
Τ
ο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας με τις υπ’

αριθμό 2192-2196/14

αποφάσεις  του έκρινε ως

αντισυνταγματικές της  αναδρομικές περικοπές

στους μισθούς και στις συντάξεις  των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας.

Η αιτιολογική βάση των αποφάσεων του Σ.

τ. Ε για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων

στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη

των Ε.Δ &Σ.Α προσδιορίζει το ειδικό καθεστώς

του λειτουργήματος (και όχι επαγγέλματος

του στρατιωτικού) και της αναγνώρισης ότι

τελεί υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς,

το οποίο συνεπάγεται αυξημένες υπηρεσιακές

και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις και δικαιο-

λογούν τις απολύτου χαρακτήρα απαγορεύσεις

(π. χ της απεργίας, της συμμετοχής σε κομμα-

τικές εκδηλώσεις κ.α.) καθώς και των ειδικών

περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων τους

όπως, του δικαιώματος της ελεύθερης ανά-

πτυξης της προσωπικότητας του δικαιώματος

της εκφράσεως και επαγγελματικής ελευθερίας,

κ. λ. π, οι οποίοι δεν θα ήταν ανεκτοί αν επι-

βάλλονταν στους λοιπούς εργαζομένους. Ση-

μειωτέον ότι αποφάσεις αυτές αποτελούν

ύμνο για τα στελέχη των Ε.Δ &Σ.Α καθόσον τα

εντάσσει στον σκληρό Πυρήνα του Κράτους

καθότι συμβάλλουν στην εξασφάλιση της  εθνι-

κής κυριαρχίας και ακεραιότητας της χώρας

μας.

Δυστυχώς ενώ υπάρχει Συνταγματική Διάταξη

στο άρθρο 95,παρ.5 που αφορά το Συμβούλιο

της Επικρατείας  (Σ.τ.Ε) στην οποία ορίζεται

ότι η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει

τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σαφής

δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο

Ν.4336/15 στην παράγραφο Γ εδάφιο2.5.1,

γνωστό και ως 3ο μνημόνιο για την νομοθετική

ρύθμιση μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύ-

ναμων μέτρων για την πλήρη αντιστάθμιση

των επιπτώσεων της εφαρμογής των ανωτέρω

δικαστικών αποφάσεων, μέχρι σήμερα οι απο-

φάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμοστεί εις το

όλον, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαι-

ώσεις και παρά την απόφαση της επιτροπής

συμμόρφωσης, η οποία καταδίκασε το Υπουρ-

γείο Οικονομικών για την μη εφαρμογή των

συγκεκριμένων αποφάσεων.

Απαραίτητη η κορύφωση της ετοιμότητας των Ε.Δ. - Σ.Α. τάχιστα 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 
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Η Απαρχή του

Εθνικού 

Διχασμού

Παραρτήματα
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Το φορολογικό
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ΣEΛIΔA 5

Το κράτος και ο

εφιάλτης του 

Δημοσίου χρέους

8 Φεβρουαρίου

γιόρτασαν οι 

Διαβιβάσεις
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

ΣEΛIΔA 8-9

«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων»

Αυτή την προτροπή του Ομήρου –πάντοτε να είσαι ο καλύτερος και

να υπερτερείς των άλλων– που οδηγεί στην επίτευξη ενός σκοπού,

η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με πρόεδρο τον Υπο-

στράτηγο Ε. Δανιά, θέλησε να επιβραβεύσει, οργανώνοντας λιτή

εορτή την 6/3/2016 στη ΛΑΕΔ, σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη

ετήσια εκδήλωση εισόδου στο Νέο Έτος.

Συνέχεια στη σελίδα 3

Ειδικό Μισθολόγιο
Ασφαλιστικό

και Απόστρατοι

Στις 24 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου για

την Παλιγγενεσία του Έθνους από την ΕΑΑΣ (ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00) στο

Πολεμικό Μουσείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Κοπή της Βασιλόπιτας της

Ε.Α.Α.Σ και η Βράβευση των 

Αριστούχων Μαθητών

Συνέχεια στη σελίδα 16



Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά μέλη

της Ένωσης των εκλιπόντων συνα-

δέλφων, στη συνέχεια των όσων είχα

γράψει στο προηγούμενο φύλλο της Ε.Η

και προσπαθώντας να σας ενημερώσω

για τα πάσης φύσεως θέματα που μας απασχολούν επιθυμώ

να καταστήσω σαφές ότι η Ε.Α.Α.Σ δεν νομοθετεί γιατί

ορισμένοι διερωτώνται σχετικά με το τι κάνει η Ε.Α.Α.Σ  χωρίς

βεβαίως να διαρωτηθούν τι κάνουν αυτοί για την ένωση. 

Προσπαθούμε να κάνουμε πάν το ανθρωπίνως δυνατόν

για να είμαστε χρήσιμοι για όλους και να διασφαλίσουμε τα

συμφέροντα όλων ,γιατί η Ένωση  είναι θεματοφύλακας

όλων των θεμάτων /ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη

του Σ.Ξ και των Σ.Α προς την κατεύθυνση αυτή μεταφέρει

την κραυγή απόγνωσης και την  αγωνία για τα επιβληθέντα

βάρβαρα οικονομικά μέτρα τα οποία μας εξαθλίωσαν και κα-

θιστά σαφές ότι δεν αντέχουμε τον εμπαιγμό και την κοροιδία.

Δεν  εφησυχάζουμε αν δεν υλοποιηθούν τα υποσχεθέντα.

Τα  εν ενεργεία αλλά  και τα εν αποστρατεία στελέχη

καθώς και τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων είναι

σπλάχνα από την σάρκα του βαθύτατα δοκιμαζόμενου Ελ-

ληνικού λαού δεν αντιδικούν μαζί του ούτε επιθυμούν την

εις βάρος του αδικία, απαιτούν όμως από τους  κυβερνώντες

την αντιμετώπιση βάσει της υπό ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ προσφοράς

μας.

Είναι παρούσα εκεί που πρέπει για να διασφαλίζει τα συμ-

φέροντά μας και να προσπαθεί να αποτρέψει τυχόν νέα εις

βάρος μέτρα τα οποία δεν αντέχουμε πλέον. 

Κατά τα λοιπά συνεχίζουμε όπως και στην  εφημερίδα

μηνός Ιανουαρίου είχαμε γράψει, σε αγαστή συνεργασία με

τις Ε.Α.Α.Ν και Ε.Α.Α.Α αλλά και με τις Ομοσπονδίες Πανελ-

ληνίους Συνδέσμους  και όλους τους Συνδέσμους, Όπλων,-

Σωμάτων, Τάξεων Σ.Σ.Ε και με τον Σ.Α.Α.Υ.Σ από κοινού σχε-

διάζουμε τις πάσης φύσεως κινήσεις μας εν όψει του ασφα-

λιστικού νόμου, παρά τις όποιες υποσχέσεις των Υπουργών

εργασίας και Εθνικής Άμυνας. 

Είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε τις εξελίξεις,

θα αντιδράσουμε εάν δεν τηρηθούν τα υποσχεθέντα.

Απαιτείται όμως και φυσική παρουσία όλων μας, ασχέτως

των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου,γιατί η συμμετοχή

μας καθορίζει και την στάση των κυβερνώντων στην επίλυση

των θεμάτων που μας απασχολούν. Η Ε.Α.Α.Σ όπως πολλές

φορές έχω τονίσει είναι υπεράνω  και έξω από τα πολιτικά

κόμματα, δεν βουλεύεται, αλλά βάσει του σκοπού της, προ-

σπαθεί να διασφαλίσει τα πάσης φύσεως συμφέροντα/δι-

καιώματα των μελών της, σέβεται και τιμά όλα τα πολιτικά

κόμματα γιατί αποτελούν τους πυλώνες της δημοκρατίας

μας και συνομιλεί με αυτά για την προώθηση των θεμάτων

που την απασχολούν.

Στο θέμα του προσωπικού ακόμη περιμένουμε την διάθεση

κατάλληλου προσωπικού για να μπορούμε να ανταποκριθούμε

αναλόγως στις ανάγκες σας και πάλι ζητώ την εθελοντική

προσφορά σας και καλώ τους νέους συναδέλφους να έλθουν

στην Ένωση και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μία ή

δύο φορές την εβδομάδα, βοηθώντας μας στην έκδοση των

Δελτίων Ταυτότητος, και Ενιαίων καρτών και γραμματειακή

υποστήριξη. Η Ε.Α.Α.Σ είναι Ν.Π.Δ.Δ που στηρίζεται στον εθε-

λοντισμό, σας περιμένουμε γιατί όπως προαναφέραμε το

Γ.Ε.Σ δεν μας διέθεσε ακόμη κατάλληλο ο προσωπικό, προ-

φανώς λόγω ελλείψεων.

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Επισημαίνεται και πάλι  ότι σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαία

η διατήρηση της  ενότητας του κλάδου μας, ο οποίος κατά

την διάρκεια της υπηρεσίας μας βίωσε σε αντίθεση με τους

άλλους κλάδους των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες.

Καλώ για μια ακόμη φορά όλους τους εν αποστρατεία συ-

ναδέλφους του Σ.Ξ & Σ.Α, οι οποίοι μέχρι σήμερα παρέλειψαν

να εκδώσουν Δελτίο Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ να το πράξουν,

γιατί αυτό σημαίνει συμμετοχή και συναδελφικότητα.

Παράκληση οι εν αποστρατεία Αξκοί της ΕΛ.ΑΣ που είναι

μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ, να εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Σ ενι-

σχύοντας την δύναμή της, τις συναδελφικές σχέσεις και τα

οικονομικά της. Είμαστε όλοι συνάδελφοι με παράλληλες

εμπειρίες και βιώματα. Τελικά  ασχέτως των πολιτικών πε-

ποιθήσεων ενός εκάστου,πρέπει να κρατήσουμε αυτά που

μας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  με σεβασμό στις πολιτικές πεποιθήσεις του

καθενός εξ’ ημών και όχι ΕΦΥΣΗΧΑΣΜΟΣ πρέπει ως κλάδος

να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΣ.  Να κρατήσουμε αυτά που μας

ενώνουν και όχι τα λίγα που μας χωρίζουν. Ενωμένοι Μεγα-

λουργούμε ας το πράξουμε το οφείλουμε σε εμάς αλλά και

στους εν ενεργεία συναδέλφους, γιατί νομοτελειακά η απο-

στρατεία είναι συνέχεια της ενέργειας, οπότε και αυτοί

πρέπει να προσβλέπουν στην ένωση ως θεματοφύλακα των

πάσης φύσεως ζητημάτων τους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Έχει διαπιστωθεί ότι η Ε.Α.Α.Σ ως θεσμικό όργανο δεν

ερωτάται επί κρισίμων θεμάτων (Εθνικών-νομικών-διοικητι-

κών-στεγαστικών -κ.λ.π.), στα οποία λόγω της τεράστιας

εμπειρίας των μελών της, η βοήθεια θα ήταν τεράστια.

Το Σάββατο 06 Μαρ. 2016, τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο

Αθηνών επιμνημόσυνη δέηση «Υπέρ των Πεσόντων Αξιωμα-

τικών και Οπλιτών στους Αγώνες του Έθνους». Στην εν λόγω

εκδήλωση στην οποία ήμουν παρόν, παρέστησαν συγγενείς

των πεσόντων, ο αεικίνητος Στρατηγός ε.α Κ. Κόρκας, επίτιμος

Διοικητής Στρατιάς, ο Αντγος ε.α. Γ. Τζουβαλάς, επίτιμος  Δι-

οικητής της ΧVΙ Μ.Π, η κυρία Κατερίνα Παλιού,ως εκπρόσωπος

της Περιφερειάρχου Αττικής,  έλαμψε όμως δια της απουσίας

της η Ηγεσία (Πολιτική και Στρατιωτική) και διερωτώμαι έτσι

τιμώνται οι ΗΡΩΕΣ; Ο Περικλής ο μεγαλύτερος πολιτικός της

αρχαιότητος έκανε ειδική μνεία στον Επιτάφειο για τους Πε-

σόντες υπέρ της Πατρίδος και είχε καθιερώσει ειδικά βρα-

βεία.

EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20162ενημέρωση

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

Arial 11

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.

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

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση...

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

-Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μπουφούνος Βασί-

λειος. Απεβίωσε στις 29/1/16 και εντα-

φιάσθηκε την 1/2/16 στο κοιμητήριο Πα-

πάγου.

-Αστυν. Υποδ/ντής (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Τσιμπλής

Ευρυπίδης του Αθανάσιου. Απεβίωσε στις

2/2/16 και ενταφιάσθηκε στις 3/2/16 στο

Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Ανατολ.

-Αντγος (ΠΖ) ε.α. Σεράφης Ιωάννης.

Απεβίωσε στις 7/2/16 και ενταφιάσθηκε

στις 8/2/16 στο Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Αγ.

Στεφάνου.

-Λγος (ΠΒ) ε.α. Γιωτάκος Γεώργιος  του

Κωνσταντίνου. Απεβίωσε στις 2/2/16 και

ενταφιάσθηκε στις 3/2/16 στο Ι.Ν. Ανα-

λήψεως Βόλου.

-Ανχης (ΥΓ) ε.α. Νίκου Απόστολος. Απε-

βίωσε στις 29/1/16 και ενταφιάσθηκε στις

30/1/16 στο Ι.Ν. Αναλήψεως Βόλου.

-Αντγος (ΠΖ) ε.α. Κατσαδήμας Πανα-

γιώτης του Σοφοκλή. Απεβίωσε στις 5/2/16

και ενταφιάσθηκε στις 9/2/16 στο νεκρο-

ταφείο Παπάγου.

-Αντ/χης (ΤΧ) ε.α. Κλεινάκης Δημήτριος

του Θωμά. Απεβίωσε στις 11/1/16 και

ενταφιάσθηκε στις 12/1/16 στο Ι.Ν. Αγ.

Λαζάρου στο Βόλο.

-Ανχης ε.α. Τσιτσούλας Στέφανος του

Γεωργίου. Απεβίωσε στις 12/12/2015 και

ενταφιάσθηκε στη Ρόδο.

-Υπτγος (ΤΘ) ε.α. Πετρομιχελάκης Ζα-

χαρίας του Νικολάου. Απεβίωσε στις

7/2/16 και ενταφιάσθηκε στις 10/2/ στο

Ι.Ν. Κοιμ. στην πλατεία Ελευθερίας του

Ν. Ηρακλείου.

-Σχης (ΜΣ) ε.α. Καρυδάκης Γεώργιος

του Κων/νου. Απεβίωσε στις 7/2/16 και

ενταφιάστηκε στις 8/2/16 στο Ν. Κοιμη-

τήριο Βόλου.

-Υπτγος (ΔΒ) ε.α. Πισιμίσης Χαράλαμπος

ΣΣΕ/74. Απεβίωσε στις 16/2/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 18/2/16 στο κοιμητήριο

Χαλανδρίου.

-Ανχης ε.α. Γαβριηλίδης Γεώργιος. Απε-

βίωσε στις 16/2/16 και ενταφιάστηκε σε

κλειστό κύκλο.

-Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Παπαδάκης Χαράλαμ-

πος του Δημητρίου, ΣΣΕ/1965. Απεβίωσε

στις 7/12/15 και ενταφιάσθηκε στις

9/12/15 στο Β’ κοιμητήριο Αθηνών.

-Σχης ε.α. Βασιλόπουλος Γεώργιος.

Απεβίωσε στις 8/2/16 και ενταφιάστηκε

στη γενέτειρά του Βροχίτσα.

-Ταγματάρχης (ΥΓ) ε.α. Τσιτούμης Νι-

κόλαος του Κωνσταντίνου.Απεβίωσε στις

13/7/2015 και ενταφιάσθηκε στις 14/7/15

στο νέο κοιμητήριο Βόλου.

-Λγός (ΤΧ) ε.α. Αργυρόπουλος Γεώρ-

γιος του Ευαγγέλου. Απεβίωσε στις

10/10/2015 και ενταφιάσθηκε στις

12/10/2015 στο νέο κοιμητήριο Βόλου.

-Υπομοίραρχος ε.α. Παναγόπουλος Προ-

κόπιος του Θωμά. Απεβίωσε στις

25/1/2016 και ενταφιάσθηκε στις

26/1/2016 στο κοιμητήριο του χωριού.

-Ανθστης(ΧΩΡ) Παπατσιλέκας Γεώργιος

του Θωμά. Απεβίωσε στις 04/3/2016 και

ενταφιάσθηκε στις 5/3/2016 στην  Αλε-

ξανδρούπολη.
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ενημέρωση

Φέρεται εις γνώση των μελών της

Ε.Α.Α.Σ ότι το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ,διοργανώνει

σεμινάριο "Περί των διεθνών Εξελίξε-

ων,Εθνικού Ενδιαφέροντος" απο την

05 Απρ.μέχρι 07 Ιουν.2016 στα γραφεία

του Νίκης 11,4ος όροφος στο Σύν-

ταγμα.Πληροφορίες,Εγγραφές,δηλώ-

σεις συμμετοχής και λοιπές λεπτομέ-

ρειες είτε στην γραμματεία τηλ.

2108211025 κάθε Τρίτη,Τετάρτη και

Πέμπτη απο 09.00 έως 14.00 είτε ηλε-

κρτονικά στην δνση elesme@otenet.gr.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. λόγω έλλειψης προσωπικού, να μην

προσέρχονται στα γραφεία της έδρας για ικανοποίηση αιτημάτων κάθε Τετάρτη

καθότι όλο το προσωπικό απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν το

εβδομαδιαίο Δ.Σ. που πραγματοποιείται.

Οι ώρες εξυπηρέτησης των μελών τις υπόλοιπες ημέρες παραμένουν ως

έχουν.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

Σημειωτέον ότι τα στελέχη των Ε.Δ και

των Σ.Α δεν είναι προνομιούχοι, προέρχονται

από τα σπλάχνα του Ελληνικού λαού ο

οποίος δοκιμάζεται από τα συνεχώς επι-

βαλλόμενα νέα οικονομικά μέτρα, και  δεν

του επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Εί-

μαστε αλληλέγγυοι  και δεν αντιδικούμε

μαζί του και δεν επιθυμούμε την εις βάρος

του αδικία.

Το αυτό ισχύει και για τους εν αποστρα-

τεία στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α, καθώς

και για τα μέλη της ένωσης των εκλιπόντων

συναδέλφων μας, τα οποία ενώ εργάστηκαν

και εργάζονται σκληρά υπό δύσκολες και

αντίξοες συνθήκες ευόρκως με μοναδικό

σκοπό το μεγαλείο της Πατρίδος. 

Σήμερα όμως είναι στα όρια της φτώχειας

καθότι οι ανισοβαρείς περικοπές των συν-

τάξεών τους, που σε πολλές περιπτώσεις

είναι και οικογενειακό εισόδημα, δεν τους

επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση.

Ουδέποτε αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε

στην ανόρθωση της οικονομίας ,στην οποία

πρέπει να συμβάλουν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως

ανάλογα των εισοδημάτων τους ,όμως

έχουμε ξεπεράσει τα όρια της αυτοθυσίας,

προς τον σκοπό της διάσωσης της οικονο-

μίας. Ωστόσο συνεχίζεται η επιβολή νέων

μέτρων (ασφαλιστικό – φορολογικό),τα

οποία πλήττουν τον πυρήνα της αξιοπρε-

πούς διαβίωσής μας. Ζητάμε αντιμετώπιση

βάσει της προσφοράς μας η οποία ήταν

και είναι προσφορά αίματος υπό ΕΙΔΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ και όχι αντιμετώπιση υποζυγίων

για την κάλυψη των οπών του κρατικού

Προυπολογισμού. Οι ανισοβαρείς περικοπές

στα στελέχη των Ε.Δ & Σ.Α οδήγησαν

έγκριτο νομικό να αρθρογραφήσει στον

ημερήσιο τύπο με τίτλο «Τα στελέχη να

μην αντιμετωπίζονται ως γομάρια»

Αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα  εφαρ-

μογής περιοριστικών δημοσιονομικών μέ-

τρων ,όμως οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος

που επικαλείται η εκάστοτε Κυβέρνηση για

την δικαιολόγηση επιβολής οριζόντιων μει-

ώσεων και της μη αναγνώρισης των ΕΙΔΙΚΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ασκήσεως του λειτουργήματος

των στελεχών των Ε.Δ &Σ.Α δεν αρκούν

για την δικαιολόγηση .Ειδικότερα για το

συνταξιοδοτικό έχουν σαφή ταμιακή προ-

σέγγιση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις

ιδιαιτερότητες που προαναφέραμε και βάσει

των οποίων οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε μας

εντάσσουν στον σκληρό πυρήνα του Κρά-

τους.

Η αναγνώριση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

στις Ε.Δ & Σ.Α, παραλείπεται και στο θέμα

της κοινωνικής ασφάλισης και στις διατάξεις

που ήδη έχουν ισχύ νόμου ή έχουν τεθεί

σε διαβούλευση σχετικά με το ασφαλιστικό

- συνταξιοδοτικό Τα στελέχη των Ε.Δ & Σ.Α

ήταν η πρώτη κοινωνική ομάδα που «στο-

χοποιήθηκε» για την σχετικά ενωρίτερη

συνταξιοδότησή της, παραγνωρίζοντας το

γεγονός των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ της άσκη-

σης του λειτουργήματός των, το γεγονός

ότι εισέρχονται/κατατάσσονται  ενωρίς στις

τάξεις του στρατεύματος/ αστυνομίας,

αλλά και ότι αποστρατεύονται σε εκτέλεση

του νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών.

Επίσης παραβλέπεται το γεγονός ότι οι ει-

σερχόμενοι στις τάξεις των Ε.Δ &Σ.Α μετά

το 2011 έχουν ως ασφαλιστικό φορέα το

ΙΚΑ. Διαισθάνομαι ότι η βιασύνη εφαρμογής

του νέου τρόπου υπολογισμού των συν-

τάξεων και στο στελεχιακό δυναμικό των

Ε.Δ &Σ.Α υποκρύπτει ίσως το Ισοδύναμο

ακύρωσης των αποφάσεων του Σ.τ.Ε, πράγ-

μα ανεπίτρεπτο.

Κατόπιν αυτών οι εν αποστρατεία αξιω-

ματικοί των Ε.Δ και των Σ.Α, καθώς και τα

μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων,

επειδή υπέστησαν ανισοβαρείς περικοπές

σε σύγκριση με όλους τους άλλους κλάδους

εργαζομένων πρέπει να έχουν διαφορετική

αντιμετώπιση ή και να εξαιρεθούν από τις

διατάξεις του νομοσχεδίου για το ασφαλι-

στικό προτείνοντας τους άξονες στους

οποίους πρέπει να στηριχθεί όπως παρα-

κάτω:

-Διατήρηση του μισθολογίου για τα στε-

λέχη των Ε.Δ &Σ.Α, ως ειδικού και σύνδεσή

του με το αντίστοιχο των δικαστικών.

- Τα ταμεία των Ε.Δ &Σ.Α να μην ενταχθούν

στο Ε.Τ.Ε.Α καθότι δεν είναι επικουρικά. Τα

ταμεία ήταν υγιή και βιώσιμα χάριν των ει-

σφορών των μετόχων αλλά και από την

αξιοποίηση της περιουσίας τους. Δυστυχώς

σήμερα συνεπεία εφαρμογής λαθεμένων

εκ του αποτελέσματος πολιτικών έχουν

οδηγηθεί στην κατάσταση της πτώχευσης.

Σημειωτέον ότι ως κλάδος δεν είχαμε επι-

κουρική ασφάλιση, που σημαίνει ότι το

κράτος δεν συμμετείχε στην ασφάλειά μας.

-Επειδή τα ταμεία μας δεν είναι επικουρικά,

πρέπει το μέρισμα από το Μ.Τ.Σ αλλά και

το βοήθημα από το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ να μην

υπολογίζονται στο άθροισμα των συνταξί-

μων αποδοχών μας.

-Σύνδεση των συντάξεων των στελεχών

στην εφεδρεία με τους μισθούς των εν

ενεργεία στελεχών, προκειμένου ως συν-

ταξιούχοι να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή

διαβίωση. Αποσύνδεση σημαίνει θάνατος.

