ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 15 -3- 2008
Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 και ώρα 1030 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Παπάγου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ με την
ακόλουθη Ημερησία Διάταξη:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γ.Σ. (φανερή ψηφοφορία).
Απολογισμός – Πεπραγμένα ΔΣ έτους 2007.
Βασικές επιδιώξεις – Προβλεπόμενες δραστηριότητες για το 2008.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη για την
περίοδο από 1-1-2007 μέχρι 15-3-2008.
Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για διεξαγωγή αρχαιρεσιών
(φανερή ψηφοφορία και σύνταξη πρακτικού).
Εκλογή πέντε (5) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του νέου
ΔΣ και τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της νέας
Ελεγκτικής Επιτροπής. (Μυστική ψηφοφορία, σύναξη πρωτοκόλλου
αποτελεσμάτων.
Αρχικά το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ναύαρχος (εα) Λ.
Παληογιώργος ΠΝ ο οποίος απηύθυνε τον εξής χαιρετισμό προς τα μέλη.
«Εκ μέρους του ΔΣ, σας καλωσορίζω στη σημερινή Τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου μας
και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας , η οποία αποτελεί και την έμπρακτη στήριξή σας
προς τον Σύνδεσμό μας καθώς και την εμπιστοσύνη και κατανόηση σας προς το ΔΣ.
Το ΔΣ ευχαριστεί επίσης όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στις διάφορες
εκδηλώσεις του Συνδέσμου καθώς και όσους συνέδραμαν το Σύνδεσμο με διάφορες δωρεές ή
και προσφορές το χρόνο που πέρασε όπως θα αναφερθεί κατά την παρουσίαση του
Απολογισμού του ΔΣ για την περίοδο από 1-1-2007 μέχρι 15 Μαρτίου 2008 που θα
ακολουθήσει.
Η συμμετοχή των μελών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του
Συνδέσμου, συμβάλλει στη διατήρηση του Συνδέσμου ενεργού και ενεθάρρυνε το ΔΣ να
συνεχίζει τις προσπάθειες για την ευόδωση του σκοπού του Συνδέσμου και για να δώσει
κυρίως στα μέλη την ευκαιρία να συναντούν συναδέλφους, να συζητούν και να γνωρίζονται
καλύτερα και γενικά να περνούν ευχάριστα.
Το ΔΣ ευχαριστεί για μια ακόμα φορά τον Δήμαρχο Παπάγου και μέλος του
Συνδέσμου υποναύαρχο Β. Ξύδη ΠΝ για την διάθεση του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
για την πραγματοποίηση της ΓΣ, καθώς και για την παράθεση της μικρής δεξίωσης.
Με τη σημερινή ΓΣ το παρόν ΔΣ και η ΕΕ συμπληρώνουν 3ετία από την εκλογή τους
και σύμφωνα με το Καταστατικό προβλέπεται η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
νέου ΔΣ και ΕΕ. Το ΔΣ το οποίο συμπλήρωσε 10ετή θητεία ευχαριστεί όλα τα μέλη για την
εμπιστοσύνη που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όμως θεωρεί ότι για λόγους τάξεως
θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο ΔΣ. Περί αυτού θα αναφερθώ και κατά τον απολογισμό των
πεπραγμένων.
Επίσης αυτό το χρόνο συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ημερομηνία που έγινε η
πρώτη συνέλευση των ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου υπό την Προεδρία του αείμνηστου
Αντιναυάρχου Α. Γιαννόπουλου. Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύνδεσμός μας αναπτύχθηκε και
πέτυχε τη γενικότερη αποδοχή του παρά τις όχι και λίγες αντιδράσεις που αντιμετώπισε στα
πρώτα χρόνια από της ιδρύσεώς του. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να
καταξιωθεί ακόμα περισσότερο περιλαμβάνοντας στα μέλη του και εν ενεργεία
συναδέλφους.»
Στη συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι η Γ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία εξέλεξε ομόφωνα
Πρόεδρο της ΓΣ τον Αντιναύαρχο (εα) Χ. Δουζίνα ΠΝ και Γραμματέα τον Υποναύαρχο (εα) Α.
Κοντογιάννη ΠΝ.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ αφού ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους, κήρυξε
