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εβαστοί και τιμημένοι Ριμινίτες, πολεμιστές

της 3 Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, κυρίες

και κύριοι. Συγκεντρω-θήκαμε σήμερα στο

Ελληνικό κοιμητήριο του ΡΙΤΣΙΟΝΕ, για να απο-

τίσουμε φόρο τιμής στους 116 αθάνατους νε-

κρούς της Ταξιαρχίας, που έχασαν τη ζωή τους

για να εκπληρώσουν τα πανανθρώπινα ιδανικά

της φυλής.

Αποτελεί ύψιστη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη

για μένα να στέκομαι εδώ μπροστά σας, ως ο

τωρινός Δκτής της 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας Ρίμινι,

που εδρεύει στην ακριτική μας Θράκη, εκτε-

λώντας και σήμερα αποστολές και έργα αντάξια

της ιστορίας της.

Μιας Ταξιαρχίας ένδοξης και τιμημένης μέσα

στις 10ετίες, με τους αγώνες όχι μόνον του μα-

χόμενου Ελληνισμού, αλλά και στην υπηρεσία

των διαχρονικών αξιών και των πανανθρώπινων

ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και

της Αξιοπρέπειας του Ελληνικού λαού.

Για όλους εμάς τους νεότερους, η μνήμη των

προγόνων μας και των αγώνων τους, είναι όχι

μόνον μια ιερή και αδιατίμητη παρακαταθήκη

από το παρελθόν, αλλά κυρίως μια φωτεινή

πηγή ζωής και έμπνευσης για το μέλλον μας,

ατομικό και συλλογικό. Οι Ριμινίτες μαχητές, πε-

σόντες και επιζώντες, είναι για μας ένα Υψηλό

Πρότυπο Ηθικής Ζωής, και ελπίζουμε όλοι μας,

να είμαστε αντάξιοι συνεχιστές τους, τόσο σε

περιόδους ειρήνης, όσο και σε περίοδο επιχει-

ρήσεων.

Με αυτή λοιπόν τη βαριά κληρονομιά, βρίσκομαι

εδώ μαζί σας, στον καθαγιασμένο αυτό τόπο,

του φίλου, γείτονα και συμμάχου Ιταλικού λαού,

αναλαμβάνοντας τη μεγάλη ευθύνη αλλά και

την ύψιστη τιμή, εκφώνησης του Πανηγυρικού

της Επετείου, για τη δράση της Ταξιαρχίας και

την αυτοθυσία των αξιωματικών, υπαξιωματικών

και οπλιτών της.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να θυμηθούμε

σύντομα τα ιστορικά γεγονότα της δράσης της

Ταξιαρχίας, στη διάρκεια του Β’ΠΠ.

Η Ελλάδα του ‘40, πιστή στις παραδόσεις χι-

λιετιών, θα πει ΟΧΙ στην ανελευθερία και τον

ολοκληρωτισμό και θα πληρώσει ακριβότατο

τίμημα σε ανθρώπινο αίμα, για τους μεγάλους

αγώνες της.

Οι Έλληνες μαχητές θα πολεμήσουν γενναία,

αλλά οι πανίσχυρες ατσάλινες ορδές του εχθρού,

θα καταπατήσουν τα ιερά μας χώματα. 
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προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 
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Ο συνδικαλισμός
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παλικαριού

Παραρτήματα
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Συνέχεια στη σελίδα 6

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ ότι, η Ένωση με την

ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Επετείου για την 28η Οκτ.1940,

διοργανώνει την 27η Οκτ. 2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρας 18.00-

21.00,στο Πολεμικό Μουσείο  εορταστική εκδήλωση.

Ομιλητής θα είναι ο Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Χρήστος  Μπολώσης.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ για την συμμετοχή τους,

προκειμένου να τιμηθούν οι

προγονοί μας, οι οποίοι με τον

άφθαστο Ηρωισμό τους, ανάγ-

κασαν τις σημαντικότερες προ-

σωπικότητες της εποχής να εκ-

φράσουν τον θαυμασμό  τους,

για την ανδρεία τους αλλά και

την περιφρόνησή τους προς

τον θάνατο. Ο ηρωισμός αλλά

και η αντίσταση του ελληνικού

λαού είχαν ως τελικό αποτέ-

λεσμα την νικηφόρα έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Για το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.

Ο πρόεδρος

Υπτγος ε.α. Ε.Ν.Δανιάς.

Ο εορτασμός της 

Εθνικής Επετείου της 

28ης Οκτ. από την Ε.Α.Α.Σ

27 Οκτ. 2016

72η επέτειος της 
Μάχης του ΡΙΜΙΝΙ

Ομιλία του κ. Ταξχου Νικόλαου Παναγόπουλου 

Διοικητή 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας “ΡΙΜΙΝΙ”

ΣΠΑΘΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ  10/9/2016

Εκδήλωση του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Πολεμιστών 

ΕΛΔΥΚ 74

Ομιλία του προέδρου της ΕΑΑΣ 

Υπτγου Ε. Δανιά
σελ 4



Με αφορμή την πρόσκληση της ΕΑΑΣ

για την 72η επέτειο της Μάχης του

ΡΙΜΙΝΙ θα ήθελα επιγραμματικά και δι’

ολίγων να υπενθυμίσω τα της συγκρο-

τήσεως και της προσφοράς της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας. 

Δυστυχώς τα επανειλημμένα κινήματα του Κ.Κ.Ε Μέσης

Ανατολής και ιδιαίτερα αυτό του Απρ.1944 έβαλαν σε

κίνδυνο όχι μόνο την τιμή και το μέλλον της Πατρίδος μας,

αλλά στέρησαν την μεγάλη ηθική ικανοποίηση να εισέλθουν

οι Έλληνες πρώτοι στην Ρώμη, όπως το είχε υποσχεθεί ο

ΤΣΩΡΤΣΙΛ. Επίσης η Χώρα μας νικήτρια του Β’.Π.Π δεν

μπόρεσε να εμφανιστεί και να διεκδικήσει την αυτοδιάθεση

του λαού της Κύπρου και των Ελλήνων της Β. Ηπείρου,

αλλά και την άμεση καταδίκη από τους συμμάχους της δη-

μιουργίας από τον ΤΙΤΟ του λεγομένου κράτους της «Μα-

κεδονίας».

Η δημιουργία της Ταξιαρχίας του ΡΙΜΙΝΙ συνδέεται με τα

θλιβερά γεγονότα της Μ. Ανατολής την διάλυση των Ε.Δ.,

έθεσαν σε κίνδυνο τον αγώνα κατά του Φασισμού και Να-

ζισμού. Έτσι λοιπόν στο συνέδριο του Λιβάνου την 17ηΜαίου

1944 αποφασίστηκε, και προ της τραγικής καταστάσεως

που αντιμετώπιζε η Ελλάδα η Κυβέρνηση συνεργασίας με

πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου, όλα τα κόμματα και

όλες οι αντάρτικες ομάδες αποφασίζουν την επαναφορά

της πειθαρχίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Μ. Ανα-

τολής υπό την Σημαία της Ελληνικής Πατρίδος. 

Την 3η Ιουν.1944 με διαταγή τη IX Βρετανικής Στρατιάς

συγκροτήθηκε η 3η Ορεινή Ταξιαρχία με πειθαρχικούς

Αξκούς και οπλίτες των Ι και ΙΙ Ταξιαρχιών καθώς και υπο-

λοίπων συγκροτημάτων και μονάδων της Μ.Ανατολής.

Στη συνέχεια η Ταξιαρχία και μετά την άφιξή της επί

Ιταλικού εδάφους είχελαμπρή και ένδοξη πορεία, όπως

αναφέρεται και στην ομιλία του νυν Διοικητού Ταξχου Πα-

ναγόπουλου (σελ.1&6 )

Την 16η Οκτ.1944, διετάχθη η αντικατάσταση της Ταξιαρχίας

και ο επαναπατρισμός της.

Την 19η Οκτ. η Ταξιαρχία μετέβη στο κοιμητήριο και εκτέ-

λεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πε-

σόντων συμπολεμιστών τους. Την επομένη ο Διοικητής

της 2ης Νεοζηλανδικής Μεραρχίας Αντγος Sir Bernard Frey-

bergk V.C εξέδωσε ειδική Ημερήσια Διαταγή προς τιμήν

της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα λόγω των συνεχών κινημάτων

δεν ήταν και η καλύτερη, πράγμα που οδήγησε τον Διοικητή

της Ταξιαρχίας προ της αποβιβάσεως στο Λιμάνι του Πειραιά,

να απευθύνει συγκινητική έκκληση προς το προσωπικό της

Ταξιαρχίας τονίζοντας από μικροφώνου ότι «Αξιώ σεβασμό

προς τον αξιότιμο Ελληνικό Λαό και υπομονή προς πάσαν

πρόκλησιν, οποθενδήποτε προερχομένην» Επίσης ανακοι-

νώθηκε μήνυμα του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ με σύσταση την

μη ανάμειξη στην πολιτική και τον σεβασμό προς τις

Διαταγές της Κυβερνήσεως.

Η Ταξιαρχία την 8η Νοε 1944 αποβιβάστηκε στον Πειραιά

και διανυκτέρευσε στο ύπαιθρο στον χώρο προ της Εκκλησίας

του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι. Το πρωί της επομένης

μεταφέρθηκε με οχήματα στο ΡΟΥΦ ,απ’ όπου και ξεκίνησε

παρέλαση μέσω της οδού Πειραιώς - Ομόνοια – Πανεπι-

στημίου (Τράπεζα Ελλάδος)-Γουδί.Την Ταξιαρχία στην

πλατεία Ομονοίας την υποδέχθηκε ο Στρατηγός Παυσανίας

Κατσώτας και στην Τράπεζα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός

Γ.Παπανδρέου, ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ, ο Αρχηγός του ΓΕΣ,

Στρατηγός Βεντήρης και ο Στρατηγός Οθωναίος. Στην υπο-

δοχή ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Η Ελλάς δι’ υμών επανηύρε

την θέσιν μεταξύ των συμμάχων την οποία είχεν απωλέσει.

Σας ευχαριστώ» Κατά δε την κίνησή της προς το ΓΟΥΔΙ

πλήθος κόσμου επευφημούσε και τους έρανε με ροδοπέ-

ταλα.

Εν κατακλείδι η συμβολή της Ταξιαρχίας του ΡΙΜΙΝΙ στην

Ελευθερία της Ελλάδος ήταν και είναι ανυπολόγιστη.

Επίσης στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησα και την

ΕΑΑΝ και κατέθεσα στεφάνι.

EΘNIKH HXΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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
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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

- Υπτγος (ΠΒ) ε.α. Μαρινόπουλος Γε-

ώργιος του Δούκα. Απεβίωσε στις 31/8/1

και ενταφιάσθηκε στις 2/9/16 στο Νε-

κραφείο Ζωγράφου.

- Ανχης (ΤΧ) ε.α. Τίγκας Χρήστος. Απε-

βίωσε στις 22/8/16 και ενταφιάσθηκε στις

23/8/16 στην Καρδίτσα.

- Ανχης ε.α Σαραφίδης Γεώργιος του

Κων/νου. Απεβίωσε στις 22/9/16 και εν-

ταφιάσθηκε την επομένη στα Περίχωρα

Δράμας.

- Υπλγος (ΠΖ) ε.α. Παϊπάης Βάιος. Απε-

βίωσε στις 22/7/16 και ενταφιάσθηκε στις

23/7/16 στον Αγ. Γεώργιο Φερρών Μα-

γνησίας.

- Ταξχος (Ο) ε.α. Ζερβουλάκος Σταύρος

του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 15/8/16

και ενταφιάσθηκε στις 17/8/16 στο Κοι-

μητήριο Βύρωνα.

-Λγός (ΠΖ) ε.α. Μαντάς Παρασκευάς

του Ευθυμίου. Απεβίωσε στις 4/8/16.

- Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Παπαδόπουλος Χρή-

στος. Απεβίωσε στις 6/8/16 και ενταφιά-

σθηκε στις 8/8/16 στο Κοιμητήριο Χαλκί-

δας.

- Ανχης ε.α. Πολύζος Νικόλαος του Γε-

ωργίου. Απεβίωσε στις 2/7/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 3/7/16 στο κοιμητήριο Δο-

μοκού.

- Ανχης (ΔΒ) ε.α. Τσιμιακάκης Ηλίας.Απε-

βίωσε στις 6/8/16 και ενταφιάσθηκε την

επομένη στην Κύμη Ευβοίας.

- Τχης (ΠΖ) ε.α. Μαλάμης Δημήτριος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 22/9/16 και

ενταφιάσθηκε στη Χαλκίδα.

- Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Ξερογιαννάκης Σπυ-

ρίδων. Απεβίωσε στις 19/9/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 20/9/16 στο κοιμητήριο

του Αγ. Λουκά Χανίων.

- Αντγος (ΜΧ) ε.α. Χρυσόγελος Από-

στολος, ΣΣΕ 48. Απεβίωσε στο Laguna

Woods  την 19/9/2016 και ενταφιάσθηκε

στις 24/9/16 στο κοιμητήριο Rose Hills

της ενορίας Ι.Ν. Αγίου Παύλου στην Κα-

λιφόρνια των ΗΠΑ.

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ

1. Σας αποστέλλουμε, σε φω-

τοαντίγραφο, το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ

Β’ 3049/23 Σεπ 2016, στο οποίο

δημοσιεύτηκε η (β) σχετική Κοι-

νή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

των κ. Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών και Υπουργού Εθνι-

κής Άμυνας με Αιρθμό Διαδι-

κτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):

66ΓΝ6-3Η9, που αφορά στην

τροποποίηση της (α) όμοιας

ΚΥΑ.

2. Ειδικότερα, με την ως άνω

τροποποίηση που αφορά στο

Βοήθημα Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

(ΒΟΕΑ), καθορίζεται ότι:

«Για τους δικαιούχους, οι

οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση

από 1-1-2016 έως 31-12-2016

και δεν τους έχει καταβληθεί το

εν λόγω Βοήθημα, τότε το ύψος

αυτού δεν δύναται να είναι μι-

κρότερο του ποσού εκείνου

που προκύπτει βάσει της τιμής

μεριδίου του μερίσματος του

έτους 2011».

3. Παρακαλούμε για τις ενέρ-

γειές σας.

4. Με μέριμνα των ΣΧΗΜ/ΔΟΙ,

η παρούσα να κοινοποιηθεί στις

Μονάδες-Υπηρεσίες αρμοδιό-

τητάς τους, ώστε να λάβουν

γνώση όλοι οι μέτοχοι του ΜΤΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ
Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι η Υπηρεσία Οικονο-

μικού του ΕΚΕΜΣ μας ενημέρωσε πως κατόπιν από-

φασης του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ και για καλύτερη εξυπηρέτηση

των δικαιούχων,το ωράριο λειτουργίας των κατα-

στημάτων του ΕΚΕΜΣ τροποποιείται όπως παρακά-

τω:

Εφαρμογή του νέου ωραρίου από την Τρίτη, 1

Νοε 2016.

Τονίζεται επίσης ότι δεν θα υπάρχει πλέον μεταβολή

του ωραρίου με βάση τα εκάστοτε εποχικά κριτήρια

(θερινό -χειμερινό) και θα παραμένει το ίδιο.

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 13:30-20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 13:30-20:30

ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30-20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-17:00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ 

Αλλαγή Ωραρίου ΕΚΕΜΣ
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ενημέρωση

Με αφορμή σχολιασμούς και παρά-

πονα μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι κάθε

χρόνο παραθερίζουν στο ΚΑΑΥ οι ίδιοι

και οι ίδιοι και μάλιστα περισσότερες

της μία φορές, επισημαίνονται τα εξής:

1. Η ΕΑΑΣ μετά τη διαταγή που εκδί-

δεται από την ΑΣΔΥΣ περίπου το μήνα

Μάρτιο ή Απρίλιο εκδίδει ανακοίνωση

την οποία αναρτά στον πίνακα ανακοι-

νώσεων, στην ιστοσελίδα της και την

δημοσιεύει στην Εθνική Ηχώ, συγκροτεί

επιτροπή η οποία συγκεντρώνει τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά και βάσει του

προγράμματος προβαίνει στην κατανομή

παραθερισμού ανάλογα με τα μόρια

ενός εκάστου, με βάση τα καθοριζόμενα

στην Πα. Δ 9-24 του ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, στις

αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΣ καθώς και την

Yπουργική Aπόφαση που έχει δημοσι-

ευτεί Φ.Ε.Κ 1139Β/3/6/2011.

2. Η κατανομή των δικαιούχων στις

παραθεριστικές σειρές πραγματοποιείται,

ανάλογα με τα εκάστοτε διατιθέμενα

από την ΑΣΔΥΣ οικήματα.

3. Για κάθε παραθεριστική σειρά πέραν

των αρχικώς επιλεγέντων ορίζεται και

αριθμός αναπληρωματικών κατά αύ-

ξοντα αριθμό των μορίων, για την κά-

λυψη των κενών που θα δημιουργηθούν

από ακύρωση ή μη παρουσίαση για

παραλαβή του οικήματος, καθώς και

κάλυψη των κενών που πιθανόν να

προκύψουν από τα εν ενεργεία στελέχη

και τα οποία ενδέχεται να μας διαθέσει

η ΑΣΔΥΣ.

4. Πέραν αυτού οι ανήκοντες στις

λεγόμενες ειδικές κα-

τηγορίες (Α.Μ.Ε.Α- Πολύτεκνοι - Μονο-

γονεϊκές οικογένειες, κ.λ.π) παραθερί-

ζουν κάθε χρόνο σε εκτέλεση της Υ.Α

Φ.Ε.Κ 1139 /3/6/2011.

5. Παρουσιάζεται όμως το φαινόμενο

οι αναπληρωματικοί να μην δείχνουν

το ανάλογο ενδιαφέρον για την κάλυψη

των κενών από την επομένη με χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα σε τηλεφωνικές

κλήσεις για παραθερισμό οι απαντήσεις

να είναι «έχασα μια μέρα», «είμαι στο

χωριό», «δεν ενδιαφέρομαι», κλπ.

6. Η ΑΣΔΥΣ διαθέτει τα κενά που δη-

μιουργούνται σε όσους προσέρχονται

στο ΚΑΑΥ, το απόγευμα της ημέρας

προσέλευσης ή την επομένη. Σκοπός

είναι να διατεθούν όλα τα οικήματα σε

δικαιούχους έστω και αν παραθέρισαν

και δεύτερη ή ακόμη και τρίτη φορά.

7. Η ΕΑΑΣ αντιμετωπίζει όλα τα μέλη

της ισότιμα, αλλά δεν μπορεί να αφήσει

ασχολίαστο το γεγονός ότι «πολλοί συ-

νάδελφοι» οι οποίοι κατέθεσαν δικαιο-

λογητικά στην ΕΑΑΣ και οι οποίοι δεν

επελέγησαν λόγω μορίων ή επελέγησαν

σε κάποια παραθεριστική σειρά να πα-

ραθερίζουν μετερχόμενοι άλλους τρό-

πους στις σειρές αιχμής. Μάλιστα δε

προσέρχονται στην ΕΑΑΣ και υποβάλ-

λουν αναφορές να μην τους υπολογι-

στούν τα μόρια του παραθερισμού, επι-

δεικνύοντας την προς τον συνάδελφο

αλλλεγγύη τους.

Εκ της ΕΑΑΣ

Γνωρίζουμε στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. σε

συνέχεια της από 22Σεπ 2016 υπ’

αριθμ. 14 ανακοίνωσής μας που αφορά

την μηνιαία εισφορά των 0,20 € του άρθρου

102 του ν.4387/16 και λόγω της συγκεχυ-

μένης αρχικής απάντησης του Γ.Λ.Κ., ότι η

Ε.Α.Α.Σ επισκέφθηκε εκ νέου διά εκπρο-

σώπου της το αρμόδιο γραφείο του Γ.Λ.Κ.

προς παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων.

Επίσης διευκρινίζουμε ότι η μηνιαία αυτή

εισφορά παρακρατείται από τις καταβαλ-

λόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται

στον λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής

(Ν.4114/13, άρθρο 34).

Η αρμόδια υπάλληλος απάντησε ρητά

ότι από τις προβλέψεις του νόμου δεν

εξαιρείται καμία ομάδα συνταξιούχων και

πρότεινε να επισκεφθούμε τον Ο.Α.Ε.Δ για

περαιτέρω διευκρινήσεις, καθόσον στον

υπόψη Οργανισμό υπάγεται ο λογαριασμός

κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου για την

λειτουργία του λογαριασμού κοινωνικής

πολιτικής συγκροτείται  11 μελής επιτροπή

αποτελούμενη από τους:•Διοικητή του

Ο.Α.Ε.Δ.

•Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθ-

μους αναπληρωτές από την ΓΣΕΕ.

•Τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθ-

μους αναπληρωτές από τον ΣΕΒ.

•Εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ.

•Εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ

•Επιπρόσθετα, Δύο (2) εμπειρογνώμονες

που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εργασίας.

Κατόπιν αυτού, στο αμέσως επόμενο

χρονικό διάστημα αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α.Σ

θα επισκεφθεί τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ

προκειμένου να παρασχεθούν οι κατά την

άποψή μας απαραίτητες διευκρινίσεις σχε-

τικά με την διαδικασία και τον τρόπο που ο

ΟΑΕΔ προτίθεται να εφαρμόσει την σχετική

διάταξη του νόμου.

Επιπροσθέτως και αναλόγως των νέων

δεδομένων θα απαιτηθεί από την Ε.Α.Α.Σ.

η πραγματοποίηση συναντήσεων με στε-

λέχη κυρίως του ΥΠΕΚΑ  και του Γ.Λ.Κ για

την εκατέρωθεν ενημέρωση επί των θε-

μάτων που πρέπει να διασαφηνιστούν πε-

ραιτέρω, από τα οποία ενδέχεται να προ-

κύψει η αναγκαιότητα  νομοθετικών πα-

ρεμβάσεων επί των ήδη ψηφισθέντων δια-

τάξεων. 

Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι είναι υπό-

χρεοι στην εν λόγω παρακράτηση εφόσον

δεν υποβάλουν την προβλεπόμενη εκ του

νόμου υπεύθυνη δήλωση εξαίρεσής τους

προς το Γ.Λ.Κ. ή τα κατά τόπους γραφεία

του σε κάθε Περιφέρεια.

Η Ε.Α.Α.Σ ως ο κατ’ εξοχήν θεσμικός φο-

ρέας που εκπροσωπεί το όλον στο χώρο

των εν αποστρατεία Αξιωματικών του Σ.Ξ

αλλά και τμήματος των Σ.Α, θα συνεχίσει

τις προσπάθειες για την προάσπιση των

συμφερόντων των μελών της και για οι-

αδήποτε επί του θέματος εξέλιξη θα σας

κρατά ενήμερους μέσω της ιστοσελίδας,

της εφημερίδας και των Παραρτημάτων

μας.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

Σας γνωρίζουμε με την υπ’ αριθμόν 3949/2010 απόφαση

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύθηκε η

«ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ε.α. -ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ», με έδρα την Αθήνα,

που φιλοξενείται στο κτίριο του Π.Ν. (Δ.Δ.Μ.Ν), στην

πλατεία Κλαυθμώνος και λειτουργεί βάσει των Διατάξεων

του Αστικού Κώδικα, έχοντας σαφή ανθρωπιστικό ΜΗ ΚΕΡ-

ΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αποστολή της είναι η βοήθεια και

η συμπαράσταση-αλληλεγγύη, όπου απαιτείται, στα χίλια

πεντακόσια (1500) και πλέον μέλη της Οίκοι, Νοσοκομεία,

Ιδρύματα στους εγχειριζόμενους στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. στη

Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική Ενόπλων Δυνάμε-

ων.

2. Στο πλαίσιο αναπτύξεως της «ΕΝΩΣΗΣ» ανοίξαμε δύο

(2) Τράπεζες Αίματος, που ήδη λειτουργούν ικανοποιητικά

με το όνομα «Άγιος Νικόλαος» στο α) «Γενικό Κρατικό Νο-

σοκομείο Αθηνών» στη Λεωφ. Μεσογείων και β) «Νοσοκομείο

Ελπίς» στην Αθήνα, απ’ όπου λαμβάνουμε το αίμα και το

προσφέρουμε στους αναξιοπαθούντες, νοσηλευομένους

Συναδέλφους-Συνανθρώπους μας, κατά προτεραιότητα

στους εγχειριζόμενους καρδιοπαθείς, όπου κάθε επέμβαση

καρδιάς απαιτεί οχτώ (8) με δέκα (10) φιάλες/μονάδες αί-

ματος.

3. Σήμερα είμαστε στη Διαδικασία να ανοίξουμε και

τρίτη Τράπεζα Αίματος στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ». Η τρίτη Τράπεζα Αίματος απαιτείται γιατί κανένα

κρατικό νοσοκομείο δεν δύναται να αποδώσει άμεσα 8-

10 φιάλες/μονάδες αίματος που εμείς έχουμε ανάγκη

εκείνη την έκτακτη στιγμή του συνανθρώπου-συναδέλφου

μας είτε εν ενεργεία είτε αποστράτου. Συνεπώς μπορούμε

να παίρνουμε τρεις μονάδες/φιάλες από κάθε Τράπεζα

Αίματος και να έχουμε άμεσα εννέα (9) μονάδες αίματος

στη διάθεσή μας.

4. Ενισχυτικώς το ΓΕΝ/Β3 με το υπ’

αριθμόν Φ.440.1/48/2012 από 19 Ιουν.

2012 έγγραφό του μας γνώρισε ότι

στο πλαίσιο αρωγής και προσφοράς

στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαιτέρως

σε Απόμαχους Συναδέλφους, ενέκρινε

τη δυνατότητα εγγραφής των εν ενερ-

γεία Στελεχών του στην «ΕΝΩΣΗ» μας.

