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γαπητοί Συνάδελφοι,

εκ προοιμίου θέλω να

επισημάνω ότι η ΕΑΑΣ

σύμφωνα με απόφαση του

Δ.Σ που δημοσιεύτηκε στην Ε.Η μηνός Ιουνίου

2014  είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά

κόμματα τα οποία σέβεται και τιμά ως πυλώνες

της Δημοκρατίας μας και υπ’ αυτήν την έννοια

και υπηρετώντας τον θεσμό του Προέδρου

αυτής επιθυμώ να σας μεταφέρω πέρα και

έξω από κάθε πολιτική σκοπιμότητα τις απόψεις

μου, χωρίς να διεκδικώ κάποιο τίτλο  για το

παραπάνω θέμα, παρά μόνο την μακρά εμπει-

ρία, λόγω της 46ης ενασχόλησής μου  με τα

προβλήματα των συναδέλφων, αλλά και των

μελών των οικογενειών μας.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ ανά-

μεσα σε δυσάρεστες εξελίξεις σε όλα τα επί-

πεδα. 

Η εκτός τόπου και χρόνου πολιτική που επι-

βάλλεται από την Ε.Ε στη χώρα μας καθώς και

το μεταναστευτικό που αποτελεί βόμβα στα

θεμέλια της οικονομίας οδηγούν την χώρα σε

αδιέξοδο.

Με δεδομένη μάλιστα την ύπαρξη του δη-

μογραφικού προβλήματος το οποίο απειλεί

την μετατροπή της Χώρας μας, η οποία υπήρξε

η κοιτίδα του Δυτικού πολιτισμού, σε πολιπο-

λιτιστική κοινωνία. Αυτό είναι τεράστιο λάθος

καθότι θα επιφέρει αλλοίωση του εθνολογικού

και θρησκευτικού χαρακτήρα των συμπατριωτών

μας.

Η Ε.Ε εμμένει στην ατελέσφορη πολιτική

της παρά το γεγονός ότι κορυφαίοι παράγοντες

δικοί  της και του ΔΝΤ, υποστηρίζουν ότι το

πρόγραμμα είναι σε λάθος κατεύθυνση, με

αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται σε ασφυκτική

κατάσταση και η οικονομία να καταρρέει.

Από το 2009 μέχρι σήμερα το ΑΕΠ της χώρας

έχει απωλέσει άνω απο 25%, 

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την εξής θλιβερή

πραγματικότητα:

•Μισθοί-συντάξεις, μείωση 40%

•Ιδιωτική κατανάλωση-αποταμίευση μείωση

άνω του 40%

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.
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ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ

Ε.Α.Α.Σ.

εύχεται σε

όλα τα 

μέλη της 

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

σελ 14

Παραρτήματα

ΣEΛIΔA 4

Η θητεία και το

γένος στις Ε.Δ.

ΣEΛIΔA 12

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

ΣEΛIΔA 8-10

Συνέχεια στη σελίδα 16

Τι χρειάζεται για να

αντιμετωπίσουμε την

κρίση και την ύφεση

Ο σταυρός το

σύμβολο του

Χριστιανισμού

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

παρουσίασε εμπεριστατωμένες 

απόψεις ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ

Παραθερισμός

στα ΚΑΑΥ 

Αγ. Ανδρέα

Έτους 2016

ΣEΛIΔA 5-7

ΣΕΙΡΕΣ 10-11

Πολεμικές 

επιχειρήσεις 

στην Κύπρο

Την ποτισμένη 

με ελληνικό αίμα

Προσκυνηματική

εκδρομή 

σε Γράμμο 

και Βίτσι

27 Αυγ. - 29 Αυγ. 2016

Στη σελίδα 4 Στη σελίδα 13

Το υπόμνημα της ΕΑΑΣ που αφορά

σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου σελ 3

ΡΥΘΜ Ι ΣΗ  ΘΕΜΑΤΩΝ   ΥΠ . ΕΘ .Α



Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

σας ενημερώνω ότι:

Την 12η Ιουλ.  προσκλήθηκα από τον πρό-

εδρο της επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων

και Άμυνας της Β. τ .Ε, προκειμένου να κα-

ταθέσωι τις απόψεις της ΕΑΑΣ, επί του κατατεθέντος σχεδίου

νόμου με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων ΥΠ.ΕΘ.Α»

Στην εν λόγω επιτροπή παρουσιάστηκα, καθότι σύμφωνα με

το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Α.Α.Σ, αυτή εκπροσωπείται

από τον πρόεδρό της, αλλά επειδή την προτεραία ενημερώθηκα

από την γραμματεία της επιτροπής ότι μπορούσα να συνοδεύομαι

και με άλλο μέλος της Ενώσεως, επικοινώνησα με τον Αντιπρόεδρο

ο οποίος μου είπε ότι αδυνατεί, οπότε επικοινώνησα με το

Δικαστικό μέλος του συμβουλίου, ο οποίος αδυνατούσε, πλην

όμως  μου είπε αν δεν έλθει άλλος να δώσω το όνομά του,

πράγμα που έπραξα γιατί και ο κ. Χατσίκας  που απευθύνθηκα

ήταν εκτός Αθηνών.

Η Ε.Α.Α.Σ από 2μήνου και πλέον συμμετείχε στην διαβούλευση

για το εν λόγω σχέδιο νόμου, οι προτάσεις της Ε.Α.Α.Σ (σελ.3)

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ένωσης, όπου και παραμένουν.

Υπόψη ότι κατά την επίσκεψη του πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκη στην

ΕΑΑΣ αναφερθήκαμε  στο υπόψη Ν/Σ μας είπε ότι θα μας καλέσει

στην Βουλή και του επιδώσαμε τις προτάσεις μας.

Την 12η Ιουλ. από το βήμα της επιτροπής σε 3’ στο πνεύμα

της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ/ΕΑΑΣ, παρουσίασα τις απόψεις

μου (σελ.3) επικεντρώθηκα δε στα άρθρα που αφορούν την

ΜΟΜ.ΚΑ, ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ, Μ.Ε.Ε, Αρθ.36 που αφορά στον ΟΣΜΑΕΣ,

και την συνεργασία των Στρατιωτικών Σχολών με τα ΑΕΙ. Στην

επιτροπή κατέθεσα το υπόμνημα της σελ. 3 και όπως βλέπετε

αναφέρθηκα σε όλα τα άρθρα του Ν/Σ.

Προς ενημέρωσή σας, η διαδικασία ήταν ο κάθε φορέας πα-

ρουσίαζε τις απόψεις του και στο τέλος και αφού όλοι οι φορείς

είχαν παρουσιάσει τις απόψεις των, οι παριστάμενοι βουλευτές

υπέβαλαν ερωτήσεις. Εγώ δέχθηκα ερώτηση μόνον από τον

Βουλευτή της Ν.Δ κ. Α. Δαβάκη, σχετικά με την ΜΟΜ.ΚΑ. Με

ρώτησε ο κ. Δαβάκης  ότι η θέση μου είναι διαφορετική από την

απόφαση του Δ.Σ. Απήντησα με τον δέοντα σεβασμό ότι «Κύριε

Υπουργέ, η θέση μου δεν είναι διαφορετική και όπως ανέφερα

στην ομιλία μου, «Η ΕΑΑΣ θεωρεί αναγκαία:» και του διάβασα

αυτά που αναγράφω στο υπόμνημα της σελ.3. Δεν δέχθηκα

καμία άλλη ερώτηση.

Τα μέλη του Δ.Σ με αιτιώνται με ανακοίνωση που είναι ανηρτη-

μένη στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ και στην ουσία επικαλούμενοι

την δυσαρέσκεια των συναδέλφων ότι τάχα δεν παρουσίασα τις

θέσεις της ΕΑΑΣ ή ότι οι απόψεις μου (σελ. 3) δεν ήταν σύμφωνα

με τις προτάσεις μας  (σελ.3), απήντησα στο συμβούλιο ότι ήταν

απολύτως σύμφωνες με το πνεύμα των προτάσεών μας και ο

καθένας έχει το δικό του ύφος στην παρουσίαση ή την ομιλία

του. Οπότε κατόπιν τούτου έστειλα e-mail σε όλα τα μέλη του

Δ.Σ εξηγώντας ότι δεν αποδέχομαι καμία μομφή ότι υπήρξα «ευ-

μέθοδα» υποτονικός τουλάχιστον με την αρνητική  εκδοχή της

έκφρασης, καθότι  σ’ όλη μου την ζωή υπήρξα σταθερός στις

απόψεις μου, προσηνής, αξιοπρεπής, θετικός και ευγενής. Ιδού

το e-mail: 

«Κύριοι καλημέρα σας, ίσως δεν θέλετε να καταλάβετε ότι

υποστήριξα κατά τον καλύτερο τρόπο την αξιοποίηση της

ακίνητης περιουσίας των ταμείων, τονίζοντας ότι η ΥΠΑΑΠΕΔ

πρέπει να είναι Ν.Π.Δ.Δ και ότι προ οποασδήποτε εισηγήσεώς

της προς το Σ.ΑΜ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των

Δ.Σ των ταμείων. Τόνισα επίσης ότι το Σ.ΑΜ είναι γνωμοδοτικό

όργανο και ότι πρέπει να αποφασίζει το ΚΥΣΕΑ.

Κατόπιν αυτού δεν αποδέχομαι ότι υπήρξα ευμέθοδα υποτονικός,

τουλάχιστον με την αρνητική εκδοχή της έκφρασης, αλλά αξιο-

πρεπής, θετικός και ευπρεπής. Σημειωτέον δε ότι είμαι και εγώ

αποδέκτης πάρα πολλών μυνημάτων και τηλεφωνημάτων, που

με συγχαίρουν για  τον τρόπο που παρουσίασα τις απόψεις της

ΕΑΑΣ,οι οποίες είναι στο πνεύμα της ομοφώνου αποφάσεως του

ΔΣ»

Δέχομαι την οποιαδήποτε καλόπιστη κριτική, απορρίπτω την

κακόπιστη και κακόβουλη, η οποία με πεισμώνει και προσπαθώ

να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. 

Κατόπιν όλων αυτών συνεχίζω την ανιδιοτελή προσφορά μου

προς όλες(ους) σας υπηρετώντας την Ε.Α.Α.Σ σύμφωνα με το

νομικό πλαίσιο που την διέπει, το οποίο με τον τρόπο εκλογής

των μελών του Δ.Σ αποκλείει κομματισμό και ομαδοποιήσεις,

αλλά και με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της   σύμφωνα με

την οποία η θέση της ΕΑΑΣ είναι υπεράνω και έξω από τα

πολιτικά κόμματα τα οποία σέβεται και τιμά ως πυλώνες της Δη-

μοκρατίας. Επομένως ως Δ.Σ πρέπει να υπηρετούμε την ΕΑΑΣ

ανιδιοτελώς και να συμβάλλουμε από κοινού στην επίλυση των

πάσης φύσεως θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας χωρίς

σκοπιμότητες και ανιδιοτελώς ανεξαρτήτως των πολιτικών πε-

ποθήσεων ενός εκάστου.

Ως αιρετός πρόεδρος της ένωσης εκπροσωπώ αυτήν στις

πάσης φύσεως εκδηλώσεις, αλλά και ενώπιον κάθε αρχής  και

όπως έχω πει στο Δ.Σ όλα τα μέλη του Δ.Σ χαίρουν της εκτιμήσεώς

μου, σε αντίθεση με μερικούς εξ’ αυτών που απ’ την αρχή

θέτουν θέμα παραίτησής μου. Δηλώνω  κατηγορηματικά ότι μα-

ταιοπονούν καθότι σέβομαι την εμπιστοσύνη σας  και θα παραμείνω

στη  στην θέση μου μέχρι τέλους. Επειδή ορισμένοι εξ’ υμών

αλλά και μέλη του Δ.Σ αναφέρονται στο συνδικαλιστικό χαρακτήρα

της ένωσης και προτείνουν σειρά μέτρων ,προς άσκηση πίεσης

προς τους κυβερνώντες, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΕΑΑΣ όπως

και κάθε άλλη κίνηση συνταξιούχων δεν μπορεί να υπαχθεί στον

νόμο περί συνδικαλισμού, καθότι δεν είμαστε ενεργώς εργαζόμενοι.

Όμως ως αιρετοί, αποδίδοντες λόγο στις συνειδήσεις μας αλλά

και στα μέλη μας, έχουμε το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε και υπ’

αυτή την έννοια οργανώσαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, προ-

σφύγαμε στην δικαιοσύνη, επισκεπτόμαστε τους καθ’ ύλη αρ-

μοδίους, επισκεφθήκαμε τα πολ. κόμματα, συνεργαζόμαστε με

τις θεσμικές ενώσεις ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, αλλά και με τις ιδ. Δικαίου για

να πετύχουμε το κοινό καλό. 

Αγαπητοί συνάδελφοι με ξέρετε ποιος είμαι και πώς εργάζομαι

πάντα ήμουν και είμαι ειλικρινής μαζί σας για 46 χρόνια ασχολούμαι

με τον ε.ε & ε.α συνάδελφο, είμαι στην ΕΑΑΣ από ενωρίς το

πρωϊ μέχρι αργά το μεσημέρι και προσπαθώ να απαντώ, τηλε-

φωνικώς ή εγγράφως στις αρχές, αλλά και προς όλα τα  αιτήματά

σας, διερωτώμενος ποια είναι η συμβολή των επικριτών μου.

Τέλος σας ζητώ την συγγνώμη που σας απασχόλησα για προ-

σωπικό θέμα, αλλά πρέπει να υποστηρίξω το όνομά μου, καθότι

δεν υπήρξα ούτε είμαι παρίας, είμαι ο πρόεδρος που εσείς επι-

λέξατε να σας εκπροσωπεί και δεν συμμετέχω σε κανένα

απολύτως εκτός ΕΑΑΣ κύκλο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Ταξχο κ. Ν. Νικολάου, που διαμένει

στην Χαλκίδα και ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκλησή

μου για εθελοντική προσφορά, που σημαίνει ότι διαπνέεται από

υψηλό αίσθημα συναδελφιικότητας και αλτρουϊσμού. Είθε η

ενέργειά του να παραδειγματίσει και άλλους συναδέλφους. Ο κ.

Νικολάου όπως μου είπε θα βαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα μετά-

βασης και επιστροφής του. Τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ και

θα του αναθέσω τα καθήκοντα του Διαχειριστή Υλικού.

EΘNIKH HXΩ ΙΟΥΛΙΟΣ 20162ενημέρωση

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

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

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

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

δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά

Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 

Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 

Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α

TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517

Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236

Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ

Τηλ:210.36.244.95

Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ

Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ

desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος

Tηλ.: 210 3468268 

Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.
Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων 

και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

- Τχης ε.α. Μύρκος Ευάγγελος του Αν-

τωνίου. Απεβίωσε στις 24/4/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 25/4/16 στο Κοιμητήριο

Αμαρουσίου.

- Υπτγος ε.α. Καρανάσιος Κων/νος. Απε-

βίωσε στις 30/6/16 και ενταφιάσθηκε στις

1/6/16 στα Γιαννιτσά.

- Σχης ε.α. Παπαδάκης Αντώνιος του Μι-

χαήλ. Απεβίωσε στις 7/7/16 και ενταφιά-

σθηκε στις 8/7/2016 στο νεκροταφείο Δάφ-

νης.

- Λγος ε.α. Γιαννάκης Ιωάννης. Απεβίωσε

στις 26/6/16 και ενταφιάσθηκε στο κοιμη-

τήριο Λάρισας.

- Ανθλγος ε.α. (Χωρ/κης) Παπαδόπουλος

Γεώργιος του Μιχαήλ. Απεβίωσε στις

19/6/16 και ενταφιάσθηκε στις 19/6/16

στην Κομοτηνή.

- Ανχης ε.α. (ΥΠ) Βλαχοχρήστος Γεώργιος.

Απεβίωσε στις 25/6/16 και ενταφιάσθηκε

στις 25/6/16 στην Ηλεία.

- Υπτγος (ΠΖ) Τριανταφυλλόπουλος

Κων/νος του Χρήστου. Απεβίωσε στις 9/7/16

και ενταφιάσθηκε στις 12/7/16 στην Ξάνθη.

- Ανχης (ΥΠ) Τάσης Χρήστος του Αθανα-

σίου. Απεβίωσε στις 24/6/16 και ενταφιά-

σθηκε στις 25/6/16 στο Μέτσοβο Ιωαννί-

νων.

- Ανχης (ΤΧ) Μπάνος Νικόλαος του Γε-

ωργίου. Απεβίωσε στις 23/6/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 25/6/16 στην Πάτρα.

- Άνχης (ΠΖ) ε.α. Λασηθιωτάκης Γεώργιος

του Νικολάου. Απεβίωσε στις 14/6/16 και

ενταφιάσθηκε στις 14/6/16 στο Ηράκλειο.

- Υπτγος ε.α. Παντελής Γ. Σαββάκης. Εν-

ταφιάσθηκε στις 21/6/16 στο Κοιμητήριο

Παπάγου.

- Τχης (ΤΧ) ε.α. Αργυράκης Εμμανουήλ

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 29/6/16 και

ενταφιάσθηκε στις 29/6/16 στη Ρόδο.

- Ανχης (ΥΠ) ε.α. Τάσης Χρήστος του

Αθανασίου. Απεβίωσε στις 24/6/16 και εν-

ταφιάσθηκε στις 25/6/16 στα Ιωάννινα.

- Ανχης (ΠΒ) ε.α. Παναγιωτίδης Ελευθέ-

ριος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 22/6/16

και ενταφιάσθηκε στις 23/6/16 στα Χανιά.

- Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωστάκης

Σόλων του Ηλία. Απεβίωσε στις 1/6/16 και

ενταφιάσθηκε στην Πετρούπολη Αττικής.

- Ανθστης (ΧΩΡ) ε.α. Σωτηρόπουλος Σω-

τήριος  του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 2/7/16

και ενταφιάσθηκε στις 3/7/16 στην Αλε-

ξανδρούπολη.

- Αντγος ε.α. Στυλιανός Σαλωνίτης ΣΣΕ

1981. Απεβίωσε στις 17/7/16 και ενταφιά-

σθηκε στις 18/7/16 στο Νησέλι Ημαθίας

-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Δασκαλάκης Ιωάννης

του Χαραλάμπους, απεβίωσε την 28-6-

2016 και ενταφιάστηκε την 29-6-2016 στο

Ν/Φ Βύρωνα Αθηνών.

- Σχης (ΠΖ) ε.α. Μπάμπης Γιαννιώτης.

Απεβίωσε στις 20/7/16 και ενταφιάσθηκε

στις 22/7/16 στη Χαλκίδα.



Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της επιτροπής για

την πρόσκληση που με τιμά ιδιαιτέρως και

βεβαίως τιμά πολύ περισσότερο όλους τους

εν αποστρατεία Αξκούς του Σ.Ξ & των Σ.Α που

εκπροσωπούνται από την ΕΑΑΣ.

Στο σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΘ.Α με τίτλο

«Ρύθμιση θεμάτων ΥΠ.ΕΘ.Α», το οποίο είχε

τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση

η ΕΑΑΣ συμμετείχε και υπέβαλε αρμοδίως τις

προτάσεις της. Θεωρεί βεβαίως παρά τις

όποιες παρατηρήσεις της ότι το ν/σ έπρεπε

να είχε ψηφιστεί προ πολλoύ καθότι επιλύει

διάφορες εκκρεμότητες.

Το σ/ν αποτελείται από 49 άρθρα όπως πα-

ρακάτω:

1.Τα άρθρα 1-4 αφορούν στις Σχολές Υπα-

ξιωματικών της Π.Α, οι οποίες ενοποιούνται

και ιδρύεται η Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπο-

ρίας.(Σ.Υ.Α)

Δεν έχω να σχολιάσω επ’ αυτού καθότι

αφορά στην Π.Α και εκτιμώ ότι θα αναπτυχθεί

απ’ τον παριστάμενο Πρόεδρο της ΕΑΑΑ.

2.Τα άρθρα 5-8 αφορούν στην σύσταση

της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών

(ΜΟ.Μ.ΚΑ)

Επ’ αυτών θεωρούμε ότι η συγκρότησή της

υπό το Γ.Ε.ΕΘ.Α είναι επωφελής για το κοινωνικό

σύνολο, προάγει το κοινωφελές έργο των

Ε.Δ και σφυρηλατεί τους δεσμούς του πλη-

θυσμού με τις Ε.Δ τα στελέχη των οποίων

είναι σπλάχνο από το σπλάχνα του Ελληνικού

λαού. Το παραγόμενο από την ΜΟ.Μ.ΚΑ έργο

είναι επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου

ιδία στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Η ΕΑΑΣ θεωρεί αναγκαία:

α. Τον καθορισμό του νομικού πλαισίου που

θα την διέπει.

β. Την χρηματοδότησή της ,καθώς και το

ανταποδοτικό όφελος που πρέπει να προκύπτει

από την χρησιμοποίηση του προσωπικού και

των μέσων.

γ. Την χρησιμοποίηση εν αποστρατεία αξκών

ως μονίμων από την εφεδρεία, αναλόγων

προσόντων για την επάνδρωσή της.

Περαιτέρω θεωρεί αδιανόητη την εκπόνηση

μελετών για εκτέλεση δημοσίων έργων, εις

βάρος της αποστολής των Ε.Δ και του Π/Υ

του ΥΠ.ΕΘ.Α, όπερ σημαίνει ότι οι Οργανισμοί,

Υπουργεία, κ.λ.π φορείς, που ωφελούνται απ’

την ΜΟ.Μ.ΚΑ πρέπει να συμμετέχουν οικονο-

μικά.