Κατά την άποψή μου τα συναρμόδια

υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας

του Πολίτη πρέπει να επανεξετάσουν τις

ήδη ισχύουσες αλλά και τις προτεινόμενες

ρυθμίσεις του ασφαλιστικού και συνταξιο-

δοτικού των ε.ε και ε.α στελεχών των Ε.Δ

& Σ.Α προκειμένου να διατηρηθεί «ο ειδικός

Χαρακτήρας» και η «ιδιαιτερότητα του λει-

τουργήματος» όχι για λόγους διάκρισης

αλλά για λόγους ουσιαστικής εφαρμογής

του Συντάγματος και της εκπλήρωσης της

κρατικής τους αποστολής.

Προς το σκοπό αυτό η ΕΑΑΣ της οποίας

έχω την εξαιρετική τιμή να είμαι Πρόεδρος

προσπαθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων

της και σε αγαστή συνεργασία με τις αντί-

στοιχε θεσμικές ενώσεις του Π.Ν και  της

Π.Α να αναδείξει τα παραπάνω θέματα και

να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές συνέπειες,

είτε μέσω της νομικής οδού, όπως το

έπραξε με την προσφυγή στο Σ. τ.Ε και την

παρέμβασή της στο Ελ. Συν. είτε με την

επεξεργασία θέσεων και προτάσεων άλλων

φορέων.

Σε παλαιότερο άρθρο μας (Ε.Η μηνός

Ιουλίου του 2015).είχαμε αναφερθεί ότι

μπορούμε να επιτύχουμε με τις προυπο-

θέσεις που αναφέραμε τότε και τις οποίες

επαναφέρουμε. Μόνο ομονοούντες και

συμβάλλοντας αναλόγως στα δημόσια οι-

κονομικά μπορούμε να ορθοποδήσουμε

ως οικονομία και ως Χώρα. Το Παράδειγμα

πρέπει δα δοθεί από την πολιτειακή και

πολιτική εξουσία.

Ειδικό Μισθολόγιο
Ασφαλιστικό

και Απόστρατοι
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΑΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι την 10η Απριλίου 2016, ημέρα Κυριακή στο Λιτόχωρο

Πιερίας θα τελεστεί μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των υπέρ

πατρίδος πεσόντων ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής και Στρατού, κατά

την ομώνυμη μάχη του Λιτοχώρου την 30/31-3-1946.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, θα πρέπει να το προμηθευτούν οι

ίδιοι και να ενημερώσουν τον Σύνδεσμο Πιερίας για να συμπεριληφθούν στο

σχετικό πίνακα. Η ευταξία, η σεμνότητα και η ευπρέπεια ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επι-

κρατήσουν, προς αποφυγή οιασδήποτε πολιτικής εκμετάλλευσης της εκδήλωσης

αυτής.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Αδαμόπουλος

(6947/071556)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Β’ Πάροδος Μεγ. Αλεξάνδρου 3,

τηλ. 23510/34337, fax:2351/500499 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣΗΜ.: Η ΕΑΑΣ θα συμμετάσχει στην εν λόγω εκδήλωση και θα διαθέσει

ένα λεωφορείο το οποίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 9 Απριλίου 2016

και θα επιστρέψει την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.

Δηλώσεις συμμετοχής στον Αστ. Δντή ε.α. κ. Ντούφα Χρήστο, τηλ.

6945/778610

ή στην Γραμματεία ΕΑΑΣ, τηλ. 210/3633797 εσωτ. 15.

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ για την 

απώλεια των Αξκών του ΠΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΘΕΜΑ: Μείζον Αεροπορικό Ατύχημα Ε/Π ΑΒ-212 ΠΝ28

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού εκφράζει τα θερμά της συλ-

λυπητήρια στις οικογένειες των Αξιωματικών του Πολεμικού μας Ναυτικού

καθώς και στην ευρεία οικογένεια του ΠΝ  και της Δκσης Ε/Π Ναυτικού (ΔΕΝ),

για την απώλεια των συναδέλφων Μελών του Πληρώματος του Ε/Π ΠΝ 28,

που κατέπεσε τις πρωινές ώρες της σήμερον στο Αιγαίο Πέλαγος άνωθεν

της Ν. Κινάρου.

Για άλλη μια φορά η οικογένεια των Ε.Δ. χάνει  παιδιά της κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας, που αγωνίζονται συνεχώς για να διατηρούν την

Εθνική Ανεξαρτησία και Εδαφική Ακεραιότητα της Πατρίδας. 

Υποπλοίαρχος Αναστάσιος Τουλίτσης,  Υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς

και Ανθυπασπιστής Ελευθέριος Ευαγγέλου έπεσαν υπέρ Πατρίδας. Αιωνία

τους η Μνήμη.
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Στις αρχές του 1915 κατά τον Α’ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο η Ρωσία πιεζόμενη

από τις νίκες των Γερμανών και την προ-

έλαση των Τούρκων στον Καύκασο, ζή-

τησε από την Γαλλία και την Αγγλία να

δημιουργήσουν ένα αντιπερισπασμό

εναντίον της Τουρκίας. Οι σύμμαχοι

σχεδίασαν με προχειρότητα την κα-

τάληψη των στενών των Δαρδανελίων

στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και ζήτησαν

από τον Βενιζέλο να συμμετάσχει στην

επιχείρηση. Για τον Έλληνα πρωθυ-

πουργό ήταν η ευκαιρία που έψαχνε

προκειμένου να εισέλθει η Ελλάδα

στο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ1. 

Το Σχέδιο Μεταξά. 

Μετά την υπογραφή των συνθηκών

των Βαλκανικών Πολέμων2 η Τουρκία

δεν ανεγνώρισε την κυριαρχία της

Ελλάδος επί των νήσων του Αιγαίου

(Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία). Προς ανάκτηση της

ναυτικής της κυριαρχίας στο Αιγαίο, παρήγγειλλε δύο υπερ-

σύγχρονα θωρηκτά νέου τύπου (ντρέντνωτ) από την Μ.

Βρετανία. Ο Βενιζέλος ανήσυχων για την αντιμετώπιση αυτής

της απειλής παρήγγειλε με καθυστέρηση από την Γερμανία

ένα νέο τύπου πολεμικό πλοίο το «Σαλαμίς» και αγόρασε από

τις ΗΠΑ δύο παλαιά θωρηκτά. Επειδή ήταν ορατός ο κίνδυνος

η Τουρκία να παραλάβει τα πλοία, προτού η Ελλάδα να έχει

δυνατότητα να την αντιμετωπίσει, ο Βενιζέλος ζήτησε από

τον αντισυνταγματάρχη Ι.Μεταξά, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου3,

να καταρτίσει ένα σχέδιο για την εξουδετέρωση αυτής της

απειλής. Τον Απρ του 1914 ο Μεταξάς κατήρτισε ένα λεπτομερές

σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο Ελληνικός στρατός θα αποβι-

βαζόταν στην Καλλίπολη, προκειμένου να αποκτήσουμε δια-

πραγματευτικά ανταλλάγματα σε περίπτωση απώλειας νήσων

του Αιγαίου. Η επιτυχία του σχεδίου στηριζόταν σε δύο προ-

ϋποθέσεις: Την ναυτική κυριαρχία της Ελλάδος και την κήρυξη

του πολέμου μετά την απόβαση των Ελληνικών στρατευμάτων.

Οι όροι αυτοί εξασφάλιζαν την επιτυχία της επιχειρήσεως. Σε

διαφορετική περίπτωση θα ευρισκόμεθα αντιμέτωποι πολλα-

πλασίων δυνάμεων χωρίς ελπίδα νίκης. Ο Μεταξάς με υπόμνημα

του κατέδειξε στον Βενιζέλο ότι αυτό που ήταν δυνατόν τον

Απρ του 1914 δεν ήταν δυνατόν το Φεβ του 1915, γιατί είχε

χαθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Η Τουρκία μετά την είσοδο

της στον πόλεμο αύξησε τις στρατιωτικές της δυνάμεις και

ναρκοθέτησε τα στενά. Την 17 Φεβ 1915 ο Μεταξάς υπέβαλλε

στον Πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο την παραίτηση από τον στρατό

γιατί διαφωνούσε με την συμμετοχή της Ελλάδος στην Αγγλο-

γαλλική αποβατική επιχείρηση της Καλλιπόλεως.

Η Παραίτηση Βενιζέλου

Ο Βασιλεύς συγκάλεσε το Συμβούλιο του Στέμματος, όπου

την 18 και 20 Φεβ συζητήθηκε για το αν θα έπρεπε να εμπλα-

κούμε ή όχι στην επιχείρηση. Εκ των συμμετασχόντων οι πε-

ρισσότεροι πρότειναν στον Βασιλέα να εγκρίνει την πρόταση

του πρωθυπουργού του. Την 21 Φεβ ο Κωνσταντίνος ανακοίνωσε

ότι δεν συμφωνούσε να συμμετάσχει η Ελλάδα στην εκστρατεία

των Δαρδανελίων. Την επομένη ο Βενιζέλος παραιτήθηκε. Οι

σύμμαχοι 4 μήνες μετά αποχώρησαν από την Καλλίπολη με

μεγάλες απώλειες (240.000 άνδρες και 12 μεγάλα πολεμικά).

Η Αρχή του Δράματος 

Για την πατρίδα μας όμως άρχιζε το κεφάλαιο του Εθνικού

διχασμού, μεταξύ του Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου. Ο

πρώτος πίστευε ότι η ουδετερότητα θα μας

επέτρεπε την διατήρηση των κερδών των

βαλκανικών πολέμων και θα μας προστάτευε

τους ελληνικούς πληθυσμούς στην Μικρά

Ασία. Ο Βενιζέλος τολμηρός και οραματιστής

έβλεπε την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας

με την είσοδο της Ελλάδος  στο πόλεμο

στο πλευρό των συμμάχων. Υπήρξαν δύο

ισχυρές προσωπικότητες με τεράστια δη-

μοτικότητα. Ο λαός συντάχθηκε μαζί τους

και διχάσθηκε βαθειά, γεγονός συνεχώς

επαναλαμβανόμενο στην ιστορία μας. Εάν

η λογική και η σύνεση είχαν υπερισχύσει

του τυφλού πάθους και του εγωισμού,

ενωμένοι θα είχαμε αποφύγει την «Μικρα-

σιατική Καταστροφή».  

Βιβλιογραφία

α.Ιωάννης Μεταξάς, Το Προσωπικό του Ημερολόγιο, Εκδόσεις

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε  Αθήνα 1962

β.Σπύρου Β. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελ-

λάδος, ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε Αθήνα 1966.

γ.Αρθρογραφία Ε. Βενιζέλου και ι. Μεταξά, Η Ιστορία του

Εθνικού Διχασμού, Εκδοτικός Οίκος Κυρομάνου, Θεσσαλονίκη

1994

1Αντάντ ή «Εγκάρδια Συνεννόηση» (Entente Cordiale) ονομάζεται

η συμμαχία μεταξύ Γαλλίας και Η. Βασιλείου κατά τον Α’ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο.
2 Πρόκειται για τις συνθήκες Λονδίνου, Βουκουρεστίου και

Αθηνών που υπεγράφησαν το 1913.
3 Την εποχή εκείνη ο Αρχηγός του Επιτελείου δεν ήταν και ο

ανώτατος διοικητής του Στρατού, όπως ισχύει σήμερα.

H Απαρχή του Εθνικού Διχασμού

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

«Δὲν ὑπάρχει μεγαλυτέρα κατάρα εἰς

ἕνα τόπον, παρά ὅταν πολιτικοί του τελείως

ἀκατάρτιστοι εἰς τὴν τέχνην τοῦ πολέμου,

ἔχουν τὴν ἀξίωσιν να σχεδιάζουν καὶ πολεμικὰς

ἐπιχειρήσεις». 

Ἰωάννης Μεταξᾶς 25 Οκτ 1934  

Ο Κονδύλης το 1932 Η Απόβαση στην Καλλίπολη

Στο επιβλητικό Νεοκλασικό Μέγαρο

της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυ-

νάμεων (ΛΑΕΔ) –Δωρεά του ευπατρίδη

Αξιωματικού Πέτρου Σαρόγλου– ο Σύν-

δεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ελ-

ληνικού Στρατού Αθηνών και Προαστίων, πραγματοποίησε,

δια της πρώτης εμφανίσεώς του στην κοινωνία (ντεμπούτο),

την 29/1/2016 ελληνική παραδοσιακή εκδήλωση, με κοπή

της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας, καθώς και συνεστίαση

των μελών και φίλων των αναφερομένων στο παρόν φορέ-

ων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι: ταξίαρχος Α. Τσιμόγιαννης

εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, Α. Μαζαράκης

Αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος του Δημάρχου Φιλοθέης – Ψυχικού

Παντελή Ξυριδάκη, από την ΕΑΑΣ ο Διευθύνων Σύμβουλος

Συνταγματάρχης Ν. Καίσαρης και ο σύμβουλος Αντισυνταγ-

ματάρχης Π. Κράγκαρης, από τον Σύνδεσμο Αποστράτων

Αθηνών – Προαστίων ο γράφων το παρόν πρόεδρος και τα

μέλη ΔΣ Ταξίαρχος Ε. Μουμπάρας, Υποστράτηγοι Α. Μακρο-

γιάννης και Κ. Παπακώστας, Συνταγματάρχης Β. Μαντασσάς,

Αντισυνταγματάρχης Ι. Παπακώστας αντιπρόεδρος, μέλη από

τον Σύλλογο Ελληνικού Λαογραφικού και Ιστορικού Ομίλου

με τη νέα πρόεδρο δικηγόρο Α. Σταθοπούλου, που είχαν μαζί

με τον Σύνδεσμο Αποστράτων από κοινού την επιμέλεια και

συνδιοργάνωση της εκδηλώσεως, πολλοί προσκεκλημένοι

των φορέων, ο δημοσιογράφος Χ. Κωνσταντόπουλος, εκπρό-

σωποι του Συνδέσμου Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανα-

τολής Ριμινιτών – Ιερολοχιτών με τον Βετεράνο Ζάχο Χατζη-

φωτίου, τον πρόεδρο ΔΣ Κ. Μονογυιό, Γεωργία Φλωρεντή-

Παπουτσάκη Γεν. Γραμματέα, ο πρώην ευρωβουλευτής Γ.

Κουντουλάκος, από τους προσκόπους Φιλοθέης ο αρχηγός

του 1ου Συστήματος Θ. Αλεξούδης και άλλοι βαθμοφόροι,

μέλη των λεσχών Lions Αττικής και πολλοί φίλοι του Στρατού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: Δέηση «επί τη εισόδω εις

ΝΕΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ» από τον προϊστάμενο Ι. Ναού Αγ. Φιλοθέης

που γιορτάζει 19 Φεβρουαρίου πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη

Διονύσιο, προσφωνήσεις, κοπή και διανομή βασιλόπιτας,

επίδειξη παραδοσιακών χορών από το χορευτικό συγκρότημα

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με χοροδιδάσκαλο τον Στάθη Κα-

λογερόπουλο, Δείπνο, Ψυχαγωγικό πρόγραμμα από την ορ-

χήστρα της ΑΣΔΥΣ με διευθυντή τον Λοχαγό Μ. Χασούρη και

καλλιτέχνες Υπολοχαγό Α. Καλπακίδη, Επιλοχία Θ. Σαμαρά

στο τραγούδι, επιλοχίες Ν. Παυλή, Ν. Σαμαρά, Π. Τερζή, Κ.

Ζώτο, οπλίτη Κ. Κιόση, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς σε

επαγγελματισμό, αρμονία και απόδοση.

Η από κοινού παρουσία εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιω-

ματικών στον Στρατιωτικό Οίκο της ΛΑΕΔ δείχνει για μία ακόμη

φορά τους ακατάλυτους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ στε-

λεχών του ενεργού στρατού και στελεχών του καλούμενου

«εφεδρικού στρατού» που σε περίπτωση ανάγκης, θα στελε-

χωθεί με Αξιωματικούς – Ηγήτορες που βρίσκονται τώρα σε

κατάσταση αποστρατείας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΕΔ

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

ΟΣύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου

ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων της περιοχής

του ΟΣΜΑΕΣ στην Κάρυστο ότι το ενδιαφέρον που έχει

εκδηλωθεί από ξένους επιχειρηματίες να αγοράσουν

οικόπεδα στην Κάρυστο, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά

ώριμο στάδιο. Η τιμή αγοράς, μετά από πολλές συζητήσεις

με τους εκπροσώπους τους καθορίστηκε αδιαπραγμάτευτα

60.000€, ανεξάρτητα από τη θέση του οικοπέδου.

Εκτός από αυτούς που έχουν εκφράσει επιθυμία μέχρι

σήμερα να πουλήσουν την ιδιοκτησία τους δύνανται, και

αυτό είναι ευκταίο,να δηλώσουν και άλλοι στην ίδια πάντοτε

τιμή. Οσοι λοιπόν επιθυμούν μπορούν να  αποστείλουν

στον σύλλογο επιστολή με τα στοιχεία του οικοπέδου

(Οικοδ.Τετράγωνο, Αριθ.Οικοπ), τη διεύθυνση και τα

τηλέφωνα τους δηλώνοντας ότι πωλούν το οικόπεδο και

ότι εξουσιοδοτούν τον σύλλογο να μεταβιβάσει τα στοιχεία

τους στην εταιρία που εκπροσωπεί τους επενδυτές. Η

διεύθυνση του συλλόγου για την αποστολή σύντομα της

επιστολής είναι Βερανζέρου 30, Αθήνα, ΤΚ 10432. 

Οσοι επιθυμούν να πουλήσουν μπορούν να απευθύνονται

απευθείας στην εταιρία εκπροσώπων των επενδυτών στη

διεύθυνση: KAPERONI BFG, Διονυσίου 128, Μαρούσι Αθήνα

ΤΚ 15124. Επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων στα τηλέφωνα

210-6104440 και 6949-978712 με τον υπεύθυνο Μαγκανάρη

Παντελή.

Για να μη υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις ή ερωτήματα

επισημαίνεται ότι ο ρόλος του συλλόγου είναι καθαρά

ενημερωτικός και συντονιστικός για την επίτευξη καλύτερου

αποτελέσματος Οι υποψήφιοι αγοραστές εξαρτούν τη

διατήρηση και ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος τους από

την προσφορά πώλησης όσο το δυνατόν περισσότερων

οικοπέδων.

Επομένως είναι σκόπιμο τα μη μέλη του συλλόγου μας

να εγγραφούν, ώστε η εκπροσώπηση μας να έχει

μεγαλύτερη δυνατή μαζικότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μ. Σταματογιαννάκης Αθ. Δημητρίου

Πρόεδρος  ΔΣ Γραμματέας ΔΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Δεν είμαι οικονομολόγος, και επομένως το κείμενο της πα-

ρούσης, γενικά στην φορολογία, έχει σχέση με την απλή

λογική και με την εμπειρία μου ως δημόσιος λειτουργός επί

μία τεσσαρακονταετία.

Είναι γεγονός ότι, κατά καιρούς με διαφόρους νόμους που

ψηφίζει η εκάστοτε Κυβέρνηση, επάνω στα θέματα γενικά της

φορολογίας και όταν κάποιες κοινωνικές ομάδες θεωρούν ότι

αδικούνται, αρχίζουν τα προβλήματα. Στη συνέχεια η Κυβέρνηση

στην προσπάθεια της να διορθώσει την αδικία αυτή, ψηφίζει

διορθωτικό ή άλλο Νόμο και αδικεί άλλη κοινωνική ομάδα και

έτσι το γαϊτανάκι των αντιδράσεων συνεχίζεται, χωρίς ποτέ να

μπορεί να σταθεροποιηθεί η φορολογία.

Κατά την γνώμη μου, το πρόβλημα δημιουργείται, διότι

όλες οι Κυβερνήσεις και η παρούσα ακόμη χειρότερα λόγω

ιδεοληψιών, προσπαθεί να συνδυάσει τα τέσσερα βασικά

στοιχεία στον φόρο εκάστου πολίτη, που είναι: ο φόρος εισο-

δήματος, Συνταξιοδοτικές εισφορές, περιουσιακά στοιχεία και

η φοροδιαφυγή. Αυτό κατά την γνώμη μου είναι λάθος, το

κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, δεν έχει καμία σχέση με

το άλλο και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξετάζονται το κάθε

ένα χωριστά, χωρίς να επηρεάζεται η Κυβέρνηση για το ένα

από το άλλο.

- Φόρος εισοδήματος: Να υπάρχει ένας και μοναδικός Νόμος

με ένα άρθρο, όλα τα εισοδήματα να φορολογούνται εξ ίσου,

χωρίς καμία εξαίρεση, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

μέχρι τον καστανά. Με ποσοστό 10%, 20%, 30% επί του καθαρού

εισοδήματός των, ανάλογα των αναγκών και της αναπτυξιακής

πολιτικής της χώρας μας. Έτσι θα συμμετέχουν εξ ίσου όλοι οι

Έλληνες φορολογούμενοι στον κρατικό Κορβανά, ο κάθε ένας

όμως, ανάλογα με το εισόδημά του, χωρίς καμία παρέκκλιση.

Το δε ποσοστό θα καθορίζεται, ανάλογα με τις ανάγκες και τις

υποχρεώσεις του Κράτους. Για τους επενδυτές τέλος που θα

απασχολήσουν εργατικό δυναμικό, θα πρέπει να υπάρξει ένας

χρόνος χάριτος, 2-3 χρόνια για την προσαρμογή της Επιχείρη-

σης.

- Συνταξιοδοτικές Εισφορές: Αυτές κατά την γνώμη μου θα

πρέπει να  καθορισθούν οι εισφορές

ανάλογα με τα έσοδα ενός εκάστου

και θα ανταποκρινονται στην αντί-

στοιχη σύνταξη. Έτσι ώστε να μπο-

ρεί ο πολίτης να πληρώνει την

συνταξιοδοτική εισφορά του, που

επίσης θα γνωρίζει τι σύνταξη θα

πάρει με την εισφορά που δίνει.

- Περιουσιακά Στοιχεία: Τα περιουσιακά στοιχεία (σπίτια, κα-

ταστήματα, χωράφια κ.λπ.) δεν θα πρέπει να φορολογούνται

εάν δεν αποδίδουν εισόδημα, διότι είναι άδικο. Επίσης εάν

υπάρχει ανάγκη Οικονομική όπως τώρα, τότε το Κράτος θα

μπορεί να φορολογεί τα ακίνητα για κάποιο χρονικό διάστημα,

αλλά μόνο αυτά που χρησιμοποιούνται, είτε για κατοικία, είτε

για επαγγελματική στέγη.

- Φοροδιαφυγή: Το πρώτο που πρέπει να αποφασισθεί είναι

να γίνει αυστηρότατος ο νόμος, γι’ αυτούς που φοροδιαφεύγουν

με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Να υπάρχει ειδική υπηρεσία

στο Υπουργείο, από ικανούς και υπεύθυνους δημόσιους λει-

τουργούς για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής. Σήμερα είναι

γνωστόν στους πάντες ότι στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή καλά

κρατεί και κανείς σχεδόν δεν ασχολείται με το σοβαρό αυτό

θέμα. Π.χ. ολόκληρος Υπουργός, απ’ ότι διαβάσαμε στις εφη-

μερίδες, λέει: «...ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο ευρώ...»

και δεν συμβαίνει τίποτε. Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται πα-

ρακάτω. Έτσι λοιπόν! λέει ο φορολογούμενος, που είναι

σήμερα αβάστακτοι οι φόροι, γιατί να μην φοροδιαφύγω, αφού

σχεδόν δεν θα μου κάνουν τίποτε, έστω και εάν με συλλάβουν

να φοροδιαφεύγω.

Πέραν αυτών, είναι επιβεβλημένη ανάγκη να οργανωθεί το

Κράτος, με ουσιαστική και αποδοτική λειτουργία, δηλαδή: Να

υπάρχει Ιεραρχία, που θα βγαίνει μέσα από τον αυτό Κλάδο

(ως οι Ένοπλες Δυνάμεις) με δικαιώματα και υποχρεώσεις

(Τμηματάρχες, Διευθυντές, Επιθεωρητές, Γενικοί Επιθεωρητές).

Έτσι! ώστε όλοι να ελέγχονται

για το έργο των. Βέβαια! γι’

αυτά που επισημαίνω, είναι

βασικό να μην υπάρχει δυ-

νατότης Κομματικής Επέμβα-

σης, άλλως κτίζουμε και πάλι

στην άμμο.

