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

Tο τεύχος αυτό περιέχει πληροφορίες, σχόλια
και ειδήσεις μέχρι 14/8/2014

Προφήτης Ηλίας

EΛEYΘEPO BHMA θρησκευτικά
• Προφήτης Ηλίας

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

H

λέξις προφήτης προέρχεται από το
ρήμα πρόφημι: που σημαίνει προλέγω
τα μέλλοντα. Πολλοί είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Πατριάρχης Αβραάμ
ο Θεόπτης Μωυσής, ο προφητάναξ Δαυίδ και
όλοι οι ιεροί Προφήται της Παλαιάς Διαθήκης.
Προέχει ο Προφήτης Ηλίας από την Θέσβην
της Παλαιστίνης. Έζησε το 940 π.Χ. Ο Προφήτης
Ηλίας έζησε επί βασιλέως Αχαάβ και Ιεζάβελ οι
οποίοι εκήρυττον την ειδωλολατρείαν, και η ηθική εξαθλίωσις είχε κατακλύσει όλην την περιοχήν της Σαμαρειάς. «Μονώτατος» (Γ' Βασ. Ιη' 22)
εμφανίζεται ο Ηλίας διά να αντιδράση. Αποφασίζει να ηγηθή ενός ανορθωτικού κινήματος, διά
την επιστροφήν του λαού προς τον Θεόν.
Επάνοδος εις την ορθήν πίστιν και λατρεία του
μόνου αληθινού Θεού. Υπέστη διωγμούς και πικρίας, ηναγκάσθη να τρέχη εις τας ερήμους, και
να γίνεται δριμύς ελεγκτής της ειδωλολατρείας.
Για να συνετίση τον λαόν «Προσευχή προσκύξατο του μη βρέξαι, και ουκ έβρεξεν επί της γης
εναυτούς τρεις και μήνας εξ».
Ανομβρία και ξηρασία που διήρκησε επί τρία
και ήμισυ έτη, και πάλιν προευχήθη αφού μετενόησε ο Λαός και επίστευσεν εις τον Αληθινόν
Θεόν και οι ουρανοί άνοιξαν και η βροχή έπεφτε
ευεργετικά εις την γην, και ανεβόησεν ο Προφήτης Ηλίας «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός έστιν
ο Θεός» (Γ' Βασ. Ικ' 39).
Ο Προφήτης Ηλίας έζη ασκητικώς εις την έρημον, ετρέφετο θαυματουργικώς, δι’ άρτου και
κρέατος, τα οποία έφερνον αυτώ καθ’ εκάστην
πρωίαν και εσπέραν κόρακες και την δίψαν αυτού
έσβυνε εκ του ύδατος του χειμάρρου. Το άλευ-

ρον και το έλαιον δεν εξηντλούτο. «Η υδρία του
αλεύρου ουκ εξέλιπε και ο καψάκης του ελαίου
ουκ ηλατονήθη» (Γ' Βασιλ. Ιζ', 16).
Ο ένδοξος Ηλίας ο Θεσβήτης, είναι ο ένσαρκος
άγγελος των προφητών η κρηπίς. Κρηπίς σημαίνει στήριγμα. Είναι ο δεύτερος Πρόδρομος της
παρουσίας Χριστού. Κατά την Θείαν Μεταμόρφωσιν ο Κύριος μας προσκαλεί Μωυσήν και Ηλίαν.
Ο Κύριος μας ανέλαβεν «τον Ηλιού εν συσσεισμώ ως τον ουρανόν». Τέθριππον δηλ. με τέσσερα άλογα εις τον ουρανόν (Δ' Βασιλ. Β, 1).

Eξώφυλλο: Φρεγάτα «Κουντουριώτης» F462
Οπισθόφυλλο: Φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» F463
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ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ

επίκαιρα θέματα

Aνασκόπηση των γεγονότων
από 15-06-2014 μέχρι 12-08-2014

μογή των Αποφάσεων του ΣτΕ.
β.-Συνεχίζεται ο παραθερισμός στα παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. και στα ιδιωτικά Ξενοδοχεία.
γ.- Έχει ξεκινήσει από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. η διαδικασία αναθεώρησης της ΚΥΑ που αφορά την
συγκρότηση και την διαδικασία εκλογής του
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
δ.-Συνεχίζεται η αποστολή δικαιολογητικών
από την Ε.Α.Α.Ν. στο Θ.Α.Ν. για την έκδοση αδειών εισόδου στα τέκνα των αποστράτων άνω
των 25 ετών. Οδηγίες υπάρχουν στο site της
Ε.Α.Α.Ν.

Γράφει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠN

Tο

τελευταίο διάστημα υπήρξαν
πολλά θέματα που απασχόλησαν
την Ε.Α.Α.Ν. Κρίνεται σκόπιμο να
ενημερώσουμε τα Μέλη μας, συνοπτικά, για αυτά και για τις ενέργειες στις οποίες προέβημεν:
α.-Την 20-06-2014 το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.) εξέδωσε την ανακοίνωση
υπ.αριθ. 06/14, η οποία φαίνεται στην σελίδα 6,
σε σχέση με την Απόφαση της Ολομελείας του
ΣτΕ, αναφορικά με την προσφυγή που έκαναν οι
τρεις Ενώσεις κατά της κανονιστικής απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών προς εφαρμογήν
του Ν. 4093/12. Η Απόφαση του ΣτΕ που αφορά
τους Αποστράτους είναι η υπ.αριθ. 2192/14 και
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.Ν.
β. Την 24-06-2014 η Ε.Α.Α.Ν. απέστειλε στον
Υπουργό Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών της επιστολή που φαίνεται στην
σελίδα 46. Την 26-06-2014 το Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. απέστειλε στους ίδιους Υπουργούς την επιστολή
που φαίνεται στην σελίδα 7.
γ.- Την 01-07-2014 τα Μέλη του Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.,
ως αποτέλεσμα των ενεργειών που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1β, συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κο Χ.Σταϊκούρα. Μετά την συνάντηση εκδόθηκε η
ανακοίνωση 7/14 που φαίνεται στην σελίδα 8.
δ.-Την 01-07-2014 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.
παρέστη στην τελετή ορκομωσίας των νέων Σημαιοφόρων του Π.Ν., που έλαβε χώρα στη Σ.Ν.Δ.
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ε.-Την 03-07-2014 ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.,
ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν., ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Ε.Α.Α.Ν. και ο Ιατρός Μέλος
του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Θ.Γρίβας
Π.Ν.ε.α. έλαβαν μέρος σε σύσκεψη που έγινε
υπό τον Υ/Γ.Ε.Ν. με θέμα την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των Αποστράτων. Τα αποτελέσματα
της σύσκεψης φαίνονται στην σελίδα 44.
στ.-Την 14-07-2014 συνήλθε στα Γραφεία
της Ε.Α.Α.Α. το Σ.Ο.Δ. (Συντονιστικό Οργανο
Δράσεων) όπου οι τρεις Πρόεδροι των Ενώσεων Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α. ενημέρωσαν
λεπτομερώς τους υπολοίπους Προέδρους των
Ενώσεων/Συλλόγων/Συνδέσμων Ν.Π.Ι.Δ. για
την συνάντηση που είχαν με τον κο Σταϊκούρα.
ζ.-Την 17-07-2014 έγινε στα Γραφεία της
Ε.Α.Α.Α. κοινή σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των τριών Ενώσεων, όπου έγινε
ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για καλύτερη λειτουργία του Συντονιστικού Συμβουλίου
και για κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντiμετωπίζουν οι Απόστρατοι.
η.- Με τη σύνταξη που έλαβαν οι Απόστρατοι
στο τέλος Ιουλίου διαπίστωσαν περαιτέρω μειώσεις σε αυτές και στο Μέρισμα και ΕΚΟΕΜN.
Οι μειώσεις αυτές έγιναν λόγω αύξησης της
παρακράτησης της Εφορίας.
θ- Την 06-08-2014 ψηφίσθηκε από την Ελληνική Βουλή το νέο πολυνομοσχέδιο που αφορά και τα Μετοχικά Ταμεία και κυρίως τον τρόπο
καθορισμού των εφάπαξ. Οι τρεις Ενώσεις με
παρεμβάσεις και επαφές που είχαν με Υπουρ-

γούς και Βουλευτές συνέβαλαν στην διαμόρφωση καλύτερης διατύπωσης από την αρχική
που είχε το νομοσχέδιο, πλην όμως η ρήτρα του
“αξιόμαχου“ που προστέθηκε, εγείρει πολλές
αμφιβολίες ως προς τον τρόπο και τον χρόνο
εφαρμογής του και επομένως χρήζει στενής παρακολούθησης. Το καθεστώς λειτουργίας των
Μετοχικών Ταμείων μετά και την παρέμβαση
του Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. με το έγγραφο που φαίνεται
στην σελίδα 8 παραμένει ως έχει, δηλαδή δεν
εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α., έχουν υποχρέωση διεξαγωγής αναλογιστικών μελετών και υπάγονται στην ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
ι.-Την 12-08-2014 το Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α. απέστειλε
την επιστολή που φαίνεται στην σελίδα 9 σχετικά με την υλοποίηση της απόφασης 2192/2014
της Ολομελείας του ΣτΕ.

ε.-Την Πέμπτη 19-09-2014 και ώρα 12.00 θα
γίνει στο Εντευκτήριο της Ε.Α.Α.Ν. η τριμηνιαία
καθιερωμένη ενημέρωση των Αποστράτων από
τον Πρόεδρο και το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν.
στ- Η Ε.Α.Α.Ν. προτίθεται να δημιουργήσει
επιτροπές, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΚΟΡΑΚΙΑ, αναθεώρησης της ΚΥΑ περί συγκρότησης και εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και
S.T.C.W., οι οποίες θα εξετάσουν και θα επεξεργασθούν προτάσεις για ειδικά θέματα, ως
Μερίσματα/ΕΚΟΕΜΝ και λοιπές παροχές ΜΤΝ,
ΝΝΑ/Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Οικονομικά Πρόνοιας, ΑΟΟΑ κλπ. Επειδή υπάρχουν
πολλοί συνάδελφοι με πείρα και γνώση σε αυτά τα αντικείμενα που όμως παραμένουν εκτός
πεδίου δράσεως τους καλούμε να ενισχύσουν
τις προσπάθειες της Ε.Α.Α.Ν. δηλώνοντας συμμετοχή στα ανωτέρω.

Μπροστά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε:
α- Αναμένονται , όπως προελέχθη, οι αποφάσεις της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την εφαρ-
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επίκαιρα θέματα

Ανακοινώσεις ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 06/14
Ημερομηνία 20-06-2014
1. Ως γνωστόν το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και οι 3
Ενώσεις Αποστράτων Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α,
είχαν καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά των οικείων υπουργικών αποφάσεων εκτελεστικών του Ν
4093/2012, με τις οποίες υπήρξε άδικη και δραματική μείωση των αποδοχών τους.
2. Κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στην
Ολομέλεια του ΣτΕ, οι Ενώσεις παραστάθηκαν με το
Δικηγόρο Αθηνών Ευστάθιο Μπακάλη και το Δικηγόρο Πειραιώς Θωμά Καρανίσα. Ήδη έχει κοινολογηθεί στο ευρύ κοινό ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.
2192/2014 απόφαση για τις Ενώσεις Αποστράτων
καθώς και οι υπ’ αριθμ. 2193-2196/2014 για τους
λοιπούς διαδίκους.
Από τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις προκύπτει ότι τουλάχιστον η συμπροσβαλλόμενη υπ΄αριθμ.οικ.2/83408/0022/ 14.11.2012) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017/
14.11.2012) που αφορά στην αναδρομική από
1/8/2012 έως την εφαρμογή του νόμου 4093/12,
μείωση των συντάξεων των αποστράτων (συνεπεία
της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ
και πρέπει κατά το μέρος αυτό, να ακυρωθεί, καθόσον αντιβαίνει εμμέσως στα άρθρα 45, 23 παραγ.2,
29 παργ. 9, 4 παραγ. 5 και 25 παραγ, 4 του Συντάγματος. Επίσης ότι το σκεπτικό όλων των εν λόγω
αποφάσεων αναλύει την αντισυνταγματικότητα των
μειώσεων των αποδοχών των εν ενεργεία σε εκτέλεση του Ν. 4093/12 και επομένως επιβάλλουν και
την προσαρμογή των συντάξεων στους αντίστοιχους
μισθούς των εν ενεργεία.
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Επίσης χρειάζεται να τονιστεί ότι αναμένεται και
η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ιδίου αντικειμένου, που έχει ήδη εκδικασθεί..
2. Είναι πρόδηλο ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο θα
αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα αμέσως μετά τη
θεώρηση της αποφάσεως και τη νόμιμη απόκτησή
της.
3. Συνακόλουθα, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη και συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για
την έκταση και την ποιότητα της δικαίωσης μας σε
σύγκριση με το περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσής
μας, οπότε θα ακολουθήσει και η επιβεβλημένη
αναλυτική ενημέρωση των μελών μας.
4. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και τα Στελέχη που εκπροσωπούν για μια ακόμη φορά, αισθάνονται την υποχρέωση να εκφράσουν την αμέριστη εμπιστοσύνη
τους στους Δικαστικούς λειτουργούς της χώρας.
Οι τελευταίοι τιμώντας το λειτούργημά τους διέγνωσαν με αξιέπαινη ευδικία την κρίσιμη διάσταση
«για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των Στρατιωτικών» μέσω των οποίων, απορρέει η υποχρέωση της Πολιτείας για «ιδιαίτερη» μεταχείρισή τους
με αποδοχές που πρέπει «να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της
αποστολής τους για το κράτος».
5. Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει
πλήρως την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας,
που τις καθιστά υποχρεωτικά εκτελεστέες.
6. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε
ότι τα ποσά που ακούγονται από τα ΜΜΕ ότι δήθεν
θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους,
απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Τα ορθά
–πλην πολύ κατώτερα- ποσά επιστροφής χρημάτων
μνημονεύονται στην ειρημένη απόφαση.

Όσον αφορά δε στο «εκδικητικό» σενάριο περί
ισοδύναμων μέτρων ή άρνησης εφαρμογής της
απόφασης του ΣτΕ με κατασκευή κωλυμάτων μη
απόδοσης των οφειλομένων, το θεωρούμε ανάξιο
ακόμα και σχολιασμού, για ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών σε εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική.
7. Οι Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, πάντα στις επάλξεις, σε συνεργασία με τους
νομικούς τους Συμβούλους, θα παρακολουθούν
στενά πλέον το θέμα και θα ενημερώνουν έγκαιρα
και έγκυρα τα μέλη μας, για τις επόμενες κινήσεις,
που τυχόν θα απαιτηθούν, αφού λάβουμε νόμιμα
και επίσημα ακριβές αντίγραφο της αποφάσεως και

αναδιφήσουμε στις επιμέρους νομικές σκέψεις.
8. Ειλικρινώς επιθυμούμε να εκφράσουμε την πίστη μας ότι οι ισόχρονες με τη δημοσίευση των
αποφάσεων, όσο και επίμονες διαδόσεις περί
στρατιωτικών που ιδιοποιήθηκαν παράνομα χρήματα των συμπατριωτών μας επ’ ευκαιρία της υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι εντελώς συμπτωματική και δεν αποσκοπεί στη συντονισμένη μείωση του κύρους και της υπερηφάνειας
των Στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
9. Ασφαλώς, εάν υπήρξαν μεταξύ μας μεμονωμένα επίορκα Στελέχη είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της και θα
καταλογίσει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Αριθ.πρωτ. 140
Ημερομηνία 26-06-2014
ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ. Σταϊκούρα
ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις ΣτΕ
ΣΧΕΤ: α.-Έγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014
β.-'Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014
γ.-Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014
1. Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το
σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και
των Σ.Α. (120.000 Μέλη ) σας απέστειλαν με τις στα
σχετικά επιστολές τους , αιτήματα για άμεση εφαρμογή των Αποφάσεων 2192-2196/2014 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
(Ε.Α.Α.Σ. , Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α.), που συντονίζει τις
κοινές ενέργειες των τριών Ενώσεων ζητά να σας
συναντήσει άμεσα για να συζητηθεί η υλοποίηση των
εν λόγω Αποφάσεων και ειδικά η 2192/2014, που
αφορά τους Αποστράτους.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 7 /14
Ημερομηνία 01-07-2014
1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών ( Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. –
Ε.Α.Α.Α ) συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών κο Χ. Σταϊκούρα, με αντικείμενο τις πρόσφατες Αποφάσεις της Ολομέλειας του
ΣτΕ, που έκριναν ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις
του Ν 4093/12 και των εκτελεστικών αυτού Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούσαν τις μειώσεις
των μισθών και των συντάξεων των εν ενεργεία και
αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
2. Το Συντονιστικό Συμβούλιο παρουσίασε την
άσχημη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι
απόστρατοι μετά την επιβολή 9 μειώσεων και ζή-

τησε την άμεση και πλήρη εφαρμογή των εν λόγω
Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ.
3. Ο κος Υπουργός επανέλαβε την δήλωση που
έκανε στην Βουλή την Πέμπτη 26-06-2014 ότι η
Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις
Αποφάσεις του ΣτΕ και θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση ανάλογες προτάσεις εξεύρεσης των χρημάτων η οποία θα νομοθετήσει σχετικά. 'Οταν συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις αυτές, που εκτιμά ότι
θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης
εβδομάδος, θα έχει νέα συνάντηση με το Συντονιστικό Συμβούλιο.
4. Μετά τα ανωτέρω το Συντονιστικό Συμβούλιο
τηρεί στάση αναμονής και παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει έγκαιρα
τους Αποστράτους.

Αριθ.πρωτ.
Ημερομηνία 14-07-2014
ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας κο Ι.Βρούτση
Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταϊκούρα
ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ : Μετοχικά Ταμεία Ε.Δ.
1. Με αφορμή δήλωση του πρώην Υπουργού και
πρώην βουλευτή κου Κουτρουμάνη σε τηλεοπτικό
σταθμό, ότι όλα τα Επικουρικά Ταμεία θα ενταχθούν
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των τριών Μετοχικών Ταμείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ)
θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
α. Τα εν λόγω Μετοχικά Ταμεία νομικά, αλλά και
επί της ουσίας, δεν είναι Επικουρικά Ταμεία και
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δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των
στελεχών των Ε.Δ. πολλά χρόνια πριν υπάρξει η
έννοια της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.
β. Οι πόροι των Ταμείων είναι πόροι προερχόμενοι
κυρίως από τις εισφορές των εν ενεργεία στελεχών και κατ'ουδένα τρόπο προέρχονται από τον
κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει για το
σύνολο των Επικουρικών Ταμείων.
γ. Η απώλεια των αποθεματικών των Μετοχικών,

λόγω του PSI , που έγινε χωρίς να ερωτηθούν, ήταν
άλλη μία απόδειξη του πώς αντιμετωπίζει η Πολιτεία τους κόπους και τον μόχθο των εργαζομένων.
δ. Τα τρία Μετοχικά Ταμεία από μόνα τους περιέκοψαν τις παροχές τους προς τους δικαιούχους
κατά 60%, με δική τους πρωτοβουλία, για να μην
θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους, αποδεικνύοντας την υπευθυνότητά τους.
ε. Ο έλεγχος και η διοίκηση των τριών Μετοχικών
Ταμείων πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί πέραν των αποστράτων αφορά

και τους εν ενεργεία, οι οποίοι προσδοκούν ότι όταν
θα καταστούν απόστρατοι θα εισπράξουν το αντίτιμο των κόπων τους.
2. Σας καλούμε, ως αρμόδιο Υπουργό, να διαψεύσετε τον κο Κουτρουμάνη και να δεσμευθείτε ότι τα
τρία Μετοχικά Ταμεία θα παραμείνουν εκτός του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
3. Οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν
το σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ.
και των Σ.Α. (120.000 Μέλη ) είναι τελείως αντίθετες με το μέτρο αυτό και θα αντιταχθούν με όλα τα
νόμιμα μέσα στην υλοποίηση του.

Αριθ.πρωτ. 172
Ημερομηνία 12-08-2014
ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταϊκούρα
ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο
Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Χαρδούβελη
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
ΥΦΕΘΑ κο Ι. Λαμπρόπουλο
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε. Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις ΣτΕ
ΣΧΕΤ : α.-Έγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014
β.-Έγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014
γ.-Έγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014
1. Κατά την συνάντηση που είχε το Συντονιστικό
Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών μαζί σας την 01-07-2014 μας βεβαιώσατε ότι η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις Αποφάσεις
της Ολομελείας του ΣτΕ και ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα συναντιόμαστε εκ νέου για να μας
γνωρίσετε τον τρόπο που θα εγένετο αυτό. Παρόμοιες διαβεβαιώσεις είχαμε και από πολλά Κυβερνητικά Στελέχη και βουλευτές.
2. Έκτοτε έχουν παρέλθει σαράντα ημέρες, χωρίς να

μας γνωσθεί οτιδήποτε. Αντ'αυτού έχουμε πληροφορηθεί ότι με οδηγίες του ΥΠ.ΟΙΚ. εκπονείται νέο
μισθολόγιο για τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.
3. Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το
σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ.
και των Σ.Α. (120.000 Μέλη ) διαφωνούν πλήρως
με την ενδεχόμενη εφαρμογή νέου μισθολογίου
πριν την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων στο επίπεδο της 31-07-2012, γιατί η όποια
τέτοια ενέργεια στην ουσία θα ακυρώσει τις Απο-
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φάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και θα δημιουργήσει πρόβλημα με τα αναδρομικά.
4. Απαιτούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για
την εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας
του ΣτΕ και ειδικά της υπ.αριθ. 2192/2014 κατά το
πρότυπο των Δικαστικών Λειτουργών. Μία τέτοια
ρύθμιση θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
2014, για τους εν ενεργεία και αποστράτους, μόνο
κατά 50 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι υπολείπονται
ολίγοι μόνο μήνες, ενώ θα έχει δημοσιονομικό κόστος 140 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
5. Η αίσθηση που επικρατεί στους Αποστράτους
είναι ότι η Κυβέρνηση μας εμπαίζει καθησυχάζοντάς μας ότι θα αποκαταστήσει τους μισθούς και τις
συντάξεις και από την άλλη πλευρά προωθεί νέο

μισθολόγιο που θα επιφέρει περικοπές στα δικαιούμενα εκ των Αποφάσεων της Ολομέλειας του
ΣτΕ.
6. Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε πολύ δύσκολη
κατάσταση μετά την εκ νέου περικοπή των συντάξεων, λόγω αύξησης της παρακράτησης του φόρου
και της λαίλαπας φόρων που καλούνται να πληρώσουν και οι αντιδράσεις τους θα είναι ανάλογες,
γιατί τώρα παλεύουν για την επιβίωσή τους.
7. Σας καλούμε να προβείτε στην άμεση νομοθετική ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 4 . Σε ενάντια περίπτωση σας καθιστούμε
υπέυθυνο για τις έντονες αντιδράσεις των Αποστράτων, που πλέον θα έχουν πιο οργανωμένη
μορφή.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος (ΣΞ) Ε. Δανιάς εα Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ. Σκαρμαλιωράκης εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς ΠΝ εα Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης ΠΑ εα Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς ΠΑ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια, Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς ΠΝ εα Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗPIA
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ
Η παντοδυναμία του Θεού
Γράφει ο Ναύαρχος εα Χρήστος Λυμπέρης ΠΝ
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

«Συνάγων ωσεί ασκόν ύδατα θαλάσσης, τιθείς εν θησαυροίς αβύσσους»
(Ψλ. 32, 7)
(Ο Θεός συγκεντρώνει τα ύδατα των θαλασσών με την ίδιαν ευκολία που και ο
άνθρωπος συγκεντρώνει το νερό μέσα στον ασκό και εγκλείει αυτά στα κοιλώματα
της γης, όπως οι θησαυροί κλείνονται από ανθρώπους μέσα στο ταμείο).

Ως

θησαυροί αβύσσου εκλαμβάνονται
οι κόλποι της γης ή οι απόστολοι.
Όπως το νερό δεν μπορεί να χυθεί
έξω από τον ασκό, έτσι και ο Θεός δεν επιτρέπει
στα συναχθέντα ύδατα στα διάφορα γήινα κοιλώματα να χυθούν έξω και να πλημμυρίσουν τη γη.
Το ηθικό μήνυμα μέσα από την παρατήρηση της
παντοδυναμίας του Θεού, όπως αυτή φανερώνεται με τον έλεγχο της τεράστιας δύναμης των
θαλασσίων υδάτων, είναι να αναζητά ο άνθρωπος ως προστάτη του τον Θεό. Όπως γράφει και ο
Όμηρος, οι άνθρωποι εύκολα βλέπουν τη δύναμη
του Θεού.90
«Συ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, τον

δε σάλον των κυμάτων αυτής συ καταπραΰνεις»91
(Ψλ. 88, 9).
(Συ, Κύριε, κυριαρχείς επί της ισχύος της θαλάσσης, την δε βία των κυμάτων αυτής συ κοπάζεις).
Η δύναμη του Θεού είναι αμέτρητη. Μόνον ο
Θεός μπορεί να δαμάσει, να κατασιγάσει τη μαινόμενη θάλασσα, η οποία συντρίβει και τους μεγαλύτερους πλωτούς κολοσσούς. Στους αρχαίους
Έλληνες επικρατούσε η αντίληψη πως οι Θεοί
ελέγχανε τους ανέμους και τα κύματα που αυτοί
προκαλούσαν92.
«Συ εκραταίωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων
επί του ύδατος» (Ψλ. 73, 13)93.

90. «Ρεία δ’ αρίγνωτος Διός ανδράσι γίγνεται αλκή, ημέν οτέοισιν κύδος υπέρτερον εγγυαλίξη, ηδ’ ότινας μινήθη τε και ουκ ηθέλησιν
αμύνειν, ως νυν Αργείων μινύθει μένος, άμμι δ’ αρήγει». (Εύκολα βλέπουνε οι άνθρωποι τη δύναμη του Διός, κι εκείνοι που τους δίνει
μεγάλη δόξα κι εκείνοι που τους αφανίζει και δεν θέλει να τους βοηθήσει, όπως τώρα αφανίζει τους Αχαιούς κι εμάς βοηθάει.) Ιλ. Ο
490-4.
91. Οι Αργοναύτες πίστευαν πως ικεσία προς τη μητέρα των θεών Ρέα μπορούσε να σταματήσει τις θύελλες. Στην Οδύσσεια (γ 178-180)
γράφεται: «[...] ο θεός έστρωνε ακύμαντο το άπατο πέλαγος».
92. «Εκεί με εμπόδιζαν είκοσι μέρες οι θεοί και ούτε στιγμή δεν έλεγαν τη θάλασσα να κυματίσουν άνεμοι της στεριάς καλοί, που όταν
φυσούν, γίνονται σύντροφοι των καραβιών στα πλάτη της θάλασσας» (Οδ. Δ 400-404). Και συνεχίζει ο Όμηρος: «[...] Η Αθηνά του Δία
κόρη, δένει τον δρόμο στους ενάντιους ανέμους, τους προστάζει ανάπαυλα, όλους τους κατευνάζει» (Οδ. ε 422-423).
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(Συ, Κύριε, εστερέωσες με τη δύναμή σου τα
δύο μέρη της Ερυθράς θάλασσας, τα οποία στάθηκαν σαν τείχη. Συ συνέτριψες τις κεφαλές των
Αιγυπτίων μέσα στα νερά της Ερυθράς).
Ο ψαλμωδός υπενθυμίζει στο Θεό την ευεργεσία που έπραξε υπέρ του λαού του Ισραήλ όταν
τον ελευθέρωσε από την τυραννία των Αιγυπτίων,
δείχνοντας το μεγαλείο της δύναμής του. Με δικό
του πρόσταγμα η υγρή θάλασσα στερεοποιείται σε
δύο τείχη, έναντι αλλήλων, προκειμένου να περάσουν οι Ισραηλίτες (περίπου δύο εκατομμύρια),
και στη συνέχεια υγροποιείται για να πνιγούν οι
εισελθόντες Αιγύπτιοι.
Ο Θεός θα συνεχίζει να συντρίβει τις κεφαλές
των δρακόντων, δηλαδή τις αντίθετες δυνάμεις. Ο
Θεός είναι Εκείνος που δημιούργησε την υγρή ουσία, εχώρισε με πρόσταγμά του τα ύδατα πάνω και
κάτω από το στερέωμα, συγκέντρωσε τα ύδατα
στα κοιλώματα της γης, έθεσε όριο της θάλασσας
την άμμο και πρόσταξε να μην το υπερβεί. Ο Θεός
δεσπόζει επί της θαλάσσης και των ανέμων.

Το ηθικό μήνυμα είναι ότι ο λαός που υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού έχει την προστασία
του. Κατ’ επέκταση, και με πολιτικούς όρους, είναι εθνικό συμφέρον να γίνει η ελληνική κοινωνία
ηθική και πνευματική δύναμη στους πυλώνες της
Ορθοδοξίας και του κλασσικού πολιτισμού. Ο πανάγαθος Θεός δεν έσωσε μόνον τους Ισραηλίτες
από τη δουλεία των Αιγυπτίων, αλλά συνεχίζει να
σώζει όσους αντιστέκονται στους πειρασμούς του
παρόντος βίου.
Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας γράφει σχετικά:
«Σέσωκε δε ημάς κατά τον ίδιον τρόπον ο Κύριος,
διεβίβασε γαρ ημάς ως εις θάλασσαν παρόντος
βίου τον κλύδωνα, τας επαναστάσεις, τους πειρασμούς, τα κύματα. Κεκρατήκαμεν δε δι’ αυτού και
των ανθεστηκότων δαιμόνων και εις αληθινήν γην
επαγγελίας εισήχθημεν».
«Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και
επί ποταμών ητοίμασεν αυτήν» (Ψλ. 23, 2).
(Αυτός με τη σοφία και τη δύναμή του εθεμελίωσε τη γη επάνω στις θάλασσες που την κυκλώνουν και τη στερέωσε επάνω στους ποταμούς).
Όπως έχει διευκρινισθεί στο βιβλίο της Γενέσεως, οι όροι «θάλασσα» και «ποταμοί» δηλώνουν
συστήματα υδάτων. Είναι προφανές ότι ο όρος
«θεμελίωση» εδώ δεν έχει τη στενή έννοια της
θεμελίωσης ενός στερεού πράγματος επί ενός
υγρού στοιχείου. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, θεμέλιο της γης είναι μόνον το θείο πρόσταγμα και όχι
το νερό, και διαμέσου του ρήματος αυτού φανερώνεται η θέση του ύδατος η γενομένη στην αρχή
της κοσμογονίας.
Εάν εκλάβουμε αυτολεξεί τον παράδοξο αυτό
τρόπο της θεμελίωσης της γης, θα έπρεπε το νερό
να είναι κατώτερο της γης. Όμως δεν είναι έτσι. Ο
Μωυσής, στο βιβλίο της Γένεσης, αναφέρει ότι η
γη είναι κατώτερη από τη θάλασσα.

