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Aνασκόπηση των γεγονότων  
από 21-04-2013 μέχρι 17-07-2013

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά 
θέματα που απασχόλησαν την ΕΑΑΝ. 
κρίνεται σκόπιμο να ενημερώσουμε 

τα Μέλη μας, συνοπτικά για αυτά και για τις ενέργει-
ες στις οποίες προέβημεν:

α.-Την 22-04-13 συνήλθε σε πρώτη συνεδρία-
ση, η υπό τον κο Α. Οικονόμου Επιτροπή για το νέο 
μισθολόγιο των ε.ε. στην οποία έλαβαν μέρος από 
πλευράς του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών 
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.) 
οι Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α., ο Αρχιπλοί-
αρχος (Ο) Ι. Αντωνιάδης Π.Ν. ε.α., ο Ταξίαρχος Β. Νι-
κολόπουλος Σ.ξ..ε.α. και ο Σμήναρχος (Ο) Α. Πάνος 
Π.Α.ε.α. Μετά το πέρας της σύσκεψης εκδόθηκε η 
στη σελίδα 34 αναφερομένη ανακοίνωση.

β. Με τη λήψη του Μερίσματος την 22-04-13, οι 
απόστρατοι διαπίστωσαν στην πράξη τις μειώσεις 
που είχαν προαναγγελθεί, δηλαδή 9% που επεβλή-
θη από το ΜΤΝ και άλλο ένα ποσοστό 10-15 % που 
επεβλήθη λόγω ένταξης και του Μερίσματος στο 
σύνολο των αποδοχών που μειώθηκαν βάσει του 
Μνημονίου ΙΙΙ (Νόμος 4093/12).

 γ.-Την 28-04-13 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρέστη 
στην τελετή για τη βύθιση του Α/Τ «ΨΑρΑ» κατά τον 
Β.΄Π.Π., που έγινε στην Πάχη Μεγάρων.

δ.-Την 09-05-13 ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ κατέ-
θεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη, στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων για την Εθνική Αντίσταση. 

ε.- Την 17-05-13 συνήλθε το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας για να εξετάσει τις προσφυγές κατά των 
προβλέψεων του Ν 4093/12, που κατέθεσαν πολλοί 
Φορείς, μεταξύ των οποίων και η ΕΑΑΝ η συζήτηση 
ανεβλήθη για τον Οκτώβριο του 2013.

 στ.-Την 23-05-13 έγινε στο Εντευκτήριο της 
ΕΑΑΝ η καθιερωμένη ανά τρίμηνο ενημέρωση των 
Μελών μας από τον Πρόεδρο και το ΔΣ/ΕΑΑΝ.

 ζ.-Την 24-05-13 εστάλη το έγγραφο που φαίνεται 
στην σελίδα 41 και είχε σχέση με τη σχεδιαζόμενη 
συγχώνευση των τριών Μετοχικών Ταμείων, που 
υπογράφεται από την ΕΑΑΝ και τους Φορείς ΝΠΙΔ 
που δραστηριοποιούνται στο Π.Ν.

η.-Την 28-05-13 έγινε από Ομάδα Επιθεωρητών 
του Γ.Ε.Ν. έλεγχος του απολογισμού/ισολογισμού 
της ΕΑΑΝ του 2012, κυρίως λόγω του επελθόντος 
P.S.I. Δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές.

θ- Την 30-05-13 έγινε στην πλατεία Ταχυδρο-
μείου στη Λάρισα μεγαλειώδης συγκέντρωση εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και 
ΣΑ με εκτιμώμενη συμμετοχή 5.000 ατόμων, στα 
πλαίσια των κινητοποιήσεων που απεφασίσθησαν, 
με τη συμμετοχή των περισοτέρων Φορέων ΝΠΔΔ 
και ΝΠΙΔ. Στη συνέχεια έγινε πορεία προς την Αντι-
περιφέρεια Λάρισας και αντιπροσωπεία των απο-
στράτων παρέδωσε σχετικό ψήφισμα στην Αντιπε-
ριφερειάρχη. Σχετική ανακοίνωση του Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. 
φαίνεται στην σελίδα 34.

ι.-Την 04-06-13 εξεδόθη, με καθυστέρηση δύο 
μηνών λόγω ανάλογης καθυστέρησης υπογραφής 
από τον Υ.ΕΘ.Α. του σχετικού εγγράφου, το Φ.Ε.κ. 
με το οποίο νομιμοποιείται το νέο ΔΣ/Ε.Α.Α.Ν., που 
προέκυψε από τις εκλογές της 25-11-12 και φαίνε-
ται στη σελίδα 32.

ια-Την 06-06-13 συνεκλήθη σε πρώτη συνεδρί-
αση το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ και με μυστική ψηφοφορία 
εξέλεξε τον Αντιπλοίαρχο (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλο 
ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο. η απόφαση του ΔΣ/

ΕΑΑΝ φαίνεται στη σελίδα 35.
 ιβ.-Την 13-06-13 ο Αντιπρόεδρος και Μέλη του 

ΔΣ/ΕΑΑΝ παρέστησαν στην εορτή της Αναλήψεως 
στη Σαλαμίνα.

 ιγ.-Την 13-06-13 Πρόεδροι των τριών Ενώσεων 
επισκέφθησαν τον Υ.ΕΘ.Α. κο Π. Παναγιωτόπουλο 
και συζήτησαν μαζί του θέματα, που απασχολούν 
τους Αποστράτους. Σχετική ανακοίνωση φαίνεται 
στη σελίδα 36.

ιδ.-Το ΔΣ/ΕΑΑΝ κατά τη συνεδρίασή του την 27-
06-13 όρισε τα Δ.Σ. των τοπικών Παραρτημάτων, 
που φαίνονται στη σελίδα 36.

ιε.- Την 01-07-13 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, ο Αντι-
πρόεδρος και Μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν στην ορ-
κομωσία των νέων Σημαιοφόρων που απεφοίτησαν 
από τη Σ.Ν.Δ.

ιστ.-Την 02-07-13 με αφορμή πρόταση που υπέ-
βαλαν οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Χανίων της 
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ το Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. εξέδωσε την 
ανακοίνωση που φαίνεται στην σελίδα 39.

ιζ.-Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε την προσφυ-
γή κατά της νομιμότητας του νόμου για το P.S.I., τον 
οποίο έκρινε συνταγματικό, η δε σχετική απόφαση θα 
δημοσιοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2013. 

ιη.-Την 04-07-13 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν., εξου-
σιοδοτηθείς προς τούτο από το ΔΣ, υπέγραψε με τον 
Διοικητή του κ.Ε./ΠΟρΟΣ τη σύμβαση παραχώρησης 
χώρου εντός του στρατοπέδου του κ.Ε./ΠΟρΟΣ για 
τη στέγαση του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ του Πό-
ρου. 

ιθ.-Την 05-07-13 το Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. απέστειλε στον 
Υ.ΕΘ.Α. κο Δ. Αβραμόπουλο ευχές επί τη αναλήψει 
των καθηκόντων του και αίτημα για συνάντηση μαζί 
του με κυρίαρχο θέμα τις περικοπές στις συντάξεις 
για το 2014. ́ Ομοιες ευχές απεστάλησαν στην Ανα-
πληρωτή Υ.ΕΘ.Α. κα Φ. Γεννηματά και στον ΥΦ.ΕΘ.Α. 
κο Α. Δαβάκη. η επιστολή φαίνεται στη σελίδα 44. 

κ.-Το ΔΣ/ΕΑΑΝ απέστειλε στον απελθόντα 
ΥΦ.ΕΘ.Α. κο Δ. Ελευσινιώτη την επιστολή που φαί-
νεται στη σελίδα 46.

κα.-Την 08-07-13 ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ ως Πρό-
εδρος του Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. παρέστη στην τελετή έναρξης 
του 68ου Παμμακεδονικού Συμβουλίου, που έγινε 
στο Λιτόχωρο Πιερίας. 

κβ.-Σύμφωνα με διάγγελμα του Πρωθυπουργού 
Α. Σαμαρά, την 17-07-2013 δεν θα γίνουν περαιτέ-
ρω μειώσεις στους μισθούς και συντάξεις εε και 
εα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων παρά το ότι 
έχουν υπογραφεί. 

2.-Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε:

α.-Τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των δικαι-
ούχων και των μελών των οικογενειών τους μέχρι 
τέλους Οκτωβρίου 2013 και στα κ.Ε.Π.

β.-Συνεχίζεται η παραθεριστική περίοδος στο 
ΘΑΝ, στα υπόλοιπα παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. 
και στα ιδιωτικά ξενοδοχεία.

γ.-Στη σύνταξη που θα εισπραχθεί στο τέλος Ιου-
λίου 2013 αναμένεται να μην περιλαμβάνονται τα 
ποσά που απεδόθησαν αχρεωστήτως (αναδρομικά 
από 01-08-13 και ποσοστό 5-20% του μήνα Ιανου-
αρίου 2013) και επομένως θα είναι αυξημένη ανά-
λογα.

δ.-η ΕΑΑΝ προτίθεται να δημιουργήσει επιτρο-
πές, κατά το πρότυπο του προγράμματος κΟρΑκΙΑ, 
οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προ-
τάσεις για ειδικά θέματα, ως Μερίσματα/ΕκΟΕΜΝ 
και λοιπές παροχές ΜΤΝ, ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κλπ. Επει-
δή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση 
σε αυτά τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός 
πεδίου δράσεως, τους καλούμε να ενισχύσουν τις 
προσπάθειες της ΕΑΑΝ δηλώνοντας συμμετοχή στα 
ανωτέρω. 

ε.-Την Πέμπτη 19-09-13 και ώρα 13.00 θα γίνει 
στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ η καθιερωμένη τριμηνι-
αία ενημέρωση των Μελών μας από τον Πρόεδρο 
και το ΔΣ/ΕΑΑΝ 
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Ο Μ. κωνσταντίνος εγεννήθη περίπου το 
274 μ.Χ. εις την Νίσσαν της Μοισίας, 
ήτο υιός του καίσαρος κωνσταντίνου 

του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Ο πατέρας του 
είχε το αξίωμα του συνάρχοντος του Διοκλητια-
νού και διηύθυνε τις δυτικές επαρχίες του ρω-
μαϊκού κράτους.

η Αγία Ελένη έριψε όλην αυτής την αφοσίωση 
προς το νεαρό και ρωμαλέο υιόν της κωνστα-
ντίνο, εις τον οποίον ενέπνευσεν την Χριστιανική 
Πίστη, που πραγματικά πίστευε και ο πατέρας του 
κωνστάντιος ο Χλωρός.

Ο κωνσταντίνος εφρόντιζε να καλλιεργεί έναν 
αρρενωπό και τέλειον χαρακτήρα, έτσι κατά την 
ωραία εφηβική ηλικία συνδύαζε ανδρεία, μεγα-
λοψυχία, εγκράτεια και ικανότητα να αναστέλλει 
την οργήν και  τον θυμόν.

Ο πλέον φοβερός και επικίνδυνος εχθρός του 
ανεδείχθη ο Γαλέριος.

Το 305 αναγορεύονται Αύγουστοι στο ρωμαϊ-
κό κράτος ο κωνστάντιος και ο Γαλέριος. Ο Γα-
λέριος αντέδρα εις την ανάδειξη του κωνσταντί-
νου ως διαδόχου του πατρός του και Αυγούστου 
κωνστάντιου.

Το 311 απεβίωσε ο Γαλέριος και παραμένει 
κύριος της καταστάσεως ο Μ. κωνσταντίνος. 
Έτσι αρχίζει διά τον Μ. κωνσταντίνον περίοδος 
αγώνων.

κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά του 
Αυξεντίου βλέπει έξαφνα στον ουρανό να σχημα-
τίζεται το σημείον του Σταυρού και κυκλικώς αυ-
τού να σχηματίζονται οι λέξεις: «εν τούτω νίκα». 
Την νύκτα βλέπει εις τον ύπνον του τον κύριον 

ημών Ιησούν Χριστόν, όστις του είπε: «κωνστα-
ντίνε μη φοβηθής· είμαι μαζί σου. Να διατάξης 
να κατασκευάσουν λάβαρον, που θα έχη όλα τα 
στοιχεία του μεσημβρινού οράματος. και το λά-
βαρον αυτό να προπορεύεται στις μάχες».

Το 313 υπογράφει εις Μεδιόλανα της Ιταλίας 
το περίφημο διάταγμα των Μεδιολιάνων δι'ου 
αναγνωρίζεται επισήμως ο Χριστιανισμός.

Το 323 αναδεικνύεται αυτοκράτωρ ολοκλή-

ρου του ρωμαϊκού κράτους. Έτσι εκδίδει σειρά 
διαταγμάτων, διά των οποίων προστατεύει την 
πίστιν και την Εκκλησίαν του Χριστού.

Απελευθερώνει εκ των φυλακών και κατα-
ναγκαστικών έργων όλους τους συλληφθέντες 
Χριστιανούς.

Επιστρέφει τις δημευθείσες περιουσίες στους 
Χριστιανούς, καθιερώνει την κυριακή ως ημέρα 
αργίας για την Αυτοκρατορία και καταργεί την διά 
σταυρώσεως θανατική ποινή.

Την 11η Μαΐου 330 μ.Χ. εγένοντο μετά πάσης 
μεγαλοπρεπείας τα εγκαίνια της νέας πόλεως με 

το όνομα κωνσταντινούπολις.
Το δεύτερο εξαίρετο γεγονός της βασιλείας 

του υπήρξε η σύγκληση της πρώτης Αγίας Οικου-
μενικής Συνόδου εις την Νίκαιαν της Βιθυνίας το 
325. Εις την Σύνοδον αυτήν έλαβον μέρος 318 
θεηφόροι πατέρες και κατεδίκασεν τον Άρειον 
ως αιρετικόν, διότι εδίδασκε ότι ο κύριος ημών 
Ιησούς Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός, αλλά κτί-
σμα του Θεού.

Εφάμιλλος προς την δραστηριότητα του υιού 
υπήρξε και η δραστηριότης της Μητρός, ευσε-
βούς και βασιλομήτορος Ελένης. Το 327 απέρ-
χεται στα Ιεροσόλυμα για να αναζητήσει τα μαρ-
τύρια της επί γης παρουσίας του Θεανθρώπου.

κατόπιν θερμής προσευχής της Αγίας Ελένης 
εγένετο ισχυρός σεισμός, εξαιτίας του οποίου 
ηνοίχθη μικρόν τι χάσμα επί της γης. Τούτο εθε-
ωρήθη ως αποκαλυπτικόν σημείον και άρχισαν 
να σκάπτουν. Πράγματι αφού έφθασαν σε βάθος 
20 μέτρων βρήκαν τρεις Σταυρούς. Ποίος όμως 
ήτο ο του Σωτήρος;

Όλοι ευρίσκοντο εις απορίαν. Την στιγμήν εκεί-
νην διήρχετο νεκρική συνοδία. Τότε ήρχισαν να 
τοποθετούν επί τον νεκρόν τους τρεις Σταυρούς 
διαδοχικώς και μόλις εναπετέθη επί του νεκρού 
ο Σταυρός του κυρίου, ο νεκρός ανεστήθη.

η Αγία Ελένη τότε ανήγειρε μεγαλοπρεπή να-
όν, τον μέχρι σήμερον πανίερον Ναόν της Ανα-
στάσεως.

Το 328 μ.Χ. εις ηλικίαν 80 ετών, εκοιμήθη 
η Αγία Ελένη τιμηθείσα δεόντως υπό του υιού 
της.

Το 337 μ.Χ. ο Άγιος κωνσταντίνος αισθανθείς 
αδιαθεσίαν προσήλθε εις την Εκκλησίαν παρά 
την Νικομήδειαν, εξομολογήθη δημοσίως, εβα-
πτίσθη και μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων. 
Την 21ην Μαΐου 337 ανήμερα της Πεντηκοστής 
ανεπαύθη εν κυρίω.    

Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη 
Γράφει ο Πανοσιολογιότατος Αρχ. Θεοδόσιος Πατεράκης

τ. δ/ντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχος εα

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον  
ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, 
καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν 
οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, 
ὁ ἐν βασιλεῦσιν,  
Ἀπόστολός σου Κύριε, 
Βασιλεύουσαν πόλιν  
τῇ χειρὶ σου παρέθετο·  
ἣν περίσωζε διὰ παντὸς  
ἐν εἰρήνη,  
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
μόνε Φιλάνθρωπε.

•

•
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58. H συνολική μάζα πετρωμάτων στις ηπείρους που είναι έξω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 389 εκατομμύρια δισεκατομμυ-
ρίων τόνων, ενώ η μάζα ιζημάτων στους ωκεανούς είναι περίπου 820 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων τόνων.

59. Oι ιστορικοί Iώσηπος και Eυσέβιος αντλούν στοιχεία περί του κατακλυσμού από τα αρχεία του ναού Bηλ στη Bαβυλώνα. Tο 1872 ο 
Άγγλος αρχαιολόγος G. Smith ανακάλυψε στη Nινευί επίγραμμα σφηνοειδούς γραφής που αναφέρεται στον κατακλυσμό. Στο έπος του 
Γκιλγκαμές περιλαμβάνεται βαβυλωνιακή παράδοση περί του κατακλυσμού, η οποία προσεγγίζει την εξιστορούμενη από την Παλαιά 
Διαθήκη: «Tο συμβούλιο των θεών αποφάσισε να επιφέρει κατακλυσμό στη γη [...] Kατασκεύασε άνθρωπε πλοίο για να σώσεις τη ζωή 
σου [...] Διαίρεσε το πλοίο σε [...]  Tο πλοίο προσήραξε στο όρος Nαζήρ». H γεωλογία δέχεται ότι κατά την περίοδο της εμφάνισης των 
λεγομένων «παγετώνων» υπήρχαν άνθρωποι. Oι παγετώνες κάλυψαν σημαντικό μέρος της γης και κατέστρεψαν ανθρώπους, ζώα και 
φυτά. (H επιστροφή της περιστεράς με κλώνον ελαίας μετά την απόσυρση των υδάτων σημαίνει ότι δεν εξαφανίσθηκε το φυτικό βασίλειο 
όπως το ζωικόν). Nα σημειωθεί ότι στα ύψη ορέων έχουν εντοπισθεί απολιθώματα θαλασσίων ζώων. Έχει διατυπωθεί και η θεολογική 
άποψη ως ερμηνεία του κατακλυσμού ότι η ανθρωπότητα καταστράφηκε από ένα παντοδύναμο όγκο υδάτων και δεν πλημμύρισαν 
ταυτόχρονα όλα τα μέρη της γης.

60. Tο ανθρώπινο γένος ζούσε την περίοδο της γενιάς του χαλκού (βλέπε και Θεογονία Hσιόδου). Tη γενιά αυτή είχε αποφασίσει ο Zευς 
να την καταστρέψει για τη μοχθηρία της (κακία). Mε συμβουλή του πατέρα του Προμηθέα, ο Δευκαλίων κατασκεύασε μικρή άκατο εντός 
της οποίας έβαλε όλα τα χρειώδη. Mετά την επιβίβαση του Δευκαλίωνα και της συζύγου του Πύρρας άρχισε ο κατακλυσμός, του οποίου 
τα ύδατα κατέκλυσαν ολόκληρη την Eλλάδα και έπνιξαν τους κατοίκους της. Mετά από εννέα ημέρες η άκατος κάθησε στο όρος Όρθρυς 
(ύψος περίπου 2.100 μ.). Mετά την απόσυρση των υδάτων το ζευγάρι εξήλθε της ακάτου και προσέφερε θυσία στο Δία. O Δίας, εκπλη-
ρώνοντας αίτημα του ζεύγους, τους συμβούλεψε να ρίχνουν πίσω τους πέτρες καθώς θα προχωρούν. Aπό τις πέτρες του Δευκαλίωνα 
έβγαιναν άνδρες και από της Πύρρας γυναίκες. O μύθος του Δευκαλίωνα ήταν διαδεδομένος σε όλη την Eλλάδα. Eίναι όμως χαρακτη-
ριστική η απουσία αναφοράς στον κατακλυσμό από τον Όμηρο και τον Hσίοδο. Παραδόσεις περί κατακλυσμού εντοπίζονται και στην 
Bαβυλωνία, Aίγυπτο, Iνδία, Aμερική, Λιθουανία. O Παυσανίας γράφει ότι υπήρχε τάφος του Δευκαλίωνα στην Aθήνα. Kοντά στον τάφο 
βρισκόταν ρωγμή εδάφους συμβολική για τη συγκέντρωση των υδάτων του κατακλυσμού. Nα θυμίσουμε ότι ο Δευκαλίων ήταν μυθικός 
βασιλεύς των αρχαίων Eλλήνων και πρόγονος του ανθρωπίνου γένους σύμφωνα με την ελληνική Mυθολογία. Eίχε συζευχθεί την 
Πύρρα, την πρώτη γυναίκα που έπλασε ο Θεός.

O καθηγητής Dr. Price σημειώνει: «Eπαναλήψεις 
απολιθωμάτων θα μπορούσαν να συμβούν μόνον αν 
υποτεθεί ότι ο αρχαίος κόσμος αιφνίδια καλύφθηκε 
από ένα μεγάλο κατακλυσμό όπως του Nώε, ο οποί-
ος δεν μπορεί να εξηγηθεί κάτω από τις προϋποθέ-
σεις και τους ισχυρισμούς της εξελίξεως».

Yπάρχει το ερώτημα: O κατακλυσμός ήταν 
παγκόσμιος ή τοπικός; O Mωυσής δεν γράφει 
τίποτε επ’ αυτού. Eπιστημονική ή και ιστορική 
απάντηση δεν έχει ακόμη δοθεί. Oι περισσότε-
ροι ερμηνευτές συγκλίνουν ότι ο κατακλυσμός 
ήταν τοπικού χαρακτήρα. O Άγγλος επιστήμο-
νας Γούλεϋ εντόπισε το 1921 λάσπη πάχους 
2.40 μ. σε μια περιοχή BΔ του Περσικού κόλπου 
(σημερινό Iράκ), και την ερμήνευσε ως ίχνη κα-
τακλυσμού. Yποστηρίζει ο Γούλεϋ ότι η λάσπη 
αυτή σχηματίσθηκε από μεγάλη πλημμύρα, εντός 
της οποίας βρέθηκαν σκελετοί και εργαλεία της 
λίθινης εποχής, με έτος αναγωγής το 4000 π.X. 
H περιοχή της πλημμύρας κατελάμβανε έκταση 
630x130 χιλιόμετρα. Στο παρελθόν έγιναν και 
δημοσιεύσεις περί εντοπισμού ιχνών της κιβω-

τού του Nώε στο όρος Aραράτ της Aρμενίας σε 
ύψος μεταξύ 4.500 μ. και 5.000 μ.

O Dr. Ayer δεν πιστεύει σε ένα παγκόσμιο κα-
τακλυσμό αλλά μάλλον σε μια διαδοχή τοπικών 
καταστροφών, που η κάθε μία χωρίζεται από την 
επόμενη με χάσμα μακρού χρόνου.

Θεολογικά προσεγγίζοντας το θέμα, ο τοπι-
κός χαρακτήρας του κατακλυσμού δεν αναιρεί 
το σκοπό και τα αποτελέσματά του. H διατύπω-
ση «επί πάσης της γης» δεν αποκλείει τον τοπικό 
χαρακτήρα του. Aυτό που δεν αμφισβητείται είναι 
ότι ο κατακλυσμός υπήρξε ιστορικό γεγονός59.

H Kαινή Διαθήκη αναφέρεται στον κατακλυσμό 
ως γεγονός (Mτ. 24, 38-39, Λκ. 17, 27 και B' Πε. 2, 
5). Έξω από τις συζητήσεις περί γενικού ή τοπικού 
κατακλυσμού, το θεολογικό του μήνυμα παραμένει 
το ίδιο. Δηλαδή ότι ο κατακλυσμός αποτελεί δίκαιη 
και σωτήρια θεϊκή επέμβαση στο ανθρώπινο γένος.

H ελληνική μυθολογία αναφέρει τον κατακλυ-
σμό του Δευκαλίωνα60 και η βαβυλωνιακή μυθο-
λογία61 γράφει για κάποιον κατακλυσμό, σύμφω-
να με σφηνοειδή επιγραφή του έτους 2000 π.X.

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

Ο κατακλυσμός

Γ ράφει ο καθηγητής Π. Tρεμπέλας: «Tο 
πλέον χαρακτηριστικόν γεγονός, που 
έλαβε χώραν εις τον αρχαίον κόσμον, 

είναι η καταστροφή του με τον κατακλυσμό».
Eπιστημονικά, ο κατακλυσμός, ένα τρομερό τε-

κτονικό και ηφαιστειακό γεγονός, συνέβη κάποτε 
στο παρελθόν. Tο πότε δεν μπορεί να προσδιορι-
σθεί με χρονολογική ακρίβεια. Δεν υπάρχει χει-
ροπιαστή χρονολογική κλίμακα της γεωλογίας. 
Σύμφωνα με την Aγία Γραφή συνέβη κατά το εξα-
κοσιοστό έτος της ζωής του Nώε, 27 Nοεμβρίου 
(Γεν. 7.11). Δεν υπάρχουν για τη γεωχρονολόγη-
ση αντικειμενικά κριτήρια, που μπορούν να μας 
δώσουν αληθινές, πραγματικές χρονολογήσεις 
φυσικών γεγονότων του παρελθόντος. H έναρξη 
των γραπτών μνημείων, διά των οποίων μπορεί 
να γίνει χρονολογική επιβεβαίωση γεγονότων, 
τοποθετείται στην αιγυπτιακή Δυναστεία 3500-
2200 π.X. O καθηγητής Fr. Rainer δίνει το έτος 
1870 π.X.

Στον κατακλυσμό, πέραν της συνεχούς βροχό-
πτωσης, γεωλόγοι υποστηρίζουν ότι συμμετεί-
χαν και όλες οι πηγές της αβύσσου. «Tην ημέρα 
ταύτη ερράγησαν πάσαι αι πηγαί της αβύσσου, 
και οι καταρράκται του ουρανού ηνεώχθησαν» 
(Γεν. 7.11).

Kατά τον καθηγητή Henry Morris, «μία μεγά-
λη καταστροφή σαν εκείνη που περιγράφεται στη 
Bίβλο, θα ανεμένετο να στοιβάση όλους τους 
τύπους των δημιουγημάτων μαζί ετερογενώς 
σε όλο τον κόσμο. Tα ρεύματα θα μετέφεραν τέ-

τοιες συγκεντρώσεις και θα τις απέθεταν μαζί». 
Eτερογενείς συγκεντρώσεις έχουν πολλαπλώς 
εντοπισθεί σε στρώματα του φλοιού της γης. H 
πολυπλοκότητα της υδροδυναμικής ενός κα-
τακλυσμού μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση 
πολυάριθμων ανομοιοτήτων των γεωλογικών 
καταλοίπων, οι οποίες δεν μπορούν να εξηγη-
θούν με βάση τη θεωρία της εξελίξεως.

H χημεία του πετρελαίου δείχνει ότι αυτό 
σχηματίσθηκε τάχιστα από τα κατάλοιπα υλικού 
φυτών και ζώων. Tο πετρέλαιο πιθανότατα προ-
έρχεται από ιζηματογενή πετρώματα58, τα οποία 
αρχικά εναποτέθησαν από κινούμενο νερό. Tούτο 
είναι ακριβώς εκείνο που θα ανεμενόταν από το 
γεγονός του κατακλυσμού επί Nώε. Πιθανώς το 
πλείστον του πετρελαίου και αερίου χρονολογεί-
ται από την εποχή του παγκόσμιου κατακλυσμού 
(Aπ. Φράγκου).
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Aναφορά περί του κατακλυσμού γίνεται και στην 
Kαινή Διαθήκη (Mτ. 24, 38-39) «Ώσπερ γαρ ήσαν εν 
ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού τρώγοντες 
και πίνοντες [...] και ουκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κα-
τακλυσμός και ήρεν άπαντες [...]». Aνάλογη αναφο-
ρά κάνει και ο ευαγγελιστής Λουκάς (17, 26-27).

Yποστηρίζεται ότι η κλιματική αλλαγή που ακο-
λούθησε τον βιβλικό κατακλυσμό παρέχει έναν 
μηχανισμό ερμηνείας των περιόδων των παγε-
τώνων. O θερμός ωκεανός είναι μία συνέπεια 
ενός θερμοτέρου προκατακλυσμιαίου κλίματος 
και της έκλυσης θερμών υπογείων υδάτων62 κα-
τά τη διάρκεια της διαρρήξεως όλων των πηγών 
της αβύσσου, σύμφωνα με τη Γένεση (7, 11).

Περιοριζόμεθα μόνο στο κείμενο της Γενέσε-
ως για την περιγραφή του γεγονότος αυτού που 
συνέβη επί Nώε. O Nώε ήταν ο δέκατος στη γενε-
αλογική σειρά που αρχίζει με τον πρωτόπλαστο 
Aδάμ. H σειρά περιγράφεται στη Γένεση, κεφά-
λαιο πέμπτο. Tα έτη εκλαμβάνονται ότι έχουν την 
ίδια διάρκεια με τα δικά μας63.

Παρατίθεται σε κλίμακα η γενεαλογική σειρά 
από του Aδάμ μέχρι και το Nώε. Aπέναντι από 
τα ονόματα γράφεται εντός παρένθεσης το έτος 
γεννήσεως από τη γέννηση του Aδάμ και εκτός 
παρένθεσης η ηλικία θανάτου. Mε το γράμμα «X» 
σημειώνεται το τέλος ζωής.

Aπό τον παραστατικό γενεαλογικό πίνακα πα-
ρατηρούνται:

•  ότι συνυπήρχαν εν ζωή 4 έως 5 γενάρχες π.χ. 
Aδάμ, Σηθ, Eνώς, Kαϊνάν, Mαλελεήλ και Nώε, 
Λάμεχ, Mαθουσάλα, Eνώχ, Iάρεδ.

• μακροβιότητα
•  ο Eνώχ έζησε μόνον 365 έτη, παρελήφθη ζω-

ντανός από το Θεό στους ουρανούς.
•  η μακροζωία έχει διπλή εξήγηση, για λόγους 

αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι και για εξασφάλι-
ση της όλης παράδοσης περί δημιουργίας.

•  ο κατακλυσμός άρχισε 601 έτη μετά τη γέννηση του 
Nώε, το ίδιο έτος με το θάνατο του Mαθουσάλα. 
Mε το Nώε αρχίζει ο μετακατακλυσμιαίος κόσμος, 
δηλαδή 2.243 έτη μετά την πλάση του Aδάμ.
O Θεός έδωσε στο Nώε οδηγίες64 για την κα-

61. Σύμφωνα με τη βαβυλωνιακή μυθολογία, ο κατακλυσμός προκλήθηκε από το Θεό που βασίλευε στην ατμόσφαιρα, τον Eνλίλ (έναν 
από τους τρεις θεούς που μοιράστηκαν το σύμπαν). Oι θεοί διεσώθησαν αναρριχηθέντες στα τείχη της διαμονής του Aνού, ο οποίος 
βασίλευε του ουρανού. Oι θεοί κατέρχονται όταν η κνίσσα των διασωθέντων ανθρώπων επί της γης ανέρχεται στους ουρανούς.

62. Yπολογίζεται ότι τουλάχιστον ένα κυβικό μίλι ύδατος από νέες πηγές του μανδύα της γης μεταφέρεται ετησίως στους ωκεανούς 
διαμέσου των ηφαιστειακών θερμοπηγών και άλλων διεξόδων ύδατος στην επιφάνεια της γης. H συνολική ποσότητα νερού στην επι-
φάνεια της γης (ωκεανοί, λίμνες, ποτάμι) υπολογίζεται σε 340 εκατομμύρια κυβικά μίλια. Για καθαρά συγκριτικούς λόγους αναφέρεται 
ότι οι ωκεανοί καταλαμβάνουν το 70% της επιφάνειας της γης. Aπό το συνολικό ποσό του νερού της γης, το γλυκό νερό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ανέρχεται στο 0,5%. Aνά πηγή προέλευσής του: υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες 10 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα, 
βροχές 119 κυβικά χιλιόμετρα, φυσικές λίμνες 91 χιλιάδες κυβικά χιλιόμετρα, τεχνητές λίμνες 5 κυβικά χιλιόμετρα και ποτάμια 2.120 
κυβικά χιλιόμετρα (στοιχεία OHE).

63. Διατυπώνονται και ενστάσεις στην αυθεντικότητα των αριθμών περί διάρκειας ζωής.

64. «Nυν ουν άγαγε ύλην ασήπτων ξύλων και ποιήσεις κιβωτόν καθάπερ θέλω, ήντινα σοι δείκνυμι ως εις μήτραν βαστάζουσαν σπέρματα 
μελλουσών γενεών· και ταύτην ποίησον αρμοδίως ώσπερ οίκον εν τύπω εκκλησίας, ως εντέλλομαί σοι...» (Pωμανός ο Mελωδός).

65. Nοσσιά: μικρό διαμέρισμα, φωλιά.

τασκευή της Kιβωτού εντός της οποίας θα επέ-
βαινε ο ίδιος με όλη την οικογένειά του και από 
ένα ζευγάρι εξ όλων των ειδών των κατοικιδίων 
ζώων. H Kιβωτός του Nώε είναι το πρώτο πλωτό 
όχημα που ναυπηγήθηκε από άνθρωπο για την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού, ήτοι την 
υποδοχή και υποστήριξη:
•  όλης της οικογένειας του Nώε, προκειμένου 

μετά τον κατακλυσμό να συνεχισθεί το ανθρώ-
πινο γένος.

•  αντιπροσωπευτικού ζεύγους ζώων από όλα 
τα είδη αυτών, προκειμένου να συνεχισθεί το 

ζωικό βασίλειο μετά τον κατακλυσμό.
Σύμφωνα με το βιβλίο της Γένεσης (6, 14-16), 

από το Θεό δόθηκαν στο Nώε για τη ναυπήγηση 
της Kιβωτού οι ακόλουθες οδηγίες:
•  «ποίησον ουν σεαυτώ Kιβωτόν εκ ξύλων τε-

τραγώνων»
• «νοσσιάς65 ποιήσεις την Kιβωτόν»
•  «ασφαλτώσεις αυτήν έσωθεν και έξωθεν 

ασφάλτω»
•  «το πλάτος πεντήκοντα πήχεων και το ύψος 

αυτής τριάκοντα πήχεων»
•  «επισυνάγων ποιήσεις την Kιβωτόν και εις πή-

Kλίμακα Γενεαλογικής σειράς από τον 
Aδάμ μέχρι και τον Nώε

Kατακλυσμός 2243 έτη από γεννήσεως Aδάμ και το 
601ο έτος της ηλικίας του Nώε
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χυν συντελέσεις αυτήν άνωθεν»
• «την θύραν της Kιβωτού ποιήσεις εκ πλαγίων»
•  «κατάγεια διώροφα και τριώροφα ποιήσεις 

αυτήν».
Πρόκειται για ένα τριώροφο ξύλινο κατασκεύ-

ασμα, το οποίο έμοιαζε με πλωτό σπίτι παρά με 
πλοίο του σχήματος της ιστορικής περιόδου. Tα 
ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν προφανώς προέρχο-
νταν από δάση της περιοχής της εγγύς Aνατολής 
(κέδροι, πεύκα), κόπηκαν σε τετράγωνο σχήμα και 
πλανίσθηκαν. H τετράγωνη κοπή των δοκών διευ-
κόλυνε την ακρίβεια της μεταξύ των προσαρμογής 
καθώς και την ανθεκτικότητα της κατασκευής. H 
προσαρμογή μεταξύ των δοκών θα πρέπει να έγι-
νε με επινοήσεις της ξυλουργικής τέχνης, καθότι 
την εποχή αυτή δεν υπήρχε χρήση σιδήρου.

H Kιβωτός χωρίστηκε σε μικρά διαμερίσματα 
για την υποδοχή – εξυπηρέτηση των ανθρώπων 
και ζώων και για λόγους περιορισμού της δυ-
σοσμίας ως εκ των περιττωμάτων των ζώων. 
Για την αύξηση της αντοχής και για λόγους στε-
γανοποίησης της Kιβωτού έγινε εσωτερική και 
εξωτερική επάλειψη με άσφαλτο. Aυτό δηλοί ότι 
υπήρχε διαθέσιμη άσφαλτος στην περιοχή και 
κατ’ επέκτασιν ήταν ένδειξη παρουσίας υδρογο-
νανθράκων66.

Aπό τους λαούς της ανατολικής Mεσογείου 
(Aσσύριοι, Πέρσες, Aιγύπτιοι, Έλληνες) εγένε-
το χρήση ασφάλτου για στεγανοποίηση ξυλίνων 
κατασκευών. H Aγία Γραφή γράφει: «Έλαβεν 
αυτώ η μήτηρ αυτού Θίβιν και κατέχρισεν αυτήν 
ασφαλτοπίσση και ενέβαλε το παιδίον εις αυτήν» 
(Eξ. 2, 3).

Oι τρεις διαστάσεις67 της Kιβωτού σε πήχεις 
και μέτρα ήταν: μήκος 300 π. (137-171 μ.), πλά-
τος 50 π. (23-29 μ.) και ύψος 30 π. (14-17 μ.). 
Aντιστοιχία πήχεος προς μέτρο: 1 πήχυς = 45,72-
57,15 εκ.

O όγκος της Kιβωτού ανερχόταν στα 1.400.000 
κυβικά πόδια (περίπου 40.000 κυβ. μέτρα), το δε 
εκτόπισμά της υπολογίζεται σε 20.000 τόνους 
περίπου. H κλίση της οροφής της Kιβωτού εκτι-
μάται ότι ήταν 8%. Tο βύθισμα της κιβωτού το 
εκτιμώ 7-10 μ.  

66. H περιοχή της M. Aνατολής διαθέτει το 68% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και το 49,5% φυσικού αερίου. Eτησίως το 
32% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου προέρχεται από τη M. Aνατολή. Aπό πλευράς καταναλώσεως, ενδεικτικά ποσοστά επί του 
συνόλου στον κόσμο: HΠA 25,5%, Eυρώπη 21,8%, Mέση Aνατολή 6,2%, πρώην EΣΣΔ 5,2%, Iαπωνία 7,5%, Kίνα 5,8%, Eλλάδα 0,5%. (Tο 
έτος 2003 η ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου στην Eλλάδα έφθασε τα 408.000 βαρέλια).

67. Oι τρεις διαστάσεις της κιβωτού συμβολίζουν τις τρεις υποστάσεις της ομοουσίου Aγίας Tριάδας. Tο τελείωμα της σκεπής της κιβωτού 
με κλίση ενός πήχεος προτυπώνει την ένωση των τριών υποστάσεων σε μία ουσία, τη φύση της θεότητας. Σχετικά γράφει ο Iωάννης ο 
Δαμασκηνός στο δεύτερο λόγο του Περί Γενέσεως: «Πρόσεχε λοιπόν την τελειότητα της αγίας Tριάδας, σε σχέση με τις τρεις εκατοντάδες 
πήχεων. Γιατί αυτό ήταν το μήκος της κιβωτού. Ότι όμως, για να το πούμε έτσι, η ως μονάδα θεότητα είναι τελειότητα τελειοτήτων, θα 
μπορούσε να το υποδηλώσει πολύ καλά το πλάτος της κιβωτού, που ανερχόταν σε πενήντα πήχεις· αφού δηλαδή στις επτά επτάδες προ-
στεθεί σε αυτές και η μονάδα, επειδή μία είναι η φύση της θεότητας. Aλλά και το ύψος της κιβωτού δεν υποδηλώνει σ’ εμάς καμιά άλλη 
παρά αυτή τη σημασία. Γιατί φθάνει σε τρεις δεκάδες και καταλήγει πάλι σε ένα πήχυ, που είναι πάνω από όλους και ο ανώτατος. Γιατί 
λέγει «το ύψος της είναι τριάντα πήχεις και να την αποτελειώσεις σ’ ένα πήχυ». Eνώ δηλαδή η Aγία Tριάδα ευρίσκεται κατά κάποιον τρόπο 
σε τρεις υποστάσεις, αλλά και σε διαφορές ιδιαιτέρων προσώπων, περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο σε μία φύση θεότητας. Mας διασώζει 
λοιπόν ο Xριστός σε μία πίστη και μας εισάγει στην Eκκλησία, σαν σε κιβωτό, στην οποία μπαίνοντας υπερνικούμε τον φόβο του θανάτου 
και αποφεύγουμε να κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Γιατί θα βρίσκεται μαζί μας ο δίκαιος Nώε, δηλαδή ο Xριστός».

Γράφει ο Πλοίαρχος (ο) εα Χρ. Ιδ. Κούσουλας ΠΝ

Επανόρθωση αδικίας

Π ρο μηνών, δημοσιεύθη στις εφημερί-
δες ότι, με επίσημη ανακοίνωση, ο 
Πρωθυπουργός της Aγγλίας Gordon 

Brown ζήτησε συγνώμη, για τον απάνθρωπο τρό-
πο που φέρθηκε το Bρετανικό Kράτος στον φη-
μισμένο μαθηματικό και ήρωα του B' Παγκοσμί-
ου Πολέμου, Άλαν Tούρινγκ. O Tούρινγκ έγινε 
ευρύτερα γνωστός διά την καθοριστική συμβολή 
του στο «σπάσιμο» του κρυπτογραφικού συστή-
ματος «Enigma» το οποίον χρησιμοποιούσαν διά 
τις επικοινωνίες τους οι Nαζιστικές Δυνάμεις.

Aπό το περιοδικό μας, σε ανύποπτο χρόνο, εί-
χαμε αναφερθεί στον ιδιοφυή αυτόν άνθρωπο, 
όταν στο τεύχος του Iουλίου - Aυγούστου 2007 
και με τίτλο «H μηχανή Bomb και η προσφορά 
της» δημοσιεύθh η μεγάλη συμβολή του στη νίκη 
των Συμμάχων, κατά των Γερμανών.

Συγκεκριμένα είχε γίνει αναφορά στην ζωήν 
του, την δράσην του, τον θάνατόν του και στο ότι 
ο Άλαν Tούρινγκ κατασκεύασε τη «μηχανή Bomb 
που αποκωδικοποιούσε τα μηνύματα που οι Γερ-
μανοί έστελναν μεταξύ τους και έτσι, οι Σύμμαχοι 
ήσαν εις θέσην να γνωρίζουν τις προθέσεις και 
τις ενέργειές τους.

Mοναχικός, ιδιόρρυθμος, μία λαμπρή μαθημα-
τική ιδιοφυία, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο 
Princeton υπό τον Einstein, πρωτοπόρος των 
computers, όμως, με παιδαριώδη αφέλεια και 
συχνά αφηρημένος.

Λέγεται ότι γύριζε στο δρόμο φορώντας μία 
μάσκα, που να φιλτράρει τον αέρα από τη γύρη 
των λουλουδιών και ότι με την κήρυξη του πο-
λέμου, μετέτρεψε τα χρήματά του σε μέταλλο 
αργύρου, τα έθαψε κάπου και μετά δεν μπόρεσε 
να τα εύρη, ποτέ. O θάνατός του το 1954, τραγι-
κός. Στο σπίτι του, κάνοντας πειράματα αν θα 
μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει σ’ ένα ακα-
τοίκητο νησί τρώγοντας μόνο χημικά προϊόντα 
που θα μπορούσε να εύρη, περιέβρεξε ένα μήλο 
με ποτάσα, το δάγκωσε και πέθανε».

Tώρα, μετά από σιωπή πολλών ετών, πληρο-
φορούμεθα ότι πέντε χρόνια μετά το τέλος του 
πολέμου, ο Tούρινγκ κατεδικάσθη για προσβολή 
της Δημοσίας Aιδούς, καθώς παραδέχτηκε ότι 
διατηρούσε σχέσεις, με άλλον άνδρα. Aν δεν το 

Ο Άλαν Τούρινγκ
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αποδεχόταν, θα έπρεπε να φυλακιστεί. Aπολύθη-
κε από τη δουλειά του στην Διεύθυνση Eπικοι-
νωνιών του Kράτους και τελικά αυτοκτόνησε το 
1954 σε ηλικία 41 ετών.

Bέβαια, οι συνθήκες του θανάτου του που είχαμε 
αναφέρει, δεν ήσαν οι ακριβείς, αφού μόλις τώρα 
επετράπη από τη Bρετανική Kυβέρνηση το άνοιγμα 
των «Iστορικών Aρχείων του Kράτους» διά εκείνη 
την περίοδο και ούτως, να γνωστοποιηθεί επισή-
μως, το ιστορικόν και ο τρόπος του θανάτου του.

Διά την κατασκευή της «μηχανής Bomb» μεγά-
λη ήταν η συμβολή του Bρετανικού Bασιλικού 
Nαυτικού, αφού την 8η Mαΐου 1941 το A/Tα 
«Bulldog», με κυβερνήτη το διάσημο πλοίαρχο 
John Baker - Cresswell R.N., ηχμαλώτισε, ως 
γνωστόν, το Γερμανικό Yποβρύχιο U-110, υπό 
κυβερνήτη τον τολμηρό υποπλοίαρχο Jilius Lemp. 
Mετά την ανάδυση του Y/B και υπό καταιγισμόν 
πυρών από το Aγγλικό A/Tα, διά το φόβον τορπι-
λισμού του, το πλήρωμα άρχισε να εγκαταλείπει 
το σκάφος, πηδώντας εις την θάλασσαν, ο κυβερ-
νήτης όμως, δεν εστάθη τυχερός και εφονεύθη.

Tο αποσταλέν αγγλικό άγημα διά έρευνα και 
κατάληψιν του Y/B, εύρε το Γερμανικόν σκάφος 
τελείως εγκαταλελειμμένον υπό του πληρώμα-
τος. O νεαρός Άγγλος αγηματάρχης ανθυποπλοί-
αρχος D. Balme, ενθυμείται ότι εισήλθε στο δω-
μάτιο του Kυβερνήτου, ανεύρε το Σταυρό των 
Iπποτών που είχε απονεμηθεί στον Lemp και με-
τά, άρχισε με τους υπολοίπους να ερευνά τα δι-
αμερίσματα.

Στο διαμέρισμα του ασυρμάτου ανεύρε τη μη-
χανή «Enigma» και τους πίνακες με τους κωδι-
κούς και χωρίς να γνωρίζει και να φανταστεί τι 
τεράστια υπηρεσία προσέφερε στη διαδικασία 
για τη λήξη του πολέμου, τους μετέφερε στο A/T. 
Oι κώδικες ήταν κατασκευασμένοι από ειδικό 
ροζ χαρτί, το οποίο όταν ήρχετο σε επαφή με το 
νερό, αυτοκαταστρέφετο.

O διασωθείς Γερμανός υπαξ/κός Honkel, χει-
ριστής της μηχανής «Enigma», ανέφερε αργότε-
ρα ότι, μέχρι τώρα δεν μπορεί να καταλάβει για-
τί ο κυβερνήτης Lemp τον διέταξε να αφήσει τους 
κώδικες και τη μηχανή ανέπαφα και να εγκατα-
λείψει επειγόντως το Y/B.

Διά να μη γνωσθεί ότι η μηχανή περιέπεσε σε 
αγγλικά χέρια, ουδεμία αναφορά εγένετο για κα-
τάληψη του Y/B, αλλά για αύτανδρο καταβύθιση.

O μόνος τρόπος διά να ανακαλύψουν τα μυστι-
κά της μηχανής ήτο, να κατασκευάσουν μια άλλη, 
η οποία θα μπορούσε να «συνεργαστεί» με τη 
λειτουργία κάθε μιας εκ των χιλιάδων μηχανών 

«Enigma» που υπήρχαν στις Γερμανικές Ένοπλες 
Δυνάμεις. Aυτή η μηχανή θα έπρεπε να προσαρ-
μόζεται στη συνεχή αλλαγή κλειδιών, που έκα-
στη μεγάλη Γερμανική Διοίκησης χρησιμοποιού-
σε κάθε ημέρα, επιπλέον, να προβαίνει σε σχεδόν 
ατελείωτον αριθμόν μαθηματικών υπολογισμών 
εις χρόνον, πέραν πάσης ανθρώπινης ικανότη-
τος.

Έτσι, με απόλυτη μυστικότητα η μηχανή πήρε 
σχήμα και το βασικό της μέγεθος ήτο οκτώ πόδια 
ύψος με οκτώ πόδια πλάτος και την εγκατέστη-
σαν σ’ ένα υπόστεγο, κάτω από δένδρα στο 
Bletchley Park, έξω από το Λονδίνο. Eκει, άρχι-
σαν να λαμβάνονται πολύτιμες πληροφορίες, 
από τα χιλιάδες υποκλαπέντα μηνύματα, τα οποία, 
ευρίσκοντο στα γραφεία των Συμμαχικών Aρχη-
γών, την ίδια ώρα που τα ελάμβανον οι αντίστοι-
χοι Γερμανοί στρατηγοί.

Στην ανακοίνωσή του, ο Άγγλος Πρωθυπουρ-
γός αναφέρει ότι ο Tούρινγκ έπεσε θύμα της 
εποχής του και συμπληρώνει με τα εξής: «Xωρίς 
τον Tούρινγκ, η εξέλιξη του B' Παγκοσμίου Πο-
λέμου, ενδεχομένως να ήταν διαφορετική. Xάρις 
σε αυτόν, οι θηριωδίες του ολοκαυτώματος απο-
τελούν μέρος του παρελθόντος της Eυρώπης και 
όχι του παρόντος. Eκ μέρους της Bρετανικής Kυ-
βέρνησης, σου λέω με περηφάνια συγγνώμη, 
δεν έπρεπε να σου φερθούμε έτσι».

Σημειωτέον, ότι η ανακοίνωση έγινε ύστερα 
από αίτημα που υπέβαλαν 30.000 πολίτες στην 
ιστοσελίδα του πρωθυπουργικού γραφείου, με 
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 55 χρόνων από 
το θάνατο του Tούρινγκ. Oι πολίτες ζήτησαν και 
από τη Bασίλισσα, να του απονείμει τον τίτλο του 
ιππότου μετά θάνατον. Eπίσης, εκτός της προ-

σφοράς του στην πολεμική προσπάθεια, ο Tού-
ρινγκ θεωρείται ο πλέον διακεκριμένος της γε-
νιάς του και το περιοδικό Time το 1999, τον είχε 
συμπεριλάβει στις 100 σημαντικότερες προσω-
πικότητες του 20ού αιώνα.

Eπίλογος
H κατασκευή της αποκωδικοποιητικής «μηχανής 
Bomb» από τον Άλαν Tούρινγκ, αποτέλεσε το 
σημαντικότερο παράγοντα στη νίκη των Συμμά-
χων. Δι’ αυτής, είχαν καταστήσει τη Συμμαχική 
Aνωτάτη Διοίκηση ικανή να γνωρίζει τι σχεδίαζε 
η αντίστοιχη Γερμανική, ανά πάσαν στιγμή. Aι 
προσφερθείσαι υπηρεσίαι υπήρξαν μοναδικαί και 
πέραν πάσης προσδοκίας. Oφείλεται παντοτινή 
ευγνωμοσύνη σε αυτόν και τους συνεργάτες του, 
που έδωσαν τη μάχη με τον εχθρό, με μοναδικό 
όπλο την οξύνοιάν τους. Έσωσαν ζωές, άλλαξαν 
τον ρουν της Iστορίας.    

Μια εκ των χιλιάδων μηχανών «Enigma»  
που υπήρχαν στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις

Bιβλιογραφία:

«Σωματοφύλαξ Ψεύδων» A.C. Brown

Δημοσιεύματα Tύπου

O μόνος τρόπος διά να 
ανακαλύψουν τα μυστικά της 
μηχανής ήτο, να κατασκευάσουν 
μια άλλη, η οποία θα 
μπορούσε να «συνεργαστεί» 
με τη λειτουργία κάθε μιας 
εκ των χιλιάδων μηχανών 
«Enigma» που υπήρχαν στις 
Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 
Aυτή η μηχανή θα έπρεπε να 
προσαρμόζεται στη συνεχή 
αλλαγή κλειδιών, που έκαστη 
μεγάλη Γερμανική Διοίκησης 
χρησιμοποιούσε κάθε ημέρα, 
επιπλέον, να προβαίνει σε 
σχεδόν ατελείωτον αριθμόν 
μαθηματικών υπολογισμών 
εις χρόνον, πέραν πάσης 
ανθρώπινης ικανότητος



16               ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

EΛEYΘEPO BHMA ιστορικά

  ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013              17

Γράφει ο Αξιωματικός εα Γιαννίκος Μενουδάκης ΠΝ
Πρώην Δικηγόρος

Ολίγα περί ελευθερίας

Ξ εκινώντας να γράψω το επιγραμματικό τούτο 
σημείωμα «Περί ελευθερίας», διερωτώμαι εάν 
το... στοργικό πνεύμα της προληπτικής συνα-

δελφικής θεώρησης, που προηγείται της έκδοσης του 
περιοδικού μας, θα φεισθεί της ακεραιότητας των... νυ-
κτικών, ενδεχομένως, φράσεών μου, που διαφεύγοντας 
της... αθωότητάς μου την προσοχή, διατυπώνονται σ’ αυ-
τό (το σημείωμα): Αλλά ας μπω στο θέμα μου αμέσως, 
σεβόμενος την αδημονία της περιέργειάς σας: Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι το πιο όμορφο και σαγηνευτικό θηλυκό της 
υπάρξεώς μας είναι η... Απόλυτη Ελευθερία, που ενώ για 
μας είναι απροσέγγιστη, είναι ίσως η άσαρκη «γυναίκα» 
του... Θεού (άσαρκη, διότι «ο Θεός πνεύμα εστί») αφού, 
εδώ που τα λέμε, αυτό που ισχύει για τον άνθρωπο («...ου 
καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον...» Γένεσις κεφ. Β' 18) 
θα πρέπει να ισχύει και για το Θεό, δεδομένης της ομολο-
γίας αυτού: «...Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέ-
ραν και καθ’ ομοίωσιν...». (Γεν. Α' 26) - ενδεχόμενες εν-
στάσεις εδώ, ας μείνουν... μετέωρες, διότι άλλο είναι το 
θέμα. Ωστόσο, όπως η πιο όμορφη γυναίκα από τη στιγμή 
που κατακτάται, χάνει ένα μέρος από τη γοητεία της, από 
τη μαγεία της και την ομορφιά της, έτσι (δηλαδή αναλό-
γως) και η ελευθερία, όταν κατακτάται, χάνει ένα μέρος 
από τη γοητεία της κι αυτή (σαν θηλυκό) που της το κλέβει 
ένα άσαρκο, όπως αυτή, αρσενικό και λέγεται όχι... κού-
ρος αλλά... κόρος.

Μπορούμε συνεπώς να πούμε: ευτυχώς που η Απόλυ-
τη Ελευθερία είναι μόνο του Θεού (κι ας επιμένουν μερι-
κοί άνθρωποι -οι μεγάλοι εξουσιαστές- να την... κατακτή-
σουν, ματαίως βέβαια), διότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν 
εκεί άλλες γυναίκες να κυνηγήσει κάποιος (ακόμα κι αν 
είναι ο... Δίας) παρόλο που σ’ αυτό το... επίπεδο μόνον ο 
Διάβολος είναι πολυγαμικός και ίσως και κανένας προ-
φήτης που ορέγεται εκείνα τα... κ.λπ. (είναι γνωστά αυτά, 
ας μη φλυαρούμε). Αυτός ο διάβολος όμως, επειδή, όπως 
είπαμε, σ’ εκείνο το επίπεδο δεν υπάρχουν γυναίκες, κα-
τεβαίνει στο δικό μας επίπεδο και κατακτά τις ψυχές των 
δικών μας γυναικών (αθέατος όπως είναι και μεταμορ-

φώσιμος, όταν θέλει, όπως ο... Δίας ας πούμε) που έτσι 
γίνονται... διαβολογυναίκες, διότι τελικά απατούν και τον 
ίδιο το διάβολο. Αλλά σ’ αυτό το σημείο δεν θα κάνω σχό-
λια διότι φοβούμαι και το διάβολο και τις γυναίκες.

Δεν θα κάνω σχόλια, μα εκείνο το «...κρείσσον γαρ 
εστί γαμήσαι ή πυρούσθαι...» που έγραψεν ο απόστολος 
Παύλος (Α' προς κορινθ. Ζ9) γίνεται δίκοπο μαχαίρι, όταν 
ένα αρσενικό μπλέξει μ’ ένα θηλυκό αυτού του είδους, 
είτε με πολυτελείς γάμους στη Γαλλία, ας πούμε, είτε 
με... «δωράκια εκατομμυρίων στον εαυτό μας», είτε... α, 
όχι άλλους υπαινιγμούς διότι το παρόν σημείωμα θα το 
φάει εκείνη η αράχνη που τη λέμε... μαρμάγκα!). Ας μεί-
νω όθεν, σ’ αυτά τα ολίγα, αφού ορίσω βέβαια την έννοια 
της ελευθερίας όπως θα ζητούσε ο Σωκράτης: Ελευθε-
ρία, λοιπόν, είναι το άλλο πρόσωπο της εξουσίας, δηλα-
δή της δύναμης να κάνει κάποιος... ό,τι θέλει. Αλλά όταν 
οι άνθρωποι όλοι κάνουν ό,τι θέλουν, κανένας δεν κάνει 
ό,τι θέλει, οπότε το λόγο έχουν οι... κορσέδες: περιορι-
σμός της ελευθερίας είτε από τη Δημιουργία (=το Θεό), 
είτε από τη φύση του Είναι (=το θάνατο), είτε από την 
ανάγκη κοινωνικής συμβίωσης (=το νόμο, τον οποίο 
πρέπει να τηρούν όλοι: και ο διάβολος και οι... Έλληνες). 
και φθάνοντας στο τέλος του παρόντος σημειώματος, 
ας προσθέσω ότι μπορεί από αυτό να καταλάβει κάποιος, 
που δεν είναι Έλληνας, προφανώς, «γιατί οι Έλληνες 
είναι τόσο... φιλελεύθεροι και... εγωιστές (συναφής συ-
νέπεια), θεωρώντας μάλιστα την ελευθερία πρώτη αρε-
τή (και όχι τη δικαιοσύνη) αφού όλες οι άλλες αρετές 
πάσχουν πάθη δεινά χωρίς αυτή».

Τι άλλο μένει; Μένει το κερασάκι πάνω στην... τούρτα 
(=στο παρόν σημείωμα). Ας το βάλω κι αυτό. Είναι ένα 
ποίημά μου από τη συλλογή «Σταγόνες» του 1982 σελ. 
19, μικρό, απλό και κατανοητό, που υπαινίσσεται των 
εξουσιαστών την ασυνειδησία:

«Των μικρών η λευτεριά, μπρος σ’ εκείνη των μεγάλων 
-μινιατούρα στη θωριά- διαφέρει πλην των άλλων στην 

ουσία, στη μιλιά και στο... πάτημα των κάλων»!  

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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Γράφει ο Βετεράνος Β' ΠΠ Π. Γκόργκας ΛΣ

η ζωή και η δράση του Σημαιοφόρου (αρμ) 
ΛΣ Παναγιώτη Γκόρκα που υπηρέτησε στο Θωρηκτό 
Αβέρωφ στον πόλεμο 1940-1941 κατά την κατάρρευση της 
Ελλάδος και την αποδημία του στόλου στη Μ. Ανατολή

Μέρος Α΄

Ο Παναγιώτης Γκόργκας γεννήθηκε στο 
Τρίκερι του Βόλου το 1918 και κατατά-
χθηκε στο Ναυτικό το 1939 ως ναύτης 

στρατεύσιμος, αρχικά λαμβάνοντας την ειδικό-
τητα του δύτη και, τελικά, αυτήν του πυροβολητή. 
Στη διάρκεια του Πολέμου του 1940-1941 υπη-
ρέτησε στο θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» με το 
οποίο, τον Απρίλιο του 1941, λίγο πριν από την 
είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, ακολούθησε 
το Στόλο στην αποδημία του στη Μέση Ανατολή. 
Εκεί, συνέχισε να υπηρετεί στο «Αβέρωφ», λαμ-
βάνοντας μέρος στις επιχειρήσεις του πλοίου 
στον Ινδικό Ωκεανό. 

Το Δεκέμβριο του 1941, μετατέθηκε στο επίτα-
κτο φορτηγό πλοίο «Marit Maersk» το οποίο 
ανεφοδίαζε συμμαχικά πλοία στην περιοχή του 
Ινδικού, μέχρι και του νοτίου άκρου της Αφρικής. 
Τον Ιανουάριο του 1943, τοποθετήθηκε στο επί-
τακτο φορτηγό πλοίο «Ήρων», που έδρασε στη 
Μεσόγειο και τον Ινδικό και το 1945 επέστρεψε 
με το πλοίο αυτό στην απελευθερωμένη Ελλάδα. 
Το 1946, φέροντας ήδη το βαθμό του διόπου, 
αποσπάστηκε στο Λιμενικό Σώμα και το 1949 
εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του 
Σώματος, αποφοιτώντας με το βαθμό του υπο-
κελευστή Β' αρμενιστή. Ακολούθως, σταδιοδρό-
μησε στο Λιμενικό Σώμα και το 1973 αποστρα-
τεύθηκε ως σημαιοφόρος εα.

Στο θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» κατά τον 
Πόλεμο του 1940-1941
Μετά την ολοκλήρωση της προπαίδευσής μου 
τοποθετήθηκα στο «Άρης». Το καράβι αυτό ήταν 
ένα ωραίο, άσπρο, τρικάταρτο ιστιοφόρο, το οποίο 
εχρησιμοποιείτο ως εκπαιδευτικό των μαθητών 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής 
Ναυτοπαίδων. κυβερνήτης του ήταν ο πλοίαρχος 
Μιχαήλ Θεοφανίδης, που ήταν εξαιρετικός καπε-
τάνιος. Θυμάμαι ότι ανήμερα της Παναγίας του 
1940, ταξιδεύαμε στον Παγασητικό με τους δοκί-
μους και τους ναυτόπαιδες, όταν έπεσε σαν βόμβα 
η είδηση ότι είχε τορπιλιστεί το καταδρομικό μας 
«Έλλη» μέσα στο λιμάνι της Τήνου, όπου είχε πά-

ει για να λάβει μέρος στους εορτασμούς της Με-
γαλόχαρης. η είδηση μεταδόθηκε από το ένα άκρο 
του πλοίου στο άλλο σαν αστραπή και προκάλεσε 
μεγάλη αναστάτωση. Οι υποψίες έπεσαν στους 
Ιταλούς και οι μεγαλύτεροι έλεγαν ότι θα μπαίνα-
με κι εμείς στον πόλεμο που μαινόταν στην Ευρώ-
πη από τον προηγούμενο χρόνο. Όπως και να είναι, 
το «Άρης» μπήκε στο Βόρειο Ευβοϊκό, πέρασε από 
τον Πορθμό του Ευρίπου και αγκυροβόλησε στο 
Νότιο Ευβοϊκό. Εκεί περάσαμε τη νύχτα και την 
επομένη επιστρέψαμε στο Ναύσταθμο.

Πέρασαν δύο περίπου μήνες και η έναρξη του 
πολέμου με βρήκε να υπηρετώ ακόμη στο 
«Άρης». Συγκεκριμένως, την ημέρα εκείνη, 28η 
Οκτωβρίου 1940, βρισκόμουν στο πατρικό μου 
σπίτι, στο Τρίκερι, με αναρρωτική άδεια. Το χω-
ριό έμαθε για την ιταλική εισβολή από το μοναδιό 
ραδιόφωνο, το οποίο είχε φέρει από την Αμερική 
ένας συγχωριανός μας. Φυσικά, τα νέα προκάλε-
σαν πολύ μεγάλη αίσθηση και μας θορύβησαν 
όλους. Πέρα από τις ειδήσεις και τις λεπτομέρει-
ες για την ιταλική επίθεση, το ραδιόφωνο μετέ-
διδε την εντολή να επιστρέψουν όλοι οι αδειού-
χοι στις μονάδες τους.

κατέβηκα με τον πατέρα μου στην παραλία της 
Αγίας κυριακής και από εκεί, αφού τον αποχαιρέ-
τησα, πήγα με ένα καΐκι στο Βόλο. Στη συνέχεια, 
μπήκα σε ένα τραίνο για να κατέβω στην Αθήνα.

Τον πρώτο βομβαρδισμό που γνώρισα ήταν ανά-
μεσα στο Βόλο και τη Λάρισα. Σταμάτησε το τραίνο, 
κατεβήκαμε όλοι και σκορπίσαμε στα χωράφια. 
Όταν έληξε ο συναγερμός ξαναμπήκαμε στο τραίνο 
και συνεχίσαμε.

Φθάσαμε στη Λάρισα και εκεί, στο Σταθμό, είδα 
καμιά δεκαριά σκοτωμένους. Είχε βομβαρδιστεί και 
η Λάρισα. Το θέαμα ήταν τρομερό. Έχω ακόμη την 
εικόνα στο μυαλό μου και όταν την ξαναφέρνω στο 
νου μου ανατριχιάζω. Μαζί με ένα ναύτη από τη 
Σκόπελο προσπαθήσαμε να βρούμε θέση σε κάποιο 

τραίνο που θα έφευγε για την Αθήνα, αλλά όλοι οι 
συρμοί πήγαιναν προς τα βόρεια με στρατό. Μας 
συνέστησαν να μείνουμε σε επαφή με το προσωπι-
κό του σταθμού και να περιμένουμε.

Είμαστε και οι δύο νηστικοί και αποφασίσαμε να 
πεταχτούμε σε μία ταβέρνα απέναντι, πάνω στην 
Πλατεία. Παραγγείλαμε -ακόμη θυμάμαι ότι εγώ 
πήρα κρέας με πατάτες και εκείνος μακαρόνια- και 
την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουομε την πρώ-
τη πηρουνιά στο στόμα, κτύπησαν ξανά οι σειρήνες. 
Τα παρατήσαμε όλα και τρέξαμε να χωθούμε σε ένα 
χαντάκι που ήταν γεμάτο νερά.

Με το πέρας του συναγερμού, επιστρέψαμε στην 
ταβέρνα και βρήκαμε απείραχτα τα πράγματα και τα 
πιάτα μας. Φάγαμε καλά και άρχισε η μακρά αναμο-
νή. Μπήκε η νύχτα και, κάποια στιγμή, ακούστηκαν 
παρατεταμένα σφυρίγματα ενός τραίνου. Τρέξαμε, 
μπήκαμε μέσα και ξεκινήσαμε. Στο Λιανοκλάδι μας 
κατέβασαν όλους και περάσαμε τη νύκτα εκεί. Την 
άλλη μέρα, εμφανίστηκε ένα άλλο τραίνο που μας 
πήγε μέχρι κάποιο σταθμό πριν από τη Στυλίδα, 
όπου πάλι περιμέναμε. Τελικά, φθάσαμε στον προ-
ορισμό μας την επομένη το βράδυ. Δηλαδή, το τα-
ξίδι μου από το Βόλο μέχρι τον Πειραιά –δεδομένου 
ότι έμενα σε ένα θείο;μου στο Νέο Φάληρο- κράτη-
σε... τρεις μέρες!

Την επομένη το πρωί παρουσιάστηκα στο καράβι 
μου, όπου μου έδωσαν φύλλο πορείας για το θω-

Τα πρωτοσέλιδο των εφημερίδων με τις ελληνικές 
νίκες
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ρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», γιατί το «Άρης» θα 
μετατρεπόταν σε νοσοκομειακό πλοίο. Μία δύο μέ-
ρες μετά, το θωρηκτό μεθόρμησε από το Ναύσταθ-
μο της Σαλαμίνας στον κόλπο της Ελευσίνας, απέ-
ναντι από το εργοστάσιο που επεξεργαζόταν το 
ρύζι, τα «ρυζάδικα» όπως έλεγαν την περιοχή.

Σε όλη την περίοδο του Ελληνοϊταλικού Πολέ-
μου παρέμεινα στο «Αβέρωφ». Από εκεί έζησα 
τους ένδοξους εκείνους μήνες που η Ελλάδα 
έγραψε το λεγόμενο «Έπος της Αλβανίας». Από 
τις πρώτες μέρες, ο στρατός μας, αφού σταμάτησε 
τον εισβολέα, ξεκίνησε την επίθεση και άρχισε την 
προέλασή του. Όχι μόνο πέταξε τους Ιταλούς έξω 
από τα σύνορά μας, αλλά μπήκε στη Βόρειο Ήπει-
ρο και άρχισε να απελευθερώνει μία μία τις βορει-
οηπειρωτικές πόλεις και τα χωριά. Οι Έλληνες 
έζησαν τότε μέρες, εβδομάδες, μήνες, μέσα σε ένα 
κλίμα συνεχούς ενθουσιασμού και πατριωτικής 
έξαρσης. Όλη η υφήλιος θαύμαζε τη μικρή Ελλά-
δα που ταπείνωνε την πανίσχυση Ιταλία.

Την ίδια ώρα, το Ναυτικό έκανε και αυτό το κα-
θήκον του με περιπολίες και συνοδεία νηοπομπών 
που μετέφεραν ενισχύσεις και εφόδια για το στρα-
τό μας στο αλβανικό μέτωπο. Παράλληλα, τα υπο-
βρύχιά μας περιπολούσαν στην Αδριατική και βύθι-
ζαν ιταλικά πλοία τα οποία ανεφοδίαζαν τις ιταλικές 
δυνάμεις. Θυμάμαι τους πανηγυρισμούς που ακο-
λούθησαν την είδηση του θριάμβου του υποβρυχίου 
«Παπανικολής».

Μέσα σε αυτό το κλίμα που προκαλούσαν οι συ-
νεχείς νίκες, ήρθε η εισβολή και των Γερμανών που 
έσπευσαν σε βοήθεια των συμμάχων τους. Ήταν 6 
Απριλίου 1941. Όταν κυκλοφόρησε η είδηση της 
δεύτερης επίθεσης, ήμουν στο σπίτι του θείου μου 
στο Νέο Φάληρο και ετοιμαζόμουν να γυρίσω στο 
«Αβέρωφ» από την έξοδό μου. και πάλι επικράτησε 
μεγάλη αναστάτωση, ανάμεικτη με φόβο γιατί, αυτή 
τη φορά, άρχισαν οι βομβαρδισμοί από τη γερμανι-
κή αεροπορία που δεν είχαν καμία σχέση με τους 

ιταλικούς.
Έφυγα αμέσως για το καράβι, αλλά με τις συ-

γκοινωνίες αναστατωμένες, έφθασα στην περιοχή 
το βράδυ. Έτσι, μαζί με άλλους, έμεινα το βράδυ 
στις Σχολές του Σκαραμαγκά. Μέσα στη νύχτα, τις 
πρώτες ώρες της 7ης του μηνός ξυπνήσαμε από 
μία εκκωφαντική έκρηξη. Πεταχτήκαμε έξω και 
είδαμε τον ουρανό να είναι κατακόκκινος, ενώ 
ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις. Μάθαμε ότι είχε 
ανατιναχθεί ένα πλοίο στον Πειραιά, προκαλώντας 
μεγάλες καταστροφές.

Όταν ξημέρωσε, πήγαμε με μία βενζινάκατο 
στο «Αβέρωφ». Τις πρώτες ώρες επικράτησε 
ένας παραλογισμός: η πεποίθηση ότι θα τους νι-
κούσαμε και αυτούς, όπως είχε γίνει με τους 
Ιταλούς. Αλλά η γερμανική πολεμική μηχανή 
ήταν γνωστή για την αποτελεσματικότητά της. Να 
μη ξεχνάμε ότι είχε σαρώσει όλη την Ευρώπη, 
ακόμη και τη Γαλλία. Εξάλλου, ο στρατός μας 
βρισκόταν στην Αλβανία. Μπήκαν, λοιπόν, οι Γερ-
μανοί από τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, 
κατέβαλαν τα οχυρά μας, που προέταξαν σθενα-
ρή άμυνα και άρχισαν να κατεβαίνουν προς Νότο, 
ανατρέποντας την όποια ασθενή αντίσταση συνά-
ντησαν. Συγχρόνως, η αεροπορία τους βομβάρ-
διζε με εφιαλτικό τρόπο πόλεις, λιμάνια και 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πολύ γρήγορα κα-
ταλάβαμε ότι το μέλλον της πατρίδας μας ήταν 
προδιαγεγραμμένο: Θα καταλαμβανόταν όπως 
και οι άλλες χώρες της Ευρώπης.

Παραμείναμε στα «ρυζάδικα», υφιστάμενοι κα-
θημερινούς βομβαρδισμούς από τα στούκας. Βομ-
βαρδισμούς εφιαλτικούς, με τα γερμανικά αερο-
πλάνα να βουτούν, με τις σειρήνες τους να σφυρί-
ζουν δαιμονιωδώς. Φαίνεται, όμως, ότι το «Αβέ-
ρωφ» είχε φύλακα άγγελο. Ούτε μία βόμβα δεν το 
κτύπησε. Όλες έπεφταν δίπλα του και σήκωναν τε-
ράστιες στήλες, που κατέβαιναν με δύναμη, λούζο-
ντας το καράβι με τόνους νερού.   

I A T P I K A  Θ E M A T A

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

Προσοχή στο ζωοδότη ήλιο

η αυξανόμενη επίπτωση του δερματικού κακοήθους 
μελανώματος τις τελευταίες δεκαετίες έχει προκα-
λέσει το έντονο ενδιαφέρον πολλών ερευνητών στο-
χεύοντας στον προσδιορισμό της αιτιολογικής σχέσης 
των διαφόρων προκλητικών παραγόντων στην πα-
θογένεση του κακοήθους μελανώματος. Σημαντικοί 
αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες για την αύξηση της 
συχνότητας του κακοήθους μελανώματος θεωρού-
νται η υπερβολική έκθεση στο ηλιακό φως με διαστή-
ματα παρατεταμένης ηλιοθεραπείας και πιθανό 
έγκαυμα, η αραίωση του στρώματος του όζοντος στην 
ατμόσφαιρα, το ανοικτόχρωμο δέρμα και η οικογενής 
προδιάθεση. Επίσης αυξημένο δείκτη κινδύνου για 
την ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος σε μεμονω-
μένους ασθενείς αποτελεί η ύπαρξη συγγενών ή επι-
κτήτων  μελαχρωματικών σπίλων ως προμελανωτι-
κών βλαβών.

Το κακόηθες δερματικό μελάνωμα παρά την αυξη-
μένη επίπτωση παρουσιάζει μια σταθεροποίηση στη 
θνησιμότητά του σε αρκετούς πληθυσμούς μεσαίου 
και υψηλού κινδύνου, μάλιστα δε σε ορισμένες χώρες 
έχει διαπιστωθεί και ελάττωση της θνησιμότητάς του, 
γεγονός το οποίο κυρίως οφείλεται στην πρωιμότερη 
διάγνωση της νόσου. Αντιθέτως η συνεχιζόμενη αύ-
ξηση του προσδόκιμου επιβίωσης θα συμβάλει στην 
περαιτέρω αύξηση όχι μόνον της επίπτωσης του με-
λανώματος, αλλά και στην αύξηση του ποσοστού των 
πλέον προχωρημένων μορφών της νόσου οι οποίες 

εμφανίζονται συχνότερα στους ηλικιωμένους με μέ-
σο πάχος μελανώματος σημαντικά υψηλό σε άνδρες 
και γυναίκες άνω των 65 ετών.

Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη κακοή-
θους δερματικού μελανώματος διακρίνονται σε πα-
ράγοντες κινδύνου του ξενιστή και σε εξωτερικούς 
παράγοντες κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου του 
ξενιστή είναι  το ιστορικό προϋπάρχοντος κακοήθους 
δερματικού μελανώματος, η παρουσία δυσπλαστικών 
σπίλων με οικογενειακό ιστορικό κακοήθους δερμα-
τικού μελανώματος, η παρουσία δυσπλαστικών σπί-
λων χωρίς ιστορικό στους συγγενείς πρώτου βαθμού, 
το κακόηθες μελάνωμα στους συγγενείς πρώτου 
βαθμού, η ανοσοκαταστολή, ο μεγάλος αριθμός σπί-
λων, ο μεγάλος αριθμός εφηλίδων στα χέρια , η τάση 
για εύκολο ηλιακό έγκαυμα, τα ξανθά ή κόκκινα μαλ-
λιά, τα  γαλανά μάτια και οι κοινωνικοοικονομικοί 
παράγοντες που διαμορφώνουν το βιοτικό επίπεδο. 
Οι εξωτερικοί παράγοντες κινδύνου  είναι η έντονη 
διακεκομμένη έκθεση στον ήλιο, το ιστορικό τουλά-
χιστον ενός εγκαύματος, τα 5 ή περισσότερα επώδυ-
να εγκαύματα πριν την ηλικία των 15 ετών και η  ενα-
σχόληση στην ύπαιθρο όπως σπορ, hobbies κ.λπ.

η υπεριώδης ακτινοβολία επιδρά με πολλούς τρό-
πους στο δέρμα ( ανοσολογικούς, φαρμακολογικούς, 
βιολογικούς κ.α.). Έχει βρεθεί ότι ομάδες πληθυσμού 
που έχουν αντικείμενο εργασίας στην ύπαιθρο έχουν 
χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης κακοήθους δερμα-

MEΛETH: Κουσκούκης Κωνσταντίνος 
Καθηγητής Δερματολογίας–Αφροδισιολογίας,  

π. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας-Αντιπρύτανης Α.Π.Θ.
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τικού μελανώματος σε σχέση με άτομα που εργάζο-
νται σε στεγασμένους χώρους, υποθέτοντας ότι η 
χρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί να επάγει βαθύ μαυ-
ρισμένο δέρμα ικανό να φιλτράρει την UVB ακτινοβο-
λία, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστασία.

η έντονη έκθεση στο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι πιο επικίνδυ-
νη από την έκθεση κατά τη διάρκεια της ενηλίκου 
ζωής. η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κακοήθους 
δερματικού μελανώματος μεταξύ μεταναστών που 
διαβιούν σε χώρες με έντονη ηλιοφάνεια και προέρ-
χονται από χώρες με μικρή ηλιοφάνεια είναι υψηλό-
τερη για αυτούς που μετανάστευσαν σε μικρή ηλικία. 
Ιστορικό εγκαυμάτων με έκθυση φυσαλίδων φαίνεται 
να έχει σημαντική αιτιολογική σχέση με το κακόηθες 
δερματικό μελάνωμα, εάν το έγκαυμα συμβεί κατά την 
παιδική ηλικία.

η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι ο καρκινογό-
νος παράγοντας του ηλιακού φωτός. Επανειλημμένη 
έκθεση οδηγεί σε βλάβες των κυττάρων του δέρμα-
τος που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου. 
η UV έχει  ενοχοποιηθεί κυρίως  ως αίτιο για τα δερ-
ματικά καρκινώματα, αν και έχει ενοχοποιηθεί και για 
κακόηθες δερματικό μελάνωμα. η επαγωγή του καρ-
κίνου του δέρματος οφείλεται στη συσσώρευση με-
ταλλάξεων, λόγω της UV ακτινοβολίας. Ο οργανι-
σμός, προκειμένου να απομακρυνθούν τα κύτταρα τα 
οποία υπέστησαν σοβαρή βλάβη, διαθέτει κυτταρι-
κούς μηχανισμούς για την αποκατάσταση της βλάβης 

του DNA ή και για την πρόκληση απόπτωσης. η εμφά-
νιση όμως μεταλλάξεων σε γονίδια που εμπλέκονται 
σε αυτούς τους μηχανισμούς ή στον έλεγχο του κυτ-
ταρικού κύκλου μπορεί να οδηγήσει σε ογκογένεση. 
Προληπτικά μέτρα είναι τα παρακάτω.

Ο δεκάλογος του Ήλιου
1.  Φυλαχθείτε μικροί και μεγάλοι από τον ήλιο, απο-

φεύγοντας υπαίθριες δραστηριότητες από τις  10:00 
το πρωί μέχρι τις 4:00 το απόγευμα.

2.  Χρησιμοποιείτε καπέλο, μακριά παντελόνια και μα-
νίκια όταν είστε εκτεθειμένοι στον ήλιο.

3.  Χρησιμοποιείτε αντιηλιακό με μεγάλο δείκτη προ-
στασίας πριν εκτεθείτε στον ήλιο και επανατοποθε-
τείτε αντιηλιακό κάθε δύο ώρες εφόσον παραμέ-
νετε εκτεθειμένοι στον ήλιο, όπως επίσης μετά το 
κολύμπι, ντους και εφίδρωση.

4.  Χρησιμοποιείτε αντιηλιακό στα παιδιά από την ηλι-
κία των (6) μηνών, καθόσον η βλαπτική επίδραση 
του ηλίου είναι άμεση και αθροιστική.

5.  Χρησιμοποιείτε αντιηλιακό και όταν έχει συννεφιά 
διότι μεγάλο ποσοστό υπεριωδών ακτίνων διαπερ-
νά τα σύννεφα.

6.  Προσέχετε τις επιφάνειες που αντανακλούν τις ηλι-
ακές ακτίνες και να μην επαναπαύεστε στη σκιά, 
διότι μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας αντα-
νακλάται από την άμμο, το τσιμέντο και το νερό.

7.  Χρησιμοποιείτε καθημερινά αντιηλιακό, εάν ανήκε-
τε στα άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη του 
καρκίνου του δέρματος, όπως είναι κυρίως οι 
αγρότες, οι ψαράδες, οι αθλητές και τα ανοιχτόχρω-
μα άτομα.

8.   Αντικαταστήστε το αντιηλιακό που σας προκαλεί 
αλλεργική αντίδραση με άλλο που είναι κατάλληλο 
για το δέρμα σας.

9.  Απολαύστε τον ήλιο με μέτρο και μην υποτιμάτε την 
εγκληματική του διάσταση.

10.  Διδάξτε τα παιδιά σας πώς να προστατεύονται από 
τον ήλιο εφαρμόζοντας αυτά που εσείς συνήθως 
και δυστυχώς δεν εφαρμόζετε.   

Πολιτικές, οικονομικές και άλλες 
εξελίξεις μέχρι 24/6/2013

Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ

1) Διαζύγιο τρικομματικής κυβέρνησης – ανα-
σχηματισμός. Αποχώρηση ΔΗμΑΡ

η Δημοκρατική Αριστερά αποχώρησε από την τρι-
κομματική κυβέρνηση μετά τη διάλυση της ΕρΤ με 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) και διαφω-
νία της με τον τρόπο δημιουργίας της νέας δημόσιας 
τηλεόρασης.

- Όλοι συμφώνησαν ότι η ΕρΤ θα έπρεπε να αλ-
λάξει ριζικά (μείωση προσωπικού – ελαχιστοποίηση 
των δαπανών, αύξηση των πραγματικών εσόδων 
κ.λπ.) αλλά τελικά διαφώνησε η ΔηΜΑρ με την προ-
ταθείσα μεθόδευση επίλυσης του θέματος.

- η ΔηΜΑρ προσέφερε ουσιαστική στήριξη στην 
κυβέρνηση και στην επιβίωση του κράτους τον πρώ-
το χρόνο της διακυβέρνησης και είναι απώλεια η μη 
συνέχιση συμμετοχής της στην κυβέρνηση.

- Το ΠΑΣΟκ μέσω του προέδρου του Ε. Βενιζέλου 
αφού στάθμισε τα προβλήματα αποφάσισε για το 
καλό της Ελλάδας να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία 
και κατόπιν συμφωνίας με τον πρωθυπουργό Α. Σα-
μαρά (συνολικά ψήφοι 153 τουλάχιστον).

- η ΔηΜΑρ άφησε να εννοηθεί ότι θα στηρίξει 
τη νέα δικομματική κυβέρνηση αλά καρτ (ανάλογα 
με τη θέση της στο κάθε προτεινόμενο νομοσχέ-
διο). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η νέα κυβέρνηση 
να λαμβάνει και πάλι σοβαρά τις θέσεις της Δη-
ΜΑρ.
2) Ανασχηματισμός – Στόχοι νέας κυβέρνησης

α. Οι νέοι υπουργοί ανακοινώθηκαν από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο Σ. κεδίκογλου προ ολίγου 
(Δευτέρα 24/6/13 και ώρα 22.10) και η νέα κυβέρ-
νηση ορκίστηκε το μεσημέρι της 25/6/13.

η προγραμματική συμφωνία των δύο κομμά-
των της νέας κυβέρνησης φαίνεται ότι έχει συμ-

φωνηθεί και αναμένεται στις προσεχείς ημέρες η 
ανακοίνωσή της.

β. κύρια σχόλια ανασχηματιμσμού
Το ΠΑΣΟκ λαμβάνει περίπου το 25% των θέσεων 

του υπουργικού συμβουλίου των 43 υπουργών.
Στα κρίσιμα υπουργεία που αναδομούνται διακιν-

δυνεύω να πω ότι έχουν τοποθετηθεί αξιόλογες 
προσωπικότητες (π.χ. κυριάκος Μητσοτάκης στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Π. καψής 
υφυπουργός για θέματα ΕρΤ). Πιστεύω ότι ο Άδωνις 
Γεωργιάδης στο Υγείας και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της στο Εμπορικής Ναυτιλίας θα αποδείξουν ότι ήταν 
σωστή επιλογή του πρωθυπουργού.

γ. Υπενθύμιση στο νέο υπουργικό συμβούλιο
- Οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης δεν πρέπει 

ποτέ να ξεχνούν ότι τα δύο κόμματα που στηρίζουν 
την κυβέρνηση είναι αυτά που με τις παραλήψεις 
τους και την κακοδιαχείριση στο σχετικά πρόσφατο 
παρελθόν μας οδήγησαν στη σημερινή πολύ δύσκο-
λη οικονομική και όχι μόνο κατάσταση (σε τρία δια-
δοχικά μνημόνια – στην περικοπή μισθών – συντά-
ξεων από 21% έως 55% κ.λπ.).

- η παραπάνω επισήμανση σημαίνει ότι η δικομ-
ματική κυβέρνηση της επόμενης τριετίας πιστεύω  
ότι είναι υποχρεωμένη να επιτύχει όχι στα λόγια (που 
είμαστε πάντα πρώτοι) αλλά στην πράξη.

δ. Οι βασικοί στόχοι της νέας κυβέρνησης θα πρέ-
πει να είναι:
1. Να διορθωθούν προς το καλύτερο, κατόπιν συ-
νεννοήσεως με την Τρόικα και τους εταίρους μας 
(ΔΝΤ, ΕκΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση) οι μνημονιακές μας 
υποχρεώσεις, με σκοπό την ελάφρυνση του πολίτη 
του οποίου το εισόδημα συνεχώς και χωρίς πρό-
γραμμα μειώνεται (π.χ. των αποστράτων κατά 55%), 
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οι φόροι συνεχώς μεγαλώνουν (χαράτσι – ΦΑΠ, 
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κ.λπ.). 
Επομένως με αυτή την πολιτική τα κόκκινα δάνεια 
συνεχώς θα αυξάνουν διότι υπενθυμίζω το ουκ αν 
λάβοις παρά του μη έχοντος). Ο νόμος δε κατσέλη 
και οι τροποποιήσεις του, ελάχιστους θα μπορέ-
σουν να βοηθήσουν όταν ...θα μπορεί να εξετασθεί 
η περίπτωση του καθενός υπερχρεωμένου νοικο-
κυριού πολλές φορές από πάνω από επτά έτη (δη-
λαδή μετά το έτος 2020).
2. η οργάνωση του κράτους με μεθοδικότητα.
3. η μείωση της γραφειοκρατίας που είναι αποτέ-
λεσμα της ανυπαρξίας ενδιαφέροντος από τους 
εκάστοτε αρμόδιους [επισημαίνω ότι μισό αιώνα 
πριν περί το 1963 περίπου διάβαζα σειρά άρθρων 
του Γ. Μαύρου (αρχηγού της Ένωσης κέντρου – Δι-
οικητή της Εθνικής Τράπεζας – αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας το 1974 του κων-
σταντίνου καραμανλή) πως θα εξαλείψουμε τη 
μάστιγα της γραφειοκρατίας].

- Σήμερα η γραφειοκρατία είναι περίπου στα ίδια 
επίπεδα. Με τη λειτουργία των κΕΠ έχουν βελτιω-
θεί σημαντικά αρκετά θέματα που αφορούν τον 
απλό πολίτη και αυτό έβαλε στάχτη στα μάτια πολ-
λών ότι έχει μειωθεί το φαινόμενο της γραφειο-
κρατίας.

- Διεθνείς οργανισμοί μας κατατάσσουν στις χει-
ρότερες θέσεις από πλευράς μειώσεως της γρα-
φειοκρατίας. η γραφειοκρατία που έχει σχέση με 
τις εταιρείες υπολογίζεται στο 7% του εθνικού ΑΕΠ 
(δηλαδή περίπου 14 δισ. ευρώ ετησίως) ενώ στην 
Αγγλία είνια 0,4% του ΑΕΠ της. Από αυτούς τους 
δείκτες καταλαβαίνουμε τα τεράστια περιθώρια 
που έχουμε για τη μείωση της γραφειοκρατίας αρ-
κεί να υπάρχει ενδιαφέρον – μεθοδικότητα και επι-
μονή στην επίτευξη του στόχου.
4. η είσπραξη των φόρων από τους έχοντες και 
κατέχοντες οι οποίοι μεθοδικά δεν πληρώνουν 
διότι εκμεταλλεύονται τα παραθυράκια των νό-
μων ή αποφάσεων που δήθεν δεν πρόσεξαν οι 
αρμόδιοι (διερωτάται κάθε απλός πολίτης: Τις 

υπεράκτιες εταιρίες off shore τι τις θέλαμε; είχα-
με λύσει όλα τα άλλα θέματα του κράτους). Εδώ 
σημειώνω ότι όλοι οι εταίροι μας (Τρόικα ΔΝΤ, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συνεχώς μας επισημαίνουν 
για την είσπραξη των φόρων από τους έχοντες οι 
οποίοι συνεχώς διαλαλούν και για να εισπρα-
χθούν τα χρήματα που απαιτεί η τρόικα καταφεύ-
γουμε πάντα στην εύκολη λύση. Περικοπή μισθών 
– συντάξεων – χαράτσια – ΕΤΑΠ – ΦΑΠ κ.λπ. Το 
χαράτσι μπήκε για να μείνει δυστυχώς και ενώ 
σχεδιάστηκε σε λίγες μέρες επί Υπουργίας Οικο-
νομικών Ε. Βενιζέλου για να ισχύσει για ένα χρό-
νο συνεχίστηκε το 2013 με γενική μείωση 15% και 
μας προετοιμάζουν για να ισχύει και το 2014 διό-
τι μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν οι αρμόδιοι να 
συμφωνήσουν στο νέο τρόπο φορολογίας της 
ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων. Το 
χαράτσι λόγω της ταχύτητας που επεβλήθη είναι 
πολύ άδικο γιατί εκτός των άλλων το ημιυπόγειο 
π.χ. μιας περιοχής (που η τιμή του τετραγωνικού 
μέτρου είναι 25% περίπου της τιμής του τετραγω-
νικού για το ρετιρέ της ίδιας πολυκατοικίας) φο-
ρολογείται με την ίδια τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
όπως οι υπόλοιποι όροφοι.
5. Τροποποίηση του Συντάγματος και των προ-
νομίων υπουργών / βουλευτών

- κατάργηση της μονιμότητας των Δημοσίων 
Υπαλλήλων.

- κατάργηση του επονομαζόμενου νόμου περί 
ευθύνης υπουργών που στην ουσία θα έπρεπε να 
λέγεται νόμος περί μη ευθύνης υπουργών.

- κατάργηση των φορολογικών προνομίων των 
βουλευτών.

- Τα αδικήματα των βουλευτών να δικάζονται από 
τα πολιτικά δικαστήρια – χωρίς παρεμβολή της βου-
λής.

- Να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα ότι ο δανεισμός 
του κράτους δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 
υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ (εάν αυτό ίσχυε δεν θα 
φθάναμε στην απαράδεκτη κατάσταση που είμαστε 
τώρα).

6. Ανταγωνιστικότητα
Να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις παραμέτρους που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και να μεθοδεύ-
σουμε τη βελτίωσή της ούτως ώστε να πλησιάσου-
με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία 
– Αγγλία – Ολλανδία – Αυστρία κ.λπ.). Δεν είναι κα-
τανοητό η Γερμανία να προσπαθεί να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με την κίνα κι εμείς 
από το έτος 1990 και μετά να λέμε για τη μαγική αυ-
τή λέξη και να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα γι’ αυτό. 
κάθε χρόνο χάναμε μερικές θέσεις στην ανταγωνι-
στικότητα, εκτός του 2012 που βελτιώθηκε κάπως.
7. Αξιοκρατία σε όλους τους τομείς και επίπεδα της 
Διοίκησης.
8. Οργάνωση του εισπρακτικού μηχανισμού του κρά-
τους.
9. Δικαστήρια / Φυλακές

η απονομή της δικαιοσύνης να γίνεται ταχύτερα. 
Υπάρχουν λύσεις γι’ αυτό. Νομίζω το υπουργείο Δι-
καιοσύνης επεξεργαζόταν διάφορες μεθοδεύσεις 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Το θέμα λειτουργίας των φυλακών θα πρέπει να 
επανεξεταστεί από μηδενική βάση. Πολλοί δεν αντι-
λαμβάνονται τις αποδράσεις από τις φυλακές (τη 
δόξα πολλοί εμίσησαν, το χρήμα ουδείς φαίνεται να 
ισχύει στην περίπτωσή μας) θα έλεγαν κάποιοι ξένοι 
παρατηρητές.
10. κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Θα βελτίωνε πολύ τη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών και του κράτους γενικότερα.
11. Συντεχνίες. Συνδικαλιστές

κάποτε θα πρέπει το κράτος να ελέγχει και να κα-
θοδηγεί (με την καλή έννοια του όρου) τις συντεχνί-
ες και τους συνδικαλιστές και όχι καμιά φορά να 
ισχύει το αντίθετο.
12. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και διάφο-
ρων άλλων μνημονιακών υποχρεώσεων (που δεν 
αφορούν επιβολή νέων φόρων στους εξασθενημέ-
νους οικονομικά πολίτες).
3) Προτάσεις προς τους ...ναυτιλομένους

Οι υπουργοί, υφυπουργοί - γενικοί γραμματείς και 
τα ανώτατα στελέχη Υπουργείων και Οργανισμών 
καλό θα είναι να λάβουν υπόψη τις παρακάτω προ-
τάσεις:

α) Να μην χαθεί η ουσιαστική επαφή με τους πο-
λίτες (δηλαδή να ακούν συνεχώς και να αναλύουν 
τα μηνύματα του λαού και κυρίως του απλού πολίτη 
που ανήκει κυρίως στην κατώτερη ή μεσαία οικονο-
μική τάξη).

β) Να προσπαθήσουν να ξεχωρίζουν τους αυλο-
κόλακες.

γ) Να δίδεται το παράδειγμα εργατικότητας – απο-
δοτικότητας ήθους, οργανωτικότητας και δικαιοσύ-
νης και διοικητικών ικανοτήτων στους συνεργάτες 
και στο λοιπό προσωπικό που διοικούν.

δ) Να γίνονται περικοπές των μη αποδοτικών δα-
πανών.

ε) η παραίτηση λόγω διαφωνιών ουσίας είναι ένα 
όπλο για κάθε στέλεχος (πολιτικό ή τεχνοκράτη) που 
σέβεται τον εαυτόν του.

Σημείωση: Το χαρακίρι είναι μια λέξη που δεν την 
αναγνωρίζαμε στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε διότι 
μάλλον δεν είναι ελληνική λέξη.
4) Ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστη-
μικών τραπεζών

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης 
και της Τράπεζας Πειραιώς την 26/6/13 κλείνει ο 
κύκλος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των 
ελληνικών συστημικών τραπεζών (Εθνικής, Alpha, 
Πειραιώς και Eurobank).

Οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς κα-
τάφεραν να καλύψουν τουλάχιστον το 10% της 
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των από ιδι-
ώτες και να παραμείνουν ιδιωτικές. Σημειώνεται 
ότι το 98,56% της αύξησης του μετοχικού κεφα-
λαίου της Eurobank καλύφθηκε από το Ελληνικό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ως 
εκ τούτου μέχρι στιγμής παραμένει υπό τον έλεγ-
χό του.   
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Η διαχρονική 
πορεία της χρεο-

κοπίας
Από αρχαιοτάτων χρόνων 

υπάρχει η ρήση των Αρχαίων 
φιλοσόφων «Τη Ελλάδι πενίη μεν αεί σύ-
ντροφός εστί». Η δημιουργία του ελληνικού 
κράτους έγινε με δάνεια των άγγλων τρα-
πεζιτών. Το 1893 το ελληνικό κράτος κήρυ-
ξε επίσημη πτώχευση από τον πρωθυπουρ-
γό Τρικούπη και επεβλήθη ο ΔΟΕ για 100 
χρόνια. Ερώτηση: Γιατί σήμερα απορούμε 
για το ότι βρισκόμαστε στο έλεος της Τρό-
ικας;

Χρωστάει της Μιχαλούς
Η οικονομική κατάσταση στα χρόνια του 
Όθωνα και πάλι δεν ήταν ανθηρή και οι μι-
σθοί των υπαλλήλων – στρατιωτικών, άλ-
λοτε καταβάλλονταν και άλλοτε όχι, οπότε 
οι υπάλληλοι αναγκάζονταν να τρώνε στην 
ταβέρνα της Μιχαλούς στο Ναύπλιο με πί-
στωση. Η Μιχαλού όμως πονηρή και ασυ-
νείδητη επιχειρηματίας, χρέωνε περισσότε-
ρες μερίδες με αποτέλεσμα ποτέ κανείς να 
μην μπορεί να ξεχρεώσει. Μήπως και η ση-
μερινή κατάσταση της Ελλάδος δεν μοιάζει 
λίγο με την Μιχαλού αφού συνέχεια πλη-
ρώνουμε και το χρέος μεγαλώνει αντί να 
μικραίνει;

Δύο Έλληνες τρία κόμματα
Οι Έλληνες της Αλβανίας (βόρειος Ήπειρος) 
πήγαν στις 23-6-2013, ολοταχώς για 
εκλογές. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ομο-
νοήσουν μεταξύ τους και να κατέβουν ενω-
μένοι στις εκλογές, παρά οι μισοί πήγαν με 
το κόμμα που κυβερνάει τώρα και οι άλλοι 
μισοί με το έτερο κόμμα. Ας ευχηθούμε να 
τους βγει σε καλό, διότι το ανθελληνικό μέ-

νος μια που διέπει ευρύτατες μάζες των 
Αλβανών και ιδίως των τσάμηδων καθορί-
ζει τον κοινωνικό ρατσισμό σε βάρος όλων 
των Ελλήνων της Αλβανίας.

Ψωροκώσταινα
Στα χρόνια του Καποδίστρια ζούσε στο 
Ναύπλιο που ήταν πρωτεύουσα του ελλη-
νικού κράτους μια ζητιάνα που την λέγανε 
ψωροκόσταινα, γιατί ήταν πολύ πτωχή.
Επειδή και το ελληνικό κράτος από συστά-
σεώς του ποτέ δεν μπόρεσε να δημιουργή-
σει μια ισχυρή οικονομία, γενικεύθηκε ο 
όρος ψωροκώσταινα, να θεωρείται η Ελ-
λάδα.

Κοινωνικές παροχές στο στρά-
τευμα μέσω του Military Club 
Μεγάλη καμπάνια για την παραπάνω ορ-
γάνωση με στόχο τη διευκόλυνση της ζωής 
των στελεχών των ΕΔ, εν ενεργεία και απο-
στράτων λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι 
ενώσεις των Αποστράτων μέχρι τώρα δεν 
είπαν τίποτα. Ελπίζουμε να είναι η βοήθεια 
πραγματική και όχι μαϊμού.

Η φοροδιαφυγή μάστιγα του ελ-
ληνικού κράτους
Εμείς οι Έλληνες, όταν κάνουμε ομαδικό 
παιχνίδι πάντοτε κερδίζουμε. Γιατί δεν μπο-
ρούμε να καταλάβουμε ότι όσα μέτρα και 
να πάρει το κράτος, δεν θα μπορέσει να φέ-
ρει το ποθητό αποτέλεσμα αν οι μισοί Έλ-
ληνες κοιτάζουν την πάρτη τους και δεν 
πληρώνουν τους φόρους που πρέπει; Πώς 
θα μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει; 
Στην αρχαία Ελλάδα, όποιος έκλεβε το κρά-
τος είχε τη γενική κατακραυγή και εθεωρεί-
το κατακριτέος. Σήμερα όποιος κλέβει θεω-
ρείται άξιος και πονηρός.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑμΥΝΑΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  Χολαργός 13-05-2013 Α.Π. 372763

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης στεγαστικών 
δανείων στους δικαιούχους του ΑΟΟΑ

ΠρΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σιαλμά
Υφυπουργό Εργασίας κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
κοιν.: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Λ. Παπαγεωργόπουλο
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ

Αξιότιμοι κύριοι,
Στο πλαίσιο της συμβολής του υπουργείου μας 

στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης 
και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών προς τους πολίτες, αναζητούμε τρόπους 
συνδρομής με τα διατειθέμενα μέσα και υποδομές 
ώστε να καταστούμε αρωγοί στη συνολική προ-
σπάθεια εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπως είναι γνωστό, οι απόστρατοι Αξιωματικοί 
των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μέλη των οικογε-
νειών τους υπάγονται στις δομές και λειτουργίες του 
ΕΟΠΥΥ. Ο σημαντικός αυτός αριθμός δικαιούχων 

προσφεύγει στις υποδομές του ΕΟΠΥΥ προκειμένου 
να εκδώσει νέα βιβλιάρια υγείας, να αντικαταστήσει 
παλαιά αλλά και για την ετήσια θεώρησή τους. Προ-
κειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των δικαι-
ούχων αλλά και για την κατά το δυνατόν αποσυμφό-
ρηση των αρμοδίων υπηρεσιών μας, προτιθέμεθα να 
διαθέσουμε κατάλληλο προσωπικό εντός κάποιων 
στρατιωτικών νοσοκομείων, το οποίο θα αναλάβει 
τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών για τους 
απόστρατους και τα μέλη τους, επικουρικά με τα ήδη 
υφιστάμενα σημεία εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ.

Εφόσον η ανωτέρω πρόταση είναι δυνατόν να κα-
λύψει και τις όποιες τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις του 
οργανισμού, είμαστε στη διάθεσή σας για τον προσ-
διορισμό όλων των λεπτομερειών από αρμόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων μας.

Με τιμή, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Δημήτριος Ελευσινιώτης

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με α) σχετικό 
υπεγράφη κΥΑ μεταξύ αναπληρωτή υπουργού 
Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και ΥΦΕΘΑ κ. Δημ. 
Ελευσινιώτη, που αφορά στους όρους και προϋ-
ποθέσεις χορήγησης δανείων θέματος.
2. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων ρυθμίζονται:
α. Το χορηγούμενο επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται 
σε 1% και θα αναπροσαρμοσθεί αυτόματα με μέ-
ριμνα ΑΟΟΑ, από 01-01-2013.

β. η δυνατότητα επιμήκυνσης των χορηγουμένων 
δανείων από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20) έτη 
προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος.
3. Επί των ανωτέρω παρακαλούμε να λάβει γνώ-
ση όλο το δικαιούμενο προσωπικό με μέριμνα 
των αρμοδίων φορέων. 

Δημήτριος Ελευσινιώτης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

ΣΧΕΤ.:  α. Φ.956.1/7/690731/Σ.2551/04-04-13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ 
β. ΦΕκ 2130/12-07-12 «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας  
Παναγιώτη καράμπελα και Δημήτρη Ελευσινιώτη
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Παγκόσμιο Συνέδριο Υποβρυχίων 
20-24 μαΐου 2013
50th International Submarines 
Convention
Αποστολή: Σικελία. Νιώθω τον εαυτό μου πολύ 
τυχερό που ήμουν ένας από τους πέντε (5) συμμε-
τέχοντες και σε αυτό το συνέδριο. Με τους δύο από 
αυτούς (παλιοί γνώριμοι από το Παγκόσμιο Συνέ-
δριο στην κωνσταντινούπολη), είχα την ευκαιρία να 
ζήσουμε μία ακόμα θαυμάσια εμπειρία.

Άψογη η παρουσίαση της ελληνικής αποστολής. 
Απλή, λιτή αλλά πολύ ουσιαστική η ομιλία του αρ-
χηγού της αποστολής (κ. ρ. Φουντουλάκη). καλή η 
διοργάνωση των Ιταλών, που είχαν προγραμματίσει 
τις εκδρομές, πού αλλού; Τόσο στην κατάνια, στο 
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, όσο και στην Ταορμίνα 
στο επίσης Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο (δηλαδή όπου 
κι αν πας η Ελλάδα είναι μπροστά σου). Φυσικά είχε 
προγραμματιστεί και επίσκεψη στην Αίτνα!

Ενθουσιώδης και φανταχτερή η τελευταία βραδιά 
κατά το Gala Dinner στο Seraton Hotel. Εντυπωσι-
ακή η παράδοση του σκύπτρου του Συνεδρίου των 
Υποβρυχίων, στον αρχηγό της ελληνικής αποστο-
λής, που του επέδωσε ο πρόεδρος του αντίστοιχου 
Ιταλικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και φυσικά ανανέ-
ωση του ραντεβού των Υποβρυχίων για το επόμενο 
συνέδριο τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.

Συγχαρητήρια στον κ. Ευστρ. Μπαϊρλή και κ. Μ. 
Προϊμάκη για την επιτυχία τους. Χαιρετιστήριες ευ-
χές στον κ. Δ. Εξάρχου που παρευρέθη στο συνέ-
δριο, αφήνοντας πίσω τις επιχειρησιακές του δρα-
στηριότητες από το Μικρό Πάπιγκο όπου διαμένει.

Παράκληση σε όλους να βοηθήσουν για να πετύχει 
το δικό μας Συνέδριο, ώστε να είναι το καλύτερο που 
θα έχει γίνει μέχρι σήμερα. Είναι υποχρέωσή μας.

Ο γράφων και έταιρος Σύνεδρος,  
Απόστρατος Αξιωματικός του 

Πολεμικού μας Ναυτικού
Δ. Τουμπανάκης

Δελτία Τύπου  
ΕΑΑΝ Παραρτήματος Κρήτης
• Την Τετάρτη 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στον 
Ιερό Ναό Αγίων κωνσταντίνου και Ελένης Νέας 
Χώρας Χανίων το ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμη 
των θανόντων συναδέλφων μας καθώς και μελών 
οικογενειών τους. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
μέλη των οικογενειών των θανόντων, αντιπρο-
σωπεία από τον Νκ καθώς και πολλά μέλη του 
τοπικού παραρτήματός μας. Μετά την επιμνημό-
συνη δέηση παρετέθη καφές στο εντευκτήριό μας 
ώστε να κλείσει έτσι το συναπάντημα μαζί τους.

• Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 το ΠΝ του πα-
ραρτήματος και το ΔΣ παρέστη στην τελετή παρά-
δοσης παραλαβής καθηκόντων του ΔΝκ από τον 
Υποναύαρχο Ι. Πάττα ΠΝ στον Αρχιπλοίαρχο Α. 
Χέλμη ΠΝ. Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση 
στη Λέσχη Αξιωματικών Νκ.

• Το Σάββατο 2 Μαρτίου μέλη του τοπικού παραρ-
τήματος καθώς και μέλη οικογενειών τους ξενα-
γήθηκαν στους χώρους του Ναυτικού Μουσείου 
κρήτης από τον Διευθυντή του και Αντιπρόεδρο 
του τοπικού παραρτήματος κρήτης, Αντιπλοίαρχο 
(Ε) ε.α. Σ. Φαλιέρο ΠΝ.

• Την Τετάρτη 22 Μαΐου κατόπιν προσκλήσεως του 
Διοικητού του κΕ.Ν.Α.Π/Ν.Μ.Ι.Ο.Τ.C Αρχιπλοιάρχου 
Ι.Γ. Παυλόπουλου ΠΝ πραγματοποιήθηκε ενημε-
ρωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κέντρου, 
των απόστρατων της περιοχής Χανίων καθώς και 
διαφόρων τοπικών φορέων. Το πρόγραμμα περι-
ελάμβανε ενημέρωση για τις δραστηριότητες και 
το έργο καθώς και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις 
του. Το τοπικό παράρτημα συμμετείχε με μια ομάδα 
είκοσι (20) μελών τα οποία φεύγοντας αποκόμισαν 
τις καλύτερες εντυπώσεις από την εμπεριστατωμέ-
νη ενημέρωση, την ποιότητα και σοβαρότητα του 
παραγόμενου έργου αλλά και την αρτιότητα των 

εγκαταστάσεων-εκπαιδευτικών μέσων.

Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών  
Ναυτικού Παράρτημα Κρήτης
Για το ΔΣ, ο Πρόεδρος (Ε) εα  

Χ. Δρακάκης ΠΝ

Λειτουργία ΠON
1. Στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό, είναι σε 
ισχύ η δυνατότητα του προσωπικού του ΠN να προ-
βαίνει σε αγορές ειδών από τον ΠON, με τη χρήση 
διατακτικών ως ακολούθως:
A. Eν ενεργεία μόνιμα στελέχη (A/κοι, Yπ/κοι, MPY, 
SEID) μέχρι 1.700 και αποπληρωμή σε 24 μηνιαίες 
δόσεις.
B. Eν αποστρατεία A/κοι και Yπ/κοι μέχρι 800 ευρώ 
και αποπληρωμή σε 10 διμηνιαίες δόσεις.
2. H απόδοση του συγκεκριμένου μέτρου κρίνεται 
ως απόλυτα επιτυχής, πλην όμως καταγράφεται η 
ανάγκη αναπροσαρμογής των ποσών παρά 1 (A) 
παρόντος, προκειμένου να ικανοποιηθεί μεγαλύ-
τερος αριθμός προσωπικού, που επιθυμεί να κάνει 

χρήση της συγκεκριμένης παροχής.
3. Kατόπιν των ανωτέρω, καθορίζεται από λήψεως 
ως ανώτατο ύψος κάθε νέας διατακτικής ΠON για 
τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη (A/ξοι, Yπ/κοι, MPY, 
SEID) τα χίλια ευρώ (€ 1.000), με αποπληρωμή σε 
12 μηνιαίες δόσεις.
4. Παρακαλούμε για ενημέρωση συνόλου προ-
σωπικού Π. Πλοίων και N. υπηρεσιών σας για τα 
ανωτέρω.

Aνακοίνωση
Kάλεσμα συνάντησης αποφοίτων σχολής νεανί-
δων τάξης 1963 με τη συμπλήρωση (50) πενήντα 
χρόνων από την κατάταξη στο ΠN. Στη λέσχη της 
EAAN Πλατεία Kλαυθμώνος στις 13 Σεπτεμβρίου, 
ώρα 10.30 π.μ. ημέρα Παρασκευή. Θα ακολουθήσει 
φαγοπότι κατά κρίσιν σε παρακείμενο φαγάδικο.

Για περισσότερες πληροφορίες
στη συντονιστική επιτροπή
α: Aλεξίου Kωνσταντίνος, τηλ.: 6977502446
β: Δάσκαλης Bασίλειος

Eλληνικός Σύνδεσμος Yποβρυχίων
Eνημέρωση
A) Eνέργειες Eθελοντών «Oμοχειρίας EME»
B) Eκπαιδευτικό Mηχάνημα Eπιθέσεων (EME) 1954-2006

A) Tο ενδιαφέρον αυτό προέκυψε μετά από πρωτο-
βουλία ορισμένων μελών προς τον EΣ Y/B, ο οποίος 
ανέλαβε να γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον του προς 
τη Διοίκηση Yποβρυχίων (ΔY). Aυτή με τη σειρά της 
προώθησε το αίτημα στο Aρχηγείο Στόλου (AΣ), έγι-
ναν επισκέψεις στο χώρο από τους ενδιαφερομένους, 
και στο πλαίσιο τακτικής επιθεωρήσεως της ΔY, έγινε 
επίδειξη του EME εν λειτουργία στον AΣ.

Tην 22α Iανουαρίου 2013, ο Aρχηγός Στόλου Aντι-
ναύαρχος Kωνσταντίνος Mαζαράκης – Aινιάν ΠN, 
εξέδωσε τη Διαταγή 3/13, που διέθετε το κτήριο με 
τον εξοπλισμό του για την υλοποίηση της πρωτοβου-
λίας των εθελοντών του EΣ Y/B.

H διαταγή αυτή αποτελεί σταθμό και αναδεικνύει τη 
βούληση της ηγεσίας του ΠN, να υιοθετήσει και να εν-
θαρρύνει μια πρωτοβουλία εθελοντών Aξιωματικών 

•
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και Yπαξιωματικών εα να αναβαθμίσουν ένα δημόσιο 
κτήριο και να το καταστήσουν μουσειακό αξιοθέατο.

Aκόμη έχει προγραμματιστεί η δημιουργία βιβλι-
οθήκης, από τη διαλογή μεγάλου όγκου παλαιού 
έντυπου υλικού, σχεδίων, εγχειριδίων και εντύπων, 
αλλά και η τοποθέτηση διαφόρων εξαρμοσθέντων 
υλικών από παλαιά Y/B που βρίσκονται σε αποθήκες 
και συνεργεία του NΣ. Στη δυσκολία της σημερινής 
οικονομικής και πολιτιστικής ύφεσης, η πρωτοβου-
λία αυτή έχει την αμέριστη και ανιδιοτελή συνδρομή 
πολλών μελών που συμμετέχουν γι’ αυτόν το σκοπό. 
Eίναι χαρακτηριστικό ότι από τη στιγμή της ανακοίνω-
σης, μέσα σε ενάμισι μήνα ολοκληρώθηκε το θεσμικό 
πλαίσιο των διαταγών (Iανουάριος 2013) διάθεσης 
του κτηρίου από το ΠN και σε λιγότερο από δεκαπέ-
ντε ημέρες ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης από 
τους εθελοντές.

Tο κτήριο του EME είναι προσβάσιμο σε επισκέπτες, 
μαθητές σχολών κ.λπ., από το B' όροφο του  Aρχηγεί-
ου Στόλου, και από ανεξάρτητη κλίμακα ανάμεσα στο 
κτήριο B' Y/B και AΣ. H επιμέλεια του EME ανατίθεται 
πλέον στα μέλη του EΣ Y/B, και τη βάση Y/B. Στην προ-
σπάθεια αυτή είναι αρωγοί και χορηγοί το ΠN, η Δ Y/B, 
η EAAN, ο EΣ Y/B, αλλά και ιδιώτες, με την προσφορά 
απαραίτητων υλικών για τις επισκευές.

Tην ομάδα των εθελοντών αποτελούν Aνώτατοι, 
Aνώτεροι Aξ/κοί, Yπαξ/κοί και Έφεδροι και είναι 
δυνατή η συμμετοχή «φίλων των Y/B» (ειδική κατη-
γορία εγγεγραμμένων μελών του EΣYB) που έχουν 
δεξιότητες στο μοντελισμό, στις επισκευές κτηρίων, 
μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλε-
κτρονικοί, προγραμματιστές HY, γνώστες γραμματεί-
ας, ιστορικοί, συγγραφείς κ.ά. Eίναι αξιοσημείωτη η 
προσφορά εθελοντικής εργασίας, σε όλα τα στάδια, 
οι ομάδες εργασίας ανάλογα τις δεξιότητές τους 
προσέρχονται στο χώρο του EME με ανακοίνωση 
της πρόσκλησης στο διαδίκτυο, στη σελίδα (FB) της 
κοινότητας του «Eλληνικού Συνδέσμου Yποβρύχιων 
Hellenic Submariners» (εκεί υπάρχει αναρτημένο το 
έντυπο αίτησης νέων εθελοντών με οδηγίες σε μορ-
φή pdf).

H ομάδα των εθελοντών είναι η συνέχεια της «Oμο-
χειρίας EME» προς τιμή όλων των στελεχών που την 
αποτελούσαν στο παρελθόν κατά τη λειτουργία του 
εξομοιωτή 1955-2006.

B) Iστορικό παλαιού Eκπαιδευτικού Mηχανήματος 
Eπιθέσεων Y/B (EME):

Σύντομη περιγραφή:
Tο κτήριο είναι διώροφο, περίπου 300 m2 / όροφο, 

και βρίσκεται σήμερα σε επισκευάσιμη κατάσταση, 
παρά την ηλικία του. Eίναι κτισμένο στους πρόποδες 
του λόφου πίσω από το κτήριο AΣ και η κατασκευή 
του άρχισε το 1952 και ολοκληρώθηκε το 1955. 
Eξοπλίστηκε με αγγλικής προέλευσης εξομοιωτή 
ηλεκτρομηχανικού τύπου, που περιλαμβάνει τεχνη-
τό ορίζοντα, με καλλιτεχνική απεικόνιση θάλασσας, 
τεχνητό φωτισμό προσομοίωσης φυσικών συνθη-
κών, ηλεκτροϋδραυλικό κινητό φορίο μεταβολών 
και κίνησης πέντε στόχων επιφανείας, με κονσόλα 
ελέγχου ανεξάρτητης λειτουργίας και κίνησης κάθε 
στόχου, πυργίσκο Y/B με ηλεκτροϋδραυλική κίνηση 
που προσημειώνει τις κινήσεις υποβρυχίου, πλήρες 
περισκόπιο υποβρυχίου τύπου Dolfin Type B, τράπε-
ζα με μηχάνημα αποτύπωσης σε χάρτη των κινήσε-
ων επιθέσεως, πορειογράφους, ηλεκτρομηχανικούς 
υπολογιστές στοιχείων επιθέσεως, επαναλήπτες 
πυξίδας, δρομόμετρο, κλάξον καταδύσεως, μαγνη-
τικά τηλέφωνα μάχης, μικροφωνική εγκατάσταση 
κ.ά.

Στο EME αυτό, εκπαιδεύτηκαν όλοι οι Kυβερνήτες 
και πληρώματα των ελληνικών Y/B μετά τον B' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο έως το 2006, που ξεκίνησε η λει-
τουργία του νέου σύγχρονου Eξομοιωτή Y/B. Eίναι 
αξιοσημείωτο ότι ο παλαιός εξομοιωτής λειτουργού-
σε επαρκώς έως το 2006 και προσέφερε τις υπηρε-
σίες του χάρη στη συνεχή συντήρηση και τη σταδια-
κή αναβάθμισή του (κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
τοποθετείτο εξοπλισμός από Y/B που αποσύρονταν 
από την ενέργεια και παρά τη διαφορετική τεχνολογία, 
προσαρμοζόταν άριστα στον παλαιότερο εξοπλισμό 
από το εφευρετικό και ευρηματικό τεχνικό προσωπι-

κό των Eλληνικών Yποβρυχίων). Aκόμη και σήμερα 
ο εξομοιωτής είναι σε κατάσταση stb, αποτελεί δε, 
ένα επίγειο μνημείο για τους Yποβρύχιους και είναι 
καθήκον μας να τον διαφυλάξουμε από τη λήθη της 
ιστορίας και να τον αναδείξουμε ως ένα στοιχείο της 
εξέλιξης των Eλληνικών Yποβρυχίων.

Παρακαλούμε τους Συναδέλφους (Y) που έχουν δι-
ασώσει στοιχεία, αντικείμενα, κείμενα, φωτό, έντυπα 
πληροφορίες, από την 60χρονη λειτουργία του EME, 
να τα προσφέρουν προς έκθεση στον ιστορικό αυτό 
χώρο (με επώνυμες ή ανώνυμες προσφορές).

H ανιδιοτελής προσπάθεια των εθελοντών έχει την 
ανάγκη, τόσο από την προσφορά υλικοτεχνικής υπο-
στήριξης, όσο και από την οικονομική συνδρομή. Για 
εταιρείες, καταστήματα, ιδιώτες κ.λπ. που θα επιθυ-
μούσαν να προσφέρουν υλικά ή χρήματα, έχει ληφθεί 
απόφαση από φορείς του ΠN (NΠΔΔ και NΠIΔ), που 

εκδίδοουν περιοδικά και εφημερίδες και απευθύνο-
νται σε περίπου 120.000 αναγνώστες, να προβληθούν 
για διάστημα ενός χρόνου οι δωρητές απ’ αυτές τις 
εκδόσεις και από τις ιστοσελίδες τους, με παρουσίαση 
του λογοτύπου τους και της προσφοράς τους.

Σημειώνεται, ότι οι εθελοντικές ομάδες δεν δι-
αχειρίζονται χρήματα και δεν υπάρχει καμία οδηγία 
διαχείρισης δυναμικού των εθελοντών.

Aρχηγός και το ελάχιστο του αριθμού της ομάδας 
εθελοντών της ομοχειρίας EME σύμφωνα με από-
φαση του ΔΣ EΣ Y/B, και τη διαταγή AΣ έχει οριστεί ο 
εκάστοτε Πρόεδρος του  ΔΣ Eλληνικού Συνδέσμου 
Yποβρυχίων και τα μέλη του εννεαμελούς ΔΣ.

Eμμανουήλ Kάιλας, Γεν. Γραμμ. EΣ Y/B
Oι Eθελοντές

O Πρόεδρος EΣ Y/B, Nαπολέων Γενοβέλης

•
Ευχαριστήριο

Χολαργός, 9 Μαΐου 2013

Αντιπλοίαρχο (ΠΥ) εα
κύριο Χαράλαμπο Δρακάκη
Πρόεδρο ΕΑΑΝ κρήτης

κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υπο-

δοχή και τη φιλοξενία που προσφέρατε στη σύζυγό 
μου, σε εμένα και σε όλα τα μέλη της συνοδείας μου, 
κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής μου στην 

όμορφη πόλη σας.
Αυτή η επίσκεψη παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία 

για γόνιμες συζητήσεις και για ευρεία ανταλλαγή από-
ψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Με το έργο 
σας συμβάλλετε ουσιαστικά στην ανάδειξη του ρόλου 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αποτελείτε το συνδετικό 
κρίκο της πλούσιας παράδοσής μας με τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης εποχής.

Σας εύχομαι υγεία, ευτυχία και διαρκή επιτυχία των 
προσπαθειών σας.

Με εκτίμηση
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Ναύαρχος εα Δημήτριος  Ελευσινιώτης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ
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μαθητές δικαιούχοι χρηματικών 
βραβείων
Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. 
Γεωργακόπουλος ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Προβλέπεται να γίνει και φέτος ο καθιερωθείς θε-
σμός βράβευσης των αριστούχων μαθητών Β' και 
Γ' τάξεως Λυκείου τέκνων στρατιωτικών, συμπερι-
λαμβανομένων και των τέκνων Αποστράτων Αξιω-
ματικών των αυτών βαθμίδων και αριστούχων, ως 
το ΠΔ 246/98 με βαθμολογική βάση άνω του 18,1 
και με την προϋπόθεση ότι δεν καταβλήθηκε παρό-
μοιο βοήθημα από άλλην υπηρεσία και να βεβαιώ-
νεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον 
ενδιαφερόμενο σύζυγο ή τη σύζυγο [δηλαδή περί μη 
απασχολήσεώς του (της)]. Το ύψος του χρηματικού 
βραβείου καθορίζεται από ΓΕΝ και η υλοποίηση της 
βράβευσής τους θα οργανωθεί με μέριμνα ΓΕΝ/
ΔΕΔηΣ και θα γνωσθεί με νεότερο έγγραφο. Πέραν 
των ανωτέρω απαιτούμενων προϋποθέσεων, απαι-

τείται και αίτηση του κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη 
βεβαίωση Δημοσίου Λυκείου, στην οποία να φαίνεται 
ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων των μα-
θητών και ο καθορισμός «Άριστα». Αιτήσεις με τα δι-
καιολογητικά των ενδιαφερομένων αν ισχύσει όπως 
στο παρελθόν, πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι 30-
10-13. Για περισσότερες πληροφορίες, ευθύς ως λά-
βουμε το σχετικό έγγραφο από ΓΕΝ, θα ανακοινωθεί 
στο site ΕΑΑΝ και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
εντευκτηρίου ΕΑΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι η βράβευση 
γίνεται από το ΓΕΝ.

Ετήσιο μνημόσυνο  
για τους πεσόντες στο ΚΕ/ΠΑΛ
Προβλέπεται ότι το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των 
πεσόντων υπέρ Πατρίδος Αξιωματικών, Υπαξιω-
ματικών και Ναυτοδιόπων του ΠΝ και ΛΣ, να πραγ-
ματοποιηθεί στο κΕ/ΠΑΛ περί τα μέσα Οκτωβρίου 
2013. Θα διατεθούν υπηρεσιακά λεωφορεία. Όσοι 
μετακινηθούν με ιδιωτικά μέσα παρακαλούνται να 
βρίσκονται στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου κΕ/ΠΑΛ έγκαι-

ρα. η παρουσία του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού 
Αποστράτων συναδέλφων αποτελεί χρέος τιμής 
στη μνήμη των πεσόντων. η ακριβής ημερομηνία θα 
καθοριστεί από το ΓΕΝ. Οι ενδιαφερόμενοι ας τηλεφω-
νήσουν τέλη Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ 
προκειμένου να πληροφορηθούν την ακριβή ημερομη-
νία. Επίσης, ας δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία 
της ΕΑΑΝ για προτεραιότητα στα λεωφορεία.

Από το ΔΣ/ΕΑΑΝ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ: Τηλέφωνα
Για ευκολία σας στην επικοινωνία με τα γραφεία 
της ΕΑΑΝ δημοσιεύουμε τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας 
με αυτά, από τα ακόλουθα νούμερα:
- 210 3310430-31 κέντρο
- 210 3368656 Πρόεδρος ΕΑΑΝ
- 210 3368657 Γραμματεία Προέδρου
- 210 3368658 Διευθύνων Σύμβουλος
- 210 3368659 Χρηματική διαχείριση
- 210 3368660 κυλικείο / Εντευκτήριο
- 210 3368661 Πρόνοια ΕΑΑΝ
-  210 3368662 Μηχανογράφηση – παραθερισμός, 

Γραφείο ταυτοτήτων
- 210 3368663 Αίθουσα ΔΣ / ΕΑΑΝ
- 210 7261259 Γραφείο Πρόνοιας ΕΑΑΝ/ΝΝΑ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ: Δημοσιεύσεις 
στο περιοδικό «Θ.Α.»
Παρακαλούνται τα μέλη και μη ότι τα διάφορα κεί-
μενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περι-
οδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», να μην υπερβαίνουν 
τις τρεις τυπογραφικές σελίδες (Α4). Σε περίπτωση 
που είναι το ίδιο κείμενο μεγαλύτερης έκτασης, τότε 
να χωρίζεται από τον ίδιο το συγγραφέα σε δύο ή 
περισσότερες ενότητες. 

Επειδή λαμβάνουμε κατά περιόδους διάφορες 
επιστολές με προσωπικά παράπονα που αφορούν 
διάφορες υπηρεσίες του Ναυτικού και όχι μόνο και 
συγκεκριμένα προσωπικά παράπονα, το περιοδικό 
δεν είναι υποχρεωμένο να τις δημοσιεύει. Ο λόγος 
είναι ότι εν προκειμένω οι συνάδελφοι αυτοί έρχο-
νται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ενώ ο σκοπός 
του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» είναι ενη-
μερωτικός και ψυχαγωγικός. Τα κείμενα να είναι 
καθαρογραμμένα και να έχουν πλήρη στοιχεία και 
υπογραφή του αποστέλλοντος. η ΕΑΑΝ δεν επι-
στρέφει τα άρθρα και τις φωτογραφίες στους δι-
καιούχους, ανεξάρτητα από τη δημοσίευσή τους ή 
μη στους «Θ.Α.». Οι δημοσιεύσεις για τους «Θ.Α.» 
να προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην 
ΕΑΑΝ, τους μονούς μήνες του έτους.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ)
Ανακοίνωση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2012, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

α. Αντιναύαρχος εα Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος
β. Αντιναύαρχος εα Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ, Αντιπρόεδρος
γ. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
δ.   Πλοίαρχος (Ε) εα Χαράλαμπος Αϊδίνης, Αναπληρωτής Δ. Σύμβουλος
ε.   Αρχιπλοίαρχος (Δδ) εα Ιωάννης Αγγελόπουλος ΠΝ Μέλος
στ.  Υποναύαρχος εα κωνσταντίνος ξύτσας ΠΝ, Μέλος
ζ.  Υποναύαρχος (Μ) εα Δημήτριος Αποστολάκης ΠΝ, Μέλος
η.  Υποναύαρχος (Ο) εα Νικόλαος Τσαπράζης ΠΝ, Μέλος
Θ. Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα Θεόδωρος Γρίβας ΠΝ, Μέλος
ι. Πλοίαρχος ΛΣ εα Άγγελος Τσίρης, Μέλος
ια.  Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Εμμανουήλ Αναγνωστάκης ΠΝ, Μέλος

η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 30-6-2016

Στις13/6/2013 πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου στα 
Βασιλικά Σαλαμίνας, Θεία Λειτουργία, στα πλαίσια εορτασμού της Αναλή-
ψεως του κυρίου. Την τελετή, που γίνεται κάθε χρόνο για να μας θυμίζει 
τη μεταφορά του Πολεμικού Ναυστάθμου, από τη Φανερωμένη και τον 
Πόρο, στη σημερινή του θέση, τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός του ΔΣ 
της ΕΑΑΝ με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Αντιναύαρχο εα Θ. Γερούκη και 
του ΔΣ/ΕΑΑΝ Σαλαμίνας μετά πλήθους Μελών, εκ μέρους του Υπ. Εθνικής 
Άμυνας ο Υφυπουργός και Επίτιμος Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Δημήτριος Ελευσι-
νιώτης, εκ μέρους του ΠΝ ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Π. Λίτσας και ο 
Διοικητής ΝΣ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Μ. καούτσκης, εκ μέρους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Ι. Τσαβαρής μετά του Αντιδημάρχου Π. 
Παπαθεοχάρη, της επικεφαλής ομάδας της Αντιπολίτευσης Ισ. Νάννου και 
λοιπών Δημ. Συμβούλων καθώς και πλήθους κατοίκων της Σαλαμίνας.



34              ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ANAKOINΩΣEIΣ

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013            35

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΕΔ Ν.Π.Δ.Δ.
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 23/13                Ημερομηνία 22 Απριλίου  2013

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 25/13                      Ημερομηνία 31 μαΐου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΤΗΣ 06-6-2013 ΥΠ'ΑΡΙΘμ. 01

1.  Τη Δευτέρα 22 Απριλίου συναντήθηκαν  στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ μετά από πρόσκληση του Ειδικού Γραμ-
ματέα κου Αντ. Οικονόμου, μέλη της επιτροπής για την επεξεργασία του νέου μισθολογίου των Ε.Δ. 
και των Σ.Α., με τα αντίστοιχα μέλη των Ενώσεων Αποστράτων. Την επιτροπή αυτή εκπροσώπησαν 
για τους εν ενεργεία οι τέσσερις επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων 
(ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ ) και ο επικεφαλής της ΓΔΟΣΥ που υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ.

2.  Από πλευράς αποστράτων μετέχουν οι Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα, ο Ταξίαρχος εα Β. Νικολό-
πουλος, ο Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ι. Αντωνιάδης ΠΝ εα και ο Σμήναρχος (Ο) εα Α. Πάνος.

3.  Από τους εκπροσώπους των αποστράτων ζητήθηκε από τον κο. Οικονόμου και έγινε αποδεκτό η ισό-
τιμη συμμετοχή τους στην οικεία επιροπή που θα συντάξει το νέο μισθολόγιο με δεδομένο το γεγονός 
πως το νέο μισθολόγιο των εε στελεχών των Ε.Δ. είναι απολύτως συνυφασμένο με αυτό των εα και 
οποιαδήποτε μεταβολή του θα επηρεάσει και τις συντάξιμες αποδοχές τους.

 4.  κατά τη σύσκεψη αυτή τέθηκαν οι κατευθύνσεις/επιδιώξεις από τον κο. Οικονόμου, οι απόψεις των 
αποστράτων και στη συνέχεια έγινε παρουσίαση τεχνικών παραμέτρων που έθεσαν οι απόστρατοι, με 
στόχο να μην περικοπεί ούτε ένα επί πλέον ευρώ. Τέλος οι απόστρατοι παρουσίασαν τα στοιχεία των 
υπερβολικών μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί μετά τις αλλεπάληλες 12 περικοπές από το 2010 
μέχρι σήμερα. 

5.  Θα ζητηθεί από τους αποστράτους και νέα συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο. 
Σταϊκούρα και το Γ.Λ.κ., ώστε να παρουσιάσουν τις τεκμηριωμένες απόψεις τους.

6. η επιτροπή θα συνέρχεται τακτικά μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ,  Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού       

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

1.  Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 18.00 έγινε στην πλατεία Ταχυδρομείου της Λάρισας  μεγαλειώ-
δης συγκέντρωση των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και στη συνέχεια 
πορεία προς την Αντιπεριφέρεια Λάρισας και παράδοση ψηφίσματος στην Αντιπεριφερειάρχη κα. ρέ-
να καραλαριώτου. κύρια αιτήματα ήταν η μη περαιτέρω μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία και 
αποστρατεία για τα έτη 2014-2016 , η μη περαιτέρω μείωση της Εθνικής Άμυνας και της Ασφάλειας 
και γενικά η άρση των αδικιών που έχουν γίνει εις βάρος των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών 
των Ε.Δ. και των Σ.Α.

2.  Στη συγκέντρωση έλαβαν μέρος πάνω από 5.000 συνάδελφοι οι οποίοι για μια ακόμη φορά εκφρά-
σαμε την οργή και αγανάκτησή μας για το διωγμό που υφιστάμεθα με τις ανελέητες και ηθικά άδικες 

περικοπές που συντελούνται εις βάρος μας και αυτή είχε παλμό, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα 
για συνέχιση του αγώνα μέχρι τη δικαίωσή του. Επίσης έστειλε το μήνυμα της ενότητας όλων των εν 
ενεργεία και αποστράτων.

3.  Στη συγκέντρωση μίλησαν οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων και άλλοι εκπρόσωποι Φορέων απο-
στράτων των Ε.Δ. και των Σ.Α, ενώ στην προετοιμασία συνέβαλαν καθοριστικά οι Πρόεδροι και τα 
Διοικητικά Συμβούλια των τοπικών Παραρτημάτων. Χαιρετισμό και έκκληση για ενότητα και κοινό 
αγώνα απηύθηναν ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κος Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της ΠΟΑξΥΑ στη Λάρισα 
κος Α. Χαρακόπουλος.

4.  η κα. Αντιπεριφερειάρχης αφού δέχθηκε αντιπροσωπεία των αποστράτων, μας εγνώρισε ότι συμπαρί-
σταται στα δίκαια αιτήματά μας και δεσμεύθηκε να τα προωθήσει στους αρμοδίους Φορείς . 

5.  Ο αγώνας συνεχίζεται ενωτικά με την επόμενη συγκέντρωση ή και άλλες μορφές κινητοποιήσεων που 
θα  γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ,  Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού       

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

ΘΕΜΑ 10  
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΣΧΕΤ.: α) Ν.Δ. Υπ.' αριθ. 1171/1972 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, όπως ισχύει σήμερα.
β) Π.Δ. Υπ.' αριθ. 576/1978 Περί κυρώσεως κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως 
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
γ). Φ.932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ 216/Β/93 από 31 Μαρτίου 1993, Υπουργικές Αποφάσεις και 
Εγκρίσεις (1) Τροποποίηση κοινής Αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με 
θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)» και ΦΕΚ 472/Β/93 από 29 
Ιουνίου 1993.
δ) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φ. 932/2/3485/Σ.46985 από 20 Μαΐου 2013.
ε) ΦΕΚ αριθμ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ από 4-6-2013

1.  Μετά από μυστική ψηφοφορία βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 του νόμου 1911/1990 περί εισαγωγής γυναι-
κών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις «ΦΕκ 
166/τεύχος Α'» με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1171/72 «περί Ενώσεων Αποστράτων 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» ΦΕκ 82/τεύχος Α', εξελέγη με πλειοψηφία ως Διευθύνων Σύμ-
βουλος ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ.

2.  Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, οριζόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη προτάση του Προέδρου (Π.Δ. 576/1978 άρθρο 12 
παρ. 10) και κατόπιν αυτού ορίστηκε ο Πλοίαρχος (Ε) εα Χαράλαμπος Αϊδίνης ΠΝ.

3.  To Δ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΕΔ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 26/13                     Ημερομηνία 16 lουνίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αριθμ. Πρωτ: 212                                             Ημερομηνία 8 Ιουλίου 2013

1.  0ι Πρόεδροι των τριών θεσμικών Ενώσεων και στα πλαίσια των ενεργειών τους για τη μη περαιτέρω 
περικοπή των συντάξεων των Αποστράτων για τα έτη 2014-2016 συναντήθηκαν την 13-06-2013 με 
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο. Π. Παναγιωτόπουλο. Στη συνάντηση παρέστη και ο Πρόεδρος της 
επιτροπής για το νέο μισθολόγιο κος. Α. Οικονόμου. 

2.  Στη συζήτηση οι Πρόεδροι παρουσίασαν τα επιχειρήματα των Ενώσεων που εδράζονται κυρίως στο οτι 
με τις περικοπές που τελικά έγιναν το 2013, μόνο για το τμήμα αναπροσαρμογής των συντάξεων στους 
μισθούς των εν ενεργεία, έχει καλυφθεί το απαιτούμενο για την περίοδο 2014-16 ποσό και ανέλαβαν 
την υποχρέωση να αποστείλουν τεκμηριωμένα στοιχεία στον κο. Υπουργό για χρήση του κατά τις επαφές 
του με το Υπουργείο Οικονομικών. 

3.  Παράλληλα παρουσίασαν τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Απόστρατοι με τις μέχρι 
τώρα 10 περικοπές στις συντάξεις τους και στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων, οι οποίες τους 
καθιστούν τους πλέον αδικημένους στο σύστημα περικοπής αποδοχών. 

4.  κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε και τυπικά η συμμετοχή των Ενώσεων στην επιτροπή για το νέο 
μισθολόγιο και το ΥΠΕΘΑ θα εκδώσει σχετική εγκύκλιο 

5.  η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και εκφράστηκε η πρόθεση του κου Υπουργού για στήριξη 
των αιτημάτων αυτών. 

6.  0 κος Υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα αναγραφέντα σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουρ-
γού στο κΥΣΕΑ και τις περικοπές περίπου 1 δισ. € στον προυπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.

Αντιστράτηγος εα Π. Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Αντιναύαρχος εα Σ. Περβαινάς ΠΝ,  Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού       

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

ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΝ
α.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΑΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
β.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΑΑΝ (ΧΑΝΙΑ) ΚΡΗΤΗΣ 
γ.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΑΑΝ ΠΟΡΟΥ
δ.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΑΑΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ε.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΑΑΝ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
στ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΑΑΝ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΤΡΩΝ) 

ΘΕΜΑ: «Διορισμός Νέων Μελών Διοικητικών Συμβουλίων  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΑΝ». 

ΣΧΕΤ:  α) Ν.Δ. Υπ’ αριθ. 1171/1972 Περί Ενώσεων Αποστράτων Aξιωματικών  Ενόπλων Δυνά-
μεων, όπως ισχύει σήμερα. 

β) Π.Δ. Υπ’ αριθ. 576/1978 Περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως 
Αποστράτων Αξιωματικών  Ναυτικού.
γ) Ν.1911/11-12-1990 ΦΕΚ 166 Α΄ τεύχος (Άρθρο 14).
δ) Πρακτικό Δ.Σ./ΕΑΑΝ υπ΄αριθμ. 06/27-6-2013 θέμα 1ο.    

1.  Σας γνωρίζουμε ότι κατά  τη συνεδρίαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ της 27/6/2013 Πρακτικό υπ΄αριθμ. 06 Θέμα 
1ο απεφασίσθη o διορισμός νέων Μελών των Δ.Σ. των Παραρτημάτων ΕΑΑΝ ως ακολούθως:

Α. ΣΤΟ Δ.Σ./ΕΑΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
1. Αρχιπλοίαρχος ε.α. κΟΥΤΣΟΥκΟΣ Γεώργιος ΠΝ Πρόεδρος 
2. Πλοίαρχος  ε.α. ΣΑκΕΛΑρΙΟΥ Ιωάννης ΠΝ Αντιπρόεδρος 
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΜΑκΕΔΟΝΑΣ Γεώργιος ΠΝ Μέλος 
4. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΛΑΘΟΥρηΣ Αναστάσιος ΠΝ Μέλος
5. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΕρΔΙκΟΥρηΣ Ανάργυρος ΠΝ Μέλος
Αναπληρωματικοί 
1. Αντιναύαρχος ε.α. ΠΑΝΝΟΥ Πέτρος ΠΝ 1ος Αναπληρωματικός
2. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΓΑρΕΙΟΣ Ιωάννης ΠΝ 2ος Αναπληρωματικός
3. Αντιπλοίαρχος (Ε)  ε.α. ΣκΑρΛΑΤΟΣ Αθανάσιος ΠΝ 3ος Αναπληρωματικός
4. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΜΑΜΜηΣ Ιωάννης ΠΝ 4ος Αναπληρωματικός
5. Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΜΑρΟΥΔηΣ Βασίλειος ΠΝ 5ος Αναπληρωματικός
6. Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΛΕΝηΣ Ιωάννης ΠΝ 6ος Αναπληρωματικός

Β. ΣΤΟ  Δ.Σ./ΕΑΑΝ (ΧΑΝΙΑ) ΚΡΗΤΗΣ
1. Αντιπλοίαρχος ε.α. Ε. ΣΤΑΜΑΤΑκηΣ ΠΝ Πρόεδρος 
2. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. κ. ΠΑΠΑΔηΜηΤρΙΟΥ ΠΝ Αντιπρόεδρος  
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α Ι. ΦρΑΓκΟΥ  ΠΝ Μέλος 
4. Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Χ. κΑΠΑρΑΛΙΩΤηΣ  ΠΝ Μέλος 
5. Ανθυποπλοίαρχος  (Ε) Δ. ΤΣΑκΑΛΙΑΣ  ΠΝ  Μέλος
Αναπληρωματικοί 
1. Υποναύαρχος ε.α. Β. ΤΣΙΤΩΝΑκηΣ ΠΝ 1ος Αναπληρωματικος   
2. Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Π. ΣκΟΥρΤηΣ ΠΝ 2ος Αναπληρωματικός

 Γ. ΣΤΟ Δ.Σ./ΕΑΑΝ ΠΟΡΟΥ
1. Αρχιπλοίαρχος (Δδ) ε.α. Γ. ΑΛΙΦΕρηΣ ΠΝ Πρόεδρος 
2. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ι. ΤρΑΣΑΝηΣ ΠΝ Αντιπρόεδρος 
3. Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΑΝΟΥ ΠΝ Μέλος 
4. Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. Τ. ΤΣΟΓκΑΣ ΠΝ Μέλος
5. Ανθυπασπιστής ΛΣ  ε.α. Δ. ΠΟΛΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος

Δ. ΣΤΟ Δ.Σ./ΕΑΑΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1. Αρχιπλοίαρχος ε.α. Δ. ΤΣΑΪΛΑΣ ΠΝ Πρόεδρος 
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2. Υποναύαρχος ΛΣ (ε.α.) κΑΛΑΦΑΤηΣ  ΘΕΟΤΟκηΣ Αντιπρόεδρος 
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. κ. ΕΠΙΤρΟΠΟΥ  ΠΝ Μέλος 
4.Ανθ/στής ΛΣ (ε.α.) Δ. ΓΟΓΟΔΩΝηΣ Μέλος
5. Ανθ/ρχος  (Ε) ε.α. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Μέλος

Ε. ΣΤΟ  Δ.Σ./ΕΑΑΝ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 
1. Υποναύαρχος (Μ) ε.α. Δ. κΟΥΤΣΟΔΟΝΤηΣ ΠΝ Πρόεδρος  
2. Σημαιοφόρος (Ε) ΣΠ. ΜΕξΙΑΣ ΠΝ Αντιπρόεδρος
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΑΘ. ΜΕΤΑΛΛηΝΟΣ ΛΣ Μέλος 
4. Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΣΠΥρ κΟΛΟΒΟΣ ΠΝ Μέλος
5. Ανθυπασπιστής (Ε) ε.α. ΑΛΕξ. ΜΑρΤΙΝΟΣ ΠΝ Μέλος
Αναπληρωματικοί 
1. Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΣΤΕΦ. ΑΝΘηΣ 1ος Αναπληρωματικός
2. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Χ. κΑΝΤΑρΕΛηΣ ΠΝ 2ος Αναπληρωματικός
3. Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ι. ΔρΑΠΑΝΙΩΤηΣ ΠΝ 3ος Αναπληρωματικός
4. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. κ. κΑΝΤΑρΕΛηΣ ΠΝ 4ος Αναπληρωματικός

ΣΤ. ΣΤΟ Δ.Σ./ΕΑΑΝ Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 
1. Αρχιπλοίαρχος ε.α. Πέτρος ΓΕΩρΓΟΥΛΑκηΣ ΠΝ Πρόεδρος 
2. Πλωτάρχης  ΛΣ  ε.α. Ανδρέας κΑΛΛΙΓΑΣ Αντιπρόεδρος 
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α Ανδρέας ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΠΝ Μέλος 
4. Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Δημήτριος ΧρΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Μέλος
5. Πλωτάρχης ΛΣ  ε.α. κων/νος κΑΛΟΓΕρηΣ Μέλος

2. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας. 
3.  Ο διορισμός των ανωτέρω Μελών άρχεται την 1η Ιουλίου 2013 είναι τριετής και λήγει την 15-7-

2016.
4.  Με μέριμνα των νέων Προέδρων να συγκροτηθούν σε Σώμα τα νέα Διοικητικά Συμβούλια,  να επιλέξουν 

τους Γραμματείς και τους Ταμίες και να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΑΝ τα ονοματεπώνυμα αυτών.
5.  Συνιστάται στους Προέδρους να ενημερώσουν τα νεοδιορισμένα Μέλη των Παραρτήματων τους στα 

νέα καθήκοντα τους. 
6.  καθήκοντα και δραστηριότητες των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Παραρτήματων ΕΑΑΝ, όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ, Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ 

• •

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΕΔ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 29/13                   Ημερομηνία  02 Ιουλίου 2013

Με αφορμή μία δήθεν ανακοίνωση των Προέδρων των Παραρτημάτων των τριών Ενώσεων στα Χανιά, 
που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ως προβοκάτσια κατά των τριών θεσμικών Ενώσεων γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα:
α.  Το υπόψη κείμενο είναι μεταβίβαση πρότασης Μελών των Παραρτημάτων των Χανίων που διαβιβά-

ζεται από τους τοπικούς Προέδρους στις τρεις Ενώσεις ως αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου με 
τα Μέλη τους.

β.  Το κείμενο είναι σαφές, γιατί προτείνει μία πράξη στα πλαίσια πολλών που έχουν κατά καιρούς κατα-
τεθεί, οι οποίες εξετάζονται και άλλες γίνονται αποδεκτές από το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών 
Ενώσεων, που έχει και την τελική ευθύνη και άλλες απορρίπτονται. Υπενθυμίζουμε πρόταση για κατά-
ληψη στρατοπέδων, που απερρίφθη.

γ.  Το έγγραφο των Προέδρων των Παραρτημάτων είναι εσωτερικό έγγραφο προς τις Ενώσεις και το 
δημοσιοποιηθέν αποτελεί προϊόν υποκλοπής.

δ.  Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών θεσμικών Ενώσεων είναι αντίθετο προς την πρόταση που τίθεται 
και το έχει δείξει και στην πράξη, γιατί πέραν των άλλων πρεσβεύει ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ είναι θεσμός και 
οφείλουμε όλοι να τον προστατεύουμε.

ε.  Τώρα που οι διάφοροι αντίπαλοι των τριών θεσμικών Ενώσεων αρχίζουν να διαλύονται, μετέρχονται 
του μοναδικού ρόλου που τους έχει απομείνει, άλλωστε τον ξέρουν πολύ καλά, της 5ης Φάλλαγας, 
αλλά οι τρεις Ενώσεις με το κύρος και την υποστήριξη των Μελών τους δεν θα πέσουν στην παγίδα που 
τους έχουν στήσει να έλθουν σε ρήξη με τον Α/ΓΕΕΘΑ και με πολλά Μέλη τους,  που δεν συμφωνούν 
με την πρόταση των Παραρτημάτων Χανίων.

Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Υποστράτηγος  Ε. Δανιάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
 Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ     
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Υποπτέραρχος Κ. Δελλής Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
                                        
Για την ακρίβεια 
Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν.ε.α.  
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1.  Μετά την Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ, το νέο 
κανονισμό παραθερισμού Μελών ΕΑΑΝ 2013 
και  τα λοιπά σχετικά, αποφασίστηκε,  ο παρα-
θερισμός σε Ιδιωτικά ξενοδοχεία-Πανσιόν και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια για το έτος 2013. 

2.  Στον προϋπολογισμό ΕΑΑΝ 2013 έχει προβλε-
φθεί σχετική πίστωση για τον παραθερισμό σε 
ιδιωτικά ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια Μελών της ΕΑΑΝ Π.Ν. κΑΙ Λ.Σ.  

3.  Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με 
τα παρακάτω ποσά:

 α) Για δύο δικαιούμενα άτομα 40 ευρώ ημερησίως 
το μέγιστο συνολικά 400 ευρώ.
β) Για κάθε άτομο δικαιούμενο 30 ευρώ ημερησίως  
το μέγιστο συνολικά 300 ευρώ.
γ) Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον όλα τα δικαι-
ούμενα παιδιά 45 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συ-
νολικά τα 450 ευρώ.

Παρατηρήσεις: 
Δύνανται οι παραπάνω να παραθερίζουν περισσό-
τερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει 
λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές 
χωρίς να υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 400 
ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ αντίστοιχα.
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη της 
επιδότησης τα οποία θα υποβληθούν στη Χρηματική 
Διαχείριση ΕΑΑΝ μετά τον παραθερισμό το αργότε-
ρο  μέχρι 30-10-13  είναι τα κάτωθι:
α. Επίσημη απόδειξη από το ιδιωτικό ξενοδοχείο – 
πανσιόν – ενοικιαζόμενο δωμάτιο, αναφέροντας το 
ποσόν και ονομαστικά τα μέλη που διανυκτέρευσαν 
και τον αριθμό ταυτότητας ΕΑΑΝ.
β. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι 
παραθέρισαν στο τάδε ξενοδοχείο στις τάδε ημε-
ρομηνίες και με ποια μέλη της οικογένειάς τους, 

με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από κΕΠ-
ΕΛΑΣ και ΕΑΑΝ. 
γ. Πίνακας  δικαιουμένων  παραθερισμού από την 
ΕΑΑΝ.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 
Δήμο, για όσους έχουν παιδιά ή άλλα άτομα ειδι-
κών κατηγοριών  δικαιούμενα παραθερισμό. Για 
μονογονεϊκές οικογένειες απαιτείται πιστοποιητικό 
που να φαίνεται η ιδιότητα της μονογονεικής ή Υπ. 
Δήλωση του νόμου 1599/1986 από τον ενδιαφε-
ρόμενο που να βεβαιώνει αυτό. 
5.  η επιλογή γίνεται με τη μοριοδότηση κάθε μέ-

λους σύμφωνα με τα σχετικά. 
6.  κάθε μέλος δικαιούμενο παραθερισμού έχει την 

δυνατότητα να επιλέγει οποιοδήποτε ξενοδο-
χείο, πανσιόν, ενοικιαζόμενο δωμάτιο είναι της 
αρεσκείας του – συνεννοούμενο προς τούτο με 
το ξενοδοχείο και για τις ημερομηνίες παραθε-
ρισμού από 1/6/2013 μέχρι 30/9/2013.

7.  Δικαιούμενα άτομα παραθερισμού είναι το Μέ-
λος, ο/η σύζυγός του (της) και ένα ανήλικο ή 
σπουδάζον παιδί μέχρι την ηλικία των 25 ετών 
και άτομα ειδικών κατηγορίων.

Από την ΕΑΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑμΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ν. Π. Δ. Δ.

Αριθμ. Πρωτ: 166                                                                 Αθήνα 24-05-13

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1. Στη συνέχεια του σχετικού (α) και της πρό-
σκλησης του ΥΦΕΘΑ κου Π. καράμπελα, για την 
κατάθεση των απόψεων των Ενώσεων Αποστρά-

των, επί του θέματος, διαβιβάσαμε στον Πρόεδρο 
της επιτροπής που συστάθηκε για να εκπονήσει 
μελέτη για τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) Ταξίαρχο Δ. 
Χατζή της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, το σχετικό (β), το οποίο σας 
διαβιβάζουμε συνημμένα. 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Αμύνης κο Π.Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ : ΥΦΕΘΑ κο Π.Καράμπελα
              ΥΦΕΘΑ κο Δ.Ελευσινιώτη
              Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο
              Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Α.Τσέλιο
              Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.
              Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Ε.Τουρνά
              Α/Λ.Σ.-ΑΚΤ Αντιναύαρχο Μπαντιά Λ.Σ.
              Α/ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο Γ.Παπαγιαννόπουλο
              Πρόεδρο Μ.Τ.Ν.
              Ε.Α.Α.Σ
              ΕΑΑΑ
             
ΘΕΜΑ : «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού».

ΣΧΕΤ : α.-ΣΓ ΥΦΕΘΑ κου Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Φ 900/59/196283 από 19-09-12
            β.-ΕΑΑΝ Αριθ.πρωτ. 863 από 16-10-2012 

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ

Eπιδοτήσεις-Δικαιολογητικά  Παραθερισμού μΕΛΩΝ ΕΑΑΝ έτους 
2013 σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια
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Το αυτό δε έπραξε και η ΑΝΕΑΕΔ, με την κατά-
θεση αναλυτικού υπομνήματος την 28-9-2012. 

2. Αντί όμως να λάβουμε γνώση της εν λόγω 
μελέτης, ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, η οποία ση-
μειωτέον έπρεπε να είχε περατωθεί εντός του 
Οκτωβρίου 2012, πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως 
ότι η ΓΔΟΣΥ με έγγραφό της ζητάει από τα Γ.Ε. 
με προθεσμία ενός μηνός να προτείνουν τρόπο, 
διαδικασία και χρονοδιάγραμμα της ενοποίησης 
των τριών Μετοχικών Ταμείων και των κλάδων 
Οικονομικής Ενίσχυσης σε ένα ενιαίο Μετοχικό 
Ταμείο, που υποδηλώνει σαφώς την απόφαση 
του ΥΠΕΘΑ για άμεση ενοποίηση των τριών ΜΤ.

3. Οι απόστρατοι, ως μερισματούχοι, είναι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι για το μέλλον του ΜΤ τους, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση του ΜΤΝ, γιατί κατέ-
βαλαν τις εισφορές τους καθόλη τη διάρκεια του 
εργασιακού τους βίου και επομένως θεωρούν 
ότι πρέπει να έχουν λόγο σε οποιαδήποτε αλλαγή 
αφορά στη δομή, λειτουργία και απόδοσή του. 

Άλλωστε σκοπός των ΜΤ είναι η παροχή μερι-
σματικών εισοδημάτων στους αποστράτους. Δεν 
παραβλέπουμε βέβαια και την αναγκαιότητα της 
βιωσιμότητας των ΜΤ, επ’ ωφελεία των επερχο-
μένων γενεών αποστράτων, που ως εν ενεργεία 
σήμερα, καταβάλλουν ανάλογες εισφορές, προσ-
δοκώντας την απόδοσή τους.

4. Το ΜΤΝ  ενώ ήταν ένα νοικοκυρεμένο και 
βιώσιμο Ταμείο, μετά το P.S.I. κατάντησε προβλη-
ματικό. Συνολικά από το 2010, μέχρι και σήμερα 
το μέρισμα του ΜΤΝ έχει μειωθεί σωρευτικά κατά  
57,5 % και το ΕκΟΕΜΝ  κατά 60,5 %. 

Το ΜΤΝ “συνέβαλε“ στη σωτηρία της πατρίδας, 
με απώλεια του 69,42% του αποθεματικού του 
(70 περίπου εκ. από τα 100 εκ. που είχε). 

Συνεπεία αυτού, που έγινε χωρίς καν να ερω-
τηθούμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι και δεν 
έχουμε δυνατότητα να συνεισφέρουμε σε άλλη 
“σωτηρία“, εν προκειμένω ΜΤΣ, η κατάσταση του 
οποίου οφείλεται και σε πράξεις - παραλείψεις 
των Διοικήσεών του.

5. Με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται πε-
ραιτέρω μείωση, λόγω της οικονομικής δυσπρα-
γίας που πλήττει το ΜΤΝ. η δυσπραγία αυτή οφεί-
λεται αφενός στην υποχρηματοδότησή του, που 
περιλαμβάνει και τις συνέπειες του PSI (μείωση 
εισφορών εν ενεργεία, απώλεια τόκων, απώλεια 
ενοικίων από κτίρια ιδιοκτησίας του, μείωση κοι-
νωνικών πόρων), αφετέρου δε στην αύξηση των 
αποστρατειών, που πυροδοτήθηκαν από τις νέες 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις των στρατιωτικών και 
την ανασφάλεια της οικονομικής κρίσης.

6. Το Μ.Τ.Ν., όπως άλλωστε και τα άλλα δύο 
Μ.Τ. παρά τη βίαιη ένταξή τους στους φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης, με την οποία διαφωνούμε 
κάθετα, δεν είναι Επικουρικό Ταμείο, γιατί ου-
δέποτε χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, ούτε έλαβε ποτέ τις εργοδοτικές 
εισφορές που προβλέπονται από το ν. 2084/92 
και παρέχει μη εγγυημένα μερισματικά εισοδή-
ματα στους αποστράτους και όχι επικουρικές 
συντάξεις. 

κατά συνέπεια, αντιτιθέμεθα σε οποιασδήποτε 
μορφής μη στέρεη και με κρυφή ατζέντα, αλλαγή 
νομικής υπόστασης των Μετοχικών Ταμείων, κα-
θώς και σε οποιαδήποτε «διολίσθησή» τους στην 
προοπτική της επικουρικής ασφάλισης, τη στιγμή 
που είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το Δημόσιο θα 
απαλλαγεί από τις «εργοδοτικές εισφορές» των 
επικουρικών Ταμείων.

7. Αναφορικά με την ενοποίηση των τριών Μ.Τ., 
δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν αποδεχόμαστε 
οποιασδήποτε μορφής σκέψεις, συζητήσεις  ή 
κινήσεις στην κατεύθυνση της ως άνω ενοποίη-
σης εάν δεν εξασφαλισθούν και υλοποιηθούν τα 
παρακάτω προαπαιτούμενα (προϋποθέσεις):

α. Θεσμοθέτηση, εξασφάλιση και διάθεση 
πρωτογενών πόρων και όχι προερχομένων από 
μειώσεις συντάξεων ή χρήσης άλλων λογιστι-
κών τεχνασμάτων, (έχουν κατατεθεί επισήμως 
σχετικές προτάσεις τόσο από την ΕΑΑΝ όσο και 
την ΑΝΕΑΕΔ) για:

(1) Την πλήρη εξόφληση των χρεών του ΜΤΣ, τα 
οποία εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 200 εκατ. €.

(2) Τη σταθεροποίηση όλων των Μετοχικών 
Ταμείων, ώστε, κατ’ ελάχιστο και αρχικά, να δύ-
νανται να εξασφαλίσουν τα μερισματικά εισοδή-
ματα της 31-12-2012.

(3) Τη δημιουργία αποθεματικού, ικανού να κα-
λύψει τις ταμειακές ανάγκες τουλάχιστον ενός 
έτους, για όλα τα Ταμεία.

β. Δημιουργία ενιαίου θεσμικού και λειτουργι-
κού πλαισίου, που να προδιαγράφει σύγχρονους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επ’ ωφελεία 
των μετόχων τους και να εξασφαλίζει:

(1) Πλήρη εξομοίωση των «μερισματικών 
βαθμών» μεταξύ των αποστράτων των τριών 
κλάδων των Ε.Δ., αλλά και των προερχομένων 
από το ΛΣ-ΕΛΛ.ΑκΤ και την ΕΛΑΣ και απαλοιφή 
των υφισταμένων στρεβλών διαφοροποιήσεων, 
ανεξαρτήτως έτους αποστρατείας.

(2) Πλήρη διαχωρισμό και οικονομική αυτοτέ-
λεια του ΒΟΕΑ, ώστε να σταματήσει να τροφο-
δοτεί τα μερίσματα, εις βάρος των δικαιωμάτων 
των παιδιών μας και τη δημιουργία καταστάσεων 
αδυναμίας καταβολής τους, όπως αυτή που συ-
νέβη στο ΜΤΣ.

3) Πλήρη εξίσωση των υποχρεώσεων, αλλά 
και δικαιωμάτων, ανά βαθμό - κλιμάκιο και έτη 
υπηρεσίας.

(4) Εξασφάλιση κατά το δυνατόν αναλογικής 
συμμετοχής του ΛΣ-ΕΛΛ.ΑκΤ και της ΕΛΑΣ σε 
κοινωνικούς πόρους, σύμφωνα με προτάσεις 
που επίσης έχουν κατατεθεί.

γ. Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμό-
τητας από ενιαία αρχή-φορέα με τις αυτές παρα-
δοχές και προϋποθέσεις, για το κατά πόσον και 
πώς θα είναι βιώσιμο ένα ενιαίο ΜΤ.

δ. Στα πλαίσια αυτά τίθενται και τα κατωτέρω 
που θα πρέπει να εξετασθούν:

(1) Μεταφορά των συντάξεων των υπαλλήλων 
του ΜΤΣ στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, 
όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υπαλ-

λήλους των ΝΠΔΔ.
(2) η απεξάρτηση των Ταμείου Αλληλοβοηθεί-

ας των πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΣ (ΤΑΥΜΤΣ) 
και Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλ-
λήλων (ΤΑΜΠΥ) από το ΜΤΣ.

(3) Έλεγχος για το εάν έχουν εισπραχθεί από το 
ΜΤΣ, όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες κρατή-
σεις από ενταλματοποιηθείσες δαπάνες εξόφλη-
σης προμηθειών κυρίου υλικού , συμβάσεων προ 
του έτους 2000.

ε. Μη μεταβολή επί τα χείρω της παρούσας βι-
ωσιμότητας των Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. και επαναφορά 
των παροχών τουλάχιστον στα επίπεδα της 31-
12-2012.

στ. Διατήρηση της οικονομικής διαχείρισης και 
αυτοτέλειας της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
των τριών Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών 
αυτών, για  χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, 
μέχρις εξασφάλισης όλων των προϋποθέσεων 
ενοποίησης.

ζ. Διατήρηση της ξεχωριστής ανά Ταμείο - Όπλο 
διαχείρισης των κοινωνικών πόρων, μέχρις της 
πλήρους ενοποιήσεως αυτών, κάτω από τα ανω-
τέρω προαπαιτούμενα. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να επιση-
μάνουμε, ότι το ΜΤΝ έχει υποστεί τις υψηλότερες 
από τα άλλα δύο Ταμεία απώλειες από το PSI, 
ενώ το άθροισμα των μερισματικών εισοδημά-
των (ΜΤΝ-ΕκΟΕΜΝ) των αποστράτων του ΠΝ, 
δεν είναι σήμερα υψηλότερα από τα αντίστοιχα 
του (ΜΤΣ-ΕκΟΕΜΣ).

8. κύριε Υπουργέ, η δημιουργία ενός ενιαίου 
ΜΤ δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μία συνένωση 
τριών προβληματικών Ταμείων, για να δημιουρ-
γηθεί ένα μεγαλύτερο ενιαίο πρόβλημα. 

Ούτε βέβαια είναι αποτελεσματικό εν τέλει να 
προωθηθεί μία άμεση ενοποίηση των ΜΤ, χωρίς 
ωστόσο να επιλύεται το παραμικρό πρόβλημα του 
ΜΤΣ, ενώ την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλα σε 
κατάσταση χρεοκοπίας. 

9. Σε μία εποχή που οι απόστρατοι έχουν υπο-
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στεί τις μεγαλύτερες και πιο άδικες περικοπές από 
όλο τον Ελληνικό Λαό, σας καλούμε ως αρμόδιος 
Υπουργός να προστατέψετε ό,τι έχει απομείνει και 

όχι να οδηγήσετε και τα τρία ΜΤ στον γκρεμό και 
κυρίως να μην μας θέτετε σε αντιπαράθεση με 
τους συναδέλφους του Σ.ξ.

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Για την ΕΑΑΝ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σ. Περβαινάς Π.Ν.
Για τον Σ.Α./ΣΝΔ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.
Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν. Γενοβέλης Π.Ν.
Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ. Μπεζεριάνος Π.Ν.
Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επικελευστής ε.α. Ε. Σφακτός Π.Ν.
Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Βασιλείου Π.Ν.
Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ. Καλαρώνης Λ.Σ.
Για τον ΣΑ/ΣΣΑΣ ο Πρόεδρος Αρχιπλοίαρχος(Ο) ε.α. Ι. Αντωνιάδης Π.Ν.
Για την ΑΝΕΑΕΔ η Α' Αντιπρόεδρος Υποπλοίαρχος ε.α. Α. Βλαχοπούλου Π.Ν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ ΕΔ Ν.Π.Δ.Δ.
Αριθ.Πρωτ. 210                                            Ημερομηνία  04 Ιουλίου  2013

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-
σεων Αποστράτων Αξιωματικών, το οποίο εκπρο-
σωπεί 100.000 αποστράτους, επί τη αναλήψει των 
καθηκόντων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σας 
συγχαίρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο 
που έχετε αναλάβει τη δύσκολη αυτή περίοδο για 
την Πατρίδα μας. Τα ίδια ευχόμεθα στην Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα. Φ. Γεννηματά, 
που γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Άμυνας και στον Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας κο Α. Δαβάκη.

2.-Θα θέλαμε να σας συναντήσουμε για να σας 
διατυπώσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. με 

κυριότερο το οικονομικό, που διαρκώς διογκώνε-
ται. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε στην πα-
ρούσα τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα 
αυτό, ώστε στη συνάντησή μας να γίνει ενδελεχής 
και σε βάθος συζήτηση. 

3.-Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
πλέον οι Απόστρατοι είναι η επιβίωσή τους, γιατί 
με τις μέχρι τώρα περικοπές που έχουν γίνει σε 
συνδυασμό με τους υπερβολικούς φόρους που 
καλούνται να πληρώσουν, οι συντάξεις που λαμ-
βάνουν δεν φθάνουν να καλύψουν τα απαραίτητα 
προς το ζην. Για το λόγο αυτό οι Απόστρατοι δεν 
μπορούν να υποστούν νέα μείωση για το 2014 ούτε 
κατά 1€.

4.-Πιο συγκεκριμένα:
α.-Οι μειώσεις που υφίστανται οι Απόστρατοι δεν 

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δ. Αβραμόπουλο
ΚΟΙΝ  :  Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φ. Γεννηματά  

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Α. Δαβάκη 

επηρεάζουν τον Π/Υ του Υ.ΕΘ.Α., αλλά τον κρατικό 
Π/Υ, από τον οποίο πληρώνονται όλοι οι συνταξι-
ούχοι του Δημοσίου, πλην όμως οι συντάξεις τους 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το μισθολόγιο των 
εν ενεργεία συναδέλφων.

 β.-Οι Απόστρατοι:
 -Έχουν υποστεί μέχρι τώρα 12 μειώσεις στις 

συντάξεις τους με απότέλεσμα αυτές να περικο-
πούν μέχρι 60%.

-Λαμβάνουν πλέον, το 40% του μισθού των εν 
ενεργεία, ενώ ο νόμος προβλέπει αναπλήρωση 
από 80% έως 70% το 2017.

-Έχουν φτάσει να λαμβάνουν τις μικρότερες 
συντάξεις από όλους τους συνταξιούχους του Δη-
μοσίου.

-Ενώ όταν  θεσπίστηκε το ενιαίο μισθολόγιο στο 
Δημόσιο, δεν περιεκόπησαν εξ επαγωγής οι συντά-
ξεις των ήδη συνταξιούχων, στους Αποστράτους 
όταν περικόπτονται οι μισθοί των εν ενεργεία αυ-
τομάτως περικόπτονται οι συντάξεις και σε αυτούς, 
με αναδρομικότητα.

γ.-Οι Απόστρατοι ενώ υφίστανται μειώσεις στις 
συντάξεις τους εξ επαγωγής, όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, παράλληλα υφίστανται και τις μειώσεις 
που επιβάλλονται στους συνταξιούχους του Δη-
μοσίου, με αποτέλεσμα να υφίστανται στην ουσία 
διπλές μειώσεις.

δ.-Με τη μείωση κατά 18% μεσοσταθμικά στους 
μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ. 
και των Σ.Α., που έχουν συμφωνήσει οι αντιμιλι-
ταριστές του Υπουργείου Οικονομικών, διέπραξαν 
ένα μεγάλο λάθος ή μία σκόπιμη πράξη, να διαλύ-
σουν το ηθικό των εν ενεργεία και να καταντήσουν  
επαίτες  τους  Αποστράτους. 

Επιβάλλουν αυτήν τη μεσοσταθμική μείωση όταν 
γνωρίζουν ότι τα 2/3 των στελεχών του στρατεύ-
ματος  λαμβάνουν  μισθό κάτω των 900 € και επο-
μένως δεν μπορούσαν να περικοπούν. Με αυτό 
τον τρόπο για  μεσοσταθμική περικοπή 8% όπως 
ισχυρίζονται, περικόπησαν οι συντάξεις των ανω-
τάτων και ανωτέρων κατά ποσοστά 9-20 %. Πέραν 

των ανωτέρω, επήλθε ισοπέδωση στις συντάξιμες 
αποδοχές γιατί σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες 
περικοπές των συνταξιούχων του Δημοσίου, όλοι 
λαμβάνουν την ίδια περίπου σύνταξη.

ε.-Με τις  επελθούσες   μειώσεις, εκμηδενίσθη-
καν και τα επιδόματα κινδύνου των αποστράτων 
(πτητικά, υποβρυχίων, ειδικών δυνάμεων, κ.λπ), 
γιατί με τις αλχημείες  του Υπουργείου Οικονομι-
κών, όσο μεγαλύτερα ήταν αυτά τα επιδόματα, τόσο 
περισσότερο “κουρεύτηκαν“οι οικείες συντάξεις. 

Τι να πούμε στους φύλακες των ελληνικών αι-
θέρων, των ελληνικών θαλασσών και στους άν-
δρες των Ειδικών Δυνάμεων όταν μας παραπονού-
νται ότι η Πατρίδα είναι αγνώμων στην προσφορά 
τους;

στ.-κακώς έχουν συνυπολογισθεί στο άθροισμα 
των συντάξεων, που στη συνέχεια περιεκόπησαν 
κατά 5-15% οι Ε.κ.Ο.Ε.Μ. (Ειδικός Λογαρισμός Οι-
κονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων) του Σ.ξ, του 
Π.Ν.και της Π.Α, ενώ για αυτά έχει αποφανθεί το 
Νομικό Συμβούλιο του κράτους ότι δεν είναι Επι-
κουρικά Ταμεία.

ζ.-Το 2014 προβλέπεται περαιτέρω μείωση των 
συντάξεων μόνο για τους Αποστράτους ύψους 
161,8 εκ.€, το 2015 5,1 εκ.€ και το 2016 5,9  εκ.€, 
ενώ έχουν κρατηθεί από τις περικοπές του 2013, 
μόνο για την προσαρμογή των συντάξεων στους 
μισθούς των εν ενεργεία, 241 εκ.€ έναντι των 66,4 
εκ. € που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμ-
μα 2013-2016, άρα η μνημονιακή απαίτηση έχει 
εκπληρωθεί και μάλιστα τρία χρόνια πριν από το 
στόχο. Αντιστοίχως ποσόν 88 εκ. € έχει προβλε-
φθεί για τους εν ενεργεία για το 2014.

η.-Για να ολοκληρωθεί η ζοφερή εικόνα των 
αποδοχών των Αποστράτων, σας γνωρίζουμε ότι 
και τα μερίσματα που δίνουν τα Μετοχικά Ταμεία 
έχουν μειωθεί κατά 60%.

5.-Για όλα τα ανωτέρω σας επισυνάπτουμε τεκ-
μηριωμένα στοιχεία, ενώ σας παρακαλούμε να με-
ριμνήσετε να γίνει συνάντηση με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Σταικούρα/Γ.Λ.κ. και 
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το Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσε-
ων, παρουσία σας, για επιβεβαίωση των ποσών 
που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 4ζ.

6.-Πιο λεπτομερή στοιχεία, καθώς και άλλα θέ-
ματα που απασχολούν τους Αποστράτους θα τα θέ-
σουμε στη συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας.

Αντιστράτηγος  Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Υποστράτηγος  Ε. Δανιάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ     
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Υποπτέραρχος Κ. Δελλής Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια 
Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου, Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν.ε.α.  

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

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Αθήνα, 21 Μαΐου 2013
Αξιότιμοι/ες κύριοι, κυρίες, λάβαμε σήμερα το 
τεύχος 114, Μάρτιος-Απρίλιος 2013 του περιο-
δικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» και σας ευχαριστού-
με θερμά για την προσφορά και συνεισφορά σας 
στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.

Με εκτίμηση
Μίνα Ρόδη

Serials’ cataloger

Προσωπικό ενδιαφέρον

Το περιοδικό σας είναι πολύ ενημερωτικό με ενδι-
αφέρουσα ύλη για πολλαπλά θέματα. Θα ήθελα να 
σας παρακαλέσω να μου στέλνατε κι εμένα το περι-
οδικό αυτό, γι’ αυτό θα σας ήμουν πολύ υπόχρεος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Απόστολος Γ. Κόντης

Πολιτικός επιστήμων – Οικονομολόγος
Πανεπιστημίου Τυβίγγης – Βιέννης

τ. Σύμβουλος Πρεσβείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑμΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩμΑΤΙΚΩΝ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ν. Π. Δ. Δ.

Αριθ. πρωτ.: 209                                                                Ημερ.: 27-6-2013

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε τη λύπη μας για την παράδοση των καθηκόντων 
σας ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

η θητεία σας στη θέση αυτή, πέραν της επίλυσης πολλών προβλημάτων που απασχολούν τους 
Αποστράτους, μας ενέπνευσε το αίσθημα ότι ο Υφυπουργός ήταν πάντα δίπλα μας και μας περιέβαλε 
με αγάπη , εκτίμηση  και φροντίδα, πράγμα που δεν απαντάται στους μη στρατιωτικούς Υπουργούς. η 
γενικότερη στάση σας επιβεβαίωσε ότι τα στελέχη του Π.Ν. τηρούν τις παραδόσεις του Π.Ν. σε όποια 
θέση ευρίσκονται.

Σας ευχόμεθα καλή συνέχεια στον πολιτικό σας βίο, που η έννοια δεν είναι μόνο civilian, αλλά και 
political και προσμένουμε να σας βλέπουμε πάντα υγιή και δίπλα μας.

ΠΡΟΣ: Ναύαρχο Δ. Ελευσινιώτη Επίτιμο Αρχηγό Γ.Ε.Ν. 
            Πρώην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 

Χανιά 14/6/2013
ΠΡΟΣ: Αντιναύαρχο εα Σ. Περβαινά ΠΝ, Πρόεδρο ΕΑΑΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εμμένω στην απόφαση που σας είχα και προ-
φορικά ανακοινώσει κατά την τελευταία επίσκεψή σας στα Χανιά, ότι δηλαδή δεν επιθυμώ να συμμε-
τέχω στο νέο ΔΣ. η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από δέκα έτη πορείας στα καθήκοντα του Προέδρου 
της ΕΑΑΝ Παραστήματος κρήτης. Μιας πορείας που με τη δική σας συμπαράσταση αλλά και των Συνα-
δέλφων του εκάστοτε ΔΣ, θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη. Πιστεύω ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για τη 
σύσφιξη των σχέσεων των συναδέλφων αλλά και την προβολή του Πολεμικού μας Ναυτικού στην 
πόλη των Χανίων και γενικότερα της κρήτης. Επιθυμία μου είναι να παραδώσω τα καθήκοντά μου σε 
όποιον συνάδελφο εσείς επιλέξετε. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε τόσα χρόνια 
στο πρόσωπό μου και σας εύχομαι υγεία και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας.

Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης ΠΝ  
Πρόεδρος ΕΑΑΝ Παράρτημα Κρήτης
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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.

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

Διάφορα
•   Κωσταράς Γεώργιος,  υιός συναδέλφου, πτυχιούχος Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Εμφυτευματολογία-Οδοντιατρική,  Προ-
σθετική-Αισθητική Οδοντιατρική-Περιοδοντολογία. Αλεξ. 
Παπαναστασίου 93, Πειραιάς. Τηλ.: 210-4174697

•  Ο γιος του συναδέλφου Βασιλόνικου Ταβουλάρη, Νικόλαος, 
διατηρεί Γραφείο Τελετών. Τηλ.: 2109213398, 6972416761. 
Χαμηλές τιμές για οικογένεια ΠΝ και ΛΣ.

•  μαραθώνας-Κάτω Σούλι οικισμός Άνω Αύρα, Τεπελενίου 
18, πωλείται σε συναδέλφους οικόπεδο 600μ2 με σπίτι 66μ2.  

Τηλ.: 6974742625.
•  Μαθήματα πιάνου παραδίδει η μελπομένη Παναγιώτου, κόρη 

συναδέλφου, εμπειρία ωδείου, προσιτές τιμές, νότια προάστια. 
6936272497.

•   μιχάλης Ν. Κουμεντάκης,  πολιτικός μηχανικός, αναλαμ-
βάνει νομιμοποιήσεις-τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, υπογείων, 
ημιυπαίθριων κ.λπ. 210-2830215, 6970-883598.

•   Βισκαδουράκης Παύλος,  αρχιτέκτων-μηχανικός. Επισκευ-
ές-τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων, αυθαιρέτων. 210-5697097, 
6972317718.

•   ΝΕΑ μΑΚΡΗ, ΑΝΑΤΟΛΗ,  πωλείται σε συναδέλφους με 
ευνοϊκούς όρους νεόδμητο ρετιρέ 82μ2 με δώμα, ιδιόκτητη 
ταράτσα, ανεμπόδιστη και απεριόριστη θέα. 6943-48.70.54.

•  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόδμητα διαμερίσματα μονόχωρα, δίχωρα 
και τρίχωρα 35-65μ2  στο παράλιο Άστρος κυνουρίας κοντά 
στη θάλασσα. Δημ. μητσέας, Πλωτάρχης εα. Τηλ.: 27550-
51449, κιν.: 6944-50.34.23

•   Σταματία Καλαμαρά,  κόρη Αξ/κου εα ΠΝ, φοιτήτρια γερ-
μανικής φιλολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτι-
κού-Γυμνασίου σε χαμηλές τιμές. 210-49.63.927. κιν.: 697-
92.60.411.

•   μαντά Σταυρούλα,  γαλλικής φιλιλογίας πανεπ. Βουργουν-
δίας, κόρη συναδέλφου, παραδίδει σε φιλικές τιμές Γαλλικά 
όλων των επιπέδων. 210-90.26.294. κιν.: 694.34.80.231

•  Ασφαλιστικό γραφείο Σωμαρακάκη Κων/νου του Φρα-
γκίσκου. μεγάλες εκπτώσεις στο προσωπικό ΕΔ και εα. 
Συγγρού 122 Αθήνα, Τηλ.: 2130037873, fax: 2109233334, 
6944372327. somarakis@megabroker.gr

•  Γεώργιος και Χαράλαμπος Λουτσέτης, Πολιτικοί Μηχανικοί, 
εγγονοί Αντιπλοιάρχου εα ΠΝ αναλαμβάνουν άδειες, τοπογρα-
φικά, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά. 
Τηλ.: 28210927 και 6973 433780.

•  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο συναδέλφου 1600cc CITROEN 
σε τιμή ευκαιρίας, κυκλοφορίας 2005. 210-82.36.292. κιν.: 
6945-68.68.89.

•   Ευγενία Ν. Τζανετάκου,  χειρουργός οδοντίατρος, πτυχιού-

χος πανεπ. Αθηνών. Περικλέους 6 και Διομήδους, Μαρούσι 
(πλησίον ηΣΑΠ). 210-61.27.200. κιν.: 697-41.45.467.

•  Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και έκδοση βεβαιώσεων για 
πώληση σπιτιών. μακρή μαριάννα. Αρχιτέκτων μηχανι-
κός. Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 
6560015

•  Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις για ενοι-
κίαση-πώληση-μεταβίβαση σπιτιών και άδειες λειτουργίας 
καταστημάτων. μακρής Ιωάννης. Αρχιτέκτων μηχανι-
κός. Φανερωμένης 8, Χολαργός. Τηλ.: 6976005555 / 210, 
6560015.

•  Γραφείο Τελετών Καμαράτος  Λάζαρος Αξ/κος εα ΠΝ. Τελε-
τές, κάλυψη δαπάνης από χρήματα ταμείων. Δωρεάν διαδικα-
σίες, μεταφορά συντάξεων στους δικαιούχους. Φιδειππίδου 
25 Αμπελόκηποι. 210-7774503.

Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣμΑΝ –  
Αγ. Ιωάννη Ευβοίας
•  Ο.Τ. 194/7. κιν: 6937252500
•  Ο.Τ. 218/2. κιν: 6943485924, 6979863354
•  Ο.Τ. 263/7. Τηλ.: 210-8611486, κιν: 6944-844886
•  Ο.Τ. 235/8 (25.000€). Τηλ. 210-9026294, κιν. 6956039507.
•  Ο.Τ. 260/14 (25.000€). Τηλ. 210-4915300. κιν.: 

6981914201
• Ο.Τ. 233/2 τιμή 22.000€.Τηλ. 6976679510
•  Ο.Τ. 193/6 εγγύς παραλίας (ζώνη Β). Τηλ.: 210-4640151, κιν.: 

6943-486436.

Ενοικιάζονται δωμάτια
•  Στο Φραγγοκάστελο Χανίων ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με 

έκπτωση 40% για όλο τον χρόνο και 20% για την περίοδο από 
25/7 έως 31/8. Κα Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου. 
28210-90529, 697339577.   info@iriniapartments.gr   www.
iriniapartments.gr

•  Ενοικιάζονται διαμερίσματα (μονόχωρα-δίχωρα) στο Άστρος 
κυνουρίας πλήρως εξοπλισμένα, 50 μέτρα από την παραλία. 
Δημ. μητσέας, Πλωτάρχης εα. Τηλ.: 27550-51449, κιν.: 
6944-50.34.23.

•  Αγία Άννα Νάξου, ενοικιαζόμενα δωμάτια 10 μέτρα από την 
παραλία. Προσφορές Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Κων/νος Πα-
παδόπουλος, γιος συναδέλφου εα. 6981-81.46.81. www.
litsa-studios.gr

•  Πάτρα, παραπλεύρως ΤΕΙ, ενοικιαζόμενα φοιτητικά διαμερί-
σματα με αυτονομία, κλιματισμό, internet, κήπο, πάρκινγκ. 
Ειδικές τιμές σε παιδιά συναδέλφων. Αντιπλοίαρχος ΗΝ-ΣΝ 
Κοντοδήμος Κώστας. 2610-314933, 6977-129890.

Δεν είναι πολλοί που γνωρίζουν πως ο 
Παντελής Χορν, ο μεγάλος θεατρικός 
συγγραφέας ήταν αξιωματικός του Πο-

λεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. 
Οι ίδιοι θα απορούσαν ακούγοντας πως και ο 
καρκαβίτσας ήταν γιατρός στο Στρατό ξηράς, ο 
Βασίλης ρώτας το ίδιο καθώς και ο Παύλος Νιρ-
βάνας στο Ναυτικό. Τονίζεται το σημείο αυτό 
γιατί είναι εντυπωσιακό και για σημερινούς εν 
ενεργεία και απόστρατους γιατρούς των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Στους τελευταίους συγκαταλέ-
γονται και οι Αρ. Γιαννόπουλος από το Πολεμικό 
Ναυτικό (ΠΝ), η. Παπαδημητρακόπουλος, Γ. Πο-
λυράκης, Θ. Τσοχαλής, Αρ. Χαραλαμπάκης του 
Στρατού ξηράς (Σξ) για να αναφερθούν μόνον οι 
γνωστοί στον γράφοντα.

Οφείλουμε όμως να μνημονεύσουμε και άλ-
λων ειδικοτήτων όπως τους κ. Βάρφη, Δ. Για-
κουμάκη, Τ. κόρφη (ρομποτή), Δ. Τσιτσιπή (Σξ), 
εκ των λογοτεχνών που δε βρίσκονται πλέον 
μεταξύ μας, ενώ πολλοί συνεχίζουν εν ζωή να 
προσφέρουν με έργα τους. Από τους τελευταίους 
σημειώνουμε κυρίως από το ΠΝ, τους κ. καταγά, 
Γ. Παπαγεωργίου, Α. Χατζηνάκη, Γ. Μενουδάκη, 
ενώ δεν πρέπει να παραλειφθούν οι Α. Δημητρα-
κόπουλος, Π. καραμανώλης, κ. Δημητριάδης, Τ. 
Μασούρας, Δ. Λισμάνης, Μ. Μάστρακας, Ι. Πα-
λούμπης, Μ. Μπουζάκης, Αλ. Μαδωνής, Δ. Πα-
τσίλιας, η. Προκοπάκης, κ. Γκορτζής, Ι. Σταθό-
πουλος... Από Σξ σημειώνουμε τους Γ. Νταβαρί-
νο, Ε. Γκιτέρτσο, Ι. Πριόβολο και της Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΠΑ) τους η. Σβάρνα, Τάσο Μήνη, 

Νίκο Στάπα, Ν. κουρή...
Πρόσφατα η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 

(ΕΕΛ) οργάνωσε μία ιδιαίτερης σημασίας εκδή-
λωση, προς τιμήν αυτής της κατηγορίας των 
στρατιωτικών που εντρυφούν στη λογοτεχνία και 
γενικότερα περί την ιστορία, την τεχνολογία, την 
έρευνα... και συναφή. Οι ομιλίες και η έκθεση των 
βιβλίων εμφάνισαν μεγάλο αριθμό τέτοιων εκ-
δόσεων και ακούστηκαν τα παραπάνω ονόματα 
λογοτεχνών καλύπτοντας τους προερχόμενους 
από το Πολεμικό Ναυτικό και ελάχιστους (λόγω 
έλλειψης στοιχείων) εκ του Στρατού ξηράς και 
της Αεροπορίας.

Τονίστηκε από ομιλητή πως ως στρατιωτικός 
στην εκδήλωση αυτή «θεωρείται κάθε ένοπλος 
πολύχρονης θητείας οργανωμένος σε σύνολο 
ομοίων και υποκείμενος σε σταθερό κώδικα συ-
μπεριφοράς, με ομοιόμορφη εμφάνιση (στολή), 
με το αυτό Πνεύμα Σώματος, κοινούς στόχους 
και πιστό σε κανόνες και κώδικες υπακοής σε εξ 
αρχής διαμορφωμένη ιεραρχία βαθμών και τίτ-
λων».

Για τον τόπο μας, συνέχισε ο ομιλητής, ως τέ-
τοιους ξεχωρίζουμε τους επαναστατημένους Έλ-
ληνες στην απαρχή του σύγχρονου κράτους, τους 
οργανωμένους σε ομάδες και στρατό αντίστασης 
στην κατοχή, τους οργανωμένους σε στρατό 
αντάρτικο και στη συνέχεια σε τακτικό που διεκδί-
κησε ενόπλως την εξουσία, και βέβαια τον τακτικό 
κυβερνητικό στρατό, με συζητήσιμα τα σώματα 
ασφαλείας καίτοι η αλήστου μνήμης Χωροφυλα-
κή θα μπορούσε να ενταχθεί σε παραπλήσια κατη-

Οι στρατιωτικοί κατέχουν και την καλή 
γραφή και την τέχνη του λόγου

Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος εα Α. Κακαράς ΠΝ
Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών



50              ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΔIAΦOPA

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013             51

γορία χωρίς βάσανο. Οι χώροι αυτοί είναι επομέ-
νως αντικείμενο έρευνας στο θέμα αυτό.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τα αίτια που οδήγη-
σαν σημαντικό αριθμό να εντρυφήσουν στη γοη-
τεία της λογοτεχνίας σε όλες τις εκφάνσεις της 
και της συγγραφής γενικότερα. Τόνισαν πως δεν 
είναι ξένο στους στρατιωτικούς και το πεδίο των 
λοιπών καλών τεχνών, αλλά απέφυγαν τον πει-
ρασμό να επεκταθούν.

Προσεγγίστηκαν οι ιδιαιτερότητες των στρατι-
ωτικών σε σύγκριση με τους λοιπούς πολίτες, σε 
εκπαίδευση, απαιτήσεις, άρα και σε χαρακτήρα, 
τρόπο σκέψης... Προκύπτει επομένως το ερώτη-
μα, ποιο είναι το πλεονέκτημα από τη διαφορετι-
κότητα, ποιο το μειονέκτημα που επηρεάζει τη 
λογοτεχνική και συγγραφική δεινότητα και δόθη-
καν απαντήσεις. Παίζει ρόλο η απομόνωση του 
ενός και δη τα χρόνια τα τρυφερά της άνδρωσής 
του ώστε οι τριγμοί της κοινωνίας ν’ ακούγονται 
απόμακροι και σα να μην τον αφορούν, βαραίνει 
η διαδικασία της εκπαίδευσης στην ορμή του κά-
ποτε να πει, να γράψει, να ξεσπάσει;

Σε ξερή γλώσσα και χωρίς ανάλυση αναπτύ-
χθηκε πως το προνόμιο δεν προέρχεται από τη 
φύση του επαγγέλματος. Αλλά εκ της παιδείας 
που απαιτεί η αποστολή του ως μονίμου στρατι-
ωτικού. Σε αυτήν οφείλεται ότι εξελίσσεται σε 
ιδιόρρυθμο ειδικού χειρισμού, σταθερής συμπε-
ριφοράς και πεποιθήσεων και κατά συνθήκην 
συντηρητικής δομής.

Επομένως, συμπέρανε ο ένας ομιλητής, εξε-
λίσσεται σε άνθρωπο καταπιεσμένης προσωπι-
κότητας, περιορισμένης ελευθερίας έκφρασης, 
συμπεριφοράς, εκδηλώσεων, κατευθυνόμενης 
ενίοτε σκέψης, καθορισμένης διαδικασίας λήψε-
ως αποφάσεων, περιορισμένου βαθμού πρωτο-
βουλιών κ.λπ. Οι Έλληνες στρατιωτικοί, είπε, 
υποκείμεθα σε όλες μας τις εκφάνσεις σε προ-
καθορισμένους κανόνες, είναι δε συχνότατη η 

ποινή «διότι συμπεριφέρθη ως μη έδει» ή «προ-
έβη σε ενέργειες μη προβλεπόμενες», άρα ο συ-
γκεκριμένος πρέπει να δρα με βάση ό,τι προβλέ-
πεται και όχι όπως ο ίδιος θα ’θελε!

Συνάγεται επομένως, κατέληξε ο ίδιος, πως ο 
άνθρωπος αυτός σωρεύει επιθυμίες ανεκπλή-
ρωτες, ενέργεια παραγωγική μιας άλλης υφής 
όπως η υπηρετούσα την καλή τέχνη, ικανή πλην 
αναγκαία συνθήκη για να είναι τέτοιος, δηλαδή 
άνθρωπος. Αυτή η ανεκπλήρωτη επιθυμία για 
τους τιμώμενους σήμερα στρατιωτικούς έρχεται 
η στιγμή που αναβλύζει και δεν τον συγκρατεί 
τίποτε. Έτσι εξηγείται ο μεγάλος αριθμός έργων 
γραφής καλής περί την Τέχνη του Λόγου και ο 
ακόμα μεγαλύτερος της συγγραφής περί την 
στρατιωτική ιστορία.

Στην ΕΕΛ τιμήθηκε ένα στρώμα Ελλήνων που 
ενώ δοξαζόταν όσο η Ελλάδα μεγάλωνε, ήτοι 
μέχρι και το τέλος του εμφυλίου, απαξιώνεται 
όσο η χώρα μας δοκιμάζεται ή ακόμα και συρρι-
κνούται. Αυτό δε συνέβη κατά τη δικτατορία εκτός 
των άλλων και με την αρπαγή εδάφους της μαρ-
τυρικής κύπρου αλλά και τώρα με την απώλεια 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;

η σχέση που έχει η λογοτεχνία, άρα και οι 
στρατωτικοί λογοτέχνες-συγγραφείς, με τα προ-
αναφερθέντα είναι η ίδια που έχει ο σκεπτόμενος 
και υπεύθυνος άνθρωπος με την υπεράσπιση της 
θέσης του στη φύση, στη δομημένη κοινωνία, στο 
σύνολο αξιών που συνθέτουν τον πολιτισμό μας. 
Όσο περισσότερο περιορίζεται η ελεύθερη έκ-
φραση τόσο αυξάνεται και η επιθυμία γι’ αυτήν, τι 
καλύτερο λοιπόν από τη διέξοδο της γραφής και 
του Λόγου και ιδού ο καρκαβίτσας, ο ρώτας, ο 
Νιρβάνας και οι...

Γνωρίζουν μερικοί, πως ο Παντελής Χορν πα-
ραπέμφθηκε στο ναυτοδικείο (ευτυχώς δεν κα-
ταδικάσθηκε) για το «Ανεχτίμητο», καθόσον προ-
κάλεσε δήθεν σκάνδαλο με τις τολμηρές για την 

εποχή εκφράσεις που χρησιμοποιούσε. Σε εκτό-
πιση όμως εκτοξεύθηκε στη Μυτιλήνη και ο καρ-
καβίτσας, σε στρατόπεδο στο Γκαίρλιτς κλείστη-
κε ο ρώτας, και ας μην αναφέρουμε κάποιους 
σύγχρονους, διωχθέντες επίσης, όχι για τη συγ-
γραφή αλλά για άλλα παρόμοια με τα δρώμενα 
του καρκαβίτσα και του ρώτα! Αρκετοί από αυ-
τούς βρίσκονταν στην αίθουσα την ώρα της εκ-
δήλωσης!

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ο ομιλητής σε 
θαυμάσια κείμενα που συναντά κανείς σε υπη-
ρεσιακά έγγραφα, κείμενα που θα μπορούσαν 
κάλλιστα να σταθούν ως λογοτεχνικά κοσμήμα-
τα. Σαν τέτοιο επέμεινε πως είναι επί παραδείγ-
ματι το έγγραφο υποστήριξης της πρότασης για 
αποκατάσταση των καταδικασθέντων και εκτε-
λεσθέντων κατά τον εμφύλιο στην ιστορική, 
πλην γενικά άγνωστη, Δίκη του Ναυτικού το 
1948. Το περί ου ο λόγος έγγραφο, γραμμένο 
σαράντα χρόνια μετά φέρει τη σφραγίδα και τον 
καταιγιστικό θαυμάσιο λόγο του Πλοιάρχου τό-
τε Λεωνίδα Βασιλικόπουλου, γνωστού αντιστα-
σιακού και μετέπειτα Αρχηγού του Ναυτικού. Ο 
Τάσος Μπουρνιάς ήταν ένας από αυτούς που 
γλίτωσαν το θάνατο σε εκείνη την τραγωδία 
των σαράντα θανατοποινιτών, και βρισκόταν 
στην αίθουσα της ΕΕΛ ως τιμώμενος συγγρα-
φέας μεταξύ των άλλων. Είκοσι άλλοι δεν είχαν 
γλιτώσει την εκτέλεση!

Από πού όμως πηγάζουν και πλεονεκτήματα 
στην ιδιότητα του στρατιωτικού που τον οδη-
γούν στη συγγραφή; Ο εν λόγω υποχρεούται να 
γράφει λιγόλογες διαταγές μα και πολυσέλιδες 
αναλύσεις, μελέτες, ημερολόγια, ποινές, ανα-
κριτικές πράξεις, παραπομπές στη δικαιοσύνη, 
υποστηρικτικά κείμενα για λήψη αποφάσεων, 
όλα πρέπει να είναι λιτά, δωρικά, κατανοητά, 
πλήρη, χωρίς φιοριτούρες και καλολογικά στοι-
χεία. Διαφαίνεται λοιπόν πως ένα βήμα, έστω 

μεγάλο, χωρίζει τον προικισμένο και ανήσυχο 
για να εισβάλλει στη λογοτεχνία και απλή θέλη-
ση για το γράψιμο γενικότερα, εφόσον αρωγός 
είναι ο πλούτος της γλώσσας μας για άνετη επι-
λογή των λέξεων.

Απαιτείται και κάποια φαντασία, απαραίτητο 
και το κάτι τις που θα νοστιμίσει το αποτέλεσμα, 
ποιος λέει όμως πως δεν απαντώνται και τέτοια 
στην καθημερινή γραφή τους, στο συχνό λόγο 
που επίσης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν για 
να πείσουν, να αναλύσουν, να παρουσιάσουν, να 
εκπαιδεύσουν. Λείπουν, οφείλουν να λείπουν 
από τα γραπτά ή προφορικά κείμενά τους οι πε-
ριττές λέξεις, οι υπερβολές, τα επίθετα, οι ωραι-
οποιήσεις, η κολακεία, οι πλατειασμοί... άρα; 
ρίξτε μια ματιά στο διαδίκτυο, δέστε τις οργισμέ-
νες παρεμβάσεις μερικών από το χώρο τούτες 
τις μέρες της πολύπλευρης κρίσης του συστήμα-
τος και της τσέπης μας!

Μια λέξη ακόμα για τους «ναυταίους», δε μπο-
ρεί να μην τους επηρεάζει η θάλασσα, τι να λεχθεί 
παραπάνω αφού το έχει χιλιοτραγουδήσει ο λα-
ός μας, το έχει σμιλέψει αυτό ένας Ελύτης, γίνε-
ται να μην παίζει ρόλο η φρεσκαδούρα σαν απο-
λαμβάνει ή παλεύει με την πλανεύτρα;

Για τους συναδέλφους του Στρατού ξηράς δεν 
θα αναφερθώ αφού ελάχιστα κατέχω το χώρο. 
Δυο λόγια όμως θα προσθέσω για όσους στελέ-
χωσαν το στρατό των ανταρτών και τις αντιστα-
σιακές οργανώσεις κατά την κατοχή και στη συ-
έχεια κάποιοι εξ αυτών πήραν μέρος στον αιμο-
βόρο εμφύλιο σπαραγμό.

Πολύ πάνω από δυο χιλιάδες οι μόνιμοι των 
παραγωγικών σχολών του κράτους που εντά-
χθηκαν στις κύριες αντιστασιακές οργανώσεις 
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και άλλες μικρότερες. Πολλά 
λογοτεχνήματα κάθε είδους, από θεατρικά, δοκί-
μια, μυθιστορήματα, διηγήματα, ιστορία, ποιήμα-
τα, αυτοβιογραφίες, κ.ο.κ. γεννήθηκαν και μέσα 
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στον πόλεμο από το συγκεκριμένο χώρο και πε-
ρισσότερα στη συνέχεια. Είναι στρατιωτικοί, είναι 
λογοτέχνες και συγγραφείς, τιμήθηκαν στην εκ-
δήλωση όπως τους τιμά και ο λαός μαζί με τους 
λοιπούς λογοτέχνες-συγγραφείς του μόνιμου 
στρατού της χώρας που προέκυψε από τη νική-
τρια πλευρά του εμφυλίου. Μία η γιορτή και για 
τις δυο πλευρές, καιρός είναι!

Δεν παραλείπουμε τους «συγγραφείς» της τε-
λευταίας δικτατορίας, πιθανότατα να υπήρξαν και 
των προηγουμένων του μεσοπολέμου. Είναι άρα-
γε τυχαίο πως η ποιότητα των συγγραφέων αυτών 
και ειδικά των πρωτεργατών της χιλιόχρονης 
όπως αρέσκοντο να την παρουσιάζουν, επανάστα-
σης, είναι τόσο χαμηλού επιπέδου; Για να βγάλει 
συμπεράσματα πρέπει να ξεφυλίσσει κανείς τα 
πονήματα του Παττακού και του πολυδιαφημισμέ-

νου ως πτυχιούχου Μακαρέζου και κύρια το « Πι-
στεύω» του Παπαδόπουλου. Ναι, εκείνου του 
παραληρηματικού ανθρώπου που τυράννησε τού-
τον τον τόπο, εκτός των άλλων με το λόγο και τη 
γραφή, επί έξι χρόνια ντροπής. Δυστυχώς για την 
πολύπαθη, πλούσια ιστορία μας ο επόμενος δικτά-
τορας δε συνέγραψε τίποτα για κάλυψη του θλι-
βερού έστω μέρους της!

Μας ενημερώνει ο ακάματος ναύαρχος Τάσος 
Δημητρακόπουλος πως, από δυο χιλιάδες απο-
φοίτους μέχρι το 1973 της Σχολής Ναυτικών Δο-
κίμων, οι διακόσιοι είκοσι τέσσερις έχουν συγγρά-
ψει εφτακόσια εξήντα δύο καταμετρημένα έργα. 
Τα λογοτεχνικά είναι περισσότερα από ενενήντα 
δύο, ενώ εκατόν ογδόντα είναι ιστορικά και ανα-
μνήσεων, οι αρμόδιοι θα κρίνουν πόσα και από 
αυτά χαρακτηρίζονται άνετα και ως λογοτεχνικά. 
και τούτα μόνο για το Πολεμικό Ναυτικό. Αν και 
από τον Στρατό ξηράς και την Πολεμική Αεροπο-
ρία υπάρχει αντίστοιχη εργασία θα καταφαινόταν 
αμέσως πως οι στρατιωτικοί ξέρουν να χρησιμο-
ποιούν καλά και τη γραφίδα και το λόγο, υποχρε-
ωτικά θα έπαυε η απαξίωσή τους από μερίδες όχι 
του λαού που τους αποδέχεται και ξεχωρίζει αλλά 
και από τους άλλους, τους υπόλοιπους.

και να θυμούνται οι μη στρατιωτικοί πως εί-
μαστε και του λόγου μας άνθρωποι... κάποιοι 
και από μας βέβαια δεν πρέπει να το ξεχνάμε 
αυτό ποτέ μας, και άμα λάχει να προκύψει και 
κάνας λογοτέχνης, ε τότε καλές χαρές να κά-
νουμε όλοι μας.  

Μια λέξη ακόμα για τους 
«ναυταίους», δε μπορεί να μην 
τους επηρεάζει η θάλασσα,  
τι να λεχθεί παραπάνω αφού  
το έχει χιλιοτραγουδήσει  
ο λαός μας, το έχει σμιλέψει 
αυτό ένας Ελύτης, γίνεται να 
μην παίζει ρόλο η φρεσκαδούρα 
σαν απολαμβάνει ή παλεύει με 
την πλανεύτρα;

Σχόλιο του Διευθυντή Σύνταξης
Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. Α. Κακαρά για την ευγενή καλοσύνη που είχε να μας στείλει μια ωραία εργασία 
του που δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος. Όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κ. συνάδελφο πως όταν δημο-
σιεύουμε ονόματα ναυτικών συγγραφέων θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι για να μην αδικήσουμε κανέναν, 
να τους ονοματίζουμε όλους ή κανέναν διότι αλλιώτικα κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ότι μεροληπτούμε υπέρ 
κάποιων και ξεχάσαμε πολύ σοβαρούς συγγραφείς όπως είναι ο Σίμψας που το έργο του είναι γνωστό στο 
εξωτερικό, ο Λυκούδης που ήταν ακαδημαϊκός, ο Χαρατσής, ο Τούμπας και πολλοί άλλοι.

Συγνώμη για την υπόδειξη, με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Υποναύαρχος εα Ν. Τσαπράζης

Kυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Eλληνική Eθνι-
κή Στρατηγική» του Nαυάρχου Γρηγόρη Δεμέστιχα, 
Eπίτιμου Aρχηγού του Στόλου και πρώτου Προέδρου 
της EΛEΣME (Eλληνικής Eταιρείας Στρατηγικών 
Mελετών).

Στο κείμενο των 200 περίπου σελίδων, μια συ-
γκεντρωμένη γνώση και εμπειρία παρατίθεται με 
σαφήνεια και λιτή έκφραση, που θα μπορούσε να 
καλύψει –χωρίς υπερβολή– ένα πολύ πιο εκτεταμέ-
νο κείμενο. H βιβλιογραφία που αναφέρεται και χρη-
σιμοποιήθηκε, αποτελεί εγγύηση και ένδειξη για τη 
σοβαρότητα, τη μακρόχρονη μελέτη και τη σφαιρική 
αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού θέματος.

Σήμερα, για τις εξελίξεις στην περιοχή μας, σε 
συνδυασμό με τον εντοπισμό νέων πηγών ενέργειας 
σε Eλλάδα και Kύπρο, δίνονται όχι μόνον πειστικές 
απαντήσεις, αλλά και οι προτάσεις του συγγραφέα, 
όπως διαμορφώνονται από το συσχετισμό των Δυ-
νάμεων.

Aυτό το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί από όλους που 

θα χρειαστεί να διαχειριστούν σοβαρά θέματα στρα-
τηγικής στα χρόνια που έρχονται.

Στο ναύαρχο Γρηγόρη Δεμέστιχα αξίζουν τα «εύ-
σημα» για την τόσο σημαντική εργασία ή καλύτερα 
για την προσφορά του στην ιδέα της «Eθνικής Στρα-
τηγικής». Περιμένουμε την επίσημη παρουσίαση του 
βιβλίου.

Άγγελος Xρυσικόπουλος
Eπίτιμος Aντιναύαρχος ΠN

Kεντρική Διαθέση βιβλίου: Eκδοτικός Oίκος – 
Bιβλιοπωλείον «Nέα Θέσις» www.neathesis.gr
Mαυρομιχάλη 86, 11472 Aθήνα, Tηλ.: 
2103634932

Aναρωτήθηκα τι μπορεί να προσφέρει ένα ακόμα βι-
βλίο μέσα στα δεκάδες που εκδίδονται καθημερινά. 
Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι οι «Σπαρτιάτες, οι σκλά-
βοι του Πολέμου», του  Xαρίτωνα Γιωτάκη σε εκδόσεις 
Xρυστάκη, είναι ένα βιβλίο έκπληξη από κάθε άποψη 
που αναφέρεται σε μία από τις ομορφότερες και ενδο-
ξότερες περιόδους όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και 
της παγκόσμιας Iστορίας (520-480 π.X.).

H πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ 

προσεγμένο, απαιτητικό και λογοτεχνικώς μεστό βι-
βλίο. Tο οπισθόφυλλο και ο πρόλογος είναι απόλυτα 
κατατοπιστικά. Tα κεφάλαια δεν ονοματίζονται κατά 
ιστορική φάση. Στις πρώτες σελίδες οι παραπομπές 
είναι πολλές, όμως απαραίτητες και διαφωτιστικές 
ώστε ο αναγνώστης να παραμείνει στην εξέλιξη χω-
ρίς γνωστικά κενά.

Παρουσιάζεται ένας κόσμος άγνωστος, διαφορε-
τικός από κάθε άλλον ενδεχόμενα και ακατάληπτος 

«Eλληνική Eθνική Στρατηγική» 
του Nαυάρχου Γρηγόρη Δεμέστιχα

«Σπαρτιάτες, οι σκλάβοι του Πολέμου» 
του  Xαρίτωνα Γιωτάκη
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για την αυστηρότητα και τις εμμονές του στις παρα-
δόσεις και την τήρηση του Nόμου. Σταδιακά, «κυλώ-
ντας» ανάμεσα στις σελίδες, ζούμε τα ιδιότυπα κοι-
νωνικά στοιχεία της Σπαρτιατικής πολιτείας, ιδιαίτε-
ρα αυστηρά ακόμα και για εκείνη την εποχή. Eπικρα-
τεί η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, η απόλυτη 
υπακοή στο νόμο -ό,τι κι αν αυτός πρόσταζε- με τα 
ιδιότυπα στοιχεία του που έκαναν τη Σπάρτη να φα-
ντάζει ως τοπίο τρόμου τόσο σε εκείνη την εποχή 
όσο και σε άλλες, μεταγενέστερες και εξαιρετικά 
βίαιες περιόδους της παγκόσμιας Iστορίας.

Eίναι απολύτως εμφανής η ασφυκτική πίεση που 
βίωναν καθημερινά οι πολίτες αυτής της σκληρής 
κοινωνίας, καθώς και η ιδιότυπη ψυχολογική εξάρ-
τηση η οποία ηγεμόνευε τις υπάρξεις τους. Oι «σκλά-
βοι» του τίτλου αντιπροσωπεύουν πλήρως τη δέ-
σμευση και τον πραγματικό προορισμό του κάθε 
Σπαρτιάτη από τη στιγμή που γεννιόταν.

Διαφαίνεται καθαρά η συγκέντρωση από την πλευ-
ρά του συγγραφέα ιστορικών στοιχείων μέσα από 
συγγράμματα, διατριβές, μελέτες και εκτιμήσεις συγ-
χρόνων ερευνητών, που θα αποτελέσουν τον κορμό 
για τη σύνθεση του «καμβά» του έργου.

Παρόλα αυτά, δεν παραβλέπουμε ότι είναι μυθιστό-
ρημα και όχι ιστορική μελέτη. Mε το όραμα του λογο-
τέχνη, ο συγγραφέας έπλασε τα πρόσωπα, δόμησε την 
πλοκή και τα έδεσε με τα ιστορικά γεγονότα της επο-
χής, με την ευχέρεια που του επιτρέπει η χρήση της 
συγγραφικής αδείας.

O συγγραφέας οδηγεί τους αναγνώστες του σε ένα 
συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, δημιουργώντας τους 
έναν κατακλυσμό συναισθημάτων μέσα από τη νοερή 
μετάβαση στον καθημερινό βίο της Σπάρτης, κατά τη 
διάρκεια αυτής της πολυτάραχης χρονικής περιόδου. 
Δεν λείπουν βέβαια οι βίαιες σκηνές, που τολμούν 
όμως να απεικονίσουν ωμά το πνεύμα και τα έθιμα 
της εποχής.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο το 
γεγονός ότι ο συγγραφέας υπηρέτησε πλήρως τη θη-
τεία του στον Eλληνικό Στρατό, και μάλιστα ως Έφε-
δρος Aξιωματικός των Eιδικών Δυνάμεων, γεγονός 

το οποίο, ενδεχομένως, να επηρέασε θετικά τη συναι-
σθηματική ποιότητα του συγγράμματος.

H βαθιά, κοπιώδης και πολύχρονη μελέτη του συγ-
γραφέα, ειδικά των αρχαίων κειμένων από το πρω-
τότυπο, από μόνη της κάνει το μυθιστόρημά του να 
επικρατεί σε κάθε σύγκριση με ξένους συγγραφείς οι 
οποίοι μελετούν τα ίδια κείμενα με απόδοση στη 
γλώσσα τους, συγγράφουν σε αυτήν, με αποτέλεσμα 
πάλι να αλλάζει εκ νέου η γλώσσα κατά τη μετάφρα-
ση στην ελληνική έκδοση. Kάθε σχόλιο πλέον είναι 
περιττό.

H χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εντυπω-
σιακή. O λόγος του μυθιστορήματος στρωτός, από 
πεπαιδευμένο λογοτέχνη, απεικονίζει την εποχή με 
τη μεγαλύτερη δυνατή ιστορική ορθότητα. H ροή 
των γεγονότων συνεχόμενη, κρατά το ενδιαφέρον 
του αναγνώστη αμείωτο. H συγκινησιακή φόρτιση 
μέσα από την απρόσμενη εναλλαγή των διαδραμα-
τιζόμενων περιστατικών και οι απρόβλεπτες εξε-
λίξεις αναπόφευκτες. Oι σκηνές μάχης κόβουν την 
ανάσα.

Eιδικές οδηγίες μελέτης δεν υπάρχουν για ένα μυ-
θιστόρημα. Συνιστάται η απόλυτη ψυχική παράδοση 
του αναγνώστη στη ροή της πλοκής του κειμένου...

Υποναύαρχος εα Γ. Σιδέρης ΠN

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρ. Γεωργακόπουλος 
ΠN, Aνθυποπλοίαρχος (Ε) Ε. Χαχαμίδου ΠΝ

Παραθερισμός 2013

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ  
(15 Μαΐου – 29 Μαίου 2013)
κΟρΟΜΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΣΤΕρΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
κΑρΑΛΙΩΤΑ ΒΑρΒΑρΑ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ  ε.α ΠΝ
ΣΤΑΜΟΥΛη ΜΑρΙΑ Χ/ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΥ ε.α. ΠΝ
ΛΟΓΟΘΕΤη ΜΕρΟΠη Χ/ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ ε.α.ΠΝ
ΧΑρΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Χ/ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ ε.α. ΠΝ  
ΓκΙΝηΣ ΑΛΕξΑΝΔρΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α ΠΝ
ΣΤΑΥρΙΝΟΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 
κΑρΑΓΕΩρΓηΣ κΥρΙΑκΟΣ ΑΝΤΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΓρΑΜΜΑΤΙκΟΓΙΑΝΝηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α ΠΝ
ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α ΠΝ
ΔηΜΟΥ ΣΠΥρΙΔΩΝ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α ΠΝ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.-ΕΙρ. Τ/ΥΠΟ/ρΧΟΥ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΓκΙΩΝηΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 
ΓΙΑΝΝΙΩΤηΣ ΣΠΥρΙΔΩΝ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΜΙΧΑηΛΙΔηΣ ΑΝΔρΕΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 
κΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ρΑΝΤηΣ ΙΩΑΝΝηΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΟΥΤΣΟρΕΒΥΘηΣ κΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΟΒΣΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΝΙκΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔηΜηΤρΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΟΥκηΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΑρΑΓΕΩρΓηΣ ΣΤΑΥρΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ ε.α. ΠΝ   
ΕΣΙΠΕκΟΓΛΟΥ ΕΥκΛΕΙΔηΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝη Χ/ΠΛΩΤΑρΧη (Ε) ε.α. ΠΝ 
ΓΙΑΝΝΑκηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ  
(31 Μαΐου - 12 Ιουνίου 2013)
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΓΕΝΙΤΣΑρΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΔηΜΟΣΘΕΝηΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ

ΣΙΑΣΑκΟΣ ΜΙΧΑηΛ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
κΑΛΛΙΕρΟΣ ΔηΜηΤρΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΣΙΑΠκΑρΑΣ ΔηΜηΤρΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΒΕρρΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΣΦΟΥΓΓΑρηΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ 
ΛΟΓΟΘΕΤη ΜΕρΟΠη Χ/ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΥ ε.α. ΠΝ
ΔηΜΟΥ ΧρηΣΤΟΣ ΥΠ/ρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΧρΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙρηΝη Χ/ΠΛΟΙΑρΧΟΥ ε.α. ΠΝ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤηΣ ΘΕΩΔΟρΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ  
ΣκΑΛΤΣΩΝηΣ ΔηηΤρΙΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΧρηΣΤΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΒΕΝΤΟΥρηΣ ΕΛΕΥΘΕρΙΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΒΑκΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α.ΠΝ  
ΓΙΑΤρΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΑΒρΑΜΑκη κΑΜΑρΙΝΕΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΝΤ/ΧΟΣ ε.α. ΠΝ 
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΠΟΛΥξΕΝη Χ/ΥΠ/ΧΟΥ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΠΕρΔΙκΟΥρηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΥΠ/ρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΜΑΣΤΟρη ΑΙκΑΤΕρΙΝη ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛηΣ ΙΩΑΝΝηΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ   
ΣΩΤηρΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΛΕΛΕΝΤΖηΣ ΧρηΣΤΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α.  ΠΝ
ΓΙΑΝΝΙΩΤηΣ ΣΠΥρΙΔΩΝ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΓΑΒρΙΛΑΣ ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΣΙΔηρΟΠΟΥΛΟΣ κΥρΙΑκΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΘΕΟΔΩρΟΥ κΩΝ/ΝΟΣ ΥΠ/ρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΓκΟΥΣκΟΣ κΑΤΣΑρΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ  (Ε) ε.α. ΠΝ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΤΟΥΦΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΣΤΑΥρΙΝΟΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΛΑΜΠρΑκΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ ΒΕΤ
ΤρΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΑΝΤΕΣ Αξ/κοί ε.α. και Ορφανικά μέλη στο ΘΑΝ 1ης,  2ης  και 3ης περιόδου, στο ΝΑΣΚΕ 
1ης, 2ης και 3ης περιόδου και ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ 1ης, 2ης, 3ης και 4ης μέσω ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:
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3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΑΝ  
(14 Ιουνίου – 26 Ιουνίου 2013)
ΖΟρΜΠΑΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
κΑΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΙΩΑΝΝΙΔηΣ ΒΑΜΒΑκΑΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑρΧΙΠΛ/ρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΤΣΙΑΔηΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ ΒΕΤ
ΓΑΛΑΝηΣ ΜηΝΑΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑρΧΙΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ        
ΤΣΙΟΤρΑΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ κΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΠΑΪΣη ΧρΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤ/ΧΟΣ ε.α. ΠΝ
ΤΣΕρΠΕΣ ΣΤΑΥρΟΣ ΠΛΩΤΑρΧηΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΧΑΛΙκΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΟρΕΣΤηΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΔηΜηΤρΙΟΥ κΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΟΙΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔηΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΟΥΝΔΟΥρΑκηΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΑΣΛΑΝΙΔηΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠ/ρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΣΟΥρΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ  ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΠΑΓκρΑΤηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΣΙΑΒΙκηΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 
ΕΣΙΠΕκΟΓΛΟΥ ΕΥκΛΕΙΔηΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ
κΟρΟΜΠΙΛηΣ κΩΝ/ΝΟΣ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ  
(19 Μαΐου - 31 Μαΐου 2013)
ΜΕρΙΑΝΟΣ ΣΠΥρΙΔΩΝ ΣηΜ/ρΟΣ (Ε) ε.α ΠΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (02 - 14 Ιουνίου 2013)
ΤΣΙΑΝηΣ ΝΙκΟΛΑΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε)  ε.α. ΠΝ 
ΜΠΕΓΝηΣ ΙΩΑΝΝηΣ ΥΠΟΝΑΥΑρΧΟΣ ε.α. ΠΝ 

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΣΚΕ (14 - 26 Ιουνίου 2013)
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ ΥΠ/ρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ   
(13  – 22 Μαΐου 2013)

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ   
(23 Μαΐου – 01 Ιουνίου 2013)
 
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ   
02 – 11 Ιουνίου 2013)
ΠΑΠΑΝΙκΟΛΑΟΥ κΥρΙΑκΟΣ  ΥΠΟΠΛΟΙΑρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ   
(12 –21 Ιουνίου 2013)
ΠρΑΣΣΑΣ ΠΕΤρΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ                                       

5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ   
(22 Ιουνίου – 01 Ιουλίου 2013)
κΑρΥΔηΣ ΔηΜηΤρΙΟΣ ΑΝΘ/ΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ                                       

6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΑΡΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ   
(02 – 11 Ιουλίου 2013)
 ΣΑκΕΛΛΑρηΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠ/ρΧΟΣ (Ε) ε.α. ΠΝ 

Αντί Μνημόσυνου
Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

12 IΟΥΛΙΟΥ 2012 

Ένας χρόνος μετά τον αναπάντεχο θάνατο του 
Νίκου ΤΖΟΒΛΑ. 

Στις δύσκολες εκείνες ώρες, δεν μπόρεσα να 
παρευρεθώ, δεν μπόρεσα να εκφράσω δύο λόγια 
για τον Άνθρωπο Νίκο ΤΖΟΒΛΑ. 

Σήμερα ένα χρόνο μετά αισθάνομαι την ανάγκη 
να αποτυπώσω δύο λόγια για τον Νίκο, τον οποίο 
γνώρισα μέσα από τους φορείς που μετείχε και 
δραστηριοποιούνταν (κΕΘΑ - ΑΝΕΑΕΔ). Ήταν 
πάντοτε παρών στον αγώνα προσφοράς και πά-
ντα ενήμερος. Είχε αναλάβει και πραγματοποιή-
σει με άψογο τρόπο το συντονισμό ημερίδων για 
διάφορα θέματα, στις περισσότερες των οποίων 
έλαβα μέρος. 

Γι' αυτή του την επιτυχή προσπάθεια τον είχα 
προσωπικά συγχαρεί. 

Για τη  σταδιοδρομία του στο Π.Ν. μόνο ευμενή 
σχόλια έχω ακούσει. 

Το αίσθημα του καθήκοντος τον έκανε αταλά-
ντευτα να αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα μέσα 
από τους φορείς, όπου έδινε το δικό του αγώνα 
για το καλό του χώρου απ' όπου προέρχονταν (το 
Π.Ν.) και της κοινωνίας μας. 

Είχε συνδυάσει με αξιοθαύμαστο τρόπο δύνα-
μη και κουράγιο τόσο τις υποχρεώσεις του στον 
αγώνα για την επιβίωση της οικογένειάς του, 
(δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια με μεγάλη 
επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα) όσο και για το γε-
νικό καλό και τα συμφέροντα των συναδέλφων 
του Στρατιωτικών. 

Έδωσε μέχρι τελευταία στιγμή τη μάχη για τα 
δίκαια των συναδέλφων του και τα κατάφερε 
περίφημα. 

Εκεί που δεν τα κατάφερε και δεν μπόρεσε να 
πετύχει, ήτανε που δεν μπόρεσε να ανατρέψει το 
τραγικό τέλος που του επεφύλαξε η μοίρα τόσο 
νωρίς. 

Σημασία πάντως έχει ότι κατάφερε και έφυγε 
χαρούμενος και ευχαριστημένος για όσα μέχρι τη 
στιγμή εκείνη είχε προλάβει και είχε πετύχει. 

Μπράβο σου λοιπόν Νίκο. 
Τα κατάφερες θαυμάσια στη ζωή σου. 

Οι δικοί σου άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται 
υπερήφανοι, γιατί μόνο καλά λόγια για τη δράση 
σου έχουν ακούσει. 

η συμπαράσταση και η εκτίμηση των συναδέλ-
φων και φίλων προς το δικό τους άνθρωπο ήταν 
πολύ μεγάλη. Τους έδωσε δύναμη και κουρά-
γιο. 

Ο επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε ήταν 
βάλσαμο. 

Όπως μάλιστα είπε ο γιος του, (Νίκος επίσης), 
η στάση αυτή των συναδέλφων του πατέρα του, 
έδωσε στον ίδιο ακόμα ένα κίνητρο, ώστε να 
προσπαθήσει να του μοιάσει και να είναι αγωνι-
στής όπως ήτανε και εκείνος κάτω από αντίξοες 
κάθε φορά συνθήκες. 

η δράση του δεν χάνεται και μένει ως ΠΑρΑ-
κΑΤΑΘηκη για όλους εκείνους που παλεύουν 
για την Ειρήνη και την Εθνική Ανεξαρτησία της 
χώρας, όπως είπε επίσης ο γιος, ευχαριστώντας 
όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος για 
τον πατέρα του. 

ΝΙκΟ ΤΖΟΒΛΑ 
θα σε Θυμόμαστε Πάντα. 
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ν… Βαθμός Ονοματεπώνυμο Hμέρα 

 θανάτου
Έτος 

γεννήσεως
Σημαιοφόρος (ε) εα ΠΝ Σφακιανάκης Στυλιανός 14/5/2013 1932
Αξιωματικός εα ΠΝ Τζαβάρας Ιωάννης 13/4/2013 1946
Πλωτάρχης (ε) εα ΠΝ Σισμανίδης Κωνσταντίνος 22/4/2013 1937
Ανθυπασπιστής εα ΠΝ Κοντογιώργης Γεράσιμος 4/5/2013 1927
Υποπλοίαρχος εα ΠΝ Λέκκας Γεώργιος 5/5/2013 1933
Ανθυπασπιστής εα ΠΝ Οικονομίδης Γεώργιος 7/5/2013 1940
Πλωτάρχης εα ΠΝ Δανιηλίδης Εμμανουήλ 13/5/2013 1935
Αντιπλοίαρχος (ε) εα ΠΝ Γκελτής Ανδρέας 11/5/2013 1934
Επίτιμος Αντιναύαρχος ΠΝ Τρουπάκης Διονύσιος 6/4/2013 1927
Ανθυποπλοίαρχος (ε) εα ΠΝ Αλευράς Θεόδωρος 2/4/2013 1932
Πλωτάρχης εα ΠΝ Γκάνος Ευάγγελος 3/4/2013 1954
Πλωτάρχης εα ΠΝ Αναλυτής Παναγιώτης 4/4/2013 1923
Πλωτάρχης (ε) εα ΠΝ Βασιλικής Ιωάννης 15/1/2013 1929
Πλωτάρχης εα ΠΝ Αντωνάκης Νικόλαος 12/10/2012 1918

Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
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Επικήδειος Αρχιπλοιάρχου (Ο) εα Κωνσταντίνου Σπύρου 
Γούναρη ΠΝ

Επικήδειος για τον Αντιπλοίαρχο εα Ανδρέα Γκελτή ΠΝ

Από τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) ε.α. Γιάννη Παναγή Κατσαλούλη ΠΝ

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

Πανοσιολογιότατε, Σεβαστοί Πατέρες, ας μου επι-
τραπεί να νεκρολογήσω τον κοιμηθέντα Αδελφό 
εν Χριστώ Ανώτατο Αξιωματικό του ΠΝ κώστα 
Γούναρη.

Φίλτατε κώστα, συμπληρώθηκαν 66 χρόνια (2 
γενεές) από το φθινόπωρο του 1946 που πρωτο-
συναντηθήκαμε πρωτοετείς φοιτητές στην τότε 
Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών 
όπου συνδεθήκαμε με ειλικρινή αδελφική φιλία, 
δίκην Δάμωνα-Φιντία, φιλία η οποία επεκτάθηκε 
και στις οικογένειές μας (αφού άτυπα εχρίστηκες 
το 9ο παιδί της οικογένειάς μας, του Παναγή κα-
τσαλούλη, στην Αργολίδα) και συνεχίστηκε μέχρι 
την τελευταία σου πνοή, που άφησες στο ΝΝΑ, το 
απόγευμα του Σαββάτου την 23-2-2013 ένεκα της 
πολύ αργά διαπιστωθείσης επάρατης νόσου, η 
εξέλιξη της οποίας ήταν ραγδαιοτάτη.

Στη φοιτητική μας ζωή, ταυτόχρονα με τη συν-
μελέτη, τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τις σχε-
τικές εκδηλώσεις, γίναμε ενεργά αιρετά μέλη του 
Φοιτητικού κινήματος και συμμετείχαμε στην 
ομάδα Σύνταξης των 13 Φοιτητικών Αιτημάτων.

Την ιερή αυτή στιγμή, ευχαριστώ τους αείμνη-
στους γονείς σου, οι οποίοι στις τότε δύσκολες 
καταστάσεις και διά της Μη δωρεάν παιδείας (δι-
αμένοντες στην οδό Εσπερίδων της καλλιθέας) 
με περιέβαλαν με αγάπη και φροντίδα με προε-
ξάρχουσα την οικοδέσποινα – μητέρα Βαλεντίνη.

Μετά τη λήψη των πτυχίων και την επιτυχία μας 
στις εξετάσεις της ΣΝΔ οι 7 ΔΣΟ το φθινόπωρο 
του 1950 (10/10) αφού παραλάβαμε από τον πα-
ραβεβλημένο στο Τμήμα Λιμένος του Ναυστάθ-
μου Σαλαμίνος θρυλικού Θ/κ «Αβέρωφ» τους 
ναυτικούς σάκους μας, μεταβήκαμε στο Χατζηκυ-

ριάκειο Πειραιά, στη ΣΝΔ, στο Βασάνειο Ίδρυμα 
όπου άρχισε η σύντονη ετήσια εκπαίδευση (συν-
πλοές ανά 15νθήμερο, 3μηνος στο εξωτερικό) 
6μηνη στο ΝΣ και μετά το πέρας αυτής, έγινε η 
ορκωμοσία, η παραλαβή ξιφών και οι τοποθετή-
σεις μας στο στόλο, όπου ο κ. Γούναρης μου πα-
ρέδωσε την επιμέλεια, το γραφείο κυβερνήτη και 
την αποκρυπτογράφηση του Α/Τ θηρίου «Αετός», 
με υποδειγματική τάξη και ενημέρωση.

Μετά το πέρας της Σχολής Ανθυποπλοιάρχων και 
στη συνέχιση της 6ης ενεργού υπηρεσίας μας στο 
ΠΝ, αρκετές φορές συνεργαστήκαμε σε επιτροπές 
και εκδηλώσεις, κατά τις οποίες, όπως και στην 
εργασία του στο ΠΝ επέδειξε ικανότητες, μεθοδική 
οργάνωση και ενδιαφέρον, με συνεχή ευδόκιμη 
υπηρεσία χαίρων της εκτιμήσεως των ανωτέρων, 
συναδέλφων και συνεργατών του, διακρινόμενος 
διά το ήθος και τον ευγενικό ήπιο χαρακτήρα του.

Τέλος, εξαντλήσαντες τους προβλεπόμενους 
βαθμούς της ιεαρχίας αποστρατευθήκαμε ως 
ανώτατοι αξιωματικοί μαζί, τον Ιούλιο 1977.

και στον οικογενειακό τομέα, η δημιουργία και 
πρόοδος των οικογενειών μας ήταν παράλληλη, 
ειδικά δε ο μεταστάς, έγινε σε νεαρή ηλικία, ως ο 
πρεσβύτερος υιός, προστάτης της οικογένειας, με-
τά τον αδόκητο θάνατο του πατέρα του το 1951 και 
στη συνέχεια αρωγός στην ευρύτερη οικογένεια, 
ευτυχήσας να «ίδει τους υιούς των υιών αυτού».

Ήταν ο τρυφερός σύζυγος, ο στοργικός πατέρας, 
ο λατρευτός παππούς, πρότυπο αφοσιωμένου και 
συνετού οικογενειάρχη, «o bonus pater familias».

Σεβαστοί πατέρες
Απευθύνοντας τον ύστατο χαιρετισμό προς τον 

κοιμηθέντα ναύαρχο του ΠΝ ε.α. κωνσταντίνο 

Ανδρέα, τα χρόνια πέρασαν από τότε που είμα-
σταν συμμαθητές στο γυμνάσιο Διαβολιτσίου και 
μετέπειτα πάλι συμμαθητές στη σχολή ηΛ-ηΝ 
του κΕ κανελλόπουλος. Ήταν η πρώτη πενταετία 
του 1950, δύσκολες εποχές για τη χώρα μας τό-
τε που ήρθαμε στο ΠΝ. Πολλά χρόνια καθόμαστε 
στο ίδιο θρανίο στο γυμνάσιο τότε και είχαμε και 
την ίδια ειδικότητα στο ΠΝ.

Τα χρόνια πέρασαν και έφτασε ο Μάης του 13 
που άξαφνα έφυγες από τον πλανήτη Γη για τους 
κήπους της χριστιανοσύνης. Έφυγες από κοντά 
μας, την αγαπημένη οικογένειά σου, τους φίλους 
και συμμαθητές σου στο ΠΝ που τόσα χρόνια πε-
ράσατε μαζί. Συμμαθητές του Ανδρέα στο ΠΝ, 
φίλοι του Ανδρέα, ο Ανδρέας έφυγε για το μεγά-
λο ταξίδι. Δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. Ανδρέα, 
υπηρέτησες στο ΠΝ πολλά χρόνια. Ήσουν παρά-
δειγμα προς μίμηση σε όλους μας. Οι συμβουλές 
σου προς τους νεότερους ήταν χαρά στην ψυχή 
τους. Ήσουν εξαίρετος Αξιωματικός κυρίως στη 
δουλειά σου. η υπηρεσία σε τίμησε και σε προή-
γαγε στον ανώτερο βαθμό της κατηγορίας σου, 
στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Μας δίδαξες ήθος. 
Έγραψες τη δική σου ιστορία, ήσουν ο πρώτος 
μεταξύ των πρώτων συναδέλφων σου. Παστρι-
κός στη δουλειά. η απόδοσή σου, η προσφορά 
σου στο ΠΝ ήταν άριστη. Προσέφερες πολλά στο 

αγαπητό σου ΠΝ. Στην οικογένειά σου έδωσες τα 
πάντα, τη φιλοσοφία της ζωής. η οικογένειά σου 
είναι παράδειγμα για την κοινωνία μας. Συμμα-
θητές και φίλοι του Ανδρέα, ο Ανδρέας έφυγε 
δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για άλλους κό-
σμους για άλλα μέρη, για τους κήπους του Παρα-
δείσου. Συνάδελφοι από το ΠΝ ας ευχηθούμε 
δύναμη και κουράγιο στη σύζυγο του Ανδρέα, 
Βαΐα και στην οικογένειά του. Όλοι μαζί ευχόμα-
στε αιωνία η μνήμη και καλό ταξίδι στο συμμα-
θητή και φίλο Ανδρέα Γκελτή.

Σπύρου Γούναρη, πιστό χριστιανό ορθόδοξο ευ-
πατρίδη, γόνο εθνικής πολιτικής οικογένειας, επι-
στήθιο αδελφικό μου φίλο, παλαιό συμφοιτητή 
συμμαθητή στη ΣΝΔ, εκλεκτό συνάδελφο στο ΠΝ, 
συλλυπούμαι θερμότατα την ερίτιμο, πεφιλιμένη 
σύζυγό του, την αγαπητή μας ρένα, τους οικείους 
της στενής και ευρύτερης οικογένειάς του, επικα-
λούμενος την εξ ύψους Παραμυθία, συμπροσευ-

χόμενος όπως ο Παντοδύναμος Θεός δεχθεί σε 
λίγο την ψυχή του στο ουράνιο στερέωμα και την 
τάξει στις επουράνιες δυνάμεις, μαζί με τις εκεί 
ψυχές των προσφιλών του γονέων Σπύρου και 
Βαλεντίνης. καλό σου ταξίδι πανφίλτατε αδελφέ 
κωστάκη. Έστω ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης. 
Αιωνία σου η μνήμη, χαραγμένη ανεξίτηλα μέσα 
στις καρδιές μας.
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Επικήδειος για τον Πλωτάρχη εα  
Νικόλαο Αντωνάκη ΠΝ
Από τον Θεόδωρο Γ. Λιβάνιο, Aνθυποπλοίαρχο εα Δημοτικό Σύμβουλο Eρευνητή – Λαογράφο 
και Πρόεδροτων Πολιτιστικών του Δήμου Σερίφου

Στις 12 Oκτωβρίου 2012, αποδήμησε εις κύριο στα 
Σελήνια της Σαλαμίνας όπου και ετάφη, ο Πλωτάρ-
χης Nικόλαος Aπ. Aντωνάκης 94 ετών. O εκλιπών 
ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους 
ιεροψάλτες που ανέδειξε η Eλλάδα στον 20ό αιώ-
να. Γεννήθηκε στη Σέριφο την 1-1-1918 από φτω-
χή οικογένεια. Ήταν το πρώτο παιδί της Σουλτάνας 
και του Aπόστολου Aντωνάκη (παραδοσιακού λα-
ουτιέρη της Σερίφου). Mεγάλωσε στην απομακρυ-
σμένη περιοχή του Σκλαβογιάννη και πήγαινε ξυ-
πόλυτος κάθε πρωί στη Xώρα (2 ώρες δρόμο) για 
να μάθει γράμματα από τον αείμνηστο δάσκαλο 
Tσακιρίδη. Παράλληλα η βαθιά θρησκευόμενη μη-
τέρα του όπως μας αφηγήθηκε, τον ώθησε να πάρει 
τα πρώτα μαθήματα ψαλτικής σε ηλικία 8 μόλις 
ετών, από τον ιερέα Παπά Aναστάση Eυγένιο που 
λειτουργούσε στο Mητροπολιτικό ναό του Aγίου 

Aθανασίου στη Xώρα της Σερίφου.
Tο 1939 και ενώ υπηρετεί τη θητεία του στο τότε 

Bασιλικό Nαυτικό όπως μας τόνισε, έδωσε εξετάσεις 
και μονιμοποιήθηκε ως δίοπος διαχειριστής, όπου 
πέρασε 1ος ανάμεσα σε τετρακόσιους υποψήφιους!

Tο 1942 παντρεύτηκε στη Σαλαμίνα τη Mαλακου-
τιανού Mαρία, με την οποία απέκτησε 2 κόρες, τη 
Σουλτάνα και τη Mάρθα. Παράλληλα, ασχολήθηκε με 
πάθος και κατάνυξη με την ψαλτική, τόσο στον Άγιο 
Nικόλαο του Nαυστάθμου, όσο και στο Mητροπολι-
τικό Nαό του Aγίου Mηνά της Σαλαμίνας. Eκεί διέκρι-
νε τις δυνατότητες που είχε στην ψαλτική, ο μεγάλος 
δάσκαλος ιστορικός και λαογράφος Nικόλαος Σαλ-
τάρης και τον δίδαξε Bυζαντινή μουσική. Eπειδή 
όμως οι ικανότητες του αείμνηστου πια N. Aντωνάκη 
ήταν τεράστιες, ενδιαφέρθηκε ο N. Σαλτάρης και 
έφερε στη Σαλαμίνα μεγάλους δασκάλους της Bυ-

ζαντινής μουσικής για να τον διδάξουν, όπως τους: 
Bλαχόπουλο, Σίρκα, Kαραμάνη, Γρηγοριάδη, αλλά 
και τον Θρασύβουλο Στανίτσα από τα Πατριαρχεία 
όπως μας αφηγήθηκε με υπερηφάνια!

Διδαχθείς όλα τα παραπάνω, και αποδίδοντας 
κάθε είδους ψαλμό με την ιδιαίτερη φωνητική του 
ικανότητα, έγινε γνωστός σε όλη την Eλλάδα, για 
να φθάσει η χάρη του το 1969 στο Άγιον Όρος, όπου 
έψαλλε στο Πρωτάτο!!! Eκεί του πρότειναν και τον 
παρακάλεσαν να ψάλλει εκτός των άλλων και το: 
«Δύναμης» του Δειλαίους, το χερουβικό και τον... 
«Tρίτο του Φωκαέως»! Mάλιστα ο αείμνηστος 
Aντωνάκης, μου τόνισε με έμφαση: «Aυτή η ημέρα 
Θεόδωρε, είναι χαραγμένη τόσο βαθιά στη μνήμη 
μου, γιατί είχα την υψίστη τιμή να ψάλλω εις το 
Πρωτάτο του Aγίου Όρους και παρακλητικός».

Ήταν τόση μεγάλη η φήμη του, που τον προσκαλούσαν 
συχνά να ψέλνει σε διάφορες μητροπόλεις. Xαρακτηρι-
στική ήταν η αφήγησή του όταν τον προσκάλεσε στη 
Σύρο ένας μεγάλος ιεροψάλτης, ο Θεόφιλος Mπάιλας 
και συλλειτούργησαν, τόσο στον ιερό ναό του Aγίου Nι-
κολάου, όσο και στη Mεταμόρφωση του Σωτήρος.

Παράλληλα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη στη χο-
ρωδία της Σαλαμίνας και αργότερα Διευθυντής της, 
αλλά και δημιουργός της χορωδίας του Nαυστάθ-
μου (στην οποία υπήρξα μέλος της κι εγώ από το 
1968 έως το 1971) όπου διετέλεσε επί δεκαετίες 

Διευθυντής και δάσκαλος.
Aπό τον ιερό ναό του Aγίου Nικολάου στο Nαύ-

σταθμο, είχε ψάλει σε πολλές ραδιοφωνικές και 
αργότερα τηλεοπτικές αναμεταδόσεις της θείας 
λειτουργίας από την τότε YENEΔ και ειδικότερα, 
κάθε M. Tρίτη για να ακουστεί το τροπάριο της Kασ-
σιανής του Mαντζάρου, η οποία είναι στη φα ματζό-
ρε γραμμένη και γι’ αυτό την προτιμούσε από εκείνη 
του Πολυκράτη, όπως μας είχε τονίσει με έμφαση.

Yπήρξε όμως και αθλητής στο στίβο, στους δρό-
μους ταχύτητας, αλλά και στο άλμα εις μήκος με 
πολλές πρώτες νίκες στους παναυτικούς αγώνες.

Yπήρξε βετεράνος του B' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Aποστρατεύτηκε το 1972 με το βαθμό του Πλωτάρ-
χη. H αναφορά μας στον αείμνηστο N. Aντωνάκη, 
ήταν επιβεβλημένη, καθώς υπήρξε εξέχουσα προ-
σωπικότητα. Mάλιστα σε πρόσφατη συνομιλία που 
είχα με το Σεβασμιότατο Mητροπολίτη Δωρόθεο B' 
των Kυκλάδων, εξετάσαμε την περίπτωση να πραγ-
ματοποιήσουμε εκδήλωση στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του τη Σέριφο προς τιμή του, για να ακουστούν και 
να προβληθούν αποσπάσματα από μοναδικές κατα-
γραφές που έχω πραγματοποιήσει, τόσο από θρη-
σκευτικές όσο και από λαογραφικές παραδόσεις.

Θερμά συλλυπητήρια στις κόρες του και στον 
εγγονό του Nίκο που τόσο πολύ αγαπούσε. Aς είναι 
ελαφρύ το χώμα και αιωνία του η μνήμη.

Επικήδειος Πλωτάρχη (Ε) εα Ιωάννου Βασιλική ΠΝ
Από τον υιό του Ανθυποπλοίαρχο Βασίλειο Βασιλική ΠΝ

Γεννήθηκες την εποχή που το φεγγάρι και μόνο, 
ήταν αυτό που φώτιζε τους δρόμους. και φεύγεις 
τώρα σε μια εποχή που το φεγγάρι είναι πλέον 
τουριστικός προορισμός. Έζησες τα παιδικά σου 
χρόνια, δύσκολα, γεμάτα φτώχεια, πείνα, κατοχή 
και πόλεμο. Παρ' όλα αυτά όμως, κατάφερες να 
επιβιώσεις. Μεγάλωσες με αξιοπρέπεια και πε-

ρηφάνια και πάντα ατένιζες το μέλλον με αισιο-
δοξία. Στη ζωή σου υπήρξες ένας άξιος και Τίμι-
ος σύζυγος, ένας πολύ καλός πατέρας, ένας 
καλός φίλος, και ένας άριστος αξιωματικός του 
ΠΟΛΕΜΙκΟΥ ΝΑΥΤΙκΟΥ.  Ήσουν αυτό που ο κα-
θένας θα ήθελε να είναι στη ζωή του. Όλοι σε 
θαύμαζαν και είχαν πάντα έναν καλό λόγο να 

Επικήδειος για τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) εα Πατρίκιο 
Ραζέλο ΠΝ

Αλησμόνητε φίλε, συνάδελφε και Αρχηγέ της τάξε-
ως, Πάρη, προχθές μάθαμε με άφατη θλίψη την εί-
δηση του θανάτου σου. η σκληρή μοίρα σε στέρησε 
από την πολυαγαπημένη σύζυγό σου καίτη και την 
αγαπημένη σου ανηψιά Μαρία, αλλά και από εμάς 
τους φίλους και συμμαθητές σου τη φυσική σου πα-
ρουσία. Αρχηγέ μας Πάρη, γνωριστήκαμε όλοι πριν 
58 χρόνια στη ΣΝΔ. Είμασταν τυχεροί. Γνωρίσαμε τον 
Αρχηγό της τάξεώς μας, ένα υπέροχο άνθρωπο, σε-
μνό, πράο, ειλικρινή και άξιο σεβασμού και αγάπης. 

Τα χρόνια που πέρασαν επιβεβαίωναν συνεχώς τα 
χαρίσματά σου. Αγάπησες το ΠΝ με όλη σου την ψυ-
χή και προσέφερες σε αυτό τις πολύτιμες υπηρεσίες 
σου. η μνήμη σου θα παραμείνει πάντοτε ζωντανή. 
Θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη. Ο Πανάγαθος 
Θεός που γνωρίζει τις σκέψεις και βλέπει την ψυχή 
σου Πάρη, είμαι βέβαιος ότι θα σε κατατάξει μεταξύ 
των δικαίων στον Παράδεισο. Το χώμα που θα σε 
σκεπάσει ας είναι ελαφρύ. καλό σου ταξίδι αλησμό-
νητε Πάρη σου εύχονται οι συμμαθητές σου.

Εξεφώνησε ο Υποναύαρχος (ο) ΠΝ εα Α. Σινάνογλου
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NEKPOΛOΓIEΣ ΦΩTOΓPAΦIKO PEΠOPTAZ

1η Πανελλήνια Συνάντηση Απόστρατων Αξιωματικών 
ειδικότητας Λεβητοποιού του ΠΝ

Απόστρατοι Λεβητοποιοί καταταχθείς στην Σχολής 
Υπαξιωματικών Σ.Δ.Υ.ΤΕ.Ν. από την μεταπολεμική περίοδο 

(1946) έως και την τελευταία σειρά (1977), καθώς και οι 
Απόστρατοι της Σχολής Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ.Ν. έδωσαν 
το βροντερό παρών σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση στον 
Αγ. Διονύσιο στον Πειραιά στις 5/4/2013. Στη συνάντηση 

μας τίμησαν με την παρουσία τους και Εν Ενεργεία Ένστολοι 
Λεβητοποιοί και η χαρά μας ήταν μεγάλη.

Η συντονιστική επιτροπή, Χρήστος Νικολέτος Αντιπλοίαρχος 
εα ΠΝ, Αλέξανδρος Ανδρέου Υποπλοίαρχος εα ΠΝ

Aπό την επίσκεψη των Μελών του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ/
Σαλαμίνος στην Ι. Μονή Τιμίου Σταυρού στο Μαψό Κορινθίας,  
το Μάιο  του 2013
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πουν για σένα, για τον επαγγελματισμό σου, για 
την εργατικότητά σου, για την ασύγκριτη υπομο-
νή σου, και προπάντων για το διακριτικό και πά-
ντα έξυπνο χιούμορ σου.

Έφτιαξες μια ωραία οικογένεια, έκανες δυο 
γιούς (εμάς). Μας μεγάλωσες, μας σπούδασες, 
μας βοήθησες, και στάθηκες δίπλα μας σε κάθε 
όμορφη αλλά και άσχημη στιγμή της ζωής μας.

Εκεί λοιπόν που θα πας, θέλω να εξακολου-
θήσεις να είσαι περήφανος για την οικογένεια 
που αφήνεις πίσω σου και ιδιαίτερα για τα δυο 
σου εγγόνια, το ένα εκ των οποίων φέρει και 
ολόκληρο το όνομά σου.

Αγαπημένε μας πατέρα Θα είσαι για πάντα μέ-
σα στις καρδιές μας και θα σε θυμόμαστε.
καλό σου ταξίδι….

Κατέθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο  
της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχο εα Σπ. Περβαινά ΠΝ  
στον Άγνωστο Στρατιώτη

Επικήδειος για τον Σημαιοφόρο εα Στυλιανό 
Σφακιανάκη ΠΝ
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρηγ. Γεωργακόπουλο ΠΝ

Στέλιο, το ρολόι της ζωής σου σταμάτησε άξαφ-
να και έφυγες από τον πλανήτη Γη για άλλον 
κόσμο, για άλλα μέρη. Συμμαθητές στο ΠΝ και 
φίλοι του Στέλιου, ο Στέλιος έφυγε για το μεγάλο 
ταξίδι, δεν βρίσκεται πια μεταξύ μας. Στέλιο, 
ήσουν εξαίρετος αξιωματικός, νοικοκύρης στη 
δουλειά σου. Ήσουν παράδειγμα προς μίμηση. 
Στο ΠΝ έγραψες τη δική σου ιστορία. Ήσουν ο 
πρώτος μεταξύ των πρώτων συναδέλφων μας. 
η προσφορά σου στο ΠΝ ήταν άριστη. Πάντα προ-
σηλωμένος στις αρχές της χριστιανοσύνης και 

της οικογένειας. Πάντα καλοσυνάτος. Απολάμ-
βανες την αγάπη και εκτίμηση των συναδέλφων 
σου. Ποτέ δεν είπες κακό λόγο για κανέναν, ακό-
μη και για όσους τυχόν σε πλήγωσαν. Συμμαθη-
τές και φίλοι του Στέλιου, ο Στέλιος δεν είναι πια 
μαζί μας, έφυγε για την αιωνιότητα, τους κήπους 
του παραδείσου. Συνάδελφοι από το ΠΝ, ας ευ-
χηθούμε δύναμη και κουράγιο στην αγαπημένη 
του σύζυγο Ντίνα. Όλοι μαζί ευχόμαστε αιώνια η 
μνήμη και καλό ταξίδι στο συμμαθητή και φίλο 
Στέλιο Σφακιανάκη.
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