Η μέχρι σήμερα εκτίμησή

μου δυστυχώς είναι αποκαρδιωτική, διότι! όλες οι Κυβερνήσεις

μετά την μεταπολίτευση, άλλες λίγο άλλες πολύ, έκαναν ότι

μπορούσαν για να διαλύσουν τον λειτουργικό ιστό του Δημοσίου,

για να δημιουργήσουν Κομματικό πραιτοριανό Στρατό του κόμ-

ματός των. Δυστυχώς και η σημερινή αριστερή ιδεολογικά Κυ-

βέρνηση κινείται στα ίδια χνάρια των προηγούμενων Κυβερνή-

σεων, προσπαθώντας να οργανώσει και μάλιστα απροκάλυπτα,

στο δημόσιο τον δικό του πραιτοριανό στρατό.

Έτσι! έχει χαθεί και από αυτή την Κυβέρνηση, κάθε φως ελ-

πίδας του Ελληνικού Λαού για οικονομική ανάκαμψη και εθνική

ανεξαρτησία.

«Στις Βουλευτικές εκλογές πρέπει να ψηφίζουν όλοι, διότι οι

κακοί πολιτικοί εκλέγονται από τους καλούς πολίτες, που δεν

πηγαίνουν να ψηφίσουν» (George Nathan, Αμερικανός Κριτι-

κός).

Το φορολογικό πρόβλημα της χώρας μας

«Η δικαιοσύνη είναι πηγή

όλων των αρετών» 

(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)“

“

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Α
φορμή του παρόντος άρθρου είναι η

πρόσφατη συνύπαρξη εξαιρετικά με-

γάλων γενικών εσωτερικών ζητημάτων

στις ημέρες μας, που προκαλούν φοβικά

σύνδρομα στους Έλληνες.

Μεταξύ αυτών προέχουν: Η μακροχρόνια γενικευμένη οικο-

νομική κρίση από τη φτώχεια των Μνημονίων, το επονομαζόμενο

«προσφυγικό» που απειλεί  τον εποικισμό της χώρας από Μου-

σουλμανικά φύλα και αλλοίωση της σύνθεσης του σημερινού

Ελληνικού πληθυσμού, οι εξάρσεις των εχθρικών βλέψεων

ξένων δυνάμεων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας,

η αναβολή χαράξεων κοινών και ενιαίων πολιτικών για την αν-

τιμετώπιση όλων των αρνητικών γενικών εσωτερικών ζητημάτων

και προπαντός των φοβικών συνδρόμων των Ελλήνων στο

πλαίσιο της Ε.Ε. κ.ά. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας είναι συμπαγείς

ισχυρές και αποτελεσματικές δημόσιες δυνάμεις, επομένως,

είναι αναμενομένη η πρόσκλησή τους να  εκτελούν πρόσθετες

τρέχουσες  εξαντλητικές ποικίλες αποστολές σε ασύλληπτα

μικρούς χρόνους και με άριστα αποτελέσματα, όπως είναι οι

πρόσφατες  κατασκευές και συντηρήσεις καταυλισμών διερ-

χομένων αλλοδαπών προσφύγων-μεταναστών από τη χώρα

(Hot Spots), χωρίς να μειώνεται η ετοιμότητα που επιβάλλεται

από τις κύριες αποστολές τους, 

Της εμπλοκής των Ε.Δ. και Σ.Α. στα εσωτερικά αυτά ζητήματα

για τη χώρα, προηγείται η παρότρυνση δια βοής της  Ελληνικής

Κοινωνίας δια των ΜΜΕ. Δευτερευόντως ακολουθεί η εντολή

από τους ιθύνοντες των πολιτειακών και πολιτικών δομών της

χώρας. Δείγματα της διάκρισης αυτής αποτελούν οι  πρόσφατες

παραινέσεις να αναλάβουν ενεργό πρωτεύοντα ρόλο οι Ε.Δ.

στην αντιμετώπιση  του «προσφυγικού ζητήματος», παράλληλα

με τις κύριες αποστολές τους στην άμυνα της χώρας. 

Τούτων δεδομένων, η ετοιμότητα των Ε.Δ. και των Σ.Α. για

την έγκαιρη ανάμιξή τους σε όλα τα σοβαρά εσωτερικά

ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες είναι τόσον απαραίτητη

σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε.  

Στο προσεχές μέλλον η διαρκής ετοιμότητα αυτή θα διευ-

ρύνεται όλο και περισσότερο, εφόσον   η φτώχεια των

μνημονίων θα απειλήσει επικίνδυνα τη συνοχή των Ελλήνων

στο εσωτερικό (προσφέροντας ασφάλεια εργασίας στην πα-

ραγωγή βασικών ειδών διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης),

εφόσον ο συνδυασμός της διαπιστωμένης υπογεννητικότητας

των Ελλήνων με τους ενδεχόμενους ξενόφερτους εποικισμούς

Ελληνικών περιοχών θα κλονίσει την πληθυσμιακή σύνθεση

του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού,  εφόσον ενταθούν ακόμη

περισσότερο οι επεκτατικές ορέξεις των εχθρών της Ελλάδας

σε βάρος των παντοειδών κυριαρχικών δικαιωμάτων ( όπως

διαφαίνεται ότι θα συμβεί σε επώνυμες νησίδες του Αιγαίου),

εφόσον αναπάντεχα επέλθουν καταστρεπτικές Θεομηνίες στη

χώρα ( έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν), εφόσον...,

όταν... κ.λπ.

Με άλλους λόγους, οι Ε.Δ και τα Σ.Α. οφείλουν να σχεδιάσουν

άμεσα και επεκτείνουν την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση

τρεχουσών  μη εμπόλεμων εσωτερικών ζητημάτων εξ ιδίων,

που προκαλούν φοβικά σύνδρομα στον Ελληνικό πληθυσμό.

Άλλωστε, η ιστορική μνήμη έχει αποδείξει ότι οι κάθε είδους

προσδοκίες αποτελεσματικών και έγκαιρων συμμαχικών είτε

ανθρωπιστικών βοηθειών από ξένες δυνάμεις,  αποτελούν

φρούδες ελπίδες, διότι οι εξάρσεις των  κινδύνων εντός της

χώρας μας εξαπλώνονται ταχύτατα παντού και επηρεάζουν

αυτόματα  την αντίστοιχη ευρωστία των άλλων χωρών, συμ-

περιλαμβανομένων των χωρών  της Ε.Ε. Αποτελεί ουτοπία,

επομένως, η προσδοκία ξένης ουσιαστικής και επαρκούς

βοήθειας όποτε γίνει υποχρεωτική η αντιμετώπιση παρόμοιων

γενικών εσωτερικών ζητημάτων. Τέτοιες παρεμβάσεις δεν πε-

ριγράφονται σαφώς στις αντίστοιχες εταιρικές ή  συμμαχικές

συνθήκες για να είναι υποχρεωτικές για τις ξένες δυνάμεις.

Απτό παράδειγμα αποτελεί ο πρόσφατος αποκλεισμός των

συνόρων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών λόγω των κορυφώσεων

των μετακινήσεων Μουσουλμάνων  δια μέσου της χώρας

μας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει αβοήθητη τα διογκούμενα

πλήθη των εισερχόμενων αλλοδαπών εντός των Ελληνικών

ορίων, υφιστάμενη τις επιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων

που ανακύπτουν ( υγειονομικών, πληθυσμιακών, οικονομικών

και άλλων). 

Η αναγκαία αυξημένη ετοιμότητα των Ε.Δ. και Σ.Α., πέραν

των κύριων αποστολών τους, προϋποθέτει πολύ στενή συ-

νεργασία μεταξύ τους και με την ΕΥΠ δια την πρόληψη των μη

αναστρέψιμων επιπτώσεων των  παραπάνω αρνητικών ζητη-

μάτων και όχι μόνο. Είναι, πρωτίστως, απαραίτητη η αναβάθμιση

και συμπλήρωση των υφισταμένων  υλικοτεχνικών υποδομών

και των αυξημένων οικονομικών πόρων, περιλαμβανομένων

των εισοδηματικών ενισχύσεων των στελεχών και λοιπού

προσωπικού τους. Οι διαχρονικές φθίνουσες μεταβολές του

εισοδήματος του προσωπικού που επιβλήθηκαν από τα Μνημόνια

από το 2010, θα πρέπει να αναστραφούν άμεσα και με ταχείς

ρυθμούς να βελτιωθούν όσο χρειάζεται.  Με τις γενόμενες

αλλεπάλληλες νομοθετημένες περικοπές μισθών και συντάξεων,

την ουσιαστική κατάργηση των συντελεστών κατά ιεραρχικό

βαθμό, τις εξαντλητικές τακτικές και έκτακτες φορολογίες και

κάθε είδους εισφορές,  την άρνηση επιστροφής ακόμη και

των οφειλομένων αδικαιολόγητων και αντισυνταγματικών πα-

ρακρατήσεων εκ των αποδοχών τους, (με βάση οριστικές δι-

καστικές αποφάσεις) έχουν εξαντληθεί οι εισοδηματικές αντοχές

και προφανώς οι ζητούμενες πρόσθετες αποδόσεις τους.

Επομένως, χωρίς να προηγηθούν οι αποκαταστάσεις των

αδικιών σε βάρος τους, δεν είναι εφικτή η αύξηση της ετοιμό-

τητας των Ε.Δ. και Σ.Α. προκειμένου να αντιμετωπίσουν απο-

τελεσματικά οποιαδήποτε ζητήματα πέραν της θεσμοθετημένης

αποστολής τους. Πιο συγκεκριμένα, όσο απαραίτητη είναι η

κορύφωση της ετοιμότητας των Ε.Δ. και Σ.Α. σήμερα, άλλο

τόσο χρειάζεται η αποκατάσταση των ήδη μειωμένων υλικο-

τεχνικών υποδομών και των εισοδηματικών αντοχών του προ-

σωπικού τους άμεσα. Οι ιθύνοντες, δηλαδή, οφείλουν να δια-

τηρήσουν την υψηλή ετοιμότητα των Ε.Δ. και Σ.Α.  χωρίς

μειώσεις στην  εκπαίδευση, στην πειθαρχία, στο υψηλό  ηθικό,

στην ομοψυχία και στις λοιπές προϋποθέσεις απρόσκοπτης

διεξαγωγής  των θεσμικών κύριων αποστολών τους.    

Άλλωστε, οι βασικές και αδιαπραγμάτευτες αφοσιώσεις των

Ε.Δ. και Σ.Α. μέχρι θανάτου στις κύριες αποστολές και ταυτόχρονα

στην αντιμετώπιση των παραπάνω σύγχρονων αρνητικών για

τη χώρα καταστάσεων δεν είναι περιστασιακές, αλλά αφορούν

και στις επόμενες γενεές που θα αναλάβουν τη σκυτάλη να

συνεχίσουν τον αγώνα επιβίωσης και ανάπτυξης του Ελληνικού

έθνους στο διηνεκές. 

Οι ευθύνες των ιθυνόντων είναι τεράστιες 

και «οι καιροί ου μενετοί»!

Απαραίτητη η κορύφωση 

της ετοιμότητας 

των Ε.Δ. - Σ.Α. τάχιστα

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Eμβλήματα (από αρ.): ΓΕΕΘΑ, Στρατ. Ξηράς, Πολ.Ναυτικού, Πολ.Ααεροπορίας,  ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικού, Λιμενικού



EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20166άρθρα

θέματα

Τις πταίει

Ερευνώντας επί τρεις και πλέον δε-

καετίες απόρρητους διπλωματικούς

φακέλους ξένων χωρών, οι οποίοι αναφέρονται στην

Ελλάδα μας, για διαχρονικούς ηγέτες της, σε στρατιωτικά

και πολιτικά γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζονται από

εναλλασσόμενες μορφές μεγαλείου και ταπείνωσης. 

Εν όψει της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, έκρινα

σκόπιμο να παραθέσω αποσπάσματα από τρία διπλω-

ματικά έγγραφα, τα οποία ανακάλυψα στα γαλλικά δι-

πλωματικά αρχεία, αφήνοντας τους αναγνώστες να προ-

βληματιστούν και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. 

Το πρώτοi υποβλήθηκε από το γάλλο λοχαγό Gineste,

το 1837, προς τον προϊστάμενό του στρατηγό Pelet.

Ιδού ένα απόσπασμα: 

«…Για την καταστολή των κινημάτων της Μεσσηνίας

και της Ακαρνανίας χρησιμοποίησεii τους Αρματολούς

(Palicares), ενώ το πεζικό του του τακτικού στρατού πα-

ρέμεινε στους στρατώνες…

…Δε θα μιλήσω για τα πολιτικά μειονεκτήματα που

έχει αυτή η επανεμφάνιση των παλαιών οπλαρχηγών,

των οποίων την επιρροή είχε το θάρρος να εξαλείψει ο

Καποδίστριας…

…Αυτά τα Παληκάρια (Palicares), στρατιώτες απείθαρχοι,

ακατάλληλοι για κάθε μορφή τακτικής και εχθροί κάθε

ανανέωσης είναι αξιοθαύμαστο, σε ό,τι μεμονωμένα

πράττουν. Ένα κομμάτι ψωμί και μια χούφτα ελιές είναι

η όλη τροφή τους. Πίνουν νερό από τα ρυάκια… κάνουν

μακρές πορείες στα βουνά χωρίς να κουράζονται. Κάθε

πέτρα, κάθε γκρεμισμένος τοίχος τους χρησιμεύει για

απόρθητο φρούριο…

…Κινούνται ανάμεσα στους θάμνους απαρατήρητοι

σαν τα φίδια. Είναι ένας αόρατος εχθρός ο οποίος κτυπά

και σκοτώνει χωρίς ν’ αποκαλύπτεται κατά τον τρόπο

των πολεμιστών του Ομήρου…»

Το δεύτεροiii έγγραφο με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου

1824 υποβλήθηκε από το γάλλο συνταγματάρχη Jourdain,

ο οποίος βρισκόταν στο Κρανίδι Πελοποννήσου, προς το

γάλλο Υπουργό Εξωτερικών. 

Ιδού χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

«Κύριέ μου,

Κάθε ελπίδα συμφιλίωσης έχει χαθεί. Χωρίς αμφιβολία

τα αντιμαχόμενα μέρη θα φθάσουν στη σύγκρουση. 

Η Γερουσία διαπραγματεύτηκε όσο μπορούσε, για να

οδηγήσει τα μέλη του Εκτελεστικού να ενωθούν μαζί

της… Έτσι για έναν άνθρωπο που ήθελαν να διώξουν

από την Εκτελεστική Εξουσία, θα φθάσουν μέχρι τον

εμφύλιο πόλεμο. 

Είναι πιθανόν να επικρατήσει η Γερουσία, αλλά πολύ

φοβούμαι ότι θα χαθεί πολύ αίμα…

Η Γερουσία αρχικά δεν κατηγορούσε παρά μόνον τον

κύριο Μεταξά. Τώρα κατηγορεί όλο το Εκτελεστικό και

τους υπουργούς.

…Τα κόμματα κινητοποιήθηκαν και όλα προμηνύουν

μεγάλες συμφορές…

…Δεν αντιλήφθηκαν ότι, στην κατάσταση που βρίσκονται

έναντι της Τουρκίας, η ένωση κάνει τη δύναμη…

…Νόμισαν ότι ο πόλεμος μεταξύ τους ήταν πιο ευγενές

μέσον για να επιτύχουν τα δίκαιά τους….

…Δεν υπάκουσαν παρά στη φωνή της δυσπιστίας, της

ζήλειας και της ματαιοδοξίας…»

Το τρίτοiv έγγραφο υποβλήθηκε από το γάλλο πρέσβη

στην Αθήνα, στις 15 Φεβρουαρίου 1877..

Ιδού ένα απόσπασμα:

«Η συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου

Στρατιωτικών, στη Βουλή, έδωσε την ευκαιρία έντονων

επιθέσεών της αντιπολίτευσης κατά του Καραϊσκάκη. Οι

κύριοι Μαυρομιχάληςv και Δεληγιώργης επέκριναν τον

υπουργό Στρατιωτικών για ένοχη αδράνεια, τώρα που οι

περιστάσεις απαιτούσαν προετοιμασία. 

Το δυναμικό του Στρατού

περιλαμβανομένης και της

Χωροφυλακής δεν είναι παρά

11.000 άνδρες και αυτός ο

αριθμός θα πρέπει να μειωθεί

στο μισό! Περίπου 5.000 άν-

δρες απαλλάχτηκαν από τη

θητεία, σαν άδεια που χορη-

γείται εύκολα ύστερα από

παρακλήσεις βουλευτών της

κάθε επαρχίας...

…Οι αξιωματικοί, εκτός με-

ρικών εξαιρέσεων, είναι μέ-

τριοι. Δεν ασχολούνται με τα

θέματα του επαγγέλματός

τους, και για να πούμε την αλήθεια, δεν ενθαρρύνονται

από τα ήθη μιας χώρας, όπου η αξία προκαλεί ζήλια και

όπου η εξέλιξη σε όλους του τομείς των δημοσίων

υπηρεσιών είναι ζήτημα προστασίας και βουλευτικής

επιρροής…»

Έτσι, φτάσαμε στον καταστροφικό πόλεμο του 1897.

Και πάλι, μέχρι το 1909, ο Στρατός μαστιζόταν από

την ίδια νοσηρή πολιτικο-στρατιωτική νοοτροπία. 

i Βλέπε: Χάρης Τσιρκινίδης, «Επιτέλους τους ξεριζώ-

σαμε», σελ. 23-28.
ii Εννοεί το βασιλιά Όθωνα.
iii Βλέπε: Χάρης Τσιρκινίδης, «Σύννεφα στη Μακεδο-

νία», σελ. 61-66.
iv Βλέπε: Χάρης Τσιρκινίδης, «Σύννεφα στη Μακεδο-

νία».
v Απόγονος των Μαυρομιχαλαίων της Μάνης. Στρα-

τιωτικός ο οποίος πολιτευόταν και όταν έχανε επανερ-

χόταν στο Στρατό έπαιρνε τους βαθμούς σαν να μην

είχε ποτέ απομακρυνθεί. Υπήρξε και πρωθυπουργός το

1909.

Γράφει ο 

ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Νομικός - Συγραφέας

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Ο Ανχής ε.α. Μουσικού, Κασφίκης Χριστόφορος εκφράζει τις θερμές του

ευχαριστείες προς τον Διοικητή της Στρατιωτικής Μουσικής ΑΣΔΥΣ Τχη κύριο Κω-

στόπουλο Ευγένιο, καθώς και σε όλο το προσωπικό της μουσικής, διότι κατά την

εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας της μονάδος για το νέο έτος, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε στην έδρα της μονάδος την 10η Φεβρουαρίου 2016, είχαν την όμορφη

ιδέα να προσκαλέσουν και τους αποστράτους συναδέλφους μουσικούς, οι οποίοι

ανταποκρινόμενοι, είχαν την χαρά να συναντηθούν με τις νεότερες γενιές των συ-

ναδέλφων.

Η ενέργεια αυτή, από πλευράς των εν ενεργεία συναδέλφων, αποδεικνύει την

ανωτερότητα και συναδελφικότητα της καλλιτεχνικής ιδέας που υπηρετούν.

Συγχαρητήρια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ



Αν και το ιδιωτικό χρέος παίζει σί-

γουρα κρίσιμο ρόλο στη κρίση

που διανύουμε, στη περίπτωση της χώρας μας το κρατικό

χρέος είναι το κυρίως πρόβλημα. Το κράτος επιβαρύνθηκε

υπέρμετρα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008

και τη μεγάλη ύφεση που ακολούθησε, αλλά και εξ αιτίας

και των δύο. Αν δεν ληφθούν μέτρα και διορατικές με-

ταρρυθμίσεις, σε δύο το πολύ δεκαετίες το κράτος θα

δίνει την εικόνα ενός γιγαντιαίου τέρατος, ενός λεβιάθαν,

που θα καταρρέει κάτω από το βάρος του, καθώς αδυνατεί

να τα βγάλει πέρα με το αυξανόμενο κοινωνικό φορτίο

μιας γερασμένης κοινωνίας.

Οι σημαντικότερες των μεταρρυθμίσεων στη χώρα

αφορούν την περιστολή της φορολογίας για τη κάλυψη

των αναγκών σε συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη,

αλλά η μεγαλύτερη μάχη πρέπει να δοθεί σε χώρους

όπως η προώθηση της οικονομίας της γνώσης, η συντήρηση

ενός μακρύτερου εργάσιμου βίου, και μέτρα που θα απο-

βλέπουν σε ένα εξυπνότερο και υγιέστερο κράτος.

Η συνεχιζόμενη άνοδος της μακροζωίας και η πτώση

της γονιμότητας διογκώνει τον αριθμό των ηλικιωμένων

στον πληθυσμό και συρρικνώνει τον αριθμό των νέων.

Καθώς συνταξιοδοτούνται τα μέλη της γενιάς της μετα-

πολεμικής έκρηξης των γεννήσεων ( του λεγόμενου baby

boom ), ωθούνται αμείλικτα προς τα πάνω οι δαπάνες

για συντάξεις, φροντίδα και υγεία, ενώ παράλληλα μει-

ώνονται οι εργαζόμενοι για να καλύψουν το πρόσθετο

κόστος. Τον Ιούλιο 2015 το κράτος πλήρωσε 4.564.104

συντάξεις, εκ των οποίων 2.914.505 κύριες και 1.649.599

επικουρικές. Χωρίς μέτρα και μεταρρυθμίσεις, η δημο-

γραφική αλλαγή από μόνη της θα καταστρέψει τα δημόσια

οικονομικά.

Οι πιέσεις που ασκεί η γήρανση πάνω στους προϋπο-

λογισμούς μας αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Ο μεγα-

λύτερος ένοχος είναι η υγεία, ενώ το κόστος της μακρο-

χρόνιας φροντίδας αυξάνει τη δαπάνη. Αν θεωρήσουμε

δεδομένο ότι οι φόροι παραμένουν αμετάβλητοι, τότε τα

μεγάλα ελλείμματα παγιώνονται και το καθαρό κρατικό

χρέος εκτινάσσεται, υποβιβάζοντας και διατηρώντας το

τυπικό κρατικό ομόλογο στη κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Αλλά και στη περίπτωση που το κράτος επεκτείνει το

δημοσιονομικό του δυναμικό για να αντεπεξέλθει στις

ανάγκες του, στην ουσία το υπονομεύει. Η επιβάρυνση

των φορολογουμένων γίνεται όλο και πιο εξαντλητική, η

επιχειρηματική δραστηριότητα εξασθενεί, το ιδιωτικό κε-

φάλαιο τρέπεται σε φυγή, η εμπιστοσύνη του εξωτερικού

φθίνει και το κράτος καταρρέει μαζί με την οικονομία.

Καθώς η υγεία και η πρόνοια καταβροχθίζουν το μεγαλύτερο

μέρος της πίτας, η υστέρηση ανάμεσα στις αυξανόμενες

δαπάνες και τα λιγότερο ανθηρά έσοδα οδηγούν ο κράτος

ακόμα και στο να παραμελήσει κάποιες βασικές του λει-

τουργίες, όπως η εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Το κράτος μας έχει υποχρέωση να επαναπροσδιορίσει

τα καθήκοντα του και να συγκρατήσει τις μελλοντικές

δαπάνες. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε με προληπτικές

μεταρρυθμίσεις, είτε αναγκαστικά. Διανύουμε περίοδο

κρίσης δημοσίου χρέους, η κατάσταση είναι απελπιστική

και πολλά μπορεί να γίνουν. Η Ελλάδα έδειξε μέχρι τώρα

πόσο λίπος μπορεί να συσσωρευτεί σε ένα συνταξιοδοτικό

σύστημα, αλλά και να αφαιρεθεί. Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ

έδειχναν ότι το συνταξιοδοτικό βάρος θα διπλασιαζόταν

από το ήδη υψηλό 11,6% του ΑΕΠ το 2010 σε 24% το

2040. Η έκτακτη χειρουρ-

γική επέμβαση που ακο-

λούθησε την επιχείρηση

διάσωσης της χώρας το

2010 θα αφαιρέσει το με-

γαλύτερο μέρος αυτής

της αύξησης, συγκρατών-

τας τη μόνο σε 2,5 επί

πλέον μονάδες.

