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ίναι γνωστό σε όλους

ότι σε καιρούς ανα-

στατώσεων, κρίσεων,

αλλά και ενόπλων συγ-

κρούσεων στην ευρύτερη περιφέρειά μας,

πέραν από τις οιεσδήποτε αναλύσεις και

εκτιμήσεις, συνετό θα είναι ως Έλληνες,

υπό το πρίσμα πάντοτε της Ιστο-

ρίας και δη της πρόσφατης, να

ιεραρχήσουμε και τις άμεσες

προτεραιότητές μας, σχετικά με

τις εθνικές  μας υποχρεώσεις,

κυρίως  στο εσωτερικό της χώ-

ρας, ως προς την

αντιμετώπιση

των διαγρα-

φομένων κατά της εθνικής μας ασφάλειας

απειλών. Το «έξω πάμε καλά» δεν είναι

πάντα επαρκές και δόκιμο.

Επειδή δε τούτες τις μέρες το προσυνεί-

δητο σχεδόν όλων των δυνάμεων του έθνους

και του κράτους μας διακατέχεται από τις

εξελίξεις στην εξ’ ανατολών γείτονα χώρα,

καλό θα είναι να μην μας διαφεύγει το στα-

θερό υποσυνείδητο της

Ιστορίας, το οποίο

πρωτίστως δια-

μορφώ-

νεται  από τα συμφέροντα των μεγάλων, τα

οποία αλλάζουν σπάνια και όχι ριζικά, ενώ,

σχετικά με τη στάση και συμπεριφορά τους,

λαμβάνονται υπ’ αυτών σοβαρά υπόψη οι

στρατιωτικές δυνατότητες,  ο  γεωπολιτικός

και  γεωστρατηγικός ρόλος των μικροτέρων

κρατών. 

Τα προαναφερθέντα με την δέουσα σε-

μνότητα που μας διακατέχει ως Ένωση Απο-

στράτων θα  τα  επισημαίναμε  σε όσους  εκ

των γεωστρατηγικών μας «οιωνοσκόπων»,

από τη πρώτη στιγμή των δραματικών

εξελίξεων στη Τουρκία, με ευκολία,

χωρίς καν να περιμένουν έστω

και λίγο, άρχισαν την σενα-

ριολογία τους για το δυ-

σοίωνο, καθ’ αυτούς,

μέλλον της γεί-

τονος. 

Η σημασία της νίκης των Εθνικών Δυνάμεων στο Γράμμο και το Βίτσι

E IΣ  O IΩNOΣ  AP IΣTOΣ  AMYNEΣΘAI  ΠEP I  ΠATPHΣ

ΓPAΦEIA  E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A • T.K. 10679 AΘHNA • THΛ. 210 3633797•210 3632964 • FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 • AP. ΦYΛΛOY 634      ΚΩΔ.:012779       

Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY

H
IΣXYΣ EN TH ENΩ

ΣE
I

4
5
0
1

Κ
Ε
Μ
Π
Α

Η Ε.Α.Α.Σ. καλεί τα

μέλη της στην συγκέν-

τρωση  διαμαρτυρίας,

που θα γίνει στην

Θεσ/νίκη την 9η Σεπ

2016 και ώρα 18:00

(Πλατεία Αριστοτέλους,

Άγαλμα Βενιζέλου)

όπου θα ενώσουμε τη

φωνή της με αυτήν των

Αστυνομικών, Λιμενικών

και Πυροσβεστών, δια-

μαρτυρόμενοι για τα

βάρβαρα και δυσβάστα-

κτα μέτρα που μας

έχουν επιβληθεί και θα

απαιτήσουμε την τήρη-

ση της νομιμότητας με

την εφαρμογή των απο-

φάσεων του ΣτΕ.

σελ 13

ΣEΛIΔA 6

Συνδικαλισμός

στις Ένοπλες

Δυνάμεις

ΣEΛIΔA 11

Οι Ε.Δ. και 

τα Σώματα 

Ασφαλείας 

μπροστά στην

επικείμενη 

αναθεώρηση του

Συντάγματος

ΣEΛIΔA 7

Ο λόγος περί

δυσμενών 

δημογραφικών 

εξελίξεων

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας 

ως σηματοδότης των 

εθνικών μας υποχρεώσεων

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ 

ΤΩΝ Κ/Σ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Συνέχεια 

στη σελίδα 3

ΓΡΑΜΜΟΣ 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ ΥΠΤΓΟΥ Ε. ΔΑΝΙΑ
σελ 4

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1946 – 1949

ΒΙΤΣΙ 2016

Βέρνο ή Βίτσι. Ύψος 2128 μέτρα. Εδώ, στις υψιπετείς κορυφές και στα ιστορικά

περάσματα της πατρίδας μας, που η υψηλοτέρα των αρετών κατοικεί, η αρετή της

θυσίας, δόθηκαν και έκλεισε η τελευταία πράξη, από τις πιο σφοδρές μάχες των στρα-

τιωτικών επιχειρήσεων 1946 – 1949.

σελ 16

9η Σεπ. 2016
και ώρα 18:00 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Αγαπητοί Συνάδελφοι και σεβαστά μέλη

των οικογενειών των εκλιπόντων συνα-

δέλφων, πραγματοποιήθηκαν την 28 Αυγ.

οι προσκυνηματικές εκδηλώσεις, υπέρ ανα-

παύσεως των ψυχών των ευκλεώς αγωνι-

σθέντων και ηρωϊκώς πεσόντων, Αξκών - Υπξκών και οπλιτών

της περιόδου 1946-49, με απόλυτη επιτυχία τόσο στον ΓΡΑΜΜΟ

όσο και στο ΒΙΤΣΙ.

Εφέτος οι προσελθόντες προσκυνητές ξεπέρασαν κάθε προσ-

δοκία, που σημαίνει ότι  διατηρούν άσβεστη την μνήμη και δεν

επιρεάζονται  από τις όποιες σκοπιμότητες, που θέλουν τις εκ-

δηλώσεις αυτές ως γιορτές μίσους. Εμείς τις θεωρούμε ΕΟΡΤΕΣ

ΜΝΗΜΗΣ καθότι υπηρετούμε την Ιστορική αλήθεια και μόνο.

Στον ΓΡΑΜΜΟ, όπου πραγματοποιήθηκε η κύρια εκδήλωση

παρέστησαν από την ΕΑΑΣ, εκτός από τον υποφαινόμενο και τα

μέλη του Δ.Σ, Αντγος Βασίλειος Σταθόπουλος, Σχης Νικόλαος

Καίσαρης και Αστ.Υδντής Χρήστος Ντούφας, ενώ στο ΒΙΤΣΙ ο

Αντιπρόεδρος, Αντιστράτηγος ε.α. Βασίλειος Ροζής και το μέλος

του ΔΣ Αντγος (ΕΛ.ΑΣ) Ηλίας Παρασκευόπουλος.

Ομιλητές ήταν  οι  Πρόεδροι των οικείων Παραρτημάτων της

ΕΑΑΣ στα Ιωάννινα και στην Καστοριά αντίστοιχα. Οι ομιλητές

καθήλωσαν τους παρευρισκομένους με τις από κάθε άποψη

τεκμηριωμένες ομιλίες τους.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν εκπρόσωποι του Εθνικού και

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, εκπρόσωποι Πολ. Κομμάτων, διάφοροι

φορείς, πολεμιστές της εν λόγω περιόδου και όπως προανέφερα

πλήθος κόσμου, που τίμησαν με απόλυτο σεβασμό και τάξη,

χωρίς έκτροπα, όπως αρμόζει να τιμώνται οι ΗΡΩΕΣ

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο υποφαινόμενος, (χαιρετισμός στη

σελ.4), ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ και ο Μητροπολίτης Κονίτσης Κ.Κ

Ανδρέας.

Μετά την ομιλία του Προέδρου του Παραρτήματος Ιωαννίνων,

κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΣ βραβεύτηκε ο Υπτγος ε.α

Ιωάννης Δάφνης, καθότι υπήρξε πολεμιστής της περιόδου,

αλλά και διότι παρά το προχωρημένο της ηλικίας του έρχεται

στην ΕΑΑΣ επί σχεδόν καθημερινής βάσεως και προσφέρει

παντοιοτρόπως. Ο κ. Δάφνης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

για την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ.

EΘNIKH HXΩ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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

- Ταξχος (ΕΛΑΣ) ε.α. Αρώνης Νικόλαος

του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 20/7/16 και

ενταφιάσθηκε στις 22/7/16 στην Κάψια Τρι-

πόλεως.

- Ανχης ε.α. Σουρβίνος Γεώργιος του Στέ-

φανου. Απεβίωσε στις 17/7/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 19/7/16 στο Κοιμητήριο Αγ.

Αναργύρων.

- Αντγος Κοκορόπουλος Χρήστος του

Παναγιώτη. Απεβίωσε στις 10/8/16 και εν-

ταφιάσθηκε στις 11/8/16 στην Αγία Άννα

στο Αίγιο.

- Υπγος Συρμός Γεώργιος του Νικολάου.

Απεβίωσε στις 15/8/16 και ενταφιάσθηκε

στις 17/8/16 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

- Ίλαρχος Μεγαλομύστακας Χρήστος του

Αναστάσιου. Απεβίωσε στις 30/7/16 και εν-

ταφιάσθηκε στο Μετόχι Σερρών.

- Υπγος (ΜΧ) Καραλάνος Γεώργιος του

Κων/νου. Απεβίωσε στις 20/8/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 21/8/16 στο Αγρίνιο.

- Αντγος (ΠΖ) Κοντός Αναστάσιος του

Αριστομένη. Απεβίωσε στις 17/8/16 και εν-

ταφιάσθηκε στις 18/8/16 στο Κοιμητήριο

Παπάγου.

- Ταξχος (ΤΘ) ε.α. Παπασιδέρης Ιωάννης

του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 25/8/16 και

ετάφη στις 26/8/16 στα Β’ Κοιμητήρια Αλε-

ξανδρουπόλεως.

- Υπγος ε.α. Μιχάλης Παναγιωτάκης του

Νικολάου. Απεβίωσε στις 16/7/16 και ετάφη

στις 17/7/16 στο Λασίθι.

- Σχης (ΣΓ) ε.α. Τσιαμπαλής Αναστάσιος.

Απεβίωσε στις 21/8/16 και ενταφιάσθηκε

στο Κοιμητήριο Λάρισας.

- Αντγος ε.α. Καβελάκης Εμμανουήλ.

Απεβίωσε στις 27/7/16 και ενταφιάσθηκε

στις 28/7/16 στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

- Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Καραμήτρος Στέφανος,

ΣΣΕ/53. Απεβίωσε. Ενταφιάσθηκε στις

19/8/16 στο κοιμητήριο της Αναστάσεως

του Κυρίου  στη Θεσσαλονίκη.

- Ταξχος (ΥΠ) Σαρτζέτης Μιχαήλ, ΣΣΕ/53.

Απεβίωσε στις 23/8 και ενταφιάσθηκε στο

Κοιμητήριο Παπάγου.

- Ανχης (ΠΒ) ε.α. Ελευθέριος Παναγιωτίδης

του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 22/6/16 και

ενταφιάσθηκε στις 23/6/16 σστα Χανιά.

- Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Παπαγρηγόρης Ελευ-

θέριος του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 21/7/16

και ετάφη στις 23/7/16 στα Χανιά.

- Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σταύρος Ηρακλέος του

Ηρακλή. Απεβίωσε στις 21/8/16 και ετάφη

στις 22/8/16 στο 1ο Κοιμητήριο Δράμας.

-Τχης (ΑΣ) ε.α. Παναγιώτης Αλτζερινάκος.

Απεβίωσε στις 11/7/16 και ενταφιαστηκε

την επόμενη στο Δημοτικό κοιμητήριο Πα-

νοράματος Βούλας.

-Σχης (ΠΒ) ε.α Γεώργιος Κακαβέλης. Απε-

βίωσε στις 21/6/2016 και ενταφιαστηκε

την επομένη στο κοιμητητήριο Αναστάσεως

του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Φέρεται σε γνώση των μελών της ΕΑΑΣ ότι στην περίπτωση

θανάτου χήρας Στρατιωτικού που ελάμβανε σύνταξη Δημοσίου

ισχύουν τα παρακάτω:

Ακύρωση ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

α. Προς τούτο συγγενής της θανούσης μεταβαίνει στην

υπηρεσία εκδόσεως του βιβλιαρίου (ΙΚΑ) και το ακυρώνει.

β. Κρατά το βιβλιάριο για να το υποβάλει ξανά στο ΙΚΑ για τα

έξοδα κηδείας.

2.Υποβάλλει Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Υπηρεσία

συντάξεων Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου στην, η οποία μετά πα-

ρέλευση 3μήνου του κοινοποιεί πιστοποιητικό εξόδων κηδείας.

3. Ακολούθως πρέπει να υποβληθούν στο ΙΚΑ τα εξής δικαιο-

λογητικά, για τα έξοδα κηδείας.

α. Αίτηση του δικαιούχου το όνομα του οποίου εκδόθηκε το

τιμολόγιο από το γραφείο τελετών.

β. Το βιβλιάριο της θανούσης

γ. Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

δ. Το πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών εξοφλημένο

και στο οποίο να αναγράφεται το όνομα  και το ΑΦΜ του δι-

καιούχου.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των

εξόδων κηδείας.

στ. Πρωτότυπο δικαιολογητικό διαγραφής από το Γενικό Λογι-

στήριο του Κράτους.

ζ. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πλη-

ρωμής, που να αναγράφεται ο αριθμός IBAN

Εκ της ΕΑΑΣ

1. Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ:

Επιτρέπεται να εισέρχονται στο

Στρδο, με την επίδειξη ειδικού δελ-

τίου, το οποίο θα εκδίδεται με μέρι-

μνα του ΓΕΣ και στάθμευση των οχη-

μάτων τους σε ειδικό χώρο.

2. Ανώτατοι ε.α. Αξκοι:

Επιτρέπεται να εισέρχονται στο Στρδο,

ΜΟΝΟ κάθε Τετάρτη από 10:00-13:00, με

κατάθεση του δελτίου ταυτότητας και χο-

ρήγηση στη συνέχεια Δελτίου επισκέ-

πτη από τα όργανα της πύλης Μεσο-

γείων.

3. Στρατιωτικοί ε.α.:

Επιτρέπεται να εισέρχονται ΜΟΝΟ

κάθε Τρίτη από 11:00 μέχρι τη λήξη

του ωραρίου, με κατάθεση του δελτίου

ταυτότητας και χορήγηση δελτίου επισκέ-

πτη-VISITOR, του επιτελείου που θα επι-

σκεφτούν, από τα όργανα της πύλης Με-

σογείων.

Με την ευκαιρία της κοινο-

ποίησης των αποτελεσμάτων

για την εισαγωγή στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση το ΔΣ/ΕΑΑΣ,

συγχαίρει τις (ους)  επιτυχούσες

(όντες) για την επιτυχία τους

και τους εύχεται καλή πρόοδο

και πάντοτε επιτυχίες.

Συγχαίρει επίσης και τους γο-

νείς τους,γιατί συνέβαλαν στην

επιτυχία των παιδιών τους.

Εκ της ΕΑΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΞΚΩΝ Ε.Α. ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ»

(σύμφωνα με την ΠαΔ 1-8/2008/ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ & ΠαΔ

1-10/2009/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ/2α)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΗΡΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Για μαζικές αγωγές ετοιμάζονται να καταθέσουν

οι απόστρατοι, αφού και η ίδια η ΕΑΑΣ προτρέπει

τα μέλη της να προχωρήσουν σε αυτές, αφού

συμβουλευτούν πρώτα και τον νομικό τους σύμ-

βουλο.

Μετά την επικυρωμένη απόφαση που έλαβε η

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, θε-

ωρείται βέβαιο ότι οι αγωγές θα πέσουν σύννεφο

κατά της Κυβέρνησης και ειδικά κατά του Υπουρ-

γείου Οικονομικών.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικώς

την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ.:

Αρ. Πρωτ.: 13/2016 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016

«Η Ε.Α.Α.Σ. ανακοινώνει στα Μέλη της ότι η

Ολομέλεια του Σ.τ.Ε την 13 Μαΐου 2016 δημοσί-

ευσε την υπ. αριθμ. 1128/16 απόφασή του βάσει

της οποίας κρίθηκε οριστικά η αντισυνταγματικό-

τητα του ν.4307/14.

Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. 2192/2014

απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε είχε κριθεί η

αντισυνταγματικότητα του ν.4093/12 βάσει του

οποίου είχαν επιβληθεί για πρώτη φορά στις

συντάξεις μας δυσβάσταχτες περικοπές.

Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση

αντί να εφαρμόσει την απόφαση εις το όλον

όπως προσδιόριζε η παραπάνω απόφαση την

εφήρμοσε μερικώς και προέβη στη θέσπιση του

ν.4307/14 βάσει του οποίου ρυθμιζόταν η κατα-

βολή του 50% των παρανόμως παρακρατηθέντων

ποσών, σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με το Δικαστικό

Μέλος και Νομικό της Σύμβουλο, Αντγο ε.α.

Θωμά Καρανίσα, κατέθεσε και νέα αίτηση ακύ-

ρωσης βάσει της οποίας και εκδόθηκε η υπ.

αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του

Σ.τ.Ε η οποία έκανε πλήρως αποδεκτή την αίτηση

ακύρωσής μας και αναγνώρισε την αντισυνταγ-

ματικότητα και του Ν.4307/14.

Η απόφαση αυτή καθαρογράφθηκε την 18 Αυ-

γούστου 2016 και η Ε.Α.Α.Σ. έχει λάβει ήδη επι-

κυρωμένο αντίγραφό της. Θα προχωρήσει δε

άμεσα στην επίδοση της απόφασης αυτής στους

Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης, ζη-

τώντας την άμεση και χωρίς προσκόμματα συμ-

μόρφωσή τους με το περιεχόμενο της απόφασης

αυτής και την επαναφορά των συντάξεων μας

στα επίπεδα προ της 1-8-2012 και την καταβολή

των παρανόμως παρακρατηθέντων, τόσο για το

ενδιάμεσο διάστημα όσο και τον εφεξής χρόνο

law-640x360.

Κατόπιν αυτού, ο καθένας συνάδελφος και

επειδή η άσκηση αγωγής ή οποιασδήποτε άλλης

νομικής ενέργειας είναι ατομικό δικαίωμα, μπορεί

συμβουλευόμενος τον νομικό του παραστάτη,

να ενεργήσει για τα περαιτέρω.

Η Ε.Α.Α.Σ. πιστή στις διακηρύξεις της για την

προάσπιση των συμφερόντων των μελών της

αγωνίζεται συνεχώς, ανεξάρτητα από κηδεμονίες

και ανιδιοτελώς επαναλαμβάνει για πολλοστή

φορά την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του ειδικού

μισθολογίου και τον απορρέοντα επανυπολογισμό

των συντάξεων...

ΑΠΑΙΤΕΙ την αποκατάσταση της ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

για το σύνολο των συναδέλφων ε.ε. και ε.α. των

Ε.Δ. & ΣΑ καθώς και των μελών των οικογενειών

των εκλιπόντων συναδέλφων.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο τονίζουμε ότι οφείλουμε

όλοι να παραμένουμε σε αγωνιστική εγρήγορση

και ετοιμότητα, ενώ επίσης διαβεβαιώνουμε τα

Μέλη μας ότι διεκδικούμε ανελλιπώς την τήρηση

της νομιμότητας που θα επικρατήσει μόνο με

την πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσε-

ων.»

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

«Απασφαλίζουν» και

«βομβαρδίζουν» 

με μαζικές αγωγές 

οι απόστρατοι, 

Κυβέρνηση και ΥΠ.ΟΙΚ.
Ελάχιστοι δε εξ’ αυτών πεπεισμένοι ότι, όλα είναι σχέδια

ορατών και αοράτων δυνάμεων, έφθασαν στο πλέον επικίνδυνο

συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι εξ’ ανατολών ελαττώθηκαν σφό-

δρα, επειδή κατά τη γνώμη τους οι Τουρκικές Ένοπλες

Δυνάμεις υπέστησαν λόγω του αποτυχημένου πραξικοπήμστος

«ανήκεστο» βλάβη. 

Σε ό,τι αφορά στις βασικές στρατηγικές πληροφορίες δεν

πρέπει να μας διαφεύγει αφενός ότι η Τουρκία, έχουσα ανέ-

καθεν κρίση ταυτότητας  πολιτισμικής  και προβλήματα από

τις μειονότητές της  και παρά τις παρούσες αρκετές αντιξοό-

τητές της, ως μεγάλο κράτος (πολιτικές, οικονομικές, κοινω-

νικές, προσφυγικό, ένοπλες συγκρούσεις σε συνοριακά κράτη,

αναζωπύρωση του μα-

κροχρόνιου πολέμου με

τους Κούρδους μαχητές,

τρομοκρατία κ.ά.), έχει

παράλληλα και τον δεύ-

τερο σε δύναμη στρατό

στο ΝΑΤΟ, με διάταξη άκρως επι-

θετική κατά της χώρας μας.

Επιπλέον, το αποκαλούμενο ρεύ-

μα του «νέο- οθωμανισμού», με

γνωστές τις διεκδικήσεις, που θέτει

κατά της χώρας μας, βάσει των τελευταίων γεγονότων

φαίνεται να αναζωπυρώνεται και πιθανότατα να ευοδούται.

Ποτέ εξάλλου δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι για πολλούς

ξένους είναι  απορίας άξιον ότι μετά την πτώση του υπαρκτού

σοσιαλισμού παρατηρείται στη Δυτική και την Ανατολική

Θράκη η μεγαλύτερη παγκοσμίως συγκέντρωση στρατιωτικών

δυνάμεων και μάλιστα από κράτη μέλη της ίδιας συμμαχίας.  

Η «Εθνική Ηχώ» κατά το παρελθόν φιλοξένησε άρθρα, στα

οποία επισημαίνεται ότι οι βασικές δυνατότητες των οιονδήποτε

ενόπλων δυνάμεων στηρίζονται στην επάνδρωση (θητεία),

στην υποδομή, στις πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες εξα-

σφαλίζουν και τον βαθμό της αυτονομίας τους, στη μαχητική

τους ισχύ, στη διοίκηση, στην οργάνωση, στην ετοιμότητα

και γενικά στα στοιχεία εκείνα που τις καθιστούν ικανές να

εφαρμόσουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό - στρατηγικό περι-

βάλλον τις αρχές του πολέμου. Θα ήταν δε παράλειψή μας

να μην υπογραμμίσουμε  και το ηθικό τους, το οποίο στην

περίπτωση των Τουρκικών  Ενόπλων Δυνάμεων, ίσως μετά

τα τελευταία γεγονότα, εδέχθη κάποιο επηρεασμό.  

Kανείς όμως δεν μπορεί να πει μετά βεβαιότητος πως και

σε πόσο χρόνο το ηθικό τους μπορεί να ανακάμψει, ενώ με

βάση τα προαναφερθέντα σχετικά με τις στρατιωτικές δυνα-

τότητες της γείτονος, δεν θα πρέπει να μηδενίζουμε την πι-

θανότητα εξαγωγής της κρίσης, που την διακατέχει, προς το

εξωτερικό και ο νοών νοήτω.

Αναφορικά με την εξέλιξη του αποτυχημένου πραξικοπήματος

και ιδιαίτερα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ επισημαίνουμε

αφενός τη δήλωση αρχικά του ΥΠΕΞ της υπερδύναμης «ελπί-

ζουμε να υπάρχει συνέχεια στο τουρκικό κράτος» και αφετέρου

στη συνέχεια μετά την αποτυχία, την επίσκεψη του Αρχηγού

του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ στην Άγκυρα και τις δηλώσεις

του περί υποστήριξης της δημοκρατίας που επικράτησε. Το

συμπέρασμα απλούστατο. Ήξεις – αφήξεις, αλλά η Τουρκία

είναι αναγκαστικά ο μεγάλος σύμμαχος για τις ΗΠΑ, ώστε να

εξασφαλίζουν την ελευθερία των κινήσεών τους στην τα-

ραγμένη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με το ιστορικό των επεμβάσεων του στρατού στην

Τουρκία σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν, όταν οι εντάσεις

μεταξύ των κοσμικών και των αντιπάλων τους έφθαναν στο

αποκορύφωμά τους, παρατηρουμένων και βίαιων επεισοδίων,

ο στρατός, όπως ισχυριζόταν, εφήρμοζε το συνταγματικό

του δικαίωμα περί αποκατάστασης της τάξης και των κοσμικών

αρχών, πιστός στα κελεύσματα του Κεμαλισμού.  

Στην παρούσα φάση όμως η κατάσταση διαμορφώθηκε

εντελώς διαφορετικά και, πέρα από τα ποικίλα ερωτηματικά

που ανακύπτουν, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα χαρα-

κτηριστικά της γείτονος, αλλά και του διεθνούς παράγοντα

έχουν σημαντικά αλλάξει σχετικά με την έκβαση τυχόν επι-

χειρουμένων πραξικοπημάτων (μεγαλουπόλεις, παγκοσμιο-

ποίηση,  διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά).