την έναρξη της ΓΣ και προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Αρχικά έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΣΑ/ΣΝΔ, ο οποίος προέβη στον απολογισμό
των πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2007, όπως αναφέρεται κατωτέρω:
Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ από 1-1-2007 μέχρι 14-3-2008
Δραστηριότητες 2007
Την 27-1- 2007 πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στη ΣΝΔ, ο καθιερωμένος
αγιασμός για το νέο έτος και η κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου, η οποία είχε μεγάλη
επιτυχία.
Την 5-3-2007 τα μέλη μας προσκλήθηκαν και παρακολούθησαν την εκδήλωση της
ΕΘΕ με θέμα «Το φως του Αιγαίου. Ιστορία, Παράδοση, Τέχνη».
Την 17-3-2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική ΓΣ και ο απολογισμός για το
2006.
Την περίοδο από 18 μέχρι 21 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε εκδρομή του
Συνδέσμου στη νήσο Άνδρο, η οποία συνδυάστηκε με παρακολούθηση και συμμετοχή των
μελών μας στις διάφορες πολιτιστικές και ναυταθλητικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Ν.Ο.
ΑΔΡΙΑΣ του Δήμου Υδρούσας Άνδρου, Πρόεδρος του οποίου είναι το μέλος του Συνδέσμου
μας, ο Πλοίαρχος Γ. Δεσποτόπουλος. Η εκδρομή είχε επιτυχία παρά το γεγονός ότι οι
καταρρακτώδεις βροχές την δεύτερη ημέρα μας δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα.
Επίσης στην περίοδο από 18 μέχρι 23 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε εκδρομή
των μελών μας στη Βιέννη-Βουδαπέστη.
Την 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η θερινή χοροεσπερίδα του
Συνδέσμου στο ΝΟΕ.
Το απόγευμα της 5ης Ιουλίου 2007 το ΔΣ παρέστη μετά από πρόσκληση του
Διοικητού ΣΝΔ στην τελετή επιδόσεως των διπλωμάτων στους αποφοιτούντας Ν. Δοκίμους
της 4ης τάξεως. Στα πλαίσια της τελετής κατετέθη στέφανο εκ μέρους του Συνδέσμου στο
μνημείο πεσόντων αποφοίτων ΣΝΔ και έγινε βράβευση από το Σύνδεσμο των πρώτων από
τους αποφοιτούντας Μαχίμους και Μηχανικούς.
Την 6-7-2007 το ΔΣ παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων ΠΝ
στη ΣΝΔ.
Την περίοδο από 2 μέχρι 5 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην
περιοχή Ναούσης – Εδέσσης, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία.
Την 29-11-2007 πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο εκδήλωση στη ΣΝΔ προς
τιμήν των Βετεράνων του Β‘ Π.Π., κατά την οποία έλαβε χώρα επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων αποφοίτων ΣΝΔ και ακολούθησε σύντομη
ενημέρωση από τον Διοικητή της Σχολής. Στη συνέχεια έγινε, παρουσία και των Ν. Δοκίμων,
σύντομη προσφώνηση του Προέδρου του Συνδέσμου προς τους Βετεράνους, ακολούθησε
ομιλία από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου με θέμα «Αυτοί που έγραψαν Ιστορία», επίδοση
από τον Πρόεδρο του ΣΑ/ΣΝΔ αναμνηστικής πλακέτας προς τους Βετεράνους και σύντομες
ομιλίες ορισμένων από τους Βετεράνους προς τους Ν. Δοκίμους. Η εκδήλωση έκλεισε με
μικρή δεξίωση που παρέθεσε ο Σύνδεσμος.
Την 19-12-2007 πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΕ με επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη
χοροεσπερίδα του Συνδέσμου.
Την 26 - 1- 2008 πραγματοποιήθηκε στη ΣΝΔ ο καθιερωμένος αγιασμός για το νέο
έτος και η κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου.
Το ΔΣ του Συνδέσμου παρέστη επίσης στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντας του
ΠΝ στο ΚΕ/ΠΑΛ, στο μνημόσυνο των πεσόντων του Συνδέσμου Ελληνικών Υ/Β, στις τελετές
κοπής της βασιλόπιτας του ΠΝ, της ΕΑΑΝ, του Συνδέσμου Ελληνικών Υ/Β, και του
Συνδέσμου Ναυτικής Αεροπορίας.
Το μέλος του Συνδέσμου μας Αντιναύαρχος (εα) Κ. Καταγάς ΠΝ εκπροσώπησε την
4-9-2007 το Σύνδεσμο στην εκδήλωση για τη ναυμαχία του Γέροντα στην Κάλυμνο, όπου
κατέθεσε στέφανο και εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.