Τα νέα συστήματα και

μεταρρυθμίσεις αρχίζουν

να εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της γηραιάς μας

Ηπείρου, και έχουν σαν στόχο να κάνουν τις συντάξεις

των baby-boomers λιγότερο γενναιόδωρες από εκείνες

που απήλαυσαν οι γονείς τους. Η γενική τάση των μεταρ-

ρυθμίσεων είναι να εμποδίζεται η αύξηση των εισφορών

συμπιέζοντας τις παροχές. Μετά από ένα πρώτο κύμα

μεταρρυθμίσεων η αναπροσαρμογή των παροχών γίνεται

με βάση τις τιμές. Με το δεύτερο κύμα οι παροχές συν-

δέθηκαν με το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

Και στο τρίτο κύμα μεταρρυθμίσεων ο εργάσιμος βίος

παρατείνεται, προκειμένου να επιβραδυνθεί η αύξηση

της αναλογίας των συνταξιούχων προς τους εργαζόμενους.

Όσο γερνά ο πληθυσμός μας η τιθάσευση των προ-

ϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης φαντάζει όλο και

πιο δύσκολη. Το κράτος των μέσων του 21ου αιώνα πρέπει

να λύσει το πρόβλημα που βασανίζει το κράτος των

αρχών του 21ου αιώνα, την αδυσώπητη αύξηση της

δαπάνης για την υγεία, ανεξαρτήτως της γήρανσης των

πληθυσμών. Μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

διαπιστώνει ότι η ενίσχυση των μηχανισμών της αγοράς

είναι το σημαντικότερο μέσο συγκράτησης της υπέρμετρης

αύξησης της δαπάνης για την υγεία. Η Ολλανδία, για πα-

ράδειγμα, εφήρμοσε από το 2006 την καινοτόμο μεταρ-

ρύθμιση του λεγόμενου «ελεγχόμενου ανταγωνισμού»

στην υγειονομική περίθαλψη. 

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο της αγοράς για την ελά-

φρυνση των πιέσεων υγειονομικής περίθαλψης, είναι η

αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της χρήσης της

πληροφορικής. Με την τεχνολογική καινοτομία μπορεί να

κτυπηθεί αποτελεσματικά  η σπατάλη και η αναποτελε-

σματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης,

ώστε να μπορούν να επιτευχθούν εντυπωσιακές βελτιώσεις

στην περίθαλψη χωρίς να διατεθούν επιπρόσθετοι φόροι. 

Είναι φανερό ότι στη χώρα μας στον τομέα των συντά-

ξεων και της υγείας χρειάζεται μια νέα σύμπραξη δημόσιου

και ιδιωτικού τομέα, ώστε να περιορισθεί το οικονομικό

άνοιγμα από πλευράς κυβέρνησης. Η σύμπραξη αυτή

πρέπει να γίνει ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, και

όχι ανάμεσα στο κράτος και τις εταιρείες. Να σταματήσει

να αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας το αρχικό κόστος

επενδύσεων που εντάσσονται στη

σφαίρα του δημοσίου, όπως νέα νο-

σοκομεία και νέοι δρόμοι, που συνέ-

χεια πρέπει να αποπληρωθούν από

τους φορολογούμενους. Στο νέο

αυτό πλαίσιο σύμπραξης ζωτι-

κής σημασίας είναι η αύξηση

της αποδοτικότητας του δημό-

σιου τομέα, και η προώθηση

της οικονομικής μεγέθυνσης.

Ένας τρόπος είναι να απομα-

κρυνθεί το κράτος από την φορολογία της εργασίας, που

περιορίζει τα κίνητρα, και να στραφεί σε άλλους τομείς,

όπως τους πράσινους φόρους, τα τέλη ακίνητης περιουσίας,

και τους φόρους κατανάλωσης ευρείας βάσης.

Καθώς ο πληθυσμός μας γερνάει, θα υπάρχει πολιτική

προδιάθεση για δαπάνες για τους ηλικιωμένους, αλλά

ένα έξυπνο κράτος θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Επειδή

αυτός είναι ο τρόπος για να στηριχθούν όλοι. Θεμέλιο

της νέας πραγματικότητας πρέπει να αποτελέσει η παιδεία,

που βοηθάει για να δημιουργηθεί εξειδικευμένο προσωπικό

εργαζομένων, αλλά και τους φτωχότερους ενήλικες να

αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ψη-

φοφόροι θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να

παρεμποδισθούν οι μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να προ-

στατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Όμως οι ηλικιωμένοι

δεν θα πάψουν ποτέ να νοιάζονται για τα παιδιά τους και

για το μέλλον, και οι πολιτικοί έχουν ιερά υποχρέωση να

εξηγήσουν γιατί είναι απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις.

Διαφορετικά ο εφιάλτης θα παραμείνει, και στην πορεία

θα πάρουμε πολλές ακόμη λαχτάρες.-
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θέματα

Το Κράτος και ο Εφιάλτης του Δημοσίου Χρέους

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

τ.Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα

Ιωαννίνων

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Με πρωτοβουλία, μέριμνα και την ευγενική φροντίδα

του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Κεντρι-

κής Μακεδονίας του Π.Σ.Α.Π. οργανώθηκε και πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο, 16-1-2016, “Βραδιά Πεζικού”,

με συνεστίαση και χορό, μελών και φίλων του Συνδέ-

σμου σε κοσμικό κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Πρωταρχικός, κύριος και βασικός σκοπός της “βρα-

διάς” ήταν η οικογενειακή γνωριμία και η συναδελφική

διατήρηση και περαιτέρω σύσφιξη των μεταξύ μας δε-

σμών. Πιστοποιήθηκε δε, κατά τον καλλίτερο τρόπο, το

πνεύμα του όπλου, η αλληλεγγύη, η αλληλογνωριμία,

η ενότητα, η συναδελφικότητα, η φιλία και οι συνεχείς

προσπάθειες όλων μας, ώστε τα μέλη του Συνδέσμου

να πολλαπλασιασθούν και όλοι μαζί να αναδείξουμε

την διακριτή θέση του Πεζικού.

Η συμμετοχή και ανταπόκριση των συναδέλφων, πα-

ρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την οικονομική

συγκυρία, που έχει επιδράσει στις πάσης φύσεως εκδη-

λώσεις όλων μας, ήταν ικανοποιητική. Πιστεύουμε δε,

ότι κάθε οργανωμένη εκδήλωση, όσο μικρή και εάν εί-

ναι, ανοίγει τις πύλες της γνωριμίας και της φιλίας και

αποτελεί μια ευχάριστη και ευφρόσυνη ανάπαυλα στην

καθημερινότητά μας. Ομοίως, οι απλές πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις τηρούν τις παραδόσεις και συντελούν στην

ενίσχυση των συναδελφικών δεσμών, που είναι απα-

ραίτητα, για τη συνοχή και την μελλοντική πορεία του

Συνδέσμου μας, που έχει υποχρέωση να διαφυλάξει και

να διασφαλίσει την μεγάλη και λαμπρή ιστορία του

όπλου του Πεζικού.

Σήμερα η κοινωνική μας τάξη των αποστράτων αξιω-

ματικών, δέχεται πολλαπλά κτυπήματα, που αποσκο-

πούν στην υποβάθμιση και διάλυσή της. Δεν θα το επι-

τρέψουμε όμως, αλλά με συνεχείς, προσπάθειες, δρα-

στηριότητες και εκδηλώσεις θα απαντήσουμε στην

απαξίωση και θα υπερασπιστούμε το κύρος και την υψη-

λή εθνική αποστολή των στελεχών των Ενόπλων Δυνά-

μεων σε αποστρατεία και ενέργεια. Στόχος μας παραμέ-

νει να κτίσουμε ένα αξιόλογο και στέρεο Σύνδεσμο, που

θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνον τη διαρκή υπό-

μνηση και προβολή προς το σύγχρονο κοινωνικό και

στρατιωτικό περιβάλλον της προσφοράς του έργου και

των θυσιών των αξιωματικών του Πεζικού.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Φωτιάδης, Αντγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Ζαρκάδας, Υπγος ε.α.

«Βραδιά Πεζικού» στη Θεσσαλονίκη

Όσο γερνά ο πληθυσμός

μας η τιθάσευση των προ-

ϋπολογισμών υγει-

ονομικής περίθαλψης φαντάζει

όλο και πιο δύσκολη“

“
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ΒΟΛΟΣ

ΞΑΝΘΗ

ΚΟΖΑΝΗ

Α’  ΔΙΜΗΝΟΥ   2016.

•Tην 1η Ιαν 2016, o Πρόεδρος και ορισμένα

μέλη του Παραρτήματος μας, παρευρέθησαν,

ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυ-

τικής Μακεδονίας, στον εορτασμό της 1ης

του Νέου Έτους 2016, στην Πανηγυρική Δο-

ξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Νικολάου Κοζάνης και στη συνέχεια επισκέ-

φθηκαν στα γραφεία τους τόσο τον Δήμαρχο,

όσο και τον Περιφερειάρχη,  για την ανταλλαγή

των καθιερωμένων ευχών. 

• Την 30η Ιαν. 2016, το Παράρτημα της

ΕΑΑΣ/ Ν. Κοζάνης, πραγματοποίησε στην ΛΑΦΚ

την ετήσια χοροεσπερίδα, έκοψε την καθιε-

ρωμένη βασιλόπιττα και βράβευσε τρείς αρι-

στούχους μαθητές-τριες. Την πίτα ευλόγησε

ο  Στρατιωτικός Ιερέας  πατήρ Αθανάσιος  και

τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.  

Κατά την τελετή  επίσης, επεδόθει τιμητική

πλακέτα στο γηραιότερο και ιδιαίτερα δρα-

στήριο μέλος μας, στον Υπτγο (ΠΖ) ε.α.  κ. Γε-

ρούση Ιωάννη, γιά την πολεμική του δράση,

την συνεχή παρουσία και ενεργό συμμετοχή

του στο Παράρτημα μας.                                                                               

•Την  11η Ιαν. 2016, σε συνέχεια της επί-

δοσης της τιμητικής πλακέτας, παρουσία αρ-

κετών μελών του Παραρτήματος μας, στα

γραφεία μας, ο ως άνω  Στρατηγός  αφηγήθηκε

σε μία δίωρη συνάντηση  και αναφέρθηκε σε

όσα είχε υπόψη του γιά την παλαιά πόλη της

Κοζάνης προ και μετά την απελευθέρωση

της  τον Οκτ 1912, τον ελληνοιταλικό πόλεμο,

την γερμανική εισβολή και κατοχή , την ένταξη

του  στο στρατό καθώς και την εποκολουθή-

σασα αιματηρή τριετία 1946-49.   

1. Παρασκευή, 5 Φεβ 2016: Εκδήλωση κοπής

πρωτοχρονιάτικης πίτας και χοροεσπερίδας,

στο κέντρο “Ελλάδας Εικόνες” της Πόλης από

το Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

-ΣΑΣΑ” Ν. Μαγνησίας: Παρέστη ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος και αρκετά μέλη μας προ-

ελεύσεως εκ της τέως Χω-κής και ΕΛ.ΑΣ.

2.  Δευτέρα, 8 Φεβ 2016: Στον Ι.Ν.Αναλήψεως

του Κυρίου, παρουσία του νυν και τριών πρώην

Δημάρχων Βόλου, Περιφερειακών και Δημοτι-

κών Συμβούλων, του Προέδρου και πολλών

μελών του Παραρτήματος, Αξκών ε.ε., πλήθους

κόσμου και της Φιλαρμονικής του Δήμου

Βόλου, τελέσθηκε η εξόδιος  ακολουθία για

τον αποβιώσαντα την 7.2.2016 Συνταγματάρχη

(ΜΣ) ε.α. Καρυδάκη Γεώργιο, μέλος του

Παρ/τος. Προς τιμή του κατατέθηκε και στεφάνι

εκ μέρους της ΕΑΑΣ. 

3.  Κυριακή, 14 Φεβ 2016: Με πρωτοβουλία

του Δήμου Βόλου οργανώθηκε στη μεγάλη

και ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων

του Δημαρχείου εκδήλωση προς τιμήν του

σπουδαίου ανθρώπου Έιζα Τζένιγκς (Asa K.Jen-

nings, 1877-1933), με τις ενέργειες του οποίου

διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα

300.000.- Έλληνες, εκ των οποίων 15.000.-

στην περιοχή του Βόλου. 

4. Παρασκευή, 19 Φεβ 2016: 

Πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα και η

κοπή πίτας στο κέντρο “Ενυδρείο” της Πόλης,

όπου παρέστη ο Πρόεδρος του Παραρτήματος.

Παρευρέθηκε και ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος

της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Καββούρης

Σπυρίδων, με τον οποίο και υπήρξε ανταλλαγή

απόψεων και προβληματισμών, για τα επίκαιρα

κοινού ενδιαφέροντος θέματα. 

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-

ματοποιήθηκαν, από 24 Ιαν, μέχρι και 24

Φεβ..2016,στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωσε

το Παράρτημα, ήταν με χρονολογική σειρά:

•4 Φεβ’16: Συμμετοχή στο

Συλλαλητήριο στην Ξάνθη 

Το ΤΣ και αρκετά μέλη του  Παραρτήματος,

συμμετείχαν διαδηλώνοντας στο Πανελλαδικό

Συλλαλητήριο  και ήταν παρόντες στην Πορεία

όλων των Φορέων προς την Κεντρική Πλατεία

της Ξάνθης, όπου αναγνώσθηκαν τα σχετικά

Ψηφίσματα.

•5 Φεβ.16:  Συμμετοχή στη 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας  στην ΑΘΗΝΑ 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και 6 μέλη

μας, μετέβησαν με μισθωμένο  λεωφορείο

και έλαβαν μέρος στην Πανελλήνια Συγκέν-

τρωση  των ε.ε και ε.α Στελεχών των ΣΑ και

ΕΔ, που έγινε στην  Αθήνα, Πλατεία ΚΟΛΟΚΟ-

ΤΡΩΝΗ. Εκεί συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο

και αρκετά μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ και ύψωσαν το

«πανώ» του Παραρτήματος. Στην επιστροφή

συμπαραστάθηκαν στους αγρότες στο «μπλό-

κο» της Λάρισας.

•14 Φεβ.’16. Μνημόσυνο για Άνδρες 

της Χωροφυλακής 1946-1949 

Ο Πρόεδρος και αρκετά μέλη του Παραρ-

τήματος, ήταν παρόντες στο Μνημόσυνο, που

έγινε στο υπάρχον Μνημείο στα Κιμμέρια Ξάν-

θης, υπέρ αναπαύσεως των 2 πεσόντων αν-

δρών της Χωροφυλακής, που έπεσαν σε ενέ-

δρα, αλλά και των 31 συνολικά που έπεσαν

στις επιχειρήσεις 1946-1949. Παρόντες ήταν

όλες οι Τοπικές Αρχές. Κατατέθηκαν τιμητικά

στεφάνια.

•21 Φεβ. ‘16. Κοπή Βασιλόπιτας του 

ΣΕΑΝ στη ΛΑΦ. Ξάνθης

Ο Πρόεδρος και αρκετά μέλη του Παραρ-

τήματος, τίμησαν με την παρουσία τους τον

Σύνδεσμο των Εφέδρων Αξιωματικών του Ν.

Ξάνθης.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,

με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες

φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα

του Παραρτήματος μας,:www.eaasxanthis.gr.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Την 2 & 3 Φεβρουαρίου 2016, το Τ.Σ του

Παραρτήματος, επισκέφτηκε τη Σχολή Μονίμων

Υπαξιωματικών, στο ΚΕΟΑΧ στον Όλυμπο &

στο Περτούλι, όπου οι σπουδαστές εκπαι-

δεύονταν σε αντικείμενα χειμερινής διαβίω-

σης...

Η επίσκεψη δε στο Περτούλι, συνέπεσε με

τον προγραμματισμένο Αγιασμό του Πανα-

γιωτάτου μας Μητροπολίτη κκ Χρυσοστόμου. 

Οι εντυπώσεις μας από την εκπαίδευση των

σπουδαστών  ήταν πάρα πολύ καλές και μας

γύρισαν χρόνια πίσω, αναπολώντας τις  δικές

μας ημέρες στην υπηρεσία.

Συγχαρητήρια στους  εκπαιδευτές για

την άψογη οργάνωση της εκπαίδευσης σε

εξειδικευμένα θέματα (ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ),

όπου από πρώτο χέρι ο πρόεδρος μας ως βε-

τεράνος ΛΟΚΑΤΖΗΣ, γνωρίζει καλά.

Το Παράρτημά μας την 26/2/2016 παρέ-

δωσε με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ένα Κι-

νητό Μαγειρείο  Στρατιωτικού τύπου  στην

Ιερά Μονή  Αγίου Γεωργίου Αύρας Καλαμπά-

κας.......

Το Παραπάνω κινητό μαγειρείο μας παρα-

χώρησε δωρεάν το ΓΕΣ κατόπιν ενεργειών

του Παραρτήματος & της Ιεράς Μητροπόλεως

Σταγών & Μετεώρων.

ΚΑΒΑΛΑ

Την Παρασκευή 5 Φεβρουάριου του 2016

πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Παραρτήματος

της ΕΑΑΣ/Καβάλας που συνδυάστηκε με μου-

σικοχορευτική βραδιά. Στην εκδήλωση πα-

ρέστησαν οι: Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος , ο Στρατηγός

Διοικητής της ΧΧΤΘ Μεραρχίας κ.Δοκμετζόγλου

Βασίλειος , ο Πρόεδρος του συνδέσμου Εφέ-

δρων Αξιωματικών Ν. Καβάλας κ. Ιωάννης

Κελγιώργης , σύσσωμο το Τ.Σ. του Παραρ-

τήματος και πλήθος μελών και φίλων, μετά

των συζύγων των.Η εκδήλωση στέφθηκε

από μεγάλη επιτυχία.

• Την Πέμπτη 11 Φεβ 2016 έλαβε χώρα

στο στρατηγείο της ΧΧΤΘΜ και κατόπιν σχε-

τικής προσκλήσεως στο Παρ-μα Καβάλας

της ΕΑΑΣ, η παρουσίαση διάλεξη με θέμα

«Γ’ Βαλκανικός Πόλεμος.Η σύγχρονη γεω-

στρατιγική θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια»

με ομιλητή το μέλος του Τ.Σ του Παρ/τος

Καβάλας Ανχη (Ο) ε.α Παπαβέργο Ευάγγελο.

ΚΙΛΚΙΣ

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016, το Παράρ-

τημα της ΕΑΑΣ Κιλκίς πραγματοποίησε την τε-

λετή “Κοπής Βασιλόπιτας” στην Λέσχη Αξκων

Φρουράς Κιλκίς.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κκ Εμμα-

νουήλ της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής-

Κιλκισίου και Αγίου Αθανασίου ευλόγησε τόσο

την πίτα όσο και όλα τα μέλη μετά των οικογε-

νειών τους, που παραβρέθηκαν.

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την πα-

ρουσία τους ο Δκτής της 17ης Α/Μ ΤΑΞ “Ο ΠΟΝ-

ΤΟΣ”, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περι-

φερειακής Ενότητας Κιλκίς, ο Αντιδήμαρχος

Πολιτισμού του Δήμου Κιλκίς, εκπρόσωπος

της 33 Μ/Κ ΤΑΞ “ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ” και ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξκων

Κιλκίς. Στην εκδήλωση, το Παράρτημα βρά-

βευσε τα μέλη:

α. Τον Ίλχο ε.α. Κωνσταντίνο Χαμουρούδη.

β. Τον Ανθστή ε.α. Πέτρο Καρανικόλα.

γ. Τον αριστεύσαντα απόφοιτο μαθητή λυ-

κείου Ραφαήλ Ιωαννίδη.

Τυχερός της χρονιάς, κερδίζοντας το φλου-

ρί της βασιλόπιτας, αναδείχθηκε ο Ταμίας του

Παραρτήματος, Τχης εα. Χρήστος Τσαουσί-

δης.

ΡΕΘΥΜΝΟ

•Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. κ. Κωνσταντάκης

Αντώνιος, κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς

Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου,

παρευρέθη στην μουσικοφιλολογική εκδήλωση

"Η τέχνη της ζωής", στην αίθουσα του Ιερού

Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της

Πόλεως της Ρεθύμνης.

•Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, ο Γραμματέας

του Παραρτήματος Σχης (ΠΒ) ε.α. κ. Μασσαλής

Απόστολος, παρευρέθη στις εκδηλώσεις τιμής

και μνήμης της 192ης Επετείου του Ολοκαυ-

τώματος του Σπηλαίου Μελιδονίου. Στις 08.00,

τελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία παρά

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης

και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγενίου, ενώ μετά το

πέρας αυτής έγινε επιμνημόσυνη δέηση- κα-

τάθεση στεφάνων, και παρατέθηκε γεύμα

στην Αποθήκη Πολιτισμού Μελιδονίου.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, κατόπιν προ-

σκλήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως και του

Λυκείου των Ελληνίδων, ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος Ταξχος ε.α. κ. Κωνσταντάκης Αν-

τώνιος, παρευρέθηκε στην ομιλία του Ελλογιμ.

κ. Εμμανουήλ Περσελή, Καθηγητού του Τμή-

ματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αί-

θουσα του Λυκείου των Ελληνίδων- Παραρ-

τήματος Ρεθύμνης.

•Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, ο

Πρόεδρος και Μέλη του Παραρτήματος Ρε-

θύμνης, παρέστησαν στην τελετή ορκωμοσίας

των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2016 Α' ΕΣΣΟ,

στο Στρατόπεδο "Θεοδωράκη", κατόπιν προ-

σκλήσεως του Διοικητού του 547 Α/Μ Τ.Π Ρε-

θύμνου, Ανχη (ΠΖ) κ. Θεοδώρου Δρακόπου-

λου.

•Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος

και Μέλη του Παραρτήματος, παρευρέθησαν

σε εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, με αφορμή

το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη "ΤΑΞΙΔΙ

ΜΕΛΙΤΟΣ", που πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι

του Πολιτισμού, παρουσία του συγγραφέως

του βιβλίου Μίμη Ανδρουλάκη, του Δημάρχου

Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, του Σεβα-

σμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ Ειρηναίου,

των πολιτικών, στρατιωτικών αρχών καθώς

και πλήθους κόσμου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΕΒΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΑ

1.Την 29η Δεκ 2015 το Τ.Σ. του Παραρτήμα-

τος και μέλη από την Αλεξανδρούπολη πραγ-

ματοποίησαν επίσκεψη στην έδρα της 7ης

Μ/Κ ΤΑΞ και  στο Φυλάκιο Πλαγιών.  Η υποδοχή

και η φιλοξενία εκ μέρους της Ταξιαρχίας και

του προσωπικού του φυλακίου ήταν άψογη. 

2.  Στο Φυλάκιο το Παράρτημα προσέφερε

ως δώρο ένα (1) ψυγείο. 

3. Ο Δκτής της Ταξιαρχίας, Ταξχος Τραγαζίκης

Ευάγγελος προσέφερε ως δώρο, κορνίζα με

την εφημερίδα της Κυβερνήσεως(21 Οκτ 1885)

της απόφασης ίδρυσης του 7ου ΣΠ το οποίο

στη συνέχεια  μετονομάσθηκε σε Μ/Κ Ταξιαρ-

χία

4.Στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα στη ΛΑΦ

Τυχερού. Στο γεύμα παρακάθισε και ο Δκτής

της Ταξιαρχίας

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Την 24 και 31 Δεκ 2015, τμήμα της ΣΜ της

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και η χορωδία της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ έψαλλαν

τα κάλαντα στην έδρα του παραρτήματος

παρουσία των μελών του Τ.Σ και λοιπών

μελών αυτού.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την 6 Φεβ 2016 το Παράρτημα έκοψε την

Πίτα στην ΛΑΦ Αλεξανδρούπολης και συγ-

χρόνως παρέδωσε τα βραβεία στα αριστεύ-

σαντα παιδιά των Β’ και Γ Λυκείου έτους 2014-

2015 των ε.α συναδέλφων μελών του πα-

ραρτήματος, παρουσία εκπροσώπων Στρα-

τιωτικών και Πολιτικών Αρχών. Η εκδήλωση

έγινε υπό τύπου ταβέρνας. Συμμετείχαν 250

άτομα (μέλη και σύζυγοι). Βραβεύτηκαν 22

παιδιά.

