 Εφέτης και αντίστοιχοι
3.025 Πρόεδρος Πρωτοδικών
2.758 Πρωτοδίκης και αντίστιχοι
2.287 Πάρεδρος Πρωτοδικείου
2.145 Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙκΟΙ:
2.953 Α/ΓΕΕΘΑ
2.549 Α/ΓΕΣ
2.347 Α/ΓΕΠΣ
2.170 Αντιστράτηγος
2.019 Υποστράτηγος
1.934 Ταξίαρχος
1.724 Συνταγματάρχης
1.579 Αντισυνταγματάρχης
1.467 Ταγματάρχης 
1.397 Λοχαγός 
1.264 Υπολοχαγός 

1.149 Ανθυπολοχαγός 
997 Ανθυπασπιστής

3-. Από κανένα στοιχείο και συναφείς υπολογι-
σμούς ε.α. συναδέλφων,  δεν τεκμαίρεται ο ισχυ-
ρισμός του ΓΛκ πως, η μείωση είναι της τάξεως 
μόνο του 8%. μια ματιά στον παρακάτω  πίνακα   
πείθει και τον πιο αδαή με το θέμα:

4-. η «ειδική μεταχείριση» που φαίνεται να επικα-
λείται το Γ.Λ.κ. καταρρίπτεται με το γεγονός πως  
τα ηλικιακά όρια για τις συντάξεις (άνω και κάτω 
των 55 με μείωση 40% πάνω από τα 1.000 ευρώ) 
και το εργασιακό (άνω και κάτω των 53) πλήττουν 
κΑΤΑ κΥΡΙΟ ΛΟΓΟ του Στρατιωτικούς, που κάνο-
ντας χρήση του συνταγματικού τους δικαιώματος  
υποβολής αίτησης αποστρατείας και με δεδομένο 
την ασφάλισή τους από τα 18 έτη, ευρέθησαν στην 
ηλικία του 50ού έτους, με 1.000 ευρώ, μ.ο. συντά-
ξεως, πλήθος αναγκών και χωρίς τη δυνατότητα 
συμπλήρωσης του οικογενειακού τους εισοδήμα-
τος, με τον «εφιάλτη» της αναστολής της συντάξε-
ώς τους, να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους.
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  5. Δεν κατανοούμε τον υπολογισμό στη μείωση 
του 5.10,15% επί του συνόλου των αποδοχών συ-
ντάξεων και μερισμάτων, τη στιγμή που ειδικά τα  
Ε.κΟ.Ε.μ. και δεν είναι επικουρικά ταμεία και δεν 
έχουν ποτε επιβαρύνει τον κρατικό «κορβανά».
   6 -  Στην προσπάθεια εξεύρεσης ισοδυνάμων μέ-
τρων, παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες, για 
περαιτέρω  προβληματισμό:

Ακόμα και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης που είχε εκ-
δώσει προεκλογικά ο τομέας Άμυνας της Ν.Δ. (όπως 
μας ειπώθηκε και επανειλημμένως σε συναντήσεις 
με τους φορείς των αποστράτων), πέραν των υπολοί-
πων δεσμεύσεων, το πρώτο μέλημά της εφόσον θα 
αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν η κα-
τάργηση των ηλικιακών ρατσισμών ήτοι η κατάργηση 
για τουλάχιστον 5.800 στελέχη μας, της μείωσης 40% 
για το ποσό άνω των 1000 ευρώ, σε όσους αποστρα-
τεύθηκαν με αίτησή τους και είναι κάτω των 55 ετών. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ρητά και σε έντονη γραφή 
(bold): «η Νέα Δημοκρατία θα άρει τον άδικο ηλικιακό 
«ρατσισμό» των Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών, 
που εισήγαγε το ΠΑΣΟκ και δεσμεύεται να αποκατα-
στήσει το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων». Το συ-

γκεκριμένο άρθρο του νόμου 4024/2011, εκτός από 
το γεγονός πως καταπατά βασικές αρχές ισότητας και 
αναλογικότητας της Ε.Σ.Δ.Α., νομοθετήθηκε μεταγε-
νεστέρως από την αποστρατεία αυτών των στελεχών 
δημιουργώντας τους τεράστια προβλήματα, όταν τόσο 
η ηλικία τους (με αυξημένες οικογενειακές ανάγκες 
και παιδιά μη ενηλικιωμένα) όσο και το εργασιακό 
καθεστώς, τους  οδηγούσε σε «κοινωνικό» αδιέξοδο.  
Σε όλα τα ανωτέρω ήλθαν να προστεθούν και οι λοι-
ποί ηλικιακοί ρατσισμοί όπως κάτω των 60 (περικοπή 
δώρων-επιδομάτων αδείας), κάτω των 53 (αναστολή 
συντάξεως σε περίπτωση εργασίας), κάτω των 60 (νέα 
εισφορά αλληλεγγύης  6 έως 19% για ποσά άνω των 
1700 ευρω, ακαθαρίστων), στους οποίους συμπερι-
λαμβάνονται τα συγκεκριμένα στελέχη.

2. ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ.
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ΘPHΣKEYTIKA ΘEMATA

Tα Χριστούγεννα πλησίασαν. Ήδη βρι-
σκόμαστε στο τέλος του Σαραντα-
ήμερου. Οι ετοιμασίες βρίσκονται 

σε μεγάλη ένταση. Γιατί όμως; Διότι ο κάθε άνθρω-
πος τις άγιες αυτές μέρες που έρχονται θέλει και-
νούργια και καλά ρούχα, δέντρα και άλλα στολίδια, 
διακοσμητικά, για να στολίσει το σπίτι του, νόστιμα 
γλυκίσματα, ωραία γαλοπούλα και λοιπά φαγώσι-
μα. και καλά άσχημα είναι αυτά; Όχι αρκεί να μην 
μείνουμε εκεί. Αρκεί στόχος μας και σκοπός μας 
να μην είναι όλα αυτά. Αυτά αρκεί να είναι μέσα 
για ένα καλύτερο εορτασμό και όχι ο σκοπός των 
Χριστουγέννων.

μεθαύριο, ευσεβείς Χριστιανοί, γιορτάζουμε τα 
Χριστούγεννα. Τι είναι όμως Χριστούγεννα; Χρι-
στούγεννα είναι η έλευση του Σωτήρος Χριστού 
στη γη. Τηρεί ο Θεός την υπόσχεσή του προς τους 
παραπεσόντας πρωτόπλαστους και τώρα που ήλθε 
το πλήρωμα του χρόνου γίνεται άνθρωπος, γίνεται 
νομοθετούμενος ο νομοθέτης, για να εξαγοράσει 
όλους τους «υπό νόμον» για να έχουμε τη χαρά να 
λέμε «αββά ο Πατήρ», για να αποκτήσουμε παρρη-
σία προς το Θεό και να Τον έχουμε Πατέρα. Έρχεται 
για να θέσει τον τέλειο νόμο Του, να αναδιαμορ-
φώσει την κοινωνία και προπαντός για να σώσει 
όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους με τη Σταυ-
ρική Του θυσία.

Ευσεβείς πιστοί, η μοναδικής ιδιαιτερότητας νύ-
χτα των Χριστουγέννων πλησιάζει. με τα στολίδια, 
τα φαγητά και τα «ρεβεγιόν» δεν σωζόμαστε. Δεν 
αξιοποιούμε την έλευση του Σωτήρος. η εκκλησία 
ψάλλει: «Θεός εν σαρκί εφάνει, Σωτήρ των ψυχών 
ημών». Όταν έρχεται ένας επίσημος, μεγάλος λυ-
τρωτής, για να μας σώσει από μια δύσκολη κατάστα-

ση, όλοι τρέχουμε, με αλλαλαγμούς, στο αεροδρό-
μιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. κάτω από 
τους θόλους των Ιερών Ναών να αναζητήσουμε το 
πνευματικό αεροδρόμιο. Εκεί σε μια φάτνη ζώων 
ταπεινή μας περιμένει ο μοναδικός, για να μας σώ-
σει. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να θέσουμε τέρμα σε 
μια ή περισσότερες, σε οποιαδήποτε υλική προετοι-
μασία, όταν γίνεται με υπερβολή. Αυτό τον καιρό 
πρέπει να μας απασχολήσουν η πνευματική προετοι-
μασία, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η προσευχή, η 
ελεημοσύνη, η ψυχολογική προετοιμασία για την 
έλευση του Σωτήρος.

Ευσεβείς Χριστιανοί ας συνειδητοποιήσουμε, ότι 
τα Χριστούγεννα τα εφετεινά η κοινωνία είναι όσο 
ποτέ άλλοτε αναστατωμένη και δυστυχισμένη. Αλ-
λά, ας μην απογοητευθούμε, η ελπίδα ήλθε, σε 
λίγες μέρες γεννάται. Γεννάται σε ζωή δυστυχίας 
για να γίνουμε χαρούμενοι εμείς. και εφέτος είναι 
παρών ο ίδιος. Εμείς ας προχωρήσουμε, ας σκύ-
ψουμε ευλαβικά, ας βάλουμε στόχο την εφαρμογή 
του αλάνθαστου θελήματός του, ας τον λατρεύου-
με και ας τον πάρουμε μέσα στη ψυχή μας με τη 
Θεία μετάληψη. Ας απελπιστούμε από τον κόσμο  
και ας δώσουμε τα πάντα στο Χριστό μας. Παράλ-
ληλα ας μεταδώσουμε τη χαρά μας και την αλήθεια 
και σε άλλους. Είναι και αυτό ένα είδος ιεραποστο-
λής, τώρα, που χίλιες δυο αιρέσεις μας περιβάλ-
λουν. Αν πράξουμε τα ανωτέρω, θα γίνουμε ενω-
μένοι και αγαπημένοι γύρω από τον Σωτήρα μας.

Είθε τα φετεινά Χριστούγεννα να γίνουν η κα-
λή αρχή, ώστε οι καταστάσεις να μην είναι πλέον 
κρίσιμες, αλλά παντού να βασιλεύει η ειρήνη 
και η ευδοκία, η αγάπη και η ενότητα όπως ο 
ίδιος διδάσκει. 

η γέννηση του θεανθρώπου ως σωτήρος  
H σωστή υποδοχή Tου

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

H Mικρασιατική καταστροφή

E φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη 
θλιβερή χρονιά του 1922, τη χρονιά της 
μικρασιατικής καταστροφής, που έφερε 

το ελληνικό έθνος στο χείλος της αβύσσου. Οι 
πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονι-
κές τους εστίες της μητέρας Ιωνικής γης, του Πό-
ντου, της Πισιδίας, της καππαδοκίας, της Θράκης 
και άλλων περιοχών, θα έλθουν κατά χιλιάδες 
ρημαγμένοι, καθημαγμένοι στη φτωχή Ελλάδα να 
συνεχίσουν όπως μπορούν τη ζωή τους.

Έχουν γραφεί πολλά, πάρα πολλά, για την τρα-
γική εκείνη χρονιά του 1922. Όσα, όμως, και να 
γραφούν, ποτέ δεν θα είναι αρκετά για να περι-
γράψουν τα απάνθρωπα γεγονότα και τις τραγι-
κές στιγμές που αντιμετώπισε ο ελληνισμός της 
μικρασίας. η χρονιά του 1922 μπορεί να χαρα-
κτηρισθεί από τις φρικτότερες, αν όχι η φρικτό-
τερη, για τον ελληνισμό.

το ιστορικό πλαίσιο
η λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την 
Ελλάδα σε άσχημη οικονομική κατάσταση. μία 
επικίνδυνη πόλωση των πολιτικών δυνάμεων, 
δεν προμήνυε αισιοδοξία. Υπ’ αυτές τις συνθή-
κες, η Ελλάς εμπλέκεται σε μία περιπέτεια η 
οποία, από την πρώτη κιόλας στιγμή, θα αποδει-
χθεί δυσανάλογη με την αντοχή και τις δυνατό-
τητές της.

Στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι ο Βενιζέλος 
υποστηρίζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα 
εδαφικών διεκδικήσεων, στη Βόρειο Ήπειρο, τη 
Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα μικρασιατικά 
παράλια, ενώ αφήνει αιχμές για παραχώρηση 
των Δωδεκανήσων. Οι διεκδικήσεις αυτές, όχι 
μόνο προσέβλεπαν στο να επιφέρουν ένα απο-

φασιστικό πλήγμα κατά της Βουλγαρίας και της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά συνέπιπταν 
σχεδόν απόλυτα με τα εδαφικά όρια της μεγά-
λης Ιδέας. Για την ευρύτερη περιοχή της κων-
σταντινούπολης και της ζώνης των Στενών κα-
θιερώνεται διεθνές καθεστώς υπό την αιγίδα της 
κοινωνίας των Εθνών και παράλληλα ιδρύεται 
ανεξάρτητο αρμενικό κράτος. με τον τρόπο αυτό 
ο ελληνικός πληθυσμός των περιοχών αυτών θα 
διέφευγε από τον άμεσο έλεγχο της τουρκικής 
διοίκησης.

Το Ανατολικό Ζήτημα –η εξεύρεση, δηλαδή, 
μιας συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των νικητρι-

Ο  Ύπατος Αρμοστής Σμύρνης Αριστείδης Στεργιάδης 
(δεύτερος από αριστερά με πολιτική ενδυμασία) 
του οποίου ο ρόλος υπήρξε αμφιλεγόμενος. Στη 
φωτογραφία, με ανώτατους αξιωματικούς του 
Στρατεύματος (τρίτος από δεξιά ο Πάγκαλος).  
Πηγή: «ΕΛΛΑΔΑ 20ός αιώνας, Β' Τόμος, Τα γεγονότα, 
Εκδόσεις Απογευματινή Α.Ε.»

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά
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(1)  Βλέπε Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος Σπ. μαρκεζίνη, Τόμος 4ος, σελ. 287

ών δυνάμεων για το διαμελισμό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας– συνεχίζει να εκκρεμεί, λόγω 
των αντικρουομένων συμφερόντων.

Το μάρτιο του 1919 στρατεύματα αποβιβάζο-
νται στην Αττάλεια και την καταλαμβάνουν χω-
ρίς εντολή του Συμμαχικού Συμβουλίου, γεγονός 
που θορυβεί Παρίσι και Λονδίνο. Οι Άγγλοι και οι 
Γάλλοι συμφωνούν να σταλεί Στρατός να κατα-
λάβει τη Σμύρνη, για να αποτρέψουν μία πιθανή 
επέκταση της ιταλικής κατοχής στο Σαντζάκιο της 
Σμύρνης, πλην όμως δεν διαθέτουν στρατό για 
το σκοπό αυτό. Τότε, ο κλεμανσώ και ο Λόυντ 
Τζωρτζ ρωτούν τον Βενιζέλο και αυτός προθύ-
μως δέχεται να καταλάβει με ελληνικό στρατό 
τη Σμύρνη για να ασφαλίσει την εκεί τάξη, όπως 
είχε αποστολή.

Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη
Στις 15 μαΐου 1919 η 1η μεραρχία του Α΄ Σώμα-
τος Στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη εν μέσω ζη-
τωκραυγών και έξαλλου ενθουσιασμού από τους 
Έλληνες κατοίκους, ενώ ο ιερομάρτυς μητροπο-
λίτης Χρυσόστομος με όλο τον κλήρο ευλογούσε 
τους αποβιβαζομένους ευζώνους. Στο διάγγελμά 
του προς το λαό της Σμύρνης ο Βενιζέλος αφού 
ανέφερε την εκεί αποστολή του ελληνικού στρα-
τού, σημείωνε: «Οι ομογενείς εννοούσιν ότι η από-
φασις αυτή ελήφθη, διότι εν τη συνειδήσει των 
διευθυνόντων το Συνέδριον είναι αποφασισμένη 
η ένωσις της Σμύρνης μετά της Ελλάδος». Είναι 
περίεργον πώς ο Βενιζέλος προεξοφλούσε την 
παραχώρηση της Σμύρνης. Φαίνεται από τη ζωηρή 
επιθυμία του που είχε καταστεί βίωμά του, όπως 
αναφέρει ο Σπ. μαρκεζίνης.1

Από την πρώτη στιγμή και για τις επόμενες 
ημέρες δημιουργούνται συγκρούσεις και συ-

μπλοκές με τους Τούρκους ενισχυομένους και 
από ατάκτους (Τσέτες) με την υπόθαλψη των Ιτα-
λών, που υποχρεώνουν τις ελληνικές δυνάμεις 
να καταλάβουν τις πόλεις Αϊδίνιο, Νυμφαίο, Πέρ-
γαμο, μενεμένη, κυδωνίες (Αϊβαλί) γύρω από τη 
Σμύρνη, για να επιβάλουν την τάξη. Ενεργούσαν 
ουσιαστικά σε ρόλο αστυνομικής δύναμης, σύμ-
φωνα με τις εντολές των Συμμάχων.

Η προέλαση του Ελληνικού Στρατού  
στη Μ. Ασία
Τον Ιούνιο του 1920 αρχίζει η προέλαση του Ελ-
ληνικού Στρατού στην ενδοχώρα της μ. Ασίας 
με το Α΄ Σώμα Στρατού στην ανατολική πλευρά 
(Φιλαδέλφεια) και το Σώμα του Στρατού Σμύρνης 
προς τα βόρεια (Αξάριο-Σόμα-Πάνορμος).

Υπ’ αυτές τις συνθήκες υπογράφεται η Συνθή-
κη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) που είναι 
λίαν ευνοϊκή για τις ελληνικές θέσεις και ταπει-
νωτική για τους Τούρκους, με αποτέλεσμα να 
συσπειρωθούν γύρω από το κεμαλικό κίνημα. 
η Συνθήκη –επιστέγασμα των διπλωματικών 
ενεργειών του Βενιζέλου– προβλέπει την προ-
σάρτηση της Ανατολικής Θράκης στην Ελλάδα 
(τη Δυτική είχε πάρει με τη Συνθήκη του Νεϊγύ), 
της Ίμβρου, της Τενέδου, των Δωδεκανήσων 
(πλην της Ρόδου) και το δικαίωμα κατοχής και 
διοίκησης του βιλαετίου Σμύρνης για 5 χρόνια με 
ψιλή, μόνο, άσκηση της σουλτανικής επικυριαρ-
χίας. μετά παρέλευση της πενταετίας θα γινόταν 
δημοψήφισμα και οι κάτοικοι θα αποφάσιζαν αν 
επιθυμούσαν ένωση με την Ελλάδα.

η Συνθήκη των Σεβρών αποτελεί μέγα δι-
πλωματικό επίτευγμα, αλλά πέρασε στην Ιστο-
ρία ως «νεκρό γράμμα», καθόσον κανένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, πλην της Ελλάδος, δεν 
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προχώρησε στην επικύρωση και, κατ’ επέκταση, 
στην εφαρμογή της. Ο Γάλλος Πρόεδρος Πουαν-
καρέ θα πει: «η Συνθήκη είναι πιο εύθραυστη και 
από τις πορσελάνες», που παρασκευάζονται στο 
ομώνυμο προάστιο.

Την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου του 
1920 όπου ηττάται το κόμμα του Βενιζέλου, η 
κυβέρνηση Δ. Ράλλη σπεύδει να διαβεβαιώσει 
τους Συμμάχους ότι δεν θα διαφοροποιηθεί από 
την προκάτοχό της, τουλάχιστον στην εξωτερική 
πολιτική. η βασιλόφρων παράταξη το βλέπει σαν 
μόνη διέξοδο προκειμένου να αποτινάξει το γερ-
μανόφιλο παρελθόν που της καταλογίζουν και να 
μπορέσει να επιβιώσει στο μεταπολεμικό κόσμο.

Διενεργείται τυπικό δημοψήφισμα στις 5 Δε-
κεμβρίου και επιστρέφει ο βασιλιάς κωνστα-
ντίνος στις 19 Δεκεμβρίου του 1920, παρά τις 
αντιρρήσεις των Συμμάχων. Αυτό δίνει μία λα-
μπρή ευκαιρία σ’ αυτούς που αρνούνται να βοη-
θήσουν την Ελλάδα να προβάλουν, απαράδεκτη 

μεν, αλλά εύκολη πρόφαση. Οι Σύμμαχοι για 
λόγους καθαρά ιδίων συμφερόντων, έχουν δια-
φοροποιήσει τη στάση τους έναντι της Ελλάδος 
στο μικρασιατικό. η Ιταλία θεωρεί ότι αδικείται 
σε θέματα εδαφικών διεκδικήσεων, ενώ Βρε-
τανοί και Γάλλοι έρχονται σε ρήξη μεταξύ τους. 
Είναι επομένως τελείως ανεδαφικό και καθαρά 
ελληνοκεντρικό να υποστηρίζεται ότι η κυβερνη-
τική μεταβολή του φθινοπώρου του 1920 στην 
Ελλάδα υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της μικρα-
σιατικής καταστροφής.

η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά 
και επείγουσα από στρατιωτική άποψη. η γραμμή 
του μετώπου έχει προωθηθεί μέχρι τη Νικομή-
δεια και το Ουσάκ, με την έγκριση βεβαίως των 
Συμμάχων, αλλά χωρίς τη συμπαράστασή τους. 
Ο Βενιζέλος αντιμετώπιζε απαγκίστρωση. Την 
ίδια άποψη είχε και ο αντιστράτηγος Αλέξανδρος 
μαζαράκης-Αινιάν, αλλά και ο υποστράτηγος Ιω-
άννης μεταξάς, από τους στενότερους, άλλοτε, 
συνεργάτες του κωνσταντίνου. Τώρα είχε πέσει 
σε δυσμένεια λόγω των ανησυχιών που διατύ-
πωνε, ευθύς εξ αρχής, για την εκστρατεία της μι-
κράς Ασίας. μάλιστα το μάρτιο του 1921 ο πρω-
θυπουργός Δημήτριος Γούναρης του προσφέρει 
την αρχιστρατηγία αλλά ο μεταξάς αρνείται γιατί 
διαφωνεί με την ακολουθητέα τακτική, λέγοντας: 
«Αντί να σπάζωμεν το κεφάλι μας εις τας οχυρώ-
σεις του κεμάλ, να τον αφήσωμεν να σπάση τα 
μούτρα του εις τα ειδικάς μας οχυρώσεις».

Την Άνοιξη του 1921 συγκαλείται στο Λονδίνο 
διεθνής συνδιάσκεψη για λύση του μικρασιατι-
κού με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, εκπρο-
σώπων του κεμαλικού κινήματος με σκοπό να 
συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, η οποία τελικά δεν 
τελεσφόρησε. η κυβέρνηση Ν. καλογερόπουλου 
αποφασίζει την άμεση επίθεση του ελληνικού 
στρατού για κατάληψη του Εσκί-Σεχίρ και του 
Αφιόν καραχισάρ, κρίνοντας πως η στρατιωτική 

Η απόγνωση και ο πόνος έχουν χαράξει ανεπανόρθωτα 
την ψυχή των προσφύγων
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ακινησία αποβαίνει σε όφελος του εχθρού, που 
ενισχύει τις δυνάμεις του. Δυστυχώς η εαρινή 
επίθεση λήγει στις 31 μαρτίου με αποτυχία, παρά 
το σκληρό αγώνα των Ελλήνων στρατιωτών.