Και επειδή όπως προαναφέρθηκε αυτές τις ώρες η Ιστορία

με συνέχεια και χωρίς κινηματογραφικές αφαιρέσεις δύναται

να συνεπικουρήσει στην στοιχειοθέτηση του πρακτέου μας,

ας θυμηθούμε τα ακόλουθα:

Τι συνέβη μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού,

τους πολέμους στα Βαλκάνια, τις εξελίξεις στη βόρειο Αφρική

και τη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις  μας και τις εντάσεις με την

Τουρκία, τη λαθρομετανάστευση, το προσφυγικό, τα γεγονότα

στην Ουκρανία και τέλος τη σύγκρουση των πολιτισμών, η

οποία υπό την μορφή της τρομοκρατίας μεταφέρθηκε και

εντός των πυλών της ΕΕ. Επιπρόσθετα   σε βάθος χρόνου,

αποδεικνύεται ότι οι εθνικισμοί  και οι θρησκείες αποτελούν

τους πρωτογενείς παράγοντες και

τις κινητήριες δυνάμεις της Ιστο-

ρίας.

Εξετάζοντας τις υποχρεώσεις

μας και χωρίς ίχνος προσπά-

θειας να αποτελέσουμε τον

συνήγορο ή κατήγορο, σχε-

τικά με την εσωτερική πολι-

τική, κανενός,  αρχικά θα πρέ-

πει να εστιάσουμε στη  σύγ-

χρονη πολυδιάσπασή μας, υπό το

πρίσμα των διχασμών και των εμφυλίων ρίξεων του παρελ-

θόντος, οι οποίοι μας γέμισαν με χαμένες ευκαιρίες και

χαμένες πατρίδες και ίσως ρίχνουν πάνω μας τη μαύρη σκιά

τους μέχρι σήμερα.

Επίσης, να αντιληφθούμε την άμεση ανάγκη αναβάθμισης

του  πολιτειακού – πολιτικού μας συστήματος, με άμεσο

στόχο, αφενός τη δυνατότητα να κυβερνάται η χώρα χωρίς

τη συνεχή απειλή πτώσης των κυβερνήσεων και διενέργειας

εκλογών, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την  δυνατότητα

ορθής και ουσιαστικής διάκρισης των εξουσιών και αφετέρου

την επιβολή της αξιοκρατίας και του νόμου, πέραν των

οποίων δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για καμιά Πολιτεία. Πα-

ράλληλα, η κάθε είδους αντιπολίτευση και κριτική, καθώς και

η αντιπρόταση εξουσίας να απευθύνονται κατά το δυνατόν

σαν σε φιλίους και όχι σε εχθρούς, με γνώμονα τα πραγματικά

συμφέροντα του λαού και του έθνους, καθώς και την απαι-

τούμενη συναίνεση, συνοχή και ευημερία του κράτους.

Σε ό,τι αφορά στην έξοδο από την οικονομική κρίση ανα-

φερθήκαμε λεπτομερώς σε άρθρο του προηγούμενου φύλλου.

Απλώς θα υπενθυμίσουμε   την απαιτούμενη κάθαρση σε

βάθος στα θέματα της διαφθοράς, την απαιτούμενη διαθρωτική

μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος για την

αποδοτικότητά του, αλλά και τη θεσμική παρέμβαση για τον

έλεγχο των σχετικών με τη φορολογία παρανομιών, καθώς

και την   εποικοδομητική λειτουργία του κράτους, με επισή-

μανση στους ελεγκτικούς του μηχανισμούς και την ασφάλεια. 

Τέλος, βασικό σημείο καθίσταται η αντιμετώπιση του  λα-

θρομεταναστευτικού  -  προσφυγικού προβλήματος σε συ-

νεργασία με την ΕΕ, έχοντας κατά νου ότι η Τουρκία ελέγχει

τη στρόφιγγά τους. Ας εντείνουμε δε ως κράτος και ως

κοινωνία πολιτών τις προσπάθειες μας για την Ευρωπαϊκή

μας Ολοκλήρωση, η οποία έχει σαφώς αργήσει, αλλά η

ελπίδα δεν έχει ακόμη χαθεί οριστικά. Απαραίτητη είναι η

κοινή λογική αντίληψη ότι αφενός καμία ένωση ατόμων,

λαών, κρατών στερούμενη αλληλεγγύης δεν έχει μακροη-

μέρευση  και  αφετέρου  ότι κάθε μέλος θα πρέπει να είναι

υπεύθυνο για την κατάστασή του και τη συνεισφορά του

εντός των πλαισίων της Ένωσης.  

Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμο, ως μεγίστη υποχρέωσή μας,

να αναφέρουμε την επιτακτικότητα της διαφύλαξης του Ελ-

ληνοχριστιανικού Πολιτισμού μας, αλλά και της ισχύος και

ετοιμότητας των Ενόπλων μας Δυνάμεων, σύμφωνα με  τις

παραμέτρους που αναφέραμε παραπάνω. Πρόσφατα γεγονότα

της Ιστορίας μας, αλλά και διατάξεις του εσωτερικού και ευ-

ρωπαϊκού δικαίου καταδεικνύουν περίτρανα ότι η άμυνα και

ασφάλειά μας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του λαού και

του έθνους μας. 

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας ως σηματοδότης

των εθνικών μας υποχρεώσεων

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ας εντείνουμε δε ως κράτος και ως

κοινωνία πολιτών τις προσπάθειες

μας για την Ευρωπαϊκή μας

Ολοκλήρωση, η οποία έχει σα-

φώς αργήσει, αλλά η ελπίδα δεν

έχει ακόμη χαθεί οριστικά
“

“

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Εκδηλώσεις

Σεβασμιώτατε,

Αξιότιμοι Βουλευτές, του Ελληνικού κοινοβουλίου και

του Ευρωκοινοβουλίου.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ε.Α.Α.Α.

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι της τοπικής

κοινωνίας και λοιπών φορέων.

Σεβαστέ και Γενναίε Στρατηγέ Κόρκα, που αποτελείται

την ζωντανή ιστορία της νεότερης Ελλάδος και της εν

λόγω περιόδου.

Σεβαστοί και Γενναίοι Στρατηγοί,πολεμιστές της εν

λόγω περιόδου, που με την παρουσία σας τιμάται την

σημερινή προσκυνηματική εκδήλωση που με πολύ λι-

τότητα διοργάνωσε το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ στα Ιωάν-

νινα,

Σεβαστοί πολεμιστές,

Κύριε Πρόεδρε του Παραρτήματος Ιωαννίνων

Κυρίες και Κύριοι ευλαβείς προσκυνητές των Αθάνατων

Νεκρών της Περιόδου 1946-49

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια

γιατί με τα μέλη του Δ.Σ/ΕΑΑΣ, κυρίους Β.Στα-

θόπουλο, Ν.Καίσαρη και Χ.Ντούφα, αλλά και

με τους Προέδρους των Παραρτημάτων της

Ε.Α.Α.Σ κα με μέλη της, από τον  Διδυμότειχο

του Έβρου,  την Κομοτηνή, την Ξάνθη, τη

Βέροια, την Λάρισα, τις Σέρρες την Θεσσαλονίκη,

την Άρτα την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Καρδίτσα,

τον Πύργο και τα Τρίκαλα, είμαστε ανάμεσά

σας , προκειμένου να αποτίσουμε τον ελάχιστο

φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αθά-

νατους νεκρούς του Ελληνικού Στρατού της

περιόδου 1946-49,οι οποίοι υπακούοντας στα

κελεύσματα της νόμιμης και δημοκρατικά εκλεγ-

μένης Κυβέρνησης,ως άλλοι τριακόσιοι των

Θερμοπυλών θυσιάστηκαν ‘’της κοίνων ρήμασι

πειθόμενοι ‘’αφού πρώτα αγωνίστηκαν με θάρ-

ρος και αποφασιστικότητα  και όπως στην Αγία

Λαύρα προσκυνάμε το λάβαρο της επαναστάσεως του

1821, έτσι θα έπρεπε να προσκυνάμε τα οστεοφυλάκια

των νεκρών στα αιματοβαμμένα  χώματα των βουνο-

κορφών του ΓΡΑΜΜΟΥ και του ΒΙΤΣΙΟΥ, όπου θυσιάστηκε

ο ανθός της Ελληνικής κοινωνίας για να μην επικρατήσουν,

οι κουμμουνιστοσυμμορίτες, που ήθελαν την χώρα μας

δορυφόρο της Μόσχας.

Άλλωστε Σεβασμιώτατε κυρίες και κύριοι δεν είναι

τυχαίο ότι η λέξη Θερμοπύλες χρησιμοποιείται αυτούσια

στην Αγγλική γλώσσα για να καταδειχθεί ο μέχρις

εσχάτων αγώνας.

Είμαστε όμως εδώ για να συνεορτάσουμε την λαμπρή

και περιφανή νίκη του Εθνικού μας Στρατού ο οποίος

υπό την πεφωτισμένη Ηγεσία του Στρατάρχου Αλεξάν-

δρου Παπάγου, επέφερε στους Κομμουνιστοσυμμορίτες

τον Αύγουστο του 1949 το τελειωτικό κτύπημα εκπα-

ραθυρώνοντάς τους από τα οχυρά τους εδώ στον

Γράμμο αλλά και στο Βίτσι, γεγονός που σήμανε το

τέλος του Συμμοριτοπολέμου. Το περίλαμπρο αυτό γε-

γονός προκάλεσε τον θαυμασμό του ελεύθερου κόσμου

και απεκλείθη  ως «Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ  ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».

Επειδή Σεβασμιώτατε, κυρίες και κύριοι η Ιστορία

πρέπει να μελετάται και να την αποδεχόμαστε όπως

ακριβώς είναι χωρίς σκοπιμότητες, θα περίμενα σήμερα

εδώ στον ΓΡΑΜΜΟ, σύσσωμη την Ηγεσία, για να αποτί-

σουμε, όλοι μαζί, τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνω-

μοσύνης προς τους ευκλεώς αγωνισθέντες και ηρωικώς

πεσόντες αθάνατους νεκρούς της περιόδου 1946-49

αλλά και να συνεορτάσουμε την Πολεμική Αρετή των

Ελλήνων,όπως ακριβώς συνέβαινε παλιότερα που δεν

επικρατούσαν σκοπιμότητες. Με την παρουσία της θα

τιμούσε μαζί μας, τους ηρωικώς αγωνισθέντες και θυ-

σιασθέντες για την τιμή της Πατρίδος μας, αλλά και θα

αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα προς  τις νεότερες

γενεές. Την απουσία της Ηγεσίας καλύπτει η ΕΑΑΣ η

οποία είναι σήμερα εδώ υπηρετώντας την ιστορική

αλήθεια και θα είναι πάντοτε παρούσα,όπου πρέπει για

να τιμά όλους αυτούς που έπεσαν μαχόμενοι στην

εκτέλεση του καθήκοντος ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ

χωρίς σκοπιμότητες. 

Θα ήθελα όμως δι’ολίγων και επιγραμματικά να θυ-

μηθούμε πως φτάσαμε μέχρις εδώ.Οι λεπτομέρειες θα

αναπτυχθούν από τον προς τούτο ορισθέντα ομιλητή.

Το Κ.Κ.Ε.μετά την απελευθέρωση επεχείρησε δύο

φορές την δια των όπλων κατάληψη της εξουσίας. Η

πρώτη φορά ήταν τον Δεκέμβριο του 1944, που παρά

τις συμφωνίες που υπέγραψε στο Λίβανο και την Καζέρτα

έχοντας υπό τον έλεγχό του το σύνολο της επικράτειας,αι-

ματοκύλησε την Αθήνα. ΟΙ Δυνάμεις του Ελληνικού

Στρατού και της Ελληνικής Χωροφυλακής μαζί με τις

Βρετανικές Δυνάμεις αμύνθηκαν και τους χάλασαν τα

σχέδια. (2ος γύρος)

Στη συνέχεια μετά την συμφωνία της Βάρκιζας σύμφωνα

με την οποία ο ΕΛΑΣ,το ένοπλο τμήμα του δηλαδή,

έπρεπε να παραδώσει τον οπλισμό του και ως κόμμα

να συμμετάσχει στις προκυρηχθείσες Εθνικές εκλογές

για τον Μάρτιο του 1946,αθέτησε και πάλι την υπογραφή

του,απείχε των εκλογών δημιούργησε τα γεγονότα του

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ και τον βαρύ οπλισμό του τον προωθούσε

σε επίκαιρες θέσεις γιατί επεδίωκε την διά των όπλων

κατάληψη της εξουσίας (3ος γύρος).

Να λοιπόν πως φτάσαμε μέχρις εδώ, φτάσαμε χάρις

στην εμμονή της ηγεσίας του ΚΚΕ για την κατάληψη της

εξουσίας. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε την τύχη

της χώρας μας, αν οι Εθνικές Δυνάμεις τον Αύγουστο

του1949 υπό την πεφωτισμένη Ηγεσία του Στρατάρχου

Αλεξάνδρου Παπάγουδεν επέφεραν το τελειωτικό κτύ-

πημα στις δυνάμεις των Κομμουνιστοσυμμοριτών, οι

ηγέτες των οποίων ήθελαν την χώρα μας δορυφόρο

της Μόσχας.

Βεβαίως δια Νόμου ο πόλεμος που διεξήχθη την πε-

ρίοδο 1946-49 χαρακτηρίστηκε ως εμφύλιος, αλλά

όπως προανέφερα δεν πρέπει να επικρατούν σκοπιμό-

τητες και την ιστορία να την αποδεχόμαστε όπως έχει

διαδραματισθεί.

Την 23 Μαίου1947 στο πόρισμα της επιτροπής έρευνας

που είχε συσταθεί από το Σ.Α. του Ο.Η.Ε. αναφέρεται

ότι βόρειοι γείτονες υποστηρίζουν τον συμμοριτικό

αγώνα που διεξάγεται στην Ελλάδα. Όλοι δε ανεξαρτήτως

οι πολιτικοί ηγέτες της Χώρας μας ομιλούν ευθέως για

το ξενοκίνητο της επιδρομής.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου την19ηΝοε.1946 μιλώντας

από του  Βήματος της Βουλής είπε επιγραμματικά. «Τε-

λικός αντικειμενικός σκοπός του Κ.Κ.Ε. είναι η κατάλυση

της εδαφικής μας ακεραιότητας, η κατάλυση της πολιτικής

μας ελευθερίας, η κατάλυση της εννοίας της Ελλάδος.»

Ο δε Πρωθυπουργός και Αρχηγός του κόμματος των Φι-

λελευθέρων Θεμιστοκλής Σοφούλης  την 25 Ιουν.1948

αποδίδοντας το νόημα του πολέμου, λέει μεταξύ άλλων

‘’Ο σημερινός εχθρός αποτελεί το προκάλυμμα της

ανανδρίας των γειτόνων, οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος

της απ’ ευθείας επιδρομής, είναι ο πλέον ύπουλος του

ιστορικού μας βίου, γιατί υποκρίνεται  για τα δεινά του

λαού μας και οραματίζεται μια κοινωνία κατέργων.»

Απευθυνόμενος δε προς τα στελέχη των Ε.Δ. χαρακτηρίζει

αυτούς ως λαμπρούς μαχητές του Ιερού πολέμου και

αξιότερους των αξίων της Πατρίδος.

10 χρόνια μετά την λήξη του συμμοριτοπολέμου, ο

τότε πρωθυπουργός Κ.Καραμανλής σε μήνυμά του προς

τον Ελληνικό λαό επί τη επετείω της λήξης του Σ/Π,

τονίζει μεταξύ άλλων «Η Ελληνική νίκη κατά του κομ-

μουνισμού έχει ίσως την ίδια ή μεγαλύτερη απ’ αυτήν

κατά του άξονος και συνεχίζοντας λέει ότι ο αγώνας

κατά του κομμουνισμού για την Ελλάδα είναι αγώνας

φυλετικής και εθνικής υπάρξεως. Όμως και οι αποφάσεις

της ηγεσίας των Κ/Σ που ήλθαν στη δημοσιότητα απο-

τελούν εύγλωττες αποδείξεις  της κατά της χώρας μας

απειλής.

Να λοιπόν γιατί η ΕΑΑΣ είναι σήμερα εδώ,είναι για να

τιμήσει τους αθάνατους νεκρούς αλλά και να εορτάσει

την Πολεμική Αρετή των προγόνων μας χωρίς

σκοπιμότητες αλλά υπηρετώντας την ιστορική

αλήθεια.

Τέλος πιστεύουμε ότι και οι σημερινοί πο-

λιτικοί ηγέτες, έχοντας ως παράδειγμα τους

προαναφερθέντες, θα αντιληφθούν ότι τα

στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α. δεν είναι αντιπαρα-

γωγικοί κηφήνες όπως απαξιωτικά, απεκλή-

θησαν αλλά ενεργοί καθότι παράγουν το πο-

λυτιμότερο αγαθό, για την  Χώρα  και τον

Έλληνα πολίτη, που είναι η ασφάλειά του,

αλλά είμαστε και άξιοι συνεχιστές των προ-

κατόχων μας και αυτό θα καταδειχθεί στο

πεδίο της τιμής όποτε και αν αυτό  χρειαστεί.

Τους καλούμε να είναι δίπλα στα στελέχη

των Ε.Δ και Σ.Α να αφουγκράζονταικαι να επι-

λύσουν τα προβλήματά μας,  βάσει της προ-

σφοράς τους και όχι να αντιμετωπίζονται ως

παρίες και να καλύπτουν τις τρύπες του Π/Υ

αδίκως, δε ενοχοποιήθηκαν λόγω της  πρώιμης

αποστρατείας τους η οποία συντελείται με βάση το

νόμο περί Ιεραρχίας και προαγωγών. Τους καλούμε να

ενσκήψουν και να επιλύσουν τα προβλήματά τους βάσει

της προσφοράς τους, η οποία ήταν και είναι προσφορά

αίματος και θυσίας για το μεγαλείο της Πατρίδος.

Η Ε.Α.Α.Σ  είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά

κόμματα τα οποία σέβεται και τιμά ως πυλώνες της Δη-

μοκρατίας, δεν πολιτικολογεί, προσπαθεί υπηρετώντας

τους σκοπούς της να αναπτύξει ιδιαίτερα σήμερα,

σχέσεις αλληλεγγύης, συναδελφικότητας,αλλά και δια-

τήρησης υψηλού και αλλοίωτου Εθνικού φρονήματος.

Η  ταπεινότητά μου, απευθυνόμενος αφενός μεν,προς

τις ηγεσίες όλων  ανεξαιρέτως των πολιτικών κομμάτων,

του Ελληνικού κοινοβουλίου τις καλώ να αποβάλουν

την λέξη κόστος και να ομονοήσουν για να βγάλουν την

Χώρα από την κρίση που διέρχεται, να αποκαταστήσουν

το κύρος και την υπερηφάνειά της και αφετέρου προς

όλα τα στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α. να επαναλάβω την

ρήση του Θ. Σοφούλη ότι δηλαδή είναι οι ‘’αξιότεροι

των αξίων.’’

Απευθυνόμενος προς τους Αθάνατους νεκρούς μας,

εκφράζω την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό μου,

γιατί υπερασπιζόμενοι την τιμή της Πατρίδας έδωσαν

γι’αυτήν  την ζωή τους.

Τέλος όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης στο έργο του για

τον πελοποννησιακό πόλεμο, ο Περικλής ο μεγαλύτερος

πολιτικός της αρχαιότητος στον  Επιτάφιο τονίζει «…

Προς τιμήν  των πεσόντων υπέρ πατρίδος, η πόλις ανα-

λαμβάνει από τούδε να διαθρέψει δημοσία δαπάνη τα

τέκνα των μέχρι να ενηλικιωθούν, ορίζουσα ταυτοχρόνως

βραβείον των τοιούτων αγώνων, στέφανον ωφέλιμον

και δια τους πεσόντας και δια τους επιζώντας. Διότι,

όπου μέγιστα ορίζονται βραβεία αρετής, για τους υπε-

ρασπιστάς της πατρίδος, εκεί και άριστοι πολίτες οικούν

την πόλιν….»

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Σας τιμούμε και σας ευγνωμονούμε.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ 

ΤΩΝ Κ/Σ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ ΥΠΤΓΟΥ Ε. ΔΑΝΙΑ
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Αδυνατώ να κατανοήσω το θόρυβο

που έχει ξεσηκώσει η επικειμένη

καθιέρωση του Συνδικαλισμού στις

Ένοπλες Δυνάμεις (ΣσΕΔ), αφού την σήμερον ημέρα

μπορεί να λέμε το ψωμί ψωμάκι (η φράση, δεν είναι

πλέον  απλό σχήμα λόγου, αλλά η σκληρή πραγματικό-

τητα), αλλά προέχει το δίκιο του στρατιώτη και ποτέ οι

υποχρεώσεις του και το δίκιο των αξιωματικών, που

ρουφάνε το αίμα των φαντάρων…

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μία μορφή ΣσΕΔ

πρωτοεμφανίσθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80,

όταν γνωστός και μη εξαιρετέος στρατηγός, τότε Μέ-

ραρχος, διέταξε το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συσσιτίου

των μονάδων, να το συντάσσει επιτροπή στρατιωτών

(συναδέλφων, όπως τους αποκαλούσε…), η δε απόφασή

της, θα ήταν υποχρεωτική για τον έρμο τον διοικητή.

Τότε ήμουν διοικητής τάγματος και αφού συγκρότησα

της επιτροπή, τους φώναξα και τους είπα τους περιορι-

σμούς, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη. Δηλαδή κρέας

τις τάδε ημέρες, όσπρια τις δείνα κ.ο.κ.

Πράγματι απεσύρθη η επιτροπή και την άλλη μέρα

πρωί – πρωί ήταν στο γραφείο μου.

-Τι συμβαίνει ρε παιδιά; Έτοιμο το Πρόγραμμα; Ρώτη-

σα

-Τι έτοιμο κύριε Διοικητά! Όσο και να το παλεύουμε

αποκλείεται να φτιάξουμε καλύτερο από εσάς.

Έτσι έληξε, μάλλον άδοξα, η πρώτη συνδικαλιστική

κίνηση που επεχείρησε ο ευρισκόμενος 28 χρόνια

μπροστά από την εποχή του Στρατηγός.

Όμως τώρα τα πράγματα σοβαρέψανε.  Τώρα το

πράμα θα γίνεται βάσει νόμου και τα σκυλιά δεμένα. 

Ας προσπαθήσουμε, αφήνοντας αχαλίνωτη τη φαντασία

μας, να δούμε μία σκηνή από το μέλλον, όταν θα εφαρ-

μοσθεί πλήρως ο ΣσΕΔ. 

Πάμε λοιπόν. Κλείστε τα μάτια και αφεθείτε στο

γαλάζιο σύννεφο, καθ’ όσον σε κάθε φαντασία που

σέβεται τον εαυτό της υπάρχει και ένα άσπρο σύννεφο.

Ο ταλαίπωρος ο διοικητής φθάνει το πρωί στο γραφείο

του και φωνάζει τον λοχαγό του 3ου γραφείου:

-Γιώργη είμαστε έτοιμοι για την Άσκηση;

-Ναι κύριε διοικητά αλλά ξέρετε, έχουμε ένα θεματά-

κι.

-Τι είναι; Μη μου πεις ότι δεν ήρθαν τα πυρομαχικά

των όλμων.

-Όχι, όχι. Εν τάξει αυτά.

-  Μήπως η Στρατιά δεν έστειλε την Ομάδα Επαφής;

Διότι τότε πώς θα μιλάμε με τα αεροπλάνα;

-Όχι, όχι κι’ αυτή είναι εδώ από χθες το απόγευμα.

- Τότε τι είναι;

-  Να, είναι απ’ όξω απ’ το γραφείο σας το Παράρτημα

της ΓΣΑΟΥΕΟΕ (Γενική Συνομοσπονδία Αξιωματικών Οπλιτών

Υπαξιωματικών Εθελοντών ΟΠΥ και ΕΠΥ) του Τάγματος

και θέλει να σας δει.

- Όλοι μαζί;

-Όχι μόνον ο Πρόεδρος δεκανέας Συνδικάλας, ο αντι-

πρόεδρος λοχίας Κλαδικόπουλος και ο ΓΓ δεκανέας Διεκ-

δικίδης.

-Καλά πες τους να περάσουν. 

Μπαίνουν οι εκπρόσωποι του Σωματείου στο γραφείο

του διοικητού και αφού μουρμουρίσουν μία μισή καλημέρα

(μη δίνουμε και θάρρητα…) παίρνει το λόγο ο πρόεδρος

και σε άπταιστο ενικό λέει:

-Κυρ διοικητή, ήρθαμε να σε ενημερώσουμε ότι η

Άσκηση δεν μπορεί να γίνει ούτε σήμερα, αλλά ούτε και

τις προσεχείς 15 μέρες.

-Γιατί ρε παιδιά;

-Διότι και επειδή:

α. Χθες ήταν αργία και τα παιδιά είναι κουρασμένα

και πώς δηλαδή;

β. Μας ειδοποίησαν από τα κεντρικά ότι σε πέντε

μέρες έχουμε ΓΣ της ΓΣΑΟΥΕΟΕ και θα πρέπει να

ετοιμάσουμε τα θέματα.

γ. Θα πρέπει να ξαναδούμε το σενάριο της Άσκησης,

επειδή σαν πολύ επιθετικό το βλέπουμε και εμείς,

ως γνωστόν, είμαστε ειρηνικός λαός.

δ. Μέχρι αύριο θα σου έχουμε βρει και άλλους 3-

4 λόγους, που δεν πρέπει να γίνει η Άσκηση.

- Καλά ρε παιδιά, ε συγγνώμη κύριοι ήθελα να πω,

τώρα μου το λέτε που είναι όλα έτοιμα; Σε λίγο θα «ση-

κωθούν»  τα αεροπλάνα να έρθουν κατά δω.

- Δεν θα «σηκωθεί» τίποτα κυρ διοικητή, διότι ήδη το

κλιμάκιο της ΓΣΑΟΥΕΟΕ της Πολεμικής Αεροπορίας, έχει

ενημερώσει σχετικώς.

-  Και ο Μέραρχος; Η Μεραρχία τι θα πει;

- Τίποτα δεν θα πει. Αυτή τη στιγμή η ΓΣΑΟΥΕΟΕ / Με-

ραρχίας ενημερώνει τον Μέραρχο.

-  Εν τάξει παιδιά, εμένα να μου επιτρέψετε. Ορίστε τα

κλειδιά του Τάγματος, χαίρετε και πάμε για φρέσκα.

……………………………………………………………………

Τώρα εσείς θα μου πείτε ότι όλα αυτά κινούνται στην

σφαίρα της φαντασίας και τα λέμε εμείς οι αντιδραστικοί,

που δεν θέλουμε το καλό και την πρόοδο του Στρατού

κ.λπ., κ.λπ.

Μακάρι να είναι  έτσι και να γίνουμε εμείς ρεζίλι. Αλλά

από το να γίνει ο Στρατός ρεζίλι, προτιμώ να γίνω εγώ

με τις προφητείες μου.

Συνδικαλισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Ένα σενάριο επιστημονικής (;) φαντασίας

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

«Σήμερα κυρ Διοικητή δεν έχει άσκηση»

Γράφει ο

XPHΣTOΣ MΠOΛΩΣHΣ

Yποστράτηγος ε.α.

Γιατί;

Στις 13 Ιουλίου έγινε στο Δήμο Φυλής μία εκδήλωση

την οποία ευτυχώς έτυχε να παρακολουθήσω. Και

λέω «ευτυχώς», γιατί αυτή η παρακολούθηση μου πρό-

σφερε ευχάριστες εκπλήξεις.

Έκπληξη πρώτη: Η εκδήλωση έγινε σε μια πλατεία που

φέρει το όνομα «Πλατεία Πεσόντων-Αγνοουμένων Κυ-

πριακού Αγώνα». Εκεί υπάρχει ένα μαρμάρινο καλλιτέ-

χνημα που δείχνει ένα στρατιώτη που σκοτώθηκε στην

Κύπρο το 1974 με φόντο το νησί της Κύπρου. Αναρωτιέ-

μαι αν υπάρχει κάπου αλλού στη χώρα μας άλλη πλατεία

με παρόμοιο όνομα και κάποιο σχετικό ηρώο...

Έκπληξη δεύτερη: Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να

αποδοθεί φόρος τιμής σ’ εκείνους που έπεσαν μαχόμε-

νοι ηρωικά για την Ελλάδα και την Κύπρο και ιδιαίτερα σε

όσους εξ αυτών κατάγονταν από την περιοχή του συγκε-

κριμένου δήμου ή είχαν ζήσει σ’ αυτήν. Αναρωτιέμαι αν

κάπου αλλού στη χώρα μας γίνονται εκδηλώσεις με πα-

ρόμοιο περιεχόμενο...

Έκπληξη τρίτη: Ένας από τους ομιλητές ήταν ο Ταξχος

ε.α. Π. Σταυρόπουλος, τελευταίος στρατοπεδάρχης της

ΕΛΔΥΚ και αφηγητής των συμβάντων εκεί στο βιβλίο «Το

Χρονικό της Μάχης της ΕΛΔΥΚ 14-16/8/1974». Αναρωτιέ-

μαι αν ο αξιωματικός αυτός καλείται να περιγράψει τα

συμβάντα των ημερών εκείνων (που έπρεπε να τα γνω-

ρίζουν όλοι οι Έλληνες και δεν τα ξέρει κανένας σχεδόν)

όσο συχνά θα ήταν λογικό και πρέπον...

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ιερωμένοι, πολιτικοί,

δήμαρχοι της περιοχής, ο πρέσβης της Κύπρου, παρά-

γοντες συλλόγων, συγγενείς αγνοουμένων και πεσόν-

των και απλοί πολίτες.

Έγινε τρισάγιο, εκφωνήθηκαν λόγοι μεστού περιεχο-

μένου, γεμάτο εθνικό παλμό, συγκινητικοί σε βαθμό που

έφεραν δάκρυα στα μάτια πολλών από τους παρευρι-

σκομένους, κατατέθηκαν πλακέτες σε συγγενείς πεσόν-

των και αγνοουμένων.

Τέτοιες εκδηλώσεις έπρεπε ν’ αποτελούν συνηθισμέ-

νο φαινόμενο σ’ ολόκληρη τη χώρα, αλλά δεν νομίζω

πως γίνεται κάτι τέτοιο. Ή λοιπόν εγώ είμαι τυφλός, κου-

φός και ανόητος, ή η ελλη-

νική πολιτεία είναι επιλή-

σμων των υποχρεώσεών

της ειδικά ως προς τον ακή-

ρυχτο ελληνοτουρκικό πό-

λεμο που έγινε το 1974 επί

κυπριακού εδάφους.

Γιατί αλίμονο στα κράτη

που δεν τιμούν τα παιδιά

τους που έπεσαν μαχόμε-

να υπέρ πατρίδος, όπου και

αν πολέμησαν, όποιος κι αν

ήταν ο εχθρός, όποιες και

αν ήταν οι συνθήκες. Οι

ήρωες είναι ήρωες ανε-

ξαρτήτως οποιονδήποτε

παραγόντων όπως κατα-

γωγή, οικονομική κατάστα-

ση, μόρφωση, βαθμός,

προσωπικές απόψεις σε

οποιονδήποτε τομέα κλπ. Αυτοί που πολέμησαν και έπε-

σαν μαχόμενοι είναι άξιοι τιμής, όποιοι και αν ήταν.

Γιατί, λοιπόν, ο ήρωες της Κύπρου παραμένουν λησμο-

νημένοι; Γιατί δεν είναι η Ελλάδα γεμάτη μνημεία αφιε-

ρωμένα σ’ αυτούς; Γιατί δεν γίνονται παντού σχετικές εκ-

δηλώσεις; Γιατί δεν είναι γνωστός ο τιτάνιος αγώνας των

ηρώων της ΕΛΔΥΚ και όχι μόνον εναντίον ασυγκρίτως πε-

ρισσοτέρων (αναλογία 1:22) και καλύτερα εξοπλισμέ-

νων και υποστηριζομένων Τούρκων;

Και γιατί, επιτέλους, δεν ανοίγει ο περιβόητος αλλά

αγνώστου περιεχομένου Φάκ. της Κύπρου;

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

Yποστράτηγος ε.α.
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θέματα

Ηπρόσφατη ανακίνηση του θέματος του συνδικαλισμού

στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) το έφερε εκ των πραγμάτων

στη δημόσια συζήτηση. Διάφορες οι γνώμες που εκφράζονται,

αναλόγως του πώς κάθε πλευρά προσεγγίζει την υπόθεση

των ΕΔ και της εθνικής ασφάλειας. Είναι προφανές ότι κάθε

συνδικαλιστική δραστηριότητα έχει (ή οφείλει να έχει) ως

στόχο τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων μιας συγ-

κεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Των δικαιωμάτων δηλαδή

εκείνων που, κατά το Σύνταγμα, αναφέρονται στην εργασία

(είδος, τόπος, χρόνος), την κοινωνική ασφάλιση, τον σεβασμό

της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας και την πολιτιστική

και κοινωνική ανάπτυξη της προσωπικότητας και ότι άλλο

επί του θέματος αυτού καθορίζει το Σύνταγμα.

Το διακύβευμα 

Ο συνταγματικός αλλά και ο κοινός νομοθέτης, θεωρώντας

ως ιδιαιτέρως υψηλής σημασίας το έργο και την αποστολή

τους, περιορίζουν για τους στρατιωτικούς δικαιώματα και

ελευθερίες που ισχύουν για όλους τους Έλληνες πολίτες. Τι

μας λέει δηλαδή ο νομοθέτης; Ότι αν, για παράδειγμα, απερ-

γήσουν οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορεί

μεν να υπάρξουν κάποιες δυσμενείς συνέπειες για τη Χώρα,

αλλά «δεν θα χαθεί η Ελλάδα». Ενώ αν απεργούσαν οι στρα-

τιωτικοί ίσως «θα χανόταν η Ελλάδα». Τοποθετεί, δηλαδή, ο

νομοθέτης την αποστολή που επιτελούν οι ΕΔ, για το Έθνος

και το κοινωνικό σύνολο, σε υψηλότερο επίπεδο. Διότι οι ΕΔ

ΠΑΡΑΓΟΥΝ το απαραίτητο πλαίσιο ασφάλειας και ειρήνης για

την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του Κράτους και

του Λαού.

Ποιο είναι εν προκειμένω το διακύβευμα; Ποια είναι τα

αγαθά που προστατεύονται ή προσβάλλονται από την ύπαρξη

ή όχι συνδικαλισμού στις ΕΔ; Δύο είναι οι κύριες ομάδες

αγαθών: από τη μια τα κοινωνικά δικαιώματα των στρατιωτικών

και από την άλλη όλα όσα συνδέονται με την εθνική ασφά-

λεια.

Θεμέλιο του οικοδομή-

ματος των ΕΔ, σε κάθε

χώρα και κάθε εποχή, απο-

τελεί η πειθαρχία, απαραί-

τητη για την εξασφάλιση

του αξιόμαχου, ανώ πα-

ράλληλα προσδίδει στον

θεσμό αυτό μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία

που τον διακρίνει από άλλους θεσμι-

κούς χώρους του κράτους και της κοι-

νωνία. Η δημιουργία συνδικαλιστικών

δομών στον χώρο των ΕΔ είναι βέβαιο

ότι θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην πειθαρχία, θα ισοδυ-

ναμούσε ουσιαστικά με κατάλυση της στρατιωτικής πειθαρχίας

και της συνοχής. Αυτό με τη σειρά του θα προσέβαλε το

έννομο αγαθό της στρατιωτικής υπηρεσίας και κατ’ επέκταση

αυτό της εθνικής ασφάλειας. Διότι στην έννοια της στρατιωτικής

υπηρεσίας εμπίπτουν οι ενέργειες που αποσκοπούν στην

αναγκαία προπαρασκευή του στρατιωτικού ως υπερασπιστή

της Πατρίδας, καθώς και στην εξασφάλιση και εκδήλωση-

υλοποίηση της μαχητικής του ικανότητας. Κοινό χαρακτηριστικό

των ενεργειών αυτών είναι ότι, η πλημμελής εκτέλεσή τους

προκαλεί βλάβη του έννομου αγαθού της εθνικής ασφάλει-

ας.

Εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το κύριο σημείο της

διαφωνίας μεταξύ των υποστηρικτών του συνδικαλισμού

στις ΕΔ και εκείνων που έχουν αντίθετη άποψη. Οι πρώτοι ξε-

κινούν από την, λανθασμένη κατά την άποψή μου, θέση, ότι

οι Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΝ αποτελούν θεσμό διαφορετικό

από τους λοιπούς θεσμούς του Κράτους και της κοινωνίας.

Αντιθέτως, θεωρώ ότι, ακριβώς επειδή οι Ένοπλες Δυνάμεις

συνιστούν θεσμό τελείως διαφορετικό από τους λοιπούς,

τόσο λειτουργικά όσο και από πλευράς αποστολής, θα πρέπει

να προστατεύονται από οποιαδήποτε ενέργεια ή δράση που

προσβάλει την αποτελεσματικότητά τους. Όσοι έχουν έστω

και ελάχιστη γνώση επί του θέματος, έυκολα μπορούν να

αντιληφούν ότι αν γινόταν δεκτή η πρώτη άποψη θα είχε δια-

λυτικές συνέπειες στη λειτουργία των ΕΔ και άρα στην απο-

τελεσματικότητά τους.

Κάποιες νομικές απόψεις

Στην αντίληψη αυτή εντοπίσθηκε και η διαφωνία μεταξύ Ει-

σηγητή και Εισαγγελέως του ανωτάτου δικαστηρίου της

Χώρας, το οποίο τον Μάιο του 2011 εκδίκασε σε τελευταίο

βαθμό την αίτηση του νεοϊδρυθέντος τότε συνδικαλιστικού

οργάνου κάποιων εν ενεργεία στρατιωτικών. Ειδικότερα:

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Ιωάννης Τέντες) τάχθηκε

κατά της δυνατότητας των στρατιωτικών να συνδικαλίζονται,

υποστηρίζοντας ότι «οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα οριο-

θετούνται από την επιδίωξη της διατηρήσεως της μαχητικής

ικανότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του

στρατεύματος προς τον σκοπό της διαφυλάξεως της εθνικής

ασφάλειας (…) ενώ η αναγνώριση της συλλογικής τους

δράσης και του συνδικαλισμού θα έθετε σε κίνδυνο τη στρα-

τιωτική πειθαρχία.

Αντιθέτως ο Εισηγητής αρεοπαγίτης (Χαράλ. Δημάδης)

αφού ανέφερε βεβαίως ότι η απεργία στις Ένοπλες Δυνάμεις

δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα καθώς θέτει υπό άμεση

απειλή την εθνική ασφάλεια της χώρας και για το λόγο αυτό

συνιστά στρατιωτικό έγκλημα, υποστήριξε ότι τα ατομικά δι-

καιώματα της συνενώσεως και της συνδικαλιστικής ελευθερίας

απολαμβάνουν και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τελικώς, το δικαστήριο έκανε αποδεκτή την άποψη του Ει-

σηγητή και όχι του Εισαγγελέως, δίνοντας το πράσινο φως

στο συνδικαλιστικό όργανο να λειτουργήσει. Αυτό δεν σημαίνει

ότι μια απόφαση μπορεί να μην είναι και λανθασμένη. Το γε-

γονός και μόνο ότι υπήρξε διαφορετική ερμηνεία του νομο-

θετικού πλαισίου δείχνει ακριβώς ότι μια άλλη σύνθεση του

δικαστηρίου θα μπορούσε να λάβει διαφορετική απόφαση.

Εδώ θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί και η θέση της Ολομέ-

λειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας, της 21/1/2014,

το οποίο, κρίνοντας σχετική

προσφυγή κατά της υπουρ-

γικής αποφάσεως που

προέβλεπε την περι-

κοπή των αποδοχών

των στρατιωτικών,

διατύπωσε την θέση

ότι οι στρατιωτικοί

ανήκουν στον σκληρό πυ-

ρήνα του κράτους και χρήζουν ειδικής προστασίας και μετα-

χείρισης σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους του Δημόσιου

τομέα. Με την λογική αυτή οι Σύμβουλοι Επικρατείας που

συμμετείχαν στην Ολομέλεια αποφάνθηκαν ότι η υπουργική

απόφαση που προβλέπει την περικοπή των αποδοχών των

στρατιωτικών είναι αντισυνταγματική.

Το ζήτημα είναι σοβαρότερο από ότι εκ πρώτης όψεως εμ-

φανίζεται, καθόσον θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για

ενέργειες που θα παρακωλύουν τη δυνατότητα των διοικήσεων

σ’ όλη την κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας να ασκήσουν

τις διοικητικά τους καθήκοντα και την πειθαρχική τους δικαιο-

δοσία. Όταν ο κάθε διοικητής μονάδος θα έχει ανάγκη νομικού

συμβούλου προκειμένου να επιβάλλει την πειθαρχία στη μο-

νάδα του ή όταν ο λοχαγός θα υποχρεωθεί ίσως να δέχεται

και τον… δικηγόρο του κάθε παρεκτρεπόμενου οπλίτη. Αναμ-

φίβολα θα ήταν τραγικό αν αναθέταμε, έστω και εμμέσως,

την διοίκηση των ΕΔ στους... νομικούς και τα δικαστήρια!

Μπορεί να αποτελέσει ασφαλές επιχείρημα αναλογικής

εφαρμογής στις ΕΔ, το γεγονός ότι επιτρέπεται ο συνδικαλισμός

στα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ); Έχει υποστηριχθεί από κάποιες

πλευρές ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό και για τις ΕΔ, εφ’ όσον,

«μεταξύ ΣΑ και ΕΔ υπάρχει μόνο διαφορά ως προς το

αντικείμενο δράσης». Επισημαίνονται εν προκειμένω τα εξής:

Σύμφωνα με νομικούς, το επιχείρημα αυτό θα αποτελούσε

μια στενή ερμηνεία του προορισμού και του έργου των ΕΔ,

εφ’ όσον δεν πρόκειται, απλά, για διαφορετικό «αντικείμενο

δράσης», αλλά για διαφορετικό προορισμό, φιλοσοφία, πεδίο

επιχειρησιακής δράσης, ευθύνης, οργάνωσης, με ευρύτερο

και ουσιαστικό αντικείμενο, η δυνατότητα, επίτευξης του

οποίου, αν διασαλευθεί η πειθαρχία, θα καταστεί λίαν αμφί-

βολη.

Η μαχητική και επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυ-

νάμεων, όπως υποστηρίζεται επίσης από νομικούς, εξαρτάται

από τις πράξεις λειτουργικής και επιχειρησιακής ικανότητας

των στρατιωτικών και από τις πράξεις συντήρησης και ελέγχου

της μαχητικής ικανότητας (Α. Παπαδαμάκης, Στρατιωτικό

Ποινικό Δίκαιο, 2008). Στις πράξεις αυτές συμπεριλαμβάνεται

η ανάπτυξη της πειθαρχίας και του φρονήματος που συμ-

βάλλουν στην αναγκαία συνοχή και τη λειτουργία της ιεραρχικής

δομής των ΕΔ. 

Η σύγχυση ως προς την ταύτιση αντικειμένου και θεσμικής

κατάστασης μεταξύ ΕΔ και ΣΑ, έχει προφανώς τις ρίζες της

στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή, η οποία όμως ήταν

αστυνομική δύναμη στρατιωτικού χαρακτήρα, το δε προσωπικό

της υπαγόταν στον ΣΠΚ. Αντιθέτως, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

–«αστυνομικοί υπάλληλοι»- υπάγεται στον ΚΠΚ, όπως και οι

λοιποί Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για αντίληψη που έχει

οδηγήσει, εδώ και χρόνια, σε μια (μοναδική παγκοσμίως

ίσως) ιδιότυπη ταύτιση του προσωπικού των ΕΔ με εκείνο

των ΣΑ, που φθάνει μέχρι την ενιαία προσφώνησή τους με

τον αφελή (;) όρο «ένστολοι»!

Αν τελικά επιτρεπόταν ο συνδικαλισμός στις ΕΔ, ποιοι πι-

στεύουμε ότι θα είναι οι «εκπρόσωποι» των στρατιωτικών;

Φυσικά οι... «Φωτόπουλοι» των ΕΔ, οι οποίοι βεβαίως, υπο-

στηριζόμενοι από παρατάξεις και κομματικούς μηχανισμούς,

και με την υποστήριξη δικηγόρων, εντύπων και ιστοσελίδων,

θα απευθύνονται με την γνωστή αναίδεια και απαξίωση και

προς τις ηγεσίες των ΕΔ και τις διοικήσεις. Το είδαμε στα

μόλις προηγούμενα χρόνια, όταν απλώς είχε δοθεί μια δυνα-

τότητα συσσωμάτωσης σε ομάδα κυρίως κατωτέρων στρα-

τιωτικών.

Όταν το Κράτος λειτουργεί υπό... πίεση!

Ποια είναι η γενεσιουργός αιτία της τάσης για συνδικαλισμό

στις ΕΔ; Ποιος δηλαδή φέρει την ευθύνη της κατάστασης

που δημιουργείται; Προφανώς η Πολιτεία, και η διαχρονική

αδιαφορία της για το προσωπικό των ΕΔ. Πρόκειται για κάτι

που τα στελέχη των ΕΔ το εισπράττουν και το βιώνουν

χρόνια τώρα. Δεν είναι δυνατόν ένα σοβαρό κράτος να «εκ-

μεταλλεύεται» το γεγονός ότι μία κοινωνική-επαγγελματική

ομάδα δεν έχει δυνατότητα «πίεσης». Διότι δεν είναι επιτρεπτό

σ’ ένα κράτος να λειτουργεί… υπό πίεση!!! Ενδεικτικά, για

την αντιμετώπιση των στρατιωτικών από την Πολιτεία, θα

πω ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα που επίσημα δέχεται ότι

αντιμετωπίζει απειλή -και για τον λόγο αυτό διατηρεί μεγάλες

ένοπλες δυνάμεις-, να αμοίβει τον Αρχηγό των ΕΔ όσο έναν

μέσο δημόσιο υπάλληλο, χαμηλότερα από τον δήμαρχο

ενός μικρού δήμου! Το θέμα πέραν της οικονομικής του διά-

στασης, δείχνει την αξιολογική κλίμακα στην οποία η Ελληνική

Πολιτεία έχει εντάξει τις ΕΔ και τα στελέχη τους.

Είναι προφανές, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι θα

πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιω-

μάτων των στρατιωτικών, κατά τις προβλέψεις του Συντάγ-

ματος. Στο σημείο αυτό, βεβαίως, οι υποστηρικτές του συν-

δικαλισμού στις ΕΔ θα μας έλεγαν ότι αυτές είναι οι προθέσεις

τους, οι οποίες προφανώς είναι αγαθές. Όμως, όπως κι’

εκείνος προς την... κόλαση, έτσι και ο δρόμος προς την κα-

τάλυση της πειθαρχίας στις ΕΔ, την μείωση της μαχητικής

τους αποτελεσματικότητας και την προσβολή της εθνικής

ασφάλειας είναι επίσης στρωμένος με αγαθές προθέσεις!

Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρξει στον χώρο των ΕΔ μια δια-

φορετική αντίληψη στην αντιμετώπιση του προσωπικού τους,

στο πλαίσιο ενός θεσμικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού

τους. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν γίνει

βήματα εκσυγχρονισμού, όχι ωστόσο στην έκταση και με τον

τρόπο που επιβάλλεται. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκσυγχρο-

νισμός είτε ήταν ελλειπής είτε είχε διαλυτικά αποτελέσματα

για την πειθαρχία και την συνοχή, ενώ ώθησε αρκετούς σε

εκμετάλλευση των παρερχομένων δυνατοτήτων.

Εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι η προσαρμογή των ΕΔ

προς τις κοινωνικές συνθήκες, χωρίς με τίποτε να προσβάλλεται

η πειθαρχία και το αξιόμαχό τους. Για να συμβεί αυτό, επι-

βάλλεται η επανεξέταση της θέσης του προσωπικού των ΕΔ

στο σημερινό κοινωνικό πλαίσιο, ώστε να απολαμβάνουν εκ

μέρους της Πολιτείας της ίδιας αντιμετώπισης με τους υπό-

λοιπους Έλληνες πολίτες, σε ότι αφορά στο σεβασμό των

κοινωνικών δικαιωμάτων τους, χωρίς να αναγκάζονται να

προσφεύγουν ή να παρασύρονται σε συνδικαλιστικού τύπου

εκτροπές.

Συνδικαλισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ή ο δρόμος προς την... κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις!

Γράφει ο

Ιωάννης Παρίσης
Υποστράτηγος ε.α.

Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης – 

Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, Πρόεδρος της Ακαδημίας 

Στρατηγικών Αναλύσεων (ΑΣΑ) –

Δεν είναι δυνατόν ένα σοβαρό κράτος

να «εκμεταλλεύεται» το γεγονός ότι μία

κοινωνική-επαγγελματική ομάδα

δεν έχει δυνατότητα «πίεσης».

Διότι δεν είναι επιτρεπτό σ’ ένα

κράτος να λειτουργεί… υπό πίεση!!!“

“
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Είναι γνωστό ότι από το 1984 και

μέχρι σήμερα, στη Νότια Ανατολία

υπάρχει ένας «ακήρυχτος πόλεμος»,

με σημαντικές απώλειες τόσο από

πλευράς κυβερνητικών δυνάμεων,

όσο και των μελών της οργάνωσης του ΡΚΚ. Σύμφωνα με

τα στοιχεία της επιτροπής της βουλής του Φεβ 2015, για

το χρονικό διάστημα 1984-2014, οι απώλειες αυτές  για τις

κυβερνητικές δυνάμεις ανέρχονται στις 7918, για τους μα-

χητές του ΡΚΚ 22101, ενώ έχασαν τη ζωή τους και 5557

άμαχοι πολίτες.

Το Κουρδικό πρόβλημα είναι παλιό και δεν θα το αναλύ-

σουμε. Άλλωστε δεν είναι και το θέμα μας. Απλά στην πα-

ρούσα αναφορά, γίνεται μια καταγραφή στο τι μεσολάβησε

και πως η Τουρκία έφθασε στη σημερινή κατάσταση, που

μόνο μέσα σε ένα χρόνο (από τις 7/6/15 μέχρι 7/6/16)),

είχε απώλειες από τις κυβερνητικές δυνάμεις 550 ατόμων,

7200 μαχητών του ΡΚΚ και 455 αμάχων. Όπως χαρακτηριστικά

αναφέρει και ο τέως Α/ΓΕΕΘΑ Στγός Ιλκέρ Μπάσμπουγ, στο

βιβλίο του με τίτλο «Κύπρος, το ξεχασμένο νησί», τον τε-

λευταίο χρόνο, οι νεκροί από την τρομοκρατία του ΡΚΚ, ξε-

πέρασαν τους νεκρούς κατά την «Ειρηνευτική Επιχείρηση»

στην Κύπρο το 1974, που ήταν συνολικά 497 άτομα!!