93. Για το θαύμα της Ερυθράς γίνεται αναφορά και στον Ψαλμό 77, 13 «Διέρρηξεν θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα
ωσεί ασκόν».
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Ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι θα μπορούσε να θεμελιώσει τη γη διά προστάγματος είτε
επάνω στο νερό, όπως έκανε, είτε και χωρίς την
ύπαρξη νερού. Άλλωστε, «Πάντα δι’ αυτού εγένετο
, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν» (Ιω.
1, 3). Κατά τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, οι ποταμοί
συμβολίζουν τους αποστόλους και οι θάλασσες
τους πειρασμούς.
Σε ανάλυση του 76ου Ψαλμού (76, 4) «Εμνήσθην του Θεού και ευφράνθην», ο Χρυσόστομος
παρουσιάζει τη γη, απευθυνόμενη στο Θεό, να
λέγει: «[...] καγώ τα επίγεια των θυμιαμάτων προσφέρω τη ση θεότητι [...] καγώ μύρα σκιρτώσα
προσφέρω σοι».
Στη συνέχεια, η γη, στρεφόμενη προς την σύνδουλον άπασαν κτίσιν, εβόα: «συνάχθητε πάντες οι
έγγονοί μου, και ίδετε επί γης τον εν ουρανοίς δοξαζόμενον· [...] δεύτε όλα τα κτίσματα τον κτίσαντα
βλέποντα· και ως εστίν η επί γης ζωή πάντες ζήσατε. Ως δε εν πάσι τούτοις παρηράσθη τοις εγγόνοις
η γη, ιδού πάντα, καθώς είπε, συνέτρεχον [...].
»Τούτων ούτω πραττομένων καλώς λοιπόν
και η θάλασσα αυτή επεθύμησε της ευωδίας
απολαύειν, και ήρξατο δημοσιεύειν εαυτήν και τη
γη λέγουσα αντέβαλεν· και μη λοιπόν τον Κύριον
παραχώρησον· μη γαρ μόνον σος εστίν ο Δεσπότης, ότι όλης αυτού δέξου της θεότητος την χάριν·
παρακάλεσον αυτόν ελθείν προς με, μήποτε εγώ
ερχομένη προς αυτόν, όλον σου εξαφανίσω το
πρόσωπον. Ει μη γαρ επέγνων αυτόν, και εδεδοίκειν τον εμέ σφραγίσαντα και πεδήσαντα αλύτοις
δεσμοίς, πάλαι αν ελθούσα έκαμψά σου τα πέρατα.
Ή ουκ έγνως ότι προτιμοτέρα και προγενεστέρα
σου κεχώρηκα; προ του γαρ σε φανήναι, εγώ εν
τοις αβύσσοις εχόρευον. Απόδος μοι τον Δεσπότην τον ίδιον, καθώς ο προφήτης είπεν: ότι αυτού
εστίν η θάλασσα, και αυτός εποίησεν αυτήν· και
τότε επήγαγε· και την ξηράν αι χείρες αυτού έπλασαν».
Ήδη είναι εμφανής ο ανταγωνισμός μεταξύ θάλασσας και γης για τη σημαντικότητά τους. Και ο

διάλογος συνεχίζεται.
Θάλασσα προς τη γη: «Συ γη επλάσθης μετά από
εμένα. Ξηραμένη, άπληστη, μητέρα της σκόνης και
τάφε όπου θάπτονται νεκροί και άρματα, αμαρτωλό σπίτι πανούργων [...] Δώσε μου τον πλάστην
μου, για να γεμίσει και τη δική μου αγκαλιά με τη
χάρη του».
Γη προς θάλασσα: «Μήπως είμαι χειρότερη από
σένα θάλασσα; Συ βρίσκεσαι χαυνωμένη, είσαι
άστατη και σφυρίζεις. Είσαι άχρηστη στη ζωή με
τα αλμυρά νερά σου και τις δυσωδίες που χύνονται σε σένα [...] Εγώ είμαι κήπος καρποφόρος [...]
Εάν μπορούσα να κρατήσω τον Κύριο δεν θα τον
άφηνα σε εσένα».
Την ώρα της φιλονικίας μεταξύ θάλασσας και
γης εμφανίζεται ο Κύριος, κατευθύνεται στη θάλασσα και εκείνη άνοιξε την αγκαλιά της και τον
υπεδέχθη, λέγουσα: «Σήμερα έχω επιβάτη τον Κύριο ο οποίος βαδίζει στο πέλαγός μου. Θα είμαι
δοξασμένη από σήμερα [...] Τώρα δεν ονομάζομαι
πλέον θάλασσα αλλά ουράνια κολυμβήθρα [...] τώρα αναβλύζω νερό χάριτος». (P.G. 61, 694-699).
Αντιπαράθεση για τη συγκριτική σημαντικότητα
γης και θάλασσας στην πολιτική των Αθηνών αποτυπώνεται και σε κείμενα των Ελλήνων τραγικών
ποιητών και φυσικά στον Θουκυδίδη. Η στρατηγική
της Αθήνας να στηριχθεί στη θάλασσα στο πλαίσιο
μιας επεκτατικής πολιτικής είχε θέσει σε ήσσονα
ρόλο την ξηρά, η οποία θυσιαζόταν για τον πόλεμο
και την θαλάσσια κυριαρχία.
Η Κλυταιμνήστρα στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου επικαλείται τη θάλασσα ως σύμβολο πλούτου
και πορφύρας:
«Έστιν θάλασσα τις δε νιν κατασβέσει;–
τρέφουσα πολλής πορφύρας ισάργυρο
κηκίδα παγκαίνιστον, ειμάτων βαφάς·
οίκος δ’ υπάρχει τώνδε συν θεοίς, άναξ,
έχειν, πένεσθαι δ’ ουκ επίσταται δόμος»
(στ. 958-962)
Η θάλασσα προσφέρει και την εικόνα πλοίου
που μεταφέρει πλούτο, το οποίο όμως από υπερ-
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φόρτωση βυθίζεται. Αντίθετα με την Κλυταιμνήστρα, τη φιλόδοξη και αδιάλλαχτη, οι γέροντες
υμνούν την τίμια αυλακιά της γης ως θεραπεία
της πείνας (νήστιδος νόσου), αφού προηγουμένως είχαν καταδικάσει τους κερδοσκόπους της
θάλασσας:
«Πολλά τοι δόσις εκ Διός αμφιλαφής τε και εξ
αλόκων επετειάν νήστιν ώλεσεν νόσον».
(στ. 1015-1017)
Γράφει για τη θάλασσα ο Γρηγόριος Νύσσης:
«Μη θαυμάζεις τα άπειρα πελάγη της θάλασσας,
πάνω στα οποία τάχθηκες να κάθεσαι ηνίοχος, πάνω σ’ ένα ζευγάρι υποχείριων και βολικών ζώων,
κατευθύνοντάς τα σύμφωνα με τη θέλησή σου. Γιατί
και η γη σε υπηρετεί στις βιοτικές σου ανάγκες, και
η θάλασσα προσφέρει τα νώτα της και σε δέχεται
επιβάτη εαυτής καθάπερ τις πώλος ευήνιος».
«Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος εποίησεν εν τω
ουρανώ και εν τη γη, εν ταις θαλάσσαις, και εν πάσαις ταις αβύσσοις. Ανάγων νεφέλας94 εξ εσχάτου
της γης, αστραπάς εις υετόν εποίησεν· Ο εξάγων
ανέμους εκ θησαυρών αυτού» (Ψλ. 134, 6).
(Όλα, έμψυχα και άψυχα, όσα θέλησε ο Κύριος
τα εδημιούργησε· όσα υπάρχουν στον ουρανό και
στη γη, στις θάλασσες και σε όλα τα ανεξερεύνητα
βάθη ωκεανών. Αυτός είναι που υψώνει τις νεφέλες από τα κατώτατα βάθη της γης και τις μετεωρίζει στον αέρα. Ο Θεός είναι που κάνει τις αστραπές
σε καιρό βροχής και επιτρέπει να συνυπάρχουν τα
ενάντια αλλήλων, δηλαδή ούτε η βροχή να σβήνει
την αστραπή μήτε η αστραπή να ξεραίνει το νερό
της βροχής. Ο Θεός πάλι είναι που εκβάλλει τους
ανέμους από τα θησαυροφυλάκιά του, στα οποία
τους κρατάει κλεισμένους).
Ο προφητάναξ Δαβίδ συνεχίζει να παραθέτει
ενέργειες του Θεού, που δείχνουν αφενός τις δυ-

νατότητες του Θεού και αφετέρου υποδεικνύουν
το χρέος του λαού να υμνήσει και δοξολογήσει
το Θεό.
Ο άγιος Θεοδώρητος γράφει για τον ίδιο ύμνο:
«Και νυν ο Δαυίδ διά της δημιουργίας αποδείκνυσι το του Θεού δυνατόν! Και φησίν ου τη δυνάμει
σύμμετρα τα γενόμενα, αλλά τη βουλήσει· ηδύνατο γαρ και πολλαπλάσια τούτων και πολλώ
μείζονα δημιουργήσαι, αλλά τοσαύτα και τοιαύτα
ηθέλησε».
Ο Χρυσόστομος συμπληρώνει ότι ο Θεός έκανε το θαυμαστό κόσμο χωρίς πόνο και κόπο, αλλά
μόνο με το θέλημά του. «Μόνον γαρ ηβουλήθη και
το έργον ευθύς ηκολούθησε». Για τους αθάνατους
τα πάντα είναι δυνατά, γράφει ο Όμηρος (Οδ. Κ
347).
Ο Ωριγένης ομολογεί και αυτός ότι όσα έγιναν
στον ουρανό, τη γη, τις θάλασσες και τις αβύσσους
είναι καλά και έγιναν με το θέλημα του Θεού. Στη
συνέχεια παρατηρεί ότι εάν κάποιος κακός έγινε
στον ουρανό όπως τα πονηρά πνεύματα ή στη γη
όπως οι αμαρτωλοί άνθρωποι, ή στις θάλασσες
όπως η κακία του δράκοντα, ή στις αβύσσους
όπως η πονηρία εκείνων που προστάζονται εκεί
να απέλθουν, το κακό τούτο δεν το έκανε ο Θεός
με το δικό του θέλημα, διότι από το στόμα του Υψίστου δεν έρχονται τα κακά αλλά το αγαθόν.
Η τελευταία φράση του Ψαλμού, «εξάγων τους
ανέμους εκ θησαυρών αυτού», επιδέχεται δύο ερμηνείες. Ή φανερώνεται η ευκολία με την οποία ο
Θεός χειρίζεται τους ανέμους, ανάλογη με εκείνη
που κάποιος σύρει από το θησαυροφυλάκιό του το
θησαυρό, ή αποκαλύπτει πόσο εύκολο είναι για το
Θεό να αλλάζει ή να καταπαύει τους ανέμους. Και
στις δύο ερμηνείες δημιουργός και χειριστής των
ανέμων παραμένει ο Θεός.

94. Τα ύδατα των νεφών έχουν ως πηγή τη θάλασσα μέσω της διαδικασίας ήλιος-θέρμανση υδάτων-εξάτμιση-ψύξη υδρατμών-νέφηβροχή-θάλασσα. Επειδή δε η θάλασσα περιβάλλει τη γη, εύλογα ο Δαβίδ γράφει: «ανάγων τας νεφέλας εξ εσχάτων της γης».
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Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εχθρός εν όψει» του Ναύαρχου
Ι. Ν. Τούμπα ΠΝ Έκδοση Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

Οχυρόν Μεγάλου Εμβόλου
Επιμελούνται οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Πόλεμος

Κ

ατά τα Σαββατοκύριακα επήγαινα συνήθως εις την Θεσσαλονίκην όπου
συνήντων τους γνωστούς μου και
έβλεπα τον αδελφόν μου Στέφανον, τότε Λοχαγόν του Πυροβολικού, ο οποίος υπηρέτει εις την
Θεσσαλονίκην ως Διοικητής Εφίππου Μοίρας
Πυροβολικού.
Έμενα πάντοτε όταν έβγαινα εις το ωραίον Ξενοδοχείον «Μεντιτεράνεαν» όπου συνήντα κανείς πολλούς περαστικούς Αθηναίους. Έτσι είχα
συχνά νέα από αυτά που δεν ημπορούσαν να γραφούν εις τας εφημερίδας. Παρηκολούθουν όλας
τας συνεχείς προκλήσεις των Ιταλών και όλα τα
προσχήματα που εφεύρισκαν διά να δικαιολογήσουν την προπαγάνδα των. Και από τα νέα αυτά,
αλλά και από τας επισήμους διαταγάς που ελαμβάνοντο, εφαίνετο πλέον ότι τα πράγματα ηκολούθουν τον μοιραίον δρόμον των και ότι εφερόμεθα οριστικώς προς επίθεσιν των Ιταλών
εναντίον μας.
Εις τας 26 Οκτωβρίου είχα μεταβή εις την Θεσσαλονίκην διά να παρακολουθήσω την παρέλασιν που γίνεται πάντοτε κατά την ημέραν αυτήν,
εορτήν του πολιούχου της πόλεως Αγίου Δημητρίου και επέτειον της απελευθερώσεως της
πόλεως. Με τον αδελφόν μου με τον οποίον συνηντήθην συνεζητήσαμεν επί της καταστάσεως.
Τα νέα είχαν χειροτερεύσει, εις τα Αλβανικά σύνορα είχαν σημειωθεί διάφορα επεισόδια. Κανείς

μας δεν ήτο αισιόδοξος διά την κατάστασιν.
Πάντως και οι δύο μας είχαμε απόλυτον βεβαιότητα ότι θα επολεμούσαμεν με υψηλόν ηθικόν
και μεγάλην μαχητικότητα. Έμεινα εκεί και την
επομένην και εσκόπευα την Δευτέραν το πρωί να
επιστρέψω εις Τούζλαν. Την νύκτα της Κυριακής
μερικοί φίλοι, εμείναμεν συζητούντες εις τα σαλόνια του Ξενοδοχείου έως τας πρωινάς ώρας.
Κατά τας 4 απεσύρθην διά να κοιμηθώ. Μόλις θα
με είχεν πάρη ο ύπνος, όταν ο καμαριέρης του
Ξενοδοχείου με εξύπνησεν διά να μου είπη ότι,
εζήτει να με ίδη ένας ναύτης. Μισοκοιμισμένος
του είπα να έλθη. Αμέσως ήλθεν ο ναύτης Καστανίδης της Ναυτικής Διοικήσεως και μου λέγει
ότι είχε κάτι να μου αναφέρει. Του είπα ότι τον
ακούω. Συνεχίζει ότι ήτο επείγον αυτό που είχεν
να μου πη, και μετά επαναλαμβάνει ότι ήτο πολύ
επείγον.
– Λέγε, βρε παιδί μου, λοιπόν.
– Μάλιστα, μου λέγει, Φάσις Α.Β.Γ.Δ.
«Ετινάχθηκα έως το ταβάνι» μόλις το ήκουσα.
Ήτο το σήμα της κηρύξεως του πολέμου!
– Και γιατί δεν μου το έλεγες αμέσως, χριστιανέ μου;
– Φοβόμουνα να μην σας τρομάξω!
Ήρχησα να ντύνωμαι ολοταχώς. Νομίζω ότι
κατέρριψα κάθε προηγούμενον ρεκόρ.
Έσπευσα εις τα Γραφεία της Ν.Δ.Θ. όπου ήσαν
ήδη συγκεντρωμένοι όλοι οι Αξιωματικοί της
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Ναυτικής Διοικήσεως. Συνηντήθην με τον Ναυτικόν Διοικητήν Πλοίαρχον Κορτέσην ο οποίος
μου έδωσεν μερικάς τελευταίας οδηγίας. Λίγες
βιαστικές λέξεις αποχαιρετισμού και αμέσως
επιβιβάζομαι εις ένα αυτοκίνητον που μου είχαν
ετοιμάσει. Περνώ και παραλαμβάνω τους Αξιωματικούς μου που ήσαν εις άδειαν και κατόπιν
πηγαίνω να ιδώ και να αποχαιρετίσω τον αδελφόν μου.
Εκοιμάτο ακόμη. Όταν εκτύπησα ήλθεν και
ήνοιξε ο ίδιος. Μόλις με είδε τόσον πρωί εις το
σπίτι του, εκατάλαβε αμέσως.
– Πόλεμος ε; Μου λέγει. Είχε κέφι πολύ. Απεχαιρέτησα γρήγορα την οικογένειάν του, τον εφίλησα και αλληλοηυχήθημεν καλήν τύχην.
Και τώρα γρήγορα εις το Φρούριον.
Μόλις ήρχιζαν να ξυπνούν τα Χωριά από τα
οποία διερχόμεθα. Τους ελέγαμε με δύο λέξεις
τα νέα και επροχωρούσαμεν, ενώ πίσω μας
ηκούαμεν ζητωκραυγάς και κωδωνοκρουσίας.
Εις τας 06.00 έφθασα εις το Φρούριον. Είχεν
ήδη ληφθή και εκεί η διαταγή και ο υποδιοικητής
είχε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.
Ήτο ένα ωραίο ηλιόλουστο πρωινό. Η φύσις
όλη εγελούσε γύρω. Η ατμόσφαιρα ήτο γεμάτη
από τις μυρωδιές του Φθινοπώρου. Όλα ήσαν
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γλυκά και ήσυχα. Και όμως, ήρχιζεν πόλεμος!
Δεν ήτο όμως τώρα ώρα δι’ αισθηματισμούς.
Διέταξα γενικήν κλήσιν του πληρώματος. Τους
ωμίλησα και με δύο λόγια ανήγγειλα την κήρυξιν
του πολέμου και τους εξήγησα το καθήκον των.
Φυσιογνωμίαι αρρενωπαί. Μάτια λαμπερά. Δεν
είχαν ανάγκη από τα λόγια μου. Αι ζητωκραυγαί
των, έδειχναν την αποφασιστικότητά των και την
πίστιν των εις τον γώνα που ήρχιζεν.
Αμέσως γυμνάσια. Προετοιμασία διά να δεχθώμεν τους εφέδρους που θα ήρχοντο με την
γενικήν επιστράτευσιν ώστε να συμπληρωθή τελείως η δύναμις των Οχυρών. Όλα ήσαν έτοιμα
μέχρι και των μικρών ατομικών χαρτιών που θα
εδίναμε εις όλους και που ανέγραφαν τας θέσεις
που θα είχαν.
Το Σχέδιον επιστρατεύσεως της Ναυτικής Διοικήσεως Θερμαϊκού ήτο έτοιμον και λαμπρά
μελετημένον. Έως τας 22.00 την νύκτα είχαν
φθάσει όλοι οι απαιτούμενοι έφεδροι, ντυμένοι
τελείως με στολάς. Εις τας 23.00 είχαμε 10%
άνω της πλήρους οργανικής μας δυνάμεως. Συγχρόνως ήρχισαν να φθάνουν και Αξιωματικοί.
Ως Υποδιοικητής, ο οποίος θα εξετέλει τα καθήκοντα του Διοικητού του βορείου Φρουρίου,
του Καραμπρουρνού, ήλθεν ο άριστος Υποπλοίαρχος Π.Σ. Π. Κωτσάκης. Με εξαιρετικήν ευχαρίστησιν είδα την τοποθέτησιν του Αξιωματικού
αυτού, ως επίσης και την τοποθέτησιν του Σημαιοφόρου Π. Σπυρομήλιου, αποτάκτου και αυτού
του κινήματος του 1935. Έφθασαν επίσης και
δύο Έφεδροι του Πολυτεχνείου, οι Σημαιοφόρος
Καμπάς και Αρχικελευστής Στ. Κρεμέζης. Πολύτιμοι βοηθοί και αυτοί.
συνεχίζεται

Η δημιουργία του πρώτου εθνικού
ναυστάθμου στον Πόρο
Γράφει ο Υποναύαρχος (ο) εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ

Κ

ατά την επανάσταση του 1821 οι δυσκολίες του αγώνα, η έλλειψη πόρων
αλλά και η ανυπαρξία εθνικού στόλου
δεν επέτρεπαν τη δημιουργία ναυστάθμου. Ο τρινήσιος Στόλος, διακρινόταν από τις παλιές ναυτικές παραδόσεις των τριών νησιών και από τη
ναυτικότητα της φυλής. Τα συμφέροντα των
πλοιοκτητών, πολλές φορές επικρατούσαν των
εθνικών συμφερόντων και αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα, στη δημιουργία του εθνικού
Στόλου και κατ’ επέκταση του ναυστάθμου. Για
την κάλυψη των αναγκών του Τρινήσιου στόλου
χρησιμοποιήθηκαν τα νεώρια των τεσσάρων νησιών Ύδρα – Σπέτσαι – Ψαρά – Σύρος, που παρείχαν λόγω της πολύ προηγμένης ιδιωτικής
πρωτοβουλίας ειδικές εγκαταστάσεις, για την
επισκευή, τον εφοδιασμό και εξοπλισμό τους. Το
1825-1826 όταν άρχισε να συγκροτείται ο πρώτος εθνικός στόλος, γεννήθηκε αμέσως η ανάγκη
δημιουργίας ναυστάθμου. Η ιδέα άρχισε να υλοποιείται κυρίως όταν ήλθε στην Ελλάδα ο Ελβετός Ιατρός Ανδρέας Λουδοβίκος Γκος με φορτίο
προμηθειών. Αυτός έφτασε στο Ναύπλιο το Φεβρουάριο του 1827, με εντολή των φιλλεληνικών Κομιτάτων της Δύσης να συστήσει στην
Ύδρα, Κέντρο Εφοδιασμού.
Τότε η κυβέρνηση, προβλέποντας την ασφάλεια αυτών των προμηθειών διέταξε τη μεταφορά τους στον Πόρο, με τη δικαιολογία να έχουν
την προστασία της Ρώσικης Αρμάδας, που εκείνη την εποχή διατηρούσε μια ναυτική βάση στον
Πόρο. Ο Γκος λοιπόν ασχολήθηκε με τη μεταφορά των αποθηκών και προμηθειών στον Πόρο

όπου διοργάνωσε ένα υποτυπώδη ναύσταθμο,
που κάλυπτε μόνο το εφοδιαστικό κομμάτι των
πλοίων του εθνικού στόλου. Η επίσημη ίδρυση
του ναυστάθμου του Πόρου έγινε από τον Καποδίστρια, μετά από απόφαση της τετάρτης Εθνικής
Συνέλευσης «11-7-1829». Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε
ο πρώτος εθνικός ναύσταθμος στον Πόρο, που
σιγά σιγά οργανώθηκε, σε ένα μικρό εργαστήρι
«ναυπηγοεπισκευαστικό» προκειμένου να ενισχύσει τη ναυτική ισχύ του μικρού αλλά ένδοξου
ελληνικού κράτους. Αν και μέσα στο ναύσταθμο
του Πόρου ναυπηγήθηκαν επί Όθωνα 23 πολεμικά πλοία με δικά του μέσα και προσωπικό, όμως
λόγω της πτωχείας του ελληνικού κράτους και
των ιστορικών συγκυριών, λόγω των γεγονότων του Πατσίφικο και του Κριμαϊκού πολέμου,
δεν κατόρθωσε ο ναύσταθμος να δικαιολογήσει
την επωνυμία του. Έτσι ετέθη πλέον θέμα της
μεταφοράς του σε άλλο σημείο αφού οι ιστορικές συγκυρίες της εποχής δεν παρέχουν ασφάλεια στα πλοία του ναυστάθμου του Πόρου. Τα
συνταρακτικά γεγονότα της εποχής, που συνέβαιναν στο βαλκανικό χώρο, λόγω του Ρωσοτουρκικού πολέμου, του 1877, ανησύχησαν την
Κυβέρνηση και αποφάσισε και εκτέλεσε τη μεταφορά των πλοίων από τον Πόρο στο Μοναστήρι
της Φανερωμένης για να τα διαφυλάξει από την
Τουρκική απειλή, διότι σε μια πιθανολογούμενη
εμπλοκή της Ελλάδος, η προσφορά του Στόλου
από τον Πόρο θεωρήθηκε αμφισβητήσιμη λόγω
αποστάσεως. Η αμυντική αδυναμία του Στόλου
επηρέασε την απόφαση της Κυβέρνησης για μεταστάθμευσή του στο Μοναστήρι της Φανερω-
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μένης της Σαλαμίνας.
Στη Φανερωμένη ο ναύσταθμος παρέμεινε
μέχρι 16 Απριλίου 1881, οπότε μεταφέρθηκε
στη θέση «Αράπη» Σαλαμίνας που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η μεταφορά αυτή των πλοίων στη
νέα θέση στη Σαλαμίνα και η δημιουργία του
νέου ναυστάθμου δεν έγινε τυχαία, παρά κατόπιν μετακλήσεως μιας επιτροπής από Γάλλους
αξιωματικούς, που αυτοί αφού μελέτησαν τρεις
τοποθεσίες «Το λιμάνι του Πόρου, το στενό της
Χαλκίδας και τον κόλπο της Σαλαμίνας» την
17η Ιουλίου 1879 υπέβαλαν την έκθεσή τους,
υποδεικνύοντας με στοιχεία επιστημονικά, ότι η
καλύτερη θέση είναι η τοποθεσία «Αράπη» Σαλαμίνας. Το όλο θέμα της επιλογής της τοποθεσίας εξετάσθηκε από τριπλή άποψη «Στρατηγική
– Οικονομική και πολιτική» και σε συνάρτηση με
τις παρακάτω παραμέτρους: α. Να επαρκεί στις
τρέχουσες ανάγκες του Στόλου και να επιτρέπει την ανάπτυξή του. β. Να συγκεντρώνει τους
αναγκαίους όρους από πλευράς Στρατηγικής (η

πρωτεύουσα και ο ναύσταθμος προστατεύονται
αμοιβαίως) γ. Να απαιτεί λιγότερες δαπάνες για
την ίδρυση οικοδομών, εργοστασίων, δεξαμενών αποθηκών, ναυπηγείων, κ.λπ. δ. Να είναι η
καταλληλότερη θέση από απόψεως πολιτικής,
αφού ληφθεί υπόψη η γεωγραφική θέση της Ελλάδος και οι εθνικοί πόθοι. ε. Να καθιστά δυσκολότερη την από θάλασσα πολιορκία και τέλος να
παρέχει ασφαλές άσυλο εν καιρώ πολέμου στα
πολεμικά και εμπορικά πλοία. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία υπέβαλε ο υπουργός Γ. Μπούμπουλης, το σχέδιο Νόμου στη Βουλή, για ψήφισή του
και ίδρυση του ναυστάθμου στις 29-1-1880. Έτσι
από το 1881 άρχισε η σταδιακή συγκρότηση του
σημερινού ναυστάθμου, με επιστημονικά πλέον
κριτήρια και με μεγάλες προσδοκίες. Η πρώτη
πλωτή δεξαμενή του ναυστάθμου παραγγέλθηκε
στη Γαλλία αντί του ποσού των 2.323.038 γαλλικών φράγκων. Η μεταφορά της εκτελέσθηκε από
τον πλοίαρχο Μιλτιάδη Κανάρη και θεωρήθηκε
άθλος.

