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Φιλελληνισμός είναι

ένας όρος που μαρ-

τυρείται ήδη από το

1761. Από τα τέλη του 18ου αιώνα δήλωνε

στην ουσία, την ιδεολογική και πολιτική στάση

που αναπτύχθηκε κυρίως στις Ευρωπαϊκές

χώρες και στην Αμερική. Αποσκοπούσε δε

τόσο στην ηθική, όσο και στην υλική Ενίσχυση

του Ελληνισμού κατά την Τουρκοκρατία και

κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως του

1821.

-Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονται άν-

θρωποι από όλες τις κοινωνικές ομάδες της

Ευρωπαϊκής Ηπείρου και όχι μόνο.

•Ρομαντικοί ιδεαλιστές

•Λάτρεις της Αρχαίας Ελλάδος

•Πολιτικοί

•Στρατιωτικοί Απόστρατοι 

•Διωκόμενοι για την δράση τους 

Επαναστάτες

•Έμποροι

•Τραπεζίτες

•Μέλη εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών

Ιδρυμάτων

•Επίσης Ευγενείς, όπως π.χ. ο Ιταλός κόμης 

Σανταρόζα, κ.λπ.

-Το 1821 η Ευρώπη επηρεασμένη από την

«Ιερή Συμμαχία», καταδικάζει επίσημα την Ελ-

ληνική Επανάσταση, με επικεφαλή τον Αυ-

στριακό καγκελάριο Μέτερνιχ.

-Δεν έφεραν αποτέλεσμα, ούτε οι προ-

σπάθειες του Έλληνα υπουργού εξωτερικών

της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος

προσπάθησε να πείσει τον Τσάρο να βοηθήσει

τους Έλληνες ούτε και οι τουρκικές ακόμη

θηριωδίες, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Μάλιστα

ο Καποδίστριας απομακρύνθηκε από την θέση

του και τότε ο Μέτερνιχ έγινε κυρίαρχος του

διπλωματικού παιχνιδιού.

-Τον τρίτο όμως χρόνο η πορεία του Αγώνα

και οι θυσίες των Ελλήνων προκαλούν την

συμπάθεια των Άγγλων και όχι μόνον. Αυτό

συμπαρασύρει και την ομόδοξη Ρωσία που

έχει βλέψεις στην Ανατολική Μεσόγειο και

δεν θέλει να χάσει την πρωτοβουλία των δι-

πλωματικών κινήσεων.

Εκτός από τα συμφέροντα των Μεγάλων

Δυνάμεων, ανάμεσα στους απλούς ανθρώ-

πους, δημιουργήθηκε μεγάλη συγκίνηση,

αγάπη, και ενδιαφέρον για τον αγώνα και την

αυτοθυσία των επαναστατημένων Ελλήνων.
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 
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Παραρτήματα

ΣEΛIΔA 4

Εισιτήριο με

επιστροφή;

Παραθερισμός

στα ΚΑΑΥ 

Αγ. Ανδρέα
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Συνέχεια στη σελίδα 7

Οι φιλέλληνες στον αγώνα

της ανεξαρτησίας μας

Στη σελίδα 5

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

ΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ 1942-1945

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Εκδήλωση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΤΟΝ ΥΕΘΑ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΝΔ

ΣΕΙΡΕΣ  6-9

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ

Ένας Ευπατρίδης

Αξιωματικός

Η Ε.Α.Α.Σ. ανακοινώνει στα Μέλη

της ότι την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του

κ. Υ.ΕΘ.Α συνάντηση αντιπροσωπείας

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ.

με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.

Πάνο Καμμένο, κατόπιν αιτήματός μας.

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι

την 15η Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα

συνάντηση του Τομέα Άμυνας

της Νέας Δημοκρατίας με το Δι-

οικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ.
σελ 3 σελ 3



Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά μέλη

της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων,

στη συνέχεια των ενημερώσεών μου, για

τα πάσης φύσεως θέματα που μας απα-

σχολούν επιθυμώ  για μία ακόμη φορά να

καταστήσω σαφές ότι η Ε.Α.Α.Σ δεν νομοθετεί, γιατί ορισμένοι

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

διαρωτηθούν τι κάνουν αυτοί για την Ένωση. 

Προσπαθούμε να κάνουμε πάν το ανθρωπίνως δυνατόν για να

είμαστε χρήσιμοι για όλους και να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα

όλων, γιατί η Ένωση  είναι θεματοφύλακας όλων των θεμάτων

/ ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη του Σ.Ξ και των Σ.Α

προς την κατεύθυνση αυτή μεταφέρει την κραυγή απόγνωσης

και την  αγωνία για τα επιβληθέντα βάρβαρα οικονομικά μέτρα

τα οποία μας εξαθλίωσαν και καθιστά σαφές ότι δεν αντέχουμε

τον εμπαιγμό και την κοροιδία. Δεν  εφησυχάζουμε αν δεν υλο-

ποιηθούν τα υποσχεθέντα. Την Κυριακή 22 Μαΐου συμμετείχα

στην εκπομπή  ΚΑΛΗΜΕΡΑ, του δημοσιογράφου Γ. Αυτιά.

Το βίντεο της εν λόγω εκπομπής σας το έστειλα και στον

χρόνο που μου διετέθη προσπάθησα να θέσω όλα τα θέματα

που μας απασχολούν όπως παρακάτω: 

•Εθνικά θέματα 

-Σκοπιανό είναι απαράδεκτο το γεγονός επίσημα κυβερνητικά

χείλη να αποκαλούν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία.

-Η Μακεδονία είναι μία και ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Δεν επιτρέπουμε στους

Σκοπιανούς να χρησιμοποιούν το όνομα της Μακεδονίας. Το

όνομά μας είναι η Ταυτότητά μας. Άλλωστε το συμβούλιο των

πολιτικών αρχηγών υπό την προεδρεία του αειμνήστου Προέδρου

της Ελ. Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή είχε αποφασίσει σχετικά.

-Μεταναστευτικό/Προσφυγικό, απαιτείται σωστός χειρισμός

για την αποφυγή της αλλοίωσης του Εθνολογικού και Θρησκευτικού

χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας. Η Χώρα μας δεν πρέπει να

μετατραπεί σε πολυπολιτισμική κοινωνία. Εδώ απαιτείται κοινή

και υπεύθυνη στάση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Πρέπει κάποτε να ομονοήσουμε για το καλό της Χώρας μας.

-Δημογραφικό, τεράστιο θέμα το οποίο δεν επιλύεται από

τους πρόσφυγες/μετανάστες, όπως ελέχθη από διάφορα κυ-

βερνητικά στελέχη. Επιλύεται με την στήριξη της Ελληνικής πο-

λύτεκνης οικογένειας, η οποία είναι το κύτταρο της Ελληνικής

κοινωνίας.

-Ασφαλιστικό, αντισυνταγματικός ο νέος νόμος, όπως άλλωστε

γνωμοδότησε  και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Οι θέσεις μου είναι όπως ακριβώς δημοσιοποιήθηκαν στην Ε.Η

μηνός  Φεβ. ήτοι  παραμονή στο Δημόσιο, σύνδεση συντάξεων

με μισθούς, μη υπαγωγή των ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α κ.λ.π

-Μισθολογικό, ανάδειξη της στοχοποίησης των στελεχών των

Ε.Δ &Σ.Α για την σχετική πρόωρη συνταξιοδότησή τους.

Μη εφαρμογή της απόφασης του Σ. τ. Ε καθώς και ότι όλα τα

μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος μας, που μας έχουν εξαθλιώσει

και καταρρακώσει.

Τα  εν ενεργεία αλλά  και τα εν αποστρατεία στελέχη καθώς

και τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων είναι σπλάχνα από

την σάρκα του βαθύτατα δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού δεν

αντιδικούν μαζί του ούτε επιθυμούν την εις βάρος του αδικία,

απαιτούν όμως από τους  κυβερνώντες  την αντιμετώπιση βάσει

της υπό ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ προσφοράς μας.

Είναι παρούσα εκεί που πρέπει για να διασφαλίζει τα συμφέροντά

μας και να προσπαθεί να αποτρέψει τυχόν νέα εις βάρος μέτρα

τα οποία δεν αντέχουμε πλέον. 

Είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα

αντιδράσουμε εάν δεν τηρηθούν τα υποσχεθέντα. Απαιτείται

όμως και φυσική παρουσία όλων μας, ασχέτως των πολιτικών

πεποιθήσεων ενός εκάστου, γιατί η συμμετοχή μας καθορίζει

και την στάση των κυβερνώντων στην επίλυση των θεμάτων

που μας απασχολούν. Η Ε.Α.Α.Σ όπως πολλές φορές έχω τονίσει

είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά κόμματα, δεν  βουλεύεται,

αλλά βάσει του σκοπού της, προσπαθεί να διασφαλίσει τα

πάσης φύσεως συμφέροντα/δικαιώματα των μελών της, σέβεται

και τιμά όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί αποτελούν τους πυλώνες

της δημοκρατίας μας, συνομιλεί με αυτά για την προώθηση των

θεμάτων που την απασχολούν. Βάσει αυτού την Τετάρτη 1η

Ιουν. 2016 αντιπροσωπεία του Δ.Σ έγινε δεκτή από τον κ. Υ.ΕΘ.Α

στον οποίο τέθηκαν θέματα που ως κλάδο μας απασχολούν

κυρίως δε το θέμα της επάνδρωσης της ΕΑΑΣ. Ο κ. Υπουργός

είδε το πρόβλημα και έδωσε εντολή για την άμεση διάθεση

τεσσάρων στελεχών εκ των οποίων ένας της πληροφορικής.

Ίδωμεν. (Λεπτομ. στη σελ.3)

Επίσης την Τετάρτη 15 Ιουνίου επισκέφθηκε κατόπιν αιτήματός

του, την έδρα της Ε.Α.Α.Σ ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Α. Δαβάκης

ως υπεύθυνος του τομέα Άμυνας του Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,

στον οποίο έγινε λεπτομερής ενημέρωση και επακολούθησε

ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που μας απασχολούν. (Λε-

πτομέρειες στην σελ.3 )

Στο θέμα του προσωπικού ακόμη περιμένουμε την διάθεση

κατάλληλου προσωπικού γ ια να μπορούμε να ανταποκριθούμε

στις ανάγκες σας και πάλι ζητώ την εθελοντική προσφορά σας

και καλώ τους νέους συναδέλφους να έλθουν στην Ένωση και

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μία ή δύο φορές την

εβδομάδα, βοηθώντας μας στην έκδοση των Δελτίων Ταυτότητος,

και Ενιαίων καρτών, γραμματειακή υποστήριξη. Η Ε.Α.Α.Σ είναι

Ν.Π.Δ.Δ που στηρίζεται στον εθελοντισμό.

Τονίζω  ιδιαίτερα και συγχαίρω για την εθελοντική προσφορά

τους:  

-Ταξχο ε.α Θ.Μπακάλη, ο οποίος  συνέβαλε στην συγκέντρωση

και αξιολόγηση των αιτήσεων παραθερισμού  για το ΚΑΑΥ και ο

οποίος συνεχίζει να προσφέρει στην κατεύθυνση αυτή.

-Ταξχο ε.α. Ιωάννη Λαλά και τις κυρίες Π.Νικολετοπούλου, Σ.

που ανταποκρίθηκαν στις μέσω της Ε.Η εκκλήσεις μου και συμ-

βάλλουν στην γραμματειακή υποστήριξη της ΕΑΑΣ άπαξ της

εβδομάδας.

-Σχη ε.α Π. Μαρκουντζή, ο οποίος κινούμενος αλτρουιστικά

και από αγάπη προς την ΕΑΑΣ και τον συνάδελφο προσέφερε

συνεχώς επί ένα μήνα τις υπηρεσίες του.     

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Επισημαίνεται και πάλι  ότι σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαία

η διατήρηση της  ενότητας του κλάδου μας, ο οποίος κατά την

διάρκεια της υπηρεσίας μας βίωσε σε αντίθεση με τους άλλους

κλάδους των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες.

Καλώ για μια ακόμη φορά όλους τους εν αποστρατεία συνα-

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

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

αυτό σημαίνει συμμετοχή και συναδελφικότητα.

Παράκληση οι εν αποστρατεία Αξκοί της ΕΛ.ΑΣ που είναι μερι-

σματούχοι του Μ.Τ.Σ, να εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Σ ενισχύοντας

την δύναμή της, τις συναδελφικές σχέσεις και τα οικονομικά

της. Είμαστε όλοι συνάδελφοι με παράλληλες εμπειρίες και

βιώματα. Τελικά  ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός

εκάστου,πρέπει να κρατήσουμε αυτά που μας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  με σεβασμό στις πολιτικές πεποιθήσεις του

καθενός εξ’ ημών και όχι ΕΦΥΣΗΧΑΣΜΟΣ  πρέπει ως κλάδος να

είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΣ.  Να κρατήσουμε    αυτά που μας    ενώνουν

και όχι τα λίγα που μας χωρίζουν. Ενωμένοι Μεγαλουργούμε 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.

EΘNIKH HXΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 20162ενημέρωση

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

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

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

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

δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά

Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 

Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 

Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α

TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
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Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

- Τχος ε.α. Τσούτσιας Βασίλειος. Απεβίωσε

στις 16/4/2016 και ενταφιάσθηκε στις

19/4/2016.
- Υπτγος ε.α. Τσετσέκος Αλέξανδρος του

Πέτρου. Απεβίωσε στις 8/5/2016 και εν-

ταφιάσθηκε στις 9/5/2016 στα Φίχτια

Αργολίδας.

- Υπτγος Κολιός ε.α. Απόστολος του Βα-

σιλείου. Απεβίωσε στις 12/3/2016 και

ενταφιάσθηκε στο Κοιμητήριο Χολαρ-

γού.
- Ανχης (ΤΧ) ε.α. Ορφανίδης Παντελής.

Απεβίωσε στις 17/5/2015.
- Τχης (ΕΛΑΣ) ε.α. Μπολέτης Δημήτριος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 10/3/2016

και ενταφιάσθηκε στη Μεσσηνία.

- Τχης (ΕΘΕ) ε.α. Οικονομόπουλος Χρήστος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 12/6/2016

και ενταφιάσθηκε στις 14/6/2016 στου

Ζωγράφου.

- Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Καρατζένης Δημήτριος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 15/6/2016

και ενταφιάσθηκε στις 16/6/2016 στον

Κόκκινο Μύλο.
- Υπτγος ε.α. Παντελής Σαββάκης. Εντα-

φιάσθηκε την 21/6/16 στο Κοιμητήριο

Παπάγου.
- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Λασηθιωτάκης Γεώργιος

του Νικολάου. Απεβίωσε και ενταφιά-

σθηκε στις 14/6/2016 στο Ηράκλειο.

- Ανχης (ΤΧ) ε.α. Μανιατάκης Οδυσσέας

του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις 28/4/2016

και ενταφιάσθηκε στις 4/5/2016 στο Κοι-

μητήριο Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πα-

τρών .
- Σχης (ΣΕΜ) ε.α. Μύρκος Ευάγγελος του

Αντώνη. Απεβίωσε στις 24/4/2016 και

ενταφιάσθηκε στις 25/4/2016 στο Κοι-

μητήριο Αμαρουσίου.

-Υπλγος(ΜΧ) ε.α. Τερζάκης Γεώργιος του

Γεωργίου. Απεβίωσε στις 15/06/2016 και

ενταφιάσθηκε στις 16/06/2016  στο Β'

Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως.
- Ταξχος ε.α. Κατσαμάς Εμμανουήλ του

Κωνσταντίνου. Απεβίωσε στις 11/4/2016

και ενταφιάσθηκε στις 13/4/2016 στα

Μυσσίρια Ρεθύμνου..
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ενημέρωση

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλ-

φων αλλά και μελών οικογενειών των

εκλιπόντων συναδέλφων σχετικά με

την διεκδίκηση των αναδρομικών και

σε τι ενέργειες πρέπει να προβούν όσα

μέλη της ΕΑΑΣ δεν κατέθεσαν αγωγές στο

Ελεγκτικό Συνέδριο ή αίτηση στο Ν.Σ.Κ για

την διακοπή της παραγραφής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

ότι το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ για το υπόφη θέμα,έχει

εκδόσει σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της

Ε.Α.Α.Σ,αλλά και δημοσιευτεί στην

Ε.Η,από τον Δεκέμβριο του 2014,στη

συνέχεια τον Απρίλιο και τον Αυγουστο

του 2015.

Πάγια θέση της ΕΑΑΣ είναι ότι η όποια

απαίτηση/διεκδίκηση αποτελεί ατομικό δι-

καίωμα του καθένα συμβουλευόμενος τον

νομικό του παραστάτη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Φέρεται εις γνώση των μελών της

Ε.Α.Α.Σ ότι το τριήμερο απο 27 έως

29 Αυγ.2016 θα πραγματοποιηθεί η

καθιερωμένη ποσκυνηματική εκδή-

λωση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των ευκλεώς αγωνισθέντων και ηρωικώς

πεσόντων της περιόδου 1946-1949.

Εφέτος ο επίσημος εορτασμός θα πραγ-

ματοποιηθεί στον Γράμμο.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν

να το δηλώσουν στην Γραμματεία της

Ε.Α.Α.Σ και στην Αρχιφύλακα κ.Γ.Λαμ-

πρακάκη, τηλ,210 3633797 εσ.14 ή 15 

Με νεότερη ανακοίνωση  και ανα-

λόγως των συμμετοχών θα ενμερωθείτεγια

το πρόγραμμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 08/2016

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Η Ε.Α.Α.Σ. ανακοινώνει στα Μέλη

της ότι την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του

κ. Υ.ΕΘ.Α συνάντηση αντιπροσωπείας του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. με τον

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο,

κατόπιν αιτήματός μας.

Στη συνάντηση διάρκειας μίας ώρας και

15 λεπτών, συζητήθηκαν θέματα που μας

απασχολούν και συμμετείχαν από πλευ-

ράς:

ΥΠ.ΕΘ.Α εκτός του κ. Υ.ΕΘ.Α οι:

-Απτχος (Ι) ε.α Θεολόγος Συμεωνίδης,

Διευθυντής του Γραφείου του κ. Υπουργού

-Αντγος ε.α Άγγελος Παπαλεξόπουλος

και 

-Υπτγος ε.α Χρήστος Κουτσογιαννόπου-

λος, σύμβουλοι του κ. Υπουργού.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ

οι:

-Υπτγος ε.α Ευάγγελος Ν.Δανιάς, Πρό-

εδρος

-Σχης ε.α Νικόλαος Καίσαρης, Διευθύνων

Σύμβουλος 

-Αντγος ε.α Θωμάς Καρανίσας, μέλος

Δ.Σ προερχόμενος από το Δικαστικό σώμα

-Αντγος ε.α Ηλίας Παρασκευόπουλος,

μέλος Δ.Σ προερχόμενος από την ΕΛ.ΑΣ

και

-Ταξχος ε.α Δημήτριος Χατσίκας, μέλος

Δ.Σ υπεύθυνος Παραρτημάτων.

Θέματα που ετέθησαν επιγραμματικά:
•Η επάνδρωση της Ε.Α.Α.Σ με κατάλληλο

προσωπικό.

Διεξήχθη εκτενής και λεπτομερειακή συ-

ζήτηση κατά την οποία τέθηκε το θέμα

της μη διαθέσεως προσωπικού από το

Γ.Ε.Σ, καθώς και η απροθυμία των συνα-

δέλφων να προσφέρουν εθελοντικά, αλλά

πλέον και με αμοιβή, καθότι με τα νέα φο-

ρολογικά μέτρα θα έχουν περικοπή κατά

60% στην  σύνταξή τους. Τέθηκε επίσης

και η διαφορετική επί του θέματος αντιμε-

τώπιση με τις άλλες Ενώσεις. Ε.Α.Α.Ν και

Ε.Α.Α.Α. Κατόπιν της συζητήσεως ο κ. Υπουρ-

γός αναγνώρισε το πρόβλημα και έδωσε

εντολή για την άμεση διάθεση τεσσάρων

στελεχών εκ των οποίων ο ένας της πλη-

ροφορικής.

•Εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε

Τονίσαμε την αδικία και των εμπαιγμό

που αισθάνονται τα εν αποστρατεία στελέχη

των Ε.Δ και των Σ.Α από την μη εφαρμογή

στο ακέραιο της σχετικής απόφασης, δε-

δομένου όντως ότι το Σ.τ.Ε έκρινε ότι τα

στελέχη εντάσσονται στον σκληρό πυρήνα

του Κράτους.