Ο χορός της τρομοκρατίας

Η κυβέρνηση του ΑΚΡ, έχοντας ήδη 14 χρόνια στην

εξουσία, με διάφορες πρωτοβουλίες, στα πλαίσια της

«εθνικής ενότητας και αδελφοσύνης», προσπάθησε να στα-

ματήσει αυτή την αιματοχυσία και για ένα χρονικό διάστημα

το πέτυχε προσωρινά. Στα πλαίσια του «ανοίγματος» προς

τους Κούρδους, με τη «διαδικασία λύσης» και με το «δημο-

κρατικό πακέτο», έκανε κινήσεις «χαϊδέματος», όπως:

•Επέτρεψε την είσοδο 34 μαχητών του ΡΚΚ με τις στολές

τους από τη συνοριακή πύλη του Χάμπουρ, σαν να επρόκειτο

για ήρωες και αφού συγκρότησαν επί τόπου κινητά δικα-

στήρια, δήθεν για να τους δικάσουν, τους άφησαν όλους

ελεύθερους

•Ο υφυπουργός της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν, ως ειδικός εκ-

πρόσωπος του πρωθυπουργού, συναντήθηκε στο Όσλο

με αντιπροσωπεία του ΡΚΚ και είχαν συνομιλίες. Επίσης

συναντήθηκε και με τον Οτζαλάν στο Ίμραλι.

•Επέτρεψε την ανάγνωση επιστολής του Οτζαλάν στη

γιορτή των Νεβρούζ (Πρωτοχρονιά των Κούρδων)

•Απένειμε τις παλιές ονομασίες στα χωριά της περιο-

χής.

•Αφαίρεσε τον όρκο του μαθητή από τα σχολεία

•Συνέταξε το μνημόνιο κατανόησης στο Ντολμάμπα-

χτσε

•Επέτρεψε στις φυλακές την παρακολούθηση τηλεόρασης

στα Κουρδικά

•Επέτρεψε την εκπαίδευση σε διάφορες γλώσσες και τη

χρήση των γραμμάτων «X, W, Q» κλπ

•Στους νομάρχες, επάρχους, αστυνομία και στρατό,

δόθηκε προφορική διαταγή από την Άγκυρα: «Ότι και αν

κάνουν μην παρεμβαίνετε. Εμείς ως κυβέρνηση, ιδρύουμε

καλές σχέσεις με την οργάνωση. Απέναντί τους να συμπε-

ριφέρεστε με κατανόηση. Αγνοήστε τις πράξεις τους».

Και ενώ γινόταν όλα αυτά, η κλωστή… κόπηκε όταν ξέ-

σπασαν τα επεισόδια στο Κομπάνι, έγινε η σφαγή στο Σου-

ρούτς με τη ζωντανή βόμβα και από δυο επιθέσεις μαχητών

του ΡΚΚ, στις 6 και 8 Σεπ 2015, σκοτώθηκαν 16 στρατιώτες

στο φυλάκιο της Νταγλιτζα και 13 αστυνομικοί στο νομό

Ίγντιρ αντίστοιχα. Είναι η περίοδος που ο Τζεμίλ Μπαϊκ,

ένας εκ των ηγετών της ένοπλης πτέρυγας του ΡΚΚ, κάλεσε

τον Κουρδικό λαό να πάρει τα όπλα, ν’ ανοίξει ορύγματα,

να στήσει οδοφράγματα και δημιουργώντας προϋποθέσεις

πολέμου πόλης (είχαν νωρίτερα αποθηκευτεί όπλα, πυρο-

μαχικά και εκρηκτικά), να αντισταθεί. Από τότε και για

μεγάλο χρονικό διάστημα η Τουρκία βιώνει ένα πόλεμο

που λέγεται «χαμηλής» έντασης… Πλέον και αυτός ο όρος

είναι αδόκιμος, δεν εξηγεί την κατάσταση… Να τον πούμε

πόλεμο σκληρών συγκρούσεων πόλεων? Να τον ονομά-

σουμε πόλεμο χαρακωμάτων? Όπως και αν τον ονομάσουμε,

η πραγματικότητα της υπόθεσης είναι αυτή… πόλεμος!!

Έλεγαν να μην κλάψουν οι μάνες… στις τηλεοράσεις μι-

λούσαν οι ειδικοί για τη διαδικασία λύσης… τουλάχιστον

δεν υπάρχουν νεκρώσιμες ακολουθίες έλεγαν… δεν εκρή-

γνυνται όπλα… και τελικά εξερράγη ολόκληρη η ΝΑ

Τουρκία!... Ένας νομός και εννιά επαρχίες βρίσκονται σε

εμπόλεμη κατάσταση. Βόμβες εκρήγνυνται, άνθρωποι σκο-

τώνονται κάθε μέρα και πολλοί εγκαταλείπουν τα σπίτια

τους.. Τα κτίρια είναι διάτρητα, οι γειτονιές έχουν γίνει

ερείπια, σε κάθε πλευρά πλίνθοι και κέραμοι… 114000 μα-

θητές δεν μπορούν να διαβάσουν, επειδή τα σχολεία

κάηκαν και καταστράφηκαν, 11000 επιτηδευματίες, έκλεισαν

τα στόρια των καταστημάτων τους! Μια πορεία δίχως

τέλος! Πως μπορεί όμως να ορθοποδήσει μια χώρα, που

δεν λείπει ο πόνος από τις καρδιές και τα δάκρυα από τα

μάτια των ανθρώπων της? Η Τουρκία θρηνεί τους νεκρούς

της.. Κλαίει για τα ορφανά και για τη φτώχεια τους. Τα φέ-

ρετρα με τους νεκρούς, έρχονται στα φτωχικά σπίτια. Τα

φτωχά φανταράκια φυλάνε στη σκοπιά, ενώ τα παιδιά των

πλουσίων, χωρίς κόπο, με την εξαγορά της θητείας, τα

απολυτήρια πηγαίνουν στα σπίτια τους!!…». Ποτέ πίσω από

ένα φέρετρο δεν υπήρξε ένας υπουργός, βουλευτής, βιο-

μήχανος, επιχειρηματίας, γραφειοκράτης ή δικαστικός να

κλαίει, αλλά πάντα υπάρχει μια φτωχή μάνα με εμπριμέ

φούστα και ένας ταλαίπωρος πατέρας με κασκέτο στο

κεφάλι, που ζουν σε ένα ημιτελές σπίτι ή σε αυθαίρετο…

Όπως είναι ήδη γνωστό στον ανά

την ΥΦΗΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ1 το ΓΕ-

ΝΟΣ μας, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΔΟΞΟ και

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΟΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ, όπως

το ομολογούν οι ΞΕΝΟΙ ΣΟΦΟΙ και Δια-

νοούμενοι όλων των εποχών, τείνει ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ να εξαφα-

νιστεί από του προσώπου της ΓΗΣ μέσα στο ορατό μέλλον,

όπως μπορεί να διαπιστώσει και ο πλέον αδαής Έλληνας αν ρί-

ξει μια γρήγορη ματιά στον πίνακα που παραθέτουμε.

Στον πίνακα αυτόν παρατηρούμε, ότι αρχής γενομένης από

το (μη σωτήριο έτος) 1997, όπου οι θάνατοι στη χώρα μας ήσαν

κατά 500 περισσότεροι από τις γεννήσεις και με ΔΕΙΚΤΗ ΓΟΝΙΜΟ-

ΤΗΤΟΣ (Δ.Γ.) περί το 1 που σημαίνει, ότι 1000 γυναίκες παραγω-

γικής ηλικίας, γεννούν παιδιά καθ’ όλη την διάρκειαν της γονι-

μότητος των (Δ.Γ 1) ενώ θα έπρεπε να γεννούν 2.100 (Δ.Γ 2,3)

για να έχουμε αύξηση πληθυσμού, λαμβανομένων υπ’ όψιν και

της πάσης φύσεως απωλειών.

Από τον πίνακα αυτόν (τον οποίον αποκαλούμε εφιάλτη) δια-

πιστώνουμε, ότι το ΕΝΔΟΞΟ και ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΟΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ,

εξαφανίζεται από του προσώπου της ΓΗΣ μέσα στο ορατό μέλ-

λον4. Και ενώ βάσει επισήμων στατιστικών στοιχείων οι γεννή-

σεις ετησίως είναι κατω των 100.0005. Βάσει μελετών επισή-

μων Διεθνών Επιστημονικών μελετών, οι ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ στην ΕΛΛΑ-

ΔΑ είναι τριπλάσιες των γεννήσεων ετησίως, δηλαδή 300.000,

άλλοι τις ανεβάζουν € 500.000, γεγονός το οποίο κατατάσσει
τη χώρα μας στην πρώτη σειρά6 παγκοσμίως με 150 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

ανά 1.000 γυναίκες, ετησίως με πρώτη προ ολίγων ετών την

πρώην Σοβιετική Ένωση. Και τίθεται ευθέως το ερώτημα “απο-

τελεί έγκλημα η ΕΚΤΡΩΣΗ; Και αν είναι έγκλημα τι πράττει η ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και η ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ γι’ αυτό;

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θεωρούμε σκόπιμο να

αναφέρουμε ότι: Οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ μας για ψηφοθηρικούς λόγους

θέσπισαν τον εγκληματικόν και αντιχριστιανικόν νόμον 1609/86

με τον οποίον ανοίγει, όχι παράθυρο, αλλά διάπλατη θύρα για

τις ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ και όχι μόνον αυτό, καλύπτει και την δαπάνη των

όσων ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ καλύπτει

μόνο μέρος των εξόδων και για μία μόνο φορά των ΕΞΩΣΩΜΑΤΙ-

ΚΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ για τα άτεκνα ζευγάρια7.

Σε ότι αφορά την ερώτηση “εάν αποτελεί ή όχι έγκλημα η

ΕΚΤΡΩΣΗ, έχουμε να αναφέρουμε, ότι είναι επιστημονικά τεκ-

μηριωμένο βάσει των τελευταίων ανακαλύψεων του γενετικού

κώδικα του Ντι-Εν-Εϊ (DNA) και των απόψεων του διαπρεπούς

Μαιευτήρα Ιατρού εντιμότατου κυρίου Παπαευαγγέλου, ότι κα-

τά την σύλληψη (γονιμοποίηση) κάθε ζώντος οργανισμού, συ-

νενώνονται τα δύο πρωτογενή κύτταρα σε ένα και από τη στιγ-

μή εκείνη αρχίζει μια νέα ΖΩΗ (μια νέα ύπαρξη) μέσ στη μήτρα

και με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου των κυττάρων των ειδι-

κών για κάθε ανθρώπινο μέλος βάσει του προαναφερθέντος

κώδικα ολοκληρώνεται το Ανθρώπινο Σώμα. Κατά συνέπεια κά-

θε τεχνιτή διακοπή της κυήσεως (ΕΚΤΡΩΣΗ ή ΑΜΒΛΩΣΗ) αποτε-

λεί ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ σε βάρος ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

ΥΠΑΡΞΕΩΣ μη δυναμένης να αντιδράσει.

Και στην τέλεση του ιδιάζοντος ειδεχθούς αυτού εγκλήμα-

τος συμμετέχουν, τόσο ο ρευστής συνειδήσεως (επιστήμων)

ιατρός, ο οποίος δεν σέβεται ούτε τον εαυτόν του, όυτε τον όρ-

κο του Ιπποκράτου προκειμένου να καρπωθεί χρήματα, όσο και

οι κυοφορούσες. Αναρωτιέται κανείς πόσο ήσυχα κοιμούνται

όλοι αυτοί οι επίορκοι εγκληματίες.

Αν λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε και όχι απλά να λέμε ότι εί-

μεθα χριστιανοί Ορθόδοξοι, θα πρέπει να παύσουμε να δια-

πράττουμε αυτό το ΕΓΚΛΗΜΑ των ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ και ειδικότερα σ’

αυτό θα βοηθήσει η Εκκλησία της ΕΛΛΑΔΟΣ, με την επέκταση

του θεσμού των Στεγών για τις άγαμες κυοφορούσες κατά πε-

ριφέρεια Ιεράς Μητροπόλεως και κατά Ιερή γυναικεία Μονή,

όπως το έχουν ήδη πράξει ορισμένες Μητροπόλεις. Και τούτο

γιατί πιστεύουμε ότι αν οι προγαμιαίες ερωτικές σχέσεις αποτε-

λούν αμάρτημα, η ΕΚΤΡΩΣΗ όπως ήδη αποδείξαμε αποτελεί ΕΓ-

ΚΛΗΜΑ.

Κάτι ανάλογο συνέβαινε και στην Κωνσταντινούπολη επί Με-

γάλου Κωνσταντίνου και όταν είδε να πετούν στους δρόμους

ανθρώπινα έμβρυα και να τα κατασπαράσσουν τα σκυλιά, συγ-

κρότησε το σώμα των (κολεκτόρων) συλλεκτών οι οποίοι διέ-

σωζαν τα βρέφη εκ της κόπρου τα ονομαζόμενα (κορποαίρετα)

και να τα περιθάλπουν. Τότε ήταν που είπε ότι «Τα παιδιά είναι

ΔΩΡΑ ΘΕΟΥ και ΕΙΚΟΝΑ της ΑΡΡΗΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΟΞΗΣ» όπως το ανα-

φέρει σε σύγγραμά του ο αείμνηστος καθηγητής Πετρόπου-

λος.

Πέραν όλων αυτών, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι το

15% των γυναικών που κάνουν ΕΚΤΡΩΣΗ υφίστανται τέτοιες ορ-

γανικές παθήσεις, ώστε να μη μπορούν πλέον να τεκνοποι-

ήσουν δια βίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, φρονούμε και προτείνουμε,

όπως η Ελληνική Πολιτεία προβεί άμεσα στην κατάργηση του

επαίσχυντου απάνθρωπου εγκληματικού και ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ

νόμου 1609/86 που απαλάσσει επιστήμονες και κυοφορούσες

από το Έγκλημα της ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ και θεσπίσει νόμο καλύψεως

των δαπανών ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, για όσες φορές

το επιχειρούν τα άτεκνα ζευγάρια και στο σημείο αυτό ο ρόλος

της Εκκλησίας της Ελλάδος με την από του ΑΜΒΛΩΝΟΣ ΚΗΡΥΓ-

ΜΑ και όχι μόνον8 μπορεί και πρέπει να είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Με πρωτοπόρο τον ομογενή σοφολογιότατον καθηγητήν

του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ κ. Μ. Γκιόκα ο

οποίος έρχεται στην Ελλάδα, κάνεις διαλέξεις και διαβήματα

προς την Ελληνική πολιτείαν εί του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.
2 Κατά τεκμήριο.
3 Που είναι το τέλος του ΓΕΝΟΥΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ.
4 Ως προηγούμενος ΠΙΝΑΚΑΣ.
5 Συμπεριλαμβανομένων και των Αλλοδαπών.
6 Του Ινστιτούτου “ALLAN GUTTMACHER 1988”.
7 Υπήρξε άτεκνη κυρία, η οποία είχε το ψυχικό σθένος την

υπομονή και την επιμονή να υποβληθεί 21 φορές σε ΕΞΩΣΩΜΑ-

ΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, με αποτέλεσμα να αποκτήσει δίδυμα αγό-

ρια και να υποβάλλεται κάθε φορά εκτός από την ψυχοφθόρον

αγωνία και στην οικονομική δαπάνη των 2.000€ κάθε φορά. Και
ενώ απευθύναμε σχετική επιστολή στην Πολιτειακή, Πολιτικήν

Θρησκευτική και Πνευματική ηγεσίεςγια να την τιμήσουν, για

την ΗΡΩΙΚΗ της αυτή πράξιν, εκώφευσαν.
8 Σε επόμενο δημοσίευμα, θα αναφερθούμε διεξοδικότερα

στον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

της ΕΛΛΑΔΟΣ με την δημιουργίαν ΣΤΕΓΩΝ για ΑΓΑΜΕΣ ΕΠΙΤΟΚΕΣ.

Ο λόγος περί δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων

Πίνακας Θεωρητικής Μείωσης Γεννήσεων ανά 20ετία

Εικοσαετία Έτος Γεννήσεις Αγόρια Κορίτσια

1η 1997 98.200 49.1002 49.100

2η 2017 49.100 24.550 24.550

3η 2037 24.550 12.275 12.275

4η 2057 12.275 6.138 6.138

5η 2077 6.138 3.069 3.0693

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.

Γράφει ο

ΧΑΡ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Ανχης ε.α.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Άγκυρα έπεσε στη θάλασσα και τυλίγεται με τα φίδια !..

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

To Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος

Μυτιλήνης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) με την αρωγή της 98

ΑΔΤΕ (Αρχιπελάγους), τέλεσε μνημόσυνο για

τους   πεσόντες και τα θύματα κατά την τουρ-

κική εισβολή στη Κύπρο πριν 42 χρόνια και ιδι-

αίτερα για τα τρία(3) τέκνα  της Λεσβιακής

γης που έπεσαν κατά την Μάχη της ΕΛΔΥΚ

την  16η   Αυγούστου 1974:

-Λοχίας Πατσανάς Κωνσταντίνος του Γρη-

γορίου 

- Στρτης Ζερβομανώλης Γεώργιος του Δη-

μητρίου και 

-Στρτης Μπουρέκας Ασημάκης του Μενε-

λάου.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στις 07 Αυγούστου

2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 0930 στον Ιερό

Ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Στρατηγείο της

Μεραρχίας  μετά τη θεία λειτουργία, όπου ιε-

ρούργησε ο Πατήρ Ευστράτιος Κομνηνός. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους, ο Στρατηγός – Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ

(Αρχιπελάγους) Υποστράτηγος Πάτμιος Ανα-

στάσιος, ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος Βύνιος Γε-

ώργιος, εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρ-

χείου Μυτιλήνης, εκπρόσωπος της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αι-

γαίου,  ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων

Αξιωματικών Νομού Λέσβου κ. Τσουπής Πα-

ναγιώτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων

Λέσβου κ.Λαμπριανού, εν ενεργεία και εν απο-

στρατεία στελέχη και συγγενείς του πεσόντα

Μπουρέκα Ασημάκη.

Μετά το μνημόσυνο ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος Μυτιλήνης της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος

(ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος εκφώνησε

ομιλία.

Το Παράρτημα ευχαριστεί την 98 Α.Δ.Τ.Ε.,

όλους τους συμμετέχοντες και την Τηλεόραση

Μυτιλήνης για την κάλυψη.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Την Κυριακή 24 Ιουλίου, το Παράρτημα

Φθιώτιδος τίμησε τους Αξκούς και Οπλίτες

της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν το 1974 κατά την

τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σε εκδήλωση

μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο

πεσόντων των Φθιωτών αγωνιστών της ΕΛΔΥΚ

στη Λαμία. Στην παραπάνω τελετή παρέστη

ο Πρόεδρος  του Τοπικού συμβουλίου ο

οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και κα-

τέθεσε στεφάνι καθώς και μεγάλος αριθμός

αποστράτων Αξιωματικών του νομού Φθιώτι-

δος. 

Την Παρασκευή 05 Αυγούστου, ο Αντιπρό-

εδρος του Τοπικού Συμβουλίου και μέλη του

Παραρτήματος παρέστησαν στην τελετή ορ-

κωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της

2016 Δ’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο

Κ.Ε.Υ.Π..

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου, αντιπρο-

σωπεία του Παραρτήματος παρέστη στην τε-

λετή ονομασίας των ΔΕΑ Υλικού Πολέμου

της 2016 Β’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο

Κ.Ε.Υ.Π..

Το Σάββατο 13 Αυγούστου, το Παράρτημα

Φθιώτιδος (το οποίο εκπροσωπεί και τους

αποστράτους των νομών Ευρυτανίας και Φω-

κίδος), συμμετείχε με αντιπροσωπεία μελών

με επικεφαλής τον πρόεδρο του Παραρτή-

ματος, στις εορταστικές εκδηλώσεις τιμής

και μνήμης του ήρωα του έπους του ‘40, Ευ-

ρυτάνα Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου,

που πραγματοποιήθηκαν στον οικισμό Μεσο-

χωρίου στην Τ.Κ. Κλειστού Ευρυτανίας και

διοργάνωσε ο Δήμος Καρπενησίου με την

επωνυμία «ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΕΙΑ 2016». Εκ μέρους
της Ε.Α.Α.Σ. κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος Φθιώτιδος, ο οποίος επέ-

δωσε πλακέτα με το έμβλημα της Ε.Α.Α.Σ.

στην απόγονο του Στρατηγού ενώ ακολούθως

εκφώνησε ομιλία. Στην παραπάνω εκδήλωση

εκτός των Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας και

Δημάρχου Καρπενησίου παρέστη κι εκπρό-

σωπος της VIII Μεραρχίας  ο οποίος απηύθυνε

χαιρετισμό, κατέθεσε στεφάνι και  προσέφερε

ως ένδειξη τιμής στο πλησιέστερο συγγενικό

πρόσωπο του Στρατηγού, εκ μέρους του ΓΕΣ

αντίγραφο φύλλου μητρώου και εκ μέρους

της VIII Μεραρχίας, 3 αντίγραφα διαταγών σε

κορνίζα, προκειμένου να τοποθετηθούν στην

οικία του Στρατηγού. Μετά την εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην οικία που

γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Στρατηγός.  

Η ως άνω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

πέρυσι για πρώτη φορά κατόπιν πρωτοβουλίας

του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νικολάου Σου-

λιώτη και του Παραρτήματος Φθιώτιδος της

Ε.Α.Α.Σ., και καθιερώθηκε πλέον, εντασσόμενη

στις «γιορτές δάσους» του Δήμου Καρπενη-
σίου. 

Το Τ.Σ. του Παραρτήματος αισθάνεται την

ανάγκη να εκφράσει τα θερμά συγχαρητήριά

του στον Δήμαρχο Καρπενησίου γιατί μέσα

σε ένα τεράστιο έργο που επιτελεί σε όλους

τους τομείς του Δήμου Καρπενησίου, προέβη

με πολύ μεγάλη επιτυχία στην οργάνωση και

καθιέρωση αυτής της εκδηλώσεως  μνήμης

του ήρωα Ευρυτάνα Στρατηγού, καθώς και

στους συνεργάτες του στην Δ.Ε. Φουρνάς

και στην Τ.Κ. Κλειστού για την άψογη από

κάθε πλευρά οργάνωση της εκδηλώσεως.

ΞΑΝΘΗ

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-

ματοποιήθηκαν, από 13 Ιουλ, μέχρι και 24

Αυγ.2016,στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωσε

το Παράρτημα, με χρονολογική σειρά ,ήταν :

•17 Ιουλ. Επιμνημόσυνη Δέηση Υπέρ 

των Νεκρών και Αγνοουμένων της 

Κύπρου, από την Τουρκική Εισβολή 

στις 20 Ιουλίου του 1974 

Την Κυριακή 17η Ιουλίου 2016, στο Ιερό

Παρεκκλήσιο του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρ-

τυρος Παντελεήμονος στα Άβδηρα, ο Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθε-

ωρίου κ.κ. Παντελεήμων, τέλεσε Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως των Νεκρών και των

Αγνοουμένων από τη βάρβαρη εισβολή

των Τούρκων στην Κύπρο τον Ιούλιο και

Αύγουστο 1974. Ο Σεβασμιώτατος στην

ομιλία του αναφέρθηκε εκτενέστερα στο

θέμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

και για την δικαίωση που προσμένει ο

λαός της.

Στη συνέχεια έγινε η μετάβαση στο

‘’Άλσος Αγνοουμένων 1974’’, που δημι-

ούργησε στα Άβδηρα ο Σύλλογος των

Κυπρίων Νομού Ξάνθης, όπου τελέστηκε Τρι-

σάγιο και στο τέλος εψάλλει απ’ όλους ο

Εθνικός Ύμνος. Η συγκίνηση μεγάλη στο χώρο

αυτό όπου κάθε δενδράκι είναι η φωνή ενός

από τους 1619 αγνοούμενους της τουρκικής

εισβολής στο νησί της Μαρτυρικής Κύπρου

το 1974. 

Την Εκδήλωση Μνήμης, τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ.

Κώστας Ζαγναφέρης, ο Στρατηγός Διοικητής

του Δ’Σ. Στρατού Ιωσήφ Μαυράκης, λοιπές

Πολιτικές και Αστυνομικές Αρχές, ο Αντιπρό-

εδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης

Ταξχος ε.α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης, καθώς και

σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-

λόγου των Κυπρίων του Νομού Ξάνθης με

επικεφαλής την  Πρόεδρο κα Ελένη Χατζηγε-

ωργίου.

Ως Έλληνες έχουμε διαχρονικές υποχρεώσεις

σε όλους αυτούς που κατά καιρούς θυσιά-

στηκαν για τη λευτεριά της Κύπρου μας, τους

οποίους ποτέ δεν ξεχνούμε και τους τιμούμε

πάντα με τις πρέπουσες τιμές.

Όπως λέει και η επιγραφή στο μνημείο στο

Άλσος Αγνοουμένων του 1974 ,«καρτερούμεν

με πίστη στον αγώνα, σε πείσμα των καιρών,

στην αντοχή του χρόνου».

•12 Αυγ. Αλλαγή Διοικήσεως 

σε Στρ. Μονάδα στη ΓΛΑΥΚΗ

Πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αλλαγής του

Διοικητού του 2ου Λ/ΒΕΚΕΕΔ, με την προβλε-

πόμενη διαδικασία από τους Στρατιωτικούς

κανονισμούς, παρουσία του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ.

Παντελεήμονος, αντιπροσωπείας από το Δ’Σ.

Στρατού άλλες αρχές, όπως και οι Προέδρων

και μέλη των 8 ‘’αναδόχων‘’ Συλλόγων –Ενώ-

σεων. Από το Παράρτημα παρέστη ο Αντι-

πρόεδρος, Ταξχος ε.α. Ιωάννης Κουτσαϊμά-

νης.