5. Επίσης το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΟΥ ΣΩ-

ΜΑΤΟΣ με το υπ’ αριθμόν φ.211.5 από

14-12-2012 έγγραφό του μας γνώρισε

ότι δεν έχει καμία αντίρρηση για την

εγγραφή και εν ενεργεία στελεχών

οποιουδήποτε βαθμού του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ «ΕΝΩΣΗ» μας.

6. Μέχρι σήμερα έχουμε συλλέξει

πάνω από διακόσιες (200) φιάλες/μο-

νάδες αίματος και έχουμε προσφέρει

στα μέλη μας τις εκατόν ογδόντα δύο (182), αριθμός που

δείχνει τη μεγάλη ανάγκη για αίμα. Από την εμπειρία των

πέντε (5) χρόνων λειτουργίας των Τραπεζών Αίματος,

διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται κάθε μήνα πάνω από δέκα

(10) φιάλες/μονάδες αίματος, αριθμός που αυξάνεται συ-

νεχώς λόγω αυξήσεως των μελών μας.

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

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

διάθεση φιαλών/μονάδων αίματος για την αντιμετώπιση

των εκτάκτων καρδιακών επεμβάσεων και τη διάσωση

των πασχόντων Ανήμπορων Συναδέλφων-Συνανθρώπων

μας εκείνη τη δύσκολη στιγμή.

8.Ύστερα από τα παραπάνω και με εμπειρία λειτουργίας

5 χρόνων της Ενώσεώς μας, παρακαλούμε όπως δημοσι-

εύσετε στην έγκριτη εφημερίδα σας και ανάρτηση στην

ιστοσελίδα σας, όποιος συνάδελφος της Ε.Α.Α.Σ. θέλει να

εγγραφεί μέλος μας και θα έχει όλα τα προνόμια της

Ενώσεώς μας.

9. Σε περίπτωση επικοινωνίας σας τα στοιχεία μας είναι

«ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Ν. - Λ.Σ. ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ»

Παπαρρηγοπούλου 2, 

Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα τ.κ. 10561,

Κτίριο Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Δ.Μ.Ν.)

-Γραφείο 308, 2ος όροφος

Ώρες γραφείου: 

Δευτέρα-Παρασκευή πρωινές ώρες 10:00-14:00

Τηλ. γραφείου/ Fax: 210-3368569

Κινητά: 6944 666804, 6909 934199, 6977 779967 

λειτουργούν 24 ώρες κάθε μέρα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(email): info@kardiamou.gr - 

Ιστοσελίδα (site): www.kardiamou.gr

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης»

Ίδρυση της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ε.α. - 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ»

Ενημέρωση - Πρόσκληση

Επισημάνσεις σχετικά 

με το παραθερισμό στα ΚΑΑΥ

Ενημέρωση σχετικά 

με την μηνιαία εισφορά 

του 0,20 του αρ.102

Κατόπιν επιστολής του Διευθυντού

του Σ.Γ του Προέδρου της Δημο-

κρατίας, προς τον υποφαινόμενο,

μπορούν τα μέλη της ΕΑΑΣ την πρώ-

τη Κυριακή εκάστου μηνός μέχρι

τον μήνα Ιούνιο του 2017, να παρα-

κολουθήσουν εκ των έσω την δια-

δικασία της προετοιμασίας των ευ-

ζώνων για την επίσημη τελετή της

αλλαγής της φρουράς στο Μνημείο

του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι επισκέπτες θα έχουν την δυ-

νατότητα να παρακολουθήσουν τα

παρακάτω:

-Διαδικασία ντυσίματος με την επί-

σημη ευζωνική στο-

λή.

- Την παράταξη και επι-

θεώρηση των διμοιριών στο προ-

αύλιο του στρδου.

- Την παρέλαση των ευζώνων μέ-

χρι το Μνημείο του Άγνωστου Στρα-

τιώτη.

-Την επίσημη τελετή αλλαγή της

φρουράς.

Πέρας προσελεύσεως 09.30 .

Δηλώσεις επιθυμίας από Δευτέρα

έως Τετάρτη από 10.00-13.000 στο

τηλ.210 7228300

Εκ της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Εκδηλώσεις

Αιδεσιμώτατε,

Εξοχώτατε κύριε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας,

Κύριε Δήμαρχε,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι εκπρόσωποι φορέων της

τοπικής κοινωνίας,

Γενναίοι πολεμιστές υπερασπιστές του Στρατοπέδου

της ΕΛΔΥΚ το 1974

Κυρίες και Κύριοι, ευλαβείς προσκυνητές των ηρωϊκών

υπερασπιστών του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ κατά την

περίοδο της Τουρκικής εισβολής το 1974.

Θέλω εκ βαθέων να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και

τους διοργανωτές για την εξόχως τιμητική πρόσκληση

προς την ΕΑΑΣ, αλλά και προς εμένα και η οποία με

τιμά όλως ιδιαιτέρως. Η ΕΑΑΣ είναι ΝΠΔΔ και εκπροσωπεί

όλους τους εν αποστρατεία Αξκούς του Σ.Ξ & της

πρώην Χωροφυλακής και προαιρετικά

τους εν αποστρατεία Αξκούς της ΕΛ.ΑΣ

που λαμβάνουν μέρισμα από το Μ.Τ.Σ

Προτού προχωρήσω να αναφέρω

χρήσιμα Ιστορικά στοιχεία για την ΕΛΔΥΚ. 

Το ρητό της ΕΛΔΥΚ είναι «το όμαιμόν

τε και ομόγλωσσον και ομόθρησκον και

ομότροπον»

Η ΕΛΔΥΚ συγκροτήθηκε στον Άγιο Στέ-

φανο Αττικής την 20η Νοε.1959 μετά

την υπογραφή της συνθήκης εγκαθί-

δρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας,

αποβιβάστηκε δε στο Λιμάνι της Αμμο-

χώστου με το αρματαγωγό «ΑΛΙΑΚΜΩΝ»

την 16η Αυγ.1960 και στρατοπέδευσε

στην περιοχή ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ στην Δυτική

Πλευρά της Λευκωσίας και υπήχθη στο

3μελές στρατηγείο που αποτελείτο από αξκούς της

Βρετανίας Τουρκίας και Ελλάδος.

Η ΕΛΔΥΚ εθεωρείτο και συνεχίζει να θεωρείται αν όχι

η πιο μάχιμη μία από τις πιο μάχιμες μονάδες του

Στρατού μας. Σήμερα η δύναμή της είναι περίπου 1.000

αξκοί και οπλίτες, οι οποίοι αναλόγως των ειδικοτήτων

τους είναι κατανεμημένοι στα Τάγματα που εδρεύουν

στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας. Χαίρει δε εκτι-

μήσεως και σεβασμού από το σύνολο των Κυπριακού

Ελληνισμού.

Εκ προοιμίου θέλω να διευκρινίσω ότι η ΕΑΑΣ δεν

υπηρετεί καμία απολύτως σκοπιμότητα είναι υπεράνω

και έξω από τα πολιτικά κόμματα τα οποία σέβεται και

τιμά ως πυλώνες της Δημοκρατίας μας, δεν πολιτικολογεί

και προσπαθεί να είναι χρήσιμη σε όλους τους ε.α

αξκούς των Ε.Δ &των Σ.Α, αλλά και προς τα μέλη των

οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων.

Είμαι απόφοιτος της ΣΣΕ της τάξεως του 1973 και τα

γεγονότα της ΚΥΠΡΟΥ με βρήκαν να υπηρετώ στο ΚΕΠΒ

στην ΘΗΒΑ. Μάλιστα με άλλους δύο συναδέλφους

πήρα Διαταγή από τον Διοικητή μου να μεταβώ στο

φρουραρχείο Θηβών, για την κατανομή των εφέδρων

γιατί στο μεταξύ είχε διαταχθεί γενική επιστράτευση,

συνεπεία της Τουρκικής εισβολής στην ΚΥΠΡΟ, που

προήλθε από πραξικόπημα για την ανατροπή του νόμιμα

και  δημοκρατικά εκλεγμένου ΠΡΟΈΔΡΟΥ της Κυπριακής

Δημοκρατίας και την οποία  η ΤΟΥΡΚΙΑ δικαιολόγησε

λόγω του δήθεν κινδύνου που διέτρεχαν οι Τ/Κ καθότι

ήταν εγγυήτρια δύναμη, όπως άλλωστε είναι και η

Χώρα μας, αλλά και η Μ. Βρετανία. Η ΕΛΔΥΚ μαζί με την

Εθνική Φρουρά δυστυχώς συμμετείχε.

Καθ’ όν χρόνο βρισκόμουν στο Φρουραρχείο Θηβών

ειδοποιήθηκα να επανέλθω στο στρδο γιατί έπρεπε να

μου χορηγηθεί φάκελος «γ» και να παρουσιαστώ στην

106 Μ.Π.Π στην Φλώρινα. Στο ΚΕΠΒ υπηρε-

τούσαμε 32 συμμαθητές οι οποίοι σύμφωνα

με  το σχ.επιστρατεύσεως πήραμε όλοι Φ. «γ»

για να ενισχύσουμε τις μονάδες Πυρκού ανά

την επικράτεια. Μεταβήκαμε στο Σ.Σ. Θηβών

με τα ατομικά μας είδη και επιβιβαστήκαμε

στρατιωτικής αμαξοστοιχίας, η οποία θα μας

προωθούσε στον προορισμό του καθένα.

Όπως προανέφερα η ΕΑΑΣ είναι έξω από τα

πολιτικά κόμματα και δεν πολιτεύεται πλην

όμως η ενέργεια  της τότε Ελληνικής Κυβέρνησης να

αναμειχθεί στα εσωτερικά θέματα της ΚΥΠΡΟΥ ανεξάρ-

τητου κράτους μέλους του Ο.Η.Ε, επιδιώκοντας δια

του πραξικοπήματος στην ανατροπή του Προέδρου

της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,

ήταν άφρων καθότι εκ του αποτελέσματος οδήγησε

περίπου 200.000 Ε/Κ στην προσφυγιά και το 39% του

Κυπριακού εδάφους υπό Τουρκική κατοχή. Την δημιουργία

του ψευδοκράτους που πάντοτε οι Τούρκοι επεδίωκαν.

Τους δώσαμε την ευκαιρία.

Δεν επιθυμώ να αναφέρω περισσότερα για αυτό

τούτο το γεγονός και έρχομαι αμέσως στον επικό

αγώνα που διεξήγαγαν οι Ελληνικές Δυνάμεις της

ΕΛΔΥΚ, οι οποίες δυστυχώς αιφνιδιάστηκαν καθότι το

Αρχηγείο Στρατού αλλά και το ΓΕΕΦ τους καθησύχασε

ότι οι κινήσεις των ΤΕΔ ήταν προετοιμασία άσκησης.

Όμως αν η τότε ηγεσία σκέπτεταν στοιχειωδώς έπρεπε

να ενεργήσει αντιστοίχως και οι Μονάδες μας έπρεπε

να μετακινηθούν στους Χώρους Διασποράς και να μην

αιφνιδιασθούν και κτυπηθούν μέσα στα στρατόπεδα. 

Ο Ηρωϊκώς αγώνας όμως των αξκών και οπλιτών της

ΕΛΔΥΚ, που διεξήχθη υπό δυσμενείς συνθήκες και κάτω

από ανήλεο βομβαρδισμό, ήταν εφάμιλλος των ένδοξων

αγώνων που μόνο ο Ελληνικός Στρατός κα’ όλη την

διάρκεια του ιστορικού μας βίου διεξήγαγε, ας μου επι-

τραπεί η υπερβολή ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ ΤΗΣ

ΕΛΔΥΚ ήταν άξιοι συνεχιστές των ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ,

ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ, των ηρώων των ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟ-

ΛΕΜΩΝ, Α’& Β’.Π.Π, του ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940,αλλά και όλων

των αγώνων υπέρ της ελευθερίας και ευημερίας των

λαών και ως άλλοι 300 του ΛΕΩΝΙΔΑ θυσιάστηκαν για

την τιμή της Πατρίδος υπακούοντες στις συνειδήσεις

τους και μόνο, αφού πρώτα αγωνίστηκαν  με θάρρος

και αποφασιστικότητα, για αυτό τους αξίζει κάθε έπαινος

και τιμή. 

Δυστυχώς η πολιτεία δεν έπραξε το αυτονόητο να

αποδώσει τα οφειλόμενα στους νεκρούς ήρωες, τραυ-

ματίες, με την απονομή ηθικών αμοιβών και πολεμικών

συντάξεων καθότι οι περίοδοι 1964,1967,1974 δια

νόμου έχουν χαρακτηρισθεί ως πολεμικές και επομένως

πρέπει τάχιστα να αποδώσει τα οφειλόμε-

να.

Ο Περικλής ο μεγαλύτερος πολιτικός

της αρχαιότητος στον επιτάφιο κάνει ιδιαί-

τερη αναφορά για τους πεσόντες και ανα-

φέρει «από τούδε και στο εξής  η πόλις

αναλαμβάνει να διαθρέψει δημοσία δαπάνη

τα τέκνα των μέχρι να ενηλικιωθούν, ορί-

ζουσα ταυτοχρόνως βραβείον των τοιούτων

αγώνων στέφανον,  ωφέλιμον για τους

πεσόντες αλλά και γιατί τους επιζώντες, διότι όπου

μέγιστα βραβεία αρετής για την υπεράσπιση της πατρίδος

ορίζονται εκεί και άριστοι πολίτες οικούν την πόλιν.»

Πολλοί συνάδελφοι που υπηρέτησαν την εν λόγω

περίοδο στην ΚΥΠΡΟ έγγραψαν βιβλία με διάφορους

τίτλους μεταφέροντας τα όσα έζησαν στον πόλεμο,

χαρακτηριστικότερος τίτλος είναι  «Κύριοι

Πάτε για ύπνο, πρόκειται περί  ασκήσεως»

ενδεικτικός της έλλειψης επαγρύπνησης,

συντονισμού και διορατικότητας, που

οφείλουν να έχουν όλα τα στελέχη των

Ε.Δ. Άραγε από πού είχαν την διαβεβαί-

ωση; Ποιος δεν θυμάται τις κινήσεις

ΣΙΣΚΟ μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας και οι

οποίες κατά την άποψή μου δεν προμή-

νυαν καλό,άρα εκ του αποτελέσματος

υπήρξε προδοσία.

Το αυτό διαπίστωσα και από τον Υδκτή

μου στην 106 Μ.Π.Π ο οποίος ήλθε στην

μοίρα από την ΚΥΠΡΟ στην οποία υπη-

ρετούσε ως Διοικητής της Μοίρας των

Αντιαρματικών και ο οποίος σε απορία

μου γιατί δεν ταχθήκατε και να απο-

κρούσετε την απόβαση μου είπε ακριβώς το ΓΕΕΦ μας

διαβεβαίωνε ότι πρόκειται για άσκηση και εσείς δεν

βλέπατε, δεν έπρεπε να ταχθείτε, επικράτησε σιωπή.

Επίσης από συνάδελφο στην ΚΟΖΑΝΗ, άκουσα για

τον επικό αγώνα της ΕΛΔΥΚ και για τον ηρωϊκό θάνατο

του Λοχαγού Σταυριανάκου και άλλα πάρα πολλά που

με πλήγωσαν ως νεαρό αξιωματικό και που ακόμη σή-

μερα με πληγώνουν. 

Στην ΚΥΠΡΟ υπηρέτησα την 2ετία 1981-83 αρχικά ως

Δκτής ανεξάρτητης Μονάδας Πυρκού στα Πηγαίνια της

Τυλληρίας και στη συνέχεια ως Υδκτής Α/Α ΜΕΑ/ΑΠ οι

εμπειρίες μου τεράστιες απέφυγα την όποια ανάμειξή

μου στο πολιτικό θέμα και επικεντρώθηκα στον στρα-

τιωτικό τομέα με στόχο την επανένωση της Κυπριακής

Δημοκρατίας. Η ταπεινότητά μου και επειδή παρευρί-

σκονται εν ενεργεία Αξκοί τους προτρέπω να είναι

πιστοί στον όρκο τους, να ασχολούνται με τα στρατιωτικά

τους έργα και να μην αναμειγνύονται στην πολιτική. Ο

Αξκός ανήκει και υπηρετεί το Έθνος.

Τέλος  απευθυνόμενος στους πολιτικούς όλων ανε-

ξαιρέτως των κομμάτων τους παρακαλώ εγώ ο ταπεινός

Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, να μην χρησιμοποιούν τις Ε.Δ για

να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, αλλά να

φροντίσουν να εξοπλίζουν τις Ε.Δ με σύγχρονα μέσα

και υλικά έτσι ώστε όποτε χρειαστεί οι Ε.Δ να εκπλη-

ρώσουν την αποστολή τους.

Κλείνοντας και απευθυνόμενος προς τους αθάνατους

νεκρούς της ΕΛΔΥΚ του 1974 αλλά και προς όλους

όσους θυσιάστηκαν υπέρ Βωμών και Εστιών τους εκ-

φράζω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου και τον

θαυμασμό μου.                                       

Αιωνία η μνήμη σας,

ΑΘΑΝΑΤΟΙ 

Ομιλία του προέδρου της ΕΑΑΣ Υπτγου Ε. Δανιά
στην εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 74
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Δύο διαφορετικά στρατόπεδα

Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουν

διαμορφωθεί δύο τάσεις οι οποίες

έχουν χωρίσει τους (ταλαιπωρημένους

εδώ και έξι χρόνια) Έλληνες σε δύο

στρατόπεδα….

Στο ένα (το οποίο είναι το μικρότερο) βρίσκονται όσοι

νιώθουν αλληλέγγυοι με τους αλλοδαπούς που έχουν

έρθει στη χώρα μας και επιθυμούν την εγκατάστασή τους

στην πατρίδα μας χωρίς όρους και προϋποθέσεις , θεωρώντας

ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για κανέναν, πιστεύοντας

ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα

και ότι οι αλλοδαποί θα αφομοιωθούν με τους γηγενείς

Έλληνες…. Αδιαφορούν ή προσπερνούν την περίπτωση -

σύντομα ή λίγο αργότερα - η κατάσταση να γίνει ανεξέλεγκτη

σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας ή λόγω εγκληματικότητας… 

Στο δεύτερο στρατόπεδο (που είναι και το πολυπληθέ-

στερο) βρίσκονται όσοι διακατέχονται από τον επιβαλλόμενο

ανθρωπισμό, θέλουν να βοηθήσουν τους δυστυχείς αλλο-

δαπούς αλλά όχι εις βάρος της ασφάλειας των Ελλήνων

πολιτών, χωρίς να κινδυνεύσει η εθνική ασφάλεια, σκεπτό-

μενοι και προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον βοηθώντας

τους αναξιοπαθούντες ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ… Θε-

ωρούν ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστια προ-

βλήματα και οι κίνδυνοι που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε

δεν θα είναι διαχειρίσιμοι…. 

Μέχρι στιγμής την μάχη των εντυπώσεων την έχει κερδίσει

το πρώτο στρατόπεδο, το οποίο έχει πετύχει το στόχο

του... 

Αν στο άμεσο μέλλον δικαιωθούν όσοι βρίσκονται στο

πρώτο στρατόπεδο (διεθνιστές, πολυπολιτισμικοί, ανεκτικοί,

απάτριδες, ανθέλληνες, αλληλέγγυοι κλπ) τότε, το καράβι

που ονομάζεται ΕΛΛΑΔΑ θα συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς

να μετονομαστεί π.χ. σε ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ….

Αν όμως δικαιωθούν όσοι βρίσκονται στο δεύτερο στρα-

τόπεδο (όσοι αγωνιούν για την αθρόα ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ

είσοδο αλλοδαπών χωρίς όρους και προϋποθέσεις), τότε

τι γίνεται;;;; 

Αναρωτιέμαι αγαπητοί μου φίλοι γιατί ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ, το οποίο έχει

εφαρμόσει πλήρως την τακτική και την στρατηγική του;;;

Μόνο οι Έλληνες είναι φιλεύσπλαχνοι και καλοί άνθρωποι;; 

Όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι είναι άκαρδοι, άσπλαχνοι,

φασίστες και ρατσιστές;;

Νομίζω ότι οι ερωτήσεις είναι ρητορικές και οι απαντήσεις

αυτονόητες...

Γράφει ο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ

Συνταγματάρχης ε.α.

Επειδή στα τελευταία 25 χρόνια ο

γράφων το παρόν προσέρχεται

ανελλιπώς στα Γραφεία της ΕΑΑΣ προ-

σφέροντας ανιδιοτελώς τις όποιες υπη-

ρεσίες του, θα μου επιτραπεί να κάνω

μια αποτίμηση λειτουργίας της Ενώσεως στο καθεστώς

εκλεγόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παρόν καθεστώς Διοικήσεως

της ΕΑΑΣ είναι καλύτερο από το προηγούμενο, διοριζόμενο

από τον ΥΕΘΑ.

Η ΕΑΑΣ εξακολουθεί να είναι Νομικό πρόσωπο Δημοσίου

Δικαίου (και ορθώς) υπαγόμενο στον εκάστοτε Υπουργό

Εθνικής Αμύνης, αυτό όμως παραπέμπει στην εποπτεία

μόνο των πράξεων του ΔΣ από τον υπουργό και όχι την

ασφυκτική υπαγωγή στον Υπουργό, όπως συμβαίνει π.χ. με

το ΕΠΥΕΘΑ.

Εάν π.χ. ίσχυε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν δύσκολο

για το ΔΣ να έχει ακροάσεις από αρχηγούς άλλων κομμάτων

πλην του κυβερνώντος ή να παρουσιάζει τα προβλήματα

των Απόστρατων μέσω παλλαϊκών ανοικτών συγκεντρώ-

σεων.

Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος εκλεγόμενος απ’

ευθείας από το εκλογικό Σώμα και τηρώντας το Νόμο και

το εγκεκριμένο από ΔΣ ετήσιο σχέδιο δράσεων της ΕΑΑΣ,

εκπροσωπεί αυτή σε όλα τα επίπεδα, και δια της προσωπι-

κότητάς του, του κύρους και γοήτρου του, συζητεί με

οποιονδήποτε χωρίς να απαιτείται προέγκριση στις λεπτο-

μέρειες από το ΔΣ. Εάν π.χ. συναντήσει τυχαίως τον Υπουργό

σε μια κοινωνική συνάθροιση δεν απαιτείται προέγκριση

του ΔΣ για να προσεγγίσει τον Υπουργό και μεταξύ «τυρού

και αχλαδιού» που λέμε, να μπορεί να αποκομίσει λύσεις

σε χρονίζοντα θέματα. Μην ξεχνάμε οι καλύτερες λύσεις

προκύπτουν στις δεξιώσεις.

Ο κάθε άνθρωπος εν προκειμένω πρόεδρος ΕΑΑΣ έχει

ίδιον τρόπο προσεγγίσεως άλλων ατόμων, ίδιον λεξιλόγιο,

ίδιαν έκφραση και ύφος, αρκεί η προσέγγιση να γίνεται

κόσμια, ευπρεπώς, στα πλαίσια του Νόμου και των γενικών

κατευθυντήριων γραμμών του ετήσιου προγράμματος της

ΕΑΑΣ, έστω κι αν το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατ’ έθιμο.

Έχω μια αμυδρά εικόνα για τον τρόπο διεξαγωγής συζη-

τήσεων στις συνεδριάσεις του ΔΣ και επί προηγούμενων

προεδριών και της παρούσης προεδρίας. Οι συζητήσεις γί-

νονται κατά τρόπον άψογο σε πνεύμα σύμπνοιας και κατα-

νοήσεως. Όπου υπάρχουν διαφωνίες αναζητείται λύση στα

πλαίσια καλής θελήσεως. 

Κλείνοντας το παρόν προσθέτω ότι σε όλες τις εκδόσεις

του δημοσιογραφικού οργάνου της ΕΑΑΣ (Εθνική Ηχώ) που

περιλαμβάνουν 2-3 σελίδες για τις δράσεις του νυν προέδρου

Υποστράτηγου Ε. Δανιά σχετικά με παρουσιάσεις-προτά-

σεις-παραστάσεις-ακροάσεις-υπομνήματα προς αρμοδίους

για την απονομή δικαίων και νόμιμων λύσεων στα αιτήματα

των συναδέλφων και οικογενειών τους.

Ο εφοδιασμός με ταυτότητες νέου τύπου, οι κάρτες δια-

πίστευσης στους στρατιωτικούς χώρους, θέματα για τα

οποία απασχολήθηκε το ΔΣ της ΕΑΑΣ το προηγούμενο έτος,

οι πανσυναδελφικές συγκεντρώσεις στο κέντρο και επαρχία

είναι δείγματα εργώδους προσπάθειας που καταγράφονται

στο ενεργητικό του τρέχοντος Δ/κού Συμβουλίου, με

πρόεδρο τον Υποστράτηγο Ε. Δανιά.

Ιωάννης Δάφνης

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

ΤΟ ΑΙΡΕΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΣΤΑ 25 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μια συνοπτική αποτίμηση

1.Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση

αριστούχων μαθητών, τέκνων του στρατιωτικού και πο-

λιτικού προσωπικού του ΓΕΣ.  Δικαιούχοι βράβευσης είναι

οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου,

Σχολικού Έτους 2015 – 2016 (Σεπ 2015 – Ιουν 2016),

που φοίτησαν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού

(Ελληνικής Επικράτειας). Η βάση βαθμολογίας για τη

βράβευση, αποτελεί ο βαθμός 18,1 και άνω.

2.Δικαιούχοι μαθητές, τέκνα Αποστράτων Στρατιωτικών

του Στρατού –Μελών της Ε.Α.Α.Σ., είναι αυτοί που ένας

εκ των γονέων (προϋπόθεση γονέα, να είναι δικαιούχος

λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ) είναι:

α.Απόστρατος του οποίου η αποστρατεία συντελέστηκε

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015 -2016.

β.Στρατιωτικός Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ που εφονεύθη

ή απεβίωσε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία.

γ.Απόστρατος Στρατιωτικός.  Ο αριθμός των δικαιούχων

της κατηγορίας αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του κ.

Α/ΓΕΣ.

3.Οι ενδιαφερόμενοι βράβευσης αριστούχων μαθητών

να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπό-

δειγμα (Στην ιστοσελίδα ή στα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Σ.).

β.Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου

Επίδοσης.

γ.Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.

δ.Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

και των δύο όψεων του γονέα.

ε.Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογα-

ριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο

δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει

δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

στ.Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του

γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ. 

4.Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:

α.Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας,

απ’ ευθείας (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά,

με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη

αριθ. 18 Τ.Κ. 10679)  μέχρι 04 Νοε 2016.

β.Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά

τόπους Παραρτήματα μέχρι 30 Οκτ 2016.

γ.Παρακαλούνται τα Παραρτήματα να αποστείλουν

στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου

με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα

ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 04 Νοε 2016.

5.Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν

θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες

θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην

Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

6.Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιά-

σθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βρά-

βευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις

δεν θα γίνουν δεκτές,  όπως επίσης δεν θα γίνουν δεκτά

αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.   

7.Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε

από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, παρά

ταύτα και λόγω του περιορισμού της Δγης του ΓΕΣ που

αναγράφεται στην υποπαράγραφο 2γ της

παρούσης, υπάρχουν τα παρακάτω ενδεχόμενα:

α.Μείωση του ποσού, εφόσον το ΓΕΣ δεν καταβάλει

στην Ε.Α.Α.Σ. εξ’ ολοκλήρου το ποσό που θα αναλογεί

σε όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη το 2014).  Στην περί-

πτωση αυτή η Ε.Α.Α.Σ. θα το καταμερίσει ισόποσα σε

όλους τους δικαιούχους μαθητές Β’ και Γ΄Λυκείου.

β.Απόδοση όλου του ποσού στην μία κατηγορία δι-

καιούχων,  όπως αυτό συνέβη το 2015 τελευταία στιγμή

από το ΓΕΣ, το οποίο δεν απεδέχθη την πρόταση της

Ε.Α.Α.Σ. για τον επιμερισμό του διατεθέντος ποσού και

επιπρόσθετα δεν της άφησε κανένα περιθώριο ελιγμού

αντίδρασης.  Ευελπιστούμε ότι η περσινή «άστοχη» ενέρ-

γεια του ΓΕΣ δεν θα επαναληφθεί και θα γίνει ισόποσος

καταμερισμός.

γ.Ισότιμη αντιμετώπιση από το ΓΕΣ των δικαιούχων τέ-

κνων των Αποστράτων όπως αυτών των εν ενεργεία

που θα καθοριστεί από την απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ.

8.Ο χρόνος, τόπος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί

από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα

σχετικά κονδύλια από το ΓΕΣ. 

9.Τονίζεται ότι τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση

ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα αναλογούντα χρηματικά ποσά

. 

10.   Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι

να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ.

14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)
ΣΧΕΤ : Φ.800/38/222651/Σ.1845/14 Σεπ 2016/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β

Γνωρίζεται στα Μέλη μας το παρακάτω έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών Αποστράτων Αξιωματικών
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Ο αγώνας από τη Μητροπολιτική Ελλάδα θα μεταφερθεί

στις θάλασσες, στα βουνά, στους δρόμους των πόλεων

και στη Μέση Ανατολή στο πλευρό των Συμμάχων. Ο

Ελληνισμός συνεχίζει να πολεμά στην ξηρά, στη θάλασσα

και στον αέρα, με το Στρατό, το Ναυτικό, την Αε-

ροπορία και την Εθνική Αντίστασή του.

Την 31η Μαΐου 1944, το Γενικό Στρατηγείο της

Μέσης Ανατολής, εκδίδει διαταγή συγκρότησης

της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας, στο Στρατόπεδο «Ιν-

σαρίγιε» στο Λίβανο, με Διοικητή τον Συνταγμα-

τάρχη Πεζικού Θρασύβουλο Τσακαλώτο. Έναν

έμπειρο και δυναμικό Αξιωματικό. Η εκπαίδευση

και η συμπλήρωσή της στην εμπόλεμη σύνθεση,

ολοκληρώθηκαν στις 28 Ιουλίου 1944, οπότε και

η δύναμη της Ταξιαρχίας ανήλθε στους 3.377

άνδρες.

Το οδοιπορικό της Ταξιαρχίας προς τη δόξα,

ξεκινά στις 04:45 της 7ης Αυγούστου 1944, με

την επιβίβαση στο Ολλανδικό υπερωκεάνιο «Ρουίς».

Την 11η Αυγούστου, αποβιβάζεται στον Τάραντα,

όπου τίθεται υπό τη 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία

και προωθείται στη ζώνη του μετώπου.

Τη 19η Αυγούστου μετακινείται από τον Τάραντα

προς Βορρά και διανύοντας 650 χλμ στο Ιταλικό

έδαφος, στις 26 Αυγούστου 1944 στρατοπεδεύει

στο Σπολέτο και την 3η Σεπτεμβρίου μετασταθ-

μεύει στην περιοχή Σάντα Μαρία - Πιετραφίτα, όπου και

τίθεται εφεδρεία της 5ης Καναδικής Μεραρχίας, ενώ

ταυτόχρονα σε όλο το Ιταλικό μέτωπο ο αγώνας κατά

των Γερμανικών δυνάμεων, διεξάγεται με ιδιαίτερη

σκληρότητα.

Τη νύχτα της 8ης προς 9η Σεπτεμβρίου, η Ταξιαρχία

αντικατέστησε την ευρισκόμενη στην πρώτη γραμμή

3η Καναδική Ταξιαρχία

και ανέπτυξε το Σταθμό

Διοίκησης της, στην πε-

ριοχή του ΡΙΤΣΙΟΝΕ.

Τη 14η προς 15η Σε-

πτεμβρίου, και ώρα

02:00, ξεκινά τη γενική της επίθεση

για την κατάληψη του ΡΙΜΙΝΙ, με

τα τρία Τάγματά της και την υπο-

στήριξη του 3ου Συντάγματος Πε-

δινού Πυροβολικού και όλμων.

Παρά την πείσμονα Γερμανική αντίσταση, οι μονάδες

της Ταξιαρχίας κατέλαβαν τους αντικειμενικούς σκοπούς,

που είχαν καθορισθεί από την 5η Καναδική Μεραρχία.

Την 21η Σεπτεμβρίου 1944, την 07:45 ώρα, παραδίδεται

από τον δήμαρχο η πόλη του ΡΙΜΙΝΙ στο 3ο Τάγμα, με

επίσημο πρωτόκολλο που συντάχθηκε στην Ελληνική,

Ιταλική, και Αγγλική γλώσσα. Μεγάλη τιμή και αναγνώριση,

για τη Μαχόμενη Ελλάδα.

Από το πρωί της 21 Σεπτεμβρίου 1944, η γαλανόλευκη

κυματίζει στο Ρίμινι. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε

επίσημη τελετή, παρουσία αντιπροσωπειών της ΙΙΙ Ελ-

ληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας και των Συμμαχικών Στρα-

τευμάτων, αποδίδονται τιμές στην πολεμική σημαία

του 2ου Τάγματος, που εισήλθε πρώτο στην πόλη.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και την 27η Σεπτεμβρίου,

όπου το 1ο Τάγμα της Ταξιαρχίας, περνώντας αιφνιδια-

στικά τον ποταμό Ρουβίκονα και προελαύνοντας 8 χι-

λιόμετρα προς βορρά, κατέλαβε την πόλη Μπελάρια,

συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τελική νίκη των Συμ-

μαχικών δυνάμεων.

Την 6η προς 7η Νοεμβρίου 1944, η Ταξιαρχία, από το

λιμάνι του Τάραντα, επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιο «Αλ-

καντάρα» και με συνοδεία του Αντιτορπιλικού «Πίνδος»,

επέστρεψε στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας με απόλυτη

επιτυχία τη συμμετοχή της στο πλευρό των Συμμάχων,

στις πολεμικές Επιχειρήσεις του Ιταλικού Μετώπου.

Η ευγνωμοσύνη του έθνους, εκφράζεται με το παρα-

κάτω τηλεγράφημα της

τότε Ελληνικής κυβέρ-

νησης. “Εις υμάς αντά-

ξιον ‘Αρχηγών ηρωικής

Ταξιαρχίας, εις αξιω-

ματικούς, υπαξιω-

ματικούς και στρα-

τιώτας, εκφράζω

μετά συγκινήσεως

θερμά συγχαρητή-

ρια. Από βουνών Αλ-

βανίας και μαρτυρικής Κρήτης, μεταφέρατε Έλληνι-

κήν Δόξαν εις ΑΛΑΜΕΙΝ και εκείθεν εις όρη Ιταλίας,

ίνα αύτη παραμένη αιωνία. Απονέμομεν την τιμήν, όπως

Σημαίαι φέρωσι Ταξιάρχην Αριστείου Ανδρείας, έστωσαν

εσαεί απόδειξις ευγνωμοσύνης Έθνους”.

Οι επί 44 ημέρες σκληροί και νικηφόροι αγώνες της

Ταξιαρχίας στο Ιταλικό έδαφος, είχαν ως αντίτιμο τη

θυσία 116 νεκρών αξιωματικών και οπλιτών, που εντα-

φιάστη-καν και αναπαύονται σε αυτό εδώ το Ελληνικό

κοιμητήριο και 316 τραυματιών.

Σεβαστοί Ριμινίτες, κυρίες και κύριοι,

Ρίγη συγκίνησης αλλά και υπερηφάνειας με διακατέ-

χουν, ανακαλώντας στη μνήμη μου τη στιγμή που ο

τότε διοικητής της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας,

Συνταγμα-τάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος, με την

Ημερήσια Διαταγή του, που ανέγνωσε στους Αξιωματικούς

και Στρατιώτες του τη 19η Οκτωβρίου 1944 σε αυτόν

εδώ τον τόπο, απευθυνόμενος στους πεσόντες, έδωσε

την παρακάτω υπόσχεση:

«Ορκιζόμεθα, ότι η αυτοθυσία σας θα είναι παράδειγμα

για το μέλλοντα αγώνα. Αθάνατοι νεκροί, σε λίγο σας

αφήνομεν. Σας αφήνομεν, μα δεν θα είσθε μα-

κριά μας. Σας υποσχόμεθα, ότι θα είσθε πάντα

στη μνήμη μας, θα αποτελείτε το παράδειγμα

των Διμοιριών σας, των Λόχων σας, της Τα-

ξιαρχίας σας, στο δρόμο που εχάραξε πρώτα

το δικό σας αίμα».

Η υπόσχεση της Ημερήσιας Διαταγής του Δι-

οικητή της IIIης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας,

της 19 Οκτωβρίου 1944, τηρείται απαρέγκλιτα

και αποδεικνύεται όχι μόνο με την παρουσία

όλων μας εδώ, στο ετήσιο Ιερό προσκύνημα

προς τιμήν των ηρωικώς πεσόντων αξιωματικών

και Οπλιτών της Ταξιαρχίας, αλλά και με όλες

τις δράσεις της 3 Μ/Κ Ταξιαρχίας “ΡΙΜΙΝΙ”.

Ως Διοικητής της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙΜΙΝΙ», θεωρώ

καθήκον μου να σας μεταφέρω το αίσθημα

υπερηφάνειας που διακατέχει έμενα και το σύ-

νολο του προσωπικού, που έχουμε την τύχη

να υπηρετούμε στην Ταξιαρχία. Όλοι μας αι-

σθανόμαστε βαριά την ευθύνη και το χρέος

που φέρουμε έναντι της ιστορίας, της δόξας

και της θυσίας, που μας κληροδότησε η 3η Ελ-

ληνική Ορεινή Ταξιαρχία.

Ενωμένοι, και κάτω από την ένδοξη και τιμημένη με

Αριστεία Ανδρείας πολεμική σημαία μας, με οδηγό το

δικό σας παράδειγμα και όλων εκείνων που έπεσαν

υπερασπίζοντάς την, σας διαβεβαιώνουμε, ότι θα κρα-

τήσουμε ψηλά το λάβαρο της τιμής και της ευθύνης,

και αν χρειαστεί, θα βαδίσουμε στα δικά σας χνάρια,

υπερασπιζόμενοι κάθε σπιθαμή του Ελληνικού εδάφους,

προκειμένου να φανούμε αντάξιοί σας.

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας μας αναγράφεται η

φράση, «Αναφαίρετον όπλον αρετή», διακηρύσσοντας

τη σημασία και μοναδικότητα της αρετής, ως ισχυρού

εσωτερικού όπλου του μαχητή, με την οποία διακατέ-

χονταν, αλλά και διακατέχονται οι Ριμινίτες, το οποίο

κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να αφαιρέσει.

Όπως όλα τα μνημεία που στήθηκαν για να τιμήσουν

τους ήρωες που έπεσαν για να εκπληρώσουν τα πα-

νανθρώπινα ιδανικά της φυλής, έτσι και το κοιμητήριο

που βρισκόμαστε σήμερα, αποτελεί παράδειγμα για τις

επόμενες γενιές, ενδυναμώνει ψυχές, εξυψώνει φρο-

νήματα, είναι ενθύμημα λεβεντιάς, αντρειοσύνης, με-

γαλοψυχίας και ηρωισμού.

Οι λαοί, με παρακαταθήκη τους αγώνες και τις θυσίες

των προγόνων τους, με αγάπη για την Ελευθερία και

τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου, θυμούνται και μι-

μούνται συνειδητούς αγώνες, όπως τους δικούς σας.

Έτσι και εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, μπορούμε και

πρέπει να παραδειγματι- στούμε, προσωπικά και συλ-

λογικά, από τις θυσίες και τους αγώνες της Ελληνικής

Ταξιαρχίας του Ρίμινι.

Αυτό είναι το χρέος μας έναντι της ιστορίας.

Αυτό απαιτούν από εμάς οι νεκροί που τιμούμε.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

Αιώνια να είναι η μνήμη σας, αθάνατοι νεκροί της 3ης

Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ».

Ομιλία του κ. Ταξχου Νικόλαου Παναγόπουλου 

Διοικητή 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας “ΡΙΜΙΝΙ”

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας μας ανα-

γράφεται η φράση, «Αναφαίρετον

όπλον αρετή», διακηρύσσον-

τας τη σημασία και μοναδικό-

τητα της αρετής, ως ισχυρού

εσωτερικού όπλου του μαχητή
“

“

Προσθήκες στην παράγραφο «Ι»:

(Ι.α) 11/12-2-1945: Νύσιρος. Αιχμαλωσία 40 Γερμανών

από τη Διμοιρία Ιερολοχιτών υπό τον Υπολοχαγό Ευάγ-

γελο Χατζηευαγγέλου κατόπιν λυσσώδους μάχης. Ο

Χατζηευαγγέλου ηγούμενος της Διμοιρίας του πίπτει

ηρωικώς μαχόμενος επί του πεδίου της μάχης.

(Ι.β) Επιχείρηση Νάξου 12/15-10-1944: Πολιορκία και

εγκλωβισμός της Γερμανικής Φρουράς εντός του φρου-

ρίου κατόπιν διεισδύσεως στο Φρούριο από μυστική

δίοδο τριμελούς Ομάδος Ιερολοχιτών υπό τον Υπολοχαγό

Κω/νο Τσιτσιλώνη και τους Ανθυπολοχαγούς Α. Γκιότα

και Κ. Ηλιόπουλο, τολμηρό εγχείρημα που οδήγησε

στην άνευ όρων παράδοση της Γερμανικής Φρουράς,

σύμφωνα με την από 9/8/2016 επιστολή Ναταλίας

χήρας Αντιστρατήγου Κ. Τσιτσιλώνη.

Επίσης σύμφωνα με επιστολή της κας Ρίτας Πανουργιά

προστίθεται η επιχειρηση του Ιερού Λόχου στις 24 Δε-

κεμβρίου 1944 στη νήσο Μήλο, όπου περίπολος υπό

τον Υπίλαρχο Πανουργιά Πανουργιά και τον Υπολοχαγό

Περικλή Παπαθανασίου επιτέθηκε σε γερμανική περίπολο.

Το αποτέλεσμα της μάχης είχε τον θάνατο 2 Γερμανών,

τον τραυματισμό ενός, τον σοβαρό τραυματισμό του

Πανουργιά Πανουργιά και την αιχμαλωσία όλης της

γερμανικής περιπόλου.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ του Υπτγου ε.α. Ι. Δάφνη 

«Οι καταδρομείς και οι Έλληνες Ιερολοχίτες 1942-1945 στις επάλξεις του Έθνους εκδήλωση από το ΓΕΣ» 

της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» Ιούνιος 2016 τ.602
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θέματα

Κύριοι υπεύθυνοι για την όλη κα-

τάσταση είναι αυτοί που ήρθαν στην

εξουσία και που θα εξασφάλιζαν σ’ αυτή τη χώρα την

ασφάλεια ζωής και περιουσίας και φιλοδοξούσαν να διοι-

κήσουν με ευημερία! Είναι αυτοί που αναμίχτηκαν σε

εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, που δεν είδαν την

πυρκαγιά στη δική τους χώρα, δεν είδαν την καταστροφή,

δεν πήραν μέτρα  και ήταν αγύριστα κεφάλια! Είναι αυτοί

που έμειναν θεατές στη «Συριοποίηση της Νότιας Ανατο-

λίας». Οι κάτοικοι της περιοχής, σαν τους Σύριους πρό-

σφυγες, έγιναν πρόσφυγες στην δική τους χώρα, η οποία

φαίνεται να οδηγείται στο διαμελισμό. Τα φιλοκυβερνητικά

ΜΜΕ όσο και αν θέλουν να το αποκρύψουν, τα Γερμανικά

ΜΜΕ το έγραψαν (η εφημερίδα Suddeutsche Zeitung): «Η

Τουρκία έχει διαμελιστεί προ πολλού…»

Ο βάλτος της Συρίας 

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας,

η κυβέρνηση αντί να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά που

η ίδια με την ανοχή της άναψε, αναμίχθηκε σε θέματα

γειτονικών χωρών. Η Τουρκία ακολούθησε μια «αιρετική»

πολιτική στη Μέση Ανατολή και έβαλε μπελά στο κεφάλι

της με τη Συρία… Το 2011 οι ΗΠΑ θέλησαν να ανατρέψουν

το καθεστώς της Συρίας, έδωσαν διαταγή στην κυβέρνηση

του ΑΚΡ και από τότε άρχισε για τη χώρα η δική της περι-

πέτεια και η καταστροφή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για

την ανατροπή του Άσαντ, όμως έχωσαν στο κύκλωμα

την Τουρκία… Και κυβερνώντες της Τουρκίας, χωρίς κα-

θυστέρηση, έπεσαν σ’ αυτή την παγίδα. Μετά από τα

σταδιακά παιχνίδια της τετράδας Σαουδικής Αραβίας-Κα-

τάρ-ΗΠΑ και Τουρκίας, εμφανίστηκαν στην περιοχή ένα

σωρό τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο τέλος συνέβη η

χώρα να αποκτήσει καινούργιους γείτονες. Όπως τη

Ρωσία, I€€D, PKK, PYD, Nusra… και χιλιάδες τρομοκράτες,

οι οποίοι τροφοδοτούνται από τους Σαουδάραβες, να

μπαινοβγαίνουν στη χώρα… Η Τουρκική δημοκρατία ξε-

φτιλίστηκε ανά τον κόσμο, για την ανατροπή του Άσαντ.

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας είχε πει και έμεινε στη

ιστορία: «Η Συρία, κατά την περίοδο της Οθωμανικής πε-

ριόδου, ήταν δικό μας βιλαέτι. Πάλι δικό μας θεωρείται.

Με την άδεια του Αλλάχ, ο Άσαντ θα φύγει και σε δυο

εβδομάδες θα κάνουμε την προσευχή της Παρασκευής

στη Δαμασκό !...». Αν και η Συρία έχει μετατραπεί σε

ερείπια, ο Άσαντ παραμένει ακόμα στη θέση του !! Η

Τουρκία η οποία ήταν η ηγέτιδα χώρα στην περιοχή, ο

προστάτης του παιχνιδιού, ο αδελφός της Μέσης Ανατολής,

έγινε το κουτάβι της Σαουδικής Αραβίας και εισήλθε κάτω

από τις διαταγές της… Η Τουρκία από τα μηδενικά

προβλήματα με τους γείτονες, έγινε μια εχθρική χώρα με

τους γείτονες. Από το γνωμικό του  Ατατούρκ: «Ειρήνη

στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο», στον 21ο αιώνα με διακυ-

βέρνηση της χώρας από το ΑΚΡ, ήρθε στη κατάσταση

«πόλεμος στο εσωτερικό, πόλεμος και στο εξωτερικό» !

Καθημερινά πύραυλοι «κατιούσα» πέφτουν από τη Συρία

στο νομό Κίλις και η Τουρκία μετά την κατάρριψη του Ρω-

σικού αφους, δεν τολμάει να στείλει αεροπλάνα όχι στον

εναέριο χώρο της Συρίας, αλλά ούτε καν να προσεγγίσουν

τη γραμμή των συνόρων, φοβούμενη αντίποινα. Η σκέψη

για είσοδο του Τουρκικού στρατού στη Συρία, θα φέρει

αντιμέτωπες  την Τουρκία με τη Ρωσία και λαμβάνεται

υπόψη ο κίνδυνος που συνεπάγεται. Επιπλέον στις αξιο-

λογήσεις που γίνονται, φαίνεται να κερδίζει βάρος η

σκέψη που λέει: «Το να μπεις μπορεί να είναι εύκολο,

αλλά θα είναι δύσκολο να βγεις από το βάλτο της Συρίας..»

και δεν υπάρχει πρόθεση από τους συμμάχους και κυρίως

από τις ΗΠΑ. Η Αμερική για τα συμφέροντά της, όχι μόνο

τη σύμμαχο Τουρκία, αλλά πουλάει ακόμα και τον πατέρα

της ! «Το αίτημα των ΗΠΑ, τόσο στα Νότια της Τουρκίας,

όσο και στη Βόρεια Συρία, είναι να συγκροτηθεί  κράτος

του ΡΚΚ, ώστε ν’ ανοίξει ένας δρόμος, από το Βόρειο

Ιράκ μέχρι το Ισραήλ, στη Μεσόγειο…».  Οι ΗΠΑ, το

μοντέλο του Βορείου Ιράκ,  το εφαρμόζουν και στη Συρία.

Σε λίγο καιρό θ’ αρχίσουμε να μιλάμε για «Βόρεια Συρία».

Ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος στο Ιράκ και τη

Συρία, παρέχει τις προϋποθέσεις για να θρέφονται οι τρο-

μοκρατικές οργανώσεις και να δημιουργούν αστάθεια

στην περιοχή, που θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διά-

στημα. Επιπλέον υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα

των κρατών που εμπλέκονται στα επεισόδια, προτεραι-

ότητες, εγχώριες διαφορές, οι οποίες εμβαθύνουν την

αβεβαιότητα και την καθιστούν μακράς διάρκειας. Στη

Συρία πρώτα σημειώθηκε εσωτερική σύγκρουση. Έτσι

δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον για «εξωτερικές

παρεμβάσεις». Άραγε έρχεται το ίδιο παιχνίδι και για τη

Νότια Ανατολία? Η Συρία θάφτηκε σε ένα βαθύ αίσθημα

του μίσους και της εκδίκησης, το οποίο θα διαρκέσει χίλια

χρόνια.

Οι υποθέσεις της εξωτερικής πολιτικής δεν γίνονται με

μαγκιές, αλλά προχωρούν με το μυαλό και τη λογική. Με

το να δημιουργείς νέους εχθρούς και να καυγαδίζεις μαζί

τους, δεν εξασφαλίζεις την ειρήνη.! Υπό αυτές τις

συνθήκες, η Τουρκία απεγνωσμένα ζητά λύση στη Νότια

Ανατολία, με τη χρησιμοποίηση του στρατού και της

Αστυνομίας, αλλά είναι δύσκολο, πολυδάπανο και κοστίζει

ζωές. Με τη Συρία είναι σε αδιέξοδο και το κόστος επίσης

βαρύ. Σήμερα εντός των συνόρων της, έχει τρία εκατομ-

μύρια Σύριους πρόσφυγες, που θα αποτελέσουν τον 82ο

νομό της χώρας!!

Η Άγκυρα με την πολιτική που εφάρμοσε, τόσο στο

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έχει ριχτεί στα βαθιά

της θάλασσας  για «ψάρεμα» και είναι τώρα ζωσμένη με

τα φίδια…

Γράφει ο

ΧΑΡ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Ανχης ε.α.

ΤΟΥΡΚΙΑ

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

Συνέχεια από το 

προηγούμενο φύλλο

Κατὰ τὸ πρόσφατο παρελθόν, ἐφημολογεῖτο γενικῶς
καὶ ἀορίστως, ὡς ἀναγκαῖο στοιχεῖο ἐκδημοκρατισμοῦ

τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἡ καθιέρωσις τοῦ συνδικαλισμοῦ,
ὡς δημοκρατικὸ δικαίωμα τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπι-
κοῦ.

Ὅμως, ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο ἐθεωρεῖτο ἀπὸ ἐπαΐοντες
καὶ μή, ὡς ἀκρότης λαϊκισμοῦ καὶ ‘προοδευτικῆς’ προπα-
γάνδας.

Ἤδη, ἀπὸ τῆς 27ης παρελθόντος Ἰουλίου, ὁ συνδικαλι-
σμός, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, εἰσέρχεται
ὡς θεσμὸς στὴν λειτουργία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (ν.
4407/16).

Κατὰ τὴν σχετικὴ εἰδησεογραφία, τόσον ὁ Ὑπουργὸς κ.
Πάνος Καμμένος, ὅσον καὶ ὁ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς κ.
Δήμ. Βίτσας, ὑπεστήριξαν ὅτι «ὁ συνδικαλισμὸς συνιστᾶ
τομὴ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Στρατεύματος».

Ὅμως, οἱ ὡς ἄνω νεοκόποι «ἐκσυχρονιστές», ὡραι-
οποιοῦν μία πικρὴ ἀλήθεια. Ὁ συνδικαλισμὸς στὶς Ἔνοπλες
Δυνάμεις δὲν συνιστᾶ τομὴ ἐκσυγχρονισμοῦ, ἀλλὰ ὑπο-
νόμευση τῶν θεμελίων του Στρατεύματος, ποὺ εἶναι ἡ
στρατιωτικὴ πειθαρχία.

Εἶναι γνωστό, ἰδιαίτερα στοὺς ὑπηρετήσαντες ὡς στελέχη
στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ὅτι, ἡ σταδιακὴ ἀπαξίωσις καὶ
ἀποδυνάμωσις αὐτῶν (τῶν Ε.Δ.), δὲν συνιστᾶ φαινόμενο
καινοφανὲς καὶ παροδικό. Ἡ ἀπαρχή του, ἐντοπίζεται
στὴν ἀμέσως μετὰ τὴν μεταπολίτευση τοῦ 1974 περίοδο,
ὅτε ἀποκατεστάθη ἡ «δημοκρατία», ἂν μποροῦμε νὰ
ὀνομάσουμε δημοκρατία, αὐτὸ τὸ πολιτικὸ ἀλισβερίσι
ποὺ μᾶς διαφεντεύει, καθ’ ὁμολογίαν καὶ πολιτικῶν ἀκό-
μη.

Εὐθὺς μετὰ τὴν μεταπολίτευση, ἔκαμε τὴν ἐπανεμφάνισή
του ἕνα γνήσιο τέκνο τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, ὁ γνωστὸς
εἰς ὅλους καὶ μὴ ἐξαιρετέος, λαϊκισμός. 

Ἑπόμενον ἦτο, νὰ μὴ ἑξαιρεθοῦν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις
καὶ νὰ ὑποστοῦν κι αὐτές, τὰ ἐπίχειρα αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς,
ἐμφανιζομένης ὡς «ἐκδημοκρατισμὸς» αὐτῶν (!). Τοιου-

τοτρόπως, ὁ πολιτικὸς ἀμοραλισμὸς ἐξετόπισε: Στρατιωτικὴ
Ἱεραρχία, στρατιωτικοὺς κανονισμόυς καὶ θεσμοὺς ἀκόμη. 

Ἰσχυρὸ καὶ ἐπώδυνο πλῆγμα στὸ ἀξιόμαχό του Στρα-
τεύματος, ἀπετέλεσεν ἡ, καθ’ ὑπέρβασιν τῶν παραδεκτῶν
ὁρίων, μείωσις τῆς στρατιωτικῆς θητείας, ἡ ὁποία σήμερον
εἶναι ἐννεάμηνος. Ὅμως, οἱ ἐννέα μῆνες δὲν ἐπαρκοῦν,
γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν στρατευσίμων σὲ ὁπλικὰ συστή-
ματα προηγμένης τεχνολογίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀδυ-
ναμία ὑπάρξεως ἀξιομάχου ἐφεδρείας.

Γιὰ τὴν κάλυψή της ὡς ἄνω ἀνάγκης, κυρίως μόμως γιὰ
ἐπίτευξη μικροπολιτικῶν στόχων (διορισμοὶ στὸ δημόσιο),
ἐθεσπίσθη τὸ μέτρον τῆς κατατάξεως Ὁπλιτῶν Πενταετοῦς
Ὑπηρεσίας (ΟΠΥ), τὸ ὁποῖον ἀπεδείχθη ἀτελέσφορον. Καὶ
τοῦτο διότι, οἱ προσερχόμενοι Ἐθελοντὲς Ὁπλίτες, ἀπέ-
βλεπαν ἅπαντες, στὴν ἐπαγγελματική τους ἀποκατάσταση.
Σήμερα, σαραντάρηδες οἱ περισσότεροι, παραμένουν
στὴν Ὑπηρεσία, ἡμιαπασχολούμενοι, διότι δὲν εἶναι πλέον
κατάλληλοι, λόγω ἡλικίας, γιὰ τὰ καθήκοντα τοῦ Ὀπλίτου. 

Παραλλήλως, ἐγένοντο καὶ ὀδυνηρὲς περικοπὲς τῶν
ἀμυντικῶν δαπανῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἄμεση ἐπίδραση
στὰ συνεχῶς ἐκσυγχρονιζόμενα ὁπλικὰ συστήματα. 

Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποδυνάμωσις τῶν Ἐνόπλων Δυ-
νάμεων, ἔχει ἄμεση ἐπίδραση ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
τοῦ Κράτους καὶ συγκεκριμένως ἔναντι ἐπιβούλων γειτόνων.
Καὶ ὡς «ἐπιστέγασμα» τῶν ἀνωτέρω καταστρεπτικῶν
ἐνεργειῶν καὶ παραλείψεων, ἐθεσπίσθη τὸ αἶσχος τοῦ
συνδικαλίζεσθαι στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις!

Ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω, τί πρόκειται νὰ πράττουν οἱ
θεσπιζόμενοι «φανταροπατέρες». Ὁ ἐν λόγω «ἐκσυγχρο-
νιστικὸς» νόμος, πέραν ὁρισμένων εἰδικῶν ἀπαγορεύσεων
(ἄρθρον 50, πάρ. 8), οὐδὲν τὸ συγκεκριμένον ἐπὶ τῆς
ἀποστολῆς τῶν θεσπιζομένων συνδικαλιστικῶν ἑνώσεων
διαλαμβάνει καὶ τὰ πάντα παραπέμπονται στὸ ὑπὸ
σύνταξιν καταστατικό του «σωματείου» (!). Οἱ Ἀξιωματικοί,

ἀπὸ ἔντιμον καὶ ἔνδοξον Σῶμα, μεταβάλλονται σὲ «σω-
ματεῖο», γιὰ νὰ καταντήσουν θορυβοποιοὶ καὶ ἰδιοτελεῖς
συνδικαλιστές! Ὁποία ταπείνωσις! Ὁποία ὕβρις!

Οἱ κρατοῦντες, δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὁ συνδικαλισμὸς
στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, πλήττει κυρίως καὶ καιρίως τὴν
στρατιωτικὴ πειθαρχία καὶ τὴν συνοχὴ τοῦ Στρατεύματος;
Ὅμως, τὸ ἀντιλαμβάνονται, ὅπως ἐπίσης ὅτι αὐτὸ τὸ
ὑπονομευτικὸ μέτρο, θὰ ἀποβῆ ὁ Δούρειος Ἵππος εἰσβολῆς,
θᾶττον ἢ βράδιον, στὸ στράτευμα, τοῦ πολιτικοῦ ἐπιτρόπου,
τοῦ γνωστοῦ «κομισσαρίου», σὲ ὅλη τὴν κλίμακα διοική-
σεως, κατὰ τὸ σύστημα τοῦ ἀλήστου μνήμης Σοβιετικοῦ
στατροῦ. Ἐκεῖ πηγαίνουμε. Στὴν ὑποταγὴ τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων στὸ κόμμα (στὸ ἕνα κόμμα, ὄχι στὰ κόμματα). 

Τὰ δικαιώματα τῶν στρατιωτικῶν προστατεύουν καὶ
διασφαλίζουν: Τὸ Σύνταγμα τῆς Πολιτείας, οἱ σχετικοὶ
νόμοι καὶ οἱ ἰσχύοντες στρατιωτικοὶ κανονισμοί, τὴν
πιστὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὁποίων, ἐγγυᾶται ἡ Στρατιωτικὴ
Ἱεραρχία. Πᾶν τὸ ἐπὶ πλέον ἐκ τοῦ πονηροῦ.

Κατὰ λογικὴ συνέπεια τῶν ἀνωτέρω, καὶ καθ’ ὅσου
ἀφορᾶ στὴν κρατοῦσα πολιτικὴ ἡγεσία, αὔτη ἐνεργεῖ καὶ
σχεδιάζει κατὰ τὶς πολιτικὲς καὶ δογματικὲς της ἰδεοληψίες.
Ὅμως, ἡ Στρατιωτικὴ ἡγεσία, ἡ φυσικὴ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων, ποίαν θέσιν λαμβάνει ἐν προκειμένω;

Ἐκ τῶν μέχρι σήμερον ἐξελίξεων τεκμαίρεται ὅτι, οἱ
Ἀρχηγοὶ τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων συμφωνοῦν, ἄλλως, θὰ
εἶχον ἤδη παραιτηθεῖ. Ὡς ἐκ τούτου, φέρουν ἀκεραίαν
καὶ ἀμεταβίβαστον τὴν εὐθύνην, γιὰ τὰ ἐπικείμενα αὐτοῦ
του νομικοῦ τερατουργήματος.

Περαίνων, ἀπευθύνω ἔκκληση πρὸς τοὺς ἐν ἐνεργεία
συναδέλφους μου, ὅπως: σταθοῦν μακράν της φθορο-
ποιοῦ συντεχνιακῆς νοοτροπίας καὶ τακτικῆς ἡ ὁποία
ὑπονομεύει τὸ Στράτευμα. Νὰ παραμείνουν Ἀξιωματικοί,
τηροῦντες τὸν κώδικα τιμῆς, μὲ τὸν ὁποῖον ἐγαλουχήθησαν
στὴν παραγωγικὴ Σχολὴ τῶν καὶ τὸν πρὸς τὴν πατρίδα
ὅρκον τῶν.

Ὁ Ἑλληνικὸς λαός, θὰ τοὺς τὸ ἀναγνωρίσει.

Ὁ συνδικαλισμὸς στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις
Τοῦ Ὑποστρατήγου ἐ.ἀ. Στυλιανοῦ Ι. Δράκου
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24 Ιουν 2016, Θυρανοίξια: Τελέστηκαν τα

θυρανοίξια του νεόδμητου Ιερού Ναού Αγίου

Πα’ι’σίου του Αγιορείτου

στο Στρατόπεδο του

730ΤΜΧ Γ/Φ (Αμπελώνας

Λάρισας) χοροστατούντος

του Μητροπολίτου Λαρί-

σης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνα-

τίου. Παρευρέθηκαν ο πρό-

εδρος και μέλη του Πα-

ραρτήματος, καθώς αξιω-

ματικοί της 1ης Στρατιάς

και πλήθος προσκυνητών της περιοχής.

20 Ιουλ 2016, Επέτειος εισβολής στην

Κύπρο: Τελέστηκε στον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία

Λαρίσης παρουσία του Μητροπολίτου κ.κ.

Ιγνατίου, μνημόσυνο για τους νεκρούς και

αγνοουμένους κατά την εισβολή των Τούρκων

στην Κύπρο το 1974. Ομιλητής ήταν ο πρό-

εδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Σπ. Τσι-

ρώνης. Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων

στο υπάρχον μνημείο στο κέντρο της πόλε-

ως.

6 Αυγ 2016, Εορτή Μεταμόρφωσης του Σω-

τήρος: Ο πρόεδρος με το ΤΣ και μέλη του πα-

ραρτήματος, παρευρέθηκαν στις εορταστικές

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 1η

Στρατιά, λόγω της εορτής του υπάρχοντος Ι.

Ναού στο στρατόπεδο αυ-

τής.

28 Αυγ 2016,«ΓΡΑΜΜΟΣ»:

Το ΤΣ και μέλη του παραρ-

τήματος, συμμετείχαν με

ένα (1) λεωφορείο στις εκ-

δηλώσεις μνήμης, που

πραγματοποιήθηκαν στο

ΓΡΑΜΜΟ, καθώς και στην

επιμνημόσυνη δέση στο

Μαυσωλείο της Κόνιτσας. 

5 Σεπ 2016: Ο αντιπρόεδρος και μέλη του

παραρτήματος, μετά από πρόσκληση, παρευ-

ρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας νο-

σηλείας του 404 ΓΣΝ παρουσία του Διοικητού

1ης Στρατιάς, πολιτικών και δημοτικών αρχών

της πόλεως.

18 Σεπ 2016: Στις εκδηλώσεις μνήμης για

τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

που πραγματοποιήθηκαν στον Μητροπολιτικό

Ι.Ν.Αγίου Αχιλλείου (μνημόσυνο) και κατάθεση

στεφάνων στο Ηρώο της πόλεως, παρευρέ-

θηκαν ο πρόεδρος και μέλη του παραρτήμα-

τος.

ΒΟΛΟΣ

1.  Tετάρτη, 20 Ιουλ 2016: Εορτή Προφήτου

Ηλιού του Θεσβίτου, Προστάτου της Αεροπο-

ρίας Στρατού: Eκδηλώσεις στο Στρατόπεδο

“Υπλγού (ΠΒ) Περισάκη Γεωργίου” Α/Δ Στεφα-

νοβικείου Μαγνησίας: Το απόγευμα της 19ης

Ιουλ 2016 έγινε υποδοχή Τιμίου Ξύλου εκ του

Ιερού Κελίου Χαλκιάδων Αγίου Όρους. Και στη

συνέχεια, τελέσθηκαν Μέγας Πανηγυρικός

Εσπερινός, Αρτοκλασία και Λιτάνευση Ιεράς

Εικόνος του Προφήτου. Την επομένη, Αρχιε-

ρατική Θεία Λειτουργία, Δοξολογία, Στατική

επίδειξη αεροπορικών μέσων.  Στις εκδηλώσεις

παραβρέθηκε -συνοδευόμενος από τους Α/ΓΕ-

ΕΘΑ και Α/ΓΕΣ- ο κ. ΥΕΘΑ, που (μεταξύ άλλων),

ανακοίνωσε και την καθιέρωση νέου σήματος

της Αεροπορίας Στρατού με τον προστάτη

της Προφήτη Ηλία. 

2. Παρασκευή, 5 Αυγ 2016: Εορτασμός της

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο 307 ΤΣΥΑΥ

στον ομώνυμο Ιερό Ναό εντός του Α/Δ Στε-

φανοβικείου: Παρέστησαν, από το ΤΣ, ο

Αντ/δρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας Τχης

(ΠΖ) ε.α. Δαπόντας Σπυρίδων. Επίσης, αρκετά

μέλη, εκ της ΑΣ και του Τεχνικού Σώματος.

3.  Πέμπτη, 11 Αυγ 2016 : Α/Δ Νέας Αγχιάλου

Μαγνησίας: Τελετή παράδοσης - παρα-λαβής

Διοικήσεως 111 Πτέρυγας Μάχης, από τον

Σμήναρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο, στον Σμή-

ναρχο (Ι) Γρηγοριάδη Δημοσθένη: Στις εκδη-

λώσεις, το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε

από τον Πρόεδρο του ΤΣ Υποστράτηγο ε.α.

Γκουζή Αθανάσιο. 

4.  Τετάρτη, 31 Αυγ 2016: Ετήσια Θερινή

Συνεστίαση Μελών στο ΚΑΑΥ/Μαλάκι: Έπειτα

από  έγκριση της 32 ΤΑΞΠ/Ν,  για το χώρο, το

προσωπικό  και τα μέσα του ΚΑΑΥ, καθώς και

της Ιης Στρατιάς για το Τμήμα της Στρατ. Μου-

σικής, πραγματοποιήθηκε για 12η συνεχή

χρονιά και με πολύ μεγάλη επιτυχία, η ετήσια

θερινή συνεστίαση των μελών μας, που από-

λαυσαν τα εξαιρετικά εδέσματα και διασκέ-

δασαν με τη μουσική και τα τραγούδια της

υπό τον Υπλγό (ΜΣ) Σαμαρά Βασίλειο. Στην

εκδήλωση παραβρέθηκαν, προσκληθέντες

από το Τ.Σ, οι Επίτιμοι Α/ΓΕΣ Στρατηγός ε.α.Χαρ-

βάλας Παναγιώτης και Δκτής Β’ΣΣ Αντγος ε.α.

Τουρναβίτης Ιωάννης, ο Δκτής 32 ΤΑΞΠ/Ν Ταξ-

χος Πάτσαλος Κωνσταντίνος, καθώς και ο

Δκτής 1ης ΤΑΞΑΣ και ΑΔΦΒ Ταξχος Παπανα-

γνώστου Ιωάννης,  που επέδωσε στον Πρόεδρο

του παραρτήματος τη νέα πλακέτα της 1ης

ΤΑΞΑΣ με την εικόνα του Προφήτη Ηλία. Κατά

τη διάρκεια της Συνεστίασης, το ΔΣ της Ένωσης

Χριστιανών Επιστημόνων Ν. Μαγνησίας, κά-

νοντας έναρξη παρομοίων τιμητικών διακρίσεων

σε προσωπικότητες της Πόλεώς μας, επέδωσε

στον Πρόεδρο, Υποστράτηγο Οικονομικού ε.α.

Γκουζή Αθανάσιο τιμητική πλακέτα «για την

προσφορά του στην Επιστήμη, στην Οικογένεια,

στην Κοινωνία». 

5.  Παρασκευή,  2 Σεπ 2016: Τελετή Γενέθλιας

Ημέρας του 2ου Τάγματος Επιθετικών στο

Α/Δ Στεφανοβικείου: Συμμετείχαν μέλη μας

εκ της ΑΣ και το μέλος του ΤΣ Ανχης (ΜΧ) ε.α.

Κακαράντζας Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος

του Παρ/τος. 

6.  Τρίτη, 6 Σεπ 2016: Μνημόσυνο στο όρος

Όθρυ: Την Τρίτη, 5 Φεβ 1991 μεταγωγικό αε-

ροσκάφος (Α/Φ) C-130 της Πολεμικής Αερο-

πορίας, με 63 Αξκούς, Υπξκούς και Σμηνίτες,

απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας

με προορισμό τη Νέα Αγχίαλο Βόλου.  

Το Παράρτημά μας, από το 2008 που πρω-

τοπροσκλήθηκε, τηρώντας την υπόσχεσή του

στον ήδη μακαριστό (τότε Πρόεδρο του Συλ-

λόγου και πατέρα θύματος) ιερέα Γεώργιο

Καλακανίδα συμμετέχει κάθε χρόνο στις τε-

λετές μνήμης τους. Έτσι και φέτος, με 46

άτομα.

7.   Παρασκευή, 9 Σεπ 2016:

α. 304 ΠΕΒ: Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής

Διοίκησης από τον Σχη (ΤΧ) Κατσουλάρη Δη-

μήτριο, στον Σχη (ΤΧ) Ουρουμίδη Γεώργιο:

Λόγω απουσίας των μελών του ΤΣ, το Παράρ-

τημα εκπροσωπήθηκε από τον πρώην Ταμία

του  Άνχη (ΤΧ) ε.α. Καραγιάννη Δημ.

β. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσα-

λονίκη: Τα ε.ε. στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, για τη συμ-

μετοχή τους στην απογευματινή συγκέντρωση

διαμαρτυρίας  που διοργάνωσαν  συν-δικαλι-

στικά τους  σωματεία, δρομολόγησαν ένα λε-

ωφορείο από το Βόλο, από το οποίο μας διέ-

θεσαν 6 θέσεις για συμμετοχή και ισαρίθμων

μελών μας. Κατά χρονική σειρά δηλώσεων

(προτεραιότητας), οι θέσεις αυτές καλύφθηκαν

από τον Ταμία μας, ως εκπρόσωπο του ΤΣ,

τους Ταξχους ε.α. Πρωτογέρου Μανουήλ και

Ζαγορίτη Οδυσσέα, τον Σχη ε.α. Γιωτάκο Από-

στολο, τον Τχη ε.α. Κατσαρό Θεοδόσιο και

τον Ανθλγό ε.α. Καλοπήτα Δημήτριο.

8.  Κυριακή, 18 Σεπ 2016: Εκδηλώσεις  για

την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας

των Ελλήνων της Μικράς  Ασίας από το Τουρ-

κικό Κράτος: Με το ΠΔ 304/2001, καθιερώθηκε

η 14/9.  Επειδή δεν συμπίπτει με Κυριακή, οι

εκδηλώσεις τελέσθηκαν την πρώτη επόμενη

Κυριακή, στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας

Βόλου  (Δοξολογία και Ομιλία), καθώς και στο

Μνημείο των Ηρώων (Επιμνημόσυνη δέηση,

Κατάθεση στεφάνων). Παρέστη ο Πρόεδρος

(κατέθεσε & στεφάνι), καθώς και μέλη μας με

καταγωγή από Μικρά Ασία.

ΗΛΕΙΑΣ

Όπως το 2016, έτσι και φέτος το Πα-

ράρτημα συμμετείχε στο Προσκύνημα στο

Γράμμο με ένα λεωφορείο. Στην εκδήλωση

συμμετείχαν 56 μέλη και οι οικογένειες

τους συνολικά όπου παραβρέθηκαν στο

Μνημόσυνο που διοργανώνει η Ε.Α.Α.Σ.

στη Βουρμπιανή εις μνήμη των πεσόντων

στις μάχες του Γράμμου – Βίτσιου εναντίον

των κομουνιστών. Η τελετή ήταν συγκι-

νητική και αρκούντος φορτισμένη. Επίσης

μας δόθηκε η ευκαιρία εκτός από το να

επιτελέσουμε το εθνικό μας καθήκον νε επι-

σκεφθούμε και αρκετά αξιοθέατα στην ευρύ-

τερη περιοχή της Ηπείρου. Έτσι επισκεφθήκαμε

στα Ιωάννινα το Μουσείο Βρέλλη και το Νησάκι,

την Πάργα, την Ηγουμενίτσα, την Πρέβεζα και

το Μεσολόγγι. Η όλη επιχείρηση στέφθηκε

από επιτυχία και ανανεώσαμε το ραντεβού

μας για του χρόνου στο Βίτσι.

ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορούμε τα Μέλη μας ότι το Τοπικό

Συμβούλιο του Παραρτήματος είναι στην ευ-

χάριστη θέση να νοιώθει υποχρεωμένο να

ευχαριστήσει δημόσια αυτούς που είχαν την

ευχαρίστηση να συνεισφέρουν στον εμπλου-

τισμό της βιβλιοθήκης και των συλλογών εν-

θυμημάτων του, που αφ’ ενός επεκτείνεται

αφ’ ετέρου δημιουργούνται, με τις ευγενείς

προσφορές Μελών και Φίλων του Παραρτή-

ματος. 

Ευχαριστούμε λοιπόν τους: Λαογράφο Συγ-

γραφέα κ. Γεώργιο Κοτζαερίδη, Αντιστράτηγο

εα κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντάρα, Υποστράτηγο

εα κ. Αλέξανδρο Τρομπούκη, Αντισυνταγμα-

τάρχη εα κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, Αντισυν-

ταγματάρχη εα κ. Δημήτριο Κιορπέ και Ταγμα-

τάρχη εα κ. Αχιλλέα Καραγιάννη για την προ-

σφορά προσωπικών τους βιβλίων και ενθυ-

μημάτων στρατιωτικής ιστορικής αξίας. Τα μεν

βιβλία (όπως και όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης

μας) διατίθενται για χρήση και δανεισμό στα

Μέλη μας, τα δε ενθυμήματα εκτίθενται στις

προς τούτο προθήκες, κοσμώντας τα Γραφεία

και το Εντευκτήριό μας. 

Τους ευχαριστούμε θερμότατα και τους

προβάλλουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση. 

ΗΜΑΘΙΑ

ΡΟΔΟΠΗ

Ένας από τους σκοπούς της ΕΑΑΣ είναι η

διατήρηση των σχέσεων με τους εν ενεργεία

συναδέλφους.

Στα πλαίσια αυτού

του σκοπού την 01

Ιουλ. 2016, το ΤΣ του

Παραρτήματός μας πα-

ρακάθησε σε δείπνο

που παρατέθηκε μετά

απο πρόσκληση του Τα-

ξιάρχου κου Κοσμά Μό-

σχου Διοικητού της ΧΧΙ

ΤΘΤ «ΠΙΝΔΟΣ», στην Λέ-

σχη Αξιωματικών Φρου-

ράς Κομοτηνής.

Ανταποδίδοντας τη φιλοξενία, το ΤΣ του

Παραρτήματός μας προσέφερε δείπνο στον

Δκτή, Υδκτή και Επιτελάρχη του παραπάνω

σχηματισμού μετά των συζύγων, το Σάββατο

30 Ιουλ. 2016 στα ΚΑΑΥ Προσκυνητών. 

Την Τρίτη 23 Αυγ. 2016 το ΤΣ του Παραρτή-

ματός μας παρευρέθη μετά από πρόσκληση,

στην παράδοση Διοικήσεως του 1ου Λ/ΒΕΚΕΕΔ

από τον Τχη Τζερεμάκη Σπυρίδωνα και την

ανάληψη αυτής από τον Τχη Πολυχρονίου

Κωνσταντίνο. 

Το Παράρτημά μας, όπως κάθε χρόνο έτσι

κι εφέτος οργάνωσε και πραγματοποίησε προ-

σκυνηματική εκδρομή, συμμετέχοντας στον

επίσημο εορτασμό από την ΕΑΑΣ, των επετει-

ακών εκδηλώσεων στις κορυφές του Γράμ-

μου.

Η συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις πραγ-

ματοποιήθηκε υπό τύπον 3ήμερηςεκδρομής.

Από το πρωί της επομένης 27 Αυγ. 2016,

επισκεφτήκαμε την αι-

ματοβαμμένη Β. Ήπειρο

και συγκεκριμένα το χω-

ριό Βουλιαράτες, όπου

υπάρχει το ένα από τα

δυο Στρατιωτικά Νεκρο-

ταφεία της Β. Ηπείρου. 

Τελέσαμε τρισάγιο και

καταθέσαμε στεφάνι στη

μνήμη των Ελλήνων

στρατιωτών που  έπεσαν

μαχόμενοι το 1940, προασπιζόμενοι την ακε-

ραιότητα της πατρίδας μας. 

Στην συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το Αρ-

γυρόκαστρο όπου μας έγινε λεπτομερής ξε-

νάγηση από τον φιλόλογο – συγγραφέα, ιερέα

πατέρα Νικόδημο, μόνιμο κάτοικο  και εφημέριο

του Αργυροκάστρου.

Το μεσημέρι γευματίσαμε σε φιλόξενη ελ-

ληνική ταβέρνα στο χωριό Δερβιτσάνη.

Στη συνέχεια της διαδρομής καταλήξαμε

στην παραθαλάσσια πόλη των Αγίων Σαράντα

για τον απογευματινό καφέ των μελών μας

και το βράδυ επιστρέψαμε στα Ιωάννινα. 

Την επομένη 28 Αυγ. στο χωριό Βούρμπιανη,

σύσσωμοι οι συνάδελφοι και οι οικογένειές

τους, απέτισαν φόρο τιμής στους πεσόντες

Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ. και Σωμάτων

Ασφαλείας του Εθνικού Στρατού.
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26-28 Αυγ. ‘16: Προσκυνηματική 

εκδρομή στο ΓΡΑΜΜΟ

Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ του Ν. Ξάνθης,

παραβρέθηκε και φέτος στο ΓΡΑΜΜΟ ( Βούρμ-

πιανη) με μέλη του και τις Οικογένειες τους

(συνολικά 59 άτομα), στη συνέχεια της αδιά-

λειπτης παρουσίας του, στα Επετειακά Μνη-

μόσυνα που διοργανώνονται και πραγματο-

ποιούνται από την ΕΑΑΣ κάθε χρόνο. Η εκ-

δρομή μας συνδυάστηκε με επίσκεψη στο

Πολεμικό. Μουσείο του Α’ Βαλκανικού Πολέ-

μου (‘’Χάνι Εμίν  Αγά ‘’) και στα Ζαγοροχώρια.

3 Σεπ.’16 Έκθεση:‘’Θρησκευτικά 

Μνημεία στην Κατεχόμενη Κύπρο

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθε-

σης, από το Σύλλογο Κυπρίων Ν. Ξάνθης, με

την παρουσία του Σεβασμιωτάτου  Μητρο-

πολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντε-

λεήμονος  και άλλων Αρχών και πλήθους

κόσμου. Από το Παράρτημα ήταν ο Αντιπρό-

εδρος, Ταξχος ε.α Ιωάννης Κουτσαϊμάνης.

9 Σεπ.’16: Εορτασμός, στον 

Ι.Ν.  «Αγ. Ιωακείμ & Άννης» στο   

Πομακοχώρι ΘΕΡΜΕΣ (Λουτρά) Ξάνθης 

Τελέστηκε στις 9 Σεπ.’16. με κάθε επιση-

μότητα και το προβλεπόμενο τελετουργικό,

Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’

αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, προς

τιμήν της εορτής των Αγίων Θεοπατόρων

Ιωακείμ και Άννης στις Θέρμες, με πρωτο-

βουλία και πρόσκληση του ‘’αναδόχου’’, Πα-

ράρτημα Ν. Ξάνθης της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού.(ΕΑΑΣ), στο πλαίσιο του

Προγράμματος ‘’Εκκλησιασμοί στα Πομακο-

χώρια Ν. Ξάνθης 2016’’.

Ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμων.

Στον εορτασμό, αν και ήταν εργάσιμη ημέρα

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) προσήλθαν συνολικά πάνω από

220 άτομα, με τα 2 λεωφορεία, που εξα-

σφάλισε το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης (δω-

ρεά μεταφορά 120 άτομα), καθώς και αρκετά

ΙΧΕ οχήματα. 

Παραβρέθηκαν: Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία

από το Δ’Σ. Στρατού, οι Πρόεδροι και Μέλη

των ΔΣ, της €Ένωσης Αποστράτων Αστυνομι-

κών Ξάνθης και η πρόεδρος του Συλλόγου

Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Δη-

μοσίου Ξάνθης καθώς και αντιπροσωπείες

Στρ. Μονάδων της περιοχής.

Στη συνέχεια προσφέρθηκαν, σε όλο το

εκκλησίασμα, από την ΕΑΑΣ, καφέδες, ανα-

ψυκτικά και άλλα κεράσματα σε γειτονικό

κατάστημα, όπου ο Σεβασμιώτατος, δεν πα-

ρέλειψε να χαιρετίσει τους Μουσουλμάνους

συμπατριώτες μας, ιδιοκτήτες και εργαζόμε-

νους όπως και άλλους που βρίσκονταν στο

ίδιο κατάστημα, καθώς και τον εξάχρονο Κε-

μάλ. Στη συνέχεια πενήντα (50) από τους

επισκέπτες, παρέμειναν και γευμάτισαν στην

ταβέρνα, συμβάλλοντας στην τοπική μικρο-

οικονομία του χωριού.

11 Σεπ.’16: Μνημόσυνο στο ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ 

Ξάνθης  για Σφαγιασθέντες από τα 

Βουλγαρικά Στρατεύματα, στις 9 Σεπ.1944

Τελέστηκε το Μνημόσυνο, παρουσία όλων

των Πολιτικών και Στρ. Αρχών και επακολού-

θησε Κατάθεση Τιμητικών Στεφάνων. Από το

Παράρτημα συμμετείχε  ο Πρόεδρος.

18  Σεπ16:  Ημέρα Μνήμης  

Γενοκτονίας Ελλήνων Μ. Ασίας

Το Παράρτημα συμμετείχε στην Δοξολογία

και τις λοιπές εκδηλώσεις, που πραγματο-

ποιήθηκαν, ενώ κατετέθη και Τιμητικό Στεφάνι

στο Ηρώο της Πόλης από το Μέλος, Ταξχο

ε.α. Αποστόλη Πολυμένη.

18 Σεπ.’16: Εκκλησιασμός

στον Ι.Ν.Αγ. Γεωργίου  (ΜΕΔΟΥΣΑ).

Πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα του

«αναδόχου» συλλόγου, Αγιασμός και Αρτο-

κλασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκ-

κλησιασμοί στα Πομακοχώρια της Ξάνθης

2016».

21 Σεπ.’16: Εσπερινός στον Ι. Ν. 

Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (ΘΕΡΜΕΣ)

Τελέστηκε με κατάνυξη και κάτω από ψι-

λόβροχο ο Εσπερινός. «Ευλογία η βροχή μετά

από τόσους μήνες ανομβρία, αλλά εμάς δεν

μας τρομάζουν ούτε οι βροχές ούτε οι μπόρες

και είμαστε σήμερα εδώ για τον προεόρτιο

Εσπερινό στο παρεκκλήσι του αγαπητού

φίλου του Χριστού Αγίου Ιωάννη του Θεολό-

γου», είπε στην σύντομη ομιλία του ο Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας. Το ψιλόβροχο

συνέχισε σ’ όλη τη διάρκεια του εσπερινού

και το πολυπληθές εκκλησίασμα  που προ-

σήλθε με 2 λεωφορεία, από τον ανάδοχο

σύλλογο Ποντίων Ν. Ξάνθης  ήταν κάτω από

τις ομπρέλες και παρακολούθησαν  με κατά-

νυξη την Θεία Λειτουργία. στον όμορφο λόφο

που δεσπόζει στην περιοχή. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων, κ. Θε-

όδωρος Ρωμανίδης, ευχαρίστησε θερμά. τις

κυρίες του Συλλόγου που ετοίμασαν κερά-

σματα για όλο το εκκλησίασμα, όπως και

όλους  παρευρέθησαν, καθώς και την Πρό-

εδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων

Ανατ. Μακ-Θράκης κ. Χρύσα Μαυρίδου μαζί

με τον Γραμματέα κ. Στέλιο Νικολάου.

21 Σεπ.16: Ομιλία, 

με Θέμα Φίλιππος ΝΙΚΟΓΛΟΥ

Πραγματοποιήθηκε ομιλία στην αίθουσα

διαλέξεων του Λαογραφικού Μουσείου Ξάν-

θης, με θέμα: €Έφεδρος Υπίατρος του Βουλ-

γαρικού Στρατού Φίλιππος Νίκογλου.     

Η ομιλία έγινε στα πλαίσια  των εκδηλώσεων

της ΦΕΞ σε συνεργασία με την Ένωση Απο-

στράτων Αξιωματικών Στρατού  Παράρτημα

Ν. Ξάνθης. Ομιλητής ήταν ο Αντγος ε.α. Νι-

κόλαος Φωτιάδης, Πρώην Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος (2002-2005).Η παρουσίαση ήταν

εντυπωσιακή και συνδυάστηκε με προβολή

μεγάλου αριθμού φωτογραφιών, σχεδια-

γραμμάτων και άλλων ιστορικών ντοκουμέν-

των.

Το ακροατήριο, μικρό μεν σε αριθμό, υψη-

λού όμως πνευματικού επιπέδου, συνεχάρει

τον ομιλητή και εξέφρασε την ικανοποίησή

του για την ευκαιρία που δόθηκε ώστε να

γνωρίσουν όλοι τον Έλληνα πατριώτη Φίλιππο

Νίκογλου, τον χειρουργό γιατρό από την Στε-

νήμαχο Ανατολικής Ρωμυλίας, ο οποίος επι-

στρατεύτηκε το 1912 στον Βουλγαρικό Στρατό

ως Έφεδρος Υπίατρος και ενημέρωσε τις

Ελληνικές Αρχές ότι οι Βούλγαροι με την VΙΙη

Μεραρχία κινούνται προς κατάληψη της  Θεσ-

σαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Παραρτήματος

Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν στις παρακάτω

Εκδηλώσεις:

-Στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης που ορ-

γάνωσαν οι Ενώσεις Απόστρατων Αξιωματικών

Στρατού –Αεροπορίας-Ελληνικής Αστυνομίας

στο χωριό Βούρπιανη για την Επέτειο της

λήξης των μαχών στην περιοχή Γράμμου τον

Αύγουστο του 1949.  

-Επίσκεψη στην Ιερά Μονή της Παναγιάς

της Μολυβδοσπεπαστής στην περιοχή Κόνιτσας

Ιωαννίνων. Είναι Βασιλική και Σταυροπηγιακή

Μονή, όπου υπάρχει ο τάφος του Μητροπολίτη

Σεβαστιανου μια από τις μεγαλύτερες Μορφές

της Ελλαδικής Ορθοδοξίας.

-Στο Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-

σεως των πεσόντων Αξιωματικών Υπαξκών

και οπλιτών της Αεροπορίας και της Χωροφυ-

λακής τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Δρυι-

νουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Αν-

δρέα, με την παρουσία των Προέδρων των

Ενώσεων ΕΑΑΣ, ΕΑΑΑ και Χωροφυλακής –

Αστυνομίας και μελών διαφόρων Εφεδροπο-

λεμικών οργανώσεων και πλήθος πολιτών,

συγγενών και φίλων που θέλησαν να αποτίσουν

την  δέουσα τιμή.

Στη συνέχεια εκφωνήθηκαν χαιρετισμοί από

τον Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως Πωγωνιανής

και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα, τον Πρόεδρο της

ΕΑΑΣ Υπστγο ε.α. Ευάγγελο Δανιά Ενώσεων

ΕΑΑΣ, τον Βουλευτή του Ελληνικού κοινοβου-

λίου κ. Παππά, και ομιλία από τον Πρόεδρο

του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ιωαννίνων όπου

αναλύθηκαν τα γεγονότα και ακολούθησε κα-

τάθεση στεφάνων.

Η νίκη στο ΓΡΑΜΜΟ κι ΒΙΤΣΙ ήταν νίκη κατά

των κομουνιστικής λαίλαπας που επεδίωκε

να αλώσει τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας

και προδοτικά να εκχωρήσει τη Μακεδονία

μας σε ξένες επιρροές.  

Εμείς θα συνεχίσουμε να τιμούμε αυτούς

που μας χάρισαν την Ελευθερία μας και τη

Δημοκρατία μέσω της οποίας, και αυτοί που

τότε έστρεψαν τα όπλα εναντίων μας, απο-

λαμβάνουν τα αγαθά της.

Η απουσία των  Πολιτών και Στρατιωτικών

Αρχών δεν τους τιμά. 

ΞΑΝΘΗΧΑΝΙΑ

1/8/2016 στις εκδηλώσεις μνήμης για την

καταστροφή του χωρίου Σκηνέ  Ν. Χανίων

από δυνάμεις του  γερμανικού στρατού και

την εκτέλεση των κατοίκων του στην περιοχή

Ποταμού Κερίτη.

29-8-2016  στις εκδηλώσεις για την επέτειο

συμπλήρωσης εκατό (100) ετών από το επα-

ναστατικό κίνημα του 1916. 

Εκδήλωση στο Στρατιωτικό 

Μουσείο Χρωμοναστηρίου

Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016, στον αύλειο

χώρο του Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμονα-

στηρίου, η Ενορία Αγίου Γεωργίου Χρωμονα-

στηρίου, σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτι-

στικό Σύλλογο και το Σύλλογο Χρωμοναστη-

ριανών Αττικής “ Παναγία Κερά”, πραγματο-

ποίησε εκδήλωση  με θέμα “ Ιερά Μονή Αρ-

καδίου: Το χρονικό και ο Διεθνής αντίκτυπος

του Ολοκαυτώματος”. Την Εκδήλωση τίμησαν

με την παρουσία τους, ο Επίτιμος Αρχηγός

ΓΕΕΘΑ Στγος κ. Μανούσος Παραγιουδάκης, ο

Διοικητής του Στρατιωτικού Μουσείου Χρω-

μοναστηρίου Ανχης(ΠΖ) κ. Ιωάννης Μιχελάκης

και εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και

λοιπών αρχών.

Αποκαλυπτήρια Μνημείου

Τα αποκαλυπτήρια του νέου Μνημείου των

44 Ηρώων, πεσόντων αγωνιστών στον Άγιο

Μάμα Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκαν την Πα-

ρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2016, από τον Περι-

φερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.Το Πα-

ράρτημα Ρεθύμνου της Ε.Α.Α.Σ, εκπροσώπησε

ο Ταξχος ε.α. κ. Αρχοντάκης Γρηγόριος ο

οποίος απηύθυνε ομιλία με θέμα: “ Ο Άγιος

Μάμας στους αγώνες του Έθνους για την

ελευθερία”, και στη συνέχεια κατέθεσε στε-

φάνι.

Η Ιερά Πανήγυρις του Γενεθλίου της Θεο-

τόκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Αντιφωνήτριας

Μυριοκεφάλων Ρεθύμνου

Με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια,

εορτάσθηκε και φέτος το Γενέθλιον της Θεο-

τόκου, στο περίπιστο Ιερό Προσκύνημα της

Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοπο-

τάμου, την Ιερά Μονή Αντιφωνήτριας Μυριο-

κεφάλων. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγ-

ματοποιήθηκε η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος

της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, στην οποία

παρέστησαν ο Διοικητής της V Μεραρχίας

Κρητών Ταξχος κ. Αλέξανδρος Αλεξίου, ο Γε-

νικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υπτγος

(ΕΛ.ΑΣ) κ. Ανδρέας Δσκαλάκης, ο Δήμαρχος

Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Μαρινάκης, και εκπρό-

σωποι πολιτικών και λοιπών αρχών, παραδο-

σιακών συλλόγων και τοπικών σωματείων.

Από το Παράρτημα Ρεθύμνου της Ε.Α.Α.Σ πα-

ρέστη ο Πρόεδρος Ταξχος ε.α. κ. Αντώνιος

Κωνσταντάκης μαζί με Μέλη.

Εκδηλώσεις Μνήμης στον Γουρνόλακο του

Ψηλορείτη

Με τη δέουσα επισημότητα τιμήθηκε και

φέτος η μνήμη των εκτελεσθέντων Μυλοπο-

ταμιτών του Σεπτέμβρη του 1943.

Η εκδήλωση Μνήμης και Τιμής πραγματο-

ποιήθηκε την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου, στην

οποία, το Παράρτημα Ρεθύμνου εκπροσώπησε

ο Ταξχος ε.α. κ. Αρχοντάκης Γρηγόριος, ο

οποίος κατέθεσε και στεφάνι, και ο Ταξχος

ε.α. κ. Κλάδος Ανδρέας.

Τελετή Αποφοίτησης ΣΠΕΝ και 

Απονομή Κόκκινου Μπερέ στο 547 Α/Μ Τ.Π

Κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητή Ανχη

(ΠΖ) κ. Δημητρίου Ροδάκη, ο Πρόεδρος και

Μέλη του Παραρτήματος, παρέστησαν στην

Τελετή Αποφοίτησης ΣΠΕΝ και την Απονομή

Κόκκινου Μπερέ στο 547 Α/Μ Τ.Π. .

ΡΕΘΥΜΝΟ



Στο Άργος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23

Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21 :00 συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση (Δημόσια) το Δημοτικό Συμβούλιο

Άργους - Μυκηνών ύστερα από την πρόσκληση του Προ-

έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών με

αριθμό 6402/18- 3-2016 και επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε

νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 Ν.

3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/201 Ο, σε κάθε

ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο με αποδεικτικό. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί

συνόλου (40) Μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (33). 

Παρόντός και του Δημάρχου Άργους - Μυκηνών κ. Δημη-

τρίου Καμπόσου. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρα-

κτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Άργους - Μυκηνών κ.

Αντώνιος Κλησιάρης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών

κ. Κων/νος Μπέγκος ανέγνωσε το υπ’ αριθ. 23 θέμα της

ημερησίας διατάξεως και στη συνέχεια έδωσε το λόγο

στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το εν λόγω θέμα λέ-

γοντας ότι, ο Δήμος Άργους - Μυκηνών προτίθεται να

τιμήσει τον ήρωα της Κινάρου Υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο

Πανανά ο οποίος έπεσε σε ώρα καθήκοντος, ανεγείροντας

την προτομή του σε κεντρικόσημείο που θα υποδείξει η

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους -

Μυκηνών. 

Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος την εισήγησή του ανέφερε

τα ακόλουθα: 

«Στο τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα την 11-02-2016

και ώρα 02:45 στην Νήσο Κίναρον, τραυματίστηκε θανάσιμα

ο Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος Πανανάς, ευρισκόμενος

σε Διατεταγμένη Υπηρεσία, ως συγκυβερνήτης Ε/Π Agusta

Be11212. 

Ο Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος Πανανάς, γιός του

Παναγιώτη και της Άννας Πανανά οι οποίοι κατάγονταν από

το Άργος 

• Έπεσε υπέρ πατρίδος 

• Ήταν μάχιμος Αξιωματικός. Αποφοίτησε 20ς από τη

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ομιλούσε άριστα την Αγγλική και

είχε πτυχίο στην Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική γλώσσα και

προετοιμάζετο για την Γερμανική. Δεν ήταν ούτε ένστολος,

ούτε υπάλληλος. 

• Ήταν παντρεμένος με την Μαριάννα Ζαφείρη, όπου

μαζί έχουν δύο παιδιών πλέον,καθώς λίγες μέρες μετά

από το δυστύχημα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί

τους. 

• Του αξίζει τιμή, διότι στη ζωή του αποφάσισε να

φυλάξει Θερμοπύλες. 

• Από τις 11-02-2016 είναι αδελφός και γιός όλων των

Ελλήνων 

• Επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης, φάνηκε αντάξιος

της ιστορίας των προγόνων του και θα αποτελέσει πρότυπο

προς μίμηση για τις επόμενες γενεές. 

• Από τις 11-02-2016 , πέρασε επαξίως στο πάνθεον

των ηρώων αυτού του περήφανου Έθνους, αγωνιζόμενος

κατά των προαιώνιων εχθρών της πατρίδος μας. 

• Μπορεί να έσβησε της ζωής του το καντήλι, όμως

είναι βέβαιο, ότι η Παναγιά, τον κρατά στοργικά στην

αγκαλιά της, όπως τον μονάκριβο γιό της. 

Ο ήρωας Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος Πανανάς,

γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδος στις 10-07-1982 και συγ-

κεκριμένα στην Μαιευτική Κλινική του κ. Πανοσκάλτση. 

Ο Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος Πανανάς, είχε στο

ενεργητικό του 700 ώρες πτήσεως, είχε μετεκπαιδευτεί

προσφάτως στην Σουηδία και για τις άριστες επιδόσεις

του, είχε προταθεί από τον Διοικητή του ως εκπαιδευτής. 

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που παρέσχε ο Διοικητής

του, Αντιπλοίαρχος Ιmάμενος κ. Κανδηράκης Ιωάννης 

α. Ο Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος Πανανάς συμμετείχε

σε άσκηση του Ναυτικού με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΠΗ,η οποία

διεξήχθη από 1 Ο έως 13 Φεβρουαρίου στο Κεντρικό Αιγαίο. 

β. Εκτελούσε καθήκοντα συγκυβερνήτη σε Ε/Π Agusta

Bell 212, το οποίο, απογειώθηκε από Φρεγάτα του ΠΝ και

εκτελούσε επιτήρηση ακτών στην Νήσον Κίναρον, πετώντας

χωρίς φώτα, όπως ακριβώς θα γινόταν σε πραγματικές

συνθήκες πολέμου. Αδιαμφισβήτητα επρόκειτο για μια δύ-

σκολη αποστολή. . 

γ. Η σύζυγός του Υποπλοιάρχου (ΠΝ), κυοφορούσε το

δεύτερο παιδί του και ευρίσκετο στον 90 μήνα κυήσεως. 

Δια τον λόγο τούτο, Ο Διοικητής του Αντιπλοίαρχος κ.

Κανδηράκης, του συνέστησε να μην συμμετάσχει στην

άσκηση ΑΣΤΡΑΠΗκαι να πάρει άδεια, για να βρίσκεται κοντά

στην ετοιμόγεννη σύζυγό του. 

Αυτός όμως αρνήθηκε να πάρει άδεια κατά την διάρκεια

της ασκήσεως και εζήτησε να συμμετάσχει κανονικά στην

εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού. Άδεια επροτίθετο

να πάρει μετά το πέρας της ασκήσεως. 

δ. Κατά την πρώτη ημέρα της ασκήσεως, το Ε/Π του

Υποπλοιάρχου (ΠΝ) Κωνσταντίνου Πανανά, παρουσίασε

βλάβη. Επειδή ήτο διαθέσιμος, εζήτησε να πετάξει με το

μοιραίο Ε/Π. 

Έτσι ο μεν κανονικός συγκυβερνήτης του μοιραίου Ε/Π,

αντ καταστάθηκε από τον Υποπλοίαρχο (ΠΝ) Κωνσταντίνο

Πανανά και κανονίστηκε (ο κανονικός συγκυβερνήτης) να

πετάξει την δεύτερη νύχτα της ασκήσεως, δηλαδή 11

προς 12 Φεβ. 2016,ο δε Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος

Πανανάς (διαθέσιμος - αναπληρωματικός συγκυβερνήτης),

να πετάξει την πρώτη νύχτα της ασκήσεως, δηλαδή την

μοιραία νύχτα 1 Ο προς 11 Φεβ. 2016. 

Στις 11-2-2016 και ώρα 02:45, το μοιραίο Ε/Π στο οποίο

επέβαινε ως συγκυβερνήτης ο Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κων-

σταντίνος Πανανάς, συνετρίβη στα βράχια της Νήσου

Κινάρου. 

Ο Υποπλοίαρχος (ΠΝ) Κωνσταντίνος Πανανάς, είχε εν-

στερνιστεί τα διδάγματα των προγόνων του, όπως του

Ομήρου “εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης”

καθώς και το “Το εύ (καλώς) θνήσκειν, αρετής μέρος εστί

μέγιστον” που διατύπωσε ο Σιμωνίδης ο Κείος (556-458

πΧ) για τους Αθηναίους νεκρούς, που έπεσαν στα Μηδικά. 

Η Πολυθρύλητη και Ένδοξη πόλη του Άργους, γενέτειρα

του Υποπλοιάρχου (ΠΝ) Κωνσταντίνου Πανανά, εις ένδειξη

έμπρακτης αναγνώρισης της θυσίας του, της αυταπαρνήσεως

και της πρσήλωσης του στο καθήκον, προτείνει, την

ανέγερση της προτομής του και την μετονομασία της οδού

Ναυπλίου (από Σ μιτζοπούλου έως Βας. Σοφίας) με το

όνομά του» 

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος ο οποίος

λέγει ότι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ.

25/2016 απόφασή της εισηγήθηκε ομόφωνα την ανέγερση

προτομής του ανωτέρω ήρωα της Κινάρου Υποπλοιάρχου

(ΠΝ) Κωνσταντίνου Πανανά και στην συνέχεια ανέγνωσε

την συγκεκριμένη απόφαση. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω

εξ τέθησαν και έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

3. Την υπ’ αριθ. 36/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινό-

τητας Άργους, 

4. Την υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής και 

5. Την λεπτομερή και εμπεριστατωμένη εισήγηση του κ.