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδη-

λώσεις:

α) Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών

της Ηλείας στα ΑΕΙ-ΤΕΙ από την Ιερά Μητρό-

πολη Ηλείας, β) Αγιασμός των Υδάτων στο

Κατάκολο γ) Κοπή πίτας της Ε.Α.Α.Ν. 

δ)Πραγματοποιήθηκε την 21 Φεβ. με τη

συμμετοχή των εκκλησιαστικών, πολιτικών,

στρατιωτικών αρχών και πλήθος κόσμου,

Αρχιερετική επιμνημόσυνη δέηση για την

επέτειο θανάτου του Ηλείου ήρωα Πλω-

τάρχου ε.α. ΙΑΤΡΙΔΗ ΜΙΛΤΩΝΑ (κυβερνήτη

του Υ/Β «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»), στον Πύργο, που

διοργάνωσε ο Δήμος Πύργου με την Ε.Α.Α.Ν

Ν.Ηλείας. Παρέστη και ο Πρόεδρος της

Ε.Α.Α.Ν Αντιναύαρχος ε.α. Περβαινάς Σπυρί-

δων.  

ε)Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία

την 14 Φεβ 2016, η προγραμματισμένη κοπή

πίτας του παραρτήματος Ηλείας σε κέντρο

διασκεδάσεως του Πύργου. Στην εκδήλωση

έλαβαν μέρος 110 μέλη με τις οικογένειες

τους και φίλοι μας. Κατά την διάρκεια της

εκδήλωσης τιμήθηκε ο Υποστράτηγος (ε.α.)

Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος, ιδρυτής και επί

15ετίας Πρόεδρος του Παραρτήματος. Το

νόμισμα της πίτας και το δώρο κέρδισε ο

ταμίας του Παραρτήματος Υπαστυνόμος (ε.α.)

Χρονόπουλος Χρήστος. Τέλος επακολούθησε

γεύμα.

Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος. 

•Την Κυριακή 07 Φε-

βρουαρίου, οι Απόστρατοι

Αξιωματικοί των Νομών

Φθιώτιδος, Ευρυτανίας και

Φωκίδος, με την ευλογία

του Σεβασμιωτάτου Μητρο-

πολίτου κ.κ. Νικολάου, έκο-

ψαν την Αγιοβασιλόπιτά

τους. Στην εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εορταστικό

κλίμα στην ασφυκτιούσα από εν ενεργεία και

αποστράτους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυ-

νάμεων.

•Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου αντιπρο-

σωπεία του Τ.Σ. και μέλη

του Παραρτήματος,   παρευ-

ρέθησαν στην τελετή ορ-

κομωσίας των Νεοσυλλέ-

κτων οπλιτών της 2016 Α’

ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθη-

κε στο Κ.Ε.Υ.Π. στη Λαμία.

•Την Κυριακή 28 Φε-

βρουαρίου ο Πρόεδρος του

Τ.Σ. και μέλη του Παραρτήματος, παρέστησαν

στην κοπή βασιλόπιτας της Λέσχης Εφέδρων

Καταδρομέων Ειδικών Δυνάμεων Στερεάς Ελ-

λάδος που πραγματοποιήθηκε στη Λ.Α.Φ. Λα-

μίας.  

•Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2015 πραγ-

ματοποιήθηκε στη ΛΑΦΘ Θεσσαλονίκης η κοπή

της βασιλόπιτας και η βράβευση των αριστού-

χων μαθητών-μαθητριών Β’ και Γ’ τάξης του

Λυκείου και της Αρχηγού της ΣΣΑΣ. 

Με αισθήματα υπερηφάνειας βραβεύθηκαν

οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες της Β’

και Γ’ τάξης του Λυκείου και η αρχηγός της

ΣΣΑΣ Αρχιλοχίας Μουστάκα Δόμνα, που ήταν

αποτέλεσμα προσπαθειών μακρού χρονικού

διαστήματος τόσο δικών τους όσο και των

γονέων τους. 

•Την 17 Φεβρουαρίου 2015 ο Σύνδεσμος

Αξιωματικών Πεζικού του Παραρτήματος

Θεσ/νίκης πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις

του παραρτήματος της ΕΑΑΣ, την κοπή της

βασιλόπιτας σε μια σεμνή τελετή και την

ετήσια τακτική γενική συνέλευσή τους.

ΣΕΡΡΕΣ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε

η κοπή της Βασιλόπιτας της ΕΑΑΣ "παράρτημα

Σερρών" για τα μέλη και τις οικογένειες τους.

Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του παραρτή-

ματος Σερρών Σχηςε.α. Ταλιουρίδης Θεόδωρος

με τα μέλη του Δκτου Συμβουλίου  και ευλό-

γησε ο Αιδεσιμότατος πατήρ Ιορδάνης ως εκ-

πρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη

Σερρών &Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι ε.α.  Αξιω-

ματικοί με τις οικογένειες τους ο Διοικητής

του 10ουΣ.Π., ο Περιφερειάρχης Σερρών, ο

Δήμαρχος Σερρών και εκπρόσωποι των Σω-

μάτων Ασφαλείας. 

Βραβεύτηκαν οι αριστούχοι μαθητές της

προηγούμενης σχολικής περιόδου.

ΛΑΡΙΣΑ

Σε μία όμορφη εκδήλωση στην κατάμεστη

αίθουσα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λά-

ρισας, την 6η Φεβρουαρίου 2016, βραβεύτηκαν

οι αριστεύσαντες μαθητές Β' και Γ' Λυκείου

σχολικού έτους 2014-2015, τέκνα των μελών

της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρα-

τού του Παραρτήματος Λάρισας.

Στη συνέχεια και με τις ευλογίες του εκ-

προσώπου του Μητροπολίτου Λαρίσης πατέρα

Άνθιμου, έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και

ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. 

Στο σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του

Παραρτήματος  Αντιστράτηγος ε.α. Σπυρίδων

Τσιρώνης, αφού καλωσόρισε τους παρευρι-

σκομένους, ευχήθηκε μία καλή χρονιά με

υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και επιπλέον στους

μαθητές καλή πρόοδο στη ζωή τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο Διοικητής  1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος

Ιωάννης Ηλιόπουλος, ο Δήμαρχος Λαρισαίων

Απόστολος Καλογιάννης,  ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Απόστολος Μπέμπης ως εκπρό-

σωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο Πρό-

εδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών

Αεροπορίας Σμηναγός ε.α. Κων/νος Λιούτας

και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ειδικών Δυνάμεων Συνταγματάρχης ε.α. Δη-

μήτριος Γεωργάκης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκκοψε στις 28 Ια-

νουαρίου 2016 το Τ.Σ. μαζί με τα μέλη του το

Παράρτημα Ν. Καρδίτσας της Ε.Α.Α.Σ. Πραγμα-

τοποιήθηκε επίσης και βράβευση αριστούχων

μαθητών.

Την επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε στα γραφεία του Παραρτήματος στο

εμπορικό κέντρο, τίμησε με την παρουσία του

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτι-

δος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο

οποίος ευλόγησε και έκοψε την πίτα.

Οι Αξκοι ε.α. μέλη των οικογενειών τους κα-

θώς επίσης και αντιπροσωπεία Αξκων του

κεσν, αντάλλαξαν ευχές και απόλαυσαν το

όμορφο πρωινό που διοργάνωσε το Τ.Σ. του

Παραρτήματος Ν. Καρδίτσας της Ε.Α.Α.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ανακοίνωση Διήμερης Εκδρομής
1.Το Παρ-μα Ιωαννίνων διοργανώνει Διήμερη

προσκυνηματική εκδρομή συμμετοχής στις

εορταστικές εκδηλώσεις της 10ης Απριλίου

2016 μνήμης των οχυρών του Νυμφαίου.

2.Ενδεικτική τιμή κατά άτομο 50 ευρώ στην

οποία συμπεριλαμβάνονται: α.Μετάβαση –

επιστροφή με τουριστικό λεωφορείο Ιωάννινα

– Κομοτηνή – οχυρά Νυμφαίου β.Διανυκτέρευση

στην Κομοτηνή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με

ημιδιατροφή.

3.Αναχώρηση από Ιωάννινα την 9η Απριλίου

2016-03-02

4.Εφόσον θα οριστικοποιηθεί η εκδρομή με

ικανό αριθμό συμμετεχόντων θα ανακοινω-

θούν:α.Η τελική τιμή κατ άτομο. β.Ο χώρος

συγκεντρώσεως. γ.Η ώρα αναχωρήσεως.

5.Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν

συμμετοχή και συνοδών μετά γεύματος της

9ης και 10ης Απριλίου.

6.Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του

Παραρτήματος οδός Παπαδοπούλου 8 τηλέ-

φωνο 2651027174 καθημερινά από 10:30 έως

12:30 από την Τρίτη 15 Μαρτίου έως και την

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

Σημείωση : Το Παράρτημα θα προσπαθήσει

σε επικοινωνία με την 21η Ταξιαρχία να εξα-

σφαλίσει τα γεύματα της 9ης και 10ης Απριλίου

στη Λ.Α.Φ. Κομοτηνής

Εκ της ΕΑΑΣ/Παρ-τος Ιωαννίνων

Η ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ  



6Όμως, πέρα από τα παραπάνω, προσέφυγα και σε

διάφορες εγκυκλοπαίδειες. Έψαξα λεξικά, να βρω τι

σημαίνει «γενοκτονία» και τι «εθνοκάθαρση»... Προς στιγμήν

αμφισβήτησα την ακρίβεια των πληροφοριών της εφημερί-

δος... Η εγκυκλοπαίδεια όμως, που ξαναδιάβασα, γράφει:

«-κτονία: Δεύτερον συνθετικόν, δηλούν τον φόνον του

ονομαζομένου εν τω α’ μέρει της λέξεως, π.χ.: πατρο-

κτονία, αυτο-κτονία, ανθρωπο-κτονία, γενο-κτονία κλπ./

Γένος: Η γενετή, η καταγωγή, π.χ. Ελληνίς το γένος. Σύνολον

πολιτών, δεχόμενον ως κοινόν γενάρχην, εχόντων τας

αυτάς διάζουσας θρησκευτικάς τελετάς, τα αυτά ήθη,

έθιμα κλπ.»

Επίσης, διάβασα διάφορες αποφάσεις του ΟΗΕ για το

σχετικό θέμα, όπως:

«Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης για την

Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας

του ΟΗΕ (9/12/1948), ως ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ νοείται οποιαδήποτε

από τις παρακάτω πράξεις, συντελουμένη είτε εν καιρώ ει-

ρήνης, είτε εν καιρώ πολέμου, ενεργουμένη με την πρόθεση

ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής,

φυλετικής ή θρησκευτικής τοιαύτης:

- Φόνος των μελών της ομάδος.

- Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας

των μελών της ομάδος.

- Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκες δια-

βιώσεως, δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρην ή την

μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.

- Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων

εις τους κόλπους ορισμένης ομάδος.

- Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν

ομάδα».

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν με απόλυτα βαρβαρότητα

στους Ελληνοποντίους και στους Αρμενίους.

7Ως επιβεβαίωση, ότι εφαρμόστηκαν στους Ποντίους

τα παραπάνω μέτρα με απόλυτη ακρίβεια, μπορείτε

και όλοι εσείς να τα διαβάσετε στα Αρχεία του Τουρκι-κού

Στρατού, όπου ομιλούν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Διοικητές των

«Ταγμάτων Εργασίας»... Ανατριχίλα, βαρβαρότητα, ντροπή

των αιώνων, ντροπή της πολιτισμένης Ευρώπης, ντροπή

της Ανθρωπότητας. Γράφουν τα Αρχεία: «Τάγματα Εργασίας

(Amele Tabulari) (Τάγματα Θανάτου), Μόνον για Χριστιανούς.

Ένας άλλος τρόπος ωμής εξαφάνισης των Ελληνοποντίων

και των Αρμενίων. Αποστολή των ήταν να σπάνε πέτρες,

να σκάβουν τούνελ, να φτιάχνουν δρόμους... Η τροφή

ελαχίστη, δεκαοχτώ ώρες εργασίας, από πάνω τους το μα-

στίγιο φτιαγμένο από ουρά βοδιού, όπου έσκαγε στην

πλάτη τους...»

Τους αργοπέθαιναν κάθε λεπτό, κάθε μέρα, ανασκολόπιζαν

το ημιθανές κουφάρι τους, τους άφηναν να σαπίζουν...

8Όμως, επίσης, πάντα υπάρχουν ζωντανοί μάρτυρες

των γεγονότων... Όπως υπάρχουν και διάφορα αδιά-

ψευστα ντοκουμέντα (επιστολές, σημειώσεις, απομνημο-

νεύματα κ.α.) που βρέθηκαν στους απογόνους των Ελλη-

νοποντίων και φυλάσσονται ως «ιερά κειμήλια», όπως:

α) Ι. Σαββίδης (χωρίον Ροδόπολις)

«Οι άνθρωποι που δούλευαν στα Τάγματα Εργασίας πέ-

θαναν ένας-ένας, εργαζόμενοι επί μέρες νηστικοί και άυπνοι,

κάνοντας αιμοπτύσεις ή τρέμοντας από τον τύφο, όπως

ακριβώς το επιθυμούσαν οι δήμιοι τους, ήσυχα, σιωπηρά

και χωρίς να σπαταλήσουν ούτε μια σφαίρα, ούτε μια ξιφο-

λόγχη...».

β) Ι. Φωτιάδης (χωρίον Ελαιών)

«Οι Τούρκοι εφάρμοσαν πολλά σχέδια... Ένα είναι ο

Λευκός Θάνατος...» Πέθαιναν στους μακρινούς δρόμους

της εξορίας... Ο τελικός στόχος της εξορίας ήταν ο θάνατος...

Γκρίζα σύννεφα συνεχώς πάνω από τις ψυχές των Ελλη-

ποντίων... Μονοπάτια σωτηρίας δεν υπήρχαν πουθενά.

γ) Γ. Χρυσανθίδης (χωρίον Λευκώνας)

«Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι πλημμυρισμένη

από τα δάκρυα δύο εκατομμυρίων Ελληνοποντίων και Μι-

κρασιατών, που σφαγιάστηκαν ή εκτοπίστηκαν από τα

σπίτια τους, με απάνθρωπο και ραδιουργό τρόπο. Ο χρόνος

ήταν καμωμένος μόνο από θανάτους...»

δ) Π. Σπυρίδης (χωρίον Μαυροθάλασσα)

«Μέγα ασυγχώρητο αμάρτημα, διαπράχθηκε στον Πόντο...

Ο γεωγραφικός χώρος του Πόντου, που αφορά τους

Έλληνες, έγινε μάρτυρας μεγάλης εντάσεως, αναγκαστικών

εκτοπισμών εκτός συνόρων, γενοκτονιών, αδίκων, παράνομων

και απάνθρωπων...»

ε) Κ. Ομηρίδης (χωρίον Καστανούσα)

«Στόχος των Τούρκων ήταν ο αφανισμός των 2.000.000

Ελλήνων του Πόντου και της Μ. Ασίας... Όμως, ο αφανισμός

τους, η γενοκτονία τους, δεν ήταν εύκολη...»

«Η αμαρτωλή γερμανία ήταν πάντα μαζί τους, συμβάδισε

μαζί τους, τους πρόσφερε μοναδικά σχέδια για τους σκοπούς

τους...»

«Οι Τσέτες έκαναν τα πάντα, ώστε τίποτα να μην θυμίζουν

εκείνους (Έλληνες) που έφυγαν...»

στ) Ι. Ιωακειμίδης (Σέρρες)

«Η τελευταία επιθυμία του Σάββα (πατέρας του Ι. Ιωακει-

μίδη), που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Καρς Πόντου,

το σπίτι τους, το 1913, ήταν να ανταμώσει με τη γη και τα

νερά του. Αλλά το ηλικιωμένο κορμί του ήταν αδύνατο να

αντέξει ένα τόσο μακρινό ταξίδι.. Στη θέση του ταξίδεψε η

κόρη του, Σοφία. Η Σοφία πήγε στο Καρς βρήκε το σπίτι του

πατέρα της, που ήταν πλέον ερείπιο. Η βρύση στην αυλή

του συνέχιζε να τρέχει νερό... Η Σοφία ανέπνευσε το άρωμα

της αυλής, για λογαριασμό του πατέρα της. Ο γερο-Σάββας

γέμισε ένα μπουκάλι νερό από τη βρύση και ένα σακί χώμα

από τον κήπο και τα πήγε στον πατέρα της. Ο γερο-Σάββας

γέμισε το μαξιλάρι του με αυτό το χώμα και κοιμήθηκε

πάνω του, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ήπιε

επίσης το νερό, γουλιά-γουλιά. Σε κάθε γουλιά ένιωσε σε

ολόκληρο το κορμί του την παρουσία της Πατρίδος (Καρς)

και όλων όσων αγαπούσε...»

Χιλιάδες τέτοιες ιστορίες έζησαν οι Πόντιοι.

9Ο αξιοσέβαστος κ. Υπουργός δεν έχει άραγε κάποιον

λυράρη Πόντιο να του τραγουδήσει «Μοιρολόγια»

από την Ποντιακή Γενοκτονία, κάποιον διδάσκαλο της

Ιστορίας στο σόι του, στο χωριό του, στη γειτονιά του, να

του πει: «κ. Υπουργέ, κάνατε “εκφραστικό” λάθος, διορθώστε

το και ζητήστε συγνώμη από την αείμνηστη γιαγιά μου Ση-

μέλα, που την πέταξαν στη θάλασσα, από τον αείμνηστο

Γιωρίκα, που ούτε ο τάφος του δεν βρέθηκε πουθενά, παρ’

ότι οι συγγενείς του είχαν βάλει

“μαρμάρινο σταυρό”, ταφό-

πλακα πολυτελείας, κανδήλα

ολόχρυση...»

10Ανεξάρτη-

τα απ’ όσα

έγραψε ο Τύπος και απ’ όσα αναφέρονται παραπάνω, ένα

είναι βέβαιον. Ότι ο κ. Υπουργός έπραξε τα δέοντα διότι

γνωρίζει την ακριβή αλήθεια, την αντικειμενική πραγματι-

κότητα... Γνωρίζει ότι οι Τούρκοι φρόντισαν την διαστρέβλωση

της πραγματικότητας, την απόκρυψη της αλήθειας. Παρή-

γαγαν στρεβλές γνώσεις, τις μεταδίδουν στην Ευρώπη, τις

εμφύτευσαν υποδόρια και με ωμότητα, για χρήση όλων

των Μέσων Επικοινωνίας... Αυτή είναι η απάνθρωπη πλευρά

του και κανείς ακόμη δεν μπόρεσε να «ανταποδώσει»...

Επίσης, είναι βέβαιον, ότι οι διάφοροι αρμόδιοι, έμπειροι

και πεπειραμένοι, που ασκούν εξουσία στο Νομό Σερρών,

ενήργησαν τα δέοντα... Εϊναι βέβαιον ότι ο νυν και ο πρώην

Αντιπεριφερειάρχης, ως απόγονοι ενδόξων Ποντίων, ενήρ-

γησαν προς όλες τις κατευθύνσεις, προς αποκατάσταση

της αλήθειας, διότι γνωρίζουν από τους ίδιους τους αεί-

μνηστους προγόνους τους, ότι: «Ο εκπατρισμός ή εκτοπισμός,

η γενοκτονία, η βίαιη απομάκρυνση του ανθρώπου από τα

εδάφη που έζησε, που βίωσε επί αιώνες, από τους στόχους

και τις επιθυμίες του, από τα αγαπημένα του χρώματα και

αρώματα και η καταδίκη του να ζήσει σε έναν ξένο,

καινούργιο τόπο, μια άγνωστη ζωή και επιπλέον κάτω από

άθλιες συνθήκες, είναι η βαρύτερη τιμωρία που μπορεί να

επιβληθεί στους ανθρώπους... Είναι η απάνθρωπη πλευρά

του, πολύ περισσότερο όταν του αφαιρέσεις τη ζωή του...»

Γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα διέπραξαν οι Τούρκοι στους

προγόνους τους...

11Δυστυχώς, η Τουρκία, σήμερα, δεν έχει κανένα

ελληνικό πρόβλημα, πέρα από την υποχρέωσή

της να απολογείται στα διεθνή βήματα, στις καταγγελίες

για την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ των Ελλήνων και των Αρμενίων... Και

πέραν τούτου ουδέν...

12Ευτυχώς, όμως, σήμερα, οι απόγονοι των Ελλη-

νοποντίων του Νομού Σερρών, αλλά και οι δια-

σκορπισμένοι ανά τον κόσμο, είναι ενωμένοι, μελετούν,

γνωρίζουν την ΙΣΤΟΡΙΑ των προγόνων τους. Διψούν να

μάθουν την αλήθεια, την κυνηγούν την αλήθεια να την κα-

τακτήσουν. Είναι βέβαιοι ότι θα τη βρουν, όπου κι αν την

κρύψουν οι Τούρκοι, όπως κι αν την ονομάσουν, όπως κι αν

την «βαφτίσουν»...

Η γνώση, η ακριβής αλήθεια, η αντικειμενική πραγματι-

κότητα, η υπεροχή της αλήθειας, πρέπει να βγούνε... Το

αίμα των προγόνων μας είναι άγιο, ιερό, περιμένει δικαίωση

από τους πολιτισμένους λαούς της ανθρωπότητας... Ο πο-

λιτισμός που δημιούργησαν στον Πόντο επί αιώνες, δεν

σβήνεται με βαρβαρότητες...

13Η αφορμή περί «Γενοκτονίας και περί Εθνοκάθαρ-

σης», ας γίνει αιτία να ενδυμαμωθεί το πατριωτικό

συναίσθημα, η φιλοπατρία των Ελληνοποντίων, η ενημέρωση

των απογόνων για το ένδοξο και ιστορικό παρελθόν των

προγόνων τους...

14Επ’ ευκαιρία, ως απόγονος των Ποντίων, εύχομαι

και προσεύχομαι να υπάρχει ειρήνη, ώστε να δύ-

νανται όλοι να επισκέπτονται την Ιερά Μονή της Παναγίας

Σουμελά του Ευξείνου Πόντου και να παρακαλούν την

Παναγία να πραγματοποιηθεί το όνειρο:

«Η Ρωμανία κι αν επέρασεν,

η Ρωμανίαν κι αν επάρθεν...»

EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201610θέματα

θέματα

«Περί Γενοκτονίας Ελληνοποντίων...»
Γράφει ο

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Κο Γαβριήλ Παναγιώτη

Τ.Αν.Δ/ντή ΝΙΜΤΣ

Γαστρεντερολόγο

Αξιότιμε κύριε Γαβριήλ,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του

Ι.Σ.Α. σας συγχαίρουν θερμά για την ευ-

γενική σας χειρονομία να δωρίσετε στο

Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ μηχάνημα επεμβατι-

κής ενδοσκόπησης και να συμβάλλετε

σημαντικά στον εξοπλισμό του Νοσο-

κομείου.

Το Δ.Σ. στη Συνεδρίασή του της 8-12-

2015 αποφάσισε τη δημοσιοποίηση της

δωρεάς σας στο περιοδικό του Ι.Σ.Α.

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» για να σας τιμήσει, αλλά

και να κάνει γνωστή την προσφορά σας

στους δυναδέλφους σας γιατρούς.

Τέτοιες πράξεις σαν τη δική σας τι-

μούν την ιατρική μας κοινότητα τη χρο-

νική στιγμή που ο χώρος της Υγείας και

οι γιατροί μας περνούν δύσκολες στιγ-

μές.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πράγ-

ματι κατά καιρούς σε εκδηλώσεις που

πραγματοποιεί βραβεύει τα μέλη του

που διακρίνονται για την κοινωνική τους

προσφορά και το ίδιο θα κάνει και με

εσάς σε κάποια εκδήλωσή του.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης 

Ο Γεν. Γραμματέας Αλέξης Βασιλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 424ΓΣΝΕ
Επιθυμώ δημόσια να εκφράσω τις άπειρες  ευχαριστίες μου ,προς όλο το ιατρικό,

νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του 424 ΓΣΝΕ,

για την υψηλού επιπέδου παροχή ιατρικών υπηρεσιών, μειλίχια και προσηνή συμ-

περιφορά τους, ευγένεια, ανθρωπισμό και αμέριστη φροντίδα κατά την εκτέλεση

των καθηκόντων τους, κατά την πρόσφατη νοσηλεία μου και την ταχεία αποκατάσταση

της υγείας μου. Όλοι τους ήταν άψογοι στα καθήκοντά τους, με άριστη επαγγελ-

ματικότητα και επιστημονική  κατάρτιση. Όλοι τους  τίμησαν επάξια τον όρκο του

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, σε ένα θεραπευτικό κατάστημα που είναι κόσμημα στο χώρο της

υγείας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ θερμά τον θεράποντα ιατρό μου Επίατρο κ. ΠΟΛΥΖΩΝΗ

Μιχαήλ, τόσο για τις ιατρικές υπηρεσίες του, όσο και για τις σωστές και άμεσες επι-

σημάνσεις και υποδείξεις του πριν και μετά την εγχείρησή μου.                                                    

Όλους τους ευχαριστώ θερμά.
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Οι εκδηλώσεις, με φόντο την Ελληνική

Σημαία και την πολεμική αρετή των

Ελλήνων το τριήμερο 20-22 Νοεμβρίου

2015, θεωρήθηκαν ότι έγιναν στο πλαίσιο

του εορτασμού της ημέρας των Ενό-

πλων Δυνάμεων που πραγματοποίησε η Ανωτάτη Στρατιωτική

Ηγεσία. Εν τούτοις οι επιμέρους αυτές εκδηλώσεις έγιναν

με πρωτοβουλία άλλων φορέων που βρίσκονταν όμως σε

πλήρη αρμονία με τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε 4 τοπικές εκδηλώ-

σεις.

Πρώτον: ΠΑΣΥΒΕΤΑ (Βετεράνοι Ελληνικής Πολεμικής Αε-

ροπορίας Μέσης Ανατολής). Συνεστίαση στη ΛΑΕΔ 20/11/2015.

Παρέστησαν: Ταξίαρχος Ι. Γεννηματάς ως εκπρόσωπος του

Α/ΓΕΑ Αντιπτεράρχου Χ. Βαΐτση, ΔΣ υπό τον πρόεδρο Υπο-

πτέραρχο (Ι) Δ. Λαζάρου Σμηναγό Π. Ζαφειρόπουλο Αντιπρό-

εδρο Υποπτέραρχο Ο. Συμονίδη Γεν. Γραμματέα, Σύμβουλοι

Σμήναρχοι Δ. Δήμου, Α. Αυδής και Γ. Βουτσινάς, πολεμιστές

(βετεράνοι) της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας Μέσης

Ανατολής 1941-1944, Αντιπτέραρχος (Ι) Γ. Πλειώνης, Υπο-

πτέραρχος (Ι) Π. Καραγιάννης, Ταξίαρχος (Ι) Β. Σαχαρίδης,

Σμηναγοί Γ. Γαλανός και Ν. Φίλης, παλιοί αεροπόροι Υποπτέ-

ραρχος Η. Ναούμ, Ν. Παγώνης.

Ανατρέχοντας στην ιστορία της 5ετίας 1941-1945, όσο

διήρκεσε περίπου η αποδημία της Ελληνικής Πολεμικής Αε-

ροπορίας, επισημαίνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ελ-

λήνων Αεροπόρων αναχωρώντας το δεύτερο 10ήμερο Μαΐου

1941 από την Κρήτη για χώρες της Μέσης Ανατολής και

Αφρικής, είχαν δεσμευθεί προς εαυτούς «θέλουμε εμείς να

καταυγάσουμε τον ελληνικό ουρανό και να προσγειωθούμε

πρώτοι στα ελληνικά αεροδρόμια όταν ο εχθρός θα έχει

οριστικά ηττηθεί.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί η δράση των Ελλήνων αεροπόρων

κατά Γερμανικών στόχων στην Κρήτη, Ιούλιος – Αύγουστος

1943. Ως πρώτοι στόχοι των αεροπόρων μας στον ελλαδικό

και κατ’ επέκταση στον ευρωπαϊκό χώρο – αργότερα Ιταλία-

Βαλκάνια– επελέγησαν συγκεντρώσεις της Wehrmacht στην

Κρήτη, εις αντίποινα για τον αφανισμό από τους Ναζί του

χωριού Κάνδανος με το πρόσχημα της βοήθειας των Κρητών

προς τους Άγγλους καταδρομείς, στην επιχείρηση απαγωγής

του Γερμανού Στρατηγού Κράιπε.

Ένας γιγάντιος αεροπορικός στόλος, ο μεγαλύτερος τότε

σχηματισμός, μια πληθώρα ιπτάμενων Μονάδων, από hurri-

canes, spitfires, baufigthers, με πιλότους συναγωνιζόμενους

ποιος θα πρωτοπετάξει σ’ αυτή την κολοσσιαία έξοδο, με

προεξάρχουσα θέση τις 335 και 336 ελληνικές Μοίρες με δι-

οικητές τους σμηναγούς Γ. Πάγκαλο και Σ. Διαμαντόπουλο,

ολόκληρο αυτό το δυναμικό ήταν έτοιμο προς δράσιν.

Μελέτες επί χάρτου, συσκέψεις, σημεία αναγνωρίσεως,

τρόποι διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, όλα είχαν «τεθεί

επί τάπητος» και να, η πολυπόθητη ημέρα είχε φθάσει.

Ήταν η 06:30 ώρα της 23.7.1943 κατά την οποία τα αλλε-

πάλληλα κύματα των αεροσκαφών εγκαταλείπουν τα αερο-

δρόμια από Αλεξάνδρεια μέχρι Τομπρούκ και μετά τρεις

ώρες, πετούν επάνω από τους στόχους στην ανατολική και

δυτική Κρήτη τους οποίους χτυπούν ανηλεώς, μέσα όμως

από ένα καταιγιστικό κλοιό αντιαεροπορικών πυρών του

εχθρού και κάτω από τα πυρά των γερμανικών «ΜΕ 109» τα

οποία όμως αντιμετωπίστηκαν από τα δικά μας spitfires σε

αερομαχία μιας ώρας.

Ρίγη συγκίνησης και επιφωνήματα χαράς κυριάρχησαν

στους Κρήτες βλέποντας τα ελληνικά χρώματα να πετούν

πάνω από τα κεφάλια τους.

Ο εχθρός ηττήθη οριστικά το 1945 χάριν στους αγώνες

3,5 ετών, την αυτοθυσία, ηρωισμό και των Ελλήνων αερο-

πόρων σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε τους Γερμανούς Διοικητές

στρατιωτικών βάσεων στην Κρήτη να αποδίδουν τιμές ηρώων

στους πεσόντες για την Ελλάδα Έλληνες πιλότους, των κα-

ταρριφθέντων αεροσκαφών τους, Ψιλόλιγνο και Σαρσώνη,

14/11/1943.

Τρία επίσης βλαστάρια ο Ανθυποσμηναγός Α. Αθανασάκης

και οι επισμηνίες πιλότοι Β. Δούκας και Μ. Λάιτμερ έπεσαν

ηρωικώς μαχόμενοι στα άγια χώματα της Κρήτης ενώ ο

Σκαντζικας αιχμαλωτισθείς, είχε την τύχη των συμμάχων αε-

ροπόρων της «Μεγάλης Απόδρασης». Οι 335, 336 Μοίρες

Διώξεως και η 13 Μοίρα ελαφρού βομβαρδισμού κατηύγασαν

πράγματι τον ελληνικό ουρανό όταν στις 14 Νοεμβρίου

1944 προσγειώθηκαν στα αεροδρόμια Αττικής, 71η Επέτειο

που η ΠΑΣΥΒΕΤΑ, προς τιμήν της, γιόρτασε κι εφέτος.

Δεύτερον: Σύνδεσμος Αποστράτων 

Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Σε μια θερμή ατμόσφαιρα του νεοκλασικού Σαρόγλειου

Μεγάρου της ΛΑΕΔ, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών

Διαβιβάσεων πραγματοποίησε την 20/11/2015 την ετήσια

συνεστίαση των μελών του, με την ευκαιρία συμπληρώσεως

68 ετών από ιδρύσεως του όπλου Διαβιβάσεων. Την εκδήλωση

τίμησαν με την παρουσία τους οι: Ταξίαρχος Α. Περβολαράκης

Διευθυντής Διαβιβάσεων ΓΕΣ, Συνταγματάρχης Ν. Παπαλιούρας

Διοικητής Σχολής Διαβιβάσεων, Υποστράτηγος Ε. Δανιάς πρό-

εδρος ΕΑΑΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υπό

τον πρόεδρο Υποστράτηγο Σ. Κουρκούμπα, Ταξίαρχους Σ.

Αργουζή, Μ. Ισπανόπουλο, Λ. Καζάκο, Συνταγματάρχη Δ.

Μπακόπουλο, Πρόεδρος και μέλη Συνδέσμου Αποστράτων

μετά συζύγων και φίλων. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ση-

μειώνουμε ότι οι παλαιότεροι χαρακτηρίζαμε τις Διαβιβάσεις

«ως τα νεύρα της Διοικήσεως» και ορθώς, ένας Διοικητής

δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του χωρίς επικοι-

νωνίες, πολλώ δε μάλλον σήμερα που οι πόλεμοι γίνονται

με το πάτημα κάποιων πλήκτρων.

Όμως με συγκίνηση αναπολούμε τους ασυρματιστές –

όλο κίνηση και ενέργεια– που φορτώνοντας σε ένα ημίονο

τον ασύρματο Νο. 22 τον μετέφεραν εκεί ψηλά στο παρατη-

ρητήριο του Μεράρχου ή του παρατηρητή πυροβολικού και

με αγωνία λόγω κακών καιρικών και εδαφικών συνθηκών,

προσπαθούσαν ως πρωτεύων σταθμός να πάρουν επαφή

με τους υποσταθμούς των Μονάδων «Εδώ ΑΣΤΗΡ – ΔΟΞΑ –

ΙΣΚΙΟΣ – Κλήσις προς συντονισμόν – συντονισθείτε τώρα»,

«σήματά σου πέντε, εδώ Κρόνος, ελήφθη over» και από την

άλλη μεριά, οι Διαβιβαστές, ήταν αυτοί που λειτουργούσαν

τον Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων, το

Δεύτερο Πρόγραμμα με ιδρυτή τον 781 Λόχο Γενικών Μετα-

φορών, καθώς και τους τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

των εδρών των Νομών της χώρας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση

που έγινε για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων

και φίλων σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, γι’ αυτό θερμά

συγχαρητήρια ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους

συντελεστές της επιτυχίας.

Τρίτον: Ετήσια τιμητική εκδήλωση στο Ίλιον στις 22/11/2015

για τους Έλληνες πολεμιστές Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Μέσης Ανατολής. Συνδιοργάνωση ΔΕΠΑΘΑ (Συνταγματάρχης

Α. Δεληγιάννης Διευθυντής / Δήμος Ιλίου (Δήμαρχος Ν.

Ζενέτος) Σύνδεσμος Ριμινιτών – Ιερολοχιτών (Πρόεδρος Γ.

Μονογυιός). Παρέστησαν: Ταξίαρχος Α. Περβολαράκης εκ

μέρους του Α/ΓΕΣ, Συνταγματάρχης Ε. Τσαγγούρης της ΑΣΔΥΣ

Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ εκπρόσωποι ΓΕΝ πλοίαρχος Κ. Τσάκωνας,

υποπλοίαρχος Δ. Παπαδόπουλος εκπρόσωπος ΓΕΑ Σμήναρχος

Π. Γαβριηλίδης, από τον Δήμο Ιλίου ο Δήμαρχος μετά Αντι-

δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων και του συντονιστή

του προγράμματος Κ. Σαρακινιώτη, από ΠΕΣΜΑΡΙ υπό τον

πρόεδρο τα μέλη ΔΣ Φ. Βρεττό Γ. Παπουτσάκη Φ. Αποστολάκη,

Κ. Παγώνη, Αντιναύαρχο Γ. Ρόκκο βετεράνοι Μ. Ματζάκο, Ι.

Σωτηρίου, Φίλων του Συνδέσμου υπό τον πρόεδρο Ν.

Τροχάνη, Λέσχη Καταδρομέων Ιερολοχιτών Αντιστράτηγο Κ.

Κόρκα ετ Δ/τη Στρατιάς, βετεράνο Μέσης Ανατολής, Αντι-

στράτηγο Γ. Σάσσαλο, Συνταγματάρχη Β. Μαντασσά, εκπρό-

σωπος ΕΑΑΑ, Υποπτέραρχος Ν. Παγώνης, αντιπροσωπείες

εφεδροπολεμιστικών και κοινωνικών οργανώσεων καθώς

και δημότες Ιλίου. Τιμές απέδωσε η μπάντα του Δήμου και

άγημα ΑΣΔΥΣ.

Το πρόγραμμα στο Ίλιον περιελάμβανε Επιμνημόσυνη

δέηση προ του Ηρώου των πεσόντων Ριμινιτών – Ιερολοχιτών

στην ομώνυμη πλατεία, προσφωνήσεις – χαιρετισμούς, εκ-

φώνηση πανηγυρικού από τον Συνταγματάρχη Α. Δεληγιάννη,

προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.

Στις προσφωνήσεις τους ο Δήμαρχος Ιλίου μίλησε με

επαινετικά λόγια για τους συνδημότες του Ριμινίτες, οι οποίοι

αποτελούν μία συμπαγή και φιλοπρόοδη οντότητα, εγκατε-

στημένοι σε οικισμό πέριξ της πλατείας που φέρει την

ονομασία του Συνδέσμου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου εγ-

κωμίασε τους αγώνες των πολεμιστών Μέσης Ανατολής και

σε ένδειξη ευγνωμοσύνης απένειμε συμβολικά τιμητικές

διακρίσεις στους παρισταμένους Αντιστράτηγο Κ. Κόρκα και

Υπαξιωματικούς Ι. Σωτηρίου και Μ. Ματζάκο, ο Στρατηγός

Κόρκας αναφέρθηκε στη δράση και κατορθώματα του Ιερού

Λόχου στον οποίο υπηρέτησε επί 3½ χρόνια στα θέατρα

επιχειρήσεων Β. Αφρικής και Αιγαίου σημειώνοντας ότι ο Β’

Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε 8-9 Μαΐου 1945 με τις συνθηκο-

λογήσεις των Γερμανών Σύμη και Κρήτη. Ο κεντρικός ομιλητής

Κ. Δεληγιάννης αναφέρθηκε στην αναγέννηση των Ελληνικών

Ενόπλων Δυνάμεων Μέσης Ανατολής δια της συγκροτήσεως

της Ι ταξιαρχίας του Κατσώτα και του Ιερού Λόχου του Χ. Τσι-

γάντε και στη συγκρότηση μεταγενέστερα και της ΙΙΙ ταξιαρχίας

του Τσακαλώτου επονομασθείσης «Ρίμινι» από την απελευ-

θέρωση της ομώνυμης πόλεως, στην υπέρλαμπρη δράση

τους στα πεδία των μαχών που οδήγησε στην απελευθέρωση

της πατρίδας μας, δίνοντας ο Α. Δεληγιάννης τη διαβεβαίωση

ότι οι σύγχρονοι Έλληνες θα φανούν αντάξιοι συνεχιστές

της ένδοξης διαδρομής των τιμώμενων, όταν και εάν η

πατρίδα ήθελε το απαιτήσει.

Τέταρτον: Τιμητικός εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων

Δυνάμεων από το Δήμο Κονίτσης στο Μολυβδοσκέπαστο. Η

ομώνυμη μάχη της 21/11/1940. Στην εκδήλωση παρέστησαν

οι: Δήμαρχος Κονίτσης Αντιστράτηγος Α. Παπασπύρου μετά

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεία αξιωματικών

και οπλιτών του 583 τάγματος προκαλύψεως, από το χωριό

τοπικοί άρχοντες, Α. Νάκος πρόεδρος, Α. Ριστάνης δάσκαλος,

Μ. Μάνης πρόεδρος Πολιτιστικού, Σ. Δάφνης καθηγητής Ζω-

σιμαίας σχολής, Σ. Πρόκος και Β. Κράβαρης μέλη ΔΣ Συνεται-

ρισμού και πολλοί κάτοικοι του χωριού και των γύρω χωριών.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: πανηγυρική θεία λειτουργία

μετά δοξολογίας στον καθεδρικό Βυζαντινό Ιερό Ναό Αγ.

Αποστόλων 13ου αιώνα, χοροστατούντος του αιδεσιμοτάτου

εφημερίου Αποστόλου Νάκου, εκφώνηση του πανηγυρικού

από τον δημοτικό σύμβουλο Χ. Φασούλη, επιμνημόσυνη

δέυηση στο ηρώο του χωριού, κατάθεση στεφάνων και

ομιλία για τη Μάχη Μολυβδοσκεπάστου από τον δημοτικό

σύμβουλο Ταγματάρχη Α. Λάκκα.

Αρχομένης της ομιλίας του ο κ. Φασούλης αναφέρθηκε

στα της συστάσως τακτικού στρατού του νεότερου Ελληνικού

Κράτους, στους αγώνες για την απελευθέρωση αλυτρώτων

αδελφών μας με ιδιαίτερη μνεία του Α’ Βαλκανικού πολέμου

από τον οποίο προέκυψε η απελευθέρωση της Ηπείρου στη

συμμετοχή μας στον Α’ και Β’ Παγκόσμιους Πολέμους, ανα-

δεικνύοντας ο έγκριτος ομιλητής την πολεμική αρετή, την

ανδρεία και την αυταπάρνηση των Ελλήνων σε όλους αυτούς

τους αγώνες, δίνοντας έμφαση στην απόκρουση της Ιταλικής

επιθέσεως το 1940 όταν οι Ηπειρώτες αγωνίστηκαν υπέρ

βωμών και εστιών.

Ο δεύτερος ομιλητής δημ. σύμβουλος ταγματάρχης Α.

Λάκκας, βαθύς γνώστης εδάφους και ιστορικών δεδομένων

υπηρετήσας στην περιοχή πάνω από 20 χρόνια, κάνοντας

στην ομιλία χρήση χαρτών και σχεδιαγραμμάτων, έδωσε μια

εμπεριστατωμένη εικόνα της μάχης Μολυβδοσκεπάστου

21/11/1940 της προελαύνουσας ΙΙ Ελληνικής Μεραρχίας

του Λάβδα κατά της Ιταλικής Δυνάμεως που αμυνόταν στην

παρυφή του χωριού, αναδεικνύοντας ο ομιλητής τον παρά-

τολμο ελιγμό και αυτοθυσία των Ελλήνων ηγητόρων και

στρατιωτών του 39ου Συντάγματος, ελιγμό που οδήγησε

στην τοπική νίκη και την εν συνεχεία απελευθέρωση της Βο-

ρείου Ηπείρου.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Πέντε ολόκληρα χρόνια. Κάθε δευτε-

ρόλεπτο αίμα, κάθε λεπτό θάνατος, κάθε

ώρα γεμάτη σφαγή, κάθε μέρα βομβαρ-

δισμοί.

271.138 άτομα σκοτώθηκαν

13.500 παιδιά σκοτώθηκαν

8.760 γυναίκες σκοτώθηκαν

97.842 στρατιώτες του Άσαντ σκοτώθηκαν

46.452 στρατιώτες των εξεγερθέντων σκοτώθηκαν

44.254  μαχητές του Ισλάμ σκοτώθηκαν

1.500.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν

600.000 άτομα έμειναν ανάπηροι

Μαχητικά σκάφη των Αμερικανών και Ρώσων, έριξαν βόμβες

από αέρος, ο στρατός του Άσαντ, με τους επιδιώκοντες την

ανατροπή του Άσαντ, τους θρησκευτικούς μαχητές του IŞŞD,

με την Ισλαμική «El Nusra»  και με τις ένοπλες δυνάμεις της

Κουρδικής οργάνωσης  YPG από ξηράς, ξέρασαν το θάνατο.

Διαπράχθηκαν εγκλήματα ανθρωπότητας.

Ο ουρανός και η γη, έγιναν ένα.

Δεν ήταν ένας πόλεμος των Συρίων

Ο πόλεμος άρχισε με τους βομβαρδισμούς από αέρος και

υποδαύλισε «τον διαμελισμό των Συρίων»

Στην ξηρά, ο ένας Σύριος σκότωνε τον άλλο.

22 εκατομμύρια άνθρωποι συγκλονίστηκαν από το «φόβο

του θανάτου». 14 εκατομμύρια Σύριοι εγκατέλειψαν τα σπίτια

τους, στα χωριά, τις πόλεις και τις κωμοπόλεις. Από μια πόλη

της Συρίας μετανάστευαν σε άλλη πόλη και βρήκαν καταφύγιο

σε γειτονικές χώρες.

*  *  *

2.620.553 Σύριοι κατέφυγαν στην Τουρκία

1.069.111 Σύριοι κατέφυγαν στο Λίβανο

637.859 Σύριοι κατέφυγαν στην Ιορδανία

117.658 Σύριοι κατέφυγαν στην Αίγυπτο

245.022 Σύριοι κατέφυγαν στο Ιράκ. 

28.027 Σύριοι κατέφυγαν στη Βόρεια Αφρική

Συνολικά 4.718.230 Σύριοι έγιναν πρόσφυγες. Απ’ αυτούς

που ήρθαν στην Τουρκία, 900.000 Σύριοι με σκάφη ανοικτής

θαλάσσης και πρωτόγονες βάρκες, δια της θαλάσσης, προ-

σπάθησαν να πάνε παράνομα σε χώρες της Ευρώπης.

Απ’ αυτούς περίπου 100.000 συνελήφθησαν στην ανοικτή

θάλασσα. Χιλιάδες πέθαναν και κορμιά παιδιών εκβράστηκαν

στις ακτές.

Η ΕΕ έναντι χρημάτων (3,5 δις ευρώ), παρακάλεσε την

Τουρκία να θέσει τους Σύριους πρόσφυγες σε στρατόπεδα

συγκέντρωσης. Οι ηγέτες της Τουρκίας αποδέχτηκαν αυτή τη

ντροπιαστική κατάσταση.

*  *  *

Οι ΗΠΑ, προκειμένου να «φέρουν δημοκρατία» στη Συρία,

βομβάρδιζαν από αέρος.

Και οι κυβερνήτες της Τουρκίας, μιλώντας με το στόμα των

Αμερικανών, «επιτίθονταν στον Άσαντ».

Η Ρωσία, προκειμένου να φέρει την «ενότητα και την ολότητα»

στη Συρία, σκορπούσε το θάνατο από αέρος.

Οι πόλεις καταστράφηκαν. Δεν έμεινε πέτρα πάνω στην

πέτρα. Χωράφια και λιβάδια εξαφανίστηκαν. Η βιομηχανία, το

εμπόριο, οι υπηρεσίες και όλη η οικονομία, κατέρρευσαν.

Τι δημοκρατία ήρθε, τι ενότητα και τι ολότητα… Η Συρία δι-

αιρέθηκε στα πέντε:

Στους υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ

Στους αντιπάλους του Άσαντ

Στους οπαδούς του IŞŞD

Στους Κούρδους

Στο μέτωπο της Έλ-Νουσρά

Τα πέντε κομμάτια, το ένα προς τον άλλο, δηλώνει: «προδότη,

χαμερπή, πουλημένε, εχθρέ, φονιά, χαλάλι το αίμα». Η Συρία

θάφτηκε σε ένα βαθύ αίσθημα του μίσους και της εκδίκησης,

το οποίο θα διαρκέσει χίλια χρόνια…

Έτσι τελείωσαν τα πέντε χρόνια, η Συρία μοιράστηκε.

Η Ρωσία έβαλε χέρι στη Συρία.

Το Ιράκ αφέθηκε στις ΗΠΑ

Η Ανατολική Μεσόγειος δόθηκε στη Ρωσία και οι περιοχές

του φυσικού αερίου της Βόρειας Συρίας, αφέθηκαν στις παγ-

κόσμιες εταιρίες ενέργειας των ΗΠΑ και της ΕΕ.

* * *

Και στο τέλος συμφώνησαν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία και ανακοι-

νώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αύριο τα μεσάνυχτα θα σιγή-

σουν τα όπλα.

Στην αγκαλιά της Τουρκίας έμειναν 2,5 εκατομμύρια πρό-

σφυγες, τα σύνορα έχουν μετατραπεί σε Αφγανιστάν και στη

γειτονική Συρία υπάρχει «ο φόβος της σύστασης Κουρδικού

διαδρόμου»

Συνέβη και αυτό

Την είδηση έδωσε η εφημερίδα «Ποστά» με τίτλο «Συνέβη

και αυτό». Στην περιοχή του Τσεσμέ, τη στιγμή που μια βάρκα

προσφύγων ήταν έτοιμη ν’ ανοιχτεί στο Αιγαίο, συνελήφθη

από τη Στρατοχωροφυλακή. Ήρθε αντιμέτωπη με μια πρωτο-

τυπία. Κοντά στους Σύριους πρόσφυγες που ήταν στη βάρκα,

υπήρχαν και δύο οικογένειες Τούρκων υπηκόων που είχαν από

4 παιδιά, η μια από την επαρχία Νουσαϊμπίν του νομού Μάρντιν

και η άλλη από την επαρχία Ιντίλ του νομού Σίρνακ. Οι ενήλικες

των δυο οικογενειών που συνελήφθησαν στη βάρκα των προ-

σφύγων είπαν: «Συγκλονιστήκαμε απ’ το φόβο του θανάτου.

Μας φοβίζει το μέλλον των παιδιών μας. Συμφωνήσαμε με

τους διακινητές λαθρομεταναστών να μας μεταφέρουν στη

Γερμανία, δια μέσου της νήσου Χίου της Ελλάδος»

Εφημερίδα «Σοζτζιού» της 26 Φεβ 2016, του δημοσιογράφου Νετζατί Ντογρού

Μετάφραση - 

Απόδοση στα Ελληνικά

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Ανχης ε.α.

Η Συρία τελείωσε! Ήρθε η κατάπαυση του πυρός!

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ευρισκόμενος στα Χανιά, εγκαινία-

σε μια σειρά (37) άρθρων στην Εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα»

από την 11-10-1934 έως και την 28-11-1934 σχετικά με τον

«Εθνικόν Διχασμόν του 1915» Ο Ιωάννης Μεταξάς, ευρισκόμε-

νος στην Αθήνα, απάντησε με σειρά (70) άρθρων στην εφημε-

ρίδα «Η Καθημερινή» από την 14-10-1934 για το ίδιο θέμα (στα

Άρθρα του Ελ. Βενιζέλου).

β. Όλα αυτά τα Άρθρα των δύο κορυφαίων πρωταγωνιστών

(Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου και του Αρχηγού του Γ.Ε.Σ.

Ιωάννη Μεταξά) περιλαμβάνονται στο Βιβλίο του Εκδοτικού

Οίκου «ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ» στη Θεσσαλονίκη) με τίτλο: «Η ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ».

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

α. Ο Ελ. Βενιζέλος, περιληπτικώς ελλείψει χώρου, στο 6ον Άρ-

θρο του (20-10-1934), δημοσιευθέν στην εφημερίδα «Το

Ελεύθερον Βήμα», ευρισκόμενος στα Χανιά, για την “Συμμετο-

χή εις τας Επιχειρήσεις των Δαρδανελλίων” της “ΑΝΤΑΝΤ” τον

Φεβρ. του 1915, υποστηρίζει τα πιο κάτω:

- «..., ως γνωστόν, του Φεβ. του 1915 παρουσιάσθηκαν εις τον

Βασιλέα (Κων/νον) με το γνωστόν υπόμνημά μου, δια του

οποίου συνιστούσα την αποστολήν ενός “Σώματος Ελληνικού

Στρατού”, όπως συμπράξει μετά του Αγγλογαλλικού στόλου,

για την κατάληψη της Καλλιπόλεως...

Εζήτησα και ο Βασιλεύς εδέχθη να του αναγνώσω ο ίδιος το

υπόμνημα. Και η πειστικότης των επιχειρημάτων μου και η

συγκίνησις, την οποίαν εδοκίμασε ο ακούων αυτά Βασιλεύς

ήταν τέτοια, ώστε ενέκρινε την πρότασίν μου και με εξουσιο-

δότησε να του αποστείλω προς υπογραφήν το διάταγμα της

επιστρατεύσεως...

Μόλις εξελθών του βασιλικού γραφείου συναντώ τον κ. Με-

ταξά, εις το υπασπιστήριον..., Αρχηγόν τότε του Γ.Ε.Σ., εις τον

οποίον αναγγέλω την βασιλικήν συγκατάθεσιν και τον καλώ

να μεταβώμεν εις το υπουργείον (Στρατιωτικών) για την σύν-

ταξιν του διατάγματος της επιστρατεύσεως. Ο Μεταξάς, αντί

άλληςαπαντήσεως, εξάγει από το θυλάκιόν του έγγραφον

παρατηρήσεώς του από της θέσεως του Αρχηγού του Επιτε-

λείου, δικαιολογών αυτήν..., ότι δεν συμφωνεί με την αποφα-

σισθείσαν υπό της Κυβερνήσεως και του Βασιλέως πολιτικήν.

Κατόπιν τούτου, επανήλθον εις το γραφείον του Βασιλέως,

ανήγγειλα την παραίτηση του κ. Μεταξά και πρότεινα την σύγ-

κληση Συμβουλίου του Στέμματος, εις το οποίον να μετείχον

όλοι οι τέως Πρωθυπουργοί της Ελλάδος».

β. Ο Ι. Μεταξάς, περιληπτικώς ελλείψει χώρου, στο 7ον Άρθρο

του (25-10-1934), δημοσιευθέν στην εφημερίδα «Η Καθημε-

ρινή», υποστηρίζει:

- «Ο κ. Βενιζέλος, εις το Άρθρο του (6ου) αναφέρει ότι τον ημ-

πόδιζα να στείλη ένα Σώμα Ελληνικού Στρατού εις τας Δαρδα-

νέλλια...

Ομολογώ ότι εγώ τον ημπόδισα. Και χαίρω διότι μετά τόσα έτη

αποδίδεται εις εμένα από τον ίδιον τον κ. Βενιζέλο η Ιστορική

αυτή δικαιοσύνη. Εάν δεν τον ημπόδιζα, η Ελλάς θα επάθαινε

εις τα Δαρδανέλλια, ό,τι έπαθαν τα σταλέντα εκεί στρατεύμα-

τα της Αγγλίας και της Γαλλίας και αποδεκατίσθησαν οι εκεί

στόλοι των...

Σημειούμεν, ότι μόνον οι Άγγλοι έχασαν εκεί 5.241 Αξιωματι-

κούς και 210.791 στρατιώτες και τα ωραιότερα πολία των της

Μεσογείου.

Αφήνω κατά μέρος τις απώλειας των Γάλλων, διά τους οποί-

ους δεν έχω επισήμους στατιστικάς.

Η Ελλάδα, στη συνέχεια θα επάθαινε καταστροφή από τους

Βουλγάρους...»

3. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΜΕΛΕΤΗ) ΤΟΥ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΤΟΥ 1914

α. Εκστρατεία της Ελλάδος κατά των Δαρδανελλίων.

Ο Ι. Μεταξάς, είχε εκπονήσει μελέτη από τις αρχές του 1914

κατά των Δαρδανελλίων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

όπως υφίσταντο (τότε), τον Απρίλιον του 1914, που δεν υπήρ-

χαν, όμως τον Φεβ. του 1915, γεγονός που ο Ελ. Βενιζέλος -

παρίστανε και τον “Στρατηγόν” (κατά την γραπτή έκφραση

του Ι. Μεταξά)- δεν ήθελε να αποδεχθεί ότι δεν μπορούσε να

εφαρμοσθεί, λόγω αλλαγής καταστάσεως.

- «Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα κατάρα εις ένα τόπον, παρά όταν

οι πολιτικοί τους τελείως ακατάρτιστοι εις των τέχνων του πο-

λέμου, έχουν την αξίωσιν να σχεδιάζουν και πολεμικάς επιχει-

ρήσεις...»

β. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι απαιτούσαν από τους πο-

λιτικούς των να είναι συγχρόνως και Στρατηγοί. Και συνεπώς,

ο πολιτικός, εάν δεν είναι, ο ίδιος, εις θέσιν να διεξαγάγει πό-

λεμον, τότε πρέπει να επιλέγει υπευθύνους στρατιωτικούς

συμβούλους, εκ των οποίων ο πρώτος να είναι ο Αρχηγός του

Γενικού Επιτελείου.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

α. Όταν ο κυβερνών πρωθυπουργός δεν είναι σύμφωνος με

τον Αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου, τότε, εφόσον δεν πρό-

κειται να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός, απαραιτήτως πρέπει

να παραιτείται ο Αρχηγός του Γ.Ε.Σ. Αυτό έκανε ο Γερμανός

Στρατηγός Φάλκενχάϋν, το έτος 1916.

Το ίδιο έκανε (παραιτήθηκε) και ο Άγγλος Ναύαρχος Φίσσερ-

πρώτος Λόρδος του ΑΓγλικού Ναυαρχείου- Αρχηγός Γ.Ε.Ν. το

1915. Το ίδιο έκανε και ο Ι. Μεταξάς το 1915.

β. Η επίσημος έκθεση της Βασιλικής Αγγλικής Ανακριτικής Επι-

τροπής, επί της “Εκστρατείας των Δαρδανελλίων” το 1915,

της οποίας το πρώτον μέρος εδημοσιεύθη τον Μάρτιο του

1917 και το δεύτερον μέρος το 1919, είναι δριμυτάτη δια τους

Άγγλους πολιτικούς, οίτινες ανεμείχθησαν εις την διεύθυνση

της εκστρατείας αυτής και συγκεκριμένα καταλογίσθηκαν σο-

βαρές ευθύνες στον Τσώρτσιλ, του Άσκουιθ και στον ίδιον τον

πρωθυπουργό Λόϋντ Τζωρτζ.

γ. Για την Μικρασιατική Καταστροφή, τον Αύγουστο του

1922..., ετοφεκίσθησαν οι διατελέσαντες (τρεις πολιτικοί) ως

πρωθυπουργοί, δύο διατελέσαντες Υπουργοί και ο τελευταί-

ος Στρατηγός, που διετέλεσε Αρχιστράτηγος της Ήττας...

δ. Όλα τα συμπεράσματα των Αναγνωστών.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

«Πώς προελήφθη η καταστροφή της Ελλάδος»
(Το 7ον Άρθρο του Ιωάννου Μεταξά, δημοσιευθέν την

25ην Οκτ. 1934, στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», εις

απάντηση του 6ου Άρθρου του Ελευθερίου Βενιζέλου-

δημοσιευθέν την 20ην Οκτ. 1934, στην εφημερίδα «ΤΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» με τίτλο: «Η συμμετοχή εις τας Επιχει-

ρήσεις των Δαρδανελλίων».

- «Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέ-

σα», Κάρολος Κλαούζεβιτς. (Πρώσσος Στρατηγός και συγ-

γραφέας του περίφημου συγγράματος: «Περί του πολέ-

μου»).

Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.



Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στη Σχολή Διαβιβάσεων

στο Χαϊδάρι γιορτάστηκαν με κάθε λαμπρότητα τα 70

χρόνια της ίδρυσης του όπλου των Διαβιβάσεων. Η

ίδρυση του Όπλου αυτού το 1946 , ήταν αποτέλεσμα

των αυξημένων απαιτήσεων  σε επικοινωνίες του ριζικά

ανασυγκροτούμενου Στρατού μας μετά την απελευθέ-

ρωση, αλλά και της μεγάλη εξέλιξης των μέσων επικοι-

νωνιών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,

παράγοντες που επέβαλαν την ανάληψη αυτού του

έργου από ιδιαίτερο φορέα.

Η υλοποίηση των απαιτήσεων πραγματοποιήθηκε με

την υπογραφή την 8η Φεβρουαρίου 1946, από το Υπουρ-

γικό Συμβούλιο και τον Αντιβασιλέα - Αρχιεπίσκοπο Δα-

μασκηνό, του ΑΝ 919, με αποτέλεσμα ένα νέο όπλο οι

Διαβιβάσεις πέμπτο κατά σειρά,να προστεθεί στα ήδη

υπάρχοντα τέσσερα Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθω-

ρακισμένα και Μηχανικό.

Ο νέος Νόμος στο Άρθρο 1 καθόριζε:

«α. Συγκροτείται ίδιον Όπλον εν τω Στρατεύματι υπό

τον τίτλον «ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ».

β. Τα διακριτικά της στολής των Αξιωματικών και

Οπλιτών κανονισθήσονται διά Βασιλικού Διατάγματος.»

Η πρώτη ιστορική για το νέο Όπλο εγκύκλιος με αριθμό

381/1946 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ περιλάμβανε

τα ονόματα 138 μετατασσόμενων Αξιωματικών, 108

από το Μηχανικό, 23 από το Πεζικό και 7 από το Πυρο-

βολικό,  οι πλείστοι των οποίων είχαν προϋπηρεσία σε

μονάδες Διαβιβάσεων.

Σ’ όλους τους αγώνες του έθνους, οι διαβιβαστές,

(αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και στρα-

τιώτες), ήσαν οι αφανείς ήρωες, οι οποίοι με την άριστη

επαγγελματική τους κατάρτιση, την αφοσίωσή τους

στην εκτέλεση της αποστολής τους και τη συμμετοχή

τους  στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων, προσφέρανε

τότε, όπως εξακολουθούν και προσφέρουν σήμερα,

μέρα και νύχτα  365 μέρες το χρόνο με οποιεσδήποτε

καιρικές συνθήκες, πολύτιμες υπηρεσίες στις Διοικήσεις για

τη  διατήρηση του συνδέσμου από του ανωτάτου μέχρι

του κατωτάτου κλιμακίου απαραίτητου για την ενάσκηση

της Διοίκησης επιβεβαιώνοντας συνεχώς τα λόγια του

μεγάλου αμερικανού Στρατηγού του Β’ ΠΠ και μετέπειτα

Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αμερικής  Μπράντλεϊ

Ομάρ Νέλσον: «ένα χαρτί σε κάνει αξιωματικό και

ένας ασύρματος Διοικητή».

Στον εορτασμό των 70 χρόνων παρέστησαν ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημή-

τριος Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντγος Βασίλειος

Τελλίδης, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ κ. Γιάννης

Ταφύλλης, οι Δήμαρχοι Χαϊδαρίου κ. Μιχάλης Σα-

λέφας και Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης,

ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΣ Σχης ε. α. Νικό-

λαος Καίσαρης, Πρόεδροι Συνδέσμων Όπλων Σω-

μάτων και Τάξεων ΣΣΕ, μεγάλος αριθμός ε.ε. και

ε.α Αξιωματικών όλων των βαθμών και φίλοι των

Διαβιβάσεων.

Ο εορτασμός περιελάμβανε:

- Eπιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων

Διαβιβαστών της Σχολής ΔΒ.

- Kατάθεση στεφάνων από τον κ. ΑΝΥΕΘΑ, κ.

Αρχηγό Στρατού και Πρόεδρο Συνδέσμου Απο-

στράτων Αξιωματικών ΔΒ.

- Oμιλίες στο κινηματοθέατρο της Σχολής από

τον κ ΑΝΥΕΘΑ κ. Αρχηγό Στρατού και Δντή ΔΔΒ/ΓΕΣ Ταξχο

κ. Περβολαράκη Απόστολο.

- Eπίδοση αναμνηστικών από την πολιτική και στρα-

τιωτική ηγεσία στον παλαιότερο εν ζωή Διαβιβαστή Αξιω-

ματικό Ταξίαρχο ε. α. κ. Μοιρισκλάβο Αντώνιο Τάξεως

ΣΣΕ 1938

- Προβολή 15λέπτου ταινίας για την ιστορία των ΔΒ.

-Περιήγηση σε εκθέματα παλαιών και σύγχρονων

μέσων ΔΒ. 

Στην ομιλία του ο κ. ΑΝΥΕΘΑ τόνισε:

Η συμβολή του όπλου των Διαβιβάσεων στην αποστολή

του Στρατού Ξηράς είναι γνωστή και απτή σε όλους σας

σε καθημερινή βάση και στο σύγχρονο πεδίο της μάχης

δεν υφίσταται μόνο η ισχύς πυρός αλλά και ηισχύς«εκ-

πομπής».

Οι Διαβιβάσεις ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα νεύρα

του στρατεύματος, τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην

επιτυχή διεύθυνση και διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Είναι το Όπλο αυτό που οφείλει να τρέχει αν όχι

μπροστά από με τις τεχνολογικής εξελίξεις τουλάχιστον

παράλληλα με αυτές. Τα στελέχη του έρχονται σε

επαφή με τα σύγχρονα συστήματα Επικοινωνίας –

Ηλεκτρονικού Πολέμου και Επιτήρησης, τα οποία είτε

έχει προμηθευτεί ο Στρατός είτε σε πολλές περι-

πτώσεις, έχουν αναπτυχθεί από τους ίδιους τους

αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς μας με ση-

μαντική εξοικονόμηση πόρων, λόγω του ζήλου και

του επαγγελματισμού που διακατέχει το προσωπικό

μας. Να ξέρετε το εξής: ως Στρατός ως Ένοπλες Δυ-

νάμεις είμαστε έτοιμοι και πάντοτε αναβαθμίζουμε

την ετοιμότητά μας αλλά το κύριο στοιχείο που μας

δίνει αυτή την ετοιμότητα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Ο τρόπος που υπηρετούν και κάνουν και το πατριωτικό

και το κοινωνικό τους καθήκον.

Και αναφερόμενος 

στο τιμώμενο κ. Μοιρισκλάβο

Έχω και μια άλλη εξαιρετική τιμή, να έχω μπροστά

μου τη ζωντανή ιστορία του όπλου των Διαβιβάσεων.

Τον Ταξίαρχο τον κύριο Μοιρισκλάβο. Θα ήθελα να του

πω δύο λόγια από καρδιάς:

Η στρατιωτική σας διαδρομή και η πολυετή σας δράση

στα πεδία μαχών, καθώς και η ανδρεία που επιδείξατε

σε αυτά, σας έφεραν σήμερα κοντά μας και ως σύμβολο,

μας τιμάτε με την παρουσία σας,

αλλά και ως εκπρόσωπο των νέων

εκείνων ανθρώπων συμπολεμιστών

Διαβιβαστών που ήταν δίπλα σας στη μάχη.

Είχατε την τιμή να συμπολεμήσετε με ανθρώπους

σαν τον Νίκο Τσιγγαρόπουλο, ένα νεαρό Διαβιβαστή από

κάποιο χωρίο της Πιερίας, που έπεσε μαχόμενος υπέρ

πατρίδας στη Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Τα λείψανα

του επιτέλους ενταφιάστηκαν στην γενέτειρα του μετά

από 42 χρόνια. Ήμουν εκεί, στην Κύπρο πριν λίγες μέρες

μαζί με τον αδελφό του, για να παραλάβουμε τα λείψανα

του Στρατιώτη.

Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα σταματήσουμε ούτε μια

στιγμή ώστε όλα τα λείψανα όλων των ηρώων που

έπεσαν στην Κύπρο να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη

και να έχουν την τιμή που τους αξίζει. Τους επόμενους

δύο μήνες θα επιστρέψουμε τα οστά από τους κατα-

δρομείς που έπεσαν με το Noratlas στο αεροδρόμιο της

Λευκωσίας. Το πιο συγκλονιστικό, το πιο σπουδαίο ήταν

η καρτερικότητα που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια η οι-

κογένεια του, οι δικοί τους άνθρωποι.

Η όλη εορταστική εκδήλωση έκλεισε με προσφορά

αναψυκτικών και καφέ στην Λέσχη της Σχολής Διαβιβά-

σεων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σπυρίδων Κουρκούμπας Σάββας Αργουζής 

Υπτγος ε.α Ταξχός ε.α.

EΘNIKH HXΩΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 13 θέματα

θέματα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ένας στρατιώτης που υπηρετεί στον Νότιο Ειρηνι-

κό γράφει στη γυναίκα του: «Σε παρακαλώ στείλε μου

μια φυσαρμόνικα. Θέλω να μάθω να παίζω, ώστε να

περνάω τις ελεύθερες ώρες μου και να μην τρέχει ο

νους μου στις ντόπιες γυναίκες». Πράγματι, η φυσαρ-

μόνικα φτάνει με το πρώτο ταχυδρομείο. Όταν ο

στρατιώτης επιστρέφει στην πατρίδα, τρέχει στο σπί-

τι του και ανοίγοντας ορμητικά την πόρτα, ξεφωνίζει

στη γυναίκα του: «Άσε με να σε φιλήσω, αγάπη μου!

Άσε με να σε σφίξω στην αγκαλιά μου!», «Σιγά σιγά,

όλα στην ώρα τους». του απαντάει εκείνη. «Πρώτα-

πρώτα, για να ακούσουμε πόσο καλά έμαθες να παί-

ζεις φυσαρμόνικα».

Μετά τιμής 

Κόγιας Μίλτος

Ανχης (ΔΒ) ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΒΙΒΑΣΕΩΝ

8 Φεβρουαρίου γιόρτασαν οι Διαβιβάσεις

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

2015 υποβλήθηκα σε ενδαγ-

γειακή αποκατάσταση ανευ-

ρύσματος Κοιλιακής αορτής

εκ το 401 ΓΣΝΑ και στην Αγ-

γειοχειρουργική κλινική, η

οποία βεβαίως εστέφθη από

επιτυχία.

Θα ήθελα να εκφράσω τις

θερμές μου ευχαριστίες

στον Διευθυντή της αγγει-

οχειρουργικής κλινικής Γενι-

κό Αρχίατρο ΤΖΙΛΑΛΗ ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟ και στην ομάδα του η

οποία ανέλαβε την επέμβα-

ση, αλλά και στο σύνολο του

ιατρικού προσωπικού της

κλινικής, για την αμέριστη ια-

τρική φροντίδα προς εμέ κα-

τά την διάρκεια της νοσηλεί-

ας μου στην κλινική.

Τέτοιες συμπεριφορές τι-

μούν το ιατρικό προσωπικό

του Στρατού μας και το προ-

βάλλω ως παράδειγμα προς

μίμηση.

Τριβυζάς Σπυρίδων

Υπτγος (Μχ) ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς και

τους φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στην οδυ-

νηρή απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-

ρα και παππού Σχη Ιωάννη Σεραφείμ. 

Η σύζυγος Φωτεινή Σεραφείμ.

Τέκνα: Έφη, Σπύρος

Εγγόνια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ



Την Κυριακή 14/2/2016 και από ώρα

11:00-13:30, στην αίθουσα Συνεδρίων

της ΛΑΕΔ (άνω όροφος) έλαβε χώρα, η

προγραμματισμένη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

και η κοπή της πίτας του Συνδέσμου της

Τάξεως 1960.

Στην εκδήλωση προσήλθαν αρκετά μέ-

λη του Συνδέσμου και σύζυγοι θανόντων

συμμαθητών, που διαβιούν στην Αττική.

Στην αρχή, ο Πρόεδρος Ποθάκος Πανα-

γιώτης επεσήμανε μεταξύ άλλων την

ανάγκη να μείνει ο Σύνδεσμος ζωντανός

και δραστήριος με την ενεργό συμμετοχή

και τις προσπάθειες όλων. Ιδιαίτερα τονί-

στηκε ότι τα πολλά και ποικίλα προβλή-

ματα που ταλανίζουν όλους μας, όπως οι

προκλητικές μειώσεις μισθών και συντά-

ξεων, η μεγάλη μας ηλικία, οι ποικίλες

ασθένειες και πολλά άλλα σχετικά, έχουν

αναγκάσει πολλούς να αντιμετωπίζουν

παρόμοιες εκδηλώσεις με αισθήματα κο-

πώσεως, κορεσμού και αδιαφορίας.

Μετά την ενημέρωση του Προέδρου,

ακούστηκαν από τους παρευρισκόμενους

αρκετές προτάσεις και απόψεις, οι οποίες

και κατεγράφησαν για να μελετηθούν

από το Δκό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων

αποφασίστηκε και καθορίστηκε και η ημε-

ρομηνία Μνημόσυνου των θανόντων

συμ/τών.

Στην συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας

του Συνδέσμου με ευχές προς όλες τις

κατευθύνσεις. Ο τυχερός ήταν ο συμ.

Κουτράκος Δημήτριος.

Η όλη εκδήλωση περατώθηκε μέσα σε

ατμόσφαιρα αγάπης και συγκίνησης και

δώσαμε όλοι την υπόσχεση γρήγορα να

συναντηθούμε πάλιν σε επικείμενη συνε-

στίαση, με τη συμμετοχή περισσοτέρων

συμμαθητών.

Ο Πρόεδρος

ενημέρωση 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016EΘNIKH HXΩ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟΣύνδεσμος της Τάξεώς μαςέκοψε την

καθιερωμένη πίτα για το νέο έτος

2016 τη μεσημβρία της 3ης Φεβρουαρίου

στη ΛΑΕΔ.

Η προσέλευση των Συμμαθητών με τις

συζύγους των υπήρξε λίαν ικανοποιητική,

παρά το ολίγον βεβαρυμένον της ηλικίας

των.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ευχήθηκε

εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευ-

τυχία, παρότρυνε δε τους Συμμαθητές να

διατηρούν στον υψηλότερο βαθμό το

ηθικό τους, το νεανικό τους ενθουσιασμό

και την αισιοδοξία τους για ένα καλύτερο

αύριο, τουλάχιστον για τα παιδιά και τα

εγγόνια τους.

Μετά την κοπή της πίτας παρετέθη μι-

κρή δεξίωση και καθ’ όλη τη διάρκεια της

εκδήλωσης επικράτησε χαρούμενη

ατμόσφαιρα και συμμαθητικό πνεύμα

αγάπης και φιλίας.

Τυχεροί της χρονιάς υπήρξαν ο Αντγος

ε.α. Λαζαρίδης Νικόλαος και ο Υπτγος ε.α.

Αδάμος Δημήτριος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Κατσούρας Ευθ.

Ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α.

Παπαναστασάτος Στρ.

Σύνδεσμος Αποστράτων 

Αξιωματικών Απόφοιτων ΣΣΕ Τάξεως 1950

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύνδεσμος Αποστράτων 

Αξιωματικών Απόφοιτων ΣΣΕ Τάξεως 1949Α

Γενική Συνέλευση και

Κοπή Πίτας Συνδέσμου Τάξεως 1960

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου  2016 πραγμα-

τοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ η Γενική Συνέλευση

(Γ.Σ.) του Συνδέσμου με πρόγραμμα: Διοικη-

τικός και Οικονομικός Απολογισμός-Αρχαιρε-

σίες-Κοπή πίτας-Γεύμα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτγος ε.α.

Γεωρ. Τσόλκας ανφέρθηκε στα πεπραγμένα

του Δ.Σ. κατά το έτος 2015 μεταξύ των οποί-

ων ήταν:

• Στους τρεις συμμαθητές Υπτγους ε.α. Λ.

Μάγειρα-Α. Μπούσιο και Ι. Αλεξάκη, που

απεβίωσαν το 2015 κατατέθηκαν στεφάνια

και στις κηδείες τους πααβρέθηκαν πολλοί

συμμαθητές. Όλοι είχαν ειδοποηθεί τηλε-

φωνικά με μέριμνα του Δ.Σ. Ο Θεός να τους

αναπαύει εν ειρήνη.

• Στις εκδηλώσεις που είχαν προγραμμα-

τιστεί για το 2015 δεν συμμετείχαν πολλοί

συμμαθητές. Είναι γνωστές οι ποικίλες δυ-

σκολίες αλλά δεν πρέπει να απομονωθούμε

και να ξεχαστούμε.

• Ο Σύνδεσμός μας συνεργάστηκε με την

ΕΑΑΣ και άλλους Συνδέσμους αποστράτων

Αξ/κων επί θεμάτων που ενδιαφέρουν άμε-

σα τους στρατιωτικούς.

Ο Ταμίας του Συνδέσμου Υπτγος ε.α. Κων.

Γεωργαντάς αναφέρθηκε στον οικονομικό

απολογισμό του έτους 2015 και τον Π/Υ του

2016.

Οι Απολογισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα από

τη Γ.Σ. και απάλλαξε το Δ.Σ. και τον Ταμία από

κάθε ευθύνη. Η Γ.Σ. ευχαρίστησε το Δ.Σ. για

το έργο που έχει προσφέρει.

Εκδηλώσεις του 2016

Το 2016 συμπληρώνονται 60 χρόνια από

την είσοδό μας στη ΣΣΕ το 1956. Μεταξύ άλ-

λων αποφασίστηκε να τελεστεί μνημόσυνο

για τους αποβιώσαντες αγαπητούς συμμα-

θητές μας που μέχρι σήμερα είναι 49 και έτσι

από τους 149 έχουμε μείνει 100. Θα είναι μια

εκδήλωση μνήμης, χρέους, σεβασμού και

απόδειξης ότι δεν τους ξεχνάμε.

Αρχαιρεσίες Εκλογής Νέου Δ.Σ.: 

Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να παραμείνει το

ίδιο Δ.Σ. και για την περίοδο 2016-2017 το

οποίο συγκροτείται από τους:

Υπτγο ε.α. Τσόλκα Γεώργιο, Πρόεδρο.

Υπτγο ε.α. Παπανικολάου Ευάγγελο, 

Αντιπρόεδρο.

Υπτγο ε.α. Ευαγγελίδη Ανδρέα, 

Γεν. Γραμματέα.

Υπτγο ε.α. Γεωργαντά Κων/νο, Ταμία.

Υπτγο ε.α. Μπεχράκη Αναστάσιο, 

Ειδικό Γραμματέα.

Υπτγο ε.α. Ράγγο Γεώργιο, Μέλος.

Υπτγο ε.α. Χατζόπουλο Ιωάννη, Μέλος.

Υπτγο ε.α. Χειλάκο Βασίλειο, Μέλος.

Επακολούθησε κοπή της πίτας και γεύμα

σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, ανταλλαγής

ευχών και ελπίδας ότι το Νέος Έτος 2016

παρά την κρισιμότητα των καταστάσεων

που διέρχεται η πατρίδα μας θα είναι καλύ-

τερο και ειρηνικό.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Σχολής Ευελπίδων τάξεως 1949Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Ότι αποφάσισε να εκδώσει Λεύκωμα της τάξεως, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα

στοιχεία όλων των συμμαθητών, αποφοίτων της 5ης Μαρτίου 1949 (Βιογραφικό μετά φω-

τογραφιών)

Παρακαλούνται όλοι οι συμμαθητές και τα μέλη (Σύζυγοι παιδιά),  των εκλιπόντων, να

επικοινωνήσουν   με τα μέλη του Συμβουλίου για να λάβουν πληροφορίες και να απο-

στείλουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση του έργου,  το οποίον και θα

αποσταλεί δωρεάν σε όλα τα μέλη της τάξεως.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

Ο πρόεδρος τα  μέλη του Δ.Σ.

Άγγελος Πνευματικός Δακανάλης Κίμων  2106714856

Μεσσαπίων 10 Χαλκίδα 34100 Ξαρχάς Χρήστος  2108826733

Τηλ 22210 20200 Σελάς Γεώργιος  2108678972

Κιν.6947808683 Ηλιόπουλος Ανδρέας  2109824931

FAX 2221081103 Φραγκογιάννης Θεοδ.  2108047351

Email:: pnevmagelos@yahoo.com Παπαπαναγιώτου Ιωα.  2107781272

Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί απόφοιτοι από τη Σ.Μ.Υ της τάξεως 1974 Α' (Διοικητικοί-Τε-

χνικοί) θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Αθήνα σε χρόνο που θα καθοριστεί μετά

από συνεννόηση με όλους.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα τηλέφωνα της οργανωτικής επιτροπής.

Οργανωτική Επιτροπή

α. Ανχης (ΥΓ) Γιαπαλής Περικλής 6977645238 Wind

β. Τχης (ΠΒ) Κοκοτίνης Κων/νος 6972556523 Cosmote

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1959

Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες-Κοπή πίτας

Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών 

Απόφοιτων ΣΣΕ Τάξεως 1959

Πρόσκληση των Αποστράτων Αξιωματικών 

απόφοιτων Σ.Μ.Υ τάξεως 1974 Α.

Η Προβλεπόμενη από το Καταστατικό,

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συνδέσμου, θα

πραγματοποιηθεί ως οριστική την 17η  Απριλίου

2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην

αίθουσα του κυλικείου της ΕΑΑΣ, οδός Χαριλάου

Τρικούπη 13,   1ος Όροφος.

Θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι:

•Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του

Συνδέσμου

•Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της

Γενικής Συνελεύσεως..

•Απολογισμός Πεπραγμένων- Ενημέρωση

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ .

•Οικονομικός απολογισμός Προηγουμένου

και Προϋπολογισμός επομένου έτους 

•Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και Απαλλαγή

Ευθυνών Οικονομικής Διαχειρίσεως.

•Λήψη αποφάσεως για διενέργεια Εκτάκτων

Εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής

Επιτροπής λόγω της δημοσιεύσεως του νέου

Καταστατικού. 

•Συζήτηση προτάσεων μελών του Συνδέ-

σμου

Συνάδελφε, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος με

τις ενέργειές του προέβαλε και διεκδίκησε

για τον Απόστρατο,  την Οικογένειά του και

την Ορφανική οικογένεια τη βελτίωση των

συνθηκών διαβιώσεως και περιθάλψεώς του

και όχι μόνον. Στάθηκε δίπλα σε κάθε διαμαρ-

τυρία και απαίτησε την αποκατάσταση των

δικαιωμάτων μας. Κατόπιν τούτων:

Προσκαλούνται όλοι οι Απόστρατοι του

Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της

Πολεμικής Αεροπορίας, της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού

και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης

και οι Ορφανικές οικογένειες, όπως προσέλ-

θουν στην Γενική Συνέλευση του ιστορικού

Συνδέσμου μας προκειμένου η παρουσία σας

να αποτελέσει την ισχυρή φωνή για την απο-

κατάσταση των αδικιών που διαπράχθηκαν

εις βάρος μας  και να  δώσουμε το στίγμα μας

για τα Εθνικά μας θέματα και τη δυσμενή οι-

κονομική κατάσταση που όλοι μας σήμερα

βιώνουμε.     

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καπιδάκης Γεώργιος Ακριώτης Κων/τίνος

Υπστ/όμος Β                Ταξχος ε.α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
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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.

***

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

***

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(υιός υποστράτηγου ε.α.) Ασφάλιση ενυπόθηκου δανείου από 

1,30€ ανά 1000€ π.χ. για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 70.000€

καταβάλετε ετήσιο ασφάλιστρο 91€

τηλ. 211 800 29 23- 6944 349 074

***

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555

***

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, 

με πολυετή διδακτική εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομα-

δικά) ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-

θειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των

επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912   

***

Πένυ Αθ. Σκαραφίγκα

Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Δίπλωμα Διαπραγμάτευσης Οικ. Παν. Αθηνών

LLM in International Trade and Investment Law

(Univerciteit Van Amsterdam)

Νευροκοπίου 10, Παπάγος, Αθήνα Τ.Κ. 15669

Κιν.6977507194  email:pskarafigka@gmail.com

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστος Ευβοίας στη θέση Παξιμάδα, 

εντός σχεδίου πόλεως. Οικ. τετράγωνο 154 αριθμός 5 

τετραγωνικά μέτρα 660,  σε τιμή ευκαιρίας.

Πληροφορίες τηλ: 210 6926997- 697 5922 183

***

Ράπτης Κωνσταντίνος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός Επιμελητής 251 ΓΝΑ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών

Εξειδίκευση στην οστεοπόρωση

Δέχεται με ραντεβού

Ιατρείο Λεωφόρος Δημοκρατίας 77 Μελίσσια, Αττικής

Τηλ. 2108035834 - 6948094701

***

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φλώρου Χ. Αλεξία

(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)

Υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Υπερχρεωμένα Νοικο-

κυριά, κ.ά.

Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310.547.580 Κιν: 697.4704.525

e -mail: alexia.florou@hotmail.com

***

Ορέστης  Γούλας

(Γυιός Τχη ΤΧ ε.α. )

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Ιατρείο: Ασκληπιού 82, Αθήνα. Τηλ. για ραντεβού: 6974736510

***

ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – Ανχης (ΥΝ) ε.α. 

Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Σύμβουλος  (ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ)

Msc Management Υπηρεσιών Υγείας  (CNAM-FRANCE)

(ΚΟΡΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.)

Εξειδικευμένη σε Προγράμματα Υγείας –Συνταξιοδοτικά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 16 Ασφαλιστικές  Εταιρείες 

Τηλ. 210-6142100 &  6985050660

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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EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, 

Πατέρα Μελέτιε,

Αξιότιμε κ. Εκπρόσωπε του κ.Υ.ΕΘ.Α

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Σ. τ. Ε.

Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των Αρχηγών του

Γ.Ε.ΕΘ.Α, του Γ.Ε.Σ και της ΕΛ.ΑΣ

Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Σχολών οι Αρχηγοί των

οποίων σήμερα τιμώνται

Σεβαστέ Στρατηγέ Κόρκα, που αποτελείται την ζώσα

πολεμική ιστορία της νεότερης Ελλάδος

Σεβαστέ μου πρώην Πρόεδρε της Ε.Α.Α.Σ

Κύριε εκπρόσωπε της Ε.Α.Α.Α.

Κυρία Πρόεδρε της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων κυρία Λάμ-

πρου,

Αξιότιμοι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, Πανελληνίων Συνδέσμων, Συνδέσμων

Όπλων-Σωμάτων. Συνδέσμων Τάξεων αποφοίτων της Σ.Σ.Ε και του Σ.Α.Α.ΥΣ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά η Ε.Α.Α.Σ σας καλωσορίζει

και σας ευχαριστεί ιδιαίτερα για την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση,

η οποία οργανώθηκε με πολύ αγάπη για σας και περιλαμβάνει την κοπή της

καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας και την βράβευση των αριστούχων

μαθητών της Β’ και Γ’Λυκείου.

Από της αναλήψεως των καθηκόντων μας είχαμε τονίσει ότι αναλάβαμε

σε δύσκολη για την Ε.Α.Α.Σ αλλά και για την Χώρα μας εποχή, ελπίζαμε και

ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση.

Δυστυχώς τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί αλλά τουναντίον έχουν δυ-

σκολέψει ακόμη περισσότερο, για τον Ελληνικό λαό, αλλά και για μας

σπλάχνο του οποίου αποτελούμε.

Η εφαρμοσθείσα διαχρονικά οικονομική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα

την εφαρμογή δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων τα οποία μας οδήγησαν

στα όριά μας και εν πολλοίς να μην μπορούμε να ζήσουμε με  αξιοπρέπεια.

Τα στελέχη των Ε.Δ &των Σ.Α εν ενεργεία και εν αποστρατεία είναι

σπλάχνο από τα σπλάχνα του Ελληνικού λαού δεν αντιδικούν μαζί του

συμμερίζονται την αγωνία του για επιβίωση, απαιτούν όμως αντιμετώπιση

βάσει της προσφοράς των, προσφοράς  Ειδικών Συνθηκών. όπως άλλωστε

και το Σ.τ.Ε έκρινε και όχι ως υποζυγίων για την κάλυψη των αναγκών του

κρατικού Π/Υ και αδίκως στοχοποιήθηκαν για την σχετικώς πρώιμη συντα-

ξιοδότησή τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι τα στελέχη των Ε.Δ & Σ.Α.

μπαίνουν στην παραγωγή από πολύ μικρή ηλικία και ότι αποστρατεύονται

σε εκτέλεση του νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών.

Δεν είναι της παρούσης όμως να αναφερθούμε σ’ αυτά, ούτε θα κάνουμε

απολογισμό του τι κάναμε μέχρι σήμερα, κάναμε πάρα πολλά για τα οποία

θα αναφερθούμε σε άλλο χρόνο, γιατί πέραν των οικονομικών που όλοι

μας βιώνουμε έχουμε Κύρος και αξιοπρέπεια, τα οποία έχουν τρωθεί εξ’

αιτίας της απαξιωτικής συμπεριφοράς ορισμένων παραγόντων. Εμείς δεν

πτοούμεθα και ορθώνουμε ως κοινωνική ομάδα το ανάστημά μας και αντι-

μετωπίζουμε όσους προσπαθούν να μας προσβάλουν και να μας καταρρα-

κώσουν. Γιατί για μας η αξιοπρέπεια, συνδέεται και ταυτίζεται με τις αρχές

και τις αξίες με τις οποίες γαλουχηθήκαμε, υπηρετήσαμε και εξακολουθούμε

να πιστεύουμε.

Η Πατρίδα μας όμως δεν πεθαίνει και ξανά θα μεγαλουργήσει, όταν θα

αποβάλλουμε το σαράκι τη διχόνοιας και ομονοήσουμε.

Η Ιστορία μας ως ιδέα και διάσταση αποπνέει πανανθρώπινα μηνύματα

.Η Ελλάδα μας αποτελεί πόλο έλξης εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών, πε-

ριηγητών αλλά και πολλών άλλων, που στο Άγιο χώμα της θυσιάστηκαν

όχι περιστασιακά  αλλά στο όνομα της ηθικής και της κοιτίδας του

πολιτισμού. Είμαι βέβαιος ότι θα αντέξουμε στην ηθική και οικονομική κα-

κουχία.

Εύχομαι σε όλους σας αλλά και στον καθένα ξεχωριστά Χρόνια πολλά

καλή δημιουργική και ευλογημένη χρονιά, γεμάτη υγεία και χωρίς νέα

βάρη.

Στους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες εύχομαι καλή πρόοδο και

πάντοτε επιτυχίες.

Η ζωή όμως παιδιά μου έχει επιτυχίες και αποτυχίες, οι αποτυχίες δεν

πρέπει να σας πτοούν , αλλά να σας πεισμώνουν και να προσπαθείτε να

επτιτύχετε το ιδανικό σας.

Με τα αριστεία σας τιμάτε τους εαυτούς σας τους γονείς σας, τους δα-

σκάλους σας και τα σχολεία σας, σας αξίζει κάθε έπαινος και τιμή.

Μπράβο σας όμως η αυτή τιμή ανήκει και στους γονείς σας γιατί σας εξα-

σφάλισαν τις συνθήκες να είστε άριστοι.

Και πάλι καλή χρονιά.

Ευχαριστώ.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.

Πρόεδρος Δ.Σ/ΕΑΑΣ.

Η Κοπή της Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Σ και η Βράβευση 

των Αριστούχων Μαθητών σχολικού έτους 2014-2015

Χαιρετισμός του προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. 

Υποστράτηγου ε.α. Ε. Δανιά
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι: Αρ-

χιμανδρίτης Χρυσόστομος, εκπρό-

σωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπι-

σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ. Ιερωνύμου, και ο πρεσβύτερος

Μελέτιος Δντής Θρησκευτικού του

Γ.Ε.Σ., εκπρόσωποι Υπουργού Εθνικής

Άμυνας, Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ Αστυ-

νομίας, Ταξίαρχος εα Χ. Κουτσογιαν-

νόπουλος, Ταξίαρχοι Β. Γαρμπής, Γ.

Σιαντίκος, Κ. Καλύβας, πρόεδρος ΣτΕ

Ν. Σακελλαρίου, το ΔΣ της ΕΑΑΣ υπό

τον πρόεδρο Υποστράτηγο Ε. Δανιά,

υποστράτηγο Β. Ροζη αντιπρόεδρο,

Συνταγματάρχη Ν. Καίσαρη Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο, Αντιστρατήγους Θ.

Καρανίσα, Η. Παρασκευόπουλο, Υπο-

στράτηγο Α. Παπαδόπουλο, Ταξίαρχο

Δ. Χατσίκα, Αντισυνταγματάρχη Π.

Κράγκαρη που είχε την επιμέλεια και

τον συντονισμο του προγράμματος

και Αστυνομικό Διευθυντή Χ. Ντούφα

συμβούλους, Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας

βετεράνος Ιερού Λόχου ΜΑ ετ Δ/της

Στρατιάς, από τα προηγούμενα ΔΣ/ΕΑΑΣ οι Αντι-

στράτηγοι Γ. Κοράκης και Ι. Κρασσάς, εκπρόσωποι

φορέων αποστράτων Αντιστράτηγοι Γ. Λιάκουρης,

Σ. Μπελεγράτης, Υποστράτηγοι Ε. Δερμετζό-

γλου, Γ. Ροδόπουλος, Πλοίαρχος Ι. Αντωνιάδης,

Αντιστράτηγος Βερνίκος, Συνταγματάρχης Α.

Φέγκος, Αντισυνταγματάρχης Κ. Λίγκας, Πρό-

εδρος ΣΑΑΥΣ, Πρόεδροι Συνδέσμων αγνοου-

μένων στην Κύπρο και εκλιπόντων Στρατιωτικών

κυρίες Μ. Καλπουτζή και Λάμπρου, από την

ΕΑΑΑ το μέλος του Δ.Σ Σμήναρχος Πλατάνας,

εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, Συνδέσμων

Αποστράτων αποφοίτων τάξεων ΣΣΕ, Όπλων

και Σωμάτων, Αρχηγοί ΑΣΕΙ Ευελπίδων, Νοση-

λευτικής, Αστυνομίας, Μαθητές Λυκείων (βρα-

βευόμενοι) και πλήθος φίλων των Ενόπλων

Δυνάμεων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: Εκφώνηση της

διαδικασίας της εκδηλώσεως από τον συντονιστή

Αντισυνταγματάρχη Π. Κράγκαρη, τήρηση ενός

λεπτού σιγής για τους πεσόντες αξιωματικούς

Πολεμικού Ναυτιικού στη ν. Κίναρο, Υποπλοιάρχους

Α. Τουλίτση, Κ. Πανανά, Ανθυπασπιστή Ε. Ευαγ-

γέλου, προσφωνήσεις προέδρου ΕΑΑΣ, εκπρο-

σωώπου Αρχιεπισκόπου και προέδρου Συμβουλίου

της Επικρατείας, κοπή και διανομή βασιλόπιτας,

μουσικό διάλειμμα από την Ορχήστρα της ΑΣΔΥΣ

Υπολοχαγό Α. Καλπακίδη, Ανθυπασπιστή Ι. Κα-

φαντάρη, Επιλοχίες Θ. Σαμαρά, Π. Τερζή, Οπλίτη

Χ. Μπέκο, απονομή τιμητικών διακρίσεων σε προ-

σκεκλημένες προσωπικότητες και απονομή Δι-

πλωμάτων Ευαρέσκειας μετά συμβολικού επιδό-

ματος στους Αρχηγούς ΑΣΕΙ ΣΣΕ, Νοσηλευτικής,

Αστυνομικής Ακαδημίας, σε 52 μαθητές Γ’ Λυκείου

και 28 Β’ Λυκείου.

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος της

ΕΑΑΣ αφού ευχαρίστησε τους παρισταμέ-

νους για την προσέλευσή τους, εξέφρασε

τη χαρά του Δ/κού Συμβουλίου που δίδεται

για πολλοστή φορά η ευκαιρία να επιβρα-

βεύσει τον μόχθο και προκοπή των σπου-

δαστών και μαθητών.

Ο Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος μετα-

φέροντας την ευλογία και τη στοργή του

Μακαριώτατου τόνισε ότι η ύπαρξη του

Ελληνικού Έθνους στηρίζεται σε δύο θε-

σμούς – βάθρα, Εκκλησία και Ένοπλες Δυ-

νάμεις και, εφόσον οι δύο αυτοί θεσμοί κρατούν

γερά, το Έθνος μας δεν κινδυνεύει, ο Πρόεδρος

του ΣτΕ –γιος αποστράτου τάξεως 1943 βετεράνου

του Ιερού Λόχου Μ. Ανατολής– αφού έπλεξε το

εγκώμιο των Αποστράτων για το έργο τους

στον ενεργό στρατό, αναφέρθηκε στην προ-

σπάθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου για δι-

καίωση των αποστράτων που επλήγησαν

βαρύτατα από τις αλλεπάλληλες περικοπές

των αποδοχών τους.

Κλείνοντας το παρόν σημείωμα θεωρούμε

ότι η περιγραφόμενη εκδήλωση ήταν από

τις καλύτερες του είδους, γι’ αυτό οι παρι-

στάμενοι εκφράστηκαν λίαν επαινετικά προς

τον Συντονιστή Αντισυνταγματάρχη Π. Κράγ-

καρη, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και πρό-

εδρο Υποστράτηγο Ε. Δανιά.

Ιωάννης Δάφνης