3. Τα άρθρα 9-16 αφορούν στην συγκρότηση

της Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Πε-

ριουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ)

Η ΕΑΑΣ πρότεινε αντί της υπηρεσίας, την

δημιουργία Αυτόνομου Νομικού Προσώπου

και τούτο γιατί σύμ-

φωνα με το σ/ν απο-

στολή της υπό ίδρυ-

σης υπηρεσίας είναι

η αξιοποίηση των ακι-

νήτων ιδιοκτησίας

Τ.ΕΘ.Α, Τ.Ε.Σ, Τ.Α.Α,

ομοίως η αξιοποίηση

των ακινήτων του

ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, τα

οποία είναι νομικά

πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οπό-

τε κατά την άποψή

μας πρέπει τουλάχι-

στο να είναι Ν.Π.Δ.Δ

υπό την εποπτεία του

ΥΕΘΑ, δια του Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Πέραν τούτου  κατά

την άποψή μας και

επειδή η περιουσία

των προέρχεται είτε

από αγορά, αξιοποι-

ώντας τις εισφορές

των μετόχων, είτε από κληροδοτήματα

πρέπει να διασφαλιστεί ότι η όποια αξιοποίηση

πρέπει να είναι επωφελής για τα ταμεία και

κατ’ επέκταση για τα στελέχη των Ε.Δ, εδώ

πρέπει ερμηνευτικά να διευκρινιστεί ότι όπου

ο νόμος αναφέρεται για στελέχη Ε.Δ, αυτό να

περιλαμβάνει και τους εν αποστρατεία, γιατί

βάσει των εσόδων διαμορφώνεται και το χο-

ρηγούμενο μέρισμα. Το 5% που καθορίζεται

στις διαδικασίες αξιοποίησης πρέπει να συμ-

πληρωθεί με την αναμόρφωσή του στην πε-

ρίπτωση ανάπτυξης της χώρας.

Πρέπει κατά την άποψή μας να καθοριστούν

κριτήρια στην επιλογή των Προέδρου και στε-

λεχών που θα επανδρώσουν την εν λόγω

υπηρεσία, χωρίς να αποκλείονται οι εν απο-

στρατεία αξκοί αναλόγων προσόντων.

Σημειώνεται επίσης ότι το Σ.ΑΜ σύμφωνα

με τον ν.2292/95 είναι γνωμοδοτικό όργανο

και δεν λαμβάνει αποφάσεις αλλά προετοιμάζει

τις εισηγήσεις προς το ΚΥΣΕΑ, πρέπει να λαμ-

βάνει υπόψη του προ οιασδήποτε εισηγήσεώς

του, τις αποφάσεις των Δ.Σ των ταμείων. 

4.Άρθρα 16-35 αναφέρονται στην θητεία

των Α/ΓΕ και στα εν ενεργεία στελέχη των

Ε.Δ και δεν μας επιτρέπεται ο σχολιασμός,καθότι

θεωρούμε ότι συμβάλλουν θετικά στην εξέλιξη

και σταδιοδρομία των στελεχών. Το αυτό

ισχύει και τα υποπρογράμματα του αμυντικού

υλικού, διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων

και στις πράξεις εξώδικου συμβιβασμού.

5.Το άρθρο 36 νομίζουμε ότι δίνει λύση

στο πρόβλημα των οικιστών των προγραμμά-

των Μαλαισίνας και Καρύστου, όμως κ. Υπουργέ

πρέπει να δείτε και τα προγράμματα του

ΑΟΟΑ, γιατί ενώ προ 3ετίας είχε ψηφιστεί

νόμος για την ανάπτυξη του Πικερμίου, έκτοτε

δεν έχει γίνει τίποτα.

6.Άρθρα 37,38,39,40,43,44,45 και46 αφο-

ρούν τους εν ενεργεία και ισχύουν τα ανα-

φερθέντα στην παρ.4 του παρόντος.

7.Άρθρο 41 αφορούν στην Μονάδα Εσωτε-

ρικού Ελέγχου.

Η θέση της ΕΑΑΣ είναι υπέρ της θέσπισης

αυτόνομης λειτουργίας της Μ.Ε.Ε υπό το

ΥΠ.ΕΘ.Α ,η οποία να επανδρώνεται από στελέχη

των Ε.Δ οιουδήποτε όπλου ή σώματος, με

άμεπτο ήθος , επαγγελματισμό και ανιδιοτελή

προσφορά.

8.Άρθρο 42 που αφορά στην ακαδημαϊκή

συνεργασία των Σχολών των Ε.Δ με ΑΕΙ.

Η ΕΑΑΣ τάσσεται αναφανδόν υπέρ της συ-

νεργασίας καθότι προάγει την γνώση και επι-

στημονική κατάρτιση των στελεχών.

Επισημαίνεται όμως ότι παρά την διαφαινό-

μενη πρόθεση αναβάθμισης του επιστημονικού

επιπέδου των στελεχών, από μία προσεκτι-

κότερη ανάγνωση προκύπτει ότι στην πραγ-

ματικότητα ενυπάρχει κεκαλυμμένα απλή χρη-

ματοδότηση της οικονομικής αυτοτέλειας των

πανεπιστημίων σε βάρος πόρων (ΛΑΕΔ), οι

οποίοι ανήκουν στα στελέχη των Ε.Δ

Όμως σε κάθε περίπτωση προτείνεται ανα-

γνώριση των μεταπτυχιακών σπουδών των

Στρατιωτικών Σχολών με την ήδη υπάρχουσα

υπόσταση και ενδεχόμενη βελτίωση της λει-

τουργικής τους δομής.

Πάντως σε κάθε περίπτωση προτείνεται η

θέσπιση και καταχώρηση επαγγελματικών δι-

καιωμάτων για όλους τους αποφοίτους των

Στρ. Σχολών και των μεταπτυχιακών σπουδών.

Ενδείκνυται όπως τα κατοχυρωμένα επαγγελ-

ματικά δικαιώματα να ισχύουν όχι μόνο εντός

των στρατιωτικών πλαισίων ,αλλά και πέραν

αυτών στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό

τομέα.

Εάν τέλος προκριθεί η εγκαθίδρυση εδρών

στα υφιστάμενα ΑΕΙ προτείνεται η χρηματο-

δότηση και τα έξοδα λειτουργίας των να κα-

λύπτονται από την οικονομική αυτοτέλεια των

ιδίων των ΑΕΙ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ

EΘNIKH HXΩΙΟΥΛΙΟΣ 2016 3 ενημέρωση

ενημέρωση

Αρ. Πρωτ.: 12/2016

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016

Μετά από τη δυσαρέσκεια ορισμένων συναδέλφων

για την παρουσίαση θέσεων του Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ.

στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των

Ελλήνων την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, σε συζήτηση επί

του κατατεθέντος νομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΘ.Α. και ειδικότερα

άρθρων του νομοσχεδίου που αφορούσαν θέματα που

άπτονται άμεσα ή έμμεσα των εν αποστρατεία στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η ΜΟ.Μ.ΚΑ., η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

και η Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α., ανακοινώνονται τα εξής:

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. είχε εκφραστεί και διατυπώσει

ομόφωνα τις θέσεις της στα παραπάνω θέματα προ δι-

μήνου, με τη συμμετοχή του στην Ηλεκτρονική Διαβού-

λευση. Οι θέσεις αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα

της Ένωσης και παραμένουν ανυποχώρητα αδιαπραγ-

μάτευτες. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., κατά την παρουσία του επί

του βήματος της οικείας Επιτροπής της Βουλής των Ελ-

λήνων και την ολιγόλεπτη ομιλία του, κατά την εκτίμηση

του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρξε ευμέθοδα υποτο-

νικός, κυρίως σε ό,τι αφορά την προσβολή της ιδιοκτησίας

των Ταμείων και την ανάληψη χωρίς την έγκριση των

Διοικήσεων αυτών της ανεξέλεγκτης διαχείρισής τους. 

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., εμμένοντας στις αρχικές του

θέσεις, καλεί  τους βουλευτές όλων των κομμάτων να

σεβαστούν  την ατομική ιδιοκτησία των Ταμείων των

Ενόπλων Δυνάμεων και να θεσμοθετήσουν την αντα-

πόδοση ωφελειών για το παραγόμενο έργο των στελεχών

τους. Καλεί, ομοίως, την Πολιτική Ηγεσία να σεβαστεί

τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

που δικαιώνουν το έργο των στελεχών  των Ενόπλων

Δυνάμεων και κατατάσσουν αυτούς πρώτους στην προ-

τίμηση αποδοχής κλάδου της Ελληνικής κοινωνίας.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 3 :

Δεν προσδιορίζεται η προέλευση των

χρημάτων της λειτουργίας της ΜΟ.Μ.ΚΑ.

που βαρύνουν το ΥΠΕΘΑ ούτε το κρίσιμο

ανταποδοτικό όφελος. Περαιτέρω, δεν

καθορίζονται οι δικαιούχοι φορείς αυτού

του οφέλους που πρέπει να υπάρχει σε

κάθε σύμβαση που συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ.

με τρίτους. Σε ότι δε αφορά την οργάνωση

της ΜΟ.Μ.ΚΑ., προτείνεται η αξιοποίηση

Αποστράτων Στελεχών αναλόγων προ-

σόντων, με ανάκλησή τους για στελέχωση

αυτής.

ΑΡ.6 :

Δεν είναι λογική -νοητή η διάθεση και η

καταπόνηση στρατιωτικού προσωπικού

και μέσων σε σύμπραξη για δημόσια έργα

χωρίς ανταποδοτικό όφελος.

ΑΡ. 7 παρ. δ’:

Δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται

εκπόνηση μελετών για εκτέλεση Δημοσίων

Έργων εις βάρος της αποστολής των

Ενόπλων Δυνάμεων και του προϋπολογι-

σμού του ΥΠΕΘΑ.

ΑΡ. 9 :

Προτείνεται η δημιουργία Αυτόνομου

Νομικού Προσώπου του ΥΠΕΘΑ. Η Στελέ-

χωση και οι λειτουργίες να κυρωθούν με

σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

ΑΡ. 10 :

Υπογραμμίζεται ότι είναι πρόδηλα αντι-

συνταγματικό, καθόσον προσβάλλει ευ-

θέως την ιδιοκτησία των Ταμείων, τα ακί-

νητα των οποίων αναλαμβάνονται υπό

ανεξέλεγκτη διαχείριση από τη νέα υπό

συγκρότηση Υπηρεσία. Υφαρπάζεται το

κεφάλαιο της διαχειριστικής νομής που

ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε κύριο

του ακινήτου κατά τον αστικό κώδικα.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να τονιστεί ότι

επιχειρείται η αφαίρεση της διαχείρισης

των ακινήτων από τους φυσικούς ιδιο-

κτήτες χωρίς καν την θέσπιση προηγού-

μενης ομόφωνης σύμφωνης απόφασης

των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων και

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι ειδικές

κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες απόκτησης

των ακινήτων. (π.χ. κληροδότημα υπό

τον όρο συγκεκριμένης χρήσης από συγ-

κεκριμένο φορέα).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει ερμηνευτικά

να διευκρινιστεί ότι όπου ο Νόμος κάνει

λόγο για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,

αυτό να περιλαμβάνει και τους Αποστρά-

τους (Στελέχη ε.α.).

ΑΡ. 11 παρ. 5 :

Προτείνεται να συμπληρωθεί ότι η

ΥΠ.Α.Α.ΠΕ.Δ. προ της εισήγησής της προς

το ΣΑΜ, οφείλει να λαμβάνει υπόψη και

τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών

Συμβουλίων των οικείων ταμείων.

Ρ. 41:

Προτείνεται η Θέσπιση Αυτόνομης Λει-

τουργίας της Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α με απλή δι-

οικητική υποστήριξη του ΥΕΘΑ.

ΑΡ. 42:

Παρά τη διαφαινόμενη πρόθεση ανα-

βάθμισης του επιστημονικού επιπέδου

των Ενεργεία Στελεχών των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, από μια προσεκτικότερη ανά-

γνωση προκύπτει ότι στην πραγματικότητα

ενυπάρχει κεκαλυμμένα απλή χρηματο-

δότηση της οικονομικής αυτοτέλειας των

Πανεπιστημίων σε βάρος πόρων (ΛΑΕΔ),

οι οποίοι ανήκουν στα Στελέχη των Ενό-

πλων Δυνάμεων.

Προτείνεται η νομοθετική αναγνώριση

των Μεταπτυχιακών Σπουδών των παρα-

πάνω Στρατιωτικών Σχολών με την ήδη

υπάρχουσα νομική υπόσταση και ενδε-

χόμενη βελτίωση της λειτουργικής δομής

του.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η θέ-

σπιση και καταχώρηση επαγγελματικών

δικαιωμάτων για όλους τους αποφοίτους

των Στρατιωτικών Σχολών και των

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενδείκνυται

όπως τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά

δικαιώματα να επεκτείνονται και να ισχύουν

όχι μόνο εντός στενών υπηρεσιακών πλαι-

σίων, αλλά και πέραν αυτών σε όλο το

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (π.χ.καθηγεσία

σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και ελεύ-

θερη επαγγελματική απασχόληση) και για

δράσεις που εμπίπτουν ή άπτουν του

γνωστικού τους πεδίου.

Εφόσον εντέλει προκριθεί η εγκαθίδρυση

εδρών σε υφιστάμενα Πανεπιστημιακά -

Πολυτεχνικά Ιδρύματα, προτείνεται όπως

η χρηματοδότησή τους και τα έξοδα λει-

τουργίας τους να καλύπτονται από την

οικονομική αυτοτέλεια των ιδίων Ανωτά-

των Ιδρυμάτων ή του Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το υπόμνημα της ΕΑΑΣ που αφορά

σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου

Ηλεκτρονική Διαβούλευση Σ.Ν. ΥΠΕΘΑ

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ. για τις απόψεις της επί Νομοσχεδίου 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

παρουσίασε εμπεριστατωμένες 

απόψεις ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ
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Με αφορμή άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε στην

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, στο φύλλο του Μαΐου 2016, σελίδα 5

(Τα περί Ενόπλων Δυνάμεων και Στρατιωτικής θητείας,

ΤΡΙΤΟΝ), όπου προτείνεται Στρατιωτική θητεία σε μετα-

νάστες που απέκτησαν κλπ, θα υπενθυμίσουμε τις

απόψεις των προγόνων μας, θα παραμείνουμε σταθεροί

στις θέσεις περί γένους στις ΕΔ και θα υποβάλλουμε

δύο ερωτήματα. 

Ο Ηρόδοτος (ΟΥΡΑΝΙΑ, 144) προσδιόρισε το Ελληνικό

έθνος από το ΟΜΑΙΜΟΝ, την ίδια γλώσσα, τα κοινά ιερά

και θυσίες, καθώς και τα όμοια ήθη. 

Ο Πλάτων αναλύει στους ΝΟΜΟΥΣ Δ’ και Ε’, το ΟΜΟ-

ΦΩΝΟΝ και το ΟΜΟΝΟΜΟΝ, διότι για να επιτευχθεί η

σύμπνοια και η συνεργασία απαιτείται η κοινή φυλετική

ρίζα των κατοίκων, επιθυμεί την ενότητα με σκοπό το

«ΣΥΜΦΥΣΗΣΑΙ». Επιπλέον δίδει βαρύτητα και στην θρησκεία,

την από κοινού συμμετοχή στις ιεροτελεστίες, αλλά και

σε όλα τα παρόμοια, που δημιουργούν φιλικούς δεσμούς.

Αναδεικνύει και τον απαραίτητο σεβασμό στους νόμους

των προγόνων, ο οποίος φυσικά διατηρείται από τους

απογόνους, καθώς ενισχύεται από τις πατροπαράδοτες

παραδόσεις. Με αφορμή το πρόβλημα της μειώσεως

του πληθυσμού, λόγω ασθενειών και πολέμων, τονίζει

ότι δεν πρέπει να φέρνουμε στην πόλη πολίτες από

έξω, διότι αυτοί έχουν λάβει νόθο εκπαίδευση (ΟΥ ΔΕΙ

ΠΟΛΙΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΙΝ ΝΟΘΗ ΠΑΙΔΕΙΑ). 

Ο Αριστοτέλης μας πληροφορεί στο ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ότι πολιτικά δικαιώματα στην Αθήνα αποκτούσαν ΕΞ ΑΜ-

ΦΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΕΣ δηλαδή, όσοι είχαν γεννηθεί από

γονείς Αθηναίους. Έχει καταγράψει στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ V αυ-

τολεξεί: ΣΤΑΣΙΩΤΙΚΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΟΜΟΦΥΛΟΝ και ανα-

λύοντας τις μεταβολές των πολιτευμάτων,

αναφέρεται και σε όσες συντελούνται από

διαφορετικές φυλετικές ομάδες, μέσα στην

ίδια την πολιτεία, χωρίς πόλεμο, με απλή

βία. Μας ενημερώνει ότι όσοι δέχτηκαν ΣΥ-

ΝΟΙΚΟΥΣ ή ΕΠΟΙΚΟΥΣ, οι περισσότεροι επα-

ναστάτησαν (ΔΙΕΣΤΑΣΙΑΣΑΝ) εναντίον τους. 

Ο Ισοκράτης στον ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ καλούσε

τους Έλληνες ενωμένοι να πολεμήσουν

τους βαρβάρους (ΚΟΙΝΗ ΤΟΙΣ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ

ΠΟΛΕΜΗΣΩΜΕΝ), διότι ως Έλληνες δεν είναι

ανάμεικτοι από ανόμοια φύλα, αλλά και

γιατί το γένος μας είναι ευγενές και γνήσιο

(ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΩΣ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ).

Ο Ξενοφών, όπως διαβάζουμε στο ΠΟΡΟΙ

Ή ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, δεν πίστευε στη στρά-

τευση των μετοίκων στην Αρχαία Αθήνα

(ΑΦΕΛΟΙΜΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΕΣΘΑΙ ΟΠΛΙ-

ΤΑΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΣ), γιατί θα ήταν τιμή για την

πόλη αν εμπιστευόταν μόνον τους Αθηναίους

στη μάχη, παρά όσους κατάγονται από άλ-

λους τόπους, αλλά και γιατί με αυτό τον

τρόπο η Αθήνα θα ήταν αρεστή στους υπο-

λοίπους Έλληνες (ΑΥΤΟΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ

Η ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ). 

Εμείς σήμερα θα εισάγουμε ξένα πρόσωπα με άλλα

ήθη και έθιμα; 

Τι θα πούμε στους εκ Κύπρου αδελφούς μας;

Η θητεία και το γένος στις Ε.Δ.

ενημέρωση

Με αφορμή ερωτήματα μελών

της Ε.Α.Α.Σ,σχετικά με την κοστο-

λόγηση της παρεχόμενης,απο το

Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών

(Ο.Φ.Α),οδοντιατρειακής περίθαλ-

ψης και κατόπιν επικοινωνίας μας με

το Ο.Φ.Α σας,

ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ μ ε

ότι με βάσει την Πα.Δ 7-

4/2014/Γ.Ε.ΕΘ.Α/Δ.ΥΓ, η κοστολό-

γηση πραγματοποιείται σύμφωνα

με το τιμολόγιο του ΥΠ.Υγείας &

Κοιν. Ασφαλίσεων

εκ της Ε.Α.Α.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Η Ε.Α.Α.Σ. όπως κάθε χρόνο

έτσι και εφέτος διοργανώνει το

3ήμερο από 27 Αυγ. έως και 29

Αυγ. ε. ε, δια των Παραρτημάτων

της στους Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΚΑ-

ΣΤΟΡΙΑΣ αντίστοιχα, προσκυνηματικές

εκδηλώσεις, με την ευκαιρία της 67ης

επετείου της λήξεως του αντισυμμο-

ριακού πολέμου της 29 ης Αυγ.1949.

Επιθυμία της Ενώσεως είναι η συμ-

μετοχή των δυνατόν περισσοτέρων συ-

ναδέλφων προκειμένου να αποτίσουμε

τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμο-

σύνης στους χιλιάδες νεκρούς της πε-

ριόδου 1946-49.

Ομιλητές, για μεν τον ΓΡΑΜΜΟ όπου

και ο επίσημος για εφέτος εορτασμός

ορίστηκε ο Ταξχος ε.α Α.Σακαγιάννης

Σ.Σ.Ε/81 για δε το ΒΙΤΣΙ ο Υπτγος ε.α

Ηλίας Τζωρτζόπουλος, Πρόεδος

του Παραρτήματος Καστοριάς.

Η Ε.Α.Α.Σ. θα αναλάβει το κό-

στος της μεταφοράς σας μισθώ-

νοντας ανά ένα λεωφορείο για

κάθε προορισμό, υπό την προ-

ϋπόθεση τα λεωφορεία να είναι γεμά-

τα(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Προς τούτο οι επιθυμούντες να δηλώ-

σουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους στην

γραμματεία της ενώσεως τηλ.

2103633797 εσ.14 ή 15 Αρχιφύλακα

Γεωργία Λαμπρακάκη. 

Περισσότερες πληροφορίες για το

πλήρες πρόγραμμα, ξενοδοχεία κ.λ.π

απ’τα μέλος του Δ.Σ.\Ε.Α.Α.Σ. Αστ. Υδντή

Ντούφα Χρίστο τηλ.6945778610 και Σχη

(Ε.Μ) Καίσαρη Νικόλαο Δντα Σύμβουλο

τηλ.6941610950

Προσκυνηματική εκδρομή 

σε Γράμμο και Βίτσι

1. Αναφέρεται ότι για λόγους συντή-

ρησης των πάσης φύσεως μηχανημά-

των των μαγειρίων, συντήρησης και

αποκατάστασης των λειτουργικών χώ-

ρων και μηχανημάτων της Λέσχης, και

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

778/16/06/2016 απόφαση ΔΣ/ΛΑΕΔ, η

Λέσχη όπως κάθε χρόνο, θα παραμείνει

κλειστή από 01 έως 31 Αυγούστου

2016.

2. Από την Πέμπτη 01 Σεπ. 2016 η

ΛΑΕΔ θα είναι ανοιχτή σε πλήρη λει-

τουργία για κάθε εκδήλωση.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή

σας.

4. Χειριστής θέματος: Αλχιας (ΠΖ) Ρο-

καδάκη Μαρία, Τμχης ΤΔΠ, τηλ. 210

7496 455

Κύριε Πρόεδρε της ΕΑΑΣ,

Αγαπητέ Υποστράτηγε ε.α. 

