
Ε
ορτάζοντες κάθε χρό-

νο,  όπως  και  κατά  το

τρέχον  έτος  την  21η

Νοεμβρίου ως ημέρα των Ενόπλων μας Δυνά-

μεων, η σκέψη μας, αγκαλιάζει με υπερηφάνεια

και στοργή, όλους εκείνους τους συμπολίτες

μας, άνδρες και γυναίκες όλων των βαθμών,

που  υπηρετούν  στις  Ένοπλες  Δυνάμεις  και

προέρχονται  από  τη  καρδιά  του  λαού  μας,

του  οποίου  την  ελευθερία  και  ανεξαρτησία

προασπίζουν,  του  δε  Έθνους  μας  εγγυώνται

την Ιστορική συνέχεια. 

Σημαντικό δε προς τούτο, όσο και επίπονο

το έργο των υπηρετούντων στις Ένοπλες μας

Δυνάμεις, το οποίο επιτελείται πολλάκις υπό

δυσχερείς  καιρικές  και  εδαφικές  συνθήκες,

στις  πόλεις  στα  χωριά,  στις  εσχατιές  και  τις

εξέδρες  της  επικράτειάς  μας,  στα  ιερά  μας

σύνορα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια. Ταυ-

τόχρονα όμως η ημέρα αυτή είναι και ημέρα

μνήμης και απόδοσης της οφειλόμενης τιμής,

σε όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώ-

νυμους  Έλληνες  μαχητές,  που  προσέφεραν

τη ζωή τους για την  πατρίδα, σε όλες τις χρο-

νικές περιόδους του παρελθόντος. 

Μεγάλη επίσης θρησκευτική γιορτή. Ημέρα

εορτασμού  των  Εισοδίων  της  Παναγίας

μας,  Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπερμάχου Στρα-

τηγού, που με την προστασία της το Ελληνικό

Έθνος  και  ειδικότερα  οι  Ένοπλες  Δυνάμεις

μας, κατέγραψαν σελίδες δόξας και ηρωισμού

στα διάφορα πεδία των μαχών.

Για πρώτη φορά επίσης εφέτος στους κόλ-

πους της σημαντικής αυτής για την Άμυνα και

την Ορθοδοξία μας ημερομηνία καθιερώθηκε

και η ημέρα τιμής των αποστράτων/βετεράνων

δηλαδή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,

που προσέφεραν στη Πατρίδα τις υπηρεσίες

τους για αρκετά και πολύ σημαντικά για το βίο

τους χρόνια.

Είναι  οι  συνάδελφοί  μας,  οι  οποίοι  με  σε-

μνότητα ενδιαφέρονται τόσο για τα εθνικά θέ-

ματα όσο για τα κοινωνικά – πολιτιστικά αλλά

και  τα  βιοτικά  τους.  Είναι  αυτοί  που  με  τις

τοπικές ενώσεις τους κάνουν αισθητή την πα-

ρουσία  τους  σε  όλο  τον  Ελλαδικό  χώρο  και

σηματοδοτούν  την  ποιοτική  συνέχεια  αυτών

που  τάχτηκαν  να  στελεχώσουν,  σχεδόν  δια

βίου, τις Ένοπλές μας Δυνάμεις. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΑΑΣ στο Μνημόσυνο στου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
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Αγοράστε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προϊόντα!
Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
θέσεις

εργασίας! 

σελ 4

ΣEΛIΔA 7

ΣEΛIΔA 16

Από την 
αρχαιότητα στην
επικαιρότητα

Παραρτήματα

ΣEΛIΔA 8-9-10

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΣEΛIΔA 7

Το τραπέζι 
του Απόντα

Εθνική Μάστιγα
οι νέοι Έλληνες
Μετανάστες

σελ.4 & 9

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν. ΚΩ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν. ΛΗΜΝΟΥ

H Σημασία της Ημέρας 

των Ενόπλων Δυνάμεων 
υπό το Πρίσμα της Ιστορίας και των Τελευταίων Εξελίξεων

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΣ με την ευκαιρία των εορτών των

Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, εύχονται σε όλους τους συναδέλφους, 

στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στα μέλη των εκλιπόντων οικογενειών 

Χαρούμενες γιορτές
και θα ανταλλάξει ευχές την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

και από ώρα 10.30 στην έδρα της Ένωσης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 19 Φεβ. 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την Ανάδειξη Νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.