Aυτοί που έφυγαν…

•
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Eκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…
Βαθμός

Ονοματεπώνυμο

Αρχιπλοίαρχος (Ο) εα ΠΝ
Πλωτάρχης εα βετ. Β' ΠΠ
Πλωτάρχης εα ΠΝ
Υποπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος εα ΛΣ
Ανθυπασπιστής εα ΛΣ
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα βετ. Β' ΠΠ
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα ΠΝ
Αρχιπλοίαρχος εα ΠΝ
Αντιπλοίαρχος εα ΛΣ

Βαρυπάτης Μενέλαος
Φασουλής Παναγιώτης
Σταυριανόπουλος Ν.
Πουλής Π.
Νίτσας Χρήστος
Τσιώμος Βασίλειος
Κατεξής Βασίλειος
Καββαδίας Σπυρίδων
Παπασηφάκης Χρήστος
Κουτσουλέντης Σπυρίδων
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Hμέρα
θανάτου
5/7/2014
1/7/2014
22/6/2014
19/6/2014
25/6/2014
7/7/2014
15/7/2014
14/7/2014
13/7/2014
22/7/2014

Έτος
γεννήσεως
1959
1914
1937
1957
1927
1953
1919
1933
1922
1947

Το Ναυτικό στην ιστορία της Κύπρου
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Γ. Δημητρόπουλος ΠΝ

Μ

έρες Αυγούστου πριν από 50 χρόνια, η οικογένειά μας είχε τους
πρώτους νεκρούς και τραυματίες
σε πολεμικές επιχειρήσεις μετά τη λήξη του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
• Τα περιπολικά του κυπριακού Ναυτικού
«Φαέθων» και «Αρίων» με κυβερνήτας αντιστοίχως τους Ανθυποπλοιάρχους Δ. Μητσάτσο
και Ν. Μπέτση συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της
Εθνικής Φρουράς στον Κόλπο του Μόρφου προς
εξάλειψη του παραθαλάσσιου τουρκοκυπριακού
θύλακος Μανσούρας / Κοκκίνων, ο οποίος αποτελούσε ένα έτοιμο προγεφύρωμα σε περίπτωση
Τουρκικής αποβατικής ενέργειας.
• Τις απογευματινές ώρες της 8ης Αυγούστου του 1964 εξεδηλώθη στην περιοχή των
επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας τουρκική αεροπορική προσβολή. Αεροσκάφη F100 προσέβαλαν με ρουκέτες και βλήματα πολυβόλων τις
δυνάμεις της Εθνοφρουράς καθώς και τα δύο
περιπολικά. Το «Φαέθων» κινούμενο με ταχύτητα 7-8 κόμβων, λόγω βλάβης της μιας κύριας
μηχανής, αμύνετο με ηρωισμό επί 40 λεπτά της
ώρας των συνεχών αεροπορικών επιθέσεων
και τελικά επλήγη με ρουκέτες και βλήματα
πολυβόλων και κατεστράφη λόγω πυρκαγιάς.
Απώλεσε σε νεκρούς και τραυματίες άνω του
50% του πληρώματός του.
Φονευθέντες
– Π. Χρυσούλης. Σημαιοφόρος ΣΕΛ/Μ Ύπαρχος
– Σ. Αγάθος. Υποκ. Α' Πυροβολητής
– Ν. Πανάγος Υποκ. Α' Μηχανικός
– Ν. Καπαδούκας ναύτης Αρμενιστής

Ακταιωρός «Φαέθων», Κύπρος 1964

– Π. Θεοδωράτος ναύτης Μηχανικός
– Ν. Νιάφας ναύτης Νοσοκόμος
Τραυματισθέντες
– Δ. Μητσάτσος Ανθυποπλοίαρχος Κυβερνήτης
– Δ. Ρεμουντάκης Υποκ. Β' Μηχανικός
– Κ. Κοφινάς Υποκ. Β' Ηλεκτρολόγος
– Α. Βλάχος ναύτης Μηχανικός
– Β. Τσακάλης ναύτης Ρ/Ε
– Ι. Γκιόκας Υποκ. Α' Τ/ΜΕΚ
Το «Αρίων» εδέχθη τέσσερις διαδοχικές προσβολές, τις οποίες αντιμετώπισε με επιτυχία χάρις στην
ψυχραιμία και τους ορθούς χειρισμούς του κυβερνήτου του. Εξάλλου βλήμα που έπληξε το πρυμναίο
αριστερό τμήμα του σκάφους δεν είχε επιπτώσεις
στην ασφάλεια του προσωπικού και του πλοίου.
Κατά τον άνισον αυτόν αγώνα, μεταξύ περιπολικών του Β' ΠΠ και χειροκινήτων παρακτίων Α/Α
πυροβόλων των 40 χ/μ. με τα σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη, κατερρίφθη ένα F100, ο πιλότος
του οποίου συνελήφθη σοβαρά τραυματισμένος
κατά την πτώση με αλεξίπτωτο και απεβίωσε αργότερα σε νοσοκομείο της Λευκωσίας.
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Ανατολική Θράκη
Γράφει ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χρήστος Δ. Γιανταμίδης ΠΝ

Η

πρόβλεψη είναι έργο των Σοφών, και
ιδιαίτερα των πολιτικών, στρατιωτικών ή Ταγών του Έθνους. Είναι προτιμότερο να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή
δυσάρεστων για την πατρίδα μας συνεπειών παρά να ακολουθούμε τα γεγονότα που πολλές
φορές επιφέρουν ανεπανόρθωτες για το Έθνος
καταστροφές, πρέπει να είμεθα προμηθείς και όχι
επιμηθείς.
Αν ανατρέξουμε στο ιστορικό μας παρελθόν,
θα διαπιστώσουμε ότι, λόγω της μη έγκαιρης και
ορθής πρόβλεψης των επερχομένων γεγονότων,
η χώρα μας υπέστη ανεπανόρθωτα δεινά, όπως
η καταστροφή της Μικράς Ασίας του 1923, ο καταραμένος εμφυλίος πολέμος του 1946-1949,
τα δραματικά γεγονότα εις βάρος της ελληνικής
μειονότητας στην Πόλη και στα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και η εισβολή στην Κύπρο το 1974. Και
τώρα τι; Μήπως η ελληνική Θράκη έχει σειρά;
Γιατί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της
επιθετικής τουρκικής διείσδυσης στην μουσουλμανική μειονότητα μέσω του Προξενείου της
στην Κομοτηνή, τότε, ίσως να έχουμε προβοκατόρικες εντάσεις στην περιοχή με απρόβλεπτες
συνέπειες για τα εθνικά μας σύνορα.
Γιατί; Γιατί η Τουρκία, ουδέποτε εγκατέλειψε
την πολιτική των βλέψεών της για την Ελληνική Θράκη. Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω
απόσπασμα της διακήρυξης του Μουσταφά Κεμάλ, στον εθνικό όρκο (misak-i-milli) του 19231:
«Στις διαπραγματεύεσεις που θα γίνουν με τους
ξένους για το πολιτικό μέλλον της Δυτικής Θράκης πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με σύνεση.
Σκοπός μας είναι η Δυτική Θράκη να παραμείνει στα τουρκικά χέρια, σαν ενιαίο σύνολο και
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σε κατάλληλο χρόνο και ευκαιρία να ενωθεί με
τη Μητέρα Πατρίδα [...]. Εμείς δεν μπορούμε να
αποδεχτούμε την απαλλοτρίωση του τουρκικού
αυτού τμήματος. Οι αδελφοί μας της Δυτικής
Θράκης, σε πρώτο βήμα, πρέπει να αγωνιστούν
για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία της Δυτικής Θράκης».
Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω διακήρυξη,
αποδεικνύεται ότι από το 1923, την επομένη της
υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης, η Τουρκία με μακροχρόνια, μεθοδευμένη πολιτική, με
επιμονή και υπομονή επιτυγχάνει τους στόχους
της. Έχουν σπείρει σε γόνιμο έδαφος με την ανοχή και την αδιαφορία μας.
Περιμένουν την κατάλληλη δοθείσα ευκαιρία,
ίσως και από δικά μας λάθη να θερίσουν, και να
θερίσουν όσο παραμένουμε αδρανείς και δεν
εφαρμόζουμε μια σειρά ειρηνικών αντιμέτρων
κατά της πολιτικής της τουρκικής διείσδυσης στη
μουσουλμανική – θρησκευτική μειονότητα της
Ελληνικής Θράκης.
Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά, για
να διαπιστώσουμε τι επέφερε η Τουρκική πολιτική
εις βάρος της Ελληνικής μειονότητας της Πόλης
και των Νησιών Ίμβρου και Τενέδου. Στη συνέχεια
να αναφερθούμε στις στοχευμένες ενέργειες κατά
της Ελληνικής Θράκης και σε προτεινόμενα μέτρα
που θα αναχαιτίσουν την πολιτική διείσδυσης της
Τουρκίας στη μουσουλμανική – θρησκευτική μειονότητα της Ελληνικής Θράκης.
Το 1930, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος
Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραψε με τον τότε
Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού την
περιβόητη συμφωνία Ελληνο-Τουρκικής φιλίας.
Η συμφωνία αυτή διαχρονικά, ουδέποτε εφαρ-

μόστηκε από την Τουρκία για τους παρακάτω
λόγους:
Το 1930 ιδρύεται το τουρκικό προξενείο στην
Κομοτηνή, με τη συγκατάθεση της Ελληνικής κυβέρνησης, χάρη της Ελληνο-Τουρκικής φιλίας.
Το 1934-1935 μετά από πίεση της Τουρκικής
κυβέρνησης 10.000 Κων/τες Ελληνικής ιθαγένειας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Πόλη2.
Βλέπετε η φανέλα της Ελληνικής μειονότητας
άρχισε να ξηλώνεται λίγο μετά την υπογραφή της
Ελληνο-Τουρκικής φιλίας.
Το 1942, η Τουρκία με το Ν. 4305/1942 (varlik
vergisi) επιβάλλει δυσανάλογα βαρύ φόρο στους
μη μουσουλμάνους, ενώ ειδικότερα στόχευε
στην Ελληνική μειονότητα. Όσοι δεν μπορούσαν
να πληρώσουν τον βαρύ αυτό φόρο, η περιουσία
τους δημεύονταν και στη συνέχεια εκτοπίζονταν
σε στρατόπεδα εργασίας3.
Το 1954, η Τουρκία κατάφερε και με τη συγκατάθεση της Ελληνικής κυβέρνησης να μετατρέψει τον όρο μουσουλμανική-θρησκευτική
μειονότητα σε Τουρκική μειονότητα.
Εκδόθηκε απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης για αντικατάσταση των όρων «Μουσουλμάνος – Μουσουλμανικός» με τους όρους «Τούρκος – Τουρκικός», στις πινακίδες δρόμων, σχολείων, κοινοτικών καταστημάτων... κ.λπ.4 Παρότι
στη Συνθήκη της Λωζάνης, αναφέρεται και αναγνωρίζεται ως «Μουσουλμανική – Θρησκευτική
μειονότητα».
Το Σεπτέμβριο του 1955, βίαια επεισόδια έλαβαν χώρα κατά της ομογένειας στην Κων/λη, λόγω της προβοκατόρικης ενέργειας, με την έκρηξη δύο βομβών στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ,
καθώς και στο Προξενείο τους στη Θεσσαλονίκη.
Αποτέλεσμα, 16 Έλληνες νεκροί, 32 τραυματίες
και 200 Ελληνίδες βιάστηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο. 1004 κατοικίες, 4348 καταστήματα,
21 φαρμακεία, 21 εργοστάσια, 110 ξενοδοχεία

και εστιατόρια λεηλατήθηκαν ή καταστράφηκαν.
Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν και 73 ορθόδοξες εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία και 5
αθλητικοί σύλλογοι5.
Το 1964, μαζικές απελάσεις Ελλήνων και δήμευση της περιουσίας τους, τόσο των Κων/των
όσο και των Ιμβρίων της Ελληνικής μειονότητας.
Το 1974 με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
και στη συνέχεια με τη δημιουργηθείσα κρίση στο
Αιγαίο το 1975-1976 απελάθηκαν και οι τελευταίοι ομογενείς. Αποτέλεσμα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι εναπομείναντες Έλληνες να μην
ξεπερνούσαν τους 3500 στην Πόλη και μερικές
εκατοντάδες στην Ίμβρο και στην Τένεδο6.
Η συνεχής προσπάθεια της Τουρκοποίησης
των μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελληνικής Θράκης και η προσπάθεια για ανεξαρτητοποίηση και αυτονόμηση της οικονομικής πολιτικής
της μουσουλμανικής μειονότητας αποδεικνύεται
και με την ίδρυση το 2008 δύο υποκαταστημάτων
της τράπεζας Ziraat Bankasi, στην Ξάνθη και την
Κομοτηνή.
Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η Ελληνο-Τουρκική
συμφωνία φιλίας των δύο λαών που συνυπογράφτηκε το 1930, αποδείχτηκε έμπρακτα ως
γκριζολυκοφιλία από πλευρά της Τουρκίας.
Πιθανός επιδιωκόμενος στόχος είναι στο
μέλλον να μετατρέψουν τη μουσουλμανική μειονότητα σε πλειονότητα, με κάθε μέσο, ακόμη
και με την εγκατάσταση μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελληνική Θράκη, παρέχοντάς τους
κάθε οικονομική, εργασιακή, επαγγελματική
βοήθεια, καθώς και κοινωνική αποκατάσταση
...κ.λπ.
Μετά την απόκτηση της πλειονότητας των μουσουλμάνων στη Θράκη, με μια πιθανή προβοκατόρικη ενέργεια (όπως το 1955) εις βάρος της
μουσουλμανικής μειονότητας, θα ζητήσει από
τους Διεθνείς μηχανισμούς επέμβαση, ως αυτό-
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κλητη προστάτιδα των μουσουλμάνων να επέμβει και στη συνέχεια να ζητήσει την αυτονομία
της, την ανεξαρτησία της και μακροπρόθεσμα την
ένωσή της με την Τουρκία, έχοντας ως βασικό
άξονα / μοχλό προώθησης και εκτέλεσης της πολιτικής της το Προξενείο τους στην Κομοτηνή.
Όχι πια άλλες χαμένες πατρίδες.
Παρότι η εξωτερική πολιτική εφαρμόζεται από
το Υπουργείο Εξωτερικών, που γνωρίζει πολύ
καλύτερα από τον καθένα μας τα χρόνια προβλήματα στην Ελληνική Θράκη για να λάβει τα
απαραίτητα δραστικά μέτρα για την αποφυγή των
αναφερομένων, ας μου επιτραπεί να παραθέσω
παρακάτω και τα δικά μου προτεινόμενα μέτρα.
Ισχυρή κρατική παρουσία σε όλη την Ελληνική επικράτεια, και ιδιαίτερα στην ευαίσθητη αυτή
περιοχή της Ελληνικής Θράκης, για να μην αμφισβητείται η Ελληνική κυριαρχία.
Αυστηρά προειδοποίηση στο τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή, έτσι ώστε να περιορισθεί
σε δραστηριότητες που απορρέουν μόνο από την
επίσημη αποστολή του.
Να μην επιτραπεί η εγκατάσταση μουσουλμάνων μεταναστών στην εν λόγω περιοχή για ευνόητους λόγους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με
την ισχυρά αμυντική θωράκισή της, με δυνάμεις
που θα ελέγχουν την εισροή τους και σε συνεργασία τοπικών παραγόντων – φορέων.
Να εκπονηθεί μεσοπρόθεσμο-μακροπρόθεσμο
πρόγραμμα για την οικονομική, εκπαιδευτική,
πολιτιστική και δημογραφική ανάπτυξη / αναπτέρωση στα πλούσια αυτά εδάφη της Ελληνική Θράκης μας. Εάν είναι εφικτά δυνατόν να
μεταφερθούν οι εναπομείναντες Έλληνες (κατ’
εκτίμηση 150.000) από τις ακτές του Βορείου
Ευξείνου Πόντου, στην Ξάνθη και στην Κομοτη-
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ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΠΘ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ
ΠαρουσIαση-EπιμEλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠT-HN) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN

νή, εφόσον το επιθυμούν, παρέχοντάς τους όλα
τα απαραίτητα για να επιβιώσουν, έτσι ώστε να
παραμείνουν στην περιοχή.
Το επίσημο κράτος και όλοι οι Έλληνες να
αγκαλιάσουμε τη μουσουλμανική μειονότητα με
οποιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να σταματήσει το
επί σειρά ετών καθεστώς της απαξίωσης και της
αδιαφορίας που το Ελληνικό κράτος επέδειξε για
όλη την Ελληνική παραμεθόρια περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Θράκης. Η
απαξίωση / αδιαφορία αυτή τους οδήγησε στην
αγκαλιά της άλλης πλευράς, γιατί έπαιξε το ρόλο
του καλού κηδεμόνα με την προσεγγίζουσα διορατική πολιτική τους.
Να εφαρμοσθεί πιστά η απόφαση της Συνθήκης της Λωζάνης που αναγνωρίζει τη μειονότητα
της Ελληνικής Θράκης ως «Μουσουλμανική –
Θρησκευτική μειονότητα», και όχι τουρκική. Να
αποκατασταθεί αυτή η ανακρίβεια.

1-6. «Η Θράκη στο μεταίχμιο» του Αναστάσιου Λαυρέντζου. Εκδόσεις Πραγματεία.
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Το άτομο που πάσχει από νύστα (υπνηλία) παρουσιάζει υπερβολική επιθυμία για ύπνο. Η νύστα σε
αρκετές περιπτώσεις ταλαιπωρεί τον πάσχοντα
ακόμα και το πρωί μετά από πολύωρο ύπνο κατά
την αφύπνιση. Η αύξηση της διάθεσης για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας προκαλεί συχνά αδυναμία συγκέντρωσης, μειωμένη επαγγελματική απόδοση, σύνδρομο κόπωσης, ατονία. Σύμφωνα με
μελέτες πάνω από 20% των σοβαρών κακώσεων
από τροχαία έχουν ως αιτία τη νύστα των οδηγών.
Η πολυυπνογραφία είναι σήμερα μία ειδική εξέταση που γίνεται στο νοσοκομείο και πραγματοποιείται σε επίμονες περιπτώσεις υπνηλίας και διαταραχών ύπνου. Κατά την πραγματοποίηση της εξέτασης ο ασθενής κοιμάται στο νοσοκομείο, μελετώνται η επέλευση και οι φάσεις του ύπνου (π.χ.
Rem non Rem), η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά
τον ύπνο, η καρδιοαναπνευστική λειτουργία κατά
τον ύπνο και η κατάσταση των σκελετικών μυών
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η πολυυπνογραφία δεν
ταυτίζεται με την πραγματοποιούμενη στα περισσότερα νοσοκομεία συνήθη μελέτη ύπνου κατά τη
διάρκεια της οποίας μετρώνται ορισμένες μόνο
παράμετροι που αφορούν τα σύνδρομα άπνοιας

κατά τον ύπνο. Η πραγματοποίηση της πολυυπνογραφίας απαιτεί ειδικό νοσοκομειακό εξοπλισμό
και η συμβολή της είναι σημαντική τόσο στη διαφορική διάγνωση των διαταραχών ύπνου, όσο και
στον καθορισμό της ενδεικνυόμενης θεραπείας.
Τα συνήθη αίτια της υπνηλίας είναι: Η αναστροφή
των βιολογικών ρυθμών, η υπερκόπωση, η χρόνια
στέρηση ύπνου, το stress, η κακή διατροφή, ορισμένα φάρμακα, ψυχολογικά προβλήματα και νοσήματα.
Η περιοδικότητα και η εσωτερική αρχιτεκτονική
του ύπνου συνδέεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία ενός κεντρικού νευρωνικού βηματοδότη, ο
οποίος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στην επίδραση
του φωτός. Η αναστροφή των βιολογικών ρυθμών
στην περίπτωση ατόμων με ακατάστατα νυχτερινά
ωράρια, αποσυντονίζει τον βηματοδότη που δέχεται αντιφατικά μηνύματα λόγω της συσκότισης και
της επίκλησης για εγρήγορση. Τα άτομα αυτά συχνά
παρουσιάζουν ευρείες διαταραχές ύπνου, με κύκλους αϋπνίας υπνηλίας.
Η υπερκόπωση, το stress, η χρόνια στέρηση
ύπνου, η κακή διατροφή (π.χ. κατάχρηση αλκοόλ),
ορισμένα φάρμακα (π.χ. κατασταλτικά ΚΝΣ), επεμ-

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

23

EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

βαίνουν στον ευαίσθητο κύκλο ύπνου εγρήγορσης
και μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία.
Τα σύνδρομα κόπωσης, που πυροδοτούνται από
οργανικό νόσημα ή ιδιοπαθώς.
Ο κατάλογος είναι μακρύς. Αρκετές φορές οι
διαταραχές ύπνου στην κατηγορία είναι ποικίλες:
Αϋπνία, υπνηλία, εναλλαγές αϋπνίας – υπνηλίας.
Ιδιαίτερα συχνή είναι η υπνηλία λόγω αναιμίας και
η υπνηλία του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης. Χαρακτηριστική είναι επίσης η υπνηλία που προκαλείται
από λοιμώξεις. Η νύστα που εμφανίζεται στις λοιμώξεις αποτελεί μία φυσιολογική απόπειρα του
οργανισμού να συγκεντρώσει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη.

Η άπνοια στον ύπνο
Κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχει φυσιολογικώς, μείωση του μυϊκού τόνου των αναπνευστικών
οδών λόγω ύπνου. Ορισμένα νοσήματα προκαλούν
επιδείνωση του φαινομένου ή απόφραξη αναπνευστικών οδών και δυσκολία στη δίοδο του αέρα. Το
αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται επεισόδια άπνοιας κατά τον ύπνο, τα οποία λόγω έλλειψης εγρήγορσης δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή.
Νοσήματα που προκαλούν το φαινόμενο είναι η
παχυσαρκία, οι υπερτροφικές αμυγδαλές, νοσήματα με αυξημένες εκκρίσεις και παρεμπόδιση διερχόμενου αέρα (π.χ. επί λοιμώξεων, αλλεργίας,
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης), ανατομικές βλάβες του
σκελετού, εγκεφαλικά νοσήματα, ορμονικές διαταραχές, καρδιοναπνευστικά νοσήματα. Ορισμένα
φάρμακα και τοξικές ουσίες ενδέχεται να ευθύνονται για τα επεισόδια άνποιας στον ύπνο. Τα άτομα
με επεισόδια άπνοιας στον ύπνο εμφανίζουν υπνηλία και είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την
εμφάνιση καρδιακής ανακοπής και αρρυθμιών.
Η ναρκοληψία
Πρόκειται για διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
υπνηλία και διαταραχή του ύπνου REM. Η ακριβής
αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη αν και φαίνεται
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ότι εμπλέκονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Έχουν περιγραφεί δευτεροπαθείς περιπτώσεις ναρκοληψίας (π.χ. Μετά από κάκωση κεφαλής).

Εύσημα που δεν βλάπτουν

Το σύνδρομο KLEINE LEVIN
Πρόκειται για παθολογικό σύνδρομο άγνωστης αιτιολογίας που προσβάλλει κυρίως τους νεαρούς
άνδρες και χαρακτηρίζεται από ολιγοήμερα επεισόδια υπνηλίας με υπερφαγία, υπερσεξουαλικότητα, σύγχυση, ευερεθιστότητα.

ύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έγκυρων
διεθνών πηγών (Lloyd’s Register,
Clarksons κ.λπ.) ο ελληνόκτητος στόλος
με 3.670 πλοία, από τα οποία 376 υπό ναυπήγηση,
συνολικής χωρητικότητας (gross tonnage) 164 εκατ.
τόνων όχι μόνο επανήλθε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης αλλά βρίσκεται και στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας του. Σε σύγκριση με το
2012 παρουσιάζει αύξηση κατά 224 πλοία.
Το επιμέρους ποσοστό του υπό ελληνική σημαία
στόλου ανέρχεται στο 21% του ελληνόκτητου (800
περίπου πλοία άνω των 1.000 gt) συνεχώς μειούμενο.
Δεν παραβλέπεται ότι εξωγενείς παράγοντες και
εγγενείς δυσχέρειες, όπως οι χρηματοδοτήσεις,
χρονοναυλώσεις, διεθνής ανταγωνισμός, υποδομές
κ.λπ. κρατούν πέρα από τις προθέσεις της πλοιοκτησίας ένα μεγάλο τμήμα του ελληνόκτητου στόλου
εκτός ελληνικής σημαίας.
Το άνοιγμα, όμως, μεταξύ ελληνόκτητου και υπό
ελληνική σημαία στόλου είναι μεγάλο και επιτακτικά
τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η πολιτεία, όσον την
αφορά, διαχρονικά, έχει ασκήσει τις πολιτικές που
θα συνέβαλλαν στη μεγιστοποίηση των πάσης φύσεως προσόδων από τις πολλαπλές δραστηριότητες
της Εμπορικής Ναυτιλίας.
Πρωτοβουλίες όπως η ίδρυση ίδιου διοικητικού
φορέα (ΥΕΝ – ΛΣ) η κρατική εγγύηση για την αγορά των περίφημων 100 liberties και ιδιαίτερα το
άρθρο 13 του Νόμου 2687/1953 περί προστασίας
εισηγμένων κεφαλαίων έβαλαν τα θεμέλια της υπό
ελληνική σημαία ναυτιλίας επί των οποίων η αγαστή
συνεργασία πλοιοκτησίας, ναυτικών και κράτους,
έκτισαν το λεγόμενο ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα.
Δυστυχώς δεν έλειψαν, ιδίως κατά την τελευταία
τριακονταετία, ευκαιριακές και μυωπικές πολιτικές

Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών κατά τον ύπνο
ή περιοδικών κινήσεων των άκρων κατά τον ύπνο
ή νυχτερινός μυόκλονος.
Πρόκειται για πάθηση που χαρακτηρίζεται από
περιοδικές κινήσεις των άκρων κατά τον ύπνο.
Προκαλεί κακή ποιότητα ύπνου, συχνές αφυπνίσεις. Μπορεί να συνοδεύεται αμιγώς από αϋπνία ή
υπνηλία ή εναλλαγές αϋπνίας υπνηλίας.
Τα ευρήματα από την ορθή παθολογική ιατρική
εξέταση έχουν κομβικό ρόλο στην εξατομικευμένη
αξιολόγηση του ασθενούς, στον καθορισμό των
εξετάσεων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση και
στην παροχή της σωστής θεραπείας.

Γράφει ο Ναύαρχος εα Γεώργιος Απ. Βασόπουλος ΛΣ
Επίτιμος Αρχηγός ΛΣ

Σ

διανθισμένες με ιδεοληψίες, φτάνοντας μέχρι και
στη διάλυση του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι οποίες διατάραξαν το κλίμα με όλα τα δυσάρεστα συνεπακόλουθα. Οι πολιτικές αυτές πέρα από τη συρρίκνωση
του νηολογίου μας, απαντούν, έστω και με υπερβολή
στο ερώτημα οικονομικών μας αναλυτών «ποια κατάρα μας κατατρέχει ώστε να μην εκμεταλλευόμαστε όλους τους σημαντικούς πόρους μας» αλλά και
το αντίστοιχο ξένων: «πώς τα κατάφερε αυτή η χώρα
να πτωχεύσει με τέτοια Εμπορική Ναυτιλία».
Η σημασία της Εμπορικής Ναυτιλίας, για την εθνική μας οικονομία, μάλιστα εν μέσω δεινής οικονομικής κρίσης, πρόσοδοι της τάξης 15-20 δισ. ευρώ,
200.000 θέσεις εργασίας, έργα ευποιίας δισ. ναυτιλιακών ιδρυμάτων, κύρος χώρας και στρατηγικές
μεταφορές είναι καθοριστική και επιβάλλει την ομόθυμη στήριξή της. Εκ των πραγμάτων οι οικονομικής
μορφής παρεμβάσεις είναι περιορισμένες. Η δημιουργία όμως, υποδομών, η διαφύλαξη των θεσμικών δομών της και η εμπέδωση κλίματος αποδοχής
και εμπιστοσύνης με την απόδοση των ευσήμων που
της ανήκουν αυτονόητη και αναγκαία.
Ο χωρίς επιμερισμό έπαινος πράξεων και φορέων
τους, που προάγουν την οικονομία, τον πολιτισμό, την
υγεία, την παιδεία κ.λπ. της χώρας είναι πρώτιστο καθήκον των ηγεσιών, είναι καθήκον όλων μας.
Μία τέτοια προσέγγιση η οποία με την ευκαιρία της
Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια» θα
μπορούσε να περιλαμβάνει και συμβολικές κινήσεις
(70ή επέτειος μάχης του Ατλαντικού κ.λπ.) είναι βέβαιο ότι θα βοηθούσε τις δημιουργικές δυνάμεις της
Ναυτιλίας να βγουν πιο δυναμικά στο προσκήνιο αντί
της σιωπής που ακολουθούν ή τους επιβάλλεται. Το
κέρδος θα ήταν μεγάλο για όλους και οι εξαγγελίες
για την περαιτέρω συμβολή της στην ανάκαμψη της
οικονομίας της χώρας, βάσιμες.
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Πολιτικές, οικονομικές και άλλες
εξελίξεις μέχρι 6/8/2014
Eπιμελείται ο Υποναύαρχος (Μ) εα Δημ. Αποστολάκης ΠΝ
1. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ
Η εκλογή του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύεται ότι είναι για το καλό του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: των νοτίων χωρών της
Ευρώπης αλλά και για την Ελλάδα ιδιαίτερα. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι μας βοήθησε πολύ για να παραμείνουμε
στην Ε.Ε. από τη θέση του προέδρου του Eurogroup που
κατείχε.
2. Πληροφορίες πρακτορείου Reuters για την οικονομία μας
• Ένα μήνα πριν από την αναμενόμενη έναρξη των διαβουλεύσεων Αθήνας και Τρόικας στο Παρίσι, ξένα δημοσιεύματα φέρουν τις Βρυξέλλες να επεξεργάζονται πολυεπίπεδο σχέδιο διάλυσης της Τρόικας και δέσμευση
της Αθήνας σε νέο εξαετές σύμφωνο μεταρρυθμίσεων
που θα συνδέεται με την σταδιακή ενεργοποίηση μέτρων
ελάφρυνσης του χρέους και με ηπιότερη εποπτεία ανά
εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειαστούμε νέα
κεφάλαια π.χ. για χρηματοδοτήσεις τραπεζών κ.λπ.
• Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και στην τελική ευθεία για ένα θερμό φθινόπωρο κρίσιμων αποφάσεων για το χρέος αλλά και την
επόμενη μέρα στη χώρα μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος στήριξης από την Ε.Ε. στα τέλη
του έτους, το θερμόμετρο ανεβαίνει.
• Σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους, που επικαλείται το Reuters, εν όψει της λήξης του Δεύτερου
Προγράμματος Στήριξης από την Ε.Ε. στα τέλη του 2014,
οι Βρυξέλλες μελετούν τη διάλυση της Τρόικας, επιτρέποντας στην Αθήνα να προωθήσει το δικό της σχέδιο
ανάπτυξης της οικονομίας παρέχοντας στην χώρα σταδιακά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
• Η διάλυση της Τρόικας και η αντικατάστασή της με
σύμφωνο μεταρρυθμίσεων με αντάλλαγμα την ελάφρυνση του χρέους και ηπιότερη εποπτεία θα περιορίσει
την δυσαρέσκεια του κρατικού μηχανισμού και των πολιτών, πράγμα που βελτιώνει τη θέση της κυβέρνησης
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έναντι της αντιπολίτευσης που προηγείται στις δημοσκοπήσεις και υπόσχεται να «σκίσει» τα μνημόνια.
• Η Τρόικα θα αντικατασταθεί από ειδική ομάδα δράσης της κομισιόν, διενεργώντας ελέγχους δύο φορές το
χρόνο κι όχι τριμηνιαίους σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Σε αντάλλαγμα η Αθήνα θα δεσμευτεί σε εξαετές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Οι στόχοι του εν λόγω προγράμματος εφόσον ικανοποιούνται θα συνδέονται με
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους αντί για προσφορά νέων
δανείων.
• «Δεν θα υπάρχει Τρόικα» δήλωσε αξιωματούχος
στο Reuters τονίζοντας πως «η ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι ελληνική» και διεκρινίζοντας
ότι η Αθήνα πρέπει να καταλήξει έως τον Οκτώβριο στο
εξαετές σχέδιο. Στόχος είναι να εγκριθεί ως τον Δεκέμβριο και να έχει ισχύ από τις αρχές του 2015.
• Το ΔΝΤ θα κρατήσει το δικό του πρόγραμμα έως το
2016, συνεχίζοντας να παρακολουθεί την Αθήνα.
• Παράλληλα θα ανοίξει η πόρτα εξόδου και της ΕΚΤ
από τον μηχανισμό εποπτείας του Ελληνικού προγράμματος.
• Υψηλόβαθμος Έλληνας αξιωματούχος υποστηρίζει
πως «δεν θέλουμε άλλο πρόγραμμα λιτότητας και νέα
χρηματοδότηση. Έχουμε δεσμευτεί για μεταρρυθμίσεις.
Δεν θέλουμε όμως ένα μαχαίρι στο λαιμό γιατί αυτό
πληγώνει την «ιδιοκτησία» του προγράμματος μεταρρυμίσεων. Προσθέτει δε ότι η ιδέα της μείωσης του χρέους
με «αντίτιμο» μεταρρυθμίσεις μπορεί να λειτουργήσει
εφόσον η νέα εποπτεία δεν θα έχει ομοιότητες με την
Τρόικα.
3. Αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον
οίκο Moody's
• Η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή.
• Αποτελεί μήνυμα στις ξένες αγορές ότι η οικονομία
αρχίζει να συνέρχεται από το μεγάλο σοκ της κρίσης και
ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου για την αναδιάρ-

θρωσή της και την δημοσιονομική εξυγίανση.
• Το γεγονός ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται
να ανακοινώσει την αξιολόγησή του και ο άλλος μεγάλος διεθνής οργανισμός ο Standard & Poor's, η κίνηση
του οίκου Moody's τώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά η αναβάθμιση της οικονομίας μας από Caa3 στη
βαθμίδα Caa1 απέχει αρκετά από τις κατηγορίες που
είχε κατατάξει o οίκος τη χώρα μας προ της κρίσης, αλλά δείχνει ότι εφόσον συνεχιστούν οι προσπάθειες, η
οικονομία μπορεί να προσδοκά καλύτερη αξιολόγηση
στο μέλλον. Μετά την αναβάθμιση, οι αγορές αντιδρούν
θετικά και αναμένουμε ότι σε μελλοντική έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, θα επιτύχουμε καλύτερους όρους
δανεισμού (καλύτερα επιτόκια).
Εκτός των παραπάνω, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και το πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί τους προσεχείς μήνες. Η αποφυγή της διενέργειας πρόωρων
εκλογών επηρεάζει αποφασιστικά την οικονομική σταθερότητα. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να επιδείξουν
υπευθυνότητα και οι όποιες αποφάσεις ή ενέργειες να μην
θέτουν το κομματικό συμφέρον υπεράνω του εθνικού.
Η οικονομία μπορεί έτσι να ορθοποδήσει και να περάσει στη ζώνη εκτός κινδύνου.
Θα μπορούσε να λεχθεί ότι η περίοδος που διανύουμε
και μέχρι την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι,
αν όχι η σπουδαιότερη, από τις σπουδαιότερες της μεταπολιτευτικής μας περιόδου. Η ολοκλήρωση της τετραετίας από την παρούσα κυβέρνηση είναι απαραίτητη για
να δημιουργηθούν σταθερότερη οικονομία και αποτελεσματικός βηματισμός προς την ανάπτυξη. Επομένως, οι
πολιτικοί σχηματισμοί και οι ανεξάρτητοι βουλευτές
(που είναι πολλοί) της παρούσας βουλής έχουν τον λόγο
και την ευθύνη για το μέλλον του τόπου.
4. Βιωσιμότητα ελληνικού χρέους
«Είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα του χρέους, απαιτείται αφενός η εφαρμογή
δημοσιονομικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε ικανά
πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα συμβάλουν στη
σταδιακή μείωση του χρέους και αφετέρου η εφαρμογή
οικονομικής πολιτικής που θα τονώσει τη δραστηριότητα και θα συντελέσει στην επίτευξη υψηλότερου και
διατηρήσιμου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα», ανέφερε πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Κεντρικός Τραπεζίτης ο κ. Λουκάς Παπαδήμος. Όμως στην ελληνική οικονομική πραγματικότη-

τα τα αυτονόητα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν.
• Πρώτος όρος βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους
που είναι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι των δανείων) πάσχει υπό την έννοια ότι και αυτά που προβλέπει το μνημόνιο είναι σχεδόν ανέφικτα. Είναι αδύνατον ο ελληνικός προϋπολογισμός να βγάζει πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 9 δισ.
ευρώ ή 4,5% του ΑΕΠ περίπου από το 2016 και μετά και
επί σειρά ετών. Δεν το πέτυχε καμμία οικονομία παγκοσμίως, πόσο μάλλον μία εσωστρεφής και προβληματική
οικονομία σαν την ελληνική που την χαρακτηρίζουν α.
μετριότατη δραστηριότητα, β. ελλιπέστατη μηχανοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, γ.
μετριότατη δημόσια διοίκηση, δ. στασιμότητα στις εξαγωγές (οι εξαγωγές θεωρούνται ακρογωνιαίος λίθος
της ανάπτυξης), ε. ανύπαρκτη ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα κ.λπ.
• Τα συγκεκριμένα πλεονάσματα των 9 δισ. ευρώ
μπορούν να επιτευχθούν εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει να επιβάλει και νέους φόρους αλλά και να διασφαλίσει ότι θα τους εισπράξει. Διότι μέχρι τώρα δεν καταφέρνει να τους εισπράξει για έναν απλό λόγο: οι φόροι
που έχουν ήδη επιβληθεί, σε συνδυασμό με την μεγάλη
συμπίεση των εισοδημάτων, υπερβαίνουν τις δυνατότητες των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων με συνέπεια την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία αντιστοιχούν στην εφορία 67
δισ., στα ασφαλιστικά ταμεία 16 δισ., στις τράπεζες 78
δισ., (25 δισ. στεγαστικά δάνεια, 11 δισ. καταναλωτικά,
42 δισ. επιχειρηματικά). Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
είναι 160 δισ. ευρώ ή 86% του ΑΕΠ.
• Η κυβέρνηση έχει κατανοήσει τις δυσκολίες επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων και επειδή παράλληλα έχει κατά νου και τη
μείωση της φορολογίας αντί της αύξησης, πρέπει απαραιτήτως να δεχτεί η Τρόικα μείωση των στόχων των
πρωτογενών πλεονασμάτων σε ρεαλιστικά επίπεδα
κάτω του 2,5 με 3%. Σημειώνεται ότι όσο θα αυξάνονται
τα πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο οι βελτιώσεις που
χρειάζονται για να γίνει το χρέος βιώσιμο μειώνονται
ενώ εμείς πρέπει να ζητάμε/απαιτούμε να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις για επιτόκια πλησίον του 0% και αποπληρωμή σε 70 χρόνια για να γίνει το χρεός βίωσιμο με
πρωτογενή πλεονάσματα περί το 2,5 με 3% του ΑΕΠ.
• H δεύτερη παράμετρος για τη μείωση του ελληνικού
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χρέους είναι οι υψηλοί και βιώσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης
της οικονομίας. Χάσαμε όμως πολύ χρόνο μέχρι να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε για φέτος την ανάπτυξη του
0,4% λόγω Τρόικας κυρίως. Η συρρίκνωση της ανάπτυξης κατά 22% περίπου τα τελευταία χρόνια εκτίναξε τον
λόγο χρέους προς ΑΕΠ στα επίπεδα του 174%.
Ακόμα και αν φέτος η οικονομία περάσει στην ανάπτυξη, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι να
διατηρηθεί και να επιτευχθεί η ανάπτυξη με συγκεκριμένο σχέδιο όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην πράξη. Απαιτείται πολλή δουλειά, αλλά συντονισμένη, από όλα τα
κλιμάκια της διοίκησης του κράτους. Πολλοί λένε ότι
από ένα διαβρωμένο κρατικό μηχανισμό δεν μπορεί να
περιμένει κανείς σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, και 620.000
περίπου δημοσίους υπαλλήλους (πάρα πολλοί) έχουμε,
και δουλειά δεν γίνεται λόγω πάρα πολλών αδυναμιών.
Ίσως είναι πιο εύκολο και αποτελεσματικό να γίνει μεγάλη απομόνωση δημοσίων υπαλλήλων και να προσλαμβάνονται το 50% των απομακρυνομένων για να
μπει νέο αίμα στην διοίκηση. Ανησυχώ πως οι αρμόδιοι
εθελοτυφλούν. Δεν βλέπουν πως αντί να συνθλίβουν
οικονομικά τους περισσότερους πολίτες δεν παίρνουν
μια γενναία απόφαση να βγάλουν από το Δημόσιο αυτούς που μπήκαν από το παράθυρο, που πιθανόν να είναι
το 20% των σημερινών υπαλλήλων. Το σκεπτικό είναι
απλό για αυτούς που θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Θα κατατάξουν όλους τους υπαλλήλους που δεν
προσλήφθηκαν με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες σε
έναν κατάλογο ανάλογα με την χρονολογία πρόσληψης.
Όταν απαιτηθεί να απομακρυνθούν π.χ. 5.000 υπάλληλοι
αυτοί θα είναι οι τελευταίοι προσληφθέντες από τον κατάλογο που θα έχει δημιουργηθεί. Ορισμένοι βέβαια θα
πουν είμαστε π.χ. επτά χρόνια στο Δημόσιο και μας διώχνετε; Η απάντηση είναι «ναι, γιατί μπήκατε από το παράθυρο και πήρατε τη θέση κάποιου άλλου που σίγουρα θα
ήταν καλύτερος από εσάς διότι θα έμπαινε π.χ μέσω
ΑΣΕΠ». Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται δύο καλά:
πρώτον, στο μέλλον μάλλον αποκλείεται να προσπαθήσει κάποιος να μπει με μέσον σε κάποια Υπηρεσία, διότι
θα γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να απολυθεί.
Δεύτερον, επιτυγχάνεται η απομείωση του προσωπικού
με δίκαιες και σωστές ενέργειες. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η μάστιγα του ρουσφετιού στις προσλήψεις. Τώρα είναι η ώρα γιατί ο σημερινός Έλληνας έχει
ξεπεράσει τα όριά του. Θέλει τρία πράγματα: δικαιοσύνη,
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δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Όλοι είχαμε και έχουμε παιδιά
αλλά επειδή σεβόμασταν τον εαυτό μας δεν ανεχθήκαμε
τα πάρε δώσε με διάφορους πολιτικάντηδες για να διορίσουμε τους συγγενείς μας στο Δημόσιο. Αυτοί όμως
που το έπραξαν θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες.
H απομάκρυνση π.χ. του 10% των σημερινών δημοσίων υπαλλήλων θα εξοικονομήσει περίπου 7 δισ. ευρώ
ετησίως και η πρόσληψη των μισών εξ αυτών θα στοιχίσει περίπου 300 εκ. ευρώ.
Με το σοκ αυτό της απομάκρυνσης ενός σημαντικού
αριθμού υπαλλήλων, αφενός μεν θα διορθωθεί αυτόματα η παραγωγικότητα των υπολοίπων, αφετέρου δε,
το ρουσφέτι (η μεγάλη αυτή πληγή της ελληνικής κοινωνίας) σχεδόν θα εξαφανιστεί.
Δυστυχώς σήμερα συζητάνε, και κατάφεραν, ορισμένοι
βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να διορθώσουν το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο ότι το ποσοστό 15%
των υπαλλήλων που θα λάβουν την χαμηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση δεν θα απολύεται. Δηλαδή προς
το παρόν συνεχίζουμε «την παλιά μας τέχνη κόσκινο».
5. Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
Είναι γνωστό σε όλους τους Έλληνες ότι η πατρίδα μας
πρέπει να έχει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις για να μπορεί
να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, κυρίως από τους
επεκτατικούς γείτονές μας. Αυτή η ανάγκη νομοτελειακά υπήρχε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στις Ένοπλές μας Δυνάμεις
κατά το παρελθόν (είτε λόγω ελλείψεως εξοπλισμού
είτε λόγω μη υπάρξεως κατάλληλων ηγετών στην ιεραρχία του στρατεύματος ή και των δύο παραμέτρων)
μας οδήγησαν σε εθνικές καταστροφές. Οι κύριες προτεραιότητες λοιπόν των πολιτικών ηγετών της χώρας
θα πρέπει να είναι δύο: Πρώτον, μέσω των Ενόπλων
Δυνάμεων να μπορούν να διατηρούν την εδαφική ακεραιότητα του κράτους και δεύτερον, να προσπαθούν
συνεχώς να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του
κράτους προς όφελος των πολιτών με το δημοκρατικό
πολίτευμα που ευτυχώς διατηρούμε ακόμα.
• Είναι λοιπόν κατανοητό και για έναν έξωθεν της
Ελλάδας παρατηρητή (που γνωρίζει την ιστορία μας και
το γεωπολιτικό περιβάλλον που βρισκόμαστε) να πιστεύει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις για να μπορεί να επιβιώνει σαν έθνος.
• Οι ισχυρές όμως Ένοπλες Δυνάμεις εξαρτώνται κυρίως, εκτός από τον εξοπλισμό τους, από το προσωπικό

τους και ιδιαίτερα από την ηγετική ομάδα κάθε επιτελείου.
Πολλές φορές οι επείγουσες αποφάσεις που πρέπει να
ληφθούν από την ηγεσία του στρατεύματος μπορεί να
αποβούν θετικές ή αρνητικές για τη χώρα και τα αποτελέσματά τους θα ακολουθούν τη χώρα για πολλές δεκαετίες ίσως. Όλα αυτά τα λέω για να καταλήξω ότι για το
προσωπικό των Ε.Δ. θα πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο
όριο αποδοχών κάτω του οποίου δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να πέσει. Δυστυχώς σήμερα το όριο αυτό έχει
μειωθεί κατά πολύ του κατώτατου επιτρεπτού.
• Δεν επιτρέπεται δηλαδή ο κυβερνήτης ενός υποβρυχίου σε αποστολή ή ο κυβερνήτης/χειριστής ενός
Μιράζ ή ενός F16 να σκέφτεται πώς θα πληρώσει το
χαράτσι/ΕΝΦΙΑ ή πώς θα πληρώσει τον φόρο εισοδήματος που έχει γίνει ληξιπρόθεσμος. Αυτό λέγεται κατάντια. Το προσωπικό των Ε.Δ. πρέπει να καταγίνεται εν
ώρα υπηρεσίας με τα καθήκοντά του, με ηρεμία και καθαρό μυαλό -για να είναι αποδοτικό- και όταν χρειαστεί
εν ώρα κρίσεως π.χ. να εισηγηθεί ή να λάβει τις σωστότερες αποφάσεις για το καλό της Πατρίδας.
• Το προσωπικό των Ε.Δ. υπό την πίεση της έλλειψης
χρημάτων (λόγω αρκετά μειωμένων αποδοχών) αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και εκ των πραγμάτων
προσπαθεί να βρει αποδοτικές λύσεις (υποβολή παραίτησης για εξεύρεση άλλης εργασίας, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).
Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί
μας (οι οποίοι εκτός του συγκριτικά παχυλού μισθού των
βουλευτών και των πολλών άλλων διευκολύνσεων
που απολαμβάνουν -π.χ. το 75% των αποδοχών τους δεν
φορολογείται), είναι ότι οι αξιοκρατικά σκεπτόμενοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το προσωπικό των Ε.Δ. πρέπει
να είναι οι υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά τους, ακολουθούμενων των Σωμάτων Ασφαλείας, δικαστικών, καθηγητών πανεπιστημίων, γιατρών κ.λπ.
• Eπίσης, ένα μεγάλο μειονέκτημα του προσωπικού
των Ε.Δ. είναι ότι δεν επιτρέπεται να συνδικαλίζονται και
να κάνουν απεργία. Επομένως, η οποιαδήποτε θετική
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν το εν ενεργεία
προσωπικό των Ε.Δ. εξαρτάται από την καλή ή κακή θέληση αυτών που αποφασίζουν.
• Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι οι διαδηλώσεις
βαθμοφόρων με στολή των Σωμάτων Ασφαλείας δεν
με βρίσκουν σύμφωνο (δηλαδή θα πρέπει να φορούν
πολιτική ενδυμασία κατά την διαδήλωση).

• Επειδή λοιπόν υπάρχουν ορισμένα θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ε.Δ. σε εκκρεμότητα (απόφαση
του ΣτΕ για επαναφορά των αποδοχών των εε στα επίπεδα της 31/7/12 Ταμεία Επικουρικά κ.λπ.) καλό θα είναι οι
αποφάσεις που αναμένονται από το Υπουργείο Οικονομικών να είναι σύμφωνες με την φιλοσοφία του ανωτέρω
άρθρου και την ανάγκη υπάρξεως ισχυρών Ε.Δ.
• Βεβαίως πρέπει να σημειώσω ότι για το προσωπικό
κυρίως των μαχίμων Ε.Δ. (υπηρετούντες σε πλοία, αεροπλάνα - μάχιμες μονάδες Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας)
δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας και δε γνωρίζει ουσιαστικά κανείς τι ώρα θα μπορεί να εξέλθει την επομένη εάν δεν έχει εικοσιτετράωρη εργασία ή αν δεν προκύψει ανάγκη ολοκλήρωσης άμεσα κάποιας επιτελικής ή
άλλης εργασίας ή κάποιου προγραμματισμένου ή απρογραμμάτιστου ταξιδιού για το ΠΝ. Αυτό το αίσθημα της αβεβαιότητας του πότε θα δει κάποιο στέλεχος των Ε.Δ. την
οικογένειά του, δεν μπορεί να περιγραφεί εκτός και εάν το
ζήσει κάποιος, τότε θα καταλάβει τι σημαίνει δεκαεξάωρη
τουλάχιστον ημερήσια εργασία, σωματική-ψυχική ταλαιπωρία και αδυναμία προγραμματισμού, ακόμα και για την
επομένη μέρα της οικογενειακής σου ζωής.
6. ΕΝΦΙΑ
Έχουν γίνει αρκετά λάθη σε πολλές περιοχές της Ελλάδος στον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ. Κυρίως διότι όπου
δεν είχαν αντικειμενικές αξίες χρησιμοποίησαν στοιχεία
κοντινών περιοχών ή δήμων. Αυτά βέβαια μόνο στην
Ελλάδα μπορεί να συμβούν στην οποία όλοι θέλουν να
κάνουν «κουμάντο» και ψάχνουν να βρουν αυτό που θα
δουλέψει και αυτός ή αυτοί εκθέτουν το σύστημα. Το
θέμα λοιπόν είναι ότι όταν κατάλαβαν ότι πολλά πράγματα δεν προχωρούσαν σωστά δεν μπόρεσε ούτε ο αρμόδιος Υπουργός Χαρδούβελης (λόγω χρόνου) -ο οποίος αν και μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του φαίνεται ότι
προσωπικά κατέβαλε προσπάθεια για διόρθωση αρκετών άλλων θεμάτων του ΕΝΦΙΑ- να ολοκληρώσει
εγκαίρως τις απαιτούμενες αλλαγές/διορθώσεις.
Υπολογίζουμε ότι οι εν λόγω «αρμόδιοι» θα είναι οι
ίδιοι που πρότειναν επί εποχής Παπακωνσταντίνου την
«μεγάλη και καινοτόμο ιδέα» επιστροφής φόρου 10%
σε όσους θα υπέβαλλαν επιπλέον αποδείξεις αγορών
(που συνήθως είναι από σούπερ μάρκετ, καταστήματα
ένδυσης-υπόδησης τα οποία ούτως ή άλλως εξέδιδαν
αποδείξεις). Κατάφεραν με αυτήν την τρομερή ιδέα να
επιστραφούν φόροι 1 δισ. ευρώ την εποχή που τα είχαμε
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τόσο ανάγκη σαν κράτος (εάν έλεγαν επιστροφή 1% το
ίδιο αποτέλεσμα θα είχαν, θα κερδίζαμε 900 εκ.). Τα θέματα λοιπόν της όχι και τόσο καλής λειτουργίας ορισμένων τομέων του Υπουργείου Οικονομικών επαναλαμβάνονται με αποτέλεσμα να χάνεται η αξιοπιστία του
συστήματος που τόσο έχουμε ανάγκη εντός Ελλάδος
όσο και ιδιαιτέρως εκτός Ελλάδος.
Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, μας λείπουν οι τεχνοκράτες αλλά και οι ενσυνείδητοι λειτουργοί της δημόσιας διοίκησης. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζω είναι αν το
Υπουργείο χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες (οικονομολόγους, λογιστές, εξειδικευμένα συναφή γραφεία κ.λπ.) οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη
σωστή και γρήγορη ολοκλήρωση των διαφόρων
projects. Δυστυχώς αναγκάζομαι να ξαναθυμηθώ την
ιστορία του Ε9 στην Ελλάδα που ο πρώτος Υπουργός
που θέλησε να το εφαρμόσει 30 σχεδόν χρόνια πριν,
απομακρύνθηκε άμεσα και επανήλθε το θέμα της εφαρμογής του μετά από μία δεκαετία περίπου. Από την πρώτη εφαρμογή του Ε9 μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες
αλλαγές αλλά η πλήρης και ουσιαστική αξιοποίησή του
δεν έχει ακόμα αλοκληρωθεί ούτως ώστε το κράτος να
αποκομίσει τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη.
7. Πολυνομοσχέδιο
Ψηφίστηκε από τη βουλή το πολυνομοσχέδιο με πάρα
πολλές διατάξεις και άρθρα που έχουν σχέση με μεταρρυθμίσεις και προαπαιτούμενα για να μας καταβληθεί το
1 δισ. ευρώ που αποτελεί υπο-δόση του προγράμματος
βοηθείας μας μέσω Τρόικας.
8. Μικρή ΔΕΗ
Ψηφίστηκε από τη βουλή το νομοσχέδιο (προαπαιτούμενο) για την πώληση ορισμένων σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούν το 30% του δυναμικού της ΔΕΗ. Το σετ αυτό των εργοστασίων αποτελείται από όλες τις κατηγορίες των εργοστασίων (λιγνιτική,
με φυσικό αέριο, με υδροηλεκτρική κλπ) δηλαδή αποτελεί θεωρητικά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των υφιστάμενων εργοστασίων. Ακολουθεί διενέργεια διαγωνισμού κ.λπ.
9. Επίσκεψη Ζαν Κλωντ Γιούνκερ
Μήνυμα στήριξης στην ελληνική κυβέρνηση κόμισε κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τη Δευτέρα 4/8/2014 ο
Ζ. Κ. Γιούνκερ (νέος πρόεδρος της Κομισιόν). Μίλησε με
θερμά λόγια για την χώρα μας αλλά και για τον Αντώνη
Σαμαρά, τον οποίο σε προσωπικό τόνο απεκάλεσε «φίλο
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και αδερφό». Για νέα εποχή στην οποία μπαίνει η Ελλάδα μίλησε ο Πρωθυπουργός.
Τη βαθειά του πεποίθηση ότι η Ελλάδα έπρεπε να παραμείνει στο ευρώ αλλά και την υπόμνηση ότι η χώρα
μας θα μπορούσε να είχε γίνει Αργεντινή αν δεν ήταν
μέλος της Ευρωζώνης, εξέφρασε ο νέος πρόεδρος της
Κομισιόν Γιούνκερ στη διάρκεια κοινής συνέντευξης
Τύπου με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Ο κ. Γιούνκερ, ο οποίος επέλεξε την Αθήνα ως πρώτο
σταθμό των επισκέψεών του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τη νέα του ιδιότητα δεν έκρυψε τη συμπάθεια και
τη στήριξή του. «Μία από τις προσωπικές στιγμές που με
κάνει περισσότερο περήφανο από όλες είναι η στιγμή κατά την οποία υπερασπίστηκα σθεναρά με βαθειά πεποίθησή μου την παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ
και στην Ευρώπη. Διότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Ο
Πλάτωνας δεν μπορεί να παίξει στην β' Εθνική» είπε ο κ.
Γιούνκερ δανειζόμενος μια φράση του Προέδρου Ζισκάρ
ντ'Εσταίν. «Αγωνίστηκα πραγματικά σαν λιοντάρι», είπε
αναφερόμενος στις προσπάθειες που κατέβαλε όταν ήταν
πρόεδρος του eurogroup να πείσει αφενός του ευρωπαίους ότι η χώρα μας αξίζει να χαίρει της εμπιστοσύνης τους
και αφετέρους τους Έλληνες υπουργούς να προχωρήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. «Χάρη σε μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια την οποία όλη η Ευρώπη
θαυμάζει, σε αντίθεση ενδεχομένως με τους Έλληνες, η
Ελλάδα κατάφερε να επιβάλλει τη βούλησή της να δράσει» τόνισε χαρακτηριστικά.
Για τη βιωσιμότητα του χρέους μας είπε ότι δεν επιθυμεί στην παρούσα φάση να εκφράσει τη γνώμη του.
Είπε επίσης ότι δεν υποστηρίζει το ενδεχόμενο ενός
κουρέματος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε πάντως στον
τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων «Να βρούμε
έναν τρόπο να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις καθώς
και ιδιωτικές» ανέφερε τονίζοντας τη σημασία των
«εργαλείων» που δίδονται μέσα από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και διαβεβαιώνοντας ότι «η Ελλάδα θα είναι ένα μέρος αυτού του μελλοντικού προγράμματος επενδύσεων». Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έξοδο από την κρίση επισημαίνοντας με
αυτό τη συμβολή του κ. Γιούνκερ. «Η Ελλάδα μετά από
μια μακροχρόνια ύφεση, μετά από μια σκληρή και επώδυνη διαδικασία και μετά από τις πολύ οδυνηρές θυσίες των Ελλήνων και κοπιαστική προσπάθεια σήμερα
βγαίνει από την κρίση, με την ωριμότητα των πολιτών

μας αλλά και με την χωρίς προηγούμενο ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη η οποία ενσαρκώνεται στον ηγετικό ρόλο
του Ζ. Κ. Γιούνκερ» ανέφερε ο κ. Σαμαράς κάνοντας
λόγο για «νέα εποχή». Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν
θα πρέπει σε καμμιά περίπτωση να υπάρχει εφησυχασμός. «Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Δεν πρέπει να
αφήσουμε να επαναληφθεί ποτέ ξανά μια τέτοια κρίση.
Δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο όσα επιτύχαμε με
τόσες θυσίες. Δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να επιστρέψουμε στα ελλείμματα. Οφείλουμε να τα αφήσουμε πίσω μια για πάντα» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.
Σχόλιο: Με τέτοια δημόσια διοίκηση και έλλειψη επιτυχημένων managers σε σημαντικά πόστα είναι όχι αδύνατον αλλά πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στους
ωραίους στόχους που επιθυμούμε να υλοποιηθούν. Το
κλειδί της επιτυχίας είναι η σωστή οργάνωση του κράτους
(θέλουμε ακόμα τη βοήθεια του κ. Ράιχενμπαχ, προϊσταμένου της Task Force που μας συμβουλεύει για οργανωτικά και άλλα θέματα) αλλά χρειάζεται η ανακαίνιση της
δημόσιας διοίκησης με managers και νέο αίμα, με μορφωμένους νέους που θα έχουν όρεξη για δουλειά.
10. Εξωτερικά θέματα
α. Γάζα: η κατάσταση στην Γάζα είναι απογοητευτική.
Έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς πάνω από 3.000 άτομα εκ των οποίων πάνω από 350
είναι παιδιά. Στο Ισραήλ από ρουκέτες της Χαμάς έχουν
σκοτωθεί περί τα 70 άτομα. Οι συνομιλίες που γίνονται
στην Αίγυπτο πιθανόν να παρατείνουν την 3ήμερη εκεχειρία. Οι συνεχείς ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε εγκαταστάσεις ή σχολεία των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί
ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο.
β. Ιράκ: οι τζιχαντιστές συνεχώς καταλαμβάνουν νέες
περιοχές και πόλεις στο Ιράκ. Η Αμερική σχεδιάζει να
κάνει επιλεκτικούς βομβαρδισμούς εάν απαιτηθεί. Η
κυβέρνηση δεν έχει την ικανότητα/δυνατότητα να επέμβει. Αναμένονται εξελίξεις.
γ. Συρία: η ιστορία συνεχίζεται με συνεχείς εχθροπραξίες και πολλά θύματα μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων
και ανταρτών.
δ. Λιβύη: οι εχθροπραξίες μεταξύ φατριών συνεχίζεται. Οι περισσότερες πρεσβείες έχουν κλείσει. Το ΠΝ με
την φρεγάτα «Σαλαμίς» απομάκρυνε από την Τρίπολη
περίπου 200 πολίτες μεταξύ των οποίων 70 περίπου
Έλληνες (προσωπικό της πρεσβείας μας και άλλους
εργαζόμενους), 80 περίπου Κινέζους και ακόμα προσω-

πικό διαφόρων άλλων κρατών. Η ενέργεια αυτή του ΠΝ
αξίζει συγχαρητηρίων γιατί η επιτυχία αυτή, χωρίς να
υπάρξει κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να μελετήθηκε και
να σχεδιάστηκε εις βάθος με την έννοια ότι όταν ένα πολεμικό πλοίο είναι πολύ κοντά σε μια πολεμική ζώνη για
αρκετές ώρες, το ρίσκο είναι μεγάλο. Επίσης εύγε στον
Κυβερνήτη και το πλήρωμα του πλοίου. Τέτοιες πράξεις
βοηθούν όλους τους Έλληνες να αναπτερωθεί το ηθικό
τους και να επιβεβαιωθεί ότι παρά την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, οι Ε.Δ. και ειδικά το ΠΝ
συνεχίζει και θα συνεχίζει να έχει πάντα επιτυχίες.
ε. Ουκρανία: για την πτώση του αεροσκάφους Boeing
777 των Μαλαισιανών Αερογραμμών δεν πρόκειται ποτέ
κανένας από τις αντιμαχόμενες παρατάξεις (Ουκρανικός
στρατός και ρωσόφωνοι αντάρτες της Ανατολικής χώρας)
να παραδεχτεί ότι για κάποιο λόγο έριξε το αεροσκάφος.
Οι εχθροπραξίες μεταξύ αντιμαχόμενων καλά κρατούν με
πολλά θύματα. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας φαίνεται να αντιμετωπίζει τους ρωσόφωνους αντάρτες, δυστυχώς με πλήρη σχεδόν υποστήριξη των Ρώσων,
πιο δυναμικά και αποφασιστικά από το παρελθόν.
στ. Σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας: πριν από την κατάρριψη
του Μαλαισιανού αεροσκάφους το Βερολίνο βρισκόταν
σε ψυχροπολεμική εμπόλεμη κατάσταση με τις ΗΠΑ.
Σήμερα η κυβέρνηση Μέρκελ-Γκάμπριελ δεν ευθυγραμμίζεται απλά, αλλά πλειοδοτεί ματαιώνοντας συμβόλαια
αμυντικής συνεργασίας που δεν συμπεριλαμβάνονται
στις κυρώσεις που υιοθέτησε η ΕΕ. Τι συμβαίνει λοιπόν;
Οι Financial Times επιχείρησαν να δώσουν μια ερμηνεία,
να αναδείξουν την ευθυγράμμιση της Μέρκελ με τις ΗΠΑ
σαν κίνηση που διευκολύνει την Γερμανία να αναλάβει
ηγετικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική και άμυνα της ΕΕ.
Με άλλα λόγια, όταν στο Βερολίνο κατανόησαν ότι η
αμερικανική πολιτική είναι μη αναστρέψιμη, δεν περιορίζεται στην Ουκρανία αλλά στεχεύει στην αποδόμηση
του ηγετικού προφίλ του Πούτιν και στην ματαίωση συνολικά της προσπάθειας της Μόσχας να στερεώσει επιρροή στην πρώην ΕΣΣΔ, τότε έκριναν ότι η ειδική σχέση
με τη Ρωσία έχει συνολικό στρατηγικό βάρος υποδεέστερο από την κατοχύρωση του ρόλου του προνομιακού
εταίρου των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Επιστροφή δηλαδή
στην formula «συνεταίροι στην ηγεμονία» που είχαν
προτείνει και διατυπώσει προς την Γερμανία μετά την
ενοποίηση (Ανατολικής και Δυτικής) το 1989-90 τόσο ο
Μπους πατήρ όσο και ο Κλίντον.
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Σκέπτομαι άρα υπάρχω
Γράφει ο Αρχιπλοίαρχος (ο) εα Γ. Πρεκετές ΠΝ

Ο

άνθρωπος, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα, τουλάχιστον στη φυσική του έννοια.
Είναι συνάρτηση και συνέχεια του κόσμου που
τον περιβάλλει. Ο κόσμος είναι πλοκή σχέσεων.
Τον κόσμο τον αποτελούν τα όντα και οι σχέσεις
τους. Αποτελεί πραγματικότητα, το γεγονός ότι
όταν ερχόμαστε στην ζωή (γεννιόμαστε) και μάλιστα δίχως τη δική μας θέληση, δεν διαθέτουμε
συνείδηση του εαυτού μας και του περιβάλλοντος
που μας περιστοιχίζει. Δηλαδή του Εγώ μας και
του κόσμου.
Ερχόμαστε στον κόσμο με ορισμένες τάσεις –
διαθέσεις και προδιαθέσεις σε σημείο που πολλοί
να λένε ότι έτσι είμεθα φτιαγμένοι με τον παράγοντα της κληρονομικότητας. Με απλά λόγια ότι
στην πραγματικότητα είμαστε σκλάβοι των συναισθημάτων και των συγκινήσεών μας τα οποία και
μας κυβερνούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Παρά την
εν λόγω πραγματικότητα είναι βέβαιον ότι η φύση
έχει μεριμνήσει και μας έχει εφοδιάσει με τα ενδογενή πρότυπα ήτοι τα ένστικτα, τα αντανακλαστικά
και τις επιθυμίες μας. Έτσι το παιδί πριν και μετά τη
γέννησή του μέχρι την ωριμότητά του εκδηλώνει
την ανέλιξη των σταδίων της διανοητικότητάς του
σε πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπινου όντος.
Πράγματι μόνον ο άνθρωπος (του ανθρώπινου
είδους) γεννιέται αμαθής και ανίκανος να τα «βγάλει πέρα» μόνος του, πράγμα που δεν παρατηρείται στο λοιπό ζωικό βασίλειο (των ζώων).
Έτσι το ζώο κατά τον Γάλλο φιλόσοφο, τον
Καρτέσιο Ρενάντο (1516-1650) βασίζει την ζωή
του κυρίως, στην ενστικτώδη υποδομή του η
οποία δεν ακολούθησε την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης. Από την άποψη αυτή θα μπορού-
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σαμε να πούμε πως κάθε μορφή ενστίκτου τείνει
να γίνει Νους μόνον για τον άνθρωπο που με την
τελική του αποτελεσματικότητα ανέβασε τον ψυχισμό του κυτταρικού κόσμου σε μεγάλο ύψος με
επακόλουθο την εμφάνιση των ανθρωποειδών.
Από την πολυπλοκότητα του κυτταρικού κόσμου
σε μεγάλο ύψος, προέκυψε ο ενστικτώδης ψυχισμός και στη συνέχεια η τελειοποίηση των εγκεφαλικών λειτουργιών με τελικό προϊόν τη νόηση
και στη συνέχεια τη σκέψη.
Κατόπιν τούτου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σκέψη είναι μια από τις ικανότητες των
εγκεφαλικών διεργασιών η οποία διαμεσολαβεί
και γενικεύει την ανάκληση του αντικειμενικού
κόσμου στον ανθρώπινο εγκεφαλικό φλοιό και
την ερμηνεία των φαινομένων που ωστόσο δεν
τα παράγει η ίδια.
Η σκέψη στη βάση της ψυχολογίας ενεργοποιείται από τα εξωτερικά (που προέρχονται από το
εξωτερικό περιβάλλον) και τα εσωτερικά (που προέρχονται από μέσα μας), ερεθίσματα. Δηλαδή είναι η
ανταπόκρισή της στα υλικά των αισθήσεων.
Όμως επισημαίνεται το γεγονός ότι μόνον ως
ένα βαθμό είναι αλήθεια ότι οι σκέψεις έχουν την
αρχή τους στις αισθήσεις. Και τούτο διότι αν δεν
επενεργήσει πάνω στις αισθήσεις η δύναμη που
τις οργανώνει και που εγκαθιδρύει συνδετικούς
δεσμούς, σχέσεις ανάμεσά τους καθώς και επίσης
ανάμεσα σε αυτές και του εξωτερικού κόσμου, δεν
υπάρχει σκέψη. Σε μια ορισμένη σκέψη πέραν από
την ταύτιση της υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας γίνονται αντιληπτές και άλλες αισθήσεις όπως το χρώμα, η απαλότητα, η θερμοκρασία,
η μορφή, η υφή κ.λπ.
Πράγματι είναι δύσκολο να εκφράσουμε με λέ-

ξεις τι ακριβώς εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε
τους όρους «Σκέψη» που αποτελεί το μεγαλύτερο
μυστήριο και το πιο αινιγματικό ερωτηματικό, και
τον όρον «σκέφτομαι».
Γίνεται αποδεκτόν ότι η «σκέψη» αντιπροσωπεύεται από το «σκέπτεσθαι» που χρησιμοποιείται
αόριστα για να καλύψει ένα ευρύ πεδίο διανοητικών λειτουργιών, αλλά κυρίως με την έννοια
«του σκέπτεσθαι», εννοούμε το συλλογίζεσθαι. Η
σκέψη είναι ασώματη όντας σε σώμα υπερκόσμια
μέσα στον κόσμο, υπερφυσική μέσα στη φύση.
Κατά τον γάλλο φιλόσοφο του 17ου αιώνα Ρενέ
Ντεκάρτ (1596-1650 Καρτέσιο) αντιλαμβανόμαστε, ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε εν ζωή μόνον όταν
μπορούμε να σκεπτόμαστε. Το είπε επιγραμματικά
με το απόφθεγμά του «Σκέπτομαι άρα υπάρχω».
Κατά τον Πλάτωνα (428-347 π.Χ.) Αθηναίο φιλόσοφο και μαθητή του Σωκράτη, η σκέψη είναι
μια διεργασία κατά την οποία θέτει ο άνθρωπος
ερωτήματα στον εαυτό του.
Η αξία της σκέψης μας εξαρτάται κατά μεγάλο
μέρος από την ορθότητα των εννοιών μας. Κάθε
σκέψη, καλή ή κακή (θετική ή αρνητική) επηρεάζει
την εγκεφαλική ουσία. Στην περίπτωση των αρνητικών σκέψεων έχουμε σαν επακόλουθο την
παθολογική σκέψη, η οποία μπορεί να είναι επακόλουθο (αποτέλεσμα) ψυχικών διαταραχών που
εκδηλώνονται ως αντικοινωνική συμπεριφορά,
ψυχώσεις ή νευρώσεις. Στην περίπτωση των ψυχώσεων παρατηρούνται σοβαρές διαταραχές στη
σκέψη και έλλειψη σύνδεσης μεε την εξωτερική
πραγματικότητα.
Τα αίτια της εκτροπής της σκέψης από την ορθή
κατεύθυνση, είναι πολλά όπως: οι προλήψεις, οι
δογματισμοί, φανατισμοί, η εγωιστική επιδίωξη
του συμφέροντος, η περιορισμένη πείρα, η ισχυρή
φαντασία, οι κακές κοινωνικές συνθήκες, οι κακές
εκτιμήσεις των γεγονότων, οι ψυχολογικές επιπτώσεις του πνεύματος, της ομάδος, η πνευματική

οκνηρία, τα πάθη κ.ά.
Και το εύλογο ερώτημα είναι το πώς οι σκέψεις
αρχίζουν – δημιουργούνται στον εγκέφαλον και
πως τελειώνουν:
Η σκέψη χωρίς πρόκληση δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός ανταπόκρισης είναι η πείρα, το κατακάθι
της πείρας είναι η μνήμη και η ανταπόκριση της
μνήμης του παρελθόντος είναι η σκέψη.
Από το υλικό του ερεθισμού (εσωτερικών και
εξωτερικών) μέσω των αισθήσεων δημιουργούνται οι εντυπώσεις και στη συνέχεια οι αντιλήψεις
που ενεργοποιούν τη νόηση με επακόλουθο την
ενεργοποίηση της εγκεφαλικής λειτουργίας, που
σχηματίζει τις κρίσεις και στη συνέχεια τις σκέψεις.
Έτσι η διαδικασία είναι: Εξωτερικοί και εσωτερικοί ερεθισμοί μέσω των αισθήσεων – εντυπώσεις
– αντιλήψεις – νόηση – ενεργοποίηση της εγκεφαλικής λειτουργίας με τελικό προϊόν τις σκέψεις.
Με την ενέργεια συμμετοχής της προσοχής
και της βούλησης, η Νόηση συνδέει τα διάφορα
ψυχικά στοιχεία χάριν συγκεκριμένων σκοπών
και έτσι γίνεται το καταλληλότερο όργανο προσαρμογής του ανθρώπινου όντος στις διάφορες
μεταβολές του περιβάλλοντος ενεργοποιούνται
έτσι στην εγκεφαλική λειτουργία με τελικό προϊόν
τη σκέψη.
Στη βάση των ανωτέρω το εύλογο ερώτημα που
προκύπτει είναι το πώς είναι δυνατόν να μπορεί να
σκέπτεται και να αισθάνεται η ύλη που βρίσκεται
και πληροί το χώρο του ανθρώπινου εγκεφάλου;
Πώς παράγεται αυτό το περίεργο πράγμα που
φιλοξενείται και δίνει παρόν μέσα μας «Το εγώ
μας» δίχως να καταναλώνει σημαντική ποσότητα
ενέργειας δηλαδή η σκέψη;
Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη σκέψη
φαίνεται να είναι «χημικής προέλευσης». Έτσι λ.χ.
η περίπτωση κατά την οποία μια ανεπάρκεια ιωδίιου στον θυρεοειδή αδένα μπορεί να μεταβάλλει
έναν έξυπνο άνθρωπο σε «κουτορνίθι».

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

33

EΛEYΘEPO BHMA

κοινωνικά

Η σκέψη αποτελεί την πιο ενεργητική νοητική
δραστηριότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου σε
Νευρωνικό επίπεδο. Επιπλέον η ανάπτυξη των
νοητικών, των αντιληπτικών και των γλωσσικών
ικανοτήτων είναι συνάρτηση περισσότερον με
τη νευρική ωρίμανση που εξαρτάται, σε μεγάλο
βαθμό και από την πάροδο της ηλικίας, σε σχέση
με το περιβάλλον και των εξωτερικών επιδράσεων της κοινωνικής πραγματικότητας που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ωρίμανση του
ανθρώπινου όντος.
Με την ωρίμανση πρωτυποποιείται η φάση
εκείνη της ζωής μας, κατά την οποία «τερματίζεται» η μακριά περίοδος της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας, που είναι γεμάτη από πολλές και ποικίλες
κρίσεις που δικαιολογούνται στη βάση της ανωριμότητας.
Τελικά οι σκέψεις, «το σκέπτεσθαι» τροφοδοτείται από την απόκριση της μνήμης και της πείρας
του παρελθόντος. Επιστημονικά σήμερα υποστηρίζεται ότι οι διεργασίες της σκέψης εκτελούνται
στο νευρικό επίπεδο.
Αναγνωρίζεται η ύπαρξη κυτταρικής συνείδησης
τόσον στο φυτικό όσον και στο ζωικό κύτταρο. Από
χιλιάδες πειράματα σε ζώα έχει αποδειχθεί ότι με
ηλεκτρικές ωθήσεις ενεργοποιούνται χημικά τα
εγκεφαλικά κύτταρα και σχηματίζουν μια νέα ύλη
– τα κύτταρα της μνήμης. Έτσι οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι μέσα στον εγκεφαλικό χώρο τα μόρια
της σκέψης είναι τα κέντρα από όπου μπορούν να
ανασυρθούν προγραμματισμένες σκέψεις.
Τα μόρια αυτά έχουν υφή υλική. Μόλις όμως
τεθούν σε ταλάντωση επηρεάζουν λεπτά μόρια
αντι-υλικού κόσμου.
• Έτσι ότι μέσα στο σύγχρονο πετυχαίνει ο φυσικός με τα volt των ηλεκτρονίων για τη φόρτιση των
στοιχείων, μέσα στον εγκέφαλο το πετυχαίνουν οι
συγκινήσεις. Τέτοιες συγκινήσεις και συναισθήματα που αποτελούν μετασχηματιστές ενέργειας
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λ.χ. αγάπη – λύπη – μίσος – συμπάθεια κ.λπ. είναι
πλέον ή βέβαιον ότι τις κουβαλάει ο καθένας μας
μέσα του. Σε φυσιολογική και ομαλή κατάσταση οι
εν λόγω μετασχηματιστές – συγκινήσεις προκαλούν τις φυσιολογικές μας αντιδράσεις.
Από την πολυπλοκότητα του κυτταρικού κόσμου προέκυψε ο ενστικτώδης ψυχισμός με
επακόλουθο την τελειοποίηση των εγκεφαλικών
λειτουργιών που το προϊόν τους είναι η νόηση και
στη συνέχεια η σκέψη.
Σήμερα, συμπεραίνεται ότι από τα δύο συστήματα
(συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό) και του ΚΝΣ
εξαρτώνται όλα τα λειτουργικά όργανα του οργανισμού μας και είναι αυτά που καθορίζουν την ψυχική
– πνευματική και διανοητική μας κατάσταση.
Η ενέργεια (παράγοντες) του τρόπου με τον
οποίον σκεπτόμαστε έχει ως ακολούθως:
α) Οι έμφυτες – ενστικτώδεις προδιαθέσεις παρορμήσεις προς ικανοποίηση αυθόρμητων
σωματικών και πνευματικών αναγκών καλών
ή και κακών.
β) Η ενστικτώδης νοητικότητα ή αισθητική συνείδηση με επακόλουθο την άμεση και σαφή γνώση (ερεθίσματα εξωτερικά ή φυσικά και εσωτερικά ή φυσιολογικά ήτοι αίσθηση – αίσθημα
– επιθυμία – βούληση – συνείδηση).
γ) Η έλλογη νοητικότητα ή αντιληπτική συνείδηση
με επακόλουθο τη νοητική αναπαράσταση της
άμεσης και σαφούς γνώσης ήτοι αντίληψη – συναίσθημα – μνήμη.
δ) Η πνευματική νοητικότητα ή διανοητική συναίσθηση με επακόλουθα την παραγωγή της Νόησης και την υπόσταση της σκέψης με τις εξής
μορφές της:
• Το Νουν ή τη Διάνοια
• Την Κρίση και τέλος
• Το λόγο (εσωτερικό ή εξωτερικό) που εκδηλώνεται σε δράση – πράξη.

Μια φορά κι έναν καιρό

Έ

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

νας πάτερ-φαμίλιας είχε τέσσερα παιδιά δυο
κορίτσια και δυο αγόρια. Τελευταία ήλθε κι
ένα ακόμα κορίτσι προς απογοήτευση της μάνας του, τόσο που η πεθερά της που τη ξεγεννούσε μόλις είδε το φύλο του παιδιού, φώναξε αγόρι, αγόρι για
να δώσει κουράγιο στη μάνα του, που το είχε σίγουρο
ότι το παιδί που κοιλοπονούσε ήταν αγόρι. Έτσι έλεγαν
τα προγνωστικά. Ωστόσο το κοριτσάκι γεννήθηκε πολύ
όμορφο και το αγάπησε ιδιαίτερα και η μάνα του. Δυστυχώς πριν ακόμα χρονίσει η Φανούλα, αυτό ήταν τ’
όνομά του, προσβλήθηκε από «εντερικά» όπως έλεγαν
τότε την ακατάσχετη διάρροια.
Γιατρός δεν προβλεπόταν για τέτοιες περιπτώσεις.
Προτεραιότητα είχαν τα γιατροσόφια, χαμομήλι και ζεστό κρεμμύδι, τυλιγμένο σφιχτά με πανιά, για την κοιλίτσα τους. Όλα αυτά κι άλλα ακόμα γιατροσόφια δεν
είχαν αποτέλεσμα στη Φανούλα. Το παιδάκι δεν έτρωγε τίποτα ενώ το θέριζε η διάρροια.Οι πατεράδες τότε
δεν ανακατεύονταν στο μεγάλωμα των βρεφών και
των νηπίων. Ο κυρ-Κώστας ωστόσο χαιρόταν τα παιδιά
όσο ήταν μωρά. Συνήθιζε μάλιστα, το μεσημέρι που
γύριζε απο τη δουλειά του, να σηκώνει ψηλά το εκάστοτε νήπιο, που έφτανε στα πόδια του μπουσουλώντας
και να το χορεύει ενώ εκείνο ξεκαρδιζόταν στα γέλια
και του χαμογελούσε.
Μια συγγενής που έτυχε να μπαίνει στο σπίτι εκείνη
την ώρα και τον είδε που είχε σηκώσει το παιδί ψηλά
και το ταχτάριζε, του αποτάθηκε χωρίς κακία και αστειευόμενη: «τι χορεύεις από αυτό, καημένε, δε βλέπεις τα
ποδαράκια του σαν κοτσάνια διψασμένων λουλουδιών;» Ο πατέρας φανερά ενοχλημένος, χωρίς να αφήσει από τα χέρια του, γύρισε και της φώναξε αυστηρά.
«Το παιδί μου να μη χορέψω και να χαϊδέψω; Τ’ είναι
αυτά που λες;» Η θεία ζήτησε συγνώμη με φανερή απορία για την παρεξήγηση αν και χωρίς να έχει μετανοιώσει. Έτσι κι αλλιώς αυτή το είχε ξεγράψει το παιδάκι,
ήταν και κορίτσι. Η μάνα του, ωστόσο δεν σταμάτησε τα
γιατροσόφια χωρίς ελπίδα, αλλά και χωρίς διαμαρτυρία
αν ο Θεός αποφάσιζε να καλέσει το αγγελούδι της κο-

ντά του. Ήταν ήδη έγκυος στο επόμενο.
Μια γειτόνισσα η κυρά-Κώσταινα χήρα μ’ ένα κορίτσι
χλωμό και ξεπλυμέννο τη Φρόσω 16 χρονών δηλαδή
σε ώρα γάμου, έδειχνε κατανόηση στην αγωνία της φίλης της για τα κορίτσια και την αποκατάστασή τους, όταν
μεγαλώσουν. Σε μια πρωινή επίσκεψή της, η κυράΚώσταινα καθόταν απέναντι ανάμεσα στο μαγείρεμα και
αθώα κουτσομπολιά, ήλθε να μάθει για την κατάσταση
της υγείας του μικρού κοριτσιού της γεινόνισσας. Πιο
τολμηρή και αθυρόστομη, όταν έμαθε ότι το παιδί δεν
καλυτέρευε της «πέταξε» χωρίς δισταγμό:
– Τι γιατροπορεύεις από αυτό το απολοιφάδι, χριστιανή μου, δεν το αφήνεις να πεθάνει, να ησυχάσεις;
– Τι λες κυρά-Κώσταινα, ήλθε η απάντηση αυστηρή
της θεοφοβούμενης και αληθινά φιλόστοργης κυράΓεωργίας και εντελώς ανίκανης για ανόσιες σκέψεις
και πράξεις.
Το βράδυ ο άντρας της βρήκε το παιδί κοιμισμένο και
του φάνηκε πως είδε από πάνω του να υπερίπταται ο
άγγελος του θανάτου και τη γυναίκα του απελπισμένη,
σκυμμένη από πάνω του.
– Αύριο, γυναίκα μόλις ξημερώσει ο Θεός τη μέρα
του, πάρε τη Φανούλα και πήγαινε στο γιατρό, που είναι
και συγγενής σου, να πάρε και να τον πληρώσεις, μήπως γλιτώσουμε το παιδί μας. Μου κακοφαίνεται πολύ
να χάσουμε αυτό το κοριτσάκι μας, τι πως έχουμε άλλα
τέσσερα.
– Αμέσως, άντρα μου, το παίρνω και πάω τώρα στο
Θανάση, αυτός θα το θεραπεύσει.
Η Φανούλα σώθηκε. Το καλοκαίρι πήγαν στο βουνό,
στα έλατα που συνηθιζόταν τότε, για να γεμίσουν τα
στήθη μικρών και μεγάλων με καθαρό αέρα. Το παιδί
δυνάμωσε, πήρε βάρος, τα μάγουλά της κοκκίνησαν και
γινόταν όλο και πιο όμορφη τόσο, που βρέθηκε και γαμπρός έτοιμος. Οι δυο πατεράδες, ο άλλος συνπαραθεριστής είχε γιο συνομήλικο της Φανούλας και «λογοδώσανε» τα παιδιά τους, για να τα παντρέψουν όταν θα
μεγάλωναν.
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EΠIKAIPO KENTPI
Γράφουν οι: Υποναύαρχος εα Νικ. Τσαπράζης ΠΝ
Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

EYΘYMA KAI ΣOBAPA

Το Δημογραφικό Η Μαύρη Επέτειος της Απόβασης της Τουρκίας στην Κύπρο
πρόβλημα και η
Υπογεννητικότητα Σαράντα χρόνια τούρκικα, όπως λέει και ο λαός συΈνα από τα ζέοντα προβλήματα της Ελλάδος, εκτός από
την Οικονομική κρίση, είναι και το
πρόβλημα της Υπογεννητικότητας, που βέβαια έχει
σχέση με την Οικονομική κρίση, διότι όταν ο άλλος
είναι άνεργος ή δυσκολεύεται να βρει δουλειά, δεν
είναι δυνατόν να έχει διάθεση για γάμο και οικογένεια. Στοιχεία της Ευροστάτ, αποδεικνύουν ότι ο
πληθυσμός της Ελλάδος από 11.062.000 την
πρώτη Ιανουαρίου 2013 μειώθηκε σε 10.992.000
το 2014. Πρέπει κάτι να γίνει, από την κυβέρνηση,
ώστε να μην γίνει και άλλη μείωση του πληθυσμού, διότι τι έχουμε να κερδίσουμε, όταν οι αριθμοί των οικονομικών μεγεθών βελτιώνονται και οι
Έλληνες μειώνονται.

Σύμμαχοι και οι Βούλγαροι στο
Σκοπιανό
Όπως διαβάσαμε στις εφημερίδες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απάντησε εύστοχα στο Σκοπιανό Δημοσιογράφο, όταν αυτός δήλωσε ότι θα μιλήσει στα
σκοπιανά ο Κ. Σαμαράς απάντησε, ότι δεν γνωρίζει
να υπάρχει τέτοια γλώσσα. Παράλληλα ο Βούλγαρος ιστορικός και διευθυντής του εθνικού Μουσείου
Σόφιας σε άλλο Forum, δήλωσε ότι δεν υπάρχει
έθνος «Μακεδονικό». Αυτό είναι κατασκεύασμα της
απόφασης της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1924
και στη συνέχεια το εκμεταλλεύτηκε ο Τίτο και δημιούργησε τη σκοπιανή «εθνότητα», προκειμένου να
δημιουργήσουν τη Δημοκρατία του Αιγαίου.
Κατά το Βούλγαρο ιστορικό η «Μακεδονική»
γλώσσα κατασκευάστηκε από επιτροπή Βούλγαρων
και Σέρβων κομμουνιστών με βάση τα βουλγαρικά,
και ουδεμία σχέση έχει με την αρχαία ελληνική γλώσσα, που μιλούσαν οι Μακεδόνες του Φιλίππου και
Αλεξάνδρου. Αυτή είναι κράμα βουλγαρικής και Σερβικής γλώσσας. Μάλιστα σε ένα συνέδριο βαλκανικών χωρών που έγινε στα Σκόπια πρότειναν στον
βούλγαρο Σύνεδρο να του φέρουν μεταφραστή, και
αυτός απάντησε «τι να τον κάνω το μεταφραστή, να
μου μεταφράσει τη γλώσσα μου».
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μπληρώνονται εφέτος από την 14-7-1974, οπότε
έγινε το έγκλημα και η προδοσία της Κύπρου. Εμείς
ως φιλειρηνικό έθνος ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα το αυτονόητο, δηλαδή τις εφαρμογές των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί το
Δίκαιο και να απομακρυνθούν από την Κύπρο τα
Ξένα στρατεύματα. Δεν μπορεί μια χώρα που κατέχει το 30% μιας άλλης χώρας να υποβάλλει υποψηφιότητα να ενταχθεί στην οικογένεια της Ευρώπης όταν δεν πιστεύει στις αξίες και τα ανθρώπινα
ιδεώδη της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η λαθρομετανάστευση

Η λαθρομετανάστευση είναι μια από τις σύγχρονες
πληγές της Ευρώπης όπως θα λέγαμε, κατά την εποχή του Μωυσή, «οι δέκα πληγές του Φαραώ». Είναι
ένα πολύ επικίνδυνο και τραγικό φαινόμενο συνάμα
της εποχής μας το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να
έχει ολέθριες συνέπειες στον εθνικό ιστό της Ευρώπης, εφόσον το φαινόμενο δεν αντιμετωπισθεί εγκαίρως. Κάτω από τον οίκτο και τη φιλάνθρωπη διάθεση
των Ευρωπαίων, προωθείται ένα σατανικό σχέδιο
εποίκησης της Ευρώπης από Μουσουλμάνους. Ενώ
η Ευρώπη στο παρελθόν πολέμησε τους Οθωμανούς
στην ξηρά και στη θάλασσα «Ναυμαχία Ναυπάκτου
1571» και στη μάχη των εθνών στο έδαφος της Αυστρίας και εξεδίωξε τους Οθωμανούς, σήμερα με το
φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης θα εποικισθεί
χωρίς μεγάλη προσπάθεια η Ευρώπη. Οι έχοντες τα
γένια έχουν και τα χτένια...

Η ελληνική σοφή γλώσσα...

Χωρίς αμφιβολία η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη του πλανήτη Γη, ίσως και όλων των πλανητών,
γι’ αυτό πλείστες ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούνται
διεθνώς. Μεταξύ των χιλιάδων ρημάτων αναφέρονται και τα ρήματα «δίνω» και «παίρνω». Σοφά το
«δίνω» είναι πρώτο αλφαβητικά από το «παίρνω».
Τι σημαίνει όμως αυτό, σημαίνει ότι πρέπει πρώτα
να δώσεις και μετά να πάρεις. Ένας μεγάλος στη
σοφία Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: μην ρωτάς τι έκανε
το κράτος για σένα, ρώτησε τον εαυτό σου τι έκανες
εσύ για το Κράτος...

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

Και μην ξεχνάτε κάθε εβδομάδα μεγάλες
προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης!
EΠIKOINΩNIA-ΠΩΣ ΘA MAΣ BPEITE
ΠON.: Iερά Oδός 102α, TK 118 55 Bοτανικός. Πρόσβαση με το METPO, γραμμή 2, στάση
«Eλαιώνας». ΠON Pαφείο: Τηλ.: 210-3484290, φαξ: 210-3423377. ΠON Γραφείο Δαπανών: Τηλ.: 210-3484287, φαξ.: 210-3423437. Υποδοχή: Τρίτη-Παρασκευή 13:30-20:30
και Σάββατο 09:00-14:00. E-mail ΠΟΝ: pon.itd@gmail.com Site: www.pon-hn.gr
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Χρήσιμα Στοιχεία για Μέλη ΕΑΑΝ
Ταυτότητες – Άδειες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ
της 29ης-05-2014 Υπ’ Αριθ. 58

Επιμέλεια: Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) εα
Ε. Χαχαμίδου ΠΝ, Ναύτης (ΔΙΑΧ) Θ. Περιστέρης

ΘΕΜΑ 6ο
Ψυχαγωγική Εκδήλωση (χοροεσπερίδα) ΕΑΑΝ στις 10-12-2014 στην ΛΑΕΔ.

1. Τα μέλη της ΕΑΑΝ μπορούν να εφοδιάζονται
αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, άδειες που
είναι απαραίτητα για ανάλογες χρήσεις.
2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται στην ΕΑΑΝ κατά περίπτωση για έκδοση αυτών αναγράφονται κατωτέρω:
Α) 'Εκδοση ταυτότητας Αποστράτου
α) Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής πράξης, ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΚΛ).
β) Αντίγραφο Μερίσματος ΜΤΝ.
γ) Απόσπασμα Μητρώου ΠΝ ή αντίγραφο Φύλλου μητρώου ΛΣ.
δ) Φ/Α πολιτικής Ταυτότητας Αποστράτου.
ε) Δ
 ύο (2) έγχρωμες Φωτογραφίες 2,5x3 με θερινή στολή υπ’ αριθμ. 8 (ασκεπής) στον βαθμό
αποστρατείας.
στ) Ομάδα αίματος.
ζ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ).
Β) Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας Χηρών & Ορφανών Αποστράτου
α) Αποσπάσμα μητρώου ή αντίγραφο φύλλου
μητρώου Αξιωματικού.
β) Συνταξιοδοτική πράξη ή ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως.
γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Δ
 ύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων
(2,5x3).
ε) Απονομή Μερίσματος ΜΤΝ.

Γ) Έ
 κδοση ταυτότητας ΠΟΝ (Σύζυγοι ή τέκνα
18 έως 25 και άγαμα)
α) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων
(2,5x3).
β) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας κάθε μέλους.
γ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
δ) Αίτηση (παρέχεται από την ΕΑΑΝ).
Υποδοχή Πολυκαταστήματος:
Τηλ: 210-3466007 (13:30- 20:30)
Δ) Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (Σύζυγοι ή τέκνα
18 έως 25 και άγαμα)
α) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων
(2,5x3).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
γ) φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας του μέλους.
δ) φωτοτυπία ταυτότητας ΕΑΑΝ του αποστράτου.
ε) Παιδιά (18-25 ετών) Υπεύθυνη δήλωση «ότι είναι
άγαμα».
Ε) Έκδοση ταυτότητας ΘΑΝ (τέκνα άνω των
25 ή έγγαμο)
α) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ δικαιούχου
Αξιωματικού ε.α. (ή χήρας)
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος. (παιδιού)
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (Αποστράτου ή χήρας)
δ) Δύο φωτογραφίες διαστάσεων 2x3 ανά άτομο
(παιδιού)
ε) Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης
μερίσματος (Αποστράτου ή χήρας) [ΜΤΝ]

Για περισσότερες πληροφορίες: Μηχανογράφηση ΕΑΑΝ ΤΗΛ 210-3368662 FAX: 210-3310429
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1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ στα πλαίσια των πολιτιστικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων προγραμματίζει για τα
μέλη της ΕΑΑΝ ψυχαγωγική εκδήλωση (χοροεσπερίδα) στις 10-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
20:30 στην ΛΑΕΔ.
2. Διάθεση προσκλήσεων μόνο στα μέλη της ΕΑΑΝ από 10-10-2014 μέχρι 30-10-2014.
3. Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων δεν συμπληρωθεί, τότε από 1-11-2014 θα
διατίθενται προσκλήσεις και σε συγγενικά φιλικά άτομα των μελών μας.
4. Να ληφθεί υπόψη ότι η αίθουσα είναι περιορισμένης χωρητικότητας ατόμων και ως εκ τούτου οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την προμήθεια των προσκλήσεων τους όπως
ανωτέρω αναφέρεται.
5. Η ΕΑΑΝ να ζητήσει με έγγραφό της από την ΛΑΕΔ τη διάθεση της άνω αίθουσας για τις 10-122014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:00 έως 02:00 της επόμενης ημέρας.
6. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

•

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ
Γραφείο παραθερισμού
Μέλη ΕΑΑΝ που τους έχει εγκριθεί να
παραθερίσουν σε Ιδ. Ξενοδοχεία το
παραθεριστικό έτος 2014, εάν δεν πάνε να παραθερίσουν να το δηλώσουν
εγγράφως στη γραμματεία της ΕΑΑΝ
μέχρι 15-9-14, αναφέροντας τους λόγους μη παραθερισμού, προκειμένου
το ΔΣ/ΕΑΑΝ να αποφασίσει για τη χρέωση ή μη των μορίων τους.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Ψυχαγωγικές
πολιτιστικές εκδηλώσεις
Στα πλαίσια των ψυχαγωγικών πολιτιστικών εκδηλώσεων των μελών της ΕΑΑΝ και όχι μόνο, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως πριν τα Χριστούγεννα,
Πρωτοχρονιά, περίοδο των Απόκρεων, νωρίτερα
και αργότερα, με φθηνό εισιτήριο. Τα μέλη μας που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΝ Αντιπλοίαρχο εα Γρ. Γεωργακόπουλο ΠΝ.
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Σπουδαστές δικαιούχοι
χρηματικών βραβείων
και επαίνων
Επιμέλεια: Αντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα
Γρηγ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αναμένεται ότι θα γίνει και φέτος ο καθιερωθείς
θεσμός βράβευσης των αριστούχων μαθητών Β'
και Γ' τάξεως Λυκείου τέκνων αποστράτων Αξ/
κών των αυτών βαθμίδων και αριστούχων ως το
ΠΔ 246/98 με βαθμολογική βάση άνω του 18,1.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν από
ΓΕΝ. Εκτιμάται ότι θα ισχύσει ως και εις το παρελθόν:
1) Α
 ίτηση του κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη βεβαίωση Δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου (στην
οποία θα φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας
μαθημάτων των μαθητών και ο χαρακτηρισμός
σε «ΑΡΙΣΤΑ»).
2) Ε
 άν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου οργανισμού – υπηρεσίας ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα.
Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο σύζυγο ή τη σύζυγο (δηλαδή περί μη
απασχολήσεως του/της συζύγου).
3) Το ύψος του χρηματικού βραβείου καθορίζεται
από το ΓΕΝ για τους ανωτέρω και η υλοποίηση
της βράβευσής τους θα οργανωθεί με μέριμνα
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ και θα μας γνωσθεί με νεότερο έγγραφο.
- Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν με το περιοδικό ΕΑΑΝ «Θαλασσινοί Απόηχοι», Ιουλίου – Αυγούστου
2014. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν
στην ΕΑΑΝ έως 30/10/2014.
- Επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται προς βράβευση οι σπουδαστές, τέκνα αποστράτων μελών της
ΕΑΑΝ, απόφοιτοι με άριστα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, αυτούς, όπως και το περασμένο έτος, προβλέπεται
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να βραβεύσει η ΕΑΑΝ συμπεριλαμβανομένων
και των αποφοίτων Στρατιωτικών Παραγωγικών
σχολών.
- Προς τούτο οι κηδεμόνες απόστρατοι Αξ/κοί των
εν λόγω σπουδαστών θα πρέπει να υποβάλουν τα
παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά με εξαίρεση, αντί βεβαίωση του Λυκείου βεβαίωση των
οικείων ημεδαπών πανεπιστημίων και ΤΕΙ από τα
οποία αποφοίτησαν κατά το έτος 2014. Η εν λόγω
τελετή λαμβάνει χώρα κατά την κοπή πίτας ΕΑΑΝ
και ιδία φέτος την 18-1-2015 ημέρα Κυριακή στο
Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και ώρα 10.30.
Προτείνεται όπως οι προς βράβευση, ως ανωτέρω,
να παραβρεθούν κατά τη βράβευση στο Πολεμικό
Μουσείο.
- Επίσης το ΔΣ προβλέπεται να αποφασίσει, όπως
και στα τέκνα Αξ/κών – Ανθυπασπιστών ΛΣ εα, μαθητές Β' και Γ' Λυκείου απάντων εσωτερικού, ως
ανωτέρω, να αποδοθούν χρηματικά βραβεία, καθόσον είναι δίκαιο, εφόσον δεν βραβεύτηκαν από το
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος ή από άλλον Οργανισμό ή Υπηρεσία και αφού υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 1.12.2014.
- Επίσης αποφασίστηκε από το ΔΣ να αποδοθεί διάκριση με την απονομή επαίνων, χωρίς χρηματικά
ποσά και στους σπουδαστές, τέκνα αποστράτων
Μελών της ΕΑΑΝ, που αποφοίτησαν με Άριστα το
έτος 2014 από πανεπιστήμια Αλλοδαπής (ΑΕΙ) ή
αποφοίτησαν με Άριστα από Ανώτατες – Ανώτερες
Σχολές μεταπτυχιακών σπουδών με την υποβολή
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω για τους σπουδαστές πανεπιστημίων και ΤΕΙ
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) εσωτερικού (ελληνικής Επικράτειας),
υποβαλλόμενα μέχρι 1.12.2014 και η βεβαίωση
ή το πτυχίο να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα
Ελληνικά.
- Η υποβολή δικαιολογητικών όλων των ενδιαφερομένων, πρέπει να γίνει μέχρι 1.12.2014 στη
Γραμματεία ΕΑΑΝ.
Για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία
ΕΑΑΝ, τηλ.: 210-3369657.

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης
Επιτελικό γραφείο αρχηγού
Υγιεινή – νοσηλεία
1. Σε συνέχεια προφορικών εντολών, να συσταθεί επιτροπή με συμμετοχή όλων των κλάδων
η οποία να προβεί στη σύνταξη μελέτης για την
ίδρυση και λειτουργία οίκων ευγηρίας.
2. Η μελέτη να υποβληθεί στις 18 Ιουλίου και να
προσδιορίζει τις απαιτήσεις λειτουργίας, εκτιμώμενο αντίτιμο διαμονής και τις δυνατότητες
στέγασης των 401 ΓΝΣΑ, ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ και 424
ΓΣΝΕ.
3. Πρόβλεψη έναρξης λειτουργίας των Οίκων Ευγηρίας ή 01 Οκτ. 14.

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014
Αξιότιμοι κύριοι,
Λάβαμε σήμερα το τεύχος 121, Μάιος – Ιούνιος
2014 του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» και
σας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και
συνεισφορά σας στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.
Με εκτίμηση,
Μίνα Ρόδη

ΕΑΑΝ Παράτημα Κρήτης
Αγαπητή κυρία Παρασκευά
Θα θέλαμε και να σας εκφράσουμε τη συμμετοχή
μας στον πόνο σας, για την απώλεια του προσφιλούς σας συζύγου και συναδέλφου μας Σημαιοφόρου (Ε) εα Αθανασίου Παρασκευά ΠΝ. Η μνήμη
του να σας δίνει παρηγοριά και κουράγιο.
Για τυχόν πληροφορίες που αφορούν συνταξιοδοτικά και λοιπά θέματα του θανόντος μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το γραφείο του τοπικού παραρτήματός μας στο τηλέφωνο 28210-90104 (κ.
Φράγκου) όταν το κρίνετε εσείς δυνατόν.

Η ΕΑΑΝ παρακαλείται να λάβει υπόψη ότι ο αναφερόμενος συνάδελφος απεβίωσε την 15η Ιουνίοου 2014, η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό
του Αγίου Παντελεήμονος Μουζουρά Ακρωτηρίου
Χανίων την 16η Ιουνίου και ετάφη στο παρακείμενο
κοιμητήριο Μουζουρά.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα
Ε. Σταματάκης ΠΝ
Ο Γραμματέας
Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Ι. Φράγκου ΠΝ

Λειτουργία Οδοντιατρικού
κέντρου ΠΝ
Σ ε συνέχεια σχετικών αναφέρεται ότι από τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών προστέθηκε τηλεφωνικός αριθμός
(210-3249216) στο οδοντιατρικό κέντρο ΠΝ.
Τηλέφωνα ραντεβού:
210-3249216, 210-3249217 και 210-3249218.
Ωράριο λειτουργίας ραντεβού καθημερινά 08.00
έως 14.00.Τηλέφωνο – Φαξ: 210-3249215.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Βράβευση
μαθητών – Κοπή πίτας ΕΑΑΝ
Ανακοινώνεται ότι στις 18 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό
Μουσείο κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς
και απονομή τιμητικών διπλωμάτων ως και η
βράβευση αποφοίτων μαθητών Β' και Γ' λυκείου παιδιών Αξιωματικών ΛΣ. Επίσης θα γίνουν
βραβεύσεις αριστούχων φοιτητών ΑΕΙ-ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τιμήσουν με την παρουσία τους την
καθιερωμένη εκδήλωση.
Το ΔΣ ΕΑΑΝ
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Ετήσιο μνημόσυνο για τους
πεσόντες στο ΚΕ/ΠΑΛ
Προβλέπεται ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμή των πεσόντων
υπέρ Πατρίδος Αξιωματικών, Υπαξιωματικών
και Ναυτοδιόπων του ΠΝ και ΛΣ, θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕ/ΠΑΛ. Θα διατεθούν υπηρεσιακά
λεωφορεία.
Όσοι μετακινηθούν με ιδιωτικά μέσα παρακαλούνται να βρίσκονται στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου
ΚΕ/ΠΑΛ έγκαιρα. Η παρουσία του μεγαλύτερου
δυνατού αριθμού Αποστράτων συναδέλφων
αποτελεί χρέος τιμής στη μνήμη των πεσόντων.
Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί από το
ΓΕΝ, το οποίο οργανώνει και την όλη εκδήλωση.
Προς τούτοις οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν τέλη Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ προκειμένου να πληροφορηθούν την ακριβή
ημερομηνία.
Επίσης, να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία
της ΕΑΑΝ για προτεραιότητα στα λεωφορεία.

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ. Προτάσεις για
τον παραθερισμό των Αποστράτων
Κατά καιρούς διατυπώνονται και λέγονται διάφορα περί του παραθερισμού και αυτά δεν φθάνουν
επίσημα στην ΕΑΑΝ για εξέταση ως προς την
πραγματική ή όχι κατάσταση των συμβαινόντων
προς διευκρίνιση ή επίλυση ή βελτίωσή τους. Για
τους ανωτέρω λόγους το ΔΣ/ΕΑΑΝ, αποφάσισε
όπως τα μέλη της ΕΑΑΝ που έχουν θέσεις, απόψεις, σκέψεις, προτάσεις, σχετικά με τον παραθερισμό στα χρησιμοποιούμενα παραθεριστικά κκέντρα για τα Μέλη της ΕΑΑΝ, γνωρίσουν αυτά στα
γραφεία της ΕΑΑΝ μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014
εγγράφως και επωνύμως προκειμένου να αξιολογηθούν από αρμόδια όργανα για περαιτέρω
βελτίωση γενικά των όρων και προϋποθέσεων
παραθερισμού στις επόμενες θερινές περιόδους.
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Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού, Υποναύαρχο εα Δ. Αποστολάκη, ΠΝ
Υποναύαρχο εα Κ. Ξύτσα, ΠΝ Πλοίαρχο εα Χ. Αϊδίνη, ΠΝ Αντιπλοίαρχο εα Γρ. Γεωργακόπουλο,
Τηλ.: 210 3368662.

Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες
Ελληνικού Συνδέσμου
Υποβρυχίων
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί να
ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του, ότι με βάση τα
άρθρα 11, 12 και 13 του καταστατικού, η σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης – απολογισμού και αρχαιρεσίες του συλλόγου για ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 σε
αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών που
βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.
Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας, όπως ορίζεται στο
καταστατικό, η Γενική συνέλευση θα γίνει την
Κυριακή 9 Νοεμβρίου στον ίδιο χώρο μετά την
τέλεση του ετήσιου αρχιερατικού μνημοσύνου.
Με βάση το άρθρο 13 του καταστατικού, υποψηφιότητες τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο
και για την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του συλλόγου το αργότερο
έως τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014.
Με δεδομένο ότι στην επικείμενη Γενική συνέλευση θα τεθούν θέματα προς τροποποίηση του καταστατικού η παρουσία μας κρίνεται απαραίτητη.

Ετήσιο μνημόσυνο υποβρυχίων
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων επιθυμεί
να ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη του, ότι το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμη των
αποβιωσάντων εν καιρώ πολέμου και εν καιρώ
ειρήνης συναδέλφων αποφοίτων της Σχολής
Υποβρυχίων προγραμματίστηκε να τελεσθεί την
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30 στον

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ριζάρη που βρίσκεται επί της
οδού Βασιλίσσης Σοφίας έναντι του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Θα ακολουθήσει παράθεση καφέ στο φουαγιέ
του Πολεμικού Μουσείου.
Στην πορεία θα γίνει σε αίθουσα του Πολεμικού
Μουσείου η Σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης με
απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ και διενέργεια
αρχαιρεσιών για εκλογή νέου ΔΣ.
Να είμαστε όλοι εκεί.

35 χρόνια Υποβρύχιο Αμφιτρίτη
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 ομάδα του πληρώματος παραλαβής του Υ/Β Αμφιτρίτη αποτελούμενη από τους Βίτσα Ανδρέα, Γεωργάτο Βασίλειο, Γιακουβάκη Χαράλαμπο, Μαρίνη Ιωάννη,
Ντέμο Κωνσταντίνο, Πανταζή Περικλή, Σιαμανδοούρα Άγγελο, Σπίνο Δημήτριο, Τσαρπαλή Ηλία,
Χαραλαμπίδη Χριστόδουλο και Χασαπόπουλο
Ανδρέα, έκανε επίσκεψη στην περιοχή της Διοίκησης Υποβρυχίων επισκεπτόμενη το Υ/Β Αμφιτρίτη για την επέτειο 35 χρόνων από την ύψωση
της σημαίας (3 Ιουλίου 1979) στο Κίελο της Γερμανίας.
Θερμότατη ήταν η υποδοχή από τον Διοικητή
Υποβρυχίων Πλοίαρχο Βασίλειο Κάτσικα με τους
επιτελείς του και στη συνέχεια από τους Αρχηγό
και Υπαρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Παναγιώτη
Λίτσα και Υποναύαρχο Νικόλαο Τσούνη αντίστοιχα με παράθεση καφέ – αναψυκτικών και επίδοση
αναμνηστικού εκ μέρους των επισκεπτών.
Ακολούθησε επίσκεψη στο Υ/Β Αμφιτρίτη όπου
έγινε παράθεση μικρής δεξίωσης από το πλήρωμα παραλαβής προς τους εν ενεργεία συναδέλφους και ανταλλαγή αναμνηστικών. Ευχηθήκαμε
στον κυβερνήτη και στο πλήρωμα υγεία και καλά ταξίδια και μέσα από τις αναμνήσεις που μας
κυρίευσαν, ευχηθήκαμε ο ένας στον άλλο καλό
καλοκαίρι και υπόσχεση να ξαναβρεθούμε στην

επέτειο εορτασμού των 40 χρόνων του υποβρυχίου στο οποίο υπήρξαμε πλήρωμα παραλαβής.
Ευχαριστούμε θερμά το Αρχηγείο Ναυτικού
για την έγκριση πραγματοποίησης της επίσκεψης, τον Αρχηγό Στόλου και τον Διοικητή υποβρυχίων με τους επιτελείς των για την υποδοχή,
τον κυβερνήτη Πλωτάρχη Κωνσταντίνο Καλυκά
και το πλήρωμα του Υ/Β Αμφιτρίτη για την περιποίηση, καθώς και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Υποβρυχίων για τις ενέργειες και τη διαμεσολάβησή
του προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το αίτημά μας (βλέπε φωτο σελ. 63).

Ευχαριστήριο
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της «Ένωσης Καρδιοπαθών
Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού εα – ΛΣ και
Φίλων» κ. Κωνσταντίνο Μακρή και τα μέλη του
ΔΣ, για την άμεση προσφορά αίματος και την αμέριστη αλληλεγγύη και ανθρωπιά που επέδειξαν
στη διάρκεια της προσωπικής μου περιπέτειας.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές
αιμοδότες της Ένωσης για την τεράστια κοινωνική προσφορά τους και στην τόσο σημαντική αυτή
προσπάθεια ο καθένας από εμάς που έχει τη δυνατότητα, αφιερώνοντας μόλις 10' από το χρόνο
του μπορεί να σώσει ένα συνάνθρωπό του.
Σημαιοφόρος εα (Ε)
Ευάγγελος Καραβάνας ΠΝ

Ευχαριστήριο
Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,
Διά της παρούσης θέλω να σας γνωρίσω ότι
εισήχθη η σύζυγός μου Κυριακή Μαριδάκη εις
το ΝΝΑ, μέσω των επειγόντων περιστατικών και
έγινα μάρτυρας αρίστης μεταχειρίσεως εκ μέρους
των ιατρών και ιδιαιτέρως από την Πτέρυγα Α'
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Παθολογικής, που διευθύνεται υπό του Αντιναυάρχου ΠΝ κ. Π. Πράνταλου και της ομάδος αυτού,
όπου πέρα της επιστημονικής αντιμετωπίσεως
της παθήσεως της συζύγου μου, με κατέπληξε η
οργάνωση και η ανθρώπινη συμπεριφορά. Εύχομαι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε λόγω της
κρίσεως, το τελευταίο προπύργιο που αφορά την
υγεία μας –το ΝΝΑ– να συνεχίσει να λειτουργεί
με αυτόν τον άριστο τρόπο, για να μην χάσουμε τις
ελπίδες μας και την αξιοπρέπειά μας.
Μετά τιμής
Χρήστος Μαριδάκης
Αξιωματικός ΠΝ εα

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας
προς όλο το προσωπικό της Καρδιολογικής Μονάδος, ΜΕΘ και Α' Καρδιολογικής Κλινικής, για
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες προς αποκατάσταση της υγείας του πατέρα μας, κατά τη νοσηλεία του στο ΝΝΑ.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους: Π/χο (ΥΙ) Γ. Κωνσταντέλλο, Αντ/χο (ΥΙ) Α. Τζιούρα, Π/χη (ΥΙ) Ν. Ζία,
Π/χη (ΥΝ) Π. Σταματάκη, Υπ/χο (ΥΙ) Α. Μίλκα και
Ακστή Ν. Νίκου για την ανθρωπιά τους που μαζί
με την άριστη επιστημονική τους κατάρτιση συνέβαλαν στη θετική έκβαση μιας πολύ δύσκολης
κατάστασης υγείας.
Αντ/χος εα (Ε) Εμμ. Νίκας
Σημ/ρος εα (Ε) Δημ. Νίκας

Ενημέρωση ΕΑΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην έδρα της ΕΑΑΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας, στον Ημιόροφο, λειτουργεί κουρείο της ΕΑΑΣ. Συνάδελφοι απόστρατοι της ΕΑΑΝ είναι ευπρόσδεκτοι.
Τιμή κουράς 5 ευρώ με απόδειξη.
Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. πρώην Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ 2/2014 Ημερομηνία17 Ιουλίου 2014
1. Την Πέμπτη 3 Ιουλίου, Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α., ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος Θ. Γερούκης Π.Ν.ε.α., ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ .Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α., και ο ιατρός Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ
Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Θ. Γρίβας Π.Ν.ε.α., έλαβαν μέρος σε σύσκεψη που έγινε στο ΓΕΝ με συμμετοχή
του Υ/ΓΕΝ Υποναυάρχου Π. Παστουσέα Π.Ν., του
ΓΕΝ/ΔΥΓ Υποναυάρχου (ΥΙ) Ε. Νεονάκη Π.Ν., του
Διευθυντού ΓΕΝ/ΔΚΒ Αρχιπλοιάρχου Σ. Πετράκη
Π.Ν., του Διευθυντού ΓΕΝ/ΔΚΕ Αρχιπλοιάρχου (Ο)
Χ. Παπαδόπουλου Π.Ν. και του Διευθυντού ΝΝΑ
Αρχιπλοιάρχου (ΥΙ) Α. Σπανού Π.Ν., με θέμα την ια-
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τροφαρμακευτική περίθαλψη των αποστράτων.
2. Η συζήτηση έγινε επί των ακολούθων θεμάτων κάτωθι των οποίων αναγράφονται οι θέσεις του ΓΕΝ:
α.-Ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία και επαναληπτικές εξετάσεις
(1).-Με την ανακαίνιση της πτέρυγας 4Δ που θα
χρησιμοποιηθεί για χώρους εξωτερικών Ιατρείων και ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με εκτιμώμενη
ενεργοποίηση τον Σεπτέμβριο θα μειωθεί ο χρόνος
αναμονής.
(2).-Παράλληλα το ΝΝΑ λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων.
(3).-Λειτουργούν απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία

Ψυχιατρικό, Δερματολογικό και Χειρουργικό χωρίς
πληρωμή.
(4).-Για το θέμα της επανεξέτασης και της μη μακροχρόνιας αναμονής, το ΝΝΑ θα εκδώσει Διαταγή
που θα καλύπτει την ανάγκη αυτή, η οποία θα καθορίζει την διαδικασία και θα είναι υποχρεωτική για
όλα τα Ιατρεία
(5).-Τον Σεπτέμβριο θα γίνει νέα συνάντηση της
ΕΑΑΝ με το ΝΝΑ για συζήτηση των μέτρων, στα
πλαίσια και του ΚΟΛ του ΝΝΑ
(6).-Η ΕΑΑΝ σε συνεργασία με το ΝΝΑ θα εξετάσουν
την λειτουργία του Γραφείου Προνοίας της ΕΑΑΝ
μέσα στο ΝΝΑ, ώστε αυτό να γίνει πιο αποδοτικό.
β.-Συνταγογράφηση
(1).- Στο Οδοντιατρικό Κέντρο Π.Ν. γράφονται πλέον συνταγές και δεν απαιτείται ο ασθενής να μεταβεί στο ΝΝΑ
(2).-Στα Επείγοντα του ΝΝΑ γράφονται συνταγές
για παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.
(3).-Για συνταγογράφηση χρονίων παθήσεων στα
εξωτερικά Ιατρεία χρειάζεται ραντεβού με τον Ιατρό, ο οποίος όμως εκδίδει δίμηνη ή τρίμηνη συνταγή, οπότε καλύπτονται οι καθυστερήσεις των
ραντεβού για συνταγογράφηση.
γ.-Δικαιούχοι χρήσης του ΝΝΑ και προτεραιότητα στα εξωτερικά Ιατρεία
(1).-Για το Οδοντιατρικό Κέντρο Π.Ν. ισχύει η Δγή ΓΕΝ/
ΔΥΓ-2 Φ 758/18/162548 Αρ. Σ. 771 από 29-04-2014
(2).-Για το ΝΝΑ θα εκδοθεί Διαταγή από ΓΕΝ/ΔΥΓ
που θα καθορίζει τους δικαιούχους και θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του ΝΝΑ.
(3).-Από το ΝΝΑ θα εκδοθεί Διαταγή που θα καθορίζει την προτεραιότητα στα εξωτερικά ιατρεία, η
οποία θα θυροκολληθεί έξω από κάθε ιατρείο.
(4).-Οι μη άμεσα ασφαλισμένοι, όπως τα Μέλη των δικαιούχων πληρώνουν 3 ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.
(5).-Για εξειδικευμένες εξετάσεις ο ΕΟΠΥΥ δεν
καλύπτει το κόστος και οι δικαιούχοι πληρώνουν
σύμφωνα με το κοστολόγιο του ΕΟΠΥΥ. Πληροφορίες παρέχονται στο site του ΕΟΠΥΥ.

(6).-Σε περίπτωση νοσηλείας με υπέρβαση του ΚΕΝ
το ΝΝΑ καλύπτει το κόστος.
δ.-Εξωτερικά Ιατρεία και νοσηλεία ανασφάλιστων/ανέργων τέκνων αποστράτων Λ.Σ.
(1).-Ολα τα τέκνα των αποστράτων Π.Ν. έχουν δικαίωμα νοσηλείας και χρήσης των εξωτερικών
ιατρείων.
(2).-Για τα τέκνα των αποστράτων του Λ.Σ. είναι
θέμα του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ πώς θα τα καλύψει. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΑΝ έχει προβεί στις δέουσες
ενέργειες.
ε.-Φαρμακείο ΝΝΑ
(1).-Το Φαρμακείο του ΝΝΑ υπάγεται στο Φαρμακείο του ΝΙΜΤΣ και από αυτό τροφοδοτείται. Δεν
είναι δυνατή υπό τας παρούσας συνθήκας η αλλαγή
αυτού του καθεστώτος.
(2).-Ορισμένα φάρμακα, κυρίως ακριβά δεν διατίθενται από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία, αλλά μόνο
από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
(3).-Οι απόστρατοι μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα από όλα τα Στρατιωτικά Φαρμακεία, όπως 401
Σ.Ν., ΓΝΑ, κλπ. Οι της Επαρχίας μπορούν να προμηθεύονται από τα αντίστοιχα Στρατιωτικά Φαρμακεία.
στ.-Νοσηλεία αποστράτων και εξετάσεις
στους τομογράφους του ΝΝΑ
(1).-Στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο του
ΝΝΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι εν
ενεργεία και οι νοσηλεύομενοι. Μόνο εάν υπάρχει
κενό μπορούν να εξετασθούν οι απόστρατοι και
αυτό παρά το ότι οι τομογράφοι εργάζονται στο
μέγιστο της απόδοσής τους.
3. Κατά την συνάντηση διεπιστώθη ότι το ΓΕΝ το
ΝΝΑ και η ΕΑΑΝ έχουν κοινό στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των αποστράτων και
των Μελών της οικογενείας τους και εργάζονται
συνεχώς για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ευρίσκονται δε συνεχώς σε επαφή για την
αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει.

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν.
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

XPHΣIMEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ

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

Αριθ.πρωτ 139
24 Ιουνίου 2014

Χρήσιμες Πληροφορίες θα δημοσιεύονται ΜΟΝΟ όσες έχουν υποβληθεί στην ΕΑΑΝ το έτος 2014

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κο Γκ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ. Σταϊκούρα
ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γενηματά
Γ.Ε.Ν./ΕΓΑ
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ
ΘΕΜΑ: Απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ 2192/2014
1. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
με τις Αποφάσεις της 2192-2196/2014 δικαιώνει
τις προσφυγές που είχαν καταθέσει ενώπιον του
Ανωτάτου αυτού Δικαστηρίου οι Ενώσεις των εν
ενεργεία και Αποστράτων των Ε.Δ. και των Σ.Α. (για
τους αποστράτους οι θεσμικές Ενώσεις Ε.Α.Α.Σ.Ε.Α.Α.Ν.- Ε.Α.Α.Α.)
2. Συγκεκριμένα με την υπ.αριθ. 2192/2014 απόφασή της Ολομελείας δικαιώνονται οι απόστρατοι
των Ε.Δ. και των Σ.Α.
3. Επειδή η απόφαση αυτή είναι κατά το Σύνταγμα
και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3068/2002 ΦΕΚ
274 Τεύχος Α) υποχρεωτική στην εφαρμογή της
από το Δημόσιο, σας καλούμε:
α.-Να επαναφέρετε τους μισθούς των εν ενεργεία
στην προ της 01-08-2012 κατάσταση.
β.-Να επαναφέρετε τις συνταξιοδοτικές πράξεις
των αποστράτων στην προ της 01-08-2012 κατάσταση.
γ.-Να προγραμματίσετε την επιστροφή των αναδρομικών που προκύπτουν από την 01-08-2012
μέχρι την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Επειδή έχει δημιουργηθεί, έντεχνα και οπωσδήποτε εσφαλμένα, η εντύπωση στην κοινωνία ότι οι
Στρατιωτικοί είναι ευνοημένοι και προς αποκατάσταση της αληθείας θα πρέπει να γνωρίσετε ως
αρμόδιοι Φορείς ότι: α.-Οι απολαβές των εν ενερ-
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γεία έχουν περικοπεί περισσότερο από κάθε άλλη
κατηγορία στο Δημόσιο και ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στο έργο το οποίο επιτελούν.
β.-Οι συντάξεις των αποστράτων έχουν περικοπεί
μέχρι και 60%, όταν κατά τον κο Ι. Στουρνάρα οι συντάξεις στο Δημόσιο έχουν περικοπεί κατά 30%.
γ.-Συνολικά οι απόστρατοι έχουν υποστεί μέχρι τώρα 9 άδικες περικοπές.
δ.-Το καθαρό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος από
την υλοποίηση των Αποφάσεων του ΣτΕ ανέρχεται
στα 140 εκ. ευρώ, όπως άλλωστε προβλέπεται από
το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016.

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν.
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

Διάφορα
• Φιλόλογος με μεταπτυχιακό στις μαθησιακές δυσκολίες, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα νότια προάστια. Τηλ.:
6945727744.
• Μηχανικός ήχου με μεταπτυχιακό στις νέες τεχνολογίες
αναλαμβάνει ψηφιοποιήσεις αρχείων από κάθε μέσο. Τηλ.:
6946624203 ή 2110183609.
• Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις για
ενοικίαση, πώληση, σπιτιών, άδειες λειτουργίας καταστημάτων. Μακρής Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
17ης Νοεμβρίου αρ. 18, Χολαργός. Τηλ.: 2106560015,
6944757544.
• Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων οικιών σε όλη την Ελλάδα,
έκδοση αδειών, βεβαιώσεων. Μακρή Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 17ης Νοεμβρίου 18, Χολαργός. Τηλ.:
2106560015, 6976005555.
• Αναστάσιος Καρνάρος, γιος συναδέλφου, ιατρός παθολόγος διατηρεί ιατρείο στη Λαμία, Έσλιν 12. Τηλ.: 22310
20457. Δέχεται συναδέλφους όλων των σωμάτων και τα
μέλη αυτών.
• Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση, ανακατασκευή καθώς
και λοιπές εργασίες σε κήπους πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, εξοχικών. Ειδικές τιμές σε αποστράτους. Τηλ.:
6956022808.
• Αφροδίτη Παρόγλου κόρη συναδέλφου καθηγήτρια αγγλικών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση παραδίδει
μαθήματα αγγλικών όλων των επιπέδων. Ειδικές τιμές για
συναδέλφους. Τηλ.: 2104535384, 6956020437.
• Μιχάλης Νικ. Κουμεντάκης, Πολιτικός Μηχανικός,
αναλαμβάνει ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, άδειες, μελέτες, κατασκευές. Τηλ.:
2102830215, 6970883598.
• Ενοικιάζεται δυάρι 55 τετρ., 3ου πρόσοψης, Μιχ. Βόδα
208, Αθήνα, ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου. Διατίθεται ως επιπλωμένο. Πλωτάρχης ΛΣ (εα) Βλάχος. Τηλ.: 6974307042. Ειδική
τιμή για συναδέλφους.
• Νέα Μάκρη, Ανατολή ρετιρέ οροφοδιαμερίσματος 4ου,
93 τετρ. Με ιδιόκτητη ταράτσα 85 τετρ. Aπεριόριστη θέα
πωλείται σε συναδέλφους με εύλογη προκαταβολή και
άτοκες δόσεις. Τηλ.: 6943487054.
• Μαθήματα πιάνου παραδίδει η Μελπομένη Παναγιώτου, κόρη συναδέλφου, εμπειρία ωδείου, προσιτές τιμές,
νότια προάστια. Τηλ.: 6936272497.
• Ο Γεώργιος Μιχαηλίδης του Μιχαήλ λογιστής – φοροτεχνικός, γιος αξιωματικού ΠΝ εα, αναλαμβάνει κάθε
είδους λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών. Με ειδικές τιμές στο προσωπικό ΠΝ και ΛΣ. Τηλ.: 2130375580,
6974810261.

• Ν. Πουλάκης (μόνο για συναδέλφους). Συγκεκριμένα
παρέχει πίστωση μέσω ΠΟΝ μέχρι 1000 ευρώ για επισκευή
οχήματος, ασφάλεια οχημάτων, αλλαγή λαδιών, μπαταριών
με πολύ χαμηλές τιμές. ΚΤΕΟ με κάρτα καυσαερίων μόνο
με 35 ευρώ. Λ. Αθηνών 243, Χαϊδάρι, Τηλ.: 2105321000.
Πωλούνται οικόπεδα στον οικισμό ΟΣΜΑΝ – Αγ. Ιωάννη
Ευβοίας
• Αγοράζω 2-3 οικόπεδα κατά προτίμηση τα δύο
συνεχόμενα.Τηλ.: 2105013548, Κιν.: 6980523737.
• ΟΤ 171/12 τιμή η ισχύουσα στην περιοχή. Τηλ.:
2106717671, 6977374573.
• ΟΤ 170/3 και ΟΤ 170/4 μαζί ή ξεχωριστά.
Τηλ.: 6944630710.
• ΟΤ 263/2, 611 τ.μ. Τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ.:
2104297874, 6946031405.
• Α ζώνη. ΟΤ 174/3. Τηλ.: 2106725983, 6951936789.
• ΟΤ 262/13, 613 τ.μ. Τιμή 18.000 ευρώ. Τηλ.:
6943480096.
• ΟΤ 171/12. Τηλ.: 210-6717671 και 6977374573
• ΟΤ 200/8. Τηλ.: 6944630750
Ενοικιάζονται δωμάτια
• Alkyon Resort Hotel στην παραλία Βραχατίου προσφέρει έκπτωση 15% στα μέλη ΕΑΑΝ επί των αναγραφομένων
τιμών καθώς και προσφορών καθόλο το έτος. Τηλ.: Βραχατίου: 27410 52010, Τηλ.: Αθηνών: 210 6425393, Fax:
2741051166, 210 6457445
• Πάτρα, ΤΕΙ. Ενοικιάζονται νεόδμητα διαμερίσματα φοιτητικά, ήσυχο περιβάλλον, αυτόνομη θέρμανση, A/C, Parking,
BBQ, χωρίς κοινόχρηστα, για συναδέλφους ειδικές τιμές.
Αντ/χος εα Κοντοδήμος, 6977129890.
• Casa di Roma, Παροικία-Πάρος. Δίκλινο Μάιος 35
ευρώ, Ιούνιος 35 ευρώ, 20 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου
65 ευρώ, Σεπτέμβριος 45 ευρώ με πρωινό.
• Στο Φραγγοκάστελο Χανίων διαμερίσματα με έκπτωση
40% για όλο το χρόνο και 20% για την περίοδο από 25/7
έως 31/8. κ. Δρακάκη Ειρήνη, κόρη συναδέλφου. Τηλ.:
28210-90529, 697339577.
• Αγία Άννα Νάξου, ενοικιαζόμενα δωμάτια 10 μέτρα από την παραλία. Προσφορές Ιούνιο και Σεπτέμβριο.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, γιος συναδέλφου εα. Τηλ.:
698181468.
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ΔIAΦOPA

Πρώτο το Ναυτικό μας εις τον τόπο της
συμφοράς
Γράφει ο Υποναύαρχος εα Β. Πατέλης ΠΝ
Μια μικρή εισαγωγή

02.00 π.μ.

20 Φεβρουαρίου 1968
το Β.Π. «Πεζόπουλος» έκανε περιπολία στον τομέα
Α και είχε καταπλεύσει στη Μυτιλήνη και είχε εκδοθεί απαγορευτικό. Την ίδια ώρα ειδοποιούμαι από
το θάλαμο επιχειρήσεων άμα λήψει να αποπλεύσω
στη νήσον Άγιος Ευστράτιος κατάστασης θαλάσσης
7-8 μποφόρ.
Παρατίθενται παρακάτω αποσπάσματα από
εφημερίδες της εποχής για τη συμβολή του Β.Ν.
στην περίσταση.
Βοήθεια στα θύματα των σεισμών
Το Ναυτικόν μας έδωσε πρώτον το παρόν εις
την προσπάθειαν παροχής βοηθείας προς τους
σεισμοπλήκτους του Αγίου Ευστρατίου και της
Λήμνου. Εις τα πλαίσια της υποδειγματικής κυβερνητικής δραστηριότητας, διέθεσεν οκτώ
σκάφη διά τη μεταφοράν τροφίμων, σκηνών,
φαρμακευτικού υλικού, ύδατος και εμψύχου
υλικού.
Ευθύς μετά την εξαγγελίαν του καταστρεπτικού σεισμού κατέπλευσεν εις τον Άγιον Ευστράτιον την 9η π.μ. της 20ής Φεβρουαρίου, το Β.Π.
«Πεζόπουλος», Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Β.
Πατέλης ΠΝ, το οποίον διέθεσεν αμέσως ολόκληρον το φαρμακευτικόν του υλικόν, τρόφιμα
και άλλα εφόδια. Επίσης, απεβίβασεν άγημα
πρώτων βοηθειών, το οποίον επεδόθη εις την
ανάσυρσιν νεκρών και τραυματιών εκ των ερειπίων, ενώ διά σήματος παρέσχε την πρώτην πλή-
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ρη εικόνα της εκτάσεως των καταστροφών.
Ανάλογος υπήρξεν η προσφορά του Α/Τ
«Σφενδόνη», το οποίον κατέπλευσε την 8ην μ.μ.
της ιδίας ημέρας. Το αυτό σκάφος μετέφερε,
την επομένην εις Λήμνον, κλιμάκιον υπουργών
με επικεφαλής τον αντιπρόεδρον της κυβερνήσεως.
Εις την Λήμνον κατέπλευσε την εσπέραν της
20ής Φεβρουαρίου το Α/Τ «Ιέραξ» με εφόδια,
φάρμακα και τρόφιμα. Την επομένην μετέφερε
το υπουργικόν κλιμάκιον εις τον Άγιον Ευστράτιον.
Υψίστης σημασίας υπήρξεν η συμμετοχή εις το
έργον παροχής βοηθείας προς τους σεισμοπαθείς των δύο νήσων και των άλλων πέντε σκαφών του Β.Ν.
Το ναρκαλιευτικόν «Ζάκυνθος» μετέφερεν εις
Άγ. Ευστράτιον εκ Μυτιλήνης τον νομάρχην Λέσβου, τον στρατιωτικόν διοικητήν και κλιμάκιον
τεχνικών του ΟΤΕ. Επίσης εκόμισεν εκ Χίου 70
σάκκους Ιματισμού και δύο τόννους τροφίμων,
προσφορά του μητροπολίτου Χίου.
Το αεροναυαγοσωστικόν «Ηώς» μετέφερε τον
Ναυτικόν Διοικητήν Β. Ελλάδος, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμόν του έργου του Β.Ν. Επίσης
μετέφερε τραυματίας και διενήργησε πολλάς
τοπικάς μεταφοράς.
Η υδροφόρος «Καστοριά» μετέφερε τας τρεις
πρώτας ημέρας, 500 τόννους ύδατος.
Επί 22 δευτερόλεπτα η γη εσείετο και το παν
κατέπιπτε σε ερείπια. Σε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπττα τα σπίτια του Αγίου Ευστρατίου έπαθαν

ολικήν καταστροφήν. Άλλα μεν κατέρρευσαν σε
ερείπια, άλλα δε, μολονότι παρέμειναν όρθια,
υπέστησαν όμως τέτοιαν καταστροφήν, ώστε να
αποτελούν ετοιμόρροπες παγίδες θανάτου.
Αποτέλεσμα του σεισμού, ήταν είκοσι νεκροί
που δεν επρόφθασαν να βγουν από τα σπίτια
τους, όπως οι άλλοι κάτοικοι και να τρέξουν προς
τα ψηλώματα. Παγιδεύθηκαν μέσα στα χαλάσματα και ετάφησαν υπό τας εαυτών στέγας.
Σπεύδει το Β. Ναυτικό
Μόλις εγνώσθη η εστία του σεισμού, ο οποίος
συνεκλόνισε την Ελλάδα ολόκληρον, (προξένησε ζημίας σε οικήματα της Λήμνου) κι έγινε αισθητός στους σεισμογράφους ακόμη του Χονγκ
– Κονγκ, πολεμικά σκάφη του Ναυτικού μας έλαβον διαταγήν να σπεύσουν ολοταχώς προς την
πληγείσαν νήσον.
Πρώτα τα πολεμικά μας έφθασαν στο νησί.
Αγήματα ναυτών, υγειονομικά και ιατρικά συνεργεία επεδόθησαν αμέσως εις το έργον της περιθάλψεως και βοηθείας των κατοίκων.
Επί τόπου μετέβη ο ναυτικός διοικητής Βορείου Αιγαίου Αντιπλοίαρχος Π. Μαρίνος, ο οποίος
μέχρι πέρατος του έργου της περιθάλψεως έμεινε στο νησί. Τόση ήταν η έκτασις της βοηθείας εκ
μέρους των ανδρών του Β.Ν., ώστε και τους νεκρούς ανέσυραν από τα ερείπια, εργαζόμενοι
στις περισσότερες περιπτώσεις επί ένα τρίωρον
για το κάθε θύμα και τους ενεταφίασαν στο κοιμητήριον του νησιού με συμμετοχή του πλείστου
μέρους των διασωθέντων που συνόδευαν με
γόους μέχρι της τελευταίας κατοικίας των τους
συγγενείς και συντοπίτες των.
Από το σεισμό ξεκληρίσθηκαν ολόκληρες οικογένειες, που ετάφησαν κάτω από τα ερείπια.
Αυτό συνέβη με το ζεύγος Μαυρογιάννη. Αλλά,
επέζησε το μονάκριβο παιδί τους, ο Δημήτριος
Μαυρογιάννης, ο οποίος, από τη μια στιγμή στην

Σπίτια στον Άγιο Ευστράτιο μετά το σεισμό

άλλη έμεινε πεντάρφανος κι απροστάτευτος.
Πλην ενός μακρινού συγγενούς της μητέρας του,
δεν είχε κανέναν άλλον στο νησί.
Αυτό το παιδί το έκπληκτο, το ανήσυχο, με το
σφιγμένο πρόσωπο και τα μάτια που δεν μπορούσαν άλλο να κλάψουν, από την πρώτη στιγμή το
πήρε υπό την προστασίαν του ο διοικητής Βορείου Αιγαίου. Κατά κάποιο τρόπο, σαν να προμάντευαν τη συνέχεια το υιοθέτησαν όλοι οι άνδρες
των πολεμικών μας, που έπλευσαν εκεί, του έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασκεδάσουν την
οδύνη του.
Έγραψαν και οι εφημερίδες της Πρωτευούσης
για τον Δημητράκη. Άκουσεν ο Αρχηγός του ΓΕΝ,
ο Αντιναύαρχος κ. Σ. Περβαινάς την περίπτωσί
του και διέταξεν όπως ο μικρός ορφανός υιοθετηθή από το Β.Ν. Και όταν έλθη ο καιρός να εισαχθή σε μία από τις παραγωγικές σχολές του Β.Ν.
Η απόφασις αυτή συνεκλόνισε την Κοινήν
Γνώμην και προεκάλεσε τα ενθουσιώδη σχόλια
του Κόσμου. Υπήρξε μια υψηλόφρων πράξις φιλαλληλίας και ανθρωπισμού, αξία των μεγάλων
παραδόσεων του Ναυτικού μας.
Γενικώς, όμως, η αστραπιαία επέμβασις του
Ναυτικού, η αποφασιστική και σωτηρία συμβολή
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του, απέδειξε και κάτι άλλο, πέραν της κοινωνικής συμβολής. Το υψηλόν σημείον ετοιμότητος
εις το οποίον ευρίσκεται και την αρτίαν οργάνωσιν των υπηρεσιών καθ’ όλην την διάρκειαν του
24ώρου. Πέραν της ευγνωμοσύνης, η άμεσος
παρουσία του εις τον τόπον που επλήγη από την
θεομηνίαν, προεκάλεσε και τον θαυμασμόν. Τον
εθνικόν θαυμασμόν.
Έρανος των ανδρών Β.Ν. υπέρ των σεισμοπαθών
Το Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού διά την αποκα-

τάστασιν των υλικών ζημιών και του πληγέντος
πληθυσμού εκ των σεισμών εις τας νήσους Άγιον Ευστράτιον και Λήμνον, έθεσεν εις την διάθεσιν του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ποσόν εκ
δραχμών 102,780, προελθόν εκ προαιρετικού
εράνου του υπηρετούντος εν τω Β. Ναυτικώ
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.
Το διατεθέν ποσόν αποτελεί συμβολικήν εισφοράν και δείγμα συμπαθείας των εν τω Β.Ν.
Υπηρετούντων προς το πληγέν εκ της καταστρεπτικής θεομηνίας τμήμα του ελληνικού πληθυσμού.

•

Η καταστροφή της Σμύρνης και ο Ελληνικός
Στόλος Στη μνήμη Υποναυάρχου Ιωάννη (Ντάνυ) Ι. Θεοφανίδη
Γράφει ο Αντιναύαρχος εα Αντώνης Ζωιδάκης ΠΝ

Με

αφορμή ένα ντοκιμαντέρ της
κρατικής τηλεόρασης της
Μαρίας Ηλιού για την καταστροφή της Σμύρνης στο οποίο αναφερόταν ότι ο
Ελληνικός Στόλος εγκατέλειψε τον άμαχο πληθυσμό, είχαμε μια συνεργασία με τον αείμνηστο Υποναύαρχο Ιωάννη Θεοφανίδη, προκειμένου να αντικρούσουμε τους ισχυρισμοόυς αυτούς.
Ο «Ντάνυ» είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το
θέμα, λόγω οικογενειακής ιστορίας, καθότι ένας
συγγενής του ο Πλοίαρχος Ιάσων Θεοφανίδης
συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία με τον
Ελληνικό Στόλο γι’ αυτό θεωρούσε, και ορθά, ότι
αυτό δεν ήτο εξ ολοκλήρου η πραγματική αλήθεια.
Τελικά αποφάσισε και έστειλε στην εφημερίδα
«Καθημερινή» την ακόλουθη επιστολή:
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« Η καταστροφή της Σμύρνης, ένα Θωρηκτό, ένας
Πάστωρας και η διάσωση των Ελλήνων
Στην κρατική τηλεόραση ΝΕΤ προβλήθηκε η ταινία
για την καταστροφή της Σμύρνης αν και ντοκιμαντέρ δίνει την εντύπωση ότι ο Ελληνικός Στόλος
απεχώρησε χωρίς να προσφέρει την παραμικρή
βοήθεια στον Ελληνικό, Αρμενικό και Εβραϊκό
πληθυσμό στη Σμύρνη και στα περίχωρά της. Και
εδώ αρχίζει το ψέμα!
Η αλήθεια.
Ο Ελληνικός στόλος είχε ως αποστολή την υποστήριξη του υποχωρούντος Ελληνικού στρατού
από τη Μικρά Ασία.
Την 26η Αυγούστου / 7 Σεπτεμβρίου η μοίρα

του στόλου αποτελούμενη από τα Θωρηκτά Λήμνος Κιλκίς το Καταδρομικό Έλλη τα αντιτορπιλλικά Ασπίς, Σφενδόνη και το εύδρομο Νάξος υπό τη
διοίκηση του Υποναυάρχου Καλαμίδα εξέπλευσε
της Σμύρνης και τη νύκτα αγκυροβόλησε έναντι
της ακτής Βουρλά της Ερυθραίας εντός του κόλπου της Σμύρνης.
Την αυτή νύκτα υπό του Ναυάρχου του ελαφρού
στόλου εξεδόθη διαταγή προς το Θωρηκτό Κιλκίς
με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Ι.Ε. Θεοφανίδη ΒΝ
όπως έχον υπό την διοίκηση του το καταδρομικό
Έλλη, τα αντιτορπιλικά Ασπίς και Βέλος να υποστηρίξει την αποχώρηση του στρατού από Σμύρνη
προς Τσεσμέ.
Η επιχείρηση αυτή που άρχισε στις 27 Αυγούστου / 8 Σεπτεμβρίου (Ιουλιανό – Γρηγοριανό ημερολόγιο) περατώθηκε στις 3/16 Σεπτεμβρίου.
Τα υπόλοιπα πλοία του ελληνικού στόλου επιτέλεσαν την αυτή αποστολή σε άλλες περιοχές της
Ιωνίας.
Η εμπροσθοφυλακή του Τουρκικού στρατού
εισήλθε στη Σμύρνη την 28 Αυγούστου / 9 Σεπτεμβρίου. Οι σφαγές και η μεγάλη πυρκαγιά είναι
γνωστά. Η μικρή άγνωστη όμως ιστορία έχει ως
ακολούθως:
Ο πάστωρας Asa Jennings από το αμερικανικό
YMCA υπό το κράτος της απελπισίας από τις σφαγές
και της πυρκαγιάς μετά από έγκριση του Αμερικανού
αρμοστού στην Κωνσταντινούπολη Υποναύαρχου
Bristol (Ιδιαίτερα φιλικά προσκείμενου προς τον
Kemal) αφού κατόρθωσε να συναντήσει τον Κεμάλ
του ζήτησε να του δοθεί η δυνατότητα να βρει τρόπο να αναχωρήσουν οι Έλληνες από τη Σμύρνη με
πλοία και αν το επιτύχει να σταματήσουν οι σφαγές.
Ο Κεμάλ συμφώνησε με την προϋπόθεση ότι αυτό
πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και συγκεκριμένα σε
διάστημα μιας εβδομάδας. Η δεύτερη προϋπόθεση
ήταν ότι αν η μεταφορά γινόταν με ελληνικά εμπορικά αυτά θα εισέρχονται στον κόλπο της Σμύρνης

χωρίς σημαίες. Τέλος δε, δεν θα επιβιβάζονται άνδρες με ηλικία στρατεύσεως. Αν η προσπάθεια του
πάστωρα να διασφαλίσει τα συμφωνηθέντα δεν τηρηθεί εντός 7 ημερών τότε η σφαγή θα συνεχισθεί
μέχρι του τελευταίου νηπίου. Για να το επιτύχει ο
πάστωρ ναύλωσε ιταλικό εμπορικό που βρήκε στη
Σμύρνη με το όνομα Κωνσταντινούπολις. Επιβίβασε
2000 εξαθλιωμένους Έλληνες και τους αποβίβασε
στη Μυτιλήνη.
Αποβιβαζόμενος ο πάστωρ στη Μυτιλήνη συνάντησε το στρατηγό Φράγκο που ήταν ο ανώτερος
στρατιωτικός διοικητής.
Ο στρατηγός του αρνήθηκε τη διάθεση πλοίων.
Απελπισμένος ο Asa Jennings απερχόμενος της
συναντήσεως αυτής είδε ότι πλησίαζε στον λιμένα
ένα Θωρηκτό και που μετά από λίγο αγκυροβόλησε. Το Θωρηκτό ήταν το Κιλκίς.
Ο πάστωρ είδε ότι ήταν Ελληνικό και αμέσως
μετέβη με την ελπίδα κάποιος να τον ακούσει.
Μετά την επιβίβαση του ζητησε να τον δεχτεί ο
κυβερνήτης.
Ήταν 10 / 23 Σεπτεμβρίου πρωί. Ο πλοίαρχος
ΙΕ Θεοφανίδης τον εδέχθη αμέσως. Ο πάστωρ τον
ενημέρωσε επί της καταστάσεως στη Σμύρνη και
του υπέβαλε την πρόταση που είχε με την επιβεβαίωση της συμφωνίας του με τον Κεμάλ.
Ο κυβερνήτης κατόπιν αυτού και γνωρίζων
την κατάσταση επικοινώνησε διά σήματος με τον
Υπουργό των Ναυτικών και πρωθυπουργό Νικόλαο
Τριανταφυλάκο και του ζητά την έγκρισή του.
Ακολούθησαν άλλα δύο σήματα. Μετά το τελευταίο σήμα αργά το βράδυ της αυτής ημέρας
η κυβέρνηση απήντησε θετικά αποδεχόμενη την
πρόταση. Μετά από την έγγραφη έγκριση της κυβερνήσεως ο κυβερνήτης του Θωρηκτού διέταξε
τους πλοιάρχους των εκεί αγκυροβολημένων
εμπορικών να προστρέξουν στο Κιλκίς. Ορισμένοι
καπεταναίοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν την εντολή προφασιζόμενοι βλάβες. Τότε ο Πλοίαρχος ΙΕ
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Θεοφανίδης τους είπε χωρίς περιστροφές ότι θα
τους περάσει Ναυτοδικείο επί τόπου. Κατόπιν αυτού έπαυσε πάσα αντίρρηση.
Αμέσως με το πρώτο φως της ημέρας τα 26
ατμόπλοια με επικεφαλής τον Πάστωρα Jennings
στο πρώτο εμπορικό πλοίο ξεκίνησαν όλα μαζί για
τη διάσωση των εναπομενόντων ζωντανών Ιώνων της Σμύρνης.
Τον Πάστωρα η Ελλάς ευγνωμονούσα του απένειμε τον ταξιάρχη του Σωτήρος.
Είναι κρίμα που ο καθητής Βερέμης ιστορικός
σύμβουλος της ταινίας δεν ενημέρωσε σχετικά την
κυρία Ηλιού. Δεν τα γνώριζε ή τα γεγονότα αποσιωπήθηκαν για κάποιο λόγο;
Τίποτα από όλα αυτά δεν εμφανίστηκαν στην
ταινία. Σύμφωνα όμως με το χρυσό κανόνα της

αγγλικής δημοσιογραφίας «Comment is free but
the facts are sacred».
Σημείωση:
Όλα τα παραπάνω είναι πιστοποιημένα στα:
1. Στο αρχείο της ελληνικής επαναστάσεως τόμος
Α και Β.
2. Σ το επισυναπτόμενο σήμα του Θωρηκτού «Κιλκίς».
3. Στα εκδοθέντα συγγράμματα «The ships of
Mercy».
4. Στο απόσπασμα του συγγράμματος του Roger
Jennings.
Μετά τιμής Υποναύαρχος
Ιωάννης Ι. Θεοφανίδης ΠΝ (εα)».

Βράβευση Ναυτικού Μουσείου Κρήτης
Παγκόσμια διάκριση για το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης από το μεγαλύτερο τουριστικό portal παγκοσμίως, το Trip Advisor. Τα πολύ θετικά σχόλια που συγκέντρωσε το Ναυτικό Μουσείο από τους
επισκέπτες του τουριστικού ιστότοπου είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί εγγράφως η τιμητική διάκριση στο Μουσείο.
Με ιδιαίτερη χαρά πήραμε μια επιστολή από τον πρόεδρο του Trip
Advisor ότι για το 2013 τα σχόλια των επισκεπτών του μουσείου
μας ήταν θετικότατα και γι’ αυτό το λόγο αποφάσισαν να μας βραβεύσουν. Μας απέστειλαν το βραβείο το οποίο ήταν πολύ τιμητικό
όχι μόνο για το μουσείο μας, αλλά για την πόλη των Χανίων λαμβάνοντας υπόψιν ότι το Trip Advisor είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός
ιστότοπος με 60 εκ. επισκέπτες μηνιαίως, 44 εκ. μέλη και 150.000.000 κριτικές και γνώμες.
Όλη αυτή η προσπάθεια είναι η επιβράβευση του κόπου και των προσπαθειών που γίνονται. Όλοι αυτοί
που ασχολούνται με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό είναι σημαντικό να έχουν τέτοιες διακρίσεις.
Από τους επισκέπτες του Μουσείου και του Trip Advisor τα περισσότερα άριστα σχόλια έχουν να
κάνουν με τον τρόπο παρουσίασης των μοντέλων και της ναυτικής ιστορίας.
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων είναι θετικότατα. Δεν θα μπορούσαμε να φτάσει σε τέτοιες
διακρίσεις αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι εθελοντές, το προσωπικό δεν είχαν μια άριστη
συνεργασία.
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Παράδειγμα εθελοντισμού στο Ναυτικό
Μουσείο της Ελλάδος
Γράφει η Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος

Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη

Το

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
ιδρύθηκε το 1949 και εξακολουθεί
έκτοτε να λειτουργεί στηριζόμενο
σε προσπάθειες εθελοντών.
Είναι παράδοξο, είναι ίσως μοναδικό ως φαινόμενο, αλλά είναι αλήθεια. Στη χώρα με την
πρώτη εμπορική ναυτιλία του κόσμου, στη χώρα
με την, ενδεχομένως, πλέον ένδοξη ιστορία, στη
χώρα που οφείλει την ύπαρξη της στη θάλασσα,
ο επίσημος φορέας παρουσίασης και ανάδειξης
της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης, το εθνικό
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος συνεχίζει την λειτουργία του χάρη στην ευαισθησία ολίγων.
Μια από τις βασικές λειτουργίες του, που καλύπτονται από εθελοντικές προσφορές, είναι η
κατασκευή μοντέλων πλοίων του Πολεμικού
Ναυτικού. Οι ευγενικές χορηγίες και προσπάθειες
των δύο αποστράτων αξιωματικών του Ναυτικού
Αντιπλοιάρχου (Ε) κυρίου Νικολάου Βούλγαρη και
του Σημαιοφόρου (Ε) κυρίου Χαράλαμπου Γιακουβάκη έχουν εφοδιάσει το Ναυτικό Μουσείο
με πέντε ανεκτίμητα μοντέλα σχετικά σύγχρονων
πολεμικών πλοίων.

Τα τρία υποβρύχια «Γλαύκος» S 110, «Παπανικολής» S 114, «Παπανικολής» S 120, το τύπου
fletcher Α/Τ «Θύελλα» και το πλέον πρόσφατα
δωρηθέν Α/Γ «Λέσβος» κοσμούν το Ναυτικό
Μουσείο.
Παράλληλα ο κος Βούλγαρης υποσχέθηκε από
το ερχόμενο φθινόπωρο να προσέρχεται εθελοντικά και να παρέξει τις υπηρεσίες του στην επισκευή
των διαφόρων μοντέλων πλοίων του Μουσείου
που έχουν υποστεί μικρές ζημιές και φθορές.
Οι δημόσιες ευχαριστίες προς τους δύο αξιωματικούς δημιουργούς, που αφιέρωσαν ατέλειωτες ώρες εργασίας στα μοντέλα τους, είναι πολύ
μικρή ανταπόδοση εκ μέρους του Μουσείου, όσο
και αν οι ευχαριστίες προέρχονται από τα βάθη της
καρδιάς μας.
Γράφοντας στους «Θαλασσινούς Αποήχους»,
που έχουν ως κύριο αναγνωστικό κοινό τους
αποστράτους αξιωματικούς του Ναυτικού και
του Λιμενικού Σώματος, μου δίδεται η ευκαιρία
να μεταδώσω την έκκληση: Μην λησμονείτε το
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, είναι η ιστορία μας, είναι το σπίτι σας.

Από αριστερά: Το μοντέλο του υποβρυχίου «Παπανικολής» ΙΙΙ (S120) και τo μοντέλο του υποβρυχίου
«Γλαύκος» ΙΙ (S110). Δείτε περισσότερες φωτο στη σελίδα 63
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Ενημέρωση σχετικά με συνταξιοδοτικά
θέματα
Γράφει ο Πλρχος εα Τσίρης Άγγελος ΛΣ

Από

πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από το διαδίκτυο προκύπτει ότι από
σχετικά ερωτήματα προς το ΓΛΚ σχετικά με Έλεγχο
Συντάξιμων Αποδοχών και Διενέργεια Πληρωμών
κ.λπ., υπάρχουν ως απαντήσεις τα κατωτέρω, όπως
αυτά εξάγονται από τα εξής έγγραφα του ΓΛΚ.
α. ΑΠ 208983/2013/16-12-2013/ΓΛΚ/Δνση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και
Πολεμικών Συντάξεων / Τμήμα Α'.
β. ΑΠ 208541/13/2-5-2014/ΓΛΚ/Δνση Διενέργειας
Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων Πολιτικών,
Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων / Τμήμα Γ.
1. Ειδικότερα, από τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω
έγγραφα προκύπτει ότι:
α. Οι Διευθύνσεις Συντάξεων του ΓΛΚ και όχι η
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ είναι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η οποία (συνταξιοδοτική πράξη),
υπογράφεται από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης.
β. Για όσες περιπτώσεις απαιτείται επανεξέταση ή
τροποποίηση της συνταξιοδοτικής πράξης, λόγω διαφοροποίησης των στοιχείων, αρμόδια είναι η 44η
Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμών
Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (Κάνιγγος
29 ΤΚ 10110 Αθήνα) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103329733, στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται εγγράφως.
γ. Για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ άρθρο 11
του ν. 3865/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011), καθώς και για τις
μειώσεις του ν. 4093/2012 για (μικτά) ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ θα πρέπει τα Μέλη
της ΕΑΑΝ να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διενέργειας
Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων / Τμήμα
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Γ' στα τηλέφωνα 210 3329135, 210 3329107 και Φαξ
210 3329774.
δ. Η Συνταξιοδοτική Πράξη (ή πράξη κανονισμού σύνταξης), υπόκειται σε Έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η έφεση ασκηθεί εντός
εξήντα (60) ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίηση
της πράξης.
ε. Ενστάσεις κατά των μειώσεων των συντάξεων
που καταβάλλει το Δημόσιο θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και
Δειγματοληπτικών Ελέγχων / Τμήμα Γ' (τηλέφωνα
210 3329135, 210 3329107 και Φαξ 210 3329774)
η οποία τις διαβιβάζει με τις απόψεις της στο αρμόδιο
(Α') κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
στ. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) παραλαμβάνει
από το ΓΛΚ ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών συντάξεων σε μηνιαία βάση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων προβαίνοντας σε διασταυρώσεις
και εν συνεχεία υπολογίζει τις μεταβολές (κρατήσεις
– μειώσεις), των συντάξιμων αποδοχών. Μετά την
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α.
ΑΕ αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ηλεκτρονικά αρχεία για τις
πληρωμές των συντάξεων μέσω συστήματος ΔΙΑΣ
και για τα αναλυτικά στοιχεία επιμέρους αποδοχών και
κρατήσεων – μειώσεων για κάθε συνταξιούχο.
2. Διευκρινίζεται ότι, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ είναι αρμόδιες για την παροχή απαντήσεων ΜΟΝΟ για τα καταβαλλόμενα ποσά
της κύριας σύνταξης του Δημοσίου. Για τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται σε θέματα που αφορούν μερίσματα ή επικουρικές συντάξεις ή τυχόν άλλες κύριες
συντάξεις εκτός Δημοσίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμεενοι να απευθύνονται στους φορείς που καταβάλλουν
τις εν λόγω παροχές (πηγή site ΕΑΑΣ).

Ομοιοπαθητική
Γράφει η Υποναύαρχος (Ν) εα Β. Καραλιώτα Παπαμιχαήλ

Π

ρόκειται για θεραπευτική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία χορηγείται στον άρρωστο σε μικρές ή απειροελάχιστες δόσεις, η ουσία εκείνη, που όταν χορηγηθεί σε υγιές
άτομο προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά του
αρρώστου.
Η ομοιοπαθητική, όπως και κάθε άλλη θεραπευτική πρακτική δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει
και να θεραπεύει τα πάντα. Από την άλλη πλευρά, με
την ομοιοπαθητική παρατηρείται συχνά, ακόμα και σε
σοβαρές παθήσεις, σταθεροποίηση και βελτίωση της
κατάστασης πέρα από κάθε προσδοκία. Μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται ανεπιφύλακτα σε όλες τις
περιπτώσεις, ακόμα και εκ παραλλήλου με κάποια
άλλη αγωγή. Η ομοιοπαθητιή στηρίζεται στο νόμο
των ομοίων που πρώτος ο Ιπποκράτης τον διετύπωσε και εφήρμοσε. «Όμοια ομοίοις εισίν ιάματα»,
δηλαδή εφαρμόζοντας τα όμοια μπορούμενα να
περάσουμε από τη νόσο στην υγεία. Βασίζεται στην
αρχή, ότι η τοξική και θεραπευτική ισχύς μιας ουσίας
συμβαδίζουν. Η αναζήτηση του ομοίου (simillinum)
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ομοιοπαθητικής –
θεραπευτικής προσπάθειας.
Ο μετέπειτα πατέρας της Ομοιοπαθητικής είναι ο
Σαμουήλ Χάινεμαν, ο οποίος άσκησε για λίγα χρόνια
την Ιατρική και μετά ασχολήθηκε με τον πειραματισμό και την έρευνα σχετικά με τη δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στον άνθρωπο. Λέγεται ότι
και ο ίδιος πειραματίστηκε στον εαυτό του με διάφορες ουσίες και κατ’ αυτό τον τρόπο βεβαιώθηκε για
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Έγραψε το γνωστό
στους ενδιαφερόμενους βιβλίο «Όργανον της θεραπευτικής τέχνης».
Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των φαρμάκων προέρχονται από το ανόργανο, φυτικό και ζωικό βασίλειο. Βασικό στάδιο για την παρασκευή τους
αποτελούν οι αραιώσεις – δυναμοποιήσεις: Π.χ. 1:10
δεκατιαίες κατά Χάινεμαν, 1:100 εκατοστιαίες κατά
Χάινεμαν.

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα συμβάλλουν στην
πρόληψη σοβαρών παθήσεων και ειδικότερα του
καρκίνου, γιατί βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί σε ιδανική ισορροπία. Η κλινική εμπειρία δείχνει
πόσο χρήσιμα μπορεί να είναι τα ομοιοπαθητικά
φάρμακα συμβάλλοντας στην ύφεση παρενεργειών που προκαλούνται από επιθετικά αλλοπαθητικά φάρμακα (π.χ. Χημειοθεραπεία) ενισχύοντας την
ανοσιακή άμυνα του οργανισμού – είναι γνωστό σε
όλους, ότι οι περισσότερες ασθένειες, εμφανίζονται
όταν η ανοσιακή άμυνα του οργανισμού είναι ελαττωμένη.
Τα φάρμακα λόγω της μεγάλης αραίωσης δεν είναι τοξικά, ο χειρισμός όμως απαιτεί προσοχή, αφού
με τη δράση τους διεγείρουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Τα φάρμακα χορηγούνται
από τον Ομοιοπαθητικό ιατρό, σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς, τα προβλήματα που παρουσιάζει
και η λεπτομερής περιγραφή των συμπτωμάτων και
των τροποποιητικών τους παραγόντων, είναι ουσιώδη για την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων.
Η ομοιοπαθητική αγωγή δεν επιδεινώνει τα συμπτώματα, έστω και εάν κάποιοι ασθενείς έχουν
την εντύπωση πως η νόσος εμφανίζει παρόξυνση,
αυτό που συμβαίνει είναι ότι το φάρμακο ενεργοποιώντας τις άμυνες του οργανισμού τις αποκαθιστά,
καθώς και την αρμονία της κυτταρικής ζωής, προκαλεί ανακατατάξεις που γίνονται έντονα αισθητές
από τον ασθενή. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
διακόπτεται η λήψη των φαρμάκων. Τα συμπτώματα
της φαινομενικής επιδείνωσης είναι καλό σημάδι
και μαρτυρούν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν λατινικά
ονόματα, πλεονέκτημα για τη συνταγογράφηση ανά
τον κόσμο.
Υπάρχουν ορισμένες ουσίες όπως π.χ. Αλκοόλ – καπνός, καφές – τσάι, οι οποίες έχουν τοξική
δράση που ποικίλλει από άτομο σε άτομο ανάλογα
με το βαθμό ευαισθησίας. Επειδή η ομοιοπαθητική
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επιδιώκει την αρμονία – αποτοξίνωση είναι λογικό
να έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τοξικών ουσιών και ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Ως προς την τοξικότητα των
ανωτέρω ουσιών, ορισμένοι ομοιοπαθητικοί είναι
ελαστικοί και επιτρέπουν την όχι μεγάλη ποσότητα
– συχνότητα λήψης αυτών.
Τη μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό της τοξικότητας
των ουσιών τη βλέπουμε στην καλή ανταπόκριση
των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στα μικρά παιδιά.
Οι λειτουργικές διαταραχές των οργάνων θεωρούνται από τους ομοιοπαθητικούς αναστρέψιμες,
δεν συμβαίνει το ίδιο με τις οργανικές που θεωρούνται μη αναστρέψιμες. Επειδή όμως τα όρια μεταξύ
των δύο δεν είναι διακριτά και η εκπληκτική ικανότητα αυτοαποκατάστασης που διαθέτει η ζώσα ύλη,
επιτρέπει τη χρήση τους, ακόμη και σε καταστάσεις
που θεωρούνται καταδικασμένες.
Η ομοιοπαθητική από τον Χάινεμαν συμπληρώνει δύο αιώνες ζωής. Στο διάστημα αυτό εξελίχθηκε
και ποικίλες πρακτικές έκαναν την εμφάνισή τους με
υποστηρικτές και σχολές που έχουν δημιουργηθεί.
Η σύγκριση της ομοιοπαθητικής και της κλασικής ιατρικής είναι δύσκολη, η πρώτη επιδιώκει τη
σε βάθος παρέμβαση στο υπόστρωμα στα μεγάλα
ρυθμιστικά συστήματα για να αποκαταστήσει τις
ισορροπίες που έχουν διαταραχθεί, η δεύτερη περιορίζεται στις συνέπειες της νόσου και αρκετά στο
να μετριάσει τα δυσάρεστα επακόλουθα της νοσηρής
διαδικασίας.
Η μοριακή βιολογία – νανοτεχνολογία οδηγούν
σήμερα την ιατρική σε νέους τρόπους – μεθόδους
θεραπείας με εκπληκτικά αποτελέσματα.
Μια προσέγγιση της κλασικής ιατρικής με τις
προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους και την άμεση
αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων και της ομοιοπαθητικής με τα ειδικής μεθοδολογίας φάρμακα (ως
επικουρική) θα αποτελούσε τον καλύτερο συνδυασμό θεραπείας, για βελτίωση της υγείας και γιατί όχι
απαλλαγής από τη νόσο.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι μεγαλύτεροι στον κόσμο μας πληθυσμοί (Κίνα – Ινδία) είναι
άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις παραδοσιακές εναλ-
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λακτικές θεραπείες και τη βοτανοθεραπεία. Αυτό
ίσχυε και στην πατρίδα μας και στις περισσότερες
χώρες.
Η εφεύρεση των αντιβιοτικών και η έρευνα γενικότερα έφεραν μεγάλες αλλαγές στην Ιατρική
Επιστήμη, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των παλαιών πρακτικών θεραπείας και στροφή στις νέες
τεχνικές αντιμετώπισης στον τομέα της υγείας.
Η πατρίδα μας τα τελευταία 4 χρόνια υπέστη ένα
ισχυρότατο σοκ, την οικονομική κρίση. Τα αποτελέσματα γνωστά, περικοπές σε μισθούς, συντάξεις,
ασφαλιστικούς φορείς, στην εκπαίδευση, στην
υγεία... Αγώνες 5 και πλέον ετών για τη βελτίωση
όλων των ανωτέρω κατάρρευσαν. Το χείριστο με
υπερφορολογίες το βιώνουμε και αυτό συνεχίζεται.
Την τελική έκβαση την υποψιαζόμαστε όμως ελπίζουμε στο ανέλπιστο.
«Αν μη έλπηται ανέλπιστον ουκ εξευρήσει». Εάν
δεν ελπίζεις στο ανέλπιστο, δεν πρόκειται να σε βρει.
Ηράκλειτος.
Ο φυσικός νόμος δράση – αντίδραση ισχύει και
στην περίπτωσή μας, πάντα έπονται ανατροπές οδυνηρότερες ή με μη διαφαινόμενη ανάκαμψη, μακροπρόθεσμα προς το καλύτερο.
Για την επιτυχία αυτού απαιτείται μια προϋπόθεση: Επιτακτική ανάγκη επιστροφής στις ουσιαστικές
αξίες της ζωής μας, όπως αυτές κατεγράφησαν σε
τόμους από τους φιλόσοφους προγόνους μας.
Επειδή αναφερόμεθα στην υγεία, ίσως ήρθε η
στιγμή να ασχοληθούμε με περισσότερη επιμέλεια,
με την πρόληψη (οι ελαττωμένοι οικονομικοί πόροι
εκεί οδηγούν) ακολουθώντας την Ιπποκράτεια παρακαταθήκη με απλά – εφικτά μέσα γνωστά σε όλους
μας όπως: διατροφή, νηστεία, γυμναστική, ψυχική
ισορροπία (με ενδυνάμωση των ψυχικών αρετών),
λουτρά, επικοινωνία με τη φύση. Αυτά να αποτελέσουν τον πρώτο σκοπό στη ζωή μας. Τα υπόλοιπα
ακολουθούν. Είθε όλα τα ανωτέρω να τα κάνουμε
βίωμα για την πνευματική – ψυχική – σωματική αναγέννησή μας.

Διακλαδική καρδιοχειρουργική κλινική
των ενόπλων δυνάμεων (Υψηλών Προδιαγραφών)
Γράφει ο Αξιωματικός εα Κωνσταντίνος Μακρής ΠΝ
Πρόεδρος της Ένωσης Καρδιοπαθών Αξ/κών εα ΠΝ-ΛΣ

Ο

Διευθυντής της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Αρχίατρος Δρ. Κωτούλας Χριστόφορος (MD, FETCS, FCCP),
Καρδιοχειρουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Πρόεδρο της «Ένωσης Καρδιοπαθών Αξιωματικών ΠΝ εα – ΛΣ και Φίλων» Κωνσταντίνο
Μακρή, Αξιωματικό ΠΝ εα, δίνει απαντήσεις που
ενημερώνουν περί της αποστολής του έργου και
των προοπτικών της Διακλαδικής αυτής Ιατρικής
Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ποιες ανάγκες οδήγησαν στην ανάπτυξη και
λειτουργία της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργική Κλινικής στο 401 ΓΣΝΑ;
Οι υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αφήσει το στίγμα τους στην Ελληνική
Κοινωνία ως εξαιρετικές και πρωτοπόρες. Από
το φάσμα των υπηρεσιών αυτών, έλειπε μόνο η
δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Αν και
οι προηγούμενες προσπάθειες την τελευταία δεκαετία απέβησαν άκαρπες, με την καθοδήγηση της
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων
Δυνάμεων αποφασίσθηκε η δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής με στελέχωση και από τους
τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή
από τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία
και το Πολεμικό Ναυτικό. Η διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική των Ενόπλων Δυνάμεων όπως
ονομάσθηκε, αναπτύχθηκε στο 401 ΓΣΝΑ, αφού
ήταν το Νοσοκομείο που διέθετε τους απαραίτητους χώρους για το λόγο αυτό. Η νέα πτέρυγα του
νοσοκομείου είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει
ως καρδιοχειρουργικό κέντρο, όπως και έγινε. Με
ταχύτατο ρυθμό προετοιμασίας από το Μάρτιο του
2013 άρχισε τη λειτουργία της, δίνοντας τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να γευθεί τις εξαιρετικές

υγειονομικές υπηρεσίες και προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων και στον τομέα αυτό, σε μια τόσο
ευαίσθητη οικονομικά περίοδο για τους Έλληνες
στο σύνολό τους.
Από τον περασμένο Μάρτιο που εγκαινιάσθηκε η κλινική πόσα περιστατικά έχουν αντιμετωπισθεί και ποιες οι δυνατότητές της;
Η κλινική εγκαινιάστηκε για την πρώτη φάση της
λειτουργίας της, δηλαδή με μία αίθουσα χειρουργείου, δύο κρεβάτια αποκλειστικής καρδιοχειρουργικής χρήσης ΜΕΘ και έξι κρεβάτια στο νοσηλευτικό
τμήμα. Το χειρουργικό της στίγμα η Κλινική το έχει
ήδη δώσει, αφού έχουν εκτελεσθεί 100 επεμβάσεις
με μηδενική θνητότητα σε επεμβάσεις μπαϊπάς και
βαλβίδων και στο σύνολο των προγραμματισμένων περιστατικών. Η κλινική έχει πιστοποιηθεί για
την εκτέλεση επεμβάσεων τοποθέτησης διαδερμικά βαλβίδων, ως η μόνη στο χώρο των Ενόπλων
Δυνάμεων. Η ανάπτυξη της κλινικής συνεχίζεται
με τη δεύτερη φάση λειτουργίας της, δηλαδή με
την ανάπτυξη δεύτερης καρδιοχειρουργικής αίθουσας και εξάκλινης ανεξάρτητης μονάδας εντατικής
θεραπείας για να ολοκληρωθεί με την τρίτη φάση,
δηλαδή με την ανάπλαση νοσηλευτικού τμήματος
18 κρεβατιών. Οι εγκαταστάσεις της Διακλαδικής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής βρίσκονται όλες στη
νέα πτέρυγα του 401 ΓΣΝΑ, σε χώρους που έχουν
σχεδιασθεί ειδικά για το λόγο αυτό, ενώ με την
ανάπλαση του νοσηλευτικού τμήματος θα είναι η
μοναδική Καρδιοχειρουργική Κλινική με τις υπηρεσίες της στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο στην Ελλάδα
και από τις λίγες στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις εγκαταστάσεις αυτές προβλέπεται
και η ανάπτυξη υβριδικού χειρουργείου, ο διαγωνισμός αγοράς του οποίου έχει ολοκληρωθεί και
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αναμένεται να εκτελεσθεί. Το υβριδικό χειρουργείο
είναι ο απόλυτα μοντέρνος τρόπος αντιμετώπισης
ασθενών με καρδιακό πρόβλημα, αφού ο χώρος
του χειρουργείου περιέχει και αγγειογράφο, με
αποτέλεσμα την ομαλή συνεργασία καρδιοχειρουργών και καρδιολόγων, στην εκτέλεση όλων
των επεμβάσεων με ελάχιστη παρέμβαση, δηλαδή
με αποφυγή μεγάλων τομών, όπως για παράδειγμα
στην τοποθέτηση διαδερμικών βαλβίδων ή στεντς.
Οι τελικές δυνατότητες της κλινικής στην πλήρη
ανάπτυξή της θα είναι μέχρι και 4 περιστατικά ημερησίων σε όλο το φάσμα της κλασικής και μοντέρνας καρδιοχειρουργικής και καρδιολογίας.
Το προσωπικό και ο εξοπλισμός επιτρέπουν
την αντιμετώπιση σοβαρών καρδιοχειρουργικών συμβάντων όπως συμβαίνει με άλλα
θεραπευτήρια μη στρατιωτικά εντός και εκτός
Ελλάδας;
Το προσωπικό της κλινικής προέρχεται από όλους
τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει επιλεγεί με μόνο κριτήριο την εκπαίδευσή του, στο
εξωτερικό ή και στο εσωτερικό, και την εμπειρία
του στον τομέα της καρδιοχειρουργικής, της καρδιοαναισθησίας, της εξωσωματικής κυκλοφορίας,
της καρδιοχειρουργικής εντατικολογίας και της
καρδιοχειρουργικής νοσηλευτικής. Ο εξοπλισμός
της Κλινικής είναι ο πλέον σύγχρονος και είναι
απολύτως πλήρης σε βαθμό υπέρ το δέον.
Υπάρχουν προοπτικές για την κλινική δεδομένου και των εξελίξεων στον τομέα της καρδιοχειρουργικής;
Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, στην κλινική
εκτελούνται όλων των ειδών οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, απλές ή σύνθετες. Όσον αφορά το
γνωστό μας μπαϊπάς, αυτό εκτελείται με πάλλουσα
καρδιά ή υπό εξωσωματική κυκλοφορία ανάλογα
με τις ενδείξεις του ασθενή. Εκτός από τις κλασικές
επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες, άρχισε και το
πρόγραμμα τοποθέτησης καρδιακών βαλβίδων με
ελάχιστα επεμβατική μέθοδο είτε διαδερμικά, είτε
διακορυφαία από την κορυφή της καρδιάς. Επιπλέ-
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ον εκτελούνται επεμβάσεις αντιμετώπισης ανευρυσμάτων
τόσο με την ανοικτή
κλασική μέθοδο, όσο
και με την ελάχιστα
επεμβατική μέθοδο
με τη βοήθεια των
ενδοπροσθέσεωνστεντ. Τέλος, εντός
των επομένων εβδομάδων θα ξεκινήσει
πρόγραμμα θωρακοσκοπικών επεμβάσεων αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής και βαλβιδοπαθειών.
Ποιοι δικαιούνται περίθαλψης στην Καρδιοχειρουργική Κλινική;
Οι δικαιούχοι περίθαλψης είναι οι εν ενεργεία και
εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί και
οι κληρωτοί που υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς, την
Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, οι
υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα, τα μέλη των οικογενειών τους, οι πολίτες των ακριτικών νησιών
και κατ’ επέκταση όλοι οι Έλληνες πολίτες βάσει
των ισχυουσών διατάξεων και νόμων.
Πώς μπορώ να εισαχθώ στην Διακλαδική
Καρδιοχειρουργική Κλινική;
Οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους μπορεί να απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής, για
τακτικά ή προγραμματισμένα περιστατικά, κάθε
Παρασκευή 9:00-13:00 στο 401 ΓΣΝΑ, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 210 7494000.
Για τις περιπτώσεις επειγόντων ή και τακτικών
περιστατικών μπορεί να απευθύνονται στο Τμήμα Επειγόντων του 401 ΓΣΝΑ, ή στα τηλέφωνα
2107493407 (Διευθυντής Κλινικής), 2107493415
(Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής), 2107493419
(Επιμελητής Κλινικής). Όλοι οι δικαιούχοι ασθενείς
εισέρχονται στην Κλινική με απλή ενδονοσοκομειακή διαδικασία.

Παραθερισμός 2014
Επιμέλεια: Υποναύαρχος εα Δ. Αποστολάκης ΠΝ, Υποναύαρχος εα Κ. Ξύτσας ΠΝ,
Πλοίαρχος (Ε) εα Χ. Αϊδίνης ΠΝ, Aντιπλοίαρχος (ΠΤ-ΗΝ) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠN
Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους
πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι
έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ.
Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους
αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν
όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που
αναγράφονται στον πίνακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε
μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγεγγραμένους
στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ.) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν
δηλώσει επιθυμία παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη
της περιόδου αυτής και τηλεφωνικά. Εφόσον εξαντληθεί και
ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από
τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι
δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω
αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από
την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.
ΓENIKA
2. Επίσης δηλώνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο
δεν θα χρησιμοποιήσω το οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί
θα ενημερώσω την ΕΑΑΝ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την
έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.
3. Εάν είμαι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή στους άλλους πίνακες
τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερισμού, εφόσον επιθυμώ
να παραθερίσω εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα
το δηλώσω στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Εάν
δεν το δηλώσω, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμώ παραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθώ τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.
Κατανομή οικημάτων και δωματίων
4. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φιλοξενίας σε
αυτά καθορίζεται ως εξής:
α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.

γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.
δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα. ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.
5. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
6. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων
ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
7. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που θα
τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέγαση όλων των
μελών της οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να
περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της οικογένειάς τους.
8. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ. Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662,
210-3368663, 210-3368657.
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΑΝΣΙΟΝ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ
Η διάρκεια παραθερισμού είναι:
- Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 40 ευρώ ημερησίως
και το μέγιστο μέχρι συνολικά 400 ευρώ.
-Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 30 ευρώ ημερησίως
και το μέγιστο μέχρι συνολικά 300 ευρώ.
-Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα
τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 45 ευρώ ημερησίως και το
μέγιστο μέχρι συνολικά τα 450 ευρώ.
Μπορείτε να παραθερίσετε κατ' επιλογή σας από 1 Ιουνίου
έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία,
πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται οι παραπάνω να
παραθερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές
χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400 ευρώ, 300 ευρώ
και 450 ευρώ αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής
εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και
παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή:
α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ'
αυτόν τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζοuν
καθώς και οι αναπληρωματικοί.
β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗ-
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ΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).
γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).
δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΚΤΕ)»

Παραθερίσαντες Αξιωματικοί ε.α. και Ορφανικά Μέλη
στο ΘΑΝ 3ης, 4ης. 5ης, 6ης, 7ης και 8ης περιόδου, στο
ΝΑΣΚΕ 1ης και 2ης περιόδου, στον Φάρο Αρκίτσας
3ης περιόδου και ΚΕ/ΠΟΡΟΣ 5ης περιόδου μέσω
ΕΑΑΝ όπως παρακάτω:
Α) ΘΑΝ
3η περίοδος ΘΑΝ (13 Ιουνίου – 25 Ιουνίου 2014)
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΠΕΜΠΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΝ
ΣΙΑΒΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΠΝ
ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΝΟΛΙΑΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΑΒΔΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
4η περίοδος ΘΑΝ (27 Ιουνίου – 9 Ιουλίου 2014)
Μαυροειδησ γεωργιοσ αρχιπλοιαρχοσ πν
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΤΟΥΡΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΝΤΙΝ/ΧΟΣ ΠΝ
βαρβερησ παναγιωτησ υποναυαρχοσ πν
μιχαλακακοσ θεοφιλοσ αρχιπλοιαρχοσ πν
ιπποκρατησ εμμανουηλ αντιπλ/χοσ (ε) πν
παπαφρατζεσκου μαρια τ/υποπλ/χοσ (ε) πν
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πλοιαρχοσ πν
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σταμπολιαδησ γεωργιοσ πλοιαρχοσ πν
γιαννακακησ γεωργιοσ αντιπλοιαρχοσ (ε) πν
αντωνιου δημητριοσ πλωταρχησ (ε) πν
ντοτσιασ λαμπροσ ανθυποπλοιαρχοσ πν
μανετασ κωνσταντινοσ αντιπλοιαρχοσ (ε)πν
τσιμπερησ βασιλειοσ αντιπλοιαρχοσ πν
κορομπιλησ κωνσταντινοσ σημαιοφοροσ πν
ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
παπαντωνιου φωτεινη χ/ανθυποπ/χου (ε) πν
γουσησ γεωργιοσ ανθυποπλοιαρχοσ (ε) πν-β
κασσαλιασ εμμανουηλ σημαιοφοροσ (ε) πν
ζαχαροπουλοσ κων/νοσ πλωταρχησ (ε) πν
ζεπατοσ βασιλειοσ πλοιαρχοσ πν
5η περίοδος ΘΑΝ (11 Ιουλίου – 23 Ιουλίου 2014)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΝ/ΧΟΣ ΠΝ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΛΗΦΑΝΤΑΡΟΣ ΜΥΡΩΝ ΑΝΘΥΠΟΠ/ΧΟΣ (Ε) πν
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε)ΠΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ Χ/ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠ/ΧΟΣ (Ε) πν
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΠ/ΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΡΟΔΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΑΛΑϊΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΕΛΕΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Χ/ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) Πν
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠ/ΧΟΣ (Ε) πν
ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΠΛ/ΧΟΣ(Ε) ΠΝ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠ/ΧΟΣ (Ε) πν
6η περίοδος ΘΑΝ (25 Ιουλίου – 6 Αυγ. 2014)
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΒΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ-ΑΝ
ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Ε) ΠΝ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΣΑΧΠΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΗΜ/ΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛ/ΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΝΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε)ΠΝ
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ/ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΝ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
7η περίοδος ΘΑΝ (8 Αυγούστου – 20 Αυγ. 2014)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΛΙΣΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΧΛΙΜΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΛΕΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΪΔΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΠΝ
ΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ

ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ε) ΠΝ
ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
Β) ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ
4η περίοδος (11 Ιουνίου – 20 Ιουνίου 2014)
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΟΠΛ/ΧΟΣ (Ε) ΠΝ
5η περίοδος (21/06/2014 - 30/06/2014)
ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
Ζ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11/07/2014 - 20/07/2014)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (21/07/2014 - 30/07/2014)
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ε) ΠΝ
Θ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (31/07/2014 - 09/08/2014)
ΜΠΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) ΠΝ
Ι ΠΕΡΙΟΔΟΣ (10/08/2014 - 19/08/2014)
ΚΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (20/08/2014 - 29/08/2014)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΠΛ/ΡΧΟΣ ΠΝ
Γ) ΚΕ/ΠΟΡΟΣ
ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (28/07/2014 - 04/08/2014)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Χ/ΑΝΘΥΠ/ΣΤΟΥ (Ε) ΠΝ
ΙΔ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11/08/2014 - 18/08/2014)
ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΝ
Δ) ΝΑΣΚΕ
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15/06/2014 - 27/06/2014)
ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 26ης-06-2014 Υπ’ Αριθ. 62
ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» Μελών ΕΑΑΝ.
1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ ενημερώνει τα μέλη της ΕΑΑΝ ότι από το έτος 2015 η υποβολή «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ» μελών ΕΑΑΝ θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
2. Το Γραφείο παραθερισμού ΔΕΝ θα δέχεται χειρόγραφες αιτήσεις –Υπεύθυνες δηλώσεις παραθερισμού.
3. Άτομα ειδικών κατηγοριών όπως ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ κ.λ.π. να
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ συνημμένα στο έντυπο που βγαίνει από
τον Η/Υ «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ……ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» και να
λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου ή να αποστέλονται με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να διαπιστώνεται από τον αποστολέα ότι ελήφθησαν από την ΕΑΑΝ. Περισσότερες διευκρινήσεις και στοιχεία υποβολής θα ανακοινωθούν όταν ανοίξει η νέα περίοδος παραθερισμού.
4. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ
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NEKPOΛOΓIEΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επικήδειος Βασιλείου Αλεξανδρόπουλου Αντιπλοιάρχου Η/Ν εα
Από τον Ιωάννη Κορκοφίγκα Αντιπλοίαρχο Η/Ν εα
Με οδύνη σας ενημερώνουμε για το θάνατο του
Βασιλείου Αλεξανδρόπουλου Αντιπλοιάρχου
Η/Ν εα.
Αγαπημένε φίλε και συμμαθητή Βασίλη έχουν
περάσει 57 χρόνια, περισσότερα από μισό αιώνα,
από τις 14 Νοεμβρίου του 1958 όταν κατόπιν
εξετάσεων εισήλθαμε σαν πρωτοετής μαθητές
στη Σχολή Διόπων Η/Ν στο ΚΕ/ΚΑΝ.
Ξεκινήσαμε με όνειρα και ελπίδες τη Στρατιωτική
μας καριέρα, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες
στιγμές κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μας.
Με την είδηση του θανάτου σου την 28/6/2014,

αγαπημένε συμμαθητή και φίλε εκφράζοντας την
αγάπη και την εκτίμηση όλων των συμμαθητών
μας στο άτομό σου, θα θέλαμε να ξέρεις πως όσο
ζούμε θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας, εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια
στη σύζυγό σου, τα παιδιά σου και τους συγγενείς,
ευχόμενοι ο Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο να αντέξουν τον πόνο και τη θλίψη που τους
προκαλεί ο χαμός του αγαπημένου Βασίλη.
Καλό σου ταξίδι όλοι μαζί ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα στην τελευταία αυτή κατοικία
και η μνήμη σου να είναι αιώνια.
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 ομάδα του πληρώματος παραλαβής
του Υ/Β Αμφιτρίτη έκανε επίσκεψη στην περιοχή της Διοίκησης
Υποβρυχίων επισκεπτόμενη το Υ/Β Αμφιτρίτη για την επέτειο
35 χρόνων από την ύψωση της σημαίας (3 Ιουλίου 1979)
στο Κίελο της Γερμανίας.

Επικήδειος για τον Αρχιπλοίαρχο (ο) Μενέλαο Βαρυπάτη
Από τον Αντιπλοίαρχο (ΠΤ Η/Ν) Βασίλειο Ζώη ΠΝ
Μενέλαε,
Ήταν ημέρα Κυριακή 6.7.14, μετά από νοσηλεία πολλών ημερών στην εντατική, «έφυγες» για πάντα από
κοντά μας, για τους κήπους της Χριστιανοσύνης.Το
γεγονός αυτό μου το απέκρυψαν διότι δεν ήμουν σε
καλή κατάσταση υγείας και συνεπώς δεν μπόρεσα
να σε αποχαιρετίσω για τελευταία φορά.
Την Τρίτη 8.7.14 το απόγευμα είδα τη γυναίκα
μου να ανάβει το καντήλι κάτι που δεν το είχε
κάνει ποτέ. Συνήθως το άναβε πρωινές ώρες της
Κυριακής. Ρώτησα τι συμβαίνει και μου είπε ότι
ο Μενέλαός μας «έφυγε». Δεν φαντάζεστε τη
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λύπη που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Έμαθα
όμως ότι σε πήγαν στην Παναγίτσα, στην Εκκλησία μας εκεί που είχε γίνει το Μυστήριο του γάμου σας με την κόρη μου Χριστίνα. Επίσης μου
είπαν ότι σε συνόδευσαν εν στολή αξιωματικοί,
προφανώς συμμαθηταί σου.
Μενέλαε, είχες τα προσόντα να εισαχθείς στη
ΣΝΔ και ήμουν υπερήφανος για τη μετέπειτα πορεία σου. Εύχομαι στο κοριτσάκι σου τη Δέσποινα, που αγαπούσες και σε αγαπούσε τόσο πολύ,
κουράγιο για να σε θυμάται.

Αριστερά, επάνω: Τα μοντέλα του υποβρυχίου «Παπανικολής» ΙΙ
(S114) και του αρματαγωγού «Λέσβος» L172.
Αριστερά, κάτω: Το μοντέλο του αντιτορπιλικού τύπου Fletcher
«Θύελλα».
Επάνω: Στιγμιότυπο από την παράδοση του μοντέλου του
αρματαγωγού «ΛΕΣΒΟΣ» στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος την
8η Ιουλίου 2014. Από αριστερά ο κος Χαράλαμπος Γιακουβάκης, η
Πρόεδρος του ΝΜΕ κα Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη,
ο κος Νικόλαος Βούλγαρης, ο Αντιναύαρχος ΠΝ εα κος Ιωάννης
Παλούμπης και η θυγατέρα του αειμνήστου Αντιναυάρχου Ελευθερίου
Χανδρινού, κυβερνήτου του Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ» (1973-74), κα Μαρία
Χανδρινού.
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