Στα τέλη μαρτίου του 1921 ο Γούναρης ανα-
λαμβάνει πρωθυπουργός και αποφασίζει να εκ-
βιάσει δυναμική λύση στη μικρά Ασία. Στα μάτια 
της κοινής γνώμης θα μπορούσε να δικαιολογη-
θεί μία παράταση των εχθροπραξιών με στόχο 
την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας, εφόσον 
το κεμαλικό κίνημα είχε απορρίψει στο σύνολό 
της, ως απαράδεκτη, τη Συνθήκη των Σεβρών. 
Πρόκειται για μία θεαματική μεταστροφή, ενώ 
παραμερίζονται συνειδητά ορισμένες προκατα-
λήψεις έναντι των Συμμάχων. Τα πράγματα όμως 
είναι διαφορετικά, όχι μόνο από πλευράς εξω-
τερικών παραγόντων, αλλά και εσωτερικών. Το 
έθνος δεν μάχεται πλέον ενωμένο, αλλά γίνεται 
μεγάλη προπαγάνδα, μέσα στο στράτευμα από 
αντιπολιτευτικούς παράγοντες, ο στρατός είναι 
κουρασμένος να πολεμά 10 χρόνια, από το 1912, 
και ο αγώνας είναι κρισιμότερος.

Ο βασιλιάς κωνσταντίνος μαζί με τον Γούναρη 

και πολλούς επιτελείς στις 29 μαΐου 1921 πη-
γαίνουν στη Σμύρνη, για να τονώσουν το ηθικό 
των στρατιωτών. Σε πολεμικό συμβούλιο της 
3ης Ιουνίου στο κορδελιό λαμβάνονται οι τελικές 
αποφάσεις για την πορεία των επιχειρήσεων.

Τον Ιούνιο, η Αντάντ επανέρχεται με προτάσεις 
δυσμενέστερες από εκείνες του Λονδίνου. Συ-
γκεκριμένα, γινόταν λόγος για αποστρατιωτικο-
ποίηση της Ανατ. Θράκης και αποχώρηση του Ελ-
ληνικού Στρατού από τη Σμύρνη. Αντίθετα, στους 
κεμαλικούς έδιναν περισσότερα από πριν για να 
απαγκιστρωθούν από την επιρροή της Σοβιετικής 
Ένωσης. Ο Βενιζέλος έβλεπε θετικά τη συμμαχι-
κή διαμεσολάβηση, αλλά ο Γούναρης επιλέγει το 
νέο γύρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

η μεγάλη θερινή επίθεση της Ελληνικής Στρα-
τιάς αρχίζει στις 29 Ιουνίου και η πρώτη φάση της 
στέφεται από επιτυχία. καταλαμβάνονται το Εσκί-
Σεχίρ (Δορύλαιο), κιουτάχεια (κοτύαιο), Αφιόν 
καραχισάρ, αλλά ο κύριος όγκος του τουρκικού 
στρατού διαφεύγει.

Ο πανηγυρισμός, μετά τη νίκη, τον Ιούλιο του 1921 στο Εσκί Σεχίρ.
Πηγή: «ΕΛΛΑΔΑ 20ός αιώνας, Β' Τόμος, Τα γεγονότα, Εκδόσεις Απογευματινή Α.Ε.»

συνεχίζεται
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Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

H Δημιουργία της θάλασσας

O μ. Βασίλειος ερμηνεύοντας το «και εί-
δεν ο Θεός ότι καλόν» (Γεν. 1, 10) διευ-
κρινίζει ότι η φράση αυτή δεν σημαίνει 

ότι η θάλασσα επέδειξε στο Θεό ένα ευχάριστο 
θέαμα. κριτήριον του κάλλους είναι η λογική της 
δημιουργίας. «καλή ότι πηγή της περί γην απάσης 
νοτίδος (υγρασίας) εστί το της θαλάσσης ύδωρ· 
καλή τοίνυν η θάλασσα τω Θεώ και διά την εν τω 
βάθει της ιμάδος υποδρομή (επιστρέφει η υγρα-
σία της στο βάθος της γης).

 »καλή, ότι περισφίγγει τας νήσους, ομού μεν 
κόσμον αυταίς ομού δε και ασφάλειαν παρεχομέ-
νη δι’ εαυτής. Έπειτα και ότι διεστώσας ηπείρους 
συνάπτει δι’ εαυτής, ακώλυτον τοις ναυτιλλομέ-
νοις την επιμιξίαν παρεχομένη.

»καλή, ότι και πλούτου πρόξενος εμπόροις γί-
νεται και τας του βίου χρείας επανορθούται ραδί-
ως, εξαγωγήν54 μεν των περιττών τοις ευθυομέ-
νοις παρεχομένη, επανόρθωσιν δε του λείποντος 
χαριζομένη τοις ενδεέσι».

και κλείνει ο ιεροφάντης Βασίλειος με το θαυ-
μαστικό ερώτημα: «και πόθεν εμοί όλον ιδείν με-
τά ακριβείας της θαλάσσης το κάλλος, όσον τω 
οφθαλμώ του ποιήσαντος κατεφάνη;».

«Συγκεντρώθηκε η θάλασσα για να ησυχάσει 

και γαληνεύσει στις αποθήκες των κοιλωμά-
των της γης, όπου σχηματίσθηκαν αυτόματα στις 
ακτές με θεϊκό πρόσταγμα όρμοι και λιμάνια μέσα 
σε κοιλότητες και συμφιλίωναν την θάλασσαν με 
την ξηράν», θα γράψει ο άγιος Γρηγόριος Νύσ-
σης στο βιβλίο του Περί κατασκευής του ανθρώ-
που, στ. 1, 5. και συνεχίζει ο Γρηγόριος Νύσσης: 
«Όσα φαίνονται μέσα στην κτίση είναι απότοκα 
της στάσης και της κίνησης […] η μεταξύ σχέσις 
των αντιθέτων γίνεται μέσω των ενδιαμέσων 
δημιουργημάτων που παρεμβάλλονται μεταξύ 
αυτών των δύο αντιθέτων.

»Στη βάση αυτή και το υγρό στοιχείο με διπλές 
ιδιότητες (βάρος, κυματική ενέργεια) προσαρμό-
ζεται προς το καθένα από τα αντίθετα, δηλαδή γη 
και θάλασσα. με το βάρος το νερό έχει οικειότη-
τα προς τη γη, ενώ με την κυματική ενέργεια δεν 
είναι αποξενωμένο από την κινητή φύση. Έτσι 
συμφιλιώθηκε η θάλασσα προς την ξηρά».

Τέταρτη ημέρα: Εμφανίζεται ο ήλιος, η σελήνη 
και τα αστέρια. «και είπεν ο Θεός γεννηθήτωσαν 
φωστήρες […] και έστωσαν εις σημεία και και-
ρούς και εις ημέρας και ενιαυτούς» (Γεν. 1, 4).

η φράση «έστωσαν εις σημεία…» αναφέρεται 
σε ατμοσφαιρικές μεταβολές και τις εποχικές 

54.  Εδώ ο μ. Βασίλειος ακριβολογεί με οικονομικό λόγο στον ορισμό του θαλάσσιου (και γενικότερα) εμπορίου. μεταξύ δύο χωρών 
γίνεται ανταλλαγή προϊόντων στη βάση του οικονομικού οφέλους που προκύπτει γι’ αυτές. η παραγωγή προϊόντος Α γίνεται με 
χαμηλότερο κόστος στην εξαγωγική χώρα και πωλείται στη χώρα εισαγωγής, την οποία δεν συμφέρει δέσμευση πολλαπλασίων 
οικονομικών πόρων για την παραγωγή του προϊόντος Α.

B' μέρος
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καιρικές μεταβολές. Από τη μακροχρόνια παρα-
τήρηση των δύο μεγάλων φωστήρων, του ηλίου 
και της σελήνης, οι άνθρωποι αντλούν χρήσιμες 
πληροφορίες για τον καιρό (άνεμοι, βροχή, ξη-
ρασία).

Οι εναλλαγές των εποχών, όπως γνωρίζου-
με, συνδέονται με τη θέση του ήλιου στα τέσσερα 
ηλιοστάσια: 21 Ιουνίου (θερινό), 21 Σεπτεμβρίου 
(φθινοπωρινό), 21 Δεκεμβρίου (χειμερινό) και 21 
μαρτίου (εαρινό). Ο ήλιος συνδέεται με την ημέ-
ρα και η σελήνη με τη νύχτα.

Ο Ιησούς αναφέρθηκε σε σημάδια καιρού στην 
ευαγγελική περικοπή μτ 16, 3. «Οψίας γενομέ-
νην λέγετε· πυρράζει γαρ ο ουρανός. και πρωί· 
σήμερον χειμών· πυρράζει γαρ στυγνάζων ο 
ουρανός» («Όταν βραδιάσει, λέγετε: θα έχουμε 
καλοκαιρία, διότι είναι κόκκινος ο ουρανός. και 
το πρωί βλέπετε προς την ανατολή και λέγετε: 
σήμερα θα είναι κακοκαιρία, διότι ο ουρανός εί-
ναι κόκκινος και νεφελώδης»).

Άλλα φαινόμενα-σημεία που αναφέρει ο μ. 
Βασίλειος είναι το αλώνι γύρω από τον ήλιο ως 
προμήνυμα βροχής ή βίαιου ανέμου, τα είδωλα 
ηλίου (ανθήλιοι) να τρέχουν μαζί με τον ήλιο ως 
προμηνύοντα μετεωρολογικά φαινόμενα, οι ρα-
βδώσεις μέσα στην έγχρωμη ζώνη του ουράνιου 
τόξου καθέτως προς τα σύννεφα ως ενδείξεις 
βροχών ή μεγίστης ατμοσφαιρικής μεταβολής, η 
λεπτή και καθαρή σελήνη επί τριήμερο ως υπο-
σχόμενη καλοκαιρία, η σελήνη παχιά στα άκρα του 
δρεπάνου και κάπως κόκκινη ως προμηνύουσα 
βιαία πνοή νοτίου ανέμου ή βροχές δυνατές.

Ως σημεία συντέλειας του κόσμου, ο κύριος, 
σύμφωνα με τον ευαγγελιστή ματθαίο (24, 29), 
προείπε: «Ευθέως δε μετά την θλίψιν των ημε-
ρών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη 
ου δώσει φέγγος αυτής, και αστέρες πεσούνται 
από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών 
σαλευθήσονται».

Πέμπτη ημέρα: Δημιουργία ιχθύων και πτηνών. 
«και είπεν ο Θεός· εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά 
ψυχών ζωσών και πετεινά […] και εποίησεν ο Θε-
ός τα κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ερπετών, 
α εξήγαγε τα ύδατα κατά γένος αυτών· και ευλό-
γησε αυτά ο Θεός λέγων· αυξάνεσθε και πληθύ-
νεσθε και πληρώσετε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις 
[…]» (Γεν. 1, 20-22).

με το θεϊκό αυτό πρόσταγμα δημιουργείται 
για πρώτη φορά ζώον έμβιον και με αισθήσεις. 
Εκλήθησαν ερπετά διότι έρπουν στα ύδατα, έστω 
και αν μερικά υδρόβια έχουν πόδια, π.χ. κάβου-
ρας. μέσα στα ερπετά περιέχονται όλα τα ψάρια. 
η φράση «ερπετά ψυχών ζωσών» σημαίνει την 
απαρχή κάθε είδους σαν σπέρματα του γένους 
τους. Δεν υπάρχει αριθμός, μέτρημα, των ιχθύων 
της θάλασσας. Ο Δαβίδ μας το υπενθυμίζει στον 
Ψαλμό 103, στ. 25. «Αύτη η θάλασσα η ευρύχω-
ρος και μεγάλη· εκεί ερπετά ων ουκ έστι αρθμός· 
ζώα μικρά μετά μεγάλων».

Ο μ. Βασίλειος στην έβδομη ομιλία του Εις 
την εξαήμερο, η οποία ονομάζεται και «ιχθυο-
λογική», αναφέρεται εκτεταμένα στη σοφία του 
Δημιουργού που αποκαλύπτει η ζωή των ψαριών 
στη θάλασσα. και άλλοτε μεν υποδεικνύει να πα-
ρακινούμεθα από αυτήν και άλλοτε να αποτρεπό-
μεθα. Γράφει ο μ. Βασίλειος: «Είδον ταύτα εγώ, 
και την εν πάσι του Θεού σοφίαν εθαύμασα. Ει τα 
άλογα επινοητικά και φυλακτικά της ιδίας αυτών 
σωτηρίας, και οίδε τετιμημένοι και νόμω πεπαι-
δευμένοι, επαγγελίαις προτραπέντες. Πνεύματι 
σοφισθέντες, είτα των ιχθύων αλογώτερον τα 
καθ’ εαυτούς διατιθέμενοι;».

Έκτη ημέρα: η δημιουργία του ανθρώπου55.
«και είπεν ο Θεός· ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ 

εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν και αρχέτω-
σαν των ιχθύων της θαλάσσης […]» (Γεν. 1, 26)

Ο νους μας κτίσθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοί-
ωση του Νοός του Πρώτου, του Θεού. η ταπεί-
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νωση είναι η οδός, η οποία μας εξομοιώνει προς 
τον Χριστό. Αντιγράφω από την εισαγωγή του βι-
βλίου Περί κατασκευής του ανθρώπου του αγίου 
Γρηγορίου Νύσσης, αδελφού του μ. Βασιλείου:

«κίνητρο της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν 
η θεϊκή αγάπη. Δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για 
να γίνει μέτοχος των θείων αγαθών. Όταν ο Θε-
ός εδημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη 
δική του εικόνα, δεν του έδωσε νουν και φρόνη-
ση αλλά μετέδωκε, τον ίδιον αυτού της φύσεως 
κόσμον επιβαλών τη εικόνι.

Το κατ’ εικόνα σημαίνει ότι ο Θεός εποίησε 
την ανθρώπινη φύση μέτοχο παντός αγαθού. η 
υπεροχή του ανθρώπου ευρίσκεται στο κατ’ εικό-
να. Δύο είναι τα στοιχεία που έβαλε ο Θεός στον 
άνθρωπο. Το γήινο και το θείο, το αισθητό και το 
νοητό, το σώμα και η ψυχή56. με το νοητό έχει 
απόλαυση του Θεού και με το αισθητό απολαμ-
βάνει τα αγαθά της γης».

Ο άγιος Γρηγόριος δέχεται ότι ο άνθρωπος 
αποτελείται από σώμα και ψυχή57. Αποκλείει το 
τρισύνθετο σώμα, ψυχή, πνεύμα.

Τα στοιχεία του κατ’ εικόνα είναι: το αυτεξού-

σιο, η ελευθερία (το κάλλιστον και τιμιώτατον 
στοιχείον), η αθανασία, το νοερόν, ο νους, η ψυχή 
(οι τρεις δυνάμεις της ψυχής είναι το λογιστικό, 
το επιθυμητικό, το θυμοειδές).

Τα πάθη κυριεύουν συνήθως την ψυχήν, χω-
ρίς όμως και να είναι ψυχή. Το σώμα και η ψυχή 
έχουν μία και κοινή αρχή. μήτε προ του σώματος 
την ψυχήν, μήτε το έμπαλιν. Ο άνθρωπος από την 
πρώτη στιγμή της σύλληψής του είναι πλήρης και 
ακέραιος. η εξελικτική πορεία του ανθρώπου δεν 
έχει σχέση με την ουσία και τα συστατικά της, δεν 
είναι οντολογικής αλλά λειτουργικής μορφής.

Ο θάνατος αναφέρεται στο αισθητό μέρος του 
ανθρώπου και δεν προσεγγίζει καθόλου τη «θεία 
εικόνα», την ψυχή. Θάνατος είναι η διάλυση του 
σύνθετου ανθρώπου. Ανάσταση είναι η επάνοδος 
μετά τη διάλυση των συνεζευγμένων εις αδιά-
λυτον ένωσιν των συμφυομένων αλλήλοις, δη-
λαδή αποκατάσταση του ανθρώπου στην αρχαία 
δόξα, λαμπρότητα και μακαριότητα. Το τέρμα της 
ανθρώπινης πορείας είναι «η προς το αρχαίον 
αποκατάστασις, όπερ ουδέν έτερον ή η προς το 
θείον εστίν ομοίωσις». 

55.  η ελληνική μυθολογία φέρει ως τόπον γέννησης του ανθρώπου τον ποταμό Λάδωνα και όχι τη μεσοποταμία που προκύπτει από την 
Π. Διαθήκη. Το πότε έχει γεννηθεί ο πρώτος άνθρωπος η Βίβλος δεν το προσδιορίζει. η ελληνική μετάφραση της Αγίας Γραφής, η 
των Εβδομήκοντα, αναφέρει ότι ο Χριστός γεννήθηκε το έτος 5508 από κτίσεως κόσμου. Ο Έλληνας ανθρωπολόγος Άρης Πουλια-
νός υποστηρίζει ότι ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων έχει ζωή κάπου 750.000 έτη.

56.  «Ψυχή έστιν ουσία γενητή, ουσία ζώσα, νοερά, σώματι οργανικώ και αισθητικώ δύναμιν ζωτικήν και των αισθητών αντιληπτικήν», 
την οποίαν αποθέτει από μόνη της στο σώμα που δέχεται τις ενέργειές της για όσο σύγχρονο διατηρείται αυτό στη ζωή (Γρηγόριος 
Νύσσης).

57.  Ο Όμηρος χρησιμοποιεί τους όρους ψυχή και ζωή. Ας δούμε μερικές αναφορές του: «η ψυχή χάθηκε σαν καπνός, τρίζοντας, κάτω 
από τη γη […]. Εκεί κάτω στον Άδη υπάρχει κάποια ψυχή κι εικόνα, μα δεν έχει ούτε ζωή ούτε σώμα» (Ιλ. Ψ 100, 103-104). «Πολ-
λές φορές θα σήκωνε τα χέρια προς τους αθανάτους με την ευχή να κατεβεί στον Άδη από τα στήθη του η ψυχή του» (Ιλ. η 130). 
«Εδαΐζετο θυμός ενί στήθεσιν Αχαιών» (παράδερνε η ψυχή των Αχαιών μέσα στα στήθη τους, Ιλ. Ι 7). «Ψυχαί δε Αϊδόσθε κατήλ-
θον» (Ιλ. η 330). 
Στον τρίτο εσχατολογικό μύθο του Πλουτάρχου αναφέρονται ως συστατικά του ανθρώπου το σώμα, η ψυχή και ο νους και ότι 
υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας θάνατος συμβαίνει στη Γη και ο άλλος στη Σελήνη. Στη δημιουργία του ανθρώπου η Γη παρέχει το 
σώμα, η Σελήνη την ψυχή και ο Ήλιος το πνεύμα. Ο Πλούταρχος, παρομοιάζοντας τον άνθρωπο με πλοίο, παραλληλίζει το σώμα 
με το κουφάρι του πλοίου, το νου με το πηδάλιο και την ψυχή με την κινητήρια δύναμη του πλοίου.
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Γράφει ο Πλωτάρχης (ε) εα Δημ. E. Kομνηνός ΠΝ

Tο ζωντανό παρελθόν

Eισαγωγή

A πό την αχλύ του λυκαυγούς της συντε-
ταγμένης σκέψης, μέχρι την ψη-
λαφούμενη ενοποιημένη θεωρία πεδί-

ου της σωματιδιακής φυσικής, η κυρίαρχη της 
εξελικτικής διαδικασίας ζωική μορφή του πλα-
νήτη, υποχρεώθηκε να διασχίσει έναν ωκεανό 
εμπειριών στην ενα γώνια αναζήτηση της Παγκό-
σμιας Αλήθειας. Χιλιάδες συμβάντα, θεωρίες, 
πλάνες, συμπτώσεις. Αναρίθμητοι οι θρίαμβοι 
και οι απογοητεύσεις. Πόσες φορές στο πα-
ρελθόν, μια ημικρανία, ο καπνός ενός βωμού, 
ένας νυχτερινός εφιάλτης, δεν έκριναν την τύχη 
του κόσμου; Το υπέροχο και το τραγικό, το υψι-
πετές με το γελοίο, το ποταπό με το θείο, συνω-
μότησαν για να συνθέσουν τον μεγαλειώδη πί-
νακα της ανθρώπινης ιστορίας.

Ο μεγάλος οραματιστής της Ναζαρέτ, προέτρε-
ψε τους ανθρώπους να κατα νοήσουν την αλήθεια 
που θα τους απελευθερώσει. κι ένας ασήμαντος 
έπαρχος εκ μέρους ολόκληρης της ανθρωπότη-
τας υπέβαλε το αναπάντητο, δύο χιλιάδες χρόνια 
τώρα, ερώτημα: «Τι εστίν αλήθεια;»

η επιστήμη, βασισμένη κυρίως στο υλισμικό 
της ανθρώπινης υπόστασης, προσπαθεί, στα τυ-
φλά, οδηγούμενη από τις πέντε θεραπαινίδες της 
ανθρώπινης γνώσης, να ιχνηλατήσει τη διαδρο-
μή μέχρι την Πρώτη Αιτία. η θρησκεία, εκμεταλ-
λευόμενη το λογισμικό των ανθρώπων και με 
σύμμαχο την αρχέγονη λαχτάρα για την ύπαρξη 

ενός Υπέρτατου Νοήματος στη Δημιουργία, βρί-
σκεται, ασφαλώς, σε πλεο νεκτική θέση. η πρώ-
τη, βασισμένη στη λογική, είναι υποχρεωμένη να 
προσκομίζει πειστικές αποδείξεις για κάθε της 
θεώρημα και ισχυρισμό. η δεύτερη, απευθυνό-
μενη αποκλειστικά στο συναίσθημα και απαλλαγ-
μένη από το άχθος της απόδειξης, είναι ελεύθερη 
να διακηρύσσει την πλέον αυθαίρετη - ως δεδο-
μένη «άνωθεν» - δοξασία.

Θα υπήρχε αλήθεια Ισλαμισμός, αν ο γιος της 
Αμίνα δεν ήταν επιληπτικός; Θα είχε γεννηθεί ο 
μεσσιανισμός, αν ο Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής με 
την ανόητη πολιτική του, δεν είχε εξαναγκάσει κά-
ποιους ευλαβείς Ιουδαίους να καταφύγουν στην 
έρημο; μήπως, το μεγαλύτερο γεγονός στην αν-
θρώπινη ιστο ρία δεν θα είχε καν εκκολαφθεί στην 
ταπεινή Γαλιλαία, αν ένας έφηβος, εμπνεόμενος 
από τα έπη των αρχαίων παππούδων του, δεν είχε 
ξεκινήσει από τη μακεδονική γη, για να μεταλα-
μπαδεύσει το Ελληνικό Φως στην αχανή Ασία;

Μέρος Α΄
το τέλος του Αρχαίου Κόσμου

Στο ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, της 6ης 
ισταμένου του μηνός Εκατομ βαιώνος (περ. 21-
23 Ιουλίου) του έτους 356 π.Χ., στα ανάκτορα του 
Φιλίππου Β΄ στην Πέλλα, η 17χρονη βασίλισσα 
μυρτάλη, φέρνει στο φως του μακεδονικού 
ήλιου, την εμβληματικότερη, ίσως, μορφή του 
Ελληνικού Πανθέου: τον Αλέξανδρο Γ΄ τον μέ-
γα.1 Την ίδια βραδιά, ένα από τα επτά θαύματα του 

1. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Φίλιππος επιστρέφει ολυμπιονίκης από την Ολυμπία και δίνει στη γυναίκα του το όνομα Ολυμπιάδα.
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αρχαίου κόσμου, ο ναός της Εφεσίου Αρτέμιδας, 
«εν πυρί γίγνεται» και το ρίγος της αρχαίας δει-
σιδαιμονίας ότι «έφτασε το τέλος της Ασίας», 
διατρέχει ακαριαία με φρυκτωρίες2 στις κορυφές 
των περσικών ορέων, ολόκληρη την αχανή αυ-
τοκρατορία των Αχαιμενιδών.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο βραχύς το δέμας 
μακεδόνας βασιλιάς, έχει κα ταλύσει την Περσική 
αυτοκρατορία, έχει ιδρύσει περισσότερες από 70 
πόλεις που φέρουν το όνομά του και έχει ενώσει 
τους λαούς τριών ηπείρων σε μια ενιαία αυτο-
κρατορία που περιλαμβάνει το 60% του τότε 
γνωστού κόσμου.

Τρία χρόνια μετά, το όνειρο της παγκοσμιότη-
τας του ελληνικού πολιτισμού, σβήνει απότομα 
στα ανάκτορα της αρχαίας Βαβυλώνας μαζί με το 
νεαρό στρατη λάτη. Ο Αλέξανδρος πεθαίνει, η τε-
ράστια αυτοκρατορία του διαμελίζεται και αρχίζει 
το από καταβολής κόσμου εθνικό σπόρ των Ελ-
λήνων: ένας χωρίς έλεος εμφύλιος σπαραγμός 
μεταξύ των επιγόνων. Το εκτυφλωτικό φως της 
κλασσικής Ελλάδας το διαδέχεται το λυκόφως 
των ελληνιστικών χρόνων. η Παλαιστίνη ιδιαί-
τερα, γίνεται θέατρο άγριων συγκρούσεων. Αρ-
χικά οι συνετοί Πτολεμαίοι, αποδέχονται την πο-
λιτική και θρησκευτική αυτονομία που είχε παρα-
χωρήσει ο Αλέξανδρος στη θεο κρατική διοίκηση 
της Ιερουσαλήμ. Ο ελληνικός πολιτισμός (γλώσ-
σα, ονόματα, ήθη, έθιμα) υιοθετείται σταδιακά και 
αυθόρμητα από τον γηγενή πληθυσμό, που θέλ-
γεται από το φως και την ελευθερία του Ελληνι-
κού πνεύματος απέναντι στην αυστηρότητα των 
απαγορεύσεων του φοβερού Γιαχβέ. Για έναν 
ολόκληρο αιώνα, το σφρίγος της ελληνικής σκέ-
ψης δίνει φως και ζωή στη ράθυμη Ανατολή. 
Αλίμονο…

Στην τελική σύγκρουση μεταξύ Πτολεμαίων 
και Σελευκιδών, οι διαλλακτικοί Πτολεμαίοι χά-
νουν το βασίλειο της Συρίας και δύο δεκαετίες 
αργότερα ολόκληρη η Παλαιστίνη θα καταλήξει 
στα χέρια ενός μοιραίου ανθρώπου, του Σελευ-
κίδη βασιλιά Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς (…θε-
ού!). Τα φώτα της κλασσικής Ελλάδας σβήνουν 
οριστικά πάνω από την Ασία μαζί με την αίγλη του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ο σπόρος του και-
νούργιου θα χρειαστεί δύο αιώνες σχεδόν να 
βλαστήσει αλλ’ έχει ήδη πέσει στα τραχιά χώμα-
τα της Ιουδαίας.

Οι δύο ανυποψίαστοι πρωταγωνιστές, Έλλη-
νες και Εβραίοι, έχουν εν αγνοία τους θέσει σε 
κίνηση τον τροχό της παγκόσμιας μοίρας. μερι-
κές δεκαετίες μετά, τίποτε πια δεν θα είναι το ίδιο 
πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη. Ο Αν τίοχος αρχικά, 
προσπάθησε μέσω εγκαθέτων του αρχιερέων, 
να ελέγξει την κατάσταση στην Ιου δαία. Όταν 
απέτυχε, απέβαλε το προσωπείο του διαλλακτι-

2. Φρυκτωρία: η διά πυρσών συνθηματική επικοινωνία μακράς αποστάσεως κατά την αρχαι ότητα.

Φρυκτωρία
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κού ηγεμόνα και επεχεί ρησε απροκάλυπτα τον 
βίαιο εξελληνισμό των Εβραίων:

κατήργησε το μωσαϊκό Νόμο, τιμώρησε με 
θάνατο την τήρηση της αργίας του Σαββάτου και 
την περιτομή, και απαγόρευσε την πατροπαράδο-
τη θρησκευτική λατρεία. Εμόλυνε το Ναό θυσιά-
ζοντας γουρούνια στο βωμό, λεηλάτησε το χρυ-
σάφι, τα ιερά σκεύη και τα πολύτιμα αναθήματα 
και μετωνόμασε το Ναό του Θεού σε ιερό του 
Ολύμπιου Δία.

Όταν όμως, στην προσπάθειά του να ξεριζώσει 
κάθε ίχνος της «βάρβαρης» θρησκείας, έφτασε 
με το ξίφος στο χέρι στο Άδυτο, στα «Άγια των 
Αγί ων» του Ναού, βρέθηκε έκπληκτος μπροστά 
σ’ έναν απλό άδειο χώρο – δεν βρήκε τίποτε να 
καταστρέψει. Στο εξής, είχε να πολεμήσει απένα-
ντι σ’ έναν αόρατο εχθρό που υπήρχε μόνο στις 
οιμωγές ενός πάμφτωχου λαού που του πήραν 
τη μοναδική βακτηρία στη δυστυχία του: το Νόμο 
του Θεού του.

Ακολούθησε γενική σφαγή και λεηλασία. η 
Ιερουσαλήμ πυρπολήθηκε, πάνω από δέκα χιλιά-
δες κάτοικοι σύρθηκαν αιχμάλωτοι μακριά από 
τα σπίτια τους και η πόλη μετωνομάσθηκε σε 
«Αντιόχεια»… Οι φρικαλεότητες όμως δεν είχαν 
τέλος: ακρωτηριασμοί, μαστιγώσεις, σταυρώ-
σεις και απαγχονισμοί ανέμεναν τους απείθαρ-
χους και τους διστακτικούς. Παιδιά που είχαν 
υποστεί πε ριτομή απαγχονίζονταν κρε μασμένα 
από το λαιμό των σταυρωμένων γονιών τους. Ο 
τρόμος είχε πια καινούργιο όνομα και πρόσωπο: 
Αντίοχος! η συμπάθεια και η αγάπη με την οποία 
οι Εβραίοι είχαν περιβάλει τον Αλέξανδρο και το 
στρατό του, μεταβλήθηκε σε μίσος και από-
στροφή για κάθε τι ελληνικό. Από εδώ κι εμπρός, 
οι Έλληνες θα είναι οι «κιττείμ», ο μισητός 
εχθρός, οι δυνάστες, οι καταπιεστές, τα κτήνη…

με το άναμμα του λύχνου κάθε βράδυ, καθώς 
οι σκιές της νύχτας κατέβαιναν από τα υψώματα 

της Ιουδαίας, μια σιωπηλή κραυγή, παράπονο 
μαζί και ικεσία, ανέβαινε από κάθε πλίθινο χαμό-
σπιτο προς τα ουράνια δώματα του ευλογητού: 
«Τον λαόν σου κύριε εταπείνωσαν, την κληρο-
νομίαν σου εκάκωσαν».

Στην παρανοϊκή πολιτική του Σελευκίδη βασι-
λιά, ο απελπισμένος λαός, αρ χικά κατέφυγε στη 
μοιρολατρία και την αυτομαστίγωση: Ήταν φανε-
ρό, ο Θεός, όπως κι άλλες φορές στο παρελθόν, 
τιμωρούσε τις παρεκτροπές του λαού Του, ο 
οποίος καθήκον τώρα είχε να απορρίψει τον 
«εθνικό» τρόπο ζωής που του επέβαλλε ο τύραν-
νος και να επιστρέψει στην οδό του κυρίου του. 

«ημάρτομεν, κύριε, μετά των πατέρων ημών, 
ηνομήσαμεν, ηδικήσα μεν». Είχεν έλθει η ώρα 
των ευσεβών («χασσιντείμ») Εσσαίων.

Οι φιλήσυχοι και ειρηνικοί αυτοί άνθρωποι 
έβρισκαν παρηγοριά στα βάσανά τους στην από-
λυτη θρησκευτική ορθοδοξία. Στην προσπάθεια 
εξευμενισμού του φοβερού Γιαχβέ, έσπρωχναν 
την υποταγή στα θεία κελεύσματα πέρα από τα 
όρια της αυταπάρνησης και της ανθρώπινης 
αντοχής. Απαλλάσσονταν από τις περιουσίες 
τους προς ανακούφιση των εξαθλιωμένων 
συναν θρώπων τους, τηρούσαν με φανα τισμό το 
Νόμο και την αργία του Σαββάτου, στοχάζονταν 
προσευχόμενοι επί ώρες, απέφευγαν την ερω-
τική επαφή – παρ’ εκτός για λόγους τεκνοποίη-
σης – και παρέ μεναν γαλήνιοι και χαμογελαστοί 
μέχρι θανάτου στις ωμότητες του κατακτητή, 
απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός θα έσπευδε σε βο-
ήθεια του λαού Του: «Επί σοι κύριε ήλπισα, 
ανάστα ο Θεός, μη χρονίσεις, εις την βοήθειάν 
μου σπεύσον».

Πράγματι ο Εβραίος Θεός δεν καθυστέρησε να 
σπεύσει. 

συνεχίζεται
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Επιμέλεια: Υποναύαρχος (Ο) εα Ν. Τσαπράζης ΠΝ
Ρεπορταζ: Νίκος Ελευθερόγλου από την εφημερίδα ΔημΟκΡΑΤΙΑ

Πρότυπα οι ήρωες των Ιμίων

Μ πορεί τα χρόνια από τη νύχτα της 
ντροπής των Ιμίων, τα θλιβερά 
«ευχαριστώ» του τότε πρωθυπουρ-

γού κώστα Σημίτη προς τις ηΠΑ αλλά και τους 
ισχυρισμούς ότι «τη σημαία την πήρε ο άνεμος» 
να πέρασαν, αλλά οι Έλληνες δεν ξεχνούν – ού-
τε εκείνους που  ντρόπιασαν την πατρίδα, ούτε 
εκείνους που κράτησαν ψηλά την τιμή της Ελλά-
δας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 31 Ιανουαρίου η πολιτική και η στρατιωτι-
κή ηγεσία του ΥΕΘΑ τίμησε τη μνήμη των ηρώων 
μας Παναγιώτη Βλαχάκου, Χριστόδουλου καρα-
θανάση και Έκτορα Γιαλοψού, που έπεσαν στα 
Ίμια, σε ειδική εκδήλωση στη Διοίκηση Ελικοπτέ-
ρων Ναυτικού στο κοτρώνι του μαραθώνα.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης καράμπελας, ο 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός μιχαήλ κωσταράκος, 
ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος κοσμάς Χρηστίδης 
ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Αντώνιος 
Τσαντηράκης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος 
κωνσταντίνος Γκίνης, ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού καθώς 
και οι συγγενείς των πεσόντων.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο των πεσόντων της Διοίκησης Ελικοπτέ-
ρων Ναυτικού και σε δηλώσεις του τόνισε με-
ταξύ άλλων; «Τέτοιες ηρωικές συμπεριφορές, 
συμπεριφορές πεσόντων στην αποστολή τους 
και στην επιτέλεση του καθήκοντος, μας παρα-
πέμπουν στις διαχρονικές αξίες και στα ιδανικά 
του γένους μας. Σε όλα αυτά που κράτησαν όρθιο 
τον Ελληνισμό στις συμπληγάδες της Ιστορίας. 

Αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά, αυτά τα πρότυπα 
πρέπει να έχουμε μπροστά μας σε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο που περνούν ο Ελληνισμός και 
η Ελλάδα». Από τη μεριά τους, τους ήρωες των 
Ιμίων τίμησαν και πέντε βουλευτές των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων, που κατέθεσαν στην κάλυμνο 
στεφάνι στο εκεί μνημείο των πεσόντων αξιω-
ματικών του Πολεμικού Ναυτικού τη νύχτα της 
31ης Ιανουαρίου 1996 και έριξαν δάφνινο στε-
φάνι στα αιγαιοπελαγίτικα νερά όπου συνετρίβη, 
όπως τονίζουν οι ΑΝ.ΕΛ, από τα τουρκικά πυρά το 
ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν οι Παναγιώτης 
Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός και Χριστόδουλος 
καραθανάσης.

«Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο φάκελος 
που αφορά τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέ-
ρου δεν έχει κλείσει» δήλωσε ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων 
και τομεάρχης Εξωτερικών Τέρενς κουίκ.

Από την εκδήλωση στη μνήμη των Ελλήνων  
που χάθηκαν τη νύχτα των Ιμίων
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I A T P I K A  Θ E M A T A

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ-EΠΙΜEΛΕΙΑ: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

Ένδομητρίωση

η ενδομητρίωση είναι μία συνηθισμένη πάθηση 
στη Γυναικολογία, ιδιαίτερα σε γυναίκες που βρί-
σκονται στην αναπαραγωγική ηλικία. Το κύριο 
σύμπτωμα της ενδομητρίωσης είναι ο πόνος, 
ενώ στο 25% των περιπτώσεων η ενδομητρίωση 
σχετίζεται με τη γυναικεία υπογονιμότητα. Ωστό-
σο, πολλές φορές μπορεί να είναι και ασυμπτω-
ματική.

η λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη "εν-
δομήτριο", που είναι ο ιστός που καλύπτει το 
εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας. Ο ιστός αυτός, 
εάν η γυναίκα δεν είναι έγκυος, αποπίπτει με τη 
μορφή περιόδου κάθε μήνα. μερικές φορές 
όμως, διενεργείται μία αντίθετη πορεία του αίμα-
τος, με αποτέλεσμα την έξοδό του στην κοιλιά, 
μέσω των σαλπίγγων. 

με τον τρόπο αυτό, ο ιστός του ενδομητρίου 
αναπτύσσεται και σχηματίζει εστίες σε διάφορα 
πυελικά ή/και κοιλιακά όργανα, όπως οι ωοθή-
κες, οι σύνδεσμοι της μήτρας, το περιτόναιο, το 
έντερο κ.λπ. Σε αντίθεση βέβαια με την έμμηνο 
ρύση, αυτές οι εστίες του ενδομητρίου δε μπο-
ρούν να διαφύγουν από το σώμα και έτσι προκα-
λούν ερεθισμό και οίδημα , σχηματίζοντας γύρω 

από αυτή την περιοχή ουλώδη ιστό. Αυτή είναι 
μια εξήγηση ανάπτυξης της ενδομητρίωσης αλλά 
δεν είναι η μοναδική. Υπάρχουν πολλές θεωρίες 
σχετικά με την αιτιοπαθογένεια, όμως καμία δεν 
είναι απόλυτα ακριβής.

Ποιά είναι τα συμπτώματα της ενδομητρίω-
σης;
Τα πιο συνήθη είναι :
•  Πυελικός πόνος, που μερικές φορές δεν σχε-

τίζεται με τις ημέρες της περιόδου, ή επώδυνες 
περίοδοι με κράμπες που αντανακλούν στην 
κοιλιά ή στη μέση 

• Επώδυνη σεξουαλική επαφή 
•  Ανωμαλίες στην περίοδο, με περισσότερο συ-

νηθισμένες τις «καφετί» εκκρίσεις πριν την 
κανονική ροή, ή τις βαριές περιόδους 

• Υπογονιμότητα 
•  Επώδυνες κινήσεις εντέρου ή επώδυνη ούρη-

ση τις ημέρες της εμμήνου ρύσεως
Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η 

σοβαρότητα του πόνου δεν είναι απαραιτήτως 
ανάλογη με τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Έτσι, κάποιες γυναίκες με εκτεταμένη ενδομη-

MEΛETH: Αχιλλέας Γιακουμάκης  
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής ΝΝΑ
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τρίωση δεν νιώθουν κανένα σύμπτωμα πόνου, 
ενώ άλλες γυναίκες με πιο ήπια μορφή ενδομη-
τρίωσης έχουν πιο έντονους πόνους ή και άλλα 
συμπτώματα.

Πώς σχετίζεται η ενδομητρίωση με την 
υπογονιμότητα;
Είναι δύο οι κύριοι μηχανισμοί με τους οποίους 
η ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσει υπογονι-
μότητα:
•  μέσω σχηματισμού ουλώδους ιστού (συμφύ-

σεις που δεν επιτρέπουν στη σάλπιγγα να με-
ταφέρει το ωάριο)

•  μέσω αναστολής της ωορρηξίας, σε περιπτώ-
σεις ενδομητρίωσης στην ωοθήκη αλλά και με 
άλλους άγνωστους μηχανισμούς.

Ποιες ομάδες γυναικών κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο να αναπτύξουν ενδομητρίωση;
Τυπικά, οποιαδήποτε γυναίκα είναι πιθανό να εμ-
φανίσει ενδομητρίωση. Ωστόσο, αυξημένες πι-
θανότητες έχουν οι παρακάτω ομάδες:
•  Γυναίκες που έχουν στο ιστορικό τους μητέρα 

ή αδελφή με ενδομητρίωση
•  Γυναίκες που γεννούν για πρώτη φορά μετά την 

ηλικία των 30
• Γυναίκες της καυκάσιας φυλής
• Γυναίκες με ανατομικές ανωμαλίες στη μήτρα
•  Γυναίκες με πολλές υπευθυνότητες, που έχουν 

αγχώδη τρόπο ζωής.

Πώς τίθεται η διάγνωση της ενδομητρίω-
σης;
Το πρώτο βήμα γίνεται με την αξιολόγηση του 
ιατρικού ιστορικού και την κλινική εξέταση της 
ασθενούς από το γυναικολόγο. Όμως, η οριστική 
διάγνωση τίθεται μόνο με τη Λαπαροσκόπηση, η 
οποία εξασφαλίζει θέα όλης της πυέλου.

Ποια είναι η θεραπεία της ενδομητρίωσης;
Στις μέρες μας, η διάγνωση και η θεραπεία της 
ενδομητρίωσης γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα, 
με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης, αφαιρώ-
ντας όσες περισσότερες εστίες ενδομητρίω-
σης είναι δυνατό. Σε συνδυασμό με τη χειρουρ-
γική μέθοδο, συστήνεται και φαρμακευτική 
θεραπεία. 

Εφόσον αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, κα-
λυτερεύουν τα συμπτώματα και αυξάνονται η 
πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης.   
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Γράφει ο Αντιπλοίαρχος εα Σ. Παπαδάς ΠΝ

Σύγχρονοι προβληματισμοί και αφύπνιση 
συνειδήσεων

Σ τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε 
εμείς οι ́ Ελληνες, εν μέσω του διεθνούς 
ανταγωνισμού, της παγκοσμιοποίησης, 

του σύνθετου και πολύπλοκου χαρακτήρα των 
Εθνικών μας θεμάτων, της οικονομικής μας κα-
ταβαράθρωσης και διαβαίνοντας τις κρύες ημέ-
ρες του Χειμώνα, φορώντας για τις σωματικές 
μας ανάγκες τα όποια βαριά ρούχα διαθέτουμε, 
νοιώθουμε πέραν αυτών, όσο ποτέ άλλοτε πε-
ρισσότερο γυμνοί, στα ενδότερα του επιδερμικά 
περιτυλιγμένου σώματός μας. 

Διαχρονικά οι διανοούμενοι και οι επιστήμο-
νες της γης, συγκλίνουν υπέρ της άποψης ότι, ο 
άνθρωπος εξελικτικά μετασχηματίσθηκε έτσι, 
ώστε να χαρακτηρίζεται "σοφός". Ακολούθως 
και ενώ οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αναγέν-
νηση, έφθασαν στο σήμερα διαμορφώνοντας 
ένα νέο είδος ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι, 
απολακτίζει το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
"σοφού" (δηλαδή του πολυμαθούς, εμβριθούς 
και συνετού) και δεχόμενος τη μετάλλαξή του, 
μεταβαπτίζεται εισάγοντας στη θέση αυτού, τον 
όρο "οικονομικός" (δηλαδή τη σημερινή μορφή, 
του ολόγυμνου ανθρώπου). 

Τούτο συντελείται διότι το χρήμα, αφού έφθει-
ρε εν πολλοίς τους θεσμούς και εκτόπισε πολλές 
ηθικές αξίες, κατέλαβε την πρώτη θέση, θέτο-
ντας ως παρεπόμενες και μη ουσιώδεις τις αξίες 
εκείνες, που ευρίσκουν ερείσματα στις πραγμα-
τικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως π.χ. τη Θρη-
σκεία, την Πατρίδα, την Οικογένεια, την Παιδεία, 
τις Παραδόσεις, την Αγάπη, την Εμπιστοσύνη, 
την Αλήθεια, την Αλληλεγγύη, την Εντιμότητα, 

το Σεβασμό, την Ανιδιοτέλεια, την Αξιοπρέπεια 
κ.λπ. κατ΄ αυτό τον τρόπο αναδιαμορφώθηκε η 
ζωή μας, λαμβάνοντας μία μόνιμη μορφή σχοι-
νοβασίας, αμφιταλαντευόμενη επικίνδυνα δεξιά, 
αριστερά, επάνω και κάτω.

Οι άνθρωποι παρατηρώντας τις πράξεις και 
τον τρόπο των ενεργειών, όσων άσκησαν την 
εξουσία στην Πατρίδα μας και δίδοντας έμφα-
ση στο χειρισμό των μεγάλων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουμε (όπως π.χ. Εθνικά Θέμα-
τα, ανάγκη περιφρούρησης των συνόρων της 
Χώρας μας από την εισροή λαθρομεταναστών, 
σοβαρή οικονομική κρίση και αδήριτη ανάγκη 
δημιουργίας προϋποθέσεων για εξασφάλιση 
εργασίας και ανεύρεση τρόπων προσπορισμού 
εισοδήματος για τους πολίτες κ.λπ.) και αφού 
διαπιστώνουν ότι οι άρχοντες αυτοί, αποδει-
κνύονται λίγοι ή μικρότεροι των περιστάσεων, 

Α' μέρος
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τους γυρίζουν την πλάτη τους. Περαιτέρω πε-
ριορίζονται στον εαυτό τους και υπηρετούν το 
στενό χώρο του ατόμου τους και της οικογένειάς 
τους, εξυπηρετώντας με το δικό τους τρόπο, 
ένα παράλογο ατομικισμό. Τούτο άλλωστε δεν 
συμβαίνει και δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως 
μία αντεπίθεση, στην επιδεικνυόμενη ανάλγητη 
συμπεριφορά της Πολιτείας εναντίον των πολι-
τών, αλλά ως απόρροια της δημιουργούμενης 
ανάγκης, η οποία εν προκειμένω παρορμείται 
από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης του φρό-
νιμου και αδύναμου ανθρώπου, ο οποίος αντι-
δρά αμυνόμενος μπροστά σε ένα σύνολο σύν-
θετων προβλημάτων, όπου οι δρόμοι εν μέσω 
των οποίων ευρίσκεται, δεν του προσφέρουν 
διέξοδο για αναζήτηση λύσεων. Το φαινόμενο 
αυτό βέβαια, παρουσιάζεται έξω από όσα μας 
επιτάσσει και μας προσφέρει μία οργανωμένη 
κοινωνία με απαράβατους κανόνες και νόμους, 
που συνθέτουν και συντελούν στην αρμονία και 
την ισορροπία του κοινωνικού βίου. Στο σημείο 
αυτό πρέπει επίσης να επισημανθεί το γεγονός 
ότι, στον αντίποδα της αυτοσυντήρησης, (φαινό-
μενο και αυτό των προαναφερομένων αιτιών) 
ευρίσκονται αρκετοί συμπολίτες μας, οι οποίοι 
αφού κάμπτονται εύκολα από τις ατυχείς οι-
κονομικές συγκυρίες και άλλες κρίσεις και μη 
δυνάμενοι να αντιδράσουν διαφορετικά μέσα 
από μία μάχη, ώστε να τις υπερνικήσουν ή να 
τις αντιπαρέλθουν, απαρνούνται τις χαρές και τα 
θέλγητρα της ζωής και προβαίνουν στο παρά-
τολμο διάβημα αφαίρεσης της ζωής των με τα 
ίδια τους τα χέρια, διαπράττοντας κατ΄ αυτό τον 
τρόπο, το αδίκημα της λιποταξίας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας όλοι μας και βλέποντας 
με τα μάτια μας το συνάνθρωπο, να δημιουργεί ο 
καθένας τη δική του άποψη, θεωρία και ακολου-
θητέα τακτική που υποστηρίζει και εφαρμόζει, δι-
απιστώνουμε εν πρώτοις, τον σχηματισμό μιας 

πολυγνωμίας πνευματικής, πολιτικής, ηθικής και 
διάφορες ιδέες επίλυσης των προβλημάτων που 
απασχολούν τον τόπο μας, συναρτήσει των ευ-
ρισκομένων σε εξέλιξη θεμάτων σε παγκόσμια 
κλίμακα, που μας βομβαρδίζουν ακατάπαυστα τα 
μμΕ (ημερήσιος και περιοδικός Τύπος, τηλεό-
ραση, διαδίκτυο, κ.λπ).

Τα πολιτικά στηρίγματα στα οποία ελπίζαμε και 
επενδύσαμε όλοι μας, πέφτουν το ένα μετά το άλ-
λο από τα επιχειρήματα αυτών που φέρνουν νέες 
θέσεις, έως ότου και αυτά καταρριφθούν με τη 
σειρά τους από άλλα, τα οποία θα διαδεχθούν τα 
προηγούμενα, χωρίς να πείθουν στο σύνολό τους 
ότι υπάρχει στο βάθος η οποιαδήποτε ένδειξη δι-
εξοδικής λύσης, σε μία εποχή που όλοι μας αι-
σθανόμαστε την αδήριτη ανάγκη, για μία σταθερή 
βάση, ώστε να ορθώσουμε το κεφάλι μας.

 Οι εντεινόμενες διαμαρτυρίες από διάφορες 
πληγείσες κατηγορίες συμπολιτών μας, του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού βίου, μέσω των ενώ-
σεων, ομοσπονδιών, συνδέσμων, σωματείων, 
διαφόρων συλλόγων κ.ά. ομάδων ανθρώπων 
κοινών προελεύσεων και συμφερόντων, μηδέ 
εξαιρουμένων και των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία, ελλείψει της ανα-
μεταξύ των δυνατότητας συνομολόγησης από 
κοινού, σκοπών, προτάσεων, αλλά και εξεύρε-
σης τρόπων προσέγγισης των Πολιτικών Παρα-
γόντων, για εποικοδομητικές συζητήσεις μαζί 
τους, προς αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων, πέ-
ραν της μεμονωμένης και πρόσκαιρης προσφο-
ράς/αναλαμπής χαράς, υποσχεσιολογίας και 
ελπίδας, σχετικά με την καθημερινότητα, ουδέν 
ουσιώδες μπορούν να πετύχουν.  

συνεχίζεται
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Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (ε) εα Χρήστος Γιανταμίδης ΠΝ

Τους οφείλουμε ύλη,  
μας οφείλουν πνεύμα

Τ ην 19η Απριλίου 2010, από δικά μας 
λάθη, η Πατρίδα μας αναγκαστικά σύρ-
θηκε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήρι-

ξης, καθώς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
για οικονομική βοήθεια. Γιατί όμως φτάσαμε 
στην ταπεινωτική αυτή θέση; Ποιοι είναι οι λόγοι; 
Ποιοι ευθύνονται; μήπως η άσκοπη και ανεξέλι-
κτη σπατάλη του δημόσιου χρήματος; μήπως ο 
πλούτος του ελληνικού λαού υπεξαιρέθηκε από 
κάποιους αετονύχηδες τόσο από τον ιδιωτικό 
τομέα, όσο και από τον δημόσιο φορέα, συμπερι-

λαμβανομένων και κάποιων επίορκων πολιτι-
κών; μήπως οι υπερτιμολογήσεις των δημοσίων 
έργων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων με 
τις αντίστοιχες μίζες; μήπως η μεγάλη φοροδι-
αφυγή και εισφοροδιαφυγή; μήπως η κακή ερ-
γασιακή μας νοοτροπία, ζητούσαμε πολλά και 
προσφέραμε λίγα; 

μήπως θα έπρεπε να επενδύαμε σε νέα ερ-
γοστάσια, βιοτεχνίες ή να αναβαθμίζαμε τα ήδη 
υπάρχοντα, αντί να τα υπονομεύουμε με την κακή 
μας νοοτροπία; Όπως με τις συχνές αχαλίνωτες 
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απεργίες, και ενίοτε με τις παράλογες απαιτή-
σεις των εργαζομένων, που υπονόμευσαν την 
παραγωγή και τις εξαγωγές, και όχι μόνο, με 
αποτέλεσμα πολλές εργοστασιακές μονάδες και 
εταιρίες να κλείσουν ή να μετεγκατασταθούν σε 
άλλες χώρες, όπου βρήκαν υγιή εργασιακή συ-
νείδηση και περιβάλλον για κερδοφόρα παρα-
γωγή και ανάπτυξη; 

μήπως… μήπως… και άλλα πολλά μήπως 
είναι αυτά που μας οδήγησαν στον υπέρογκο 
δανεισμό και μη δυνάμενοι πλέον να ανταποκρι-
θούμε στα χρέη μας, φτάσαμε στην 19η Απριλίου 
2010, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στους δανειστές 
μας, σε συνεργασία με τα μμΕ να μας ταπεινώ-
νουν και να μας ευτελίζουν διεθνώς. Θα ήθελα 
όμως να υπενθυμίσω στους εταίρους μας στην 
Ε.Ε. ότι: Ναι, σας οφείλουμε, αλλά σας οφεί-
λουμε ύλη, ενώ εσείς μας οφείλετε πνεύμα, το 
αρχαίο ανεκτίμητο ελληνικό πνεύμα που ανεξίτη-
λα μπολιάστηκε στις φλέβες σας. Γι' αυτό, φίλοι 
και εταίροι μας, μην ξεχνάτε ότι: 
-  Το όνομα της Ευρώπης έχει ελληνικές ρίζες.
-  η γλώσσα που ομιλείτε έχει ελληνικές ρίζες.
-  Εφαρμόζετε τις ιατρικές αρχές του Ιπποκράτη 

και του Γαλληνού. 
-  μάθατε ιστορία από τον Θουκυδίδη, από τον 

Όμηρο, από τον ξενοφώντα και γεωγραφία από 
τον Στράβωνα. 

- Διδαχθήκατε αρετή από τον Σωκράτη. 
-  Διδαχθήκατε σοφία και λογική από τον Πλάτω-

να και τον Αριστοτέλη. 
- Εφαρμόζετε την Δημοκρατία του Περικλή. 
-  με τα μαθηματικά του Πυθαγόρα υπολογίζετε 

τα χρέη μας. 
-  Ερευνάτε τους Ουρανούς με το μυαλό και τα 

μάτια του Αρίσταρχου. 
-  Διδαχθήκατε θέατρο από τους Αισχύλο, Αρι-

στοφάνη. 
Γι' αυτό, μην μας ταπεινώνετε, μην μας σπρώ-

χνετε προς την καταστροφή, μην μας στερείτε 
τον αέρα της Δημοκρατίας, μην μας ρίχνετε στο 
σκότος, στερώντας μας το φως του ήλιου, γιατί 
έτσι θα στερηθείτε και εσείς το δικό σας ετερό-
φωτο φως. 

Αγαπητοί μας εταίροι της Ε.Ε. τα ανωτέρω ανα-
φερόμενα δεν τα γράφει μόνο ένας Έλληνας που 
ταπεινώθηκε από την συμπεριφορά σας στην χώ-
ρα του, αλλά κάτι παρόμοιο γράφει και ο Άγγλος 
ποιητής Πέρσι μπάσι Σέλεϊ, όπως παρακάτω: 

«Πολυµήχανε Έλληνα: 
Όπου και να γυρίσω την σκέψη µου, 
όπου και να στρέψω την ψυχή µου, 
µπροστά µου σε βρίσκω. 

Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονι-
κή, εσύ µπροστά µου. 
Εσύ µπροστάρης και αξεπέραστος. 

Επιστήµη ζητώ, µαθηµατικά, φιλοσοφία,  
ιατρική. 
Εσύ µπροστάρης και αξεπέραστος. 

Για δηµοκρατία διψώ, ισονοµία και ισοπολι-
τεία. 
Εσύ µπροστάρης και αξεπέραστος. 

Πολυµήχανε Έλληνα, καταραµένη γνώση.  
Γιατί να σε αγγίξω; 

Για να καταλάβω πόσο µικρός είµαι,  
ασήµαντος και µηδενικός. 

Γιατί δεν µε αφήνεις στην δυστυχία µου  
και στην ξεγνοιασιά µου; 

Είµαστε όλοι Έλληνες».   
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Οικονομικά και Πολιτικά θέματα  
μέχρι 24/2/13

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ

1. Τελευταία Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις Βρυξέλες 7-8/2/2013
Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου κορυφής της 
ΕΕ ήταν πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα. Παρά 
την για πρώτη φορά περικοπή των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
τουλάχιστον  65 δισ. ευρώ με επιμονή της Αγγλίας 
και υποστήριξης της Γερμανίας ή Ελλάδας από 
11,5 – 12 δισ. που ήταν η κατανομή να λάβει για 
την περίοδο 2014-2020 θα λάβει τελικά:
• 14,5 δισ. (για ΕΣΠΑ-2)
•  2,0 δισ. (κατόπιν αναθεώρησης ποσοστών συμ-

μετοχής το 2016).
•  1,8 δισ. (Αγροτικής πολιτικής, διαρθρωτικό σκέ-

λος)
•  0,5 δισ. (Αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευ-

σης)
• 18,3 δις. (σύνολο)
• 11,0 δισ. Αγροτικές επιδοτήσεις
•  30,8 δισ. (Γενικό σύνολο, διαρθρωτικά ταμεία και 

επιδοτήσεις)
Τα χρήματα του ΕΣΠΑ 2 θα χρησιμοποιηθούν για 

την αντιμετώπιση ανεργίας, φτώχειας και κοινω-
νικού αποκλεισμού, για εκσυγχρονισμό βασικών 
υποδομών (ειδικά δίκτυα με γειτονικές χώρες – 
διαχείριση αποβλήτων – σύνδεση δικτύων σιδη-
ροδρόμων με λιμάνια – αξιοποίηση λιμανιών κ.
λπ.).

Σημειώνεται ότι μεγάλο «αγκάθι» παραμένει ο 
πολυδαίδαλος γραφειοκρατικός μηχανισμός δια-
χείρισης του ΕΣΠΑ. Πρέπει να πιστέψουμε ότι η 
απορρόφιση των κονδυλίων θα γίνει με ταχύτε-
ρους ρυθμούς από το προηγούμενο.

2. Αποφάσεις των «3» αρχηγών για την οι-
κονομία και την κοινωνική συνοχή
Αναστροφή του κλίματος στην οικονομία με διοχέ-
τευση ρευστότητας στην αγορά μέσω των ειδικών 
ταμείων μετά από συμφωνία με την ελληνική ένω-
ση τραπεζών, επιχειρεί η κυβέρνηση. Αντ. Σαμαράς, 
Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης κουβέλης στη 
σύσκεψή τους στο μέγαρο μαξίμου τη Δευτέρα 
18/2/13, αποφάσισαν ακόμη τη λήψη μέτρων με 
στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με 
μεταφορές πόρων από το ΕΣΠΑ για την αντιμετώ-
πιση της ανεργίας. Εντός των ημερών ρυθμίζεται 
νομοθετικά και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
όλων των ανέργων.

3. Συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας και 
Eurobank
με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συγχώνευ-
ση των τραπεζών Εθνικής και Eurobank. Οι μέτο-
χοι της Eurobank αποδέχθηκαν σε ποσοστό 84,35% 
τη δημόσια πρόταση της ΕΤΕ και οι μετοχές της 
νέας τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χρημα-
τιστήριο από τις 27 Φεβρουαρίου. Στόχος της νέας 
τράπεζας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Αλ. 
Τουρκολιά, είναι η στήριξη της ανάπτυξης.

4. Ρύθμιση οφειλών
κατά περίπτωση και ανάλογα με το οικονομικό και 
φορολογικό προφίλ κάθε οφειλέτη οι έφοροι θα 
ρυθμίζουν τα χρέη προς το Δημόσιο. Παραμένει το 
πλαφόν των 48 δόσεων.

5. Δόση Φεβρουαρίου προς την Ελλάδα
Τα 2,8 δισ. ευρώ αποδέσμευσε το Euroworking 
Group στη συνεδρίαση της 21/2/13.

Στο επίκεντρο του νέου ελέγχου της Τρόικα από 
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το οποίο εξαρτάται η εκταμίευση της δόσης του 
μαρτίου ύψους 2,8 δισ. ευρώ βρίσκεται το σχέδιο 
των αποχωρήσεων δημοσίων υπαλλήλων, προα-
παιτούμενο για την αποδέσμευση της δόσης.

6. Δήλωση της επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη 
στη Βουλή
η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει νέα μείωση του 
δημοσίου χρέους. Το κλίμα στις Βρυξέλλες αλλά-
ζει υπέρ της Ελλάδας. Προϋπόθεση για haircut η 
επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων (έσοδα – 
δαπάνες να έχουν θετικό πρόσημο μη υπολογιζο-
μένων των τόκων των δανείων).

7. Στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Ιανουάριο 2013-
02-26 
ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι άνεργοι 
(1.025.954 άτομα στις λίστες της ανεργίας από 
946.920 τον αντίστοιχο περσινό μήνα) ποσοστό 
+8,35%.

8. Τηλεφωνία
μείωση τελών σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία 
προαναγγέλλει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων).

9. Στροφή στα φθηνά προϊόντα
Έδαφος στο καλάθι του Έλληνα καταναλωτή κερ-
δίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω της 
ανταγωνιστικής τιμής τους. Σύμφωνα με έρευνα 
του ΙΕΛκΑ σε δείγμα 2000 καταναλωτών από όλη 
την Ελλάδα, έξι στους δέκα καταναλωτές αγόρα-
σαν το 2012 περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετι-
κέτας για να εξοικονομήσουν χρήματα.

10. Στρατιωτικοί εξοπλισμοί
410 δισ. δολάρια ήταν το 2011 το ύψος των πω-
λήσεων της παγκόσμιας αγοράς στρατιωτικού 
εξοπλισμού καταγράφοντας μείωση 5% έναντι του 
2010.

11. Μήνυμα πρωθυπουργού Α. Σαμαρά στην 
εκδήλωση του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
την 18/2/2013
«Πιστεύω στη δύναμη, στη θέληση, στο φιλότιμο 

και στην καρδιά του Έλληνα, ιδιαίτερα σε αυτές τις 
δύσκολες τις σκληρές ώρες που περνά η πατρίδα 
μας». Αυτό το μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός 
μιλώντας στην εκδήλωση του ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
από την ανακοίνωση και έναρξη της τριετούς πρω-
τοβουλίας του να προσφέρει επιπλέον το ποσόν 
των 100 εκατ. ευρώ στην αντιμετώπιση των συνε-
πειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως «είμαι σίγου-
ρος ότι όλοι μαζί οι Έλληνες θα νικήσουμε τελικά 
σε αυτόν τον αγώνα με έμπνευση, με δουλειά, με 
φιλότιμο και πάνω απ’ όλα με αγάπη για τον τόπο 
μας που τόσο δύσκολα δοκιμάζεται». Αναφέρθηκε 
ειδικά στο θέμα της ανεργίας και το φόβο κατάρ-
ρευσης της κοινωνίας επισημαίνοντας: «η ελληνι-
κή κυβέρνηση αγωνίζεται νυχθημερόν, για να ση-
κώσει ψηλά και πάλι την πατρίδα μας για να μπού-
με στην πορεία που οι οικονομολόγοι αποκαλούμε 
οικονομική ανάκαμψη. Για να ξανακάνουμε δυνατή 
την ανάπτυξη παντού την Ελλάδα, για να δώσουμε 
ευκαιρίες σε όλους, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά όταν 
η Ελλάδα σήμερα δυστυχώς πρωταγωνιστεί με το 
απίστευτο ρεκόρ της ανεργίας των νέων να φθάνει 
περίπου στο 60%».

Τέλος εξήρε το έργο του ιδρύματος για την 
ενίσχυση ατόμων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες 
και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκε πλήθος πολιτικών, επι-
χειρηματιών και ανθρώπων των γραμμάτων και 
των τεχνών, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε 
η χειραψία του πρωθυπουργού με τον επίτιμο 
πρόεδρο της ΝΔ τον κ. μητσοτάκη.

κατά τον απολογισμό του έργου του ιδρύματος 
από τον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο, ανα-
φέρθηκε ότι από το 1996 μέχρι σήμερα το ίδρυμα 
«Σ. Νιάρχος» έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση 
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω 2.350 δωρε-
ών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 109 
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κράτη ανά τον κόσμο.
12. Συνέντευξη του Γερμανού καθηγητή 

Ούλριχ Πρόις
Ο Γερμανός καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου 
που θεωρείται ως ο επιφανέστερος διανοητής 
των γερμανών πρασίνων σε συνέντευξή του στο 
Βήμα της κυριακής 24/2/2013 μεταξύ άλλων 
είπε:

Ερώτηση: Δεν είναι άδικη η μεταχείριση της 
Ελλάδας από τους διεθνείς εταίρους της;

Απάντηση: Αναμφίβολα. η Ελλάδα είναι σί-
γουρα υπεύθυνη για πολλά από τα προβλήματά 
της. Στο νομισματικό πεδίο όμως το κύριο πρό-
βλημα προέρχεται από το (κατασκευαστικό) λά-
θος του ευρώ, από το γεγονός δηλαδή ότι το 
κοινό νόμισμα δεν εντάχθηκε σε μια κοινή οικο-
νομική πολιτική, με αποτέλεσμα η ελληνική κοι-
νωνία να βρίσκεται σε τροχιά εξαθλίωσης. Γι’ 
αυτό ευθύνεται άμεσα και η γερμανική κυβέρνη-
ση. Ως Γερμανός ντρέπομαι γι’ αυτό.

13. Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Euro-
working Group
Ο αυστριακός τεχνοκράτης που ηγείται της ομά-
δας εργασίας που υποστηρίζει το Eurogroup 
εκτιμά μεταξύ άλλων ότι όσο γρηγορότερα επι-
τύχει η χώρα μας πρωτογενή πλεονάσματα τόσο 
ευκολότερα θα αποτινάξει «τα δεσμά της υπερ-
χρέωσης». Αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης, υπογραμμίζει όμως ότι πρέπει να 
συνεχιστούν για το συμφέρον της χώρας μας, όχι 
των πιστωτών της.

14. Επίσκεψη Γάλλου προέδρου Φρανσουά 
Ολάντ στην Αθήνα
η ολιγόωρη επίσκεψη του Φρανσουά Ολάντ στην 
Αθήνα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής για την ελ-
ληνική πλευρά από αμερόληπτους παρατηρητές 
λαμβάνοντας υπόψη και τι είχε πει ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 1915. 
«Πρέπει να αντιληφθώμεν ότι αι μεγάλαι Δυνά-

μεις επιζητούν εκάστη ίδια συμφέροντα».
Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι η Γαλλία στή-

ριξε πολλές φορές την Ελλάδα χωρίς να έχει την 
έκταση των επενδύσεων της Γερμανίας. Είναι δε 
γεγονός ότι η Γαλλία ήταν πάντοτε πιο κοντά στην 
Ελλάδα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ιδιαίτερα σήμερα η πολιτική που προ-
σπαθεί να περάσει στην Ευρώπη ο Φρανσουά 
Ολάντ ευνοεί ειδικά την Ελλάδα, δηλαδή το ότι η 
λιτότητα χωρίς ανάπτυξη θα είναι καταστροφική 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Αλ-
λά θα πρέπει δυστυχώς να καταλάβουμε ότι αυ-
τή η πολιτική είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτή 
και από τη Γερμανία.

κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα επεν-
δύσεων στους τομείς ενέργειας, κατασκευών – 
υγείας – τουρισμού – μεταφορών – εξοπλισμών 
των ενόπλων δυνάμεων και θέματα εξωτερικής 
πολιτικής (ΑΟΖ κ.λπ.). Πέραν της κατ’ αρχήν έμ-
μεσης υποστήριξης της Γαλλίας για τα θέματα 
της ελληνικής ΑΟΖ, στο παρασκήνιο συζητήθηκε 
και η μίσθωση δύο φρεγατών και τεσσάρων αε-
ροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι αναμένουμε να προμηθευτούμε 
την πρώτη φρεγάτα το 2016. Λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

15. Προς πλήρη απελευθέρωση του εμπο-
ρίου ΗΠΑ – ΕΕ
Οι συνομιλίες ηΠΑ-ΕΕ αν τελεσφορήσουν θα 
οδηγήσουν σε μια ιστορική συμφωνία που θα 
ξαναγράψει το παγκοσμιο εμπόριο. Θα είναι η 
σημαντικότερη εξέλιξη από την ίδρυση του ΠΟΕ 
(Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) το 1995.

Προοπτική ολοκλήρωσης συνομιλιών τέλη 
του 2015. η ανωτέρω συμφωνία εφόσον επιτευ-
χθεί θα αποτελέσει «μέτωπο» Ουάσινγκτον – 
Βρυξελλών με το βλέμμα στην κίνα, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι περί το 2025 η κίνα θα αναδειχθεί 
ως η πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου.  
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Γίνε κι εσύ μέλος στον  
Προμηθευτικό Οργανισμό του Ναυτικού!

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

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

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

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

EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE

Π.O.N.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση 
«Eλαιώνας». Π.O.N. Γραμματεία: 210-3423436. Π.O.N. Γραφ. Δαπανών: 210-3423437. 
Π.O.N. Pαφείο: 210-3423377. Φαξ: 210-3423437. E-mail: dieyuynths@pon-hn.gr. 
Site: www.pon-hn.gr

Ωράριο ΠΟΝ
Τρίτη - Παρασκευή

13:30-20:30
Σάββατο 

09:00-16:00

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες  
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
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Πρόνοια ΕΑΑΝ
Θέμα: Συνοπτικά πεπραγμένα του 15ου έτους 
λειτουργίας του γραφείου μας (2012) στο ΝΝΑ
1.  Σύνολο Εργασθέντων-Εθελοντών μελών του Γρα-

φείου βάσει μηνιαίου πίνακα εργασίας, Άτομα 17
2.  Σύνολο ημερών εθελοντικής εργασίας (09:00-

13:00) ημέρες 228
3.  Σύνολο νοσηλευθέντων Αξ/κών (ΠΝ-ΛΣ) και προ-

στατευμένων μελών τους, τους οποίους επισκεφθή-
καμε «Επί κλήνης» άτομα 1598

4.  Σύνολο, εξυπηρετηθέντων μη νοσηλευομένων 
προσώπων, των κατηγοριών της προηγούμενης 
παραγράφου 3 (του παρόντος) περίπου άτομα 1950

5. ΑΙμΟΔΟΣΙΑ
 Όλα τα θέματα αιμοδοσίας, τα αφορώντα και εις τους 
Αξ/κους εα του ΠΝ και εις τα προστατευόμενα μέλη 
των οικογενειών τους (αιμοδότες – χορήγηση – απο-
θέματα διαχείριση φιαλών αίματος – τήρηση παραστα-
τικών κ.λπ.) χειρίζεται αποκλειστικά και υπεύθυνα το 
τμήμα αιμοδοσίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
(ΝΝΑ) ενώ το αίμα του Λιμενικού Σώματος με ευθύνη 
και μέριμνά του διαχειρίζεται και διακινεί το Δρακο-
πούλειο Ίδρυμα χωρίς καμία ανάμιξη του Πολεμικού 
Ναυτικού.
6.  Οι εθελοντικές εργασίες – υπηρεσίες που προσφέρ-

θήκαν τόσο εις τα διακινηθέντα μέσα εις τον χώρο 
του Νοσοκομείου (ΝΝΑ) άτομα (το πλείστον) όσο και 
εις τα εκτός τούτου πρόσωπα (τηλεφωνικώς ιδίως) 
των αναφερομένων εις τις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος, αφορούν σε: πληροφόροση – εξυπηρετή-
σεις – επισκέψεις ασθενών (επί κλίνης), τακτοποίηση 
προνοιακών τους θεμάτων, εις τα πλαίσια της αρ-
μοδιότητας και, των δυνατοτήτων των εθελοντικά 
εργαζομένων μελών της πρόνοιας.

7.  Γενική διαπίστωση – παραδοχή και γεγονός είναι ότι 
το γραφείο πρόνοιας συνεχίζει να λειτουργεί ικανο-
ποιητικά και αποδοτικά, τηρώντας τόσο τον κανο-
νισμό του νοσοκομείου (ΝΝΑ), όσο και τις σχετικές 
αποφάσεις του ΔΣ της ΕΑΑΝ. Είναι οργανωμένο με 
οδηγίες λειτουργίας και τελεί σε αγαστή συνεργασία 

με τους κατά περίπτωση εμπλεκομένους – αρμοδί-
ους εντός και εκτός του καθιδρύματος.

8.  Τελικά τονίζεται ότι, το λειτουργούν, εις το ΝΝΑ 
γραφείο μας, της πρόνοιας, μοναδικό εις τον ελλα-
δικό Στρατιωτικό Νοσοκομειακό χώρο, είναι δεκτι-
κό παραπέρα βελτίωσης, προς πληρέστερη παροχή 
των πολλαπλών ανθρωπιστικών υπηρεσιών των 
εθελοντικών μελών του, με την συμπαράσταση των 
εμπλεκομένων εις το έργο τους (υπηρεσιών – προ-
σώπων) και συμμετοχή εις αυτό νέων εθελοντικών 
– μελών, προερχόμενων από τις τάξεις των Από-
στρατων συναδέλφων (ΠΝ – ΛΣ).

Οι συνυπεύθυνοι του γραφείου Πρόνοιας στο 
ΝΝΑ Αρχιπλοίαρχοι ΠΝ εα Ι.Π. Κατσαλούλης, 

η προϊσταμένη Ζωή Ταχματζοπούλου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Την κυριακή 3 Φεβρουαρίου ο Δήμος μας πραγμα-
τοποίησε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των 
αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους, υπηρετώντας 
την πατρίδα στην κρίση των Ιμίων, τον Ιανουάριο του 
έτους 1996. η επιμνημόσυνη δέηση εψάλη στον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου και ώρα 10:30. Τον πανηγυρικό 
εκφώνησε ο Δήμαρχος καλυμνίων κ. Δημήτριος Δι-
ακομιχάλης. Ακολούθησε κατάθεση σταφάνων στο 
μνημείο των Ιμίων από τους κ.κ. Εκπρόσωπο της 
Βουλής των Ελλήνων, Δήμαρχο καλυμνίων, Εκ-
πρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Διοικη-
τή 5/42 Σ.Ε. καλύμνου, Διοικητή Ναυτικού Σταθμού 
κω, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, Λιμενάρχη, 
Εκπρόσωπο της ΕΑΑΝ, Εκπρόσωπο της ΕΕΑ.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ανα-
κρούσθηκε ο Εθνικός Ύμνος και δόθηκε το πρόσταγ-
μα αποχώρησης των σχηματισμών. Τελετάρχης της 
εκδήλωσης ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Ασπροποταμίτης 
(Πλοίαρχος εα ΠΝ).

Αντιδήμαρχος Ηλίας Τσέρος



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013               41

EΠIKAIPO KENTPI

EYΘ
YM

A
 K

A
I ΣO

BA
PA

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

Πόλεμος των 
θεών

Σήμερα, οι θεοί της 
Ελλάδας δεν ομονο-

ούν, ώστε οι θυσίες των 
Ελλήνων που έτσι κι αλλιώς γίνονται να μην 
πάνε χαμένες. Ο κώδικας πολιτικών αρχών 
μεταφέρεται στην κοινωνία με τάσεις αλληλο-
εξόντωσης, διότι προσπαθούμε να λύσουμε 
προβλήματα του σήμερα με κριτήρια του πα-
ρελθόντος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας 
συνετίσει.

Λεηλασία της ιστορίας
Η εθνική ανασφάλεια που κυριαρχεί μεταξύ 
των μελών της ηγεσίας του FYROM, φτάνει 
στο σημείο να λεηλατεί, όχι μόνο την ελληνική 
ιστορία στήνοντας αγάλματα του Μ. Αλεξάν-
δρου, αλλά και της Βουλγαρίας στήνοντας 
αδριάντες του βασιλιά Σαμουήλ. Προτείνεται 
να σταλεί ιστορικός να τους κάνει φροντιστή-
ριο μήπως και συνέλθουν.

Απορίες και προβληματισμοί
Οι απορίες και οι προβληματισμοί των συνα-
δέλφων αποστράτων για τη δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε, δεν είναι μόνο δικοί τους αλλά 
και δικοί μας. Εμείς όμως δεν έχουμε τη δύνα-
μη και τον χρόνο να τους προστάξουμε σε ευ-
θύ λόγο, παρά εμμέσως πλην σαφώς. Βέβαια, 
θα ήθελα να συμβουλέψω τον φίλο μου Γιάννη 
να μη στέλνει τόσο πυκνά και σχοινοτενή άρ-
θρα, διότι δεν έχω χώρο στους «Θαλασσινούς 
Απόηχους» να τα δημοσιεύσω. Πάντως το ΔΣ 
Θ.Α. τον επαινεί και τον συγχαίρει για την 
προσπάθειά του και το θάρρος του.

Εσχατολογικά φαινόμενα
Ο Άγιος Μαλαχίας ο Ιρλανδός που έζησε τον 
12ο αιώνα  έχει προβλέψει όλα τα ονόματα 
των παπών της Αγίας Έδρας και προφητεύει 

ότι ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος είναι ο προτε-
λευταίος. Αυτός που θα αναλάβει μετά θα εί-
ναι στη συντέλεια του κόσμου, δηλαδή τα κλεί-
σει το μαγαζί... Επομένως, εάν επαληθευθεί η 
προφητεία αυτή, τι ψάχνουμε για επενδύσεις 
και ανάκαμψη; Κοντός ψαλμός Αλληλούια...

Η διπλωματία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου
Η βοήθεια της Εκκλησίας σε πνευματικό και 
εθνικό επίπεδο ήταν ανέκαθεν δεδομένη, ειδι-
κότερα σήμερα που ο λαός της Ελλάδας χει-
μάζεται από αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση. Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης προσπαθεί με με-
γάλη μαεστρία και διπλωματικότητα να βοη-
θήσει όσους Έλληνες να εγκαταστηθούν στην 
Πόλη ζητώντας εγγυήσεις από τις τουρκικές 
αρχές.

Το λάθος... του λάθους
Οικονομικοί παράγοντες υψηλά ιστάμενοι εί-
παν ότι έκαναν λάθος στη χάραξη οικονομικής 
γραμμής. Το λάθος είναι ότι έκαναν λάθος που 
είπαν ότι η οικονομική γραμμή είναι λάθος. Η 
οικονομική γραμμή δεν είναι λάθος αλλά είναι 
μια από τις γραμμές που μπορούσε να ακο-
λουθηθεί... Το λάθος είναι ότι ακολουθήθηκε 
λάθος η γραμμή αυτή ...σαν εφαρμόστηκε λά-
θος.

Γουδή και γουδί
Τα λεξικά γράφουν Γουδή=Πεδίον προς ανα-
τολάς των Αθηνών όπου το 1909 εκηρύχθη η 
στρατιωτική επανάσταση και το 1922 έγινε ο 
τουφεκισμός των 5 πολιτικών και του Αρχι-
στράτηγου Χατζανέστη...
Γουδί= (από το ιγδιον) δοχείο που χρησιμεύει 
για κοπάνισμα. Γουδοχέρι ο κόπανος του γου-
δίου. Δυο λέξεις, δυο ιστορίες. Μια γριά έλεγε, 
παιδάκι μου τα πράγματα επαναλαμβάνονται 
π.χ. τα καιρικά φαινόμενα, η φτώχεια...
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ANAKOINΩΣEIΣ

Έγκριση Ισολογισμού ΕΑΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ: ΕΑΑΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
"Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού της 
ΕΑΑΝ Οικον. Έτους 2011"

Έχοντας υπόψη:
α.  Το ΝΔ 1171/72 «Περί Ενώσεων Αποστράτων 

Αξ/κων Ε.Δ».
β.  Το Άρθρο 30 του ΝΔ 496/74 «Περί λογιστι-

κού του ΝΠΔΔ» (αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
12 του Ν.369/76) και το ΠΔ 205/1998 «Περί 
ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρμογής του κλαδικού Λο-
γιστικού Σχεδίου για τα Ν.ΠΔ.Δ»

γ.  Τον Α.Ν 281/36 « Περί συγχωνεύσεως των 
παρά τοις πολιτικοίς Υπουργείοις και ταις 
Γενικαίς Διοικήσεσιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως 
και Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών 
Λογιστηρίων κλπ.» όπως συμπληρώθηκε με 
το Ν. 787/43.

δ.  Το Ν.4024/11(ΦΕκ 226Α//27-10-11) σε συν-
δυασμό με το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.
2186/10-11-11/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ε.  Το έγγραφο Φ.959.4/2/12/Σ71408/18-9-12/
ΓΕΝ/Ε3-V

στ.  Την έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 27-
9-2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥμΕ
1. Εγκρίνουμε:
α.  Τον Ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρή-

σης 2011 ύψους 5.177.773,12€
β.  Τον Απολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρή-

σης 2011, ο οποίος παρουσίασε τα εξής απο-
τελέσματα:

(1) Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2010: 
4.686.428,02 €
(2) Προστίθενται πραγματοποιηθέντα έσοδα 
έτους 2011: 893.276,91 €
Σύνολο: 5.579.704,93 €
(3) Εκπίπτονται Πραγματοποιηθέντα έξοδα έτους 
2011: 588.533,21€
(4) Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2011 που 
μεταφέρεται στο Οικονομικό Έτος 2012 
4.991.171,72€
2. Χειριστής θέματος: 
Πχης (Ο) Θ. Τσάκα ΠΝ, Τμηματάρχης ΓΕΝ/Ε3-V, 
τηλ.: 210-6551707

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

Δελτία Τύπου Παραρτήματος  
Κρήτης
• Το Σάββατο 1 Δεκ. 2012 πραγματοποιήθηκε 
στο εντευκτήριο του τοπικού παραρτήματος της 
ενώσεως ιατρική ομιλία με θέμα την παθολο-
γία του προστάτη από ειδικούς ουρολόγους/χει-
ρούργους σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλο 
Χανίων.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρέστησαν 
εκτός των μελών μας και πολλοί συνάδελφοι 
του αντιστοίχου παραρτήματος της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αε-
ροπορίας.

• Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 πραγματο-
ποιήθηκε στον Νκ η εορτή του Αγίου Νικολάου 
και της επετείου των Ναυμαχιών των Βαλκανι-
κών Πολέμων 1912-1913 Έλλης και Λήμνου. 
Εκ μέρους του τοπικού παραρτήματος παρέστη 
το ΔΣ και πολλοί συνάδελφοι. κατετέθη από 
τον Πρόεδρο του παραρτήματος στεφάνι στο 
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μνημείο του Αφανούς Ναύτη και επακολούθη-
σε δεξίωση.

• Στις 14 Δεκεμβρίου με μεγάλη χαρά δεχθήκα-
με την επίσκεψη των γραφείων μας από τον Αρ-
χηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο κ. Χρηστίδη ΠΝ. κατά την 
ημίωρη παραμονή του ο Πρόεδρος του παραρτή-
ματός μας τον ενημέρωσε για τις δραστηριότη-
τές μας και ο Αρχηγός εξέφρασε τον θαυμασμό 
του για την άψογη εμφάνιση και οργάνωση του 
εντευκτηρίου. Ακόμη μας προσέφερε σαν ανα-
μνηστικό δώρο της επίσκεψής του ένα πολυτε-
λές λεύκωμα το οποίο έχει εκδοθεί επ' ευκαιρία 
της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την έναρξη 
των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913.

• Από τις 12 έως και τις 22 Νοεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε στα εντευκτήρια της Ένωσης Αποστρά-
των Αξιωματικών Αεροπορίας ΕΑΑΑ Χανίων και 
του τοπικού παραρτήματος της ΕΑΑΝ/κρήτης 
τουρνουά τάβλι μεταξύ των μελών τους με σκοπό 
την σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

η τελική αναμέτρηση έγινε μεταξύ του Σμη-
νάρχου Γ. μαρινάκη και του Αντιπλοιάρχου (Ε) 
εα Ε. μελάκη ΠΝ με νίκη του πρώτου.

η απονομή των επάθλων στον πρώτο και δεύ-
τερο νικητή έγινε στις 23 Νοεμβρίου στη Λέσχη 
ΑΣΤΕΡΙΑ του ΠΒκ όπου οι δύο Ενώσεις παρέθε-
σαν δείπνο προς τιμήν των συμμετοχόντων.

• Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων για την επέτειο των 100 χρό-
νων από τον Ναυτικό Αγώνα των Βαλκανικών 
Πολέμων 1912-1913 πραγματοποιήθηκε στο 
Πνευματικό κέντρο Χανίων εκδήλωση που ορ-
γανώθηκε από το ΓΕΝ, την Περιφερειακή Ενό-
τητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων και το Ναυτικό 
μουσείο κρήτης με μεγάλη επιτυχία.

η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή DVD 

ιστορικού περιεχομένου, σχετικές ομιλίες-
χαιρετισμούς, και συναυλία της μουσικής του 
ΠΝ που ήταν η έκπληξη της βραδιάς. Ήταν τέ-
τοια η ποιότητα των μουσικών αλλά και των 
τριών ερμηνευτών που κατενθουσίασε τους 
παρευρισκομένους. Στην εκδήλωση παρέστη 
το ΔΣ και μεγάλος αριθμός συναδέλφων που 
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Την κυ-
ριακή 9 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του εντευ-
κτηρίου του παραρτήματος παρατέθηκε γεύμα 
από την ΕΑΑΝ στο οποίο παρακάθησαν ο Αρχη-
γός Στόλου Αντιναύαρχος κ. μαζαράκης-Αινιάν 
ΠΝ και ο πατέρας του κ. Ι. μαζαράκης-Αινιάν, 
ο οποίος σημειώνεται ότι βραβεύτηκε κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης από το Ν. μ. κρήτης 
για την διαχρονική υποστήριξη-βοήθειά του στο 
μουσείο, ο Υπαρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Π. 
Λίτσας ΠΝ, ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης 
Αντιναύαρχος εα Ι. Παλούμπης ΠΝ, και η κα. Α. 
Παλούμπη, Πρόεδρος του Ναυτικού μουσείου 
Ελλάδος, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος 
εα Σ. Περβαινάς ΠΝ, ο Αρχιεπιστολέας ΔΝΕ Αρ-
χιπλοίαρχος Σ. Δημητρίου ΠΝ ο Διοικητής Νκ 
Αρχιπλοίαρχος Ι. Πάττας ΠΝ και άλλοι προσκε-
κλημένοι.

μεγάλη χαρά και συγκίνηση προξένησε η προ-
σφορά στο παράρτημα της ΕΑΑΝ/κρήτης εκ μέ-
ρους του Α/ΓΕΝ Αντιναυάρχου κ. Χρηστίδη ΠΝ 
σαν συμβολικό δώρο για την επέτειο ενός πίνα-
κα που απεικονίζει τον Ναύαρχο κουντουριώτη 
και ο οποίος κοσμεί πλέον το εντευκτήριο.

Για το ΔΣ, ο Πρόεδρος
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ

Κοπή πίτας ΕΑΑΝ Παράρτημα Σα-
λαμίνας
η κοπή της πίτας του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ 
στη Σαλαμίνα, έγινε την κυριακή 13 Ιανουαρίου 
2013 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δ. μπόγρη 
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στο Δημαρχιακό μέγαρο, παρουσία του ΔΣ της 
ΕΑΑΝ και πλήθους μελών.

Την εκδήλωση, όπου έγινε αναφορά στη ζωή 
και το έργο του αείμνηστου Ναυάρχου Σπύρου 
Αυγέρη, πρώτου Σαλαμίνιου Αξιωματικού του 
Πολεμικού Ναυτικού, που προέρχεται από τη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και αξιώθηκε από 
το Θεό και την Πολιτεία να διατελέσει Α/ΓΕΝ 
και στη συνέχεια Α/ΓΕΕΘΑ, τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
και Επίτιμος Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Δ. Ελευσινιώ-
της, ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος κοσμάς Χρηστίδης, 
ο Δήμαρχος Σαλαμίνος Ι. Τσαβαρής μετά του 
Προέδρου και μελών του Δημ. Συμβουλίου, ο 
Δ/ΔΔμΝ Αντιναύαρχος (μ) Π. Ελληνιάδης, ο Δ/
ΓΕΠΝ Υποναύαρχος (μ) Α. μιχάλαρος, ο Δ/ΝΣ 
Αρχιπλοίαρχος Δ. κωνσταντόπουλος, ο Δ/ΔΑΔ 
Πλοίαρχος κ. Τσωβός, ο Δ/ΔΤΣ Πλοίαρχος Ι. 
Δρυμούσης και εκπρόσωποι πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων του νησιού.

Το "φλουρί" έτυχε στον παλιό καθηγητή της 
ΣΝΔ και εκδότη τοπικής εφημερίδας, κο. μίμη 
Ροκίδη.

Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα Γ. Κουτσούκος ΠΝ
         Πρόεδρος ΕΑΑΝ/Σαλαμίνος

Ελληνικός Σύνδεσμος Ναυτικής 
Αεροπορίας
κατά τις αρχαιρεσίες της 13/1/2013 για την ανά-
δειξη του νέου Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου 
Ναυτικής Αεροπορίας εξελέγησαν και έλαβαν 
τις αντίστοιχες θέσεις οι κάτωθι:
1.  Γεώργιος μπεζεριάνος Αντιναύαρχος ΠΝ εα 

Πρόεδρος Δ.Σ.
2.  ματθαίος Δημητρίου Πλοίαρχος (μ) ΠΝ εα  

Α΄ Αντιπρόεδρος
3.  Φώτιος Βασιλειάδης Αντιπλοίαρχος (Ε/μ) ΠΝ 

εα Β΄ Αντιπρόεδρος
4.  Παναγιώτης μαζαράκης Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ εα 

Γενικός Γραμματέας
5.  Θεόδωρος καρακώστας Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ 

εα Ταμίας
6.  Βασίλειος Ταγκούλης Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ 

εα  Έφορος Δημ. Σχέσεων
7.  Γεώργιος Εξηνταρίδης Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ 

εα Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
8.  κωνσταντίνος κροκόδειλος Ανθυπασπιστής 

(Ε) ΠΝ εα μέλος
9.  Ευάγγελος μπουμπουρέκας Σημαιοφόρος (Ε) 

ΠΝ εα μέλος 
Ο Πρόεδρος

Αντιναύαρχος εα Γεώργιος Μπεζεριάνος ΠΝ 
Επίτιμος Αρχηγός Στόλου

Ευχαριστήριο
η οικογένεια Παν. Παπαδάκου ευχαριστεί τον 
κ. Αρχηγό ΓΕΝ Ναύαρχον κ. Χρηστίδη ΠΝ, και 
όλους όσοι παρευρέθησαν στην κηδεία του, 
και ποικιλοτρόπως εξέφρασαν την συμπάθειά 
τους.

Οικ. Παναγιώτη Παπαδάκου

Ανακοίνωση τάξης Ναυτοπαίδων 
1968
η συντονιστική επιτροπή τάξης Ναυτοπαίδων 
1968 επιθυμεί να ενημερώσει ότι το μνημόσυ-
νο εις μνήμη των αποβιωσάντων ως σήμερα 
συμμαθητών μας προγραμματίστηκε να γίνει 
την κυριακή 10 μαρτίου 2013 και ώρα 09:30 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου καρύτση (πλα-
τεία κλαυθμώνος).

Στο μνημόσυνο θα κληθούν να παραστούν 
συγγενικά τους πρόσωπα. μετά το μνημόσυνο 
θα προσφερθεί καφές στο κυλικείο της ΕΑΑΝ. 
Προσδοκώντας στην συμμετοχή όλων σας, πα-
ράκληση επιβεβαίωστε την παρουσία σας στους 
Χρήστο Δεληδήμου ή Χαράλαμπο Γιακουβάκη.



ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
1.  μετά και από την επίσημη επιβεβαίωση που έγινε από την αποστολή την 13/2/13 ενημερωτικού εγγράφου του ΓΛκ (απόφαση), οι κρατήσεις των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων από 1/8/12 έως 31/12/12 (α/α 5) ποσών θα παρακρατηθούν σε 6 δόσεις. Για το παραπάνω παράδειγμα 2/3 Αρχ/χου-Πλοιάρχου τα οποία είναι 
140,04 ευρώ θα παρακρατηθούν τους μήνες Φεβρουάριο, μάρτιο, Απρίλιο, μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2013 ήτοι 140,04 (κάθε μήνα)

2.  Ενώ για τη μείωση του (α/α 4) (παράδειγμα 2/3 Αρχ/ρχου-Πλοιάρχου) είναι το ποσόν της μείωσης 10% 155,95 ευρώ το οποίον (από 1/1/2013) για τον μήνα Ια-
νουάριο δεν παρακρατήθηκε, θα παρακρατηθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις των 26 ευρώ μηνιαίως στην σύνταξη των μηνών Φεβρουαρίου έως και Ιουλίου.

3.  η πλήρης εικόνα του τι θα λαμβάνουμε θα απεικονισθεί στην σύνταξη του Αυγούστου 2013, τότε θα έχουν λήξει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πιθα-
νόν να έχει προστεθεί και το μέρισμα του μΤΝ.
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κύριοι συνάδελφοι, 
Το τελευταίο διάστημα, λόγω ηλικίας, επισκέπτο-
μαι συχνά το ΝΝΑ. κάθε φορά, διαπιστώνω αλλαγή 
προς το καλύτερο, παρά την τρέχουσα οικονομική 
κρίση της χώρας και τον υπερβολικά αυξανόμενο 
αριθμό δικαιούχων, με την φροντίδα των εκάστοτε 
κυβερνώντων για λόγους ψηφοθηρίας. 

η αλλαγή αυτή, με δική μου εκτίμηση, οφείλε-
ται στην παρουσία Ιατρών νέας γενιάς, οι οποίοι 
στελεχώνουν το ΝΝΑ, σε εφαρμογή ενός επιτυ-
χούς προγράμματος του ΓΕΝ. Βάσει αυτού του 
προγράμματος, εδώ και αρκετά χρόνια οι ιατροί 

μας, μετά την συμπλήρωση της πανεπιστημιακής 
φοίτησης στην χώρα μας, αποστέλλονται στην 
αλλοδαπή για περαιτέρω επιμόρφωση και εξει-
δίκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επανερ-
χόμενοι, στελεχώνουν το ΝΝΑ ως εξειδικευμένοι 
και παράλληλα παρακολουθούν ανελλιπώς Διε-
θνή Ιατρικά Συνέδρια, καθιστάμενοι ενήμεροι των 
τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων. Σε αυτό το 
σημείο τολμώ να πω ότι, η νέα γενεά των Ιατρών 
μας, αποτελεί σήμερα την σπονδυλική στήλη του 
ΝΝΑ. κατ' επέκταση δε, και με την εμπειρία τους 
εξασκείται και βελτιώνεται αισθητά και το Νοση-

Περικλής Χριστοδουλίδης
Υποναύαρχος ΠΝ(εα)
Κύπρου 14, Κηφισιά 14562
τηλ. 210-8018895 / 6934038344
Fax 210-8010345

Κηφισιά, 8 Ιανουαρίου 2013 

Προς: γΕΝ / Διεύθυνση Υγ

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνων
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λευτικό Προσωπικό. 
Πέραν των όσων προανέφερα, οφείλω να ανα-

φερθώ και στα παλαιότερα στελέχη του Ιατρικού 
Σώματος, προς αποφυγήν παρεξηγήσεως. Οι πα-
λαιότεροι ήταν και είναι εξαίρετοι επιστήμονες, ως 
άνθρωποι και ως αγαπητοί συνάδελφοι. Σε αυτούς 
οφείλουμε την σημερινή πρόοδο του Σώματος, για 
την άριστη παρουσία του, οργάνωση και απόδοση 
του ΝΝΑ. Αυτά όλα είναι έργο δικό τους, αυτοί ορ-
γάνωσαν, δίδαξαν, προγραμμάτισαν, δούλεψαν, 
φρόντισαν για όλα αυτά, ώστε σήμερα να βασιζό-
μαστε στα ικανά χέρια που ασκούν αυτό το υψηλό 
λειτούργημα που εμείς αισθανόμαστε ασφαλείς. 
Όλα όσα προαναφέρονται στην παρούσα, ασφα-
λώς και είναι απολύτως γνωστά στην ηγεσία και 
σε κάθε εμπλεκόμενο. με αυτά που προανέφερα, 
αλλού στοχεύω. 

η επιστολή αυτή, μεταξύ των άλλων, κοινο-
ποιείται και στην ΕΑΑΝ, με την παράκληση να δη-
μοσιευθεί στους «Απόηχους». καλό θα είναι, να 
γνωρίζουν όλοι χωρίς εξαίρεση ότι, ο ρόλος των 
Αποστράτων ήταν καθοριστικός κατά την περίο-
δο, που ουκ ολίγοι, επιδίωκαν την υφαρπαγή του 
ΝΝΑ. Έδωσαν αγώνα για την διατήρησή του στο ΠΝ 
με την σημερινή του μορφή. Θα πρέπει να τονίσω 
ότι, το ΝΝΑ πέραν της αποστολής του, είναι ένας 

μεγάλος άθραυστος συνδετικός κρίκος του Πο-
λεμικού μας Ναυτικού και της μεγάλης Αραγούς 
Οικογένειας των Αποστράτων, οι οποίοι και μετά 
την αποστρατεία, διατηρούν (δικαίως) τον βαθμό 
τους, τον οποίο ουδέποτε αποχωρίζονται ούτε και 
μετά θάνατον. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε εί-
ναι ότι, αρκετοί εκ των επιζώντων, είναι εκείνοι 
που έσπευσαν να φροντίσουν για την ίδρυση του 
ΝΝΑ, πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν 
μέχρι και σήμερα και στην συνέχεια τα δικαιούμε-
να μέλη των οικογενειών τους. Ουδείς δικαιούται 
να τους απομακρύνει από το ΝΝΑ. Είναι οι μόνοι 
που συμμετέχουν ενεργά στην συντήρηση και την 
λειτουργία του και ουδείς άλλος από τις Στρατιές 
των πλασματικών Δικαιούχων. 

Τελειώνω με μία συνειδητή υποχρέωση. Οφεί-
λω να εκφράσω ευγνωμοσύνη και θερμές ευχα-
ριστίες στους κάτωθι συναδέλφους, ιατρούς του 
ΝΝΑ, για την παρεχόμενη σε εμένα και την σύζυγό 
μου, παρακολούθηση και φροντίδα της υγεία μας 
μέσω του ΝΝΑ. Ασφαλώς και πρόκειται για εξαίρε-
τους επιστήμονες όπως και οι λοιποί, τους οποίους 
δεν έτυχε προς το παρόν να γνωρίσω. Είμαι βέβαι-
ος ότι όλοι στο σύνολό τους, εκτελούν το υψηλό 
τους λειτούργημα με τον όρκο που έδωσαν στον 
Ιπποκράτη.

1. Πλοίαρχος (ΥΓ) Ι. Πεχλιβανίδης ΠΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
2. Πλοίαρχος (ΥΓ) Γκούμας ΠΝ ΠΝΕΥμΟΝΟΛΟΓΟΣ
3. Αντιπλοίαρχος (ΥΓ) Ν. μαζαράκης ΠΝ ΕΝΔΟκΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
4. Πλωτάρχης (ΥΓ) Ν. Ζίας ΠΝ ΠΝΕΥμΟΝΟΛΟΓΟΣ
5. Πλωτάρχης (ΥΓ) Α. καραλέξης ΠΝ ΔΕΡμΑΤΟΛΟΓΟΣ
6. Πλωτάρχης (ΥΓ) κ. Σουλαντίκας ΠΝ ΩΡΛ
7. Πλωτάρχης (ΥΓ) Α. Σερέτης ΠΝ ΔΕΡμΑΤΟΛΟΓΟΣ
8. Πλωτάρχης (ΥΓ) μ. Ροδιά ΠΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 
9. Υποπλοίαρχος (ΥΓ) Π. Γκερμπετσιώτης ΠΝ ΩΡΛ
10. Υποπλοίαρχος (ΥΓ) Ι. Παραλίκας ΠΝ ΘΩΡΑκΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
11. Ανθυποπλοίαρχος (ΥΓ) Ι. Λουλακάς ΠΝ ΑκΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Με τον προσήκοντα σεβασμό και συναδελφικούς χαιρετισμούς
Περικλής Χριστοδουλίδης, Υποναύαρχος ΠΝ (εα)
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XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

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

Από το επόμενο τεύχος Χρήσιμες Πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν 
υποβληθεί στην ΕΑΑΝ το έτος 2013

Διάφορα
•  Ασφαλιστικό γραφείο Σωμαρακάκη Κων/νου. Συγγρού 122 

Αθήνα, Τηλ.: 2130037873, fax: 2109233334, 6944372327. 
somarakis@megabroker.gr

•  Ο ιατρός αγγειοχειρουργός MD, Phd Γεώργιος Χρ. Λαμπρόπου-
λος (γιός συναδέλφου) διατηρεί ιατρείο στην περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας (Πάτρα – Πύργο ηλείας). Πληροφορίες – ραντεβού: 
2621030768, κιν. 6977289703.

•  η Σταματία Καλαμαρά, κόρη Αξ/κού εα ΠΝ, φοιτήτρια Γερμανι-
κής Φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού – Γυ-
μνασίου. Τηλ. 6979260411, 210-4963927.

•  Παύλος Βισκαδουράκης, αρχιτέκτων. Τακτοποιήσεις ημιυπαί-
θριων, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και πάσης φύσεως εξωραϊ-
σμών και αλλαγών. Τηλ. 210-5697097, 6972317718.

•  Σταυρούλα Μαντά απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας πανεπιστη-
μίου Βουργουνδίας, κόρη συναδέλφου, παραδίδει Γαλλικά όλων 
των επιπέδων. Τηλ. 210-9026294, κιν. 6943480231.

•  Γραφείο τελετών Eλένη Π. Kατρανοπούλου, κόρη Aξ/κού εα. 
Tηλ.: 210-8023240. Kιν.: 6945704013, 6932520007.

•  Γεώργιος Bουλγαράκης, γιος συναδέλφου. Φαρμακείο Πανόρ-
μου 34 Aμπελόκηποι. Προσφορές καλλυντικά-παραφάρμακα. 
Παραγγελίες αντικαταβολή: 210-6914630, kon.voulgarakis@
googlemail.com

•  Δήμητρα Θωμαΐδου, κόρη Aξ/κού εα αναλαμβάνει μελέτη μαθη-
τών Δημοτικού και δημιουργική απασχόληση παιδιών 3-9 ετών. 
Xαμηλές τιμές. 6947770195.

•  Mαρία Λαμπίρη, κόρη Aξ/κού ΠN παραδίδει ιδιαίτερα μαθηματι-
κών, φυσικής και χημείας. 6974963037.

•  INTERAMERICAN. Tρουλινός Eλευθέριος, γιος συναδέλφου, 
οικονομολόγος, ασφαλιστικός-επενδυτικός σύμβουλος. 28210-
28288, 28210-40100. Fax:2821028288.

•  Eξειδικευμένο τεχνικό γραφείο. Γεώργιος Μπιλάς, πολιτικός 
μηχανικός - Ενεργ. Επιθεωρητής Β΄ Τάξης, γιος Αξ/κού ΠΝ 
εα. Eνεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων και ανακαινίσεις κα-
τοικιών. 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 κλινι-
κής). 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, Βαμβακό-
πουλο Χανίων. Τηλ.: 28210927 και 6973 433780.

•  Ο Γεώργιος Κωσταράς, γιος συναδέλφου, χειρουργός οδοντία-
τρος. 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 εε και εα 
έως 18 μήνες. Τηλ. 210 5321000, 6936111730.

•  Dr Σταυρούλα Αντωνοπούλου – Νάννου, σύζυγος συναδέλ-
φου, 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, ανα-
λαμβάνει κατασκευές, συντηρήσεις, αυτόματο πότισμα κήπων 
κ.λπ. σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ.: 6943932038

•  Ο Βασίλης Γουναρίδης Αξ/κός (πτυχιούχος εκπαιδευτής) (Ε) 
εα, Πλάκα Νάξου (ενοικίαση – εκμάθηση θαλασσίων σπορ, 
δωμάτια – μπαγκαλόους). Ειδικές τιμές σε συναδέλφους.  
Τηλ.: 6945722404

•  Πρακτορείο Ασφαλειών: Λαμπρόπουλος & Συνεργάτες. Ειδι-
κές 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 Μαριάν-
να. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 
6976005555 / 210, 6560015

•  Ταπητοκαθαριστήρια GLS. καθαρίζονται χαλιά, σαλόνια, παρά-
δοση-παραλαβή κατ’ οίκον. Έκπτωση στους στρατιωτικούς 20%. 
Αράχθου 20, Ίλιον, Αθήνα 131 22. Τηλ.: 210-2612900, 210-
2634967, 210-2629969.

•  Ο Μιχάλης Νικολάου Κουμεντάκης, Πολιτικός μηχανικός, γιος 
αξιωματικού ΠΝ εα αναλαμβάνει τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων, 
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 Κι-
κίδης Διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός διατηρεί στα Χανιά οδός 
Αποκορώνου 172 Τεχνική Εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, τηλ.: 2821027368.

•  Ο Κληματσάκης Παύλος, γιος αξ/κού (ΕΑ) διατηρεί Γραφείο Τα-
ξιδίων και έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά) εξωτε-
ρικού – εσωτερικού. Άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση κατ’ οίκον. 
Τηλ.: 210-7750480.
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•  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. Mαθήματα 
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. 
Tηλέφωνο/Fax: 210-4826901. κινητό: 6936077131. e-mail: 
pandoranavy@otenet.gr

•  O γιος του συναδέλφου θανάση Σοφρά, Γεώργιος, φοιτητής 
φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυ-
μνασίου. Tηλ.: 6978868890

•  Ο ορθοδοντικός Δρ. Παύλος Τσίμας, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ εα δέ-
χεται οικογένειες συναδέλφων στο ιατρείο του, Ρέππα 34, Παπά-
γου. Τηλ.: 210-6526829.

•  Ο Σωτήρης Αϊδίνης, γιος συναδέλφου, διατηρεί κατάστημα επί-
πλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση: Δεκελείας 
169, Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ.: 210-2514062, κιν.: 6932-257175.

•  Ο γιος του συναδέλφου μας Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλα-
ος, διατηρεί γραφείο τελετών. Τηλ.: 210-6549208, κιν.: 6972-
416761. Τιμές χαμηλές για την οικογένεια ΠΝ.

•  Ο Αθαν. Καργιοπούλης του Νικoλάου, μηχανολόγος μηχανι-
κός, 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 Oδο-
ντιατρικής Θεραπείας. Aισθητική Oδοντιατρική - Eμφυτευματο-
λογία - Προσθετική Περιοδοντολογία. Tηλ.: 2109944454. Kιν.: 
6937200073. Zέρβα 38, Γλυφάδα.

•  Ο Νικόλαος Παπαμιχαήλ γιος συναδέλφου εα καθηγητής γαλ-
λικής 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 – οξύ-
μετρα 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 Περιστέ-
ρι (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
• Νέα Μάκρη, ανατολή, πωλείται σε συναδέλφους νεόδμητο ρε-
τιρέ 82μ2 με δώμα, ιδιόκτητη ταράτσα, θέα. 6943-487054.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ. 
Ιωάννη Ευβοίας
•  Ο.Τ. 235/8 (25.000€). Τηλ. 210-9026294, κιν. 6956039507.
• Ο.Τ. 194/7 κινητό 6937252500
• Ο.Τ. 233/2 τιμή 22.000€.Τηλ. 6976679510
•  Ο.Τ. 228/2 609 τ.μ. Τηλ. 6944736425, 210-9521280.
•  ΟΤ 182/7. 37.000 €. 6977089189.

•  ΟΤ 227/1. 20.000 €. 6977548798.
•  ΟΤ 252/6 610 τετρ. 20.000€. 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
•  Ενοικιάζεται ανεξάρτητη κατοικία στο Λουτράκι από το συνάδελφο 

Παύλο καλκάνδη. Για συναδέλφους έκπτωση 20% από μάιο έως 
Σεπτέμβριο. Τηλ. 6937886328, 210-4627086

•  Eλατοχώρι Πιερίας. O ξενώνας ΠHΓAΣOΣ ανήκει σε οικ. Aνθυπο-
πλοιάρχου εε. Έκπτωση 30% στα μέλη EAAN. κ. M. Πατσιούρη. 23510 
82990 - 6945-135326. 

•  Στο Φραγγοκάστελο Χανίων ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με έκ-
πτωση 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.

•  Ενοικιάζονται διάρια – γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη, πλη-
σίον 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).

 •  Πάτρα παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά δια-
μερίσματα με αυτονομία, κλιματισμό, πάρκινγκ, BBQ κήπο, 
όμορφο περιβάλλον. Στα παιδιά συναδέλφων ειδική τιμή.  
κιν.: 6977129890.
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Το ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμη των 
αποβιωσάντων Αξιωματικών - Αν-
θυπασπιστών -Υπαξιωματικών και 

Ν/Διόπων αποφοίτων της Σχολής Υποβρυχίων 
έγινε και φέτος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου της Ριζα-
ρείου Σχολής, όπως αρμόζει στην μεγάλη οικο-
γένεια των υποβρυχίων.   

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρ-
χηγός Στόλου Αντιναύαρχος κωνσταντίνος μαζα-
ράκης Αινιάν ΠΝ, ο Υποναύρχος Αθανάσιος μακρής 
ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ, ο Υποναύαρχος 
Βελισάριος Παππάς ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ, ο 
Διοικητής Υποβρυχίων Πλοίαρχος Ιωάννης Αγγελό-
πουλος επικεφαλής αντιπροσωπείας κυβερνητών-
Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών 
των υποβρυχίων, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν Σπ. Περβαι-
νάς, ο Πρόεδρος του ΣΑ/ΣμΥΝ Ελ. Σφακτός, ο πρό-
εδρος του Πμ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και της εφημερίδας ξΙΦΙΑΣ 
Νικόλαος Βασιλείου και πλήθος συναδέλφων. 

Στο ιστορικό δράσης των Υποβρυχίων κατά τον Β' 
Παγκόσμιο πόλεμο αναφέρθηκε λεπτομερώς ο πρόε-
δρος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων Ναπολέ-
ων Γενοβέλης και ακολούθησε ονομαστικό προσκλη-
τήριο των ηρωικώς πεσόντων συναδέλφων από τον 
Αντιπρόεδρο του συνδέσμου Ευστράτιο μπαϊρλή. 

κύριε Αρχηγέ του Στόλου, 
κύριε Διοικητά των Υποβρυχίων, 
κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Ο Σύνδεσμος Υποβρυχίων και τα μέλη του, τε-
λούν σήμερα ετήσιο μνημόσυνο προς τα πληρώ-
ματα των υποβρυχίων που έπεσαν υπέρ πατρίδος 
κατά την δράση των Υποβρυχίων μας τον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο, ως ελάχιστο φόρο απόδοσης τιμής-
σεβασμού και ευγνωμοσύνης. 

η υπέρταση θυσία τους στο βωμό της ελευθερίας, 
των ιδεών και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, θα 

αποτελούν παντοτινά παραδείγματα για όλους μας. 
Σήμερα η παρουσία μας αποδεικνύει έμπρακτα, ότι 

η Ελληνική πολιτεία, η στρατιωτική ηγεσία δεν ξεχνά 
τα παιδιά της και αποδίδει τιμή στην μνήμη των συ-
ναδέλφων μας πληρωμάτων των υποβρυχίων που 
έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας 
μας με πίστη στον όρκο τους, τις αξίες του Έθνους και 
στις παραδόσεις του Πολεμικού Ναυτικού μας. 

Είναι επιβεβλημένη μια ιστορική αναδρομή στη 
δράση των απολεσθέντων υποβρυχίων μας και τη 
θυσία στο καθήκον υπέρ πατρίδος των 106 συνα-
δέλφων μας, αριθμός που αποτελεί αναλογικά το 
μεγαλύτερο ποσοστό απώλειας από όλα τα τμήμα-
τα των Ελληνικών, Ενόπλων Δυνάμεων κατά την 
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο στολίσκος των 
Ελληνικών Υποβρυχίων, αποτελείτο από τα υπο-
βρύχια ΓΛΑΥκΟΣ-ΝηΡΕΥΣ-ΤΡΙΤΩΝ-ΠΡΩΤΕΥΣ-
ΠΑΠΑΝΙκΟΛηΣ-κΑΤΣΩΝηΣ, τα οποία παρά την πα-
λαιότητα του υλικού τους, ήταν αξιόμαχα χάρη στις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες των πληρωμάτων τους 
και είχαν κατά την διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πο-
λέμου του 1940 πολλές και αξιοθαύμαστες επιτυχί-
ες. Είχαν όμως και την πρώτη τους απώλεια. 

Το υποβρύχιο ΠΡΩΤΕΥΣ ευρισκόμενο την 29η 
Δεκεμβρίου 1940 στο στενό του Οτράντο, μετά από 
επιτυχή επίθεση και βύθιση Ιταλικού οπλιταγωγού, 
καταδιώκεται από συνοδά του και βυθίζεται συμπα-
ρασύροντας στον υγρό του τάφο όλα τα μέλη του 
πληρώματός του που αποτελείτο από τους: 

Χατζηκωνσταντή μιχαήλ, μαριδάκη Γεώργιο, κο-
νίδη Θεοφώρο, Τουρνά Ανδρέα, Νικολαράκο κυριά-
κο, Τηλέμαχο Διονύσιο, καφετζή Αντώνιο, κυριαζή 
Ιωάννη, Τσατσά Θρασύβουλο, Ντόντο Αναστάσιο, 
Γεωργίου Βασίλειο, Τούλη Αχιλλέα, Σανούδο Θε-
όδωρο, Γιαννέλη Δημήτριο, Αναστασόπουλο Ανα-
στάσιο, Τσαλίκη Γεώργιο, Σκλάβο Παναγιώτη, κα-
τσουράνη ηλία, Ανθή Ναπολέωντα, Άννινο Διονύ-

Ετήσιο μνημόσυνο υποβρυχίων
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Με ιδιαίτερη επιτυχία ο Σύvδεσμος 
Αποφοίτωv ΣμΥΝ έκοψε και 
φέτος τηv πατροπαράδοτη βα-

σιλόπιτα και όπως κάθε χρόνο βράβευσε τους αρι-
στούχους μαθητές της Σχολής μονίμων Υπαξιω-
ματικών Ναυτικού (ΣμΥΝ). η τελετή έγινε στις 27 
Ιανουαρίου στους Φιλόξενους χώρους του Ναυτι-
κού μουσείου Ελλάδος. μετά το θερμό καλωσόρι-
σμα της προέδρου  του  Ν.μ. κας. Α. Παλούμπη-
Αναγνωστοπούλου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου,  
επ/στής ε.α. Ελ. Σφακτός, τίμησε τη μνήμη του πρό-
σφατα αποβιώσαντος Ναυάρχου ε.α. Θ. μανωλόπου-
λου εξαίροντας την αγάπη του για το ΠΝ και τις αρετές 
του ως ικανότατου αξιωματικού (αυστηρός, δίκαιος, 
ποτέ εξοντωτικός) και ως σπουδαίου ανθρώπου που 
αγαπούσε τα πληρώματά του και φρόντιζε για τις ανά-
γκες τους. Ιδιαίτερα στάθηκε στο σπουδαίο ανανεω-
τικό έργο που άφησε σε όλους τους τομείς με το πέ-
ρασμά του από τη Σχολή Υπαξιωματικών (τότε Σχολή 
Ναυτοπαίδων) ως Διοικητής 1962-64. κρατήθηκε 
ενός λεπτού σιγή. 

Στον χαιρετισμό και τις ευχές που ακολούθησαν 
για το 2013, ο πρόεδρος του ΣΑΣμΥΝ τόνισε την 
ανάγκη διατήρησης των θεσμών ως ανάχωμα στην 
λαίλαπα που έχει ξεσπάσει για την κατάργηση κάθε 
ήθους και εθίμου που χαρακτήριζαν και κράτησαν 
ενωμένη την ελληνική κοινωνία. 

Το καλλιτεχνικό μέρος καλύΦθηκε από το νε-
ανικό χορωδιακό σύνολο " ΈμΠΝΕΥΣΙΣ" υπό τη 
διεύθυνση της κυρίας Έλενας καντάρη-κούκου 
με τραγούδια "η Ελλάδα μας κατά ξαρχάκον" σε 
στίχους Νίκου Γκάτσου. η ποιοτική απόδοση των 
τραγουδιών σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας 
των χορωδών σκόρπισε ενθουσιασμό στο ακροα-
τήριο και ελπίδα για το αύριο της πατρίδας μας. Την 
τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι: 
Αντιναύαρχος κ. ΑΙΝΙΑΝ-μΑΖΑΡΑκηΣ, Αρχηγός 
Στόλου, Υποναύαρχος Π. ΛΙΤΣΑΣ Υπαρχηγός ΓΕΝ 
(εκπρόσωπς Α/ΓΕΝ), Υποναύαρχος Σ. ΔημΟΥΛΑΣ, 
ΔΝΕ, Πλοίαρχος Ι. κΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητής 
ΣμΥΝ, Πλοίαρχος κ. ΠΟΥΛΙΟΣ, εκπρόσωπος ΔΔμΝ, 
Πλωτάρχης (Ε) Δ. ΣΟΥΛΒΑΤΖηΣ, εκπρόσωπος Διοι-
κητού ΣΝΔ, οι βετεράνοι Β' Π.Π.: Ναύαρχος Γ. μόρα-
λης και Πλωτάρχης (Ε)) Γ. Λαμπράκος, ο πρόεδρος 
της ΕΑΑΝ κ. Σ. Περβαινάς με μέλη του Δ.Σ. αυτής, ο 
πρόεδρος του μΤΝ κ. μ. κανάρης, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου καρδιοπαθών κ. μακρής, εκπρόσωποι 
των: ΣΑ/ΣΝΔ (κ. Α. Αναστασάκης), Πμ/ΣΑΣΥ/ΠΝ (κ. 
Δ. Δέδης), ΕΣΝΑ (κ. κ. μοσχούτης), ΕΛ.ΣΥΛ.Υ/Β (κ. Ε. 
μπαϊρλής), οι ε.α. Ναύαρχοι Γ. Ντούνης, Π. μανάκος, 
αντιπροσωπείες Δοκίμων Υπαξιωματικών και πλή-
θος φίλων και μελών του Συνδέσμου. 

Τη βράβευση των Αρχηγών, Υπαρχηγού ΣμΥΝ, 
Αρχηγού Α' τάξεως και Πανελληνιονίκους αθλή-

σιο, Αρμένη Νικόλαο, Βλάχο Σπυρίδωνα, Βουτσινά 
Παντελή, Γιαλυψό Σπυρίδωνα, Γιατράκο Σταμάτιο, 
Δελή Χαράλαμπο, Δημητρακόπουλο κωνσταντίνο, 
Ζαφείρη Χρήστο, Θεοδώση Παναγιώτη, κάψο Γε-
ώργιο, Λεβαντή Εμμανουήλ, Λιατσή Γεώργιο, μηνά 
Παναγιώτη, μόριανο Γεώργιο, μουσούλη Σταύρο, 

Ορφανό Δημήτριο, Πανταλέων Ζαχαρία, Παπαπα-
ναγή μιχαήλ, Παράσχη Παναγιώτη, Περδικούρη 
Ελευθέριο, Σκαράκη Απόστολο, Τελέμαχο Γεώργιο, 
Τούσσα Αριστείδη, Φουρίκη Παναγιώτη, Χατζηδημη-
τρίου Πέτρο, Χελιώτη, κωνσταντίνο, Χρυσανθόπου-
λο Γεώργιο και Ψύλλα Πέτρο. 

ΣΑ/ΣΜΥΝ κοπή πίτας 2013. Βράβευση 
αριστούχων μαθητών ΣμΥΝ

συνεχίζεται

Γράφει ο Πρόεδρος του ΣΑΣμΥΝ Ελ. Σφακτός
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τριας στο ΤΑΕ KWON-DO έκαναν απόστρατοι αξι-
ωματικοί (Ε) προερχόμενοι από τη Σχολή Ναυτο-
παίδων δεκαετίας '40 σε ένδειξη της συνέχειας 
που συνδέει τα παλιά με τα νέα στελέχη του ΠΝ. 

Το τεμάχιο πίτας του Ναυάρχου Θ. μανωλόπου-
λου παρέλαβε η κόρη του κα. μαίρη μανωλοπού-

λου που τίμησε με την παρουσία της την τελετή. 
Ακολούθησε παράθεση μικρού μπουφέ και στις 

πολλές παρέες που δημιουργήθηκαν πρυτάνευ-
σαν οι ευχές όλων για καλή υγεία και επίλυση των 
δυσμενών οικονομικών και μη προβλημάτων που 
ταλανίζουν την πατρίδα μας.

Α ρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον 
(τα λέει ο μελετητής της προμελέτης 
«Περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονά-

δας επεξεργασίας, λυμάτων του Δ. μαραθώνα» 
σελ. 21 της μελέτης):
•  επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω μεταφοράς στα-

γονιδίων
•  επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω πρόκλησης ανε-

πιθύμητων οσμών
•  έκλυση στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου 

από την αναερόβια χώνευση της ιλύος
• θόρυβος από τη λειτουργία του η/μ εξοπλισμού
•  επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τη διάθεση 

των επεξεργασμένων λυμάτων
και παρακάτω (σελ. 132 της μελέτης ΠΠΕ):
Επιπτώσεις στη θάλασσα
κατά τη φάση λειτουργίας του βιολογικού, τα επεξερ-
γασμένα λύματα θα διατίθενται στη θάλασσα μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού. Σύμφωνα με τα όσα έχουν 
αναφερθεί στην μελέτη «Περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δ. μαρα-
θώνα» σχετικά με τις προϋποθέσεις για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου ύδατος και βάσει 
των υπολογισμών για τη διάχυσή του σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά του θαλάσσιου αποδέκτη, δεν απαιτού-
νται άλλα μέτρα κατά τη φάση λειτουργίας παρά μόνο ο 
τακτικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της ΕΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα η διάθεση των αποβλήτων θα 

γίνεται στη θάλασσα με υποβρύχιο αγωγό που κατα-
λήγει σε σύστημα διαχύσεως με πολλές θυρίδες ή 
σχισμές. με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σημαντική 
αραίωση των αποβλήτων λόγω της διαφοράς πυκνό-
τητας και στη συνέχεια επιφανειακή κυρίως διασπορά 
και αραίωση λόγω των ρευμάτων. Τελικά η Δημοτική 
Αρχή του μαραθώνα ύστερα από 20 χρόνια εγκυμο-
σύνης γέννησε ένα τέρας, αφού επέλεξε τη χειρότερη 
λύση από άποψη κόστους του έργου, το οποίο βεβαίως 
θα πληρώνουν γενιές δημοτών του, αφού στερεί από 
τον κάμπο του μαραθώνα τη δυνατότητα να ποτίζεται 
με τα επεξεργασμένα λύματα και αφού τελικά βρωμίζει 
σε απαράδεκτο βαθμό τον κόλπο της Αγ. μαρίνας.

Αυτό και εάν είναι πολιτικό κόστος! μπράβο στο ΔΣ 
του μαραθώνα που πήρε αυτή την εξωφρενική απόφα-
ση! Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο; Οι δημότες του Δ. 
μαραθώνα και οι λουόμενοι και οικιστές του κόλπου 
της Αγ. μαρίνας! Στο τέλος του περασμένου χρόνου το 
Δημοτικό Συμβούλιο του μαραθώνα ενέκρινε τη με-
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θέση Λούτσα 
του μαραθώνα ύστερα από καθοδήγηση του μελετητή 
για την επιλογή της θέσης, που 
απορρέει σαφέστατα από το πο-
λιτικό κόστος. Τα επεξεργασμέ-
να λύματα θα διοχετεύονται στον 
κόλπο της Αγ. μαρίνας ο οποίος 
είναι ήδη επιβαρημένος με την 
εγκατάσταση του λιμανιού.

Ο βιολογικός του Μαραθώνα και η 
ρύπανση του κόλπου της Αγ. μαρίνας

Γράφει ο ο κος. Κ. Μυλωνάς  
Πρόεδρος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Δικαστών
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Επιμέλεια Αρχιπλοίαρχος εα Ι. Αγγελόπουλος ΠΝ
Από τη «Φωνή του Πολίτη» του Πειραιά

Το δώρο των Χριστουγέννων

Ο καπτάν Γεράσιμος, συνταξιούχος Ναυτι-
κός, αφού έφαγε την θάλασσα με το κου-
τάλι, άραξε στο νησί του την κεφαλονιά 

και ανάμεσα στην αγαπημένη του Αντζουλίνα, τα 
παιδιά και τα εγγόνια του αναπολούσε νοσταλγικά 
το παρελθόν και αγνάντευε γαληνεμένος, παρόν 
και μέλλον. Όλα αυτά ώσπου προχθές γύρισε από 
την Τράπεζα όπου πήγε να εισπράξει σύνταξη και 
δώρο.

« ... μα τον Άγιο, θα ανέβω στην Αθήνα στο παρ-
λαμέντο και θα τσου πάρει ο Διάολος ούλοι τους. 
Ακούς εκεί τετρακόσια ευρώ!! Τι είναι αυτά ωρέ δια-
ολοσπάρματα του κερατά, τα κάλαντα είπα και μου 
δώσατε ρεγάλο!! 

-ηρέμησε ψυχούλα μου, θα σούρθει καμιά 
συμφορά, προσπάθησε να τον καλμάρει η «ηρωίδα» 
Αντζουλίνα. 

- Τι συμφορά μου παρλάρεις; Θα με στείλουν αδιά-
βαστο οι αφορεσμένοι, θα μου φύγει το τσερβέλο 
σου λέω. Τι θα κάνουμε με 400 ευρώ! Θα πάρουμε 
μπουναμάδες στα παιδιά, θα πάρεις εσύ παπούτσια, 
θα βάψω εγώ τη βάρκα, θα φάμε θα πιούμε, θα κά-
νω το τάμα μου στον Άγιο χρονιάρες μέρες. Τι στο 
διάολο θα πρωτοκάνουμε! 

- Παπάκι μου τώπανε από καιρό στην τηλεώραση, 
πετάχτηκε η κόρη του. 

-Α που να τσου πεί ο παπάς στ' αυτί!! κι άλλα εί-
πανε και δεν τα κάνανε σ'αυτό τα ήρθε να κρατήσου-
νε το λόγο τους! «μη ΡΩΤΑΣ ΤΙ κΑΝΕΙ η ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΣΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΝΑ ΡΩΤΑΣ ΤΙ κΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤηΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ» είναι το σύνθημα της νέας κατάστα-
σης πραγμάτων, βρήκε την ευκαιρία να μπει σφήνα 
ο γαμπρός «πούκατσε» πάνω στην προίκα, ροκανίζει 
τους κόπους του πεθερού και πουλάει Πολιτική και 
φιλοσοφία! Τότενες ήτονε που μπήκαν μια παποριά 
διάολοι στο τσερβέλο του καπτάν Γεράσιμου και δεν 

τσου βγάνει ούτε ο Άγιος μεγάλη η Χάρη του!!  
Εγώ τι έκανα ωρέ «χαραμοφάη». Πούμουνα 

μπαρκάδος στα παπόρια όντας ξεσκόλισα πούκανα 
το σκατό μου παξιμάδι να το στείλνω στη Σχωρεμένη 
την μάνα μου για να κάνω προκοπή, που μ 'έβλεπε 
η γυναίκα μου κάθε τρία χρόνια, τση έσπερνα από 
ένα κουτσούβελο και όντας ξεμπαρκάριζα δεν με 
γνωρίζανε και με φοβόντουσαν οικογενειακώς από 
την αγρίλα της θάλασσας, που στραβώσανε τα πόδια 
μου από το «μπότζι» και το πετσί μου μυρίζει ακόμη 
ψαρόλαδο! Εμένα θα πεις τι έκανα για την πατρίδα 
μου που εκειόνε τον καιρό πλέρωνα τσι εισφορές 
μου σε ζεστό συνάλλαγμα και μου τα φάγανε οι πο-
λιτικάντηδες για να κάνουνε ό,τι ήθελε κατεβάσει 
η κούτρα σου. Εγώ τι έκανα ή εφτούνοι που αφού 
«σκουλάρανε» ούλα τα μετρητά πούχαμε μαζώξει, 
φορτώσανε το παπόρι «ΕΛΛΑΣ» με χρέος μέχρι τα 
«μπούνια» και δεν χαμπαρίζουνε πως θα βουλιάξει. 
Που μας κουβαλήσανε τώρα το Δ.Ν.Τ. να μας κάτσει 
στο σβέρκο, να κάνει τσι «εργολαβίες» του και να 
«καπετενεύει» στο βίο μας και αυτοί οι αφορεσμένοι 
κάθουνται σαν τσι «πουτ ... » στο «μπουρ...» και πε-
ριμένουνε να εκτελέσουνε τσι διαστροφές του. Που 
«βάλανε πόστα» στο γκοβέρνο τρεις φαμίλιες και 
αλλάζουνε βάρδιες όποτε τσι καπνίσει και με «κο-
γιονάουνε» και από πάνω οτι μαζί τα φάγαμε!!! Εγώ 
τα δούλευα, εσείς τα τρώγατε ρε κερατόμυαλοι». 

Γράφτους ρε παππού και μη βουρλίζεσαι! Γραμμέ-
νους τση είχα ούλα τα χρόνια, μα τώρα δεν χαλαλίζω 
ούτε το μελάνι μου. Θα πάρω το κουπί και την βάρκα 
μου και θα ανέβω στα βουνά σαν τον Προφήτη ηλία 
και δεν θέλω ούτε να τ' ακούσω ούτε να τση βλέπω 
κι αν μου ξαναπούνε να ψηφίσω, θα τση πάρει και 
θα τση σηκώσει... » κι έμενε εκεί ο καπτάν Γεράσι-
μος απογοητευμένος να τριβελίζεται στο νησί του με 
τους ...διαόλους και τον...Άγιό του!
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Πλοίαρχος (ΠΥ) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ηΝ) εα Γρ. Γεωργακό-
πουλος ΠN, Aνθυποπλοίαρχος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2013

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 
1 η (Α) περίοδος 15 μαΐου μέχρι 29 μαΐου 
2η (Β) περίοδος 31 μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου 
3η (Γ) περίοδος 14 Ιουνίου μέχρι 26 Ιουνίου 
4η (Δ) περίοδος 28 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου 
5η (Ε) περίοδος 12 Ιουλίου μέχρι 24 Ιουλίου 
6η (ΣΤ) περίοδος 26 Ιoυλίου μέχρι 07 Αυγούστου 
7η (Ζ) περίοδος 09 Αυγούστου μέχρι 21 Αυγούστου 
8η (η) περίοδος 23 Αυγούστου μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 
9η (Θ) περίοδος 06 Σεπτεμβρίου μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 
10η(Ι) περίοδος 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 02 Οκτωβρίου 

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΝΑΣΚΕ 2013 
1η (Α) περίοδος 19 μαΐου μέχρι 31 μαΐου (4 δίκλινα)
2η (8) περίοδος 02 lουνίου μέχρι 14 Ιουνίου (1 δίκλινο)
3η (Γ) περίοδος 16 lουνίου μέχρι 28 lουνίου (1 δίκλινο)
9η (Θ) περίοδος 08 Σεπτ. μέχρι 20 Σεπτ. (1 δίκλινο)
10η (Ι) περίοδος 22 Σεπτ. μέχρι 04 Οκτ. (1 δίκλινο)

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ  
η διάρκεια παραθερισμού είναι: 
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και το 
μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.   
-Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως και το 
μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ. 
-Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα δικαι-
ούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι 
συνολικά τα 450 ευρώ. 
μπορείτε να παραθερίσετε κατ' επιλογή σας από 1 Ιουνίου έως 
30 Σεπτεμβρίου 2013 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να παραθερίσουν 
περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει 
λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να 
υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ και 450 
ευρώ αντίστοιχα.

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΩΝ  
ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ) 
1η περίοδος 13-22 μαΐου 
2η περίοδος 23 μαΐου-01 Ιουνίου 
3η περίοδος 02-11 Ιουνίου
4η περίοδος 12-21 Ιουνίου 
5η περίοδος 22 Ιουνίου-01 Ιουλίου. 
6η περίοδος 02-11 Ιουλίου 
7η περίοδος 12-21 Ιουλίου
8η περίοδος 22-31 Ιουλίου 
9η περίοδος 01-10 Αυγούστου 

10η περίοδος 11-20 10 Αυγούστου 
11η περίοδος 21-30 10 Αυγούστου 
12η περίοδος 31 Αυγ.-09 Σεπτεμβρίου 
13η περίοδος 10-19 Σεπτεμβρίου 

Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΕ/ΠΟΡΟΣ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ 
1η περίοδος 13-20 μαΐου 
2η περίοδος 20-27 μαΐου 
3η περίοδος 27 μαΐου-03 Ιουνίου 
4η περίοδος 03-1Ο Ιουνίου 
5η περίοδος 10-17 Ιουνίου
6η περίοδος 17-24 Ιουνίου 
7η περίοδος 24 Ιουνίου-01 Ιουλίου 
8η περίοδος 01-08 Ιουλίου 
9η περίοδος 08-15 Ιουλίου 
10η περίοδος 15-22 Ιουλίου 
11η περίοδος 22-29 Ιουλίου 
12η περίοδος 29 Ιουλίου-05 Αυγούστου 
13η περίοδος 05-12 Αυγούστου 
14η περίοδος 12-19 Αυγούστου 
15η περίοδος 19-26 Αυγούστου 
16η περίοδος 26 Αυγούστου-02 Σεπτεμβρίου
17η περίοδος 02-09 Σεπτεμβρίου 
18η περίοδος 09-16 Σεπτεμβρίου 
19η περίοδος 16-23 Σεπτεμβρίου 
20η περίοδος 23-30 Σεπτεμβρίου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων - 
Υπεύθυνων Δηλώσεωv των μελών εκτελείται αυτόματα από 
τον η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνα-
κες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο 
του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-
ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή: 
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙκΑΙΟΥμΕΝΟΙ κΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤηΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (μΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ' αυτόν τον 
πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζοuν καθώς και οι 
αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕΝΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ 
ΠΡΟηΓΟΥμΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ κΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΘΕΡΙΣΤκΑ κΕΝΤΡΑ» (EKΠE). 
γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕΝΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟηΓΟΥμΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ κΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΘΕΡIΣΤΙκΑ κΕΝΤΡΑ» (ΕκΔΕ}.
δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕξΥΠηΡΕΤηΘΕΝΤΕΣ κΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΡΟηΓΟΥμΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ κΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΘΕΡΙΣΤΙκΑ κΕΝΤΡΑ»

Διόρθωση: Στους Θ.Α. Αριθμ. 112 σελ. 73, και στον παραθερισμό της 8ης περιόδου αναγράφεται στο άρθρο ότι παραθέρισε 
ο Αρχιπλοίαρχος (μ) εα Διονύσιος κασιμάτης ΠΝ και όχι ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Διονύσιος κασιμάτης ΠΝ που ανεγράφη από 
τυπογραφικό λάθος.
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Λίγα λόγια για τον αείμνηστο Θεόδωρο Μανωλόπουλο 

«Πολλές φορές προσπάθησε ο χάρος να σε πάρει
μα εσύ νικούσες πάντοτε γιατί ήσουν παλικάρι

Μα ο χάρος που σε γέλασε εφόραγε βελάδα,
ναύαρχε όμως σαν και σε τιμήσαν την Ελλάδα.

Πάντα με το χαμόγελο τα πλοία κυβερνούσες 
και ήσουν πάντα δίκαιος κι όταν ποινολογούσες.

Ήσουν ψηλός, ξεχώριζες στης γης το περιβόλι,
γι'αυτό καλέ μας ναύαρχε θα σε θυμούμαστε όλοι.

Καλό ταξίδι ναύαρχε, θα σε θυμούνται όλοι,
γιατί η ζωή σου ήτανε όμορφο περιβόλι.»

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
Παναγιώτης Φλωρόπουλος Αντιπλοίαρχος Ηλεκτρονικός ΠΝ

Επικήδειος για τον Σημαιοφόρο (Ε) εα Νικόλαο Βρούζα ΠΝ 
από τον Σημαιοφόρο (Ε) εα Χ. Διαβάτη ΠΝ

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Νικόλα, δεν ξέρω αν 
μπορώ να γράψω και ακόμη πιο πολύ αν μπορώ να πω 
αυτά που θέλω να ακούσεις... Νικόλα, τον τελευταίο 
χρόνο πέρναγες τους κάβους της υγείας σου δύσκολα, 
με υπομονή και αξιοπρέπεια, αλλά τους καβατζάριζες 
γιατί ήσουν καλός καπετάνιος. Νικόλα, σήμερα γιατί 
μας έκανες να συγκεντρωθούμε σε αυτήν την τελευ-
ταία τελετή; Γιατί από αυτήν την κλήση της παρέας είσαι 
απών; Αφήνεις πίσω την αγαπημένη σου οικογένεια, 
την αγαπημένη σου μαρία που σου στάθηκε σε όλη σου 
τη ζωή. Τα αγαπημένα σου παιδιά, την Παρασκευούλα 
σου, τον Χαράλαμπο, την Άννα μαρία, που σου χάρισαν 
δυο εγγονάκια, την Ελένη και τον Νικόλα που ευτυχώς 
τα χάρηκες έστω και λίγο. Νικόλα, δυστυχώς, όλοι 
εμείς δεν μπορούμε να τους παρηγορήσουμε. Αυτό 
μόνο ο Ύψιστος θα το κάνει...

Νικόλα, μικρά παιδιά παρουσιαστήκαμε στο ΠΝ στη 

Σχολή Ναυτοπαίδων και ειδικά από τη Δεσφίνα ήμασταν 
πολλά παιδιά. Υπηρέτησες σε πολεμικά πλοία του στό-
λου και σταδιοδρόμησες ως μηχανικός στα υποβρύχια 
όπου έδειξες όλο το ζήλο και την εργατικότητά σου. 
Αποστρατεύτηκες από το ΠΝ με τη θέλησή σου αλλά 
η συνέχεια δεν διακόπηκε... Ο γιος σου Χαράλαμπος 
σταδιοδρομεί ως αξιωματικός του ΠΝ συνεχίζοντας 
την παράδοση της οικογένειας. Έπειτα και στον ιδιωτι-
κό τομέα, κι εκεί, άφησες τη σφραγίδα σου.

Τώρα που είμαστε όλοι εδώ, τριγύρω σου, η οικογέ-
νειά σου, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοί σου στο 
ΠΝ, προσευχόμαστε ο Παντοδύναμος θεός να παρηγο-
ρεί τους δικούς σου κι εσένα να σε αναπαύσει.

Νικόλα, εκεί που θα πας θα βρεις άλλους συγγενείς, 
φίλους και συναδέλφους. Θα είσαστε όλοι μια παρέα. 
Σημαιοφόρε Νικόλαε Βρούζα, καλό σου ταξίδι προς την 
αιωνιότητα! Αιωνία η μνήμη σου...
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NEKPOΛOΓIEΣ

Επικήδειος για τον Θεόδωρο Μανωλόπουλο από τον 
Αρχιπλοίαρχο (Δδ) εα Γιώργο Αλιφέρη ΠΝ στο κΕ/ΠΟΡΟΣ

Χρέος ιερό μας καλεί σήμερα εδώ για να αποτί-
σουμε φόρο τιμής στον Ναύαρχο Θεόδωρο μα-
νωλόπουλο, ο οποίος σε ηλικία 90 ετών στις 17 
Δεκεμβρίου 2012 "απεδήμησεν εις κύριον", στο 
Ναύαρχο μανωλόπουλο, ο οποίος πριν ακριβώς 
50 χρόνια (25-1-1963), ως Αντιπλοίαρχος ΠΝ πα-
ρέλαβε Διοικητής κΕΠΟΡΟΣ-ΣΧΟΛηΣ ΝΑΥΤΟΠΑΙ-
ΔΩΝ, έως τον μάιο του 1965. 

Ο σπουδαίος και χαρισματικός αυτός Αξιωμα-
τικός, που έγραψε μια λαμπρή ιστορία στο ΠΝ, 
γεννήθηκε στην Πάτρα στις 10-03-1922 και ο πα-
τέρας του Αλέξανδρος ήταν μάχιμος Πλοίαρχος 
του ΠΝ. 

Στις 20-9-1939 εισήλθε στη Σ. Ν. Δ. ως μάχιμος 
Δόκιμος και λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθή-
να (21-4-1941), απήλθε σε επ' αόριστον άδεια. 
κατά τη διάρκεια της κατοχής σύμφωνα με Δ/γη 
του ΥΠ.ΕΘ.Α. ενεγράφη στη Σχολή η/μ του ΕμΠ 
και από τον Οκτώβριο του 1943 παρακολούθησε 
μαθήματα στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Σημαιο-
φόρων. κατά τη διάρκεια της κατοχής, ήταν μέλος 
των Ενόπλων Ομάδων της Αντιστασιακής Οργά-
νωσης ΠΑΝ και για ένα διάστημα κρατήθηκε στο 
Αρχηγείο των SS της οδού μέρλιν. 

μετά από αριθμό ανεπιτυχών προσπαθειών δι-
έφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα και στις 4-3-
1944 παρουσιάστηκε στη μέση Ανατολή. 

Στη συνέχεια συμπλήρωσε την εκπαίδευσή του 
στη ΣΝ Δ της Αλεξάνδρειας, αποφοιτώντας στις 
24-7-1944 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. 

Τον Απρίλιο του 1944 ως τεταρτοετής Ν. Δό-
κιμος έλαβε μέρος στο Άγημα Εμβολής για την 
ανακατάληψη των πλοίων του Ναυτικού τα οποία, 
ναυλοχώντας στην Αλεξάνδρεια και το Πορτ Σάιντ, 
είχαν καταληφθεί από τους στασιαστές του κινήμα-
τος της μέσης Ανατολής. 

Στη μέση Ανατολή, μετά την αποφοίτησή του 

από τη Σχολή, υπηρέτησε στο ΑΠ ΘΕμΙΣΤΟκΛηΣ, 
λαμβάνοντας μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις 
στη μεσόγειο, περιλαμβανομένης και της απόβα-
σης στη Νότια Γαλλία (Αύγουστος 1944). Το Σε-
πτέμβριο 1944, έλαβε μέρος, στο υπό τον κ/νο 
μαργαρίτη, άγημα του ΑΠ ΘΕμΙΣΤΟκΛηΣ που δέ-
χτηκε την παράδοση της Γερμανικής φρουράς των 
κυθήρων, πριν την αποβίβαση του Ιερού Λόχου. 

μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε κυβερ-
νήτης των Ακταιωρών κΑΛΑμΠΑκΑΣ και κΑΡΠΑ-
ΘΟΣ, Ν/Α ΣΥμη, κανονιοφόρων ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ και 
ΛΑΣκΟΣ, Ναρκοθέτιδων ΑμΒΡΑκΙΑ και ΑκΤΙΟΝ, 
Οχηματαγωγού μΕΡΛΙΝ, το οποίο παρέλαβε από 
τη Βοστώνη των ηΠΑ, και των ΑΠ κΡηΤη, ΙΕΡΑξ, 
ΑΕΤΟΣ, ΝΙκη και ΑΣΠΙΣ. 

Επίσης διετέλεσε Διοικητής- Διευθυντής των 
παρακάτω Υπηρεσιών: 

κΕΠΟΡΟΣ-ΣΧΟΛηΣ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ, Ν. Ακο-
λούθου Γαλλίας, ΓΕΝ/Α2, Δ/σης Υποβρυχίων, Δ/
ης Ναρκοπολέμου, Δ/σης Ταχέων Σκαφών, Ναυτι-
κής Σχολής Πολέμου, Σχολής Ναυτικής Τακτικής, 
ΣΝΔ, Β' κλάδου ΓΕΝ, ΔΝΕ και Υπαρχηγού ΓΕΝ. 
Αποστρατεύτηκε με αίτησή του στις 2-6-1973 ως 
Αντιναύαρχος. Είχε τιμηθεί με τις παρακάτω ηθικές 
αμοιβές: 
ΠΑΡΑΣΗΜΑ
- Χρυσός Σταυρός του τάγματος του Φοίνικα. 
- Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα. 
- Ταξιάρχης του Τάγματος του Γεωργίου. 
- Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα. 
-  Ταξιάρχης Τάγματος Αγίων Αποστόλων Πέτρου 

και Παύλου από το Πατριαρχείο Αντιοχείας. 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ
- Εξαίρετων πράξεων (Διπλή απονομή). 
- Σταυρός Αγώνος Βασιλικού Ναυτικού. 
-  Ελληνοϊταλογερμανικού πολέμου1940-1941 και 

1941-1945 
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- Άγημα Εμβολής. 
- Στρατιωτικής Αξίας Γ, Β και Α' τάξης. 

μετά την αποστρατεία του εργάστηκε για αρκετά 
χρόνια ως Διευθυντής των Δημόσιων Σχέσεων του 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝη. 

Ήταν άνθρωπος χαρούμενος, γελαστός και ευδι-
άθετος με πολύ χιούμορ, άριστος οικογενειάρχης, 
δίκαιος και αντικειμενικός με πραγματικό ενδια-
φέρον για κάθε πρόβλημα του προσωπικού που 
Διοικούσε. 

Αντιμετώπισε με αξιοθαύμαστη δύναμη και 
εγκαρτέρηση τον πρόωρο θάνατο του μονάκριβου 
γιου του Αλέξανδρου (Πλοίαρχου ΠΝ αρχηγού της 
τάξεως του), ο οποίος φοίτησε τις πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού Σχολείου στον Πόρο, όπου σήμερα 
βρίσκονται εδώ συμμαθητές του, και στη συνέχεια 
της αγαπημένης του συζύγου Πιπίτσας, η οποία 
ήταν Αρχόντισσα. 

Ο χαρακτήρας του τον έκανε αγαπητό και γνωστό 
σε όλο το προσωπικό του ΠΝ, αρχαιότερους και νε-
ότερους αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, πολιτικό 
προσωπικό και Ναυτοδιόπους. 

Είχα την τιμή και τη χαρά να τον έχω Διοικητή τα 
2,5 χρόνια που υπηρέτησε στο κΕΠΟΡΟΣ -ΣΧΟΛη 
ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ, όπως και άλλοι συνάδελφοι που 
βρίσκονται σήμερα εδώ και αποτέλεσε για μένα πα-
ράδειγμα προς μίμηση σε όλη τη διάρκεια της υπη-
ρεσίας μου στο ΠΝ και όχι μόνο. Συμπωματικά ανα-
φέρω ότι κατά την παράδοση των καθηκόντων του 
Διοικητού κΕΠΟΡΟΣ το μάιο του 1965, ως γραμμα-
τέας του ανέγvωσα την τελευταία Διαταγή του και 
σήμερα του απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό. 

Θα αναφερθώ σύντομα στο έργο που επιτέλεσε 
ως Διοικητής του κΕΠΟΡΟΣ-ΣΧΟΛηΣ ΝΑYΤΟΠΑΙ-
ΔΩΝ, το οποίο φαίνεται μέχρι σήμερα και για το οποίο 
δίκαια χαρακτηρίστηκε ως αναμορφωτής του. 

Αναβάθμισε το κύρος της Σχολής, απαγόρευ-
σε τη απουσία μαθητών από τα μαθήματα και τις 
ώρες μελέτης για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, 
βελτίωσε αισθητά το συσσίτιο των Ναυτοπαίδων, 
τις ενδιαιτήσεις τους, τα σκεύη εστίασης και κλινο-

στρωμνής, εξομοιώνοντάς τα με τα αντίστοιχα των 
Ν. Δοκίμων. Στελέχωσε τη Σχολή με Αξιωματικούς 
ΣΝΔ, ως επιτηρητές -εκπαιδευτές. (Α. μαυρομμά-
της, Σ. Σιαρρές, κ. Τσαμαδός, Ρ. Δορκοφύκης,  
Β. ξύδης, Δ. Τομαράς κ.ά) 

Διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία τις εορτές 
των Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων στο 
Θ/κ ΑΒΕΡΩΦ και των Γυμναστικών Επιδείξεων-
αγώνων των Ναυτοπαίδων, παρουσία Βασιλέως ή 
Διαδόχου και όλης της Στρατιωτικής ηγεσίας. 

Ανακαίνισε τις ενδιαιτήσεις εγγάμων και αγάμων 
στο Παλάτι, μετέφερε και διαμόρφωσε τα γραφεία 
Διοικητού και υποδιοικητού, στις θέσεις που βρί-
σκονται σήμερα. 

κατεδάφισε τα παμπάλαια κτίρια του μαγειρείου - 
Εστιατορίου  - αίθουσας ψυχαγωγίας (που ήταν κατα-
σκευή του 1843 για να χρησιμοποιηθεί ως σταύλος 
του Παλατιού), τους Θαλάμους Ενδιαιτήσεων Α' και 
Β, τα Διδακτήρια, τους θαλάμους πληρώματος, το 
Λεμβαρχείο, την παλαιά ηλεκτρική κ.λπ και ανήγειρε 
νέα και σύγχρονα, τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι 
σήμερα και καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. 

Ανακαίνισε τον Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου και το-
ποθέτησε επί του δαπέδου του τον μαρμάρινο δικέ-
φαλο αετό, ο οποίος κοσμεί μέχρι σήμερα το Ναό. 
μετέφερε τα έπιπλα και τις ξύλινες επενδύσεις του 
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Θ/κ ΑΒΕΡΩΦ στο κ. κτίριο και τα έσωσε από τη βέ-
βαια καταστροφή, κι έτσι σήμερα βρίσκονται επί του 
πλοίου μουσείου. μετέφερε το μνημείο του Άστιγ-
γος στη θέση που βρίσκεται σήμερα και ονόμασε την 
πλατεία που δημιούργησε «πλατεία Άστιγγος». 

καθιέρωσε τη ρίψη μιας χαιρετιστήριας βολής με το 
πυροβόλο των 4Ο χιλ. κάθε μέρα ώρα 12:00, την οποία 
ανέμεναν με χαρά να ακούσουν οι κάτοικοι του Πόρου 
και κυρίως οι εργαζόμενοι στα αγροκτήματα και έλεγαν 
ρίχνουν τα κανόνια του μΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

Την ημέρα της αναχώρησής του από τον Πόρο, 
μετά την παράδοση της Διοίκησης, Αξιωματικοί, 
Υπαξιωματικοί, Άγημα και μουσική των Ναυτο-
παίδων είχαν παραταχθεί στον εμπορικό προβλήτα 
και τον αποχαιρέτησαν μαζί με αρκετούς Ποριώτες, 
οι δε λέμβοι της Σχολής με πληρώματα της ΕκΝΑ 
και των μαθητών της Σχολής συνόδευσαν το πλοίο 
μέχρι το μπογάζι. 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012, για το ναύαρχο μα-
νωλόπουλο, έκλεισε η αυλαία του μάταιου τούτου 
κόσμου και άνοιξε η άλλη, αυτή της "καταπαύσεως 
του κυρίου, ένθα οι άγιοι αναπαύονται" . Έχει λεχθεί 
πως εκεί κερδίζει μια θέση όποιος σ' αυτή τη ζωή 
έκανε παράδεισο τη ζωή των άλλων. κι ο ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΣ τόσο στην προσωπική ζωή του, όσο και στην 
Υπηρεσιακή του σταδιοδρομία, γι 'αυτό ακριβώς 
αγωνίστηκε και αυτό ακριβώς πέτυχε... 

Σεβαστέ Ναύαρχε για μας δεν πέθανες γιατί 
όπως λέει σοφά ο ποιητής:

«Αδιάφορο τα χρόνια κι αν περνάνε  
Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, 
Όταν τους λησμονάνε ...»

Eπικήδειος για τον Ανθυπασπιστή (Ε) ΠΝ Διολή Δημήτριο 
από τον Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Δέδη Δημήτρη ΠΝ
Εκ μέρους των συμμαθητών της τάξης του 1976 
της τότε Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 
(Σ.Δ.ΥΝ.), δύο λόγια από καρδιάς για τον αδικοχαμένο 
συμμαθητή και φίλο Δημήτρη Διολή.

Ήταν δροσερό εκείνο το πρωινό της 24ης Αυγούστου 
του 1976 όταν 100 νεαρά παιδιά από όλα σχεδόν τα 
μέρη της Ελλάδας γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες, ονο-
μαστήκαμε (μετά τις προβλεπόμενες εξετάσεις) Δόκιμοι 
Υπαξιωματικοί 1ης τάξης της τότε Ε.Δ.Υ.Ν. με έδρα το 
όμορφο νησί του Πόρου. Από την πρώτη στιγμή ανάμεσά 
μας ξεχώρισε ένας γελαστός, ευγενικός, καλοκάγαθος 
νέος, ο Δημήτρης Διολής, καταγόμενος από το ιστορικό 
νησί της Σαλαμίνας. με το Δημήτρη δεθήκαμε όλοι μαζί, 
ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα πρόθυμος 

στο δύσκολο στρατιωτικό περιβάλλον χωρίς ποτέ να 
βαρυγκομήσει. μείναμε μαζί 3 χρόνια στη Σχολή και ένα 
χρόνο στην εξειδίκευση. μετά επανδρώσαμε όλες τις 
μάχιμες μονάδες του ΠΝ. Τα χρόνια πέρασαν, κάναμε 
οικογένειες, αποστρατευθήκαμε, άλλοι πιο νωρίς άλ-
λοι πιο αργά. Σε όλες τις συγκεντρώσεις που κάναμε οι 
συμμαθητές, ο Δημήτρης ήταν πάντα μαζί μας και ξαφ-
νικά μάθαμε ότι ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή.

Άδικα, απρόσμενα και πρόωρα... πολύ πρόωρα, μό-
λις στα 51 του χρόνια, ο πρώτος συμμαθητής μας που 
φεύγει από τον μάταιο αυτό κόσμο, σκορπίζοντας τον 
πόνο και την θλίψη στην αγαπημένη του σύζυγο Άννα, 
την οικογένειά του, τους φίλους του και την μεγάλη οι-
κογένεια του ΠΝ.
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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 κατατοπί-
ζω 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

Eπικήδειος για τον Βαγγέλη Ρωκανά από τον 
Αντιπλοίαρχο (ε) εα Χρήστο Γιανταμίδη Π.Ν.

καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας συμμαθητή και 
φίλε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που 
σε σκεπάζει και είναι βέβαιο ότι όταν κάποτε φύγου-
με όλοι από τη ζωή, γιατί κανείς δεν ζει αιώνια, οι 
ψυχές μας θα συναντηθούν εκεί ψηλά για να κάνουμε 
«κλήση» όπως τον Αύγουστο του 1976 και τότε θα 

έχουμε πολλά να πούμε.
Εύχομαι ο καλός Θεός να δίνει κουράγιο στην σύ-

ζυγό του Άννα, την οικογένειά σου και τους φίλους 
σου, να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη σου, γιατί εμείς 
οι συμμαθητές σου δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε 
ΠΟΤΕ. Αιωνία σου η μνήμη.

Αγαπητέ Βαγγέλη, φίλε, συμμαθητή και συνάδελφε 
στο Πολεμικό Ναυτικό. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, για νε σε τιμήσου-
με με την παρουσία μας και να σε αποχαιρετήσουμε για 
το χωρίς επιστροφή ταξίδι σου προς τους ουράνιους 
προορισμούς. Υπήρξες ένας πιστός φίλος με ενάρετα 
χαρακτηριστικά. η φιλία σου ήταν πάντοτε καλοπροαί-
ρετη και αδιάβλητη και σύμφωνα με την ρήση του Αρι-
στοτέλη «μόνο των ενάρετων ανθρώπων η φιλία είναι 
αδιάβλητη». Γνωριστήκαμε τον Αύγουστο του 1961 
στον Πόρο, στην σχολή Ναυτοπαίδων. Γρήγορα, με την 
καλή σου και αθώα παιδική καρδιά, μας έκανες όλους 
φίλους. Τι να πρωτοθυμηθούμε καθ΄όλη την διάρκεια 
της τριετούς μας παραμονής στην σχολή, αλλά δεν είναι 
της παρούσης. Στην συνέχεια υπηρέτησες το ΠΝ, με πί-
στη, αγάπη, εργατικότητα και με ζήλο για τα καθήκοντά 
σου, και τούτο γιατί πίστευες ότι υπηρετώντας το ΠΝ με 
τον καλλίτερο δυνατόν τρόπο, προσέφερες τα μέγιστα 
στην πατρίδα μας.

Αγαπητέ Βαγγέλη, πάντοτε εύρισκες τον μαγικό τρόπο 

για να  αποκτήσεις αμοιβαία αγάπη, φιλία και εκτίμηση 
από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που υπηρέτη-
σες επάξια. Λίγοι διαθέτουν αυτό το χάρισμα. Θα ήθελα 
να πω περισσότερα, αλλά η συγκίνηση και η φόρτιση 
της παρούσης στιγμής του αποχαιρετισμού δεν μου το 
επιτρέπουν. Εκ μέρους των φίλων και συμμαθητών σου 
που τόσο αγάπησες και σε αγάπησαν , σου απευθύνω με 
λύπη τον ύστατο χαιρετισμό γι΄αυτό το ταξίδι σου, που 
όλοι κάποτε μηδενός εξαιρουμένου θα πραγματοποιή-
σουμε.Θα σε θυμόμαστε πάντα, με αγάπη και θα ευρίσκε-
σαι εις το διηνεκές ανάμεσά μας. Όσο για την αγαπημένη 
σου οικογένεια, ευχόμαστε ο θεράπων χρόνος να τους 
δώσει δύναμη και υγεία για να ξεπεράσουν την αναπά-
ντεχη  απώλειά σου. Είμαστε βέβαιοι ότι όσο ζουν θα 
σε θυμούνται, όπως θα σε θυμόμαστε και εμείς οι φίλοι 
σου. Σε αποχαιρετούμε με πολύ αγάπη, και μην ξεχάσεις 
να δόσεις τους επίγειους χαιρετισμούς μας, στους επου-
ράνιους συναδέλφους που προηγήθηκαν.

Αγαπητέ Βαγγέλη, καλό σου ταξίδι στον Παράδεισο 
της Χριστιανοσύνης. Αιωνία σου η μνήμη.
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Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Aυτοί που έφυγαν…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 
 θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Υποπλοίαρχος εε ΠΝ Γραβάνη Ερμίνια 12-12-12 1959
Αντιναύαρχος εα ΠΝ Θεόδωρος Μανωλόπουλος 17-12-12 1922
Υποναύαρχος εα ΠΝ Δαισπύρος Γεώργιος 17-12-12 1922
Πλωτάρχης εα ΠΝ Ανδρεάκος Γεώργιος 16-12-12 1923
Αντιπλοίαρχος εα ΛΣ Λέκκας Δημήτριος 18-12-12 1930
Αρχικελευστής εε ΠΝ Ραπτόπουλος Παναγιώτης 4-1-13 1972

Ανθυπασπιστής εα ΠΝ Διολής Δημήτριος 5-1-13 1961

Σημαιοφόρος (ε) εα ΠΝ Σταυριανουδάκης Αχιλλέας 4-1-13 1944
Υποπλοίαρχος (ε) εα 
ΠΝ

Μίγκος Πέτρος 28-12-12 1965

Αντιπλοίαρχος εα ΠΝ Παπασπυρόπουλος Γεώργιος 23-12-12 1937
Υποναύαρχος (ΥΙ) εα 
ΠΝ

Κατσικίνης Αστέριος 19-12-12 1934

Πλοίαρχος (Μ) εα ΠΝ Κατσάνος Αθανάσιος 6-2-13 1928
Σημαιοφόρος εα ΠΝ Γαβαλάς Γεώργιος 30-1-13 1943
Ανθυποπλοίαρχος (ε) 
εα ΠΝ

Φακιόλας Νικόλαος 7-2-13 1943

Υποναύαρχος εα ΛΣ Πλυντζανόπουλος Σπυρίδων 7-2-13 1928
Σημαιοφόρος εα ΠΝ 
Βετεράνος Β'ΠΠ

Μπάλλας Ιωάννης 8-1-13 1922

Υποναύαρχος εα ΛΣ Δημαράκης Αναστάσιος 27-12-12 1935
Ανθυπασπιστής εα ΛΣ Σπανός Απόστολος 16-12-12 1946
Πλωτάρχης εα ΠΝ Βατούγιος Κων/νος 16-12-12 1931
Υποπλοίαρχος (ε) ΠΝ Δημόπουλος Σωτήριος 11-12-12 1941



ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

Από την κοπή πίτας της ΕΑΑΝ το Σάββατο 19/1/2013 στη ΛΑΕΔ
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Από την ιατρική ομιλία στο εντευκτήριο του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης 
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου.

Από την εκδήλωση του Παραρτήματος 
ΕΑΑΝ Κρήτης στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 
για την επέτειο των 100 χρόνων από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2013 – ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΥΝ

Από την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Κ. Χρηστίδη ΠΝ στα γραφεία του 
Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης στις 14 Δεκεμβρίου.

Από την απονομή των επάθλων του 
Τουρνουά τάβλι μεταξύ των μελών 
του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Κρήτης που 
πραγματοποιήθηκε 12-22 Νοεμβρίου.
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Ο Πρόεδρος του 
Παραρτήματος 
ΕΑΑΝ Κρήτης 

Αντιπλοίαρχος (Ε) 
εα Χ. Δρακάκης 

ΠΝ καταθέτει 
στεφάνι στο 
μνημείο του 

Αφανούς Ναύτη 
την Πέμπτη 6 
Δεκεμβρίου.

Από την κοπή της πίτας του 
Παραρτήματος της ΕΑΑΝ 
στη Σαλαμίνα που έγινε 
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 
2013 και ώρα 11:00, 
στην αίθουσα Δ. Μπόγρη 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 
παρουσία του ΔΣ της ΕΑΑΝ 
και πλήθους Μελών.

Από την επίσκεψη Μελών ΕΑΑΝ/Σαλαμίνος στην  
Ι. Μονή Ελώνης, την 17η Φεβ. 2013.
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