και την διεξαγωγή αυτών την 19η Φεβ 2017, 

ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00.  σελ.3

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά μέλη

των  οικογενειών  των  εκλιπόντων  συνα-

δέλφων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε προ-

κηρύχτηκαν για την 19 Φεβ.2017 οι εκλογές

για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ.

Οι εκλογές είναι σημαντικό γεγονός καθότι ο εκλογέας ασκεί

το  ύψιστο  δημοκρατικό  του  δικαίωμα  και  διά  της  ψήφου  του

επιλέγει τον κατά την άποψή του ικανότερο για να τον εκπρο-

σωπεί.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι εκλογές πραγματο-

ποιούνται  με  κοινό  ψηφοδέλτιο  και  διεξάγονται  ανά  την

επικράτεια στις έδρες των παραρτημάτων της ΕΑΑΣ, για το λε-

κανοπέδιο Αττικής και την Θεσσαλονίκη θα οργανωθούν εκλογικά

τμήματα, όπως και στο παρελθόν και για τα οποία θα ενημε-

ρωθείτε εγκαίρως μέσω της Ε.Η και της ιστοσελίδας μας.

Το κοινό ψηφοδέλτιο διασφαλίζει την υπερκομματική θέση

της ΕΑΑΣ καθότι αποκλείει τον κομματισμό και τις ομαδοποιήσεις,

γιατί  ο  εκλογέας  επιλέγει  τον  κατά  την  κρίση  του  ικανότερο

βάσει της προσωπικότητας και της προσφοράς ενός εκάστου

εκ των υποψηφίων και ασχέτως των πεποιθήσεων ενός εκά-

στου.

Κατά συνέπεια και ως εκ της θέσεώς μου καλώ όλες (ους)

να προσέλθουν στις κάλπες και να ασκήσουν ασχέτως των πο-

λιτικών πεποιθήσεών τους, το δημοκρατικό τους καθήκον ανε-

βάζοντας τοιουτοτρόπως το Κύρος της Ενώσεως. 

Το ΔΣ της ΕΑΑΣ υπηρετεί το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» και επιθυμεί

την καθολική συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές, το αποτέ-

λεσμα των οποίων θα προκαλέσει ΣΟΚ στους ιθύνοντες και οι

οποίοι  αναλόγως  της  συμμετοχής  θα  επανακαθορίσουν  την

στάση τους απέναντί μας. Πρέπει, ασχέτως όπως προανέφερα

τι πιστεύει ο καθένας, ως κλάδος να είμαστε ενωμένος και να

απαιτούμε την βάσει της προσφορά μας αντιμετώπιση.

Ελπίζω ότι η συμμετοχή μας θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη

και  τότε  οι  ιθύνοντες  θα  εκπλαγούν  και  η  αντιμετώπισή  μας

διαφορετική και προσεκτική.

Πέραν αυτών προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι σε όλες και

όλους σας επιζητούμε πάντοτε την εθελοντική σας προσφορά

γιατί η ένωση λαμβανομένων και των οικονομικών δυσκολιών

στηρίζεται σε σας και στην εθελοντική προσφορά σας. Η κα-

λόπιστη κριτική είναι καλοδεχούμενη, σεβόμαστε τα προβλήματα

τα οποία και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η κακόπιστη

κριτική είναι απορριπτέα χωρίς περαιτέρω σχολιασμό.