Δ μάρχου Άργους - Μυκηνών, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Την ανέγερση προτομής του αείμνηστου ήρωα της Κι-

νάρου Υποπλοιάρχου (ΠΝ) Κωνσταντίνου Πανανά, ο οποίος

έπεσε σε ώρα καθήκοντος, σε κατάλληλη θέση στην πόλη

του Άργους και εγγύς της δημοτικής οδού που θα μετονο-

μαστεί σε «Οδό Κωνσταντίνου Πανανά», η δε ακριβής θέση

τοποθέτησης της ως άνω προτομής θα επιλεγεί από την

Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους -

Μυκηνών και 

Β) Για την κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης υπάρχει εγγε-

γραμμένη πίστωση ποσού 8.700,00€ στον προϋπολογισμό
του Δήμου Άργους οικονομικού έτους 2016 και στον Κ.Α.

70.7135.008. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 84/2016. 

Αφού συντάχθηκε η απόφαση αυτή υπογράφεται ως

ακολούθως: 

Ο Δήμαρχος     Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

Ακριβές Απόσπασμα 

Άργος 24-3-2016 

Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας 

Κ. Μπέγκος Α. Σταμέλου 
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ΗΡΩΑΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΝΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΔΑ: 6ΠΠ2ΩΨΔ-Ε26 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Συνεδρίασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών της 23-3-2016. ΘΕΜΑ: 230ν

ΑΠΟΦΑΣΗ : 84/2016 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Περί ανέγερσης προτομής του αείμνηστου ήρωα

της Κινάρου Υποπλοίαρχου Κωνσταντίνου Πανανά, ο

οποίος έπεσε σε ώρα καθήκοντος και κάλυψης της

σχετικής δαπάνης» 

Την 02.45 ώρα της 11ης Φεβ 2016 σε άσκηση του

Π.Ν με την επωνυμία ΑΣΤΡΑΠΗ που διεξήγετο στο

Κ.Αιγαίο, συνετρίβει στα βράχια της Ν. Κίναρος, το Ε/Π

Agusta Bell 212 όπου επιτηρούσε τις ακτές  και στο

του οποίο ο Υποπλοίαρχςος Κ. Πανανάς ήταν συγκυ-

βερνήτης.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Άργους –Μυκηνών, προς τιμήν του Ήρωος

Κωνσταντίνου Π. Πανανά θα αναγερθεί ανδριάντας

και η εγγύς οδός θα μετονομασθεί σε οδό «Κωνσταν-

τίνου Πανανά»

Παρατίθεται αυτούσια η ομόφωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών,

η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στα έργα και τις

ημέρες του ΗΡΩΑ, ο οποίος πέρασε στο ΠΑΝΘΕΟΝ

ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ της φυλής μας.

Ως Πρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών

Στρατού (ΕΑΑΣ) καλώ όλους σας να τιμήσετε με την

παρουσία σας την τελετή των αποκαλυπτήριων του

Ανδριάντα και την μετονομασία της οδού.

Ο Ήρωας Υποπλοίαρχος Π.Ν Κωνσταντίνος Πανανάς

ήταν γυϊός του Ταξχου ε.α Παναγιώτη Πανανά της τά-

σεως της ΣΣΕ 1979, για την ακριβή ημερομηνία και

ώρα της τελετής είναι διαθέσιμο το τηλέφωνο της

οικίας του πατρός 27520 24639.

Ο Ήρωας Υποπλοίαρχος Κ.Π.Πανανάς Π.Ν αποτελεί

φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση στις νεότερες

γενεές, γιατί ενώ μπορούσε να μην συμμετάσχει στην

άσκηση, λόγω της κυοφορίας της συζύγου του και

ενώ ο Διοικητής του συνέστησε να λάβει άδεια δεν το

έπραξε επιδεικνύοντας υψηλή αίσθηση καθήκοντος,

υψηλής ευθύνης και συναδελφικότητας.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Είναι μεγάλος και εν πολλοίς άγνω-

στος ο αριθμός και η παντοειδής

Εθνική προσφορά, των ΑΦΑΝΩΝ

ΗΡΩΩΝ σε όλους τους τομείς δρα-

στηριότητος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ σε

όλους τους τομείς δραστηριότητος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

εκ της τέφρας του νεοσύστατου Ελληνικών Κράτους, για

το οποίο ο εθναπόστολος του παρελθόντος αιώνος αεί-

μνηστος Νεοκλής Καζάζης (πρύταης του Ε.Κ.Π. Αθηνών

το 1903) σε σύγγραμά του αναφερόμενο στα ΕΘΝΙΚΑ

θέματα αναφέρει ότι «Η μόνη δύναμις των Εθνών είναι η

στρατιωτική αυτήν αρετή (ισχύς). Εάν η Ελλλάς δεν είχε

τόσους ΗΡΩΕΣ από το 1821 έως το 1824 δεν θα υφίστατο

σήμερον ως Έθνος».

Η ανάδειξη και η απόδοση των ελαχίστων εναντι των

μεγίστων οφειλομένων τιμήν, προς την Ιερή Μνήμη των

ΗΡΩΩΝ αυτών, δεν αποτελεί μόνο χρέος της Πολιτείας,

αλλά και ΠΗΓΗ ΦΡΟΝΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ως παράδειγμα προς μί-

μηση των Επερχομένων Ελληνικών ΓΕΝΕΩΝ.

Ένας από τους πολλούς αυτούς ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ, ο

οποίος συνέβαλε αποφασιστικά και θα λέγαμε χωρίς υπερ-

βολή καθοριστικά, στην ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ του ΓΕΝΟΥΣ, κατά

τον Ιερόν ΑΓΩΝΑ της ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ και διέθεσε ολόκληρη

τη ζωή του στην υπηρεσία της Πατρίδος, είναι ο Ιωάννης

Παπαρρηγόπουλος. Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Δαμαριώνα

της Νάξου το έτος 1780 και εσπούδασε στην Κωνσταντι-

νούπολη και στην Ρωσία. Μετά το πέρας των σπουδών

του προσελήφθη στο διπλωματικό Σώμα της Ρωσίας και

διορίστηκε πρόξενος στη Σμύρνη, όπου διέσωσε πολλούς

συμπατριώτες μας από τις σφαγές των Τούρκων, όπως

το ίδιο έκανε και με την μετάθεσή του στην Πάτρα, κατά

την επανάσταση του 1821.

Η προσφορά του όμως στον Ιερόν Αγώνα της Εθνεγερσίας

του 1821 υπήρξε απροσμετρήτου αξίας, όπως θα αναφέ-

ρουμε στη συνέχεια.

Παράλληλα με τα καθήκοντά του, ως διπλωματικού

υπαλλήλου της Ρωσίας, εμυήθη εκ των πρώτων στην

Φιλική Εταιρεία (Φ.Ε.) και υπό την ιδιότητα του Ρώσου δι-

πλωμάτου επεσκέφθη το 1818 τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων

και τον έπεισε να κηρύξει την επανάσταση κατά του Σουλ-

τάνου, με την υπόσχεση, ότι θα ετύχανε της απολύτου

υποστηρίξεως του Τσάρου Αλεξάνδρου Α’ της Ρωσίας.

Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πόσο ευ-

νοϊκά επηρέασε την εξέλιξη της ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ του 1821 η

επανάσταση του Αλή Πασά1. Αρκεί να αναφέρουμε, ότι ο

τότε σουλτάνος Μαχμούτ Β’ αναγκάστηκε να μετακινήσει

τον Χουρσίτ Πασά, με τα στρατεύματά του από την Πελο-

πόννησο στην Ήπειρο, καθώς και άλλες δυνάμεις από

άλλες περιοχές της κατεχόμενης Ελλάδος.

Η ενέργεια αυτή του Παπαρρηγόπουλου σε μίαν εποχή,

κατά την οποίαν επικρατούσε με άκραν αυστηρότητα, η

Πασίγνωστη “Ιερή Συμμαχία” του πανίσχυρου ΜΕΤΕΡΝΙΧ,

κατά την οποίαν από το 1815 έως το 1822, ο Τσάρος Αλέ-

ξανδρος Α της Ρωσίας είχε καταστεί ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

των ΔΙΕΘΝΩΝ σχέσεων της ΕΥΡΩΠΗΣ, κατά την οποίαν

κάθε προσπάθεια απελευθερώσεως υποδούλων λαών,

αντιμετώπιζε την αντίδραση της πανίσχυρης Ιερής Συμμαχίας

(Ρωσίας-Αυστρίας Προσίας) οπότε αντιλαμβάνεται κανείς

πόσο παρακεκινδυνευμένη υπήρξε η προσπάθεια αυτή

του Παπαρρηγόπουλου.

Στο ερώτημα “εάν η ενέργειά του αυτή, ήταν εν γνώσει

ή εν αγνοία του Τσάρου”, η άποψή μας είναι ότι ήτο εν

αγνοία του αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τα προαναφερθέντα.

Για τον λόγον αυτόν η ενέργεια του αυτή ήταν άκρως πα-

ρακεκινδυνευμένη και τούτο, γιατί αν ο Τσάρος επληρο-

φορείτο ότι τον υποκαθιστούσε εν αγνοία του, ο Παπαρ-

ρηγόπουλος το ολιγότερο που θα μπορούσε να του κάνει,

θα ήταν να τον παύσει από τα καθήκοντά του.

Αλλά ακόμα και γιατί αν ο Πανούργος, παμπόνηρος,

αδυσώπητος και σκληρός Αλής διεπίστωνε, ότι ο Παπαρ-

ρηγόπουλος ενεργούσε εν αγνοία του Τσάρου, προς εξυ-

πηρέτηση των Ελληνικών συμφερόντων, δεν θα το είχε

σε τίποτα (να τον χαλάσει) για να χρησιμοποιήσουμε μίαν

έκφραση του συρμού (της μόδας της εποχής εκείνης) δη-

λαδή να τον φονεύσει. Όμως η Εθνική δράση του Παπαρ-

ρηγόπουλου δεν τελείωσε ως εκεί, κάτι ανάλογο έπραξε

και κατά την Ιστορική Ναυμαχία του Ναυαρίνου και το

αναφέρουμε, όπως καταγράφεται στην ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ και έχει ως εξής:

«Κατά την ναυμαχίαν του Ναυαρίνου, υπηρετών ως

διερμηνεύς εις την ναυαρχίδα “ΑΖΩΦ” του Ρωσικού στόλου

“παρεκίνησε επιτηδείως τον Ιβραήμ” με αποτέλεσμα να

εκληφθεί ως προσβολή η ένοπλος επίθεση εναντίον του

και να ακυρωθεί η ανακωχή η οποία προέβλεπε τον από-

πλουν του Τ/Α στόλου από το λιμάνι του Ναυαρίνου,

όπου ήταν περικυκλωμένος από τους συμμαχικούς στόλους

και να επακολουθήσει ένεκα της ενέργειάς του αυτής, η

Ιστορική για την Ελλάδα Ναυμαχία».

Αντιλαμβάνεται κανείς τα δυσμενή επακόλουθα που θα

είχε για την Ελληνική Επανάσταση, αν ετηρείτο η ΑΝΑΚΩΧΗ

που είχε συμφωνηθεί και εξήρχετο ο Τ/Α στόλος εκ του

Ναυαρίνου ελεύθερος να συνεχίζει τις πολεμικές επιχει-

ρήσεις εναντίον των Ελλήνων.

Ο ευφυής διπλωμάτης Παπαρρηγόπουλος εκτιμώντας

την κρισιμότητα της καταστάσεως, αν ετηρείτο η αυμφω-

νηθείσα ΑΝΑΚΩΧΗ απεφάσισε να αναλάβει και πάλιν ΠΡΩ-

ΤΟΒΟΥΛΙΑ την κατάλληλη στιγμή (το τάιμ που λένε οι

ξένοι) χωρίς την έγκριση των συμμάχων Ναυάρχων «να

προκαλέσει επιτειδίως των Ιβραήμ» και να αρχίσει η

Ιστορική Ναυμαχία.

Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα ήταν η εξέλιξη των γεγονότων

αν δεν αναλάμβανε την ευθύνη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, γιατί

που θα εύρισκαν άλλη τέτοιαν μοναδική ευκαιρίαν, συγ-

κεντρωμένο ναυλοχούντα και εγκλωβισμένον τον Τ/Α στό-

λον, μέσα στο λιμάνι του Ναυαρίνου, ώστε να τον κατα-

στρέψουν ολοσχερώς;

Όμως ο Παπαρρηγόπουλος δεν υπήρξε μόνο φιλικός,

όπως λανθασμένα αναγράφεται στη λεζάντα (επιγραφή)

κάτω από την προτομή του στον προαύλιον χώρο του

Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην γε-

νέτειράν του τον ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ. Υπήρξε και ευφυέστατος

και μέγας ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ, αλλά και ικανότατος και γενναιότατος

οπλαρχηγός, ως απεδείχθη, τόσο επί του διπλωματικού

όσο και επί του πεδίου της Μάχης, διότι «το 1829 ο τότε

κυβερνήτης της Ελλάδος αείμνηστος Ι. Καποδίστριας, του

ανέθεσε πολεμικήν ΑΠΟΣΤΟΛΗ όπου ηγούμενος αναλόγου

στρατιωτικού σώματος, να εκτελέσει επιθετικές επιχειρήσεις

στις περιοχές της Ναυπάκτου, του Αντιρρίου και του Με-

σολογγίου, την οποίαν έφερε εις νικηφόρον πέρας, γεγονός

το  οποίο συντέλεσε, ώστε να συμπεριληφθούν μέσα στα

όρια του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους και εδάφη Β

του Κορινθιακού κόλπου, ως δεν ήθελεν ο Σουλτάνος

Μαχμούτ Β, ισχυριζόμενος, ότι μέχρι τότε οι Έλληνες, ου-

δεμίαν θέσιν κατείχαν εις την Στερεάν Ελλάδα. Αυτός

υπήρξεν ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ αείμνηστος Ιωάννης Παπαρρη-

γόπουλος, για την προσφορά του οποίου στον Ιερόν

Αγώνα της Εθνεγερσίας του 1821 επιβάλλεται να τοποθε-

τηθεί η προτομή του στο Πάνθεον των ΗΡΩΩΝ του Πεδίου

του ΑΡΕΩΣ.

Σημειώσεις
1Αναδιφώντας την ιστορία της Εθνεγερσίας του 1821,

που ήταν η εβδομικοστή (με πρώτη την Επανάσταση στη

ΛΕΣΒΟ 10 χρόνια μετά την ΑΛΩΣΗ) αλλά η πλέον μεθο-

δευμένη λόγω της Φιλικής Εταιρείας και της κτηθείσης

εμπειρίας εκ των αποτυχιών, παρατηρούμε ότι παρά τα

αμφιλεγόμενα από ορισμένους ιστορικούς ότι «ήταν άκαιρη

η έναρξη του Ιερού Αγώνα της Εθνεγερσίας» έχουμε να

αναφέρουμε ότι τα προβλήματα και οι κίνδυνοι τους

οποίους αντιμετώπιζε κατά την περίοδον εκείνην η Οθω-

μανική Αυτοκρατορία ήσαν πολλοί και ευνοούσαν σημαντικά

την υπόθεση της Εθνεγερσίας, και οι κίνδυνοι αυτοί ήσαν:

α. Ο Εμφύλιος Πόλεμος του Αλή Πασά με την Πύλη από

το 1818 έως το 1822.

β. Η επανάσταση στην ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ με τον Α. Υψηλάν-

τη

γ. Η επανάσταση του Πασά της Πτολεμαΐδας κατά του

Σουλτάνου

δ. Ο κίνδυνος των Δρούων, οι οποίοι εκινούντο απειλη-

τικώς κατά της Ο.Α.

ε. Η απειλή των Βαχοβιστών, κατά των Ιερών πόλεων

Μέκκας Μεδίνας

στ. Ο πόλεμος της Τουρκίας με την Περσία του 1821

Αφανής Ήρωας
Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.

Ξεχασμένοι Νεκροί και Επέτειοι

Σεπτέμβριος 2016. Συμπληρώθηκαν εξήντα οκτώ χρόνια

από τον αιματοβαμμένο εκείνο Σεπτέμβριο του έτους

1948, κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι φονικότατες

μάχες των επιχειρήσεων του Στρατού μας για την κατά-

ληψη και εκκαθάριση του ορεινού όγκου της Μουργκάνας

της περιοχής Ηπείρου από τις ξενοκίνητες ανταρτικές

ομάδες. 

Οι αναρχοκομμουνιστικές δυνάμεις με την έναρξη του

συμμοριτοπόλεμου κατέλαβαν, οχύρωσαν και οργάνωσαν

αμυντικά τον ορεινό και δυσπρόσιτο όγκο της Μουργκάνας.

Επέλεξαν την περιοχή κυρίως λόγω της γειτνίασης της

με την Αλβανία, στην οποία καταδιωκόμενοι κατέφευγαν

και από την οποία υποστηρίζονταν από πλευράς διοικητικής

μέριμνας και αναπλήρωσης των απωλειών τους. Πλέον

αυτών χρησιμοποίησαν την τοποθεσία της Μουργκάνας

ως προκάλυψη και ενίσχυση του κύριου όγκου των δυ-

νάμεών τους, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί αμυντικά

στο ορεινό συγκρότημα του Γράμμου. 

Χρειάστηκαν τρεις οργανωμένες επιθετικές ενέργειες

του ελληνικού στρατού ανά μία τους μήνες Μάρτιο,

Απρίλιο και Σεπτέμβριο. Η μεγαλύτερη διάρκεια από 11

έως 22 Σεπτεμβρίου 1948 ολοκληρώθηκε με την συντριβή

των αμυνομένων στην περιοχή Μουργάνας συμμοριτών

και την κατάληψη και εκκαθάριση της τοποθεσίας, με

άμεση συνέπεια να στερηθούν οι αμυνόμενοι μιας σπου-

δαίας βάσης ανεφοδιασμού από την Αλβανία. Οι επιχει-

ρήσεις αυτές δεν ήταν αναίμακτες, αλλά στοίχισαν στον

στρατό μας σημαντικές απώλειες πεσόντων, τραυματιών

και αγνοουμένων. Μόνον κατά την τελευταία επιχείρηση

οι απώλειες υπερέβησαν τα τετρακόσια άτομα. 

Αυτών των νεκρών και αγνοουμένων, καθώς και όλων

των προηγούμενων επιχειρήσεων, ο Σύνδεσμος Κατα-

δρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας τιμά την μνήμη,

παρίσταται στην απλή, σεμνή και ιεροπρεπή επιμνημόσυνη

δέηση και καταθέτει σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης

δάφνινο στεφάνι στο μνημείο, που ανεγέρθηκε προς

τιμή τους, στο χωριό Τσαμαντάς της περιοχής.

Με την συμμετοχή μας δεν επιδιώκουμε και δεν επι-

ζητούμε την διατήρηση μιας “εορτής μίσους” αλλά αν-

τίθετα να αποκαταστήσουμε την ιστορική μνήμη και την

αλήθεια για τα τραγικά γεγονότα της περιόδου 1946 –

1949. 

Η αναφορά στα γεγονότα της περιόδου του αδελφο-

κτόνου συμμοριτοπολέμου γίνεται για να τονισθεί η

τραγική διάσταση μιας μεγάλης ανθρώπινης, οικονομικής

και εθνικής καταστροφής. Γίνεται να μη ξεχνάμε την

τραγωδία που έχει στιγματίσει τη πορεία του έθνους,

της κοινωνίας, του κράτους. Γίνεται για να μας υπενθυμίζει

την ευθύνη, το καθήκον και την υποχρέωση να προστα-

τεύουμε την μνήμη των πεσόντων συναδέλφων μας με

αξιοπρέπεια, σεβασμό, ειλικρίνεια και άφοβα με γενναι-

ότητα, που εμπνέει η αλήθεια της αυτοθυσίας τους. 

Επιθυμούμε την εθνική συμφιλίωση και δεν επιδιώκουμε

να επιστρέψουμε στο παρελθόν, να ανασύρουμε θλιβερές

μνήμες, να αναμοχλεύσουμε πάθη και μίση ή να στοχο-

ποιήσουμε ανθρώπους. Την μνήμη τν θυσιασθέντων συ-

ναδέλφων θέλουμε να τιμούμε και μάλιστα με την πα-

ρουσία της επίσημης Πολιτείας. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.   

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πεσόντες στις Επιχειρήσεις Μουργκάνας



Οι πρόσφατοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο

Ρίο μου έφεραν στο μυαλό αυτό το

μεγαλείο των αγώνων, που γεννήθηκαν

εδώ σ’ αυτή την άκρη της γης την Ολυμπία

προ 3,500 χρόνια περίπου.

Πόσοι λαοί, πόσες αυτοκρατορίες στο

πέρασμά τους ανά τους αιώνες, με τις

γιορτές τους, τις φιέστες τους, τα κολοσσιαία

τους, τα ήθη και έθιμά τους, με το δικό

τους πολιτιστικό παραδοσιακό φορτίο ή

υπόβαθρο, με τα χρώματα,

τους χορούς, τις αμφιέσεις

με τις παραδόσεις πόσα

εκατομμύρια εκδηλώσεων

υπάρχουν και υπηρετήθη-

καν από αυτούς που τα

δημιούργησαν με πείσμα

με το δικό τους πνεύμα με

τις δικές ιδέες με τις δικές τους παραδό-

σεις.

Καμία, καμιά από τις χιλιάδες αυτές γιορ-

τές, εκδηλώσεις αγώνες, όπως θέλετε

ονομάστε τες, πολιτιστικές εκδηλώσεις

λαών μα καμία δεν ξεπέρασε τα γεωγραφικά

όρια της συγκεκριμένης χώρας. Και εδώ

από την μικρή αυτή γωνιά την Ολυμπία της

Ελλάδας, γεννήθηκε αυτός ο θρύλος των

αγώνων που ξεπέρασε τα όρια του χώρου

και κατέκτησε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Ολυμπιακοί αγώνες που δεν είναι μόνο

αγώνες άμιλλας, ευγενούς ασφαλώς, πως

ενώ σε όλον τον κόσμο διεξάγονται φόρε-

σαν τον μανδύα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ποιοι ημίθεοι ξεπέρασαν τους αιώνες

ασφαλώς μέσα από την φιλοσοφία των

συγκεκριμένων Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά

την γνώμη μου ακόμα δεν έχει αποκωδικο-

ποιηθεί πλήρως το μεγαλείο που διαπέρασε

ολόκληρο τον κόσμο.  Αρχαίο πνεύμα αθά-

νατο, αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου

και του αληθινού. Κυρίαρχο στοιχείο η ανα-

κωχή των πολέμων κατά της εξαγωγήν

των αγώνων. Και δεν πρέπει να είναι μόνο

αυτό, αλλά το δικό μου μυαλό δεν πάει

παραπέρα. Ανατρίχιασα κυριολεκτικά όταν

σε μια τηλεοπτική σκηνή από τους αγώνες

του Ρίο, είδα δύο αθλήτριες, μία από τη

Βόρεια Κορέα και μία από τη Νότια, σχεδόν

εναγκαλισμένες να συνομιλούν σαν πολύ

καλές φίλες. Ασφαλώς είναι ενδεχομένως

μία από την αποκωδικοποίηση της φιλοσο-

φίας της Ολυμπιακής Ιδέας αυτό το πνεύμα

της συμφιλίωσης των λαών. Ξεκίνησε και

έλαμψε η Ολυμπιακή Ιδέα από εδώ την

μικρή Ολυμπία στην μικρή πατρίδα μας,

των μεγάλων όμως όπως αποδεικνύεται

ανθρώπων. Από την Ολυμπία ξεπήδησε το

Ολυμπιακό αθλητικό πνεύμα και από την

Αθήνα και τα Στάγειρα το πνεύμα που

φώτισε την ανθρωπότητα. Και για μια στιγμή

μικρόψυχα σκέφτηκα, που είναι αυτοί οι

Έλληνες, τι σχέση μπορεί να έχουμε με

αυτούς. Συνήλθα γρήγορα από το μικρόψυχο

και κοντόφθαλμο συλλογισμό μου, ψά-

χνοντας στη σύγχρονη Ελλάδα να βρω αυ-

τούς, ναι και τους είδα, είναι εδώ οι ίδιοι

παρόντες, συνεχίζοντας τη λαμπρή δια-

δρομή, τους είδα όλους ζωντανούς μπροστά

μου, εκεί στον διάτρητο από σφαίρες θερ-

μοσύφωνα, κάπου σε ένα παράπηγμα της

Δράμας, ναι είναι εδώ οι Έλληνες, δεν

δραπέτευσαν, υπάρχουν, είναι εδώ οι ίδιοι

Έλληνες....

EΘNIKH HXΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201612θέματα

θέματα

Όταν ο Λαός πληροφορήθηκε για την

εύρεση του ΣΤΑΥΡΟΥ ήθελε να τον

δει, τότε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μα-

κάριος, ανέβη στον άμβωνα του Ναού και ψάλλων το Κύριε

Ελέησον, ύψωσε τον ΣΤΑΥΡΟΝ, δια να τον δει όλος ο

κόσμος, ήτο η πρώτη ύψωση του Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ που έγινε

το έτος 326.

Η Δεύτερη ύψωση του τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ έχει σχέση με

τους Βυζαντινο-Περσικούς Πολέμους (602-628). Κατά την

περίοδο αυτή και σε διάφορες επιδρομές των Περσών

στην Παλαιστίνη, προέβησαν αυτοί σε πολλούς βανδαλισμούς

και λαφυραγωγήσεις. Αφού κατέστρεψαν Ιερά προσκυνήματα,

πήραν μαζί τους ως λάφυρο τον Τίμιο ΣΤΑΥΡΟ. Οι Πέρσες

θεώρησαν το Τίμιο ΣΤΑΥΡΟ ως μαγικό, εξ αιτίας κάποιου

θαύματος και τον προσκυνούσαν.

Το 628 ο Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, σε μάχη

με τους Πέρσες αφού τους νίκησε, πήρε πίσω το Τίμιο

ξύλο του ΣΤΑΥΡΟΥ από τους Πέρσες, το οποίο και επέστρεψε

στον Ναό της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ στην Ιερουσαλήμ. 

Όταν επέστρεψε ο ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ στην Εκκλησία

των Ιεροσολύμων, ο τότε Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε

εκ νέου στον Ιερό ναό της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Ήταν την ημέρα

εκείνη 14 Σεπτεμβρίου του 628, η οποία και καθιερώθηκε

ως επίσημη εορτή της υψώσεως του Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ. Κατά

την εορτήν αυτήν ψάλλετε το «Σώσον κύριε τον λαόν

σου…» και στο εκκλησίασμα μοιράζονται κλώνοι Βασιλικού,

γεγονός που έχει καθιερωθεί από την Παράδοση.

Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων θεώρησε ότι, ο ΣΤΑΥΡΟΣ

του ΧΡΙΣΤΟΥ ανήκει σ’ όλη την Χριστιανοσύνη, γι’ αυτό απο-

φάσισε να τον τεμαχίσει και να το διανέμει, σ’ όλες τις τότε

χριστιανικές Εκκλησίες. Έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα

πολλά τεμάχια του Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ, τα οποία φυλάσσονται

ως τα πολυτιμότερα Κειμήλια της Εκκλησίας μας.

Για την εύρεση του Τιμίου Ξύλου του ΣΤΑΥΡΟΥ από την

Αγία ΕΛΕΝΗ όπως γράφει ο καθηγητής κ. Κων/νος Καλοκύρης

μαρτυρούν:

Ο ιστορικός Σωκράτης στις αρχές του 5ου αιώνα σημει-

ώνοντας ότι: «… Η Βασιλέως μήτηρ Ελένη εις τα Ιεροσόλυμα

παραγενομένη, τον Σταυρόν του ΧΡΙΣΤΟΥ εύρε» (Εκκλησιαστική

Ιστορία Α’ κεφ. δ’ παρ).

ΟΙ ιστορικοί Σωζομενός (Εκκλ. Ιστορία 4, Β’ κεφ. α’) και

Θεοδώρητος (Εκκλ. Ιστορία, Κεφ. 5’ P.G.), αναφέρονται

επίσης στην ανεύρεση του Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ. Παράλληλα

φέρνουν την είδηση στην δύση, την ίδια περίοδο τέλος 4ου

αρχές 5ου αιώνα, ο Ιερώνυμος (P.L. 21, 641), ο Ρουφίνος

(P.L. 21, 475), ο Παυλίνος Επίσκοπος Νόλας (P.L. 61, 317)

και ο Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων (Μιλάνου) κ.ά. Οι

Μαρτυρίες αυτές έχουν καταγραφεί για την παράδοση της

ευρέσεως του Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ 50-60 χρόνια αργότερα. Άρα

αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός, διότι οι υπεύθυνοι της

Εκκλησίας που ζούσαν τότε θα γνώριζαν άμεσα και ασφαλώς,

όπως και ο σύγχρονος λαός, το πότε και από ποίον εβρέθη

το Τίμιο ξύλο του ΣΤΑΥΡΟΥ και ασφαλώς δεν θα συνηγο-

ρούσαν σε μια ψευδή πληροφορία για την εύρεση του

ΣΤΑΥΡΟΥ .

Ένα άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι, μερικοί

λένε ότι το Ευαγγέλιο ή η Καινή Διαθήκη δεν γράφει περί

προσκυνήματος του ΣΤΑΥΡΟΥ, βεβαίως και δεν γράφει, διότι

τα μεν 4 Ευαγγέλια συνεγράφησαν το χρονικό διάστημα 63

έως 90, ενώ ο ΣΤΑΥΡΟΣ ανευρέθη και καθιερώθη το 326. Οι

Ευαγγελικοί έχουν σταματήσει το χρόνο στην εποχή του

33, όμως ο Χριστιανισμός εξαπλώθη και διεδώθη με το

αίμα των Μαρτύρων του και την διδασκαλία των Πατέρων

της Εκκλησίας.

Η Σταυρική θυσία του ΧΡΙΣΤΟΥ αποτελεί το κορυφαίο κε-

φάλαιο στην διαδικασία της σωτηρίας του ανθρώπινου γέ-

νους. Διότι! μυστηριωδώς πως, την Αγία εκείνη Παρασκευή

της Σταυρώσεως, συντελέστηκε στον φρικτό Γολγοθά, η

καταλλαγή ανθρώπου και θεού. Αιτία της θείας θυσίας

υπήρξε αναμφίβολα η ανθρώπινη ανταρσία κατά του Θεού

και η Κυριαρχία του Κακού στην ανθρώπινη φύση. Ο

άνθρωπος ως τέλειο και ελεύθερο δημιούργημα του Θεού,

κάνοντας κακή χρήση του αυτεξουσίου του, ξέπεσε από

τον ανοδικό του Προορισμό και έφθασε μέχρι τις εσχατιές

της πτώσης (Γεν. 3). Δεν δέχθηκε να προσφέρει πνευματική

θυσία, αυτή της υπακοής και της πίστεως στον λόγο του

Θεού κι έτσι βρέθηκε εκτός Παραδείσου. Η Ενοχή του

απέναντι στο Θεό ήτο τόσο μεγάλη, ώστε μόνο θάνατός

του μπορούσε να διορθώσει αυτή την ανταρσία και την

ύβρη. Με αυτή όμως την λογική, έπρεπε να πεθάνει

ολόκληρο το ανθρώπινο γένος προκειμένου να εκλείψει

μαζί του η αμαρτία και το κακό. 

Γι’ αυτό ο Άνθρωπος, μέσα στην σκοτοδίνη της αμαρτίας,

εφεύρε ως αντίδοτο την έννοια της Θυσίας, ως εξιλέωση

απέναντι στο δίκαιο Θεό. Έτσι λοιπόν αρχικά καθιερώθηκαν

οι ανθρωποθυσίες και αργότερα η πρόοδος του ανθρωπίνου

πνεύματος τις αντικατέστησε με ζωοθυσίες. Η αναποτελε-

σματικότητα των θυσιών αυτών, ήταν συνείδηση όλου του

Προχριστιανικού Κόσμου, γι’ αυτό ήταν και επαναλαμβανό-

μενες. Κατόπιν αυτών, ο Πατέρας Θεός αποφάσισε και

έστειλε τον Μεσσία Χριστό και υιό του Θεού, για να λυτρώσει

πραγματικά και μόνιμα τον Άνθρωπο. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ και υιός

του Θεού επιτέλεσε, ως γνωρίζουμε, το σωτήριο επί της

γης έργο Του, με την επί του φρικτού Γολγοθά θυσίας του.

Η χάρις και η δύναμη του ΣΤΑΥΡΟΥ οφείλεται στο γεγονός

ότι υπήρξε το όργανο εκείνο δια του οποίου ο Θεάνθρωπος

ΧΡΙΣΤΟΣ λύτρωσε τον κόσμο από την αμαρτία και τον

θάνατο «θανάτω θάνατον πατήσας». Αποτελεί το θυσιαστήριο

επί του οποίου, ο ΧΡΙΣΤΟΣ προσέφερε τον εαυτόν του

θυσία καθολική, δηλ. για όλο τον Κόσμο. «Πορεύεται προς

τον θάνατο όχι ως Κατάδικος, αλλά ως Βασιλεύς θυσιαζό-

μενος υπέρ των υπηκόων Του» (Λουκάς 12, 50).

Οι έννοιες και οι συμβολισμοί του Τιμίου ΣΤΑΥΡΟΥ είναι

άπειρες, έγινε το σύμβολο όλων των Χριστιανών της γης,

σήμερα οι Χριστιανοί όλων των δογμάτων αριθμούν περίπου

1.900.000.000 ανθρώπους. Από αντικείμενο εκτελέσεως

καταδίκων, ο ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ από την στιγμή που

εδέχθη το Πανάγιο Σώμα του ενανθρωπισθέντος Θεού και

εποτίσθη με το Θείον αίμα Του, αγίασε, συνεδέθη αρρήκτως

με τον ΧΡΙΣΤΟ και είναι το κόσμημα της Εκκλησίας μας. Με

το σύμβολο του ΣΤΑΥΡΟΥ οι Χριστιανοί γεννώμεθα, βαπτι-

ζόμεθα, νυμφευόμεθα και αποθνήσκομε.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ επί 2.000 χρόνια και πλέον κοσμεί Ναούς,

Προσκυνήματα, άμβωνες, καμπαναριά, θρόνους, κηροπήγια,

άμφια, μήτρες, στέφανα, στέμματα, φυλακτά, τάφους και

χαράσσονται επί πολλών άλλων ιερών σκευών.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ είναι όπλο αμύνης κάθε Χριστιανού κατά

παντός κακού, διότι είναι δύναμη που πηγάζει από τον ίδιο

τον ΧΡΙΣΤΟ. Κάθε άνθρωπος φέρει τον Σταυρόν του, νοερώς

και συμβολικώς, σημείο μνήμης ΕΚΕΙΝΟΥ που σήκωσε το

βάρος των Αμαρτιών μας, συμβολισμός ότι ο ΣΤΑΥΡΟΣ είναι

το μέσον δια του οποίου θα οδηγηθούμε στην Αθανασία.

Είναι το σχήμα της Υπέρτατης θυσίας, το σχήμα της ανα-

γνωρίσεως του Χριστιανού. ΕΚΕΙΝΟΣ υπέφερε επάνω στον

ΣΤΑΥΡΟ, σ’ εμάς όμως τον δώρισε, ελαφρό και αναίμακτο

ως σύμβολο, ως ταυτότητα και ως προστασία, γι’ αυτό και

τον φοράμε, αυτό καταδεικνύει ότι αναγνωρίζουμε την

θυσία του ΙΗΣΟΥ, το σεβόμεθα και ευλαβούμεθα το Σύμβολό

του.

Είναι αλήθεια βέβαια, ότι τελευταία απομακρυνθήκαμε

από τον Θεό, έτσι λοιδορήσαμε την πίστη μας, απαξιώσαμε

τον Πατριωτισμό μας, ακρωτηριάσαμε την Ιστορία μας, πα-

ραμορφώσαμε την παιδεία μας, θάψαμε το φιλότιμό μας,

κατασπιλώσαμε την ταυτότητά μας, ναρκώσαμε την συνεί-

δησή μας με κατανάλωση και συνθλιβόμαστε σ’ ένα κόσμο

αισθήσεων και παραισθήσεων, που κανείς πλέον δεν ελέγχει.

Ο Θεός να μας λυπηθεί! Ευτυχώς ο Θεός είναι ΔΙΚΑΙΟΣ και

ΕΛΕΗΜΩΝ, αλλοίμονό μας, εάν ήταν μόνο ΔΙΚΑΙΟΣ.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

ΜΕΡΟΣ Β

Mε τον μεγεθυντικό φακό

Ολυμπιακή ιδέα - Πανηγυρικός
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ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ

Yποστράτηγος ε.α. ΣΣΕ 52

- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας
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Το 1946 ο δόκτωρ Μπέντζαμιν Σποκ(2), Αμερικανός παι-

δίατρος και ψυχίατρος, υποστήριξε ότι γονείς και δάσκαλοι

θα έπρεπε να «χαλαρώσουν» τους τρόπους διαπαιδαγώγησης

των παιδιών και να μην τα καταπιέζουν. Και οι γονείς άλλο

που δεν ήθελαν για να σηκώσουν τα χέρια.

Το βιβλίο του Μπ. Σποκ κυκλοφόρησε τότε σε 26 εκα-

τομμύρια αντίτυπα. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της

πλήρους ελευθερίας του παιδιού και σύμβολο χαλαρότητας

στον τομέα της διαπαιδαγώγησης. Και ξαφνικά το 1974 ο

γιατρός Σποκ θα σημάνει άτακτη υποχώρηση: Αναγκάστηκε

δημόσια να εξομολογηθεί ότι δεν κήρυξε τη χαλαρότητα

παρά μόνο το λογικό μέσο δρόμο και ότι παρεξήγησαν και

παραμόρφωσαν τις υποδείξεις και συμβουλές του.

Τότε η Αμερικάνικη Πολιτεία προχώρησε σε αναθεωρήσεις

προγραμμάτων , μεθόδων, στάσεων και κυρίως προσπάθησε

να επηρεάσει τους γονείς να αλλάξουν συμπεριφορά απέ-

ναντι στα παιδιά.

Στην Ελλάδα οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο για λι-

γότερες από 160 ημέρες ανά έτος ,ενώ στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση σε πολλά τμήματα η παρακολούθηση είναι

προαιρετική. Στις 6/7/2016 διαβάζουμε ότι ο ΟΟΣΑ διαπι-

στώνει πολύ χαμηλή ικανότητα πολλών Ελλήνων μαθητών

να κατανοήσουν ένα κείμενο ή να λύσουν μία εύκολη

άσκηση.

Η κοινωνική φιλοσοφία και ιδεολογία της ήσσονος προ-

σπάθειας υιοθετείται από ένα ποσοστό ελληνόπουλων και

δασκάλων, χωρίς ίσως να αντιλαμβάνονται το μέγεθος

της τραγικής παγίδευσης που εν δυνάμει δημιουργείται

στους παιδαγωγούμενους. Τα εύκολα θέματα, η λιγοστή

προσπάθεια, η μη (διαρκής) συμμετοχή κάποιων μαθητών

στη μαθησιακή διαδικασία του σχολείου, η αποφυγή της

συνδυαστικής σκέψης, φρενάρουν επικίνδυνα την πρόοδό

τους και την προοπτική τους στη ζωή. Επίσης, η καθυστέρηση

έναρξης συνειδητής αθλητικής δραστηριοποίησης μπορεί

να τους οδηγήσει σε αδράνεια και σε ευρύτερη αποθάρ-

ρυνση για το ξεπέρασμα δυσκολιών και για αυτοβελτίωση.

Το άθροισμα των χαμηλών επιδόσεων ενός νέου στους

τρεις τομείς: σκέψη-γνώση-άθληση για λίγους ή πολλούς

μήνες, συνιστούν χαμηλό επίπεδο απόκτησης δεξιοτήτων

και αυτό είναι ίσως πολύ κακό για τον ίδιο, για την πορεία

στη ζωή του.

Κάθε μονάδα χρόνου, π.χ. κάθε μήνας, μπορεί να είναι

μία ανεπανάληπτη μονάδα μέτρησης της βελτίωσης της

γνώσης, της σκέψης και της άθλησης του κάθε νέου. Αυτή

η μετρήσιμη βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί είτε με την

αποφασιστική επίδραση καλών και μορφωμένων δασκάλων,

είτε με την συστηματική κατεύθυνση του Υπουργείου Παι-

δείας, αν πιστεύει αυτή την πορεία για όλους τους νέους,

είτε σε τελευταία ανάλυση από τον ίδιο το νέο, θέτοντας

ένα στοίχημα στον εαυτό του και πετυχαίνοντας την υπέρ-

βασή του. Eίναι γνωστό σε όλους ότι ένα μεγάλο τμήμα

Ελληνόπουλων ακολουθεί εντατικότατο πρόγραμμα και

πετυχαίνει διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσα

από πολύ σκληρή και αδιάκοπη προσπάθεια.

Η διαρκής ενθάρρυνση στην πνευματική και σωματική

ανέλιξη του νέου μπορεί να τον οδηγήσει σε μεγάλη και

πολύ μεγάλη πρόοδο, σημαντικό κεκτημένο γι’ αυτόν και

για όλους μας. Το διαρκές ζητούμενο είναι «Κανένα Ελλη-

νόπουλο χωρίς μόρφωση. Κανένα Ελληνόπουλο χωρίς

άθληση». Αυτό πρέπει να είναι το προοδευτικό μήνυμα για

κάθε υπουργό παιδείας. Ας επαναλάβουμε ότι η βαθμιαία

«μετάλλαξη» θα επιτευχθεί με τη συζήτηση, με την παρώ-

θηση, με ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα και με την  βαθ-

μιαία αυτοσυνείδηση του ίδιου για την αξία αυτής της

προσπάθειας. Σωστοί γονείς και εκπαιδευτικοί, όπως επίσης

και τα ΜΜΕ με κατάλληλα προγράμματα, μπορούν να επη-

ρεάσουν και να κατευθύνουν αποτελεσματικά τους νέους

ώστε οι τελευταίοι να υιοθετήσουν δομές αυτοπειθαρχίας

και αυτοπραγμάτωσης και να τις κάνουν τρόπο ζωής. Χρει-

αζόμαστε μια νέα κοινωνική αντίληψη για την πρόοδο

όλων των Ελληνόπουλων που να αντιστρατεύεται την εξί-

σωση προς τα κάτω η οποία οδηγεί στην πορεία μέσα στο

βάλτο. Η μέγιστη ικανοποίηση του ατόμου κυοφορείται

στην δυνητική εξίσωση προς τα πάνω, στην διαρκή Υπέρ-

βαση, όχι στην τεμπελιά. Άλλα κράτη με τα οποία συμπο-

ρευόμαστε είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προηγμένα τε-

χνολογικά, έχουν στα σχολεία τους δομές πειθαρχίας και

ελέγχου στις οποίες εμείς υπολειπόμαστε. «Δεν περισσεύει»

κανένα Ελληνόπουλο στη μεγάλη μας πορεία προς την

εθνική «διάσωση». Οι σωστοί δάσκαλοι-παιδαγωγοί, σε συ-

νεργασία με τους γονείς ας δώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα

μελέτης και άθλησης σε κάθε Ελληνόπουλο, ώστε να

αποκτήσει, βαθμιαία, σωματική αντοχή και πνευματική

υπέρβαση και να μετατρέψει τις κρυμμένες του δυνατότητες

σε ικανότητες! Αυτή ακριβώς η βαθμιαία αυτοβελτίωσή

του θα του παρέχει διαρκή ψυχική ενέργεια κι έτσι θα δυ-

ναμώνει την άμυνά του απέναντι στα ναρκωτικά και την

παρακμή. Με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές

θεωρίες, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει και μπορεί

να είναι δημιουργική, με κατάλληλο πρόγραμμα, χωρίς

άγχος και με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

«Άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρονες» (και εμείς θα

γίνουμε πολύ καλύτεροί σας) έλεγαν οι νέοι Λακεδαίμονες

και γυμνάζονταν αδιάκοπα και πολύ σκληρά! Οι δε Αθηναίοι

μετά από 11 χρόνια σκληρής εκπαίδευσης, αρχίζοντας

από 7 ετών, στα 18 τους ήταν λαμπροί νέοι, μορφωμένοι,

γυμνασμένοι, καλοί κ’ αγαθοί, τηρούντες το μέτρο σε

όλες τους τις πράξεις, «στη σωστή θέση ανάμεσα στους

θεούς και στα ζώα»(κατά τον ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΣΑΤΕΛΕ). Λαμπροί

νέοι του 4ου και 5ου π.Χ. αι. που σαν πολίτες δημιούργησαν

λαμπρό πολιτισμό, σημαντικότατο σημείο αναφοράς του

παγκόσμιου ανθρώπινου γίγνεσθαι.(3)

1)Ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτωνα(427-347π.Χ.):  

Ο μύθος αυτός διηγείται πως σε ένα σπήλαιο, κάτω από

τη γη, βρίσκονται αλυσοδεμένοι μερικοί άνθρωποι. Εάν

όμως κάποιος από τους αλυσοδεμένους ανθρώπους του

σπηλαίου κατορθώσει να ανέβει πάνω στη γη και κάτω

από το φως του ήλιου, θα καταλάβει την πλάνη στην

οποία ζούσε όσο ήταν κάτω από τη γη. Οι σύντροφοί του

που εξακολουθούν να βρίσκονται αλυσοδεμένοι στο

σπήλαιο, ζουν βυθισμένοι μέσα στις ψευδαισθήσεις .Κατά

τον Πλάτωνα, ο απελεύθερος δεσμώτης είναι ο φιλόσοφος.

Οι αλυσοδεμένοι σύντροφοί του είναι οι αγράμματοι, οι

αμόρφωτοι που ζουν μέσα στο ψέμα, χωρίς να το ξέρουν.

2)Οι 2 πρώτες παράγραφοι αναφέροντα στο περιοδικό:

Ψυχολογικό σχήμα, 9τος-10τος/1991, άρθρο του σχολικού

σύμβουλου Τάσου Βόλτη.                

3)Αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης δημιούργησε τους μα-

χητές του Μαραθώνα (490π.Χ.),τους υπερασπιστές των

Θερμοπυλών (480π.Χ.), τους Σαλαμινομάχους (480π.Χ.),τους

μαχητές των Πλαταιών (479π.Χ.) και όχι μόνο.

θέματα

Γράφει ο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Μαθηματικός

Μαύροι καιροί μας καρτερούν
Αυγούστου 29 προσκύνημα στα «ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ»

θρυλικά αητόβουνα τα αιματοποτισμένα,

που στέκονται περήφανα και προδοτών είναι ο ΤΑΦΟΣ!!

-ΑΓΙΑ - ΧΩΜΑΤΑ - ΙΕΡΑ και ΧΙΛΙΟΕΞΑΓΝΙΣΜΕΝΑ...

Από ΑΓΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ, πούδωσαν τη ζωή Τους

ΘΥΣΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ μας, να μείνη ΤΙΜΗΜΕΝΗ

ΑΚΕΡΑΙΗ κι ΕΛΕΥΘΕΡΗ στερνή δε θέλησί Τους,

ΝΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΖΗ ΑΔΙΑΚΟΠΑ, ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ!!

-Για χρόνια έκτοτε πολλά, όλος εκείνος ο ΑΝΘΟΣ

στα «ΑΓΙΑ ΒΟΥΝΑ» ΠΙΣΤΑ ΕΦΥΛΟΥΣΑΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

της ΦΥΛΗΣ οι ΔΙΑΛΕΧΤΟΙ που πίστευαν πως πέσανε «ΚΑΛΩΣ».

Ώσπου ήλθεν η «ΑΛΛΑΓΗ» διατάζοντας. «ΑΡΑΤΕ ΠΥΛΕΣ»!!

Τα ΟΡΗ ΣΕΙΟΥΝΤΑΙ από ΟΡΓΗ: Ολούθε ΒΟΓΓΑ η Γης!

Οι ΑΓΙΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΖΗΤΟΥΝ, ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ να ΒΡΟΥΝ.

Ποιοι, επροδώσανε, γιατί; βρες ένα λόγο να τους πης...

Αλλοί, η αλήθεια έχει σκιαχτή, μαύροι καιροί μας καρτερούν.

Μαρία Α. Λιόντα

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας

κλέος, δόξα και τιμή μας

οίνον έπιναν, θυμήσου,

το ποτό του Διονύσου.

Στα συμπόσια τα βράδια

οινοχόοι με κανάτια

κέρναγαν τον καλεσμένον

άκρατον ή νερωμένον.

Στων αρχόντων τα κελάρια

έφθανε με τα καράβια

άριστο κρασί με φήμη

από Κύπρο, Σαντορίνη.

Κάθε ημέρα στο χωράφι

και λιγάκι πριν τη μάχη,

πότιζαν κρασί το σώμα

για ν’ αντέξει στον αγώνα.

Και στα χρόνια τα δικά μας

όμοια είν’ τα έθιμά μας.

Όταν είναι για να πιούμε

με κρασάκι ευθυμούμε.

Δίχως Βάκχους και Μαρσύες,

Σάτυρους κι’ ακολουθίες,

στις γιορτές, στα πανηγύρια,

οίνος ρέει στα ποτήρια.

Τα βραδάκια στις ταβέρνες,

τον τιμούμε με μεζέδες

κι’ ας μας πνίγουν τα φαρμάκια,

πίνομε δύο ποτηράκια.

Τόσην έχει την αξία

που στην θεία κοινωνία,

οίνον πάλι θε να πιούμε

απ’ το κρίμα να σωθούμε.

Παναγ. Κ. Καραμούντζος

«Οι αλυσοδεμένοι» του μύθου 

του Πλάτωνα πρέπει να ανέβουν πάνω στη γη(1)

Οίνος ο Ελληνικός

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.



ΛΕΣΧΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αθήνα, 24 Σεπ. 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές εξε-

τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

έτους  2016, πέτυχαν τα παρακάτω τέκνα

μελών μας: 

Η Αθανασία Δάρα, κόρη του εκλιπόντος

Υπτγου Αντωνίου Δάρα, πρώην Διευθυντού

ΔΑΣ/ΓΕΣ, στη  Στρατιωτική Σχολή Αξιω-

ματικών Σωμάτων, Ιατρικό τμήμα.

Η  Ηλιάνα-Αικατερίνη Καραμπέρη, κόρη

του Ανθστη εα Αριστείδη Καραμπέρη, στη

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων,

Ιατρικό τμήμα.

Ο Νικόλαος Καραντώνης, υιός του Αν-

θλγού ε.α. Βάϊου Καραντώνη, στο Πανε-

πιστήμιο Κρήτης, Σχολή Μαθηματικών &

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Η Βασιλική-Μαρία Δημητρίου,  κόρη του

Ανχη εα Σταύρου Δημητρίου, στο Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Οι-

κονομικό τμήμα.

Η Βικτώρια Σουλιώτη, κόρη του Ανθλγου

ε.α. Γεωργίου Σουλιώ-

τη, στο τμήμα Φυσι-

κοθεραπείας του ΤΕΙ

Αθήνας.

Ο Μενέλαος Αφεν-

δρής, υιός του Ανχη

εα Ευαγγέλου Αφεν-

δρή, στo Τμήμα Επι-

στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Σάββας Παπαευαγγέλου, υιός του

Ανθλγου εα Κων/νου Παπαευαγγέλου,

στο Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων και Δη-

μόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ).

Το Δ.Σ. της Λέσχης Αεροπορίας  Στρατού

συγχαίρει τα τέκνα των μελών μας και

τους εύχεται καλή πρόοδο, υγεία και

πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος                            

Ταξχος εα

Παρασκευόπουλος Αναστάσιος

Ανχης εα

ενημέρωση 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016EΘNIKH HXΩ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Με-

λετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) στο πλαίσιο των επιμορ-

φωτικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει

στις παρακάτω ημερομηνίες:

Σάββατο   1 Οκτωβρίου   (09:30-13:00)

Σάββατο   8 Οκτωβρίου   (10:00-13:00)

Σάββατο 15 Οκτωβρίου   (10:00-13:00)

Σάββατο 22 Οκτωβρίου   (10:30-13:00)

Σεμινάριο με θέμα:

«Είναι η (Γεω)οικονομία Αγαπητέ μου!»

στο οποίο θα εξετασθούν τα ακόλουθα επι-

μέρους αντικείμενα σε τέσσερεις θεματικές

ενότητες, όπως φαίνονται παρακάτω: 

Εισαγωγική εισήγηση:

Σύνδεση της γεωπολιτικής με την οικονομία

Α. Από την Γεωπολιτική στη Γεωοικονομία

(1η Οκτωβρίου):

α.Βασικές Έννοιες Μακροοικονομίας:  ΑΕΠ,

ανάπτυξη και capital controls, ισοζύγια, πλη-

θωρισμός, Δημόσιο χρέος, επενδύσεις. Η

πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό

σύστημα και οι αγορές συναλλάγματος.

β. Σύντομη ιστορία του πετρελαίου, των

νομισμάτων και των ιδεών: Από τις πρώτες

ανακαλύψεις στην Standard Oil, ΟΠΕΚ, πε-

τρελαϊκές κρίσεις.

γ.Από τον κανόνα του χρυσού στα ψηφιακά

νομίσματα και από τον φιλελευθερισμό στον

νεο-φιλελευθερισμό.

Β. Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση 

(8 Οκτωβρίου):

α. Η Οικονομική & Νομισματική ένωση και

το ευρώ: Η πορεία προς την ενοποίηση. Το

κοινωνικό κράτος μετά τον Β’ΠΠ. 

β. Η περιφέρεια της Ευρώπης: Αποτελούν

τελικά οι «PIGS» αποσταθεροποιητικούς πα-

ράγοντες για την ΕΕ;

γ. Ρωσία - Ευρώπη και οι προοπτικές της

Ευρασιατικής Ένωσης

Γ.  Η οικονομία στο «επίπεδο» 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

(15 Οκτωβρίου):

α. Γιατί η Παγκοσμιοποίηση; Εξέλιξη, Ενί-

σχυση, Εμβάθυνση

β. Η ψηφιακή οικονομία και η 4η Βιομηχανική

Επανάσταση (Τεχνητή νοημοσύνη, το internet

των πραγμάτων, 3D printing και 16 ακόμα

τάσεις)

γ. Μέσα επιβολής οικονομικής ισχύος: Κυ-

ρώσεις, οικονομικός πόλεμος, η πρόκληση

του δολαρίου. Νομισματικοί πόλεμοι.

Δ.  H ελληνική Θέση : Ενέργεια και 

στρατηγικό όραμα (22 Οκτωβρίου):

α. Η Γεωοικονομία του Ελλαδικού Χώρου.

β Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας:

Ενεργειακό μείγμα, κοιτάσματα  και δίκτυα

αγωγών

γ. Ελληνική οικονομία 2021: Τι μπορεί να

κερδίσει η Ελλάδα από τον οικονομικό αν-

ταγωνισμό των ισχυρών δρώντων στο Διεθνές

Σύστημα.

δ.  Κατά την κρίση των συμμετεχόντων  

Οι Εισηγητές του Σεμιναρίου

Εισηγητές στο υπόψη σεμινάριο θα είναι

διακεκριμένοι Αξιωματικοί ε.α., έγκριτοι δι-

δάκτορες και αναλυτές μέλη και συνεργάτες

του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., όπως φαίνεται παρακάτω:

Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος ε.α

Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης,

Διευθυντής Ερευνών ΙΔΙΣ του Παντείου Πα-

νεπιστημίου

Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος

ε.α, Master Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής

Μελετών ΕΛΙΣΜΕ

Δρ. Γεώργιος Κ. Φίλης, Αναπληρωτής Κα-

θηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Μέλος In-

stitute of Diplomacy & Global Affairs, Deree -

The American College of Greece

Δρ. Θρασύβουλος  Μαρκέτος, Νομικός –

Διεθνολόγος. Επιστημονικός Συνεργάτης Ιν-

στιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΥΕΘΑ /ΓΕ-

ΕΘΑ)

Δρ. Ισμήνη Πάττα, Διδάκτωρ Διεθνούς Πο-

λιτικής Οικονομίας και Επιστημονικός Συνερ-

γάτης του Παντείου Πανεπιστημίου και του

ΕΛΙΣΜΕ

Βασίλειος Κοψαχείλης, Διεθνολόγος, GS

Risk Analyst

Δημήτριος Στεργίου, Συνταγματάρχης ε.α,

Master II, Γεωοικονομικός Αναλυτής, Οικονο-

μικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αλεξάνδρα Τόμπρα, MBA, Δημοσιογράφος

Capital.gr

Οδηγός Σπουδών και

Πιστοποιητικά  Σπουδών

Πριν την έναρξη του Σεμιναρίου  θα δοθεί

στους Σπουδαστές CD με την απαραίτητη

εκπαιδευτική ύλη (Οδηγός Σπουδών) και με

το πέρας αυτού, θα τους επιδοθεί Πιστοποι-

ητικό Σπουδών, καθώς και σχετικό CD-ROM

(powerpoint εισηγήσεων, βιβλιογραφία και

συναφή κείμενα). 

Δαπάνες

Οι νέοι Σπουδαστές αντί διδάκτρων, κατα-

βάλλουν στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 50€ προκειμένου να
καταστούν μέλη του Ινστιτούτου επί ένα

έτος (εντός του έτους αυτού, προβλέπεται

η δωρεάν χορηγία του τριμηνιαίου περιοδικού

μας «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» και πρόσκληση συμ-

μετοχής στις εκδηλώσεις μας), καθώς και

20€ επιπλέον για το σύνολο της γραμματει-
ακής υποστήριξης καθώς και παροχής καφέ

και αναψυκτικών. 

Οι Σπουδαστές του Εαρινού Σεμιναρίου

2016, δύνανται να παρακολουθήσουν το Σε-

μινάριο έναντι καταβολής 40€€, ως δωρεά
προς τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..

Για τα Μόνιμα Μέλη του Ινστιτούτου το

ποσόν καθορίζεται στα 30€, ως δωρεά προς
τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..

Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες (ύστερα

από κλήρωση) σε ανέργους που θα υποβά-

λουν τις αιτήσεις τους (υποβολή ισχύουσας

κάρτα ανεργίας τους με την Αίτηση Συμμε-

τοχής).

Επικοινωνία και Εγγραφές

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γί-

νουν από 8 έως 28 Σεπτεμβρίου 2016, είτε

στην Γραμματεία στο τηλ. 210-8211025 (Τρί-

τη, Τετάρτη, Πέμπτη από 09.30 έως 14.00),

είτε ηλεκτρονικά στο elesme@otenet.gr.  Θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερα για το ιστορικό, τους σκοπούς

και την δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., ανα-

γράφονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου

www.elisme.gr

Ευχαριστήριο

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες

στον Δντη Γναθοχειρουργικού του 424

ΓΣΝΕ Αρχίατρο Σχη Κο Τσέκο Αντώνιο και

στην ομάδα του για την επιτυχία της εγ-

χειρήσεως μου στις 15 Ιουνίου 2016, αλ-

λα και στο σύνολο του νοσηλευτικού

προσωπικού της κλινικής για την αμέρι-

στη ιατρική φροντίδα σε 24ωρη βάση που

παρείχαν με αγάπη και ευγένεια.

Με εκτίμηση 

Κυριακίδης Ιωάννης

Σχης (ΠΖ) Ε.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση Αξιωματικών

Αποφοίτων ΣΜΥ Τάξεως 1982

Αγαπητοί συμμαθητές την 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποι-

ηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής η συνάντηση της τάξης μας για την συμπλήρωση

των 35 χρόνων από την εισαγωγή μας στην Σχολή.

Οι επιθυμούντες μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους:

α.Στο 6937451267 wind *792670  Πνάκα Κωνσταντίνο 

β.Στην  σελίδα που δημιουργήθηκε για την εκδήλωση: 

https://www.facebook.com/groups/102419095034/  

Και για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για την συνάντηση επισκεφτείτε

το ling που ακολουθεί: http://smy-taxi-1982.webnode.gr/

Ο Συμμαθητής σας & Υπεύθυνος για τις Δηλώσεις Συμμετοχής

Κωνσταντίνος Πνάκας

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες

ευχαριστίες μου στον Γενικό Αρχίατρο

ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, Δντή της Πλαστικής

Χειρουργικής Κλινικής του 401ΓΣΝ, που

αντιμετώπισε με επαγγελματική ευσυ-

νειδησία, αποτελεσματικά και σε σύν-

τομο χρόνο, σοβαρό πρόβλημα υγείας

της συζύγου μου.

Ευχαριστίες οφείλω και στο νοση-

λευτικό προσωπικό της Κλινικής για την

αμέριστη ιατρική φροντίδα και κατα-

νόηση.

Τα παραπάνω με κάνουν να αισθάνομαι

υπερήφανος για το υψηλό επιστημονικό

επίπεδο και την ανθρωπιά του υγειονο-

μικού προσωπικού του Στρατού μας.

Λιατάκης Εμμανουήλ

Υποστράτηγος ε.α.

Μπιζανίου 10 

Παπάγου

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής Σας

προσκαλεί την 21η Οκτωβρίου ώρα 11

το πρωί στο Πολεμικό Μουσείο στην

γιορτή για τα 70 χρόνια από την ίδρυσή

της.

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το

οποίο παρέχει πενταπλή μόρφωση: ια-

τρική, νοσηλευτική, στρατιωτική, κοινωνική,

εγκυκλοπαιδική.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Στηρίξτε το EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.



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

***

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

***

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗΣ

μαθηματικά - φυσική - χημεία

www.theofilis.gr

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)

www.theofilis.gr Το καλύτερο βοήθημα για το Γυμνάσιο! 

Πάνω από 2500 βιντεομαθήματα για όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου με τη θεωρία και τις λύσεις όλων των ασκήσεων

των βιβλίων των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας! 

Ειδικά για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας έκπτωση 10%

με τον εκπτωτικό κωδικό : superoffer.

15ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 EΘNIKH HXΩ αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις

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

απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσι-

εύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται

στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει

την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή

στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου

και εξόδου αγγελιών.
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Άρθρογραφία

Στο προηγούμενο φύλλο της Ε.Η. ανα-

πτύχθηκε η άποψη ότι είναι ζωτικής

σημασίας ο εμπλουτισμός του υπό ανα-

θεώρηση Ελληνικού Συντάγματος με τις βασικές κατευ-

θύνσεις που επιβάλλονται και δικαιούνται οι Ε.Δ. και τα

Σ.Α., συμπληρώνοντας το ανεπαρκές σχετικό περιεχόμενο

του αντίστοιχου σημερινού.

Σε εκείνο το άρθρο δεν έγινε ειδική αναφορά

στους προβληματισμούς που σκιάζουν τις προσδοκίες

των Ε.Δ.-Σ.Α. για καταχώρηση στο νέο Σύνταγμα

των  στοιχειωδών  συνταγματικών  διατάξεων που

επιδιώκουν. Στο σημερινό άρθρο τονίζονται ακροθιγώς

οι αδυναμίες και δυσκολίες που προβληματίζουν

τους εισηγητές εισαγωγής νέων περιεχομένων κατά

την επικείμενη αναθεώρηση αυτή. 

Είναι διαπιστωμένο ότι οι ανέκαθεν αδυναμίες των

Ελληνικών Συνταγμάτων από γενέσεως του Ελληνικού

κράτους οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στους διανο-

ούμενους Συνταγματολόγους συντάκτες τους, που

ήσαν κατά πλειονότητα ταυτόχρονα και π ο λ ι τ ι κ

ο ί, επομένως, επηρεάζονταν προκαταβολικά από

το ψηφοθηρικό πνεύμα σύνταξης του εθνικού κατα-

στατικού χάρτη.

Ο ουσιαστικός αυτός παράγοντας ευνοεί την ψηφο-

θηρία στα στοχευόμενα κοινωνικά στρώματα των πιθανών

κομματικών ψηφοφόρων κατά προτεραιότητα, ενώ εμφανώς

αγνοεί η παραγκωνίζει πλήθος ζωτικών δραστηριοτήτων

όπως είναι, ο επαγγελματισμός, η επιχειρηματικότητα, η

εθνική γεωπολιτική ασφάλεια και στρατηγική, η καινοτομία

κ.ά. που παράγουν και διατηρούν την όλη ανάπτυξη και

ηρεμία στη χώρα..

Με άλλους λόγους, συνήθως είναι ελλιπή είτε απου-

σιάζουν (από τα Συντάγματα) διατάξεις για σημαντικά πα-

ραγωγικά κοινωνικά στρώματα, τα οποία αξιοκρατικά επι-

χειρούν για την ανάπτυξη είτε εξασφαλίζουν τις βασικές

σφαιρικές γεωπολιτικές περιβαλλοντικές ανάγκες άμυνας

και ασφάλειας ολόκληρου του πληθυσμού και ιδιαίτερα

των τμημάτων του που επιβάλλεται να επιχειρούν σε

ασφαλές περιβάλλον.

Θα μπορούσε κάποιος να αντικρούσει λέγοντας ότι το

Σύνταγμα δεν εξειδικεύει ενέργειες στο δημόσιο βίο, αλλά

θέτει βασικές αρχές οι οποίες δεν περιέχουν, τουλάχιστον

ορατό, τον ψηφοθηρικό παράγοντα. Ωστόσο, ο αντίλογος

αυτός εξασθενεί στην πράξη, διότι με τη γνωστή φράση

των άρθρων του Συντάγματος «ως ο νόμος ορίζει», ανατί-

θεται η  εξειδίκευση των συνταγματικών αρχών στη

Βουλή των Ελλήνων, όπου οι πολιτικοί-Συνταγματολόγοι

έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη σύνταξη και ψήφιση των

σχετικών νομοθετημάτων.. 

Για παράδειγμα, η συνταγματική γενική αρχή της φορο-

λογίας ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια των πολιτών,

εξειδικεύεται νομοθετικά  με βάση το μακρόπνοο ψηφο-

θηρικό ενδιαφέρον και την υπαρκτή κομματική άποψη του

εφικτού στη Δημοκρατία,  με αποτέλεσμα να διαφοροποι-

είται το πνεύμα της καθολικότητας της συνταγματικής

αυτής επιταγής και να προκύψουν διακρίσεις, αδικίες και

αναπάντεχοι διχασμοί μεταξύ των πολιτών!

Ειδικότερα, για τις Ε.Δ. και τα Σ.Α. είναι οφθαλμοφανής

η παράλειψη (στα περιεχόμενα των προηγουμένων Συν-

ταγμάτων) των εθνικών και των ευρύτερων γεωπολιτικών

ρόλων τους ως και των προϋποθέσεων να τους πραγμα-

τοποιήσουν, ενώ αγνοούνται εξ ολοκλήρου οι τυχόν

σχετικές εθνικές ευθύνες των οποιωνδήποτε μειωτικών

παρεμβάσεων (παραβατών στρατευμένων και μη), που

προέρχονται από τα γνωστά πάθη του αυταρχισμού των

εξουσιών και οδηγούν σε στρατιωτικά κινήματα, ζοφερές

καταστάσεις ή σκέψεις κλονισμού ή κατάργησης του δη-

μοκρατικού πολιτεύματος και άλλα δεινά που έχουν αντί-

κτυπο στην ακεραιότητα της χώρας.

Ύστερα από αυτές τις περιληπτικές επι-

σημάνσεις προκύπτουν οι αυτονόητοι προ-

βληματισμοί κατά τις απόπειρες κατάργησης

παγιωμένων ποικίλων δήθεν δικαιωμάτων

(ιδιαίτερα κομματικών), δια μέσου της πρα-

κτικής του Κοινοβουλίου, εάν και κατά

πόσον θα είναι ευχερής ο εμπλουτισμός

του Συντάγματος με τις απαραίτητες και

ζωτικές διατάξεις περί Ε.Δ. και Σ.Α.. 

Πέραν αυτών, είναι ενδεχόμενο ο Συνταγματικός νομο-

θέτης να οχυρωθεί πίσω από τυχόν παρόμοιες διατάξεις

που έχουν ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προ-

κειμένου να αποφύγει ακόμη και τη στοιχειώδη προστασία

των πραγματικών υλικών και πνευματικών αγαθών στη

χώρα (από το Ελληνικό Σύνταγμα), με το πρόσχημα ότι

υπερέχει η κάλυψή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση…  

Εξάλλου, ο πρόσφατος πολυκομματισμός που καθιε-

ρώθηκε και αναπτύσσεται προοδευτικά, αυξάνει τις δια-

φωνίες των οικείων (κατά κόμμα) διαφοροποιημένων Συν-

ταγματολόγων-πολιτικών και τις μεθοδολογίες των κρι-

νόμενων ιδεολογικών-κομματικών εισηγήσεων επί του

προς αναθεώρηση Συντάγματος, με συνέπεια να δι-

ευρύνονται οι ασυνεννοησίες, οι διακρίσεις και αδικίες

και να διαιωνίζονται οι υπάρχουσες ελλείψεις ή σκόπιμες

παραλείψεις στα περιεχόμενα των προηγουμένων

συνταγματικών διατάξεων.

Ακόμη, στη σημερινή γενικευμένη χαλάρωση του

αναγκαίου απόλυτου σεβασμού προς το Σύνταγμα,

στις παραδόσεις και στα ανθρώπινα δικαιώματα, συ-

νηθίζονται οι ηχηρές πραγματικές είτε σκόπιμες (προ-

βοκατόρικες) διαφωνίες συνοδευόμενες με την τρο-

μοκράτηση και τις ανάρμοστες συμπεριφορές (υβρε-

ολόγια), σε βάρος των οπαδών συμπλήρωσης ή τρο-

ποποίησης των περιεχομένων του Συντάγματος. Αυ-

ξάνονται, επομένως, οι κίνδυνοι να διακωμωδηθούν

ορισμένες εισηγήσεις και οι εισηγητές, ακόμη και των

ελαχίστων τροποποιήσεων του Συντάγματος, να αντιμε-

τωπίζουν αιτιολογίες του τύπου:  « προέχει η τήρηση της

Συνταγματικής Τάξης!», είτε ότι η σημαντικότητα του Κα-

ταστατικού χάρτη της χώρας θίγεται και παραβιάζεται

κατά τον εμπλουτισμό νέων διατάξεων κ.ά. ! 

Ας ελπίσουμε στην ομαλή υπέρβαση των δυσκολιών

εισαγωγής των απαιτουμένων διατάξεων των Ε.Δ.-Σ.Α,

κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγ-

ματος, δεδομένου ότι θα είναι ενδελεχής μελέτη/έρευνα

εντός και εκτός Ελλάδας, για την αρτιότερη δυνατή προ-

ετοιμασία των εισηγήσεων με καταπειστικό και επικοινω-

νιακό τρόπο και οπωσδήποτε πλήρως τεκμηριωμένη. 

Γένοιτο!

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΑΑΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους γνώστες των Ευρωπαϊκών

Συνταγμάτων (Ε.Ε. –Εθνικών) να συμμετάσχουν στην Επιτροπή που θα

συγκροτηθεί για την εισαγωγή περιεχομένων που αφορούν στις Ε.Δ.-

Σ.Α. κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο τηλ.210 3624495 ή δια του

FAX: 2103611963…(προέδρου) ή στo mail.eaasgr@gmail.com

Προβληματισμοί κατά την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος

Συμπληρώνονται 112 χρόνια από τον

ηρωικό και προσοδοφόρο θάνατο του

Υπολοχαγού Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού Παύλου

Μελά. Γεννήθηκε στην Μασσαλία της Γαλλίας στις 27 Μαρ

1870, από Έλληνες γονείς. Ήταν δευτερότοκος γιός του

εμπόρου Μιχάλη Μελά. Ο προπάππος του Γιάννος έπεσε σε

μάχη κοντά στα Γιάννενα από τούρκικο βόλι. Έτσι ο Παύλος

Μελάς ακολουθώντας τα χνάρια των προγόνων του, τον

Αύγουστο του 1886 εισήλθε στην Στρ. Σχολή Ευελπίδων,

απ’ όπου αποφοίτησε με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού

Πυροβολικού. Το καλοκαίρι του 1899 γνωρίζει την κόρη του

πολιτικού Στέφανου Δραγούμη, Ναταλία, η οποία έμελλε

να γίνει γυναίκα του τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Η μεγάλη του καρδιά χτυπούσε δυνατά για την πατρίδα.

Η αποτυχία του ατυχούς Ελληνοτουρκικού πολέμου του

1897, πλήγωσε τον συναισθηματικό του κόσμο, βλέποντας

σαν νεαρός Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) τα πυροβόλα μας να υπο-

χωρούν ντροπιασμένα. Αυτό όμως το γεγονός δυνάμωσε

την θέληση και το πάθος του να αγωνιστεί για την απελευ-

θέρωση της Μακεδονίας .Τον Μάρτιο του 1904 αποστέλλεται

με άλλους Αξιωματικούς από την Ελληνική Κυβέρνηση για

να διερευνήσει την κατάσταση και να οργανώσει τον «Μα-

κεδονικό Αγώνα» ενάντια στους Τούρκους κατακτητές και

τους Βουλγάρους «μνηστήρες» της Μακεδονικής γής.      

Έπειτα από δύο αποστολές ο νεαρός Υπολοχαγός  Παύλος

Μελάς περνά για τρίτη φορά από την μεθόριο, με σκοπό όχι

να προπαρασκευάσει, αλλά να αρχίσει τον αγώνα. Πίσω

του αφήνει την Ναταλία, τα δυό του παιδιά, πλούτη και

ανέσεις, με διάθεση να τα θυσιάσει όλα για τον ιερό αγώνα.

Ο αγώνας ήταν σκληρός, άνισος και εξοντωτικός. Τα Μακε-

δονικά βουνά ριγούσαν από την ελληνική λεβεντιά, αντιλα-

λούσαν από τις ντουφεκιές των Μακεδονομάχων, που τι-

μωρούσαν τα ύπουλα, άτιμα και υποχθόνια σχέδια των κο-

μιτατζήδων.

Τη βροχερή νύχτα της 12/13 Οκτ 1904, ο Παύλος Μελάς

και οι σύντροφοί του περικυκλώνονται μετά από προδοσία

των Βουλγάρων κομιτατζήδων, από τούρκικο απόσπασμα

σ’ ένα φτωχόσπιτο της Σιάτιστας. Κατά την διάρκεια της

μάχης οι Τούρκοι αρχίζουν να σκορπίζουν, αφήνοντας πίσω

να κείτονται άψυχα κουφάρια. Ο Παύλος Μελάς μαζί με

άλλα τρία παλικάρια του βγαίνουν στη αυλή για να δούν

τους τούρκους σκοτωμένους. Ξαφνικά ένας πυροβολισμός

ακούγεται. Η τρεμάμενη φωνή του Παύλου Μελά ψιθυρίζει:

«στην κοιλιά με πήρε παιδιά…….» και  το βράδυ της Τετάρτης

13 Οκτ 1904 αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός

του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο πανελλήνιο. Ελλη-

νόπουλα απ’ όλες τις γωνιές

της πατρίδας τρέχουν από το

κάλεσμα του θανάτου του

για να συνεχίσουν τον αγώνα

του.

Ο Μακεδονικός αγώνας που

άρχισε το 1904, τελείωσε το

1908. Η λευτεριά βέβαια ήλθε

λίγο αργότερα, τον Οκτ του

1912. Η σημασία του αγώνα

τους ήταν τεράστια, όπως

και ο θάνατος του ηρωικού

παλικαριού. Ήταν αυτός που

ξεσήκωσε, που αφύπνισε

τους Μακεδόνες, τους απο-

γόνους του Μεγαλέξανδρου,

για να σωθεί η πατρίδα από τα φιλόδοξα βουλγαρικά σχέδια

και την διείσδυσή τους μέσω του κομιτάτου. 

Έφυγε λοιπόν ένδοξα και ηρωικά το λιοντάρι του Μακε-

δονικού αγώνα και ο θάνατός του έγινε φλόγα, που θα

έπρεπε να φωτίζει  με πάθος την αγάπη μας για την Μακε-

δονία, για την Ελλάδα.

Τέλος, σήμερα εμείς, παρασυρμένοι από την ευμάρεια,

την καλοπέραση και τον ευδαιμονισμό, εάν κάποιος μας

ρωτούσε ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς το πιθανότερο είναι

να απαντούσαμε ότι είναι ο τραγουδιστής Μελάς ή κάποιος

άλλος καλλιτέχνης της ράπ μουσικής. Πόσο γρήγορα αλήθεια

ξεχάσαμε την θυσία και την προσφορά σου;  

Τ’ ακούς Παύλο Μελά;

Ο θάνατος του παλικαριού
Γράφει ο 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Τέως Γεν. Γραμ. Δήμου Ερμούπολης

Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Σύρου