κύριε Δανιά,

Σας γνωρίζουμε κατόπιν του σχετικού

ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέτασε

με ιδιαίτερη προσοχή το αίτημά σας για

την καθημερινή παράθεση δείπνου από

την ΛΑΕΔ αρχικά με φαγητά της ώρας

και σας γνωστοποιεί ότι:

Το υπόψη μέτρο δεν δύναται να ικα-

νοποιηθεί την παρούσα χρονική περίο-

δο, καθότι η ΛΑΕΔ υφίσταται μεγάλη οι-

κονομική επιβάρυνση, την οποία δεν

μπορεί να αναλάβει αφ’ ενός και αφ’

ετέρου διότι δεν διαθέτει το απαιτού-

μενο προσωπικό για την καθημερινή

παροχή των υπηρεσιών σε δείπνο.

Το συγκεκριμένο αίτημα θα επανεξε-

ταστεί μελλοντικά και σε χρόνο που οι

δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέ-

ψουν.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή

σας καθώς και των μελών σας.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Με εκτίμηση

Υπτγος Γεώργιος Καμπάς

ΔΔ Κ/ΓΕΣ

Ωράριο Λειτουργίας ΛΑΕΔ

ΓΕΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Γράφει ο 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Υποστράτηγος ε.α.

Σχετικά με το αίτημα 

για την παράθεση δείπνου
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ΚΑΑΥ

Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2016

Επιλεγέντες για Παραθερισμό  στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Έτους 2016

Σειρές 10-11 (Κανονικοί και Αναπληρωματικοί)

10η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2016 (15/9-27/9) 10η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)
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ΚΑΑΥ

10η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια) 11η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2016 (29/9-11/10)
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ΚΑΑΥ ΘΕΜΑΤΑ

11η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)

«Ο Αώος το ποτάμι που είδε τόσες

λεβεντιές θα μας δει ξανά και πάλι

να περνάμε νικητές».

Αυτή τη στροφή του στρατιωτικού

άσματος αναπολούσαν οι συμμετέ-

χοντες στο «Επιτελικό ταξίδι» θα λέγαμε.

Όπως κάναμε με την ΑΣΠ –καθώς περι-

διαβαίναμε τις όχθες του ιστορικού πο-

ταμιού με προορισμό την Μολυβδο-

σκέπαστο την 29-30/6/2016.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε από τον

Σύνδεσμο Αποστράτων Αξ/κών Αθηνών

– Προαστίων με επικεφαλής τον Συν-

ταγματάρχη Β. Μαντασσά σε συνεργασία

με τον Ελληνικό Λαογραφικό και Ιστορικό

Όμιλο προεδρευόμενο από την Ανα-

στασία Σταθοπούλου και συντονιστή

τον Στρατηγό Ιωάννη Δάφνη. Πέραν

του ενημερωτικού και περιηγητικού χα-

ρακτήρα του ταξιδιού η κεντρική ιδέα

ήταν οι επισκέπτες να συνεορτάσουν

στο Μολυβδοσκέπαστο με τους ακρίτες

τη μνήμη της Συνάξεως των 12 Πανευ-

φήμων Αποστόλων 30 Ιουνίου 2016

στον φερώνυμο Ιερό Ναό 13ου αιώνος.

Οι 12 Απόστολοι, με την επιφοίτηση

του Αγίου Πνεύματος, διέδωσαν τον

Χριστιανισμό στα πέρατα της Οικουμέ-

νης.

Η κεντρική εκδήλωση με επιμέρους

δραστηριότητες πραγματοποιήθηκε στο

χωριό και στον αναφερόμενο Ι. Ναό.

Οι επιμέρους δραστηριότητες περιε-

λάμβαναν τοπογραφική ενημέρωση και

επίσκεψη στο Μεθοριακό Φυλάκιο.

Οι εκ των συναδέλφων επισκέπτες

είχαν την ευκαιρία να βιώσουν στιγμές

της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας,

μια και την ίδια ημέρα βρισκόταν σε

εξέλιξη άσκηση μετά στρατεύματος δο-

κιμής σχεδίων, με την παρουσία και

στην εκκλησία των Διοικητών Γ’ ΣΣ Αν-

τιστράτηγου Α. Στεφανή, VIIΙ Μεραρχίας

Ταξίαρχου Ν. Ανδριόπουλου και 583 ΤΠ

Αντισυνταγματάρχη Β. Χελά.

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι εκ-

δρομείς απεκόμισαν μία πληθώρα πα-

ραστάσεων και εντυπώσεων, περιβαλ-

λοντολογικών, υποδομών και ιστορικών

δράσεων όπως: ο νέος κεντρικός οδικός

άξονας Κόρινθος – Πάτρα και η γέφυρα

Ρίου – Αντιρρίου, η νέα εθνική Ιόνια

οδός Αντίρριο – Ιωάννινα, Μνημείο ΕΟΕΑ

– ΕΔΕΣ «Ν. Ζέρβας», επιχείρηση animals,

Μακρυνόρος, μάχη 14/7-22/7/1943

εναντίον των δυνάμεων του Άξονα (Ιτα-

λική Μεραρχία Μπρενερό - Γερμανική

Ταξιαρχία Εντελβάις) που θα διαπεραι-

ώνονταν από τις Ηπειρωτικές ακτές

στην ιταλική χερσόνησο για να ενισχύ-

σουν τις Αξονικές δυνάμεις «Γοτθική

Γραμμή Απέννινα» στην αποτυχημένη

γι’ αυτούς απόκρουση της αποβάσεως

των Ελληνοβρετανικών δυνάμεων που

είχαν ήδη αποβιβασθεί στη Σικελία

10/7/1943. Καθώς και έτερο Μνημείο

του Ζέρβα στην Κανέτα

για τους πεσόντες το

επόμενο έτος 1944 στην

επιχείρηση «Noah’s ark»

κατά Γερμανικών δυνά-

μεων και, προχωρώντας

προς Βορράν, οι εκδρο-

μείς εντυπωσιάστηκαν ιδι-

αιτέρως από την περι-

γραφή της Επικής Μάχης Καλπακίου

28/10/1940 και της Μάχης Μολυβδο-

σκεπάστου 21/10/1940.

Έτερος σταθμός ήταν η τουριστική

περιοχή Καστροσυκιάς, ιστορική επίσης

περιοχή, που το καλοκαίρι 1944 απε-

λευθερώθηκε από τις Δυνάμεις του

Ζέρβα μέχρι Πάργα και Παραμυθιά (Μάχη

Μενινας 17-18/8/1944, 102 Γερμανοί

αιχμάλωτοι) και αποτέλεσε  το πρώτο

ελεύθερο προγεφύρωμα με όλα τα συ-

νακόλουθα.

Οι ταξιδιώτες έμειναν έκθαμβοι από

τις εναλλασσόμενες παραστάσεις του

εξαιρετικού κάλλους τοπίου του χωριού,

απέραντη θέα, τα καταπράσινα βουνά,

δύο ποτάμια Βοϊδομάτης – Σαραντάπο-

ρος ακολουθούν τον ρουν συμβάλλον-

τας στον ιστορικό Αώο. Το χρονικό της

ημέρας παρουσίασε η εγγονή του γρά-

φοντος το παρόν Χριστίνα Δάφνη, άρτι

αποφοιτήσασα από το London School

of Economics.

Ιωάννης Δάφνης

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Μια πονεμένη 
ιστορία

Τα πάνδεινα της παρακμής

που τα βιώνει η Πατρίς

μου φέρνουν μνήμες άλλης κρίσης,

που δεν μπορείς να λησμονήσεις.

Βιώματα λογής-λογής

απ’ τις συνθήκες κατοχής1.

Τα έζησα σαν τρικυμία

στην παιδική μου ηλικία.

Μου έλαχε στα γηρατεία

να ξαναζήσω τα παλιά,

μια ξενική κυριαρχία

που με γεμίζει με πικρία.

Ντόπιοι και ξένοι φθονεροί

μας έκαμαν χωματερή

ολόκληρης της Οικουμένης,

που σαν το σκέπτεσαι... παθαίνεις.

Παρερχομένων των ετών

ριζώνει ο Αρμαγεδδών2,

που θα μας μείνει στην πορεία

μια πονεμένη ιστορία.

Παναγ. Κ. Καραμούντζος

1 Της γερμανικής (1941-1944).
2 Ολοκληρωτική καταστροφή.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΙΑ

Ο Πρόεδρος του Παραρτήμα-

τος εκπροσώπησε την Ε.Α.Α.Σ.

στις παρακάτω εκδηλώσεις:

•Διάλεξη του καθηγητή κ.

Γιαλλουρίδη με θέμα «Στρατη-

γική της Ελλάδας στις σημερινές

προκλήσεις» που οργάνωσε ο

Σύλλογος Υπαλλήλων των Τρα-

πεζών. 

•Μουσικοχορευτική εκδή-

λωση που οργάνωσε ο λαο-

γραφικός χορευτικός όμιλος

Πύργου «Ηλείων Παράδοσις».

•Εορτασμός της «Ημέρας

προς τιμή των αποστράτων

της Ελληνικής Αστυνομίας» που

οργάνωσε η Διεύθυνση αστυ-

νομίας Ηλείας.

ΞΑΝΘΗ

5 Ιουν. Εκκλησιασμός στο 

Προσκυνητάρι Αγ. Γεωργίου ΜΕΔΟΥΣΑΣ

Το Σάββατο 5 Ιουν. 2016, τελέστηκε Αγια-

σμός και Αρτοκλασία, με φροντίδα του ανα-

δόχου Συλλόγου “Φίλοι Αγ. Γεωργίου Μέ-

δουσας”, στο πλαίσιο του Προγράμματος

“Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα Πομακοχώρια της

Ξάνθης 2016”. Το εκκλησίασμα ήταν γύρω

στα 50 άτομα που προσήλθαν με ένα(1) λε-

ωφορείο και μερικά ΙΧΕ οχήματα. Με το

πέρας προσφέρθηκαν εδέσματα και ποτά

σε όλους. Στην επιστροφή γευμάτισαν σε

τοπική ταβέρνα στις ΘΕΡΜΕΣ (Λουτρά),

συμβάλλοντας και στην τοπική μικρο-

οικονομία.

12 Ιουν. Εκκλησιασμός στον 

ι.ν. Αγ. Ιωακείμ στις ΘΕΡΜΕΣ 

Τελέστηκε στις 12 Ιουν.2016 η Θεία

Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, στον

Ι.Ν. Αγ. Ιωακείμ και Άννης στις ΘΕΡΜΕΣ

(Λουτρά), στο πλαίσιο του φετινού

προγράμματος: «Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν.

που υπάρχουν στα Πομακοχώρια του

Ν. Ξάνθης». Ο εκκλησιασμός διοργα-

νώθηκε με πρωτοβουλία και φροντίδα του

«αναδόχου», Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης,

που εξασφάλισε δύο (2) λεωφορεία, για τη

δωρεάν μεταφορά των μελών του, όπως

και άλλων επιθυμούντων. 

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όσους

και όσες προσήλθαν. ιδιαιτέρως ευχαριστούμε

το Δ’ Σ. Στρατού για την διάθεση του ενός

(1) λεωφορείου, όπως και τον συνταξιούχο

Δάσκαλο κ. Λεωνίδα Βλασακούδη, που ακόμα

μια φορά ήταν στο ψαλτήρι. 

26 Ιουν. Εκκλησιασμός στον 

Ι.Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στο χ. ΩΡΑΙΟ.

Τελέστηκε στις 26 Ιουν.2016 η Θεία Λει-

τουργία μετ’ αρτοκλασίας, στον Ι.Ν.Αγίου

Στυλιανού  στο χ. ΩΡΑΙΟ, στο πλαίσιο του

φετινού προγράμματος:«Εκκλησιασμοί σε

Ι.Ν. που υπάρχουν στα Πομακοχώρια του

Ν.Ξάνθης». Ο εκκλησιασμός διοργανώθηκε

με πρωτοβουλία και φροντίδα του «αναδόχου»

Συλλόγου ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ξάνθης «Ο Άγιος Στυ-

λιανός», ο οποίος μίσθωσε ένα (1) λεωφορείο

για τη δωρεάν μεταφορά των μελών του,

όπως και άλλων επιθυμούντων. Μετά τον

εκκλησιασμό, ο «ανάδοχος» Σύλλογος, πα-

ρέθεσε δωρεάν καφέ και άλλα εδέσματα

σε όλο το εκκλησίασμα, στα καφενεία του

χωριού.

26 Ιουν. Εορτασμός  Ημέρας των 

Αποστράτων Αστυνομικών

Πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ι.Ν.

της του Θεού Σοφίας, Δοξολογία στην ημέρα

εορτασμού προς τιμή των Αποστράτων Αστυ-

νομικών, παρουσία των Πολιτικών και Στρ.

Αρχών και αρκετών Κατοίκων της Ξάνθης.

Το Παράρτημα το εκπροσώπησε ο Αντγος

ε.α. Νικόλαος Φωτιάδης. Άναγνώσθηκε η

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ του Αρχηγού της ΕΛΑΣ

και  με το πέρας επακολούθησε μικρή δε-

ξίωση.

6&7 Ιουλ. Πανηγυρικός Εορτασμός 

Αγ. Κυριακής στο χ. ΜΥΚΗ

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η

μνήμη της Αγίας Κυριακής μία από τους δύο

Αγίους που είναι αφιερωμένο το Ιερό Πα-

ρεκκλήσιο της Μύκης, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα Πομα-

κοχώρια 2016», που διοργανώθηκε με πρω-

τοβουλία και πρόσκληση των «αναδόχων»

συλλόγων, που είναι τα σωματεία Αστυνο-

μικών της Ξάνθης (Ένωση Αποστράτων –

Διεθνή Ένωση Τ.Δ. Ξάνθης).

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την

παραμονή της εορτής (6/7) με την τέλεση

του Πανηγυρικού Εσπερινού, χοροστατούντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης

και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος και την

παρουσία της Υφυπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-

Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά, η

οποία βρέθηκε στην περιοχή μετά από πρό-

σκληση από το Σύλλογο Πομάκων Γλαύκης,

όπως και γύρω στα 100 άτομα που προσήλ-

θαν με ένα μισθωμένο λεωφορείο από τους

αναδόχους συλλόγους και αρκετά Ι.Χ.Ε. από

την Ξάνθη.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,

με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες

φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα

του Παραρτήματος μας: www.eaasxanthis.gr.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

•Την 05-6-2016  Ο Γραμματέας του Τ. Σ.

του Παραρτήματός Τχης (Α.ΤΘ) ε.α. Φωτάκης

Κωνσταντίνος  παρέστη στην επιμνημόσυνη

δέηση για τη Μάχη της Κρήτης που πραγμα-

τοποιήθηκε  στον ιερό ναό  Αγ. Θεοδώρου

στην έδρα της  98 ΑΔΤΕ.

• Την 05-6-2016  Ο Αντιπρόεδρος του Τ. Σ.

του Παραρτήματός Τχης (ΔΒ) ε.α. Μελέτογλου

Πρόδρομος παρέστη στην Ημέρα Μνήμης  του

Πλωτάρχη Λ. Σ.  ΗΛΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Λιμενάρχη Μυ-

τιλήνης , που εκτελέστηκε το 1942 από τα

Γερμανικά στρατεύματα κατοχής  (Φωτο. 1).

•Την 24-06-2016  Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.

του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-

λάμπους Ευστράτιος, και τα μέλη παρέστησαν

στη διεξαγωγή των Στρατιωτικών Αγώνων της

98 ΑΔΤΕ στο Δημοτικό Στάδιο της Μυτιλήνης. 

•Την 26-06-2016  Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.

του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-

λάμπους Ευστράτιος, και τα μέλη παρέστησαν

στον εορτασμό της ημέρας προς τιμήν των

Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας που

διεξήχθη στον Ιερό Ναό Αγ. Αρτεμίου στο

Αστυνομικό Μέγαρο Μυτιλήνης. 

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του

παραρτήματος Ναυπλίου παρέστησαν

στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου, ημέρα

λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου

πολέμου και ημέρα πανελλαδικού

εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και

της Εθνικής Αντίστασης κατά του

ναζισμού και του φασισμού. Στεφάνι

κατέθεσε ο πρόεδρος στο ηρώο των

πεσόντων. 

Επίσης παρέστησαν στην τελετή

παράδοσης - παραλαβής της Διοική-

σεως του ΚΕΜΧ που πραγματοποιήθηκε την

17η Ιουνίου.

Τέλος παρέστησαν την 27η Ιουνίου στις εκ-

δηλώσεις για την τελετή Γενέθλιας Ημέρας

του ΚΕΜΧ, το οποίο συμπλήρωσε φέτος 70

χρόνια λειτουργίας (27 Ιουνίου 1946). Στεφάνι

κατέθεσε ο πρόεδρος στο μνημείο των πε-

σόντων.

ΡΟΔΟΠΗ

•Στα πλαίσια του εορτασμού της 76 επετείου

της Μάχης των Οχυρών το ΤΣ του Παραρτή-

ματός μας και αρκετά μέλη μας συμμετείχαν

στον μεγαλοπρεπή εορτασμό του τοπικού

οχυρού Νυμφαίας. Στεφάνι κατατέθηκε εκ μέ-

ρους της ΕΑΑΣ από το μέλος του ΤΣ Τχη ε.α

Καρακωστίδη Νικόλαο.

•Το Παράρτημά μας την 6η Μαϊ. 2016 με

τον αντιπρόεδρό μας Ανχη ε.α Μιντιούρη Στέρ-

γιο και αντιπροσωπία μελών, συμμετείχαν

στον εορτασμό του προστάτη του Στρατού

Ξηράς ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, που πραγματοποιήθηκε

στο στρατόπεδο «ΠΑΡΑΣΧΟΥ» 

•Tο ΤΣ του Παραρτήματος συμμετείχε στον

εορτασμό της απελευθέρωσης της Δυτικής

Θράκης όπως παρακάτω: 

-Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Επίσημη έπαρση της Ιστορικής Σημαίας  στο

χώρο του Ηρώου, παρουσία Αρχών με τη

συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής της

XXI ΤΘΤ και τιμητικού στρατιωτικού αγήματος.

Επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του

Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και

Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος στο χώρο του

Ηρώου.

-Κατάθεση στεφάνου 

Επίσημη υποστολή της Ιστορικής Σημαίας

από τον Δήμαρχο Κομοτηνής με τη συμμετοχή

της Μουσικής της XXI ΤΘΤ και τιμητικού στρα-

τιωτικού 

-Υποδοχή της Σεπτής Εικόνας της Παναγίας

από την Ιερά Μονή Φανερωμένης Βαθυρύακος

και στη συνέχεια Ιερά Πομπή με τη συμμετοχή

των Σεβασμιοτάτων Ιεραρχών, του Ιερού Κλή-

ρου, Στρατιωτικών Τμημάτων, Οργανώσεων,

Φοιτητικής – Μαθητικής Νεολαίας, Συλλόγων,

Σωματείων και Λαού για τη μεταφορά της

Ιερής Εικόνας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου εψάλλει Μέγας

Εσπερινός.

-Σάββατο 14 Μαΐου 2016

Αρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κομοτηνής, στον οποίο συλλειτούργησαν οι

Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες: Ξάνθης και Πε-

ριθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, Ιερισσού,  Αγίου

Όρους και Αρδαμερίου  κ.κ. Θεόκλητος και  Μα-

ρώνειας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.

-Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου προεξήρχε

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρώνειας

και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων παρουσία

της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου

Προκοπίου Παυλοπούλου.

-Εκφωνηση του πανηγυρικού της ημέρας

από τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Γεώργιο Πε-

τρίδη.

-Επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του

Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και

Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος στο χώρο του

Ηρώου. Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώον της

πόλης, από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο.

-Παρέλαση των Πολιτιστικών Οργανώσεων,

της Φοιτητικής και Μαθητικής Νεολαίας, των

Σωμάτων Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνίδων

Οδηγών, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας ενώπιον της Α.Ε. του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου

Παυλοπούλου.

-Ο πρόεδρος του Παραρτήματός μας Ανχης

ε.α Παντέλας Δημήτριος την 28η Μαΐου 2016

παρέστη μετά από πρόσκληση, στα εγκαίνια

του νέου Παραρτήματος της ΕΑΑΣ στο Διδυ-

μότειχο.
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Στις 2 Ιουλίου  2016 πραγματοποιήθηκε

συνάντηση των μελών και φίλων της ΕΑΑΣ/ν.

Μεσσηνίας στον φιλόξενο και δροσερό

χώρο της ταβέρνας «Βατουριώνα». Το πλού-

σιο μενού, ο ευχάριστος χώρος και η μεγάλη

συμμετοχή έδωσαςν την ευκαιρία στα μέλη

και τους φίλους μας που συμμετείχαν να

διασκεδάσουν και να ευχαριστηθούν μια

ωραία και αξέχαστη βραδιά που κράτησε

μέχρι τις πρώτες πρινές ώρες.

Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή

τους!

ΒΟΛΟΣ

1.  Τρίτη,    12 Απρ 2016 : Στρατόπεδο

“Σχη ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ” : Τελετή παράδοσης

και παραλαβής καθηκόντων Δκτού 32

ΤΑΞΠΝ από τον Ταξχο Πέτρο Κάρλε

στον Ταξχο Ανα-στάσιο Πάτσαλο : Το

Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον

Πρόεδρο, που παρέδωσε στον απερ-

χόμενο για θέση ΝΑΤΟ (Ιταλία) Διοικητή

και αναμνηστικό μετ’ευχαριστιών για

την άψογη συνεργασία και ευχών για

ό,τι το καλύτερο. Παραβρέθηκαν οι

Πολιτικές Αρχές της Πόλης, Επίτιμοι Α/

ΓΕΣ - Δκτές Σχημ., Δκτές-Δντές Αστυνομίας-Λι-

μενικού-Πυροσβεστικής-111 ΠΜ- Μονάδων,

πολλά μέλη μας (κυρίως εκ ΠΖΝ) και ιδιώτες.

2. Σάββατο, 23 Απρ 2016: του Λαζάρου:

Όπως κάθε χρόνο το 404 ΓΣΝΕ, οργάνωσε

στο χώρο του Μνημείου εντός του Πάρκου

Αγίου Αντωνίου στη Λάρισα, το Αρχιερατικό

Μνημό-συνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των θανόντων Θεσσαλών Υγειονομικών. Πα-

ραβρέθηκαν οι Πολιτικές και Στρατιωτικές

Αρχές της Πόλεως, Πρόεδροι ΕΑΑ, Συνδέσμων,

Συλλόγων και πλήθος κόσμου. Το Παράρτημά

μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντδρο Σχη

(ΦΠΖ) ε.α. Πετμεζά Βύρωνα και τον Γραμματέα

Λγό (ΑΣ) ε.α. Γκοτσόπουλο Νικόλαο.

3. Παρασκευή, 6 Μαϊ 2016 (της Ζωοδόχου

Πηγής): Πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο

Γεωργούλα ο εορτασμός του Μεγαλομάρτυρα

Αγίου Γεωργίου, προστάτου του Στρατού Ξη-

ράς. Παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι ε.ε.

& ε.α. ΕΔ-ΣΑ, αρκετοί πολίτες και εκπρόσωποι

των τοπικών Αρχών. Το Παράρτημα εκπρο-

σώπησε ο Αντδρος.

4.Δευτέρα, 9 Μαϊ 2016: Εορτασμός των

Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης

κατά του Ναζισμού και Φασισμού, με Μνημό-

συνο στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου (Μητρόπολη)

και Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο της Πόλεως

(στην Παραλία), όπου και εκ μέρους της ΕΑΑΣ

κατατέθηκε στεφάνι από τον Αντδρο του ΤΣ

του Παρ/τός μας.

5.Δευτέρα, 16/5 έως Παρασκευή, 20/5/2016:

Για τρίτη φορά,  οργανώσαμε και πραγμα-το-

ποιήσαμε προσκυνηματική επίσκεψη και πάλι

40 μελών{όπως και στις 2 προηγούμενες του

2012 (26-28/9) και του 2013 (14-18/10)} στο

Άγιο Όρος, από 16 - 20/5/2016, με τέσσερις

διανυκτερεύσεις. Τα μέλη μας, οργανωμένα

σε ομάδες των 5 ή 10 ατόμων (ανάλογα με

τη δυνατότητα φιλοξενίας των αντιστοίχων Ι.

Μονών),  επισκέφθηκαν τις Ι.Μ. Αγίου Παύλου,

Βατοπεδίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Δοχειαρίου,

Ιβήρων, Καρακάλου, Κουτλουμουσίου, Μεγί-

στης Λαύρας, Ξενοφώντος, Φιλοθέου, Χιλαν-

δαρίου και τις Ι. Σκήτες Αγίου Ανδρέου, Αγίου

Νεκταρίου (που στη συνέχεια έγιναν δεκτοί

και στην Ι.Μ.Παντελεήμονος) και Ευαγ-γελισμού.

(Επισυνάπτεται και φωτογραφ. Από video που

επιμελήθηκε ο Ταμίας του Τ.Σ. Τχης ε.α. Σπύρος

Δαπόντας)

6.   Κυριακή, 22 Μαϊ 2016, πρωί: Τιμήθηκε η

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλή-

νων του Πόντου, με Μνημόσυνο στον Ι.Ν.Ευαγ-

γελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου και Επιμνη-μό-

συνη Δέηση στο Μνημείο, όπου και ο Πρόεδρος

του Παρ/τός μας κατέθεσε στεφάνι δάφ-νης,

εκ μέρους της ΕΑΑΣ. 

7.  Kυριακή, 22 Μαϊ 2016, απόγευμα/βράδυ:

Στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν.Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης Βελεστίνου, παρουσία

του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ.Ιερωνύμου, των Μητροπολιτών Δημητριά-

δος  Ιγνατίου και Γρεβενών  Δαυίδ, των Πολι-

τι-κών και Στρατιωτικών Αρχών της Περιοχής,

πολλών μελών μας και πλήθους κόσμου πραγ-

ματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με τίτλο “παρα-

δοσιακές γεύσεις και μουσική από τον τόπο

κατάγωγής μας”, εν προκειμένω το Περιβόλι

Γρεβενών, που περιλάμβαναν χαιρετισμό από

τους τρεις Αρχιερείς, τον Δήμαρχο Φερών και

τον Πρόεδρο του Συλλόγου Περιβολιωτών

Μαγνησίας, περιήγηση στα “γευστικά περί-

πτερα” μουσική από παραδοσιακή βλάχικη

ορχήστρα και λαϊκό πανηγύρι.  

8.Δευτέρα, 30 Μαϊ, έως Κυριακή, 5 Ιουν

2016: Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο: Περι-

λάμβανε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων,

όπως παραδοσιακή μουσική και χορούς, συ-

ναυλίες (φιλαρμονική Βόλου & Μάντζαρος

Κέρκυρας), εκθέσεις, περίπλου Παγασητικού,

καθαρισμό ακτών, ενημερωτικές διαλέξεις

κλπ. από μεγάλο αριθμό Συλλόγων και λοιπών

φορέων. Κατά την ενακτήρια εκδήλωση, μετά

τον Αγιασμό, τους χαιρετισμούς και τη συναυλία

της Φιλαρμονικής Βόλου, ακολούθησε απονομή

του Χρυσού Σταυρού της Μητρόπολης Δημη-

τρι-άδος στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτο-

φυλακή και Συναυλία της μπάντας του Λιμενι-

κού. 

9.Τετάρτη, 1 Ιουν 2016: Παρουσία του Α/ΓΕΣ

και σχεδόν όλου του ΑΣΣ, των τοπικών Αρχών,

πάρα πολλών ε.ε. και ε.α. συναδέλφων και

πολλών πολιτών τελέσθηκε στον Ι.Ν.Αγί-ου

Νικολάου Βόλου (Μητρόπολη) η εξόδιος ακο-

λουθία και, στη συνέχεια, η ταφή στο Νέο

Κοιμητήριο Βόλου του αιφνιδίως αποθανόντος

την 30.5.2016 Ταξιάρχου (ΑΣ) Δάρα Αντω-

νίου, Δντού της ΔΑΣ/ΓΕΣ, διατελέσαντος και

Δκτ /1ης ΤΑΞΑΣ. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ κατά-

τέθηκε στεφάνι από το Παράρτημά μας. Ανα-

λυτικότερα στοιχεία παρατέθηκαν σε σχετική

ανάρτηση στη ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ (2/6).

10.Παρασκευή, 3 Ιουν 2016: Θυρανοίξια του

Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Αρτεμίου, στον

προαύλιο χώρο του (νέου) Αστυνομικού Με-

γάρου Μαγνησίας από τους Αρχιερείς κ.κ. Ευ-

σέβιο (Σάμου & Ικαρίας) και Ιγνάτιο (Δημητριάδος

και Αλμυρού), παρουσία των Τοπικών Πολιτικών

& Στρατιωτικών Αρχών: Εκ μέρους του Τ.Σ.

παρέστησαν ο Γραματέας και ο Ταμίας Τχης

(ΠΖ) ε.α. Σπύρος Δαπόντας.

11. Πέμπτη, 9 Ιουν 2016: Στον Εσπερινό και

στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για την

Εορτή της Αναλήψεως στον ομώνυμο Ι.Ν. της

Πόλης μας παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και

πολλά μέλη του Παρ/τος.

12. Σάββατο, 18 Ιουν 2016: Ημερίδα με

θέμα “το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα

και τρόποι επίλυσής του”, που διοργανώθηκε

από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και

το Σύλλογο Γονέων τριών τέκνων, στο αμφι-

θέατρο “Κορδάτος” του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας: Παρακολούθησαν εισηγήσεις ο Γραμ-

ματέας και μέλη μας (τρίτεκνοι).

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΧΑΝΙΑ

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. και αντιπρο-

σωπεία συναδέλφων κατά τον μήνα Ιούνιο

2016 παρέστησαν στις παρακάτω εκδηλώ-

σεις:

α. 3-6-2016. Στον εορτασμό του Ολοκαυτώ-

ματος Κανδάνου Χανίων.

β. 19-6-2016. Στον εορτασμό της Επανά-

στασης 1770 Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη

Σφακίων Ν. Χανίων.

γ. 23-6-2016. Στην κηδεία του Ανχη (ΠΒ) ε.α.

Παναγιωτίδη Ελευθερίου.

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 και ώρα

10:00 στην έδρα της Σχολής, ο Διοικητής

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγος κ. Ηλίας

Λεοντάρης, απένειμε αναμνηστικά μετάλλια

και διπλώματα στους Δευτεροετείς Σπου-

δαστές-στριες, κατά τη διάρκεια της Τελετής

Υιοθεσίας Τάξεως 2016 (Ονομασία Εθνικού

Ήρωα).

Η Τελετή Υιοθεσίας καθιερώθηκε με δια-

ταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προ-

κειμένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση της

στρατιωτικής παράδοσης και η αναβίωση

της ιστορικής κληρονομιάς του Ελληνικού

Στρατού. Κάθε Τάξη Σπουδαστών της Σχολής

Μονίμων Υπαξιωματικών ονομάζεται με το

όνομα ενός Ήρωα, ο οποίος διακρίθηκε για

εξαιρετικά ηρωικές πράξεις κατά τους αγώ-

νες του Έθνους.

Με αυτόν τον τρόπο οι Σπουδαστές με-

λετούν σε βάθος τη ζωή του Ήρωα, ο

οποίος καθιερώνεται στην Τάξη τους και

τον θεωρούν σαν μέλος της.

Στο 2ο Ακαδημαϊκό Έτος προκηρύσσεται

διαγωνισμός μελέτης (μονογραφία) μεταξύ

των Σπουδαστών της Τάξης, με θέμα τον

Ήρωα που θα φέρει το όνομά του η Τάξη.

Στους πρωτεύσαντες επιδίδεται αναμνηστική

πλακέτα με το έμβλημα του ΓΕΣ.

Ο Αντιστράτηγος Διονύσιος Παπαδόπουλος

γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση της Μεσσήνης.

Κατατάχθηκε στο στρατό στις 20 Σεπτεμβρίου

1880 ως οπλίτης Πεζικού.

Στη συνέχεια φοίτησε στο Σχολείο Υπα-

ξιωματικών και στις 22 Σεπτεμβρίου 1885

ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο του 1912

ο Διονύσιος Παπαδόπουλος ανέλαβε τη Δι-

οίκηση του 1ου Συντάγματος Ευζώνων το

οποίο υπό τις διαταγές του πολέμησε καθ΄

όλη τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων

1912-13.

Κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο το 1ο ΣΕ

έλαβε μέρος στη μάχη του Σαρανταπόρου,

στη μάχη των Γιαννιτσών και στην προέλαση

της Ελληνικής Στρατιάς προς Φλώρινα και

Κορυτσά, στη συνέχεια αποβιβάσθηκε στην

Πρέβεζα μαζί με την 5η Μεραρχία και έλαβε

μέρος στη μάχη Μπιζανίου - Ιωαννίνων.

Κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο το 1ο ΣΕ

υπό την 4η Μεραρχία έλαβε μέρος στη

μάχη του Λαχανά, της Βέτρινας και του Σι-

δηροκάστρου. Στη φονικότατη μάχη του

υψ. 1378 στην περιοχή του Κρέσνας, παρά

της τεράστιες απώλειες, το Σύνταγμα κα-

τέλαβε το ύψωμα και απέκρουσε τις βουλ-

γαρικές αντεπιθέσεις. Οι απώλειες των

Αξκών ήταν τέτοιες που κλόνισαν το ηθικό

των Στρατιωτών, αφού στο πεδίο της μάχης

έπεσαν, πέραν των λοιπών Αξκών, ο Δκτής

του 9ου ΤΕ Τχης Βελισσαρίου, ο Δκτής του

Τάγματος Κρητών Τχης Κολοκοτρώνης και

ο Λγός Μανωλίδης που μόλις είχε αναλάβει

Δκτής του 9ου ΤΕ. Για να αντιμετωπίσει την

κατάσταση ο Διονύσιος Παπαδόπουλος

εναλλασσόταν στα καθήκοντα του Συνταγ-

ματάρχη, του Ταγματάρχη, του Λοχαγού

ακόμα και του Δρίτη, επιδεικνύοντας άριστες

ηγετικές ικανότητες. Με την σύναψη ανα-

κωχής και τη διακοπή των εχθροπραξιών ο

Διονύσιος Παπαδόπουλος είχε μείνει με 5

Αξκούς.

Μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων

ο Διονύσιος Παπαδόπουλος προήχθη σε

Συνταγματάρχη επ’ ανδραγαθία και ανέλαβε

Διοικητής του 3ου ΣΠ στη Χαλκίδα.

Το 1917 ο Διονύσιος Παπαδόπουλος με

δύο Διατάγματα προήχθη σε Υποστράτηγο

και Αντιστράτηγο, διετέλεσε μέραρχος και

αποστρατεύθηκε το 1921.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1922 απεβίωσε

στην Αθήνα.

Θα θέλαμε να μεταφέρουμε τα συγχα-

ρητήριά μας στους Ανθλγο ε.α Κόφφα Γε-

ώργιο & Τσιρέπα Φωτεινή, μέλη του Πα-

ραρτήματός μας, όπου η κόρη τους ως

σπουδάστρια στον διαγωνισμό μελέτης με

θέμα τον Ήρωα που θα φέρει το όνομά

του η Τάξη, βραβεύτηκε για την μονογραφία

της.

Από το Δ.Σ του Παραρτήματος, ο Πρόεδρος

Στέφος Ευάγγελος τίμησε με την παρουσία

του την παραπάνω τελετή.

Τελετή Υιοθεσίας (Ονομασία Εθνικού Ήρωα) Τάξεως 2016 ΣΜΥ
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1. Την 6η Μαί. 2016, ο Πρόεδρος, τα μέλη

του Τοπικού ΔΣ και αρκετά μέλη του Παραρ-

τήματός μας, παρέστησαν ύστερα από

πρόσκληση της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, στον εορ-

τασμό του Προστάτη Στρατού Ξηράς Αγίου

Γεωργίου, στο Στρατόπεδο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ-

ΧΩΝ στην Κοζάνη.

2. Την 09 Μαί. 2016, ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος, συμμετείχε στον εορτασμό

της Ημέρας Λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-

μου και πανελλαδικού εορτασμού της Εθνι-

κής Αντίστασης 1941-1944 κατά του ναζι-

σμού και φασισμού, για την έμπρακτη από-

δοση τιμής προς τους πολεμιστές, τους

αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του

αγώνα του ελληνικού λαού, εναντίον των

εχθρικών στρατευμάτων κατοχής, όπου με-

τά την επίσημη δοξολογία και την επιμνημό-

συνη δέηση στο χώρο της προτομής του

Παύλου Μελά, ακολούθησε κατάθεση στε-

φάνων. Στεφάνι κατατέθηκε και από τον

Πρόεδρο του Παραρτήματός μας, εκ μέ-

ρους της ΕΑΑΣ.

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

μά μας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμ-

ματισμό του, σχεδίασε οργάνωσε και πραγ-

ματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία, τετραή-

μερη τουριστική εκδρομή στη Δυτική Θρά-

κη-Αδριανούπολη, με την συμμετοχή αρκε-

τών μελών, συγγενών και φίλων του Πα-

ραρτήματός μας, σε συνολικό αριθμό σα-

ράντα δύο ατόμων. Το επόμενο ραντεβού

μας για μια τριήμερη απόδραση εσωτερι-

κού, 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,

ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Εορδαί-

ας στην Τοπική Κοινότητα Φούφα Δήμου

Εορδαίας, όπου συμμετείχε στις εορταστι-

κές εκδηλώσεις προς τιμήν του Μακεδονο-

μάχου «Καπετάν Φούφα» και των συμπολε-

μιστών του.

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

κετά μέλη του Παραρτήματός μας, παρευ-

ρέθησαν, ύστερα από πρόσκληση του Διοι-

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

νηματοθεάτρου 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 αρ-

κετά μέλη του Παραρτήματός μας, προερ-

χόμενα κυρίως εκ της ΕΛΑΣ, παρευρέθησαν

ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Περι-

φερειακού Αστυνομικού Διευθυντού Δυτι-

κής Μακεδονίας, στον εορτασμό της Ημέ-

ρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής

Αστυνομίας, που σύμφωνα με το πρόγραμ-

μα, τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία

στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου

Κοζάνης, καθώς και δοξολογία, αναγνώστη-

κε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της

ΕΛΑΣ.

Αντγος (ΠΒ) ε.α. Καψάλης Μιχαήλ

Πρόεδρος

1. 3-4-2016: Πραγματοποιήθηκε σε συ-

νεργασία με το Επιμελητήριο Κορίνθου εκ-

δήλωση με θέμα «Το χρονικό της μάχης του

Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ (14-16/8/1974)»

με ομιλητές, τον κ. Δημητριάδη Κων. Συγ-

γραφέα και ιστορικό ερευνητή καθώς και

τον τελευταίο Στρατοπεδάρχη της ΕΛΔΥΚ

Ταξιαρχο (ΠΖ) ε.α. κ. Σταυρουλόπουλου

Παν. με ευρεία συμμετοχή της τοπικής κοι-

νωνίας.

2. 22-4-2016: Συμμετοχή του ΤΣ και Με-

λών στην τελετή ονομασίας και απονομής

Πτυχίων στους ΔΕΑ Μηχανικού και Γεωγρα-

φικού της 2015 ΣΤ’ ΕΣΣΟ.

3. 29-4-2016: Περιφορά του ΕΠιταφίου

του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου χοροστατούν-

τος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κο-

ρίνθου κ.κ. Διονυσίου.

Συμμετείχαν οι αρχές της πόλεως και

πλήθος πιστών.

4. 6-5-2016: Στην ΣΜΧ πραγματοποιήθηκε

ο εορτασμός του προστάτη του Στρατού

Ξηράς, Αγίου Γεωργίου.

5. 20 και 21-5-2016: Στη Σχολή Μηχανικού

πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία και Λι-

τάνευση της Ιεράς Εικόνας των Ισαποστό-

λων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Ι.Ν. του

στρατοπέδου.

6. 9-5-2016: Εορτασμός της Ημέρας Λή-

ξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στον

Ι.Μ.Ν. Αποστόλου Παύλου από τις πολιτικές

και στρατιωτικές αρχές.

7. 22-5-2016: Ι.Μ.Ν. Αποστόλου Παύλου.

Εορτασμός της Ημέρας Μνήμης της Γενο-

κτονίας των Ελλήων του Πόντου.

8. 28 και 29-6-2016: Στον Ι.Μ. Ναός Απο-

στόλου Παύλου τελέσθηκε Μέγας Συνοδι-

κός Εσπερινός παρόντος του Μακαριοτάτου

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Ιερώνυμου του Β’ και πολλών Μητρο-

πολιτών. Ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς

Εικόνας του πολιούχου της Κορίνθου Απο-

στόλου Παύλου. Την επόμενη έγινε πανη-

γυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

στον Ι.Μ.Ν του Αποστόλου Παύλου, ενώ το

απόγευμα της ιδίας ημέρας στην Αρχαία Κό-

ρινθο στο «Βήμα του Γαλλίωνος» τελέσθηκε

Μέγας Εσπερινός. Σε όλες τις εκδηλώσεις

συμμετείχαν σύσσωμες οι αρχές της πόλε-

ως και πλήθος πιστών.

9. Αναφέρεται ότι σε όλες τις ανωτέρω

εορτές, τελετές και εκδηλώσεις παρέστη-

σαν τόσο το ΤΣ όσο και πολλά από τα μέλη

του Παραρτήματος.

10. Τέλος υπεβλήθησαν τα δικαιολογητι-

κά για την επανέλδοση ταυτότητας δύο (2)

μελών του Παραρτήματος (μια απώλεια και

μία νέου τύπου).

Τχης ε.α. Γεωργίου Ιωάννης

Γραμματέας

1. Την 10η Ιουν. 2016, ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ μετά Μελών του Συμ-

βουλίου (Υπ/νόμος (ΕΛ.ΑΣ). ε.α. Σπαής Ν.

και Ανθλγός (ΠΖ) ε.α. Λαγοπάτη Β. Γραμμα-

τεύς), παρέστησαν εις την τελετή Ορκωμο-

σίας των Ν/Σ οπλιτών της 2016 Γ’ ΕΣΣΟ, η

οποία έλαβε χώρα εις το Στρδο Αντγου Σπ.

Μουστακλή εις το Μεσολόγγι. Επίσης τίμη-

σαν με την παρουσία τους: ο Υπτγος Βασι-

λειάδης Κ. Υδκτής ΑΣΔΥΣ, ως εκπρόσωπος

του κ. Α/ΓΕΣ, εκπρόσωποι του Π.Ν.-ΕΛ.ΑΣ.,

Αξκοί ε.α. Μέλη της ΕΑΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (Ταξ-

χος ε.α. Τσερπέλης Γ., Ταξχος ε.α. Λουκάς

Ν.), εκπρόσωποι άλλων Φορέων και πλή-

θος συγγενών των Ν/Σ οπλιτών. Ενδεικτικό

της Ορκωμοσίας ήταν το γεγονός, ότι η ομι-

λία του Δκτού του 2’39 ΣΕ, ο χαιρετισμός

του Υδκτή της ΑΣΔΥΣ και ο Εθνικός Ύμνος

που είπαν μαζί με την Φιλαρμονική του Δή-

μου ΑΓΡΙΝΙΟΥ οι Ν/Σ οπλίτες, έτυχαν του

θερμού και παρατεταμένου χειροκροτήμα-

τος των παρισταμένων συγγενών-φίλων

των Ν/Σ οπλιτών.