Επίσης  ως  ΕΑΑΣ  καταθέσαμε  αίτηση  ακυρώσεως  ενώπιον

του Σ.τ.Ε σχετικά με τον επανακαθορισμό των συντάξεών μας,

ζητάμε κατόπιν και της υπ’ αριθμ.1128 απόφασης του Σ.τ.Ε την

μη υπαγωγή μας στον ΕΦΚΑ, την μη αποσύνδεση των συντάξεων

από τους μισθούς, καθώς και την μη τροποποίηση των σχετικών

με τις συντάξεις χηρείας, στην ουσία δηλαδή ζητάμε την κα-

τάργηση  του  ν.4387/16.  Εντύπωση  προκαλεί  η  επίσκεψη

φορέων  Ι.Δ  στις  υπηρεσίες  του  ΥΠ.ΟΙΚ,  για  να  ενημερωθούν

και να ενημερώσουν, για το πως θα εφαρμοστεί ο νόμος, που

η  ΕΑΑΣ  ζητά  την  ακύρωσή  του.  Όπως  πολύ  καλά  γνωρίζετε

μέσω της Ε.Η είχα γράψει ότι ο κλάδος μας πρέπει να εξαιρεθεί

από  τον  σχεδιαζόμενο  τότε  ασφαλιστικό  νόμο,  καθότι  τα

στελέχη των ΕΔ &ΣΑ ασκούν το λειτούργημά τους υπό ειδικές

συνθήκες. Η αποσύνδεση είχα γράψει οδηγεί στον θάνατο τα

εν αποστρατεία στελέχη, τα οποία λόγω των συχνών μεταθέσεων

δεν  μπορούν  να  δημιουργήσουν  κάποια  άλλη  βιοποριστική

δραστηριότητα. Η αποσύνδεση πρέπει να ανατραπεί καθ’ οι-

ονδήποτε τρόπο διότι  η όποια κυβέρνηση παρά τις όποιες μει-

ώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ &ΣΑ θα

τους  διασφαλίζει  την  αξιοπρεπή  τους  διαβίωση  σε  αντίθεση

με  τους  εν  Αποστρατεία  που  θα  ακολουθούν  την  τύχη  των

συνταξιούχων.

Σε ότι αφορά στις αιτήσεις προς το ΓΛΚ σχετικά με την παρα-

κράτηση του 0,20% και την παρακράτηση της υγειονομικής πε-

ρίθαλψης,  ήδη  το  ΓΛΚ  δεν  προβαίνει  στην  παρακράτηση  για

όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση, και με ανακοίνωσή του

εξηγεί ότι θα επιστραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν για

τους μήνες Ιούλιο έως και Οκτώβριο. Όσοι επιθυμούν να υπο-

βάλουν αίτηση για επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών

υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης, μπορούν να το πράξουν

από  της  ενάρξεως  της  κράτησης  που  σημειωτέον  έγινε  με

τέσσερες νόμους (3865/10, 4024/11, 4051/12, 4093/12) και

κατά την άποψή μου να ζητάτε την επιστροφή από τον Οκτώβριο

του 2013 μέχρι σήμερα, λαμβανομένης υπόψη και της διετούς

παραγραφής.  Υστερα  από  ενημέρωση  του  ΥΠΕΘΑ  η  είσοδος

στις λέσχεις επιτρέπεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου με την

επίδειξη  του  Δελτίου  Ταυτότητος  της  ΕΑΑΣ  καθώς  και  των

καρτών εισόδου για πρατήρια και ΚΑΑΥ. Σημειωτέον ότι η ταυ-

τότητα  της  ΕΑΑΣ  είναι  δηλωτικό  της  ειδιότητας  του  κατόχου

της συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών.

Η ΕΑΑΣ στην προσπάθειά της να είναι παρούσα εγκαινίασε τα

παραρτήματά  της  στις  Ν.ΚΩ  και  ΛΗΜΝΟ.(ιδε  σελ.  4)  και

συμμετείχε στις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τον ΣΑΣΑ.

Αθηνών και την ΠΟΑΣΑ και οι οποίες έλαβαν χώρα στο Στρδο

Χωροφυλακής στου Μακρυγιάννη την 4η Δεκ. ε. ε. (ιδε σελ. 4)

EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20162ενημέρωση

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

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

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

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

δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά
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2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 

Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 

Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α

TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517

Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236

Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ

Τηλ:210.36.244.95

Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ

Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ

desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος

Tηλ.: 210 3468268 

Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

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

και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

- Ταξχος ε.α. Παπανικόλαος Κοσμάς του

Ηλία.  Απεβίωσε  στις  14/11/16  και  εντα-

φιάσθηκε  στις  15/11/16  στο  Κοιμητήριο

Παπάγου.