Ο κ. Υπουργός ήταν απολύτως ενήμερος

και μας τόνισε για μία ακόμη φορά ότι έχει

εξεύρει τα σχετικά κονδύλια και πιέζει στο

να διατεθούν για την εφαρμογή της από-

φασης του Σ.τ.Ε. Επισημάνθηκε στον

κ. Υπουργό ότι τα κονδύλια αυτά

αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη

και όχι τα εν αποστρατεία. Μας δια-

βεβαίωσε ότι δεν κάνει κανένα δια-

χωρισμό και ότι μας βλέπει το ίδιο,

μάλιστα δε ανέφερε ότι έχει δώσει

σχετική  εντολή στον καθ’ ύλη αρμόδιο

φορέα του ΥΠ.ΕΘ.Α.

•Ειδικό Μισθολόγιο.

Τονίσαμε την επιτακτική ανάγκη διατή-

ρησης του ειδικού μισθολογίου και τούτο

γιατί τα στελέχη των Ε.Δ & Σ.Α ασκούν τα

καθήκοντά τους κάτω από ειδικές και εν

πολλοίς αντίξοες συνθήκες σε αντίθεση

με όλους τους άλλους εργαζόμενους του

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επακόλουθο

του ειδικού μισθολογίου είναι και η διατή-

ρηση της σχέσης της σύνταξης με το μισθό

και όχι η αποσύνδεσή της.

•Παραμονή στο Δημόσιο.

Τονίσαμε την παραμονή τόσο των εν

ενεργεία όσο και εν αποστρατεία στο δη-

μόσιο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα και όχι υπα-

γωγή μας στον Ε.Φ.Κ.Α διότι δεν ασκούσαμε

επάγγελμα αλλά λειτούργημα. Υπηρετή-

σαμε και υπηρετούμε την Πατρίδα ευόρκως

και απαιτούμε αντιμετώπιση με βάση την

προσφορά μας.

•Μ.Τ.Σ 

Έγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με

την μη επικουρικότητα του Μ.Τ.Σ την εξεύ-

ρεση πόρων κ.λ.π ,στην συζήτηση του θέ-

σαμε υπ’ όψιν την αγωγή της PICAR κατά

του Μ.Τ.Σ που είναι σχετική με την μείωση

του ανταλλάγματος που η συγκεκριμένη

εταιρεία οφείλει να καταβάλλει στο Μ.Τ.Σ,

καθώς και τον αποκλεισμό της Ε.Α.Α.Σ όταν

ζητήσαμε ως έχοντες έννομο συμφέρον

να παρέμβουμε. Ο κ. Υπουργός δεν είχε

καμία ενημέρωση και έδωσε εντολή για

την πλήρη ενημέρωσή του και την λήψη

όλων των ενδεδειγμένων μέτρων.

Τέλος του θέσαμε θέματα σχετικά με

κατά καιρούς υποβληθέντα αιτήματά μας

όπως:

- Πληρωμή εισιτήριου για την είσοδό

μας στις λέσχες. (Να πούμε ότι ήταν αρ-

νητικός με την επιβολή εισφοράς για Λέσχες

στα ε.α. στελέχη). Ο κ. Υπουργός έδωσε

εντολή για την άμεση διακοπή των σχετικών

απαιτήσεων.

- Προβλήματα που προκύπτουν απ’ την

εφαρμογή της σύμβασης με την τράπεζα

Πειραιώς.

- Το Δελτίο Ταυτότητος και η κάρτα μέ-

λους της Ε.Α.Α.Σ να ισχύουν ως δελτία ει-

σόδου στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις

που συναλλάσσονται τα ε.α. στελέχη και

τα μέλη αυτών. (Φαρμακεία, ΚΑΑΥ.Σ.Π, ΠΟΝ

ΚΕΔΑ κ.λ.π) και ζητήσαμε την ικανοποίησή

τους.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΤΟΝ ΥΕΘΑ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ

Αρ. Πρωτ.: 10/2016

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι

την 15η Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα

συνάντηση του Τομέα Άμυνας της

Νέας Δημοκρατίας με το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Ε.Α.Α.Σ. κατόπιν αιτήματος της

ΝΔ και της ομόφωνης αποδοχής του από

το Δ.Σ. της Ενώσεως. Η συνάντηση πραγ-

ματοποιήθηκε στην έδρα μας με την πα-

ρουσία της πλειοψηφίας (10 από 11) των

Μελών του Δ.Σ., ενώ από την πλευρά του

Τομέα Άμυνας/ΝΔ ήταν ο επικεφαλής το-

μεάρχης Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος

Δαβάκης (τ. ΥΦΕΘΑ) με τους συνεργάτες

του Υπτγο ε.α. Αθανάσιο Κυριακόπουλο

και Σχη (Ο) ε.α.

Ιωάννη Κοτσαρίδη.

Η συνάντηση άρ-

χισε με καλωσόρι-

σμα και μικρή εισα-

γωγή από τον Πρό-

εδρο. Ακολούθως

έγινε μια πλήρης

ενημέρωση για την

Ε.Α.Α.Σ. και τα Πα-

ραρτήματά της,

(Φύση –Σκοποί,

Μέλη, Οργάνωση –

Διάρθρωση, Διοίκη-

ση και Λειτουργία,

Αρμοδιότητες του

Προέδρου - Αντι-

προέδρου - Διοικη-

τικού Συμβουλίου,

Οικονομικά και Διάφορα) όπου επισημάν-

θηκε ο θεσμικός (διττός) ρόλος της Ε.Α.Α.Σ.

και η ανάγκη ισχυροποίησης αυτού. Ιδιαί-

τερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

η συμμετοχή της σε όλα τα θέματα που

αφορούν τα Μέλη της και εν γένει τα Στε-

λέχη των Ε.Δ. Για τα ειδικά θέματα της

Ε.Α.Α.Σ. τονίστηκε ξανά η συνέχιση των

ΕΑΑ ως ΝΠΔΔ υπό το ΥΠΕΘΑ με αναμόρ-

φωση του ιδρυτικού νόμου αυτών και

αναλύθηκε η ρεαλιστική απαίτηση διάθεσης

προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουρ-

γία της.

Αναλύθηκαν τρέχοντα θέματα και οι Θέ-

σεις –προτάσεις της Ε.Α.Α.Σ. όπως επι-

γραμματικά εμφαίνονται παρακάτω.

Μη ένταξη των Ε.Δ. στον ΕΦΚΑ, αλλά

παραμονή στο Δημόσιο με συνέχιση εξάρ-

τησης της σύνταξης των ε.α. Στελεχών

από το ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ των ε.ε. Στελε-

χών των Ε.Δ.  (Παρομοίως για τα Ταμεία

των Ε.Δ.). Απένταξη των μερισμάτων από

τον συνυπολογισμό των μερισμάτων στη

μηνιαία σύνταξη.

Ταυτοποίηση στο νέο ασφαλιστικό των

35/35ων στα 42/42α με αποκατάσταση

μισθών και συντάξεων στα επίπεδα Ιουλίου

2012 (πλήρη εφαρμογή αποφάσεων ΣτΕ).

Επανυπολογισμός των συντάξεων με αν-

τιστοιχία μισθού εξόδου απ’ την Υπηρεσία

και συντάξιμων ετών, χωρίς ρήτρες ηλικίας

αποχώρησης.

Εξάλειψη των μειώσεων λόγω

ηλικιακών κριτηρίων που επεβλή-

θησαν στους αποστρατευθέντες

με αίτησή τους ενωρίτερον βάσει

νόμου.

Άρση της μείωσης του 60% επί

των συντάξιμων αποδοχών για εργασία

μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου.

Επιδίωξη “ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ”  της Στρκης

Δικαιοσύνης, της ΣΣΑΣ κα της ΣΣΑΝ.

Ενεργοποίηση του ψηφισθέντος από το

2014 ΕΤΕΘΑ, αντί της προτεινόμενης Υπη-

ρεσίας “Στρατιωτικού” ΤΑΙΠΕΔ του προς

ψήφιση ν/σ του ΥΠΕΘΑ και υλοποίηση των

υποβαλλομένων με διαβούλευση προτά-

σεων της Ε.Α.Α.Σ. επί του εν λόγω ν/σ.

Υποστήριξη ίδρυσης ενιαίου πυλώνα

ασφάλισης Ε.Δ. & Σ.Α. στο Δημόσιο με

ενοποίηση όλων των Ταμείων υπό οδηγό

το ΜΤΣ, έως την ορισθείσα προθεσμία έν-

ταξης στον ΕΦΚΑ της 1ης Ιουλ. 2016.

Αποκατάσταση των οικονομικών απο-

θεματικών των ταμείων λόγω PSI.

Διάφορα θέματα ΜΤΣ –ΕΚΟΕΜΣ (με ειδική

μνεία στην υπόθεση “PICAR”), ΝΙΜΤΣ και

ΑΟΟΑ (πρόγραμμα Πικερμίου).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης γινόταν

συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων επί

των διαφόρων τεθέντων θεμάτων. Πα-

ράλληλα τονίστηκαν τα σημεία όπου υπήρ-

χε εμφανής ενέργεια ή παράλειψη αυτής

από το κόμμα της ΝΔ στο παρελθόν εις

βάρος των Στελεχών των Ε.Δ.. Η συνάντηση

έκλεισε με την καθιερωμένη ανταλλαγή

ευχών και την επιθυμία συνέχισης της επι-

κοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την προ-

ώθηση των θεμάτων της Ε.Α.Α.Σ. και των

μελών της.

Επισημαίνουμε στα Μέλη μας ότι είναι

η πρώτη φορά που προσέρχεται τομέας

άμυνας πολιτικού φορέα στην Ε.Α.Α.Σ. για

αυτή τη μορφή συνάντησης και αυτό θα

συνεχιστεί για οποιοδήποτε πολιτικό φορέα

το επιθυμεί. Αγωνιζόμαστε με μοναδικό

γνώμονα το καλύτερο για το συνάδελφο

και τη ρεαλιστική συμμετοχή στα κέντρα

αποφάσεων για τα θέματα που μας απα-

σχολούν.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΝΔ
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Τελευταία είδαν το φως της δημοσιότητας, στον

γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, διάφορα κείμενα μεμο-

νωμένων ή ομάδων επιστημόνων που αναφέρονται

στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Μεταξύ των κειμένων

αυτών ξεχωριστή και ιδιαίτερη θέση κατέχει εάν πλήρες

και ολοκληρωμένο προσχέδιο με τον τίτλο “Ένα Καινοτόμο

Σύνταγμα για την Ελλάδα”, το οποίο δημοσίευσε σε αυ-

τοτελές ένθετο και διέθεσε στους αναγνώστες της η

εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016.

Το κείμενο συντάχθηκε από ομάδα διακεκριμένων επι-

στημόνων, η οποία συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του

Στέφανου Μάνου. 

Μελετώντας το προσχέδιο αυτό διαφαίνεται η προ-

σπάθεια της ομάδας εργασίας να καταργηθούν όλες οι

παραδοσιακές διατάξεις, που αφορούν στην θρησκεία,

στην οικογένεια και στο κοινωνικό αγαθόν της υγείας. 

Συγκεκριμένα δεν γίνεται επίκληση “στο όνομα της

Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος”, δεν περι-

λαμβάνεται το άρθρο 4 “Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας”

σε καμμία διάταξή του δεν μνημονεύεται “η επικρατούσα

θρησκεία” στην Ελλάδα, ενώ προτείνεται η κατάργηση

του θρησκευτικού όρκου. Καταδεικνύεται ότι η όλη προ-

σπάθεια και πρόταση συνί-

σταται στον αποχριστιανισμό

της Πατρίδας μας. Παράλλη-

λα, μελετώντας την ιστορία

του Συντάγματος μέσα από

επιστημονικά και αξιόλογα

κείμενα, διαπιστώνεται η τή-

ρηση της παράδοσης και η

μόνιμη πρόταξη των άρθρων

“περί θρησκείας” όχι μόνον

στα συντάγματα της επανα-

στατικής περιόδου, αλλά και

σε όλα τα μετέπειτα από το

έτος 1844 μέχρι σήμερα. Απο-

φεύγεται η μνημόνευση “της

επικρατούσας και επισήμου

θρησκείας” με συνέπεια να

μη παρέχεται από το Κράτος

ιδιαίτερη προστασίας. Ομοίως

δεν περιλαμβάνεται η “απα-

γόρευση του προσηλυτισμού”

και σε καμμία διάταξη του

προσχέδιου δεν μνημονεύεται “η ανάπτυξη της εθνικής

και θρησκευτικής συνείδησης”. 

Τελικά, αποκαλείται το προσχέδιο “Ένα Καινοτόμο

Σύνταγμα” γιατί προτείνει την κατάργηση του θρησκευ-

τικού όρκου και όλων των διατάξεων, που αναφέρονται

στην θρησκεία, την εκκλησία, την οικογένεια και στην

μέριμνα του Κράτους για την υγεία των πολιτών {άρθρα

3 και 21}. 

Συμπερασματικά, καταδεικνύεται η καταβολή μιας

ανεξήγητης προσπάθειας να καταλυθούν οι σταθερές

της κοινωνικής συνοχής, ήτοι με την υποβάθμιση της

χριστιανικής πίστης των ελλήνων, την προκλητική απα-

ξίωση της θρησκείας, τη μεθοδική καταστροφή της παι-

δείας και την αποφυγή ανάληψης από το Κράτος της

οποιασδήποτε προστασίας της οικογένειας, του γάμου,

της μητρότητας κα της παιδικής ηλικίας ή της μέριμνας

για την υγεία των πολιτών και την προστασίας της νεό-

τητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη

των απόρων. Με το “Καινοτόμο Σύνταγμα” η οικογένεια

δέχεται νομοθετικά κτυπήματα και η υγεία περιθωριο-

ποιείται. Συνειδητά δεν θεωρεί την οικογένεια ότι αποτελεί

τον ακρογωνιαίο λίθο και το αμετακίνητο θεμέλιο της

δημοκρατίας, ούτε τον σταθερό παράγοντα συνδιαμόρ-

φωσης μιας εύρωστης και δημιουργικής κοινωνίας για

ανάπτυξη και ελπιδοφόρο μέλλον. 

Θέλουμε Σύνταγμα, που να σέβεται την ιστορία μας,

τις παραδόσεις, την πίστη, την εκκλησία και την οικογένεια. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.   

Σύνταγμα, θρησκεία και οικογένεια

Ένας άνθρωπος δεν φεύγει από την πατρίδα του, από

τις ρίζες του, από τον τόπο του και τους δικούς γιατί

θέλει να φύγει, φεύγει γιατί δεν μπορεί να μείνει.

Πάνω από 200.000 Έλληνες, νέοι επιστήμονες κάτω

των 36 ετών έχουν φύγει από την χώρα μας στο εξωτερικό

από την έναρξη της κρίσης. Πραγματική τραγωδία. Ένας

απέραντος φαύλος κύκλος αστάθμητων και μη παραγόντων

αναγκάζει την δύναμη της φαιάς ουσίας να προτιμά την

απόδραση από τον αργό θάνατο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις

ειδικών 550.000 νέοι με υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης και

εξειδίκευσης μετανάστευσαν στο εξωτερικό (Ευρωπαική

Ένωση, Η Π Α κλπ .) την περίοδο 1996-2007 (OECD 2008)

με πολλαπλά πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Γερμανία

και Αγγλία οι προσφιλέστεροι προορισμοί, απορροφώντας

το 50% των Ελλήνων που μεταναστεύουν. Ασφαλώς η με-

ταβολή αυτή δεν οφείλετε αποκλειστικά στην κρίση αυτή

καθ’ εαυτή, αλλά και την απουσία επιχειρήσεων και μονάδων

δραστηριότητας που χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό

υψηλών προδιαγραφών.

Ποιοί ήταν όμως οι λόγοι αυτής της ανθρωποτραγωδίας-

θυσίας που τραυμάτισε τις ψυχές νέων ως επί το πλείστον

ανθρώπων; Εκτιμάται ότι η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η

αβεβαιότητα, η διαφθορά, η αδικία, η ανεργία, οι ελαστικές

συνειδήσεις και οι ανισοκατανομές στην παραγωγική εργασία

εκτόξευσαν το πρόβλημα. Η κρίση, η απουσία θέσεων ερ-

γασίας με αυξητική τάση κλπ, ο φόβος μιάς ζωής δίχως

μέλλον και σιγουριά για το αύριο διώχνει από την χώρα τα

παιδιά της. Το επιστημονικό αυτό δυναμικό, πολύ σημαντικό

για την ανάπτυξη της χώρας, χάνεται και παραμένει κυριο-

λεκτικά στα αζήτητα. Είναι μια κακή ένδειξη για το που βρί-

σκεται η χώρα, με την ανεργία γύρω στο 30% και την

εργασία να υποβαθμίζεται συνεχώς ως περιεχόμενο.

Σήμερα ξυπνούν οι μνήμες από τα μεγάλα μεταναστευ-

τικά-μεταπολεμικά κύματα των δεκαετιών 1960-1970 από

τις χώρες του Ευρωπαικού νότου, σ’ ένα κλίμα μαζικής

απογύμνωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας μας από

μορφωμένους νέους, ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης

και μόρφωσης και όχι ανειδί-

κευτους ‘’γκάσταρμπάιτερ’’

όπως οι γονείς και οι παππού-

δες μας. Το Ελληνικό brain-

drain (όρος του 1963 για την

«φυγή» στις ΗΠΑ) εκδηλώθηκε

έντονα με τα πρώτα μνημονιακά μέ-

τρα.

Έτσι λοιπόν οι ανεπτυγμένες χώρες

του Ευρωπαικού βορρά παίρνουν έτοι-

μους τους επιστήμονες χωρίς να ξο-

δεύουν ούτε ένα σέντς. Τους παίρνουν

δωρεάν με κύρια δεξαμενή αυτών που τελείωσαν την

Ιατρική. Ένας φοιτητής της Ιατρικής σύμφωνα με στατιστικά

στοιχεία, κοστίζει ετησίως στο Ελληνικό κράτος 12.000

ευρώ και μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του (7 χρόνια

μέσος όρος) στοιχίζει 84.000 ευρώ.

Η Ελλάδα των μνημονίων, σε αντίθεση με την Ακαδημία

του Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη που υπήρξαν

πόλος έλξης επιστημόνων της εποχής, είναι μια χώρα που

παρακολουθεί ανήμπορη την διαρροή του επιστημονικού

της προσωπικού. Η φυγή επιστημόνων οδηγεί την χώρα σ’

ένα φαύλο κύκλο περιορισμένης ανάπτυξης και επισημαίνει

το φαινόμενο εξόδου πτυχιούχων και μετανάστευσης εγ-

κεφάλων. Βέβαια οι επιπτώσεις της φυγής στα μακροοικο-

νομικά μεγέθη της χώρας δεν είναι ακόμα μετρήσιμες. 

Η Ελλάδα παρά την κρίση που περνούμε οφείλει να

ασκήσει μια διαφορετική πολιτική . Είναι σε λάθος κατεύθυνση

να επιβάλλονται οριζόντια μέτρα σε όλους και σε όλα

χωρίς διακρίσεις. Απαιτείται συμμάζεμα των πραγμάτων με

σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές, όταν μάλιστα δεν χρειάζεται

για όλες αυτές τις αλλαγές

πάντα το χρήμα . Η φιλο-

σοφία μας πρέπει να γίνει

ανταγωνιστική σε σχέση

με τις ανεπτυγμένες χώρες

. Θέλουμε η Ελληνική

πολιτεία να σπουδάζει

και να αξιοποιεί τα παι-

διά της προς όφελος

της χώρας. 

Οι νέοι μας βιώνουν

μια μεθοδική και εκτετα-

μένη επίθεση στη ζωή τους. Ένα τεράστιο ανθρώπινο δυ-

ναμικό με γνώσεις, ιδέες και διάθεση. Ένα δυναμικό που

προς το παρόν αντιμετωπίζεται μόνον στατιστικά με τη

απάντηση χωρίς συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Δυστυχώς

λυπούμαι που θα το καταθέσω αλλά η πατρίδα γερασμένη

και αφυδατωμένη, ανήμπορη να αντιδράσει,  δίδει στον

παραγωγικό ιστό της εισιτήρια χωρίς επιστροφή.

Εισιτήριο με επιστροφή;

Γράφει ο

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Αντιπρόεδρος Παρ/τος Κυκλάδων

Τέως Γεν . Γραμ . Δήμου Ερμούπολης

Η φυγή επιστημόνων οδηγεί την

χώρα σ’ ένα φαύλο κύκλο περιο-

ρισμένης ανάπτυξης και επιση-

μαίνει το φαινόμενο εξό-

δου πτυχιούχων και μετανά-

στευσης εγκεφάλων
“

“

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Όπως καλώς γνωρίζετε, δυνάμει του Ν. 4093/2012 επεβλήθησαν

μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά από 1-8-

2012. Με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας

του ΣτΕ, έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης που άσκησε το γραφείο

μας για λογαριασμό των Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Α και Ε.Α.Α.Ν και η

εκτελεστική υπουργική απόφαση του νόμου αυτού κρίθηκε αντι-

συνταγματική.

Ωστόσο το κράτος, κατά παράβαση των συνταγματικών του

υποχρεώσεων, δεν συμμορφώθηκε με την ειρημένη απόφαση,

αλλά  εξέδωσε τον Ν. 4307/2014 με τον οποίο προέβη σε μερική

αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυ-

νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ποσοστό 50%. 

Το γραφείο μας , συνεχίζοντας τη δυναμική του πορεία για την

εξασφάλιση των συμφερόντων όλων των μελών των Ενώσεων,

αλλά και όλων των εν αποστρατεία συνταξιούχων, κατέθεσε εκ

νέου δεύτερη αίτηση ακύρωσης κατά του Ν. 4307/2014, η οποία

έγινε δεκτή με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1125-1128/2016 απόφαση

της Ολομέλειας του ΣτΕ. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι

αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση του μισθολογίου των

στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και η διαμόρφωση των συν-

τάξιμων αποδοχών σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα

προβλεπόμενα, ενώ επανέλαβε στην κρίση του ότι οι αποδοχές

πρέπει να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς. 

Προς τούτο είναι αναγκαία η άσκηση αγωγής ενώπιον του ΙΙΙ

Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διεκδίκηση της

διαφοράς του 50% των μειώσεων  (Ν. 4307/2014). 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγής με μορφή

ομαδικού δικογράφου με κόστος συμμετοχής 30 Ευρώ κατ’ άτομο

και ποσοστό αμοιβής 5% στο επιδικασθέν ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση,

Αναστασία Καρανίσα

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10- 12, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ:10679

ΤΗΛ:210-3800628 FAX:210-3800629

a.karanisa@gmail.com

(Συνεργάτης Βορείου Ελλάδος: 

Αλέξανδρος Κολιόπουλος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Ορφανίδου 1, ΤΚ: 54626, ΤΗΛ: 2310-548663)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ TOY 50% ΤΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν.  4307/2014



«Εμπρός παιδιά για την Ελλάδα,

όλοι στη Σάμο» φώναξε ο Διοι-

κητής του Ελληνικού Ιερού Λόχου

Μέσης Ανατολής Συνταγματάρχης Χρι-

στόδουλος Τσιγάντες μέσα στη ντα-

κότα του πρώτου κύματος «μεσ’ τη μαύρη τη νυχτιά την

παγωμένη», της 30 προς 31 Οκτωβρίου 1943.

Ο Τσιγάντες πραγματοποιεί πρώτος το άλμα με αλεξί-

πτωτο –παρ’ όλο που δεν είχε εξοικειωθεί πλήρως με

αυτό– και τον ακολουθούν 21 Ιερολοχίτες. 

Άλλα εννέα μεταγωγικά πραγματοποιούν κύκλους και

με τη σειρά τους, άλλοι 180 αλεξιπτωτιστές του Ιερού

Λόχου πραγματοποιούν τα δικά τους άλματα και ολοκλη-

ρώνουν την αεραπόβαση την ίδια νύχτα σε έδαφος ανώ-

μαλο που κατεχόταν ακόμη από τους Ιταλούς, οι οποίοι

όμως θα περάσουν στο συμμαχικό στρατόπεδο – πλην

δύο Ταγμάτων Μελανοχιτώνων.

Στις 24-8-1949 ο Στρατηγός Α. Καλλίνσκης, Διοικητής

της 3ης Μεραρχίας Καταδρομών τηλεγραφεί στις Ταξιαρχίες

του: «Εδώ ΑΣΤΗΡ-ΔΟΞΑ-ΙΣΚΙΟΣ-Ομιλεί ο ΚΡΟΝΟΣ: «Σας με-

ταφέρω μήνυμα του Σωματάρχη Θρασύβουλου Τσακα-

λώτου, Αύριο, σημείο Κατευθύνσεως το εκκλησάκι της

Παναγίας Γράμμος υψ. 2520».

Ο Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Παπαμελετίου Διοικητής

της Α’ Μοίρας Καταδρομών δίνει τις τελευταίες οδηγίες

προς τους άνδρες της Μοίρας στο Μάλεμε τη νύχτα της

21ης προς 22-7-1974, λίγο πριν πετάξουν με τα 15 Nord

Atlas τα οποία, σε μια τολμηρή πτήση 10  μέτρα επάνω

από τη θάλασσα αποβίβασαν την Μοίρα την ίδια νύχτα

στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Στον Λόφο της Βουλιαγμένης στον προ του ηρώου

χώρο την 29-5-2016 και ενώπιον πλήθους προσκεκλημένων

που κατά τις εκτιμήσεις υπερέβαινε σε αριθμό προηγού-

μενων ετών, η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ

(Υποστράτηγος Ν. Μανωλάκος) πραγματοποίησε λιτή εκ-

δήλωση προς τιμήν των 89 Αξιωματικών και 601 Οπλιτών

των Καταδρομών και του Ιερού Λόχου Μ.Α. που έπεσαν

ηρωικώς μαχόμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδα. Την επι-

μέλεια της εκδηλώσεως είχε το 2ο Γραφείο ΔΕΔ (Σχης Φ.

Νικόπουλος, Αρχιλοχίας Δ. Παπαϊωάννου). Το πρόγραμμα

περιελάμβανε:

Επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντων των: Ταξιάρχου

των Καταδρομών πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Αποστο-

λακίδη και εκπροσώπων της Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας,

προσκλητήριο πεσόντων, προσφώνηση από τον αρχηγό

ΓΕΣ, ομιλία Διευθυντού ΔΕΔ και κατάθεση στεφάνων.

Στην  εκδήλωση παρέστησαν οι: Αρχηγός του Γενικού

Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Β. Τελλίδης, Αντιστρά-

τηγοι Ι, Ηλιόπουλος ΓΕΠΣ, Δ. Μπαλαφούτης Δ/της ΑΣΔΥΣ

Εκπρόσωποι Κοινοβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου ετ Α/ΓΕΣ

Στρατηγοί Ν. Ντούβας, Ε. Καπραβέλος, ετ Δ/της Στρατιάς

Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας, Δήμαρχος Βάρης, Βουλιαγμένης,

Βούλας, Γ. Κωνσταντέλλος, εκπρόσωποι Κυπριακής Δη-

μοκρατίας και Περιφέρειας Αττικής, Διοικητές: 31 ΔΕΕ/Ι

Λόχος Ταξίαρχος Δ. Τσιπίδης, Συνταγματάρχες Δημόκος

και Κ. Γούναρης ΣΧΑΛ και ΚΕΕΔ.

Από την Λέσχη Καταδρομέων Ιερολοχιτών το ΔΣ υπό

τον Πρόεδρο Αντιστράτηγο Ν. Λάζαρη, Ταξίαρχους  Α.

Πουλάκη, Ι. Τζιάκη, Συνταγματάρχη Ε. Γατσούλη, Κατα-

δρομείς Κ. Τουρναβίτη, Ι. Παπαδάκη, μέλη: κυρία Κατερίνα

σύζυγο του Στρατηγού Π. Παπαθανασίου, Αντιστράτηγο

Χ. Φωτόπουλο, Υποστράτηγο Ι. Δεμέστιχα, Ταξίαρχο Π.Δ.

Α. Δημητρόπουλο, Ταγματάρχη Α. Παπαγεωργόπουλο

από ΕΑΑΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Σ/χης Ν. Καίσαρης και

πρώην Ανγος Ι. Κρασσάς από ΠΕΣΜΑΡΙ, ο πρόεδρος Κ.

Μονογιός μετά της Γραμματέως Γ. Παπουτσάκη, σπουδα-

στές ΑΣΕΙ, εκπρόσωποι βετεράνων Καταδρομέων Πανελ-

λήνιος Σύνδεσμος Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Κ. Κόντος

πρόεδρος), Κομάντος 74 (Κ. Αφάλης Πρόεδρος) και

Κυπρίων Καταδρομέων, κοινωνικοί φορείς Ελληνικός Λα-

ογραφικός ιστορικός Όμιλος Αναστασία Σταθοπούλου

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κων Αθηνών-Προαστίων Συν-

ταγματάρχης Β. Μοντασάς και πλήθος φίλων Στρατού

προσελθόντων αυθορμήτως.

Ο Κ. Αρχηγός ΓΕΣ έπλεξε το εγκώμιο των ανδρών των

Ειδικών Δυνάμεων από της παρουσίας τους πριν 75

περίπου χρόνια στη Μέση Ανατολή με τον Ιερό Λόχο που

αποτελεί τον πρόδρομο των Καταδρομέων, ο κ. Διευθυντής

ΔΕΔ εξήρε τον πατριωτισμό και τις πολεμικές αρετές των

πεσόντων ανδρών των Ειδικών Δυνάμεων χάρις στη θυσία

των οποίων εμείς είμαστε ελεύθεροι επισημαίνοντας το

χρέος για σφυρηλάτηση εθνικής ομοψυχίας και συνοχής.

Τόσο ο Α/ΓΕΣ όσο και ο Διευθυντής ΔΕΔ απευθυνόμενοι

στον παριστάμενο στρατηγό Κόρκα βετεράνο όλης της

δεκαετίας 1940, απένειμαν εύσημα προς αυτόν και τον

διαβεβαίωσαν ότι οι σημερινοί καταδρομείς θα ακολου-

θήσουν τα βήματα των παλαιότερων Ιερολοχιτών-Κατα-

δρομέων.

Περαιτέρω και πριν κλείσουμε το παρόν θα παραθέσουμε

ορισμένους Σταθμούς πολεμικής δράσεως των Καταδρο-

μέων και Ι. Λόχου κατά τη δεκαετία 1940 και ετών 1964,

1974.

(Α) 10-3-1943: απόκρουση από Ι. Λόχο κατακλυστικής

αντεπιθέσεως των XXIης και XV Γερμανικών Μεραρχιών

πεζικού και τεθωρακισμένων εις Κσαρ Ριλάν Βορείου

Αφρικής

(Β) 12-4-1943: Απελευθέρωση πόλεως Σούσα Βορ.

Αφρικής. Ο Δήμαρχος παραδίδει τα κλειδιά της πόλεως

στον Τσιγάντε.

(Γ) 13-9-1943: Άγημα του Ελληνικού Αντιτορπιλικού

«Κουντουριώτης» (Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Μπαλτατζής,

Ύπαρχος Ε. Περβαινάς και τμήμα του Ιερού Λόχου απε-

λευθερώνουν το Καστελόριζο.

(Δ) 30-31-10-1943: Αεραπόβαση στην Σάμο. Συμμετέχει

ο τότε Ανθυπολοχαγός Κ. Κόρκας. 

Η ελεύθερη Ελληνική Κυβέρνηση  Καΐρου αποστέλλει

στο νησί εκπρόσωπό της, τον Υπουργό Πρόνοιας, Εμμα-

νουήλ Σοφούλη

(Ε) 26-9-1943: Το θρυλικό Ελληνικό Αντιτορπιλικό «Βα-

σίλισσα Όλγα» καμάρι του τότε Βασιλικού Ναυτικού βυθί-

ζεται από βομβαρδιστικό στούκας στο Λακκί Λέρου και ο

κυβερνήτης του πλωτάρχης Γ. Μπλέσσας πίπτει ηρωικώς

μαχόμενος επί του πλοίου

(ΣΤ) 30-10-1943: Περίπολος του Ι. Λόχου (υπολοχαγός

Ε. Ζαχαράκης) υπαγόμενος στις Αγγλικές Ειδικές Δυνάμεις

SBS του Λόρδου Gellicoe αποβιβάζεται στη Λέρο  και

άλλη περίπολος στη νησίδα Κίναρο

(Ζ) 2-10-1944: Απόβαση της Β΄ Μοίρας Καταδρομών

(τχης Φ. Μεσσηνόπουλος) στον Πόρο και στην έναντι Πε-

λοποννησιακή ακτή  και στις 14 Οκτωβρίου αποβιβάζεται

στον Πειραιά

(Η) 2-5-1945: Επιχείρηση «Tent ΡΟΔΟΣ» αιχμαλωσία Γερ-

μανών της Φρουράς της Νήσου

(Θ) Καταδρομικά εγχειρήματα στα νησιά Νάξος-Λήμνος

15 και 17 Οκτωβρίου 1944 αντιστοίχως συμμετέχει ο Αν-

θυπολοχαγός Κόρκας-Αιχμαλωσία των Γερμανικών Φρου-

ρών, Νάξος 10 Γερμανοί, Λήμνος 40 Γερμανοί, 65 Ιταλοί.

(Ι) 8-5-1945: Ν. Σύμη. Ο Γερμανός στρατηγός Βάγκενερ

παραδίδει τις Γερμανικές Φρουρές Δωδεκανήσου στην

συμμαχική επιτροπή ανακωχής, από τον Ταξίαρχο Moffat,

Γάλλο πλοίαρχο και τον Συνταγματάρχη Τσιγάντε. Το όπλο

του Βάγκενερ παραδίδεται στον Τσιγάντε

(Κ) Γ’ Μοίρα Καταδρομών: Άνχης, Ε. Ζαχαράκης τχης Π.

Παπαθανασίου Υποδ/της Χριστούγεννα 1947. Λύσις της

8ήμερης πολιορκίας της Κονίτσης μάχη Λυκόμορου

(Λ) 14ος Ανεξάρτητος Λόχος Καταδρομών Ιούλιος 1948

(Ταγματάρχης Κ. Κόρκας): Μάχη Υψώματος «Κολοκύθα»

περιοχή Νεστορίου

(Μ) Γ’ Μοίρα Καταδρομών: Ανχης Ε. Ζαχαράκης Μάρτιος

1948: Μάχη Μουργκάνας

15-19 Οκτωβρίου 1948: Μάχη Κορυφής (υψ. 2128)

Βίτσι, Β’ Μοίρα Καταδρομών, Τχης Χ. Παπαδάτος.

Γ’ και Δ’ Μοίρες Καταδρομών: Τχης Π. Κεφάλας, Τχης Π.

Παπαθανασίου, Τχης Μ. Ψαράκης, όρος Πάρνων, Αγ. Βα-

σίλειος - Λεωνίδιο

Ο Τχης Παπαθανασίου ανακηρύσσεται επίτιμος Δημότης

Λεωνιδίου

(Ν) Στρατηγός Καλλίνσκης: Αύγουστος 1949 Επιχειρήσεις

Πυρσός Β’ – Γ’ Λεσιτς-Πρέσπες-Γράμμος

(Ξ) Κύπρος

31η Μοίρα Καταδρομών Τχης Γ. Καρούσος

Μάχες Τηλλυρίας 7-8 Αυγούστου 1964

Α’ Μοίρα Καταδρομών Ανχης Παπαμελετίου

23-7-1974 Μάχη Αεροδρομίου

16-8-1974 Μάχες στον άξονα Λευκωσία-Λεμεσός

Οι παριστάμενοι στο Λόφο Βουλιαγμένης 29/5/2016

εκφράστηκαν με λίαν επαινετικά σχόλια για την επιτυχία

της εκδηλώσεως και θερμά συγχαρητήρια στους διοργα-

νωτές.

Ιωάννης Δάφνης

EΘNIKH HXΩΙΟΥΝΙΟΣ 2016 5 βήμα

θέματα

ΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ 1942-1945

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Εκδήλωση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Τράπουλα Σημαδεμένη

Από την χαρτοπαιξία

κέρδισα την εμπειρία

να τα ψάχνω τα χαρτιά

με μια πρόχειρη ματιά.

Τράπουλα σημαδεμένη

παίζεται στην Ειδομένη

μεγαλόσχημων παικτών

κι’ άλλων παρακατιανών.

Μες στην «κόλαση» σαν μπαίνεις

δεν αντέχεις, αρρωσταίνεις.

Τα λασπόνερα βρωμούν

και τα δρώμενα βοούν.

Ίσως απ’ την ειμαρμένη

ζουν στον βούρκο λασπωμένοι1.

Σύροι πρόσφυγες πολλοί

και λαθραίοι μελαμψοί.

Μα εκεί στην Ειδομένη

μαγειρεύτηκε εν γένει

η επώδυνη πληγή

και στην πράξη απειλή.

Μια παρόμοια παρτίδα

παίζουν σ’ όλη την Πατρίδα

με απώτερους σκοπούς

μύχιους και δολερούς.

Παναγ. Κ. Καραμούντζος

Χαλάνδρι Απρ. 2016

112.000 άτομα από 70 περίπου εθνικότητες.
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ΚΑΑΥ

Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2016

Επιλεγέντες για Παραθερισμό  στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Έτους 2016

Σειρές 6-9 (Κανονικοί και Αναπληρωματικοί)

6η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2016 (21/7-2/8) 7η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)

7η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2016 (4/8-16/8)

8η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2016 (18/8-30/8)



EΘNIKH HXΩΙΟΥΝΙΟΣ 2016 7 άρθρα

θέματα

8η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια) 9η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)

9η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2016 (1/9-13/9)
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

α.5 Μάι 2016, Εορτή Αγίας Ειρή-

νης: Εορτάστηκε η Προστάτιδα της

πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής

και στη Δοξολογία παρευρέθη ο

πρόεδρος του Παραρτήματος.

β. 6 Μαι 2016, Εορτή Αγίου Γε-

ωργίου: Στην έδρα της 1ης Στρατιάς

τελέστηκε Δοξολογία για την εορτή

του Προστάτη Αγίου του Στρατού

Ξηράς, στην οποία παρευρέθηκαν

ο πρόεδρος με το ΤΣ και μέλη του

Παραρτήματος.

γ. 9 Μάι 2016,Ημέρα Λήξεως

Β'ΠΠ: Στον Μητροπολιτικό Ναό του

Αγίου Αχιλίου, τελέστηκε επιμνη-

μόσυνη Δέηση και κατάθεση στε-

φάνων στο ηρώο της Λάρισας

υπέρ των θυμάτων του πολέμου.

Παρέστη ο πρόεδρος του παραρ-

τήματος.  

δ. 22 Μάι 2016, Γενοκτονία των

Ποντίων: Στην επιμνημόσυνη Δέηση

που τελέστηκε στον Ι.Ν.Αναλήψεως

Λάρισας, παρέστη ο πρόεδρος του

παραρτήματος.

ε. 23 με 25 Μαι 2016, στη Β.

ΗΠΕΙΡΟ: Πραγματοποιήθηκε προ-

σκυνηματική εκδρομή σε πόλεις

και χωριά της Β. Ηπείρου από τα

μέλη και φίλους της ΕΑΑΣ με τις

οικογένειές τους, η οποία οργα-

νώθηκε από το Παράρτημά μας.

Τρισάγιο με κατάθεση στεφάνων

στα στρατιωτικά νεκροταφεία Κλει-

σούρας και Βουλιαράτες και επί-

σκεψη στο Δημοτικό-Γυμνάσιο Χι-

μάρας και στο Νηπιαγωγείο Δερ-

βιτσανης, όπου δόθηκαν σχολικά

είδη.

στ. 24 Μαι 2016,Άσκηση ''MILEX''.

Στην έδρα του Ελληνικού Στρατη-

γείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής

Ένωσης(ΕΣΕΕΕ), Στρ/δο ''Ν.ΠΛΑ-

ΣΤΗΡΑ'', πραγματοποιήθηκε δια-

κεκριμένων επισκεπτών με τη λήξη

της άσκησης. Μετά από πρόσκλη-

ση, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος

Αντγος ε.α. Σπ. Τσιρώνης με τον

Σχη ε.α Γρηγ. Παπαχαραλάμπους.

Το ΕΣΕΕΕ είναι ένα (1) από τα πέντε

(5) Στρατηγεία της Ε.Ε.  

ΗΛΕΙΑ

•Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, τη

Δευτέρα 11 Απριλίου, η φιλανθρωπική εκδήλω-

ση (καφέ) που οργάνωσε το Παράρτημα Ε.Α.Α.Σ.

Ηλείας σε καφετέρια του Πύργου. Στην εκδήλω-

ση παρευρέθησαν 100 περίπου μέλη μας με τις

οικογένειές τους. Τα έσοδα της εκδήλωσης δια-

τέθηκαν εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μητρόπολη

Ηλείας, καθώς την 18η Απριλίου το Τ.Σ. του Πα-

ραρτήματος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη

Ηλείας κ.κ. Γερμανό και του επέδωσε φάκελο με

τα έσοδα της φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε θερμά την

Ε.Α.Α.Σ. για την πρωτοβουλία της αυτή, ενώ από

πλευράς της Ε.Α.Α.Σ. ο πρόεδρος του Παραρτή-

ματος, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της

Ε.Α.Α.Σ., διαβεβαίωσε τον Σεβασμιότατο ότι θα

βρίσκεται πάντα στο πλευρό του στηρίζοντας

με όλες τις δυνάμεις της το πράγματι αξιόλογο

και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η

Ι.Μ. Ηλείας.

Το Παράρτημα εκμεταλλευόμενο τη συγκέν-

τρωση των μελών και σε συνεργασία με την

Τράπεζα Πειραιώς οργάνωσε ενημέρωσή τους

επί της Προγραμματικής Συμφωνίας του

Υ.Ε.Θ.Α., την οποία πραγματοποίησε η Δντρια

του υποκαταστήματος της τράπεζας στον Πύρ-

γο με ομάδα τριών συνεργατών της.

•Tην 6η Μαΐου, στο Στρατόπεδο της ΣΕΤ-ΤΗΛ

στον Πύργο, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη

λαμπρότητα η εορτή του Αγίου Γεωργίου, προ-

στάτη του Στρατού Ξηράς. Στην εκδήλωση πα-

ρέστησαν οι αρχές του Νομού και πλήθος κό-

σμου. Την Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών

Στρατού ν. Ηλείας εκπροσώπησε ο πρόεδρος

του παραρτήματος Ηλείας Ταξχος ε.α. Γεώργιος

Σταματόπουλος, ενώ παρέστησαν και πολλά

μέλη.

•Στις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε δοξολογία

και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων,

επ’ ευκαιρία της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πο-

λέμου. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος, Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος

Γεώργιος, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι. 

•Την 8η Μαΐου στην Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία εις μνήμη του Εθνομάρτυρα Αγ. Γρηγο-

ρίου του Ε’ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

•Την 9η Μαΐου στην εκδήλωση για τη λήξη

του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, όπου ο πρόεδρος

του Παραρτήματος κατέθεσε στεφάνι στο Μνη-

μείο των πεσόντων.

•Στις 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε Δοξολογία

και επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμη της Γενο-

κτονίας των Ποντίων. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε

ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, ο οποίος κα-

τέθεσε στεφάνι. 

Επίσης στα Λεχαινά πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση προς τιμή του Ήρωα Ανθλχου Πρατούνα

Χρήστου. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Αντιπρό-

εδρος του Παραρτήματος Ανχης (ε.α.) Κων-

σταντόπουλος Ιωάννης, ο οποίος κατέθεσε στε-

φάνι.

• Στις 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε Δοξολογία

και επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμη της Μάχης

της Κρήτης. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρό-

εδρος του Παραρτήματος, ο οποίος κατέθεσε

στεφάνι.

• Η εορτή των Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης

έδωσε την ευκαιρία στα μέλη μας να συναντη-

θούν για άλλη μία φορά αφού εόρταζε ο ιδιω-

τικός ομώνυμος Ναός του μέλους μας Λγου

(ε.α.) Τσιγκρέλη Αθανάσιου, οπότε πολλά μέλη

μας εκκλησιάστηκαν σε αυτόν τον Ναό.    

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1. Την 22-05-2016 ο Πρόεδρος

του Τ.Σ. του Παραρτήματός Αντ-

γος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευ-

στράτιος, και τα μέλη παρέστη-

σαν στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό

Μυτιλήνης για τις εκδηλώσεις

μνήμης της γενοκτονίας των Πον-

τίων. Ακολούθησε επιμνημόσυνη

δέηση στο άγαλμα της Μικρασιά-

τισας Μάνας. Ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος κατέθεσε δάφνινο

στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Δραστηριότητες Παραρτήματος Αγρινίου

ΕΑΑΣ Ν.Αιτωλ/νίας, Μηνός Μαΐου 2016

1. Την 5η Μαϊ 2016 ο Αντιπρόεδρος Υπ/νόμος

(τ.Χ) ε.α. Κασβίκης Δημήτριος με Μέλη της ΕΑΑΣ

Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, παρέστησαν εις την εορταστική

εκδήλωση προς Τιμή της Προστάτιδος Αγ. Ειρή-

νης, που έλαβε χώρα εις τον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου

ΑΓΡΙΝΙΟΥ (περιοχή Αγ. Ρηγανά). Την παραπάνω

εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποστρά-

των Σωμάτων Ασφαλείας ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

2. Την 6 8:00 Μαϊ 2016 ο Πρόεδρος Άνχης ε.α.

Τσακίρης Ηλίας παρέστη εις τον Επίσημο Εορτα-

σμό του ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Προστάτη του Στρατού Ξη-

ράς που έλαβε χώρα εις το Στρδο «Αντγου ΜΟΥ-

ΣΤΑΚΛΗ ΣΠΥΡΟΥ» του 2’39 ΣΕ της πόλεως του

Μεσολογγίου. Επίσης τίμησαν με την παρουσία

τους ο Υδκτής του 2’39 ΣΕ-Φρούραρχος Άνχης

(ΠΖ) Κατσαριώτης Δ., Επίσημοι Εκπρόσωποι Αρ-

χών (Στρκών-Σωμάτων Ασφαλείας), Φορέων κα-

θώς επίσης και οι: Ταξχος ε.α. Τσερπέλης Γ., Άν-

χης ε.α. Καπνιάρης Ν., Άνχης ε.α. Βαλτογιάννης

Γεωρ., Αστ/νόμος (τ.Χ) ε.α. Μελίστας Σπ. Πρό-

εδρος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙΟΥ.

Εν συνεχεία ακολούθησε επίδειξη οπλικών

συστημάτων με ενημέρωση και τέλος πραγμα-

τοποιήθηκε Δεξίωση εις το χώρο του κψμ ΤΟΥ

Στρδου, προς Τιμήν των παρευρισκόμενων.

3. Την 9η Μαϊ 2016 σύσσωμο το Τ.Σ. του Πα-

ραρτήματος παρέστη εις τις Θρησκευτικές και

Εορταστικές εκδηλώσεις (Εσπερινός-Λιτανεία),

εις Μνήμην του Μεγαλομάρτυρα Αγ. Χριστοφό-

ρου Πολιούχου της πόλεως του ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Επί-

σης τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές,

Επίσημοι εκπρόσωποι Αρχών (Πολιτικών-

Στρκών-Σωμάτων Ασφαλείας), Φορέων, Μέλη

της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ και πλήθος πιστών-επι-

σκεπτών.

4. Την 21η 19:00 Μαϊ 2016 ο Πρόεδρος με Μέ-

λη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ παρέστησαν εις τις

Θρησκευτικές και Εορταστικές εκδηλώσεις

(Εσπερινός-Λιτανεία) εις Μνήμην των Αγ.

Κων/νου και Ελένης, που έλαβαν χώρα εις τον

Ι.Ν. Αγ. Κων/νου εις την Δ.Ε.Αγ. Κων/νου ΑΓΡΙΝΙ-

ΟΥ. Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους η Αντι-

περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος κα Σταρακά, ο

Δήμαρχος ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Αντιδημάρχους, εκπρό-

σωποι Αρχών (Πολιτικών-Στρκών-Σωμάτων

Ασφαλείας), Φορέων και πλήθος πιστών-επι-

σκεπτών.

5. Την 22η Μαϊ 2016 ο Πρόεδρος Άνχης (ΠΖ)

ε.α. Τσακίρης Ηλίας με Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙ-

ΤΩΛ/ΝΙΑΣ, παρέστησαν εις την Εκδήλωση Μνή-

μης, προς Τιμήν των 120 εκτελεσθέντων την Μ.

Παρασκευή του 1944 από τους Γερμανούς, την

οποία Εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος ΑΓΡΙΝΙΟΥ

με την Π.Ο.Α.Ε.Α., παρουσία Αρχόντων-Φορέων

του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ και του Νομού-Επισήμους

εκπροσώπους (Στρκών-Σωμάτων Ασφαλείας-

Π.Υ.-Π.Α.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ), Αντιστασιακών Οργα-

νώσεων και Συγγενών-Φίλων των Θυμάτων. Η

Εκδήλωση περιελάμβανε: Δοξολογία εις τον Ι.Ν.

Αγ. Τριάδος και εν συνεχεία εις τον τόπο της Θυ-

σίας την «Πλατεία των 120»: Επιμνημόσυνη Δέη-

ση-Κεντρική Ομιλία-καταθέσεις Στεφάνων και

τέλος ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την

Φιλαρμονική του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ.



Στηρίξτε το EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

EΘNIKH HXΩΙΟΥΝΙΟΣ 2016 9 παραρτήματα

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου με σεμνή τελετή

που έλαβε χώρα στο Στρδο μονάδας στην

Ελευθ/πολη γιορτάστηκαν τα «20 χρόνια από

την επιχειρησιακή ένταξη της 193 Μοίρας

Πολλαπλών Εκτοξευτών».

Εκτός από το προσωπικό της Μοίρας στην

τελετή παρευρέθηκαν.

-Ο Δκτης 1ης Στρατιάς Ανγος Λεονταρης Κ.

-Ο Δκτης της ΧΧΤΘΜ Υπγος Σταματιάδης Γ.

-Ο Αντιπερειφερειάρχης Καβάλας κος Μαρ-

κόπουλος θ.

-Ο Σεβασμιότατος Μητροπολήτης Ελευθ/πο-

λης

-Ο Πρόεδρος του Τ.Σ της ΕΑΑΣ Παρ/τος Κα-

βάλας Ταξχος Τζατζάρης θ. μέλη του Τ.Σ, εκ-

πρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλή-

θος κόσμου.

ΚΟΖΑΝΗ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

1.  Την  6η Μαί. 2016, ο Πρόεδρος,

τα μέλη του Τοπικού ΔΣ και αρκετά

μέλη   του Παραρτήματος μας, πα-

ρέστησαν  ύστερα από πρόσκληση

της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ,  στον εορτασμό

του  Προστάτη Στρατού Ξηράς Αγίου

Γεωργίου, στο Στρατόπεδο  ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΟΜΑΧΩΝ στην Κοζάνη. 

2..Την  09 Μαί 2016, ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος, συμμετείχε

στον εορτασμό της Ημέρας Λήξης

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πα-

νελλαδικού εορτασμού της  Εθνικής Αντί-

στασης 1941-1944 κατά του ναζισμού και

φασισμού,  γιά την έμπρακτη απόδοση τιμής

προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές,

τους νεκρούς και τα θύματα του αγώνα του

ελληνικού λαού, εναντίον των εχθρικών

στρατευμάτων  κατοχής , όπου μετά την επί-

σημη δοξολογία και την επιμνημόσυνη  δέη-

ση  στο χώρο της προτομής του Παύλου Με-

λά, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.   Στε-

φάνι κατατέθηκε και από τον Πρόεδρο του

Παραρτήματος μας,  εκ  μέρους της ΕΑΑΣ.

3.   Από 26 έως 29 Μαί   2016,  το Παράρτη-

μα μας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμμα-

τισμό  του, σχεδίασε, οργάνωσε και πραγμα-

τοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία,  τετραήμερη

τουριστική εκδρομή στη Δυτική Θράκη-

Αδριανούπολη, με την συμμετοχή αρκετών

μελών, συγγενών και φίλων  του Παραρτή-

ματος μας  , σε συνολικό αριθμό σαράντα

δύο     ατόμων.  Είναι η έβδομη   κατά σειρά

εκδρομή που διοργανώνεται από το Παράρ-

τημα μας  τα τελευταία  επτά   χρόνια.  Σύμ-

φωνα με το πρόγραμμα μας  επισκεφθήκα-

με, πέραν της Αδριανούπολης  επί διήμερο,

όλες σχεδόν τις πόλεις της Δυτ. Θράκης, Κο-

μοτηνή με γεύμα στη ΛΑΦΚ, την Ορεστιάδα

ομοίως γεύμα στην ΛΑΦΟ, το Διδυμότειχο,

Σουφλί, Τυχερό με καφέ στη ΛΑΦΤ, συναντή-

σαμε τους τοπικούς Διοικητές κια συνφάγα-

με και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα,  την

Αλεξανδρούπολη με διανυκτέρευση και

ομαδικό γλέντι, καθώς και την Καβάλα  φθά-

νοντας αργά το βράδυ στην Κοζάνη. ασφα-

λώς πιό πλούσιοι σε γνώσεις και εμπειρία,

αλλά και αρκετά συγκλονισμένοι από την

ιστορία των πολύπαθων απο αρχαιοτάτους

χρόνους περιοχών και πόλεων που επισκε-

φθήκαμε,  ανανεώνοντας  παράλληλα   το

επόμενο ραντεβου μας για  μιά  τριήμερη

απόδραση  εσωτερικού, από 7-9 Οκτ. 2016,

στην  Ήπειρο.     

4.. Την  29η Μαί 2016, ο Ταξχος (ΔΒ) ε.α

Χρυσανθίδης Αναστάσιος, εκπροσωπώντας

τον Πρόεδρο που απουσίαζε,  μετέβει, ύστε-

ρα από πρόσκληση του Δήμου Εορδαίας

στην Τοπική Κοινότητα Φούφα Δήμου Εορ-

δαίας , όπου συμμετείχε στις εορταστικές

εκδηλώσεις προς τιμήν του Μακεδονομάχου

<Καπετάν Φούφα > και των συμπολεμιστών

του.  Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με Αρχιερατι-

κή Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό

Ναό Αγίας Παρασκευής, χοροστατούντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρε-

σπών, Φλωρίνης και Εορδαίας κ.κ. Θεκλήτου,

παρουσία των τοπικών, πολιτικών και στρα-

τιωτικών αρχών.  Ακολούθησε πομπή στην

πλατεία του χωριού, όπου στο Μνημείο Πε-

σόντων και στην προτομή του Μακεδονομά-

χου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση με προ-

σκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφά-

νων. Στεφάνι κατατέθηκε και από  τον Ταξχο

ε.α.,  εκ  μέρους της ΕΑΑΣ.   Εκφωνήθηκε ο

πανηγυρικός της ημέρας, αποδόθηκαν

ύμνοι, ποιήματα και αφιερώματα στον Καπε-

τάν Φούφα και τους συμπολεμιστάς του και

οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παρέλα-

ση,  προ των επισήμων, των μαθητών σχο-

λείων, Μακεδονομάχων και Προσκόπων και

παράθεση  σχετικής δεξίωσης. 

5. Την  8η Ιουν. 2016,  ο Πρόεδρος και  αρ-

κετά μέλη του Παραρτήματος μας, παρευ-

ρέθησαν, ύστερα από πρόσκληση του Διοι-

κητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, στο χώρο του κι-

νηματοθέάτρου της ΛΑΦΚ   και  παρακολού-

θησαν ημερίδα με θέμα "Οι Μονάδες Εθνο-

φυλακής στο Σύγχρονο επιχειρησιακό Περι-

βάλλον", με αξιόλογες εισηγήσεις  που κά-

λυψαν με ιδιαίτερη επιτυχία το θέμα .

6.   Την  26η Ιουν. 2016,  ο Πρόεδρος και

αρκετά μέλη του Παραρτήματος μας, προ-

ερχόμενα κυρίως εκ της ΕΛΑΣ, παρευρέθη-

σαν ύστερα από  πρόσκληση του  Γενικού Πε-

ριφερειακού Αστυνομικού Διευθυντού Δυτι-

κής Μακεδονίας, στον εορτασμό της Ημέρας

Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, που σύμφωνα με το πρόγραμμα, τε-

λέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στον

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζά-

νης, καθώς και δοξολογία , αναγνώστηκε η

Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ.  

Την Πέμπτη 05 Μαΐου ο Πρόεδρος του

Τ.Σ. Αντγος ε.α. Μπούρας Βασίλειος και

μεγάλος αριθμός μελών του Παραρτή-

ματος προερχόμενα από την ΕΛ.ΑΣ., πα-

ρέστησαν στη Θεία λειτουργία στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της

Θεοτόκου στη Λαμία για τον εορτασμό

της Αγίας Ειρήνης, Προστάτιδος της Ελ-

ληνικής  Χωροφυλακής.

Την Παρασκευή 06 Μαΐου ο Πρόεδρος

του Τ.Σ.  συνοδευόμενος από τον Αντι-

πρόεδρο και μεγάλο αριθμό μελών του

Παραρτήματος παρέστησαν στην τελετή

εορτασμού του Μεγαλομάρτυρα Αγίου

Γεωργίου προστάτη του Στρατού Ξηράς

που πραγματοπιήθηκε στο Στρδο ¨ΑΘ.

ΔΙΑΚΟΥ - ΣΧΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ¨ στη Λαμία.

Την Κυριακή 08 Μαΐου το Παράρτημα

συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγ-

ματοποιήθηκαν στη Γραβιά του ν. Φωκίδος

για την επέτειο εορτασμού της μάχης

στο ομώνυμο χάνι. Στεφάνι εκ μέρους

της Ε.Α.Α.Σ. κατέθεσε ο Υπγος ε.α. Γεωρ-

γίου Νάκος που κατάγεται από την πε-

ριοχή.

Την Δευτέρα 09 Μαΐου, ημέρα λήξης

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο

Αντιπρόεδρος του Τ.Σ. Ταξχος ε.α. Τσιλαλής

Νικόλαος παρέστη στις εκδηλώσεις για

την ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού των

Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστα-

σης που τελέστηκαν στη Λαμία και κατέ-

θεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αθα-

νασίου Διάκου στην ομώνυμη πλατεία

της πόλης.

Την Τετάρτη 11 Μαΐου ο πρόεδρος του

Τ.Σ. και μέλη του Παραρτήματος, παρα-

κολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου

¨Μιναρέδες, οι λόγχες του Ισλάμ στην

Ευρώπη¨ του Στρατιωτικού Δικαστή Χρή-

στου Τσιαχρή που έλαβε χώρα στο Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων. 

Την Κυριακή 15 Μαΐου αντιπροσωπεία

του Παραρτήματος παρέστη στις εκδη-

λώσεις εορτασμού της τοπικής εορτής

«ΔΙΑΚΕΙΑ», σε ανάμνηση της μάχης της

Αλαμάνας και του μαρτυρικού θανάτου

του Αθανασίου Διάκου που πραγματοποι-

ήθηκαν στη Λαμία.

Την Κυριακή 22 Μαΐου αντιπροσωπεία

του Παραρτήματος παρέστη στις εκδη-

λώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελ-

λήνων του Πόντου που πραγματοποιήθη-

καν στη Λαμία.

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου ο Αντιπρό-

εδρος του Τοπικού Συμβουλίου και μέλη

του Παραρτήματος παρέστησαν στην τε-

λετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων

οπλιτών της 2016 Γ’ ΕΣΣΟ που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Κ.Ε.Υ.Π.. Στην παραπάνω

τελετή παρέστη κι ο επίτιμος Αρχηγός

ΓΕΕΦ - Δκτης ΑΣΔΕΝ Στρατηγός ε.α. Νικο-

λοδήμος Αθανάσιος. 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

H εορτή των Αγίων Πάντων έχει καθιε-

ρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία ως

ημέρα τιμής στους απόστρατους αστυ-

νομικούς, για την επιβράβευσή τους και

την αναγνώριση της προσφοράς τους

στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και

γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, κατά

τη διάρκεια της θητείας τους.

Για το σκοπό αυτό, τελέστηκε την Κυ-

ριακή 26/6/2016 δοξολογία υπέρ των

απόστρατων αστυνομικών στον Ι.Μ. Ναό

Αγίων Κων/νου και Ελένης Καρδίτσας.

Παράλληλα, αναγνώστηκε η ημερήσια

διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου ΤΣΟΥ-

ΒΑΛΑ.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν εκ μέρους

της Ε.Α.Α.Σ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο

Αντιπρόεδρος Ανχης ε.α Καρακαξάς

Κων/νος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυ-

νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκ-

πρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων

του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,

καθώς και πλήθος αποστράτων και εν

ενεργεία αστυνομικών.
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Ένας Ευπατρίδης Αξιωματικός

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚHΣ
Ο ιδρυτής και πρώτος Αρχηγός των Μονάδων Καταδρομών (1946 -1956)

ΟΥποστράτηγος Ανδρέας Καλίνσκης υπήρξε ένας από τους

εκλεκτούς αξιωματικούς και εξαίρετους πολεμιστές τον

Ελληνικού Στρατού και μάλιστα σε μία από τις πλέον ταραχώδεις

περιόδους της νεότερης Ιστορίας της πατρίδας μας, όπως

ήταν αυτή μεταξύ των ετών 1909 —1949. Η δε ζωή και η

δράση του συνδέθηκαν στενά με όλους τους αγώνες του

Έθνους εκείνης της περιόδου.

Καταγόταν από αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια και

ήταν γιος τον Αντιστρατήγου Ιππικού Ανδρέα

Καλίνσκη - Ροΐδη και αδελφός της Μαρίας,

συζύγου τον Στρατάρχη Αλέξανδρου Πα-

πάγου. Ο από τη γιαγιά προπάππος του,

ήταν ο Πολωνός πατριώτης, πολιτικός αυ-

τοεξόριστος στην Ελλάδα, Ανδρέας Κα-

λίνσκη (ς), Γραμματέας τον βασιλιά Όθωνα

και μετέπειτα τον Γεωργίου A’.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμ-

βρίου 1895, όπού και τελείωσε τις γυμνα-

σιακές του σπουδές. Στις 23 Νοεμβρίου

1911, σε ηλικία 16 ετών, εισήλθε 3ος,

ύστερα από εξετάσεις, στο Στρατιωτικό

Σχολείο Ευελπίδων (ΣΣΕ), ακολουθώντας

τα βήματα του πατέρα του.

Λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο νικηφόρος

A’ Βαλκανικός Πόλεμος (1912-1913) και

συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου 1912

εξήλθαν από το Σχολείο, λόγω επιστρα-

τεύσεως, οι Ευέλπιδες της ΙVης Τάξης ως

Ανθυπολοχαγοί και οι της ΙΙΙης ως Ανθυπασπιστές, ενώ στις

25 Σεπτεμβρίου οι Ευέλπιδες της ΙΙης Τάξης ονομάστηκαν

Λοχίες Πεζικού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ανδρέας Καλίν-

σκης- και αμέσως τοποθετήθηκαν σε Συντάγματα Πεζικού

(εκστρατείας).

Έτσι, ο Εύελπις - Λοχίας Καλίνσκης έλαβε μέρος σε όλες

τις επιθετικές επιχειρήσεις του 1ου Συντάγματος Πεζικού

(Vης Μεραρχίας), στο οποίο είχε τοποθετηθεί ως Διμοιρίτης.

Στο B’ Βαλκανικό Πόλεμο (1913) συμμετείχε ως Ανθυπασπιστής,

τοποθετημένος στο Έμπεδο τον 1ου Συντάγματος Πεζικού,

χωρίς όμως να λάβει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Επι-

στρέφοντας στη Σχολή, φοίτησε και πάλι για ένα περίπου

χρόνο, έδωσε απολυτήριες εξετάσεις και κατατάχθηκε οριστικά

στο Ιππικό ως Ανθυπίλαρχος (23 Αυγούστου 1914). Όμως σ’

αυτόν τον πόλεμο είχε και ένα σοβαρό ατύχημα: Προσβλήθηκε

από τυφοειδή πυρετό, ο ο- ποίος του δημιούργησε ωτο-

σκλήρυνση με συνέπεια τη μόνιμη βαρηκοΐα. Δεν τον εμπόδισε

ωστόσο να παραμείνει στο στράτεύμα.

Από τον Αύγουστο τον 1914 μέχρι τον Αύγουστο τον 1917

υπηρέτησε στο 3ο Σύνταγμα Ιππικού. Δυστυχώς, ο από το

1916 Εθνικός Διχασμός υπήρξε η αιτία να αποταχθεί, όπως

και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, για πολιτικούς λόγους, και να

παραμείνει, ως Υπίλαρχος, εκτός υπηρεσίας επί μια περίπου

τριετία. 

Επανήλθε αμέσως μετά τις Βουλευτικές εκλογές τον Νο-

εμβρίου 1920 και δύο μήνες αργότερα τοποθετήθηκε ως

Ίλαρχος στην Ελληνική Στρατιά της Μικράς Ασίας, όπου δια-

κρίθηκε σε όλες τις επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις της

Ταξιαρχίας Ιππικού και του 3ου Συντάγματος Ιππικού μέχρι και

τα έσχατα αμυντικά ερείσματα των υπολειμμάτων της υπο-

χωρούσης Στρατιάς (χερσόνησος Ερυθραίας).

Στη μάχη του Ουτς Σεράι (5 Ιουλίου 1921), όπου πολέμησε

με γενναιότητα και αυτοθυσία, τραυματίσθηκε σοβαρά δύο

φορές από πυροβόλο όπλο, ως διοικητής της 1ης Επιλαρχιας

του 3ου Συντάγματος Ιππικού. Από το τέλος Δεκεμβρίου 1921

είχε προαχθεί στο βαθμό τον Επιλάρχου.

Αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή, υπηρέτησε

στη Μεραρχία Ιππικού της Στρατιάς του Έβρου και συνέχεια

σε διάφορες μονάδες τον Ιππικού ως Επίλαρχος.

Τον Αύγουστο του 1924 τέθηκε και πάλι σε Απόταξη «λόγω

ανιάτου νοσήματος» -πολύ πιθανόν για πολιτικούς λόγους.

Έτσι βρέθηκε για δεύτερη φορά εκτός στρατεύματος, όπου

και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα (1924 -1940).

Στην περίοδο αυτή και με αντίστοιχα διατάγματα, αρχικά με-

τατέθηκε από την Απόταξη σε «Τιμητική Αποστρατεία» (λόγω

της χρόνιας βλάβης της ακοής του) και αργότερα στην κατά-

σταση της «Πολεμικής Διαθεσιμότητας» (Β’ Κατηγορίας). Τότε

και για ένα χρονικό διάστημα εργάσθηκε στην Εταιρεία

Ελληνικού Πυριτιδοποιείου (Μποδοσάκη).

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 και μόλις κηρύχθηκε ο Ελληνοϊ-

ταλικός Πόλεμος, ο Επίλαρχος Π.Δ. Ανδρέας Καλίνσκης

ζήτησε εθελοντικά την ανάκλησή του στην ενεργό υπηρεσία

και την άμεση μετάθεσή τον στο μέτωπα. Η αίτησή του έγινε

δεκτή και την 1η Νοεμβρί ου βρέθηκε, ως έφεδρος εκ

μονίμων, στην πρώτη γραμμή τον μετώπου με την A’ Ομάδα

Αναγνωρίσεως (Ιππικού). Η πράξη του αυτή χαρακτηρίζεται

περισσότερο ιπποτική, αν αναλογιστεί κανείς ότι συμμαθητές

τον από το ΣΣΕ ήταν Μέραρχοι. 

Απ’ αρχής μέχρι τέλους τον Πολέμου

(1 Νοεμβρίου 1940 - 29 Απριλίου 1941),

έλαβε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις του

Α’ Σώματος Στρατού, αρχικά με την A’

Ομάδα Αναγνωρίσεως και από τον Ια-

νουάριο τον 1941 ως διοικητής της VΙIlης

Επιλαρχίας Ιππικού (Α’ ΣΣ). Και τότε δια-

κρίθηκε.

Κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής

της πατρίδας μας, ο Επίλαρχος Καλίνσκης

δεν παρέμεινε αδρανής αλλά, αντίθετα,

από πολύ νωρίς αποφάσισε να διαφύγει

στη Μέση Ανατολή, Την απόφασή του

αυτή την πραγματοποίησε τον Ιανουάριο

του 1942, όταν κατόρθωσε με πολλούς

κινδύνους και ταλαιπωρίες να φύγει κρυφά

από την Αθήνα και, μέσω Τουρκίας, να

φτάσει στην Αίγυπτο. Εκεί, τοποθετήθηκε,

αρχικά στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία και

λίγο αργότερα (Σεπτέμβριος 1942) στον

μόλις τότε συγκροτηθέντα Ιερό Λόχο, ύστερα από αίτηση

του ιδίου και επιλογή του από το Συνταγματάρχη Πεζικού Χρι-

στόδουλο Τσιγάντε, διοικητή τον Λόχου.

Στο μεταξύ ανακλήθηκε (27 Φεβρουαρίου

1942) και πάλι στην ενεργό υπηρεσία,

ως έφεδρος εκ μονίμων, και λόγω της

συμμετοχής του στον Ελληνοϊταλικό

Πόλεμο 1940-41, προήχθη στο βαθμό

του Αντισυνταγματάρχη.

Με τον Ιερό Λόχο, πολέμησε στην

εκστρατεία στην Τυνησία και σε όλες

τις καταδρομικές επιχειρήσεις του στα

Νησιά τον Αιγαίου Πελάγούς και στη

Δωδεκάνησο μέχρι τον Ιούλιο του 1945.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι,

παρά την ηλικία του, έγινε αλεξιπτωτιστής

το 1942 κατ έλαβε μέρος στην από αέ-

ρος καταδρομή στη νήσο Σάμο (Οκτώ-

βριος - Νοέμβριος 1943) ως επικεφαλής

διακοσίων Ιερολοχιτών αλεξιπτωτιστών.

Για την ηρωική, τέλος δράση του με

τον θρυλικό Ιερό Λόχο, ο Καλίνσκης

προήχθη επ’ Ανδραγαθία στο βαθμό  του Συνταγματάρχη,

τον Απρίλιο του 1944.

Τον Αύγουστο τον 1945 και λίγο πριν από τη διάλυση του

Ιερού Λόχου, ο Συνταγματάρχης Καλίνσκης πρότεινε στην

τότε Στρατιωτική Ηγεσία τη συγκρότηση και οργάνωση μιας

“Δυνάμεως Καταδρομών” επιπέδου Ταξιαρχίας, με πρότυπο

τις μέχρι τότε Βρετανικές Μονάδες Καταδρομών. Η πρότασή

τον έγινε δεκτή, αλλά δεν είχε συνέχεια.

Ένα περίπου χρόνο αργότερα (Αύγουστος 1946) και όταν

είχαν ήδη αρχίσει οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ στρατιωτικών

τμημάτων και ατάκτων ομάδων ανταρτών, υπέβαλε, ευρι-

σκόμενος στη διάθεση τον ΓΕΣ, λεπτομερή εισήγηση για τη

συγκρότηση κατ οργάνωση των πρώτων ανεξάρτητων Λόχων

Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Αυτή τη φορά η πρότασή του

είχε συνέχεια και η διαταγή για τη συγκρότηση των πρώτων

40 ΛΟΚ του Ελληνικού Στρατού εκδόθηκε το Δεκέμβριο τον

ίδιου χρόνου. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται οι «Δυνάμεις

Καταδρομών». Από τότε και μετά συγκροτήθηκαν προοδευτικά:

το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ),

άλλοι 40 ΛΟΚ, οι Μοίρες και οι Ταξιαρχίες Καταδρομών και

για λίγο χρόνο η ΙΙΙη Μεραρχία Καταδρομών (Πεζικού), οι

οποίες έλαβαν μέρος, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία

με άλλες μονάδες στις πολεμικές επιχειρήσεις 1947 - 49 με ει-

δικές και δύσκολες αποστολές. Με τους υπέροχους αγώνες

τους, οι Μονάδες Καταδρομών συνέχισαν την παράδοση του

Ιερού Λόχου και δημιούργησαν, δικαιολογημένα, ένα θρύλο

γύρω από το όνομά τους και τη δράση τους.

Σε όλη την παραπάνω χρονική περίοδο, ο Ανδρέας Καλίνσκης

υπήρξε ακούραστος μαχητής. Προαχθείς τον Απρίλιο του

1949 σε έφεδρο εκ μονίμων Υποστράτηγο, με ένα μικρό επι-

τελείο, ήταν ο ακάματος αρχηγός όλων αυτών των διακεκρι-

μένων μονάδων, των οποίων η μεγάλη προσφορά στην

υπηρεσία του Έθνους αναγνωρίσθηκε ακόμη και από τον

τότε βασιλιά Παύλο, ο οποίος έστειλε το εξής ιδιόχειρο

μήνυμα προς τον Στρατηγό τους :

«Οι ΛΟΚ απέσπασαν τον θαυμασμόν όλων. Υπήρξαν

πάντοτε πιστοί εις το καθήκον,τολμηροί, ταχείς και ακούραστοι» 

Μετά το τέλος των Επιχειρήσεων, ο Υποστράτηγος Ανδρέας

Καλίνσκης παρέμεινε αρχηγός των Δυνάμεων Καταδρομών,

συνεχίζοντας να καταβάλει άοκνες προσπάθειες για τη

βελτίωση και ανάπτυξή τους, με δική του δε εισήγηση, συγ-

κροτήθηκε και λειτούργησε από το Μάρτιο του 1955, η Σχολή

Αλεξιπτωτιστών.

Στην τριετία 1950-53, με πρωτοβουλίες τον Στρατηγού και

συνεχείς προσπάθειές του, οι Μονάδες Καταδρομών ανήγειραν

βόρεια ταν Στρατοπέδου του τότε Κέντρου Εκπαιδεύσεώς

τους (ΚΕΜΚ) (Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης) “εις μνήμην”

των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών τούς, δύο απέριττα

έργα: τα ένα είναι το γραφικό εκκλησάκι ταν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΙ’ΓΙΟΥ

(των ΛΟΚ) και το άλλο το λιτό, αλλά επιβλητικό, “Μνημείο

των Πεσόντων. Καταδρομέων”. .

Τη Δευτέρα 21 Μαΐου 1956, ο Υποστράτηγος Ανδρέας Κα-

λίνσκης, Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών και ταυτόχρονα

Αρχηγός τον Στρατιωτικού Οίκου ταν βασιλιά Παύλου, πέθανε

στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» από καρκίνο τον πνεύμονα

σε ηλικία 61 ετών. Την επομένη μέρα κηδεύτηκε, φορώντας

τον πράσινο μπερέ που τόσο πολύ αγάπησε και τίμησε.

Ένας γενναίος πολεμιστής έφυγε. Τον αποχαιρέτησαν, όπως

του άξιζε, πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι,

αλλά κυρίως ci συμπολεμιστές του Ιππείς,

Ιερολοχίτες κατ Καταδρομείς και εμείς η

νεώτερη τότε γενιά των αξιωματικών των

Μονάδων Καταδρομών.

Για την εθελοντική παρουσία και προ-

σφορά του Στρατηγού Ανδρέα Καλίνσκη

σε όλους τους αγώνες του Έθνους 1912-

1949 και για τις μέχρις αυτοθυσίας ηρωϊκές

πράξεις του στα πεδία των μαχών, η Πα-

τρίδα τον τίμησε, κατά καιρούς, εκτός

από τα πολλά παράσημα, με τις εξής

ηθικές αμοιβές:

•Προαγωγή επ’ Ανδραγαθία στο βαθμό

του Συνταγματάρχη.

•Πέντε (5) Χρυσά Αριστεία Ανδρείας.

•Τρείς (3) Πολεμικούς Σταυρούς (Α’, B’

και Γ’ Τάξης).

•Τρία (3) Μετάλλια Εξαιρέτων-Πράξε-

ων

•Δυο (2) Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας (Γ’ και Δ’ Τάξης).

Ο βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος ΣΤ’ του απένειμε: το

ανώτερο Βρετανικό Πολεμικό «Παράσημο της Διακεκριμένης

Υπηρεσίας» (DSO) και οι βρετανικές “Δυνάμεις Καταδρομών”

(“Raiding Forces”) τις “Πτέρυγες Επιχειρήσεων” (Αλεξιπτωτιστού)

για την εκτέλεση πολεμικού άλματος στην κατεχόμενη νήσο

Σάμο.

Ο δε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Χάρρυ Τρούμαν του απένειμε, ως διοικητού των Ελληνικών

Μανάδων Καταδρομών (1947-1949), το Παράσημο “ Της Λε-

γεώνος της Αξίας” (“Τhe Legion of Merit”).

Οι Μονάδες Καταδρομών, για να τιμήσουν τη μνήμη ταν

ιδρυτή και πρώτου Αρχηγού τους, έδωσαν τα όνομά του στο

μεγαλύτερο Στρατόπεδό τους, που λειτουργεί σήμερα στη

Νέα Πέραμο Αττικής (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων

– ΚΕΕΔ) και μέσα σε αυτό και σε περίοπτη θέση τοποθέτησαν

την προτομή του.

Ο Στρατηγός Ανδρέας Καλίνσκης, που στη μακροχρόνια

αλλά και πολυτάραχη σταδιοδρομία του, ως Αξιωματικός,

αποτέλεσε το πρότυπο του “πιστού, φιλότιμου και

γενναίου”στρατιώτη, πρέπει να παραμείνει παράδειγμα προς

μίμηση για όλα τα στελέχη του στρατού μας-

Γράφει ο

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
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Ό
λοι ανεξαιρέτως, με

αγανάκτηση και πάθος

αποφαίνονται, ότι η ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗ και οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ στην Ελ-

λάδα, έχουν φθαρεί ανεπανόρ-

θωτα, και έχουν χάσει την κάποια

ακτινοβολία που διέθεταν κάποτε.

Όλοι διατείνονται ότι οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

είναι ανάλγητοι, ψεύτες, μικροί κι’

αποτυχημένοι, ενώ η ΠΟΛΙΤΙΚΗ είναι η

μέθοδος της σύγχυσης, της αγανά-

κτησης και παραπλάνησης.

Όποιον κι’ αν ρωτήσεις, στο σπίτι,

στο καφενέ και τυχαίως στο δρόμο,

περίπου την ίδια απάντηση θα σου

δώσει. Μικρός ή μεγάλος, πλούσιος ή

φτωχός, μορφωμένος ή αμόρφωτος,

στη σχετική ερώτηση περοφρονητικά

απαντά, φτύνει στον κόρφο του και οι

μορφασμοί που κάνει, δεν είναι καθό-

λου κολακευτικοί. Είναι κοινή πεποί-

θηση, ότι αυτές οι δύο λέξεις στις μέ-

ρες μας, σημαίνουν κάθε τι το αρνητι-

κό, το αναξιοπρεπές και το γελοίο.

Δυστυχώς τέτοιο κατάντημα δεν το

περίμενε κανείς.

ΚΑΠΟΤΕ η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ήταν κτήμα και

αλώνι μόνο για τους Πολιτικούς και

για μερικούς άλλους, που είχαν μερά-

κι με τις ιδιοτροπίες και τους καϋμούς

της.

Ήταν  χώρος δύσκολος, απρόσιτος,

μα και μαγνητικός συνάμα.

Ήταν μια περιοχή που εξέπεμπε

φόβο και ιδιαιτερότητα.

Ήταν λουσμένη από μυστήριο, από

μισοσκόταδο και οι περισσότεροι

απέφευγαν το πλησίασμα και το άγ-

γιγμά της. Τη θεωρούσαν αναγκαίο

κακό.

Στα σαλόνια και τις συγκεντρώσεις,

έπρεπε νάταν κανείς καταρτισμένος

πολύ, για να νιώσει τα νοήματά της.

Έδειχνε δύσκολη και ασαφής.

Έπρεπε να είσαι ετοιμόλογος, ευέ-

λικτος κι’ ικανός γι’ απίθανες αναλύ-

σεις και σωστές εκτιμήσεις και προ-

βλέψεις, για να δείξεις ότι ξέρεις πολι-

τική.

Χώρος με πλούσιο πεδίο δράσης,

γι’ ανθρώπους με πλούσιο πνεύμα,

έτοιμους για θυσίες και για ρίσκα.

ΚΑΠΟΤΕ οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ είχαν αξιοπι-

στία και αποδοχή.

• Είχαν φωτοστέφανο ανωτερότη-

τας και μυστηρίου.

• Έκαναν πάντα εκπομπή σοβαρό-

τητας και αξιοπρεπείας.

• Έδειχναν ειδήμονες και πολεμι-

στές για το σύνολο.

• Δεν δίσταζαν ν’ αντιδράσουν δυ-

ναμικά, στην αδικία, στον εμπαιγμό,

στο σκάνδαλο και την ανηθικότητα.

• Απέφευγαν να ζουν πολυτελώς

και προκλητικώς. Δεν ήσαν δραχμο-

φονιάδες. Έμπαιναν πλούσιοι και

έβγαιναν φτωχοί.

• Ήσαν διάκονοι της Πατρίδας και

κήρυκες της ιστορίας της.

• Στη θέα τους οι πάντες σιωπού-

σαν με σεβασμό, άκουγαν με σεβα-

σμό και με σεβασμό τους χαιρετού-

σαν. Είχαν κύρος και σοβαρότητα.

• Ο ανδρισμός και η αξιοπρέπεια,

ήσαν τα μοναδικά τους όπλα, μέσα κι’

έξω από τη βουλή. Έβλεπαν πολύ

μπροστά και είχαν νεύρο

και όραμα.

Σήμερα; Τι συμβαίνει

σήμερα;

Τώρα συμβαίνει το αν-

τίθετο. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ και ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗ σαν λέξεις, σαν

νόημα και ουσία κατάν-

τησαν να γίνουν, αν δεν

έγιναν, ύβρις και κόλα-

φος. Σήμερα ισχύει “είσαι πολιτικός;

φτου σου καραγκιόζη”

Όλοι μιλούν γι’ αυτή και γι’ αυτούς,

με τα χειρότερα λόγια. Κανείς δεν δεί-

χνει εμπιστοσύνη και πίστη. Η ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗ έγινε το πιο γνωστό άθλιο παιχνίδι.

Έτσι τουλάχιστον δείχνει. Δεν είναι

μόνο των ολίγων, αλλά σχεδόν όλων,

αφού οι πάντες εύκολα πολιτολο-

γούν, όπως εύκολα ποδοσφαιρολο-

γούν. Έπαυσε προ πολλού να εκπέμ-

πει αλήθειες και ορθά μηνύματα. Δεν

έλκει και δεν νουθετεί. Τείνει, από επι-

στήμη (;) που είναι και Τέχνη, να γίνει

ιδανική μέθοδος εύκολου πλουτι-

σμού και εύκολης αναρρίχησης. Μιας

αναρρίχησης ύποπτης και ξεδιάντρο-

πης.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ πλέον δεν είναι απρό-

σιτοι και απλησίαστοι. Χλευάζονται,

κατηγορούνται, υβρίζονται συχνά δη-

μόσια και κάθε φορά απολογούνται

ύποπτα και ανόητα. Τις πιο πολλές

φορές φέρονται σαν Αρσακειάδες.

Σιωπούν με θεατρική κατανόηση, γε-

λούν ψεύτικα, συμφωνούν με όλους

και υποκλίνονται με εμετική συγκατά-

βαση, γιατί γνωρίζουν την τιμωρία της

ψήφου. Δεν έχουν συναίσθηση της

σοβαρότητας και του έργου τους, δεί-

χνουν δουλική υπακοή στο κόμμα

τους και πάσχουν σοβαρά από προβο-

λίτισα. Έλκονται, ρυμουλκούνται και

σύρονται σαν μωρές παρθένες.

Δυστυχώς. Σήμερα ΠΟΛΙΤΙΚΗ είναι

να λες κάτι, όταν δεν έχεις να πεις τί-

ποτα. Είναι η τέχνη του έτσι και του

αλλιώς. Σήμερα  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ είναι να μη

λες τίποτα και να δείχνεις ότι λες κάτι.

Είναι ο άνρθρωπος του τώρα, του τό-

τε, του αύριο και του ποτέ. Δηλαδή

ένα χάος. Άραγε τι συμβαίνει; Γιατί

όλα ήλθαν τα πάνω κάτω; Γιατί ξέπε-

σαν όλα τόσο πολύ; Γιατί η λάβα του

μηδενισμού τα σκέπασε όλα; Γιατί χά-

θηκε η ακτινοβολία και ο μαγνητι-

σμός; Γιατί εκείνη η φλόγα που μόνιμα

φώτιζε, τώρα ίσα που φαίνεται; Γιατί

δεχόμαστε τώρα να μας φωτίζουν το

δρόμο πυγολαμπίδες;

Μήπως άλλαξαν οι ρυθμοί, οι καιροί

και οι κανόνες;

Μήπως γίναμε κοντόφθαλμοι, ημι-

μαθείς και κενόδοξοι;

Μήπως ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ γυ-

μνώθηκαν ξαφνικά και φάνηκε μεγα-

λοπρεπώς η κενότητα και η μηδαμι-

νότητά τους;

Άραγε δεν υπάρχει όμορφο και ελ-

πιδοφόρο μέλλον; Δεν υπάρχει ελπί-

δα; Δεν υπάρχει φως στο τούνελ; Εί-

μαστε καταδικασμένοι σ’ αυτό τον ξε-

πεσμό και σ’ αυτό το κατάντημα;

Προς Θεού! Δεν χάθηκαν όλα.

Αυτή η ελπίδα έμεινε μόνο. Αυτή

μας οδηγεί, μας δείχνει το σωστό το

δρόμο και μας υπόσχεται ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Βέβαια μετά Χριστόν και δύσκολη εί-

ναι και συζητήσιμη, αλλά όπως και να

‘χει το πράγμα στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ποτέ μη

λες ποτέ...

Πολιτική και πολιτικοί

Γράφει ο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΘΑΚΟΣ

Υποστράτηγος (ΤΘ) ε.α.

Τον τελευταίο καιρό και μάλιστα τον παρελθόντα

Μάιο, η επιθετικότης της Τουρκίας έναντι της

Χώρας μας, έχει επικινδύνως ενταθεί. Αυτή, εκ-

δηλούται κατά ποικίλους τρόπους, τόσον στο δι-

πλωματικό πεδίο, όσον και στην επίδειξη ενόπλου

δυνάμεως, θεωρουμένης οιονεί ως μορφή ψυχρού

πολέμου, απειλούσα ευθέως τον αντίπαλο. Εν-

δεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα γεγονότα:

(1) την 11ην Μαΐου, εδημοσιεύθη επιστολή της

Τουρκίας αποσταλείσα στον Γεν. Γραμματέα του

Ο.Η.Ε., δια της οποίας οι Τούρκοι οριοθετούν αυ-

θαιρέτως την -κατ’ αυτούς- Τουρκική υφαλοκρηπίδα

και κατά προέκταση την αντίστοιχη Α.Ο.Ζ. (Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη), στην θαλάσσια περιοχή

της Ανατολικής Μεσογείου, Δυτικά του 32ου με-

σημβρινού και μέχρι του 25ου τοιούτου. Τοιούτο-

τρόπως, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα εξωτερικά

όρια της Τουρκικής υφαλοκρηπίδος, ακολουθούν

την μέση γραμμή μεταξύ των Τουρκικών και Αιγυ-

πτιακών ακτών. Με την ανωτέρω οριοθέτηση,

αυτή (η Τουρκία) αμφισβητεί, δηλαδή αγνοεί σκο-

πίμως, περιοχές

της Κυπριακής

Α.Ο.Ζ., ως επίσης

το Καστελλόριζο,

ως μέρος της Ελ-

ληνικής Επικρατεί-

ας, καθώς και τα

νησιά μας του Ανατολικού

Αιγαίου, τα οποία ανέκα-

θεν εποφθαλμιά.

(2) Οι κατακτητικές αυ-

τές βλέψεις της Τουρκίας

έναντι της Χώρας μας, συνδέονται άμεσα με την

εκτοξευθείσα από τίνων ετών και διατηρουμένην,

εισέτι, απειλή πολέμου (casus belli), εάν επεκτεί-

νουμε τα χωρικά ύδατα του Κράτους μας στα 12

ν.μ., πράγμα που, κατά το διεθνές δίκαιο, συνιστά

αναφαίρετο δικαίωμά μας. Ωσαύτως, αμφισβητούν

και το εύρος του Εθνικού εναερίου χώρου της

Χώρας μας, των 10 ν.μ. (σήμερον) και δυναμένου

να αυξηθεί, κατά το διεθνές δίκαιο, στα 12 ν.μ.

Εξ’ αυτής της αυθαιρέτου και παρανόμου αμφι-

σβητήσεως, έπονται οι πολλαπλές και προγραμ-

ματισμένες παραβιάσεις του εθνικού ημών εναερίου

χώρου, από Τουρκικά μαχητικά, τα οποία προκλη-

τικώς υπερίπτανται, άνωθι και Ελληνικών νήσων

του Αιγαίου. Ομοίως, Τουρκικά πολεμικά σκάφη

αλωνίζουν στο Αιγαίο και κατά σύστημα και από

σκοπού, παραβιάζουν με ιδιάζουσα θρασύτητα

τα χωρικά μας ύδατα, σε σημείο που να απειλούν

Ελληνικά αλιευτικά και να περιπολούν, ακόμη,

εγγύς Ελληνικών λιμένων.

Ιδιαιτέρως προκλητικοί γίνονται στη σχεδίαση

Τουρκικών αεροναυτικών ασκήσεων, διεξαγομένων

για να αμφισβητήσουν την Ελληνική επικράτεια,

σε περιοχές που έχουν αναγάγει σε στρατηγικούς

τους στόχους. Σε πρόσφατη, μάλιστα, αεροναυτική

των άσκηση, προσεκάλεσαν (!) την Σαουδική Αρα-

βία, όπως συμμετάσχη δι’ αναλόγων αεροναυτικών

Μονάδων της.

Ο σκοπός και η τακτική των Τούρκων είναι πρό-

δηλοι. Ήτοι: διεθνοποιούν τις εις βάρος της χώρας

μας κατακτητικές των βλέψεις, τις οποίες εντέχνως

εμφανίζουν ως “ανεπίλυτες διμερείς διαφορές

μας” όπως λ.χ οι περί “γκρίζων ζωνών”, δόλιοι

ισχυρισμοί των. Προ ημερών, ακόμη, ανέσυραν

την προ εικοσαετίας (1996) πτώση Τουρκικού μα-

χητικού στο Αιγαίο, την οποία τώρα, μετά 20

χρόνια, εμφανίζουν ως κατάρριψη, σε φάση εμ-

πλοκής του, με Ελληνικό μαχητικό (!!). Είναι απί-

στευτο, τι ακόμη είναι ικανοί να μηχανευθούν οι

Τούρκοι προς επίτευξη της ιμπεριαλιστικής κατά

της χώρας μας πολιτικής των. Αλλά και στη Θράκη,

το εκεί Τουρκικό Προξενείο, εντείνει την από ετών

ανθελληνική προπαγάνδα του και μεθοδικώς καλ-

λιεργεί τον προσεταιρισμό των Μουσουλμάνων

της περιοχής (Πομάκων και Ρομά) και ένταξή των

στην “Τουρκική εθνότητα”, κατά παράβαση της

Συνθήκης της Λωζάνης (1923), δια της οποίας

αναγνωρίζεται, η ύπαρξις Μουσουλμανικής μει-

ονότητος και μόνον.

Όμως, το Τουρκικό Προξενείο την παραθεωρεί

και εξαπολύει τον ψευδομουφτή Αχμέτ Μέτε,

όντα Έλληνα πολίτην, να προπαγανδίζει εξοργι-

στικώς περί “Τουρκικής” μειονότητος Δυτ. Θράκης

και να εύχεται στον πρόεδρο του “Τουρκικού” (!)

κόμματος Δυτ. Θράκης Αλί Τσαβούς (Έλληνα πο-

λίτην κι’ αυτόν), να γίνει ο “Ντεκτάς της Θρά-

κης”(!!!)

Αυτά τα θλιβερά και εξοργιστικά συμβαίνουν

στην παρίδα μας, στο σπίτι μας, και για τους εκά-

στοτε κυβερνώντες “πέρα βρέχει”!

- Εν τέλει, η επί του Κυπριακού στάση της

Τουρκίας είναι οφθαλμοφανής. Τα γεγονότα βοούν

και κραυγάζουν. Το εφιαλτικό εκείνο θέρος του

1974, οι Τούρκοι απροκλήτως εισέβαλαν στην

Κύπρο και κατέκτησαν το Βόρειο τμήμα της νήσου,

τουτ’ έστιν το 38% της επικρατείας της Δημοκρατίας

της Κύπρου. Εν αμέσω συνεχεία, προέβησαν σε

βίαια μετακίνηση πληθυσμών, ήτοι:

εξεδίωξαν τους Ελληνοκυπρίους από τα κατε-

χόμενα (Βορείου τμήματος) και εγκατέστησαν,

εκεί τους Τουρκοκύπριους. Πλέον τούτου, προ-

έβησαν και σε εποικισμό των κατεχομένων με

Τούρκους εξ’ Ανατο-

λίας, ως συμπλήρωμα

της σκοπουμένης πλή-

ρους Τουρκοποιήσεως

των κατεχομένων (!).

Οι ανωτέρω ενέρ-

γειες, κατά το διεθνές

δίκαιο, συνιστούν εγ-

κλήματα πολέμου ήτοι:

τόσον η απρόκλητος

και άδικος εισβολή σε

ελεύθερη χώρα, συνε-

χιζομένη μέχρι σήμερα, όσον και ο παράνομος

και βίαιος εποικισμός κατακτηθείσης χώρας.

- Επί 42 συνεχή έτη η Τουρκία, διά της δολίας

παρελκυστικής τακτικής της, υπονομεύει κατά σύ-

στημα την επίλυση του Κυπριακού, ως υποδει-

κνύουν αυτήν το διεθνές δίκαιο και οι σχετικές

αποφάσεις του Συμβ. Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

Αυτή, (η Τουρκία), ουδέποτε θα στέρξει στην

επανένωση της βιαίως διχοτόμηθείσεις Νήσου και

την απόδοση των κατεχομένων στην Δημοκρατία

της Κύπρου, στην επικράτεια της οποίας ιστορικώς,

γεωγραφικώς και δημογραφικώς ανήκουν.

Αμετακίνητος στρατηγικός σκοπός της Τουρκίας

παραμένει η απόσχιση των κατεχομένων και η

αναγνώρισή των, ως “κρατική οντότης”. Επόμενον

βήμα, η προσάρτηση των κατεχομένων στην “μη-

τέρα πατρίδα” (Τουρκία).

Αυτή είναι η Τουρκία, από της εμφανίσεώς της

στην Μικρά Ασία. Αυτοί είναι οι Τούρκοι! Δόλιοι,

άπιστοι, άρπαγες και το έθνος μας, τους γνωρίζει

πολύ καλά.

Το μόνον που σοβαρώς υπολογίζουν οι Τούρκοι,

είναι η ισχύς του αντιπάλου των. Εξ’ αυτού και

μόνον, επιβάλλεται η ισχυροποίησις των Ενόπλων

μας Δυνάμεων, οι οποίες εγγυώνται την ελευθερία

των Ελλήνων και την εδαφική ακεραιότητα της

Χώρας μας.

Ο από της μεταπολιτέυσεως κυριαρχήσας στον

δημόσιο βίο λαϊκισμός, δυστυχώς, έπληξε και τις

Ένοπλες Δυνάμεις, όπως, οι διαδοχικές μειώσεις

της στρατιωτικής θητείας, ο δραστικός περιορισμός

των αμυντικών δαπανών και το χείριστον, η καλ-

λιέργεια συντεχνιακής νοοτροπίας στο στράτευμα.

Πρωτίστως, επιβάλλεται να αποκατασταθεί η τρω-

θείσα στρατιωτική πειθαρχία και να εκσυγχρονι-

σθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, δηλαδή: ανα-

διοργάνωσις, σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής εκ-

παίδευσις και επιστέγασμα αυτών το ηθικόν.

- Η ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων

προϋποθέτει την ανασυγκρότηση του Κράτους

και κυρίως την ανάκαμψη της οικονομίας. Δύσκολο

και τιτάνειο το έργο! Εδώ χρειάζεται ο ικανός και

εμπνευσμένος ηγέτης, τον οποίον η ιστορία θα

δικαιώσει. Έχομε τέτοιον ηγέτη; Οι καιροί θα το

δείξουν.

Η κατά της Χώρας μας 

Τουρκική απειλή

Γράφει ο

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩ. ΔΡΑΚΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Η ανασυγκρότηση των Ενό-

πλων Δυνάμεων προϋποθέ-

τει την ανασυγκρότηση του

Κράτους και κυ-

ρίως την ανάκαμψη της

οικονομίας
“

“
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θέματα

Τον Μάιο του 1953 ο τότε Δ/ντης

Μηχ/κού ΓΕΣ Υπτγος Βασίλειος Λαμ-

πίρης επεσκέφθη την Σχολή Μηχανικού

στο Λουτράκι Κορινθίας. Στην συγκέν-

τρωση Αξ/κων της Σχολής στην οποία

παρευρίσκοντο και οι εκπαιδευόμενοι Ανθγοί, 22 τον αριθμό

τάξεως 1952  –μεταξύ των οποίων και ο γράφων– ο Υπτγος

ερωτά τον ταμία της Σχολής: «Είναι εγγεγραμμένοι στον

ΑΟΟΑ οι ανθγοι;» και στη καταφατική απάντηση του Ταμία,

προσθέτει: «Να τους διαγράψεις διότι αυτοί νομίζουν πως

θα πάρουν σπίτι από τον ΑΟΟΑ, δεν θα πάρουν από τις γυ-

ναίκες τους και θα παραμείνουν άστεγοι».

Προφητικός ο λόγος του. Κατά την αποστρατεία τους,

1982-1984, πήραν διαμερίσματα στον οικισμό Παπάγου

ήτοι μετά από περίπου τριάντα (30) χρόνια. Άλλοι περιμένουν

οικόπεδο στο «Πικέρμι».

Σήμερα η κατάσταση των ευρισκομένων στην Σχολή Μη-

χανικού Ανθγων τάξεως 2015 –και όχι μόνον αυτών– εφ’

όσον έχουν γραφεί στον ΑΟΟΑ, είναι πολύ δυσχερέστερη

των Ανθγων τάξεως 1952.

Από την αναρτημένη κατάσταση μελών ΑΟΟΑ στον ιστό-

τοπο Α.Ο.Ο.Α. (2016 Φεβρ.) και κατόπιν επεξεργασίας των

στοιχείων, της συνετάγησαν οι κατωτέρω πίνακες:

Πίνακας 1. Παρουσιάζονται οι αριθμοί μελών 

κατά κατηγορία και κλάδο

Από τη σύγκριση του αριθμού των μελών των περιεχο-

μένων στην επετηρίδα ΑΟΟΑ έτους 1999 (Απριλ.) και στην

επετηρίδα 2016 (Φεβρ.) προκύπτει ότι ο αριθμός των μελών

της επετηρίδας 2016 είναι μεγαλύτερος κατά 228 μέλη

(11194-10966=228) ειδικότερα δε ο αριθμός μελών της

ενιαίας σειράς αυξήθη κατά 2198 μέλη (3751-1553=2198)

δηλαδή στη διάρκεια 16 ετών και παρά τους εξυπηρετηθέντας

από τον ΑΟΟΑ, ο αριθμός των μελών είναι αυξημένος.

Στον Πίνακα 2 παρουσιά-

ζεται ο αριθμός μελών και

τα έτη αναμονής εξυπηρε-

τήσεως των π.χ. οι εγγρα-

φέντες στην Α’ Κατηγορία

μεταξύ των ετών 1951 έως

και 1955, 14 τον αριθμό,

αναμένουν από 61-65 έτη

κ.ο.κ. Από την ίδρυση του

ΑΟΟΑ (1950) μέχρι και το

2015 έχουν εξαγγελθεί -

όπως αναφέρει ο ΑΟΟΑ-

38 στεγαστικά προγράμμα-

τα και έχουν εξυπηρετηθεί,

με οικόπεδα 1920, με μο-

νοκατοικίες 1517, με δια-

μερίσματα 1681 και με Δά-

νεια 3378, σύνολον εξυ-

πηρετηθέντων, σε χρονική

περίοδο 64 ετών, 8496

μέλη.

Εκ των 8496 μελών ει-

κάζεται ότι οικόπεδα και

μονοκατοικίες ήτοι 3437

εξυπηρετήσεις έγιναν προ

του 1974. Οι εξυπηρετήσεις

αυτές και το μεγαλύτερο

μέρος των εξυπηρετήσεων

σε διαμερίσματα, έγιναν

στην περιοχή της Αττικής.

Σήμερα, εκτός της περιοχής

ΠΙΚΕΡΜΙ που αποδίδει οι-

κόπεδα, εφ’ όσον ενταχθεί

σε σχέδιο πόλεως, δεν

υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί άλλος οικισμός ΑΟΟΑ

στην Αττική.

Σε περίπτωση εντάξεως της περιοχής ΠΙΚΕΡΜΙ η κατανομή

των 2500 οικοπέδων έχει ως εξής (πίνακας 3,4).

Η Α’ Κατηγορία περιλαμβάνει τους «αρχικώς Εγγεγραμ-

μένους» και τους «επαναγράφεντες» γι’ αυτό και το υπόλοιπο

των 388, εκ των επαναγραφέντων κατανέμεται σε μέλη Α’

Κατηγορίας, ως ανωτέρω (πίνακα 4 στήλη «παρατηρή-

σεις»).

Συνεπώς με την ένταξη σε σχέδιο πόλης του «ΠΙΚΕΡΜΙ»

το σύνολον των εξυπηρετούμενων μελών Α’ Κατηγορίας

είναι:

ΣΞ = 1131+293=1424 (πιν. 4)

ΠΝ = 67+17= 84 (πιν. 4)

ΠΑ = 302+78= 380

Σύνολον 1888 μέλη

Η Α’ Κατηγορία (πίνακας 1 στήλη α/2016) είναι 2212

μέλη και 2212-1888=324 εναπομένοντα μέλη προς εξυ-

πηρέτηση Α’ Κατηγορίας.

Το σύνολον δε των προς εξυπηρέτηση μετά το ΠΙΚΕΡΜΙ

είναι:

Α’ Κατηγορία 324

Β’ Κατηγορία 4119 (5119 πιν. 1 στήλη γ)-500)=4119

Ενιαία σειρά 3751 (3751 πιν. 1 στήλη δ)

Σύνολον 8694 μέλη προς εξυπηρέτηση.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι απ’ αρχής μέχρι το 2016

(Φεβρ.) έχουν εξυπηρετηθεί, επί 64 έτη, 8496 μέλη, ευκόλως

γίνεται αντιληπτόν πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για

την εξυπηρέτηση των 8694 μελών (8694>8496)...

Για την καθυστέρηση αυτή δεν ευθύνεται ο ΑΟΟΑ. Είναι

θέμα της εν γένει στεγαστικής πολιτικής των εκάστοτε Κυ-

βερνήσεων και ειδικότερα για τα στελέχη των Ενόπλων

Δυνάμεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

1ον Αναγκαία και επείγουσα η ένταξη της εκτάσεως

«Πικέρμι» σε σχέδιο πόλης θα εξυπηρετήσει

1888 μέλη Α’ κατηγορίας που περιμένουν

να εξυπηρετηθούν από 65-40 έτη, 500 μέλη

Β’ κατηγορίας που περιμένουν από 43-39

έτη και 112 μέλη επαναγραφέντων, σύνολο

2.500.

2ον Θα αναπτυχθεί μία περιοχή και θα εξα-

σφαλισθεί –λόγω έργων υποδομής και ανέ-

γερσης κατοικιών– για μεγάλο χρονικό διά-

στημα, σημαντικός αριθμός εργατικού δυ-

ναμικού.

3ον Η τακτοποίηση αυτού του θέματος

δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό

και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συν-

τόμευση της επιλύσεώς του, σταδιακώς,

θα ικανοποιήσει μέλη όλων των κλάδων

των Ενόπλων Δυνάμεων.

4ον Επιβάλλεται η επανίδρυση του ΑΟΟΑ

προς τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας

του, ώστε να καταστεί δυνατόν να εξυπηρετεί

τους κρινομένους έχοντες ανάγκη στέγης.

Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΜΕΛΩΝ ΑΟΟΑ (2016 Φεβρ.)
Ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων της

Γράφει ο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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Η στήλη της βιβλιοθήκης

Συνάδελφοι καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί
ἄλλοι λογοτέχνες καθώς καί η Ὑπη-
ρεσία μας,   συνεχίζουν νά ἐμπλουτίζουν, μέ τήν
δωρεά τους ἀπό ἕνα ἀντίτυπο τῶν ἔργων τους, τὴν
βιβλιοθήκη τῆς Ε.Α.Α.Σ. Παραθέτουμε τά τελευταῖα:

«Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  1914-1918)» 100

χρόνια ἀπό τήν ἔναρξή του. Μία
ἔκδοση τοῦ ΥΕΘΑ.

« Ε υ ρ υ θ μ ί α - ι σ ο ρ ρ ο π ί α » ,
τοῦΥπτγου ἐ.ἀ. Κωνσταντινίδη Κων-

σταντίνου (Ἀμφικτύων). Ὁ συγ-
γραφέας-ποιητής συνεχίζει, μέ τόν
3ο αὐτό τόμο τῶν ποιημάτων του,
νά μᾶς «ἀνεβάζῃ» σέ ἀλλες
διαστάσεις ὡς λάτρης τῶν προγόνων
μας.   (Τηλ. συγγραφέα: 210 6726185.
E-mail: kostas01@otenet.gr)

«ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ Σέξτου Ἰουλίου Φροντίνου». Μιά
ἔκδοση τοῦ Γ.Ε.Σ / Δ.Ι.Σ. Μία πλήρης ἀνάπτυξη τῶν
θεωριῶν περί πολέμου καί διοικήσεως ἀπό τόν Ῥωμαῖο
Σέξτο Ἰούλιο Φροντῖνο.

«Σινώπη» (με την μάνα γύρα

ἀπ’ το μαγκάλι)  καί «ΠΡΕΒΕ-

ΖΙΑΝΙΚΑ» (ΕΞΥΠΝΑ, ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΑ) τοῦ Ὑπτγου ἐ.ἀ.

Ἀρταβάνη Πέτρου.  Ὁ συγ-
γραφέας συνάδελφος μᾶς
ἐξέπληξε εὐχάριστα μέ τό
ταλέντο αὐτό τοῦ λογοτέχνη.

Δέν περιμέναμε τέτοια εὐαισθησθησία ἀπό ἕνα «σκλη-
ρό» καταδρομέα νά περιγράφῃ, στό μέν πρῶτο του
ἐργο τόσο ποιητικά και γλαφυρά τίς διηγήσεις τῆς
μητέρας του γιά τόν τόπο πού ἀφησε πίσω της, τήν
Σινώπη τοῦ Πόντου, καί στό δεύτερο νά «ἰχνογραφῇ»
μέ χρωστῆρα τήν πέννα του, τόν μικρόκοσμο τῆς
Πρέβεζας τῶν παιδικῶν του χρόνων. (διεύθυνση συγ-
γραφέα: Σπάρτης 7,  Μαρούσι  Τ.Κ. 15122).

«Διηγήματα τρόμου καί φαν-

τασίας» τοῦ υἱοῦ συναδέλφου μας,
κ. Τόμμυ Πατωνίδη. Ἕνα μυθιστο-
ρηματικό ἔργο μέ τό ὁποῖο ὁ νέος
αὐτός συγγραφέας κάνει μιά ἀξιόλο-
γη προσπάθεια νά ἐμφανισθῇ στό
λογοτεχνικό στερέωμα. 

(διεύθυνση συγγραφέα: Ἀνάφης
40-42 Κυψέλη Τ.Κ. 11364, ἐκδόσεις
ΟΣΕΛΟΤΟΣ)

«Ἡ μάνα στήν νεοελληνική

ποίηση» τῆς συζύγου ἀείμνηστου
συναδέλφου καί γνωστῆς λο-
γοτέχνου κας Πόπης Μπαλαμώ-
τη–Σπιτᾶ. Ἡ συγγραφέας μᾶς τιμᾷ
πάντα γιατί, πολυγραφότατη ὅπως
εἶναι, δέν ξεχνᾷ νά μᾶς δωρίζῃ καί
ἀπό ἕνα ἀντίτυπο. Τό ἔργο της
αὐτό, ὁπως δείχνει καί ὁ τίτλος
του, καταπιάνεται μέ το εὐαίσθητο
πρόσωπο τῆς μάνας.

«Εξομολόγηση» τοῦ Ταξχου ἐ.ἀ. κ. Στέφου Χρήστου.

Ἕνα δίτομο ἔργο 940 σελίδων συνολικά, πολυτελέστα-
της ἔκδοσης, ὅπου ὁ συγγραφέας περιγράφει τά βιώ-
ματά του μέ φόντο τήν σύγχρονη ἱστορία μας. Τό Α’
μέρος ἔχει ὑπότιτλο: Ἀνθρώπινες Ἱστορίες καί τό

Β’μέρος: Ταραγμένη περίοδος
1933-1975 καί σέ ἥρεμα νερά 1975-
1995. Μιά ματιά χωρίς ἀκρότητες
στά πολιτικοοικονομικά, στρατιω-
τικά καί κοινωνικά γεγονότα πού
ἔλαβαν χώρα κατά τίς παραπάνω
χρονικές περιόδους ἔτσι ὅπως τά
έζησε ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Τό
πλεονέκτημα εἶναι ὅτι ἀντίθετα μέ
ἄλλες τέτοιες μελέτες τά πρόσωπα
ἐδῶ δέν παίζουν τόν πρωτεύοντα
ῥόλο ἀλλά τά γεγονότα.

(Διεύθυνση συγγραφέα: Κυρηνείας 30 Παπάγου
τ.κ. 15669 Τηλ. 210 6524493)

Ὁ γνωστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ζιόμπολας

μᾶς δώρησε τά παρακάτω συγγραφικά του έργα:

α. Αἱ Ἅγιαι τεσσαράκοντα ὁσιοπαρθενομάρτυρες.

β. Αἱ Αὐτοκράτειρες πού

ἁγίασαν.

γ. Ἡ Ἰσαπόστολος Μαρία ἡ

Μαγδαλινή καί 

ἡ Βυζαντινή  Ὑμνογράφος

Κασσιανή.

δ. Ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφα-

νος.

ε. Τά μνημόσυνα καί ἡ

ὠφέλειά των.

στ. Γυναικεία ἐμφάνιση. 

ζ. Οὐρανοῦ Κρῖσις.

η. Ἱερός Ναός Ἁγίας Θε-

οδώρας (Ἀρκαδία).

θ. Τό σύμφωνο Συμβίωσης Ὁμοφύλων καί στήν

Ἑλλάδα διά νόμου; 

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

από τη Μολυβδοσκέπαστο στη Φιλοθέη

Έχοντας στα χέρια του ο αναγνώστης το βιβλίο «ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – Από τη

Μολυβδοσκέπαστο στη Φιλοθέη», θα διερωτάται για ποιο λόγο τέθηκε αυτός ο διπλός

τίτλος. Η απάντηση είναι απλή:

Ο συγγραφέας προσπάθησε να αποκαλύψει πολλές πτυχές του ιστορικού παρελθόντος

της χώρας μας και να φωτίσει άγνωστες στο ευρύ κοινό γωνιές των γεγονότων ιδίως του

19ου και 20ου αιώνα που οδήγησαν το Έθνος μας στη σημερινή κρατική οντότητα.

Από το άλλο μέρος ο συγγραφέας συνέδεσε την καταγωγική σχέση από Μολυβδοσκέπαστο

με τη Φιλοθέη λόγω καταγωγής της συζύγου του και διαμονής του ίδιου στο εν λόγω

προάστειο από το 1952. Η Φιλοθέη επί εποχής Δημάρχου Ε. Παναγιωτόπουλου έχει αδελ-

φοποιηθεί με την Μολυβδοσκέπαστο.

Επειδή ένα μεγάλο μέρος του υλικού του βιβλίου έχει προδημοσιευθεί στον ημερήσιο και

περιοδικό τύπο, φυσικά αφιλοκερδώς, «Εστία, Πρωινά Νέα Ιωαννίνων, Εθνική Ηχώ ΕΑΑΣ,

Περιοδ. Τα εν Δήμω – Παράθυρο Δ. Φιλοθέης – Ψυχικού, Τα Νέα της Λέσχης Καταδρομέων –

Ιερολοχιτών, Περιοδ. Κόνιτσα», δημιουργήθηκε στον συγγραφέα η σκέψη το υλικό τούτο

(δικό του) να κωδικοποιηθεί σ’ ένα βιβλίο προστιθεμένων και άλλων πραγματειών που εγρά-

φησαν από τον ίδιο μεταγενέστερα (πρώτες … σελίδες από προσωπικές εμπειρίες, εμπλου-

τισμένες με ιστορικά γεγονότα και αυτούσια reportage).

Πληροφορίες: τηλ. 6996812579 & 694 5004455

Πρόσφατα στην Ολλανδία έγινε μέσα

από το διαδίκτυο ένας διαγωνισμός ιδεών

για το πώς βλέπουν οι διάφοροι καλλιτέ-

χνες το μέλλον της Ευρώπης. Όλα τα

έργα τέθηκαν υπό την κρίση του κοινού

που τα βαθμολόγησε...

Μετά από την ψηφοφορία επιλέχτηκε

το σχέδιο που ακολουθεί, ως το πιο αντι-

προσωπευτικό έργο για το μέλλον της Ευ-

ρώπης....Καλό είναι να ξέρουμε πως

σκέφτονται κάποιοι άλλοι Ευρωπαϊκοί

λαοί... Αυτός ήταν ο νικητής:

Μελλοντικό.-Δείτε σε μια φωτογραφία πώς

βλέπουν οι διάφοροι καλλιτέχνες το μέλλον

της Ευρώπης
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Τάξεως 1959
Τέλεση Μνημοσύνου την 25-09-2016 για τους συμμαθητές και 

τις συζύγους συμμαθητών που έχουν αποβιώσει
Το τρέχον έτος 2016 συμπληρώνονται 60 χρόνια από την είσοδο της τάξεώς μας την

26 Σεπτεμβρίου 1956 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την παραπάνω επέτειο, που οργανώνει ο Σύνδε-

σμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε. τάξεως 1959, η πλέον σημαντική είναι

η τέλεση μνημοσύνου για τους συμμαθητές και τις συζύγους συμμαθητών που έχουν

αποβιώσει.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης την 25

Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30. Μετά το μνημόσυνο στη ΛΑΕΔ θα πα-

ρατεθεί καφές και θα ακολουθήσει γεύμα.

Η παρουσία όλων των συμμαθητών, των συζύγων, των συγγενών και των φίλων θα

είναι εκδήλωση μνήμης, χρέους και σεβασμού προς αυτούς που έφυγαν από κοντά μας

και μία απόδειξη ότι δεν τους ξεχνάμε.

Ενημέρωση για τη συμμετοχή στα τηλέφωνα 210-6038209, 210-6520772 και κινητό

6945-404222.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Τσόλκας Γεώργιος, Υπτγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας Ευαγγελίδης Ανδρέας, Υπτγος ε.α.

Ευχαριστήρια επιστολή
Ευχαριστώ την εφημερίδα μας που μου δίνει τη δυνατότητα και δημόσια να εκ-

φράσω τις άπειρες ευχαριστίες μου στον ΑΡΙΣΤΟ των ΑΡΙΣΤΩΝ Γενικό αρχίατρο Διο-

νύση Πινιαλίδη επιμελητή Α’ χειρουργικής κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α που έδωσε λύση στο

πρόβλημά μου με εκπληκτική επιτυχία!

Εύχομαι στον τρυφερό τον υπέροχο άνθρωπο Πινιαλίδη να’ ναι πάντα καλά... γε-

ρός κοντά στην υπέροχη οικογένειά του. Θερμές ευχαριστίες  και από την οικογένειά

μου.

Μαργαρίτα Χ. Δούγα

Χήρα Στρατ. Ιατρού (οφθαλμίατρου)

Ευχαριστήριο
Στις 6 Απριλίου 2016 στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ, υποβλήθηκα

σε εγχείρηση καρωτίδων με απόλυτη επιτυχια.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου (ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟ) η συμπεριφορά του

νοσηλευτικού προσωπικού υπήρξε άψογη. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω

τον Δντή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Γενικό Αρχίατρο Δρ ΤΖΙΛΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και

την ομάδα του για την επιτυχία της εγχειρήσεώς μου όπως προανέφερα.

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού μας θα πρέπει να είναι ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ τόσο για

τους πλήρως καταρτισμένους επιστήμονες όσο κυρίως για τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που

έχει στην διάθεσή της.

Ζαχαρής Ευάγγελος

Υποστράτηγος (ΠΖ) ε.α.

Ευχαριστήρια επιστολή
Διά της παρούσης επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλο το νοσηλευτικό προσωπι-

κό του 5ου ορόφου της μονάδας Β’ του 401 γενικού στρατιωτικού νοσοκομείου

Αθηνών για τις άοκνες φροντίδες τους στον Ιορδάνη Ελευθεριάδη ταξίαρχο υγει-

ονομικού ε.α. επιδεικνύοντας εξαίρετο ήθος και επαγγελματική ευσυνειδησία.
Η σύζυγος και τα παιδιά 

του εκλιπόντος

Ευχαριστήριο
Την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο 401

ΓΣΝΑ, στην Α’ Χειρουργική κλινική, επέμβαση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-

χία.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον γενικό αρχίατρο, Σχη κ. Μικρό Γε-

ώργιο και στην ομάδα του αλλά και στο σύνολο του ιατρικού και παραϊατρικού προ-

σωπικού της κλινικής για την αμέριστη ιατρική φροντίδα που μου παρείχαν κατά την

διάρκεια της νοσηλείας μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον Διευθυντή του 401 ΓΣΝΑ, Υπγο κ. Φιλιπ-

πάκη Κων/νο, και τον συγχαίρω που διευθύνει ένα νοσοκομείο το οποίο παρέχει άρι-

στες υπηρεσίες. Υπηρεσίες με άψογη συμπεριφορά και παροχή νοσηλείας σε άρι-

στο βαθμό τιμούν το ιατρικό προσωπικό του στρατού μας και το εξαιρώ ως παρά-

δειγμα προς μίμηση.

Με εκτίμηση

Δήμου Βασίλειος

Ανχης (ΠΖ) ε.α.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτγος ε.α.
Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος, ο εμπνευ-

στής της ιδέας της επισκέψεως, δεν κατά-

φερε να παραστεί λόγω εκτάκτου προσω-

πικού προβλήματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουνίου

αναχωρήσαμε αεροπορικώς από Αθήνα και

φθάσαμε στις 17:30 στην όμορφη Ρόδο και

το πρωΐ του Σαββάτου στις 07:00 αναχω-

ρήσαμε αεροπορικώς από την Ρόδο για το

Καστελλόριζο όπου φτάσαμε στις 07:30.

Κατηφορίζοντας από το αεροδρόμιο  αντι-

κρίσαμε το πανέμορφο,πολύχρομο και συ-

νάμα γραφικό Καστελλόριζο, η θέα ήταν

εκπληκτική.

Στις 10:00 επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο

του νησιού στο δημαρχείο ο οποίος μας

ενημέρωσε για το νησί, τα προβλήματα

πού αντιμετωπίζει καθώς και τις σχέσεις

των κατοίκων με τους κατοίκους της απέ-

ναντη Μικρασιατικής ακτής. Ακολούθως στις

11:00 επισκεφθήκαμε την ΔΑΝ όπου μας

υποδέχθηκε ο Διοικητής Ταγματάρχης κ.

Βαρελάς χαράλαμπος στο γραφείο του και

εν συνεχεία μεταβήκαμε σε αίθουσα όπου

ήταν συγκεντωμένα τα στελέχη και οι στρα-

τεύσιμοι της Μονάδος και ο Αντιπρόεδρος

του Συνδέσμου απηύθηνε ένα χαιρετισμό

προς όλλους.  Εκεί διαπιστώσαμε το αξιό-

μαχο και το υψηλό φρόνημα των Αξιωματι-

κών και Οπλιτών της Μονάδος. Στις 12:00

μεταβήκαμε στο Ηρώων του Νησιού όπου

ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κατέθεσε

στεφάνι παρουσία του Δημάρχου, του Διοι-

κητού της ΔΑΝ της Λυκειάρχη και άλλων.

Μετά την κατάθεση του στεφάνου μετα-

βήκαμε με την συνδρομή και βοήθεια του

Λιμενικού στη Νήσο Ρώ όπου καταθέσαμε

στεφάνι στον τάφο της Κυράς της Ρώ , Δέ-

σποινας Αχλαδιώτου, ως ελάχιστο φόρο τι-

μής και ευγνωμοσύνης για την ΚΥΡΑ  που

επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε την Ελληνική

σημαία στο ακριτικό νησάκι της Ρώ διατη-

ρώντας άσβεστη την Ελληνικότητά του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η επίσκεψη είχε

προγραμματισθεί για την επόμενη ημέρα

Κυριακή , πλήν όμως λόγω καιρικών συν-

θηκών την πραγματοποιήσαμε το Σάββατο.

Το απόγευμα στις 19:00 σε αίθουσα που

μας παραχώρησε ο Δήμος πραγματοποίσαμε

ημερίδα με τρις διαλέξεις: α) για την ΑΟΖ

και το Νομικό Καθεστώς του Αιγαίου τις

οποίες ανέπτυξε ο Αντγος ε.α. Σπυρίδων

Δημήτριος , Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου

και β) το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

που ανέπτυξε ο Αντγος ε.α. Μπαλτζώης

Ιωάννης Μέλος του ΔΣ. Την ημερίδα τίμησαν

με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μεγίστης

κ. Σαμψάκος Γεώργιος , ο Διοικητής της ΔΑΝ

Καστελλορίζου ,η Λυκειάρχης και ο Διευ-

θυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλο-

ρίζου, Αξκοί και Οπλίτες της ΔΑΝ, εκπαιδευ-

τικοί και άλλοι. Οι ομιλιτές παρουσίασαν τις

διαλέξεις με πλούσιο οπτικό υλικό και οι

ακροατές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον

για τα θέματα που αναπτύχθηκαν, τα οποία

κάποιοι τα άκουγαν για πρώτη φορά. Η

ημερίδα στέφθηκε από πλήρη επιτυχία. 

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου  το μεσημέρι

αποχαιρετήσαμε το γραφικό και ακριτικό

Καστελλόριζο και επιστρέψαμε με το πλοίο

της γραμμής στο νησί της Ρόδου. Το από-

γευμα στις 19:30 επισκευθήκαμε εθιμοτυπικά

στο γραφείο του τον Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ

Υποστράτηγο κ. Κουκουλομάτη Βασίλειο, ο

οποίος μας ενημέρωσε συνοπτικά για το

έργο της ΑΔΤΕ και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα

κολακευτικά λόγια για τις δύο μονάδες του

Όπλου μας. Το απόγευμα της επομένης

ημέρας επιστρέψαμε αεροπορικώς στην

Αθήνα.

Η προσκυνηματική και εθνική αυτή επί-

σκεψή μας στη νοτιοανατολική εσχατιά της

πατρίδος μας πέτυχε απόλυτα τον σκοπό

για τον οποίο πραγματοποιήθηκε, αναπτέ-

ρωσε το ηθικό μας, μας έκανε εθνικά υπε-

ρήφανους για άλλη μία φορά και μας έδειξε

ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπά πολύ πιό

δυνατά στις ακριτικές περιοχές της. Στις δε

Αρχές και τους κατοίκους του ακριτικού

αυτού νησιού τους εμπεδώσαμε την πε-

ποίθηση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Πα-

τρίδα είναι κοντά τους και τους σκέπτονται

πάντα. Μεγάλες ευχαριστίες στον Στρατηγό

Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ, στον Διοικητή ΔΑΝ

Μεγίστης, στον Δήμαρχο Μεγίστης και στον

Λιμενάρχη Καστελλορίζου για την βοήθεια

και τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν για

την πραγματοποίηση αυτής της επισκέψεως.

Μεντεσίδης Χαράλαμπος

Αντγος ε.α.

Επίσκεψη ΔΣ του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών

Ιππικού-Τεθωρακισμένων στο Καστελλόριζο
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α Μεντεσίδης Χαράλαμπος

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του

Συνδέσμου, που αφορούν στην προβολή

και υποστήριξη των Εθνικών μας Θεμάτων,το

Διοικητικό του Συμβούλιο πραγματοποίησε

επίσκεψη, προσκυνηματικού και  εθνικού

χαρακτήρα, στο όμορφο και ακριτικό νησί

του Καστελλορίζου το Σαβατοκύριακο 4 και

5 Ιουνίου 2016, στην οποία συμμετείχαν:

α. Αντγος  ε.α. Σπυρίδων Δημήτριος Αντιπρόεδρος

β. Αντγος  ε.α. Γεωργαντάς Ευάγγελος Μέλος

γ. Αντγος  ε.α. Μντεσίδης Χαράλαμπος Γεν. Γραμματέας

δ. Αντγος  ε.α.  Μπαλτζώης  Ιωάννης Μέλος

ε. Ταξχος  ε.α. Μιχαηλίδης Γεώργιος       Ταμίας

στ. Σχης(ΤΘ ε.α. Σταματογιαννάκης Μιχαήλ Μέλος
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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

***

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

***

Ιωάννης Ε. Κωστούλας

Υιός Απόστρατου Αξ/κου

Χειρούργος Οδοντίατρος-Ειδικός Προσθετολόγος

Ειδικευθείς στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα

Master of Science στα Βιοϋλικά

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεύθυνση Ιατρείου: Χατζηγιάννη Μέξη (Χίλτον), 115 28, Αθήνα

τηλ. Ιατρείου: 210 72 39 293, Κινητό: 693 7422 838

***

Μιχαήλ Δ. Τσούνης

Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων.

Στρατιωτικός Ιατρός-Δντής ΩΡΛ Τμήματος ΕΛ.ΑΣ.

Μετεκπαιδευθείς σε Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία.

Λεωφ. Μεσογείων 163 Α, 4ος όροφος, ΤΚ 11526 (πλησίον Με-

τρό Κατεχάκη)

Τηλ. 2106990484, κιν. 6944221223.

***

ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής

Πρώην Επιμελητής Ε.Σ.Υ.

Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας

Κουμουνδούρου 22, Τηλ/fax: 2410 251551, Λάρισα

email: anestis_paraskevopoulos@yahoo.com

Κιν: 6977 464081

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

***

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Την απασχόληση παιδιού ή 

την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου

Τηλ. επικοινωνίας: 693 29 27509

***
Χάλικας Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (Υιός Ταξίαρχου ε.α.)

Μελέτες-Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας

Τοπογραφικές εργασίες

Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Γραφείων Κατοικιών

Τηλ: 210 2133373 Κιν: 6977 777 261

***

Πτυχιούχος Καθηγήτρια Γαλλικής

με διδακτική εμπειρία

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά ενδιαφερόμενους

για τα πτυχία Delf A1, A2, B1, B2, 

για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.) Τηλ: 697 4692 103

***

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ

Στέφανος Ν. Θεοφίλης

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)

Ανακαλύψτε τη μαγευτική βόρεια Εύβοια 

με έδρα το ανακαινισμένο και βραβευμένο 

από τους πελάτες μας ξενοδοχείο.

Ειδικές τιμές για την περίοδο 1/6 εώς 20/7 

και για όλο το Σεπτέμβριο. Προσφορά: 35 ευρω το δίκλινο

www.hotel-arethousa.gr

τηλ. 2226024301 - 24331

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις

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

απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσι-

εύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται

στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει

την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή

στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου

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

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Άρθρογραφία

Η αγάπη αυτή των ξένων για τους

επαναστατημένους Έλληνες ονομάστηκε Φιλελληνι-

σμός.

-Τα πρώτα ενεργά φιλελληνικά σωματεία εμφανί-

σθηκαν τον Αύγουστο του 1821 στη ΒΕΡΝΗ της ΕΛΒΕΤΙΑΣ

και στην ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

-Στην ΓΑΛΛΙΑ και στην ΑΓΓΛΙΑ η ίδρυση Κομιτάτων κα-

θυστέρησε έως το 1823.

-Το 1825 παρουσιάστηκε έντονη φιλελληνική κίνηση.

Ιδρύθηκαν: το κομιτάτο του ΠΑΡΙΣΙΟΥ, η Société Philan-

thropique en faveur des Grecs και ακόμη το κομιτάτο

της Μασσαλίας και υπήρξε συνέχεια.

-Το 1825, ο Αξιωματικός του Βοναπαρτικού Στρατού,

Κάρολος Φαβιέρος, ανέλαβε να συντονίσει το νέο κύμα

εθελοντών, που αποτελείτο από Ιταλούς καρπονάρους

(Καρβουνιάρης, μυστική εταιρεία, ιδρύθηκε στη Ν.

ΙΤΑΛΙΑ, με όρκο να πολεμούν κάθε Τύραννο) και Γάλλους

Βοναπαρτιστές, όπως ήταν και ο ίδιος.

-Η πρώτη αποστολή Φιλελλήνων φθάνει τον Ιούνιο

του 1821, με έξοδα του Δημητρίου Υψηλάντη.

-Η δεύτερη αποστολή φθάνει δύο μήνες αργότερα

με επικεφαλής τον εύπορο Βρετανό Αξιωματικό Τόμας

Γκόρντον.

-Το πρώτο τάγμα

των Φιλελλήνων,

συγκροτείται τον

Μάιο του 1822, με

βάσει τους Γαλλικούς

Στρατιωτικούς κανο-

νισμούς. Δυστυχώς το

Τάγμα των αυτό συμ-

μετείχε στην άτυχη

μάχη του ΠΕΤΑ (4 Ιου-

λίου 1822) και δια-

λύεται με πολύ με-

γάλες απώλειες. Από

το σώμα αυτό των

Φιλελλήνων (Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ελβετοί, Βέλγοι,

Ολλανδοί, Δανοί, Σουηδοί, Πολωνοί) μόνο 20 σώθηκαν,

ανάμεσά στους νεκρούς και ο Διοικητής του τακτικού

στρατεύματος συνταγματάρχης Πιέτρο Ταρέλλα

-Ο υπέρλογος Ηρωισμός των Ελλήνων, έπεισε τους

Ευρωπαίους να πιστέψουν ότι, οι αρματωλοί και οι

κλέφτες και οι υπέροχοι οπλαρχηγοί ήταν απόγονοι

των Αρχαίων Ελλήνων, που θαύμαζαν για τον πολιτισμό

τους.

-Η πραγματικότητα είναι πως ο ξεσηκωμός της μικρής

Ελλάδας ενάντια στο βάρβαρο Τούρκο κατακτητή συγ-

κίνησε βαθιά πολλούς ευγενείς ανθρώπους πολιτισμένων

Κρατών.

-Φιλέλληνες, ξένοι υπήκοοι, απ’ όλα σχεδόν τα Ευ-

ρωπαϊκά κράτη και όχι μόνον, έδωσαν περιουσίες, συμ-

μετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις, δημιούργησαν

έργα τέχνης και πρόβαλλαν τον Ελληνικό Αγώνα στο

εξωτερικό.

-Μεγάλη συμβολή για την δημιουργία αυτού του φι-

λελληνικού ρεύματος έχουν οι περιηγητές του 17ου

και 18ου αιώνα, οι οποίοι έγραψαν τις εντυπώσεις τους

για τους Έλληνες και τα προβλήματά τους εξ αιτίας

της Τουρκικής Σκλαβιάς. Ο Φρανσουά Πουκεβίλ, Γάλλος

Φιλέλληνας, ιστορικός, ιατρός, διπλωμάτης και ακαδη-

μαϊκός, περιήλθε την Ελλάδα ως περιηγητής και χάρη

στις προσπάθειές του για την δικαίωση του αγώνα

των Ελλήνων θεωρείται ο Πατέρας του Φιλελληνι-

σμού.

-Ο Φιλελληνισμός βοήθησε σημαντικά τους Έλληνες,

τόσο με την αποστολή χρημάτων

και εθελοντών, αλλά και με την

πίεση που άσκησε στις ευρωπαϊκές

Κυβερνήσεις υπέρ των Ελλήνων.

Είναι αλήθεια ότι ο Ρομαντισμός

βρήκε στην επανάσταση του υπό-

δουλου Ελληνικού Έθνους μια άξια

πηγή έμπνευσης για να εκφράσει,

το δράμα, το θάρρος και τον αγώνα

των Ελλήνων για Ελευθερία… Η

Ελλάδα ξαναζούσε κάτι από την

αρχαία της δόξα.

-Όπως γνωρίζουμε, η συνδιάσκε-

ψη του Βερολίνου (Μάρτιος 1881)

επιδίκασε στην Ελλάδα, την Θεσ-

σαλία μέχρι τον Όλυμπο και την

Ήπειρο μέχρι τον ποτ. Καλαμά. Βέ-

βαια τελεσίδικα τότε παραχωρή-

θηκαν στην Ελλάδα μόνο το δια-

μέρισμα της Θεσσαλίας και από την

Ήπειρο το διαμέρισμα της Άρτας.

Στην «Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους», ο Παπαρρηγόπουλος γρά-

φει: «..τούτο επιτεύχθη, χάριν των

προσπαθειών της Αγγλίας, και ειδικότερα του φιλέλληνα

Πρωθυπουργού αυτής Γλάδστωνα. Διότι! οι Γάλλοι και

οι Ρώσοι παρά τις εκκλήσεις του αδιαφόρησαν, η δε

Γερμανία και Αυστρία στάθηκαν εναντίον της Ενώσε-

ως..».

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε

ο Γλάδστων μετά την Επέκταση των

Ελληνικών συνόρων στην Θεσσαλία

και την Άρτα: «Ποτέ άλλοτε στην ζωή

μου δεν αισθάνθηκα μεγαλύτερη χαρά,

από αυτήν που ένοιωσα όταν έγινε η

αναίμακτη ένωση της Θεσσαλίας με

την Μητέρα Ελλάδα».

Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα

με χρυσά γράμματα στον Αν-

δριάντα του Φιλέλληνα Γλάδ-

στων που τοποθετήθηκε μπρο-

στά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,

εις ένδειξη τιμής και ευγνωμο-

σύνης, προς τον μεγάλο φιλέλληνα.

Περνώντας προ καιρού, έξω από το Πανεπιστήμιο

Αθηνών, πρόσεξα τρεις φοιτητές να κάθονται στο

πεζούλι του Ανδριάντα μπροστά στο Πανεπιστήμιο και

να κουβεντιάζουν, ήταν ένα

κορίτσι και δύο αγόρια.

Την στιγμή εκείνη δεν άν-

τεξα στον πειρασμό, και

αφού τους χαιρέτησα, τους

ρώτησα «μπορώ να σας

κάμω μια ερώτηση;». Οι φοι-

τητές ευγενέστατα μου απαν-

τούν «ευχαρίστως κύριε»…

και! τότε τους ερωτώ: «Μή-

πως γνωρίζετε ποιος είναι

αυτός του ανδριάντα και τι

ρόλο έπαιξε στην Ελληνική Ιστορία;»

Οι φοιτητές κοιτάζονται μεταξύ των, με απορία, γυ-

ρίζουν, κοιτάζουν το άγαλμα, γυρίζουν και με αμηχανία

με απαντούν: «Δυστυχώς κύριε δεν γνωρίζουμε τίπο-

τε».

Ο Φιλελληνισμός, βέβαια, ως ιδεολογικό κίνημα δεν

έχει ημερομηνία λήξεως, έστω κι αν παρουσιάζει δια-

κυμάνσεις που οφείλονται σε πολιτικές συγκυρίες και

απογοήτευση ίσως πολλών Φιλελλήνων από τους σύγ-

χρονους Έλληνες.

Ας αναφερθούμε στοιχειωδώς σε σύγχρονα παρα-

δείγματα φιλελληνισμού, για να κλεί-

σουμε έτσι τα συμπεράσματά μας:

- Η Γερμανίδα Ιστορικός και συγ-

γραφέας LEONARDA SEELING, εξε-

γέρθηκε με τα επιτιμητικά δημοσι-

εύματα του Γερμανικού τύπου. Σύμ-

φωνα με δημοσίευμα της Deutsche

Welle, η Καθηγήτρια πρότεινε την

επιβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός

συμβολικού πολιτιστικού φόρου, για

την διάσωση της Ελλάδος. Πρότεινε

όποιος χρησιμοποιεί σήμερα στην

Ευρώπη ελληνικές λέξεις, να πλη-

ρώνει πέντε λεπτά του ευρώ, για

κάθε μια λέξη. Δηλ. μόλις ο Ευρω-

παίος πει «ιδέα», «ψυχή», «δημοκρα-

τία», «πολιτική», «μουσείο», κ.λπ. για

κάθε μία λέξη να κατακυρώνεται 5

σεντς στον Ελληνικό Δημόσιο Κορ-

βανά.

- Ο μεγάλος αμερικανός ηθοποιός

ΡΟΜΠΙΝ ΟΥΙΛΙΑΜΣ το 2011 είχε εκ-

φράσει τον θαυμασμό του και την

αγάπη του για την Ελλάδα, λέγοντας

χαρακτηριστικά: «Η ανθρωπότητα οφείλει να υποκλίνεται

στην Ελληνική Ιστορία. Και! απευθυνόμενος προς τους

Έλληνες, είπε: Μπορεί η οικονομία της χώρας σας να

μην πηγαίνει καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαστε

ανίσχυροι. Τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν συνεχώς

για όλους. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η Κληρονομιά, η

Ταυτότητά σας. Ο Παρθενώνας δεν φεύγει από την

Αθήνα. Είναι εκεί, για να θυμίζει ότι η πρόοδος και η

ακμή μπορούν να επιστρέψουν…». Επίσης είπε: «Στην

Αγγλία δεν πήγα πουθενά. Τι να δω; Το παλάτι του

Μπάκιγχαμ; Δεν με ενδιαφέρει. Όπως και αν πάω στην

Γερμανία, δεν θα πάω να δω το τείχος του Βερολίνου.

Ωστόσο, την Δήλο, τον Παρθενώνα και τις Μυκήνες

δεν μπορείς να τις αγνοήσεις».

Τέλος, λέει ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΝΤΕΛ, μόλις προ ημερών:

«Το Ελληνικό τοπίο αποτελεί την ωραιότερη παρηγοριά

για τον Άνθρωπο που θρηνεί τον χαμένο του Παράδει-

σο».

Χρέος μας είναι η ευγνωμοσύνη για τ’ ακριβό αγαθό

της ελευθερίας να μην αναφέρεται μόνο στους δικούς

μας ήρωες προγόνους, αλλά και στους ευγενείς Φι-

λέλληνες που «απώλεσαν το παν, πλην της τιμής».

Επιβάλλεται σ’ εμάς τους Έλληνες, όταν εορτάζουμε

την ημέρα της Έναρξης των αγώνων, της Εθνικής μας

παλιγγενεσίας και της πολιτι-

στικής μας ελευθερίας, του πιο

πολύτιμου αγαθού της ανθρώ-

πινης ζωής, να ενθυμούμεθα,

να τιμούμε και να διαιωνίζουμε

την Ιστορική γνώση στις

νεότερες γεννεές των

Ελλήνων. Τους αγώνες,

την προσφορά και τις

θυσίες των Φιλελλήνων

εκείνων, για την Ελευ-

θερία και την πολιτική μας ανεξαρτησία από τον πιο

βάρβαρο ζυγό του αλλόφυλου και αλλόθρησκου κα-

τακτητή.

Λέει ο Πλούταρχος για την Ιστορία: Ευτυχείς είναι οι

λαοί που γνωρίζουν την Ιστορία τους, αλλοίμονο στους

λαούς που την λησμόνησαν, είναι μοιραίο κάποτε να

χαθούν από το πρόσωπο της γης.

Οι φιλέλληνες στον αγώνα της ανεξαρτησίας μας

«Στην Αγγλία δεν πήγα

πουθενά. Τι να δω; Το πα-

λάτι του Μπάκιγχαμ; Δεν με

ενδιαφέρει. Όπως και αν πάω στην

Γερμανία, δεν θα πάω να δω το τείχος

του Βερολίνου. Ωστόσο, την Δήλο,

τον Παρθενώνα και τις Μυκήνες

δεν μπορείς να τις αγνοήσεις».

“ “

«Ποτέ άλλοτε στην ζωή

μου δεν αισθάνθηκα μεγα-

λύτερη χαρά, από αυτήν

που ένοιωσα όταν έγινε η αναί-

μακτη ένωση της Θεσσαλίας με

την Μητέρα Ελλάδα»

“

“

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

Συνέχεια από τη σελίδα 1