•23& 24 Αυγ. Εκκλησιασμός 

Ι.Ν.Αγ. Κοσμά του Αιτωλού στη ΜΥΚΗ

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η

μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ενός

από τους δύο Αγίους που είναι αφιερωμένο

το Ιερό Παρεκκλήσιο της Μύκης, στο πλαίσιο

του προγράμματος «Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα

Πομακοχώρια 2016», που διοργανώθηκε με

πρωτοβουλία και πρόσκληση των «αναδόχων»

συλλόγων, που είναι τα  σωματεία Αστυνομικών

της Ξάνθης (Ένωση Αποστράτων – Διεθνή

Ένωση Τ.Δ. Ξάνθης).

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την

παραμονή της εορτής (23/8) με την τέλεση

του Πανηγυρικού Εσπερινού, χοροστατούντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και

Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος και την πα-

ρουσία όπως και γύρω στα 85-90 άτομα που

προσήλθαν με ένα μισθωμένο λεωφορείο

από τους αναδόχους συλλόγους και αρκετά

Ι.Χ.Ε. από την Ξάνθη.

Μετά το πέρας του Πανηγυρικού εσπερινού,

στο χώρο του Ναού  προσφέρθηκαν εδέσματα

που ετοίμασαν οι γυναίκες των συνταξιούχων

αστυνομικών, ενώ ανήμερα της εορτής στις

24 Αυγ’16, μετά τη Θεία Λειτουργία, προ-

σφέρθηκαν εδέσματα και καφές σε καφενείο

του χωριού.

ΠΙΕΡΙΑ

Τέλεση γάμου θυγατέρας 

Ταξιάρχου ε.α. Θεοδοσίου Ζαδέ !

Παρουσία  συναδέλφων, των γονέων και

λοιπών στενών συγγενών και πλήθος προ-

σκεκλημένων, το  Σάββατο 20 Αυγούστου

2016  στον Ιερό Ναό  Αγίου Παϊσίου και Τριών

Ιεραρχών στη  Νέα Έφεσσο,  η Νίκη Ζαδέ,

κόρη  του Ταξιάρχου ε.α. Θεοδοσίου Ζαδέ,

μέλος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ/Νομού Πιε-

ρίας, νυμφεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς

της Δημήτρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Παραρτήματος καθώς και όλα τα μέλη μας,

εύχονται στο νέο ζευγάρι μακροημέρευση,

βίον ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους  και

αγάπη.

ΛΕΣΒΟΣ

Ανακοινώνεται ότι στις 28 Αυγ 2016, το ΤΣ

και μέλη του Παραρτήματος  Ε.Α.Α.Σ  «ΔΙΔΥ-

ΜΟΤΕΙΧΟΥ»,  παρέστησαν στην προσκυνηματική

εκδήλωση υπέρ Αναπαύσεως των ψυχών των

ευκλεώς αγωνισθέντων και ηρωικώς πεσόντων

της περιόδου 1946-1949, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε στη Βούρμπιανη των Ιωαννίνων. Τα

μέλη του Παρατήματος επισκέφθηκαν το στρα-

τιωτικό μαυσωλείο της Κόνιτσας, όπου φυ-

λάσσονται τα οστά ορισμένων εκ των πεσόντων

και άναψαν κερί στη μνήμη τους, καθώς επίσης

το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παύλου

Βρέλλη και το σπήλαιο των Ιωαννίνων.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ



•Πραγματοποιήθηκε και εφέτος το Σάββα-

το 21η Ιουνίου 2016 με μεγάλη λαμπρότητα ο

εορτασμός της Επετείου της “Μάχης του Λα-

χανά” Στο Ομώνυμο Ηρώο. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν  οι πολιτικές

και στρατιωτικές αρχές  καθώς και πλήθος κό-

σμου.

Την ΕΑΑΣ Σερρών εκπροσώπησαν ο πρό-

εδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του παραρτήματος

και έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Γραμ-

ματέα του Παραρτήματος Υπλγό ε.α. Αγγελί-

δη Ιωάννη.

•Ο Πρόεδρος , ο γραμματέας μέλη και φίλοι

του  παράρτηματος ΕΑΑΣ  Νομού Σερρών  έλα-

βε μέρος στις προσκυνηματικές εκδηλώσεις

που πραγματοποίησε η Ε.Α.Α.Σ., 

την 28η  Αυγ. στο ΓΡΑΜΜΟ (επίσημος εορ-

τασμός), υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των

ευκλεώς αγωνισθέντων και απότισης φόρου

τιμής στους ηρωικούς πεσόντες Αξιωματικούς

και Οπλίτες των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας

του Εθνικού Στρατού και λοιπού πληθυσμού

της χώρας μας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά μαχό-

μενοι κατά τις επιχειρήσεις 1946 – 1949.

Ο επίσημος εορτασμός στο Γράμμο (Βούρμ-

πιανη Κονίτσης) πραγματοποιήθηκε με μέρι-

μνα του Παραρτήματος Ιωαννίνων παρουσία

του Προέδρου και Μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.  και

φυσικά αντιπροσωπείες από όλα τα Παραρτή-

ματα ανά την Ελλάδα.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 05, 06 & 07 Ιουλ.

2016 η 3ήμερη εκδρομή που οργάνωσε το

Παράρτημα Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού σε συνεργασία με το

αντίστοιχο της Κορίνθου στην Κεφαλονιά.

Την 1η ημέρα αναχωρήσαμε νωρίς το πρωί

από το Ναύπλιο και από την Κυλλήνη πήραμε

το πλοίο για Πόρο. Επισκεφτήκαμε την εκκλησία

της Παναγίας (ΦΙΔΟΥΣΑΣ)στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ,

όπου ακούσαμε από τον ιερέα την ιστορία και

διαβάστηκε παράκληση υπέρ υγείας και φτά-

σαμε στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Το απόγευμα  περάσαμε

με πλοίο και περιηγηθήκαμε στο ΛΗΞΟΥΡΙ. 

Την 2η ημέρα επισκεφθήκαμε το  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και προσκυνήσαμε το

ιερό σκήνωμα, περιηγηθήκαμε στο ΣΠΗΛΑΙΟ

ΤΗΣ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ, επισκεφτήκαμε με βάρκες

το ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και

γευματίσαμε στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ με θέα την ΙΘΑΚΗ.

Επιστρέψαμε στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ όπου είχαμε ελεύ-

θερο χρόνο για περίπατο γνωριμίας με το Αρ-

χαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό-Λαογραφικό

μουσείο, την ιστορική γέφυρα De Bosset και

τη Λιμνοθάλασσα Κούταβος.

Την 3η ημέρα κάναμε τον γύρο της ΛΑΣΣΗΣ,

είδαμε τις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ, τον ΦΑΡΟ των ΑΓ.ΘΕ-

ΟΔΩΡΩΝ, τα ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ, επισκεφτήκαμε

και ξεναγηθήκαμε στη ΜΟΝΗ του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ με

το Εκκλησιαστικό-Βυζαντινό μουσείο στο χω-

ριό ΠΕΡΑΤΑΤΑ και καταλήξαμε στην κοσμοπο-

λίτικη ΣΚΑΛΑ, όπου επισκεφτήκαμε ρωμαϊκή

έπαυλη με πολύ ωραία ψηφιδωτά δάπεδα.

Κατόπιν, από τον ΠΟΡΟ πήραμε το πλοίο

της επιστροφής. 

Όλοι οι εκδρομείς (43 άτομα) ήμασταν γε-

μάτοι καλή διάθεση, χιούμορ και όρεξη για να

δούμε όσα περισσότερα μπορούσαμε, να χα-

ρούμε και να ξεφύγουμε από την καθημερι-

νότητα. 

ΤΡΙΚΑΛΑ

Με τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα

τελέστηκε την 24 Αυγούστου το πρωί ανήμερα

της εορτής του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού πα-

νηγυρική Θεία λειτουργία, στην υπό σύσταση

Ι.Μ του Αγίου Γεωργίου Αύρας, χοροστατούντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και

Μετεώρων κ. Σεραφείμ.

Η παρουσία των πιστών ήταν πάρα πολύ

μεγάλη, οι οποίοι αψηφώντας την βροχή έφτα-

σαν από κάθε περιοχή για να προσκυνήσουν

τον Άγιο Κοσμά.

Εκεί όπου ο Άγιος κάποτε κήρυξε το θείο

λόγο και μίλησε στους ανθρώπους της πε-

ριοχής. Σύμφωνα με τους κατοίκους της πε-

ριοχής κάποιος πρόσφερε στον Άγιο ένα

αχλάδι. Τον ρώτησε εάν είναι νόστιμο και του

απάντησε ότι εάν ήταν από το δικό του δέντρο

θα ήταν πιο νόστιμο.

Στα ιερά αυτά χώματα, βρεθήκαμε όλοι μας

για να προσκυνήσουμε και να προσευχηθούμε

ευλαβικά μπροστά στην εικόνα του Αγίου Κο-

σμά.

Σαν Παράρτημα, μας ζητήθηκε από τον Γέ-

ροντα της Μονής να συνδράμουμε στην προ-

ετοιμασίες της εορτής και χωρίς δεύτερη

σκέψη το κάναμε πράξη. 

Από την προηγούμενη άρχισε η προετοιμασία

με το στήσιμο των σκηνών. Πράγμα που μας

έκανε όλους να αναπολήσουμε & να θυμη-

θούμε  τα χρόνια μας στην υπηρεσία. 

Από νωρίς το πρωί το κινητό μαγειρείο πήρε

ξανά μπροστά και όλα ήταν έτοιμα .Ο Μάγειρας

(Μ.Υ Τσέλιος Αθανάσιος), που επιστρατέψαμε

από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και

βρισκόταν σε κανονική άδεια,  ξεκίνησε την

παρασκευή της παραδοσιακής φασολάδας.

Η φασολάδα μετά την παρασκευή της σερ-

βιρίστηκε σε μπολ από τους εθελοντές &

μέλη μας , ώστε με το πέρας της θείας λει-

τουργίας να μοιραστεί άμεσα στους πιστούς.

Μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας τελέ-

στηκε  αρτοκλασία και μοιράστηκε η φασολάδα,

μαζί με άλλα εδέσματα σε παραπάνω από

400 πιστούς.

Τα μέλη μας, ακροβολισμένα και ετοιμοπό-

λεμα , κάναν την διανομή της φασολάδας

παιχνιδάκι  με υποδειγματικό τρόπο ,με απόλυτη

σειρά και τάξη,  όπως βέβαια γνωρίζουμε

πολύ καλά να κάνουμε.

Στο τέλος μας περίμενε ακόμη μια έκπληξη.

Ο Σεβασμιώτατος εντυπωσιασμένος από τη

νόστιμη φασολάδα ζήτησε να δει που παρα-

σκευάστηκε.

Παρευρέθηκαν  μεταξύ άλλων:

ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Χρήστος Σινά-

νης,

ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος  κ. Γεώργιος

Λιάκος, ο οποίος φτάνοντας στο Μοναστήρι

δεν παράλειψε να περάσει και να ‘’επιθεωρή-

σει’’ το κινητό μαγειρείο.

ο Δασάρχης Καλαμπάκας κ. Χρήστος Πίσ-

σιας,

ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-

ματικών Στρατού του Παραρτήματος Τρικάλων

κ. Ευάγγελος Στέφος,

η δημοτική σύμβουλος κ. Σοφία Δρούγκα, 

ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αύρας

κ. Χρήστος Κακούσιος, καθώς και πλήθος πι-

στών.

Ο Γέροντας της Ι.Μ  Αρχ. Δωρόθεος Τζεβε-

λέκας ευχαρίστησε από καρδιάς τον Μητρο-

πολίτη  κ. Σεραφείμ, τον Δήμαρχο Καλαμπάκας

κ. Χρήστο Σινάνη για τη βελτίωση του δρόμου,

τον Διοικητή της ΣΜΥ  Ταξίαρχο Γεώργιο Λιάκο

για την βοήθειά του, τον Διοικητή της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας κ. Βαγγέλη

Τσιορλίδα και τους άντρες του  για την πολύτιμη

βοήθειά τους στα έργα που γίνονται και την

άγρυπνη βοήθεια τους στην Μονή.

Για τον λόγο αυτό, δια χειρός του Σεβα-

σμιωτάτου, δόθηκε μια ιερή εικόνα στον κ.

Τσιορλίδα, και τέλος τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ  Πα-

ραρτήματος Τρικάλων , κ. Ευάγγελο Στέφο,

για την αμέριστη βοήθειά του στη Μονή,

καθώς και όλους τους χωριανούς και πιστούς.

Μετά το πέρας της διανομής ακολούθησε

η τράπεζα για τους επισήμους στο όμορφο

αρχονταρίκι.

Σαν Παράρτημα θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμε,

Πρωτίστως τον Γέροντά μας, που μας έδωσε

την ευλογία να βοηθήσουμε ώστε να πραγ-

ματοποιηθεί η πανήγυρις,

την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, για την

απλόχερη βοήθεια σε υλικά,

τα μέλη μας και  όλους όσους βοήθησαν,

ώστε, με την ευλογία του Αγίου, να μπορέ-

σουμε να φέρουμε σε πέρας αυτή τη δύσκολη

αποστολή. 

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Εορτάστηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 

στην Αύρα Καλαμπάκας

1. Την 17η και 20η Ιουλ 2016 ημέρες Εορτής

της Αγ. Μαρίνης και Προφήτου Ηλιού αντίστοι-

χα, ο Πρόεδρος Άνχης (ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας

με Μέλη του Τ.Σ. και άλλα Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙ-

ΤΩΛ/ΝΙΑΣ τίμησαν με την παρουσία τους τις

παραπάνω λατρευτικές Εκδηλώσεις προς Τι-

μή των Αγίων, τόσον εις την πόλη του ΑΓΡΙΝΙ-

ΟΥ, όσον και εις άλλες πόλεις του Νομού.

2. Την 26η Ιουλ 2016, ο Πρόεδρος Άνχης

(ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας παρέστη προσκλη-

θείς από τον Δήμαρχο ΜΕΤΣΟΒΟΥ εις τις διήμε-

ρες λατρευτικές Εκδηλώσεις που έλαβαν χώ-

ρα εις την πόλη του ΜΕΤΣΟΒΟΥ προς Τιμήν της

πολιούχου Αγ. Παρασκευής της πόλεως. Την

25η Ιουλ 2015 (παραμονή) τελέσθηκε Μέγας

Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ μετά των: Αρχιμαν-

δρίτη πατήρ Καχριμάνη Σεραφείμ της Αγ. Πα-

ρασκευής κ’ άλλων πατέρων. Ακολούθησε Λι-

τάνευση της Ιεράς Εικόνας και τέλος Αρτοκλα-

σία.

Την 27η Ιουλ 2015 ανήμερα της Εορτής τε-

λέσθηκε θεία Λειτουργία και κατόπιν ακολού-

θησαν παραδοσιακοί χοροί από τον Αρχιμαν-

δρίτη πατήρ Σεραφείμ πλαισιούμενος από γυ-

ναίκες και άνδρες ντυμένοι με τις παραδοσια-

κές τοπικές στολές (εντυπωσιακές ομολογου-

μένως) του ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Συγχρόνως έφιπποι

ντυμένοι καβαλάρηδες περιέφεραν την Εικό-

να της Αγ. Παρασκευής σε όλη την πόλη του

ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Τέλος προσφέρθηκαν παραδοσια-

κά αιδέσματα. Τίμησαν με την παρουσία τους

τις παραπάνω Εκδηλώσεις οι: Περιφερειάρχης

ΗΠΕΙΡΟΥ κ.Καχριμάνης, Δήμαρχος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

κ. Τζαφέας, Πρόεδρος ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, εκ-

πρόσωποι Αρχών-Φορέων και πλήθος κό-

σμου.

3. Την 31η Ιουλ 2016, ο Πρόεδρος Άνχης

(ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας με Μέλη της ΕΑΑΣ Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, παρέστησαν σε Εκδήλωση επί τη

72η Επετείω προς Τιμήν των 59 εκτελεσθέν-

των-απαγχονισθέντων Πατριωτών από τα

Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, την 31η

Ιουλ 1944 εις την Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ περιε-

λάμβανε: Δοξολογία-επίσημο Μνημόσυνο εις

τον Ι.Ν.Αγ. Νικολάου ΚΑΛΥΒΙΩΝ, επιμνημόσυνη

Δέηση εις τον Τόπο ΘΥΣΙΑΣ, Χαιρετισμό (μονα-

δικό) με νόημα από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ

Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, Κεντρική ομιλία και τέλος κατα-

θέσεις Στεφάνων από Επισήμους-Συγγενείς

Θυμάτων. Εις την Εκδήλωση παρέστησαν οι:

Δήμαρχος ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ.Παπαναστασίου Γ., Πρό-

εδρος ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, πρώην Δήμαρχος,

Βουλευτής, Δημ. Σύμβουλος κ. Χασιώτης (Κεν-

τρικός ομιλητής), Πρόεδρος των Αποστράτων

Σ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Τσούνης Δ., Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΚΑΛΥΒΙΩΝ κ. Τσελεπής Γρ., Συγγενείς-Φίλοι

Θυμάτων και Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. Τι-

μές απέδωσε η ΦΙλαρμονική του Δήμου ΑΓΡΙ-

ΝΙΟΥ (Βλέπε Φωτό).

Αλγεινή εντύπωση, προκάλεσε το γεγονός

της μη παρουσίας Εκπροσώπων των Ε.Δ.-Σ.Α.-

Π.Υ.-Περιφέρειας Δ. Ελλάδος-Αντιστασιακών

Οργανώσεων και Βουλευτών του Νομού, εις

την παραπάνω τόσο Μείζονος σημασίας Εκδή-

λωση.

Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 τελέστηκε

η εθνικοθρησκευτική εκδήλωση μνήμης για

την Νίκη του Στρατού μας στο Γράμμο και το

Βίτσι έναντι των κομμουνιστοσυμμοριτών του

«ΔΣΕ» που αιματοκύλησαν την πατρίδα κατά

τα έτη 1946-1949 και το καθιερωμένο ιερό

μνημόσυνο στην μνήμη των πεσόντων μαχητών

των Ενόπλων Δυνάμεων. Στον Γράμμο (Βούρμ-

πιανη Κονίτσης) χοροστατούντος του Μητρο-

πολίτη Δρυϊνουπουπόλεως, Πωγωνιανής και

Κονίτσης κκ.Ανδρέα, μετά την θεία λειτουργία,

έγινε το καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ ανα-

παύσεως, των πεσόντων αξιωματικών, υπα-

ξιωματικών και οπλιτών του Ελληνικού Στρατού,

Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και των πεσόν-

των ανδρών της θρυλικής Ελληνικής Βασιλικής

Χωροφυλακής. Το Τοπικό Συμβούλιο και Μέλη

του Παραρτήματος του Ν.Καρδίτσας παρευ-

ρέθησαν στο ΓΡΑΜΜΟ, προκειμένου να τιμή-

σουν τους νεκρούς των Εθνικών Δυνάμεων.

Έπειτα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις

εκπληκτικές ομορφιές της Ηπείρου και Δ.Μα-

κεδονίας.
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Οι σημαντικές δραστηριότητες που πραγμα-

τοποιήθηκαν τους Μήνες Απρ-Μαι-Ιουν-Ιουλ

2016 και στις οποίες συμμετείχε το Τοπικό

Συμβούλιο του Παρ/τος Πρόεδρος, Αντιπρό-

εδρος κα μέλη Αξκοι ε.α. είναι οι παρακάτω:

α. 10 Απρ 2016, ημέρα Κυριακή ώρα 11:00,

εκδήλωση εορτασμού της 75ης επετείου της

μάχης των Οχυρών που έγινε την 6η Απριλίου

1941 από τα χιτλερικά στρατεύματα. Στο μνη-

μείο του οχυρού “ΛΙΣΕ” στο υψίπεδο κάτω

Νευροκοπίου ο Πρόεδρος του Παρ/τος Ανχης

ε.α. Κεφαλίδης Δημήτριος κατέθεσε στεφάνι.

Τα οχυρά της Γραμμής Μεταξά ανέρχονται σε

21. Το πεδίο της μάχης εκτεινόταν μεταξύ των

ποταμών Αξιού-Νέστου, κατασκευάστηκαν

επί πρωθυπουργίας και υπουργού στρατιωτι-

κών Ιωάννη Μεταξά, κατά της 4ετίας από τον

Απρ 1936 μέχρι κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού

Πολέμου τον Οκτ 1940.

β. 15 Απρ 2016, ημέρα Παρασκευή ώρα

11:00, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην

Θεσ/νικη, στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή

τις διαγραφόμενες εξελίξεις στα εθνικά θέμα-

τα, στο ασφαλιστικό των στελεχών των Ε.Δ.

και στις μειώσεις των συντάξεων των απο-

στράτων.

γ. 22 Απρ 2016 ημέρα Παρασκευή ώρα

11:00, τελετή απονομής “πράσινου μπερέ”

της 2016 Β’ ΕΣΣΟ, στο στρατόπεδο “Ανχη Πα-

παργύρη”.

δ. 24 Απρ 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα

13:30, στην κεντρική πλατεία της Δράμας στην

τελετή υποδοχής και αφής της ολυμπιακής

φλόγας.

ε. 29 Απρ 2016 ημέρα Μεγάλη Παρασκευή

ώρα 19:30 στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Δρά-

μας, στην περιφορά του επιταφίου.

στ. 06 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκεύη ώρα

11:00, στο στραδο “Παπαργύρη” στην τελετή

εορτασμού του Αγίου Γεωργίου του Τροπαι-

οφόρου, προσφάτου του Στρατού Ξηράς.

ζ. 08 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα

11:00, στην θέση του μνημείου πεσόντων

“Παπάδων” στο 35ο χλμ Δράμας-Σιδηρόνερου

στο Νέστο Ποταμό, στον εορτασμό της 72ης

επετείου της μάχης “Παπάδων” που έγινε τον

Μάιο 1944, μεταξύ των ΕΑΟ-ΕΣΕΑ και των

βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής.

η. 09 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα

11:00, στο Άγαλμα της Ελευθερίας στο Δημο-

τικό κήπο της Δράμας, στην τελετή εορτα-

σμού λήξης του Β’ Π.Π. και στην τελετή εορτα-

σμού της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζι-

σμού και του φασισμού. Ο Πρόεδρος του Παρ-

τος ΕΑΑΣ Δράμας κατάθεσε και στεφάνι.

θ. 22 Μαΐου 2016 ημέρα Κυριακή, ώρα

09:30 στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Δρά-

μας (Εισόδια της Θεοτόκου), στην επιμνημό-

συνη δέηση για την μνήμη της γενοκτονίας

του ελληνισμού του Πόντου. Ο Πρόεδρος του

Παρτος ΕΑΑΣ Δράμας κατάθεσε και στεφάνι

στο μνημείο απανταχού πεσόντων Ποντίων

στο πάρκο των Κομνηνών.

ι. 28 Μαΐου 2016 ημέρα Κυριακή ώρα 11:00,

στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Κρητι-

κών στον Δημοτικό κήπο της Δράμας για την

75η επέτειο της μάχης της Κρήτης 1941. Ο

Πρόεδρος Παρτος ΕΑΑΣ Δράμας κατέθεσε και

στεφάνι.

ια. 29 Μαΐου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα

11:00 στο Στρδο “Αντγου Κατσάνη”, επιμνη-

μόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των πεσόντων καταδρομέων στους αγώνες

του έθνους της 1ης Ταξιαρχίας ΚΔ-ΑΛ.

ιβ. 19 Ιουν 2019 ημέρα Κυριακή 10:00 ώρα,

στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Δράμας τέ-

λεση θείας λειτουργίας και Δοξολογία προς τι-

μήν των αποστράτων Αστυνομικών της Ελλη-

νικής Αστυνομίας.

ιγ. 23 Ιουν 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

19:30 ύστερα από πρόσκληση του Δήμου

Δράμας, παρακολούθηση της μουσικής εκδή-

λωσης στο δημοτικό Ωδείο Δράμας.

ιδ. 01 Ιουλ 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα

09:00, παρακολούθηση Θείας Λειτουργίας

στον ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, δοξολογίας,

κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα της Ελευθε-

ρίας από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής

Δημοκρατίας, για τον εορτασμό της απελευ-

θέρωσης της Δράμας από τον Ελληνικό Στρα-

τό την 01 Ιουλ 1913 από τον Σχη (ΠΖ) Νικολά-

ου Μιχαλόπουλου Αρκαδικού.

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑΡΕΘΥΜΝΟ

Μήνας Ioύλιος

•Tην Κυριακή 17 Ιουλίου 2016, ημέρα

εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

της Θαυματουργού, στο χωριό Κούφη Ρε-

θύμνης τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης &

Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου, στην οποία κα-

τόπιν προσκλήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως,

παρέστη ο Γραμματέας του Παραρτήματος

Ρεθύμνης της Ε.Α.Α.Σ, Σχης (ΠΒ) κ. Απόστολος

Μασσαλής.

•Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, πραγμα-

τοποιήθηκε στον υπέροχο χώρο του Στρα-

τιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου, μία

εξαίρετη μουσική συναυλία, συνδιοργανω-

θείσα από την Στρατιωτική Μουσική της V

Μεραρχίας Κρητών και τον Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Χρωμοναστηρίου. Την εκδήλωση τίμη-

σαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Ρε-

θύμνης κ. Γιώργος Μαρινάκης, η Αντιπερι-

φερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Επί-

τιμος Α/ΓΕΕΘΑ Στγος κ. Μανούσος Παραγι-

ουδάκης, ο Διοικητής της Μεραρχίας Κρητών

Ταξίαρχος κ. Αλέξανδρος Αλεξίου, ο εκπρό-

σωπος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυ-

λοποτάμου Ιερολ. Αρχιδιάκονος Στυλιανός

Καλαϊτζάκης, εκπρόσωποι των πολιτικών και

στρατιωτικών αρχών και κατόπιν προσκλή-

σεως, ο Πρόεδρος Ταξχος ε.α. κ. Αντώνιος

Κωνσταντάκης μαζί με Μέλη του Παραρτή-

ματος.

•Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, στο

χωριό Αγ. Βασίλειος, ο Δήμος Αγ. Βασιλείου

σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο

και την Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου, διορ-

γάνωσαν εκδήλωση τιμής για τον Αντιπτέ-

ραρχο ε.α. κ. Ευάγγελο Πετρουλάκη. Στην

εκδήλωση τιμήθηκε ο προαναφερθείς, ο

οποίος συμμετείχε ως κυβερνήτης Α/Φ NO-

RATLAS τη νύκτα της 21ης προς 22ας Ιουλίου

1974 κατά τη μεταφορά της Α΄ Μοίρας

Αλεξιπτωτιστών, από το Α/Δ Σούδας στην

Κύπρο, για την ενίσχυση του Αγώνα της Κυ-

πριακής Εθνοφρουράς και των Ελληνικών

Δυνάμεων κατά των Τουρκικών Δυνάμεων

Εισβολής. Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος

Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Επιτελάρχης της

5ης Μεραρχίας Κρητών Ανχης (ΚΔ) Κωστάκης

, ο Διοικητής της Α’ Μ.ΑΛ., ο Φρούραρχος

Ρεθύμνης Ανχης(ΠΖ) κ. Κίντας Ιωάννης, ο

Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο Δή-

μαρχος Αγ. Βασίλειου κ. Ιωάννης Ταταράκης,

ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-

πολίτου Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, Αρχιμ.

Χρυσόστομος Σαμαρτζής, πλήθος στρατιω-

τικών και πολιτικών αρχών καθώς και ο Πρό-

εδρος του Παραρτήματος Ρεθύμνης Ταξχος

ε.α. κ. Κωνσταντάκης Αντώνιος μαζί με Μέλη.

Στην Εκδήλωση μίλησαν ο Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ

Στγος κ. Μανούσος Παραγιουδάκης και ο

Αντγος ε.α. κ. Ξεξάκης Γεώργιος. Στις ομιλίες

τους , αφού εκτυλίχθηκε το παρασκήνιο της

Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο, προβλήθηκε

η ηρωική στάση και το ακλόνητο φρόνημα

του τιμωμένου, ο οποίος αψηφώντας τις

διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,

απογειώθηκε και έφερε επιτυχώς εις πέρας

την αποστολή του. Μετά το πέρας της εκ-

δήλωσης και την απονομή των τιμητικών

πλακών στον κ. Πετρουλάκη, παρατέθηκε

παραδοσιακό κέρασμα στην Πλατεία του

χωριού.

Μήνας Αύγουστος

•Την Τρίτη 05 Αυγούστου 2016, και ώρα

10:00, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκω-

μοσίας των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών της

2016 Δ’ ΕΣΣΟ στο Στρδο “ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ”, στο

547 Α/Μ Τ.Π., στην οποία κατόπιν προσκλή-

σεως του Διοικητού Ανχη (ΠΖ) κ. Δρακόπουλου

Θεοδώρου, παρευρέθησαν ο Πρόεδρος με

Μέλη του Παραρτήματος.

•Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε η τε-

λετή παράδοσης- παραλαβής του Τάγματος

Εθνοφυλακής Ρεθύμνου, με αποχωρούντα

Διοικητή τον Ανχη (ΠΖ) κ. Κίντα Ιωάννη και

παραλαμβάνοντα τον Ανχη (ΠΒ) κ. Παπαδάκη

Γεώργιο. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία

τους σύσσωμοι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί,

ενώ μετά το πέρας αυτής, ακολούθησε μικρά

δεξίωση στον χώρο της ΛΑΦ Ρεθύμνου.

•Την Τρίτη 09 Αυγούστου 2016 και ώρα

10:00, πραγματοποιήθηκε στο Στρδο “ ΘΕΟ-

ΔΩΡΑΚΗ”, στο 547 Α/Μ Τ.Π Ρεθύμνου, η τε-

λετή παράδοσης-παραλαβής της Διοικήσεως

του Στρατοπέδου, με αποχωρούντα διοικητή

τον Ανχη (ΠΖ) κ. Δρακόπουλο Θεόδωρο και

παραλαμβάνοντα τον Ανχη (ΠΖ) κ. Ροδάκη

Δημήτριο. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος

Ρεθύμνης της Ε.Α.Α.Σ Ταξχος ε.α. κ. Κων-

σταντάκης Αντώνιος, μαζί με Μέλη του Πα-

ραρτήματος παρευρέθησαν και τίμησαν και

τους δύο Διοικητές. Κατόπιν της τελετής ,

ακολούθησε μικρά δεξίωση.

•Την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2016 και

ώρα 21:30, στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου,

πραγματοποιήθηκαν οι Πολιτιστικές Εκδη-

λώσεις “ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΑ 2016”, με την πε-

ρίφημη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού,

τον Τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, την

Σοπράνο Ευδοκία Μωυσίδου και Σολίστα τον

Μιχάλη Τζουγανάκη. Η εκδήλωση διοργα-

νώθηκε από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης,

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού, και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος μαζί με πλήθος Μελών.

•Την Κυριακή 14 Αυγούστου 2016 και ώρα

11:00, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του

Πολιτιστικού Συλλόγου Νευς Αμαρίου, Ημε-

ρίδα Μνήμης του Νικοστράτου Καλεμενο-

πούλου, διοργανωθείσα από την Ιστορική

και Λαογραφική Εταιρία Ρεθύμνης και τον

Πολιτιστικό Σύλλογο Αμαρίου. Ομιλητής στην

Ημερίδα ήταν ο Γραμματέας του Παραρτή-

ματος Ρεθύμνης της Ε.Α.Α.Σ, Σχης (ΠΒ) ε.α.

κ. Απόστολος Μασσαλής ο οποίος ανέλυσε

την εμβληματική προσωπικότητα του Νικο-

στράτου Καλεμενοπούλου με θέμα: “ Ν. Κα-

λομενοπούλου, Περί Μεταφοράς στρατευ-

μάτων διά θαλάσσης και περί αποβάσεων.”.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι τοπικές πο-

λιτικές και εκκλησιαστικές αρχές, καθώς και

ο Πρόεδρος του Παραρτήματος μαζί με

Μέλη.

ΧΑΝΙΑ

Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του

Τ.Σ. και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά τον

μήνα Ιούλιο  2016 παρέστησαν στις παρακάτω

δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις:

α.8–7–2016. Στην παράδοση και παραλαβή

της Δκσεως της 115 Π.Μ.

β.23-7-2016. Στην κηδεία του Ταξχου (ΠΖ)

ε.α. Παπαγρηγόρη Ελευθερίου. 

γ.24-7-2016. Στις εκδηλώσεις μνήμης στο

ηρώο της πόλης των Χανίων προς τιμή των

πεσόντων Χανιωτών στην Κύπρο το έτος 1974. 

δ.31-7-2016. Στις εκδηλώσεις στο Στρατό-

πεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ» προς τιμή των πεσόντων

καταδρομέων και αεροπόρων  στην Κύπρο το

έτος 1974. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσκυνητική εκδρομή στην Παναγιά της Τήνου

8-9 Οκτωβρίου 2016
Κόστος 98€�

Λεωφορείο δικό μας στην Τήνο

Αναχώρηση 6:30π.μ. από Ομόνοια Hondos Center

Επιστροφή ανάλογα με τα δρομολόγια στην Ομόνοια

Δήλωση Συμμετοχής στα τηλέφωνα της «Ένωσης»
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Για την «Ένωση»

Μιχαλοπούλου Αικατερίνη-Ελένη Μακρής Κων/νος

Οικονομολόγος Β.Α., Μ.Β.Α. Αξιωματικός Π.Ν. ε.α.

Επί των Δημοσίων Σχέσεων Πρόεδρος

Θέλουμε έμπρακτη συμπαράσταση και... παίκτες από όλες τις ομάδες

(Α+, Β+, ΑΒ+, 0+, Α-, Β-, ΑΒ-, 0-)

Δώσε αγάπη... είναι στο αίμα σου

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

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ. ΑΘΗΝΑ, 10561
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ΚΙΝΗΤΟ: 694 4666 804, 6909934199, 697 7779 967
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Κατά την επικείμενη αναθεώρηση του

Ελληνικού Συντάγματος, οι πολιτειακές,

πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες  των

ε.ε. και ε.α. Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν την

σημαντική ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση, να μεριμνή-

σουν όπως θεσπιστούν συνταγματικές προβλέψεις και

όλες οι απαραίτητες συνταγματικές προϋποθέσεις, ώστε

αφενός να διορθωθούν τα «κακώς κείμενα» στο εσωτερικό

τους (που δε συνάδουν με την αποστολή, τη συγκρότηση,

τη λειτουργία και το κύρος τους) και αφετέρου να γίνουν

οριστικά παρελθόν οι τυχόν πιθανές υποτιμητικές παρεμ-

βάσεις αυτών επί της  αναστολής του καταστατικού χάρτη

της χώρας. Οι αρμοδιότητες αυτές ανατίθενται πάγια στον

πατριωτισμό όλων των Ελλήνων, από το ακροτελεύτιο

άρθρο του Συντάγματος. 

Στο ισχύον Σύνταγμα όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται

τέτοιες σχετικές και απαραίτητες προβλέψεις-προϋποθέσεις

με επάρκεια, αλλά ούτε μνημονεύονται οι βασικότεροι θε-

σμικοί ρόλοι των Ε.Δ.-Σ.Α., διαχέοντας την εντύπωση ότι η

παρουσία των  Ε.Δ. στην όλη δομή-υποδομή και λειτουργία

του έθνους-κράτους περιθωριοποιείται συγκριτικά με άλλες

δημόσιες υπηρεσίες, των οποίων η κρατική συμπεριφοριστική

παρουσία και προσφορά στα κοινά καταγράφεται στο Σύν-

ταγμα με πληρότητα και ενάργεια. 

Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν αβίαστα από τις δε-

κάδες των άρθρων του Συντάγματος, μεταξύ των οποίων

ένα και μόνο (άρθρο 45) αναφέρεται γενικόλογα στις Ε.Δ.

με το εξής επί λέξει ολιγόλογο περιεχόμενο: «Ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

της Χώρας, που τη διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρνηση,

όπως νόμος ορίζει. Απονέμει επίσης τους βαθμούς σε

όσους υπηρετούν σ’ αυτές, όπως νόμος ορίζει.»

Επομένως, οι σχετικές συνταγματικές σκόπιμες ή μη ελ-

λείψεις-παραλείψεις στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα για τις

Ε.Δ.-Σ.Α. υποβαθμίζουν την παρουσία και τη συνολική προ-

σφορά τους εντός και εκτός της χώρας. Στην πολυμερή

σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής προόδου και των ασύμ-

μετρων σφαιρικών απειλών για το έθνος, με δεδομένο ότι

οι Ε.Δ. και τα Σ.Α. καλούνται να αντιμετωπίσουν είτε να συ-

νεισφέρουν με αιματηρές θυσίες σε εθνικά, υπερεθνικά ή

διεθνή ζωτικά ζητήματα, όπως στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στο

μεταναστευτικό-προσφυγικό και σε πολλά άλλα ειρηνευτικά

θέματα, διασυμμαχικές, διπλωματικές, εκπαιδευτικές-με-

τεκπαιδευτικές αποστολές κ.ά., οι μη καταγραφές των

στοιχειωδών λόγων και ρόλων της ύπαρξής τους στο Σύν-

ταγμα συντελούν ευθέως στην άδικη περιθωριοποίησή

τους.

Εξάλλου, με την υποτιμητική συνταγματική επιταγή για

τον ΠτΔ (ότι άρχει των Ε.Δ. χωρίς να έχει τη διοίκηση

αυτών και μάλιστα χωρίς διάκριση των Σ.Α. από τις Ε.Δ..)

αποδυναμώνονται συνολικά και ουσιαστικά, καθόσον η

ασυνέχεια αυτή στην ιεραρχική διοίκηση επιδρά αρνητικά

στην εμπιστοσύνη και επέκεινα στην όλη ισχύ τους, για

την αποτρεπτική ή κατασταλτική αποστολή τους επί της

άμυνας και ασφάλειας του έθνους-κράτους, του οποίου

κορυφαίος εκπρόσωπος είναι ο ΠτΔ.

Με άλλους λόγους, η παραπάνω διάταξη  του άρθρου

45 του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος είναι απαράδεκτα

ανεπαρκής, όχι μόνο για τους παραπάνω λόγους, αλλά και

πολλούς άλλους που έχουν σχέση με την ποσοτική,

ποιοτική σύνθεσή τους, την επιβαλλόμενη ειδική μέριμνα

υπέρ αυτών του κράτους για την άμβλυνση των ειδικών

συνθηκών που αντιμετωπίζουν και τις αιματηρότατες συ-

νεχείς θυσίες τους, παράλληλα με τις δημοσιοοικονομικές

εθνικές και διασυμμαχικές δαπάνες δημιουργίας και διατή-

ρησης αυτών σε διαρκή ετοιμότητα.

Επίσης, όχι μόνο ουδόλως αποτρέπει τυχόν απόπειρες

αναστολών του Συντάγματος, αλλά, αφήνει ανοικτά ενδε-

χόμενα να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες προς

τούτο, όπως έγινε κατά το παρελθόν, εξ αιτίας πολυκομ-

ματικών ή ποικίλων άλλων περιστασιακών ιδεοληψιών και

λοιπών μεθοδεύσεων νομής της εξουσίας και μάλιστα

από μικρά ποσοστά του Ελληνικού πληθυσμού, χωρίς ου-

δεμία διάταξη για τις αυτονόητες διαχρονικές ευθύνες

των υπαιτίων τυχόν εκτροπών από το καθιερωμένο πολί-

τευμα. 

Όλα τα παραπάνω και άλλα παρόμοια που παραλείπονται

για οικονομία χώρου και χρόνου, επιβάλλουν όπως εισαχθούν

και ψηφιστούν αρμοδίως νέες προβλέψεις και θεσμικές

διατάξεις για τις Ε.Δ. και τα Σ.Α στο υπό αναθεώρηση

Ελληνικό Σύνταγμα περιληπτικά και με πληρότητα, μεταξύ

των οποίων θα μπορούσαν να περιληφθούν και οι παρα-

κάτω:

Οι αιτίες (λόγοι) δημιουργίας και διαχρονικής διατήρησης

των αναγκαίων εθνικών Ε.Δ.-Σ.Α.

(Συνταγματική διάταξη καταγραφής των βασικών ρό-

λων-αποστολών τούτων, πρωτίστως στην Ελληνική κοινωνία

και επέκεινα σε συμμαχικές ξένες κοινωνίες εντός των

ορίων της αμοιβαιότητας του διεθνούς δικαίου, ορίζοντας

τα σαφή ενδεικτικά όρια επί των αναγκαίων ποσοτικών -

οροφών- και ποιοτικών - επιλεγμένων χαρακτηριστικών-

των οργανικών δομών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και

κάθε είδους εκσυγχρονισμών των εξοπλισμών, ανάλογα

με τις εκάστοτε ενεργές εθνικές απειλές και τις εκ τούτων

ανάγκες άμυνας και ασφάλειας της χώρας κ.λπ).

Οι γενικές κατευθύνσεις επιλογής και χρησιμοποίησης

των εθνικών Ε.Δ.-Σ.Α. 

(Περιληπτική αλλά σαφής συνταγματική διάταξη επιλογών

στελεχών χωρίς ταξικά προνόμια από τον Ελληνικό πληθυσμό

φέροντα την Ελληνική ιθαγένεια, με προκαθορισμένα

κριτήρια και διαδικασίες ιεραρχικών οργανώσεων των κλα-

δικών, διακλαδικών, διασυμμαχικών, Ε.Ε, εκπαιδεύσεων-

μετεκπαιδεύσεων και ευρύτερων επιστημονικών καταρτί-

σεων, προσανατολισμών εν ενεργεία και στην εφεδρεία,

για την άμυνα και ασφάλεια σύμφωνα με τις διασυμμαχικές

εθνικές υποχρεώσεις της χώρας. 

Ιδιαίτερη μνεία επιβάλλεται για τις αλλοεθνείς διασυμ-

μαχικές ενισχύσεις και εθελοντικές κατατάξεις στους

κόλπους των Ε.Δ.-Σ.Α., οι οποίες οφείλουν να κατανοούν

τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

των υπηρετούντων στις Ελληνικές Ε.Δ.-Σ.Α.

Προστίθενται περιληπτικές διατάξεις ετοιμότητας, ανά-

πτυξης υψηλού ηθικού, ενδεί-

ξεις για την προέλευση των

απαιτούμενων ειδικών δημο-

σιοοικονομικών χρηματικών και

άλλων πόρων προοριζομένων

για τις Ε.Δ.-Σ.Α., σε καιρούς

πολέμου, ειρήνης, και άλλων

εκτάκτων αναγκών, στους προ-

ϋπολογισμούς καταβολής των

ειδικών μισθολογίων του αν-

θρώπινου δυναμικού και εκ-

συγχρονισμού των κάθε είδους

εξοπλισμών και λειτουργικών

μέσων σε ποσοστά επί του

ΑΕΠ κ.λπ). 

Πάγιες ρυθμίσεις περί ιε-

ραρχίας και προαγωγών στις

Ε.Δ.-Σ.Α.

(Ενοποίηση και απλοποίηση

των υφισταμένων πολλαπλών

διατάξεων περί Στρατιωτικών

παραγωγικών Σχολών, ιεραρ-

χίας και προαγωγών κατά τις

κρίσεις από υπηρεσιακά συμ-

βούλια και μόνο με απόλυτη

διαφάνεια και επαρκή τεκμη-

ρίωση ώστε να είναι αδύνατη

η παραποίηση των ουσιαστι-

κών προσόντων των κρινόμε-

νων, με γνώμονες την αξιο-

κρατία κατάρτισης και προ-

σφοράς έργου υπέρ των Ε.Δ.-

Σ.Α., τη δικαιοσύνη, την αξιο-

πρέπεια, το υψηλό εθνικό φρό-

νημα και την αφοσίωση στα

καθήκοντά τους.

Οι πολιτειακές και πολιτικές

ηγεσίες παρεμβαίνουν σε πε-

ριπτώσεις τεκμηριωμένων

προσφυγών των αδικημένων

στην ιεραρχία και όταν αιτιο-

λογημένοι αναπότρεπτοι εθνι-

κοί λόγοι επιβάλλουν την υπέρβαση των υπηρεσιακών

Συμβουλίων κ.λπ). 

Διατάξεις περί ευθυνών και παραπομπών να δικαστούν

σε Στρατοδικεία ένοχοι Ε.Δ.-Σ.Α. 

(περιλαμβάνονται συνταγματικές διατάξεις σε κατάλληλα

άρθρα περί λειτουργίας της ανεξάρτητης Στρατιωτικής Δι-

καιοσύνης και των αρμοδιοτήτων της. Γίνεται περιληπτική

αναφορά επί συγκεκριμένων πράξεων, διαδόσεων και

λοιπών επιβλαβών χειρισμών εκ μέρους οποιωνδήποτε

ατόμων εκ του ανθρώπινου δυναμικού των ε.ε. και στην

εφεδρεία των Ε.Δ.-Σ.Α. και εκτός αυτών, που μειώνουν την

ισχύ και επέκεινα συντελούν στην αύξηση της αναποτε-

λεσματικότητας φύλαξης της καθορισμένης ανεξαρτησίας

και ακεραιότητας της πατρίδας, περαιτέρω ενδείξεις πα-

ραπομπών σε δίκες των ενόχων κ.λπ).

Οι παντοειδείς επεξεργασίες και εισηγήσεις των παραπάνω

και οποιωνδήποτε άλλων νέων περιεχομένων του Ελληνικού

Συντάγματος προέρχονται από τα πορίσματα κατάλληλων

ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών εκ του Ελληνικού

Κοινοβουλίου, εμπλουτισμένων από τις αναγκαίες επεξερ-

γασίες αρμοδίων επιστημονικών και Ακαδημαϊκών φορέων.

Τα πορίσματα αυτά, αφού τεθούν στην ενδεικνυόμενη δη-

μόσια διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων -ενδιαφερομένων

υπηρεσιών, καταγράφονται σε τελικό σχέδιο στο Ελληνικό

Σύνταγμα για ανάλυση, οριστικοποίηση και ψήφιση από

την αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.

Γένοιτο!, για την ευνομία της χώρας που γέννησε και

οφείλει να τιμά  τη Δημοκρατία παντού και πάντοτε.
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Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας μπροστά

στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος

Σημείωση Σύνταξης: Παρακαλούνται όσοι εκ των συ-

ναδέλφων έχουν τεκμηριωμένες απόψεις για την ανα-

θεώρηση του Συντάγματος να τις αποστέλουν στον

Πρόεδρο της ΕΑΑΣ για να τις θέσει υπόψη επιτροπής

που θα συγκροτηθεί για το υπόψη θέμα από το Συν-

τονιστικό

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.
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1. Από τον Όμηρο η έννοια της 

«Ανεξάρτητης Αρχής»
«Οδυσσέας και Σειρή-

νες», ο τίτλος του πίνακα

Γιάννη Γαΐτη (1923-1984),

διέγειρε τη μνήμη μου

σε επαναφορά των ορι-

σμών ποίησις και ζωγρα-

φία, από ένα παλαιό Λε-

ξικό των γυμνασιακών

μου χρόνων. Ποίησις, ζω-

γραφία φθεγγομένη. Ζω-

γραφία, ποίησις σιγώσα.

Έκτοτε, σε κάθε πίνακα Ζωγραφικής, αναζητείται η ποίησις

που αποπνέει, το νόημα που σηματοδοτεί. Η προσπάθεια

αυτή της προσέγγισης γίνεται με κριτήρια διαφορετικά από

αυτά που προσφέρουν την απλή διαβεβαίωση των φυσικών

αισθητών δεδομένων.

Δύο στοιχεία, ο γράφων -ως παρατηρητής του πίνακα- επι-

σημαίνει: 

Πρώτο στοιχείο, η αφετηρία της Ιστορίας του επιζωγρα-

φημένου γεγονότος. 

Ένα χρόνο έχουν συμπληρώσει στο Νησί της Κίρκης, ο

Οδυσσέας και οι σύντροφοί του. «Κρέατα πλήθια τρώγοντας,

γλυκό κρασί ρουφώντας», Οδ. K. 467. Την ασίγαστη όμως νο-

σταλγία τους για τον γυρισμό στην Πατρίδα, εκφράζουν οι

σύντροφοι προς τον Οδυσσέα.

«Καημένε βάλε πια στο νου και την γλυκειά πατρίδα,

γραφτό σου αν είναι να σωθείς και να γυρίζεις πίσω στο σπίτι

σου τ’ αρχοντικό, στην πατρικιά σου χώρα», Οδ. K. 472.

Με έκδηλη ανησυχία ο Οδυσσέας αφουγκράζεται τους

συντρόφους του, συγκλονίζεται από τα λόγια τους. «Κατάπεισαν

την άφοβη καρδιά μου» και όταν αργότερα οι σύντροφοι

«πήγαν αυτοί να κοιμηθούνε μες το σκιερό παλάτι / κι εγώ

στης Κίρκης τ’ όμορφο ανέβηκα κρεβάτι / κι έτσι δυο λόγια

πεταχτά της είπα κράζοντάς τη / Ω Κίρκη, τέλεψε πια το

τάξιμο που μου ’πες και στην πατρίδα στείλε με, το λαχταρά

η καρδιά μου», Οδ. K. 480.

Η Κίρκη λύγισε, τον πληροφορεί για τα εμπόδια που θα αν-

τιμετωπίσει και τον συμβουλεύει πώς θα τα υπερπηδήσει.

Κι όταν η χρυσόθρονη γλυκόφεξε η Αυγούλα, ο Οδυσσέας

στους συντρόφους του μιλά. Ν’ αποφύγουμε «πρώτα των

γλυκολάϊδων Σειρήνων τη λαλιά και τ’ ανθηρό λειβάδι».

Με κερί φράζει τ’ αυτιά των συντρόφων του και ο ίδιος για

τον εαυτό του έχει προστάξει. «Μα να με δέσετε σφιχτά

ολόθρον στο Κατάρτι / να μην μπορώ να κινηθώ και σφίξετε

τις άκρες / κι αν σκούζω και παρακαλώ να λύστε τα δεσμά

μου / σεις τότε να μου σφίγγετε πιο δυνατά το σώμα», Οδ. K.

450.

Κι έτσι, ανήμποροι ν’ ανταποκριθούν στα σαγηνευτικά κε-

λεύσματα των Σειρήνων, διέρχονται σιωπηλά, ακίνδυνα μπρος

από το νησί τους. Ο Οδυσσέας, ο καπετάνιος, έχει αφουγκρασθεί

τους συντρόφους του, αντλεί πληροφορίες, δέχεται συμ-

βουλές, αποφασίζει -ταχέως, τάχιστα- επιμελείται της εκτέ-

λεσης των αποφάσεών του, δίνει το προσωπικό του παράδειγμα

στην όλη προσπάθεια και το καράβι πλέει άφοβα για ασφαλή

λιμενισμό.

Δεύτερο στοιχείο, αυτή-αύτη η ζωγραφιά με προβολή το

προφητικό όραμα του ζωγράφου. Το Σχέδιο του Οδυσσέα

στην εφαρμογή του ως έκφραση νοήματος μεταφοράς.

Καράβι, η πολιτεία. Καπετάνιος, ο Πρωθυπουργός. Κωπη-

λάτες, οι Λειτουργοί της Πολιτείας. Κατάρτι με τα πανιά -στε-

ρέωση και προώθηση- το Σύνταγμα της Πολιτείας. Σειρήνες

(σαν πουλιά), που περιτριγυρίζουν το καράβι, έτοιμες να κα-

τασπαράξουν όποιον σαγηνευθεί από τα γλυκοτράγουδά

τους με ρεφρέν το δέλεαρ της πλούσιας και άκοπης απόλαυσης

των χαρών της ζωής.

Το Σχέδιο αυτό του Οδυσσέα, που δεσμεύει τον καπετάνιο

(Πρωθυπουργό) και τους κωπηλάτες (Υπουργούς), ώστε να

μην μπορούν να ξεφύγουν από τους κανόνες της σωστής

πορείας, σήμερα το αντικαθιστούν οι «Ανεξάρτητες Αρχές»,

όπως το Σύνταγμα έχει προβλέψει.

«Είναι γνωστοί οι μηχανισμοί εκείνοι που θα τιθασεύσουν

την εγγενή ροπή των Κυβερνώντων να μεγιστοποιήσουν την

εξουσία τους. Για τούτο θεσμοθετήθηκαν οι ανεξάρτητες

αρχές».

Αυτά ως έννοια της μεταφοράς όπως έχει συστηματοποιηθεί

από την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Το προφητικό όραμα προβάλλεται στον ζωγραφικό πίνακα,

με την πρόσκληση του οιακιστού, ο οποίος απλώνει το χέρι

του, καλεί τις σειρήνες, μίαν εκ των οποίων βυθίζεται αντα-

ποκρινόμενη στην πρόσκληση. Ήδη ένας, κωπηλάτης -οιακι-

στής- δηλαδή λειτουργός της πολιτείας (Υπουργός) ευρίσκεται

στη φυλακή. Για άλλους διενεργείται έρευνα. Μεθούν με την

σαγήνη των σειρήνων και το καράβι-πολιτεία ακυβέρνητο

θαλασσοδέρνεται στα βράχια. Και το πλήρωμα; –ο λαός-

πάσχει από τα ανεβοκατεβάσματα του καραβιού, κάποιοι ρί-

πτονται στη θάλασσα, δεν αντέχουν τους κλυδωνισμούς.

«Υπό των του βίου κλυδωνισμών καταποντίζονται». Σωτηρία,

η δύναμη της ψήφου. «Κύριος γαρ ων ο Δήμος της ψήφου

αυτού κύριος και της Πολιτείας» (Αριστ. Πολιτ.).

2. Από τους Πέρσες (513 π.Χ.) 

η αρχαιότερη ονομασία των 

Μακεδόνων ως Ελλήνων4:
•Το «καπέλλο» (λέξη Ιταλ.) ψαθάκι - γνώρισμα του Γιάννη

Γαϊτη στους πίνακες του- ώθησε τον γράφοντα προς έρευνα

για την αναζήτηση της ονομασίας και του είδους του “κα-

λύμματος κεφαλής” των αρχαίων Ελλήνων. Στον Όμηρο1 και

Ησίοδο2 το συναντάμε με το όνομα Πίλος. Πίλος Αρκαδικός,

Λακωνικός, Μακεδονικός.

•«Για τον Μακεδονικό “Πίλον” υπάρχει μία περσική περιγραφή

τού έτους 513 π.Χ.. Μνημονεύει τούς Λαούς της Ευρώπης

που ήσαν υποτελείς στον Μεγάλο Βασιλέα, ανάμεσα σ’

αυτούς και ένας Λαός που χαρακτηρίζεται «Yauna Takabara».

«Ίωνες με κάλυμμα της κεφαλής όμοιο με ασπίδα». Ίωνες

καλούνται, από τους Πέρσες και τους Ανατολικούς Λαούς, οι

Έλληνες. Το κάλυμμα της κεφαλής που μοιάζει με ασπίδα

αναγνωρίσθηκε πολύ εύλογα με εκείνο που απεικονίζεται σε

Μακεδονικά νομίσματα. Έτσι ο Λαός που λεγόταν από τους

Πέρσες «Έλληνες με κάλυμμα κεφαλής όμοιο με ασπίδα»

ταυτίστηκε με τους Μακεδόνες, τόσο μάλλον που αυτό το

όνομα δεν εμφανίζεται πάλι σε περσική περιγραφή του έτους

479 ή 478 που αναφέρεται σε Λαούς της Ευρώπης υποτελείς

του Μεγάλου Βασιλέα, έτους κατά το οποίον οι Μακεδόνες

πολεμούσαν εναντίον των Περσών. Αυτή η περσική ονομασία

των Μακεδόνων ως Ελλήνων αποτελεί την αρχαιότερη μαρ-

τυρία που διαθέτουμε σήμερα για την εθνικότητα των Μακε-

δόνων»1.

Η παραπάνω περιγραφή ευρίσκεται χαραγμένη στον Βασιλικό

τάφο του ΔΑΡΕΙΟΥ (522 – 486 π.Χ.).

Ο τάφος αυτός και άλλων τριών Βασιλέων της Περσίας,

ΞΕΡΞΗ (486-465 π.Χ.), ΑΡΤΑΞΕΡΞΗ (465-424 π.Χ.) και ΔΑΡΕΙΟΥ

Β’ (424-404 π.Χ.) μεγαλοπρεπείς, λαξευμένοι, σταυρόσχημοι,

ευρίσκονται πέντε χιλιόμετρα βορείως της Περσεπόλεως.

Ο Μακεδονικός πίλος, που τους ξεχώριζε από τους λοιπούς

Έλληνες, έφερε την ονομασία «Καυσία», λέξη που προέρχεται

από την ρίζα (καύσ-) = ζέστη, καύσων.

Στο επάνω μέρος του τάφου του Δαρείου Α’ υπάρχουν

ανάγλυφες μορφές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη μορφή, αριστερά αριθ.

26 με το παράξενο ασπιδοφόρο καπέλο (καυσία). Είναι ο εκ-

πρόσωπος των Μακεδόνων (εικ. 3).

«Ως χαρακτηριστική ιδιοτυπία της Μα-

κεδονικής στολής θεωρείται εκτός από

το κάλυμμα της κεφαλής (καυσία), τις

υψηλές μπότες (κρηπίδες), κυρίως η

χλαμύδα. Η ιδιοτυπία της βρισκόταν στο

κόψιμό της. Αντί του συνηθισμένου τετραγώνου διαγράμματος,

αυτή διαθέτει στρογγυλευμένη πλευρά»7. Στοιχεία που ταυ-

τίζονται με την ενδυμασία του Μακεδόνα, της αναγλύφου

μορφής Μακεδόνα.

Στο αριστερό τμήμα της προσόψεως, σκαλισμένη η περι-

γραφή, μνημονεύει τους λαούς που ήταν τότε υποτελείς

του Μεγάλου Βασιλέως Δαρείου Α’.

Απόσπασμα της επιγραφής αυτής:

1. baga/varraka-Auramazda\hya\im

………………

28. Yauna (Έλληνες της Μικράς Ασίας).

29. Yauna\Takabara (κάλυμμα κεφαλής Ελλήνων που έχει

μορφή ασπίδας).

30. a\kusiya\Maciya\karka\thatiy\D.

Η “Καυσία” των Μακεδόνων οδηγεί στην αναζήτηση.

Πίλοι αρχαίων Ελλήνων

(Εικόνα 5: Η Κίρκη προσφέρει στον Οδυσ-

σέα ρόφημα από βότανα και ο Οδυσσέας

αντιδρά. Όπως τον έχεο συβμουλεύσει

ο Ερμής «Σαν θέλει η Κίρκη με μακρό

ραβδί να σε χτυπήσει / να βγάλεις τότε απ’ το μερί το

κοφτερό σπαθί σου / και να χυθείς απ’ άνω της σαν νάναι να

τη σκοτώσεις, Οδ. Κ. 293)

Νομίσματα Μακεδονικά με πίλον (καυσία)

Παραστάσεις νομισμάτων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Όμηρος: «…. μέση δ’ ενί πίλος αρήρει» (Ιλιάς Κ 265).

«Ανάμεσα στο εσωτερικό του πίλου ήταν στερεωμένος

κετσές». Κετσές, λέξη που χρησιμοποιεί ο μεταφραστής του

αρχαίου κειμένου. «Κετσές» λέξη τουρκική, είδος χονδρού

υφάσματος εκ συμπεπυκνωμένων ερίων ή τριχών ζώων (Λεξ.

Δημητράκου).

2. Ησίοδος: Κεφαλήφι δ’ ύπερθεν πίλον έχειν ασκητόν, ίν

ούατα μη καταδεύει (έργα 546). «σκούφο κατεργασμένο για

να μη μουσκεύονται τ’αυτιά σου».

3. Μακεδονία: 4000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού (σελίς

49 κ.ε.), έκδοση Εκδοτική 1982).

4. Αρχαίες περσικές περιγραφές. Παναγιώτη Κ. Μητροπέτρου,

Λυκειάρχου, Φιλολόγου και Νομικού. Κείμενο ανηρτημένο

στο διαδίκτυο (Σύλ. Αποφ. Ε’ Γυμν. Πειραιά).

5. Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου. Δημήτριος Ε. Ευαγγελίδης,

έκδοση 2006 (Λήμμα Πέρσαι).

6. Λεξικό των Ελληνικών Φυλών και περί - Ελληνικών

Φύλων. Δ.Ε.Ε. έκδοση 2004 [Λήμμα Αλέξανδρος Α’ (495-450

π.Χ.), σελίς 89 κ.ε.].

7. Η μόδα στην αρχαία Ελλάδα. Anastasia Pekridou Gorecki.

Μετάφραση Δ.Γ. Γεωργοβασίλη, Μαριέλλα Φράιμερ. Έκδοση

Παπαδήμα 1993 (εικόνες 4, 5, 6).

8. Macedonian Regel Coinage. By DORIS RAYMOND, the

American Numismatic Society, New York 1953.

9. Εικ. 4, 5, 6 από βιβλιογραφία υπ’ α.α. 7.

10. Παραστ. 7. Νόμισμα Αλέξανδρος Α’.

11. Παραστ. 8. Αργυρό τετράδραχμο Αντιμάχου. Χορήγηση

φωτογραφίας νομίσματος από τη συλλογή του Νομισματικού

Μουσείου (κατόπιν αιτήσεώς μου).

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αναζήτηση – παρουσίαση

πηγών εκτός των αυστηρώς αρχαίων ελληνικών κειμένων.

Γράφει ο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ

Εικ.1: Στο μέσον της 

εικόνας ο τάφος του    
Εικ.2: Ο τάφος 

του ΔΑΡΕΙΟΥ Α’

26                    27                    28                      

Επιτύμβια στήλη

νέου οπλίτη με χι-

τώνιο, μακεδονική

χλαμύδα και καυσία 

Εικόνα 3

Εικ. 4: Αγρότης.

Ερυθρόμορφη φιά-

λη ποτού. Περί

490-480 π.Χ.

Εικ. 5: Κίρκη 

και Οδυσσέας.

Τέλος 5ου αι. π.Χ.

Εικ. 6: Ερυθρόμ.

Φιάλη ποτού. Σιδη-

ρουργός. Περί 500

π.Χ. Στο κεφάλι με

τα κοντά μαλλιά

φορεί σκούφο (πί-

λον)

Οπισθία όψη

Παράσταση 7

Αλέξανδρος Α’ (495 π.Χ. – 450

π.Χ.).Εκρίθη ως Έλληνας και έλαβε

μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

(Ηρόδοτος Ε-22)

Παράσταση 8

Αργυρό τετράδραχ-

μο Αντιμάχου Α’ (180-

165 π.Χ.) με παρά-

σταση Μακεδόνος

Ηγεμόνα με καυσία.
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Όπως προσκυνάμε στην Αγία Λαύρα

το λάβαρο της επαναστάσεως του

1821 που ευλόγησε ο Παλαιών Πα-

τρών Γερμανός, θα έπρεπε να προ-

σκυνάμε τα οστεοφυλάκια των νε-

κρών και τα αιματοβαμμένα χώματα των βουνοκορφών

του Γράμμου και του Βέρνου (Βίτσι).

Το πρώτο γιατί νοηματοδοτεί την έναρξη και την

ευτυχή κατάληξη της εθνεγερσίας και το δεύτερο γιατί

απέτρεψε τον ακρωτηριασμό της Ελλάδος και την εθνική

ταπείνωση, μετά από ένα νικηφόρο πόλεμο στον οποίο

η συνεισφορά της Ελλάδος υπήρξε παγκόσμιας σημα-

σίας.

Έτσι μόνο θα τιμούσαμε τις παραδόσεις μας και θα

ξαναφέρναμε ως φωτεινό δίδαγμα στις νέες γενιές Ελ-

λήνων τον όρκο που οι πρόγονοι μας έδωσαν στις Πλα-

ταιές: «Οὐ ποιήσομαι περί πλείονος τό ζῆν τῆς ἐλευθε-

ρίας».

Ο αγών που έδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του έθνους

στο Γράμμο και το Βέρνο δεν ήταν ένας ενδοοικογενειακός

καυγάς «ένας εμφύλιος», όπως εκόντες άκοντες, τον

ονοματίσαμε. Ήτο η συνέχισις του αγώνος της εθνεγερσίας

για τους Έλληνες και τα εδάφη που δεν πρόλαβε ή δεν

μπόρεσε η γαλανόλευκη να σκεπάσει, στην προσπάθεια

τους, για την απελευθέρωση από την οθωμανική κυ-

ριαρχία. Και ένας αγώνας για την κατοχύρωση όσων με

πολύ αίμα είχαν αποκτηθεί.

Άλλοι λαοί, που αφυπνίστηκαν μετά την ελληνική

επανάσταση, διεκδίκησαν την κυριαρχία στη Μακεδονία

και τη Θράκη. Προσάρτησαν με εύκολο τρόπο την σφύ-

ζουσα από ελληνισμό Ανατολική Ρωμυλία (1885).Είχαν

προς τούτο την υποστήριξη μεγάλων δυνάμεων που

εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα. Ο Ιωάννης

Καποδίστριας απεκάλυπτε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

αυτές τις βλέψεις λέγοντας του: «Θοδωράκι οι Μεγάλοι

δεν θέλουν να πλατύνει η Ελλάδα, γι’ αυτό ενισχύω (οι-

κονομικώς) τα Τάγματα των Ρουμελιωτών για να διαφυ-

λάξουν τους τάφους των γονιών τους, ύστερα βλέπουμε

για τις Μονάδες των Μωραϊτών». Το μεγαλόπνοο πρό-

γραμμα του Καποδίστρια δεν αφήσαμε δυστυχώς να

ολοκληρωθεί.

Ο Βασιλιάς Όθων, στην διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου

(1853-1856) που ξεπετάχτηκαν οι σκλαβωμένοι ακόμη

Έλληνες της Θεσσαλίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου

(Ράγκος, Ζέρβας, Σπ. Μήλιος, Γαρδικιώτης, Γρίβας, Στράτος,

Καρατάσσος, Βαρνακιώτης, Τζαβέλλας, Χατζηπέτρος,

Ζιάκας και άλλοι) ενίσχυσεν τα επαναστατικά κινήματα,

παρά τις έντονες αντιδράσεις των Αγγλογάλλων που

έφθασαν μέχρις αποβάσεως και καταλήψεως του Πειραιά

(Μάιος 1854). Υπερηφάνως ο βασιλεύς Όθων απάντησε

σε συμβουλευτική σύσταση του Αυτοκράτορα της Γαλλίας

Ναπολέοντος Γ’, «πέποιθα ότι, ων μόνος χριστιανός Βα-

σιλεύς εν τη Ανατολή, κέκλημαι να υψώσω φωνήν υπέρ

αυτών των χριστιανών». Είναι γνωσταί  έκτοτε οι μεθο-

δεύθσεις των Αγγλογάλλων ιδία των πρώτων, δια την

έξωσιν του Όθωνος από τον θρόνο της Ελλάδος.

Το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου είχεν ως αποτέλεσμα

στροφήν της Ρωσικής πολιτικής υπέρ του Πανσλαβισμού,

οπότε, με την επανάστασιν του 1877, τον νέον Ρωσο-

τουρκικόν πόλεμον και τους δισταγμούς των ελληνικών

κυβερνήσεων, φθάσαμε στην καταστροφική για τα ελ-

ληνικά συμφέροντα συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (19

Φεβρ.1878 π.η.) που ανήγαγε τη Βουλγαρία ως κύριον

διεκδικητήν Μακεδονικών εδαφών.

Νέαι επαναστατικαί κινήσεις εσημειώθηκαν από ελλη-

νικής πλευράς με βασικούς πρωταγωνιστάς τους Στεφ.

Δραγούμη, Λοχαγόν Δουμπιώτην, Ευάγγελον Κοροβάγκον,

που εσχημάτισε προσωρινήν Κυβέρνησιν στη Μακεδονία. 

Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ανετράπη τον ίδιο

χρόνο εις το Συνέδριο του Βερολίνου. Με την ακλόνητη

ελληνική συνείδηση των κατοίκων διεσώθη η κατά-

στασις μέχρι των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913),

ότε, με την επικρατήσασαν εθνικήν ομοψυχίαν και

την ομαλήν συνεργασίαν Πολιτειακών και Πολιτικών

αρχών επετεύχθη η σωτηρία της Μακεδονίας και ο

διπλασιασμός της Ελλάδος.

Επικολούθησε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η κομ-

μουνιστική επανάστασις στη Ρωσία και η Μικρασιατική

εκστρατεία που επέφεραν ριζικές μεταβολές στην

εσωτερική πολιτική κατάσταση της Ελλάδος. Ιδρύθηκε

στην Ελλάδα το Κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο ευ-

θυγραμμίστηκε με την κομμουνιστική Διεθνή και, σε

ότι αφορά τη Μακεδονία, δέχθηκε την άποψη της

αυτοδιάθεσης μέχρις αποχωρισμού από την Ελλάδα.

Παρά τις διαφωνίες μερικών από τα μέλη του, όπως

του Κορδάτου, Αποστολίδη και Σταυρίδη, και παρά

τη μεταβολή της θέσεως αποχωρισμού σε ισοτιμία

(3η ολομέλεια ΚΚΕ, τον Απρίλιο 1935), ξαναγύρισε

στις 30 Ιανουαρίου 1949 με απόφαση της 5ης ολο-

μέλειας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. σε αναγνώριση του δι-

καιώματος αυτοδιάθεσης με δικαίωμα αποχωρισμού

του «Μακεδονικού λαού» που αγωνιζόταν ενόπλως

από τις τάξεις του ΝΟΦ( Εθνικού Απελευθερωτικού

Μετώπου) σε πλήρη συνεργασία με το Δ.Σ.Ε.

Αυτά μας πληροφορεί η Μαργαρίτα Λαζαρίδου, υψη-

λόβαθμο στέλεχος κατ’ εκείνη την περίοδο, του Δ.Σ.Ε.,

από τις γραμμές του βιβλίου της «ΠΟΛΕΜΟΣ και ΑΙΜΑ»:

«Ακούγαμε άναυδες και κλαίγαμε στο καλύβι μας, στις

Πρέσπες, εγώ με την Ουρανία Βουζουκίδου, τη δημιουργία

‘’Ανεξάρτητου Μακεδονικού Κράτους’’. Στη σύσκεψη

κομματικών στελεχών που έγινε στις 9 Φεβ. 1949 και

πήρα και εγώ μέρος, ο Νίκος Ζαχαριάδης, κλείνοντας

την ενημέρωση είπε: ‘’Έξω από την αστική ακεραιότητα

υπάρχει η δική μας θέση. Ο Σλαβομακεδονικός λαός

έχει δικαίωμα να γίνει κυρίαρχος, γιατί χύνει αίμα δεκάδες

χρόνια’’.

Αυτές τις αυτόχρημα, προδοτικές αποφάσεις και τα

ενεργούμενα των, πολέμησαν οι Ένοπλες Ελληνικές

Δυνάμεις στο Γράμμο και στο Βέρνο (Βίτσι). Αυτής της

μορφής και αυτής τη σημασίας υπήρξε η Νίκη των Ενό-

πλων Δυνάμεων στο Γράμμο και το Βέρνον, τον Αύγουστο

του 1949. Γι’ αυτούς ισχύει το καταγραφέν υπό του

Θουκυδίδου «ανδρών αγαθών, έργω γενομένων, έργω

και δηλούσθαι τας τιμάς».

Ας διακόψουμε για μία μέρα τα μπάνια και τις διακοπές

στα θέρετρα  και ας πεταχτούμε στις αιματοβαμμένες

βουνοκορφές ή σε κάποιο ‘ξωκκλήσι να ανάψουμε ένα

κεράκι για ανάπαυση των ψυχών εκείνων, που έπεσαν

για τα ιερά και τα όσια του ελληνικού λαού.

θέματα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΤΣΙ, ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1949

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ

Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ

Ο ΖΗΛΩΤΗΣ
Με ζήλο ξύπνα το πρωί μέχρι ναρθεί η δύση,

να ψάχνεις πάντα για να βρείς την πλούσια τη βρύση,

που θα σου δώσει το νερό εσύ να ξεδιψάσεις

και ότι ονειρεύεσαι μονάχος να το φθάσεις.

Ο ζηλωτής το δάσκαλο ζητάει για να φθάσει

με ζήλο μέσα στην ψυχή παλεύει μεσ’ την πλάση,

στους στίβους σύντροφο πιστό το ζήλο στην καρδιά του

εμπόδια στο διάβα του δεν στέκονται μπροστά του.

Με ζηλωτή να επιθυμείς στο δρόμο να βαδίζεις

πολλά θα μάθεις δίπλα του τις μάχες να κερδίζεις

κι όταν θα φθάσεις στην κορφή και θα θωρείς τον κόσμο

το ζήλο και το ζηλωτή δίπλα σου θάχεις μόνο.

Ο ζήλος πλάθει άνθρωπο φτιάχνει το ζηλωτή

και η ζωή του γίνεται σε όλους ζηλευτή,

ο πόθος σαν εκλπηρωθεί το θείο για να φθάσει

σκοπούς, ελπίδες, όνειρα τα έχει ξεπεράσει.

Με ζήλο βγες μεσ’ τη ζωή και μάθε να παλεύεις

μόνος με τις δυνάμεις σου κάστρα να κυριεύεις,

με ζήλο, αγάπη δυνατή πρόσθεσε και μεράκι

η Παναγιά και ο Χριστός μικρό θέλουν κεράκι.

Ο ζηλωτής επιθυμεί το θείο ν’ αντικρύσει

τις μάχες όλες στη ζωή μονάχος να κερδίσει,

ότι κι αν πράττει ζηλευτό ν’ αρέσει στους προγόνους

κληρονομιά ατίμητη ν’ αφήσει σ’ απογόνους.

Ο ζηλωτής ο άνθρωπος γνωρίζει να λαξεύει

το λίθο που άλλοι απέρριψαν ξέρει να τον σμιλεύει,

ώστε να μπεί στην κορυφή την πρώτη τη γωνία

γερό το οικοδόμημα να βγεί στην κοινωνία.

Εν Αθήναις τη 1η Σεπτεμβρίου 2016

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Συχνά γινόμαστε μάρτυρες «απόσυρσης» βιβλίων,

φωτογραφιών ατομικών σημειώσεων και αρχείων

θανόντων συναδέλφων, από τους κληρονόμους

τους. Τα περισσότερα καταλήγουν στα σκουπίδια

ή στους παλιατζήδες. Πιστεύουμε ότι είναι άδικο

να χάνεται έτσι η ιστορική συνέχεια και ο μόχθος

ανθρώπων που πάλεψαν να συγκεντρώσουν πνευ-

ματικό υλικό.

Όσοι κ. συνάδελφοι ή μέλη της ΕΑΑΣ, ή κληρονόμοι

τους, θέλουν να απαλλαγούν από παλαιά βιβλία, ή

και  από ολόκληρη την βιβλιοθήκη τους, αλλά και

από παλιές στρατιωτικές φωτογραφίες, προσωπικές

σημειώσεις-απομνημονεύματα, ημερολόγια επιχει-

ρήσεων και ότι άλλο αποτελεί ιστορικό τεκμήριο,

ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ και διατηρώντας έτσι ζωντανή τη

στρατιωτική παράδοση, παρακαλούνται να επικοι-

νωνήσουν μαζί μας.

Εμείς θα παραλάβουμε τα τεκμήρια από τον

χώρο τους και μετά από σχετική επεξεργασία, θα

τα διαθέσουμε επ’ ονόματί τους στα αρχεία της Δι-

εύθυνσης Ιστορίας Στρατού ή σε κάποια από τις

υφιστάμενες στρατιωτικές βιβλιοθήκες (της επιλογής

τους).

Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Αντγος ε.α., 6947997081

Νοταρίδης Χρήστος, Τξρχος ε.α., 694894544

Κουτρής Σταύρος, Αντγος ε.α., 6937296686

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.
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Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016,  πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΣ με ανώτερα

υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εργα-

σίας και Οικονομικών, που εμπλέκονται με

το νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016. Η συ-

νάντηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης εκ μέρους

του Υπουργείου Εργασίας για ενημέρωση

της Ομοσπονδίας  επί των προτάσεων της

που είχε καταθέσει, ενόψει έκδοσης εγκύ-

κλιου, σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Ερ-

γασίας Αναστάσιο Πετρόπουλο τον Μάιο

2016, αμέσως μετά την ψήφιση του παρα-

πάνω νόμου.