-  Τχης  (ΠΖ)  ε.α.  Θεοδώρου  Δημήτριος.

Απεβίωσε  την  1/11/16  και  ενταφιάσθηκε

στις 2/11/16 στο Κοιμητήριο Λάρισας.

-  Λοχγος  (ΜΧ)  ε.α.  Κύρκος  Αθανάσιος.

Απεβίωσε στις 21/10/16 και ενταφιάσθηκε

στις 24/10/16 στο Κοιμητήριο Λάρισας.

- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Μανιάτης Αλέξανδρος

του Αθανάσιου. Απεβίωσε στις 30/9/16 και

ενταφιάσθηκε στις 3/10/16 στη Σαλαμίνα.

- Ανχης (ΥΛ. ΠΟΛ.) ε.α. Μαρκαντωνάκης

Σταμάτιος. Απεβίωσε στις 23/9/16 και εν-

ταφιάσθηκε  στις  26/9/16  στο  Κοιμητήριο

Ευόσμου.

- Τχης (ΜΣ) ε.α. Μπακαλόπουλος Γεώργιος

του Ηλία. Απεβίωσε την 1/10/16 και εντα-

φιάσθηκε  στις  2/10/16  στο  νεκροταφείο

Καλού Αγρού Δράμας.

- Ανθλγος (ΠΖ) ε.α. Νάτσικας Απόστολος

του  Δημητρίου.  Απεβίωσε  στις  27/10/16.

-  Σχης  (ΠΖ)  ε.α.  Θεοχάρης  Δημητρίου

του Κων/νου. Απεβίωσε στις 12/10/16 και

ενταφιάσθηκε στην Χαλκίδα.

-Υπλγος (ΥΓ) ε.α.  Απόστολος Κιοκτσής.

Απεβίωσε 30/11/2016  και ενταφιασθηκε

την επομένη στο κοιμητήριο  Κόσμου Ρο-

δόπης.

-Τγχης (ΣΜ) Γεώργιος Κουκουλάκης. Απε-

βίωσε 29/11 και ενταφιαστηκε 30/11 στο

κοιμητήριο Βέροιας.

Φέρεται εις γνώσιν των προαιρετικών

μελών  της  ΕΑΑΣ  ότι  οι  επιθυμούντες

την ανανέωση της εγγραφής τους για

το 2017 οφείλουν να το πράξουν μέχρι

την 31η Δεκ.2016, υποβάλλοντας σχε-

τική Υπεύθυνη Δήλωση, είτε μέσω των

παραρτημάτων τους, είτε απευθείας στο τμήμα μητρώου

της ΕΑΑΣ (eaasmitroο@gmail.com)

Εκ της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Υ.Σ «103» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κ’ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/2

Τηλεφ. (Εσωτ) 3171

Φ. 449.1/12/226097

ΚΟΙΝ: Σ.Γ ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ-Α/ΓΕΕΘΑ

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2

ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ

ΘΕΜΑ: 

ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα
ΣΧΕΤ: Φ. 449.1/80/117671/Σ.634/30 

Νοε 16/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1(ΟΣΣ)

1.  Σας  γνωρίζουμε  σε  συνέχεια  του  σχετικού,  ότι  τα

ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα δε θα λειτουργήσουν για τους επισκέπτες

από 16 Δεκ. 16 έως 09 Ιαν. 17.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του στρατιωτικού

και πολιτικού προσωπικού καθώς επίσης και των μελών

της ΕΑΑΣ.

4. Τα ΣΓ κ. ΥΕΘΑ, κ. ΑΝΥΕΘΑ και ΓΕΕΘΑ, στα οποία κοινο-

ποιείται  το  παρόν,  παρακαλούνται  για  την  ενημέρωση

του προσωπικού του Σ.Ξ, της δύναμης τους.

5. Χειριστής θέματος Τχης(ΠΖ) Δημήτριος Κοκολάκης,

επιτελής ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2, τηλ:210 6553171.

Ταξχος Δημήτριος Αγοράκης

Διευθυντής
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ενημέρωση

Σύμφωνα και με το δημο-

σίευμα  στο  φύλλο  της  Ε.Η.

μηνός  Οκτωβρίου,  το

Δ.Σ./ΕΑΑΣ κατά τη συνεδρίαση κατά την Συ-

νεδρίαση  της  20ης  Οκτ  2016,  αφού  έλαβε

υπ’ όψιν: 

α.  Το  ΝΔ  1171/72  αρθρ.  5  (ΦΕΚ.82/2

Ιουλ.72.τ.Α’)

β. Το άρθρο 14 του ν.1911/ 11 Δεκ 1990) (ΦΕΚ 166 τ.

Α’) 

γ.  Την  υπ’  αριθ.  Φ.954.4/5/845711/Σ.3170  απόφαση

του Υ.ΕΘ.Α(ΦΕΚ.244’ 5 Μαϊου 2014 τ. Β), σύμφωνα με την

οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2017

δ.  Το  άρθρο  5  της  υπ’  αριθ.  Φ.950  /  22  /  210497/

Σ.3417  /  2-10-1991  Υπουργικής  Απόφασης  (Κ.Υ.Α.)  των

Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ.838/1991

τ. Β’) περί «Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ενώσεως  Αποστράτων

Αξκών του Στρατού Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο

3, οι εκλογές διενεργούνται  δύο (2) τουλάχιστον μήνες

πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και προκηρύσσονται

τρεις  (3)  τουλάχιστον  μήνες πριν  από  την  ημερομηνία

διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ. 

ε. Το  άρθρο  μόνο  της  Φ.950/4/33426,(ΦΕΚ.276/92.

Τ.Β’) σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αξιωματικοί του Στρατού

Ξηράς  βαθμών  Αντιστρατήγου  ή  Υποστρατήγου.

στ. Το  άρθρο  μόνο  της  Φ.950/10/36613

(ΦΕΚ.514/ 92.τ.Β’)σύμφωνα με το οποίο οι εκλογές

διενεργούνται  δύο  τουλάχιστον  μήνες  πριν  την

λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Τα  άρθρα  1  και  2  του  Φ.959.4/18/560212

/Σ.1457 (ΦΕΚ.368/2003. Τ.Β’ )περί συνθέσεως του

Δ.Σ  /ΕΑΑΣ  και  Δικαιώματος  εκλέγειν  και  εκλέγε-

σθαι)

η. Την υπ’ αριθμ. 592/2004 Γνωμοδότηση του

Δ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που αφορά στο δικαίωμα

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

θ. Την υπ’ αριθμ. Φ.959.4/28/613113/Σ.3098/Υπ.

Απόφαση (ΦΕΚ.810/14-6-2005 Τ.Β’).

Αποφάσισε Ομόφωνα

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου

Διοικητικού Συμβουλίου την 18η Νοε 2016 και την

διεξαγωγή  αυτών  την  19η  Φεβ  2017,  ημέρα

Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι

οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.) οι οποίοι

είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ. ως

Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο

άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72 και διαθέ-

τουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμέ-

νουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συνο-

δευόμενες  από  φωτοαντίγραφο  Δελτίου  Ταυτό-

τητος Ε.Α.Α.Σ., από τους υποψηφίους στον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως από της προκη-

ρύξεως μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2017, καθημε-

ρινώς (πλην Τετάρτης) από 10:00 έως και 13:00.

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική. Σχετικό

έντυπο  θα  διατίθεται  στους  ενδιαφερόμενους

από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.

(όπως το συνημμένο υπόδειγμα).

Υποβολή  υποψηφιότητας  για  τη  θέση  του  Προέδρου

και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα

για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.

Ο  πίνακας  των  υποψηφίων  θα  επικυρωθεί  από  το

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 11η Ιαν 2017, θα αναρτηθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων  της  Ενώσεως  και  των  Παραρτημάτων

αυτής  και  θα  κοινοποιηθεί  ευρέως  με  κάθε  έντυπο  και

ηλεκτρονικό μέσο.