2. Την 11η Ιουν. 2016, ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ παρέστη εις τον Εορτα-

σμό της Παναγίας “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” εις τον Ι.Ν.,

ο οποίος ευρίσκεται εις την Δ.Κ. ΛΕΥΚΑ του

Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Τελέσθηκε Πανηγυρική

αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις την οποία

προεξήρχε ο Μητροπολίτης ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ κ.κ.

ΚΟΣΜΑΣ, πλαισιούμενος από Σεβαστούς Πα-

τέρες.

Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους οι:

Αντιδήμαρχοι ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Καλαντζής Κ. και

Μελιάδης Γ., ο Δκτής της Π.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αντ-

πρχος (Π) κ. Μπόκας Χρ., Μέλη της ΕΑΑΣ Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (Ανχης ε.α. κ. Τσάντζαλος Π.), ο

Πρόεδρος της Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΣ και πιστών. Συγκι-

νητική ήταν η παρουσία των συγγενών των

Αδικοχαμένων νέων του πενταπλού Φονι-

κού της 25ης Νοε 2006 εις την περιοχή της

Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΑ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

3. Την 12η Ιουν., το Μέλος του Τ.Σ. Υπ/νό-

μος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Σπαής Ν. με Μέλη της ΕΑΑΣ

Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, παρέστησαν εις τις Εκδηλώ-

σεις για την Απελευθέρωση της πόλεως

του ΑΓΡΙΝΙΟΥ από τους Τούρκους (11 Ιουν.

1821). Τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία εις

τον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής

ΑΓΡΙΝΙΟΥ παρουσία Αρχόντων της πόλεως

και του Νομού (Βουλευτές-Δήμαρχος και

Αντιδήμαρχοι ΑΓΡΙΝΙΟΥ και γειτονικών Πόλε-

ων, Αντιπεριφερειάρχης), Αρχών (ΕΑΑΣ Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-ΕΛ.ΑΣ.-Π.Α.-Π.Υ), Φορέων και

πλήθος κόσμου. Ακολούθησε  ο Πανηγυρι-

κός της ημέρας με Ομιλία από τον κ. Αδάμη

Σπ. Εκπαιδευτικό-Δημοτικό Σύμβουλο και

Πρόεδρο της Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

4. Την 26η 09:45 Ιουν. 2016, ο Υπ/νόμος

(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Σπαής Ν. Μέλος του Τ.Σ. της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ παρέστη εις την Εκδή-

λωση Εορτασμού της ημέρας προς Τιμήν

των Αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ. εις την Δοξολο-

γία εις τον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Ζωοδόχου

Πηγής ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Η Εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε από την Αστ. Δνση ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ πα-

ρουσία Αρχόντων της πόλεως του ΑΓΡΙΝΙΟΥ

και του Νομού-Αρχών-Φορέων και Μελών

(τ.Χ.-ΕΛ.ΑΣ.) ε.α της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. Με

το πέρας της Δοξολογίας έλαβε χώρα μικρά

Δεξίωση προς Τιμή των παρισταμένων.

Ανχης (ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας

Πρόεδρος

Με θέα το άγαλμα

του Πύρρου, Βασιλιά

της Ηπείρου, στην πλα-

τεία Κιλκίς, την Κυριακή

03 Ιουλίου πραγματο-

ποιήθηκε, με πολύ με-

γάλη συμμετοχή  η

συγκέντρωσή μας, στο

ξενοδοχείο Κρόνος.

Ο αντικειμενικός σκο-

πός της συγκέντρω-

σης, εκτός από, τον

καφέ, και την πολύ

καλά παρέα, που ομολογουμένως κά-

νουμε, ήταν η ενδελεχής ενημέρωση,

από τον πρόεδρο του παραρτήματος,

για: 

•Τις πιθανές επαπειλούμενες, νέες μει-

ώσεις μισθών και συντάξεων.

• Τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει

να γίνουν, στην περίπτωση που δεν απο-

κατασταθούν οι μισθοί και οι συντάξεις

των ε.ε. και ε.α, στελεχών των Ενόπλων

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, όχι

μόνο για όσους έχουν κάνει αγωγές αλλά

και για όσους δεν έχουν κάνει.

•Την πιθανότητα να δικαιωθούν μόνο,

όσοι έχουν κάνει αγωγές, στο θέμα των

αναδρομικών.

•Το εάν, τα καταβαλλόμενα μερίσματα

θα προστίθενται στην κύρια σύνταξη και

θα θεωρούνται, ως επικουρικές συντάξεις,

με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται,

στις διατάξεις περί μειώσεως  των συνο-

λικών συντάξιμων αποδοχών.  

•Την παραμονή, του ειδικού μισθολο-

γίου και των συντάξεων, των ε.ε. και ε.α

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και

των Σωμάτων Ασφαλείας, στο Δημόσιο

και όχι την υπαγωγή τους στο ΕΦΚΑ.

•Την πιθανολογούμενη αποσύνδεση

των συντάξεων, από τις αποδοχές των

εν ενεργεία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε διαπι-

στώθηκαν:

• Η αποφασιστικότητα των συναδέλ-

φων, να συνεχίσουν να διεκδικούν, στο

ακέραιο,  με κάθε νόμιμο μέσο, την πλήρη

εφαρμογή της αποφάσεως του ΣτΕ, μέχρι

την τελική δικαίωση.

• Η πρόθεση, των συναδέλφων, που

δεν άσκησαν αγωγή, να προβούν άμεσα

στην άσκηση αγωγής,  για να διεκδικήσουν

τις διαφορές της τελευταίας διετίας.

•Οι ενέργειες του ΥΠΕΘΑ, για την άμεση

αποκατάσταση των μισθών και των συν-

τάξεων, κινούνται προς την σωστή κα-

τεύθυνση και θα κριθούν εκ του αποτε-

λέσματος.

•Ότι, πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή

επαγρύπνηση, να είμαστε ενωμένοι και

αποφασισμένοι και ότι οι συγκεντρώσεις

μας θα πρέπει να επαναλαμβάνονται

συχνά γιατί στέλνουν το μήνυμα ότι, η

ισχύς εν τη ενώσει, είναι ένα ισχυρότατο

όπλο, στα ώτα όσων μας αδίκησαν.

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ

Δραστηριότητες ΕΑΑΣ/Παραρτήματος

Ν. Κοζάνης Γ’ Διμήνου 2016

ΑΡΤΑ

Η Συγκέντρωσή μας για Ενημέρωση
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Κατά την μακραίωνη τουρκοκρατία «όλα τά-σκιαζε

η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Έτσι ήταν.

Αλλά δεν ήταν μόνον έτσι. Έτσι σβήνει από τη

μνήμη μας ένα λαμπρό έπος του υποδούλου Ελλη-

νισμού, ο οποίος υπό−και παρά− τον τουρκικό ζυγό

κυριαρχεί στα Βαλκάνια από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα.

Το μνημονεύουμε. 

Έλληνες Φαναριώτες επί δύο και πλέον αιώνες έως το

1821 είναι Ηγεμόνες στις αυτόνομες οθωμανικές Ηγεμονίες

της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Ιδρύουν λαμπρές Ελληνικές

Ακαδημίες στις πρωτεύουσές τους Βουκουρέστι και Ιάσιο.

Εκεί διέπρεψαν δεκάδες επιφανείς Έλληνες και τις ευεργέτησαν.

Τις υπηρετούν ακόμη και όταν οι Ηγεμονίες ενώνονται σε

ενιαίο κράτος με το όνομα Ρουμανία. Όμως, διατηρούν υπε-

ρήφανα την ελληνική τους ταυτότητα και χρυσώνουν την

Ελλάδα. Γι’ αυτό οι εθνικιστές Ρουμάνοι τους κατηγορούν

δημόσια ως «προδότες». Είναι ο υπουργός των Οικονομικών

και καθηγητής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου

Μενέλαος Γερμάνης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Αδάμ Λόγας, Μπλατσιώτες. Ο Μέγας Εθνικός Ευεργέτης Από-

στολος Αρσάκης, από τη Χοχατόβα της Βορείου Ηπείρου, με

βαθιά ελληνική παιδεία είναι Γραμματέας υπό τον Ηγεμόνα

της Βλαχίας Γρηγόριο Γκίκα μεταξύ 1822-1828, μετά την ενο-

ποίηση εκλέγεται επί δέκα έτη βουλευτής και μεταξύ 1860-

1862 είναι υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Νωρίτερα,

το 1812, ο Καστοριανός Αθανάσιος Χριστόπουλος, ένας από

τους μεγαλύτερους Έλληνες λυρικούς ποιητές, ορίζεται

Άρχων Μέγας Λογοθέτης (υπουργός Δικαιοσύνης) στην

Ηγεμονία της Βλαχίας και με τον αδελφό του Κυριακό

συντάσσει τον Κώδικα Ιδιωτικού Δικαίου που ισχύει ταυτόχρονα

στις δύο Ηγεμονίες. Είναι Φιλικός και το 1821 σύμβουλος του

Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Στο Βουκουρέστι μεσουρανούν οι

εξάδελφοι Μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέτες Κωνσταντίνος και Ευαγ-

γέλης Ζάππας, από το Λάμποβο της Βορείου Ηπείρου. Όταν

το 1892 ο τελευταίος επιζών Κωνσταντίνος Ζάππας κληρο-

δότησε τα απέραντα τα κτήματά του στο Βασίλειο των Ελλή-

νων, η ρουμανική κυβέρνηση αρνήθηκε να τα παραχωρήσει

με το αιτιολογικό ότι, έτσι, θα ιδρυόταν μέσα στη Ρουμανία

ένα δεύτερο ελληνικό κράτος! Έτσι, μετά από άσκοπες δια-

πραγματεύσεις, τον Οκτώβριο 1892 η Αθήνα και το Βουκουρέστι

διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις επί πέντε χρόνια. Οι

σχέσεις των δύο χωρών εκτραχύνονται εκ νέου όταν η

Ρουμανία εξαπολύει στον ελληνικό χώρο την προπαγάνδα

ότι οι βλαχόφωνοι Έλληνες ήσαν τάχα «Ρουμάνοι». Παρά

ταύτα, όμως, το 1900 τον Δούναβη και τον Προύθο διέσχιζαν

271 ελληνικά σλέπια σε σύνολο 502 και 31 ελληνικά ρυμουλκά

σε σύνολο 77. Έλληνες οι 81 πλοηγοί σε σύνολο 88. 

Κατά τους τρεις τουλάχιστον τελευταίους αιώνες της οθω-

μανικής κυριαρχίας οι Έλληνες αυτονομούνται και δημιουργούν

μιαν ιδιόρρυθμη, αλλά πανίσχυρη, Ελληνική Επικράτεια

μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία τους

ανέχεται επειδή ασκούν το εμπόριο της Ανατολής

με την Ευρώπη και την Ρωσία, θανασίμους εχθρούς

των Οθωμανών. Είναι οι Ηπειρώτες καραβανάρηδες

και προ πάντων οι περίφημοι Μακεδόνες πραγμα-

τευτάδες. Αιχμή του ελληνικού δόρατος είναι οι

βλαχόφωνοι Έλληνες, οι Βλάχοι που οι Σέρβοι ονο-

μάζουν Τσιντσάρους. Συνοψίζονται οι έγκυρες μαρ-

τυρίες.

Ντούσαν Πόποβιτς, καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου 1937:1 

Το Σεμλίνο, χάρις στους Τσιντσάρους κυρίως, κατέστη από

τους ξεχωριστούς παράγοντες στον κόσμο του εμπορίου.

Από το 1754 οι Έλληνες και οι Τσίντσαροι κρατούσαν στα

χέρια τους κατά το μεγαλύ-

τερο μέρος το εμπόριο και

τις τέχνες. Αυτοί πλήρωναν

τους περισσότερους φόρους.

Στο δικαστήριο του Σεμλίνου

είχαν καταθέσει πάνω από

250.000 φιορίνια για ευεργεσίες και το

εισόδημα πολλών ευαγών ιδρυμάτων

τους ξεπερνούσε τα 300.000 φιορίνια.

Από όλους τους βαλκανικούς λαούς οι

Τσίντσαροι ήσαν οι πιο Βαλκάνιοι. Από

τις δικές τους οικογένειες ξεπήδησε η πρώτη καλλιεργημένη

ομάδα ανθρώπων όχι μόνον σε εμάς (τη Γιουγκοσλαβία)

αλλά και στους Βουλγάρους, τους Ρουμάνους και τους Αρ-

βανίτες. Δεν υπάρχει ούτε μια εθνική ομάδα στα Βαλκάνια

που να μη την ευεργέτησαν και μάλιστα πολύ. Δίνοντας

πολλά σε όλους σπαταλήθηκαν οι ίδιοι. Υπήρχαν και υπάρχουν

σήμερα παντού. Οι Τσίντσαροι ήταν οι κύριοι αρχιτέκτονες

της βαλκανικής κουλτούρας υλικής, πνευματικής και ηθικής.

Κάνιτς και Σβάρτνερ ιστορικοί:2

Οι Τσίντσαροι, αμέσως μετά την ειρήνη του Ποζάρεβατς,

κρατούσαν στα χέρια τους ολόκληρο σχεδόν το εμπόριο

Εγγύς Ανατολής-Κεντρικής Ευρώπης. Πολλοί τσιντσαρικοί

οίκοι είχαν απ’ ευθείας συνεργασία με τα κυριότερα λιμάνια

και τις βιομηχανικές πόλεις της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο

μέρος του εμπορίου και των χρημάτων της Ουγγαρίας ήταν

στα χέρια τους. Μέσω των εμπορικών εταιρειών τους, ήλεγχαν

το εμπόριο από την Αθήνα έως τη Πέστη και τη Βιέννη.

Νίκος Σβορώνος καθηγητής στη Σορβόννη:3

Στο εξωτερικό εμπόριο οι Έλληνες άρχιζαν να παίζουν ση-

μαντικό ρόλο ήδη από τον 17ο αιώνα. Η μεγαλύτερη δρα-

στηριότητα των Ελλήνων στρέφεται κυρίως προς το εμπόριο

με την Ιταλία. Οι κυριότερες σκάλες της Αδριατικής, διαμετα-

κομιστικά κέντρα αυτού του εμπορίου, και ιδιαίτερα το

Δυρράχιο, βρίσκονταν στα χέρια των Ελλήνων. Στον 18ο

αιώνα, και ιδιαίτερα μετά τη Συνθήκη του Πασάροβιτς το

1718 και το άνοιγμα του λιμανιού της Τεργέστης, οι Έλληνες

διεξήγαγαν μεγάλο εμπόριο με τη Γερμανία και την Αυστρία.

Εξήγαγαν δια θαλάσσης και επίσης από τον χερσαίο δρόμο

Βελιγράδι- Σεμλίνο-Βιέννη- Λειψία. Από τα μέσα του 18ου

αιώνα το εμπόριο των Ελλήνων με τα γερμανικά κράτη βρί-

σκεται σε πλήρη άνθηση. Οι Έλληνες διεξήγαγαν επίσης ένα

πολύ δραστήριο εμπόριο με την Πολωνία, την Ουγγαρία και

τη Ρωσία. Οι συνέπειες αυτής της προόδου των Ελλήνων

υπήρξαν αποφασιστικές για τους βαλκανικούς λαούς, αλλά

και για όλη την ιστορία της Εγγύς Ανατολής. Οι ελληνικοί

πληθυσμοί από αιώνες ήταν διασκορπισμένοι σε συνοικισμούς

έξω από τα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους, σε όλη

τη Βαλκανική Χερσόνησο. Ενισχυμένοι από τις καινούργιες

εμπορικές παροικίες, που δημιούργησε η επέκταση του εμ-

πορίου τους στην Ουγγαρία, στη νότια Ρωσία και ιδιαίτερα

στη Βλαχία, έδιναν στο ελληνικό έθνος την όψη ενός λαού

εγκαταστημένου ανάμεσα σε άλλους λαούς. Αυτοί οι Έλληνες

αποτελούσαν κατά κάποιον τρό-

πο την αστική τάξη των Βαλκα-

νίων. Έχοντας στα χέρια τους

το εσωτερικό εμπόριο όλων αυ-

τών των χωρών, παρέσυ-

ραν στην οικονομική τους

ανάπτυξη τους βαλκανι-

κούς λαούς και συνετέλε-

σαν στον σχηματισμό μιας

αυτόχθονης εμπορικής τά-

ξης που σιγά-σιγά έγινε

ανεξάρτητη και παρουσιάσθηκε ως φορέας μιας ολοένα πε-

ρισσότερο καθαρής εθνικής συνείδησης. Η συνείδηση αυτή,

με τη σειρά της, έκανε συνειδητές τις προσπάθειες που

έκαναν αυτοί οι λαοί για να αποσείσουν τον οθωμανικό ζυγό.

Οι οικονομικοί δεσμοί, που οι Έλληνες δημιουργούσαν με

τους λαούς της Ευρώπης, είχαν ως συνέπεια γόνιμες πνευ-

ματικές ανταλλαγές Οι καινούργιες ιδέες έβρισκαν στην

Ελλάδα και δια μέσου των Ελλήνων στα Βαλκάνια μια και-

νούργια βάση και ένα κλίμα ευνοϊκό. Σημειώνουμε μονάχα

ότι οι ιδέες αυτές, βγαλμένες από τον πολιτισμό της αρχαίας

Ελλάδας, έβρισκαν στην παράδοση του ελληνικού λαού τον

καταλύτη που διευκόλυνε την αφομοίωσή τους. Έτσι οι Έλ-

ληνες, στοιχείο διαβαλκανικό, έγιναν οι ενδιάμεσοι του εξευ-

ρωπαϊσμού των βαλκανικών λαών. Οι Έλληνες, ασκώντας το

διαβαλκανικό τους εμπόριο με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη,

δημιουργούσαν την οικονομική ενότητα των Βαλκανίων που

τη διευκόλυνε και την ενίσχυε συγχρόνως ο βυζαντινός πολι-

τισμός, που η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε διατηρήσει και διαδώσει,

μέσα στον οποίο ζούσαν μέχρι τότε οι βαλκανικοί λαοί.

Ν. Ι. Μέρτζος

1 Δρ Ντούσαν Γ. Πόποβιτς, Αρμάνοι Βλάχοι στα Βαλκάνια,

εκδόσεις Ε.Μ.Σ- Ρέκος, σελ. 176-7, 384. 

2 Kanits, 336, Schwartner, Statistik, 138. 

3 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον

18ο αιώνα, εκδόσεις Θεμέλιο, σελ. 229, 232, 234, 356, 385-

390, 394-394. 

Κυρίαρχος υπό τους Οθωμανούς ο Ελληνισμός

Οι Έλληνες, ασκώντας το δια-

βαλκανικό τους εμπόριο με πρω-

τεύουσα τη Θεσσαλονί-

κη, δημιουργούσαν την

οικονομική ενότητα των

Βαλκανίων
“

“

Από παλαιότερα το δημογραφικό ήταν ένα πρόβλημα,

που απασχολούσε ιδιαίτερα την πολιτεία. Οι Έλληνες απο-

φεύγουν την γέννηση και δημιουργία πολύτεκνων οικογε-

νειών, λόγω των πολυποίκιλων προβλημάτων, που προ-

κύπτουν με τις ανάγκες τους.

Η δαπάνη της ύπαρξης, η επιμέλεια, η διατροφή, η ένδυ-

ση, η υπόδηση, η εκπαίδευση, η ψυχαγψωγία κ.α. που

απαιτούν τα παιδιά προβληματίζουν τους γονείς. Η αξιο-

ποίηση της βελτίωσης των προσόντων της γυναίκας και η

ανάγκη της να εργασθεί, εκτός της πατρικής ή οικογενει-

ακής στέγης, δημιούργησε την ανάγκη φύλαξης και ιδιαί-

τερης φροντίδας του τέκνου στην οικογένεια.

Το οικογενειακό εισόδημα βελτιώθηκε, αλλά οι ίδιες οι

ανάγκες των νέων ζευγαριών δεν επαρκούν, για ευρύτερο

άνοιγμα στην τεκνοποίηση.

η ανεργία επίσης των νέων εμποδίζει την δημιουργία νέ-

ων οικογενειών.

Αυτοί που δημιούργησαν οικογένειες και μάλιστα τρίτε-

κνες, πολύτεκνες, πλάτιασαν τις φωνές και τις πιέσεις τους

στην πολιτεία, για τον ενδιαφέρον της, στις ανάγκες τους.

Έτσι ενισχύθηκαν, από παλαιότερα με διάφορα επιδό-

ματα, που βελτίωσαν την ανάπτυξή τους.

Επίσης είχε υπάρξει μέριμνα, από παλαιότερες κυβερνή-

σεις με διατάξεις, για επίπλέον μόρια εισαγωγής και προσ-

λήψεις σε σχολές και υπηρεσίες.

Στη συνέχεια όμως η ανεργία αυξήθηκε υπέρμετρα, το

κράτος βρέθηκε σε σημείο διακύβευσης και αυτής της

ύπαρξής του, λόγω της υπέρμετρης οικονομικής δυσπρα-

γίας.

Εκρηκτικό το πρόβλημα σήμερα με τις επιβαρύνσεις και

την οικονομική καχεξία και δυσλειτουργία της οικογένειας.

Τα επιδόματα ενίσχυσης της οικογένειας καταργούνται, ή

μειώνονται και η ελληνική οικογένεια αποκτά μεγάλο

πλήγμα στην ύπαρξή της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ελ-

ληνικός πληθυσμός να συρρικνώνεται.

Πάνω στα ανωτέρω έντονα προβλήματα, μισθοί, δώρα,

συντάξεις μειώθηκαν, ή διεκόπηκαν, έρχονται και οι ανεξέ-

λεγκτες ροές μεταναστών και προσφύγων.

Τα σύνορα έκλεισαν γι’ αυτούς, από άλλες χώρες και η

μόνιμη εγκατάστασή τους στη χώρα μας, σε πολλούς το-

μείς προβληματίζει.

Εμείς θα περιοριστούμε να εξετάσουμε την σχέση, που

έχει να κάνει με την επίδραση των ανωτέρω εισερχομέ-

νων, στην αλλοίωση του πληθυσμού και την αναγκαιότητα

της ενίσχυσης της Ελληνικής οικογένειας.

Οι σημερινοί περί τους 55 χιλιάδες των παραπάνω κατη-

γοριών, με διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα, αλλά και θρή-

σκευμα, σεβαστά μεν.

Όμως η πολυεθνικότητα παράλληλα με την προσαρμο-

γή τους στην νομιμότητα του κοινωνικού ιστού, ναι μεν θα

συμβάλλει στο θεμιτό ανταγωνισμό της οικονομίας, για

όσους εγασθούν.

Όμως παράλληλα το ενδιαφέρον, να στραφεί στην Ελ-

ληνική οικογένεια, στις αρχές της, στην ενίσχυσή της.

Να, συνεχισθούν και ενισχυθούν: τα επιδόματα, η στήρι-

ξη της εργασίας, η ελληνική γλώσσα, η ιστορική πραγματι-

κότητα των Ελλήνων, το θρησκευτικό συναίσθημα, η

απλοποίηση της υιοθεσίας και της αναδοχής, κυρίως μετα-

ξύ των Ελλήνων.

Το Σύνταγμα και άλλοι νόμοι του κράτους υπαγορεύουν

υποχρέωση του κράτους, να στηρίζει τους Έλληνες πολί-

τες στις ανωτέρω ανάγκες τους.

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ

Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

Δικηγόρος Αθηνών

Ταγρχης (Χωροφυλ.) ε.α.

Το δημογραφικό στη σύγχρονη αναγκαιότητα
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Από τα βασικά εκείνα στοιχεία που

θα πρέπει να γνωρίζει κάθε Χριστια-

νός, και όχι μόνο, είναι το  σύμβολο της

Χριστιανοσύνης, που είναι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

Το 14 μ.Χ. αναλαμβάνει αυτοκράτωρ του Ρωμαϊκού

Κράτους ο ΤΙΒΕΡΙΟΣ. Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ διορίζεται πραί-

τορας το 26 μ.Χ. στο Ισραήλ από τον ΤΙΒΕΡΙΟ. Το έτος 33

μ.Χ. κατά μήνα Απρίλιο εσταυρώθη ο ΧΡΙΣΤΟΣ, επί Ποντίου

Πιλάτου κατ’ απαίτηση του εβραϊκού Ιερατείου και πλήθος

εβραϊκού λαού, που είχε φανατισθεί από τους Φαρισαίους,

φωνάζοντας και ζητώντας, σε παρωδία δίκης τον θάνατον

του ΧΡΙΣΤΟΥ. Αυτά! βέβαια τα γνωρίζουμε σε λεπτομέρειες

εκ των Ευαγγελίων και της Ιστορίας. Ο Πόντιος Πιλάτος

πεισθείς για την αθωότητα του ΧΡΙΣΤΟΥ εδίσταζε κατ’

αρχήν να τον δικάσει, εφοβήθη όμως την απειλή των

Εβραίων, ότι θ’ αποστείλουν στον Τιβέριο, άνθρωπο

δικό τους, να τον κατηγορήσουν ότι περιθάλπει επανα-

στάτες κατά της Ρώμης και τελικά υπέγραψε την θανατική

καταδίκη του Αθώου ΧΡΙΣΤΟΥ. Επειδή! κατά τους Εβραίους,

ο ΧΡΙΣΤΟΣ χαρακτηρίστηκε «Βλάσφημος και εγκληματίας»,

επιλέγει η ατιμωτική εκτέλεση δια του ΣΤΑΥΡΟΥ. Η εκτέ-

λεση έλαβε χώρα σ’ ένα μικρό λόφο εντός της Ιερου-

σαλήμ, γυμνού από κάθε είδους φυτού ως Κρανίον, που

ονομάζετο ΓΟΛΓΟΘΑΣ.

- Την εκτέλεση ανέλαβε ομάς Ρωμαίων οπλιτών με

επικεφαλή τον εκατόνταρχο ΚΟΡΝΗΛΙΟ. Όταν εξέπνευσε

ο ΙΗΣΟΥΣ, το σώμα του τοποθετήθηκε σε τάφο λαξευμένο

επί βράχου, ο οποίος ανήκε σε πλούσιο και ευσχήμονα

Φαρισαίο, τον Ιωσήφ εξ Αριμαθέας, κρυφόν οπαδό του

ΧΡΙΣΤΟΥ και μέλος του συνεδρίου. Ένας άλλος επίσης

Φαρισαίος ήτο μέλος του συνεδρίου ο Νικόδημος, ελ-

ληνιστής και αυτός κρυφός οπαδός του ΧΡΙΣΤΟΥ. Δυστυχώς

η φωνή τους δεν εισακούσθηκε από τους μανιακούς

οπαδούς του Μωυσαϊκού Νόμου, που τυφλά υπάκουαν,

στους δυο συγγενείς αρχιερείς, τον μοχθηρό και ύπουλο

Άννα και τον Κα’ιαφα, τους οποίους ο ΙΗΣΟΥΣ έθιγε το

κύρος και τα οικονομικά τους οφέλη από τον Ναό και

έτσι καταδίκασαν τον αθώο ΧΡΙΣΤΟ. Όταν το άχραντο

σώμα του ΙΗΣΟΥ ετάφη, ο Πιλάτος πάλι κατ’ απαίτηση

των Ιερέων των Μωυσέως, έθεσε φρουρά επί του

τάφου, με επικεφαλή άλλο εκατόνταρχο, τον ΛΟΓΓΙΝΟ.

Να σημειωθεί ότι, οι δύο αυτοί Ρωμαίοι εκατόνταρχοι

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ και ΛΟΓΓΙΝΟΣ, επίστεψαν εις την θεότητα

του ΧΡΙΣΤΟΥ και έγιναν χριστιανοί και εμαρτύρησαν κατά

πάσα πιθανότητα επί Καλλιγούλα. Η Εκκλησία μας

εορτάζει την μνήμη τους, διότι είχαν την χαρά ν’ απο-

κτήσουν την αιωνιότητα κοντά στον ΧΡΙΣΤΟ, που μαζί

ΤΟΥ είδαν και έζησαν τις τελευταίες στιγμές ΕΚΕΙΝΟΥ. Ο

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ και ο ΛΟΓΓΙΝΟΣ είναι οι πρώτοι Ρωμαίοι Στρα-

τιωτικοί Μάρτυρες. Οι Εβραίοι ολίγον αργότερα κατηγό-

ρησαν στην Ρώμη τον Πιλάτο, ότι ευνοεί χριστιανικά κι-

νήματα κατά των Ρωμαίων. Παντελώς ψευδές, διότι οι

χριστιανοί τότε πλέον δεν ανήκαν σε αντιστασιακές ορ-

γανώσεις, αλλά είχαν αρχίσει πλέον το Κήρυγμα της

αγάπης. Τελικά, ο Τιβέριος ανακάλεσε τον Πιλάτο στην

Ρώμη όπου και τον αποκεφάλισε το 36 μ.Χ. 

Οι Εβραίοι μετά τη Ανάσταση του ΚΥΡΙΟΥ, τον Απρίλιο

του 33, διέταξαν οι τρεις Σταυροί του Γολγοθά, να πε-

ταχθούν, σε τόπο βαλτώδη όπου κατέλυαν τα πάσης

φύσεως ακάθαρτα νερά της Ιερουσαλήμ. Υπό την

εποπτεία ανθρώπου του Ιερατείου, οι εργάτες εβύθισαν

τους Σταυρούς στο βούρκο, ώστε να σβήσει κάθε ίχνος

ΕΚΕΙΝΟΥ, του Πλάνου του Μισητού, όπως τον αποκαλούσε

ο Εβραϊκός Λαός, ο τόσο ευεργετημένος.

Ο επόπτης εκείνος, ο υπεύθυνος της βυθίσεως των

Σταυρών, μετά από χρόνια, κατά την στιγμήν που επρό-

κειτο να αποθάνει, απεκάλυψεν εις τον υιό του, τον

τόπο όπου βύθισε τους Σταυρούς και τον όρκισε να μην

πει το μυστικό σε κανένα (κατά την παράδοση).

Ο υιός με την σειρά του, το αποκάλυψε στον δικό του

υιό. Έτσι περνούσαν οι γενεές της οικογενείας αυτής

και το μυστικό μεταφέρετο από γενεά σε γενεά.

Μετά από 300 περίπου έτη Αυτοκράτωρ της Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας είναι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, υιός του ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΛΩΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, καταγόμενος

από την Νίσσα της Σερβίας ή κατ’ άλλους από την Νίσσα

της ΙΟΝΙΚΗΣ ΜΟΙΣΙΑΣ. Ήδη! Οι διωγμοί των χριστιανών

έχουν τελειώσει. Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό συναξάριο,

εμαρτύρησαν 11 εκατομμύρια χριστιανοί από βαρβάρους

και Μουσουλμάνους.

Η Αγ. ΕΛΕΝΗ μητέρα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ το 326 πηγαίνει

στα Ιεροσόλυμα, να προσκυνήσει τους αγίους Τόπους

και να ευχαριστήσει τον Θεό για τους θριάμβους του

υιού της. Η οποία βέβαια ήδη είχε βαπτισθεί χριστιανή.

Ευρισκόμενη η Αγ. ΕΛΕΝΗ στην Ιερουσαλήμ, αποφασίζει

για την ανεύρεση του τιμίου ξύλου του ΣΤΑΥΡΟΥ και

αρχίζει τις έρευνες.

Προηγήθη το γεγονός, που ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ το 312

βλέπει το όραμα του ΣΤΑΥΡΟΥ με την φράση «ΕΝ ΤΟΥΤΟ

ΝΙΚΑ» στη μάχη κατά του Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη, η

φράση εκλαμβάνεται ως πολεμικό σύνθημα και ο Σταυρός

γίνεται… Λόγχη.

Οι ανασκαφές που διεξήγαγε η ΕΛΕΝΗ για αρκετό

χρόνο απέβησαν άκαρπες. Τότε! διαδίδεται ότι, όποιος

γνωρίζει τον χώρον όπου ευρίσκονται θαμμένοι οι

Σταυροί, θα αμειφτεί πλουσιοπάροχα. Το χρηματικό δέ-

λεαρ, μαγνήτισε τον γέροντα εβραίο, απόγονο της οικο-

γενείας που προαναφέραμε και προσερχόμενος στην

Μητέρα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, υπέδειξε τον τόπο.

Μετά από 3 αιώνες, ο χώρος της Ταφής είχε αποξηρανθεί,

αλλά η περιοχή ήτο γεμάτη εκ του ευώδους φυτού,

που λέγεται Βασιλικός.

Λέγεται το φυτό αυτό Βασιλικός, διότι φύτρωσε στο

σημείο όπου ήταν θαμμένος ο ΣΤΑΥΡΟΣ επί του οποίου

είχε σταυρωθεί ο Βασιλεύς του Κόσμου. Σημειωτέον,

για τον λόγο αυτό κατά την εορτή του ΣΤΑΥΡΟΥ, μοιράζεται

στο Εκκλησίασμα κλάδοι του φυτού Βασιλικός.

Μετά από επίπονες και μεγάλες δυσκολίες στην ανα-

σκαφή, ευρέθησαν οι 3 Σταυροί, την 6η Μαρτίου του

326. Οι ευρεθέντες Σταυροί ως ήτο φυσικό μετά από

τρεις αιώνες ήσαν σε άθλια κατάσταση, μαύροι και

ρυπαροί και ως εκ τούτου, ήταν αδύνατον ν’ αναγνωρισθεί

ο ΣΤΑΥΡΟΣ του Κυρίου.

Η Αγία ΕΛΕΝΗ, τότε έκαμε μια σκέψη, την είπε στον

τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο. Εκείνος έφερε

το σώμα μιας νεκρής γραίας και κατ’ άλλους, ενός ημι-

θανούς γέροντος, το ακούμπησαν στον ένα Σταυρό άνευ

αποτελέσματος, στον δεύρο Σταυρό εγένετο το θαύμα,

δηλ. η ανάσταση του Σώματος ενώπιον εκατοντάδων

προσώπων. Αυτά αναφέρονται και επιβεβαιώνονται από

τον Άγιο ΝΙΚΟΔΗΜΟ τον Αγιορείτη, του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, του

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ και άλλων ακόμη. Επίσης υπάρχει

και μια άλλη μαρτυρία για την εύρεση του ΣΤΑΥΡΟΥ από

τον σοφό Ευθύμιο Ζυγαδινό, ο οποίος λέει, ο Σταυρός

του ΧΡΙΣΤΟΥ αναγνωρίστηκε από την Επιγραφή, η οποία

ήτο ξύλινη και διατηρήθηκε επάνω στον Σταυρό του ΚΥ-

ΡΙΟΥ. Η Επιγραφή έγραφε Ελληνικά Ι.Ν.Β.Ι. Από τον Συ-

ναξαριστή Κων/νο Δουκάκη και τους 4 Ευαγγελιστές

γνωρίζουμε ότι ο Πιλάτος έθεσε την πινακίδα αυτή στον

Σταυρό του ΚΥΡΙΟΥ.

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

ΜΕΡΟΣ Α

Παίρνοντας αφορμή από παλαιότερο ρε-

πορτάζ ημερήσιας εφημερίδας της Αθήνας

(Κυριακάτικη Δημοκρατία της 16-2-2014)

που, με επικεφαλίδα: «Γεύμα με 5! ευρώ για

στρατιωτικούς με ατμόσφαιρα που θυμίζει

Βερσαλλίες» και υπότιτλο: «Διπλασιάστηκαν

τα στελέχη (και οι οικογένειές τους) που σι-

τίζονται στη Λέσχη Αξιωματικών με τα κόκκι-

να χαλιά, τις μαρμάρινες σκάλες και τον πο-

λυτελή διάκοσμο», προτείνω:

Να δημιουργηθεί μία παρόμοια Λέσχη

Αξιωματικών στο κτήριο της Σχολής

Χωρ/κης, στην οδό Μεσογείων, όπου υπάρ-

χουν όλες οι σχετικές προϋποθέσεις. Και

συγκεκριμένα:

α. Υπάρχουν, στο ισόγειο του κτηρίου, δύο

μεγάλες κενές αίθουσες η μία των οποίων

εξυπηρετεί, στην εποχή μας, τις εορταστι-

κές εκδηλώσεις των ενεργών και των από-

μαχων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παλαιότερα αποτε-

λούσε την αίθουσα εστιάσεως των Δοκίμων

Αξιωματικών της Χωρ/κής.

β. Υπάρχει σε καλή κατάσταση μεγάλο μέ-

ρος από τα απαιτούμενα υλικά και μέσα.

(Τραπεζαρίες, καθίσματα, τραπεζομάντηλα

κλπ).

δ. Έχει απεριόριστο πάρκιν.

ε. Η δημιουργία της προτειμόμενης Λέ-

σχης θα αποσυμφορήσει τη Λέσχη στην οδό

Ριγίλλης, η οποία, αν προ διετίας είχε διπλα-

σιάσει τους φιλοξενουμένους της, τώρα

σφύζει από θαμώνες, αφού, τα σαββατοκύ-

ριακα, και ουρά συναντάς, όπως παλαιότερα

στα λεωφορεία... Και

στ. Επειδή ο «οικοδεσπότης» του χώρου, η

ΕΛ.ΑΣ., στερείται της απαραίτητης τεχνο-

γνωσίας, προτείνεται να αναλάβει τη συγ-

κρότηση και λειτουργία της η Διοίκηση της

Ρηγίλλης, τον πρώτο τουλάχιστον καιρό.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Νικόλαος Απ. Παραλίκας

Υπσγος Χωρ/κής ε.α.

Ευχαριστήριο
Περιφερειακό τμήμα Ε.Ε.Σ. Πύργου

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

Προς Ένωση Αποστράτων ΑΞιωματικών Ν. Ηλείας

Ενταύθα

Με την παρούσα μας, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις πλέον θερ-

μές ευχαριστίες μας, για τη διαρκή και αμέριστη συμπαράσταση και βοή-

θεια, που μας παρέχετε, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για ευαισθη-

τοποίηση των συμπολιτών μας και ανάδειξη του δύσκολου έργου που

επιτελούμε.

Αποστολή μας, είναι η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε συνανθρώ-

πους μας, που δεινοπαθούν και αγωνίζονται για την αξιοπρεπή επιβίωσή

τους, μέσα στο δύσκολο σήμερα κοινωνικό σύνολο, αλλά και η ευαισθη-

τοποίηση όλων μας, που είναι αναγκαία για κάθε μορφή προσφοράς και

συνδρομής. Αυτά είναι άλλωστε και τα βασικά στοιχεία του εθελοντι-

σμού, μέσα στις αξίες του οποίου λειτουργούν, κινούνται και ενεργούν,

τόσον ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όσο και εμείς ως μέλη του Περιφε-

ρειακού Τμήματος Πύργου.

Ευχόμενοι να έχετε πάντοτε υγεία και διάθεση προσφοράς.

Σας ευχαριστούμε και πάλι ολόθερμα για την αγάπη σας, τη συμμετοχή

σας στις εκδηλώσεις μας, και την πρόθυμη συμβολή σας για την ευόδω-

ση της αποστολής μας.

Η Πρόεδρος

Ευγενία Τσεπενέκα

Επιβάλλεται η δημιουργία μιας 

ακόμη Λέσχης Αξιωματικών
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της μεγά-

λης, ενδόξου καο ομοδόξου φίλης χώ-

ρας Ρωσίας. 

Ως ευ παρέστησε στο ιοστεφές άστυ

της Παλλάδος Αθηνάς.

Ως ευ παρέστησε στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας, της

οποίας ο Λαός Σας υποδέχεται με συναισθήματα ειλικρι-

νούς αγάπης και ανεπιτήδευτης φιλίας, εκτιμώντας τους

προαιώνιους ιερούς δεσμούς που συνδέουν τους Ομόδο-

ξους Λαούς μας.

Η τιμή που μας κάνετε με την επίσκεψή Σας μας θυμίζει

τους Θρησκευτικούς Δεσμούς που συνδέουν εδώ και πολ-

λούς αιώνες τις χώρες μας, όταν οι πρόγονοί Σας ασπάστη-

καν τον Χριστιανισμόν από τους προγόνους μας της Βυζαν-

τινής Ελλάδος.

Όταν η αυτοκράτειρα της Ρωσίας Όλγα, χήρα πρώην σύ-

ζυγος του Αυτοκράτορος Ιγώρ, επιτροπεύουσα του ανήλι-

κου υιού της Σβιατοσλαύου, ασπάστηκε τον Χριστιανισμόν

και εβαπτίσθη Χριστιανή το έτος 989μ.Χ. που θεωρείται ως

η απαρχή Εκχριστιανισμού των Ρώσων.

Ο εγγονός της Αυτοκράτειρας Όλγας Βλαδίμηρος ανήλ-

θεν εις τον Ρωσικόν θρόνον το έτος 980μ.Χ. διαδεχθείς τον

δολοφονηθέντα πατέρα του Σβιατοσλάυον, ο οποίος επε-

ξέτεινε το κράτος του τόσο προς τα Βόρεια, όσο και προς τα

Ανατολικά.

Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος Βουλγαροκτό-

νος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ανταπαιτητές

του θρόνου καθώς και την επανάσταση των Βουλγάρων

(του Σαμουήλ), έστειλε πρεσβεία στον Βλαδίμηρον για να

του ζητήσει στρατιωτικές ενισχύσεις (αρχές του 980).

Ο Βλαδίμηρος, επειδή, αφ’ ενός μεν ήθελε να απαλλαγεί

από τους απείθαρχους Βαράγγους, αφ’ ετέρου δε να προ-

σεγγίσει την χριστιανική Ελληνική Αυτοκρατορία, λόγω του

ανωτέρου πολιτισμού της, δέχτηκε το αίτημα, αλλά ζήτησε

ως σύζυγό του την πορφυρογέννητη Άννα, αδελφή του Β.

Βουλγαροκτόνου, ο οποίος δέχτηκε τον όρο, με την προ-

ϋπόθεση ότι ο Βλαδίμηρος θα ασπαζόταν τον χριστιανισμόν

και θα τον εισήγαγε στον Λαόν του. Μετά την αποδοχή των

όρων, ο Βλαδίμηρος ετήρησε την συμφωνίαν κατά γράμμα

και απεδέχθη τον Χριστιανισμόν ως επίσημη θρησκεία της

Ρωσίας.

Η προγκίπισσα Άννα, ανεχώρησε για τον γάμον πηγαίνον-

τας στην Ρωσία, συνοδευόμενη από πολυπληθή συνοδεία

Μητροπολιτών και Αξιωματούχων του Βυζαντίου, ενώ πολ-

λοί Έλληνες τεχνικοί του Βυζαντίου μετέβησαν στο Κίεβο

και στο Νόβορο όπου ανήγειραν τους πρώτους χριστιανι-

κούς Ναούς των πόλεων αυτών, όπου σώζονται μέχρι σή-

μερα. Το Αυτοκρατορικό ζεύγος Βλαδιμήρου και Άννας ενο-

μιμοποίησαν τον χριστιανισμόν ως επίσημη θρησκεία της

Ρωσίας, γεγονός το οποίο είχε τριπλή σημασία.

1. Για την ίδια τη Ρωσία, γιατί έβγαινε από το σκοτάδι της

ειδωλολατρίας και έμπαινε στον κύκλον των πολυτισμένων

κρατών της Ευρώπης.

2. Για τον Χριστιανισμόν, ο οποίος επεκτείνετο σε χώρες

εκτάκτου σπουδαιότητος και

3. Για το Βυζάντιο, το οποίο έτσι εξασφάλιζε ένα απέ-

ραντο χώρο, πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής ακτι-

νοβολίας, θέτοντας υπό την πνευματική του χειραγωγία το

νέο χριστιανικό Ρώσικο κράτος και την Ορθόδοξη Ρωσική

Εκκλησία.

Την Ιερή Μονή Παντελεήμονος, την οποίαν ευλαβώς

επισκεφτήκατε στο Άγιον Όρος (το περιβόλι της Παναγίας),

την ονομαστή Μονή των Ρώσσων θα επιβεβαιώσατε την

αλήθεια των όσων αναφέραμε όπου θα είδατε με τα μάτια

Σας, μεταξύ των άλλων και τα παρεκκλήσια του Αγίου Βλα-

διμήρου και της Αγίας Άννας των Ισαποστόλων της Ρωσίας.

Οι Ιεροί αυτοί Δεσμοί της Ορθοδοξίας συνδέουν άρρηχτα

τους δύο αδελφούς εν Χριστώ Λαούς μας επί πολλούς αι-

ώνες και οι Δεσμοί αυτοί εκτός από αιώνια είναι και ακατά-

λυτοι, αλλά και πάνω και πέραν από κάθε πολιτική ή άλλη

σκοπιμότητα απολύτως ελεύθεροι και όπως οι εκπρόσωποι

κάθε κράτους ανεξαρτήτως από Οργανισμούς στους οποί-

ους είναι εντεταγμένα τα κράτη τους, έχουν το δικαίωμα να

επισκέπτονται, να διατηρούν καλές σχέσεις και να συναλ-

λάσσονται ΕΙΡΗΝΙΚΑ με οποιοδήποτε κράτος, ή συνασπισμό

κρατών, έτσι και οι ομόλογοι τους Έλληνες έχουν το ανα-

φέρετο ΔΙΚΑΙΩΜΑ να πράττουν το ίδιο.

Εξοχότατε σύσσωμος ο Ελληνικός Λαός με επικεφαλής

το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας, Σας καλωσορί-

ζει και Σας υποδέχεται, ως τον ΥΨΗΛΟΝ επισκέπτην αρχηγόν

της φίλης και ομόδοξης χώρας και Σας εύχεται Υγείαν, μα-

κροημέρευση και επιτυχία στο έργο Σας.

Αν οι Ισλαμισμός ΑΠΕΙΛΕΙ ευθέως και απροκαλύπτως τον

Χριστιανισμόν με το αποκαλούμενο ΙΣΛΑΜΙΚΟ τόξο της Μι-

κράς Ασίας και της Βαλκανικής και με τις σφαγές στην Συρία,

η Χριστιανοσύνη με αμυντικό όπλο την ΑΣΠΙΔΑ (καθ’ όσον ο

Χριστιανισμός Ευαγγελίζεται την ΕΙΡΗΝΗ) συνασπισμένος

θα τον αντιμετωπίσει επιτυχώς.

Τα κράτη τα οποία ανήκουν τόσο στην Ε.Ε. όσο και στο

ΝΑΤΟ δεν έχουν αντιληφθεί, ότι ο κίνδυνος, την περίοδον,

την οποίαν διερχόμεθα, δεν προέρχεται από την ΡΩΣΙΑ, αλ-

λά από το Ισλάμ και για τον λόγον αυτόν πρέπει να συνασπι-

στούν υπό ενιαίον δόγμα για να δυνηθούν να ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-

ΣΟΥΝ επιτυχώς την ΑΠΕΙΛΗΝ αυτήν και από τον συνασπι-

σμόν αυτόν δεν μπορεί να απουσιάζει η χριστιανική Ρωσία.

Πρέπει δε να έχουν πάντοτε κατά νουν το σοφό διαχρονι-

κής ισχύος και προπάντων στις μέρες μας “ΕΔΙΚΤΟΝ” του

ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΥ το διακηρυχθέν υπό του ισαποστόλου Μεγά-

λου και Αγίου Κωνσταντίνου, του οποίου και μόνο το προοί-

μιο τοποθετεί τα πράγματα στην ορθή χριστιανική τους βά-

ση των οποίων πρέπει να τηρούν με θρησκευτικήν ευλάβια

όλοι οι Λαοί της Οικουμένης και το οποίο έχει ως εξής:

«Ειρηνεύειν σου τον Λαόν, κι’ αστασίαστον μένειν επιθυ-

μώ, υπέρ του κοινού της Οικουμένης και των πάντων αν-

θρώπων χρησίμου... Αυτή γαρ η της Κοινωνίας επανόρθω-

σις και προς την ευθείαν αγαγείν οδόν ισχύει. Μηδείς τον

έτερον παρενοχλείτω, έκαστος όπερ η ψυχή αυτού βούλε-

ται, τούτο και πραττέτω».

Εξοχότατε συνεχίσατε σταθερά και ανυποχώρητα την

πραγματοποίηση των ΜΕΓΑΛΩΝ Σας ΙΔΑΝΙΚΩΝ τα οποία διε-

τυπώσατε με σαφήνεια, ευθύτητα και καθαριότητα κατά τις

συνομιλίες Σας με τους Έλληνες επισήμους και να

είστε βέβαιος, ότι για την συμβολή Σας αυτήν στην

ΕΙΡΗΝΗ, η Παγκόσμιος ιστορία θα Σας κατατάξει ως

ένα των Μεγάλων Ηγετών όχι μόνο στην πολιτική

αλλά και ως Ισαπόστολον της Ειρήνης όπως ο Μέ-

γας Κωνσταντίνος και οι πρόγονοί Σας Όλγα και ο

συνονόματός Σας Βλαδίμηρος και αυτό δεν αποτε-

λεί θέμα προσωπικής φιλοδοξίας, αλλά προσφο-

ρά, προς ολόκληρη την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, γιατί η ΕΙ-

ΡΗΝΗ αφορά ολόκληρη την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι κανένα καθε-

στώς, ακόμα και αυτό της Πανίσχυρης Ρωμαϊκής

Κυριαρχίας δεν μπόρεσε να καταργήσει τον Χρι-

στιανισμόν και αυτό καταδεικνύει την ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ

(την ΑΙΩΝΙΑΝ) ισχύ του Χριστιανισμού και αυτό είναι

προς μεγίστη τιμή του ευσεβούς και φιλόχριστου

ΡΩΣΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, του οποίου επαξίως ΗΓΕΙΣΤΕ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, το οποίο μετά σεβασμού και θρη-

σκευτικής λατρείας επισκεφθήκατε, ως ευλαβής

προσκυνητής, ευχόμεθα και προσευχόμεθα να Σας

ΦΩΤΙΖΕΙ και να Σας ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ στο ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡ-

ΓΟ ΣΑΣ.

Με θαυμασμόν προς το πρόσωπό Σας,

βαθύτατη εκτίμηση και Χριστιανική αγάπη.

Πολεμικές επιχειρήσεις

στην Κύπρο

Την ποτισμένη 

με ελληνικό αίμα

Ιούλιος 2016. Συμπληρώνονται σαράντα δύο χρόνια από την

αποφράδα εκείνη μέρα, το Σάββατο της 20ης Ιουλίου 1974, κατά

την οποία οι τουρικές δυνάμεις, μετά από προετοιμασίες μηνών, ει-

σέβαλαν στην Κύπρο, χώρα-μέλος της διεθνούς κοινότητας του

Ο.Η.Ε. κατέβαλαν το 38% του εδάφους, εγκατέστησαν και ανέπτυ-

ξαν κατοχικό στρατό, συγκρότησαν, οργάνωσαν και αναγνώρισαν

το “ψευδοκράτος” της Τουρκοκυπριακής Δημοκρατίας και συνεχί-

ζουν μέχρι σήμερα την κατοχή του βορείου τμήματός της. Διατη-

ρούν την Λευκωσία, την μοναδική πρωτεύουσα του κόσμου, χωρι-

σμένη σε δύο κοινότητες.

Τι κι αν έχουν εκδοθεί ψηφίσματα των διεθνών οργανισμών και

έχει κατηγορηθεί η Τουρκία για παραβίαση των αρχών και κανόνων

του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών και έχει γίνει η Κύπρος πλή-

ρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η κατάσταση παραμένει όπως

διαμορφώθηκε το έτος 1974 με την διεξαγωγή των συνεχών και

ατέρμονων συνομιλιών επίλυσης του “Κυπριακού Ζητήματος”.

Την τουρκική εισβολή κλήθηκαν να αποκρούσουν οι ευρισκόμε-

νες στη νήσο ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς

και της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), οι οποίες υστερούσαν

χαρακτηριστικά σε δύναμη προσωπικού, εξοπλισμό και μέσα υπο-

στήριξης. Παρά τα μειονεκτήματα δεν εγκατέλειψαν την ακτή και

ούτε παρέδωσαν το έδαφος αμαχητί, αλλά με σθένος, καρτερία,

τόλμη, αποφασιστικότητα, ηρωισμό, αυταπάρνηση και προπαντός

με πατριωτικό παλμό και συναίσθηση του καθήκοντος παρέμειναν

στις επάλξεις και πολλοί μάλιστα αξιωματικοί και οπλίτες πότισαν

με το αίμα τους το δένδρο της Κυπριακής ελευθερίας στα πεδία της

μάχης της Κερύνειας, του Πενταδακτύλου, της Λευκωσίας και όλης

της νήσου. Μέχρι σήμερα και για σαράντα δύο χρόνια, όλους αυ-

τούς ζώντας, πεσόντας και αγνοουμένους, η Πολιτεία τους έχει ξε-

χάσει και το μόνο που θυμάται είναι η επίσημη ετήσια κυβερνητική

ανακοίνωση, που καταδικάζει το άφρον και εγκληματικό πραξικό-

πημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Διατηρείται μια σκόπιμη, συκοφαντική και άδικη μορφή κατά των

Ελλήνων αξιωματικών, ότι αυτοί με το πραξικόπημα προκάλεσαν

την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Εντύπωση που δεν

είναι σωστή και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν ήταν

το πραξικόπημα που προκάλεσε την τουρκική επέμβαση. Αυτό

ήταν το πρόσχημα και το κάλυμμα. Οι πραγματικοί λόγοι πρέπει να

αναζητηθούν στη σφαίρα της γεωστρατηγικής και των συμφερόν-

των των Μεγάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας. Είναι άδικο οι Έλλη-

νες αξιωματικοί να κατηγορούνται συλλήβδην και να γίνεται λόγος

ακόμη και για προδοσία.

Βέβαια, υπάρχουν ευθύνες και μάλιστα σοβαρές, αλλά αυτές

επιμερίζονται με το πόρισμα του “Φακέλου Κύπρου” σε συγκεκρι-

μένα πρόσωπα και όχι ανεξαιρέτως σε όλο το σώμα των αξιωματι-

κών, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία υπηρέτησαν πι-

στά και ευόρκως, εν ειρήνη και εν πολέμω, την υπόθεση της Κύ-

πρου και μάλιστα πλήρωσαν βαρύ τίμημα αίματος στις επιχειρήσεις

“ΑΤΤΙΛΑΣ”.

Καιρός είναι να αποδοθούν οι οφειλόμενες τιμές στους ηρωικούς

νεκρούς μας, να αναγωρισθεί η εθνική προσφορά τους, να διασκε-

δασθούν οι οποιεσδήποτε άδικες και δυσμενείς εντυπώσεις και να

σταματήσουν να παραμένουν οι αξιωματικοί από την Πολιτεία πα-

ρεξηγημένοι και αγνοημένοι.

Οι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες πήγαν και πολέμησαν εκεί

που τους έστειλε η Πατρίδα. Μέχρι σήμερα, η πολιτική και στρατιω-

τική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αποφάσισε να

ερευνήσει, να εξετάσει, να εκτιμήσει, να βραβεύσει ή να απορρίψει

τις πράξεις και τις ενέργειες των μονίμων και εφέδρων στελεχών,

που περιγράφονται στις πολεμικές εκθέσεις και στις προτάσεις

απονομής ηθικών αμοιβών των μονάδων, των συγκροτημάτων και

των σχηματισμών, που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις

στην Κύπρο. Νόμοι και διατάγματα έχουν ψηφισθεί, εκδοθεί και

ισχύουν, η δε εφαρμογή τους δεν προξενεί ουδεμία οικονομική επι-

βάρυνση. Η αναβλυτικότητα δολοφονεί και η καρτερία και υπομονή

έχουν εξαντληθεί. Ο “Φάκελος της Κύπρου” ας βγει από τα αρα-

χνιασμένα συρτάρια της σθωπής. Το Κυπριακό “ο ματωμένος βω-

μός του Έθνους” όπως χαρακτηρίστηκε κατά το παρελθόν, είναι

ένα κρίσιμο και μέγα εθνικό θέμα, επάνω στο οποίο εστιάζεται η

προσπάθεια και η αγωνία ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Όλοι

μας επιθυμούμε μια λύση, η οποία όμως δεν θα παραβλέπει ή πα-

ραχαράσσει την Ιστορία, δεν θα παραβιάζει τους κανόνες του διε-

θνούς δικαίου και κυρίως δεν θα θίγει τα ζωτικά συμφέροντα της

Κύπρου και του Ελληνισμού γενικότερα.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Με τιμή Νικόλαος Ζαρκάδας

Υπσγος ε.α.

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση
Σύσσωμη η οικογένεια του εκλείποντος υποστράτηγου Κων-

σταντίνου Καρανάσιου, εκφράζουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύ-

νη στον Αρχηγό του ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη, τον

πρόεδρο του παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ.Πέλλας όπως και τα μέ-

λη της, τους προσφιλέστατους συμμαθητές (τάξεως 1966

Σ.Σ.Ε.), τους αγαπητούς συναδέλφους, τον προϊστάμενο του

φρουρχείου Γιαννιτσών, καθώς και όλους τους συγγενείς και φί-

λους για την έμπρακτη συμπαράσταση στο πένθος, την παρου-

σία στην εξόδιο ακολουθία και τις τιμές που προσέφεραν.

Επίσης ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας, το ιατρικό καινοση-

λευτικό προσωπικό του ογκολογικού τμήματος του 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

που χαλκέντερα προσέφεραν τις υπηρεσίες, με αγάπη και προ-

σήλωση στο έργο τους, καθόλη την διάρκεια της δοκιμασίας

μας. Να είστε ευλογημένοι και ο θεός να χαρίζει υγεία σε εσάς

και τα αγαπητά σας πρόσωπα.

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 14 Αυγού-

στου 2016 στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Γιαννιτσών, με το πέρας της

θείας λειτουργίας.

Η σύζυγος Δέσποινα 

και τα τέκνα Μαρία & Νικόλαος

θέματα

Ανοιχτή επιστολή 

προς τον εξοχότατον Πρόεδρον της Ρωσίας 

κύριον Βλαδίμηρον Πούτιν

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η προβλεπόμενη από το καταστατικό του Συν-

δέσμου 9η Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση –

συνάντηση έγινε στο Βόλο, στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΚ»,

το διήμερο Σάββατο 4 – Κυριακή 5 Ιουνίου 2016.

Συμμετείχαν 39 συμμαθητές και συνολικά 72 άτο-

μα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έξω από το ξενοδοχείο

περνά η γραμμή του θρυλικού «μουτζούρη», όπως

λέγανε το τραινάκι του Πηλίου, του οποίου το

τελευταίο δρομολόγιο εκτελέσθηκε στις 20 Ιουνίου

1971, λίγο πριν «γεννηθή» η Τάξη μας.

Στις 7 μ.μ. του Σαββάτου η Γ.Σ. άρχισε με κα-

λωσόρισμα του Προέδρου. Ακολούθησε Έκθεση

Πεπραγμένων και οικονομικός απο-

λογισμός για το έτος 2105. 

Στη συνέχεια ο συμμαθητής μας

και Ταμίας του Συνδέσμου, Τάσος

Ρεκλείτης έκανε μια μικρή ενημέ-

ρωση επί του νέου ασφαλιστικού

και συγκεκριμένα τι προβλέπεται

για τις συντάξεις μας μετά την ψή-

φιση του νέου νόμου.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στα

λοιπά μέλη του ΔΣ και στους συμ-

μαθητές και προτάθηκαν και απο-

φασίστηκαν διάφορα θέματα.

Στις 9 μ.μ. άρχισε η χοροεσπερίδα μας. 

Μετά το καλωσόρισμα του Προέδρου, έγινε

απονομή πλακέτας στο συμμαθητή μας Ηλία Αν-

τωνίου, τόσο για την ιδέα δημιουργίας του Συν-

δέσμου, όσο και για την ανιδιοτελή υποστήριξή

του στα νομικά θέματα. Στη συνέχεια οι συμμα-

θητές συνέφαγαν, χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι

τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Την επομένη, Κυριακή 5 Ιουνίου οι συμμαθητές

και οι σύζυγοί τους εκκλησιάσθηκαν στον Ιερό

Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Στο τέλος της Θείας

Λειτουργίας τέλεσαν, όπως πάντα το μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των 17 εκλιπόντων συμμαθητών

τους. Μετ’ αυτό, συγκεντρώθη-

καν πάλι στο ξενοδοχείο όπου

μοιράσθηκαν τα πατροπαράδοτα

κόλλυβα και παρατέθηκε ο κα-

θιερωμένος καφές.

Στη συνέχεια ήλθε η ώρα του

αποχωρισμού. Αφού ευχηθήκαμε

«Καλή αντάμωση ξανά αδέρφια»,

άλλοι συμμαθητές αναχώρησαν

για τις εστίες τους και άλλοι παρέμειναν για λίγο

ακόμη στο Βόλο και απήλαυσαν τις ομορφιές της

πόλεως, του Παγασητικού αλλά και ακόμη πε-

ρισσότερο του «βουνού των Κενταύρων», του

Πηλίου.

Όλοι έδειχναν ευτυχείς για τη συνάντησή μας

αυτή και σε όλων το χαμόγελο έγραφε αναμφι-

σβήτητα το «πότε θα ξαναβρεθούμε πάλι».

Εκ του ΔΣ του Συνδέσμου

Ηαρχική ιδέα για ένα μνημείο του Αγνώ-

στου Στρατιώτη σύμφωνα με το αγ-

γλογαλλικό πρότυπο της εποχής, ανήκε

στον Υπουργό Στρατιωτικών Θεόδωρο

Πάγκαλο. παππού του συνονόματου ση-

μερινού πολιτικού Αυτός ήταν που απο-

φάσισε τον Ιανουάριο του 1926 την κα-

τασκευή του μπροστά στο κτίριο των

ανακτόρων, το οποίο είχε μετατρέψει σε

Υπουργείο Στρατιωτικών.

Με απόφαση του ίδιου, ως υπουργού

Στρατιωτικών, στις 3 Μαρτίου 1926 προ-

κηρύχθηκε καλλιτεχνικός διαγωνισμός

στην εφημερίδα Εσπέρα «Διά την υπο-

βολήν μελέτης ανεγέρσεως τάφου Αγνώ-

στου Στρατιώτου εις την έμπροσθεν των

Παλαιών Ανακτόρων Πλατείαν, καταλ-

λήλως προς τούτο διαρρυθμιζομένην». 

Στις 9 Οκτωβρίου 1926 το Υπουργείο

Στρατιωτικών ενέκρινε και βράβευσε κατά

πλειοψηφία την μελέτη του αρχιτέκτονα

Μανώλη Λαζαρίδη της οποίας τελικά τα

σχέδια επικυρώθηκαν το 1930 με την

αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μετά

από πολλές διαβουλεύσεις, διχογνωμίες

και αντιδράσεις. Το γλυπτό που κοσμεί

το κέντρο του μνημείου είναι έργο του

γλύπτη Φωκίωνα Ρωκ με την μορφή αρ-

χαίου οπλίτη «εκτάδην κείμενο» (ξαπλω-

μένο στο έδαφος) Η επιτροπή εγκρίσεως

χαρακτήρισε την απεικόνιση του έργου

«ταιριαστή», επειδή προσδίδει ηρεμία και

απλότητα.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν

στις 25 Μαρτίου 1932 μέσα σε πανηγυρική

ατμόσφαιρα και μεγάλη επισημότητα με

συμμετοχή των αρχών και πολλών ξένων

αντιπροσωπειών. Στην

συνέχεια ακολούθησε

παρέλαση της φρου-

ράς του μνημείου και

εορταστικές εκδηλώ-

σεις όλη την ημέρα

σ’ όλη την Αθήνα

Τότε μάλιστα μετα-

φέρθηκε και φως από

το μοναστήρι της

Αγίας Λαύρας  για την

αφή της ακοίμητης

καντήλας που βρίσκε-

ται στο μέσο του κε-

νοταφίου. Το μνημείο

χτίστηκε  για να τιμή-

σει αποκλειστικά και

μόνο τους  πεσόντες

στρατιωτικούς των τα-

κτικών ενόπλων δυ-

νάμεων, που σκοτώ-

θηκαν υπέρ της Πα-

τρίδας υπακούοντας

σε διαταγές των ανω-

τέρων τους.

Την παραμονή της τελετής η εφημερίδα

«Ακρόπολις» έγραφε, «Λόγοι πρωτοκόλλου

επέβαλαν συν τοις άλλοις την ανέγερσή

του: γιατί από την εποχή που ετερματίσθη

ο πόλεμός μας με τους Τούρκους, πολλές

φορές οι ξένοι επίσημοι που επεσκέπτοντο

τας Αθήνας ευρίσκοντο σε δίλημμα πού

έπρεπε να καταθέσουν τα στεφάνια, που

συνηθίζεται να καταθέτουν στον τάφο

του αγνώστου στρατιώτου. Κι έτσι εγυρ-

νούσαν από τον ανδριάντα του Ρήγα του

Φεραίου και του Γρηγορίου Ε΄ στο ηρώο

των πεσόντων. Προκειμένου να πάψει

αυτή η αμήχανη περιήγηση, Χαλέπι λοιπόν

τα 6.500.000 δρχ της εποχής που η Ελλάδα

των προσφύγων ξόδεψε για την αναμόρ-

φωση της πλατείας των παλιών ανακτό-

ρων». 

Την τιμητική φύλαξη του μνημείου ανέ-

λαβε ειδικός στρατιωτικός λόχος της Φρου-

ράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο

οποίος και μετονομάστηκε σε «Φρουρά

του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Το 1935 με την επάνοδο του Γεωργίου Β’

ο λόχος ονομάστηκε σε «Βασιλική Φρου-

ρά», ενώ από το 1974 ονομάστηκε επίσημα

«Προεδρική Φρουρά» και έχει την ευθύνη

της εικοσιτετράωρης τιμητικής φύλαξης

του Μνημείου.

Την δεκαετία του 1950 την τιμητική φύ-

λαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρα-

τιώτου εκτός της τότε βασιλικής φρουράς

των ευζώνων, εκ περιτροπής ανελάμβαναν

και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων,

Στρατός, Ναυτικό και Αεροπορία, γεγονός

το οποίο σήμερα είναι τελείως άγνωστο.

Ευτυχώς που υπάρχουν οι μαρτυρίες των

υπερηλίκων  που είναι εν ζωή και έλαβαν

μέρος στις  τελετές αντικαταστάσεως της

ευζωνικής φρουράς. Η αντικατάσταση

πραγματοποιείτο σε επίσημη τελετή ημέρα

Κυριακή στην πλατεία του μνημείου με

την παράταξη από την μια μεριά των Ευ-

ζώνων  με της Στρατιωτική μουσική και

από την άλλη μεριά το τμήμα των Ε.Δ.

που θα αναλάμβανε ή θα παρέδιδε την

τιμητική φύλαξη. με τις πολεμικές τους

σημαίες.

Από το Στρατό τη τι-

μητική φύλαξη του Μνη-

μείου είχε αναλάβει και

το σχετικά νεοσύστατο

όπλο των Διαβιβάσεων

με τμήμα από το Κέντρο

Διαβιβάσεων του Χαϊδα-

ρίου. Για καθαρά ιστο-

ρικούς λόγους, ο Πρό-

εδρος του Συνδέσμου

Αποστράτων Αξιωματι-

κών Διαβιβάσεων την 24η

Ιουνίου 2016 σε μια σε-

μνή τελετή στη Σχολή

ΔΒ (Χαϊδάρι) παρέδωσε,

σε ευμεγέθη κορνίζα,

στον Δκτη της Σχολής

Ταξχο κ. Απόστολο Φλιά-

κο, φωτογραφία της δε-

καετίας του 1950, από

ανάλογη τελετή  αντι-

καταστάσεως της τιμη-

τικής φρουράς ευζώνων

του μνημείου από Διαβι-

βαστές. 

Στην τελετή της παραδόσεως της ιστο-

ρικής Φωτογραφίας για τις Διαβιβάσεις

παραβρέθηκαν ο Δντης ΔΔΒ/ΓΕΣ Ταξχος κ.

Απόστολος Περβολαράκης, ο Δντης

ΔΕΣ/ΓΕΣ Ταξχος κ. Νικόλαος Παπαλιούρας

(Διαβιβαστής), εκπρόσωπος του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτη Νικαίας,  οι απο-

φοιτήσαντες του βασικού Τμήματος Αν-

θλγων μόνιμοι Ανθλγοί ΣΣΕ Τάξεως

2015, αξιωματικοί της ΣΔΒ και ΣΤΗΑΔ, μέλη

του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών

ΔΒ, μεταξύ των οποίων και ο Ταξχος (ΔΒ)

ε.α. κ. Μαρκομανωλάκης Γεώργιος Τάξεως

ΣΣΕ 1950, τότε Υπλγός και σημαιοφόρος

σε ανάλογη τελετή της 22 Αυγ. 1953.

Η Φωτογραφία αναρτήθηκε στην Αί-

θουσα Τιμών της Σχολής και αποτελεί

πλέον ένα αδιάψευστο γεγονός από την

ιστορία των Διαβιβάσεων, προς ενημέρωση

των αξιωματικών   που αποφοιτούν από

την Σχολή, αλλά και τους επισκέπτες της

Σχολής.

Υποστράτηγος ε.α 

Σπυρίδων  Κουρκούμπας

Πρόεδρος Σ.Α.Α.ΔΒ

Τις βραδυνές ώρες της 18ης Ιουνίου 2016 στην

περιοχή Πηγή Τρικάλω, σε ένα υπέροχο περιβάλ-

λον με αρκετά πλατάνια όπου το φεγγάρι έκανε

τη νύχτα μέρα και κάτω από μία θαυμάσια Θεσσα-

λική ορχήστρα και το κλαρίνο να κελαηδάει παρα-

δοσιακά τραγούδια της πατρίδος μας συναντήθη-

καν για τέταρτη φορά οι απόστρατοι Αξκοί (Διοικη-

τικοί και Τεχνικοί Α’ και Β’ Εξαμήνου) από τη Σ.Μ.Υ.

Τάξεως 1971.

Οι συγκινήσεις πάρα πολλές, όπως και οι ανα-

μνήσεις, που τους πήγαν πολλά χρόνια πίσω και

τους έκαναν πάλι παιδιά, σε συνδυασμό και με το

άφθονο κρασί που έρεε ασταμάτητα ανέβασε την

αδρεναλίνη και το κέφι στους συναδέλφους και

τις συζύγους τους, με αποτέλεσμα να κατακλύ-

σουν την πίστα  αναδεικνύοντας τις χορευτικές

τους ικανότητες, μέχρι τις πρωινές ώρες. Η συμ-

μετοχή των συναδέλφων μετά των συζύγων των

ξεπέρασε κάθε προηγούμενη συνάντηση και κά-

θε προσδοκία.

Αφού η οργανωτική Επιτροπή απήυθυνε χαιρε-

τισμό στους παρευρισκομένους στη συνέχεια

αναγνώσθηκαν επιστολές των εκπαιδευτών της

Σχολής Υποστράτηγου ε.α. (ΠΖ) κ. Μαχαίρα Τιμο-

λέοντα, του Σχη ε.α. (ΠΖ) κ. Λιακάκη Γεωργίου και

Υπλγού ε.α. (ΠΖ) κ. Μαλινάκη Ευαγγέλου.

Κατόπιν απηύθυναν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος

της Σ.Μ.Υ. Τχης (ΠΖ) κ. Αδάμου Χαρίλαος, ο εκπρό-

σωπος της Ε.Α.Α.Σ Παραρτήματος Τρικάλων Αν-

χης ε.α. (ΤΧ) κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος και ο

Τχης (ΠΖ) κ. Ανυφαντής Σταύρος τέκνο του εκπαι-

δευτή Ανυφαντή Βασιλείου.

Την επομένη, ημέρα Κυριακή 19-6-2016 και

ώρα 10.00’ σύσσωμοι οι παρευρισκόμενοι στην

συγκέντρωση παρουσιάστηκαν στην έδρα της

Σ.Μ.Υ., όπου από το προσωπικό της Σ.Μ.Υ. τους

προσφέρθηκαν αναψυκτικά και γλυκά και έγινε

ενημέρωση σε κατάλληλη αίθουσα για τον τρόπο

λειτουργίας της Σχολής και έγινε ανταλλαγή ανα-

μνηστικών και παραδόθηκε από το συνάδελφο κ.

Λαβαντζιώτη Αντώνιο άλμπουμ με φωτογραφίες

όλων των συναδέλφων, που αφορούσαν τη φοί-

τησή τους στη Σχολή για να τοποθετηθούν στο

υπό κατασκευή Μουσείο της Σ.Μ.Υ. Μετά κατατέ-

θηκε στεφάνι στο Ηρώων της Σχολής από το συ-

νάδελφο κ. Τατσή Δημήτριο, τηρήθηκε ενός λε-

πτού σιγή και εψάλλη ο Εθνικός ύμνος.

Κατόπιν στο εκκλησάκι της Σ.Μ.Υ. ετελέσθη επι-

μνημόσυνη δέηση από ιερέα της Ιεράς Μητροπό-

λεως Τρίκκης και Σαγών υπέρ αναπαύσεως των

ψυχών των εκλιπόντων εκπαιδευτών και συνα-

δέλφων, παρουσία και αρκετών οικείων των εκλι-

πόντων, οι οποίοι προσκλήθηκαν για το λόγο αυ-

τό από την Οργανωτική Επιτροπή.

Στη συνέχεια όλοι οι συγκεντρωμένοι αποχαι-

ρετίστηκαν με μεγάλη συγκίνηση ανανεώνοντας

το ραντεβού τους μετά τριετία στην πόλη της Βέ-

ροιας.

Η οργανωτική Επιτροπή αισθάνεται την υπο-

χρέωση να ευχαριστήσει τον Διοικητή της Σ.Μ.Υ.

Ταξχο κ. Λιάκο Γεώργιο, τον Υπδτή της Σχολής Σχη

(ΠΖ) κ. Γιοβάνη Λεωνίδα, τον Τχη (ΠΖ) κ. Αδάμο Χα-

ρίλαο Δντή Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Σχο-

λής για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση.

Επίσης να ευχαριστήσει της Ε.Α.Α.Σ. (Παραρτή-

ματος Τρικάλων) και τον Πρόεδρο της κ. Στέφο

Ευάγγελο, για την άριστη συνεργασία, τους εκ-

παιδευτές κυρίους Μαχαίρα Τιμολέοντα, Λιακάκη

Γεώργιο και Μαλινάκη Ευάγγελο για τις θερμές

επιστολές που έστειλαν στους συναδέλφους. Να

ευχαριστήσει ακόμη τους οικείους του εκλιπόν-

τος συναδέλφου Χαϊντούτη Ευθυμίου που ανέλα-

βαν εξ ολοκλήρου τα έξοδα της επιμνημόσυνης

δέησης και επίσης όσους από τους οικείους των

εκλιπόντων συναδέλφων είχαν τη δυνατότητα να

παρευρεθούν. Τέλος να ευχαριστήσει θερμά όχι

μόνο τους συναδέλφους και τις συζύγους τους

που τίμησαν τη συγκέντρωση, αλλά και αυτούς

που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η

παρουσία τους.

Η οργανωτική επιτροπή

α. Ανχης ε.α. (ΤΘ) Κατσάνος Ιωάννης

β. Τχης ε.α. (ΠΖ) Τατσής Δημήτριος

γ. Ανχης ε.α. (ΥΓ) Βάσσος Αλέξανδρος

δ. Τχης ε.α. (ΠΒ) Κοκκώνης Γεώργιος

ε. Ανχης ε.α. (ΠΒ) Ντουμάνης Γεώργιος

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

ΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ΔΒ παραδίδει 

στην ΣΔΒ την ιστορική φωτογραφία.

Ο τότε Υπλγός ΔΒ  Μαρκομανωλάκης

Γεώργιος ως σημαιοφόρος (22-8-1953)

προπορεύεται του τμήματος ΔΒ που

κατευθύνεται στους στρατώνες των

Ευζώνων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1975

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αποστράτων 

Αξκων αποφοίτων ΣΜΥ Τάξεως 1971
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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

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αξιόλογο οικόπεδο στο Πικέρμι

Συνοικισμός Διώνη (οδός Σερρών), Ο.Τ. 98,

επιφανείας 515,44 τ.μ., τηλ. 698 18 70 868,

210 9346 6718 Ταξίαρχος ε.α. - Εμμανουήλ Φραϊδάκης

***

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(Υιός Αξκού ε.α.)

Επιμελητής Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου 

Metropolitan Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού Διδάκτωρ 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών Μετεκπαιδευθείς στην Ιαπωνία 

Ιατρείο Βελονισμού: Θερμοπυλών 13, Περιστέρι

Τηλ.: 2121056400, 6942690050

Website: www.iatrikosvelonismos.com

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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Άρθρογραφία

Με άρθρο μου στην Ε.Η μηνός Ιουλίου

και με τίτλο «Μπορούμε να πετύχουμε»,

είχα προτείνει σειρά μέτρων, τα οποία

και επαναφέρω, πλέον αυτών η έξοδος

της χώρας από την ύφεση μπορεί να

επιτευχθεί μόνον με μέτρα ενίσχυσης

της ενεργού ζήτησης:

-Κατασκευή έργων υποδομής (ιδίως

στην περιφέρεια), τα οποία θα χρημα-

τοδοτηθούν με έκδοση από την ΕΚΤ

νέου χρήματος, για λογαριασμό των

κρατών- μελών (δεδομένου ότι τους

έχει στερήσει το εκδοτικό προνόμιο),

το οποίο δεν θα είναι καθόλου πληθω-

ριστικό γιατί η ζήτηση είναι τραγικά

υποτονική. 

-Παράλληλα, απαιτείται συστηματική

προσπάθεια και δημιουργία κατάλληλου

και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλ-

λοντος για την προσέλκυση ξένων επεν-

δύσεων, οι οποίες όμως υλοποιούνται

και αποδίδουν μετά από πολύ χρόνο. 

- Ενίσχυση της οικοδομικής δραστη-

ριότητας (δεν είναι παραγωγική ενισχύει,

βοηθάει, όμως την απασχόληση και τις

επιχειρήσεις), και ένταξη στο σχέδιο

πόλεως των μη δασικών περιοχών,

- Παροχή ουσιαστικών κινήτρων για

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δη-

μιουργούν άμεσα απασχόληση και μπο-

ρούν να γίνουν ανταγωνιστικές.

- Κούρεμα ή ουσιαστική αναδιάρθρω-

ση του δημοσίου χρέους.

- Μείωση όλων των φορολογικών

συντελεστών, τουλάχιστον κατά 20%,

και σταδιακή κατάργηση των έκτακτων

εισφορών,

-Σταδιακή αποκατάσταση των μισθών

και των συντάξεων στο ύψος της 31ης

Ιουλίου του 2012, όπως καθορίζεται

στις αποφάσεις του Σ. τ. Ε αλλά και

του Ελ. Συν, γιατί η μισθολογική ισοπέ-

δωση έχει μηδενίσει κάθε κίνητρο πα-

ραγωγικότητας των εργαζομένων. Αυτό

μπορεί να γίνει όχι με αύξηση των ονο-

μαστικών μισθών αλλά με μείωση των

φόρων στα εισοδήματα από εργασία,

χωρίς να αυξηθεί το κόστος εργασίας.

Ειδικά για τα στελέχη (εν ενεργεία και

εν αποστρατεία, των Ενόπλων Δυνά-

μεων αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας,

μέλη οικογενειών εκλιπόντων συνα-

δέλφων) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

η υπό ειδικές συνθήκες άσκηση του

λειτουργήματός των. Κατόπιν αυτών

οι συντάξεις των εν αποστρατεία στε-

λεχών πρέπει να είναι συνδεδεμένες

με τους μισθούς, ως επίσης να ην υπαχ-

θούμε στον ΕΦΚΑ, αλλά να παραμεί-

νουμε στο Δημόσιο όπως μέχρι τώρα.

- Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους

των χρεών των πολιτών προς το δη-

μόσιο και τις τράπεζες, αντί να δίνονται

στα distress funds στο 5% της αξίας

τους (βλ. Ε. Βενιζέλο, Γ. Παπανδρέου-

1963).

-Επαναφορά των βασικών εργασιακών

δικαιωμάτων,

-Κατάργηση όλων των προνομίων

των πρώην (Προέδρων Δημοκρατίας-

Βουλής, Πρωθυπουργών, βουλευτών,

διοικητών οργανισμών).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ

Τι χρειάζεται για να 

αντιμετωπίσουμε την 

κρίση και την ύφεση

Πέρασαν 42 χρόνια από την 20η Ιουλίου 1974,που

οι Τούρκοι εισέβαλαν στην ΚΥΠΡΟ, ανεξάρτητο κρά-

τος και μέλος του Ο.Η.Ε, με την αιτιολογία της προστασίας

των ομόδοξων τους Τ/Κ, οι οποίοι δήθεν απειλούντο

από τους Ε/Κ .

Την 15η Ιουλίου 1974 επιχειρήθηκε η ανατροπή του

νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου ΜΑΚΑΡΙΟΥ, δια

πραξικοπήματος  το οποίο οργανώθηκε από κέντρα

στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτέλεσμα του πραξικο-

πήματος και υπό το πρόσχημα της προστασίας των

Τ/Κ, ήταν η Τουρκική εισβολή στην ΚΥΠΡΟ, που άφησε

περίπου 40.000 νεκρούς,1879 αγνοουμένους,200.000

εκτοπισμένους απ’ τις πατρογονικές τους εστίες και

την κατοχή του 37% του Κυπριακού εδάφους από τους

εισβολής.

Τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα έχουν ερμηνευτεί

από πάρα πολλούς αναλυτές, υπό το πρόσχημα της

παροχής βοήθειας για την επίλυση του όλου προβλή-

ματος. Σε καμία από τις αναλύσεις δεν διαπιστώθηκε

συμφωνία. Ομοίως σε καμία από τις αναλύσεις/προ-

σεγγίσεις του όλου προβλήματος δεν προηγήθηκαν

ομόφωνες αποφάσεις του Ο.Η.Ε, του Συμβουλίου Ασφα-

λείας, της Ε.Ε κ.α, που η ΚΥΠΡΟΣ ανήκει, για την επίλυση

του προβλήματος και δεν γνωρίζω ποιόν εξυπηρετεί

αυτή η εκκρεμότητα.

Αποτέλεσμα αυτών είναι σήμερα η ΚΥΠΡΟΣ ανεξάρτητο

κράτος μέλος του Ο.Η.Ε και της Ε.Ε να έχει υπό κατοχή

το 37 % του εδάφους της από τους Τούρκους, οι οποίοι

δεν σέβονται την κυριαρχία του Κυπριακού κράτους ,το

ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ  θέλουν να γίνουν δεκτοί

στην Ε.Ε. Τα τελευταία γεγονότα στην γείτονα αποδει-

κνύουν τον «σεβασμό» της στο διεθνές δίκαιο και τους

ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πιστεύω ότι η εκκρεμότητα πρέπει να διευθετηθεί

στα πλαίσια του ΟΗΕ & της Ε.Ε προς όφελος των εν-

διαφερομένων με την δημιουργία κλίματος αφαλείας,

εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. Ίδωμεν. 

Ε. Δανιάς

Υπτγος ε.α.

42 χρόνια μετά...

•Οι επενδύσεις μεί-

ωση άνω του 50% 

•Η ανεργία από 9% πάνω 25%. 

Κατάσταση, ανάλογη της γερμανικής

κατοχής.

Η μείωση της ζήτησης οδήγησε στη

δραματική αύξηση της ανεργίας (κλείνουν

περίπου εκατό επιχειρήσεις την ημέρα)

και στην μη εξυπηρέτηση του δημοσίου

χρέους. 

Η κατηφορική πορεία της οικονομίας

μπορεί να σταματήσει μόνον με  τονω-

τικές εισοδηματικές (άμεσες ή έμμεσες)

ενισχύσεις. 

Η μοναδική, συνεπώς, διέξοδος είναι

η ενίσχυση της ζήτησης (κατανάλωση

και επενδύσεις). 

Τα μέτρα που επιβάλλουν οι Θεσμοί

δεν έχουν  βάση, οδηγούν στη φτωχο-

ποίηση τον παράγοντα άνθρωπο, και

επιβάλλουν μιά αποικιακή δανειακή σύμ-

βαση. 

Το λογικό ερώτημα που προκύπτει

είναι γιατί χρειάζεται το δημοσιονομικό

πλεόνασμα όταν η οικονομία βρίσκεται

σε ύφεση. 

Το πιθανότερο είναι ότι αποτελεί σχέδιο

που θα οδηγήσει στην φτωχοποίηση της

χώρας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Παραθέτουμε παραδείγματα της πρό-

σφατης οικονομικής ιστορίας.

Το 1932 ο πρόεδρος των ΗΠΑ F.Roo-

sevelt μετά το οικονομικό κραχ του 1929,

διαπιστώνοντας ότι η ανεργία είναι πάνω

του 30%, έλαβε μέτρα οικονομικής ανά-

καμψης (κυρίως δημόσια έργα  ακόμη

και περιττά και ενίσχυση του αγροτικού

τομέα). Επιπλέον, επέμενε  στη μαζική

απασχόληση των ανέργων. 

Πρόσφατα, επίσης, ο πρω-

θυπουργός της Ιαπωνίας Shin-

zo Abe για να ανακάμψει η

οικονομία στην οποία επικρα-

τούσε 20ετής ύφεση και απο-

πληθωρισμός. Στο πρόγραμμά

του συμπεριέλαβε τρία μέτρα

οικονομικής πολιτικής που είχαν θετικά

αποτελέσματα:

1.έκδοση νέου χρήματος (70 τρις.)

2.αύξηση των δημοσίων δαπανών και

3.παροχή κινήτρων για τη βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας των Ιαπωνικών

βιομηχανιών και του αγροτικού τομέα. 

Η κυβέρνηση για πετύχουν τέτοιου εί-

δους μέτρα πρέπει να σέβεται με πράξεις

τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστη-

ρίων της χώρας (Σ.τ.Ε και Ελεγκτικό Συ-

νέδριο), να αποφεύγει Πράξεις Νομοθε-

τικού Περιεχομένου και τις αντισυνταγ-

ματικές νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Η Ε.Ε. Πρέπει να λάβει υπ' όψιν της τα

ελληνικά αιτήματα, και όχι να τα απορ-

ρίπτει συνεχώς και αβασάνιστα.

Δεν είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι των

Θεσμών να επεμβαίνουν στην άσκηση

εθνικής οικονομικής πολιτικής  και να

μην αντιλαμβάνονται ότι η αύξηση των

φόρων και η μείωση των μισθών – συν-

τάξεων, συρρικνώνουν την οικονομική

δραστηριότητα, την απασχόληση - τους

πόρους των ασφαλιστικών ταμείων, μει-

ώνουν τα φορολογικά έσοδα, αυξάνουν

τη φοροδιαφυγή - παραοικονομία, χει-

ροτερεύουν την ανταγωνιστικότητα -

παραγωγικότητα και αυξάνουν το δημόσιο

έλλειμμα - χρέος. 

Από την άλλη οι ελληνικές κυβερνήσεις

πρέπει να αναλάβουν το πολιτικό κόστος

και να εκσυγχρονίσουν πραγματικά τον

δημόσιο τομέα σε αριθμό υπηρετούντων,

σε δαπάνες και αποτελεσματική λει-

τουργία ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά

στην ανάκαμψη του τόπου.

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να σβήσουν

τις λέξεις «κόστος» και «ημέτεροι».

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.