Επίσης το μέλος του Συνδέσμου, Αντιναύαρχος (εα) Η. Καβούκης ΠΝ, κατέθεσε
στέφανο εκ μέρους του Συνδέσμου στην εκδήλωση που έγινε στον Πειραιά, στη μνήμη του
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου που έπεσε στα Ίμια κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εξέφρασε έμπρακτα τη συμπαράσταση του Συνδέσμου προς
τους πληγέντας από τις καταστροφικές πυρκαγιές και κατάθεσε στο λογαριασμό αρωγής
πυροπλήκτων του υπουργείου Οικονομικών, αρχικά το ποσό των 1500 € από τα αποθεματικά
του Συνδέσμου στις 30 Αυγούστου 2007 και στη συνέχεια στις 19 Δεκεμβρίου 2007 το ποσό
των 2060 € από εισφορές μελών. Συνολικά ο Σύνδεσμος κατέθεσε για τους πυρόπληκτους το
ποσό των 3570 €, χωρίς να υπολογίσουμε σ’αυτό τα ποσά τα οποία κατέθεσαν απ’ ευθείας τα
μέλη μας.
Όπως κάθε χρόνο εκτυπώσαμε και φέτος ημερολόγια τσέπης για το 2008, τα οποία
με απόφαση του ΔΣ διατέθηκαν δωρεάν στα μέλη.
Γραφείο και Εντευκτήριο.
Το Γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται στο κτίριο της ΔΔΜΝ στην Πλατεία
Κλαυθμώνος (Γραφείο 301) και λειτουργεί κάθε Τετάρτη από 10:30-13:30, καθώς και
εκτάκτως όταν απαιτείται, οπότε και γνωστοποιείται με σχετική ανακοίνωση.
Εντευκτήριο: Δεν υπάρχουν εξελίξεις.
Αριθμός Μελών.
Τα εγγραφέντα μέχρι σήμερα μέλη ανέρχονται σε 423. Εάν αφαιρέσουμε αυτούς
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας, τα εγγεγραμμένα μέλη είναι λιγότερα από 400.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι και τη χρονιά που πέρασε ο Σύνδεσμος είχε
τις απώλειές του. Έφυγαν για πάντα από κοντά μας τα μέλη μας Αντιναύαρχος (εα) Χ.
Καρακίτσος, οι Υποναύαρχοι (εα) Ε. Ησαΐας και Β. Στεργίου, οι Αρχιπλοίαρχοι (εα) Ν.
Τσιμινίκος, Κ. Στεφόπουλος και Γ. Μποχώρης, ο Πλοίαρχος (εα) Ε. Λεωνίδας, ο
Αντιπλοίαρχος (εα) Γρ. Δημόπουλος, ο Πλωτάρχης (εα) Ι. Καρδίτσας και ο Υποπλοίαρχος (εα)
Α. Γκίκας, τους οποίους θα θυμόμαστε με βαθειά εκτίμηση. Εκφράζονται επίσης και τα
θερμά μας συλλυπητήρια στο μέλος του Συνδέσμου, τον Αρχιπλοίαρχο (εα) Κ. Ράπτη, για την
απώλεια της αγαπημένης του συζύγου και να του ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει δύναμη.
Οι εγγραφές νέων μελών τη χρονιά που πέρασε ανήλθαν σε 17. Είναι και παράλειψη
του ΔΣ που δεν έχουμε στείλει επιστολή σε όσους αποστρατεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Θα
πρέπει η ενέργεια αυτή να γίνει το ταχύτερο. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι συνάδελφοι οι
οποίοι αφήνουν να εννοηθεί ότι θα εγγραφούν εάν το ΔΣ συμφωνήσει να ικανοποιήσει
κάποια αιτήματά τους. Όμως εγγραφή μελών υπό προϋποθέσεις δεν είναι κατανοητή.
Όποιος επιθυμεί εγγράφεται και στη συνέχεια διαβιβάζει το αίτημα ή τις προτάσεις του στο
ΔΣ, το οποίο εξετάζει εάν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί ή όχι, δίνοντας τις ανάλογες
εξηγήσεις.
Πέραν αυτού από τα εγγεγραμμένα μέλη ταμειακώς εν τάξει είναι μόνο το 30-35%
των εγγεγραμμένων, και κατά κανόνα είναι αυτοί που μετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις.
(Υπάρχουν και ορισμένοι συνάδελφοι που έρχονται περιστασιακά σε εκδηλώσεις χωρίς να
εγγράφονται ή να τακτοποιούν τις οφειλές τους προς το Σύνδεσμο.) Γίνεται αντιληπτό ότι με
αυτό τον τρόπο δεν μπορεί ο Σύνδεσμος να επιβιώσει και να αυξήσει τις δραστηριότητές του.
π.χ. λειτουργία εντευκτηρίου.
Σε ότι αφορά στην εγγραφή ως μελών του Συνδέσμου εν ενεργεία Αξιωματικών, δεν
υπάρχει κάποια εξέλιξη. Κατά τις επισκέψεις του ΔΣ στην εκάστοτε Ηγεσία του ΠΝ αλλά και
σε άλλες περιπτώσεις που θέσαμε το θέμα, διαπιστώσαμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ηγεσία
του ΠΝ βλέπει το θέμα ευμενώς και απομένει το τελικό βήμα.

Απολογισμός Οικονομικής Διαχειρίσεως – Ισολογισμός
Τα έσοδα του Συνδέσμου προήλθαν από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές
των μελών, από τις διάφορες εκδηλώσεις, από τη διάθεση αναμνηστικών, από οικονομικές
ενισχύσεις και από τους τόκους των καταθέσεων.
Η κατάσταση των οικονομικών του Συνδέσμου την 14-3-2008 (η ημερομηνία αυτή
επιβλήθηκε λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος ΔΣ και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου ΔΣ) και η οικονομική διαχείριση για την περίοδο από 1-1-2007 μέχρι 14-32008 έχει ως κατωτέρω:
Απολογισμός Διαχειρίσεως Οικονομικής Χρήσεως Έτους 2007 ΣΑ/ΣΝΔ
(Περίοδος από 1-1-2007 μέχρι 14-3-2008)
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως 66.230,03
Εγγραφές-Συνδρομές Μελών
8.280,00
Οικονομικές Ενισχύσεις
2.000,00
Έσοδα από Εκδηλώσεις
1.633,08
Τόκοι καταθέσεων
1.469,61

Σύνολα
.
Εξίσωση

ΕΞΟΔΑ
Δωρεές (Πρόνοια ΕΑΑΝ)
Γραφικά-Τυπογραφικά
Ταχυδρομικά
Τηλεφωνικά
Φωτογραφικά
Έντυπα-Κάρτες- Ημερολόγια
Αρωγή πυροπλήκτων
Τελετές κοπής πίτας
2007 και 2008
Τελετή προς τιμήν
Βετεράνων Β.ΠΠ
Διάφορα έξοδα

79.612,72
Υπόλοιπο εις νέον
79.612,72

900,00
1.445,49
3.996,11
735,70
220,75
2.073,50
1.500,00
5605,00
5205,50
392,00
22.074,05
57.538,67
79.612,72

Ισολογισμός Διαχειρίσεως ΣΑ/ΣΝΔ Οικονομικής Χρήσεως 2007
Καταθέσεις
ΑLPHA ΒΑΝΚ
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύνολα
Ο Ταμίας
Υποναύαρχος (Ο) Π.Πήχας ΠΝ

57.538,67
19.366,18
38.172,49
57.538,67

Κεφάλαιο

57.538,67
.
57.538,67

Ο Πρόεδρος
Ναύαρχος (εα) Λ. Παληογιώργος ΠΝ

Οι οικονομικές ενισχύσεις που αναγράφονται στη στήλη ‘ΕΣΟΔΑ’ προέρχονται από
δωρεά του μέλους του Συνδέσμου Αρχιπλοιάρχου (εα) Λ. Μπάσμπα ΠΝ. Με τη δωρεά αυτή,
που είναι η 8η κατά σειρά, ο κ. Μπάσμπας έχει ενισχύσει το Σύνδεσμο με το συνολικό ποσό
των 21.500 €. Το ΔΣ εκφράζει στον κ. Μπάσμπα τις θερμές ευχαριστίες του.
Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγιναν οι ακόλουθες προσφορές, που
κληρώθηκαν στις χοροεσπερίδες ως δώρα λαχειοφόρου αγοράς μαζί με τα δώρα που
προμηθεύτηκε ο Σύνδεσμος, για την ενίσχυση του Συνδέσμου:
 Από τον Υποναύαρχο (εα) Μ. Τσούγκο ΠΝ, 4 ωρολόγια χειρός.
 Από τον Πλοίαρχο (εα) Β. Χαρλαύτη ΠΝ, μία 4ήμερη διαμονή για 1 έως 3 άτομα
στο ξενοδοχείο Gelina Village, στις περιόδους 28/4-15/5 ή 1-20/10.

Από τον Πλοίαρχο (εα) Γ. Δεσποτόπουλο ΠΝ, 5νθήμερα δωρεάν παραμονής σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια Villa Galazio, στο Μπατσί της Άνδρου, σε περιόδους
εκτός Ιουλίου-Αυγούστου.
 Από την Πρόεδρο του Ν.Μ.Ε., κ. Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, ορισμένες
εκδόσεις και αναμνηστικά από το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.
 Από την κ. Μαρίνα Ζωγραφική, σύζυγο του μέλους του Συνδέσμου
Αντιναυάρχου Κ. Ζωγραφική, δύο πίνακες ζωγραφικής έργα της ιδίας.
 Από την κ. Μάρω Σταμούλη διάφορα αντικείμενα (accessoires ενδύσεως,
κοσμήματα, πίνακες κλπ.).
Το ΔΣ ευχαριστεί και πάλι θερμά, όλους όσους συνέδραμαν με οιονδήποτε τρόπο το
Σύνδεσμο.
Τα έξοδα στην παρούσα περίοδο είναι αυξημένα σε σχέση με τον προηγούμενο
χρόνο, δεδομένου ότι αναφέρονται σε περίοδο 15 μηνών αντί 12, επειδή λήγει η θητεία του
παρόντος ΔΣ. Έτσι στα έξοδα περιλαμβάνονται δύο τελετές κοπής πίτας, καθώς και τα έξοδα
της τελετής προς τιμήν των Βετεράνων του Β‘ Π.Π.


Προγραμματιζόμενες Δραστηριότητες για το 2008
Το παρόν ΔΣ λόγω των αρχαιρεσιών δεν έχει εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων. Όμως κατ’ αρχήν οι εκδρομές, επισκέψεις, χοροεσπερίδες και λοιπές
εκδηλώσεις θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές. Για την ανοιξιάτικη
εκδρομή εσωτερικού, μία επιλογή είναι η Κρήτη (Χανιά) και η άλλη η Χαλκιδική. Ευχαρίστως
θα ακούγαμε και άλλες προτάσεις για την εκδρομή της ανοίξεως, για να συνεξετασθούν.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ
Το παρόν ΔΣ έχοντας συμπληρώσει 10ετή συνεχή θητεία θεώρησε ότι είναι πρέπον
για λόγους τάξεως, μέσα από τις αρχαιρεσίες που θα διεξάγονταν μετά την σημερινή ΓΣ να
προέλθει ένα νέο ΔΣ, για να μπορέσει ο Σύνδεσμος να προχωρήσει την αναπτυξιακή πορεία
του με νέα πρόσωπα.
Όπως είχαμε επισημάνει και στην περυσινή ΓΣ, το παρόν ΔΣ όλα αυτά τα χρόνια
προσπάθησε ο Σύνδεσμος να πορευθεί με γνώμονα την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των
μελών και τη γενικότερη αποδοχή του, σε ένα περιβάλλον ήρεμο και ευχάριστο,
αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προστριβές και
αντιπαραθέσεις, τόσο μεταξύ των μελών όσο και μεταξύ Συνδέσμου και άλλων φορέων.
Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, όλα αυτά τα χρόνια η λειτουργία του Συνδέσμου γίνεται με την
προσωπική εργασία των μελών του ΔΣ και ενίοτε ορισμένων από τα μέλη. Ακόμα και η
γραμματειακή υποστήριξη, δακτυλογράφηση επιστολών/ανακοινώσεων, ταχυδρόμηση,
πληρωμές λογαριασμών κλπ. γίνονταν από τα μέλη του ΔΣ. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει
δυνατότητα για ανάληψη περαιτέρω υποχρεώσεων.
Τα μέλη του απερχομένου ΔΣ, για να δώσουν την ευκαιρία και σε άλλα μέλη του
Συνδέσμου που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα να εκλεγούν ώστε να υπάρξουν νέα πρόσωπα,
δεν υπέβαλλαν υποψηφιότητα για τις σημερινές αρχαιρεσίες. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε
ανάλογη ανταπόκριση. Συγκεκριμένα υπήρξε μόνο μία υποψηφιότητα, αυτή του
Υποναυάρχου (εα) Μ. Μάστρακα ΠΝ . Ως εκ τούτου, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες
υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, δεν μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες.
Κατόπιν αυτού για να μη υπάρξει αδιέξοδο, μπορεί να εφαρμοσθεί η παράγραφος 3
του άρθρου 9 του Καταστατικού, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στη ΓΣ να παρατείνει
κατά ένα έτος τη θητεία του παρόντος ΔΣ, ευελπιστώντας ότι στο διάστημα που θα
μεσολαβήσει μέχρι την επομένη ΓΣ θα υπάρξουν υποψηφιότητες.
Εδώ περατώθηκε ο απολογισμός του ΔΣ για την περίοδο από 1-1-2007 μέχρι 14-32008. Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος της ΓΣ να προχωρήσει στην ανάγνωση της έκθεσης της
Ελεγκτικής Επιτροπής και στην απαλλαγή του ΔΣ από κάθε διαχειριστική και οικονομική
ευθύνη για την περίοδο που καλύπτει ο απολογισμός.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΓΣ ανέγνωσε την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
σύμφωνα με την οποία:
Ηλέγχθησαν όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά εσόδων και εξόδων για το
αναφερόμενο διάστημα, ήτοι βιβλία ταμείου, πρακτικά ΔΣ, αποδείξεις εισπράξεων και
πληρωμών, τιμολόγια δαπανών, βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων και ό,τι άλλο έγγραφο ή
δικαιολογητικό εκρίθη απαραίτητο.
Από τον έλεγχο διεπιστώθη ότι η όλη οικονομική διαχείριση εγένετο νομότυπα και
κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αρχές της χρηστής
Οικονομικής τάξεως, χωρίς την παραμικρή αταξία ή οιανδήποτε ατέλεια.
Η συνοπτική εικόνα της διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων για το υπό έλεγχο
χρονικό διάστημα, παρουσιάζεται στον Απολογισμό Διαχειρίσεως και η περιουσιακή
κατάσταση του Συνδέσμου κατά την 14η Μαρτίου 2008 αποτυπώνεται στο σχετικό
Ισολογισμό.
Μετά το πέρας της αναγνώσεως της Εκθέσεως ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε την
απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη για την περίοδο 1-1-2007
έως 14-3-2008, την οποία η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο του ΔΣ ο οποίος προέβη στις ακόλουθες
ανακοινώσεις:
1.- Όπως σας είναι γνωστό το μέλος του Συνδέσμου μας, ο Αντιναύαρχος (εα) Α.
Δημητρακόπουλος ΠΝ ολοκλήρωσε το «Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της ΣΝΔ (Τάξεις
εισόδου 1884-1973) σε τρεις τόμους, οι οποίοι εκδόθηκαν από το ΓΕΝ. Πρόκειται για ένα
έργο αξιοθαύμαστο, πρωτότυπη εργασία του συγγραφέα, του οποίου η αξία είναι σημαντική
και πολυδιάστατη, επειδή συμβάλλει στην ιστορική έρευνα και εμπλουτίζει την βιβλιογραφία
της ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού. Η συνεισφορά αυτή του Αντιναυάρχου Α.
Δημητρακόπουλου ΠΝ στην ιστορική έρευνα αναγνωρίσθηκε και από την Ακαδημία Αθηνών,
η οποία βράβευσε τον συγγραφέα για το έργο του αυτό.
Δεν θα αναφερθώ στο έργο, δεδομένου ότι έχει ήδη σχολιασθεί και επαινεθεί από
αρκετούς συνάδελφους. Όμως επειδή το έργο αυτό αποτελεί μία μεγάλη προσφορά του
Αντιναυάρχου Δημητρακόπουλου στο Πολεμικό Ναυτικό και κυρίως σε όλους εμάς τους
Αποφοίτους ΣΝΔ, του εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων των μελών του Συνδέσμου
για την εργασία του αυτή. Επίσης για το λόγο αυτό το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει
τον Αντιναύαρχο (εα) Α. Δημητρακόπουλο ΠΝ για την προσφορά του αυτή, με το Θυρεό του
Συνδέσμου, «Τιμής Ένεκεν», και του εύχεται να έχει την ίδια επιτυχία και στο νέο του έργο
που ήδη έχει ξεκινήσει.
[ Ακολούθησε η επίδοση του θυρεού, για την οποία ο Αντιναύαρχος
Δημητρακόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη του Συνδέσμου ].
2.- Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10ετίας από ιδρύσεως του Συνδέσμου, το ΔΣ
αποφάσισε επίσης να τιμήσει προσφέροντας το θυρεό του Συνδέσμου «Τιμής Ένεκεν» και σε
ένα άλλο μέλος του για τη συνδρομή του στο Σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια καθώς και για την
προβολή του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Παπάγου, τον Υποναύαρχο
(εα) Β. Ξύδη ΠΝ, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια μας διέθετε την αίθουσα του πολιτιστικού
Κέντρου για τις Γενικές Συνελεύσεις και την κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου, τίμησε
τους πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στα Ίμια με την δημιουργία του Μουσείου
Ναυτικών Χαρτών στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση, αλλά και με
άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προέβαλε το ΠΝ και συνέδραμε
αρκετούς συναδέλφους.
[ Ακολούθησε η επίδοση του θυρεού, για την οποία ο Υποναύαρχος Ξύδης
ευχαρίστησε το Σύνδεσμο ].
3.- Υπενθυμίζεται ότι ισχύει και για το χρόνο αυτό η πρόσκληση της Επάρχου
Καλύμνου για συμμετοχή εκπροσώπου του Συνδέσμου μας στην τελετή για την επέτειο της
ναυμαχίας του Γέροντα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.
Ακριβής ημερομηνία θα μας γνωστοποιηθεί αργότερα. Εάν κάποιος από τα μέλη επιθυμεί να
εκπροσωπήσει το Σύνδεσμο, παρακαλούμε να το δηλώσει μέχρι το τέλος Ιουνίου.

4.- Την ερχομένη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008 και ώρα 19:00, ο Σύνδεσμος Επιτελών
Εθνικής Άμυνας πραγματοποιεί στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Ημερίδα με θέμα:
«Η επανεμφάνιση της Ρωσίας στα Βαλκάνια και οι εξ αυτής επιπτώσεις». Ομιλητές θα είναι
οι κ.κ. Χρ. Γιαλουρίδης, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου, Γ.
Δελαστίκ Δημοσιογράφος, Αντιστράτηγος (εα) Φ.Μεταλληνός μέλος ΣΕΕΘΑ. Συντονιστής ο
Αντιστράτηγος (εα) Γ. Λιάκουρης , Πρόεδρος ΣΕΕΘΑ. Τα μέλη του Συνδέσμου μας είναι
προσκεκλημένα και μπορούν να την παρακολουθήσουν.
5.-Επίσης, τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2008 και ώρα 19:00, η ΕΘΕ διοργανώνει στο
Πολεμικό Μουσείο εκδήλωση στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδος 2008, με θέμα «Ιόνια
2008» την οποία προσκαλούνται να παρακολουθήσουν και τα μέλη του Συνδέσμου μας.
Σχετικές προσκλήσεις θα αποσταλούν αργότερα από την ΕΘΕ, αλλά από τώρα σας
γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Συνδέσμου είναι προσκεκλημένοι.
6.- Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008 και ώρα 19:00, στο Πολεμικό Μουσείο θα γίνει
παρουσίαση του βιβλίου του μέλους του Συνδέσμου μας Υποναυάρχου (εα) Μ. Μάστρακα
ΠΝ με τίτλο «Αρμενίζοντας στα Πέλαγα των Ναυτικών Αναμνήσεων». Σχετικές προσκλήσεις
θα αποσταλούν αργότερα από τον συγγραφέα, αλλά από τώρα σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη
του Συνδέσμου είναι προσκεκλημένοι.
Μετά το πέρας των ανακοινώσεων το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος τη ΓΣ ο οποίος
αναφέρθηκε στην μη ύπαρξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέου ΔΣ και επεσήμανε ότι η
ΓΣ θα πρέπει να δώσει παράταση κατά ένα έτος στο παρόν ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Καταστατικού. Επίσης τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν στην επόμενη ΓΣ υποψηφιότητες,
ώστε να υπάρξει νέο ΔΣ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε τις απόψεις των μελών για την εκδρομή του
Συνδέσμου την άνοιξη, οπότε τα μέλη κατά πλειοψηφία αποφάσισαν, η εκδρομή να
πραγματοποιηθεί στην Κρήτη (Χανιά).
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν από ορισμένα μέλη οι εξής
προτάσεις προς το ΔΣ:
Χρησιμοποίηση των Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων των μελών για την αποστολή
της αλληλογραφίας από το Σύνδεσμο, για περιστολή των εξόδων.
Μέριμνα για τοποθέτηση προτομών αναμνηστικών στηλών στις γενέτειρες
των πεσόντων στον Β΄ ΠΠ, αποφοίτων ΣΝΔ.
Αποκατάσταση επαφής με τους αποφοίτους ΣΝΔ αλλοδαπούς αξιωματικούς
και εγγραφής τους ως μελών.
Ανάληψη ενεργειών για την αποκατάσταση του τάφου του Υποπλοιάρχου
Χατζίσκου στο Α΄νεκροταφείο, που είναι σε άθλια κατάσταση.
Μετά το πέρας της συζητήσεως ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε από τα μέλη να
εγκρίνουν την παράταση της θητείας του παρόντος ΔΣ κατά ένα έτος σύμφωνα με το άρθρο
9 του Καταστατικού, πρόταση η οποία έγινε δεκτή.
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της ΓΣ, αφού ευχαρίστησε τα μέλη, κήρυξε το πέρας της ΓΣ.