Σε  περίπτωση  που  δεν  συμπληρωθεί  ο  απαιτούμενος

αριθμός  υποψηφίων,  τότε  ματαιώνονται  οι  εκλογές  και

προκηρύσσονται  εκ  νέου  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  τη

λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Η  εκλογή  διενεργείται  δια  ενιαίου  ψηφοδελτίου,  στο

οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων

για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χω-

ριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο

ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε ως ανωτέρω θέση με αλ-

φαβητική σειρά. 

Το  υπό  εκλογήν  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ενώσεως

είναι 11μελές, 

ήτοι: 

α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς

β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξη-

ράς

γ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τ. Χωροφυλακή

(ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)

δ. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από

το Δικαστικό Σώμα

ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από

το Οικονομικό Σώμα

στ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς

από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα

Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη αποκλει-

ομένης της επανεκλογής των. 

Δικαίωμα  του  εκλέγεσθαι  έχουν  οι  εγγεγραμμένοι  ως

Τακτικά  Μέλη  στην  Ε.Α.Α.Σ,  οι  οποίοι  διαθέτουν  Δελτίο

Ταυτότητας της Ενώσεως (άνδρες και γυναίκες). Απόστρατοι

Αξιωματικοί,  μη  εγγεγραμμένοι  ως  Μέλη  της  Ενώσεως

και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική

διαδικασία, μπορούν να πράξουν αυτό εφ’ όσον εγγραφούν

μέχρι την προηγουμένη ημέρα προκήρυξης των εκλογών

(17η Νοε 2016). Επίσης το αυτό δικαίωμα έχουν και όλα

τα Προαιρετικά Μέλη για τις θέσεις των Μελών του Δ.Σ.

πλην των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Δικαστικού

και Οικονομικού Μέλους του Δ.Σ.

Δικαίωμα  του  εκλέγειν  έχουν  οι  εγγεγραμμένοι  ως

Τακτικά  και  Προαιρετικά  Μέλη  της  Ε.Α.Α.Σ.  –  άνδρες  και

γυναίκες  –  εφ’  όσον  διαθέτουν  Δελτίο  Ταυτότητος  της

Ενώσεως.

Κάθε  ψηφοφόρος  αφού  λάβει

από  την  Εφορευτική  Επιτροπή  το

ψηφοδέλτιο, σημειώνει με ένα (1) σταυ-

ρό τους υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου

και του Αντιπροέδρου – από έναν κατά 

περίπτωση  –  και  με  ένα  (1)  έως  τέσσερεις  (4)

σταυρούς  τους  υποψηφίους  για  τη  θέση  των

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό είναι άκυρο.

Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους του ενός (1) σταυ-

ρού στη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, είναι άκυρο

για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους των τεσσάρων

(4) σταυρών στο τμήμα για τα Μέλη του ΔΣ, είναι άκυρο

για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.

Η  Ψηφοφορία  είναι  μυστική  και  για  την  άσκηση  του

εκλογικού  δικαιώματος  είναι  απαραίτητη  η  επίδειξη  του

Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ..

Όσοι δεν έχουν Δελτίο ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. και επι-

θυμούν  να  λάβουν  μέρος  στην  εκλογική  διαδικασία,  θα

πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας

μέχρι  την  προηγουμένη  της  ημερομηνίας  προκήρυξης

των εκλογών (δηλαδή μέχρι 17 Νοε 2016).

Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν

του τόπου μονίμου κατοικίας των, συνεπώς του Παραρ-

τήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψη-

φίσουν  με  Υπεύθυνη  Δήλωση,  στο  πλησιέ-

στερο Εκλογικό τμήμα της περιοχής που βρί-

σκονται την ημέρα των εκλογών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα εκλο-

γικά τμήματα την αυτή ημέρα και ώρες.

Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτικές

Επιτροπές με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ..

Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών ορίζονται

δια κληρώσεως μεταξύ των μελών της Ενώ-

σεως, προτεινομένων από τους Συνδέσμους

Αποστράτων  Αξιωματικών  των  τάξεων  της

Σ.Σ.Ε.  (Στρατιωτικής  Σχολής  Ευελπίδων)  και

του Σ.Α.Α.Υ.Σ. (Συνδέσμου Αποστράτων Αξιω-

ματικών  –  Υπαξιωματικών  Στρατού).  Πέραν

τούτων, οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α.Σ. δύ-

ναται  να  υποβάλει  αίτηση  συμμετοχής  απ’

ευθείας  στην  Ε.Α.Α.Σ.  ή  στο  Παράρτημα,  το

οποίο ανήκει, από 12 Δεκ 2016 μέχρι 17 Ιαν

2017. 

Στα Μέλη των Εφορευτικών επιτροπών θα

καταβληθεί αποζημίωση (50,00Ευρώ) με από-

φαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ..

Η υποβολή υποψηφιότητας αποκλείει την

συμμετοχή στις παραπάνω επιτροπές. Επίσης

όσοι δεν έχουν Δελτίο Ταυτότητας δεν μπο-

ρούν να είναι Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών.

Από  την  12η Ιανουαρίου  2017,  οπότε  και

θα ανακηρυχθούν από το Δ.Σ. οι υποψηφιό-

τητες και μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβ 2017,

οι  υποψήφιοι  δύνανται,  εφόσον  επιθυμούν,

να επισκέπτονται τα Παραρτήματα – εργάσιμες

ημέρες και ώρες – κατόπιν τηλεφωνικής επι-

κοινωνίας του υποψηφίου με το Τοπικό Συμ-

βούλιο  (Τ.Σ.)  του  Παραρτήματος,  για  την

ακριβή ώρα επίσκεψης. Τα Παραρτήματα θα

πρέπει  να  αναρτήσουν  σχετική  ανακοίνωση

στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους για την επί-

σκεψη. Επίσης κατά την παρουσία του υπο-

ψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρί-

σταται τουλάχιστον ένα μέλος του Τ.Σ..

Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτη-

μάτων δύνανται να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμ-

ματεία της Ε.Α.Α.Σ..

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  στείλουν  πρόσφατη  φωτο-

γραφία τους και περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα ή/και

σχετικό κείμενο μέχρι 800 λέξεις, προκειμένου να δημο-

σιευθούν  στο  υπό  έκδοση  φύλλο  της  Εφημερίδας  της

Ενώσεως, «Εθνική Ηχώ» (Ε.Η.), εφόσον το επιθυμούν, και

όχι αργότερα από την 24η Ιανουαρίου 2017. 

Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη που έχουν ταυ-

τότητα της Ε.Α.Α.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. (δ.

σχετ.) να εκπληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να

συμμετάσχουν στις εκλογές της 19ης Φεβ.2017, αποδει-

κνύοντας το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».

Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 19 Φεβ. 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα: 

............................................................................ * (Βαθμός - Όπλο ή Σώμα)

............................................................................ (Ονομ/νο, όνομ. Πατρός)

............................................................................ ** (Προέλευση: Σ.Ξ. ή ΕΛ.ΑΣ.)

............................................................................ (Αριθ. ταυτότητος ΕΑΑΣ)

δηλώνω συμμετοχή

στις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβρουαρίου 2017 προς ανάδειξη των μελών του

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ως υποψήφιος για (τίθεται η ένδειξη ΝΑΙ στην κατηγορία συμμετοχής

και Ø στις λοιπές):

1. Πρόεδρος ............................................................... : ........................…...

2. Αντιπρόεδρος ........................................................ : ........................…....

3. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ............................................... : ........................…....

4. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Δικαστικού) ......................... : ........................…......

5. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Οικονομικού) ......................... : ........................…....

6. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (ΕΛ.ΑΣ.) ................................. : ........................….....

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι:

α. Διαμένω μόνιμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στο Δήμο .......................…......

οδός αριθ. ......................................., Τ.Κ. ............., αριθ. (σταθ.) ............…...

κινητό ................................................. και (e-mail) .........................................…

β. