
Συνάντηση της Ε.Α.Α.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τ
ο έτος 2015 έκλεισε
με την προσφυγική -
μεταναστευτική κρίση

στην ευρύτερη περιφέρειά
μας να γιγαντώνεται τραγικά και, εξελισσόμενη
σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση, να αποτελεί
την μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και σημαντική
απειλή για την Ευρώπη και την Χώρα μας. 

Καθημερινά εδώ και πολλούς μήνες γινόμαστε
θεατές από τα ΜΜΕ φρικιαστικών εικόνων
πνιγμένων ανθρώπων (ακόμη και μικρών παι-
διών) που ανασύρονται από τα νερά ή εκβρά-
ζονται στις ακτές της Μεσογείου . Παράλληλα
βλέπουμε τις ατέλειωτες ουρές προς τις χώρες
της Δυτικής Ευρώπης εκπατρισμένων και αβοή-
θητων ατόμων από την Ασία και την Αφρική,
τα οποία οι χώρες τους δεν μπορούν να εκ-
θρέψουν, ενώ η γηραιά μας Ήπειρος, σήμανε
κόκκινο και δύσκολα θα μπορέσει να δεχτεί
άλλους.

Είναι όμως πασιφανές ότι η Ευρώπη αδια-
φόρησε στην αντιμετώπιση του φαινομένου
της παράνομης μετανάστευσης και διακίνησης
ανθρώπων, το οποίο ταλάνισε και την πατρίδα
μας τις τελευταίες δεκαετίες και κατέστη

κύριος παράγων της ολόπλευρης μας κρίσης. 
Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της ευθύνης,

τόσο της ΕΕ όσο και της Χώρας μας, πριν ανα-
φερθούμε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά
με το προσφυγικό – μεταναστευτικό θέμα,
κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμίσουμε τα ακό-
λουθα: Η παράνομη διακίνηση και εκμετάλ-
λευση ανθρώπων δεν αποτελεί μόνο έγκλημα,
αλλά μεγίστη καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και σύγχρονη μορφή δουλείας.
Επίσης, αποτελεί την τρίτη σε μέγεθος παρά-
νομη δραστηριότητα απόκτησης χρημάτων σε

παγκόσμιο επίπεδο μετά τη διακίνηση όπλων
και ναρκωτικών, χαρακτηρίζεται δε ως έγκλημα
υψηλού κέρδους και χαμηλού κινδύνου. 

Η φτώχεια και η ανεργία, οι φυσικές κατα-
στροφές και οι ένοπλες συγκρούσεις θέτουν
τους ανθρώπους σε καταστάσεις τρωτότητας,
αποδυναμώνουν ή καταστρέφουν τις οικογε-
νειακές δομές υποστήριξης, τους μηχανισμούς
κοινωνικής πρόνοιας και αυτοάμυνας, που θα
δρούσαν σε άλλες καταστάσεις ως ασπίδα κατά
του δουλεμπορίου. 
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Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Απειλή για τη Χώρα μας 
αλλά και για τα Θεμέλια της Ευρώπης 
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To Kύμα των Προσφύγων 

και των Παράνομων Μεταναστών 

Το Μ.Τ.Σ. απαντά σε επτά καυτά ερωτήματα

Ηχώρα μας ταλαιπωρείται επί 5,5 χρόνια και
ποιος ξέρεις πόσα ακόμη με τους δανειστές,

οι οποίοι θέτουν «προαπαιτούμενα» για να μας
δανείσουν χρήματα για την επιβίωση της χώρας
μας. Δηλαδή σήμερα η Ελλάδα ζει με δανεικά,
μια χώρα με τόσα πλουσιοπάροχα ελέη του
θεού, μ’ ένα λαό δραστήριο, ικανό, που μεγα-
λουργεί στο εξωτερικό, ασφαλώς και στο εσω-
τερικό. Και! ακόμη είμαστε μια χώρα, με την με-

γαλύτερη ιστορική παρουσία, μ’ ένα πολιτισμό
που αναπτύχθηκε, εδώ και είκοσι πέντε αιώνες
και ο οποίος μεταδόθηκε σ’ όλη την Ευρώπη
και όχι μόνο. Όμως! Η ανικανότητα και έλλειψη
ηγετών στην εξουσία, αποτελούν τροχοπέδη
σε κάθε πρόοδο και κάθε ανάπτυξη της χώρας
μας.

Αντί πρωτοπόροι καταντήσαμε επαίτες

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού απαντά σχετικά με: 

• Το ύψος του ενοικίου που καταβάλλεται
απο την picar για το κεντρικό κτιρίο.

•το Β.Ο.Ε.Α,
•Την δικαστική εξέλιξη της διενεργηθείσας

οικονομικής επιθεώρησης
•τις προσλήψεις τέκνων μερισματούχων, κ.λ.π.

Διαβάστε στη σελίδα 4 τις αναλυτικές απαντήσεις του Γενικού Διευθυντή
του Μετοχικού Ταμείου του Στρατού. σελ. 4

Συνέχεια στη σελίδα 5
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1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

στην Ε.Α.Α.Σ. μέχρι  την 10η εκάστου μήνα  είτε τα-

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2 έως 3

δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά
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2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

λεια αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυ-

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268 
Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων 
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

Την 6η Δεκ ε.ε πραγματοποιήθηκε, με
μέριμνα του Συνδέσμου Αποστράτων

Σωμάτων Αστυνομικών, Αθηνών στη θέση
του Συντάγματος Χωροφυλακής «ΜΑ-
ΚΡΥΓΙΑΝΝΗ» επιμνημόσυνη δέηση υπέρ

αναπαύσεως των ψυχών των ευκλεώς αγωνισθέντων και
ηρωικώς πεσόντων Αξιωματικών και οπλιτών της πάλαι
ποτέ κραταιάς και ενδόξου Ελληνικής Χωροφυλακής, περι-
λαμβάνομένων και των δύο Αξιωματικών του Στρατού Ξη-
ράς.

Η Ε.Α.Α.Σ παρέστη με το σύνολο των μελών του Δ.Σ η δε
συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. (Λεπτ.στη σελ.10)

Όπως σας είναι γνωστό την 20η Νοε. 2015, πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος στην Αθήνα, που οργανώθηκε του Σ.Ο.Δ, στο οποίο
συμμετέχουν οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών
του Στρατού, του Π.Ναυτικού και της Π. Αεροπορίας, καθώς
και όλες oι Ιδιωτικού Δικαίου οργανώσεις (Π.Ο.Σ, Π.Ο.Α.Α.Σ.Α,
ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ, Ένωση Εκλιπόντων, Συνδέσμων Ο-Σ, Σ.Α.Α.Υ.Σ,
Λεσχών κ.λ.π) που δραστηροποιούνται στο χώρο των Ε.Δ
και των Σ.Α. Η οργάνωση ήταν επιτυχής απο πάσης πλευράς
και αξίζουν συγχαρητηρίων οι διοργανωτές. Εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο και τα όποια σφάλματα, όπως η
μή αγγελία όλων των παρισταμένων συνδέσμων και πα-
ρευρεθέντων, δεν θα επαναληφθούν σε μελλοντικές δρά-
σεις.

Μετά την επιτυχή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που προ-
φανώς ενόχλησε, δεχθήκαμε απο ραδιοφώνου, ως ενώσεις
αλλά και ως άτομα, πρωταφανή και αδικαιολόγητη επίθεση
με ανοίκειους χαρακτηρισμούς. Ήδη την 18 Δεκ. ε.ε.
κατέθεσα ως Πρόεδρος της Ενώσεως, πρώτος μήνυση
κατά παντός υπευθύνου. (Λεπτ. στη σελ.3)

Τα αιτήματα της συγκέντρωσης/διαμαρτυρίας, ήταν η
εφαρμογή της απόφασης του Σ.τ.Ε εις το ακέραιο και εις το
όλο και οι μή περαιτέρω περικοπές, αναμένουμε την πλήρη
υλοποίησή τους. Το αίτημα αυτό το επαναφέραμε και την
17 Δεκ. 2015 στη συνάντηση που είχαμε οι τρείς πρόεδροι
με τον Υπουργό Εργασίας. Ο κ. Υπουργός μας ανέφερε ότι
η κυβέρνηση εγγυάται γενικώς τις συντάξεις, χωρίς να ανα-

φερθεί στις κύριες ή τις επικουρικές. Βέβαια οι στρατιωτικοί
των Ε.Δ δεν έχουμε επικουρικές καθότι τα ταμεία μας δεν
είναι επικουρικά. Ελπίζουμε και δεν θα ησυχάσουμε αν δεν
υλοποιηθούν τα υποσχεθέντα. (Λεπτομέρειες στη σελ.3)

Επίσης στα πλαίσια ενημέρωσης όλων των παραγόντων
για τα θέματα/προβλήματα που μας απασχολούν  την 10η
Δεκ.ε.ε επισκεφθήκαμε τον κ.ΑΝ.Υ.ΠΡΟ.ΠΟ στο οποίο θέσαμε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθόσον η Ε.Α.Α.Σ εκπροσωπεί
και τους αποστράτους της Ελληνικής Χωροφυλακής και
μέρος των αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ. (λεπτ. σελ.3)

Στην προσπάθειά μου να είμαι χρήσιμος  την 12η Δεκ.ε.ε
συμμετείχαμε οι Πρόεδροι των Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α στον
τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24, στην εκπομπή του δημοσιο-
γράφου Γ. Τράγκα, με θεματολογία το ασφαλιστικό καί
άλλα θέματα Εθνικής Άμυνας.

Στην προσπάθειά μου να είμαι σε επαφή με τους συνα-
δέλφους και να αφουγκράζομαι τους προβληματισμούς
των, την 14η Δεκ.ε.ε. παρέστην στο ετήσιο μνημόσυνο που
ετέλεσε ο Σύνδεσμος της Τάξεως 1952.Η τάξη του 1952
ενισχύει εθελοντικά τις δράσεις της Ενώσεως είτε με αρ-
θρογραφία είτε αλλέως πώς.

Τέλος την 23η Δεκαμβρίου ε.ε., λόγω των εορτών των
Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς ανταλλάξαμε ευχές
και ακούσαμε τους προβληματισμούς των μελών της Ε.Α.Α.Σ,
που διαμένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. 

Αγαπητοί συνάδελφοι συνεχίζουμε στηριζόμενοι στην
εκτίμηση αλλά και στην αγάπη σας, επιζητούμε για μία
ακόμη φορά την εθελοντική προσφορά σας.

Η δύναμη της Ενώσεως είναι τα μέλη της εσείς δηλαδή,
ελάτε να πυκνώσουμε τις τάξεις της Ενώσεως και να της
προσδώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ασχέτως των πολιτικών πεποι-
θήσεων ενός εκάστου, την ΑΙΓΛΗ και το ΚΥΡΟΣ που της ανα-
λογούν.

Η συμμετοχή είναι καθοριστικός παράγων στην αντιμε-
τώπιση των θεμάτων που μας απασχολούν. Η θέση της
Ε.Α.Α.Σ είναι υπεράνω και δεν ταυτίζεται με τα πολιτικά
κόμματα, τα οποία σέβεται και τιμά ως πυλώνες της δημο-
κρατίας και βάσει των σκοπών της προσπαθεί να αναπτύξει
δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης με όλους
τους συναδέλφους (ε.ε-ε.α), τα μέλη των οικογενειών
μας,καθώς και με τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων
συναδέλφων μας, να αφουγκράζεται και να επιλύει στο
μέτρο του δυνατού τα προβλήματά τους.                                      

ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση...

-Υπολ/γος (ΠΒ) ε.α. Διαμαντόπουλος
Νικόλαος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις
21/10/15 και ενταφιάσθηκε στις
26/10/15 στην Καβησό Φερών.

-Ανθ/γος (ΠΖ) ε.α. Κατσούδας
Κων/νος του Δημοσθένη. Απεβίωσε
στις 24/10/15 και ενταφιάσθηκε στις
25/10/15 στον Άγιο Νικόλαο Κοπά-
νων.

-Λγός (ΤΧ) ε.α. Καζάκης Αθανάσιος
του Εμμανουήλ. Απεβίωσε στις 7/11/15
και ενταφιάσθηκε στις 8/11/15 στον
Νικοτσάρα Δράμας.

-Λγός (ΤΧ) ε.α. Γκότσιος Δημήτριος.
Απεβίωσε στις 30/11/15 και ενταφιά-
σθηκε την 1/12/15 στον Άγιο Αθανάσιο
Σουφλίου.

-Υπλγος (ΤΧ) ε.α. Λαμπριανίδης Ζα-
χαρίας του Ευστάθιου. Απεβίωσε στις
28/11/15 και ενταφιάσθηκε στις
29/11/15 στους Σιταγρούς Δράμας.

-Αντχης ε.α. Γκάντιας Γεώργιος. Απε-
βίωσε στις 5/12/15 και ενταφιάσθηκε
στις 8/12/15 στο Α’ Νεκροταφείο Αθη-
νών.

-Ανχης (ΤΧ) ε.α. Τράνακας Ηλίας του
Κωνσταντίνου. Απεβίωσε στις 6/12/15
και ενταφιάσθηκε στις 7/12/15 στον
Άγιο Λουκά Χανίων.

-Ανχης (ΠΣ) ε.α. Στέφανος Τσιτσού-
λας. Ενταφιάσθηκε στις 14/12/15 στη
Ρόδο.

-Επίλαρχος ε.α. Αθανάσιος Μπαλά-
τσος. Απεβίωσε στις 13/12/15 και εν-
ταφιάστηκε στις 14/12/15 στην Ελασ-
σόνα.

-Αντγος (ΠΖ) ε.α. Αλεξάκης Ιωάννης,
του Ηλία. Απεβίωσε στις 14/12/15 και
ενταφιάστηκε στις 21/12/15 στο Ι.Ν.
Ευαγγελιστρίας Ν. Ερυθραία.

-Ταξχος (ΤΘ) ε.α. Αθανασόπουλος
Βασίλειος. Απεβίωσε στις 16/12/15 και
ενταφιάσθηκε στις 18/12/15 στο κοι-
μητήριο Ζωγράφου. 

-Ανχης (ΤΘ) ε.α. Παντελίδης Γεώργιος,
του Θεόδωρου. Απεβίωσε στις 5/12/15.

-Ταξχος ε.α. Κωστάκης Κων/νος, του
Μάρκου. Απεβίωσε στις 25/12/15 και
ενταφιάσθηκε στις 27/12/15 στο Ηρά-
κλειο.

-Σχης (ΠΖ) ε.α Ανδρέας Μητράκος,
Σ.Σ.Ε/73. Απεβίωσε στις 31 Δεκ. 2015
και ενταφιάστηκε στις 03 Ιαν.2016,
στο κοιμητήριο Κοκκωνίου Κορινθίας.

-Aνχης (ΠΒ) ε.α. Προκόπουλος Μα-
ρίνος του Ευαγγέλου. Απεβίωσε στις
05/12/2015 και ενταφιάστηκε στις
06/12/2015.

-Ανθστης (ΧΩΡ) ε.α. Γκίνης Ζωγράφος
του Θεοδώρου. Απεβίωσε στις 21-12-
15 και ενταφιάστηκε στις 22-12-15
στην Αλεξανδρούπολη.

-Ανθστης (ΧΩΡ) ε.α. Ζεϊμπέκης Εμ-
μανουήλ του Ιώάννη. Απεβίωσε στις
25-12-15 και ενταφιάστηκε στις 26-
12-15 στην Αλεξανδρούπολη.

-Λγος(ΦΠΖ) ε.α. Βαρσαμίδης Κομνη-
νός του Ιωάννη. Απεβίωσε την 29-12-
15  και ενταφιάστηκε στις 30-12-15
στην Αλεξανδρούπολη.
-Ανθστης (ΧΩΡ) ε.α. Νικολαΐδης Βασί-
λειος του Ευαγγέλλου. Απεβίωσε στις
04-01-16 και ενταφιάστηκε στις 5-01-
15 στην Αλεξανδρούπολη.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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ενημέρωση

1.-Το απόγευμα σήμερα, οι Πρόεδροι των
τριών Ενώσεων Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α. συ-
ναντήθηκαν με τον Υπουργό Εργασίας κ.Γ.Κα-
τρούγκαλο, προκειμένου να συζητήσουν όλα
τα θέματα του ασφαλιστικού που αφορούν τα
Στελέχη των Ε.Δ..

2.-Την προηγουμένη της συνάντησης, το Συν-
τονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων είχε
αποστείλει εμπεριστατωμένο δωδεκασέλιδο
υπόμνημα σχετικά με τις συντάξεις των Απο-
στράτων και τις θέσεις του Συντονιστικού που
αναφέρονται στην υπ.αριθ. πρωτ. 376 από 14-
10-2015 επιστολή του.

3.-Ο Υπουργός ήταν πλήρως ενημερωμένος
για τα θέματά μας και κατά την συνάντηση είχε
μαζί του όλα τα έγγραφα.

4.-Έγινε εκτενής παρουσίαση των θέσεών
μας, συζήτηση και ενημέρωση από τον Υπουργό
σχετικά με αυτά και η τελική δήλωση του Υπουρ-
γού ήταν “Η Κυβέρνηση εγγυάται ότι θα προ-
στατευτούν οι συντάξεις“, ενώ για το θέμα της
αναπροσαρμογής των συντάξεων σύμφωνα με
την γνωστή απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ
εδήλωσε αναρμόδιος, γιατί αυτό αφορά το

Υπουργείο Οικονομικών.
5.-Ορισμένα από τα θέματα που εθίγησαν

δεν είναι ανακοινώσιμα για ευνόητους λόγους,
καθόσον η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη.

6.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-
σεων παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις,
όπως πάντα και είναι έτοιμο να επέμβει όταν και
όπου χρειασθεί. Αναμένεται συνάντηση με τον
κ. Τσακαλώτο, που έχει ζητηθεί.

Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς 
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και 

Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Κ.Ιατρίδης 
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος του Συντονιστικού
Συμβουλίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.

Αρ. Πρωτ.: 21/2015
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2015

Φέρεται σε γνώση των Μελών
της Ε.Α.Α.Σ. ότι την 18η  Δεκεμ-
βρίου 2015, ο Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς
κατέθεσε, ως Πρόεδρος του

Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ., μήνυση κατά παντός
υπευθύνου, για τα όσα απαξιω-
τικά, συκοφαντικά και προσβλη-
τικά, ακούστηκαν σε ραδιοφωνική
εκπομπή, κατά των Στελεχών των

Ε.Δ.(ε.ε και ε.α) αλλά και των Ενώσε-
ων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

ΟΣύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ
περιοχής Καρύστου καλεί τα μέλη

του να παρευρεθούν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση του 2016 που θα
πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του
Πολεμικού Μουσείου την Δευτέρα 25
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17.00 

Παρακαλούνται τα μέλη του συλ-
λόγου να προσέλθουν για να μη ανα-
βληθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Στη
συνέλευση επιτρέπεται να είναι πα-
ρόντες και οικοπεδούχοι μη μέλη του
συλλόγου μόνο για την ενημέρωση
τους.  

Στη Γενική Συνέλευση θα γίνει ενη-
μέρωση και συζήτηση για το θέμα
του ενδιαφέροντος των ξένων να
αγοράσουν οικόπεδα. Οσοι έχουν δη-
λώσει ότι επιθυμούν να πουλήσουν
οικόπεδο, ακόμη και αν δεν είναι μέλη
του συλλόγου καλούνται να είναι πα-
ρόντες για την ενημερωτική συζήτηση
και τις λεπτομέρειες που θα έχουν
προκύψει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μ. Σταματογιαννάκης Αθ. Δημητρίου

Πρόεδρος ΔΣ Γραμματέας ΔΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ 

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

17-12-2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 12/15

Την 10η Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της συνεργασίας, ενημέρωσης και εθιμοτυπίας, συ-

νάντηση του Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
με τον αναπληρωτή  υπουργό Τόσκα  Νικόλαο στο γραφείο
του.

Ο κ. υπουργός καλωσόρισε εγκάρδια το Δ.Σ. και εκφρά-
στηκε πολύ θετικά για την πραγματοποίηση αυτής της
συνάντησης, η οποία σημειωτέον έγινε
για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΑΑΣ,
κατόπιν πρωτοβουλίας αυτής και απο-
δοχής του αιτήματος από τον Υπουρ-
γό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ε.Α.Α.Σ. έκανε μια μικρή ενημέρωση
για το σκοπό της εθιμοτυπικής επισκέ-
ψεως και τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που προ-
έρχονται απ’ τη Χωροφυλακή και την
ΕΛ.ΑΣ. και παρουσίασε τα θέματα εν-
διαφέροντος  που απασχολούν την
Ε.Α.Α.Σ. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, για τα οποία επιδόθηκε
ενημερωτικό σημείωμα στον κ. Υπουργό, αφορούσαν το
ασφαλιστικό, τα τρέχοντα οικονομικά θέματα που σχετίζονται
τόσο με την ενίσχυση αποδοχής των αποφάσεων του ΣτΕ
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και με τη συνδρομή

στην ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ηλικιακών
κριτηρίων (κάτω των 55 και κάτω
των 60)  των νομίμως αποστρα-
τευθέντων Στελεχών ΕΔ –ΣΑ, την
υγειονομική περίθαλψη στο ΝΙΜΤΣ
και το άνοιγμα αυτού στα ε.α.
στελέχη (Αξκούς &Υπαξκούς) της
ΕΛ.ΑΣ. , αλλά και στα λοιπά Σ.Α.

(ΠΣ & ΛΣ), την
κοινή συνεργασία και δράση, την  επα-
νεξέταση του νόμου εθελοντικής συμ-
μετοχής των ε.α. Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ
ως Μέλη της Ε.Α.Α.Σ., την εξέταση
ενίσχυσης των πόρων του ΜΤΣ από
πόρους της ΕΛ.ΑΣ, την οικονομική συν-
δρομή της ΕΛ.ΑΣ στη βράβευση των
αριστούχων μαθητών (τέκνων Μελών
της Ε.Α.Α.Σ. που προέρχονται από την
ΕΛ.ΑΣ) καθώς και άλλα κοινά θέματα
που αφορούν παροχές στα Στελέχη
των ΕΔ και ΣΑ, την πλήρη συνεργασία

και κοινή πορεία μεταξύ μας.
Ακολούθησε συζήτηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα συ-

ναδελφικό και άριστο κλίμα, με τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να
ενημερώνουν επακριβώς για τα θέματα τον κ. Υπουργό, ο
οποίος με τη σειρά του δέχθηκε για την άμεση επίλυση

κάποιων  από αυτά, προέτρεψε στην κατά το δυνατόν
συντομότερα κατάθεση εισηγήσεων επί κοινών θεμάτων
περί ασφαλιστικού κ.α. καθώς και στη συνεχή συνεργασία.
Εκδήλωσε δε το ειλικρινές ενδιαφέρον του για την εξέταση
όλων των τεθέντων θεμάτων.

Τέλος, τονίζοντας τον ισχυρό δεσμό των εν ενεργεία
και εν αποστρατεία συναδέλφων των Ε.Δ. και των Σ.Α.
από όποια θέση υπηρετούν, ερωτήθηκε για τη δυνατότητα
συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων επί θεμάτων
ενδιαφέροντος την κοινωνική μας τάξη, σε συνάντηση με
τους άλλους βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου που
προέρχονται απ’ τις Ε.Δ. & τα Σ.Α., κατόπιν πρόσκλησης
του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών (ΣΣ/ΕΑΑ), αποκρίθηκε θετικά επί της διαδικασίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με πνεύμα συνέχισης
στενής συνεργασίας και κοινής δράσης.

Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Συνάντηση της Ε.Α.Α.Σ. με τον Αναπληρωτή

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Επιστολή που αφορά τους συνα-
δέλφους που προέλευση έχουν από
την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών οι
οποίοι θίγονται άμεσα από το Νόμο
3622/2007 που ενώ χορηγεί τα 3/3
του Βασικού Μισθού του Ταξιάρχου
στους συναδέλφους του Λιμενικού
Σώματος, στα στελέχη του Στρατού
χορηγούνται τα 2/3 του Βασικού μι-
σθού του Ταξίαρχου,  απέστειλε ο θι-
γόμενος συνάδελφος Κασίδης Βασί-
λειος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο αρμόδιος  επί των οικονομικών
επί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
Στρατηγός κος Πρασάκης Ζαχαρίας
απάντησε εγγράφως και τηλεφωνικά

στον κο Κασίδη και χαρακτήρισε τον
διαχωρισμό-αποκλεισμό των Συντα-
ξιούχων του Στρατού από τον Νόμο
3622/2007 παράνομο-αντισυνταγμα-
τικό και παράλογο λέγοντας: «Είναι
αδιανόητο μερικοί να λαμβάνουν πα-
ραπάνω σύνταξη από άλλους με τα
ίδια προσόντα κλπ.» Ενημέρωσε δε,
τον προαναφερθέντα συνάδελφο ότι
διαβίβασε το σχετικό έγγραφο προς
όλους τους αρμόδιους φορείς προ-
κειμένου να επέλθει η σχετική τροπο-
ποίηση για να ικανοποιηθεί το δίκαιο
αίτημά του. Σε αντίστοιχες ενέργειες
προέβη και η ΕΑΑΣ.

Επιστολή κ. Κασίδη στο ΥΠΕΘΑ

Φέρεται σε γνώσιν των μελών της
Ε.Α.Α.Σ ότι παραιτήθηκαν απο μέλη
του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ οι: Υπτγος (Ο) ε.α Α.
Παπαδόπουλος και Αντγος (ΠΒ) ε.α
Κ.Σκαρμαλιωράκης, ο οποίος εκτελούσε
και χρέη Δντος Συμβούλου. 

Νέος Δνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Σχης
(ΕΜ) ε.α Ν. Καίσαρης. 

Έχουν εκδηλωθεί οι απαραίτητες
ενέργειες προς τον εποπτεύοντα φο-
ρέα για να διορισθούν ο Σχης (Ο) ε.α
Γ.Μακρής και Αντγος ε.α. Β. Σταθό-
πουλος, ως πρώτα αναπληρωματικά
μέλη.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Φέρεται σε γνώση των με-
λών της ΕΑΑΣ ότι το τριήμερο
6, 7 και 8 Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθεί προσκυνη-
ματική εκδήλωση για τη Μάχη
της Φλωρίνης 12 Φεβρουαρίου του

1949. Οι επιθυμούντες να δη-
λώσουν συμμετοχή στη γραμ-
ματεία της ΕΑΑΣ μέχρι τέλος
Ιανουαρίου.

Τηλέφωνα 210 36333797,
εσωτερικό 14-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ
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ΘΕΜΑ: 
Αίτηση Ενημέρωσης από το Μετοχικό Ταμείο
Στρατού (ΜΤΣ) και την Ένωση Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά,
με την παρούσα και με την ιδιότητα του μερισματούχου

του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έχοντας νόμιμο συμφέρον
από την πορεία αυτού, αιτούμαι την ενημέρωση μου για τα
παρακάτω θέματα:

α. Περατώθηκε η απογραφή του ΜΤΣ, που ξεκίνησε το
2013 και αν ναι ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα αυτής;
Ειδικότερα: (1) Ποιος ήταν ο οικονομικός στόχος για το ΜΤΣ
και ποιος για το ΕΚΟΕΜΣ; (2) Τι επιτεύχθηκε; Ποιο είναι το
οικονομικό μηνιαίο όφελος για το ΜΤΣ και ποιο για το ΕΚΟΕΜΣ;
(3) Τι έγινε με τα 1.000 και πλέον άτομα για τα οποία
εκκρεμούσε η απογραφή τους; Συνεχίζει να κατατίθεται
μέρισμα ΜΤΣ και βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ; (4) Επέστρεψαν τα ποσά
που παρανόμως εισέπρατταν οι μερισματούχοι μαϊμού;

β. Ως γνωστόν τα αποθεματικά του ΜΤΣ, ως ΝΠΔΔ, είναι
κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν και είμαι
σίγουρος ότι το πνεύμα του νόμου δεν αφορά ΝΠΔΔ του
τύπου μετοχικά ταμεία, τα χρήματα αυτά τα στερούνται οι
μέτοχοι (εν ενεργεία στελέχη) προς όφελος των μερισματούχων
στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών (εν αποστρατεία
στελέχη) και θα πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης διαχείρισης.
Διερωτώμαι λοιπόν, τα χρήματα που βρίσκονται στην ΤτΕ
τοκίζονται και εάν ναι με ποιο ποσοστό; Τι απόδοση σε ευρώ
έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια;

γ. Ποιο είναι το ύψος του ενοικίου που πληρώνει στο ΜΤΣ η
PICAR σήμερα για το ATTICA και πόσο θα διαμορφωθεί από το
2016 και μετά; Τι ακριβώς προέβλεπε η αρχική σύμβαση και
κατά πόσο εφαρμόζεται; Ποια η εξέλιξη της δίκης της PICAR
εναντίον του ΜΤΣ;

δ. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έγινε με νόμο ο ξεχωριστός
λογαριασμός του ΒΟΕΑ, όπως ήταν πριν το 2001 με κίνδυνο
με κάποια εσωτερική λανθασμένη απόφαση να δημιουργηθούν
τα ίδια προβλήματα του παρελθόντος;

ε. Ποια η εξέλιξη του περιβόητου πορίσματος της οικονομικής
επιθεώρησης του ΜΤΣ από το 1998 έως το 2011; Ως γνωστόν
βρίσκεται στην εισαγγελία από 24 Σεπτεμβρίου 2012.

στ. Πόσα τέκνα μετοχομερισματούχων και ποια
προσλήφθηκαν από την Γενική Τράπεζα και νυν Πειραιώς στο
πλαίσιο της σύμβασης, που υπογράφεται την τελευταία 10ετία
τουλάχιστον;

ζ. Τι ενέργειες έχουν γίνει με σκοπό να επιστραφούν τα
«κλεμμένα» λόγω psi στα Μετοχικό μας Ταμείο; Όπως
αποκάλυψε ο κ. Βενιζέλος στα επικουρικά ταμεία ως
χρηματοδοτούμενα και επιδοτούμενα από το κράτος, έχει
εμμέσως επιστραφεί το ποσό που περικόπηκε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ που κοινοποιείται το
παρόν παρακαλείται, να:

α. Ενεργήσει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ώστε να
απαντηθούν τα αιτηθέντα στοιχεία, ως ο νόμος ορίζει,
προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη και ορθή ενημέρωση στα
μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

β. Ενημερώσει, όπως υποσχέθηκε τον Ιούνιο του 2015, αν
είναι συμφέρουσα η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που
για ανεξήγητο λόγο ούτε υλοποιήθηκε, ούτε δόθηκε στη
δημοσιότητα. Τελευταία μάλιστα ακούγεται ότι δεν ήταν
νόμιμη επειδή δεν προϋπήρξε διαγωνισμός.

γ. Ενημερώσει εάν το αποθεματικό της ΕΑΑΣ των 4,5 εκατ.
ευρώ που βρίσκεται στην ΤτΕ τοκίζεται και πόσο; Επίσης να
εξετάσει εάν το πνεύμα του νόμου για 10% μείωση των
εξόδων κάθε έτους έχει κάποιο όριο. Τα χρήματα αυτά είναι
δικά μας, τα στερούμε από τις οικογένειες μας. Με κίνδυνο
ένα νέο PSI, προτείνεται να γίνει ενέργεια ώστε τα 4 εκατ.
Ευρώ μοιραστούν τους μερισματούχους, που τα έχουν
υποχρεωτικά (με νόμο) τα έχουν εισφέρει ή αξιοποιηθούν
προς όφελος των μελών της ΕΑΑΣ.

Σε περίπτωση που ορισμένες από τις παραπάνω απαντήσεις
δεν πρέπει να δουν το φως της δημοσιότητας, παρακαλώ
όπως συντονίσετε – οργανώσετε, το συντομότερο δυνατόν,
από κοινού το ΜΤΣ με την ΕΑΑΣ, συγκέντρωση ενημέρωσης
στην Αθήνα όπου θα συμμετέχουν 2 άτομα από κάθε
Παράρτημα και με μέριμνα τους να γίνει η ενημέρωση σε
όλους τους αποστράτους εν Ελλάδι.

Ο Συντάξας (Τ.Υ.)
Απόστολος Παπαπαρίσης

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα
ΣΧΕΤ: To από 09 Νοε 2015 e-mail του 
Σχη (ΤΧ) ε.α   Παπαπαρίση Απ.
1. Σας γνωρίζουμε, σε απάντηση επί του σχετικού, τα ακόλουθα:
α. Επί του 1ου Ερωτήματος
(1) Η αρμόδια Δνση Παροχών/Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων

συνεχίζει την προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους
απογραφέντες μερισματούχους με σκοπό την απογραφή τους.
Στις περιπτώσεις που ενημερωνόμαστε ότι ο μερισματούχος δεν
βρίσκεται πλέον στη ζωή αναζητούμε την αντίστοιχη Ληξιαρχική
Πράξη Θανάτου. Τα αποτελέσματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας
με τους μη απογραφέντες την 31-10-2015, παρουσιάζονται
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

(2) Αναμένουμε και τις υπόλοιπες απαντήσεις των Τραπεζών,
προκειμένου να μας γνωρίσουν τα πλήρη στοιχεία τυχόν
συνδικαιούχων αποβιωσάντων μερισματούχων, τις κινήσεις των
Λογαριασμών τους και τα πλήρη στοιχεία των ατόμων που
προέβησαν σε αναλήψεις ποσών, ώστε να αναζητήσουμε και
από αυτούς με κάθε νόμιμο μέσο τα ποσά που εισπράχθηκαν
χωρίς νόμιμη αιτία.

(3) Το ΜΤΣ, αμέσως μετά τη λήψη των απαντήσεων των
Τραπεζών (EUROBANK, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ), αποστέλλει επιστολές, σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ.
21/9/14-10- 2014 Πρακτικού του ΔΣ/ΜΤΣ, στους υπόχρεους
συνδικαιούχους, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά από τον Τραπεζικό
Λογαριασμό του θανόντα μερισματούχου χωρίς δικαίωμα (ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα) και τους παρακαλεί,
προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων, για την άμεση κατάθεση
των ποσών στον τηρούμενο Λογαριασμό του ΜΤΣ στην Τράπεζα
Πειραιώς.

(4) Το Ταμείο έχει ήδη προχωρήσει:
(α) Στην αναστολή της καταβολής του μερίσματος των 2.090

μη απογραφέντων που δεν ανταποκρίθηκαν στη νέα πρόσκληση
για συμμετοχή στην απογραφή (από τους 5.344). Παραμένουν σε
εκκρεμότητα 729 ακόμη άτομα.

(β) Στην οριστική διαγραφή των 448 θανόντων μερισματούχων
που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, σύμφωνα με τα στοιχεία που
μας γνωστοποιήθηκαν από την «Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε» μέσω πιστοποίησης
από το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
με συγγενικά των αποβιωσάντων μερισματούχων πρόσωπα, και
των 20 μερισματούχων, λόγω διακοπής της μερισματοδότησής
τους από διάφορες αιτίες (τέλεση γάμου, ενηλικίωση –
αποπεράτωση σπουδών, διακοπή σύνταξης, κ.λ.π).

(γ) Στην άσκηση εκτός της αγωγής και μήνυσης κατά των
υπαιτίων δραστών του εγκλήματος της απάτης, σε όσες περιπτώσεις
η παραπάνω συμπεριφορά μπορεί να στοιχειοθετήσει πράξη
κατ’εξακολούθηση ή κατ’ επάγγελμα.

β. Επί του 2ου Ερωτήματος
(1) Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 41), οι

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το
ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» της ΕΛ.ΣΤΑΤ,
υποχρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να
μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε
Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης που τηρούν στην ΤτΕ, πλην
των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών
αναγκών του επόμενου δεκαπενθημέρου.

(2) Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους
στην ΤτΕ.

(3) Εξυπακούεται ότι, τα κεφάλαια που μεταφέρονται στην ΤτΕ
προς επένδυση σε repos με το Ελληνικό Δημόσιο είναι κατ’ αρχήν
άμεσα διαθέσιμα προς απόληψη, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης
τουλάχιστον 2 ημερών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποδέσμευση
των ζητούμενων κεφαλαίων χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα
στη διαχείριση των repos με το Ελληνικό Δημόσιο.

(4) Το ΔΣ/ΜΤΣ, με το υπ’ αρίθμ. 7/1/28-4-2015 Πρακτικό του,
αποφάσισε τη μεταφορά του Αποθεματικού του Λογαριασμού
Ταμειακής Διαχείρισης στον αντίστοιχο Λογαριασμό του ΜΤΣ στην
ΤτΕ, (ποσού 57,5 εκ ευρώ). Διευκρινίζεται ότι, ο περιορισμός στις
επενδυτικές επιλογές για τα διαθέσιμα της Ταμειακής Διαχείρισης
στην ΤτΕ (Ν. 4320/2015, άρθρο 36), δηλαδή η διενέργεια repos
μόνο με το Ελληνικό Δημόσιο και με εξασφάλιση ΕΓΕΔ οδηγεί
μεθοδολογικά σε αποτίμηση, η

οποία ταυτίζεται με την εκάστοτε αξία τοποθετήσεων του
κάθε Φορέα στην ΤτΕ. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η απόδοση
που αποδόθηκε στο τέλος Ιουνίου 2015, ήταν 2,6601% και το
ποσό που εισέπραξε το ΜΤΣ ανήλθε σε 326.303,58€.

γ. Επί του 3ου Ερωτήματος
(1) Τα αναμενόμενα έσοδα του Ταμείου από τη Σύμβαση

Παραχώρησης της Διαχείρισης του Κεντρικού Μεγάρου ΜΤΣ θα
ανέλθουν από 1-3-2016 στο ποσό των 23.726.865,08€ έναντι
των 10.299.561,79€ το τρέχον έτος 2015.

(2) Η «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΤΣ» άσκησε αγωγή ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΜΠΑ) κατά του ΜΤΣ
(Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) που συζητήθηκε στις 1-4-
2014 (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης 16804/2013).

(3) Επί της αναφερόμενης αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
1288/2015 Απόφαση του ΜΠΑ με την οποία το Δικαστήριο
παραπέμπει, μετά την παραδοχή σχετικής ένστασης αναρμοδιότητας
που προβλήθηκε από το ΜΤΣ, την εκδίκαση της αγωγής, λόγω
αναρμοδιότητας, στο καθύλην αρμόδιο Δικαστήριο (Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών), διότι δέχθηκε ότι η Σύμβαση που
υπογράφτηκε μεταξύ του ΜΤΣ και της «PICAR AEE» δεν είναι
Μίσθωση, αλλά Δημόσια Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσίας και
συνεπώς αρμόδιο καθύλην και κατά τόπο τυγχάνει το ΠΠΑ, στο
οποίο και παραπέμπει για την εκδίκαση και κατ’ ουσίαν της
αγωγής.

(4) Κατόπιν τούτου, η αντίδικος Εταιρεία άσκησε έφεση ως
έχουσα δικαίωμα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το θέμα της
κρίσης περί της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου στο Εφετείο,
όπου θα συζητηθεί η ένδικη έφεση στις 19-1-2016, οπότε και
τελεσίδικα θα κρίνει εάν η παραπομπή στο ΠΠΑ είναι νόμιμη,
προκειμένου να προσδιορισθεί δικάσιμος για κατ’ ουσίαν εξέταση
της αγωγής στο Πολυμελές ή εάν αντίθετα κρίνει ότι η παραπομπή
είναι μη νόμιμη, οπότε θα κάνει δεκτή την έφεση θα εξαφανίσει
την Απόφαση του Μονομελούς και ή θα παραπέμψει στο ΜΠΑ
την υπόθεση ή θα την κρατήσει και θα προχωρήσει στη συζήτηση
της ουσίας της υπόθεσης και θα αποφανθεί για την αγωγή
σχετικά.

δ. Επί του 4ου Ερωτήματος
Όσον αφορά την τήρηση Ειδικού Λογαριασμού Εσόδων –

Εξόδων για την χορήγηση των Βοηθημάτων Οικογενειακής –
Επαγγελματικής_Αυτοτέλειας, γνωρίζετε ότι από την ισχύουσα
νομοθεσία του ΜΤΣ (Α.Ν 559/1937, παράγραφος 6 του άρθρου 3)
δεν υφίσταται σχετική διάταξη που να προβλέπει τούτο. Συνεπώς
το εν λόγω βοήθημα συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα του Ταμείου
και δεν υφίσταται Αποθεματικό. Άλλωστε ουδέποτε υπήρξε
ξεχωριστός Λογαριασμός ΒΟΕΑ.

ε. Επί του 5ου Ερωτήματος
Ουδέν.
στ. Επί του 6ου Ερωτήματος
Έχουν προσληφθεί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση

που μας έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς, 20 άτομα.
ζ. Επί του 7ου Ερωτήματος
(1) Το ΜΤΣ άσκησε αγωγή κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής

Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και του
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ», ώστε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να
μας καταβάλουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, με τον ισχύοντα
νόμιμο δικαιοπρακτικό τόκο υπερημερίας από την 10-4-2013,
δηλαδή την επόμενη της ολοκλήρωσης και της δεύτερης Φάσης
του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, τα εξής ποσά:

(α) Των 7.845.374,97€€, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά του
κεφαλαίου που ήταν κατατεθειμένο στον υπ’ αρίθμ. ΚΑ 250953-7
Λογαριασμό Διαθεσίμων μας (ύψους 10.976.353,09€) που υπέστη
από τη μείωση της τρέχουσας αξίας, η οποία μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος PSI ανήλθε στο ποσό των 3.130.978,12€.

(β) Των 4.191.475,00€, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά του
κεφαλαίου που ήταν κατατεθειμένο στον υπ’ αρίθμ. ΚΑ 250084957
δεσμευμένο Λογαριασμό, λόγω σύστασης ενεχύρου υπέρ της
«ALPHA BANK» Λογαριασμού μας (ύψους 5.852.268,29€) που
υπέστη από τη μείωση της τρέχουσας αξίας, η οποία μετά την
ολοκλήρωση τουπρογράμματος PSI ανήλθε στο ποσό των
1.660.793,29€.

(γ) Των 10.000.000,00€, ώστε να υποχρεωθεί η πρώτη
εναγόμενη να μας ικανοποιήσει χρηματικά για αποκατάσταση
ηθικής βλάβης.

(δ) Των 10.000.000,00€, ώστε να υποχρεωθεί η δεύτερη
εναγόμενη να μας ικανοποιήσει χρηματικά για αποκατάσταση
ηθικής βλάβης.

Επίσης:
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή.
Να καταδικαστούν αμφότεροι οι εναγόμενοι στο σύνολο της

δικαστικής μας δαπάνης.
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
3. Η ΕΑΑΣ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να

μεριμνήσει για την κοινοποίηση του παρόντος σ’ όλα τα
Παραρτήματά της στην Επικράτεια, προκειμένου να ενημερωθούν
δια μέσω αυτών τα μέλη της.

Υπτγος Νικόλαος Τσελεκίδης
Ακριβές Αντίγραφο                                Γενικός Δντής

Ανθστής (ΠΖ) Μαρίκα Γκόνη
Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ / ΜΤΣ,
Γενικό Δντη ΜΤΣ 

ΚΟΙΝ.: Διοικητικό
Συμβούλιο ΕΑΑΣ

Γνωρίζεται ότι το Μέλος μας Σχης ε.α. Απόστολος Παπαπαρίσης απέστειλε επιστολή στο ΜΤΣ 
προκειμένου να ενημερωθεί επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος που αναφέρει σε αυτή. 

Δημοσιεύουμε τις ερωτήσεις του Μέλους μας καθώς και τις απαντήσεις του ΜΤΣ

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο Σχη (ΤΧ) ε.α
Β’Σώματος Στρατού 30, ΤΚ 413 34, Λάρισα
ΚΟΙΝ:-ΒΥ/ΓΕΣ-ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ -ΕΑΑΣ -ΜΤΣ/ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ-ΚΦ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ
Τηλεφ. 211-1048215-216

Φ.900/75/21153 Σ.3436 Αθήνα, 12 Νοε 2015

ΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΙΤΙΕΣ

676 118 343 212 3
1.414 775 386 236 17
2.090 893 729 448 20

ενημέρωση

Σχης (ΤΧ) ε.α.
Παπαπαρίσης Απόστολος

του Γεωργίου
ΑΦ ΜΤΣ 601/908000
Λάρισα 09 Νοε 2015
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Ούκ εά με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον

Θα επιθυμούσα σήμερα να μπορούσα να καταθέσω μια
ωραία εικόνα, μια όμορφη πινελιά, να σας αραδιάσω ευ-

χάριστα συναισθήματα με ξεχωριστές στιγμές και σκέψεις,
με πανδαισία χρωμάτων και ιδεών για ένα καλύτερο αύριο,
με περισσότερη μαγεία της ζωής, εγκαταλείποντας πεποιθήσεις
που δεν μας εκφράζουν, ακυρώνοντας οτιδήποτε το αρνητικό
που μας κρατάει πίσω, τις μίζερες στιγμές που βιώνει σήμερα
ο νεοέλληνας. Όμως ο δαίμονας της καθημερινότητας οδηγεί
την γραφίδα μου σε άλλο μονοπάτι, αφού δεν με αφήνει να
ηρεμήσω το του Μιλτιάδου (Έλληνα) τρόπαιο. (Φράση του
Θεμιστοκλή  για την νίκη του Μιλτιάδη στον Μαραθώνα). Και
τούτο γιατί η πατρίδα μας βυθίζεται καθημερινά και αδυσώπητα
στον βόρβορο της παρακμής και το τέλος μοιραία πλησιάζει.
Όλοι ανεξαιρέτως συζητούν για κακομοιριά, διαφθορά, ιδιο-
τέλεια με ένα αναπαραγόμενο κυνισμό μέσα σε μια ατμόσφαιρα
πανικού και με ανυπόφορη ντροπή από τον πανευρωπαικό
εξευτελισμό που υφίσταται ο πάλαι ποτέ υπερήφανος
Έλληνας. Η καθημερινότητά μας μια πλημμύρα απειλών,
φτώχειας, ανέχειας, πείνας, με νοσοκομεία σε ράντζα και
χωρίς φάρμακα, με επερχόμενο χειμώνα χωρίς θέρμανση,
με σπίτια χωρίς εργαζομένους, με στραπατσαρισμένες ψυχές
που αλυσοδεμένες χτυπιούνται αλύπητα από το ντόπιο και
τροϊκανικό πολιτικό κατεστημένο. Το κλίμα είναι βαρύτατα
νοσηρό. Οραματίζεται «καρβέλια» με ανάκαμψη, παραγωγι-
κότητα, επενδύσεις, χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, και απατηλά
όνειρα για μια ζωή μέσα σ’ ένα περιβάλλον Πραιτωριανών
που σαν ακρίδες κατατρώνε τα προιόντα του μόχθου και
εξανεμίζουν τα νεανικά όνειρα που μάταια περιμένουν ένα
καλύτερο αύριο, αφού γνωρίζουν ότι ποτέ δεν θα λειτουργήσει

αποτελεσματικά η θεία δίκη (νέμεσις).
Οι νεοέλληνες σήμερα κοιμούνται – ξυπνάνε με το εφιάλτη

της επομένης ημέρας που θα ανατείλει το ίδιο δυσοίωνα.
Ονειρεύονται ένα περιβάλλον που έχει λησμονήσει τις λέξεις
ζωή, δικαίωμα, ανάγκες και όνειρα για ένα καλύτερο αύριο.
Οι μοναδικές του ανάγκες μεταφράζονται σε υποχρεώσεις
για λογαριασμούς, φόρους, φώς, νερό, τηλέφωνα, πετρέλαιο
και καυσόξυλα, ενοίκια και κοινόχρηστα, ΕΝΦΙΑ και χαράτσια,
ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και βενζίνη, σέρβις και ασφάλειες,
φάρμακα και ιατρική επίσκεψη, φροντιστήρια και βιβλία, χρέη
και τράπεζες, δάνεια πράσινα
- κίτρινα - κόκκινα και επί
πλέον  ασφάλειες θανάτου
και όχι ζωής. Και όλα αυτά τα
ολίγα που παραπάνω περιγρά-
φηκαν με τα 380 ευρώ σύν-
ταξης των «υπερήφανων γη-
ρατειών» και τα 600 ευρώ μισθού
των εργαζομένων.

Οι συμπατριώτες μας σήμερα
τρέμουν στην ιδέα του χειμώνα
χωρίς θέρμανση με το co2  του μαγκαλιού να αιωρείται σαν
χάρος πάνω από το κεφάλι τους. Αυτοί οι υπερήφανοι κάποτε
άνθρωποι, σέρνονται άσκοπα χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν
και που οδηγούνται. Μας είπανε ότι όλοι μαζί τα φάγαμε και
τώρα μας επιβάλλουν να επιστρέψουμε αυτό που εκείνοι
καταβρόχθισαν. Όσοι έχουν την δυνατότητα και το σθένος
να φύγουν, προτιμούν την απόδραση από τον αργό θάνατο.
Όσοι αναγκαστικά μένουν πίσω με αβάσταχτο πόνο θα οδη-
γηθούν στα «κρεματόρια» του «πολύ καλά πάμε», με την
οργή όμως έτοιμη να ξεχειλίσει. Είναι αυτοί που η μαύρη κα-
θημερινότητα και το σύστημα τους εξανάγκασε να νοιώθουν
ότι είναι ένα απέραντο τίποτα με μπόλικο καθόλου. Αυτό
λοιπόν το σαθρό σύστημα γύρισε ένα υπερήφανο λαό στον
μεσαίωνα με την θρυαλλίδα να έχει βάλει φωτιά όχι μόνον
στις τσέπες μας και τα σπίτια μας, αλλά να κατακαίει αλύπητα
όνειρα και ελπίδες με ασφαλιστικές δικλίδες να βρίσκονται
«εν υπνώσει» και μονίμως στο κόκκινο, το δε αίσθημα της

προσωπικής αξιοπρέπειας στα αζήτητα και τους χιλιάδες αυ-
τόχειρες στα υπόγεια των ιατροδικαστηρίων. Οι Έλληνες κα-
θημερινά αισθάνονται ότι «γυρίζουν» το σβουράκι... που πολύ
παλιά παίζαμε με καρύδια και αυτό πάντα τους επιτάσσει:
βάλε -1, βάλε -2, βάλτε όλοι. Τούτο γιατί η παγαπόντικη
πολιτική νομενκλατούρα το έχει ρυθμίσει να σταματά πάντα
στις θέσεις του βάλε και ποτέ στην ένδειξη του πάρε. Το δυ-
στύχημα είναι ότι όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί λειτουργούν
ευκαιριακά - ψηφοθηρικά με παλαιοκομματική νοοτροπία, με
πρόσωπα παλιάς κοπής και με τα ίδια επαναλαμβανόμενα

λάθη. Παλιά πάθη με τον αυτό
παλμό, παλιές αμαρτίες με
ανεξόφλητους λογαριασμούς
σε βάρος πάντα του κυρίαρχου
λαού. Ο Πλοίαρχος του καρα-
βιού, ο μηχανοδηγός του τρέ-
νου και ο πιλότος του αερο-
πλάνου οδηγούν τα μέσα τους
επικίνδυνα στην ίδια πεπατη-
μένη, με τον «εκτροχιασμό»
επικείμενο και με επιβάτες να

μην έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο  και απ’ ότι φαίνεται να
μην θέλουν αλλά και να μην μπορούν να αλλάξουν τίποτε
γιατί η κρατούσα σήμερα κατάσταση είναι έτσι δομημένη
που αποβάλλει αυτόματα ότι θεωρήσει πως είναι επικίνδυνο
γι’ αυτήν.

Λυπούμαι που θα το καταθέσω μα κανένας κομματικός μη-
χανισμός δεν έδειξε να διδάχθηκε όχι από το απώτερο αλλά
από το κοντινό παρελθόν. Η βιτρίνα του κράτους και όχι
μόνον, τα κρατικά ΜΜΕ (που το μόνο μέλημά τους ήταν η
επιστροφή από το «μαύρο»), και τα πληρωμένα παπαγαλάκια,
είναι η πιο αποκαρδιωτική εικόνα διάψευσης των πουλημένων
ελπίδων μας. Πως λοιπόν να χωρέσει ένα τόσο δυνατό
θέλω, σε μια σιωπηρή μοναξιά; Όμως η τόλμη, η αισιοδοξία
και η ελπίδα έχει μέσα της μεγαλοφυία, σαγηνευτική δύναμη
και μαγεία όπως εύστοχα έχει αναφέρει ο μεγάλος Γκαίτε
(1794 – 1832). 
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Είναι η Ελλάδα μια χώρα που υμνήθηκε περισσότερο από
κάθε άλλη. Αυτό το διαπιστώνουμε ακόμη και σήμερα, όταν
ακούμε να λέει ο ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜ «…υπερασπιστείτε την Ελ-
λάδα, το έθνος στο οποίος οφείλουμε τα φώτα μας, τις
τέχνες μας και τις Επιστήμες μας, η Ελλάς είναι φως…».
Όπως! Όταν ακούμε ακόμη και τον ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΝΤΕΛ να λέει
«…το Ελληνικό τοπίο αποτελεί την ωραιότερη παρηγοριά
για τον Άνθρωπο που θρηνεί τον χαμένο του Παράδεισο».

Τι φταίει λοιπόν και από πρωτοπόροι καταντήσαμε επαίτες;
Τι φταίει λοιπόν και μια χώρα που έδωσε τα φώτα στην αν-
θρωπότητα και αυτή έμεινε ένα ταπεινό λυχνάρι; Που και
αυτό τρεμοσβήνει επικίνδυνα.
Υπάρχει άραγε άλλη χώρα στον
κόσμο, που συγκεντρώνει, τόσα
πολλά προνόμια; Ευθαρσώς και
κατηγορηματικά λέω Όχι! Γιατί
φθάσαμε στην άκρη του κρημνού
δεν φταίει κανείς; Δεν γίνεται έγ-
κλημα, χωρίς υπαίτιο ή υπαίτιους.

Εδώ! με απλά λόγια θ’ αναφερ-
θούμε, για ένα από τα βασικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα
μας το οικονομικό, που και τα αίτια των άλλων προβλημάτων
μας, δεν αφίστανται από το βασικό αίτιο.

Είναι γεγονός ότι, το βασικό αίτιο της οικονομικής κρίσης
είναι η δημοσιονομική εκτροπή στην οποία μας οδήγησε η
διόγκωση του Κράτους και ο υπερδανεισμός. Η πραγματική
όμως αιτία αυτών είναι ο λαϊκισμός. Δυστυχώς, οι πολιτικοί
ηγέτες στη χώρα μας, μετά την μεταπολίτευση, δημιούργησαν
ένα άνευ προηγουμένου μεγάλο κράτος με αστρονομικές
δαπάνες, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που εξέθρεψε ο
λαϊκισμός. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, το κράτος θα
μεριμνά για όλα και ότι ο Πολίτης δεν θα ευθύνεται για
τίποτε. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία που επικράτησε εξέθρεψε
μια γενιά Ελλήνων, να μην εργάζονται σε παραγωγικές ερ-
γασίες, που είναι και δύσκολες, αλλά δια των κομμάτων να
προσφεύγουν όλοι στο Κρατικό κορβανά.

Με αυτήν την καταστροφική αντίληψη περί οικονομίας,
μια ολόκληρη γενιά νεοελλήνων γαλουχήθηκε με το σύνθημα
«Όχι, στην εντατικοποιημένη εργασία», αδιαφορώντας ακόμη
και για τις ρήσεις των προγόνων μας, που έλεγαν: «Τ’ αγαθά
κόποις κτώνται», οι οποίοι δημιούργησαν μια κοινωνία και
ένα πολιτισμό για τον οποίο σήμερα είμαστε υπερήφανοι.

Αποτέλεσμα της νοοτροπίας αυτής που επεκράτησε, και
συμπαρομαρτούντων των Κυβερνήσεων των τελευταίων
δεκαετιών, οι οποίες δια του άκρατου λαϊκισμού, προς άγραν
ψήφων με μοναδικό σκοπό, την παραμονή στην εξουσία ή
την άνοδο σ’ αυτήν, φθάσαμε σταδιακά στην καταστροφή,
με ενέργειες όπως επιλεκτικά και στοιχειωδώς παρακάτω
αναφέρονται:

– Αντί να δουλεύουμε για να παράγουμε εισόδημα, να
τρώμε από τα έτοιμα και από τα δανεικά.

– Αντί να προωθούμε τις εξαγωγές μας, με καλά και φθηνά
προϊόντα, να υπονομεύουμε την ανταγωνιστικότητά τους με
αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να πουληθεί η Ελληνική πα-
ραγωγή ούτε μέσα στην Ελληνική αγορά.

– Αντί να βελτιώνουμε
την παραγωγικότητά μας
με βραβεύσεις εργατικό-
τητας και ευθύνης, εμείς
κάνουμε το αντίθετο, βρα-
βεύουμε με κάθε τρόπο
την τεμπελιά και την αδια-
φορία.

– Αντί να ενθαρρύνουμε
και να βοηθάμε εξ ίσου
εργοδότη και εργαζόμενο,

ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν κέρδη, για νέες
επενδύσεις και καλύτερες αμοιβές των εργαζομένων, εμείς
κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με αποτέλεσμα τον πολλα-
πλασιασμό των προβληματικών επιχειρήσεων και την απειλή
των μαζικών απολύσεων, αφού πλέον οι βιομηχανικές μας
επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να επιβιώσουν στην Ελλάδα.
Γνωστός μου επιχειρηματίας με τρία εργοστάσια στην Ελλάδα,
δύο στην Ρουμανία και δύο στην Βουλγαρία, μου έλεγε ότι€
τα εργοστάσια στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία συντηρούν
το προσωπικό των εδώ εργοστασίων.

– Αντί να στηρίζουμε με κάθε τρόπο την εγχώρια παραγωγή,
την καταδιώκουμε με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσον, διευ-
κολύνοντας έτσι τις εισαγωγές και την κυριαρχία των ξένων
στην Ελληνική αγορά.

– Αντί οι εργατοϋπάλληλοι να υπερασπίζονται την Εθνική

παραγωγή, με την εργατικότητα, την υπευθυνότητα και την
συμπαράστασή τους, ακόμη αν χρειαστεί, προς τους ομοεθνείς
εργοδότες τους, πολλοί από αυτούς και η κακή νοοτροπία
πολλών συνδικάτων, υπονομεύουν με απεργίες, στάσεις
εργασίας, καταλήψεις, απουσίες (κοπάνα), νωθρότητα, ανεύ-
θυνη εργασία και με συνεχείς εκδηλώσεις μίσους προς τις
ντόπιες παραγωγικές μονάδες, απόρροια μιας αριστερό-
στροφης νοοτροπίας, με αποτέλεσμα ν’ ανοίγουμε τον
δρόμο στα ξένα προϊόντα και στη δική μας μιζέρια και ανερ-
γία.

– Το Δημόσιο (δηλ. οι Κυβερνήσεις), μετά την μεταπολίτευση
και μέχρι σήμερα, αντί να διαχειρίζεται τα έσοδα από την
φορολογία του Ελληνικού Λαού με σύνεση και πόνο και τις
χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για επενδύσεις ανάπτυξης, εγένετο ακριβώς το αντίθετο
διασπαθίζοντο σε καταναλωτικές δαπάνες, σε έργα βιτρίνας,
σε αθρόες προσλήψεις στο Δημόσιο υποαπασχολουμένων,
εις βάρος παραγωγικών εργασιών, σε επιδοτήσεις, χαρισμούς
οφειλών, σε δανεικά και αγύριστα και στη διαιώνιση της αν-
τιπαραγωγικής δομής της δημόσιας διοίκησης και της δαπα-
νηρότατης και χρονοβόρας γραφειοκρατίας.

Είναι τόσα πολλά τα λάθη και οι παραλήψεις της εξουσίας
διαχρονικά που αγγίζουν το έγκλημα εις βάρος της Ελλάδος,
του Λαού μας, του Ελληνικού φιλότιμου και τις Ιστορίας μας.

Εάν δεν αλλάξουν νοοτροπία τα κόμματα και γενικώτερα
αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική.

Εάν δεν ενστερνισθούν οι πολιτικοί μας, ότι αυτό που
κάνουν είναι λειτούργημα και όχι επάγγελμα.

Εάν δεν εφαρμόσουν την πραγματική Δημοκρατία, ότι ο
νόμος εφαρμόζεται εξ ίσου προς πάσαν κατεύθυνση και ότι
στη Δημοκρατία πρέπει να φοβάται ο πολίτης τον νόμο
όπως το Τύραννο.

Εάν δεν εφαρμοσθεί ένας φορολογικός νόμος, που θα
ισχύει εξ ίσου αναλογικά 10% ή 20% κ.λπ. σε κάθε έσοδο με-
γάλο ή μικρό.

Εάν δεν αποτελούν οι ηγέτες σ’ όλα τα θέματα παράδειγμα
προς μίμηση.

Εάν δεν συνεργασθούν όλα τα κόμματα μαζί σ’ ένα πα-
τριωτικό κόμμα που θα λέγεται Ελλάς, για κάποιο χρονικό
διάστημα μέχρις ότου ορθοποδήσει η Πατρίδα μας.

Να είμαστε βέβαιοι, όπως έλεγε προ ετών, ο εξαίρετος
αρθρογράφος και άνθρωπος κ. Γιάννης Μαρίνος, θα κατα-
στραφούμε και θα πνιγούμε, χορεύοντας και τραγουδώντας,
όπως οι επιβάτες του Τιτανικού.

Αντί πρωτοπόροι καταντήσαμε επαίτες
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Δ
ιοργανώνεται σήμερα στο απαστράπτον Μετροπόλιταν
Κλαμπ (από την αρχαιοελληνική λέξη κλωβίον) του
Μανχάταν το 17ο ετήσιο συνέδριο της «Capital Link»,

ένας θεσμός που έχει αντέξει στον χρόνο χωρίς να εκφυλιστή,
συγκεντρώνοντας εκατοντάδες επενδυτές οι οποίοι ενδια-
φέρονται να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα.
Κι’αυτό τη στιγμή που οι Ελληνες βγάζουν ή προσπαθούν να
βγάλουν τα δικά τους στο εξωτερικό! Πέραν όμως από τους
μεγάλους επενδυτές, η αντίρροπη ως προς των ίδιων των
Ελλήνων κίνηση κεφαλαίων εντείνεται και από την ομογένεια
η οποία για μια ακόμη φορά στήνει πλάτες για να μην καταρ-
ρεύση η Ελλάδα. Δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική έρευνα για
το πόσα εκατομμύρια Ευρώ ανέρχεται ετησίως η πραγματική
βοήθεια των ομογενών σε συγγενείς και φίλους, μια βοήθεια
που ξεπερνάει σε σημασία ακόμη και τα δάνεια που συνάπτει
η χώρα εφόσον προσφέρεται απευθείας σε ανθρώπους οι
οποίοι σε άλλη περίπτωση αν δεν είχαν ψωμολυσσάξη
σίγουρα η θέση τους θα ήταν κατά πολύ πιο δύσκολη!

Αν δεν υπήρχαν τα εμβάσματα σε γονείς, παππούδες,
αδέρφια, ξαδέρφια ακόμη και φίλους, ιδιαίτερα μετά το
κλείσιμο των τραπεζών τον περασμένο Ιούλιο, η κατάσταση
θα είχε χειροτερέψει σε μη αναστρέψιμο βαθμό. Αν στα εμ-
βάσματα συνυπολογιστούν τα δώρα (εκατομμύρια δολάρια
κάθε χρόνο) που έχουν εφοδιάσει παιδιά με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και άλλα «γκάτζετς», είδη ρουχισμού κλπ., αυτά
που ξοδεύουμε όταν πάμε εκεί, όπως και τα χρήματα που
επενδύονται για επιδιορθώσεις και επεκτάσεις σπιτιών, περι-
φράξεις οικοπέδων και αγροτοτεμαχίων, τότε η πραγματική
βοήθεια της ομογένειας προς την Ελλάδα εκτοξεύεται σε
δυσθεώρητα ύψη. Βάλτε σε όλα αυτά και τους φόρους που
πληρώνουν οι ομογενείς για τα περιουσιακά τους στοιχεία
χωρίς μάλιστα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχει
το κράτος εφόσον δεν ζούν εκεί. Μόνο πόσα εκατομμύρια
πάνε για την …ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού

ρεύματος. Κάποιες από τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες
θα είχαν καταρρεύσει αν δεν στηρίζονταν από τους ομογενείς
με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο. Ο υπ’αριθμόν ένα επενδυτής
στην Ελλάδα ήταν και παραμένει η ομογένεια, καμμία ξένη
χώρα ή τράπεζα!

Και ενώ όπως είπαμε το ύψος αυτής της βοήθειας αυξο-
μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, είναι καιρός να περάσουμε
στο επόμενο βήμα και να εντατικοποιηθή η προσπάθεια με
έκδοση σχετικών ομολόγων ανά χώρα όπως είχε προτείνει ο
αείμνηστος Θεόδωρος Σπυρόπουλος. Πολλά κράτη, ανάμεσά
τους η Ινδία και το Ισραήλ, το
κάνουν εδώ και χρόνια με επι-
τυχία. Μάλιστα στην περίπτωση
του Ισραήλ, τα ομόλογα που
εκδόθηκαν στον Καναδά ήταν
με εγγύηση της καναδικής κυ-
βερνήσεως, κάτι που μπορεί να
γίνη και στην περίπτωση της Ελ-
λάδος εφόσον υπάρξη η κατάλ-
ληλη προετοιμασία και συνεργα-
σία. Μαθαίνω ότι το Ελληνοκα-
ναδικό Κογκρέσσο προσανατολίζεται σ’αυτή την κατεύθυνση
και θα συζητηθή το θέμα στο επόμενο συνέδριό του. Ο κάθε
ομογενής θα μπορή να αγοράση τέτοια ομόλογα με βάση τις
δυνατότητές του προσφέροντας στην Ελλάδα πολύτιμη υπη-
ρεσία, την ίδια στιγμή που με τα κέρδη του ομολόγου θα
μπορούν να χρηματοδοτούνται οι κατά τόπους ομογενειακές
οργανώσεις κι’όχι με κρατικό χρήμα όπως στην περίπτωση
του θνησιγενούς ΣΑΕ. Επαναλαμβάνω, το σχετικό εγχείρημα
χρειάζεται σωστη προετοιμασία και ενδεχομένως το ελληνικό
κράτος να μπορούσε να βοηθήση με τεχνογνωσία σε συνερ-
γασία με τους ανά χώρα ομογενείς αφού υπάρχουν νομοθε-
τικού χαρακτήρα διαφορές.  Τα άλλα κράτη που εκδίδουν
σχετικά ομόλογα με επιτυχία εδώ και δεκαετίες μπορούν να
αποτελέσουν πρότυπο. Θέληση να υπάρχη και σοβαρότητα
και όλα παίρνουν τον δρόμο τους.

Και σε συλλογικό επίπεδο όμως η ομογένεια, τουλάχιστον
των ΗΠΑ που γνωρίζω, προσφέρει ουκ ολίγα. Κι’αυτό παρά

το γεγονός ότι χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν για ανα-
κούφιση πληγέντων από πυργαγιές, σεισμούς, λοιμούς, κα-
ταποντισμούς κλπ. «εξαφανίστηκαν» ως δια μαγείας και κανείς
δεν ξέρει τί απόγιναν! Οι κατά τόπους κοινότητες και μητρο-
πόλεις έχουν συστήσει ταμεία αρωγής σε συνεργασία με
την Εκκλησία της Ελλάδος ενώ και κάποιες μεγάλες οργανώσεις
όπως η ΑΧΕΠΑ έχουν προσφέρει διόλου ευκαταφρόνητα
χρηματικά ποσά σε διάφορους οργανισμούς που διαχειρίζονται
το πρόβλημα. Το Αμερικανοελληνικό Συμβούλιο της Καλι-
φόρνιας ανέλαβε εκστρατεία για την ενίσχυση του Νοσοκομείου
«Ελπίς» των Αθηνών, ενώ με βάση τη Νέα Υόρκη μια οργάνωση

που έχουν συστήσει ομογε-
νείς, το «Hellenic Relief Fo-
undation», συλλέγει χρήματα

με τα οποία εν συνε-
χεία αγοράζουν τρόφι-
μα από ντόπιους πα-
ραγωγούς στην Ελλά-
δα και τα μοιράζουν σε
οικογένειες που έχουν

ανάγκη.
Μια επίσης σχετικά καινούργια οργάνωση, το «Hellenic Ini-

tiative» που δημιουργήθηκε από πολύ εύπορους ομογενείς,
συγκεντρώνει χρήματα με σκοπό να βοηθήση νέες επιχειρήσεις
στον τομέα της τεχνολογίας, γνωστές και ως “start ups”,
προσφέροντας μισό εκατομμύριο Ευρώ σ’αυτές που πληρούν
τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, μέσω μεγάλων επιχειρήσεων
όπως της Κόκα-Κόλα και της «Libra Group» του κ. Γιώργου
Λογοθέτη, μετεκπαιδεύουν στελέχη επιχειρήσεων, δωρεάν,
προκειμένου να μπορέσουν εν συνεχεία να αναδείξουν τις
δικές τους εταιρείες σε αναπτυξιακούς μοχλούς για τη χώρα.

Κι’όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τη στιγμή που οι Ελληνες,
πλούσιοι και μη, κοιτάζουν να βγάλουν ό,τι μπορούν έξω
από τη χώρα! Παρά τα όχι λίγα στραβά μας, οι ομογενείς εί-
μαστε πάντα παρόντες όταν είναι να σωθή η «όμορφη και
παράξενη πατρίδα» της οποίας οι κάτοικοι κάνουν ό,τι περνάει
από το χέρι τους για να την καταστρέψουν για ώρα αρχύτε-
ρα!

Η ομογένεια σταθερά ο μεγαλύτερος, 

αν όχι ο μόνος, επενδυτής στην Ελλάδα!

Γράφει ο 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ

Δημοσιογράφος με εδρα τη Νέα Υόρκη

Ηιστορία φωτίζεται πληρέστερα  όταν οι πρωταγωνισταί
της καταθέτουν την μαρτυρία τους όταν ευρίσκονται εν

ζωή, οπότε και παρέχεται η ευκαιρία να σχολιασθή και να αξιο-
λογηθή η αξιοπιστία της μαρτυρίας των.
Υπό την έννοια αυτή είναι ευχάριστο ότι, στα χρόνια που ζού-
με, κατατίθενται μαρτυρίες προσώπων που διεδραμάτισαν
πρωτεύοντα ρόλο εις τα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα της
χώρας.

Ένα από  τα πλέον ουσιώδη γεγονότα που απησχόλησε την
πατρίδα μας κατά τον προηγούμενο αιώνα ήτο η εμφύλια
σύρραξις της δεκαετίας του 1950. Ως ήτο επόμενον, τους
ιστορικούς, αλλά και κάθε υπεύθυνο πολίτη, απησχόλησαν τα
αίτια και αι συνέπειαι της συρράξεως και ο υπαίτιος ή οι υπαί-
τιοι εκείνου του εμφυλίου.

Εις πρόσφατον έρευναν που εγένετο εις τα πλαίσια επιστη-
μονικών ερευνών του ραδιοφωνικού σταθμού SKY, με ομάδα
πανεπιστημιακών καθηγητών, δημοσιογράφων τινών και συγ-
γραφέων πλειάδος μελετών και βιβλίων, συνοψίσθησαν τα
αποτελέσματα ερεύνης του «κύκλου του εμφυλίου», ως τον
ονοματοδότησαν, ως ακολούθως:

Το ΚΚΕ υπήρξεν ο κατευθύνων νους του ΕΑΜ και των συγγε-
νών προς αυτό αντιστασιακών οργανώσεων και ο σιδηρούς
βραχίων της στρατηγικής και τακτικής δράσεως της αναπτυχ-
θείσης με τα ένοπλα σκέλη των οργανώσεων του, ήτοι τον
ΕΛΑΣ την ΟΠΛΑ και την Πολιτοφυλακήν.

Έθεσεν ως στόχον την κατάληψιν της εξουσίας και ταύτην
διεχώρησε ως προς την μέθοδον εις δύο τρόπους. Ο ένας
τρόπος ήτο ο τοιούτος της προετοιμασίας ώστε εξασφαλιζο-
μένης της απολύτου κυριαρχίας επί των λειτουργιών του κρά-
τους να καταλάβη ομαλώς την εξουσίαν. Ο άλλος τρόπος
προέβλεπε την χρήσιν βίας δηλονότι την κατόπιν εμφυλίου
συρράξεως κατάληψιν της εξουσίας, εάν προεβάλετο αντί-
στασις κατά την εκπλήρωσιν του τέθεντος στόχου του.

Η ιστορία, όπως και προσωπικώς την έζησα, ηκολούθησε
τον δεύτερον τρόπον με αποτέλεσμα να παραταθή ο 2ος

Παγκόσμιος Πόλεμος δια την Ελλάδα μέχρι τέλους Αύγου-
στος 1949, όταν για όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη έληξε τον Μάϊον
του 1945.

Αι συνέπειαι της τοιαύτης δράσεως υπήρξαν ολέθριοι δια
την πατρίδα μας.

Εις αντίθεσιν προς τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, εις
δοθείσαν συνέντευξιν του καθηγητού Φιλοσοφίας και Ακαδη-
μαϊκού κ. Κων. Δεσποτόπουλου προς την Κυριακάτικη Δημο-
κρατία της 1 ΝΟΕ 2015, εδόθη η απάντησις, εις σχετικήν περί
ερώτησιν περί της ευθύνης προκλήσεως του εμφυλίου εις
την Ελλάδα, ότι αυτήν φέρουν οι Άγγλοι.

Η απάντησις του κ. Καθηγητού, τον οποίον σέβομαι βαθύτα-
τα, με εξέπληξε, τοσούτο μάλλον καθ’ όσον είχε προηγηθεί
συνομιλία μεταξύ μας επί του ιδίου θέματος, κατόπιν επιστο-
λής την οποίαν του είχα απευθύνει την 10 δεκ 2014. Δια της
επιστολής αφού υπέβαλα προς τον κ. Καθηγητήν τα συγχαρη-
τήριά μου δι’ αληθείας που είχε διατυπώσει εις ομιλίας του,
τον ρωτούσα, διατί δεν μπόρεσαν, οι σοφοί Έλληνες να απο-
τρέψουν τον εμφύλιον, αργότερα δε, δεν προειδοποίησαν
τον Ελληνικό Λαό δια την επερχομένη οικονομική κρίση.

Εις την επιστολήν μου ο κ. Καθηγητής με ετίμησε δια τηλε-
φωνικής απαντήσεως εις την οποίαν, επί του θέματος του εμ-
φυλίου, ουδεμίαν μνείαν, περί ευθύνης προκλήσεως του από
τους άγγλους, έκαμε. Μου είπε ότι η ηλικία και το κύρος που
διέθετε δεν του επέτρεπον να παρέμβη. Ως προς το δεύτερον
σκέλος της ερωτήσεώς μου, μου είπε ότι η Ακαδημία απο-
φεύγει την ανάμιξιν εις θέματα Κυβερνητικής Πολιτικής.

Συχσχετίζων τας εις την πρόσφατον συνέντευξιν θέσεις του
κ. Καθηγητού προς την γενικευμένην εντύπωσιν, την επικρα-
τούσαν εις την ελληνικήν κοινωνίαν, κατά την οποίαν δι’ όλα
τα δεινά της Ελλάδος, παλαιότερα και πρόσφατα, ευθύνονται
οι ξένοι, προβληματίζομαι και διερωτώμαι εάν ποτέ θα φθά-
σωμεν εις εθνικήν αυτογνωσίαν και θα μπορέσωμεν, στηριζό-
μενοι εις την αλήθειαν, να οικοδομήσωμεν το μέλλον που μας
αξίζει.

Ο προβληματισμός μου καθίσταται περισσότερον έντονος
και πιεστικός όταν αι «θωπείαι» των αδυναμιών του λαού δεν
γίνονται μόνον από δημαγωγούς πολιτικούς και πάσης κατη-
γορίας ιδιοτελείς αερολόγους, αλλά και από επιστήμονες με-
γάλου κύρους, που ηνάλωσαν την ζωήν των εις την έρευναν

και την προσφοράν εις τα γράμματα. Η συγκάληψις και η λήθη
επιχειρείται εν αγαστή συμπνοία πολιτικών και νεοκουλτού-
ρας.

Ο πολίτης της σήμερον όμως δεν δικαιολογείται να επικα-
λείται άγνοιαν της επικρατούσης καταστάσεως και αδυναμίαν
διακρίσεως του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας και της
πατρίδος. Όταν εξ εσφαλμένης εκτιμήσεως ή ιδιοτελών κινή-
τρων άγεται εις λανθασμένας αποφάσεις, διά τας συνέπειας
των οποίων καλείται να καταβάλη το τίμημα, δεν μπορεί να
υποδύεται το θύμα και να μεταλλάσσεται εις τιμωρόν. Όταν
μετέχει εις ένοπλον στάσιν, όταν αποκρύπτει εισοδήματα,
δεν καταβάλλει φόρους, προβαίνει εις καταστροφάς δημοσί-
ου πλούτου, ρυπαίνει ή προκαλεί καταστροφάς εις το περι-
βάλλον, συγκροτεί ομάδας αντιμαχομένας τας νομίμους αρ-
χάς, δεν προσφέρει το έργον δια το οποίον αμοίβεται εξ οιασ-
δήποτε πηγής, δεν μπορεί να εμφανίζεται ως αδικούμενος.
Και όταν ακόμη άλλοι, άτομα, ομάδες ή κράτη θέτουν, κατά
την λαϊκήν έκφρασιν, πεπονόφλυδες εις την πορείαν μας,
οφείλομεν, ως υπεύθυνοι πολίτες, να τας αποφεύγωμεν.

Εν συμπεράσματι προς τα προαναφερθέντα τίποτε και κα-
νείς εχέφρων πολίτης δεν επιτρέπεται να δικαιολογεί τους
προκαλέσαντες τον εμφύλιον και εκείνους οι οποίοι ακόμη και
σήμερον τους υμνολογούν. Αι βομβιστικαί, τρομοκρατικαί, λη-
στρικαί, εμπρηστικαί ενέργειαι ομάδων ή ατόμων κατά της
ζωής και της περιουσίας ατόμων, δημοσίων ή ιδιωτικών επι-
χειρήσεων, αποτελούν σπέρματα εμφυλίου και αλοίμονον
εάν προς αυτά τα πρόσωπα ή τας ομάδας επιδεικνύεται ανο-
χή. Η επιείκεια είναι νοητή προς ειλικρινώς μεταμεληθέντας
δι’ εκνόμους ενεργείας και όχι προς τους εμμένοντας εις αυ-
τάς. Εάν αι φυλακαί αντί του σωφρονιστικού των ρόλου μετα-
τραπούν εις φροντιστήρια τελειοποιήσεως μεθόδων παρανο-
μίας, τότε αι κοινωνίαι και το κράτος θα οδηγηθούν εις διάλυ-
σιν.

Και εάν η μνήμη μας γίνεται επιλεκτική και αι συγκλονιστικό-
τεραι ιστορίαι που εγράφησαν με αίμα ηρώων αποσιωπούν-
ται, τότε πόθεν θα έλθη φως και σωτηρία; Προ εβδομήκοντα
ενός ετών στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, δια την
σωτηρίαν της Ελλάδος από ένα ολοκληρωτισμόν, εθυσιά-
σθησαν εκατοντάδες Ελλήνων. Θα ενθυμηθώμεν να ανάψω-
μεν ένα κεράκι στη μνήμη των; Είθε.

Ιστορικά ερεθίσματα
Γράφει ο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ

Αντγος ε.α.

Οι ομογενείς είμαστε πάντα

παρόντες όταν είναι να

σωθή η «όμορφη και πα-

ράξενη πατρίδα» “

“
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Η διαφθορά επίσης είναι ένας σοβαρός παράγοντας
δημιουργίας και συντήρησης του υπόψη φαινομένου. Οι
εγκληματικές ομάδες, οι οποίες εμπλέκονται στην παρά-
νομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων, δύναται
να εμπλέκονται επίσης και σε άλλες μορφές διεθνούς
οργανωμένου εγκλήματος όπως διακίνησης ναρκωτικών
και όπλων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα μεταφοράς
και τα ίδια δρομολόγια. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ομάδες,
οι οποίες συνδράμουν την υπόψη διακίνηση
δείχνουν υψηλό βαθμό αποδοχής αυτής της
παρανομίας καθώς και υψηλό βαθμό ικανό-
τητας συνεργασίας με άλλες παράνομες
ομάδες διαμέσου των συνόρων, άσχετα με
τις εθνικές διαφορές, ακόμη και σε μέρη
όπου παρατηρούνται και συγκρούσεις. 

Επίσης, λογικό θα ήταν η διεθνής κοινή
γνώμη και οι διεθνείς οργανισμοί να αναμέ-
νουν και να απαιτούν επέμβαση και επίλυση
του υπόψη προβλήματος από τους μεγάλους,
οι οποίοι με παραλείψεις των ή ενέργειες
(ένοπλες επεμβάσεις – πολιτική, κοινωνική
αποσταθεροποίηση σε αρκετά κράτη) προ-
καλούν ή εντείνουν το υπόψη φαινόμενο. 

Τα κράτη όμως συνήθως, ανάλογα με
τους στρατηγικούς τους στόχους και τα
συμφέροντά τους, λειτουργούν υπέρ ή κατά του φαινο-
μένου όπως στη δική μας περίπτωση η Τουρκία, που
ευνοεί τη παράνομη μετανάστευση εις βάρος μας. 

Σε ότι αφορά την παράνομη μετανάστευση και την με-
ταναστευτική πολιτική στη χώρα μας, η υπογραφή της
συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ (18-2-2003) σύμφωνα με την οποία
ο παράνομος μετανάστης παραμένει ή επαναπροωθείται
στην αρχική χώρα εισόδου της ΕΕ (στις περισσότερες
περιπτώσεις δυστυχώς είναι η χώρα μας), οι τελευταίες
τροποποιήσεις στην απόδοση Ελληνικής Ιθαγένειας, οι
χορηγούμενες άδειες παραμονής σε παρανόμους μετα-
νάστες και οι μειώσεις στις ποινές των δουλεμπόρων
κρίνονται λίαν αρνητικές για
την αντιμετώπιση του θέμα-
τος.

Επιπρόσθετα η έλλειψη με-
ταναστευτικής πολιτικής δεν
δημιούργησε συνθήκες που
θα ευνοούν τη μετανάστευση
στη χώρα μας ανθρώπινου δυ-
ναμικού με δεξιότητες και επι-
στημονική γνώση. Μόνο οι ανει-
δίκευτοι και οι απελπισμένοι
κατέκλυσαν κάθε ελληνική γωνιά. Αντίθετα από τη χώρα
μας μεταναστεύουν νέοι με επιστημονικές γνώσεις και
τεχνικές δεξιότητες.

Η Δημόσια διοίκηση έδειξε σημαντικό έλλειμμα οργα-
νωτικής προετοιμασίας και αποτελεσματικότητας για να
αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση όπως της μαζικής
μετανάστευσης – λαθρομετανάστευσης και του προ-
σφυγικού κύματος. Ως ανασταλτικοί παράγοντες θεω-
ρούνται η έλλειψη διερμηνείας, η γραφειοκρατία, η κακή
οργάνωση των υπηρεσιών, η έλλειψη υποδομών και
προσωπικού, για την φύλαξη και την επαναπροώθηση
των παρανόμων μεταναστών, η έλλειψη επαρκούς ενη-
μέρωσης των υπαλλήλων και τέλος η έλλειψη συντονι-
σμού μεταξύ των εμπλεκομένων πολιτικών φορέων. 

Ας έλθουμε όμως στις τελευταίες δραματικές εξελίξεις.
Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τις χώρες τους μέσα στο 2015 για να
βρουν ασφαλές καταφύγιο στην Ευρώπη. Στην συντριπτική
τους πλειοψηφία προέρχονται από εμπόλεμες. χώρες
και κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο
ένας στους δύο ανθρώπους που διέσχισαν τη Μεσόγειο
την περασμένη χρονιά ήταν Σύρος πρόσφυγας. Συγκε-

κριμένα 802.786 από αυτούς τους ανθρώπους πέρασαν
από τα ελληνικά νησιά. Κάποιοι άλλοι δεν τα κατάφεραν.
Μέσα στο 2015, τουλάχιστον 720 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά
45% από το 2011, ενώ για το 2015 η εκτίμηση ήταν ότι ο
αριθμός εκτοπισμένων και προσφύγων στον κόσμο, θα
υπερέβαινε τον αντίστοιχο του 2014, που ήταν 59,5 εκα-
τομμύρια. Οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής φιλοξενούν

τους περισσότερους πρόσφυγες (4,1 εκατομ.), ακολουθεί
η περιοχή Ασίας- Ειρηνικού (3,8 εκατομ.), η Ευρώπη (3,5
εκατομ.), η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (3 εκατομ.) 

Τέλος, αναφορικά με τις επιστροφές των οικονομικών
μεταναστών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, η
έκθεση τονίζει πως η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται
“συνολικής στρατηγικής επιστροφών” και “δεν έχει
επαρκείς δυνατότητες κράτησης παράτυπων μεταναστών”
έτσι ώστε να αποτρέπει την “εξαφάνισή” τους πριν την
“επιστροφή τους”.

Σημειώνεται ότι στον ΟΗΕ υπάρχει η άποψη, ότι όποιος
διαφεύγει του πολέμου ή συνθηκών σχετικών με αυτόν,
όπως λιμού, απομάκρυνσης από την εστία του, δύναται

να θεωρηθεί ως φυγάς. Ο
πραγματικός πρόσφυγας,
ως γνωστόν, θα πρέπει να
παραμείνει στην πρώτη
ασφαλή χώρα που συναντά
αφού εγκαταλείψει την δική
του και να επιστρέψει στην
χώρα προέλευσής του μό-
λις ομαλοποιηθεί η κατά-
σταση. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι παράνομοι μετανάστες δεν
διαθέτουν κανένα έγγραφο που να πιστοποιεί την χώρα
προέλευσής ενώ αρκετοί από εκείνους που αιτούνται
άσυλο είναι στην ουσία παράνομοι οικονομικοί μετανάστες
και ισχυρίζονται ότι προέρχονται είτε από χώρες προ-
έλευσης προσφύγων (π.χ. Ιράκ), είτε από χώρες στις
οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναπατρισμού τους
(π.χ. Αφγανιστάν).

Οι πολιτικοί στη Δύση δείχνουν μέχρι στιγμής να μην
έχουν αντιληφθεί τους νέους κινδύνους που αναδύονται,
όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι «New York Times»,
κινδύνους που έχουν να κάνουν κυρίως με δύο πράγματα:
με τη σταθερότητα στο Αφγανιστάν από τη μία και με τις
προσφυγικές πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη από την
άλλη. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι λόγω Συρίας η ΕΕ
«ήδη ζει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο». Με δεδομένο ωστόσο ότι η κατάσταση
εντός του Αφγανιστάν επιδεινώνεται και μάλιστα με
ραγδαίο ρυθμό, οι προσφυγικές ροές είναι σχεδόν βέβαιο
ότι θα γιγαντωθούν.

Το Ιράν και το Πακιστάν, παραδοσιακοί προορισμοί για
τους Αφγανούς, πλέον δεν δείχνουν διάθεση να υπο-
δεχθούν νέα καραβάνια προσφύγων. Αντιθέτως, μάλιστα,

προχωρούν σε μαζικές απελάσεις ή αρνούνται να ανα-
νεώσουν τις άδειες παραμονής χιλιάδων από τους συ-
νολικά... εκατομμύρια Αφγανούς που ήδη βρίσκονται
εντός των συνόρων τους. Ως εκ τούτου τα νέα καραβάνια
των προσφύγων «έχουν αρχίσει να κατευθύνονται προς
την Ευρώπη».

Η Τουρκία σταθερά τα τελευταία χρόνια παραμένει η
βασική πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών και προ-
σφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και για ευνόητους
λόγους κάθε συνεργασία θεωρείται εκ των προτέρων

τουλάχιστον προβληματική. Η γείτων
χώρα πρέπει να πιεσθεί σχετικά από
τη διεθνή κοινότητα και δη από την
ΕΕ.

Η Τουρκία δεν έχει δώσει επαρκείς
αποδείξεις ότι έχει καταφέρει να μει-
ώσει τις μετακινήσεις μεταναστών
προς τα ελληνικά νησιά, δύο εβδο-
μάδες μετά την υπογραφή συμφω-
νίας, με την οποία δεσμεύτηκε γι’αυτό,
αναφέρει έγγραφο της κυβέρνησης
του Λουξεμβούργου, το οποίο επικα-
λείται το Reuters.

Το εν λόγω έγγραφο της κυβέρνη-
σης του Λουξεμβούργου, που είχε
την προεδρία της ΕΕ μέχρι 1-1-16,

αναφέρει ότι κατά μέσον όρο 4.000 άτομα φτάνουν κα-
θημερινά στην Ελλάδα από την Τουρκία, από τις 29 Νο-
εμβρίου και μετά. Πρόκειται για «μικρή μείωση» έναντι
των 5.000-6.000 που σημειωνόταν στις αρχές του μήνα,
αλλά αυτό δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη στάση της
Τουρκίας.

Σχετικά με τη μελλοντική στάση της Τουρκίας εκτιμάται
αφενός ότι η Άγκυρα παρά τις όποιες υποσχέσεις της
δεν πρόκειται να προβεί σε άμεσες ενέργειες για τον πε-
ριορισμό των μεταναστευτικών ροών ή την εξουδετέρωση
των συμμοριών διακινητών και αφετέρου ότι θα συνεχίσει
να αξιοποιεί το χαρτί του μεταναστευτικού στις σχέσεις
με τη χώρα μας αλλά και τις χώρες της ΕΕ και την ίδια
την Ένωση . Αξιοσημείωτο είναι ότι η Τουρκία δεχόμενη
συνεχώς πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες λόγω
των ενόπλων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, δύναται
ως δεξαμενή αυτών να ανοιγοκλείνει τη «στρόφιγγα»
κατά βούληση. Επίσης κι αν ακόμα επικρατήσει ηρεμία
είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν πολλά χρόνια για την
ανάπτυξη της περιοχής και την επάνοδο κάποιου αριθμού
από τους πρόσφυγες .

Οι Επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης και του
προσφυγικού κύματος στη Χώρα μας αφορούν όλους
τους τομείς της δημόσιας ζωής μας ενώ δεν ελλείπουν
μακροπρόθεσμα και σοβαροί εθνικοί κίνδυνοι, οι οποίοι
έχουν αναλυθεί δεόντως σε προγενέστερη αρθογραφία
της εφημερίδας μας. 

Σε ότι αφορά την ΕΕ οι μεταναστευτικές ροές απειλούν
πλέον τα θεμέλιά της (η σύγκρουση των πολιτισμών
λαμβάνει χώρα ήδη μέσα από τη πόρτα της) και κατά τη
γνώμη αρκετών απαιτείται εκ μέρους της ενιαία και ολο-
κληρωμένη πολιτική, η οποία θα διασφαλίζει τη συνοχή
μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών της συνόρων. 

Για να έχει δε μακροχρόνια αποτελέσματα θα πρέπει
να δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων
αιτίων του προσφυγικού – μεταναστευτικού φαινομένου
που είναι οι πόλεμοι, η πολιτική αστάθεια, η φτώχεια
(διαφορές Νότου- Βορά) η διαφθορά και η καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παράνομη διακίνηση και
εκμετάλλευση ανθρώπων) . 

Η χώρα μας μετά τις τελευταίες κατακλυσμιαίες εξελίξεις
στο προσφυγικό ζήτημα ασφαλώς πρέπει να διεθνοποιήσει
το θέμα αλλά όλοι μας, με βάση και τα προαναφερόμενα,
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κύριο βάρος και η
ευθύνη θα πέφτει στους ώμους της, στους θεσμούς και
πάνω από όλα στο λαό της.

Απειλή για τη Χώρα μας αλλά και για τα Θεμέλια της Ευρώπης. 

To Kύμα των Προσφύγων 
και Παρανόμων Μεταναστών 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

θέματα

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε

ότι το κύριο βάρος και η ευθύνη

θα πέφτει στους

ώμους της χώρας

μας, στους θεσμούς και πάνω

από όλα στο λαό της.
“

“
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Την Παρασκευή 4 Δεκ 2015 γιορτάστηκε με
λαμπρότητα στο Στρατόπεδο "ΑΜΒΡΑΖΗ" η Προ-
στάτιδα του Πυροβολικού μας Μεγαλομάρτυρα
Αγίας Βαρβάρας . 

Στην γιορτή παρέστη ο Δκτης της ΧΧΤΘΜ εκ-

πρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών
και πλήθος κόσμου.

Το Παράρτημα εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος
Σχής εα Κωστάκης Κωνσταντίνος και ο Ανχης
εα Παπαβέργος Ευάγγελος.

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμ-
βουλίου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης,
συμμετείχαν στις παρακάτω Εκδηλώσεις:

Στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας, Προ-
στάτιδος του Πυροβολικού, στον Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης

Στον Εορτασμό του Αγίου Νικολάου, προ-
στάτη του Πολεμικού Ναυτικού μας, που ορ-
γάνωσε η Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου

Υπεδέχθησαν την Στρατιωτική Μουσική του

Γ’ ΣΣ και την Χορωδία του Συλλόγου των Κερ-
κυραίων Βορείου Ελλάδος €Φαίακες-Ιωάννης
Καποδίστριας€ όπου έψαλαν τα κάλαντα και
επιλεγμένα επετειακά τραγούδια.

Επισκέφθηκαν το Φυλάκιο του Σ/Α €Χολο-
μώντα€ παρουσία του Δκτου του Γ’ Σ.Σ./NDC
Αντιστρατήγου Λεοντάρη Ηλία, του Δκτου
ΔΔΒ/NDC Ταξχου Μπούρλου Στέλιου και του
Δκτου του 489ΤΔΒ Τχου Στεργίου Δημητρίου.
Ανταλλάγησαν ευχές και δώρα για ένα ευτυ-
χισμένο καινούριο χρόνο.

Επισκέφθηκαν για ευχές τον Παναγιότατο
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, την Υπουργό Βο-
ρείου Ελλάδος, τον Δκτη Γ’ Σ.Σ./NDC, τον Πε-
ριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και
άλλες Αρχές. 

Σε ομιλίες και διάφορες δραστηριότητες
που οργανώθηκαν από τις Αρχές του Τόπου.

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 1η Νοε 2015, ο Αντιπρόεδρος (τ.Χ)
ε.α. Κασβίκης Δημήτριος παρέστη εις την
ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων
Αγρινίου και Περιχώρων, προς τιμήν των Προ-
στάτων τους Αγ. Τερεντίου κ. Νοενίλλης και
των επτά (7) Αγ. Τέκνων τους. Ο εορτασμός
περιελάμβανε Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία
και Θείο Κήρυγμα εις τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής
ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

2. Την 12η Νοε 2015, ο Αντιπρόεδρος (τ.Χ)
ε.α. Κασβίκης Δημήτριος παρέστη εις την επι-
μνημόσυνη Δέηση του πρόωρα χαμένου, σε
διατεταγμένη υπηρεσία, Πυρονόμου Κωστάκη
Ιωάννη εις το 13ο χιλμ. της Ε.Ο. Αγρινίου-Με-
σολογγίου. Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης
καταθέσεις Στεφάνων από Δήμαρχο ΑΓΡΙΝΙΟΥ,
Δκτη Π.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Αντιπρόεδρο ΕΑΑΣ Ν. ΑΙ-
ΤΩΛ/ΝΙΑΣ και εις το τέλος έγινε παράθεση
καφές εις το κέντρο ΑΜΑΡΟ της πόλεως του
ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

3. Την 21η Νοε 2015 ημέρα Εορτής των
Ενόπλων Δυνάμεων που διοργάνωσε ο Δήμος
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σύσσωμο το Τ.Σ. και Μέλη (του
Στρατού-τέως ΕΧ-ΕΛ.ΑΣ.) του Παραρτήματος
ΑΓΡΙΝΙΟΥ παρέστησαν εις την Δοξολογία (Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής ΑΓΡΙΝΙΟΥ). Μετά την Δοξο-
λογία ο Αντγος (ΠΖ-ΚΔ) ε.α. Κολιοπάνος Ε.
Μέλος της ΕΑΑΣ,  εκφώνησε βαρυσήμαντη
Ομιλία. Κατόπιν τελέσθηκε επιμνημόσυνη

Δέηση εις την πλατεία ΔΗΜΑΔΗ και εν συνεχεία
καταθέσεις Στεφάνων από Δήμαρχο ΑΓΡΙΝΙ-
ΟΥ.

4. Την 15η Νοε 2015 ώρα 12:00 π.μ., έλαβε
χώρα Εκδήλωση για την Μάχη της «ΓΚΡΑΜΠΑ-
ΛΑΣ» εις την Βίγλα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, προς τιμήν των
18 Ηρωϊκώς «πεσόντων» Αιτωλοακαρνάνων
του 2/39 ΣΕ την 14η έως 18η Νοε 1940,
εναντίον των Ιταλών κατακτητών. 

Τελέσθηκε επιμνημόσυνη Δέηση από τον
Μητροπολίτη ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κος
ΠΩΠΩΓΙΑΝΗΣ κ.κ. ΑΝΔΡΕΑ. Εν συνεχεία χαιρε-
τισμοί από Πρόεδρο ΕΑΑΣ Υπτγο ε.α. κο Δανιά
Ε. (Χαιρετισμός με Νόημα), Μητροπολίτη, Δή-
μαρχο ΑΓΡΙΝΙΟΥ κο Παπαναστασίου, Αξκό
(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Τσίγκα Σπ. Ανηψιό του Ήρωα «πε-
σόντα» Εφ. Ανθλγού Τσίγκα Ανδρέα.

Ακολούθησε βαρυσήμαντη Ομιλία από τον
Άνχη (ΠΖ) ε.α. Τσακίρη Ηλία Πρόεδρο της ΕΑΑΣ
Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. Η Εκδήλωση τελείωσε με προ-
σκλητήριο ΝΕΚΡΩΝ -καταθέσεις Στεφάνων-
τήρηση ενός (1) λεπτού Σιγής-ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
που με την ανάκρουσή του, προς γενικό θαυ-
μασμό, συνοδεύτηκε απ’ όλους τους παρι-
σταμένους. Επίσης ακολούθησε επίσκεψη εις
το Πολεμικό Μουσείο ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, όπου έγινε
σχετική ενημέρωση από τον υπεύθυνο Οπλίτη
και προβολή Βίντεο.

ΚΑΒΑΛΑ

•Την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου, εορτά-
στηκε με κάθε επισημότητα, η μνήμη της
Αγίας Μεγαλομάρτυρας Βαρβάρας, προστάτι-
δας του Όπλου του Πυροβολικού και Πολιού-
χου Ρεθύμνου, στον Ι.Ν Αγίας Βαρβάρας της
Πόλεως του Ρεθύμνου, χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου, παρουσία των το-
πικών αρχών του Ρεθύμνου. Μετά το πέρας
της Θείας Λειτουργίας, ετελέσθη Δοξολογία
για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα,
ενώ κατόπιν ακολούθησε η Λιτάνευση της
Ιεράς εικόνας της Αγίας, στους δρόμους της
πόλεως.  Επίσης την ίδια ημέρα, πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας της 2015 ΣΤ'
ΕΣΣΟ στο 547 Α/Μ Τ.Π στο Στρδο "ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΗ", στην οποία, κατόπιν προσκλήσεως του
Διοικητή Ανχη (ΠΖ) κ. Δρακόπουλου Θεοδώ-
ρου, την Ε.Α.Α.Σ αντιπροσώπευσαν μέλη του
παραρτήματος. Στις 06 Δεκεμβρίου, ο Πρό-
εδρος και μέλη του Παραρτήματος, κατόπιν
προσκλήσεως του Λιμενάρχη Ρεθύμνου, Πλω-
τάρχη (ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) κ. Δασκαλάκη Φραγκίσκου,
παρέστησαν στην εορτή του Αγίου Νικολάου,
προστάτη των θαλασσινών. 

•Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα
11:00, στον χώρο του Παραρτήματος Ρεθύ-
μνης, στο κτήριο του Τάγματος Εθνοφυλακής
Ρεθύμνου, έγινε ανταλλαγή ευχών από τους
συναδέλφους, μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα.

Η Μπάντα του 547 Α/Μ Τ.Π έψαλλε τα Χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα. Ο Φρούραρχος Ρε-
θύμνου, Ανχης (ΠΖ) κ. Κίντας Ιωάννης
παρέστη, καθώς επίσης εκπρόσωπος του Συν-
δέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ρεθύμνου και
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Ρεθύ-
μνου Αντιπλοίαρχος ε.α. κ. Μεταξάκης Νεκτά-
ριος. 

ΧΑΝΙΑ

Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του
Τ.Σ. και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά το
μήνα Δεκέμβριο 2015 παρέστησαν στις παρα-
κάτω εκδηλώσεις-δραστηριότητες:

α. 1-12-2015 για την 52η Ένωση της Κρήτης
με την Ελλάδα.

β. 4-12-2015 για την γιορτή της Αγ. Βαρβάρας
στο Π.Β. Κρήτης.

γ. 6-12-2015 για τον εορτασμό του Αγ. Νι-
κολάου στον Ναύσταθμο.

δ. 24-12-2015 εορταστική εκδήλωση στο

Παράρτημα παρουσία συναδέλφων και Στρα-
τιωτικής Μουσικής της V Μεραρχίας Κρητών
με ευχές και κάλαντα.

ε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος
είχαν πολλαπλή παρουσία στην εκδικαζόμενη
δίκη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου
για την υπόθεση του Γερμανού καθηγητού Χ.
Ρίχτερ που δικάζεται για το αδίκημα της άρ-
νησης εγκλημάτων πολέμου του ναζισμού σε
βάρος του κρητικού λαού με εξυβριστικό πε-
ριεχόμενο.

Γιορτή Αγίας Βαρβάρας 2015 στην 193 ΜΠΕΠ (MLRS)

ΚΟΖΑΝΗ

1.Την  14η Σεπ  2015, ο  Πρόεδρος του Πα-
ραρτήματος, παρέστη  ύστερα από πρόσκληση
της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, στις
εκδηλώσεις Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς  Ασίας από το τουρ-
κικό κράτος , που οργάνωσε ο νεοσύστατος
Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης  

2. Την  11η Οκτ  2015,  ο Πρόεδρος και αρ-
κετά  μέλη  του Παραρ-
τήματος μας,  κατόπιν
προσκλήσεως του Δή-
μου Κοζάνης, παρευρέ-
θησαν στον εορτασμό
της  103ης επετείου
απελευθέρωσης της πό-
λης της Κοζάνης, κατά
την οποία  τελέστηκε
επίσημη δοξολογία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, ακο-
λούθησε επιμνημόσυνη δέηση  έμπροσθεν
της προτομής του Παύλου Μελά. 

3. Την  16η έως και 18η Οκτ 2015, σύμφωνα
με τον ετήσιο προγραμματισμό μας, πραγμα-
τοποιήθηκε τριήμερη  λατρευτική -τουριστική
εκδρομή, στην Ξάνθη- Σέρρες.

4. Την 20η Οκτ. 2015, μέλη του Παραρτή-
ματος μας, κυρίως προερχόμενα εκ της ΕΛΑΣ
(πρώην Χωροφυλακής), κατόπιν προσκλήσεως
της Γενικής Περιφερειακής  Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης  Δυτικής Μακεδονίας, παρευρέθησαν
στον Εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος
του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου,κατά την
οποία τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κο-
ζάνης, καθώς δοξολογία και  ανάγνωση της
ημερήσιας διαταγής του Αρχηγού ΕΛΑΣ.

5. Την 28η Οκτ 2015, ο Πρόεδρος και αρκετά
μέλη του Παραρτήματος μετείχαν, ύστερα

από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις εορ-
τασμού της εθνικής επετείου (δοξολογία,επι-
μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου και
από τον Πρόεδρο  για την ΕΑΑΣ, παρέλαση
,κ.λ.π.)

6. Την 21η Νοε. 2015,   ο  Πρόεδρος του
Τ.Σ.  και αρκετά μέλη  παρέστησαν , ύστερα

από πρόσκληση της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας , στα πλαίσια
των  εκδηλώσεων  εορ-
τασμού της Ημέρας των
Ενόπλων Δυνάμεων,
στην τελετή  κατά την
οποία  πραγματοποι-
ήθηκαν: επίσημη δοξο-
λογία,  εκφώνηση σχε-

τικής ομιλίας, επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνου (και από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος  για την ΕΑΑΣ), 

7.   Την  04η Δεκ. 2015, ο Πρόεδρος και
μέλη του Παραρτήματος, παρευρέθησαν ύστε-
ρα από πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π
ΤΑΞΠΖ, στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας,
προστάτιδας του Πυροβολικού, που  πραγμα-
τοποιήθηκε στην 106 Α/Κ ΜΜΠ, στο Στρατόπεδο
€Παπαπέτρου€ στο Αμύνταιο Φλώρινας.

8. Στις  23η και 30η Δεκ. 2015, αρκετά μέλη
του Παραρτήματος μας, στα πλαίσια των εορ-
τών Χριστουγέννων - Νέου Έτους, προσήλθαν
στα Γραφεία  και ανταλλάξαμε  ευχές, προ-
σφέροντας τοπικά κεράσματα και τσίπουρο-
κονιάκ, σε ένα κλίμα ζεστό και εορταστικό. 

9.  Την 30η Ιαν. 2016, ημέρα Σάββατο,  έχει
προγραμματισθεί  η ετήσια χοροεσπερίδα των
μελών μας, η κοπή της πίτας μας, καθώς και
η βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων
μελών μας, στην ΛΑΦΚ. 
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

1. Σας αναφέρουμε ότι στα πλαίσια των
εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους, ο πρόεδρος, το ΤΣ και μέλη του Πα-
ραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», επισκέ-
φθηκαν στις 22 Δεκ. 2015 μεθοριακά φυλάκια
της ΧVI M/K MΠ και της 50 Μ/ΚΤΑΞΠΖ, για αν-
ταλλαγή ευχών με τους φρουρούς των συ-
νόρων και την προσφορά δώρων.

2. Ο πρόεδρος του ΤΣ ευχαρίστησε τους
Δκτές Σχηματισμών που υποδέχτηκαν την αν-
τιπροσωπεία του Παραρτήματος και η συνάν-
τηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ γνώριμο
θερμό και οικογενειακό κλίμα. Οι στρατιώτες
έψαλαν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, από
διάφορες περιοχές της πατρίδος μας.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

•Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, το Τοπικό
Συμβούλιο συνοδευόμενο κι από άλλα μέλη
του Παραρτήματος επισκέφθηκε το ορφανο-
τροφείο θηλέων Λαμίας προκειμένου να ευ-

χηθούν στα παιδιά του ιδρύματος και να επι-
δώσουν διάφορα είδη διατροφής. 

• Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, μέλη του Τοπι-
κού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο
αυτού, μετέβησαν σε φυλάκιο της Ιης Στρατιάς,
όπου αντήλλαξαν ευχές και επέδωσαν δώρα
και γλυκά στο προσωπικό του φυλακίου, εξέ-
φρασαν δε την εξαιρετική εντύπωση που τους
προκάλεσε η ιδιαίτερα υψηλή επιχειρησιακή

κατάσταση την οποία μπόρεσαν να διακρίνουν
και γενικά το άριστο επίπεδο που βρίσκεται το
φυλάκιο και το προσωπικό που το επανδρώνει
καθώς και αυτό πού ενασκεί την διοίκηση και

έχει την επιχειρησιακή ευθύνη του.
•Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, στα

γραφεία του Παραρτήματος, πραγ-
ματοπιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη
γιορτή κατά την οποία τα μέλη του
Παραρτήματος και οι οικογένειές
τους, αντάλλαξαν ευχές και άκουσαν
τα κάλαντα από χορωδία οπλιτών
του ΚΕΥΠ, στους οποίους και επέ-
δωσαν χριστουγεννιάτικα αναμνη-
στικά.

ΗΛΕΙΑ

•Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα στο Κατάκολο, η εορτή του Αγ. Νικολάου,
Προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού. Οι εκδη-
λώσεις άρχισαν, προεξάρχοντας του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερμανού
με θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
Κατακόλου. Συνεχίστηκε με δοξολογία και Λι-
τάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγ. Νικολάου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι τοπικές πολι-
τικές και στρατιωτικές αρχές, φορείς, σύλλογοι,
κλπ. Τον πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε
ο πρόεδρος του παραρτήματος Ηλείας.

•Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία,
την 9/12/15 φιλανθρωπική εκδήλωση την
οποία οργάνωσε ο Ερυθρός Σταυρός Πύργου
και στήριξε το Παράρτημά μας. Παρευρέθηκαν
διακόσια περίπου άτομα, μέλη μας, οι οικο-
γένειές τους, φίλοι μας και φίλοι του Ερυθρού
Σταυρού. Το σύνολο των εσόδων της εκδή-
λωσης διατέθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

•Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
την 27-12-2015 σε κέντρο διασκέδασης του
Πύργου η Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση του
παραρτήματος. Έλαβαν μέρος ογδόντα πε-
ρίπου μέλη με τις οικογένειες τους και φίλοι
μας. Στην εκδήλωση παρευρεθεί και ο Δκτης
της Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.

•Την 23 Δεκ. 2015 ο Σχης Hwang Ingook,
Στρατιωτικός Ακόλουθος της Ν. Κορέας στις
Ιταλία, Ελλάδα και Ρουμανία με έδρα τη
Ρώμη, επισκέφθηκε την Ηλεία με σκοπό να
συναντήσει τον έφεδρο Ανθλγο ΣΕΜ Κων-

σταντίνο Φάρο, βετεράνο του Πολέμου της
Κορέας, σύζυγο της Σχου ΥΓ (ε.α.) Φάρου-Κα-
βαθά Αργυρώ, μέλος του παραρτήματος που
επίσης συμμετείχε στο Ελληνικό Εκστρατευτικό
σώμα στην Κορέα. Η Κορέα αναγνωρίζει ακόμη
και σήμερα την προσφορά και τις θυσίες της
Ελλάδας για την ελευθερία της και δείχνει με
πολλούς τρόπους την ευγνωμοσύνη της προς

τους επιζώντες εκείνης της εκστρατείας. Ο κ.
Ακόλουθος αφού επισκέφθηκε την οικογένεια
Φάρου περιηγήθηκε στο πολεμικό μουσείο
εκείνου του πολέμου, που δημιούργησε με
χίλιους κόπους και θυσίες ο κ. Φάρος και στη
συνέχεια σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα πα-
ρέθεσε γεύμα. Στο γεύμα παρέστησαν, εκτός
του Ακολούθου και της συζύγου του, ο κ.
Φάρος, ο Δκης της ΣΕΤΤΗΛ, ο εκπρόσωπος
της Ε.Α.Α.Ν., ο πρόεδρος των πολεμιστών
Κύπρου. Τον πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώ-
πησε ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Τ.Σ.
της Ηλείας. Το γεύμα κύλισε ευχάριστα και η
συζήτηση ιδιαίτερα φιλική στα αγγλικά και
ιταλικά. Τελειώνοντας ο Ακόλουθος ευχαρί-
στησε την πατρίδα μας και τις Ε.Δ. της ενώ
από μέρους μας διαβεβαιώσαμε τον φίλο
μας για τα αισθήματά μας κα την πίστη μας
στα ιδανικά της Ελευθερίας. 

•Πραγματοποιήθηκε την 28/12/2015, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Λεχαινών, η τελετή βρά-
βευσης των επιτυχόντων μαθητών των Λυ-
κείων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος του παραρτήματος.  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Σας γνωρίζουμε  τις δραστηριότητες μηνών
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του Πα-
ραρτήματος μας όπως παρακάτω:

(1).  Την 28-10-2015 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-
λάμπους Ευστράτιος παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Εκ μέρους
της ΕΑΑΣ ο πρόεδρος κατέθεσε δάφνινο στε-
φάνι.

(2). Την 8-11-2015  Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματος Λέσβου Αντγος (ΠΒ) ε.α.
Χαραλάμπους Ευστράτιος και τα μέλη, συμ-
μετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της
Επετείου 8ης Νοεμβρίου 1912 «Απελευθέρωση
της πόλεως Μυτιλήνης», Μεταφορά με πομπή
της Εθνικής Σημαίας από το Παλαιό Δημαρχείο
Μυτιλήνης στο Φρούριο της πόλης, με συμ-
μετοχή τιμητικού Στρατιωτικού Αποσπάσματος.
Εκ μέρους της ΕΑΑΣ κατατέθηκε δάφνινο στε-
φάνι.

(3). Την 20-11-2015 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-
λάμπους Ευστράτιος, και τα μέλη παρέστησαν
στην τελετή εορταστικών εκδηλώσεων για
την «Ημέρα των
Ενόπλων Δυνά-
μεων» που
πραγματοποι-
ήθηκε στο Δη-
μοτικό Θέατρο
Μυτιλήνης και
την επομένη 21-
11-2014 παρα-
βρέθηκαν στο
στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Μαυρομιχάλη Κυριάκου»
που βρίσκεται στην Παγανή Μυτιλήνης. Εκ μέ-
ρους της ΕΑΑΣ κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι.

(4). Την 4-12-2015 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-
λάμπους Ευστράτιος παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις της Προστάτιδας του Πυροβολικού,

Αγίας Βαρβάρας, που πραγματοποιήθηκαν στο
στρατόπεδο «Μαυρουδη» που βρίσκεται στις
Λαρισσαίες Πέτρες.  

(5).  Την 8-12-2015 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-
λάμπους Ευστράτιος παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της νήσου
Λέσβου την 8-12-1912 που πραγματοποιήθηκαν
στη θέση «Τυραννίδι» . Εκ μέρους της ΕΑΑΣ
κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι.

(6).  Το    Τοπικό  Συμβούλιο  του  Παραρτή-
ματος  Λέσβου της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-
ματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), αποτελούμενο από
τους: Αντγο (ΠΒ) ε. α. Χαραλάμπους Ευστράτιο
- Πρόεδρος, Τχη (ΔΒ)  ε. α. Μελέτογλου Πρό-
δρομο - Αντιπρόεδρος, Αστυν. Α’ (ΕΛ.ΑΣ) ε.α.
Tσεκούρα Ιωάννη - Ταμίας, Τχη(ΑΤΘ) ε.α. Φω-
τάκη Κωνσταντίνο    - Γραμματέας, με την ευ-
καιρία των επερχόμενων εορτών  των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς επισκέ-
φθηκε, στις 22 Δεκεμβρίου 2015:

-Το  φυλάκιο «Ακρωτηρίου» της 98 ΑΔΤΕ
(Αρχιπελάγους), όπου παρευρέθηκε ο Διοικητής
της Μεραρχίας , Υποστράτηγος (ΠΖ)  Τοπούζης
Θεόδωρος  και ο Διοικητής του Τάγματος .

-Το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου , και 

-Το Φυλάκιο Κλειώ  του Πολεμικού Ναυτι-
κού.Πρόσφερε δώρα και αντήλλαξε ευχές με
τους Αξιωματικούς και Οπλίτες καθώς και με
το Αστυνομικό προσωπικό.  

ΞΑΝΘΗ

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-
ματοποιήθηκαν, από 21 Νοε μέχρι και 22
Δεκ..2015,στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωσε
το Παράρτημα, ήταν με χρονολογική σειρά:

25 Νοε’15: Ετήσια Συγκέντρωση 
Μελών Παραρτήματος
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συγκέν-

τρωση του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης,
την 25η Νοε.2015, στη Λέσχη Αξιωματικών
Ξάνθης,που είχε ως σκοπό την ενημέρωση
των μελών του, όπως και όλων των Τοπικών
Αρχών και Εκπαιδευτικών Φορέων, για τα πε-
πραγμένα του παρελθόντος έτους, που συν-
δυάστηκε και με την παρουσίαση ειδικού- επί-
καιρου ιστορικού θέματος, όπως και του Προ-
γραμματισμού των δραστηριοτήτων, για το
2016.

26 Νοε.15  Εορτασμός στον Ι.Ν.
«Αγ. Στυλιανού», στο ΩΡΑΙΟ Ξάνθης.
Τελέστηκε ανήμερα της εορτής του Αγ.

Στυλιανού, στη μνήμη του, με κάθε επισημό-
τητα και το προβλεπόμενο τελετουργικό,  Πα-

νηγυρικός  εκκλησιασμός μετ’ αρτοκλασίας
και Θείου Κηρύγματος, στο Πομακοχώρι Ωραίο.

4 Δεκ.2015: Εορτασμός της Αγ. Βαρβάρας 
από το Δ’Σ. Στρατού
Εορτάστηκε με λαμπρότητα, από το Δ’ Σ.

Στρατού, η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, Προ-
στάτιδας του ΠΒ, στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΔΗ», με την παρουσία των Πολιτικών και
Στρατιωτικών  και άλλων Αρχών και μελών
της Τοπικής Κοινωνίας. Σημαντική ήταν και η
παρουσία των μελών του Παραρτήματος της
ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος
και ο Αντιπρόεδρος.

22 Δεκ.21015: Επίσκεψη για Ευχές ΕΦ και 
Παραμεθόρια Χωριά 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πα-

ραρτήματος, επισκέφθηκαν αυτούς που «Φυ-
λάνε Θερμοπύλες» στην Περιοχή και αντάλ-
λαξαν ευχές και προσέφεραν ατομικά δώρα
από την ΕΑΑΣ, για τις Άγιες Ημέρες. Συγκεκρι-
μένα επισκέφθηκαν το ΕΦ «Υπτγου Δημητρίου
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ», στο χωριό ΓΛΑΥΚΗ.  Επακο-
λούθησε  η  επίσκεψη στο ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ, όπου
τους υποδέχτηκε ο Δκτής της Μονάδος, Ανχης
(ΠΒ) Γεώργιος Σάρρος. Ενωρίτερα είχαν επι-
σκεφθεί τα Πομακοχώρια ΜΕΔΟΥΣΑ  και ΘΕΡ-
ΜΕΣ.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,
με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες
φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα
του Παραρτήματος  μας: www.eaasxanthis.gr.
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ΗΕ.Α.Α.Σ. εκ του θεσμικού της ρόλου προγραμματίζει,
οργανώνει, συμμετέχει και τελεί, κατά τη διάρκεια

του έτους διάφορες εκδηλώσεις εθνικής μνήμης.
Εορτάζονται οι επέτειοι προκειμένου να τιμηθούν οι

πεσόντες αξιωματικοί και οπλίτες και οι λοιποί κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος, όπως είναι της μάχης της
Φλώρινας, του Σταθμού Χωροφυλακής Λιτοχώρου το
ολοκαύτωμα, του τέλους του συμμοριτοπολέμου κλπ.

Είναι γνωστόν, ότι κατά τη διάρκεια του τετραετούς
1946-1949 αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου σε πολλές
πολεμικές επιχειρήσεις έχουμε πεσόντες στα πεδία της
μάχης μεγάλου αριθμού αξιωματικών και οπλιτών.

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι οι επιχειρήσεις
για την κατάληψη και εκκαθάριση του ορεινού όγκου
της Μουργκάνας της περιοχής Ηπείρου κατά το έτος
1948.

Αποτελεί μοναδική περίπτωση, κατά την οποία ένας
λόχος πεζικού του 611 Τ.Π. δυνάμεως 120 ανδρών αιχ-
μαλωτίστηκε, και κατά παράβαση των διεθνών κανόνων
και συνθηκών και του δικαίου του πολέμου, άπαντες
αλυσοδέθηκαν με σύρματα και καλώδια, εσφαγιά-
σθησαν και ερρίφθησαν σε ομαδικό τάφο στην περιοχή
του χωριού Τσαμαντά της Θεσπρωτίας. Αυτοί δεν αξιώ-
θηκαν ούτε δικό τους μνήμα.

Προς τιμήν αυτών, αλλά και των πεσόντων αξιωματικών
και οπλιτών της VIII ΜΠ και της Γ’ ΜΚ και των ιδιωτών

της περιοχής, ανηγέρθη μεγαλοπρεπές και επιβλητικό
ηρώο στην περιοχή, στις μαρμάρινες πλάκες του οποίου
αναγράφονται τα ονόματα όλων των πεσόντων στρα-
τιωτικών κατά βαθμό και μονάδα.

Κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου,
οργανώνεται και τελείται επιμνημόσυνη δέηση μετά
κατάθεσης στεφάνου από την ιδιωτική ένωση “Φίλοι
του Στρατού Φιλιατών”. Παρίστανται εκτός των άλλων
και βουλευτές του νομού Θεσπρωτίας και καταθέτουν
στεφάνι για τη Βουλή των Ελλήνων.

Είναι ανάγκη, όπως η επέτειος κατάληψης της Μουργ-
κάνας συνεχίσει να τελείται και μάλιστα με πιο επίσημο
τρόπο και μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων, εκ-
φράζοντας τη δεοντολογική αρχή “όταν κάποιοι πέσουν
στο πεδίο της μάχης, καθήκον και έργον των συ-
ναδέλφων που απομένουν ζωντανοί είναι να προστα-
τεύουν τη μνήμη τους με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια,
άφοβα και με γενναιότητα που εμπνέουν ο σεβασμός
και η αλήθεια”.

Αυτή η αρχή ηχεί μέσα μας ως διαρκής υπόμνηση
οφειλής απέναντι στους συναδέλφους που θυσιάστηκαν
στην περιοχή κατά τη διάρκεια των πολύνεκρων μαχών
για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία
της Πατρίδας μας.

Τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας από κοντά
ως Π.Σ.Α.Π., την πορεία της τελετής διαπιστώνεται ότι

κάθε χρόνο φθίνει και παρουσιάζονται λιγότερα σωματεία
και κόσμος, αφού η γενιά που έζησε τον συμμοριτοπό-
λεμο και έκτισε την ειρηνική και ελεύθερη Ελλάδα
σιγά-σιγά εκλείπει.

Για την συνέχεια του εορτασμού της επετείου της
Μουργκάνας

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι
όπως η θρησκευτική τελετή της επιμνημόσυνης

δέησης στο ηρώο του χωριού Τσαμαντά συμπεριληφθεί
στο επετειακό ημερολόγιο της Ένωσης και τελείται
κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου,
από την Ε.Α.Α.Σ. με μέριμνα και ευθύνη του τοπικού Πα-
ραρτήματός της.

Σήμερα, οι επετειακές συγκεντρώσεις και οι επιμνη-
μόσυνες δεήσεις κρατούν άσβεστη τη μνήμη, κτίζουν
γέφυρες προσέγγισης και συμφιλίωσης και δεν απο-
σκοπούν απλά και μόνον στην απότιση φόρου τιμής και
ευγνωμοσύνης προς τους πεσόντες, αλλά επιδιώκουν
τη διαρκή υπόμνηση του, τί μπορεί να συμβεί, αν η μι-
σαλλοδοξία, το μίσος και η αδιαφορία γίνουν τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Φωτιάδης Νικόλαος Ζαρκάδας
Αντιστράτηγος εα Υποστράτηγος εα

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, κ
Πρόεδρε της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Αγαπητοί εν αποστρατεία συνάδελ-
φοι της Ηρωικής Χωροφυλακής και
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κυρίες και Κύριοι ευλαβείς προσκυ-
νητές, των υπερασπιστών Αξιωματικών
και Οπλιτών της Ε.Β.Χ στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι δύο Αξιωματικοί

του Στρατού Ξηράς, που θυσιάστηκαν εδώ στο Σύνταγμα
Χωροφυλακής  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Η Ε.Α.Α.Σ  η οποία εκπρο-
σωπεί και όλους τους εν αποστρατεία  Αξκούς της πρώην
Ελληνικής Χωροφυλακής και τους επιθυμόυντες της ΕΛ.ΑΣ,
είναι παρούσα προκειμένου να αποδώσει φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης στους αθάνατους νεκρούς του Συντάγματος
Χωροφυλακής ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, και να καταθέσει δάφνινο
στέφανο.Ο Περικλής ο μεγαλύτερος πολιτικός της αρχαι-
ότητας στον επιτάφιο κάνει ιδιαίτερη μνεία στους πεσόντες
υπέρ Πατρίδος και λέει «η πόλις αναλαμβάνει απο τούδε
και στο εξής να διαθρέψει δημοσία δαλάνη τα τέκνα
μέχρι να ενηλικιωθούν, ορίζουσα τοιουτοτρόπως, ας βρα-
βείον τοιούτων αγάνων στέφανον, ωφέλιμον και δια τους
πεσόντας και ιδία στους επιζώντας, διότι όπου μέγιστα
ορίζονται βραβεία αρετής εκεί και άριστοι οικούν την
πόλη»

Φίλες και Φίλοι, ενώνω την προσευχή μου με τις δικές
σας, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς αγωνι-
σθέντων και ευκλεώς πεσόντων, υπερασπιστών του Συν-
τάγματος Χωροφυλακής στου Μακρυγιάννη, οι οποίοι θυ-
σιάστηκαν ως άλλοι 300 του Λεωνίδα, υπακούοντας, στα
κελεύσματα της νόμιμης και δημοκρατικά εκλεγμένης
Κυβερνήσεως, στις Διαταγές αλλά και στις συνειδήσεις
τους.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ.
Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια, για την σημερινή

ένδοξη, για την Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή και κατ’

επέκταση για την Ελληνική Αστυνομία, ημέρα. Στην Ιστορία
των λαών υπάρχουν γεγονότα τα οποία σημαδεύουν την
τύχη τους. Ένα τέτοιο γεγονός είναι όσα συνέβησαν στη
χώρα μας τον Δεκ. του 1944.τότε που η Πρωτεύουσα
είχε μεταβληθεί σε πραγματική κόλαση, τότε που οι αντι-
στάσεις των Εθνικών δυνάμεων εξουδετερώνονταν η μία
μετά την άλλη, τότε το Σύνταγμα Χωροφυλακής  ΜΑΚΡΥ-
ΓΙΑΝΝΗ όρθωσε το ανάστημά του, αντιστάθηκε και έγραψε
λαμπρές σελίδες δόξας, οι οποίες πρέπει να κρατιούνται
ζωντανές για να διδάσκονται οι νεώτερες γενιές, γιατί

λαός που ξεχνάει την Ιστορία του είναι καταδικασμένος.
Ο ακαδημαικός Σπύρος Μελάς έγγραψε «αν οι υπερασπιστές
του Μακρυγιάννη λύγιζαν έστω και για μία στιγμή τότε η
ελευθέρα Ελλάς για αυτούς που θα επιζούσαν θα ήταν
μακρινή ανάμνηση»

Το Σύνταγμα όμως δεν λύγισε και οι 158 νεκροί και 61
τραυματίες έδειξαν την απόφασή τους να νικήσουν ή να
πεθάνουν στις επάλξεις του καθήκοντος.

Στου Μακρυγιάννη δοκιμάστηκαν οι ακατάλυτες αξίες
που εκπηγάζουν από Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό και νί-
κησαν.

Ας θυμηθούμε πως φτάσαμε ως εδώ, το Κ.Κ.Ε. ενερ-
γώντας ως δορυφόρος του Κ.Κ.Σ.Ε. αθέτησε τις συμφωνίες
που υπέγραψε στο ΛΙΒΑΝΟ, στην ΚΑΖΕΡΤΑ της Ιταλίας
αλλά και στην Βάρκιζα και επιθυμώντας την δια των
όπλων  κατάληψη της εξουσίας  αιματοκύλισε την Αθήνα
όπως προείπα τον Δεκέμβριο του 1944 (1ος γύρος).Τα
σχέδιά του όμως δεν υλοποιήθηκαν χάρις στον Ηρωισμό
των Εθνικών (Ε.Β.Χ.-Σ.Ξ) και Συμμαχικών Δυνάμεων, που
δρούσαν στην Αθήνα.

Την στιγμή αυτή έρχεται στο νου μου, η ομιλία του
τότε Διοικητού του Συντάγματος, Συνταγματάρχη Σαμουήλ,
ο οποίος απευθυνόμενος στους  Αξιωματικούς  και οπλίτες
του Συντάγματός του, ανέπτυξε την επικρατούσα κατά-
σταση και θέλοντας να τους εμψυχώσει ,έφερε σαν πα-
ράδειγμα, τους ελεύθερους πολιορκημένους του Μεσο-
λογγίου, τους Σουλιώτες, αλλά  τους Μαραθωνομάχους
και Σαλαμινομάχους, οπότε οι συγκεντρωθέντες βροντο-
φώναξαν

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ (Μολών Λαβέ)
Και δεν πέρασαν, όπως έγινε και  στις διαδοχικές προ-

σπάθειές του, για την κατάληψη της εξουσίας. Το Μακρυ-
γιάννη δεν έπεσε και μαζί του δεν έπεσε και η ελευθερία.
Το τίμημα που πλήρωσε η Ελληνική Χωροφυλακή είναι
βαρύ και ξεπερνούσε τους 470 άνδρες. Τίμημα που της
δίνει το δικαίωμα να είναι υπερήφανη για τα παιδιά της.

Σήμερα η Πατρίδα μας διέρχεται πρωτοφανή οικονομική
κρίση, πρέπει να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ,
πέρα και έξω από τα πολιτικά πάθη, για να ξεπεράσουμε
την κρίση και τότε Κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
φίλες και φίλοι είμαι σίγουρος ότι θα μεγαλουργήσουμε.
Είδομεν.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΑΣ ΤΙΜΟΥΜΕ Κ
ΑΙ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ.

Υπτγος ε.α. Ε.Ν.Δανιάς
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΣ 
Υπτγου ε.α.Δανιά Ευαγγέλου, στο Μνημόσυνο στου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
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Πέρασαν 71 χρόνια από το Σεπτέμβριο του 1944. Στην θρυ-
λική  Πηγάδα, στην τραγική Κωμόπολη του Μελιγαλά, την

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, τελέσθηκε το επαναλαμβανό-
μενο, κάθε χρόνο, μνημόσυνο, στη μνήμη των δολοφονηθέν-
των, από το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, το δεύτερο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου 1944, ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας, αλλά
κυρίως αθώων πολιτών, κατοίκων της Κωμοπόλεως, μεταξύ
των οποίων και καταγομένων από άλλα χωριά της περιοχής.

Μεταξύ των σφαγιασθέντων, τραγικό θάνατο βρήκαν  και πε-
ρισσότεροι από 130 άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής,
Αξιωματικοί και οπλίτες, της Διοικήσεως Χωροφυλακής Μεσση-
νίας, οι οποίοι πλήρωσαν για την πίστη τους στο υπηρεσιακό
τους καθήκον και για την εμμονή τους στην υπεράσπιση των
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών,
υπό καθεστώς εχθρικής κατοχής.

Μεταξύ των νεκρών που έχουν  καταγραφεί, περιλαμβάνον-
ται (10) Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και περίπου, (129)  Υπα-
ξιωματικοί και Χωροφύλακές. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρη η
δύναμις της Διοικήσεως Χωροφυλακής.

Είναι γνωστό ότι,  μετά την κατάληψη της Ελλάδος από τους
κατακτητές, οι άνδρες της Χωροφυλακής, κατά διαταγήν της
Κυβερνήσεως, που εκδόθηκε λίγο πριν αυτή αναχωρήσει για
το εξωτερικό, προς συνέχιση του αγώνος, στο πλευρό των
συμμάχων, παρέμειναν στις θέσεις τους.

Έσφιξαν την καρδιά τους, αγνόησαν τις απειλές και τις τα-
πεινώσεις των μισητών κατακτητών, τους οποίους, πριν από
λίγο, είχαν αντιμετωπίσει με γενναιότητα και αυτοθυσία στο
πεδίο της τιμής, ως γνήσιοι στρατιώτες και έμειναν κοντά στο
χειμαζόμενο, σκλαβωμένο ελληνικό λαό, ως συμπαραστάτες
στα βάσανα και τις κακουχίες του και μοναδική έκφραση του
ελληνικού κράτους. 

Η εκδήλωση της πάνδημης αντιστάσεως του ελληνικού
λαού, κατά των κατακτητών και η ένοπλη εξέγερση των παι-
διών της Ελλάδος για ανατροπή της τυραννίας και αποκατά-
σταση της ελευθερίας, βρήκε τους  άνδρες της Χωροφυλακής
στο πλευρό της αντιστάσεως και από όποια θέση κι’ αν κατεί-
χαν εργάσθηκαν με αυτοθυσία για την  επιτυχία του αγώνα. Η
Χωροφυλακή, άλλωστε, είναι αυτή που είχε και τα πρώτα θύ-
ματα, στον αγώνα αυτό. Πρόκειται για τους Ανθυπομοίραρχο
Βαμβέτσο Ευστάθιο και Ενωμοτάρχη Κυριακόπουλο Κωνσταν-
τίνο, οι οποίοι, ως μέλη κλιμακίου φυγαδεύσεως Άγγλων αιχ-
μαλώτων στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν από τους
Γερμανούς, καταδικάσθηκαν σε θάνατο και στις 22 Οκτωβρίου
1941 εκτελέσθηκαν.

Όλα άλλαξαν όταν την άνοιξη του 1943, το ΚΚΕ, το οποίο κυ-
ριαρχούσε στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και στις άλλες Οργανώσεις που είχε
ιδρύσει, αποφάσισε να προχωρήσει σε εφαρμογή των σχεδίων
του, για την κατάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα μετά την
αποχώρηση των κατακτητών και να επιβάλει τη Λαϊκή Δημο-
κρατία, σοβιετικού τύπου. 

Στο πλαίσιο αυτών  των  σχεδίων, έδωσε εντολή, στον ΕΛΑΣ,
να επιδιώξει τη συγχώνευση και αφομοίωση όλων των αντι-
στασιακών Οργανώσεων, που δεν ελέγχονταν από το ΚΚΕ, στον
ΕΛΑΣ και σε περίπτωση αρνήσεως ή αντιστάσεως  αυτών, τη
διάλυσή τους με κάθε τρόπο και μέσον. Ευρισκόμενος ο ΕΛΑΣ
σε πλεονεκτική θέση, από απόψεως οργανώσεως, αριθμητικής
δυνάμεως  και εξοπλισμού, κατόρθωσε να διαλύσει, σε πανελ-
λήνια κλίμακα, όλες τις εθνικές αντιστασιακές Οργανώσεις και
Ομάδες και να δολοφονήσει τους ηγέτες τους. Εξαίρεση απο-
τέλεσε ο ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα, τον οποίο απέτυχε να
εξοντώσει, παρά τις συνεχείς προσπάθειες. Όσοι διασώζονταν
από τις αιματηρές συγκρούσεις και αρνούνταν να προσχωρού-
σαν στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ,  χαρακτηρίζονταν  ως προδότες και φασί-
στες και  δολοφονούνταν. 

Στη Μεσσηνία μετά την επίθεση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ κατά του Ε.Σ.
και των άλλων εθνικών οργανώσεων και την διάλυσή τους, οι
υπηρεσίες της Χωροφυλακής συμπτύχθηκαν στην Καλαμάτα
και στον Μελιγαλά. Στις πόλεις αυτές κατέφυγαν και τα υπο-
λείμματα των εθνικών Οργανώσεων για προστασία. Αυτοί όλοι
αργότερα προσχώρησαν στα  Τάγματα Ασφαλείας, για να αντι-
μετωπίσουν την κομμουνιστική απειλή, που απειλούσε όχι
μόνο την ατομική και οικογενειακή τους ασφάλεια, αλλά και
την δημοκρατία και την ακεραιότητα της πατρίδος. 

Όταν το Σεπτέμβριο του 1944 οι πόλεις της Καλαμάτας και
του Μελιγαλά δέχθηκαν την επίθεση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, οι δυνά-
μεις της Χωροφυλακής, συμπολέμησαν με τα Τάγματα Ασφα-
λείας και είχαν την ίδια τύχη με αυτά. Ο εχθρός ήταν κοινός. Η
κομμουνιστική βαρβαρότητα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε  μεταξύ
εθνικών δυνάμεων και κομμουνιστών. Όσα προπαγανδιστικά
λέγονται για γερμανοτσολιάδες, φασίστες και προδότες, δεν

έχουν καμία βάση και αποτελούν δικαιολογίες της κομμουνι-
στικής προπαγάνδας, για να καλύψουν τα εγκλήματά τους. Άλ-
λωστε και η πρώην Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ. Α. Παπαρήγα, σε
ομιλία της για τα 70 χρόνια από τα Δεκεμβριανά, παραδέχθηκε
ότι «τα Τάγματα Ασφαλείας ιδρύθηκαν από τους Άγγλους, για
να αντιμετωπίσουν τον κομμουνισμό» Και πράγματι αυτός ήταν
ο σκοπός τους, μόνο που δεν ιδρύθηκαν από τους Άγγλους
αλλά από τους Έλληνες και μάλιστα  όταν πλησίαζε το τέλος,
της κατοχής, το 1943, όταν το ΚΚΕ εξαπέλυσε ένοπλο πόλεμο
εναντίον όλων των μη ελεγχομένων από αυτό αντιστασιακών
Οργανώσεων.

Η Διοίκηση Χωροφυλακής Μεσσηνίας, είχε έδρα την Καλα-
μάτα. Στο Μελιγαλά, και την Κυπαρισσία υπήρχαν Υποδιοικήσεις
Χωροφυλακής. Μετά τη δολοφονία του Διοικητού Χωροφυλα-
κής Μεσσηνίας, Μοιράρχου Ζερβοπούλου Ιωάννη, από την
ΟΠΛΑ, Διοικητής τοποθετήθηκε ο Ταγματάρχης Φραγκουδάκης

Ιωάννης με Υποδιοικητή τον Ταγματάρχη Κάη Νικόλαο.
Ο Ταγματάρχης Ιωάννης Φραγκουδάκης, ήταν ένας υψηλού

επιπέδου και εξαιρετικής μορφώσεως Αξιωματικός. Ομιλούσε
τρεις ξένες γλώσσες και περιελεμβάνετο μεταξύ μιας ομάδος
επιτελικών Αξιωματικών στους οποίους είχε ανατεθεί ο εκσυγ-
χρονισμός του Σώματος της Χωροφυλακής. Λέγεται ότι όταν
διετάχθη η τοποθέτησή του στη Διοίκηση Μεσσηνίας, είπε
στους συναδέλφους του: Καίτοι διαισθάνομαι ότι δεν θα ξανα-
γυρίσω ποτέ από εκεί, πρέπει να υπακούσω στη διαταγή.

Ο Φραγκουδάκης ήταν άνθρωπος ήπιων τόνων και πίστευε
στο διάλογο. Απεχθανόταν τη βία και επεδίωκε τον συμβιβασμό
με τον ΕΛΑΣ. Οι συνθήκες όμως και το πάθος του  για δημοκρα-
τία κα ελευθερία, τον μεταμόρφωσαν σε πολέμαρχο. Όταν
απεχώρησαν οι Γερμανοί στις 5 Σεπτεμβρίου 1941 ο λαός της
Καλαμάτας, ξέσπασε σε εκδηλώσεις  ενθουσιασμού για την
ανάκτηση της ελευθερίας του. Την επομένη τελέσθηκε  πάν-
δημη δοξολογία στη Μητρόπολη, όπου  οι Αρχές της πόλεως
διακήρυξαν την πίστη τους στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
που είχε σχηματισθεί  δύο ημέρες ενωρίτερα, στις  4 Σεπτεμ-
βρίου. Οι πληροφορίες όμως από το στρατόπεδο  του
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ υπό τον Άρη Βελουχιώτη, τον Νίκο Μπελογιάννη, τον
Μπλάνα και άλλους κομμουνιστές ηγέτες, δεν ήταν ενθαρρυν-
τικές. Η ηγεσία του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, απαιτούσε  την άμεση και άνευ
όρων παράδοση της πόλεως. 

Την κρίσιμη αυτή στιγμή, ο Διοικητής Χωροφυλακής Ιωάννης
Φραγκουδάκης, προκειμένου να αποφευχθεί αιματοχυσία, κά-
λεσε τους Αξιωματικούς της Χωροφυλακής στο Γραφείο του
και αποφάσισαν, ομοφώνως να προτείνουν στην πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία της πόλεως, να συνεχίσουν τις διαπραγμα-
τεύσεις με την ηγεσία του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με καλή διάθεση και αμοι-
βαίες υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε συμφωνία. Δυστυχώς
η πρωτοβουλία αυτή της Χωροφυλακής δεν ευδοκίμησε, λόγω
και της αδιαλλαξίας του ΕΛΑΣ, ο οποίος, εφαρμόζοντας τα σχέ-
διά του, απαιτούσε παράδοση άνευ όρων. Μετά τη ναυάγηση
των διαπραγματεύσεων, στις 9 του Σεπτεμβρίου ο ΕΛΑΣ επε-
τέθη κατά της πόλεως. 

Ο Ταγματάρχης Φραγκουδάκης, έχων το γενικό πρόσταγμα,
κάλεσε σε συναγερμό όλες τις Υπηρεσίες και οι άνδρες τις Χω-
ροφυλακής έσπευσαν στις θέσεις τους, που είχαν ορισθεί.

Ο αγώνας ήταν σκληρός αλλά  άνισος και η κατάληξη μοι-
ραία. Η αντίσταση των αμυνομένων σταδιακά εκάμφθη. Όσοι
Αξιωματικοί και οπλίτες των υπηρεσιών της Χωροφυλακής δια-
σώθηκαν, συγκεντρώθηκαν στη Διοίκηση Χωροφυλακής και την
νύκτα της ιδίας ημέρας, συντεταγμένα, μαζί με την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία της πόλεως και πολλών αμάχων,  διέσπα-
σαν την πολιορκία και ακολουθώντας τη σιδηροδρομική
γραμμή, έφθασαν στο Μελιγαλά  και ενώθηκαν με τη φρουρά
που έδρευε εκεί, ελπίζοντας σε αποτελεσματικότερη άμυνα εν
αναμονή και τις αφίξεως του εκπροσώπου της Κυβερνήσεως
για να παραδοθούν.

Εξαίρεση αποτέλεσε ο Ταγματάρχης Χωροφυλακής  Νικό-
λαος Τζάννες, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση των λοι-

πών και αποφάσισε μαζί με οκτώ  Ανθυπασπιστές και ολίγους
οπλίτες να παραμείνει στα Γραφεία της Διοικήσεως, όπου συ-
νελήφθησαν από τμήμα του ΕΛΑΣ.Τελικά ο Ταγματάρχης
Ν.Τζάννες επέζησε και είναι σημαντική η έκθεση που συνέταξε
για τα γεγονότα της Καλαμάτας, στην οποία εκτός των άλλων
περιγράφει τη σύνεση, τη  γενναιότητα και την αυτοθυσία του
Ταγματάρχου Ιωάννη Φραγκουδάκη. (Ιστορία Χωροφυλακής Γ.
Δασκαλάκη και Αντισυν-ταγματάρχου Αντωνίου Κωνσταντίνου).
Από τους υπολοίπους όσοι δεν εκτελέσθηκαν αμέσως, κλεί-
σθηκαν σε Στρατόπεδο και παραπέμφθηκαν σε Ανταρτοδικεία
τα οποία τους καταδίκασαν σε διάφορες ποινές. Απελευθερώ-
θηκαν με διαταγή του Π. Κανελλόπουλου, όταν αποβιβάσθηκε
στην Καλαμάτα, ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως Εθνικής
Ενότητος, ευρισκόμενοι σε αθλία κατάσταση.

Οι Ελασίτες, μετά την κατάληψη της Καλαμάτας, συγκέντρω-
σαν τις δυνάμεις τους και τις πρωινές ώρες της 13ης Σεπτεμ-
βρίου, αφού απέρριψαν τις προτάσεις για σύναψη συμφωνίας,
επιτέθηκαν  και κατά της κωμοπόλεως του Μελιγαλά. Και στην
περίπτωση του Μελιγλά ο Ταγματάρχης Φραγκουδάκης  τάχ-
θηκε υπέρ του συμ-βιβασμού με τους Ελασίτες αλλά χωρίς
αποτέλεσμα.

Η μάχη ήταν σκληρή και διήρκεσε τρεις ημέρες, οπότε ο Με-
λιγαλάς     έπεσε στα χέρια των Ελασιτών. Επί τρεις ημέρες
επεκράτησε ο νόμος της ζούγκλας. Καταστροφές, λεηλασίες,
σφαγές και οργανωμένες εκτελέσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν απο-
πνικτική. Φωτιά και αίμα μύριζε παντού. 1800-2000 είναι εκείνοι
που κατακρεουργημένοι ρίχθηκαν στη θρυλική πηγάδα ενώ
πολλοί άλλοι βρήκαν το θάνατο σε άλλα σημεία.  Από τους άν-
δρες της Χωροφυλακής αναφέρονται τα ονόματα μόνο, τριών,
οι οποίοι κατόρθωσαν να διαφύγουν και να σωθούν. Όλοι οι
υπόλοιποι, όσοι δεν έπεσαν στο πεδίο της μάχης εκτελέσθηκαν
χωρίς δίκη και ρίχθηκαν στην πηγάδα. Την ίδια τύχη είχε και η
κομώπολη των Γαργαλιάνων όπου είχαν συμπτυχθεί οι δυνά-
μεις της Κυπαρισσία και των άλλων χωριών υπό τον Ταγμα-
τάρχη Τσούπα.

Οι Ταγματάρχες Χωροφυλακής, Ιωάννης Φραγκουδάκης και
Νικόλαος Κάης, αφού συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, με εντολή
του Άρη Βελουχιώτη, μαζί με τον Νομάρχη Περωτή, τον Εισαγ-
γελέα Γαλλόπουλο και άλλους 24 παράγοντες του Νομού
Μεσσηνίας, οδηγήθηκαν επάνω σε ένα φορτηγό στην Καλα-
μάτα, όπου παραδόθηκαν στα χέρια οργανωμένου, «εξαγριω-
μένου» πλήθους το οποίο τους λιντσάρισε κατά τον αγριότερο
τρόπο. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Διοικητού Χωρο-
φυλακής, Ταγματάρχου  Φραγκουδάκη, ο οποίος συρόμενος
αιμόφυρτος και κατακρεουργη-μένος, σε μια στιγμή αναφώ-
νησε: Δεν υπάρχει κανείς από σας χριστιανός να με σκοτώσει;

( Τη σκηνή του λιντσαρίσματος την περιγράφει, ο Εαμίτης
συγγραφέας Γιάννης Σχινάς και την έχει διασώσει στο Βιβλίο
του Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 1941-1944 ο Νικόλαος
Κουτρουμπής»). Αποφεύγω να την αναδη-μοσιεύσω σεβόμε-
νος την ευαισθησία των αναγνωστών.

Οι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής που έπεσαν στο πεδίο των
μαχών ή εξετελέσθησαν από τους Ελασίτες και έχουν κατα-
γραφεί ονομαστικώς, είναι οι εξής:

1.Ταγματάρχης Φρακγουδάκης Ιωάννης
2.Ταγματάρχης  Κάης Νικόλαος
3.Μοίραρχος Αγραφιώτης Δημήτριος
4.Ανθ/ρχος Μουλόπουλος Νικόλαος
5.Ανθ/ρχος Λύτρας
6. Ανθ/ρχος Παπαγεωργίου Θεόδωρος
7.Ανθ/χος Αθανασόπουλος
8.Ανθ/ρχος Βλάχος
9.Ανθ/στής Αθανασόπουλος
10.Ανθ/στής Σαββίδης 
Οι 129 οπλίτες δεν αναφέρονται ονομαστικώς ελλείψει στοι-

χείων. Έχουν καταγραφεί σε διάφορες πηγές μόνο με την ιδιό-
τητά τους π.χ. Χωροφύλακες. 

Επίσης δεν αναφέρονται όσοι δολοφονήθηκαν πριν από το
Σεπτέμβριο, στη διάρκεια της κατοχής. Είναι βέβαιο ότι υπάρ-
χουν και άλλοι, που θυσιάσθηκαν ή δολοφονήθηκαν στις μάχες
Καλαμάτας, του Μελιγαλά και των Γαργαλιάνων και έμειναν
άγνωστοι. Αυτή ήταν η τύχη των αγνών αυτών αστυνομικών
οργάνων, οι οποίοι θυσιάσθηκαν στο βωμό της πατρίδος. Ακο-
λούθησαν εκατόμβες ηρών στη μάχη των Αθηνών το Δεκέμ-
βριο του 1944, αλλά και στην περίοδο του συμμοριτοπολέμου
1946-1949.

Το σύντομο αυτό αφήγημα, ας γίνει αφορμή ευρύτερης
έρευνας για την καταγραφή των ονομάτων και του  μεγέθους
της προσφοράς των θυμάτων, ανδρών της Χωροφυλακής στην
αντιμετώπιση της κομμουνιστικής προκλήσεως, ένα επεισόδιο
της οποίας υπήρξαν και οι σφαγές της Μεσσηνίας το Σεπτέμ-
βριο του 1944.

Παρά τα όσα ακολούθησαν για διαφόρους λόγους και σκο-
πιμότητες, εμείς όλοι οι συνάδελφοί τους, των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχομε χρέος  να τους
θυμόμαστε και να τους τιμάμε.

Αιωνία τους η μνήμη 

Έχουμε χρέος να τους θυμόμαστε και να τους τιμώμε
Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

Δημοσιολόγος

Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ



Στις χώρες της Μέσης Ανατολής, υπάρχουν
ορισμένες ισλαμικές χώρες. Αυτές τις

χώρες τις κυβερνούν σεΐχηδες, βασιλιάδες
και εμίρηδες. Για παράδειγμα η Σαουδική
Αραβία, το Κατάρ και ούτω καθεξής..

Σε όλες αυτές τις χώρες ισχύουν οι κανόνες του ισλαμικού
νόμου της Σαρία.

Όλες αυτές είναι δικτατορίες. Σε καμιά απ’ αυτές δεν
ισχύει ο ανθρωπισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν
λειτουργεί η δημοκρατία.

Όμως όλες είναι πλούσιες σε πετρέλαιο… 
Ο Αλλάχ έδωσε σ’ αυτούς έναν αμείωτο πλούτο κάτω

από το έδαφος και περνούν ζωή χαρισάμενη. Και όμως
σχεδόν όλοι τους είναι κλέφτες και διεφθαρμένοι.

Αν δεν δώσετε αβάντα (αθέμιτο κέρδος) η δουλειά δεν
γίνεται και δεν μπορεί να γίνει. Οπωσδήποτε θα πρέπει να
δώσετε μερίδιο στους σεΐχηδες, τους βασιλιάδες τους εμί-
ρηδες.

Όλες αυτές οι χώρες κατευθύνονται από τις ΗΠΑ και κά-

θονται στην αγκαλιά των ΗΠΑ. Ισχύουν εξολοκλήρου οι κα-

νόνες του κορανίου αλλά εφόσον τους βολεύει.

Οι γυναίκες θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας πλάσματα
και αντιμετωπίζονται ως δούλοι. Οι γυναίκες είναι υποχρε-
ωμένες να είναι καλυμμένες και δεν αρκεί το κάλυμμα,
πρέπει να έχουν πέπλο.

Υπάρχει άφθονο χρήμα στα χέρια τους αλλά δεν υπάρχει
ανθρωπιά, ηθική, δίκιο και δικαιοσύνη. Ο καθένας ζει με το
φόβο.

Ειδικά αν είστε ξένος και εμπλακεί σε κάποιο γεγονός το
όνομά σας, καήκατε. Από τη στιγμή που θα πέσετε στην
αστυνομία και τα δικαστήρια της Σαρία, κανείς δεν μπορεί
να σας εντοπίσει. Δηλαδή είστε πλέον στο έλεος αυτών.

Küçült

Büyüt

Müslümanlığın böylesi!

* * *
Αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν απολύτως καμία σχέση

με τη θρησκεία μας και με τον Ισλαμισμό.
Διοικούνται με θεοκρατικό καθεστώς όμως η θρησκεία

στα χέρια αυτών είναι ένα ραβδί. Είναι το πλέον αποτελε-

σματικό εργαλείο για την προστασία αυτού του ληστρικού
καθεστώτος τους.

* * *
Ας ρίξουμε όμως τώρα μια ματιά στα τελευταία γεγονότα

της Συρίας… 
Η Συρία, με την υποστήριξη της Τουρκίας, κλυδωνίζεται

εδώ και τέσσερα χρόνια και συνεχίζει να κλυδωνίζεται…
Εκατομμύρια Σύριοι εγκατέλειψαν τα σπιτικά τους και την
οικογενειακή τους εστία και υποχρεώθηκαν να φύγουν

εκτός χώρας. Ένα μέρος κατέφυγε σε μας, εκατοντάδες
χιλιάδες μέσω της Τουρκίας κατέφυγαν στην Ελλάδα και
από εκεί σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε χριστιανικές
χώρες !

Χιλιάδες απ’ αυτούς που μέσω θαλάσσης θέλησαν να
φτάσουν στην Ελλάδα εξαπατήθηκαν και χιλιάδες επιβιβά-
στηκαν σε σάπιες βάρκες που βούλιαξαν και πνίγηκαν στη
θάλασσα. Επιπλέον όσοι κατάφεραν και διέφυγαν, σε κάθε
χώρα, γνώρισαν γαϊδουρινή συμπεριφορά. Κάθε επεισόδιο
είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. 

Και οι άνθρωποι που τράπηκαν σε φυγή, 99% ήταν Μου-
σουλμάνοι.

* * *
Και τώρα ρωτάω. Ποια χώρα από τις χώρες της Μέσης

Ανατολής, στις οποίες ζουν Μουσουλμάνοι, άνοιξε την
πόρτα της σ’ αυτούς τους ομόθρησκους αδερφούς μας?

Για παράδειγμα χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ,
ποια συνεισέφερε σ’ αυτό το απάνθρωπο περιστατικό και
δέχτηκε μερικές χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα?

Μηδέν!  (καμία)
Ωστόσο υπάρχουν άπειρα χρήματα και πόροι στα χέρια

τους. Ας πούμε ότι δεν το έκαναν επειδή το θεωρούν απα-
ράδεκτο. Τότε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, βρήκαν να
δώσουν έστω και ένα δολάριο βοήθεια? Έστειλαν ένα
μήνυμα στην παγκόσμια κοινή γνώμη προς αυτή την κα-
τεύθυνση?

Όχι !...
Γιατί ο Μουσουλμανισμός αυτών είναι εντελώς επιφανει-

ακός και εκμεταλλεύονται το Ισλάμ για να διατηρήσουν
την ισχύ της δικής τους εξουσίας. Η θρησκεία μας στα
χέρια τους, είναι ένα εργαλείο πίεσης και είναι μια ευκαιρία
για απάτη.

* * *
Στο θέμα του «Μουσουλμανισμού» (!) αυτών (των χωρών),

επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα άλλο γεγονός που ήρθε

στη σκέψη μου.
Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ) από

το 1974 και μέχρι σήμερα είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Ο
πληθυσμός της εξολοκλήρου απαρτίζεται από Μουσουλ-
μάνους.

Καμιά Ισλαμική χώρα που είναι σε μας φίλη (!) και
αδελφική (!), συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της
Μέσης Ανατολής, μέχρι σήμερα δεν μπήκε στον κόπο να
αναγνωρίσει επισήμως την «ΤΔΒΚ».

Όλες αναγνωρίζουν την Ελληνο-Κυπριακή πλευρά.
Όλες έχουν πρεσβείες στην Κυπριακή πλευρά και η Κυ-

πριακή πλευρά έχει πρεσβείες σ’ αυτές τις ισλαμικές χώ-
ρες.

Και τώρα ας δούμε το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία,
με ελαφρώς επεκταμένη τη σκηνή του θεάτρου. Φυσικά
δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Που είναι το Αζερμπαϊτζάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Ιράκ,
η Αίγυπτος, η Αλγερία, το Μαρόκο, η Τυνησία και αυτές που
λέμε στο όνομα Τουρκικές Δημοκρατίες, που θεωρούνται
Τουρκικές αλλά δεν έχουν μεγάλη διαφορά με τις άλλες
χώρες?

Μέχρι σήμερα ποια χώρα αναγνώρισε την «ΤΔΒΚ»? Ας
μην κοροϊδευόμαστε. Καμία!!

* * *
Δηλαδή όταν έρχεται στη μέση η εφαρμογή της εσωτε-

ρικής- εξωτερικής πολιτικής, ούτε ο Ισλαμισμός υπάρχει
ούτε και η Τουρκικότητα !

Θέλουν δεν θέλουν ακολουθούν τις επιθυμίες και τις
οδηγίες των ΗΠΑ!

Ο Ταγίπ (Ερντογάν) αρκετές φορές το χρόνο μεταβαίνει
στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Μ’ αυτούς είναι πολύ
οικείος… Άραγε έστω και μια φορά, τους παρακάλεσε
αυτούς και να τους πει: «Έϊ σεβαστοί θρησκευτικοί μας

αδερφοί, από τότε πέρασαν 41 χρόνια. Αναγνωρίστε πλέον

αυτή τη δική μας «ΤΔΒΚ»…» Φυσικά και δεν τους είπε τίποτα,
γιατί ήξερε ότι για το θέμα αυτό δεν θα μπορούσε ούτε
λέξη να περάσει.

Ξεκίνησα το άρθρο μου αυτό με τους πρόσφυγες και το
ολοκλήρωσα με την «ΤΔΒΚ»!

Με το άρθρο αυτό είχα ως στόχο να κατεβάσω έστω και
λίγο, τις μάσκες των απατεώνων λεφτάδων, αυτών των
εμπόρων της θρησκείας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον Ισλα-
μισμό, για τα δικά τους πολιτικά και προσωπικά συμφέρον-
τα.

Μετάφραση - Απόδοση στα Ελληνικά

ΧΑΡ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Ανχης ε.α. 
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Άρθρο του δημοσιογράφου Εμίν Τσιόλασιαν, της εφημερίδος «Σοζτζιού» της 6 Δεκ 2015

Τέτοιος είναι ο Ισλαμισμός

Το 1940 με την κήρυξη του πολέμου από την Ιταλία η δι-
είσδυση της Μεραρχίας Τζούλια στην ραχοκοκαλιά της

Πίνδου ανησύχησε την ελληνική στρατιωτική ηγεσία η
οποία προώθησε κατεπειγόντως μονάδες για να κλείσουν
το ρήγμα και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μία από αυτές τις μονάδες ήταν και το Ι Τάγμα του 4ου
συντάγματος πεζικού στο οποίο υπηετούσε ο υπολοχαγός
Διάκος Αλέξανδρος. Το Τάγμα ξεκίνησε από το Ελευθερο-
χώρι ανατολικά των Γρεβενών και έφθασε βράδυ στο Δου-
τσικό όπου διανυκτέρευσε. Ο Διάκος φιλοξενήθηκε στο
σπίτι του Λεωνίδα Μπατζή, ήταν καταβεβλημένος από την
συνεχή πορεία διότι τον ενοχλούσε μία από τις μπότες την
οποία και χαλάρωσε  το ίδιο βράδυ. Τον φίλεψαν τραχανά
και σε αντάλλαγμα προσέφερε σοκολάτες στα μέλη της
οικογένειας. Νωρίς το πρωί το Τάγμα αναχώρησε εσπευ-
σμένα για το Επταχώρι στη διάθεση του Αποσπάσματος.

Αφήγηση Νικολάου Μπατζή που γνώρισα πρόσφατα,
γιος του Λεωνίδα Μπατζή.

Στις 30 Οκτωβρίου αφίχθηκε στο Επταχώρι ο υποστράτη-
γος Βραχνός Βασίλειος διοικητής της Ι Μεραρχίας ο οποίος
αναλαμβάνει την διοίκηση όλων των μονάδων του τομέα
Πίνδου. Ύστερα από αναγνώριση της περιοχής εξαπολύει
την 1η Νοεμβρίου τοπικές αντεπιθέσεις με περιορισμένες
και καταπονημένες δυνάμεις και κυρίως με τμήματα του
Αποσπάσματος. Ένα από τα τμήματα που έλαβαν μέρος
στις αντεπιθέσεις ήταν και η διλοχία του λοχαγού Βασιλό-
πουλου, του 1/4 τάγματος με αποστολή την κατάληψη
των υψωμάτων Τσούκας-Γάβρου και εν συνεχεία της
Φούρκας. Την διοίκηση ανέλαβε πρωτοβούλως ο ταγμα-
τάρχης Καραβίας Ιωάννης επιτελής του ΤΣΔΜ που στάλθη-
κε ως σύνδεσμος στο Απόσπασμα.

Η κατάληψη της Τσούκας ανατέθηκε στον 2ο λόχο με δι-
οικητή τον Δωδεκανήσιο υπολοχαγό Διάκο Αλέξανδρο ο
οποίος αρνήθηκε να χαιρετίσει την ιταλική σημαία κατά την
έπαρση στη σχολή του. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθε-
ρος λόγω του νεαρού της ηλικίας, κατέφυγε στην Αθήνα
και εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων εξελθών το 1934 ως
ανθ/γός του πεζικού. Στο λόχο ήταν και ο έφ. ανθ/γός Ντά-
σκας Ελευθέριος από τη Βάνια Τρικάλων. Πριν αρχίσει την
επίθεση η διλοχία, ο Διάκος πλησίασε τον Καραβία και του

είπε: «Κύριε Ταγματάρχα, δεν ξέρω αν με θυμηθείτε, σας
είχα διμοιρίτη στη Σχολή Ευελπίδων», ο Καραβιάς κοίταξε
προσεκτικά τον νέο, «Σε θυμούμαι βέβαια, είσαι ο Διάκος
από την Δωδεκάνησο. Για δες ευχάριστη σύμπτωση να σ’
απαντήσω σε μια τέτοια στιγμή». «Μάλιστα εγώ έχω τον 2ο
λόχο, και για μένα είναι ευχάριστη η σύμπτωση κύριε ταγ-
ματάρχα, διότι σας αγαπούσαμε όλοι στη Σχολή. Θέλω να
ξέρετε κύριε ταγματάρχα και για αυτό σας ομίλησα ότι
μπορείτε να βασίζεσθε σε μένα, την ράχη, δηλαδή την
Τσούκα θα την πάρω ή...»

Σε λίγο η μάχη που άρχισε, ήταν σφοδρή, ο γενναίος
υπολοχαγός με τους άνδρες του πήραν την Τσούκα ο εχ-
θρός όμως έβαλε με πυροβολικό και με όλμους και ο λό-
χος συμπτύχθηκε στο αντιπρανές για την αποφυγή απω-
λειών και το ύψωμα το ξαναπήραν οι Ιταλοί. Ο Διάκος επιτί-
θεται εκ νέου και ξαναπαίρνει το ύψωμα, οι Ιταλοί εξαπο-
λύουν νέα αντεπίθεση και ξαναπαίρνουν την Τσούκα. Στην
τρίτη αντεπίθεση που εξαπολύει ο Διάκος έπεσε από ιταλι-
κό πολυβόλο, μετά από αυτόν έπεσε και ο Ντάσκας. Η
Τσούκα εκείνη τη μέρα παρέμεινε στα χέρια των Ιταλών, ο
δε λόχος επανήλθε στη βάση εξορμήσεως για ανασύντα-
ξη.

Το θλιβερό νέο που διαδόθηκε αστραπιαία και λυπήθη-
καν οι πάντες έφτασε και στο Δουτσικό που γνώρισαν το
παλικάρι. Ήταν ο πρώτος πεσών αξιωματικός του έπους.

Οι νεκροί βεβηλώθηκαν και παραμορφώθηκαν υπό των
Ιταλών. Διάκος και Ντάσκας μεταφέρθηκαν στη Ζούζουλη
μετά την κατάληψη και ενταφιάσθηκαν στο κοιμητήριο του
χωριού, με όλες τις τιμές. 

ΠΙΝΔΟΣ

Μαρτυρίες από τον Πόλεμο του 1940
Γράφει ο 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ

Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) ε.α.



Μ
ε αφορμή το θέμα του ασφαλι-
στικού και την κατάθεση πιθανόν
εντός του Ιανουαρίου 2016 του σχετικού νομοσχεδίου,

υπάρχουν κατά την άποψή μου,  σοβαρά νομικά ζητήματα,
τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν απασχολήσει όσους εμ-
πλέκονται με τη σχετική διαδικασία, δυστυχώς όπως έχει
διαφανεί μέχρι τώρα, ούτε συζητούνται, ούτε περιελήφθησαν
στο πόρισμα της  Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την
πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/
Δ910327/21.8.2015). Τα θέματα αυτά είναι:

α. Η υποχρέωση της Πολιτείας για πλήρη συμμόρφωση
της, προς τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Εκτός από τη συνταγματική υποχρέωση του άρθρου 95,
παραγρ.5, ότι  «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται

προς τις δικαστικές αποφάσεις....», στο άρθρο 3 του πρό-
σφατου Ν. 4336/2015 (3ο μνημόνιο) στο εδάφιο 2.5.1 της
παραγράφου Γ, αναφέρεται σαφέστατα: «ιβ) η ελληνική κυ-

βέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως

τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αν-

τιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής

απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012».
Αυτή η νομοθετική ρύθμιση καταδεικνύει την υποχρέωση
της Πολιτείας για πλήρη συμμόρφωση της, προς τις αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, χωρίς εκπτώσεις και νομικές
υπεκφυγές.

β. Μη υπαγωγή των Στρατιωτικών Συνταξιούχων στο  ΙΚΑ
(αλλά και όλων των Δημοσίων Λειτουργών)

Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συνταξιοδότηση των
δημοσίων λειτουργών, των στρατιωτικών και των υπαλλήλων
από το Δημόσιο,  διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές
διατάξεις (άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1 εδ.ε’ του
Συντάγματος) δεν εμπίπτει στην έννοια της κατά το άρθρο
22 παρ.4 του Συντάγματος κοινωνικής ασφάλισης γενικώς
(πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68) και το Δημόσιο δεν ενεργεί ως
Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παροχή σύνταξης
στους υπαλλήλους του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το
συνδέει με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού συνταξιοδοτικού
καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993). Ας σημειωθεί ότι
η ειδική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί διαφορών
από συντάξεις του Δημοσίου κατοχυρώθηκε συνταγματικά
ενόψει ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας του συνταξιοδοτικού
καθεστώτος των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.
Ήδη η υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
των προσλαμβανόμενων λειτουργών και στρατιωτικών από
1.1.2011 σύμφωνα με το Ν.3865/2010 προβληματίζει πλέον,
από συνταγματική άποψη όσον αφορά τη συμβατότητά της
με το πλέγμα των ειδικών διατάξεων που διέπουν το συν-
ταξιοδοτικό πλαίσιο του Δημοσίου (άρθρα 73 παρ. 2, 80
παρ. 1 και 98 παρ. 1.στ’ Συντ.). Είναι επομένως αναμενόμενο
ότι η ρύθμιση αυτή, εφόσον παραμείνει ή πολύ περισσότερο
επεκταθεί και στους παλαιότερους συνταξιούχους δημόσιους
λειτουργούς πέραν όλων των άλλων, θα αποτελέσει και
πηγή σημαντικών αμφισβητήσεων σχετικών με την κατανομή
των σχετικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων μεταξύ του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τα Πρακτικά της 4ης Ειδικής
συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της
29ης Ιουνίου 2010, γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου
3865/2010, η Ολομέλεια είχε ομόφωνα αποφανθεί ότι «…
Ενόψει των ανωτέρω και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος, η διάταξη του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, με την

οποία οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί εντάσ-

σονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος

καλύπτει συνταξιοδοτικά τους μισθωτούς, δεν συνάδει με

τις προμνησθείσες συνταγματικές διατάξεις και μεταβάλλει

την αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.…

». Εντύπωση πάντως προκαλεί η μη ύπαρξη αντιδράσεων
για αυτή τη ρύθμιση ! Προφανώς οι επηρεαζόμενοι (εισελ-
θόντες στο Δημόσιο τομέα ή στις παραγωγικές σχολές ΕΔ
και ΣΑ μετά την 1/1/2011) δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις
επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης ή (και το πιθανότερο)
βλέπουν πολύ μακρινό (όνειρο) το χρόνο συνταξιοδότησής
τους!!!

γ. Ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Στρατιωτικών.
Στις υπ’ αριθμ. 2192-2196/2014, αποφάσεις της Ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες κρίθηκαν
τελεσίδικα ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών

των εν ενεργεία και των συντάξεων των εν αποστρατεία
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,
που επιβλήθηκαν με το Ν. 4093/2012 επισημαίνεται με έμ-
φαση η «...υποχρέωση τηρήσεως από τον κοινό νομοθέτη

της ...αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των

στρατιωτικών». Αναλυτικότερα  (αποσπασματικά για την οι-
κονομία χώρου) αναφέρονται:

-Στη σκέψη 12: «Επειδή, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται

περαιτέρω ότι αντιστάθμισμα των ανωτέρω απαγορεύσεων

και περιορισμών και των ειδικών συνθηκών εργασίας των

στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων

ασφαλείας, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους

για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και

αναγνώριση της σημασίας της αποστολής που επιτελούν,

αποτελεί η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση τους, την

οποία διαχρονικώς τους επιφύλαξε ο κοινός νομοθέτης...αλλά,

όσον αφορά τους στρατιωτικούς και τους υπαλλήλους των

σωμάτων ασφαλείας, η ευνοϊκή μισθολογική μεταχείρισή

τους απορρέει εμμέσως εκ της ιδιαίτερης σημασίας της εκ

του Συντάγματος αποστολής τους που δικαιολογεί, εξάλλου,

και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς πε-

ριορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με

όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη. Ειδικότερα, η

αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρα-

τιωτικών εγγυάται την διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών

τους με κριτήρια όχι μόνον τον κλάδο, τον βαθμό ή τα καθή-

κοντα του υπαλλήλου αλλά την λήψη υπόψη και κριτηρίων,

όπως οι ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως και η επικινδυνότητα

του επαγγέλματός τους ώστε οι αποδοχές τους να είναι

επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας

της αποστολής τους για το Κράτος, ...Συνεπώς, η υποχρέωση

τηρήσεως από τον κοινό νομοθέτη της απορρέουσας

εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29

παρ.3 του Συντάγματος, αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής

μεταχειρίσεως των στρατιωτικών αποτελεί μία πρόσθετη

θεσμική εγγύηση που εξασφαλίζει την αποτελεσματική εκ-

πλήρωση της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων και των

σωμάτων ασφαλείας μέσω της ενισχύσεως του ηθικού των

στελεχών τους, αλλά και δικαίωμα των στρατιωτικών, λόγω

των συνταγματικών απαγορεύσεων και περιορισμών, στους

οποίες υπόκεινται και της επικινδυνότητας των καθηκόντων

τους… Η υποχρέωση αυτή, η οποία ισχύει, κατ’ αρχήν, για

κάθε σημαντική μείωση αποδοχών, η οποία στρέφεται κατά

συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του

Δημοσίου, καθίσταται εντονότερη στην περίπτωση των στρα-

τιωτικών, υπέρ των οποίων ο νομοθέτης έχει, σύμφωνα με

όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί, υποχρέωση, κατά τον προσ-

διορισμό του ύψους των αποδοχών τους, να λαμβάνει

υπόψη, εκτός από τα συνήθη κριτήρια, και τις ιδιαίτερες

συνθήκες ασκήσεως και την επικινδυνότητα του επαγγέλματός

τους, καθώς και την επιτασσομένη αποκλειστική αφιέρωση

στο επάγγελμα αυτό, ώστε οι αποδοχές τους να είναι

επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας

της αποστολής τους.»  

Και στη σκέψη 21: «...Τα αυτά ισχύουν, κατά μείζονα λόγο,

για τους απόστρατους στρατιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων,

οι οποίοι λόγω της συνδέσεως της συντάξεως τους με τις

αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, κατά τα προεκτε-

θέντα, υφίστανται επιπλέον μείωση, δηλαδή τόσο τη γενική

μείωση των συντάξεων που υφίστανται όλοι οι συνταξιούχοι

του δημοσίου, όσο και την προερχόμενη από την, κατά τα

ανωτέρω, σύνδεση των συντάξεών τους και την, ως συνέπεια

αυτής, αυτόματη αναπροσαρμογή του ύψους των».

Τέλος θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η Πολιτεία οφείλει να
μην οδηγεί σε κατάργηση ή πλήρη αποδυνάμωση της ασφα-
λιστικής προστασίας ούτε να ανατρέπει κατοχυρωμένες
προσδοκίες των ασφαλισμένων. ΔΕΝ πρέπει να αγνοείται
ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ) παγίως δέχεται ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για την προστασία της
περιουσίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβήτητες νομοθετικές
προβλέψεις ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων
Δικαστηρίων, που σε μια δημοκρατική χώρα ο νομοθέτης
έχει υποχρέωση να εφαρμόσει χωρίς νομικές (ή νομικίστικες)
υπεκφυγές, με εγγυητή της νομιμότητας την ίδια τη Βουλή
και υπεύθυνη την νομοθετική εξουσία. Η μη εφαρμογή
τους στρέφεται κατά των δημοσίων λειτουργών, των στρα-
τιωτικών και των υπαλλήλων του Δημοσίου, οι οποίοι δεν
πρέπει να αποδεχθούν παράνομες και αντισυνταγματικές
ρυθμίσεις, ούτε την ένταξή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η πρώην
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και νυν
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κυρία Βασιλική Θάνου – Χρι-
στοφίλου είχε δηλώσει «Η εκτελεστική εξουσία, η Κυβέρνηση,
είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις.
Η μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων είναι μείζον θε-
σμικό ζήτημα. Συνιστά κίνδυνο για τους πολίτες, κίνδυνο για
την έννομη τάξη και το Κράτος Δικαίου, κίνδυνο για τη Δημο-
κρατία.»  Αλλά και ο απελθών Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σωτ.
Ρίζος έγραψε σε επιστολή του «...οι δικαστές του Συμβουλίου
της Επικρατείας και οφείλουν και δύνανται να εγγυηθούν
την προσδοκία των πολιτών ότι το δικαστήριο αυτό θα λει-
τουργήσει ως το τελευταίο καταφύγιό τους.»

Η δικαστική εξουσία αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο ας
είναι σε ετοιμότητα!

Αν ακούει κανείς! 

Ακούει κανείς;
Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ταξίαρχος ε.α.
Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Στρατιωτικών (ΠΟΣ)
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών 
Αποφοίτων  ΣΣΕ Τάξεως 1949Α

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 
ΒΡΑΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

κ. Γεν. Διευθυντά του ΝΙΜΤΣ κ. Αγγε-
λάκα

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την
Δ/νση του ΝΙΜΤΣ, τον Χειρούργο μου
Αρχίατρο κ. Μπαιραμίδη Ευγένιο της Α’
Χειρουργικής, τα μέλη της Ομάδας του,
επίσης Χειρούργους και Νοσηλευτικό
Προσωπικό για την ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥΣ και Αμέριστη Βοήθεια που μου
προσέφεραν κατά τη διάρκεια της Σο-
βαρότατης Επεμβασεώς μου, αλλά και
κατά την περίοδο της Νοσηλείας μου
στον 4ο όροφο.

Επίσης θέλω να Ευχαριστήσω θερμά
τους συγγενείς και Συναδέλφους και
πραγματικούς φίλους, τους Προέδρους
της ΕΑΑΣ, Υποστράτηγον κ. Δανιά Ευάγ-
γελο, τον Αντιστράτηγο Παντελή Μαυ-
ροδόπουλο, τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ
και του ΣΑΑΥΣ, που με τίμησαν με την
παρουσία τους στο Νοσοκομείο του
ΝΙΜΤΣ και μου έδωσαν κουράγιο να
είμαι πάλι κοντά τους σε λίγο καιρό και
να συνεχίσω τον Αγώνα μας, μαζί στις
Ένοπλες Δυνάμεις για τα προβλήματά
μας.

Μετά Τιμής

Μόσχου Βασίλειος

Ευχαριστήρια επιστολή προς το Στρατ.

και Νοσηλευτικό προσωπικό

ΒΡΑΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 21.00, θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ η
«Βραδιά της Αεροπορίας Στρατού» (Χοροεσπερίδα) στην αίθουσα Τελετών (άνω
όροφος). Το κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση είναι 20 ευρώ κατ’ άτομο και περι-
λαμβάνει πλήρες μενού, ποτά, αναψυκτικά και μουσική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΣ εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ο Νέος χρόνος να σας χα-

ρίσει υγεία, αγάπη, δύναμη και αισιοδοξία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6972717990,  WIND:*779900

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
                   Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας  
     Νικολόπουλος Βασίλειος Παρασκευόπουλος Αναστάσιος
                     Ταξχος εα Ανχης εα                           

Σύμφωνα με το καταστατικό
της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού
(ΛΑΣ), συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) των Μελών της,
στη  Λέσχη  Αξιωματικών  Ενό-
πλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  στην
αίθουσα «ΑΙΓΛΗ», την Κυριακή
24 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00, με
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης:

Α.  Διοικητικός απολογισμός-Πεπραγ-
μένα.

Β.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου
έτους.

Γ.  Προτάσεις-Προγραμματισμός δρα-
στηριοτήτων έτους 2016.

Δ. Λοιπά θέματα που θα προταθούν
έγκαιρα.

Ε. Ενημέρωση για θέματα ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-

ΑΟΟΑ-Μισθολογίου και συντάξε-
ων, καθώς επίσης και για δρα-
στηριότητες ΠΟΣ. 

Στ. Κοπή βασιλόπιτας

Η Αεροπορία Στρατού που υπη-
ρετήσαμε, πιστέψαμε, αγαπήσα-

με, μας έδωσε συγκινήσεις και δημιούρ-
γησε φίλους, εξακολουθεί να υπάρχει
στις καρδιές μας και την αναβιώνουμε
κάθε φορά που συναντιόμαστε. Η συμ-
μετοχή στις εκδηλώσεις της ΛΑΣ όσων
υπηρέτησαν στην Αεροπορία Στρατού,
ενισχύει τους δεσμούς μας, ιδιαίτερα στις
σημερινές δύσκολές συγκυρίες, διότι ενω-
μένοι γινόμαστε πιο δυνατοί. ΣΑΣ ΠΕΡΙ-
ΜΕΝΟΥΜΕ όλους με χαρά, τόσο τα Μέλη
μας, όσο και  το συνάδελφο που δεν έχει
εγγραφεί ακόμα, για να γίνει Μέλος της
ΛΑΣ.

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 από ώρας 10:30 π.μ. στην Λ.Α.Ε.Δ. (Λέσχη Ρηγίλλης), με τα
κάτωθι θέματα:

α) Διοικητικός Απολογισμός Πεπραγμένων.
β) Οικονομικός Ετήσιος Απολογισμός.
γ) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν τον Σύνδε-

σμο. (Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση, να γίνουν γνωστά στον Πρόεδρο Νικο-
λόπουλο Νικόλαο και το Γενικό Γραμματέα Καβρουλάκη Αρτέμιο, μέχρι 20 Ιανουαρίου
2016).

2. Παρακαλούμε θερμά, για την συμμετοχή όλων των νέων αποστράτων του ΣΕΜ
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, προτίθεται να διοργανώσει την Ετήσια
Χοροεσπερίδα του για το έτος 2016 στην Λ.Α.Ε.Δ. (Λέσχη Ρηγίλλης), την Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20:30 μ.μ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Νικολόπουλος Νικόλαος, Αντγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας Καβρουλάκης Αρτέμιος, Υπγος ε.α.

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών
Εφοδιασμού-Μεταφορών «Η Αμάλθεια»

Την 9ην Δεκεμβρίου 2015 έγινε Γενική
Συνέλευση εις την ΛΑΕΔ (Αίθουσα ΑΙΓΛΗ),
των μελών του Συνδέσμου μας. για ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου.  Διεπιστώθη   απαρ-
τία.

Τηρουμένων των προβλεπομένων διαδι-
κασιών ,εξελέγησαν οι κάτωθι συμμαθηταί
μας.

Διοικητικό  Συμβούλιο
Πνευματικός  €Αγγελος Πρόεδρος
Δακανάλης  Κίμων Μέλος
Ηλιόπουλος Ανδρέας »
Ξαρχάς Χρήστος »
Παπαπαναγιώτου  Ιωάν. »
Σελάς Γεώργιος »
Φραγκογιάννης Θεόδωρος »

Εξελεγκτική Επιτροπή
Παπανικολάου  Αθανάσιος   
Μιχαλόπουλος  Μιχαήλ

Μετά την εκλογή, μερίμνη του συμμαθη-
τού μας  Παπαμαρκάκη  Ιωάννου, προεβλήθη
εις την ίδια αίθουσα, DVD-Video διαρκεία;ς
50 λεπτών. Η προβολή έγινε για να τιμή-
σουμε την μνήμη  19 συμμαθητών,συμπο-
λεμιστών μας τότε Ανθυπολοχαγών, πε-
σόντων εις τας Επιχειρήσεις του Ελληνικού

Στρατού, κατά την περίοδο του Αντισυμμο-
ριακού Αγώνος, περιόδου 1946-1949.

Εις τους συμμαθητάς μας διενεμήθη και
σχετικός φάκελλος  με το περιεχόμενο του
DVD,γνήσια κείμενα και δημοσιεύματα της
τότε Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής
Ηγεσίας της Χώρας μας.. Είναι χρήσιμα στοι-
χεία  για το Αρχείο μας, τα παιδιά και τα εγ-
γόνια μας. Εις τον φάκελλο  υπήρχε και
Μουσικό C D  με τον Ϋμνο του Ευέλπιδος
και  διάφορα  εμβατήρια.

Την ως άνω εκδήλωση παρηκολούθησαν
και  μέλη  οικογενείας των συμμαθητών
μας.  Η εκδήλωσίς μας επερατώθη, μετά
το παρατεθέν υπό του Συνδέσμου μας  γεύ-
ματος, εις την Λέσχη μας.

Ευχαριστούμε  την  Διεύθυνση  και το
Προσωπικό της ΛΑΕΔ για την  άψογον εξυ-
πηρέτησή  μας.

Αθήναι  29  Δεκεμβρίου  2015
Εκ του Συνδέσμου μας

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου και ώρα
20.30 θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ συ-
νεστίαση των Μελών και Φίλων Συνδέσμου
Αποστράτων Αξιωματικών Ελληνικού Στρα-

τού Αθηνών και Προαστίων. Κόστος
κατ’άτομο 23€ . 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6996812579
Ιωάννης Δάφνης

Στηρίξτε το EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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ΜΑΡΙΕΤΑ ΑΝΤΙΒΑΣΗ
Πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών 

Απόφοιτος Δραματικής Σχολής Αθηνών - 
Μακιγιέρ - Τεχνήτρια νυχιών (Κόρη Υπτγου)

Αναλαμβάνει μακιγιάζ πρωινό, βραδινό, νυφικό, θεατρικό, 
μανικιούρ, πεντικιούρ  ημιμόνιμο, ονυχοπλαστική (τζελ)

στην περιοχή ΠΑΠΑΓΟΥ. Τιμές προσιτές.  Κιν. 6945237130
***

Πωλούνται δυο οικόπεδα στην Κάρυστο(ΟΣΜΑΕΣ) ένα σε επαφή
με την θάλασσα και ένα 100 μ. απο την θάλασσα

τηλ.2106396481.
***

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΩΤΗ
Καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας

(κόρη ανωτ. Αξ/κού ΕΛ.ΑΣ.)
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές Δημοτικού,

Γυμνασίου και Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικές τιμές για τέκνα Στρατιωτικών και ανδρών 

Σωμάτων Ασφαλείας, 10 ευρώ (συζητήσιμη) Τηλ. 6944-303883
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Χαλκιδική, σε τιμή ευκαιρίας, Μερίδα του Προγράμ-
ματος Γερακινής του Παραθεριστικού Οικιστικού Συνδέσμου 

Αποστράτων Αξκών Ε.Δ. & Σ.Α. (Μακεδονίας - Θράκης).
Πληροφορίες στο Τηλ.: 2310-264643

***
ΟΙΚΟΠΕΔΟ εντός σχεδίου στην περιοχή «ΟΣΜΑΕΣ», 659 τ.μ., σ.δ.

0,2, σ.κ. 0,2 άρτιο, οικοδομήσιμο, με θέα το Αιγαίο, τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6938801817

***
Βασίλης Τσίμας

Χειρουργός-Μαιευτήρας- Γυναικολόγος
Υιός Αποστράτου Αξκού Πτυχιούχος ΑΠΘ

Μετεκπαιδευθείς στο Good Samaritan Hospital New York
Δέχεται  με ραντεβού - Συμβεβλημένος με ΕΔ

Καβάλα:  Αβέρωφ 5  Τηλ: 2510833999
Ελευθερούπολη: Φιλίππου  5  Τηλ:  2592021102

Κινητό: 6974385976
***

Λιάνα Καραγκιοζούδη – Τσίμα
Κλινική Ψυχολόγος MSc

Κόρη Αποστράτου Αξκού - Πτυχιούχος ΑΠΘ
Δέχεται με ραντεβού  Καβάλα:  Αβέρωφ 5
Τηλ: 2510833999 - Κινητό: 6978261543

***
ΜΗΤΣΙΟΣ Χ. ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ

(υιός Σχου ε.α.)
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην αποκατάσταση κτιρίων
Παύλου Μελά 40,  38333 Βόλος τηλ.: 2421107112  6972671392

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
***

Η εταιρία olimpiccruises,διοργανώνει ημερήσιες 
κρουαζιέρες στα νησιά του Αργοσαρωνικού, με συμφωνημένη

τιμή για τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. 39 ευρώ κατ'άτομο,
με την επίδειξη της ταυτότητος της Ενώσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθείνεστε στα
τηλ.2111882220, email:gprekas@olympiccruises.gr.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαλεσίνα, 1058 τ.μ., 

Οικοδ. Τετρ. 151, Αριθ. Οικοπ. 3.  
Τηλ. 210 6525434

***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αναστασία Πανάγου
(Κόρη Αξκού ε.α)

Πτυχιούχος Βιολογίας του παν/μίου Κρήτης και κάτοχος μετα-
πτυχιακού στη μοριακή βιολογία και βιοϊατρική, με φροντιστη-

ριακή και διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα Βιολογίας γενικής
παιδείας και κατεύθυνσης σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.

Τηλ. 6937348380
***

ΜΑΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, MD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Διπλ. European Board of Ophthalmology
Τμήμα Κερατοειδούς & Διαθλαστικής Χειρουργικής

Κεντρικό: Λεωφ. Συγγρού 328-330, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 17673
Αμαρουσίου: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, Μαρούσι, Τ.Κ.: 15125

Τηλ.: 210 95.95.215 - 210 61.25.325 • Fax: 210 95.5.120
Κιν. 6937 244669 • amanaios@athensvision.gr

***
ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ M.D.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ: Τσακάλωφ 28 & Βουκουρεστίου Κολωνάκι - 10673, 

Τηλ. 210-3636892 ΚΙΝΗΤΟ: 6937009950
***

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΖΕΡΒΑΣ
(Υιός Απόστρατου Αξ/κού)

Οδοντίατρος - Ειδικός Εμφυτευματολόγος Ην. Βασιλείου
Αναλαμβάνει πάσης φύσεως οδοντοεμφυτολογικές εργασίες

Ξάνθου 4 - Κολωνάκι. Τηλ.: 210 7228101, 211 1981486
e-mail: dentistkolonaki@yahoo.com

***
ANNA MAΡΓΑΡΙΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Απόφοιτος Λονδίνου

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6981 231901 Εγγονή Ταξιάρχου
***

ΣΚΑΛΤΣΑ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Συμβεβλημένη με ΕΟΠΠΥ
Ειδικευθείσα στη Μ. Βρετανία και Ευαγγελισμό
Δέχεται με ραντεβού: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη

Ιατρείο: Πατησίων 364, Τηλ. 210 2021755, 6944 543067
Κόρη συναδέλφου Αξ/κού

***
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ

Στέφανος Ν. Θεοφιλης
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)

Ανακαλύψτε τη μαγευτική βόρεια Εύβοια 
με έδρα το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας.

Ειδικές τιμές για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο.
Προσφορά: 35 € το δίκλινο

www.hotelarethousa.info Τηλ. 22260 24301 - 24331
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ - ΟΣΜΑΕΣ
1109 τ.μ. Οικοδ. τετρ. 73, αριθ. οικοπ. 4, 

με θέα προς Όρμο Θεολόγου Tηλ. 6974 780016
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4,5 στρέμματα με άδεια οικοδομής 200 τ.μ.,
300 μ. από το Λιμάνι στο Πόρτο Χέλι.

Τηλ. επικοινωνίας: 6936072960
***

TEXNIKO ΓPAΦEIO
AΔEIEΣ-MEΛETEΣ-EΠIBΛEΨEIΣ-KATAΣKEYEΣ

ΠETPOΣ KΩTΣAKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ
KIN.: 6972894702

ΞANΘH ΓAΛANH-KΩTΣAKOY ΠOΛITIKOΣ
MHXANIKOΣ E.M.Π.

ΣTAMATIA ΠETPOY KΩTΣAKOY
APXITEKTΩN-MHXANIKOΣ

Δερβενακίων 58, 15343 Aγ. Παρασκευή
Tηλ. 210 6007184, Tηλ. & Fax: 210 6009529

***
Χριστίνα Αβραμίδου του Αναστασίου

( Κόρη Άνχη ε.α.) Μαθηματικός
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - 

Λυκείου και Φοιτητές στον Ν. Ξάνθης. Ειδικές τιμές 
για παιδιά Στρατιωτικών και ΣΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6936 841849, 6939 727077
e-mail: Christina_avramidou@yahoo.gr

***
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας - Επίσκεψη κατ’ οίκον -

Συμβεβλημένος με ΥΕΘΑ - Υπουργείο Συγκοινωνιών
Οδ. Κουμουνδούρου 22, Λάρισα

τηλ. επικ: 2410 251551, 6977 46 4081
***

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(κόρη Ταξιάρχου ε.α.)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
- ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ -

• Οικοδομικές Άδειες - Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
• Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Μηχανικού

ΑΓΡΙΝΙΟ: Απεραντίων 18Α, 30133
Κινητό: 6981922797 E-mail: vp.civilau+h@gmail.com

***
MAΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών (κόρη Αξιωματικού) με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλία και 15ετή διδακτική εμπειρία σε όλα τα επί-

πεδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. Επικοινωνίας:
6977234129. Ειδικές τιμές.

***
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΟΣΜΑΕΣ, προνομιούχο με θέα απεριόριστη, εμβαδού 1110 τ.μ.
(0.173. Α.Ο 12), τηλέφωνο 210 65.27.971 απόγευμα.

***
ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Φοιτητής Μαθηματικού ΕΚΠΑ, πολύτεκνος, γιος στρατιωτικού.
Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, 

ιδιαίτερα ή σε μικρά group στα βόρεια προάστια.
Σε πολύτεκνες οικογένειες και συγγενείς στρατιωτικών γίνονται

πολύ καλές τιμές. Κιν.: 693 3101 853  Σταθ.: 210 6015699
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστο Εύβοιας, στη θέση Παξιμάδια, 

εντός σχεδίου πόλεως, οικ. τετράγωνο 170, αριθμός 7, 670 τ.μ., 
νότιο με μαγευτική θέα στον Ευβαϊκό.

Σ.Δ: 04 - ύψος 850 μέτρα, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 2310 698 630Κιν.: 6976 411 888

***
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧ. ΓΡΑΤΣΙΑΣ

(Υιός Απστράτου Αξ/κου)
Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική
Karolinska Institet, Stockholm, Sweden

Καρνεάδου 41 (πλησίον Μετρό Ευαγγελισμός)
Τηλ: 694 2424 290, 210 7237 138

***
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΟΓΛΟΥ (κόρη Αξιωματικού ε.α.)

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(Μεταπτυχιακό Ποινικών κ Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ)

Θεσσαλονίκη Αγ.Σοφίας 38 Τ.Κ. 54622
κινητό 69744184573 

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αξιόλογο οικόπεδο στο ΠΙΚΕΡΜΙ (Συνοικισμός ΑΙΩΝΗ)
οσού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ο.Τ. 129, Αρ. Οικοπ. 660, Εμβαδού 536 τ.μ.

Τηλ.: 6945652843
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στην ΚΑΡΥΣΤΟ  (ΟΣΜΑΕΣ)

θέση ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΝΔ, Α’ γραμμή προς θάλασσα, ΟΤ 201,
Αρ. Οικοπ. 16, εμβαδού 894 τ.μ.,

Τηλ.: 6945652843
***

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
οικόπεδα στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστο Ευβοίας
θέση Παξιμάδα εντός σχεδίου πόλεως
Οικ. Τετρ. 141 αριθμ. οικ. 28 658, 59 τ.μ.

Οικ. Τετρ. 15 αριθμ. οικ. 4 669, 35 τ.μ.
Τηλ.: 211 1825 627, 697 60 55 918

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.
ΟΣΜΑΕΣ, προνομιούχο με θέα απεριόριστη,

εμβαδού 1110 τ.μ. Ο.Τ. 73 Αρ. Οικ. 12
Τηλ.: 210 6527971, απόγευμα

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΟΣΜΑΕΣ
Ο.Τ. 152 Α.Ο. 36

Τιμή προσφοράς 40.000 € Τηλ.: 693 7431 632
***

ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Υιός Υπτγου ε.α.)
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π/2002

Αποτυπώσεις - Τοπογραφικές Μελέτες
Υποστήριξη Τεχνικών Έργων

Εθνικής Αμύνης 33 - Παπάγου 15669
Τηλ.: 210 6510703, 698 0851880

***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την διαδικασία μεταβίβασης συντάξεων
λόγω θανάτου (έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας,

πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήματα θανάτου,
μερίσματα κλπ) Ειδικές τιμές για στρατιωτικούς Συνταξιούχους

Αχιλλέως 8, Βριλήσσια 15235
Τηλ.: 210 6132022, 693 2065 296

***
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΤΣΟΥΝΗΣ

Χειρούργος ενήλικων και παίδων
Στρατιωτικός Ιατρός - Δ/ντής ΩΡΛ τμήματος Ε.Λ.ΑΣ

Μετεκπαιδευτής Μ. Βρετανία και Ολλανδία
Λ. Μεσογείων 163Α (Πλησίον Μετρό Κατεχάκη)

Τηλ.: 210 69 90484, 694 4221 223
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΠΑΠΑΓΟΥ, Διαμέρισμα 140 τ.μ.,
1ου ορόφου, 3 υ/δ, κουζίνα, 2 WC, τζάκι,

δρύινα πατώματα, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας, 
αυτονομία φυσικού αερίου,

ηλιακό, μεγάλες βεράντες, φωτεινό,
υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη.

Τηλ. 210-6514690, κιν. 6938905420
***

Κων/νος Ξένος
Πολιτικός Μηχανικός - Ταξχος ε.α.       

Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων

Άδειες - Τοπογραφικά  τηλ: 6983072995 
email: kwstasxenos@hotmail.com 

***
Υπερηχοδιάγνωση

Υπέρηχοι σώματος • Triplex•Yπηρεσίες κατ’οικον 
ΚΩΣΜΑΣ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ MD
Ιατρός Ειδικός Ακτινολόγος

Αγίας Τριάδας 55, Παιανία 19002
Τηλ.:2106029006 Κιν.:6973546407

www.yperhxoi.gr
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα 83 τ.μ. στην Αλσούπολη (Ν. Φιλοθέη),

πλήρως επιπλωμένο (κλιματιστικά, φωτιστικά, χαλιά, 
όλα τα ηλεκτρικά κτλ.) Τιμή: 120.000 €
τηλέφωνα: 210-2777468, 210-2777468

***
Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή θεραπεύτρια Κόρη Αξιωματικού ε.α.

Ατομική & Ομαδική Θεραπεία-Συμβουλευτική
Ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, ζεύγους,οικογένειας

Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980 704349
Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις

τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα

απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσι-

εύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται

στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει

την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή

στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου

και εξόδου αγγελιών.
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΑΡΘΡΑ - EΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΤράπεζα Πειραιώς και το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

προσφέρουν μία σειρά από προ-
νόμια και παροχές σχεδιασμένα
ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και τις οικογένειές τους,
όπως

(1) αποκλειστικά προνόμια και
παροχές σε τραπεζικά προϊόντα
και υπηρεσίες (προνομιακό κλιμα-
κωτό επιτόκιο έως 3%, Προθεσμια-
κή Κατάθεση 12μηνης διάρκειας, Πι-
στωτική Κάρτα MasterCard “Των Ενόπλων Δυνάμεων”, Δάνεια
κλπ) και 

(2) προσωπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για το
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στο τηλέφωνο 210
3898999 όλο το 24ωρο.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται
κατά περίπτωση ο μισθοδοτικός λογαριασμός μετατρέπεται
σε προνομιακός μισθοδοτικός με ετήσιο επιτόκιο 3% μέχρι το

ποσό των 5.000 ευρώ. Με τη χρήση της
πιστωτικής κάρτας με δωρεάν συνδρομή
επιστρέφεται το 3% επί των μηνιαίων
αγορών με την κάρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ στη
χρήση των πιστωτικών καρτών. Διαβάστε
καλά τις οδηγίες.

Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά...
Για απόστρατους Αξκους – Υπαξκους – 
Συνταξιούχους Υπαλλήλους
•Αστυνομική Ταυτότητα

•Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύντα-
ξης

•ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του
Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

•Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από
αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του
δηλούντος

α. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης
στοιχείων Α.Φ.Μ. & Εισοδήματος:

-Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
(εκκαθαριστικό σημείωμα)

β. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων πα-
ρούσας διεύθυνσης κατοικίας:

-Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
(εκκαθαριστικό σημείωμα)

-Πρόσφατος Λογαριασμός Οργανισμού Παροχής Κοινής
Ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου,
Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική
Εφορία)

γ. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης τηλεφώνου:
-Λογαριασμός εταιρείας τηλεφωνίας ή Συμβόλαιο εταιρείας

κινητής τηλεφωνίας ή Αντίγραφο Αίτησης Ταυτοποίησης Χρη-
στών Καρτοκινητής Τηλεφωνίας / Υπεύθυνη Δήλωση ή Λο-
γαριασμός Κινητού Τηλεφώνου.

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών που πιστο-
ποιήσουν την ταυτότητα του Πελάτη, ισχύουν τόσο για νέους
όσο και για υφιστάμενους Πελάτες της Τράπεζας, στα πλαίσια
της επικαιροποίησης των στοιχείων Πελατών σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Ξεκίνησε η συνεργασία ΥΠΕΘΑ με τράπεζα Πειραιώς

Αύριο Πέμπτη 17/12/2015 επισκέπτεται επίσημα
την Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ.

Νίκολα Πόποσκι και θα έχει μακρές συνομιλίες με
τον Έλληνα ομόλογό του. Είναι η πέμπτη κατά
σειράν συνάντηση των δύο ανδρών σε διάστημα
μικρότερο του έτους και η πρώτη επίσκεψη Σλαβομακεδόνα
υπουργού Εξωτερικών στην ελληνική πρωτεύουσα από
το 2000. Επακολούθησαν υπουργοί Αμύνης της Π.Γ.Δ.Μ.
και ο ηγέτης του συγκυβερνώντος κόμματος DUI  αλλά
όλοι ήσαν Αλβανοί. 

Δέκα ημέρες πριν την επίσκεψη Πόποσκι συνέβη ένα
καθοριστικό γεγονός που, έως τώρα, θα καθιστούσε
αδιανόητη μια κίνηση τέτοιας ολκής. Η χειμερινή σύνοδος
υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ απεφάσισε, για πολλοστή
φορά από το 2008, ότι ένταξη των Σκοπίων αποκλείεται
αν δεν προηγηθεί συμφωνία Αθηνών -Σκοπίων για την
ονομασία. Η είδηση δεν δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα! Και
για πρώτη φορά στα Σκόπια γλίστρησε εφ’ άπαξ χωρίς
καμιά αντίδραση ενώ έως τώρα μετά κάθε όμοια απόφαση
η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και τα Μ.Μ.Ε., πλην Αλβα-

νών, ανέβαιναν στα κεραμίδια βρίζοντας την Ελλάδα επί
μέρες. Η σημειολογία είναι προφανής. Και χθες Κυριακή
ο Πόποσκι δήλωσε στην «Καθημερινή»:

«Οι συνθήκες-για τη λύση - έχουν παραωριμάσει.
Ωστόσο, για την επιτυχή έκβαση θα πρέπει να μας δοθεί
η εντύπωση ότι δεν ζητάτε το τομάρι μας. Κατά τα προ-
ηγούμενα είκοσι χρόνια φάνηκε πως οι δύο Λαοί έχουμε
πολλά κοινά σημεία. Είμαστε πρώτα εξαδέρφια. Εχουμε
τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα.»

Εντωμεταξύ, οι ειδήμονες των δύο χωρών συζητούν
σταδιακά και, ως φαίνεται, εποικοδομητικά τα ένδεκα
μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που πρότεινε η ση-
μερινή ελληνική κυβέρνηση. Τα σημαντικότερα κινούνται
πιθανόν στην γραμμή που όρισε ο σημερινός Πρωθυ-
πουργός της Ελλάδος. Τον Σεπτέμβριο 2014 δήλωσε:

«Από την αρχή είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή
μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για
όλες τις χρήσεις. Αλλά πώς είναι δυνατό να μη βλέπουμε
τόσα χρόνια ότι μέσα από την ανάδυση των εθνικισμών
και από εδώ και από την απέναντι πλευρά, δημιουργούνται
υπαρκτά και πραγματικά προβλήματα. Διότι εάν δεν
υπάρξει άρση αυτής της αλυτρωτικής θεσμικής συγκρό-
τησης του γειτονικού κράτους τι σημασία έχει το όνομα,
αν συνεχίζουν να έχουν στο Σύνταγμά τους ότι στόχος

τους είναι να επεκταθούν μέχρι το Αιγαίο; Αυτά
είναι τα προβλήματα, εκεί είναι η ουσία των
προβλημάτων. Η Ελλάδα είναι ένα ισότιμο
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα
είναι όμως και μια χώρα που μπορεί να έχει μια
αυτόνομη εξωτερική πολιτική, διότι βρίσκεται
σε μια νευραλγική γεωπολιτική θέση, πυλώνας
τριών ηπείρων, έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική δυν
αμική και πρέπει ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες για
την συνανάπτυξη και την συνεργασία των λαών

και των κρατών της Βαλκανικής.»
Ο γεωγραφικός προσδιορισμός του ονόματος Μακεδονία

παραμένει από το 2008 κοινή θέση όλων των ελληνικών
κομμάτων πλην της ακροδεξιά ς . Όμως, ο διεθνής δια-
πραγματευτής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς επιχείρησε να τον
παρακάμψει με την γελοία πρότασή του Άνω ή Βόρεια
Δημοκρατία ενώ διακύβευμα είναι η Μακεδονία. Ωστόσο,
προ διμήνου εφέτος, προσεχώρησε ξαφνικά στην ελληνική
πρόταση. Σιγή ασυρμάτου
στην Αθήνα. Κάτι σοβαρό και
εποικοδομητικό συμβαίνει,
συνεπώς. Τόσες συμπτώσεις
και τόσο απαρατήρητες δη-
μόσια είναι εντελώς τυχαίες;  

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
2015 ο Μάθιου Νίμιτς δήλωσε
μεταξύ άλλων στην εφημερίδα
«Η Καθημερινή» τα εξής: 

«Είναι καιρός να εστιάσουμε στο θέμα με μεγαλύτερη
ένταση και στόχο να το λύσουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι
το θέμα είναι επιλύσιμο με τρόπο θετικό για τις δύο
χώρες. Μπορεί να υπάρξει λύση που θα ωφελήσει και
τις δύο χώρες. 

»Το πιο σημαντικό θέμα είναι Αθήνα και Σκόπια να
θέσουν ψηλά στην ατζέντα τους την επίλυση της ονο-
μασίας. Ο διάλογος ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξω-
τερικών υπήρξε εποικοδομητικός και ελπίζω πως θα συ-
νεχισθεί.

»Πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε ένα όνομα για το
Κράτος που να περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» αλλά
με έναν εύλογο προσδιορισμό -κατά την άποψή μου
ένας γεωγραφικός προσδιορισμός θα ήταν ο καλύτερος.
Τα Μ.Ο.Ε. ήταν μια καλή πρωτοβουλία της Αθήνας και ο
θετικός τρόπος που έγιναν δεκτά στα Σκόπια αντανακλά
μια καλή ατμόσφαιρα. Σε κάποιο σημείο, νωρίτερα παρά
αργότερα, μια συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών θα
ήταν χρήσιμη. Και οι δύο χαίρουν εμπιστοσύνης στις
χώρες τους. Εχουν το στρατηγικό όραμα και το πολιτικό
θάρρος να βρουν λύση. »

Εκ πρώτης όψεως η
συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή μοιάζει κατ’ εξοχήν
ακατάλληλη για τους δύο
Πρωθυπουργούς. Ο Έλ-
ληνας αντιμετωπίζει τα
προαπαιτούμενα επώδυνα
μέτρα του Μνημονίου, μιαν ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή
και ισχυρές εντάσεις στο κόμμα του. Ο Σλαβομακεδόνας
βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίσιμες εκλογές τον Απρίλιο
και με το ιδεολόγημα του «μακεδονισμού» του.

Ωστόσο, το νόμισμα έχει δύο όψεις και η αθέατη όψη
του μπορεί να ωθήσει αμφοτέρους σε μια φυγή προς τα
εμπρός, που προσιδιάζει στον χαρακτήρα τους.. 

1ον Ενώ επιταχύνεται η διεθνής αστάθεια στο καμίνι
της Μέσης Ανατολής, τα κύματα των προσφύγων αυξά-
νονται ασυγκράτητα προς την πανικόβλητη Ευρώπη, η
Τουρκία ασκεί οθωμανική στρατηγική και τα Βαλκάνια
είναι ετοιμόρροπα, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναδείξει την

Ελλάδα σε μοναδική δύ-
ναμη σταθερότητος,
ασφαλείας και ειρήνης

στο κρίσιμο γεωπο-
λιτικό πεδίο Δύσης-
Ανατολής όπου συν
τοις άλλοις σχεδιά-
ζονται οι ενεργειακοί
αγωγοί. Φυσικά, η

Δύση θα τον στηρίξει με κάθε μέσο- και στους «θεσμούς».
Ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί στην ελληνική γνώμη ότι
μόνον αυτός επιβάλλει στα Σκόπια την κοινή θέση όλων
των ελληνικών πολιτικών κομμάτων.

2ον Ο Νίκολα Γκρούεφσκι θα πουλήσει στο εκλογικό
σώμα έναν εθνικό θρίαμβο που αποτελεί ανεκπλήρωτο
όνειρο του Λαού του: άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ, άνοιγμα
των -μακρών- ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση με κρουνούς ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτήσεων σε μια πάμπτωχη χώρα, αποφασιστική εκλογική
στήριξη των Αλβανών και, φυσικά, την εύνοια του
Μεγάλου Αδελφού Αμερικανού. Στο Μακεδονικό ισχύει η
αρχαία ελληνική ρήση: ο τρώσας και ιάσεται. Θεραπεύει
την πληγή όποιος την άνοιξε. Οι υπόλοιποι δεν πιάνουν
χαρτωσιά στα Σκόπια.

3ον Απέναντί τους, τέλος, οι δύο Πρωθυπουργοί έχουν
μιαν άσφαιρη αντιπολίτευση.

Άγνωστον, βέβαια, τι τέξεται η επιούσα. Θα το δείξει
μόνον ο χρόνος. Αλλά χωρίς αμφιβολία ο χρόνος είναι
πυκνός και οι μέρες του βαρειά γκαστρωμένες.

Γράφει ο
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Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
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