Από τη συνάντηση/ενημέρωση προέκυψαν

τα παρακάτω:

•Έγινε αποδεκτή η πρόταση της ΠΟΣ,

ώστε τα Στελέχη των ΕΔ και ΣΑ που υπέβαλαν

αίτηση αποστρατείας μέχρι και 30.6.2016,

να λογίζεται ως αίτηση συνταξιοδότησης και

ως ημερομηνία να λαμβάνεται η ημερομηνία

κατάθεσης της αίτησης στη Μονάδα ή υπη-

ρεσία του ενδιαφερομένου. Ειδικά για τις

αποστρατείες με ευθύνη της Υπηρεσίας (από

τα αρμόδια συμβούλια), που έγιναν μέχρι

30/6/2016, οι συντάξεις να κανονίζονται

σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν

την εφαρμογή του νόμου, ανεξάρτητα από

το πότε θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγ-

ματα αποστρατείας και θα δημοσιευτούν σε

ΦΕΚ.

•Θα υπάρξει διευκρίνιση για εργασία απο-

στράτων (καθηγητές κλπ), χωρίς περικοπή

συντάξεων σε σχέση με το Ν. 3234/2004,

σύμφωνα με σχετική πρόταση της ΠΟΣ.

•Όσοι δικαιούνται και επιθυμούν να ανα-

γνωρίσουν διπλά συντάξιμα (για καταταγέντες

μετά την 1/1/1993), οι καταβαλλόμενες ει-

σφορές θα είναι 6.67%, ανεξαρτήτως χρόνου

αναγνώρισης  (δεν ισχύει αυτό που γράφεται,

ότι δηλ. οι εισφορές θα πρέπει να καταβλη-

θούν μέχρι 31/12/2016). Το υπόλοιπο 13,33%

θα καταβάλλεται από τον εργοδότη. Αφορά

όσους υπηρέτησαν μέχρι 5 έτη σε παραμε-

θόριο ή σε μονάδες εκστρατείας και τις συ-

ναφείς περιπτώσεις των ΣΑ.  Επίσης αφορά

όσους τέθηκαν σε πτητική ενέργεια, υπηρέ-

τησαν σε υποβρύχια ή τέθηκαν σε ενέργεια

αλεξιπτωτιστού - υποβρύχιου καταστροφέα,

ή υπηρετούσαν ως τεχνικοί σε μονάδες εκ-

καθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκα-

λιευτικά συνεργεία ή για το αστυνομικό προ-

σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπη-

ρετούσε σε

α σ τ υ ν ο μ ι κ έ ς

υπηρεσίες με

αποστολή την επισήμανση, την περισυλλογή,

την εξουδετέρωση και τη διενέργεια των

αναγκαίων εργασιών για την καταστροφή

εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων

βομβών ή για το προσωπικό των ειδικών κα-

τασταλτικών αντιτρομοκρατικών μονάδων

της Ελληνικής Αστυνομίας ή για το προσωπικό

υποβρύχιων αποστολών του Λιμενικού Σώ-

ματος.

•Τα παραπάνω, όπως και άλλα θέματα

(υπολογισμός του πλαφόν των 2.000 ευρώ,

η κατά προτεραιότητα χορήγηση εφάπαξ ει-

δικών κατηγοριών κλπ),  θα περιληφθούν

στη σχετική εγκύκλιο που θα αφορά τους

Στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.

Η Ομοσπονδία θεωρεί χρήσιμη και εποικο-

δομητική αυτή τη συνεργασία που έχει ανα-

πτυχθεί με το Υπουργείο Εργασίας. Εκτιμάται

ότι η συνεργασία θα συνεχισθεί και για άλλα

θέματα που έχουν προταθεί (η παράγραφος

1γ του άρθρου 6, χηρεία κλπ), τα οποία πα-

ραμένουν σε εκκρεμότητα και χρήζουν νο-

μοθετικής ρύθμισης.

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, έγ-

γραφα, ανακοινώσεις, συνεντεύξεις κλπ, περί

«πλασματικών»,  η ΠΟΣ θεωρεί απαραίτητο

να διευκρινίσει, ότι σύμφωνα με το άρθρο

40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών

συντάξεων (ΠΔ 169/2007), ο χρόνος υπη-

ρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρα-

τείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των

τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της

Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά πλοία, αστυνομικά

τμήματα κλπ (λεγόμενα παραμεθορίου για

τους στρατιωτικούς ή μάχιμα για τα ΣΑ), ΔΕΝ

ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ, αλλά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ-

ΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που λογίζεται στο δι-

πλάσιο. Το ίδιο ισχύει και για ιπταμένους,

αλεξιπτωτιστές, ΟΥΚ, υποβρύχια κλπ (άρθρο

41 ΠΔ 169/2007). ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ είναι τα έτη

τέκνων, σπουδών κλπ, που μπορεί να ανα-

γνωρίσει κάθε εργαζόμενος με τις γενικές

για όλους διατάξεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος

Ταξίαρχος  εα

Ο ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταραντίλης Δημήτριος

Συνταγματάρχης  εα

Ευχαριστήριο
Πρόσφατα υποβλήθηκα σε επέμβαση, στην πλαστική χειρουργική κλινική του 424

ΓΣΝΕ, από τον επίατρο κ. ΚΩΣΤΑΓΛΟΥΔΗ ΝΙΚ.

Με το παρόν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, προς το εμπλακέν προσωπικό του

Νοσοκομείου, για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματός μου.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον κ. επίατρο για την επιδειχθήσα επαγγελματική του πληρό-

τητα και δεξιότητα, την ευγένεια του χαρακτήρα του και, κυρίως, για το ενδιαφέρον και

την ηθική του συμπαράσταση, κατά το μετεγχειρικό στάδιο.

Ιατροί ως ο επίατρος κ. ΚΩΣΤΑΓΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚ. τιμούν την επιστήμη  και τον όρκον τους και

αποτελούν κόσμημα και παράδειγμα προς μίμηση, για τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο

στον οποίο υπηρετούν.

Ανδρέας Φιόρος

Υποστράτηγος ε.α.

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση
Σύσσωμη η οικογένεια του εκλιπόντος αντισυνταγματάρχου ΠΖ ε.α. Λασηθιωτάκη Γε-

ωργίου εκφράζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη στον Αρχηγό του ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Βα-

σίλειο Τελλίδη, τον πρόεδρο του παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ. Ηρακλείου Κρήτης όπως και

τα μέλη της, τους αγαπητούς συναδέλφους, τον προϊστάμενο του φρουραχείου Ηρα-

κλείου, τον διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, Εμμ. Μηλάκη καθώς και το

σύλλογο των καθηγητών του σχολείου, όλους τους συγγενείς και φίλους για την έμπρα-

κτη συμπαράσταση στο πένθος, την παρουσία στην εξόδιο ακολουθία και τις τιμές που

προσέφεραν.

Η σύζυγος Ελένη και τα τέκνα ΑΘηνά και Χριστίνα

Ευχαριστήριο
Την Πέμπτη 16 Ιουν. 2016 εισήλθα στο 417 ΝΙΜΤΣ και την Παρασκευή 17 Ιουν. υποβλή-

θηκα σε χειρουργική κλινική, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Αρχίατρο κ. Αλεπά

Περικλή, Γενικό χειρούργο, ο οποίος σε συνεργασία με τον επίατρο κ. Μπαλάση Κων-

σταντίνο, αγκολόγο του 401 ΓΣΝΑ, εξήτασαν εγκαίρως το πρόβλημά μου και έδωσαν

άμεσα την επιβαλλόμενη λύση.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ιδιαίτερα την ιατρική φροντίδα που μου παρείχαν κατά

την διάρκεια της νοσηλείας μου οι ειδικευόμενες ιατροί της Α’ Χ.Κ. και το νοσηλευτικό

προσωπικό του 5ου ορόφου καθώς και την επίσκεψη στις 2100 του Γενικού Δντή του Νο-

σοκομείου στο θάλαμό μου για να ενημερωθεί για την υγεία μου.

Ρούκας Δημοσθένης

Υποστράτηγος ε.α.

Έκφραση δυσαρέσκειας
Λυπάμαι ειλικρινά που βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου

για τις παροχές υπηρεσιών του οδοντιατρείου του ΝΙΜΤΣ.

Δεν γνωρίζω ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και για ποιο λόγο υπάρχει τη στιγμή που αδυ-

νατεί να αντιμετωπίσει μια απονεύρωση ή ένα σφράγισμα.

Θα εκτιμούσα πολύ, εάν εξ’ αρχής με ενημέρωναν ότι δεν αναλαμβάνουμε “τέτοιες

εργασίες”, παρά μόνο καθαρισμό δοντιών.

Έτσι θα απέφευγα την όλη ταλαιπωρία και ενδεχομένως την επιβάρυνση της υγείας

των δοντιών μου.

Με σεβασμό στους αναγνώστες

Σταυρούλα Παπαγγελοπούλου (συζ. Ταξχου ε.α.)

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με

τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές

κι ας πέρασαν 73 χρόνια, από τον

σφαγιασμό των 317 πολιτών και την

ισοπέδωση του χωριού Κομμένου,

από τα γερμανικά στρατεύματα κα-

τοχής, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις

στην μαρτυρική Κοινότητα  με την

τέλεση του μνημόσυνου, χοροστα-

τούντος του Μητροπολίτη Άρτας

κ.κ. Ιγνατίου, τις ομιλίες του Δήμαρ-

χου Ν. Σκουφά, του κ. Πρωθυπουρ-

γού  και την κατάθεση στεφάνων

στο Μνημείο των Πεσόντων, στην

κεντρική πλατεία του Χωριού. 

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η

κατάθεση στεφάνου από επιζήσαντες του

σφαγιασμού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους:

•Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η

Υφυπουργός Όλγα Γεροβασίλη

•Μεγάλος αριθμός Βουλευτών 

•Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες

και περιφερειακοί σύμβουλοι της Ηπείρου.

•Οι Δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί

σύμβουλοι του νομού Άρτας 

•Δήμαρχοι όμορων νομών και μαρτυρικών

περιοχών

•Ο Δκτης του Γ’ΣΣ, ο Δκτης της VIII M/Π

ΤΑΞ. ΠΖ, καθώς και μεγάλος αριθμός στελε-

χών των Ενόπλων Δυνάμεων.

•Ο Δκτης της Αστυνομικής περιφέρειας

Ηπείρου και αριθμός στελεχών της Αστυνο-

μίας.

•Οι πρόεδροι, της Ε.Α.Α.Σ./Παρ. Άρτας,

των αποστράτων Αστυνομικών Άρτας και

Φιλιππιάδας.

•Πολύ μεγάλο πλήθος λαού.

Το πρωί της Κυριακής 14 Αύγουστου

2016 τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό

Ναό του Αγίου Νικολάου επιμνημόσυνη

δέηση για τους πεσόντες Έλληνες κατά

την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974

από την Ένωση Αποστράτων Αξιματικών

Στρατού/Παράρτημα Αλεξαν-

δρούπολης

Στην δέηση παρευρέθηκαν

το  Τ.Σ και μέλη του Παραρτή-

ματος, οι Βουλευτές του Νο-

μού Δημοσχάκης Αναστάσιος

και Ρίζος Δημήτριος και όλο

το εκκλησίασμα

Στο τέλος του Μνημοσύνου

πραγματοποιήθηκε σύντομη

ιστορική αναδρομή από τον

Αντγο ε.α  Γαλάνη Αθανάσιο

Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες

Για την ενημέρωσή σας και την δημο-

σίευση στην Εθνική Ηχώ

Με εκτίμηση

Ανχης ε.α Τσόγκος Γρηγόριος

Eκδηλώσεις στη μνήμη των 317 θυμάτων

της Σφαγής του Κομμένου από τα

ναζιστικά στρατεύματα κατοχής

Επιμνημόσυνη Δέηση 

από το παράρτημα Αλεξανδρούπολης

για την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο



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 Μετρό 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

***

Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός

(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α.)

Με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθήνα και Αγγλία και 12ετή 

εμπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά κέντρα και φροντιστήρια 

Μ. Εκπ/σης, πραγματοποιεί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

(δυσλεξία, ΔΕΠΥ)και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά

Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.

τηλ. Επικοινωνίας: 693 7481 704 (Αθήνα)

***

Βάσσης Δημήτριος

Φυσικός, M.Sc. 

Ιδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ 

παραδίδονται επιμελέστατα από καθηγητή, κάτοχο 

μεταπτυχιακού τίτλου (Ε.Α.Π.) και πτυχίου φυσικής (Ε.Κ.Π.Α.) 

τηλ. 6936-838118, 210-8012046

***

Ιωάννης Μανιαδάκης

Δικηγόρος

Αρείου Πάγου - Συμβ. Επικρατείας

Ταγ/ρχης Χωρ/κης ε.α.

Ναυαρίνου 14, 106 80 Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 3608 668, Κιν. 6932 264 874

e-mail: ioannis.maniadakis@live.com

maniadakis.ioan@dsa.gr

***

Δημήτριος Ν. Κωνσταντάκης

(εγγονός αποστράτου)

Οδοντίατρος - Dr.med.dent - Χειρουργός Στόματος

Ειδικευθείς στη Στοματική Χειρουργική

Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας

Βασ. Σοφίας - Δ. Αιγινήτου 8

115 28 Αθήνα, Στάση μετρό: Μέγαλο Μουσικής

Τηλ. 210 72 26 278, Κιν. 6944 77 8532

Email: info@konstantakisdental.gr
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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.



ΗΈνωση Απόστρατων Αξιωματικών

Στρατού διοργάνωσε κι εφέτος τε-

λετές και στα δύο δοξασμένα βουνά για

να τιμήσει τους Αξιωματικούς και στρα-

τιώτες που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι

για την τιμή του Έθνους και για να είμαστε

εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Στην εκδήλωση του Γράμμου παρέστησαν οι: πρόεδρος

της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος Ε. Δανιάς, υπό την αιγίδα του οποίου

οργανώθηκαν οι δύο εκδηλώσεις (Γράμμου- Βίτσι) και τα

μέλη του ΔΣ της Ενώσεως Αντιστράτηγος ε.α. Δ. Σταθόπουλος

Συνταγματάρχης Ν. Καίσαρης Διευθύνων Σύμβουλος και Αστ.

Διευθυντής Χ. Ντούφας που είχε την επιμέλεια του όλου

προγράμματος Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας Ιερολοχίτης ετ Δ/της

Στρατιάς, Αντιστράτηγος ε.α. Α. Μπουλούκος πρόεδρος της

ένωσης ατάφων νεκρών της περιόδου 1941-49, Αντιστράτηγος

ε.α. Κ. Δάφνης, Συνταγματάρχης ε.α. Β. Μαντασάς του Συν-

δέσμου Αποστράτων Αθηνών, και της Λεσχης καταδρομέων

και πλήθος κόσμου. Ο.κ Καβούρης πρόεδρος ΕΑΑΑ. Το Πα-

ράρτημα ΕΑΑΣ Ιωαννίνων υπό τον πρόεδρο Αντιστράτηγο Δ.

Κωστούλα που είχε και την διοργάνωση της εκδηλώσεως

στο Χ. Βούρμπιανη.

Στο Βίτσι υπήρξε συμμετοχή του ίδιου επιπέδου με επικε-

φαλής τον Αντιπρόεδρο Αντιστράτηγο Β. Ροζή και τον Αντι-

στράτηγο Η. Παρασκευόπουλο που είχε την επιμέλεια του

ταξιδιού στο Βίτσι όπου την διοργάνωση της τελετής είχε το

παράρτημα ΕΑΑΣ Καστοριάς.

Στις εκδηλώσεις επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι Οργα-

νώσεων Εθνικής Αντιστάσεως (Ν. Ζέρβας Υποστράτηγος Γ.

Μπαφατάκης και άλλοι, αντιπροσωπείες παραρτημάτων ΕΑΑΣ

από Έβρο μέχρι Θεσπρωτία και από Φλώρινα μέχρι Κρήτη,

πολιτικών και κοινωνικών φορέων, εφ. Αξιωματικών συγγενείς

των πεσόντων και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα στο Γράμμο περιελάμβανε: Αρχιερατική θεία

Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου

Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κκ Ανδρέα, Μνη-

μόσυνο και δέηση στο Ηρώο του Ι. Ναού, προσκλητήριο πε-

σόντων, προσφωνήσεις από Σεβασμιότατο Μητροπολίτη,

πρόεδρο Κεντρικής Διοικήσεως ΕΑΑΣ, εκφώνηση πανηγυρικού

από τον Κεντρικό Ομιλητή Αντιστράτηγο Δ. Κωστούλα, πρόεδρο

παρ/τος ΕΑΑΣ Ιωαννίνων, κατάθεση στεφάνων, προσκύνημα

στο Μαυσωλείο Κονίτσης, απονομή τιμητικής διακρίσεως

στον Υποστράτηγο Ιωάννη Δάφνη.

Στην προσφώνηση του ο Σεβασμιότατος καυτηρίασε την

προκλητική πράξη των κρατούντων στο Κομμουνιστικό Κόμμα

να εορτάσουν την 70η επέτειο της ενάρξεως του Γ’ Κομμου-

νιστικού Γύρου στο Λιτόχωρο και μάλιστα την ημέρα που οι

συγγενείς των πεσόντων υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδος

αστυνομικών και στρατιωτών θα τελούσαν Μνημόσυνο εις

μνήμη τους και ο Σεβασμιότατος διερωτήθηκε «τι επρόκειτο

να εορτάσουν, την ήττα τους;».

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ αναφέρθηκε στο χαρακτήρα της τε-

τράχρονης σύρραξης όπως εκφράστηκε με σχετική απόφαση

του ΟΗΕ και στον χαρακτηρισμό που απέδιδαν οι τότε πολιτικοί

άνδρες μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Θ. Σοφούλης

και ο πολιτικός ηγέτης εκείνης της περιόδου Γεώργιος Πα-

πανδρέου. 

Ο βετεράνος της δεκαετίας 1940 Ιερολοχίτης Σγος Κων/νος

Κόρκας ετ Δ/τής Στρατιάς παρουσίασε κατά την διάρκεια του

ταξιδιού ορισμένους σταθμούς της καλυπτομένης περιόδου

δίνοντας έμφαση στη Μάχη της Φλωρίνης 12/2/1949 που

διέσωσε την πόλη από τη μετατροπή της σε πρωτεύουσα

της Κυβερνήσεως

του βουνού των

στασιαστών. Ο Κ.

Κόρκας υπηρε-

τών στην 3η Τα-

ξιαρχία του Στρα-

τού είχε εκπονή-

σει το σχέδιο

Αμύνης της πό-

λεως και επιπλέ-

ον είχε τεθεί επι-

κεφαλής του 14ου ΛΟΚ στην ανακατάληψη του Υψ. 1033 που

δεσπόζει της πόλεως.

Ο κεντρικός ομιλητής Κ. Κωστούλας κατά την παρουσίαση

του πανηγυρικού στάθηκε ιδιαιτέρως στον σχεδιασμό του

όλου πλέγματος των επιχειρήσεων 1949 του Ελληνικού

Στρατού εκ Νότου προς Βορράν και έκανε μνεία σε ρήσεις

του πολέμαρχου Στρατηγού Θ. Τσακαλώτου για τον Γράμμο

υψ. 2520.

Κλείνοντας το παρόν αφιέρωμα προσθέτουμε ότι κατά

γενική αποδοχή, η περιγραφόμενη επέτειος ήταν από τις κα-

λύτερες τόσο από πλευράς συμμετοχών όσο και από πλευράς

παλμού και εθνικής ανατάσεως, γι’ αυτό τα παραρτήματα

Ιωαννίνων – Καστοριάς, ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΑΑΣ και ο

έχων την επιμέλεια του ταξιδιού στο Γράμμο Αστ. Διευθυντής

Χ. Ντούφας απέσπασαν τα θερμά συγχαρητήρια των μετα-

σχόντων.

Ιωάννης Δάφνης
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Άρθρογραφία

Βέρνο ή Βίτσι. Ύψος 2128 μέτρα. Εδώ, στις υψιπετείς

κορυφές και στα ιστορικά περάσματα της πατρίδας μας,

που η υψηλοτέρα των αρετών κατοικεί, η αρετή της θυσίας,

δόθηκαν και έκλεισε η τελευταία πράξη, από τις πιο σφοδρές

μάχες των στρατιωτικών επιχειρήσεων 1946 – 1949.

Το κομβόι των προσκυνητών για το χώρο της τελετής έχει

από νωρίς ξεκινήσει. Η βυζαντινή πολιτεία της Καστοριάς,

χερσόνησος στη δική της λίμνη, απομακρύνεται σιγά-σιγά

καθώς προχωρεί η ανάβαση της δημοσίας οδού προς το

χώρο της τελετής. 

Η διαδρομή, 27 χιλιόμετρα, μας αποκαλύπτει μία-μία τις

ομορφιές της ορεινής φύσης. Τα πυκνά δάση δρυός και

οξιάς, με τα αλπικά ενδιάμεσα λιβάδια και το λίκνισμα των

«κορμιών» τους, το θρόι-

σμα των φύλων της αγέ-

ρωχης υψηλής χλωρίδας,

μυστηριακά θα έλεγε κα-

νείς συνεπαίρνουν την

καρδιά και το νου. Το χρώ-

μα του τοπίου σε φέρνει

σε άλλες εποχές, που η

αρετή της θυσίας ήταν

μέλημα και βίωμα καθη-

μερινό. Είναι, που η αν-

θρώπινη ιστορία, σε αυτόν τον ατμοσφαιρικό κόσμο, που το

φυσικό σκηνικό δημιουργεί, άφησε το δικό της ανεξίτηλο

χρώμα. 

Εφέτος ιδιαίτερα πολυπληθείς οι παρευρισκόμενοι στο

χώρο της τελετής, με ΙΧ επιβατικά οχήματα. Χίλιοι πεντακόσιοι

περίπου οι προσκυνητές, λες κι από ένστικτο γνώριζαν ότι οι

δάφνες της δόξας, δεν ανήκουν μόνο στους νεκρούς μαχητές.

Μοιράζονται επάξια κι αυτοί με την παρουσία τους, τη θυσία

αυτών που τιμούν.

Ο περήφανος ναΐσκος του Αγ. Γεωργίου του Βιτσίου του

Ελευθερωτή, έδωσε τη μεγαλοπρέπεια μα και απέπνεε το

σεβασμό φροντίδας που αρμόζει εκεί ψηλά. Ο περίβολος

ομοίως καθαρός. 

Οι σημαίες της γαλανόλευκης ανηρτημένες δημιουργούσαν

κλίμα ευλάβειας και ψυχικής ανάτασης.

Το μνημείο για την επιμνημόσυνη δέηση, λιτό, αγέρωχο

και με τη δική του υποβλητική μεγαλοπρέπεια, να αντέχει και

να εκπέμπει την αρετή της θυσίας σε πείσμα των καιρών, δέ-

χτηκε όλους τους προσκυνητές. 

Ο πατέρας Σταύρος παλαιός καταδρομέας και μέλος της

ΛΕΔ Καστοριάς πάντα παρών. Οι επίσημοι στην εξέδρα με

τον αντιπρόεδρο της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγο ε.α. κ. Ροζή Βασίλειο,

τον Αντιστράτηγο κ. Παρασκευόπουλο Ηλία, εκπροσώπους –

βουλευτές  του εθνικού και του

ευρωπαικού κοινοβουλίου, το

Σχη ε.α. κ. Συναδινό Πλατή, κα-

ταδρομέα, που πρώτος με την

διμοιρία του, κατέλαβε την κο-

ρυφή του Βιτσίου, Μακεδονο-

μάχους και τον πρόεδρο ανα-

πήρων θυμάτων Δυτικής Μα-

κεδονίας.

Η επιμνημόσυνη δέηση και

όλη η τελετή, με το καλωσόρι-

σμα του προέδρου του τοπικού

Παραρτήματος Καστοριάς και

το χαιρετισμό του κ. Αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Βα-

σίλειου Ροζή, και την ομιλία του κεντρικού ομιλητή και προ-

έδρου του Παραρτήματος Καστοριάς Υπτγου ε.α. κ. Τζωρ-

τζόπουλου Ηλία, συνεχίστηκε με σεμνότητα και σιωπηρό εν-

θουσιασμό, και έκλεισε με την κατάθεση στεφάνων και την

ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. 

Η φύση επούλωσε τις πληγές, που στον ορεινό όγκο

άφησαν οι φονικές σώμα με σώμα μάχες των επιχειρήσεων

τότε και οι χιλιάδες νεκροί, που εδώ στα αιματοβαμμένα

χώματα της Ελλάδος αγωνίστηκαν με ανδρεία και αρετή. Θυ-

γατέρες τους η δόξα και η τιμή. Αν η στάση αυτή τηρηθεί με

συνέπεια είναι σίγουρο ότι η πατρίδα μας θα γίνει καλύτερη.

Αν η στάση αυτή τηρηθεί από όλους τους λαούς, είναι

σίγουρο ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος.

Είναι αυτό που η πατρίδα μας μπορεί να προσφέρει.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1946 – 1949

ΒΙΤΣΙ 2016:

ΓΡΑΜΜΟΣ 2016:

«Δεν καταστρέφονται κι ας γίνουν χώμα οι σάρκες.

Ιερουργείται στο διηνεκές το μυστήριο της θυσίας

όλων των αφανών ηρώων»
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Τιμητική εκδήλωση από την Ένωση

Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού


