
Ο
υδέποτε θα σιγήσουν

οι απανταχού Έλληνες

για τις άδικες βλέψεις

των Σκοπιανών σε βάρος τμη-

μάτων της βόρειας Ελλάδας, όπως προ-

βάλλονται στους εύληπτους χάρτες που

τυπώνονται αδιάλειπτα και διανέ-

μονται στο εσωτερικό και εξω-

τερικό, συνοδευόμενοι με σχε-

τικά κείμενα του ισχύοντος

οικείου Συντάγματος τους,

των ποικίλων εκπαιδευ-

τικών βιβλίων, των επι-

λεγμένων ΜΜΕ  δια-

μόρφωσης της κοινής

γνώμης  κ.ά. 

Κάθε φορά

που Έλληνες

προφέρουν το

όνομα «Δημο-

κρατία της Μα-

κεδονίας» καθ’

υποχρέωση

είτε «λανθασμένα», όπως

έγινε πρόσφατα από κυβερνη-

τικό στέλεχος, αναζωπυρώνεται  το εθνικό

θέμα της προκλητικής και άδικης μονο-

μερούς ονομασίας του κράτους των Σκο-

πιανών σε «Μακεδονία», ενώ οι αυτόχθονες

Έλληνες κατακλύζονται από τα αβά-

στακτα αισθήματα της αδικοπραξίας σε

βάρος τους, που προέρχεται από μη

Μακεδόνες (βλ. «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ. Νοεμβρ.

2008, σελ. 5), σαφώς διατηρούντες

άλλου είδους παραδόσεις όπως των

αλλοεθνών φυσικών προγόνων τους.

(βλ. «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Φεβρ. 2009, σελ.24). 

Η αδικοπραξία του σφετερισμού του

Ελληνικού ονόματος «Μακεδονία» έγινε

συνειδητά από τους Σκο-

πιανούς και  ισοδυναμεί

με «καταπάτηση ιδιο-

κτησίας» ενός εμπράγ-

ματου εδαφικού και

εθνικοπολιτιστικού

αγαθού σε βάρος

των παμπάλαιων

αυτοχθόνων

Ελλήνων και

ιδιαίτερα

των εξ αυ-

τών Μακε-

δόνων της

β ό ρ ε ι α ς

Ελλάδας περισσότερο από

3000 χρόνια, σε αντίθεση με τους

Σλάβους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν

στην περιοχή  από τον 7ο αιώνα μ. Χ.

και ουδέποτε χρησιμοποίησαν αυτήν την

ονομασία, παρά μόνο μετά τα μέσα του

19ου αιώνα. 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

σελ 5

Περισσότερο φως στο όνομα 
«Μακεδονία» των Σκοπιανών

Παραρτήματα

Μεταναστευτικό:

Το απλό πρόβλημα

έγινε θανάσιμο

ΣEΛIΔA 3

Η Μακεδονία 

είναι μόνο 

Ελληνική

Η στήλη 

της 

βιβλιοθήκης

ΚΥΠΡΟΣ: Το

ανεκπλήρωτο

χρέος της 

πολιτείας

Πινελιές με 

μαύρη μπογιά

ΣEΛIΔA 12

ΣEΛIΔA 13

ΣEΛIΔA 6

ΣEΛIΔA 8-9-10

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ
από την Ε.Α.Α.Σ. επί τη 195η Επετείω 

της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

«Τ’ άγιο χώμα χαιρετάει και πε-

ρήφανα διαβαίνει από τα Ψαρά

στο Σούλι και στο Χάνι της Γρα-

βιάς»

Αυτοί οι στίχοι του Θουρίου

της Εθνέγερσης –εννοεί το πέ-

ρασμα της Δόξας από τα Σημεία–

συμπυκνώνει το νόημα και το εύ-

ρος του Πανελληνίου Ξεσηκωμού

του 1821 όπως εκφράστηκε στην

εκδήλωση της ΕΑΑΣ με πρόεδρο

τον Υποστράτηγο Ευάγγελο Δανιά

την 24/3/2016 στο Πολεμικό Μου-

σείο και απέδωσε με ενάργεια ο

κεντρικός ομιλητής διακεκριμένος

καθηγητής του Παντείου Πανε-

πιστημίου Ιωάννης Αντωνόπου-

λος, που είχε ως θέμα «η Επανά-

σταση του 1821 και οι Μεγάλες

Δυνάμεις».

Συνέχεια στη σελίδα 16

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού 

για τα ΚΑΑΥ «Αγ. Ανδρέα»

Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Στις σελίδες 4 & 5

Συνέχεια στη σελίδα 7

Σ
ε όλα τα ανεξάρ-

τητα κράτη το θέμα

της εσωτερικής και

εξωτερικής ασφάλειας

της χώρας αναλαμβά-

νουν τα σώματα ασφα-

λείας, Αστυνομία, Λιμε-

νικό και την εξωτερική ασφάλεια έχουν οι Ένοπλες Δυ-

νάμεις.

Τα κράτη και οι πολίτες τους, επικοινωνούν μεταξύ

τους και μεταξύ των κρατών, όπως οι νόμοι ορίζουν,

δηλαδή οι πολίτες εξασφαλίζουν την έγκριση του κράτους

που θέλουν να επισκεφθούν, αν χρειάζεται εξασφαλίζουν

διπλωματικά έγγραφα και κινούνται.

Συνέχεια στη σελίδα 11

Γράφει ο

ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Συνδ. Αποστράτων

Αξιωματικών ΤΧ Σώματος



Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά

μέλη της Ένωσης των εκλιπόντων συ-

ναδέλφων, στη συνέχεια των ενημερώ-

σεών μου για τα πάσης φύσεως θέματα

που μας απασχολούν επιθυμώ και πάλι

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

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

βεβαίως να διαρωτηθούν τι κάνουν αυτοί για την ένωση. 

Την 24η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Πολ. Μουσείο η

εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής παλιγγενεσίας. Η εκ-

δήλωση ήταν επιτυχής, λαμβανομένου υπόψη ότι την ημέρα

αυτή το ΜΕΤΡΟ είχε 24ωρη απεργία, οπότε πολλοί συνά-

δελφοι δεν μπόρεσαν να προσέλθουν. Αξίζουν συγχαρητη-

ρίων τα μέλη του Δ.Σ που κοπίασαν για την επιτυχία αυτή.

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

και επαπειλούμενα βάρβαρα οικονομικά μέτρα, τα οποία

μας εξαθλίωσαν και καθιστά σαφές ότι δεν αντέχουμε

άλλο τον εμπαιγμό και την κοροιδία καθότι δεν ταιριάζει

στον χαρακτήρα και το ήθος μας. Δεν  εφησυχάζουμε αν

δεν υλοποιηθούν τα υποσχεθέντα. Προς την κατεύθυνση

αυτή η Ε.Α.Α.Σ στα πλαίσια του συντονιστικού και με προ-

μετωπίδα το σύνθημά μας το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» από

κοινού με τις ενώσεις του Πολ. Ναυτικού και της Πολ. Αε-

ροπορίας, διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην

Θεσσαλονίκη την 15 Απριλίου και ώρα 11.00 στην Πλατεία

Αριστοτέλους μπροστά από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου

με σκοπό να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας πρωτί-

στως για τα μείζονα Εθνικά θέματα και βεβαίως για την

εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική (ασφαλιστικό-φορολογικό)

που όπως σε προηγούμενη ευκαιρία έγγραψα μας οδηγούν

στον θάνατο.

Επαναλαμβάνω και τώρα ότι τα στελέχη των Ε.Δ &των

Σ.Α εν ενεργεία αλλά  και τα εν αποστρατεία, καθώς και τα

μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων είναι σπλάχνα από

την σάρκα του βαθύτατα δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού

δεν αντιδικούν μαζί του ούτε επιθυμούν την εις βάρος του

αδικία, απαιτούν όμως από τους  κυβερνώντες  την αντιμε-

τώπιση βάσει της υπό ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ προσφοράς μας

και αγωνιούν για το μέλλον της Πατρίδας μας.

Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τις Ε.Α.Α.Ν και Ε.Α.Α.Α

αλλά και με τις Ομοσπονδίες Πανελληνίους Συνδέσμους

και όλους τους Συνδέσμους, Όπλων,- Σωμάτων, Τάξεων

Σ.Σ.Ε και με τον Σ.Α.Α.Υ.Σ και από κοινού σχεδιάζουμε τις

πάσης φύσεως κινήσεις μας εν όψει του ασφαλιστικού

νόμου, παρά τις όποιες υποσχέσεις των Υπουργών εργασίας

και Εθνικής Άμυνας. Απαιτείται όμως και φυσική παρουσία

όλων μας, ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκά-

στου,γιατί η συμμετοχή μας καθορίζει και την στάση των

κυβερνώντων στην επίλυση των θεμάτων που μας απα-

σχολούν. Η Ε.Α.Α.Σ όπως πολλές φορές έχω τονίσει είναι

υπεράνω  και έξω από τα πολιτικά κόμματα, δεν αντιπολι-

τεύεται, αλλά βάσει του σκοπού της, προσπαθεί να δια-

σφαλίσει τα πάσης φύσεως συμφέροντα/δικαιώματα 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 απασχο-

λούν.

Στο θέμα του προσωπικού εμμένω στην έκκλησή μου,

για την εθελοντική προσφορά σας και καλώ τους νέους συ-

ναδέλφους 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, γραμματειακή υποστήριξη, ελάτε να κάνουμε πράξη

το  ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Επισημαίνεται και πάλι ότι σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαία

η διατήρηση της  ενότητας του κλάδου μας, και καλώ για

μια ακόμη φορά όλους τους εν αποστρατεία συναδέλφους

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.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  με σεβασμό στις πολιτικές πεποιθήσεις του

καθενός εξ’ ημών και όχι ΕΦΥΣΗΧΑΣΜΟΣ πρέπει ως κλάδος

να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΣ. Να κρατήσουμε αυτά που μας ενώ-

νουν  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

αποστρατεία είναι συνέχεια της ενέργειας, οπότε και αυτοί

πρέπει να προσβλέπουν στην ένωση ως θεματοφύλακα

των πάσης φύσεως ζητημάτων τους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αξιότιμοι συνάδελφοι επειδή έγινα αποδέκτης επιστολών

συναδέλφων, οι οποίοι μου ζητούν να αλλάξει η Εθνική

Ηχώ και να δημοσιεύει και άρθρα πολιτικού περιεχομένου,

απαντώ ότι αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί η Ε.Α.Α.Σ σύμφωνα

με το νομικό πλαίσιο που την διέπει είναι υπεράνω και έξω

από τα πολιτικά κόμματα τα οποία σέβεται και τιμά ως πυ-

λώνες της Δημοκρατίας. 

Προς ενημέρωση των μελών μας οι οποίοι είναι μέλη

του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι

11 Απριλίου πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΘ.Α, βάσει του οποίου

ο οργανισμός επανέρχεται στο ΥΠ.ΕΘ.Α για ένα έτος με δυ-

νατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, προκειμένου να

γίνουν οι δέουσες ενέργειες  και στη συνέχεια να υπαχθεί

στο ΥΠ.ΟΙΚ. Επίσης έγινε επανασύνδεση του ηλεκτρικού

ρεύματος.

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.

EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 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
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2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 

Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 

Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α

TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517

Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236

Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ

Τηλ:210.36.244.95

Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ

Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ

desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος

Tηλ.: 210 3468268 

Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

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

- Ανχης ε.α. Γαβριηλίδης Γεώργιος.

Απεβίωσε στις 16/2/16 και η κηδεία

έγινε σε κλειστό κύκλο.

- Λγος ε.α. Παρδής Χαράλαμπος του

Ιωάννη. Απεβίωσε στις 11/3/16 και εν-

ταφιάσθηκε στις 12/3/16 στην Ξάνθη.

- Ταξχος ΠΖ. ε.α. Μπετζούμης Βασί-

λειος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις

23/1/16 και ενταφιάσθηκε στις 25/1/16

στην Αγ. Παρασκευή.

- Αντγος (ΤΘ) α.ε. Τραϊτόρος Γεώργιος

του Νικολάου. Απεβίωσε στις 15/2/16

και ενταφιάσθηκε στις 16/2/16 στου

Παπάγου.

- Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μουστόπουλος

Μιχαήλ του Λυκούργου. Απεβίωσε στις

22/2/16 και ενταφιάσθηκε στις 23/2/16

στου Παπάγου.

- Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Ζιωτόπουλος Δη-

μήτριος του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις

4/3/16 και ενταφιάσθηκε στις 7/3/16

στο Χαλάνδρι.

- Ανχης ε.α. Μακρόδημος Κων/νος

του Λάζαρου. Απεβίωσε στις 6/3/16

και ενταφιάσθηκε στις 7/3/16 στη Λά-

ρισα.

- Σχης (ΤΧ) ε.α. Θεοδωρόπουλος Ανί-

βας. Απεβίωσε στις 21/3/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 22/3/16 στο Α’ Κοιμη-

τήριο Αθηνών.

- Ανχης (ΠΒ) ε.α. Ρακοβόλιος Κων/νος.

Απεβίωσε την 23/3/16.

- Αντγος (ΜΧ) ε.α. Αντωνιάδης Παύλος

(ΜΧ). Απεβίωσε τστις 3/2/16 και εντα-

φιάστηκε στις 6/2/16 στου Παπάγου.

- Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Γαρδίκας Αναστάσιος

Σ.Σ.Ε/48. Απεβίωσε στις 18/3/16 και

ενταφιάσθηκε στις 22/3/16 στου Ζω-

γράφου.

- Ανθ/νομος ε.α. Τσέλιος Νικόλαος

του Αθανασίου. Απεβίωσε στις 26/2/16

και και ενταφιάσθηκε στις 27/2/16 στο

Νεκροταφείο Τρικάλων.

- Ανθστης (ΧΩΡ) ε.α. Παπατσιλέκας

Γεώργιος του Θωμά. Απεβίωσε στις

4/3/16 και ενταφιάσθηκε στις 5/13/16

στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αλε-

ξανδρουπόλεως.

- Ταξχος (ΤΧ) ε.α. Κουζέλης Θεόδωρος

του Αντωνίου. Απεβίωσε στις 12/3/16

και ενταφιάσθηκε στις 15/3/16 στο κοι-

μητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

- Ταξχος ε.α. Λούκουτος Ζήσης. Απε-

βίωσε στις 29/1/16.

- Σχης ε.α. Μούχος Αθανάσιος. Απε-

βίωσε στις 15/1/16.

-Aντγος (ΠΖ) ε.α. Λαμπρόπουλος Νικ.

ΣΣΕ1952. Aπεβίωσε στις 27/3/16 και

ενταφιάστηκε στις 29/3/2016 στο Ν/Φ

Παπάγου. 
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Παραθερισμός τέκνων (ICC) προσωπικού ΕΔ 

στις χώρες του Οργανισμού CLIMS για το 2016

1. Η χώρα μας ως μέλος του οργανισμού CLIMS

συμμετέχει σε προγράμματα παραθερισμού τέκνων,

(κατασκηνώσεις), κατά τη θερινή περίοδο, διάρκειας

15 ημερών.

2. Για το 2016, η Ελλάδα συμμετέχει στα προ-

γράμματα παιδικών κατασκήνωσης που διοργανώ-

νουν:

Α. Η Γαλλία (PUY St Vincent): 16 έως 30 Ιουλ.

2016-τριάντα (30) παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών,

κόστος συμμετοχής 450 ευρώ.

Β. Γερμανία (Βερολίνο): 28 Ιουλ. έως 11 Αυγ.

2016 - είκοσι (20) παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών,

κόστος συμμετοχής 500 ευρώ.

Γ. Πολωνία (Rogowo): 1 έως 17 Αυγ. 2016 - δεκα-

πέντε (15) παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, κόστος

συμμετοχής 455 ευρώ.

3. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος τα

παιδιά θα συνοδεύονται από αρχηγούς αποστολής

(Group Leaders):

Α. Γαλλία: τρεις (3)

Β. Γερμανία: δύο (2)

Γ. Πολωνία: ένα (1)

4. Συντονιστικές Οδηγίες

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά του

εν ενεργεία και αποστρατεία (στρατιωτικού και πο-

λιτικού) προσωπικού ΕΔ.

Β. Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος

διαμονής, η πλήρης σίτιση και οι δραστηριότητες.

Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου δεν (ΑΡΝ)

περιλαμβάνεται, καθόσον η τελική τιμή θα καθοριστεί

ανάλογα με τον αριθμό των συμμετέχοντων.

Γ. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, τα

τέλη ακύρωσης των αεροπορικών εισιτηρίων και

του προγράμματος κατασκήνωσης καθορίζονται από

την αεροπορική εταιρεία και την χώρα υποδοχής

αντίστοιχα, ανάλογα με ημερομηνία ακύρωσης και

επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

Δ. Αιτήσεις συμμετοχής να διαβιβαστούν από εν-

διαφερομένους στο ΓΕΕΘΑ/Β1/Γραφείο Παραθερισμού

προσωπικού Ε.Δ., στο φαξ 210 6575167.

Περιεχόμενο Αίτησης

(1)Στοιχεία αιτούντος (Βαθμός - Ονο/μο - Αρ. Μη-

τρώου)/Ταυτότητας - Μονάδα)

(2) Ονοματεπώνυμο παιδιού

(3) Ημερομηνία γέννησης παιδιού

(4) Τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό και σταθερό)

(5) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Ε. Μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η ημερομηνία

και ώρα λήψεως της αιτήσεως μέσω φαξ. Προκει-

μένου εξασφαλισθούν ίδιες προϋποθέσεις συμμε-

τοχής όλου του προσωπικού, έναρξη υποβολής αι-

τήσεων, ορίζεται η 10η Μαρτίου 2016 ώρα 08:00.

Πριν από την ημερομηνία αυτή, καμία αίτηση δεν

(ΑΡΝ) θα γίνεται δεκτή.

ΣΤ. Οι συμμετοχές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά

για την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών,

από το γραφείο παραθερισμού προσωπικού Ε.Δ.

του ΓΕΕΘΑ, μέχρι την 24 Μαρτ. 2016.

Ζ. Λοιπές Λεπτομέρειες για τα προγράμματα κα-

τασκηνώσεων παρέχονται στην ιστοσελίδα του

ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) στο Σύνδεσμο CLIMS.

5. Οι διευθύνσεις προσωπικού των Γ.Ε. παρακα-

λούνται για την ενημέρωση του προσωπικού τους

(στρατιωτικού και πολιτικού), καθώς και των αντί-

στοιχων Ενώσεων Αποστράτων των Συλλόγων πο-

λιτικών συνταξιούχων.

6. Χειριστής θέματος ΓΕΕΘΑ/Β1/CLIMS Υπσγος

(ΤΟΠ) Κων/νος Μιχόπουλος, τηλ. 210 6575267.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟΣ- ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

10 Πρόεδρος

11 Αντιπρόεδρος

12 Διευθύνων Σύμβουλος

13 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

14 Γραμματεία Τηλεφωνικό Κέντρο

15 Γραμματεία Τηλεφωνικό Κέντρο

16 Ταμείο

17 Γραφείο Ταυτοτήτων

18 Λογιστήριο

20 Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΣ

22 Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου

23 Κυλικείο

24 Βιβλιοθήκη

25 Γραφείο Μελετών

26 Κουρείο

27 Γραφείο Μητρώο

28 Διαχειριστής

29 Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΣ

Λειτουργία Γυναικολογικού 

Εξωτερικού Ιατρείου
1. Σας γνωρίζουμε ότι από 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα

θα λειτουργεί Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο.

2. Το Ιατρείο θα εξετάζει Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή

από 10:30 έως 13:30 κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, το

οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κλείσει στη Γραμματεία

των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα: 210-7288367 και

210-7227523.

3. Η συνταγογράφηση στους Δικαιούχους θα γίνεται τις πα-

ραπάνω ημέρες από 9:30 έως 10:30 κατά σειρά προτεραιότη-

τας.

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών μας.

Υπτγος (ΥΙ) Ιωάννης Αγγελάκας

Γενικός Διευθυντής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΔΡΑΣ ΕΑΑΣ

Κύριε Υπουργέ, 

Συμπληρώνονται το καλοκαίρι σαράντα δύο χρόνια από

την αποφράδα εκείνη μέρα της 20ης Ιουλίου 1974, που οι

τουρκικές δυνάμεις κατοχής εισέβαλαν στην μαρτυρική

Κύπρο, κατέλαβαν το 38% του εδάφους της, εγκατέστησαν

κατοχικό στρατό, ανακήρυξαν το βόρειο τμήμα της σε

"τουρκοκυπριακό κράτος" και διατηρούν, μέχρι σήμερα,

παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, τη νήσο χω-

ρισμένη σε δύο κοινότητες. 

Τις υπέρτερες σε δύναμη, άρτια εξοπλισμένες και υπο-

στηριζόμενες από αέρα και θάλασσα τουρκικές δυνάμεις

κλήθηκαν να αποκρούσουν οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς

και της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου διοικούμενες και επαν-

δρούμενες αντίστοιχα από Έλληνες αξιωματικούς και οπλί-

τες. 

Στον άνισο, επικό και καταδικασμένο αυτόν αγώνα οι έλ-

ληνες αξιωματικοί και οπλίτες, παραμερίζοντας το θάνατο

και ξεχνώντας τις οικογένειές τους, παρέμειναν στις επάλξεις

και ανταποκρίθηκαν με αυτοθυσία, ηρωισμό, αυταπάρνηση,

καρτερικότητα και αποφασιστικότητα, πιστοί στον όρκο

τους, στην ιδέα της ελευθερίας και σκεπτόμενοι μόνο την

τιμή της Πατρίδας. 

Δύσκολα να περιγράψει κάποιος με λόγια τον ηρωισμό

και την αποφασιστικότητα των αξιωματικών και οπλιτών.

Όσοι έχουν βιώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, όσοι έχουν

έρθει σε επαφή με το θάνατο και τη θυσία, όσοι έχουν

συμπολεμήσει στο ίδιο χαράκωμα και έχουν ξεψυχήσει

δίπλα τους συνάδελφοι, δεν μπορούν να ξεχάσουν εκείνες

τις τραγικές και απερίγραπτες στιγμές των πολεμικών επι-

χειρήσεων. 

Οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες πήγαν και πολέμησαν

εκεί, που τους έστειλε η Πατρίδα " ... τοις κείνων ρήμασι

πειθόμενοι". Η, μέχρι σήμερα, πολιτική και στρατιωτική

ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αποφάσισε

να εξετάσει, να ερευνήσει, να εκτιμήσει, να

απορρίψει ή να βραβεύσει τις πράξεις και τις

ενέργειες των μονίμων και εφέδρων

στελεχών, που περιγράφονται στις

πολεμικές εκθέσεις και στις προτάσεις

απονομής ηθικών αμοιβών των μονά-

δων, των συγκροτημάτων και των

σχηματισμών, που συμμετείχαν στις

πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. 

Νόμοι και διατάγματα έχουν εκδοθεί

και ισχύουν, η δε εφαρμογή τους δεν

προξενεί ουδεμία οικονομική επιβάρυνση.

Υπενθυμίζουμε τις διατάξεις αφενός μεν

του άρθρου 1 του ΝΔ 376/1974 (ΦΕΚ 98Α')

"Περί Στρατιωτικών Μεταλλίων", αφετέρου δε

του άρθρου 21 του νόμου 2641/1998 (ΦΕΚ 211A')

"Περί Παλλαϊκής Άμυνας" που αναγνωρίστηκε ως πολεμική

η χρονική περίοδος 20 Ιουλίου - 20 Αυγούστου 1974 και τα

εκδοθέντα τέσσερα εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα

κατά τα έτη 2001, 2002, 2006 και 2012. 

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι ενδεχόμενο η παρέλευση των σαράντα δύο χρόνων

να έχει αμβλύνει την αίσθηση της προσφοράς αίματος

στην Κύπρο το 1974. Δεν μπορεί όμως να λησμονούνται ή

να αποσιωπούνται ηρωικές θυσίες και πράξεις νεκρών,

αγνοούμενων και επιζησάντων αξιωματικών και οπλιτών,

που υπερασπίστηκαν τη μαρτυρική Κύπρο, κατά την τουρκική

εισβολή.

Κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι οι αξιωματικοί και οι

οπλίτες, που πολέμησαν στην πρώτη γραμμή ουδεμία

σχέση ή ανάμιξη είχαν με το άφρον και προδοτικό πραξι-

κόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και επομένως

είναι άδικα και ανυπόστατα

ο μεθοδικός διασυρμός,

η συνεχής χλεύη, η δια-

κωμώδηση, η στοχοποί-

ηση, η απαξίωση και η κα-

τασυκοφάντησή τους. Καιρός εί-

ναι να απαλλαγούν οι έλληνες αξιω-

ματικοί από την άδικη και σκόπιμη

αυτή μομφή ότι "με το πραξικόπημα

προκάλεσαν την τουρκική εισβολή".

Η εντύπωση είναι λανθασμένη και η

κατηγορία ανυπόστατη. Το πραξικόπημα

έδωσε την αφορμή, το πρόσχημα και το

διπλωματικό κάλυμμα για την εισβολή. Τα

πραγματικά αίτια ανάγονται και πρέπει να ανα-

ζητηθούν σε ευρύτερα θέματα γεωστρατηγικής

και διεθνών συμφερόντων. 

Κύριε Υπουργέ, 

Σήμερα οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες περιμένουν

με καρτερία και υπομονή την αναγνώριση της εθνικής

προσφοράς των συναδέλφων τους και την ηθική ικανοποίηση

για την συμμετοχή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις της

Κύπρου. Εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις αρετές της

ευαισθησίας, της ηθικής, της ειλικρίνειας, της ευθυκρισίας

και του σεβασμού των ιστορικών παραδόσεων και των συ-

νανθρώπων, που κοσμούν την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας. Γνωρίζουν και εκτιμούν το προσωπικό

σας ενδιαφέρον. 

Ευχαριστώ. 

ΚΥΠΡΟΣ: Το ανεκπλήρωτο χρέος της πολιτείας
Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι μετά

την έκδοση Διαταγής του ΓΕΣ στις 31 Μαρτ. 2016 για

τον Παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2016

και τον καθορισμό των Παραθεριστικών Σειρών (Πε-

ριόδων) θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού

όπως παρακάτω: 

1. Τόπος Κατάθεσης Αίτησης: 

α. Για τα Μέλη που ανήκουν στο Παράρτημα της

ΕΑΑΣ Αττικής-Κεντρικό θα καταθέτουν την αίτησή τους

στα Γραφεία της ΕΑΑΣ, Χαρ Τρικούπη 17Α , 1ος Όροφος.

Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).

β. Για τα Μέλη που ανήκουν στα Παραρτήματα και

που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο τέσσερα

(4), θα καταθέτουν την αίτησή τους υποχρεωτικά στα

Γραφεία των Παραρτημάτων τους. 

2. Χρονικά Όρια 

α. Για το Κεντρικό Παράρτημα Αττικής 

(1). Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 4 Απριλίου

μέχρι και 19 Απρ. 2016. Μετά την λήξη της προθεσμίας

υποβολής, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.

(2). Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων: Από Δευτέρα

έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδας και από 10.00 - 13.00. 

β. Για τα Παραρτήματα της παραγράφου τέσσερα (4). 

Τα χρονικά όρια κατάθεσης των Αιτήσεων στα εν λόγω

Παραρτήματα θα καθαρισθούν από τα αντίστοιχα Τοπικά

Συμβούλια και κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι Αιτήσεις που θα υ-

ποβληθούν σε αυτά, να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία

της ΕΑΑΣ μέχρι την 19η Απρ. 2016. 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής Αιτήσεις που θα

περιέρχονται στην ΕΑΑΣ, ασχέτως το πότε απεστάλησαν,

δεν θα λαμβάνονται Υπόψη.

3. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων.

α. Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα

πραγματοποιείται από την ορισθείσα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ σχετική

Επιτροπή με Πρόεδρο τον Ταξχο ε.α. Θεόδωρο Μπακάλη. 

β. Για τα Παραρτήματα (εκτός του Κεντρικού-Αττικής),

Υπεύθυνος για την συλλογή και την διεκπεραίωση είναι ο

Πρόεδρος εκάστου Παραρτήματος. Οι αιτήσεις αφού συγ-

κεντρωθούν και θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον αντίστοιχο

Πρόεδρο, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στην ΕΑΑΣ προκει-

μένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Αρμόδια Επιτροπή.

4. Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων 

για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής: 

Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη των Παραρτημάτων ΝΑΥΠΛΙΟΥ,

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,

ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ,

και ΧΑΝΙΩΝ που αντιστοιχούν στους Νομούς Αργολίδας, Αρ-

καδίας, Αττικής, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Ηλείας,

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Λακωνίας, Κορινθίας, Μεσ-

σηνίας, Κυκλάδων, Ευβοίας και Χανίων, με τους περιορισμούς

της παρά-γραφο 9β(3) και 9γ του παρόντος. 

5. Αίτηση Παραθερισμού: Όπως φαίνεται στην ανακοίνωση

και συγκεκριμένα: 

α. Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.»

(ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 1). 

β. Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύ-

γους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο

«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 2) 2 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την επιλογή των Σειρών Παραθερισμού και

την δήλωση στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι να συμβου-

λεύονται τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.

6. Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά:

α. Αίτηση Παραθερισμού. 

Την Αίτηση Παραθερισμού ο ενδιαφερόμενος θα την υπο-

βάλει αυτοπροσώπως (Φυσική Παρουσία). Αιτήσεις που έχουν

αποσταλεί με Fax ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. Τα άτομα

που θα προσκομίζουν Αίτηση Παραθερισμού για λογαριασμό

άλλου θα προσκομίζουν υποχρεωτικά επικυρωμένη εξου-

σιοδότηση του και Φ/Α του Δελτίου της Ταυτότητάς του,

που έχει εκδοθεί από την ΕΑΑΣ. 

β. Φ/Α του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ. 

γ. Φ/A Ενός (1) Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) ή

Τηλεφωνίας στο όνομά του Αιτούντος που έχει εκδοθεί το

2015 -16 όπου να φαίνεται η Μόνιμη Διεύθυνσή. (Υποχρεωτική

προσκόμιση από ΟΛΟΥΣ και επίδειξη του πρωτότυπου κατά

την κατάθεση αίτησης). 

7. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση.

α. Για τα δηλούμενα Τέκνα:

(1). Για όλα τέκνα: 

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή για το κάθε

τέκνο Φ/Α της Αστυ-νομικής Ταυτότητας, έλλειψη δε αυτής

(τέκνα ηλικίας από 1 -12 ετών) Φ/Α του Ατομικού Βιβλιαρίου

Νοσηλείας (Οι σελίδες που περιέχει την Φωτογραφία, το

Ονοματεπ/μο και την Ημερομ. Γέννησης) 

(2). Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών

και μέχρι 25 που είναι Άγαμα, Σπουδάζουν ή είναι Άνεργα με

την προϋπόθεση να είναι προστατευόμενα: 

- Για τα Σπουδάζοντα:

Πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α

της Φοιτητ. Ταυτότητας όπου να φαίνεται η Σχολή και η ημε-

ρομηνία έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ.

- Για τα Άνεργα:

Φ/Α της Κάρτας Ανεργίας (πρόσφατα ανανεωμένη από

ΟΑΕΔ) θεωρη-μένο από ΚΕΠ.

Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το

οικο-νομικό έτος 2015, θεωρημένο από Κ.Ε.Π., για απόδειξη

του αριθμού των προστατευόμενων Τέκνων.

β. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου

του ή του Τέκνου. 

- Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ

από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας),

θεωρημένο από Κ.Ε.Π., ή Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού

Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτης Υγειονομικής

Επιτροπής Στρατού). που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό

αναπηρίας και ότι χρειάζεται την Βοήθεια Ετέρου Προσώπου. 

Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα

τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής

ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή

επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και να

έχουν (αυτοί μόνο) ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (Α-

ριθμ ΦΕΚ 1139 Β) 

γ. Για Λουτροθεραπεία. 

- Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους 2016 από Στρα-

τιωτικό Νοσοκο-μείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή (ή Υπο-

διευθυντή) του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συ-

νιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του. 

δ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια. 

Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας

εκείνος ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστι-

κότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός

ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. (Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) 

Η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας θα απο-

δεικνύεται με έγγραφα που θα προέρ-χονται από αρμόδια

Δημόσια Αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και συγκεκριμένα: 

(1). Περίπτωση Χηρείας του Μονογονέα:

- Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η

Κατάσταση της Χηρείας 

(2). Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του

Γάμου:

- Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την

οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του. 

(3). Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο

Τέκνο:

- Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης 

ε. Για Πολύτεκνη Οικογένεια. 

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως

για τις Πολύτεκνες Οικογένειες. Πολύτεκνες θε-

ωρούνται όσοι έχουν τέσσερα τέκνα και άνω

έως 18 ετών και έως 24 ετών για τους φοιτούντες

σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

8. Διάφορα. 

α. Σε κάθε Αίτηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙ-

ΛΕΓΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

«Σειρές Προτίμησης» και ΟΧΙ ΜΙΑ (1) ή ΔΥΟ (2).

Σε περίπτωση που για λόγους οικογε-νειακού προγραμματισμού

ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει κάτω από τρεις (3), τότε με την

υποβολή της αίτη-σης ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι σε περίπτωση

που απορριφθεί λόγω «ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ», αναγνωρίζει ότι αυτό

θα οφείλεται μεταξύ των άλλων και στο γεγονός της μη δή-

λωσης τριών (3) διαφορετικών «Σειρών Προτίμησης».

β. Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται. 

γ. Ο Αριθμός Παραθεριστικών Σειρών και οι Περίοδοι αυτών,

όπως φαίνονται στον Πα-ραπάνω ΠΙΝΑΚΑ και στο έντυπο της

αίτησης υποβολής. 

δ. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παρα-

θερίσει στην Περίοδο που επιλέγει, θα πρέπει να το γνωστο-

ποιήσει εγγράφως στην ΕΑΑΣ με σχετική αίτηση (είτε ιδιόχειρα

είτε με FAX) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη

της παραθεριστικής Σειράς που έχει επιλε-γεί, ώστε να μη

ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΘΕΩ-

ΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ και τα ΜΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ε.Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να υπο-

βληθούν εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία

που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών,

ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντη-

ση.

9. Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης 

α. Σχετικά Έγγραφα: 

(1). Την από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ ΦΕΚ

1139 Β). 

(2).. Την Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009. 

(3). Την από 26 Αυγ 2013 απόφαση ΥΦΕΘΑ (Αριθμ ΦΕΚ

2158,Β). 

β. Μοριοδότηση – Κριτήρια Επιλογής. 

(1). Οι αιτούμενοι παραθερισμού θα μοριοδοτηθούν λαμ-

βάνοντας υπόψη (Αρι. ΦΕΚ 1139Β): 

(α). Το βαθμό αποστρατείας. 

(β). Τις σειρές που παραθέρισαν κατά τα τελευταία πέντε

χρόνια. Θα α-φαιρούνται 10 μόρια για κάθε ικανοποίηση αι-

τήσεως των τελευταίων 5 ετών.

(γ). Την μη ικανοποίηση αιτήσεων παραθερισμού κατά τα

τελευταία πέντε χρόνια. 

Σε αυτή την περίπτωση θα προστίθενται 20 μόρια για κάθε

συνεχόμενο προηγούμενο έτος (σε σχέση με το τρέχον)

που υποβλήθηκε αίτηση και δεν ικανοποιήθηκε. Δηλαδή.

εάν κάποιο Μέλος έχει παραθερίσει ένα ενδιάμεσο έτος των

τελευταίων 5 ετών, τότε όλα τα προηγούμενα από αυτό έτη

που παραθέρισε διαγράφονται ως έτη αναμονής ή εάν ένα

(1) ενδιάμεσο έτος, των τελευταίων 5 ετών δεν έχει υποβάλει

στην ΕΑΑΣ Αίτηση Παραθερι-σμού, τότε η συνέχεια διακόπτεται

και όλα τα προηγούμενα από αυτό έτη διαγράφονται ως έτη

ανα-μονής. π.χ. εάν για τα πέντε έτη 2011 έως 2015 έχει

παραθερίσει το έτος 2013 λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2014

και 2015 και λαμβάνει 40 μόρια επειδή τα Μόρια των ετών

2011 και 2012 ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή του παρα-

θερισμού του έτους 2013 και ως εκ τούτου δεν μπορούν να

ξανά υπολογιστούν ως έτη αναμονής για το 2016 ή εάν το

έτος 2013 δεν υπέβαλε στην ΕΑΑΣ Αίτηση Παραθερισμού,

τότε λαμβάνονται υπόψη ως έτη αναμονής το 2014 και 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού 

για τα ΚΑΑΥ «Αγ. Ανδρέα»
Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2016.

ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΑΑΣ

1η 12/5 – 24/5 12 130 

2η 26/5 – 7/6 12 130 

3η 9/6 – 21/6 12 29 

4η 23/6 – 5/7 12 29 

5η 7/7 – 19/7 12 24 

6η 21/7 – 2/8 12 24 

7η 4/8 – 16/8 12 37 

8η 18/8 – 30/8 12 37 

9η 1/9 – 13/9 12 37 

10η 15/9 – 27/9 12 130 

11η 29/9 – 11/10 12 130 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

Στα ΚΑΑΥ των

Σχηματισμών, ο

αριθμός των διατι-

θέμενων θέσεων

στα Παραρτή-

ματα της ΕΑΑΣ,

καθορίζεται από

τους Σχηματι-

σμούς της περιο-

χής ευθύνης των

οποίων εδρεύουν. 



EΘNIKH HXΩΜΑΡΤΙΟΣ 2016 5 ενημέρωση

KAAY

ΓΕΝΙΚΑ 

Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου

μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυ-

νομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή,

ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδια-

φέρον, μέχρι 31 Μαΐου 2016, για τη συμμετοχή τους στα πα-

ρακάτω προγράμματα: 

1. Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς» 

α. Βράβευση (με 550,00€, έκαστος) δέκα μαθητών που
αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου

(Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2015

(Σχολικό έτος 2014 - 2015). Σύνολο 5.500,00€. 

β. Βράβευση (με 550,00€, έκαστος) δέκα μαθητών που
αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δη-

μόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2015

(Σχολικό έτος 2014 - 2015). Σύνολο 5.500,00€. 

γ. Βράβευση (με 2.300,00€, έκαστος) έξι σπουδαστών,
τέκνα μετοχομερισματούχων που επρώτευσαν κατά την ει-

σαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν.,

Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή

Αστυφυλάκων) μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους

2015 και βράβευση (με 1.000,00€, έκαστος) για τους έξι

δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800,00€. 

δ. Ενίσχυση (με 550,00€, έκαστος) δέκα πέντε μερισμα-
τούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν

αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250,00€. 

ε. Ενίσχυση (με 1.000,00€, έκαστη) δέκα οικογενειών με-
τοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες,

κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00€. 
στ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών,

στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου

(βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδια-

φερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου. 

ζ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών,

στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπι-

στημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής

κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πα-

νεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων,

ως υπαλλήλων του Ομίλου. 

2. Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρηπάρη» 

(Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς) 

α. Διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των ετησίων κα-

θαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, σε δέκα (10) τέκνα

Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, μετά από

κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος

Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟEΑ), λόγω

συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, εντός του

έτους 2015. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων

τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα Ει-

δικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης). 

β. Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων

του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ’ τάξης Δημοσίου

Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς

ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2015 (Σχολικό

έτος 2014 - 2015) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από

19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ 

3. Υπηρεσία υποβολής : MΤΣ (Δνση Περιουσίας). 

4. Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Μέχρι της 31 Μαΐου 2016 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρο-

μείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας). 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» 

(Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς) 

5. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Τάξης

Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού: 

α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με

πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού. 

β. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου

Λυκείου Εσωτερικού (Σχολικό Έτος 2014-2015). 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Αφορά τους Στρατιωτικούς

του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ

που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) 

6. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που

επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές - Αστυ-

νομικές Σχολές: 

α. Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση η οποία θα

αποσταλεί από τις Σχολές απευθείας στο ΜΤΣ με πλήρη

στοιχεία εισαχθέντων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής,

διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, όνομα γονέα που είναι με-

τοχομερισματούχος διευκρινίζοντας ΑΓΜ αν είναι στην ενέργεια

και Αριθμό Φακέλου ΜΤΣ στην περίπτωση που είναι μερισμα-

τούχος). 

β. Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων. 

7. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου

– Γ’Λυκείου: 

α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με

πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού. 

β. Αντίγραφο του απολυτηρίου. 

8. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας: 

α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία δια-

μονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμός φακέλου ΜΤΣ,

αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π. 

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών). 

γ. Απόφαση, Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική

βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και κάθε άλλο έγγραφο

που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση. 

δ. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης

Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014. 

ε. Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους

ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής). 

9. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση των οικογενειών που

έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες: 

α. Αίτηση του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία

διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό μητρώου ή

αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρη-

ματικής ενίσχυσης, κ.λ.π. 

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών). 

γ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική

βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και κάθε άλλο έγγραφο

που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση. 

δ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Δήλωσης

Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014. 

ε. Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους

ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής). 

10. Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα: 

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου. 

β. Βιογραφικό του ενδιαφερομένου. 

γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά,

κλπ). 

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) 

11. Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολο-

γητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιολό-

γηση σε Επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκ-

πρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων

των αιτήσεων, πλην αυτών που αφορούν την πρόσληψη στις

Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 

12. Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής

βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές

ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολογητικών

και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα

χρόνια.

13. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών

που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της

Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και

προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους. 

14. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να ανα-

ζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ mts.army.gr ή

από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

15. Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το

ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες. 

16. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα

γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562,

στα παρακάτω τηλέφωνα: 

α. Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» Τηλ.:

2111048227. 

β. Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς Τηλ.: 2111048236-

2111048237-2111048219 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

και λαμβάνει 40 μόρια και τούτο διότι το έτος 2013 διεκόπη η

συνέχεια στην υποβολή Αιτήσεων και δεν λαμβάνει Μόρια

για τα έτη 2011 και 2012. 

(2). Οι παρακάτω κατηγορίες (Ειδικές) θα επιλεγούν για πα-

ραθερισμό κατά από-λυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρ-

τήτως μοριοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 (παρ. α και β)

και άρθρο 6 της από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ

ΦΕΚ 1139 Β).: 

(α). Όσοι οι ίδιοι ή η σύζυγοι ή τα τέκνα τους έχουν χαρα-

κτηρισθεί ΑΜΕΑ. 

(β). Των γονέων Μονογονεϊκών Οικογενειών. 

(γ). Των Πολυτέκνων Οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω). 

Τα ανήκοντα στις παραπάνω κατηγορίες Μέλη, θα καταλά-

βουν μέχρι το 50% των διατιθεμένων οικημάτων στις σειρές

3η,4η,5η,6η ,7η ,8η και 9η (κατόπιν απόφασης του ΔΣ της

ΕΑΑΣ). Σε αυτή την περίπτωση όταν ο αριθμός των αιτούντων

για παραθερισμό από τις Ειδικές Κατηγορίες, είναι μεγαλύτερος

από τα διατιθέμενα για αυτές Οικήματα (θέσεις), τόσο συνολικά

όσο και ανά παραθεριστική Σειρά, τότε εφαρμόζεται το

σύστημα μοριοδότησης όπως και στους υπόλοι-πους. Προς

τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μια ξεχωριστή κατάσταση

μόνο με αυτούς που ανήκουν σε αυτή την Κατηγορία, με φθί-

νουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες θέσεις να καλύπτονται

από αυτούς που έχουν τα περισσότερα Μόρια σε συνδυασμό

με τις επιλογές προτίμησης παραθεριστι-κής σειράς ενός

εκάστου.

(3). Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν σε Παραρτήματα που

αναφέρονται στην Παράγραφο εκτός της Αττικής και της Σα-

λαμίνας και οι οποίοι κατοικούν σε παραθαλάσσιες πόλεις θα

τοποθετηθούν στις 1η, 2η, 10η και 11η σειρές, σύμφωνα με

την ΠΔ ΓΕΣ9-24/2009 παρ.1.α (13) (α) Παράρτημα Α.

γ. Αυτοί που υποβάλλουν Αίτηση και διαμένουν στις πόλεις

Σπάρτης, Τρίπολης, Θήβας και Λειβαδιάς θα τοποθετηθούν

ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν και θα διεκδικήσουν

θέση σε όλες τις Παραθεριστικές Σειρές. 

ε. Συγκεντρωτικός Πίνακας Μοριοδότησης. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, Αθήνα, 17 Φεβ. 2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χορηγίες της

«Τράπεζας Πειραιώς»

Και Βοηθήματα του

Κληροδοτήματος

«Χρήστου

Μιχαήλ Γρυπάρη». 

Λόγω Βαθμού Αποστρατείας 
α) Αντγος (και αντίστοιχοι) μόρια 130 

β) Υπτγος (και αντίστοιχοι) μόρια 120 

γ) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110 

δ) Σχης (και αντίστοιχοι) μόρια 110 

ε) Ανχης (και αντίστοιχοι) μόρια 100 

στ) Τχης (και αντίστοιχοι) μόρια 95 

ζ) Λγος (και αντίστοιχοι) μόρια 90 

η) Υπλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 85 

θ) Ανθλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80 

ι) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 75 

Παραθερισμός κατά τα παρελθόντα έτη 
α) Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας 5ετίας αφαι-

ρούνται 10 μόρια. 

β) Για κάθε μη ικανοποίηση αίτησης της τελευταίας

5ετίας προστίθενται 20 μόρια με την προϋπόθεση ότι δεν

έχει διακοπή ενδιάμεσα η συνέχεια, από Παραθερισμό ή

μη υποβολή αίτησης όπως με λεπτομέρεια και παραδείγματα

επεξηγείται στην παράγραφο 9β(1)(γ)

Οικογενειακή κατάσταση 
α) Οι έγγαμοι λαμβάνουν επι-

πλέον 100 μόρια. 

β) Καθορίζονται 30 μόρια για το

πρώτο παιδί, 40 για το δεύτερο,

50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργα-

ζόμενα μέχρι 25 ετών και μόνον

εφόσον αποτελούν προστατευό-

μενα μέλη), ενώ από το τέταρτο

και για κάθε επιπλέον παιδί, προ-

στίθενται 60 μόρια. 

γ) Ο Χήρος/α δεν λαμβάνει τα

100 μό-ρια του εγγάμου εκτός εάν

έχει ανήλικα τέκνα οπότε μεταπί-

πτει στην κατηγορία των Μονογο-

νεικών Οικογενειών 

Λόγοι υγείας
Για λόγους υγείας των

ιδίων των στελεχών 30

μόρια επιπλέον, κατόπιν

γνωμάτευσης εντός του

τρέχοντος έτους από

Στρατιωτικό Νοσοκο-

μείο, θεωρημένης από

τον Διευθυντή (ή Υπο-

διευθυντή) του Νοσο-

κομείου, στην οποία να

αναγράφεται ότι «συνι-

στάται λουτροθεραπεία

για τη βελτίωση της

υγείας του». 
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Σε μία άριστα οργανωμένη εκδήλωση

την 19/3/2016 στο Κολλέγιο Αθηνών

– Ψυχικού ο Πρόεδρος της Ελληνικής

Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπου-

λος, απονέμοντας σε 250 μέλη της

προσκοπικής κινήσεως απ’ όλη την Ελλάδα το συμβολικό

μαντήλι «Μαίανδρο», ανακήρυξε αυτούς προσκόπους του

Έθνους (εννοείται του Ελληνικού Έθνους). Πλέον του κ.

Προέδρου της Δημοκρατίας, στην εκδήλωση παρέστησαν

οι: Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών

και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Χ. Λυγερός Πρόεδρος

ΣΕΠ, Θ. Κεφάλας Γενικός Έφορος ΣΕΠ, κ. Γιοματάρης Γενικός

Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών από τους οποίους προέρχονται

οι βραβευθέντες, Περιφερειακοί Έφοροι ΣΕΠ των 11 περι-

φερειών της χώρας, οι 250 τιμώμενοι ανιχνευτές, εκπρόσωποι

εκπαιδευτικού προσωπικού του Κολλεγίου, παλαιοί πρόσκοποι

Έθνους μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Δάφνης μετά της

βραβευθείσας κόρης του Χριστίνας και μελών οικογενείας,

η πρόεδρος της ΕΚΣ Προσκόπων Φιλοθέης Αναστασία Στα-

θοπούλου, πολλοί γονείς και φίλοι του προσκοπισμού.

Η εκδήλωση περιελάμβανε:

Αναπομπή δεήσεως από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπι-

σκόπου, προσφωνήσεις από τον Πρόεδρο και Γενικό Έφορο

του ΣΕΠ, απαγγελία του Ύμνου του Προσκοπισμού, προβολή

φωτεινών διαφανειών από κυριότερες δράσεις όπως «κα-

τακτήσεις» κορυφογραμμών, χαραδρών και απότομων βρά-

χων, καθώς και από δράσεις στους τομείς κοινωνικής και

ανθρωπιστικής προσφοράς, θερμή και συναισθηματική

προσλαλιά προς τους συναδέλφους της προσκόπους του

Έθνους Σοφίας Οικονόμου.

Τα οφέλη της προσκοπικής κινήσεως προς τα ίδια τα

μέλη αυτής, την κοινωνία και το Έθνος είναι πολυάριθμα,

πολυποίκιλα και πολυεπίπεδα.

Η κίνηση καλλιεργεί στα παιδιά το αίσθημα της υπακοής,

την κοινωνικότητα μέσα από την ομαδική ζωή στις κατα-

σκηνώσεις και εκδρομές, αναπτύσσει τις πνευματικές, σω-

ματικές και ψυχικές δυνάμεις και παρέχει δεξιότητες χρήσιμες

στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Το βιβλίο «Εγκόλπιο του

προσκόπου» προσδιορίζει τις υποχρεώσεις και τους τρόπους

με τους οποίους αποκομίζονται από τα μέλη της προσκοπικής

κινήσεως επίκτητα προσόντα και δεξιότητες, π.χ. ο πρόσκοπος

εκτελεί το καθήκον του προς τον Θεό και την Πατρίδα, λέει

την αλήθεια, είναι δίκαιος, χρήσιμος στην οικογένειά του

και την κοινωνία, φίλος και ευγενής προς τους άλλους,

προοδεύει μόνο με τις ικανότητές του, αγαπά τη φύση και

το περιβάλλον, είναι αποφασιστικός και αναλαμβάνει τις

ευθύνες των πράξεών του.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του προς την κοινωνία

και την πατρίδα αναφερόμαστε σε μερικούς ιστορικούς

σταθμούς δράσεων των προσκόπων σ’ αυτούς τους το-

μείς.

Στην κοινωνία:

1914: Παναθηναϊκό Στάδιο: Επίδειξη προσκοπικών δεξιο-

τήτων, παρουσία του πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου. Τα

έσοδα διετέθησαν υπέρ του Βορειοηπειρωτικού αγώνος.

1917: Συμμετοχή προσκόπων στην κατάσβεση της πυρκαϊάς

στη Θεσσαλονίκη

Αρωγή προς τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

(σεισμούς) Επτάνησα 1953, 1981, Αττική, 1993, Πύργο

1995, Αίγιο, Φλώρινα, Γρεβενά.

Ως προς τη σημερινή εποχή με τα κύματα των μεταναστών,

οι πρόσκοποι συγκροτούν ομάδες συλλογής τροφίμων και

άλλων ειδών, τα οποία στη συνέχεια προωθούν στους δει-

νοπαθούντες πρόσφυγες.

Στην πατρίδα:

Στους εθνικούς αγώνες, λαμπρή και μαζική υπήρξε η

συμμετοχή των προσκόπων. Ξεκινώντας από τους Βαλκα-

νικούς πολέμους 1912-13, οι πρόσκοποι τηρώντας τον

όρκο τους «Υπόσχομαι στην τιμή μου να είμαι πιστός στην

πατρίδα» χρησιμοποιήθηκαν από το ΓΕΣ ως προγυμναστές

νεοσύλλεκτων στρατιωτών στο Γουδί, συγκρότησαν σταθερές

μονάδες Εθελοντών, όπως αυτή των 500 προσκόπων του

Λοχαγού Αλέξανδρου Ρώμα, που συνετέλεσε τα μέγιστα

στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Από το 1919 μέχρι

1922 οι Έλληνες Πρόσκοποι του Αϊδινίου και των Σοκίων Μ.

Ασίας έγραψαν με το αίμα τους την ιστορία του προσκοπι-

σμού.

Στον Β’ ΠΠ ο Δωδεκανήσιος πρόσκοπος Υπολοχαγός Αλέ-

ξανδρος Διάκος είναι ο πρώτος Έλληνας Αξιωματικός του

Στρατού που έπεσε ηρωικώς μαχόμενος στις 2/11/1940

στον προφήτη Ηλία Φούρκας και στις Ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις Μέσης Ανατολής 1941-1944, οι Έλληνες Πρόσκοποι

της Αιγύπτου ήταν αυτοί που πλαισίωσαν τις Μονάδες με

στελέχη υψηλών γνώσεων, γλωσσομάθειας και τεχνών.

Το ΣΕΠ και η γαλανόλευκη, που είναι και σημαία των

Προσκόπων έτυχαν απονομής ανωτάτων τιμητικών διακρί-

σεων, από την Ελληνική Πολιτεία, συμμαχικές κυβερνήσεις

και οργανισμούς, όπως το χρυσούν Αριστείο Ανδρείας και

Δίπλωμα με Χρυσούν Μετάλλιο από το Ελληνικό Υπουργείο

Εθνικής Αμύνης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης

Παυλόπουλος που λάμπρυνε με την παρουσία  του την πε-

ριγραφόμενη εκδήλωση, προσαγορεύοντας τους τιμηθέντες

250 προσκόπους του Έθους και εκφράζοντας την ευαρέσκειά

του για τις επιδόσεις των προσκόπων, στάθηκε ιδιαιτέρως

στις ιδιότητες του ανθρωπισμού και αγάπης προς το περι-

βάλλον, κώδικας τιμής που χαρακτηρίζει τους προσκόπους

σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, δι’ ο και ο πρωθυπουργός

της Ελλάδος το 1915 Ελευθέριος Βενιζέλος ζήτησε στο

ρητό «Έσο έτοιμος» να προστεθεί και το «αιέν αριστεύειν».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναγορεύει 

μέλη της Προσκοπικής Κινήσεως Προσκόπους του Έθνους

Πινελιές με μαύρη μπογιά

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Τ
ώρα τελευταία συμβαίνουν πολλά

κι’ ανεξήγητα πράγματα γύρω

μας. Όλα σχεδόν τα γεγονότα δια-

φημίζουν προκλητικά την σύγχυση και

τον εκνευρισμό. Οι καταστάσεις εναλ-

λάσσονται με ταχύτητα κινματογραφική και σου αφαιρούν τη

δυνατότητα να κρίνεις, να σκεφθείς να αναλύσεις. Όλοι και

όλα σε αποπροσανατολίζουν συστηματικά, σε πονοκεφαλιά-

ζουν ρυθμικά και σ’ οδηγούν τις πιο πολλές φορές σε λαθε-

μένες σκέψεις κι’ αποφάσεις...

Το ήρεμο, τ’ αρμονικό και τ’ όμορφο, λείπουν απ’ τη ζωή

μας. Κυριαρχεί το κωμικό και το μικρό, το άσχημο, το αισχρό

και το μηδαμηνό. Στη ζωή μας πρωταγωνιστεί, όπως συνή-

θως λένε, μόνο “αυτό που πουλάει” ανεξάρτητα ποιο είναι

και τι είναι. Μπορεί να είναι η άσχημη περιφορά της γύμνιας, η

προκλητική προβολή της ντροπής και του ξεπεσμού, η εκ-

συγχρονιστική πορεία της πορνίας ή η εμετική χαύνωση.

Μπορεί να είναι το πέταγμα μιας μύγας, το ενοχλητικό φως

μιας πυγολαμπίδας ή ακόμη και η σπιρτάδα ενός σκουλικιού.

Αρκεί να πουλάει...

Κάθε τι το σοβαρό, το σωστό και ηθικό στραγγαλίζεται με

μανία. Κάθε τι το ανήθικο, το ύποπτο και το σαθρό, αγγίζει θε-

τικά τις χορδές της περιέργειάς μας και του ενδιαφέροντός

μας. Μειώνει ταυτόχρονα τους μηχανισμούς της αντίδρασής

μας και μας μετατρέπει σε πλαδαρά και “πυροβολημένα” όν-

τα. Νομίζεις κάποια στιγμή ότι όλα γεννήθηκαν αρνητικά και

μαύρα και πως σκοπός τους είναι, να σ’ οδηγούν προκλητικά

στο “τίποτα”. Ντροπή!

Οι άνθρωποι γίνανε ρομπότ σχεδόν σε όλα τους. Σκέπτον-

ται λίγο, ανησυχούν λιγότερο και ερευνούν καθόλου. Αγγί-

ζουν το κάθε τι, όχι γιατί τους προκαλεί ή τους μαγεύει, αλλά

γιατί νομίζουν ότι μ’ αυτό το άγγιγμα ξεπλήρωσαν το χρέος.

Μετά απ’ αυτό ραχάτι και λαπάδιασμα. Μετά απ’ αυτό “Μη

μ’ενοχλείτε”. Ντροπή και πάλι ντροπή.

Οι σκέψεις πραγματικά ανακατεύτηκαν, μπερδεύτηκαν κι’

υπάρχουν στιγμές που απορείς αν είσαι, εσύ αν σκέφτηκες

εσύ ή κάποιος άλλος. Νιώθεις τη γη να φεύγει, να ρολάρει και

τον ορίζοντα να γίνεται σιγά-σιγά στα μάτια σου μικρός, χωρίς

κανένα λόγο. Ένα σκοτάδι λάγνο κι’ άγνωστο, αμέσως σε τυ-

λίγει κι’ ανήμπορος κι’ ανήξερος

αφήνεσαι να ψευτοζήσεις. Περ-

νούν σημαδιακά οι ώρες κι’ οι ημέ-

ρες κι’ εσύ μόνο να τις μετράς

μπορείς, χασκογελάς ανόητα και

στο παιχνίδι της ζωής αναφωνείς

“παρών”, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς

προοπτική, χωρίς ελπίδα.

Κοιτάς ψηλά κι’ αναζητάς ένα χα-

μόγελο, μια λάμψη, μια ελπίδα, το

μήνυμα για τ’ αύριο και βλέπεις μό-

νο το μαύρο σύννεφο, πούρχεται

απειλητικό, έτοιμο να ξεσπάσει.

Αναζητάς τον διπλανό για στή-

ριγμα, για ένα ακόμη χέρι, ν’ αναπηδήσει η ψυχή και να γεμίσει

από κουράγιο, μα τίποτα απ’ αυτά δεν γίνεται, μον’ το σκοτά-

δι, εκείνο τ’ ‘αγνωστο και το βαρύ πάλι σε αγκαλιάζει, σε

σπρώχνει, σ’ απειλεί και σε ταρακουνά. Νομίζεις όνειρο πως

ζεις, πως ολ’ αυτά δεν είσαι εσύ, δεν είναι από τον κόσμο το

δικό σου. Θέλεις από τη δίνη να σωθείς, να σταματήσει αυτή

η κατρακύλα, να δεις το ελπιδοφόρο σήμα που οδηγεί στο

πρέπον. Ξυπνάς κι’ ο ιδρώτας που κυλά, που σ’ ενοχλεί, δεν

σ’ αφυπνίζει, αλλά σε κάνει να ζητάς να ξανακοιμηθείς, αφού

τα μάτια βλέπουν σιχαμιές.

Τόσο πολύ χαλάσαμε; Τόσο πολύ αδιάφοροι, στιγνοί, ψυ-

χροί και εμετικοί γινήκαμε; Κάποτε είχαμ’ όνειρα, σκοπούς και

βάζαμε στοιχήματα στο δύσκολο, στ’ αδύνατο, στο επίπονο,

σ’ αυτό που απαιτούσε αγώνα κι’ αίμα. Κάποτε μόνο μπροστά

κοιτάγαμε κι’ ελπίζαμε και το κορμί ισιώναμε προκλητικά. Ψά-

χναμε για τη δύναμη να γίνει κύτταρό μας. Ψάχναμε για το δί-

κιο μας, να γίνει οδηγός μας... Που πήγαν όλα αυτά;

Τώρα ο δρόμος χάθηκε απ’ τα μάτια μας, οι κατευθύνσεις

έσβησαν κι’ οι Πινακίδες πούδειχναν για που να πορευτείς,

βάφτηκαν τόσο μαύρες. Άραγε τι μας έμεινε και τι αναζητού-

με; Έχουμε δύνμη να δούμε τ’ άσχημο και να το πολεμήσου-

με, βλέμμα να το στηλώσουμε με πίστη; Υπάρχει αντοχή να

φύγουμε μακριά απ’ τη μόλυνση και ν’ αντικαταστήσουμε το

ρυπαρό με την ελπίδα; Διαθέτουμε ψυχή για να παλαίψει με

τους μυερούς; Δεν βλέπουμε

πως μόνο κατηφόρα έμεινε;

Ξετσιπωσιά παντού. Ανήθικος

αέρας κυκλοφορεί και η ντροπή

μας πήρε τ’ άσπρο άλογο και

μέιναμε ολόγυμνοι. Η πειθαρχία

λούφαξε, τρόμαξε και γονά-

τισε. Ο σεβασμός που είναι

κι’ ήτανε μοχλός σημαντι-

κός, ποδοπατιέται, φτύνε-

ται, στριφογυρίζει σαν τρε-

λός κι’ αναζητεί το στήριγ-

μα. Ξεδιαντροπιά παντού, ξετσι-

πωσιά κι’ ανηθικότητα. Σίψη, βρωμιά και βούρκος μας πήραν

όλα τ’ αγαθά και της ψυχής και του μυαλού. Είναι να μη σκε-

φθείς για το κακό, πούρχεται σαν βολίδα;

Δράκοντας είναι και βρυχάται, θεριό που ψάχνει για τροφή

ανθρώπινη. Σίφουνας είναι και ρίχνει κάτω τα όρθια. Λάβα που

κατατρώει, Χάρος που προσκαλεί, ανώμαλος ήλιος πούρθε

κοντά και θα μας τσουρουφλίσει. Αντί για φώτα μείναν πυγο-

λαμπίδες κι’ αντί σημάδια ανδρισμού, φανήκαν οι αρσενικοί

και γίναν μόδα. Θα αδιαφορήσουμε;

Μήπως θα πρέπει να ξυπνίσουμε; Μήπως θα πρέπει να ορ-

μήσουμε, να πέσουμε έστω και στη φωτιά; Μήπως την τύχη

μας την προκαλούμε;

Μήπως θα πρέπει κάποτε να πούμε “ως εδώ”; Μήπως προς

το Θεό θα πρέπει να στραφούμε; Όχι, προς θεού! Μάλλον το

Ρουβίκωνα να διαβούμε και να επιτεθούμε. Επίθεση και μόνον

επίθεση!

Γράφει ο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΘΑΚΟΣ

Υποστράτηγος (ΤΘ) ε.α.

Κάποτε είχαμ’ όνειρα,

σκοπούς και βάζαμε

στοιχήματα στο δύσκο-

λο, στ’ αδύνατο, στο επί-

πονο, σ’ αυτό που απαι-

τούσε αγώνα κι’ αίμα

“

“



EΘNIKH HXΩΜΑΡΤΙΟΣ 2016 7 άρθρα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των

Σκοπιανών «περί δικαιώματος ισοδυνάμου χρησιμοποί-

ησης» της εθνικοπολιτιστικής κληρονομιάς εκ της αρχαίας

Μακεδονίας μεταξύ αυτών και των γειτόνων Ελλάδας-

Βουλγαρίας, επεκτείνονται οι χρήσεις πέραν του ονόματος

«Μακεδονία» και στα σύμβολα, τους μύθους και παρα-

δόσεις, ακόμη και στις επεκτατικές εδαφικές βλέψεις

με τους πληθυσμούς τους που ονομάζουν Μακεδονική

μειονότητα (στην καθομιλουμένη λέγονται  κλοπές,

φάγωμα). 

Με άλλους λόγους, το όνομα «Μακεδονία» που δι-

καιωματικά χρησιμοποιούν συνοδεύεται από διάφορα

άλλα θεωρούμενα ως συνωδά δικαιώματα

και εθνικιστικά οράματα συνιστώντας ένα

«πακέτο» διεκδικήσεων. Ακόμη και όταν

προκαλούνται αρνούνται να διαχωρίσουν

το όνομα από τα θεωρούμενα ως δικαιώ-

ματα, επεκτατικές βλέψεις και  μεγαλοϊ-

δεατιστικά εθνικιστικά  οράματα. 

Το «πακέτο» αυτό αποτελεί κομβικό ση-

μείο του όλου σχετικού εθνικού ζητήματος

της Ελλάδας, η οποία θίγεται βάναυσα,

άμεσα και έμμεσα από την προβολή: «Όνο-

μα- δικαιώματα-επεκτατικές βλέψεις και

εθνικιστικά οράματα», παρέμεινε ισχνό και

παραμελημένο στην αχλύ της γενικής διε-

θνούς ετοιμότητας για τη σύννομη (Loyalty),

συνηθισμένη αναγνώριση σκέτου του ονό-

ματος από τα κράτη του ΟΗΕ, χωρίς την

απαιτούμενη ανάλυση των ποικίλων πτυ-

χών της ονομασίας, με αποτέλεσμα να

τύχει αναγνώρισης διαδοχικά το όνομα

«Δημοκρατία της Μακεδονίας» από δεκάδες

ανεξάρτητα κράτη.  

Τούτο αποδεικνύει, πρωτίστως, την

αναποτελεσματική  Ελληνική διπλωματία

που θα έπρεπε να επισπεύδει αδιαλεί-

πτως τη διαπόμπευση της πολιτειακής

και πολιτικής ηγεσίας των Σκοπιανών για

την ανιστόρητη και υποκριτική μεθοδολογία αναγνώρισης

του ονόματος. Άλλωστε, από την Ελλάδα δεν εξαντ-

λήθηκαν  όλα τα μέσα διεθνούς νομιμότητας και επι-

στημονικών ενημερώσεων – επισημάνσεων επί των ευ-

θυνών των λοιπών κρατών του ΟΗΕ σχετικά με την

υποκρισία των Σκοπιανών, κατευθυνόμενων των τεκ-

μηριωμένων προσφυγών σε όλα τα αρμόδια  διεθνή δι-

καστήρια και τα επιστημονικά φόρουμ. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πιο ισχυρή ιστοριογραφική

θέση συγκριτικά με τις γείτονες χώρες, διότι ευνοείται

από τις ιστορικές διαδρομές πραγματικών (αληθινών)

Μακεδόνων στα εδάφη της, σε αντίθεση με τους

απέναντι Σκοπιανούς που προσπαθούν να δημιουργήσουν

νεογενείς πληθυσμούς Μακεδόνων, για να δικαιολογή-

σουν τη χρησιμοποίηση του ονόματος «Μακεδονία» που

επέλεξαν. 

Από την πρώτη ματιά στον απλουστευμένο χάρτη

της Βαλκανικής, γίνεται αντιληπτό ότι οι σημερινοί Σκο-

πιανοί  στερούνται το οποιοδήποτε δόκιμο μοντέλο

εθνοπολιτιστικής Μακεδονικής παράδοσης και συνέχειας,

διατηρούντες άλλου είδους ποικίλες παραδόσεις, κυρίως

των αρχαίων κατοίκων  «Δαρδανών» και των Σλάβων

που προστέθηκαν μετέπειτα. Τους μεν αρχαίους Δαρ-

δανούς αποποιήθηκαν τους δε Σλάβους μετονόμασαν

σε Σλαβομακεδόνες, ενώ οι λοιπές εθνότητες των Σκο-

πιανών δεν προδιαθέτουν κανένα εθνοτικό ή θρησκευτικό

στοιχείο που συνδέεται με το όνομα και τα όρια της Αρ-

χαίας Ελληνικής Μακεδονίας..

Στις τελευταίες επίσημες απογραφές του πληθυσμού

τους πλειοψηφούν οι Σλαβομακεδόνες (64%) στους

οποίους περιλαμβάνονται και Βούλγαροι, έπονται οι Αλ-

βανοί (25,2%), Τούρκοι (3,9%), Ρομά (2,7%), Σέρβοι (1,8%)

και σε  μικρότερα ποσοστά Βόσνιοι, Βλάχοι, και άλλες

κατηγορίες (περιλαμβανομένων και αγνώστου αριθμού

Ελλήνων που εντάχθηκαν υποχρεωτικά), με πλειονο-

ψηφούσα θρησκεία την Ορθοδοξία (64,7%) και δεύτερη

την Ισλαμική (33,3%) και σε μικρότερα ποσοστά διάφορα

άλλα θρησκευτικά δόγματα με αντίστοιχα γλωσσικά

ιδιώματα.

Πιο συγκεκριμένα, παρά τις ανομοιογένειες της προ-

έλευσης του πληθυσμού των Σκοπιανών και των ποικίλων

ενεργών γλωσσικών ιδιωμάτων τους (Σλαβομακεδονι-

κά- Βουλγαρικά, Αλβανικά, Τούρκικα, Ρομανί, Βλάχικα,

Σέρβικά κ.ά.), υιοθετήθηκαν στη χώρα εκείνη ε θ ν ι κ ά

α ι σ θ ή μ α τ α  μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ι α ς  κάτω από την

ονομασία «Μακεδονία» και μάλιστα  κατά αποκλειστικό-

τητα,(δηλαδή σκέτη και μοναδική «Μακεδονία»). Τόση

υπήρξε η έπαρση για την απόφαση αυτή, ώστε αγνοήθηκε

εξ ολοκλήρου και επιπόλαια το πρωταρχικό (τουλάχιστον

ισότιμο) δικαίωμα συνεχούς διατήρησης του ονόματος

αυτού στο τμήμα της βόρειας Ελλάδας επί χιλιετηρίδες,

με ότι αυτό συνεπάγεται από  εθνοπολιτιστικής επόψεως. 

Αντιθέτως, καταχωρώντας σε  χάρτες που κυκλοφο-

ρούν και άλλα έντυπα τις μακρόπνοες προσδοκίες και

οράματα δημιουργίας «Μεγάλης Μακεδονίας», που θα

υπερκαλύπτει την αρχαία Μακεδονία των Φιλίππου

και Μ. Αλεξάνδρου επεκτεινόμενη σε Ελληνικά, Βουλ-

γαρικά και Αλβανικά εδάφη (βλ. χάρτη), υποδεικνύουν

σαφώς και φανερά άμεσες και έμμεσες επεκτατικές

βλέψεις των Σκοπιανών σε βάρος των γειτόνων τους. 

Στη συνέχεια, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις σε

διεθνές επίπεδο, ότι ο πληθυσμός του νέου ανεξάρτητου

κράτους  διακακατέχεται από ομοιογενή εθνικά αισθή-

ματα, προχώρησαν στην εκτέλεση δημοψηφίσματος

την 8-9-1991 προς επισημοποίηση της ίδρυσης ανε-

ξάρτητου και κυρίαρχου κράτους με το όνομα «Δημο-

κρατία της Μακεδονίας», αποκρύπτοντας προσωρινά

τα συνωδά θεμιτά και αθέμιτα εθνικιστικά επεκτατικά

οράματα που προκύπτουν  από τα εμφανιζόμενα «ισο-

δύναμα δικαιώματα τους εκ της πολιτιστικής κληρονομιάς

της αρχαίας Μακεδονίας των Φιλίππου και Μεγάλου

Αλεξάνδρου»! Απτό δείγμα της υποκρισίας και δολιότητας

αυτής αποτελεί το άγαλμα τεραστίων διαστάσεων του

Μ. Αλεξάνδρου που έστησαν στα Σκόπια.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται περί πραγματικού γεγονότος

υποκρισίας που αντιτίθεται στους κανόνες ειλικρίνειας

που διέπουν τις σχέσεις των κρατών του ΟΗΕ, οι παρα-

πάνω υποκριτικοί ισχυρισμοί τους (που καταδεικνύουν

ταυτόχρονα αντίστοιχες παραλείψεις των Ελλήνων και

λοιπών γειτόνων), επιβάλλεται να αποκαλυφθούν σε

βάθος. 

Στόχος των τεκμηριωμένων αποκαλύψεων αυτών θα

είναι τα κράτη  που αναγνώρισαν τους Σκοπιανούς με

το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας», τα οποία αυ-

τονόητα θα αναψηλαφούνε τις σχετικές βιαστικές πράξεις

τους. Αλλά και οι ίδιοι οι Σκοπιανοί θα  υποχρεωθούν να

αποκηρύξουν τις μεγαλοϊδεατικές εδαφικές βλέψεις

κατά γειτονικών κρατών, προκειμένου να επανακτήσουν

ερείσματα εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας και διεθνή

καταξίωση. 

Εναλλακτικές λύσεις για διανομή της εθνοπολιτιστικής

παράδοσης εκ της αρχαίας Μακεδονίας στη Βαλκανική

είναι αδύνατη σήμερα, διότι οι ποικίλοι πληθυσμοί στα

νότια Βαλκάνια δεν έχουν  ομοιογένειες

ή συγγένειες που να μπορούν να δώσουν

μια κοινά αποδεκτή συνολική λύση μεταξύ

τους, επειδή έχουν ήδη αφομοιωθεί από

τα σημερινά κράτη-έθνη κατά τρόπον που

δεν  αφήνει περιθώρια εξάλειψης των

αμφιβολιών και εύρεσης απόλυτα εύχρη-

στης κοινής λύσης έναντι όλων (erga

omnes) και για όλους τους σκοπούς.

Άλλωστε υπάρχουν οι προηγούμενες

σχετικές  αποτυχίες, όπως όταν συζητή-

θηκε η ονομασία «Σλαβομακεδονία» η

οποία άμεσα απορρίφθηκε από Αλβανούς

και άλλες μειονότητες της FYROM, ενώ

οι σύνθετες γεωγραφικές ονομασίες του

τύπου: «Βόρεια Μακεδονία» δεν μπορούν

να γίνουν αποδεκτοί από τους Έλληνες,

εφόσον υπάρχει το συνθετικό «Μακεδο-

νία».

Τέλος, τυχόν ενέργειες από την Ελληνική

πλευρά «ανταπόδοσης των ίσων» στους

Σκοπιανούς, δεν αποτελούν  εναλλακτικές

λύσεις. Αποτελούν  αιώνιες μ α κ ρ ο ε ν

τ ο λ έ ς των  προγόνων Ελλήνων προς

τους απογόνους τους να διαιωνιστεί το

Ελληνικό όνομα «Μακεδονία», οι οποίες

ουδέποτε παραγράφονται. 

Η σημερινή Ελληνική πολιτεία εκφράζοντας το πνεύμα

και το γράμμα των προγόνων της, έχει καθορίσει οριστικά

και αμετάκλητα τους παρακάτω συμπυκνωμένους όρους

καλής γειτονίας με τους Σκοπιανούς: 

α) Να αλλάξουν την ονομασία «Μακεδονία»,

β) Να αναγνωρίσουν ότι δεν έχουν εδαφικές βλέψεις

κατά της Ελλάδας και  

γ) Να αναγνωρίσουν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει

«Μακεδονική μειονότητα».  

«Αισχρόν εστί σιγάν, της Ελλάδος 

πάσης αδικουμένης…»

Δημοσθένης  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ  ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

Απλουστευμένος χάρτης των απώτερων βλέψεων των Σκοπιανών

Τα όρια του οράματος των «Σκοπιανών», 

Τα περίπου ιστοριογραφικά όρια αρχαίων Μακεδόνων.

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αιγαίον - Θάλασσα Ελληνική
Γαλανή μας ελπίδα, χρυσοφόρα πηγή

ασημένια ασπίδα, της Τιμής μας ΤΙΜΗ.

Απ’ των χρόνων τα βάθη, με μυθένια αχλύ

Νηρηίδες, Γοργόνες, των νερών Σου οι φρουροί.

Η ΑΙΓΗΙΣ σαν εβυθίσθη, ΟΙ ΕΝΑΛΙΟΙ ΘΕΟΙ

Σε βοήθησαν πάλι, για μια νέα αρχή.

Σαν κρινάτα γλαρόνια, κολυμβούσ’ η ξηρά

Κι οι κορφές των βουνών Της, τα δικά σου νησιά.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ, και του ΑΙΟΛΟΥ η πνοή

οδηγούν την Φυλή σου, να γνωρίση τη Γη.

Ο βυθός Σου σπαρμένος, κολώνες κι αγγεία

Μαρτυρεί στους αιώνες, την τρανή Σου αξία.

Λατρεμένο ΑΙΓΑΙΟ, των ΘΕΩΝ η βουλή

Να είσαι ωρισ’ αιώνια, Θάλασσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Μαρία Α. Λιόντα



EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 20168παραρτήματα

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΒΟΛΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

– Παράρτημα Γρεβενών, έκοψε την Κυριακή

(21/002/2016) το μεσημέρι, την βασιλόπιτα

στο ξενοδοχείο «Αχίλλειον».

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Γρεβενών,

Σχης (ΤΘ) ε.α. Σπηλιώτης Οδυσσέας, υποδέχ-

θηκε και καλωσόρισε στην είσοδο του ξενο-

δοχείου, τα μέλη και τους προσκεκλημένους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών

κκ Δαβίδ, ο Απόστολος Τσένης ως εκπρόσωπος

του Δήμου Γρεβενών, και εκ μέρους του Συν-

δέσμου Εφέδρων Αξκών Γρεβενών ο πρόεδρος

κ. Στέργιος Παπαστεργίου, ο Αντιπρόεδρος

και ο Γραμματέας.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την βράβευση

τριών μαθητών, τέκνων μελών του Παραρτή-

ματος Γρεβενών, που αρίστευσαν κατά την

σχολική χρονιά 2014-2015, στους οποίους

απονεμήθηκε τιμητικός έπαινος.

1. Κυριακή, 7-Φεβ-2016: Στο Μνημείο Ολο-

καυτώματος (Πλατεία Ρήγα Φεραίου της Πόλης

μας), παρουσία των τοπικών Αρχών και πλήθους

κόσμου, τελέσθηκε επιμνημόσυνη Δέηση για

την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων

Μαρτύρων και Ηρώων του Ολκαυτώματος και,

στη συνέχεια, στην αίθου-

σα του Πνευματικού Κέν-

τρου της Ιεράς Μητροπό-

λεως Δημητριάδος επα-

κολούθησε εκδήλωση.

2.  Σάββατο, 27 Φεβ

2016: Σε ειδική παράστα-

ση για παιδιά, παρουσιά-

στηκε θεατρικό έργο, που

συνέγραψε η κυρία Μάρω

Αισώπου, σύζυγος του μέ-

λους μας Σχη ε.α. (ΣΣΕ/71)

Αναστασίου Αισώπου. Το έργο "Σάρα η σα-

ρανταποδαρούσα...".

3.  Δευτέρα, 28.2.2016: Σε γνωστό κοσμικό

κέντρο της Πόλης μας, πραγματοποιήθηκε η

καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,

την οποία ευλόγησε το μέλος μας, Σχης ε.α.

(ΣΣΕ/76) πατήρ Παναγιώτης Κολοφωτιάς. Ακο-

λούθησε και η τελετή βράβευσης (με την επί-

δοση του Τίτλου Προόδου) των 19 αριστούχων

παιδιών μελών μας. 

4.Πέμπτη (Τσικνοπέμπτη), 3.3.2016: Περισ-

σότερα από σαράντα (40) μέλη μας, παρακο-

λούθησαν την υπέροχη οπερέτα "Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙ-

ΚΟΣ" του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, που πα-

ρουσίασε η Βολιώτικη χορωδία (σε συνδιορ-

γάνωση με τη Δνση Πολιτισμού το Δήμου Βό-

λου) στο θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής

Εταιρείας Βόλου. (Για τις στολές στρατιωτικών

του Α’Π.Π. συνεργάστηκαν και συνάδελφοι

Αξκοί ε.α.).  

5. Σάββατο, 5 Μαρ 2016 (πρώτο Ψυχοσάβ-

βατο του έτους): Τελέσθηκε το ετήσιο Μνη-

μόσυνο υπέρ Αναπαύσεως των ψυχών των

νεκρών που έπεσαν υπέρ Πατρίδος κατά τους

αγώνες του 'Εθνους

και έχουν ενταφιασθεί

στο Στρατιωτικό Νε-

κροταφείου (εντός

του παλαιού Κοιμητη-

ρίου Βόλου). 

6.  Τετάρτη, 9 Μαρ

2016: Με την ευκαιρία

της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας της Γυναίκας,

διοργανώσαμε μουσι-

κοχορευτική εκδήλω-

ση στο χώρο της ΛΑΦΒ, με την ενεργό συμ-

μετοχή  πολλών γυναικών μελών μας.

7. Τρίτη, 22 Μαρ 2016: Στο Α/Δ Στεφανοβι-

κείου, παρουσία του Δκτού της 1ης ΜΕ Υπτγου

Σίμου Χρίστου, των τοπικών Αρχών, Επιτίμων

Αξκών ε.α., πρώην Δκτών της Ταξιαρχίας και

πολλών μελών μας κυρίως εκ της ΑΣ πραγ-

ματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής

της 1ης ΤΑΞΑΣ από τον Υπτγο Τσιλικούδη Αθα-

νάσιος στον Ταξχο Παπαναγνώστου Ιωάννη.

Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο

του Παρ/τός μας.     

8.Παρασκευή, 25 Μαρ 2016, Εθνική Επέτειος:

Σε όλες τις εκδηλώσεις λόγω της Εθνικής

Επετείου (Δοξολογία, Επιμνημόσυνη Δέηση,

Παρέλαση), συμμετείχε ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος, που κατέθεσε και στεφάνι εκ

μέρους της ΕΑΑΣ στο Ηρώο της Πόλεως.

ΚΙΛΚΙΣ

Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, ο Πρόεδρος

με μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν.Κιλκίς

συμμετείχαν στην επιμνημόσυνη δέηση του

Ψυχοσάββατου, που  διοργάνωσε η 71η Α/Μ

ΤΑΞ "Ο ΠΟΝΤΟΣ", στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο

Κιλκίς.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1.  Το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο

για τους πεσόντες υπέρ Πατρίδος ετελέσθη

το πρωί του Σαββάτου 5-3-2016, στον Ιερό

ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, χοροστατούντος

του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Τιμόθεου.

Στο χώρο της τελετής παρέστησαν ο βου-

λευτής Καρδίτσας της Ν.Δ. κ. Κώστας Τσιάρας,

o περιφερειακός σύμβουλος Αντγος ε.α Ανα-

γνωστόπουλος Δ, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί

του Κ.Ε.ΣΝ, ο Πρόεδρος Σχης ε.α Καραϊσκος

Π. και ο γραμματέας του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ

Ν.Καρδίτσας Λγος ε.α Κορνιζίδης Χ κ.α.  

2.Με κάθε επισημότητα εορτάσθηκε την

Κυριακή 6-3-2016 στην Καρδίτσα η επέτειος

προς τιμήν των ηρώων του Υψώματος 731

στην Κλεισούρα, το Μάρτιο του 1941, με επί-

σημη δοξολογία στον Ι.Μ.Ναό Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης παρουσία, του Περιφε-

ρειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού, βουλευτές,

ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αντγος ε.α Ανα-

γνωστόπουλος Δ, ο Πρόεδρος Σχης ε.α Κα-

ραϊσκος Π. και ο γραμματέας του Παραρτήματος

Ε.Α.Α.Σ Ν.Καρδίτσας Λγος ε.α Κορνιζίδης Χ.

κ.α.

3.Η επέτειος της τελευταίας μάχης της

Θεσσαλικής Επανάστασης για την απελευθέ-

ρωση από τους Τούρκους, τιμήθηκε την Δευ-

τέρα 21-3-2016 στην Ματαράγκα, περιοχή

που έδωσε και το προσδιοριστικό όνομά στην

μάχη.

4. Πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα η κα-

θιερωμένη παρέλαση στην οδό Καραϊσκάκη,

όπου και κορυφώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις

για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. 

ΗΛΕΙΑ

•Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαρτίου

προγραμματισμένη επίσκεψη που οργάνωσε

το Παράρτημα στο ιδιωτικό Μουσείο του Πο-

λέμου της Κορέας. Το Μουσείο ίδρυσε ο κ.

Φάρος Κων/νος βετεράνος του πολέμου της

Κορέας, έφεδρος Ανθλος ΣΕΜ τότε, και σύζυγος

της Σχου (ΥΓ) Αργυρώς Καβαθά, μέλος του

Παραρτήματος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε

ενημέρωση γενικά για τον Πόλεμο της Κορέας,

επίσκεψη στο Μουσείο και μικρή δεξίωση. 

•Πραγματοποιήθηκαν, παρουσία των Εκ-

κλησιαστικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρ-

χών, Συλλόγων, Σωματείων και πλήθους κό-

σμου οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέ-

τειο της 25ης Μαρτίου. Έγινε η Δοξολογία και

η κατάθεση στεφάνων πλην όμως δεν πραγ-

ματοποιήθηκε η προγραμματισμένη παρέλαση

των σχολείων και τμήματος των Ε.Δ. λόγω

της καταρρακτώδους βροχής και χαλαζόπτω-

σης που άρχισε λίγα λεπτά πριν την έναρξή

της. Στις εκδηλώσεις την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε

ο πρόεδρος του Παραρτήματος, ο οποίος κα-

τέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων.    

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2016 ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου

2016 με την ευγενική φροντίδα

και μέριμνα του Παραρτήματος

ΕΑΑΣ Ν. Φλώρινας τιμήθηκε

και φέτος με την συμπλήρωση

67 χρόνων η επέτειος της μά-

χης της Φλώρινας με ομιλία

στη αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων  του Δήμου Φλώρινας ,

δοξολογία στον Ιερό Ναό του

Αγίου Γεωργίου  και  τέλεση επι-

μνημόσυνης δέησης στο Στρα-

τιωτικό νεκροταφείο της πόλης

και στο ηρώο του χωριού Πρώ-

της.Την εκδήλωση ετίμησε με

την παρουσία του όπως κάθε

χρόνο από την Αθήνα ο Στρατη-

γός ε.α. Κόρκας Κων/νος (Δκτης

τότε του  14ου  Λόχου Ορεινών

Καταδρομών).

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του παραρ-

τήματος Ναυπλίου παρέστησαν την 5η Μαρτίου

2016 στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των

πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών στους

αγώνες του Έθνους που πραγματοποιήθηκε

στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Ναυπλίου. 

Επίσης παρέστησαν στα πλαίσια των εορ-

τασμών για την 25η Μαρτίου στη Δοξολογία

στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου

και παρακολούθησαν την μεγάλη μαθητική

και στρατιωτική παρέλαση. Στεφάνι κατέθεσε

ο πρόεδρος στο Ηρώο της πόλης. 

Τέλος την 20η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε

με μεγάλη επιτυχία η ομιλία του Νίκου Λυγερού

με θέμα: «Το Ναύπλιο ως πολιτισμική κληρο-

νομιά» που οργάνωσε το Παράρτημα Ναυπλίου

της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

Η ομιλία έλαβε χώρα στην Αίθουσα της Ιεράς

Μητροπόλεως Αργολίδος, στο Ναύπλιο. 

ΚΑΒΑΛΑ

Την Τετάρτη 23 Μαρ

2016 στο στρατηγείο

της ΧΧΤΘΜ στην Καβάλα

έλαβε χώρα η τελετή

παράδοσης – παραλα-

βής της  Δκσεως της

Μεραρχίας από τον απο-

χωρούντα Υπτγο Βασί-

λειο Δοκμετζόγλου στον

αναλαμβάνοντα Υπγο Γεώργιο Σταματιάδη .

Στην ΛΑΦ Καβάλας την Τετάρτη 30-3-2016

πραγματοποιήθηκε

εκτεταμένη ενημέρωση

από τον Περιφερειακό

Σύμβουλο και την Διευ-

θύντρια της Τράπεζας

Πειραιώς στο Φάληρο

πρώην ΑΤΕ καθώς και

από τρία στελέχη άλ-

λων υποκαταστημάτων

της Πειραιώς της πόλης μας.

Οι εκδηλώσεις για την 67η επέτειο της Μάχης της Φλώρινας
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ΡΕΘΥΜΝΟ

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου (Τσικνοπέμπτη), στον

υπέροχο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρου-

ράς Ρεθύμνου, έγινε συγκέντρωση των απο-

στράτων μελών του Παραρτήματος Ρεθύμνης

της Ε.Α.Α.Σ. Στη συγκέντρωση συζητήθηκαν

τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, ενώ ακο-

λούθησε μικρά δεξίωση στους παρισταμένους.

Στη συγκέντρωση παρίστατο και ο Επίτιμος

Α/ΓΕΕΘΑ Στγος κ. Μανούσος Παραγιουδάκης.

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 και ώρα

7.30μμ, στην Αίθουσα του Λυκείου των Ελλη-

νίδων Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε ομιλία

στα πλαίσια της Επετείου της 25ης Μαρτίου,

με θέμα τους Ιστορικούς- Πολιτισμικούς και

Θρησκευτικούς δεσμούς του Ελληνικού και

του Ρωσικού Έθνους. Το παρόν έδωσε εκ μέ-

ρους του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ Ρεθύμνης, ο

Πρόεδρος Ταξχος ε.α. κ. Αντώνιος Κωνσταν-

τάκης.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, πραγματο-

ποιήθηκε η τελετή Παράδοσης- Παραλαβής

της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού- " V Μεραρχία

Κρητών", στο Στρατόπεδο Στεφανάκη στο

Βλιτέ Χανίων. Το Παράρτημα Ρεθύμνου εκ-

προσώπησαν, ο Υπτγος ε.α. κ. Κουριδάκης Γε-

ώργιος, ο Υπτγος ε.α. κ. Κωστάκης Πέτρος, ο

Ταξχος ε.α. κ. Κλάδος Ανδρέας και ο Γραμμα-

τέας Σχης (ΠΒ) ε.α. κ. Μασσαλής Απόστολος.

Την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος του Παραρτή-

ματος, παρέστη στην Εκδήλωση Κοπής Πίτας

της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αε-

ροπορίας Χανίων, όπου έγινε στην Εξοχική

Ταβέρνα "Δρυμός" στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαρτίου

2016, στο 547 Α/Μ Τ.Π, Στρδο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, η

ορκωμοσία των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών της

2016 Β’ ΕΣΣΟ, στην οποία, κατόπιν προσκλή-

σεως του Διοικητού Ανχη (ΠΖ) κ. Δρακόπουλου

Θεοδώρου, παρέστη ο Πρόεδρος του Παραρ-

τήματος.

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016, εορτά-

σθηκε με κάθε επισημότητα και σεβασμό, η

Εθνική Επέτειος της Εθνικής Παλιγεννεσίας

του 1821. Κατόπιν της Δοξολογίας στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου

της Πόλεως της Ρεθύμνης, χοροστατούντος

του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλο-

ποτάμου κ.κ. Ευγενίου, ετελέσθη επιμνημόσυνη

δέηση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

κατάθεση στεφάνων, και η Πολιτική και Στρα-

τιωτική Παρέλαση επί της κεντρικής Λεωφόρου

της πόλεως.

ΠΙΕΡΙΑ

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 έγινε η παραλαβή

- παράδοση της Διοικήσεως από τον απερχό-

μενο πλέον Υποστράτηγο ε.α. κύριο Τσώνο

Ιωάννη στον νεοτοποθετηθέντα και νεοπρο-

αγώμενο Ταξίαρχο κύριο Πατσιά Ιωάννη..

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Διοικητής της

ΧΧ ΤΘΜ Υποστράτηγος κύριος Δοκμετζόγλου

Βασίλειος, Ο Αστυνομικός Διευθυντής του Νο-

μού Πιερίας , ο Διοικητής της ΠΥ Νομού Πιερίας

ο Αντιδήμαρχος Λιτοχώρου, οι Θρησκευτικές

αρχές  καθώς και μέλη του Παραρτήματός

μας.

Μετά την ανάγνωση των ημερήσιων  δια-

ταγών παραδόσεως και παραλαβής, στη Λέσχη

Αξκών Φρουράς Λιτοχώρου δόθηκαν τα ανα-

μνηστικά δώρα στον αποχωρούντα Υποστρά-

τηγο ε.α. κύριο Τσώνο Ιωάννη και όλοι του

ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στην νέα

του πλέον πολιτική ζωή .

ΡΟΔΟΠΗ

Την 13η Φεβ. 2016 πραγματοποιήθηκε ο

ετήσιος χορός του Παραρτήματός μας με τη

συμμετοχή εκατόν πενήντα και πλέον μελών

μας, σε συνδυασμό με την κοπή Βασιλόπιτας.

Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητρο-

πολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παν-

τελεήμων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η

βράβευση των αριστούχων τέκνων των μελών

μας. 

Την 13η Μαρ. 2016 ο πρόεδρος και τα μέλη

του Παραρτήματος συμμετείχαν στο μνημό-

συνο στον οικισμό Ανθοχωρίου Ροδόπης, που

τελέστηκε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των

έξι (6) ανδρών της Χωροφυλακής και ενός (1)

Αγροφύλακος που έπεσαν υπέρ πατρίδος την

15 Μαρ. 1949 ως και των αποβιωσάντων

μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων

Ασφαλείας Ν. Ροδόπης. Στεφάνι κατατέθηκε

από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος. 

Την 22 & 23 Μαρ. 2016 το Τ.Σ με μέλη του

Παραρτήματος συμμετείχε στις τελετές πα-

ράδοσης –παραλαβής των Διοικήσεων των

Ταξιαρχιών που εδρεύουν στην Κομοτηνή

όπως παρακάτω: 

α. Η 29η Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» από τον

Υπτγο Κουντουρά Σωτήριο στον Ταξχο Νιζάμη

Νικόλαο

β. Η ΧΧΙ ΤΘΤ «ΠΙΝΔΟΣ» από τον Ταξχο Παπα-

δόπουλο Βασίλειο στον Ταξχο Μόσχο Κοσμά. 

Την 25 Μαρ. 2016 το Τ.Σ με μέλη του Πα-

ραρτήματος συμμετείχε στον εορτασμό της

Εθνικής μας Επετείου όπως παρακάτω: 

α. Δοξολογία στον καθεδρικό Ναό Ευαγγε-

λισμού της Θεοτόκου

β. Κατάθεση στεφάνου από τον Αντιπρόεδρο

του Παραρτήματος Ανχη ε.α Μιντιούρη Στέρ-

γιο

γ. Παρέλαση  

ΞΑΝΘΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

28 Φεβ’16: Μνημόσυνο για τον Κύπριο 

Αγωνιστή Γρηγόρη ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Τελέστηκε, με πρωτοβουλία του Συλλόγου

Κυπρίων Ν. Ξάνθης, μνημόσυνο στο χωριό

ΑΥΞΕΝΤΙΟ Ξάνθης, παρουσία Πολιτικών, Στρα-

τιωτικών και λοιπών Αρχών και κατοίκων της

ΠΕ Ξάνθης. Κατετέθησαν τιμητικά στεφάνια

στο Μνημείο του ήρωα, από τις αρμόδιες

Αρχές, όπως και το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης,

ενώ παρευρέθησαν και αρκετά μέλη μας. 

3 Μαρ.16:  Ομιλία για  τον Κύπριο 

Αγωνιστή Γρηγόρη ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. 

Πραγματοποιήθηκε από το Παράρτημα Ξάν-

θης της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών

Στρατού (ΕΑΑΣ), στη μνήμη του Ήρωα αυτού,

σχετική ομιλία στην Αίθουσα της Φιλοπροόδου

Ένωσης Ξάνθης (ΦΕΞ), εγκαινιάζοντας τη συ-

νεργασία για το 2016.

5 Μαρ.’16: Α’ Ψυχοσάββατο- 

Μνημόσυνο στα Στρ. Νεκροταφεία 

Το Δ’Σ. Στρατού διοργάνωσε, στα Στρ. Νε-

κροταφεία Ξάνθης, τρισάγιο ‘Υπέρ Αναπαύσεως

των Ψυχών των Πεσόντων κατά τους Αγώνες

του Έθνους’’. Το Δ’Σ. Στρατού διοργάνωσε,

στα Στρ. Νεκροταφεία Ξάνθης, τρισάγιο ‘Υπέρ

Αναπαύσεως των Ψυχών των Πεσόντων κατά

τους Αγώνες του Έθνους’’. Παρευρέθησαν

όλες οι Τοπικές Αρχές, ο Πρόεδρος, ο Αντι-

πρόεδρος και αρκετά μέλη του Παραρτήματος,

όπως και αρκετοί κάτοικοι. Επακολούθησε

προσφορά καφέ και εδεσμάτων στη ΛΑΦΞ.

12 Μαρ.’16: Β’ Ψυχοσάββατο – 

Μνημόσυνο για Αστυνομικούς 

Η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάν-

θης διοργάνωσε, τρισάγιο ‘’Υπέρ Αναπαύσεως

των Ψυχών των ανδρών της Ελληνικής Αστυ-

νομίας. Το Δ’Σ. Στρατού διοργάνωσε, στα Στρ.

Νεκροταφεία Ξάνθης, τρισάγιο ‘Υπέρ Αναπαύ-

σεως των Ψυχών των Πεσόντων κατά τους

Αγώνες του Έθνους’’. Παρευρέθησαν όλες οι

Τοπικές Αρχές, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος

και αρκετά μέλη του Παραρτήματος.  

25 Μαρ .’16:Εορτασμός Εθν. Επετείου 1821

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη λαμπρότητα

και επισημότητα, ο εορτασμός και οι προβλε-

πόμενες εκδηλώσεις, για την Εθνική Επέτειο,

που ολοκληρώθηκαν με τη Μαθητική και τη

Στρ. Παρέλαση. Συμμετείχαν πολλά μέλη του

Παραρτήματος. Τιμητικό Στεφάνι κατέθεσε,

το μέλος του Παραρτήματος, Αντγος ε.α Νι-

κόλαος Φωτιάδης.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,

με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες

φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα

του Παραρτήματος  μας, :www.eaasxanthis.gr.

ΧΑΝΙΑ

•1-1-2016  δοξολογία στη Μητρόπολη για

το νέο έτος.

•6-1-2016 εορτασμός των Αγ. Θεοφανίων.

•15-1-2016 στο Εθνικό Ίδρυμα Ελ. Βενιζέλου

παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Π. Σοϊλεντάκη

«Από την Κρήτη στη Μακεδονία για την Ελευ-

θερία και την Δημοκρατία».

•28-1-2016 Κηδεία του Σχή εα.(ΠΖ) Μπατι-

στάτου του Σπυρίδωνος.

•30-1-2016  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

στην ΕΑΑ/ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

•13-2-2016 Κοπή πίτας Παραρτήματος Χα-

νίων και βράβευση αριστούχων μαθητών/τριών.

•14-2-2016  Επέτειος Επαναστάσεως 1897

στο Ακρωτήρι Χανίων και επέτειος βομβαρδι-

σμού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου – μνήμη Κα-

γιαλέ.

•5-3-2016. Κοπή πίτας στην ΕΑΑΝ/Παραρ-

τήματος Χανίων.

•9-3-2016. Επίσκεψη στο Πολεμικό Ναυτικό

Μουσείο Κρήτης.

•12-3-2016. Επέτειο Επανάστασης Θερίσου

Χανίων.

•23-3-2016. Παράδοση και παραλαβή Δκτού

VΜερ/χίας Κρητών.

•25-3-2016. Εορτασμός επετείου 25ης Μαρ-

τίου 1821.

•27-3-2016. Μνημόσυνο 80 ετών θανάτου

Ελ. Βενιζέλου.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Στις διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για

την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

στη Λαμία, το Παράρτημα Φθιώτιδος μετείχε

διά του Αντιπροέδρου του Ταξιάρχου ε.α. Τσι-

λαλή  Δ. Νικολάου στην κατάθεση στεφάνων

της μαθητιώσης νεολαίας που έλαβε χώρα

την 24η Μαρτίου ενώ την 25η Μαρτίου το σύ-

νολο  των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου της

Ε.Α.Α.Σ. καθώς και πλήθος αποστράτων (μετά

των οικογενειών αυτών), των Ενόπλων Δυνά-

μεων και της ΕΛ.ΑΣ., μετείχε στην Πανηγυρική

Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας,

στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του

Αθανασίου Διάκου,   κατέθεσε στέφανο διά του

Προέδρου του Αντιστρατήγου ε.α. Μπούρα  Α.

Βασιλείου στο άγαλμα του Αθανασίου Διάκου,

στην ομώνυμη πλατεία και εν συνεχεία παρα-

κολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση μαθη-

τών, λοιπών φορέων και Στρατού στο κέντρο

της πόλεως.

Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε με μέλος

του και στις αντίστοιχες εορταστικές εκδηλώσεις

που πραγματοποιήθηκαν στην Άμφισσα (πρω-

τεύουσα του νομού Φωκίδος) όπου κατατέθηκε

στέφανο στο μνημείο Ηρώων της πόλεως.

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου το Τοπικό Συμβούλιο

και μεγάλος αριθμός αποστράτων Αξιωματικών

του Στρατού παρευρέθησαν στην τελετή Πα-

ράδοσης - Παραλαβής Διοικήσεως του Κέντρου

Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου που έλαβε

χώρα στο Στρδο «ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΣΧΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ».

Παραλαβή - Παράδοση Διοικήσεως της XXIV ΤΘ Ταξιαρχίας!

Στην κοπή πίτας του παραρτήματος Καστοριάς,

την 28η Ιανουαρίου 2016, στη ΛΑΦΚ, παρευ-

ρέθηκαν, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές,

του Νομού, καθώς και οι συνάδελφοι του πα-

ραρτήματος. Πραγματοποιήθηκε η βράβευση

των αριστεύσαντων μαθητών, και η επίδοση

τιμητικής διάκρισης.



1. Την 12η Φεβ 2016, ο Αντιπρόεδρος της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ παρέστη εις την τελετή Ορ-

κωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της 2016 Α’ ΕΣΣΟ,

η οποία έλαβε χώρα εις το Στρδο «αντγου

σπυρου μουστακλη» εις το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Επίσης

τίμησαν με την παρουσία τους οι: Ταξχος

Μπαγκής Δ. Δντής Β’ Κλάδου της ΑΣΔΥΣ, ως εκ-

πρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ, εκπρόσωποι του Π.Ν.-

της ΕΛ.ΑΣ., Αξκοι ε.α. Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙ-

ΤΩΝ/ΝΙΑΣ, εκπρόσωποι άλλων Φορέων και

πλήθος συγγενών Ν/Σ οπλιτών.

2. Την 19η Φεβ 2016, η ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

τίμησε με την παρουσία της την Εκδήλωση

μνήμης προς Τιμή των Ηρωικώς «πεσόντων»

εξήντα οκτώ (68) Αιτωοακαρνανών εις την φο-

βερή Μάχη της «ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ» κατά την περίο-

δο 1912-13 (Απελευθέρωση των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

από το Τουρκικό ζυγό). Η Εκδήλωση η οποία

πραγματοποιήθηκε εις την θέση «Εικονίσμα-

τα» της Κοινότητας ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ, άρχισε με

Τρισάγιο προς Τιμήν των «πεσόντων» και κατά-

θεση στεφάνων από Αντιδήμαρχο Ιωαννίνων

κ. Νάστο Δ., Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραμπίνα

Ι., Πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Μανωλιά-

σας κ. Ντάφλο Γ. ο οποίος κατέθεσε στέφανο

και εκ μέρους της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. Τέλος

ακολούθησε μικρά Δεξίωση από τον Πολιτιστι-

κό Σύλλογο Μανωλιάσας προς Τιμήν των παρι-

σταμένων.

3. Την 21η Φεβ 2016, ο Αντιπρόεδρος

Υπ/νόμος (τ.Χ) Κασβίκης Δ. με το Μέλος του

Τ.Σ. Υπ/νόμο (ΕΛ.ΑΣ.) Σπαή Ν. της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙ-

ΤΩΛ/ΝΙΑΣ, παρέστησαν εις την Εκδήλωση κο-

πής Πίτας του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμά-

των Ασφαλείας ΑΓΡΙΝΙΟΥ, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε εις το Ξενοδοχείο «ΙΜΠΕΡΙΑΛ» της

πόλεως του ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Την εσπέραν της αυτής ημέρας ο Αντιπρό-

εδρος της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, παρέστη εις τα

Εγκαίνια-κοπή Πίτας του Α.Σ.Ε.Ε.Δ. εις τα νέα

του γραφεία εις το Δ.Δ. Παναιτωλίου του Δή-

μου ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 201610παραρτήματα

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ ΞΑΝΘΗ

• Την 1η Ιαν 2016, ο Πρόεδρος και ορισμένα

μέλη του Παραρτήματός μας, παρευρέθησαν,

ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυ-

τικής Μακεδονίας, στον εορτασμό της 1ης του

Νέου Έτους 2016, στην Πανηγυρική Δοξολο-

γία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικο-

λάου Κοζάνης και στη συνέχεια επισκέφθηκαν

στα γραφεία τους τόσο τον Δήμαρχος, 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 βασιλόπιτα και βράβευσε τρεις αρι-

στούχους μαθητέ-τριες. Την πίτα ευλόγησε ο

Στρατιωτικός Ιερέας πατήρ Αθανάσιος και τον

ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

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

δοσης της τιμητικής πλακέτας, παρουσία αρ-

κετών μελών του Παραρτήματός μας, στα

γραφεία μας, ο ως άνω Στρατηγός αφηγήθηκε

σε μία δίωρη συνάντηση και αναφέρθηκε σε

όσα είχε υπόψη του για την παλαιά πόλη της

Κοζάνης προ και μετά την απελευθέρωσή της

τον Οκτ 1912, τον ελληνοιταλικό πόλεμο, την

γερμανική εισβολή και κατοχή, την ένταξή του

στο στρατό καθώς και την επακολουθήσασα

αιματηρή τριετία 1946-49, αφήγηση την οποία

κατέγραψε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TOP

CHANNEL και την οποία παρουσίασε τρεις φο-

ρές εντός της εβδομάδας, με ιδιαίτερα κολα-

κευτικά σχόλια από πολλούς που την παρακο-

λούθησαν. Θα ακολουθήσει σύντομα και μία

δεύτερη συνάντηση για τη συνέχεια.

ΔΡΑΜΑ

α. 20 Νοε 2015 ημέρα Παρασκευή. Τελετή

απονομής πράσινου μπερέ.

β. 21 Νοε 2015, ημέρα Σάββατο. Εορτασμός

Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό της Δράμας, στην Επιμνημό-

συνη Δέηση στο άγαλμα της ελευθερίας και

κατάθεση στεφάνων.

γ. 04 Δεκ 2015 ημέρα Παρασκευή. Εορτασμός

της προστάτιδος του Πυροβολικού Αγίας Βάρ-

βαρας στο Στρατόπεδο Φωστηρίδη.

δ. 27 Ιαν 2016 ημέρα Τετάρτη. Κοπή πρω-

τοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων

Αξκων.

ε. 31 Ιαν 2016 ημέρα Κυριακή. Επιμνημόσυνη

δέηση για την συμπλήρωση 20 ετών από την

ημέρα που στα Ίμια εφονεύθησαν 3 Έλληνες

Ήρωες του Πολεμικού Ναυτικού. Διοργάνωση

από την ΕΑΑΝ.

στ. 13 Φεβ 2016 ημέρα Σάββατο, ώρα 18:30.

Με επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση της πίτας

και βράβευσης των αριστούχων μαθητών Β’

και Λυκείου συναδέλφων μας. Στην αίθουσα

Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Δράμας. Την

εκδήλωση κατά την οποία έγινε και ένας συν-

τομος απολογισμός για το προηγούμενο έτος,

τίμησαν με την παρουσία τους, οι βουλευτές

του Ν. Δράμας, οι αρχές της πόλεως, εκπρό-

σωπος του Δκτου ΧΧΤΘΜ, εκπρόσωποι οργα-

νώσεων και φορέων καθώς και πολλοί συνά-

δελφοι. Τα παιδιά των συναδέλφων που βρα-

βεύτηκαν ήταν:

(1) Λιούλης Άγγελος-Αναστάσιος

(2) Διδασκάλου Γεωργία

(3) Πλαστράκης Αθανάσιος

(4) Δαρή Άννα

(5) Αθανασιάδης Χρήστος

ΑΓΡΙΝΙΟ

Α
πό τη μια το μεγαλείο των γιαγιάδων που

ταΐζουν το προσφυγόπουλο με γάλα, και

από την άλλη οι Έλληνες διακινητές που

προσπαθούν παντί τρόπω, να αρπάξουν και το

τελευταίο ευρώ των δυστυχισμένων πλασμά-

των, που αγωνίζονται για να ζήσουν.

Το μεγαλέιο και η αθλιότις, συνυπάρχουν παν-

τού. 

Αμαυρώνεται η εικόνα των αγνών συναισθη-

μάτων, ενός πραγματικά πελώριου λαού, που

συμπονεί, νοιάζεται, αγωνιά, προσπαθεί για τον

δυστυχούντα συνάνθρωπο. Και υπάρχουν τα τέ-

ρατα, που χωρίς ίχνος ανθρωπισμού, προσπα-

θούν εξαπατώντας, επωφελούμενοι την αγωνία

συνανθρώπων, που προσπαθούν να επιβιώ-

σουν, ν’ αρπάζουν και το τελευταίο ευρώ.

Να προταθούν για το ΝΟΜΠΕΛ Ειρήνης οι για-

γιάδες της Μυτιλήνης; και για

ποιο OSCAR τα τέρατα...

Αναθεματίζουμε τους γεί-

τονες διακινητές αλλά τους

αντιγράφουμε, σε υψηλότε-

ρα επίπεδα όμως. Πρόσφατα

συνελλήφθη συμμορία Ελ-

λήνων διακινητών με εναέ-

ριες μεταφορές από Μεσο-

λόγγι σε Ευρώπη. Κατά κεφαλήν χιλιάδες ευρώ.

Κεραυνός η αναφερομένη σύνθεση της συμμο-

ρίας.

Δεν έχουν ισορροπήσει οι κοινωνίες, τερά-

στιες οι διαφορές, παρά την εξέλιξη των κοινω-

νιών, παρά την ύπαρξη σοβαρών παγκόσμιου

κύρους οργανισμών, που κατατείνουν σ’ αυτό

(ΟΗΕ κλπ). Δυστυχείς άνθρωποι αναζητούν στον

ήλιο μοίρα. Και συνεχίζετια το δράμα και θα συ-

νεχίσει, όπως φαίνεται για πολύ... Άνθρωποι δια-

βαθμισμένοι σε κατηγορίες Α, Β, Γ... και ποιος κά-

νει τη διαβάθμιση; Αναπάντητο ερώτημα.

Ακούω μόνο, απαισιόδοξες κραυγές. Θα χά-

σουμε την εθνική μας ταυτότητα, θα αλλοιωθεί

η φυλή μας, θα μας πνίξουν οι βάρβαροι, το IS-

LAM θα καταβροχθήσει την Ευρώπη, οι ενέργει-

ες είναι σκόπιμες, υπάρχει σχέδιο κατάκτησης

της Ευρώπης από το ISLAM. Οι σκέψεις δεν είναι

μόνο φαιδρές είναι και σοβαρές με ύποπτη επι-

χειρηματολογία.

Εδώ διατυπώνω τις προσωπικές μου σκέψεις.

Για να αλλοιωθεί μια κοινωνία, πρέπει να συν-

τρίψεις τον πολιτισμό της. Οι μετακινήσεις πλη-

θυσμών, που αγωνιούν για επιβίωση και διατρο-

φή, με περιορισμένα πολιτιστικά στοιχεία, κατά

την προσωπική μου άποψη, ουδένα κίνδυνο

έχουν για θεμελιωμένους για χιλιετίες πολιτι-

σμών. Τι κίνδυνο μπορεί να διατρέξει το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ελλάδα με πολιτισμούς

παγκόσμιας ακτινοβολίας, η Γερμανία, η Αυ-

στρία, από αναζητούντες τροφήν και εργασίαν

για να επιβιώσουν και που ο μόνος πολιτισμός

τους είναι αυτός που προσπάθησε να τους πε-

ράσει ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πριν χιλιάδες χρόνια

και που λίγα μπόρεσαν να κρατήσουν.

Ο Υπέρτερος πολιτισμός, αφομοιώνει λαούς

με μικρότερο πολιτισμό.

Μικρό παράδειγμα στη χώρα μας. Λέμε αρβα-

νιτοχώρια σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Πέρασαν από τη χώρα μας οι Τούρκοι γείτονες

δια των όπλων κατακτητές. Σκλάβωσαν τη χώρα

μας για 400 χρόνια. Τι άφησαν; Μερικούς μιναρέ-

δες.

Και στο πέρασμα του Ελληνικού και Δυτικού

πολιτισμού από την Τουρκία, η χώρα τους είναι

γεμάτη από μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Απλώς τα μνημεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο πο-

λιτισμός πέρασε από τη χώρα τους όπως φαίνε-

ται όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν και πολ-

λά.

Αυτή είναι η πραγματικότητα μόνο με πολιτι-

σμό μπορείς να κατακτήσεις ή να προστατευ-

θείς. Αν τον έχεις, έχεις ασπίδα αδιαπέραστη

από ειρηνικούς εισβολείς, εάν δεν τον έχεις πρέ-

πει να περιμένεις μερικές χιλιάδες χρόνια για να

τον οικοδομήσεις.

Οι άνθρωποι που αναζητούν βελτίωση της

ποιότητας της ζωής τους, σε υπέρτερους πολι-

τισμούς, μόνο θετικά μπορεί να ενεργήσουν για

τις χώρες υποδοχής. Στο δημογραφικό πρόβλη-

μα και φυσικά στην αύξηση του ενεργού δυναμι-

κού, τη σημασία του οποίου όλοι γνωρίζουμε.

Πάντοτε βέβαια, υπό τον αυστηρό έλεγχο των

χωρών υποδοχής, των δυνατοτήτων και κυρίως

των ορίων υποδοχής.

Βάρβαροι απολίτιστοι κατακτητές πέρασαν

από την ανθρωπότητα πολλοί. Καταγεγραμμέ-

νοι, Ούνοι, Αττίλας Τσέγκις Χαν, Αννίβας, Γότθοι

Βισιγότθοι κ.α. Και μόλις στεγνώσει το αίμα που

έχυσαν χάθηκαν ως θλιβερές παρενθέσεις, με-

λανά σημάδια στην διαδρομή των πολιτισμών

της ανθρωπότητας.

Πολιτιστικό επίπεδο είναι το κλειδί για την ορ-

θή ερμηνία.

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ
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Προβλήματα επικαιρότητας
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Κάποτε χρειάζεται να περάσουν

ως διερχόμενοι από τρίτα κράτη όπου αλλάζουν μέσα

μεταφοράς, αεροπλάνα, πλοία κλπ, κατά τη διάρκεια

της μικρής τους παραμονής δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι

αλλά μόνο σε χώρους τράνζιτ όπου παραμένουν για

μικρό χρόνο όσο απαιτείται για την αλλαγή μέσου μετα-

φοράς.

Όσοι δεν διαθέτουν διπλωματικά έγγραφα, παραλαμ-

βάνονται από τα σύνορα της χώρας, οδηγούνται σε

κλειστούς χώρους, εξακριβώνονται τα στοιχεία τους και

διαχωρίζονται σ’ αυτούς που ζητούν πολιτικό άσυλο, σ’

αυτούς που θέλουν να περάσουν σε τρίτη χώρα και ο

δρόμος τους έφερε εδώ, και σε ανθρώπους που επι-

διώκουν να παραμείνουν παράνομα στη χώρα για διά-

φορους λόγους.

Για όλους αυτούς το κράτος ακολουθεί μια συγκεκριμένη

διαδικασία, η οποία είναι η σύμφωνη με τους νόμους

του κράτους και οι νόμοι αυτοί κατά κανόνα είναι ίδιοι

για όλα τα ανεπτυγμένα κράτη.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιμετωπίζονται ως κακοποιοί

και δεν εγκλείονται σε φυλακές, αλλά σε κλειστούς χώ-

ρους μέχρι να τελειώσουν οι νόμιμες διαδικασίες και

πάρουν το δρόμο όπως οι νόμοι ορίζουν.

Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που εισβάλλουν

στη χώρα, τότε το λόγο έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι

οποίες κάνουν χρήση των όπλων αν χρειασθεί διαφορετικά

τους συλλαμβάνουν και ακολουθείται η πιο πάνω νόμιμη

διαδικασία.

Αυτά συμβαίνουν στα ανεξάρτητα κράτη όπου οι κυ-

βερνώντες σέβονται και φροντίζουν της ανεξαρτησία

του κράτους τους και με αίσθημα ευθύνης προστατεύουν

το λαό τους.

Σήμερα βλέπουμε μεγάλες μάζες υπηκόων άλλων

κρατών, τα οποία είτε βρίσκονται σε εμπόλεμο κατάσταση,

είτε βασανίζονται από την φτώχεια, να εισβάλλουν στη

χώρα μας και να κινούνται ελεύθερα σε όλη την ελληνική

επικράτεια, προσπαθώντας να παραβιάσουν τα σύνορα

γειτονικών κρατών, και το ελληνικό κράτος;

Είναι ανύπαρκτο στην περίπτωση αυτή και αρκείται

μόνο να προβάλλει τον ανθρωπισμό των Ελλήνων οι

οποίοι μόνοι και αβοήθητοι προσπαθούν από τη φτώχεια

τους να προσφέρουν φαγητό στέγη και περίθαλψη σ’

αυτούς τους δύστυχους μετανάστες. 

Τελευταία είδαμε στα νησιά μας πολίτες να πέφτουν

στη θάλασσα, να σώζουν μετανάστες από πνιγμό, να

προσφέρουν αμέριστη βοήθεια και φροντίδα σε γέρους,

γυναίκες, παιδιά και νεογέννητα και το κράτος να

οργανώνει φιέστες να τους προβάλλει ως ήρωες με

απαιτήσεις βραβείου Nobel, που στην πραγματικότητα

βέβαια αυτοί είναι ήρωες και χωρίς τις φιέστες και τα

βραβεία Nobel όμως το κράτος στέκεται θεατής και χει-

ροκροτεί αυτούς που με κίνδυνο της ζωής τους κάνουν

το έργο που θα έπρεπε να κάνουν στο πολλαπλάσιο οι

κυβερνώντες τον τόπο.

Το θέαμα μοιάζει με κωμωδία «κινδυνεύστε εσείς και

κάντε το έργο μας, για να μην κουραστούμε εμείς αλλά

θα σας δοξάσουμε».

Αυτοί οι δύστυχοι μετανά-

στες δεν θα ήταν τόσο δύ-

στυχοι αν λειτουργούσε στοι-

χειωδώς το ελληνικό κράτος

γιατί τότε το κράτος θα τους

μάζευε, αυτό και όχι οι πολί-

τες, από τα παράλια των ελ-

ληνικών νησιών θα τους οδη-

γούσε σε κλειστούς χώρους

όπου να υπάρχουν οι ανθρώ-

πινες συνθήκες διαβίωσης θα

έκανε τις εξακριβώσεις, θα τους διαχώριζε ανάλογα με

την περίπτωση εκάστου και με κρατικά μέσα θα τους

μετέφερε όπου και όταν πρέπει.

Να η Ελλάδα στο μεγαλείο της εξαθλίωσης της, να

μας βλέπουν οι ευρωπαίοι, ακόμη και οι βαλκάνιοι οι

οποίοι μέχρι χθές έρχονταν οικονομικοί μετανάστες στη

χώρα μας.

Οι κυβερνώντες μας διαμαρτύρονται γιατί και οι ευρω-

παίοι δεν κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή τι;

Να διαλύσουν τα κράτη τους για να φανούμε ότι όλοι

είμαστε ίδιοι; 

Όμως οι συνέπειες αυτής της ανύπαρκτης πολιτικής

δεν ζημιώνουν μόνο τους εν ζωή σήμερα Έλληνες

αλλά και τις μελλοντικές γενιές.

Η στάση των αρχόντων μας δημιούργησε οξύ πρόβλημα

και στους συμμάχους μας, τους εταίρους μας στη Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατοικείται από τους πλέον

νομοταγείς και ανεπτυγμένους πολίτες με τη μεγαλύτερη

δημοκρατική συνείδηση στον πλανήτη μας, και τους

έφερε στο σημείο να εκλιπαρούν την Τουρκία να δεχθεί

επαναπροώθηση των προσφύγων όχι βέβαια από την

οργανωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη αλλά από την δια-

λελυμένη Ελλάδα.

Η Ευρώπη κάνει την ύστατη προσπάθεια να πείσει την

Τουρκία, μια χώρα χωρίς δημοκρατικά ιδεώδη, που δεν

σέβεται τα δικαιώματα του πολίτη, μια χώρα που την

θέλγει η δικτατορία, να βοηθήσει την Ελλάδα στην δύ-

σκολη θέση που μόνη της εισήλθε.

Να το χάλι μας, με τις ιδεοληψίες και την ανόητη

πολιτική μας φθάσαμε να κινδυνεύουμε να δεχθούμε

την Τουρκία και το ΝΑΤΟ συγκυρίαρχους στο Αιγαίο και

να τους εκχωρούμε τα δικαιώματά μας στις ελληνικές

θάλασσες.

Η Ελλάδα με την άφρονα πολιτική των πολιτικών μας

και ιδιαίτερα της σημερινής αριστερής κυβέρνησης

πέτυχε την οικονομική εξαθλίωση των πολιτών της, την

διάλυση της εσωτερικής και εξω-

τερικής ασφάλειας, την πλήρη

απομόνωσή μας από τους συμ-

μάχους μας, και την αμφισβήτηση

και εγκατάλειψη των συνόρων

της πατρίδας μας.

Αυτά είναι τα επιτεύγματα της

πρώτης αριστερής κυβέρνησης,

κατάφερε με τις πράξεις και τις

παραλείψεις της τη φτωχή και

ανεξάρτητη Ελλάδα να την κάνει

πάμπτωχη και ικέτιδα.

Πάντα δεχόμασταν ότι στη δημοκρατία μας ο ελληνικός

λαός έχει την εξουσία και τον τελευταίο λόγο, όμως ο

σημερινός ελληνικός λαός δεν έχασε μόνο την ελπίδα

αλλά και την ορθή σκέψη.

Με τη διάλυση της χώρας, όλες οι τάξεις ξεσηκώθηκαν

και απαιτούν από το ανύπαρκτο κράτος οφέλη τα οποία

στην πραγματικότητα μόνο σαν όνειρα υπάρχουν.

Για όλα αυτά υπάρχουν υπεύθυνοι, με βαριές πολιτικές

αλλά και ποινικές ευθύνες, και αν μη τι άλλο θα πρέπει

κάποτε να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό, να τιμω-

ρηθούν παραδειγματικά με στόχο οι επόμενοι άρχοντες

να αποκτήσουν τουλάχιστον αίσθημα ευθύνης να πάψουν

να ψεύδονται και να λαϊκίζουν και να καταλάβουν ότι η

καρέκλα του άρχοντα είναι κάθισμα σκληρής εργασίας

αποκλειστικά και μόνον εις όφελος του λαού.

Μεταναστευτικό: 

Το απλό πρόβλημα έγινε θανάσιμο
Γράφει ο

ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων

Αξιωματικών ΤΧ Σώματος

Ενημέρωση - Πρόσκληση
Σας γνωρίζουμε με την υπ’ αριθμόν 3949/2010 από-

φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύθη-

κε η «ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ε.α. - ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ» με έδρα

την Αθήνα, που φιλοξενείται στο κτίριο του Π.Ν.

(Δ.Δ.Μ.Ν.), στην πλατεία Κλαυθμώνος και λειτουργεί

βάσει των Διατάξεων του Αστικού Κώδικα, έχοντας σα-

φή ανθρωπιστικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Απο-

στολή της είναι η βοήθεια και η συμπαράσταση-αλλη-

λεγγύη, όπου απαιτείται, στα χίλια πεντακόσια (1500)

και πλέον μέλη της Οίκοι, Νοσοκομεία, Ιδρύματα στους

εγχειριζομένους στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. στη Διακαλδική Καρ-

διοχειρουργική Κλινική Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Στο πλαίσιο αναπτύξεως της «ΕΝΩΣΗΣ» ανοίξαμε

δύο (2) Τράπεζες Αίματος, που ήδη λειτουργούν ικανο-

ποιητικά με το όνομα «Άγιος Νικόλαος» στο α) «Γενικό

Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών» στη Λεωφ. Μεσογείων

και β) «Νοσοκομείο Ελπίς» στην Αθήνα, απ’ όπου λαμβά-

νουμε το αίμα και το προσφέρουμε στους αναξιοπα-

θούντες, νοσηλευομένους Συναδέλφους - Συνανθρώ-

πους μας, κατά προτεραιότητα στους εγχειριζόμενους

καρδιοπαθείς, όπου κάθε επέμβαση καρδιάς, απαιτεί

οχτώ (8) με δέκα (10) φιάλες/μονάδες αίματος.

3. Σήμερα είμαστε στη Διαδικασία να ανοίξουμε και

τρίτη Τράπεζα Αίματος στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ». Η τρίτη Τράπεζα Αίματος απαιτείται, γιατί κα-

νένα κατικό νοσοκομείο δεν δύναται να αποδώσει άμε-

σα 8-10 φιάλες/μονάδες αίματος που εμείς έχουμε

ανάγκη εκείνη την έκτακτη στιγμή του συνανθρώπου-

συναδέλφου μας είτε εν ενεργεία είτε αποστράτου. Συ-

νεπώς μπορούμε να παίρνουμε τρεις μονάδες/φιάλες

από κάθε Τράπεζα Αίματος και να έχουμε άμεσα εννέα

(9) μονάδες αίματος στη διάθεσή μας.

4. Ενισχυτικώς το ΓΕΝ/Β3 με το υπ’ αριθμόν

Φ.440.1/48/2012 από 19 Ιουν. 2012 έγγραφό του μας

γνώρισε ότι στο πλαίσιο αρωγής και προσφοράς στο

κοινωνικό σύνολο και ιδιαιτέρως σε Απόμαχους Συνα-

δέλφους, ενέκρινε τη δυνατότητα εγγραφής των εν

ενεργεία Στελεχών του στην «ΕΝΩΣΗ» μας.

5. Επίσης το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με το υπ’

αριθμόν Φ.211.5 από 14-12-2012 έγγραφο του μας

γνώρισε ότι δεν έχει καμιά αντίρρηση για την εγγραφή

και εν ενεργεία στελεχών οποιουδήποτε βαθμού του

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ «ΕΝΩΣΗ» μας.

6. Μέχρι σήμερα έχουμε συλλέξει πάνω από διακό-

σιες (200) φιάλες/μονάδες αίματος και έχουμε προ-

σφέρει στα μέλη μας τις εκατόν ογδόντα δύο (182),

αριθμός που δείχνει τη μεγάλη ανάγκη για αίμα. Από την

εμπειρία των πέντε (5) χρόνων λειτουργίας των Τραπε-

ζών Αίματος, διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κάθε μήνα

πάνω από δέκα (10) φιάλες/μονάδες αίματος, αριθμός

που αυξάνεται συνεχώς λόγω αυξήσεως των μελών

μας.

7. Άρα, ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντι-

μετωπίζει η «ΕΝΩΣΗ» μας, είναι η συλλογή, φύλαξη και

διάθεση φιαλών/μονάδων αίματος για την αντιμετώπι-

ση των εκτάκτων καρδιακών επεμβάσεων και τη διάσω-

ση των πασχόντων Ανήμπορων Συναδέλφων-Συναν-

θρώπων μας εκείνη τη δύσκολη στιγμή.

8. Ύστερα από τα παραπάνω και με εμπειρία λειτουρ-

γίας 5 χρόνων της Ενώσεώς μας, παρακαλούμε όπως

δημοσιεύσετε στην έγκριτη εφημαρίδα σας όποιος συ-

νάδελφος της Ε.Α.Α.Σ θέλει, μπορεί να εγγραφεί μέλος

μας και θα έχει όλα τα προνόμια της Ενώσεώς μας.

Με τιμή και ευχαριστίες

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχαλοπούλου Αικατερίνη-Ελένη

Επί των Δημοσίων Σχέσεων

Μακρής Κωνσταντίνος

Αξιωματικός Π.Ν. ε.α.

Πρόεδρος

«ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν. ε.α. -Λ.Σ. ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ»

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το θέαμα μοιάζει με

κωμωδία «κινδυνεύστε

εσείς και κάντε το έργο

μας, για να μην κουρα-

στούμε εμείς αλλά θα

σας δοξάσουμε».

“

“
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Πληροφορούμεθα ότι τελευταία υπάρχει

μια αιφνίδια κινητικότης, με το θέμα

της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων.

Επειδή και στο παρελθόν, παρουσιάστηκε

παρόμοια κινητικότητα και η τότε Κυβέρνηση εφάνη, δυ-

στυχώς διαλλακτική εις ότι αφορά την ονομασία του

Κράτους των Σκοπίων, δηλαδή ήταν διατιθεμένη να συναινέσει

σε μία ονομασία λ.χ. «Βόρεια Μακεδονία» ή «Άνω Μακεδονία».

Ευτυχώς δεν συνέβη το κακό.

Υπ’ όψιν λοιπόν και της σημερινής μας Κυβέρνησης, να

μην ενδώσει σε οποιεσδήποτε πιέσεις, για αποδοχή σύνθετης

ονομασίας του Κράτους των Σκοπίων διότι! θα διαπράξει

Εθνικό Ιστορικό Έγκλημα κατά της Ελληνικής Ιστορίας και

του Πολιτισμού της, το οποίο δεν εξαλείφεται στο μέλλον

με καμία δύναμη.

Παρ’ όλο που εκτιμάται τα μέγιστα η σθεναρή στάση του

Πρωθυπουργού της χώρας μας, στη νέα πρόκληση των

Σκοπίων στη Σύνοδο Κορυφής του Ο.Η.Ε., θ’ αναφερθούμε

στην παρούσα για άλλη μια φορά σε μυθολογικά, ιστορικά

και λοιπά ακόμη στοιχεία, που τεκμηριώνουν με αδιάψευστα

, αφ’ ενός την ελληνικότητα της Μακεδονίας και αφ’ ετέρου

η περιοχή του Κράτους των Σκοπίων δεν έχει καμία σχέση

με την ιστορική Μακεδονία.

ΠΡΩΤΟΝ: Ο ιδρυτής της Μακεδονικής δυναστείας, λέει ο

παγκοσμίως γνωστός ιστορικός ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ήταν ο ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Α΄, ένα από τα τρία παιδιά του βασιλέως του Άργους ΤΗ-

ΜΕΝΟΥ (ΓΑΥΑΝΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΣ και ΠΕΡΔΙΚΑΣ), απόγονοι του

Ήρωα Ηρακλή. Για τον λόγο αυτό και η δυναστεία των Μα-

κεδόνων Βασιλέων ελέγοντο ΤΗΜΕΝΙΔΕΣ ή ΑΡΓΕΙΑΔΕΣ. Όταν

ο Αλέξανδρος Α’ βασιλεύς των Μακεδόνων, κατέβηκε στην

Ολυμπία (496 π.Χ.), για να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς

αγώνες, οι Κριτές των Αγώνων του επέτρεψαν να λάβει

μέρος διότι ήτο Έλλην απόγονος, του ήρωος Ηρακλή.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Πρέπει κάποτε να γίνει κατανοητό από όλους

ότι μία είναι η αλήθεια, το 90% του Αρχαίου Βασιλείου της

Μακεδονίας βρίσκεται στην Ελλάδα και μόνο το 7% βρίσκεται

στα Σκόπια και το 3% στην

Βουλγαρία. Η Μακεδονία

πήρε την οριστική εδαφική

της μορφή από τον πατέρα

του Μ. Αλεξάνδρου, τον Φί-

λιππο Β’, ο οποίος το 344

π.Χ. επολέμησε τους Δαρ-

δάνους (περιοχή Σκοπίων)

και στην συνέχεια έκτισε την

πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΑ (πόλη φρού-

ριο), για να ασφαλίσει τα

βόρεια σύνορα της Μακε-

δονίας. Τα ερείπια της πό-

λεως-φρούριο αυτής, βρίσκονται κοντά στο σημερινό Μο-

ναστήρι (ΗΡΑΚΛΕΙΕΣ ΠΥΛΕΣ).

ΤΡΙΤΟΝ: Η σημερινή περιοχή του Κράτους των Σκοπίων

ελέγετο από παλαιά Δαρδανία (υπάρχουν και σχετικά γραμ-

ματόσημα). Ιδρύθηκε από τον Δαρδάνο Βασιλέα της Δαρ-

δανίας, περιοχή που ευρίσκετο στην Τρωάδα και συγκεκριμένα

στην έξοδο του Ελλησπόντου. Η Δαρδανία ευρίσκετο μεταξύ

Μοισίας, Δαλματίας και Μακεδονίας (εγκυκλ. ΠΑΠ. ΛΑΡΟΥΣ).

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ προτού ξεκινήσει την εκστρατεία

του προς Ανατολάς, αρχικά οδήγησε τον Στρατό του προς

Βορρά για να εξασφαλίσει τα σύνορα της Μακεδονίας από

Βορρά. Το 335 π.Χ. ο Μ. Αλέξανδρος ενίκησε τους Δαρδάνους,

οι οποίοι αναγκάστηκαν τότε, ν’ αναγνωρίσουν την επικυ-

ριαρχία της Μακεδονίας. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ο ιστορικός ΑΡΙΑΝΟΣ γράφει: ο Μ. Αλέξανδρος

μετά την Μάχη του Γρανικού Ποταμού, αφιέρωσε ως ευχα-

ριστήριο στην Παλλάδα Αθηνά 300 περσικές πανοπλίες με

την πολύ εύγλωττη επιγραφή: «Αλέξανδρος ο Φιλίππου και

Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την

Ασίαν κατοικούντων…». Και! ότι ο Μ. Αλέξανδρος μετά την

μάχη της Ισσού το έτος 333 π.Χ. σε επιστολή του προς τον

Δαρείο έλεγε: «Οι υμέτεροι πρόγονοι ελθόντες εις Ελλάδα

κακώς εποίησαν ημάς. Εγώ δε των Ελλήνων ηγεμών κατα-

σταθείς τιμωρίσασθαι βουλόμενος Πέρσας εις την Ασίαν

υπαρξάντων υμών».

ΠΕΜΠΤΟΝ: Κατά τα επακολουθήσαντα χρόνια, η Μακεδονία

αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τις επιδρομές των

Δαρδάνων. Το δε 229 π.Χ. η Μακεδονία ήτο σε εμπόλεμο

κατάσταση με την Δαρδανία και μάλιστα σε μια από τις

Μάχες σκοτώθηκε και ο Βασιλεύς της τότε Μακεδονίας

Δημήτριος Β’ πολεμώντας εναντίον των., Κατά τα μέσα

του 1ου π.Χ. αιώνα οι Δαρδάνοι υποτάχθησαν στους Ρω-

μαίους. Τα Σκόπια (SCUPI) εξελίχθησαν σε πρωτεύουσα

της Δαρδανίας και έκτοτε αυτή αποτέλεσε τμήμα της Ρω-

μαϊκής επαρχίας της Μοισίας και από την εποχή του Διο-

κλητιανού η Δαρδανία ήταν πλέον ξεχωριστή Επαρχία.

Τέλος, την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Δαρδανία

ήταν επαρχία που ανήκε στο «Θέμα της Δυρραχίου» (εγκυκλ.

ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ) και όχι στην Θεσσαλονίκη.

ΕΚΤΟΝ: Ο προ ολίγων ετών αποβιώσας γνωστός Άγγλος

Ιστορικός ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΜΟΝΤ, καθηγητής αρχαιολόγος στο

Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, συγ-

γραφέας του τρίτομου έργου «Η

Ιστορία της Μακεδονίας» γράφει

μεταξύ άλλων στο βιβλίο του:

«Οι Αρχαίοι Μακεδόνες δεν είχαν

καμία σχέση με τους Σκοπιανούς,

οι οποίοι με την κατάληψη της

χώρας των από τον Μ. Αλέξανδρο

ήσαν υπήκοοι των Μακεδόνων,

είχαν δική των γλώσσα, ήσαν δε

ως επί των πλείστων Σλάβοι και

Αλβανοί. Άλλωστε ο προσδιορι-

σμός Μακεδών ήταν τοπικός και

όχι εθνολογικός, αφού και οι Αθη-

ναίοι και οι Σπαρτιάτες που πολέ-

μησαν μεταξύ των (Πελοποννησιακός Πόλεμος), ονόμαζαν

τους εαυτούς των, σύμφωνα με το όνομα της Πόλεώς

των, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν Έλληνες.

ΕΒΔΟΜΟΝ: Ο διάσημος Αμερικανός Καθηγητής Αρχαιολογίας

στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ ΣΤΕΦΕΝ ΜΙΛΛΕΡ, με μνη-

μειώδη επιστολή του, προς το επίσημο περιοδικό του Αμε-

ρικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου «Archaelogy Magazine»,

ξεσκεπάζει τους Σφετεριστές της Ιστορικής Αλήθειας και

με αδιαμφισβήτητα επιστημονικά επιχειρήματα, καταρρίπτει

απόλυτα τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, περί του δήθεν

δικαιώματός των να αποκαλούνται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΕΣ». Στην επιστολή του τεκμηριώνει ότι η περιοχή

των Σκοπίων είναι η αρχαία Παιονία

και δεν έχουν το δικαίωμα οι σημερινοί

Σκοπιανοί κάτοικοί της, ν’ αποκαλούν

το Κράτος των «Μακεδονία» και τους

εαυτούς των «Μακεδόνες», όπως δεν

μπορούν να ονομάζονται οι Αιγύπτιοι

«Μακεδόνες», επειδή κατεκτήθη κά-

ποτε η Αίγυπτος από τον Μ. Αλέξαν-

δρο. Στην επιστολή αναφέρεται λε-

πτομερώς στα κείμενα του Στράβωνα

(7 τμ. 4), του Διόδωρου Σικελού

(16.4.2), του Δημοσθένη (Ολυνθιακός

1.230), του Θουκυδίδη (2.99), του Ηρόδοτου (5.17 – 7.128).

Επίσης ο καθηγητής σε μία εργασία συμφωνεί απόλυτα με

αυτήν του Μακεδονικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών

(δημοσ. International Herald Tribune, 10-1-2008) που ανα-

φέρεται στην Καινή Διαθήκη, κατά την οποία ένας Μακεδόνας

παρουσιάσθηκε στον Απόστολο Παύλο, παρακαλώντας τον

«Έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Σε ποιες περιοχές

της Μακεδονίας πήγε ο Απόστολος Παύλος; Στην Νεάπολη

(Καβάλα), στους Φιλίππους, στην Αμφίπολη, στην Απολλωνία,

στην Θεσσαλονίκη και στην Βέροια (Πράξεις, 16:11-17:10).

Όλες αυτές οι περιοχές αποτελούν την Ιστορική Μακεδονία

και καμία δεν βρίσκεται στο Κράτος των Σκοπίων (Παιονία).

ΟΓΔΟΟΝ: Σε συνέντευξή του σε Σκοπιανό site Press24, ο

Βούλγαρος πρώην Υπουργός, Ιστορικός, συγγραφέας και

σήμερα Διευθυντής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της

Βουλγαρίας ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ στις 20-8-2013 μεταξύ

πολλών άλλων είπε: «…Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας

του Φίλιππος ο Μακεδόνας, εμφανίζονταν δημόσια ως Έλ-

ληνες! Πολιτική τους Ιδέα ήταν η δημιουργία ενός τεράστιου

Ελληνικού Κράτους. Κανείς Σκοπιανός, 2.400 μετά τον

θάνατό τους, δεν μπορεί να τους αποδίδει μια άλλη ταυτό-

τητα. Καταλογισμός διαφορετικής εθνικότητας των νεκρών,

είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα του Μακεδονισμού,

καθώς είναι νεκροί και δεν μπορούν να υπερασπισθούν

τους εαυτούς των. Στον πολιτισμένο κόσμο η πρακτική

αυτή ονομάζεται λεηλασία. Στους

Στρατούς όλου του κόσμου οι

λεηλασίες στην πραγματικότητα

τιμωρούνται με θάνατο.

ΕΝΑΤΟΝ: Η γνωστή σ’ όλο τον

κόσμο Αμερικανίδα Αρχαιολόγος

ΝΤΟΡΟΘΙ ΚΙΝΓΚ, είχε δηλώσει

πρόσφατα ότι: «…πως τα Σκόπια

είχαν διάφορες ονομασίες κατά

την αρχαιότητα, αλλά ποτέ μα

ποτέ δεν είχαν το όνομα Μακε-

δονία. Μάλιστα, είχε διευκρινίσει

τότε ότι: «Την περιοχή των Σκο-

πίων είχε κατακτήσει ο Μέγας

Αλέξανδρος, όπως όμως είχε κατακτήσει και τις περιοχές

του Ιράν και του Αφγανιστάν, αλλά καμία από αυτές τις

χώρες δεν ισχυρίζεται ότι ονομάζεται Μακεδονία.» Βέβαια

για τις δηλώσεις τις αυτές, εδέχθη χυδαία και προκλητική

επίθεση. Την αποκάλεσαν μερίδα Σκοπιανών ως «Ελληνίδα

πόρνη που κρύβει την αλήθεια για τα Σκόπια». Η Αμερικανίδα

Αρχαιολόγος απάντησε στο twitter «Προτιμάει να θεωρείται

Ελληνίδα πόρνη, παρά Σκοπιανή».

ΔΕΚΑΤΟΝ: Το όνομα της Μακεδονίας προέκυψε όταν το

1944 ο Στρατάρχης Τίτο εξήγγειλε την αναδιοργάνωση του

Γιουγκοσλαβικού Κράτους, πάνω σε ομοσπονδιακή βάση.

Σ’ αυτήν θα υπήρχαν έξι Ομοσπονδίες και η μία εξ αυτών,

του νότιου τμήματος της Γιουγκοσλαβίας που συνορεύει

με την Μακεδονία ονομάστηκε «Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία

της Μακεδονίας», με απώτερο σκοπό την διεύρυνση αυτού

προς νότον και προς ανατολάς. Αυτή λοιπόν η περιοχή της

Δαρδανίας που ήταν Ομοσπονδιακό Κράτος της Γιουγκοσ-

λαβίας μετά την διάλυση αυτής απεσπάσθη και έγινε ανε-

ξάρτητο κράτος με το αυθαίρετο όνομα Μακεδονία. Βέβαια

η τότε Κυβέρνηση των Η.Π.Α. αντέδρασε πολύ σκληρά δια

του υπουργού εξωτερικών κ. Στρετίνιους. Ενημέρωσε τους

πρέσβεις και πρόξενους όλων των κρατών ότι, οι Η.Π.Α.

ουδέποτε θα δεχθούν την δημιουργία στα σύνορα της Ελ-

λάδος, αυτό το Κράτος με το όνομα Μακεδονία. Βέβαια

αυτή η θέση δεν εμπόδισε αργότερα τον Πρόεδρο των

Η.Π.Α. κ. Μπους, μετά την δεύτερη εκλογή του ν’ αναγνωρίσει,

δυστυχώς τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία.

Σήμερα πολλά από τα Κράτη της Ευρώπης και όχι μόνον,

έχουν τις επιφυλάξεις των, καίτοι αναγνώρισαν τα Σκόπια

ως «Μακεδονία». Μάλιστα η Ρωσία πρόσφατα ακύρωσε

την αναγνώρισή της ως Μακεδονία, μέχρις ότου συμφωνηθεί

όνομα για το Κράτος των Σκοπίων, με την σύμφωνο γνώμη

και της Ελλάδος.

Η Μακεδονία είναι μόνον Ελληνική

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

ΜΕΡΟΣ Α’

Οι υμέτεροι πρόγονοι

ελθόντες εις Ελλάδα κα-

κώς εποίησαν ημάς. Εγώ

δε των Ελλήνων ηγεμών καταστα-

θείς τιμωρίσασθαι βουλό-

μενος Πέρσας εις την

Ασίαν υπαρξάντων υμών

“ “
Το 90% του Αρχαίου Βα-

σιλείου της Μακεδονίας

βρίσκεται στην Ελλάδα

και μόνο το 7% βρίσκεται

στα Σκόπια και το 3% στην

Βουλγαρία. 

“

“

ΟΣύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου

στην προσπάθεια του να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οι-

κοπέδων της περιοχής του ΟΣΜΑΕΣ στην Κάρυστο που επι-

θυμούν να πουλήσουν ανακοινώνει ότι θα δέχεται υπεύθυνες

δηλώσεις για πώληση μέχρι 31 Μαίου 2016.  

Σε όσους λοιπόν επιθυμούν να πουλήσουν δίδεται το

χρονικό περιθώριο των δύο μηνών να αποστείλουν στον

σύλλογο επιστολή με τα στοιχεία του οικοπέδου (Οικοδ.Τε-

τράγωνο, 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.

Για να μη υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις ή ερωτήματα

επισημαίνεται  ότι ο ρόλος του συλλόγου είναι καθαρά ενη-

μερωτικός και συντονιστικός για την επίτευξη καλύτερου

αποτελέσματος. Επομένως είναι σκόπιμο τα μη μέλη του

συλλόγου που δηλώνουν πώληση να εγγραφούν για να

έχουν ενημέρωση. Για τη διαδικασία της εγγραφής να επι-

κοινωνούν στο email: sylosmaeskar@gmail.com για να λάβουν

την αίτηση εγγραφής και τον λογαριασμό του συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχαήλ Σταματογιαννάκης Αθανάσιος Δημητρίου

Πρόεδρος  ΔΣ Γραμματέας ΔΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα του Πολιτι-

στικού Κέντρου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που

ευγενικά μας παραχωρήθηκε για άλλη μία χρονιά από το

Δήμο, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο

15 του  Καταστατικού του Συνδέσμου ετήσια Γενική Συ-

νέλευση  με  μεγάλη συμμετοχή μελών.

Πριν από την έναρξη της Γ.Σ. εκλέχθηκε 3μελής Επιτροπή

Διεύθυνσης των εργασιών αποτελούμενη από τους:

α.Αντγο ε.α. Ρεκλείτη Αναστάσιο ως Πρόεδρο.

β.Υπτγο ε.α. Ζέκιο Λάμπρο ως Γραμματέα και

γ.Ταξχο ε.α. Φλεβοτόμο Αντώνιο ως Μέλος.

Η Γενική Συνέλευση άρχισε με τον Απολογισμό του

έτους 2015 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Υποστράτηγο ε.α. Κουρκούμπα Σπυρ. o οποίος τόνισε με-

ταξύ των άλλων και τα εξής:

α. Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 γιορτάσαμε με εξαιρετική

επιτυχία στη Σχολή Διαβιβάσεων την 70η επέτειο (δηλαδή

τα γενέθλια) της συγκρότησης του όπλου των Διαβιβάσεων

παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΕΘ.Α και

της στρατιωτικής ηγεσίας του Στρατού και με

μεγάλη συμμετοχή ε.ε. και ε.α. συναδέλφων.

β.Την 14 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε ημερήσια

εκδρομή στην Ιτέα-Γαλαξίδι με επίσκεψη-προ-

σκύνημα στο μνημείο του ολοκαυτώματος του

Διστόμου.                                                                                             

γ. Μεγάλη επιτυχία είχε η καθιερωμένη

ετήσια χοροεσπερίδα την Παρασκευή 7  Νο-

εμβρίου στη ΛΑΕΔ, με πλούσιο μενού, ωραίο

μουσικό πρόγραμμα  και  με μειωμένη σχετικά

τιμή της πρόσκλησης. Η διασκέδαση και ο

χορός των συμμετασχόντων κράτησε μέχρις

τις πρωινές ώρες,

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Άνχης

ε.α. ΔΒ Μπακόπουλος Δημήτριος ανέγνωσε

τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2015

και  ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αντγος ε.α. Γιαλός Δημήτριος ανέλυσε τη σχε-

τική Έκθεση που έκλεισε με τη πρόταση να

εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου,

χωρίς επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από

την ολότητα του Σώματος 

Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης

ακολούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας και

μικρή δεξίωση με διάφορα εδέσματα γλυκά και ποτά. Η

Βασιλόπιτα είχε τέσσερα νομίσματα που αντιπροσώπευαν

αντίστοιχα δύο Βιβλία, «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

14-16/8/1974», ένα βιβλίο «Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΔΥΚ)» και ένα χειροποίητο Έργο της

Νομικού- Εικαστικού κας Ιωαννίδου-Τερζάκη Ελένης μέλος

του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Οι τυ-

χεροί ήσαν οι Αντγος ε.α. Οικονομίδης Αριστείδης, Υπτγος

ε.α. Κωστάκης Γεώργιος Ταξχος ε.α Δογάνης Φιλάρετος

και Ανχης ε.α. Καραγιαννίδης Θεοχάρης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους Συνα-

δέλφους που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ. της 5ης Μαρτίου και

προσκαλεί τους Διαβιβαστές που δεν είναι μέλη του Συν-

δέσμου να ενισχύσουν τη προσπάθειά μας για τη διατήρηση

των φιλικών δεσμών που αναπτύχθηκαν κατά τη μακρό-

χρονη παραμονή μας στο Στρατό, με την εγγραφή τους

στο Σύνδεσμο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο Γ. Γραμματέα (τηλ.210-7786263,

κιν.6974813714).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σπυρίδων Κουρκούμπας Σάββας Αργουζής

Υπτγος ε.α. Ταξχος ε.α

EΘNIKH HXΩΜΑΡΤΙΟΣ 2016 13 θέματα

ενημέρωση

Η στήλη της βιβλιοθήκης

Ἀκόμα καὶ ἐν μέσῳ τῶν χαλεπῶν
καιρῶν ποὺ διανύει ἡ πατρίδα μας,
χαλεπῶν ὄχι μόνον οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ ἐθνικῶς-κοι-
νωνικῶς, διάφοροι συνάδελφοι συνεχίζουν νὰ
συγγράφουν ἀξιόλογα βιβλία ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ καὶ
νὰ δωρίζουν εὐγενικῶς ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπο γιὰ τὴν βι-
βλιοθήκη τῆς Ε.Α.Α.Σ. Παραθέτουμε τὰ πιὸ πρόσφατα:

«Η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων

(1941-1945)» τῆς Πανελλήνιας Συ-

νομοσπονδίας Ἐθνικῶν Ἀντιστα-

σιακῶν Ὀργανώσεων . Ἕνα ἔργο
στό ὁποῖο φαίνονται ὅλες οἱ δεξιές
Ἀντιστασιακές Ὀργανώσεις καθώς
καί τό ἔργο ὅλων αὐτῶν κατά τήν
ταραγμένη περίοδο τῆς Κατοχῆς. 

«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ

ΕΞΟΡΙΑ (1941-1944)» , τοῦ Σχη ἐ.ἀ.

Κατσικώστα Δημητρίου. Ὁ συγ-
γραφέας εἶναι διδάκτωρ Σύγχρονης
Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν καί
καταπιάστηκε μέ μιά μᾶλλον ἄγνω-
στη, ἀδικαιολόγητα γιά ἐμᾶς τούς
στρατιωτικούς , ἱστορία τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ. Μᾶς παρουσιάζει τήν
ὀργάνωση, τίς πολεμικές ἀποστολές
ἀλλά καί τά κινήματα πού ἐκδηλώθηκαν στίς τάξεις τοῦ
Στρατοῦ μας στήν Μέση Ἀνατολή.

(Ἐκδόσεις «Ἀλφειός». Τηλ. συγγραφέα: 697233558,
2114107285)

«ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ

ΕΘΝΟΥΣ» Μιά ἔκδοση τοῦ Τ.Υ.Ε.Σ.
γιά λογαριασμό τοῦ ΓΕΕΘΑ. Εἶναι ἕνα
ἐπετειολόγιο –χρονολόγιο μέ ὅλα τά
πολεμικά γεγονότα κατά ημέρα καί
χρόνο ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως τίς
ἡμέρες μας.

«ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ-

ΡΟΣ ΙΙ» τοῦ Υπτγου ἐ.ἀ. Νταβαρίνου

Γρηγορίου (ΔΑΝΑΟΣ). Ὁ ποιητής
συνάδελφος μᾶς παρουσιάζει ἕνα
πλούσιο ἔργο μέ ποιήματα ἑλληνοκεν-
τρικοῦ περιεχομένου καί μέ πλούσια
γλῶσσα ὁμηρικῶν ἀλλά καί ὁρφικῶν
λέξεων.  (τηλ. συγγραφέα: 6947600593)

«Στρατιωτικό  Ήθος και Ηγεσία» τοῦ
Ἀντγου ἐ.ἀ. Δημητρούλη Δημητρίου.

Ἕνα ἔργο μέ τό ὁποῖο ὀ συγγραφέας μας παρουσιάζει
τίς σύγχρονες θεωρίες περί ὀργανώσεως καί συμπερι-
φορᾶς τῶν στελεχῶν σέ διάφορες ὁμάδες πρὸς βέλτιστη
ἀπόδοσή των. 

(e-mail συγγραφέα: gendimi@ yahoo.gr)

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ» τοῦ Ἀντγου ἐ.ἀ. Κεραμᾶ Βασι-

λείου. Ὁ συγγραφέας ὑπηρέτησε γιά μιά 10ετία ὡς
ἐπικεφαλῆς τῆς προσωπικῆς φρουρᾶς τοῦ Ἀνδρέα Πα-
πανδρέου. Ἀπό τήν θέση αὐτή εἶδε καί ἄκουσε πολλά,
ἐκ τῶν ὁποίων τά περισσότερα ἄγνωστα σέ πολλούς,
καί μᾶς τά μεταφέρει. Ἐδῶ διαφαίνεται ἡ «ποιότητα»
τῶν πολιτικῶν πού μᾶς κυβερνοῦν!!!

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 14 Μαΐου 2016 και ώρα 21.00, η Λέσχη Αεροπορίας

Στρατού (ΛΑΣ), η  Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού (ΔΑΣ/ΓΕΣ) και ο

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΑΑΣ),

διοργανώνουν  στη ΛΑΕΔ, τη «Βραδιά της Αεροπορίας Στρατού»

(χοροεσπερίδα) στην αίθουσα Τελετών (άνω όροφος). Το κόστος

συμμετοχής στη συνεστίαση είναι 20 ευρώ κατ’ άτομο και περι-

λαμβάνει σερβιρισμένο πλήρες μενού, ποτά, αναψυκτικά και

μουσική. 

Οι επιθυμούντες, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα

Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΛΑΣ  ή του  ΣΑΑΑΣ, μέχρι
Τετάρτη 11 Μαΐου ή  στους:

α.Βασίλειο Νικολόπουλο, τηλ. WIND *779900 

κιν. 6972717990, e-mail nikolopoulosvas@gmail.com

β.Δημήτριο Μαραγκούλια, τηλ. 6945373107,  

e-mail: dmaragoulias@gmail.com

γ.  Γεώργιο  Σουλιώτη, τηλ. 6945553346, 

e-mail: gsouliotis@gmail.com

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έγκαιρα περί της συμ-

μετοχής σας, ώστε να διευκολυνθεί η προετοιμασία της εκδήλωσης. 

ΒΡΑΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της ΛΑΣ

Βασ. Νικολόπουλος 

Ταξίαρχος εα 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

της ΔΑΣ/ΓΕΣ 

Αντώνιος Δάρας                               

Ταξίαρχος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του  ΣΑΑΑΣ

Δημ.  Μαραγκούλιας

Ταγματάρχης εα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Ο Ταξχος ε,α, Μερτζάνης Δημήτριος 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. παραλαμβάνει το 

κομμάτι της Βασιλόπιτας για το Δ.Σ 

του Συνδέσμου.

Η τριμελής επιτροπή διευθύνσεως 

των εργασιών της Συνέλευσης.



Κατά την εκδρομή

της τάξεώς μας στο

Κλήμα Δωρίδος την

25/26-5-2013 πραγ-

ματοποιήθηκε επίσκε-

ψη στο Μαυσωλείο

του 5/42 Συντάγμα-

τος Ευζώνων στο

ύψωμα 424, όπου

έχουν εναποτεθεί τα

οστά των νεκρών του

Συντάγματος. Ο επί

του υψώματος λευ-

κός σταυρός, ύψους

15 μ, ορατός από

απόστα-ση αρκετών

χιλιομέτρων, θυμίζει τη

θυσία των ηρωικών αν-

δρών του Συν/τος, που

έπεσαν μαχόμενοι κατά

των ανταρτών του ΕΛΑΣ,

και την άνανδρη δολο-

φονία του Διοικητού του

Συν/τος Συνταγματάρ-χου

Δημητρίου Ψαρρού, που

εκτελέσθηκε εν ψυχρώ

από σωματοφύλακα του

Ταγματάρχου του ΕΛΑΣ

Ευθύμιου Ζούλα με εν-

τολή του ιδίου. 

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι ειδική

επεξεργασία της

υπάρχουσας φωτο-

γραφίας του ήρωα

Σχου Ψαρρού θα επέ-

τρεπε την επί μονί-

μου βάσεως τοπο-

θέτησή της εκτός

του Μαυσωλείου,

χωρίς να αλλοιώνε-

ται από τις καιρικές

συνθήκες. Έτσι το ΔΣ

της τάξεως αποφά-

σισε να κατασκευάσει

δαπά-ναις του και να

προσφέρει επί γρα-

νίτου μεγεθυμένη

την προσωπογραφία

του Δημητρίου Ψαρρού,

την οποία παρέδωσε

στον πρόεδρο του Συν-

δέσμου Αγωνιστών

Εθνικής Αντιστάσεως

5/42 ΣΕ “Ο Συνταγμα-

τάρχης Ψαρρός Δημή-

τριος“ Υπγο ε.α. Κούτρα

Κωνσταντίνο και τον

υπεύθυνο του Μαυσω-

λείου διδάσκαλο του

χωριού Ευπαλίου Ηλιό-

πουλο Κωνσταντίνο, που την τοποθέτησαν

στο Μαυσωλείο στη βάση του σταυρού.

ενημέρωση 14 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016EΘNIKH HXΩ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Αξιωματικών προερχόμενων 

από ΣΜΥ Τάξεως 1971

Προσφορά του Συνδέσμου Τάξεως ΣΣΕ 1963

Μετά τις αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) που πραγματο-

ποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου 2016, έγινε η συγ-

κρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβούλιου

και της  Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τις παρα-

κάτω συνθέσεις:

Διοικητικό Συμβούλιο 

(συγκρότηση 23 Μαρτίου):

Πρόεδρος:  

Βασίλειος Νικολόπουλος,  Ταξχος εα   

Α’ Αντιπρόεδρος:

Θεόδωρος Γαβαθάς, Σχης εα

Β’ Αντιπρόεδρος:

Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, Ταξχος εα   

Γ’ Αντιπρόεδρος:

Σωτήριος Χαρωνίτης, Αντγος εα

Γενικός Γραμματέας:

Βασίλειος Παπαδόπουλος,Ταξχος εα   

Αναπληρωτής Γ. Γ.:

Δημήτριος Ταραντίλης, Σχης εα

Ταμίας: 

Κωνσταντίνος Βερνίκος, Αντγος εα  

Αναπληρωτής Ταμ.:

Τάτσης Γεώργιος, Ανθλγός εα

Μέλη:

Αριστείδης Κρανιδιώτης, Ταξχος εα 

(Δημοσίων  Σχέσεων)

Γεώργιος Σουλιώτης, Ανθλγός εα 

(Δημοσίων  Σχέσεων)

Σταματίνα Λιάπη (Διεθνών Σχέσεων)

Εξελεγκτική Επιτροπή 

(συγκρότηση 26 Μαρτίου):

Πρόεδρος:

Σταμάτιος Ισπανόπουλος, Υπτγος εα   

Γραμματέας:

Δημήτριος Δημητρούλης, Αντγος εα

Μέλος:

Δημήτριος Μαραγκούλιας, Τχης εα

Η ΠΟΣ είναι δευτεροβάθμιο όργανο και κατά

τις αρχαιρεσίες της συμμετέχουν αντιπρόσω-

ποι-εκλέκτορες, αναλογικά των οικονομικά

τακτοποιημένων μελών των πρωτοβαθμίων

φορέων της Ομοσπονδίας. Συμμετείχαν με

εκπροσώπους τα 24 από τα 25 Μέλη-Φορείς

με 52 αντιπρόσωπους-εκλέκτορες έναντι των

συνολικά 54 δικαιουμένων, ήτοι συμμετοχή

96%.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Β. Παπαδόπουλος Β.

Ταξίαρχος  εα Ταξίαρχος ε.α.    

Διοικητικό Συμβούλιο

α.Πρόεδρος:

Ανχης ε.α. Γούναρης Αθανάσιος

β.Αντιπρόεδρος:

Ταξχος ε.α. Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος

γ.Γενικός Γραμματέας:

Αντγος ε.α. Φιλιάγκος Γεώργιος

δ.Ταμίας:

Αντγος ε.α. Παπαχατζόπουλος Δημήτριος

ε.Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων:

Αντγος ε.α. Αλεβετσοβίτης Ηλίας

στ.Μέλος

Υπτγος ε.α. Βασιλάρας Κωνσταντίνος

ζ.Μέλος

Ταξχος ε.α. Τσάτσαρης Βασίλειος

Εξελεγκτική Επιτροπή

α.Πρόεδρος:

Υπτγος ε.α. Συρογιάννης Ανδρέας

β.Γραμματέας:

Υπτγος ε.α. Κανάγιας Νικόλαος

γ.Μέλος:

Ταξχος ε.α. Αποστολόπουλος Γεώργιος

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παραβρέ-

θηκαν στη Γενική Συνέλευση και συμμετείχαν

στις αρχαιρεσίες με οποιοδήποτε τρόπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

Ανχης ε.α.                    Αντγος ε.α. 

Γούναρης Αθανάσιος    Φιλιάγκος Γεώργιος

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

Γνωστοποιείται στους συναδέλφους της τά-

ξης ΣΜΥ 1971 (Διοικητικούς – Τεχνικούς- Α’ –

Β’ Εξαμήνου) ότι η συγκέντρωση της σειράς

μας θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο

του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 στην πόλη των Τρι-

κάλων.

Λεπτομέρειες θα σας γνωστοποιηθούν εγ-

καίρως με προσωπική επιστολή από την Ορ-

γανωτική Επιτροπή.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Ανχης ε.α. (ΤΘ) Κατσάνος Ιωάννης

β.  Τχης ε.α. (ΠΖ) Τατσής Δημήτριος

γ. Ανχης ε.α. (ΥΓ) Βάσσος Αλέξανδρος

δ. Τχης ε.α. (ΠΒ) Κοκκώνης Γεώργιος

ε. Ανχης ε.α. (ΠΒ) Ντουμάνης Γεώργιος

στ. Λγος ε.α. (ΠΒ) Κολοβελώνης Κων/νος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 63

Την 5η Μαρτίου 2016 πραγματοποίηθηκαν

στη ΛΑΕΔ, ετήσια γενική συνέλευση και αρχαι-

ρεσίες του Συνδέσμου, για την ανάδειξη νέου

Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα νέα Συμβούλια που αναδείχθηκαν από τις

γενόμενες αρχαιρεσίες είναι τα ακόλουθα.

α. Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος Ταξχος ε.α. Βεζιρτζόγλου Μι-

χαήλ

2. Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γεωργαντάς

Ευάγγελος

3. Γεν. Γραμματέας Αντγος ε.α. Χονδροματί-

δης Ευστάθιος

4. Δημ. Σχέσεων Υπτγος ε.α. Μπέλμπας Σω-

τήριος

5. Ταμίας Υπτγος ε.α. Χαροκόπος Παναγιώ-

της

6. Μέλος Αντγος ε.α. Κολιοκώτσης Ευστά-

θιος

7. Μέλος Σχης ε.α. Γεωργίου Κων/νος

β. Εποπτικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος Ταξχος ε.α. Γκούγκουλης Σταύ-

ρος

2. Μέλος Υπτγος ε.α. Βάθης Μελέτιος

3. Μελος Αντγος ε.α. Γιαλός Δημήτριος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Βεζιρτζόγλου Μιχαήλ

Ταξχος ε.α.

Ο Γεν. Γραμματέας Ευστάθιος Χονδροματίδης

Αντγος ε.α.

ΑΝΑΚΟΙΚΩΣΗ

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κων Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1970

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΛΕΥΚΑΔΑ

29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2016

Τηλ.: 699 6812579

Την Κυριακή 28 Φεβ 2016 πραγματοποιήθη-

καν στη ΛΑΕΔ η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικη-

τικού Συμβουλίου (ΔΣ) και της Εξελεγκτικής

Επιτροπής (ΕΕ) του Συνδέσμου μας. Η συμμε-

τοχή των μελών ξεπέρασε τις προσδοκίες,

καθώς μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν και οι

πρώην Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχ. Κωστα-

ράκος (νυν Πρόεδρος Στρκής. Επιτροπής ΕΕ)

και ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Κων/νος Ζιαζιάς.

Η ΓΣ ξεκίνησε με το χαιρετισμό του απερ-

χόμενου Προέδρου του Συνδέσμου Ταξχου

ε.α. Β. Νικολόπουλου. Μετά την εκλογή του

προεδρείου της ΓΣ (Αντγος ε.α. Γ. Παπαθανασίου

και Σχης ε.α. Κ. Βασιλειάδης), ακολούθησε ο

3ετής απολογισμός του απερχομένου ΔΣ από

τον Πρόεδρο, ο οικονομικός απολογισμός από

τον Ταμία Υπτγο ε.α. Ν. Κανάγια και η ανάγνωση

της έκθεσης της ΕΕ από τον Πρόεδρο της

Υπτγο ε.α. Α. Συρογιάννη.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιε-

ρωμένη ευλογία, από τον πατέρα Γεώργιο

Αποστολακίδη, πρώην Δντή Θρησκευτικού του

ΓΕΣ και η κοπή της βασιλόπιτας, με τυχερό για

δεύτερη φορά το Γιάννη Κορρέ.

Τέλος, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες, με βάση

τα αποτελέσματα των οποίων την 4η Μαρτίου

συγκροτήθηκαν σε Σώματα το νέο ΔΣ και η

ΕΕ, όπως παρακάτω:

1η ημέρα Τετάρτη 29/06/2016:

Αφετηρία: Παλαιό Δημαρχείο Φιλοθέης,

Ώρα αναχωρήσεως 07.00

Διαδρομή: Φιλοθέη – Ισθμός – Αντίριο –

Ιωάννινα Γεύμα – Μπουραζάνι – (διανυκτέ-

ρευση). Προαιρετική επίσκεψη περιβαλλον-

τικού πάρκου ή χωριό

2η ημέρα Πέμπτη 30/06/2016:

Μολυβδοσκέπαστο Παρακολούθηση εκ-

δηλώσεων των Αγίων Αποστόλων. Δεξίωση

(προσφορά). Ιωάννινα Δείπνο – διανυκτέ-

ρευση ξενοδοχείο Du Lac πέντε αστέρων

3η ημέρα Παρασκευή 01/07/2016:

Διαδρομή: Ιωάννινα – Πηγές Αχέροντα

(καφές) – Καστροσυκιά (γεύμα) – Λευκάδα.

Διανυκτέρευση

4η ημέρα Σάββατο 02/07/2016:

Επιστροφή Αθήνα μέσω Αστακού - Αντιρίου

- Κορίνθου

Κόστος κατ’ άτομο

Δίκλινο: 180€

Μονόκλινο: 210€

Περιλαμβάνει: 3 διανυκτερεύσεις σε ξε-

νοδοχεία 4 ή 5 αστέρων με πρωινό, πούλμαν,

μία δεξίωση προσφορά

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30/4/2016

στο τηλ. 699 6812579

Προκαταβολή: 50€ το άτομο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 1978
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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

επίπεδα 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

***

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

***

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

***

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 Γλωσσο-

μάθειας, 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 Νοικοκυριά, 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

***

Πωλείται Οικόπεδο

Στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,

αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα,

με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετ. 28,

αριθμ. 33, τηλ. 210-6522750, κιν. 698 3478083

Τιμή Ευκαιρίας

***

Αλέξανδρος Φράγκου

Οικονομολόγος-Φορολογικός Σύμβουλος

(Συνάδελφος ε.α.)

Διατηρεί Λογιστικό γραφείο στη Λάρισα. 

ξειδικεύεται ιδιαίτερα στη Φορολογία εισοδήματος, ακινήτων,

κατοίκων εξωτερικού, αγροτών.

Ανθ. Γαζή 1(πλατεία Εβραίων), Λάρισα

τηλ. 2410 536262, 693 2765 202

***

Χριστίνα Γεωργαντά

Δικηγόρος

LLM Ευρωπαϊκου και Διεθνούς Δικαίου 

Δυρραχίου 23, Παπάγου-Αθήνα, τκ. 15669

κιν. 694 4849 862, email: xristinageor@yahoo.gr

***

Άγγελος Κ. Ζαφειρόπουλος

Χειρουργός Οδοντίατρος

(Υιός Αξ/κου) 

Δέχεται με ραντεβού

Κατεχάκη 1 και Μεσογείων

τηλ. 2106995535, 6972072076

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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι:

Ταξίαρχος Γ. Καλογιάννης Διευθυντής

ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ ΥΕΘΑ ως εκπρόσωπος του

Υπουργού Εθνικής Αμύνης Π. Καμμένου,

Υποστράτηγος Α. Νομικός εκπρόσωπος

Αρχηγών ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ, εκπρόσωποι των αρχηγών ΓΕΝ, ΓΕΑ,

ΕΛΑΣ, Βουλευτής Α. Παπακώστα εκπρόσωπος Ν. Δημο-

κρατίας, Στρατηγός Π. Καράμπελας τ. ΥΦΥΕΘΑ, επίτιμος

Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Κ. Γκί-

νης, ετ. Διοικητής Στρατιάς Αν-

τιστράτηγος Κ. Κόρκας, Διοικη-

τικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ υπό

τον πρόεδρο Υποστράτηγο Ε.

Δανιά, Β. Ροζή Υποστράτηγο,

Αντιπρόεδρο Συνταγματάρχη

Ν. Καίσαρη Διευθύνοντα Σύμ-

βουλο, Αντιστρατήγους Θ. Κα-

ρανίσα, Η. Παρασκευόπουλο,

Ταξίαρχο Δ. Χατοίκα, Αντισυν-

ταγματάρχη Ε. Μπουϊκίδη, Π.

Κράγκαρη που είχε την επιμέ-

λεια του Προγράμματος, Αστυν.

Υποδιευθυντή Χ. Ντούφα, μέλη,

Υποστράτηγος Κ. Παπακώστας

συνεργάτης ΕΑΑΣ, ετ Αντιστρά-

τηγος Α. Μπουλούκος, Πρό-

εδροι ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ Αντιναύαρ-

χος Σ. Περβαινας και Αντιπτέ-

ραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης, Αντι-

στράτηγος Κ. Παδουβάς αρ-

θρογράφος ΕΗ, Αντιστράτηγος

Π. Μαυροδόπουλος πρώην

πρόεδρος ΕΑΑΣ, από ΔΣ Συν-

δέσμων ΣΕΘΑ και Αποστράτων

Αθηνών – Προαστίων Υποστρά-

τηγοι Χ. Μπολώσης, Α. Μακρο-

γιάννης, Συνταγματάρχης Β.

Μαντασάς, εκπρόσωποι Συν-

δέσμων Τάξεων ΣΣΕ, Όπλων

και Σωμάτων και πλήθος συ-

ναδέλφων και φίλων του Στρα-

τού. Επίσης παρέστη σύσσωμο

το στρατιωτικό προσωπικό του

επιτελείου της ΕΑΑΣ, οι υπη-

ρεσίες του οποίου συνέβαλαν

τα μέγιστα στην επιτυχία της

εκδηλώσεως.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

παρουσίαση της διαδικασίας

από τον συντονιστή (Γραφ. Δη-

μοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ) Αντι-

συνταγματάρχη Π. Κράγκαρη,

προσφώνηση του

Προέδρου, εκφώνη-

ση πανηγυρικού από

τον κεντρικό ομιλη-

τή, παρουσίαση πα-

ραδοσιακών ελληνι-

κών χορών από το

χορευτικό συγκρότη-

μα του Δήμου Φιλο-

θέης – Ψυχικού (Δή-

μαρχος Π. Ξυριδά-

κης), Χοροδιδάσκαλος Σ. Καλογερόπουλος, μέλη Δ. Κα-

ράμπελας, Κ. Βλάχος, Π. Φραντζής, Ν. Δούκας, Φ. Ζακιάν,

Α. Αναγνωστοπούλου, Ε. Κούμουλου, Ε. Ψυρρή, Λ. Κούλη,

που παρουσίασαν τους Ηπειρώτικους Παραμυθιά, Ζαγορίσιο,

Τσάμικο, Πωγωνίσιο, την Ορχήστρα της ΑΣΔΥΣ με μαέστρο

ταγματάρχη Μ. Χασούρη, Υπολοχαγό Α. Καλπακίδη (τρα-

γούδι), Ανθυπολοχαγούς Κ. Κεφαλά, Ι. Χατζηϊωάννου,

Αρχιλοχίες Χ. Κουταρέλη, Γ. Φραδελέκη, στα επετειακά

άσματα όλη δόξα όλη χάρη, οι Κολοκοτρωναίοι, Σαράντα

παλικάρια, από την Ήπειρο και το Μωριά. Και τα δύο συγ-

κροτήματα απογείωσαν το ακροατήριο που ανταποκρίθηκε

με βροχή χειροκροτημάτων.

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υποστρά-

τηγος Ε. Δανιάς, αφού ευχαρίστησε τους προσκεκλη-

μένους για την παρουσία τους αναφέρθηκε στους συμ-

βολισμούς και διδάγματα που διαχέονται από την τι-

μώμενη επέτειο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υπο-

χρεώσεις των νεοελλήνων να διαφυλάξουμε πάση

θυσία ότι μας κληροδότησαν οι ήρωες του 1821.

Ο κεντρικός ομιλητής καθηγητής Ιωάννης Αντωνό-

πουλος έκανε μνεία στη δράση των Ελλήνων στις πα-

ραδουνάβιες ηγεμονίες παρουσιάζοντας συνοπτικά το

Ευρωπαϊκό κλίμα που επικρατούσε κατά την αμέσως

πριν την έκρηξη της Εθνεγερσίας περίοδο, καθώς και για

τα συμβάντα διαρκούντος του επτάχρονου αγώνα (αντα-

γωνισμός) των Μεγάλων Δυνάμεων για την τύχη του λε-

γόμενου Μεγάλου Ασθενούς

(Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) τα

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέ-

ροντα για την εξέλιξη του Ανα-

τολικού Ζητήματος (έλεγχος Δαρ-

δανελλίων).

Ο έγκριτος καθηγητής στάθηκε

ιδιαίτερα στις αντιδράσεις των

Δυνάμεων της Ιεράς Συμμαχίας

(Ρωσία, Αυστρία, Πρωσσία) ιδίως

του Μέττερνιχ σε κάθε κίνηση

φιλελευθερισμού ή μεταβολής

του status quo στην Ευρώπη, αν-

τίδραση η οποία στη συνέχεια

όχι μόνο μετριάστηκε, αλλά ανε-

στράφη ριζικά επί το φιλελληνι-

κότερο με την έκρηξη του Φι-

λελληνισμού στην Ευρώπη μέχρι

σημείου οι Δυνάμεις να παρέχουν

δάνεια, όχι σε κάποια κρατική ον-

τότητα αλλά προς τους Έλληνες

οπλαρχηγούς του 1821 για αγορά

πολεμοφοδίων.

Ο ομιλητής εστίασε την ομιλία

του σε τρεις Βρετανικές προσω-

πικότητες, Γ. Κάννινγκ (George

Canning), πρωθυπουργός, Ναύαρ-

χος Κόδριγκτον (Codrington),

Στρατηγός Ουέλλινγκτον (Wel-

lington), οι οποίοι βοήθησαν με-

γάλως την ελληνική υπόθεση, ο

Κάννινγκ που χαρακτήρισε τον

Ελληνικό αγώνα, όχι εξέγερση

εναντίον του Δυνάστη, αλλά ονό-

μασε το Ελληνικό Έθνος ως εμ-

πόλεμο προς την Τουρκία –που

εδώ χωρεί επέμβαση ή μεσολά-

βηση τρίτης χώρας για κατάπαυση

των εχθροπραξιών – Κόδριγκτον

που μαζί με τον Γαλλικό και Ρω-

σικό στόλους κατεναυμάχησαν

τον τουρκοαιγυπτιακό στο Ναυα-

ρίνο (20/10/1827) και Ουέλλινγ-

κτον, νικητής στο Βατερλώ, που

συνέχισε, ως πρωθυπουργός

1828-30 την ίδια πε-

ρίπου πολιτική του

Κάννινγκ. Ο Κάννινγκ

προώθησε (1827) το

πρωτόκολλο Πε-

τρουπόλεως και την

συνθήκη του Λονδί-

νου για την ανεξαρ-

τησία της Ελλάδος.

Η γλαφυρότητα,

ευκρίνεια, ο χρωματισμός του λόγου από τον κ. Αντωνό-

πουλο και η ικανότητα στην εκφώνηση, χωρίς να συμ-

βουλεύεται το έμπροσθεν αυτού γραπτό κείμενο, εντυ-

πωσίασαν το ακροατήριο που ανταποκρίθηκε με λίαν

θερμά επαινετικά σχόλια.

Θερμά συγχαρητήρια δέχθηκαν επίσης το ΔΣ της ΕΑΑΣ,

ο συντονιστής του προγράμματος Αντισυνταγματάρχης

Π. Κράγκαρης, τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα και βεβαίως

ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος Ευάγγελος Δανιάς

καθώς και όλοι οι συντελεστές της «Εθνικής Πανδαισίας»

που την ένοιωσαν όλοι οι παρόντες.

Η ρήση του Κολοκοτρώνη «Ο Θεός υπέγραψε την Ελευ-

θερία της Ελλάδος και δεν παίρνει την υπογραφή του

πίσω». Ισχύει και θα ισχύει.

Αξιότιμη κυρία Παπακώστα, που εκπροσω-

πείτε τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολί-

τευσης

Ταξίαρχε Καλογιάννη που εκπροσωπείτε

τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,

Αξιότιμη κυρία Σουρανή που εκπροσωπείτε

τον Δήμαρχο Παπάγου –Χολαργού

Στρατηγέ Νομικέ που εκπροσωπείτε τους

κυρίους Α/ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΣ

Κύριε επίτιμε Αρχηγέ του Γ.Ε.Σ

Κύριε Πλοίαρχε που εκπροσωπείτε τον Αρχηγό του Γ.Ε.Ν

Κύριε Ταξίαρχε που εκπροσωπείτε τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Στρατηγέ Κόρκα, που αποτελείτε την ζώσα ιστορία της νεότερης

Ελλάδας,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ε.Α.Α.Ν

Αξιότιμοι τέως Πρόεδροι της Ε.Α.ΑΣ και της Ε.Α.Α.Α

Σεβαστοί Στρατηγοί 

Αγαπητοί πρόεδροι, ομοσπονδιών, Πανελληνίων συνδέσμων,

συνδέσμων Όπλων-Σωμάτων, συνδέσμων Τάξεων της Σ.Σ.Ε και

του Σ.Α.Α.Υ.Σ,

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι που με την παρουσία σας τιμάται την αποψινή

εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ.

Το Δ.Σ/ΕΑΑΣ, σας ευχαριστεί από καρδιάς για την φυσική σας

παρουσία στην αποψινή μας εκδήλωση, που οργανώθηκε με

πολύ αγάπη απ ό την ΕΑΑΣ με την ευκαιρία της 195ης επετείου

από την επανάσταση του 1821, για την παλιγγενεσία του Ελληνικού

Έθνους.

Ολόκληρη η Ελλάδα που αναστήθηκε ύστερα από την ζοφερή

σκλαβιά τεσσάρων και πλέον αιώνων, γιορτάζει μαζί μας με αι-

σιοδοξία την καθιερωμένη ημέρα έναρξης της επανάστασης,

που συμβολίζει την αδιαπραγμάτευτη πίστη στην διατήρηση των

παραδόσεων της φυλής μας, την ηρωική αγωνιστικότητά μας

στην διεκδίκηση των Εθνικών μας Δικαίων, καθώς και την Εθνική

αξιοπρέπεια των απανταχού της γης  Ελλήνων πολιτών.

Σε τέτοιες εκδηλώσεις θυμόμαστε και τιμούμε όλους αυτούς

που διαχρονικά πολέμησαν και θυσιάστηκαν στα πεδία των μαχών,

για την ΤΙΜΗ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, αντλούμε ανάλογα διδάγματα αλλά

επί πλέον θυμόμαστε και συνειδητοποιούμε εκείνες τις δυνάμεις

που στην ιστορική μας πορεία μας βοήθησαν  στο να μην χαθούμε

σαν λαός και να διατηρήσουμε την ελευθερία μας.

Δυστυχώς σήμερα για ανεξήγητους λόγους μειώνεται ο εν-

θουσιασμός και το ενδιαφέρον για τον εορτασμό των Εθνικών

Επετείων και λιγοστεύουν οι συμμετέχοντες. Η πολιτεία έχει την

υποχρέωση να δημιουργήσει τις προυποθέσεις ώστε η πολεμική

αρετή που αναδεικνύεται μέσα από την εκδήλωση του εορτασμού

να μετουσιώνεται σε ειρηνικούς και δημιουργικούς αγώνες.

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1838

και συνεορτάζεται με τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, η οποία

είναι προστάτιδά μας  και μεσολαβήτρια στον πανάγαθο Θεό μας,

για να μας δίνει ως θεία μετάληψη το αθάνατο κρασί του 21, να

πετυχαίνουμε και να εδραιώνουμε τους  Εθνικούς μας οραματι-

σμούς, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που θεμελίωσαν

οι αγωνιστές του 1821 και που αδιάλειπτα επαναλαμβάνονται

στην μετέπειτα διαδρομή του Έθνους μας.

Ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος ανά τους αιώνες Εθνικός

μας οραματισμός είναι ο ίδιος πάντοτε με εκείνον που επιβλήθηκε

από την επανάσταση του 1821 και είναι αυτός της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, που απαίτησε

και απαιτεί προσωπικές και κοινωνικές θυσίες. Η σιωπή των

νεκρών ηρώων η ζωντανή παρουσία των αναπήρων πολέμου και

λοιπών αγωνιστών είναι αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ

και φανερώνουν το πραγματικό νόημα του σημερινού εορτα-

σμού.

Σήμερα η επανάσταση του 1821 είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ,

γιατί ελλοχεύουν παντού κίνδυνοι απώλειας Εθνικών μας δικαίων,

όχι μόνο στην στενή γειτονική μας περιοχή, αλλά και στα διεθνή

οικονομικά κέντρα, οπότε ο αγώνας για ουσιαστική Εθνική Κυριαρχία

και Ανεξαρτησία  και Υπερηφάνεια πρέπει να στηριχθεί στις δικές

μας αποκλειστικά δυνάμεις και υπ’ αυτή την έννοια η ταπεινότητά

μου ως Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, η οποία δεν βουλεύεται, καλώ τις

ηγεσίες όλων των πολιτικών κομμάτων να ομονοήσουν για το

καλό της χώρας μας. Προ πάντων προέχει η ΣΩΤΗΡΙΑ της ΠΑΤΡΙ-

ΔΟΣ.

Σήμερα η Πατρίδα μας έχει την ανάγκη όλων μας, ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΑΜΕ, ας το πράξουμε και τώρα το οφείλομε σ’

αυτούς που έφυγαν, στα παιδιά μας αλλά και στις επερχόμενες

γενεές.

Η συλλογική επετειακή μνήμη ανανεώνεται και με την αποψινή

εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ, όπως θα αναπτυχθεί στην συνέχεια από

τον διακεκριμένο Καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου κ. Ιωάννη

Αντωνόπουλο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

Σας ευχαρυστώ.

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

Υποστράτηγου ε.α. Ε. Δανιά

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ
Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Επί τη 195η Επετείω της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.


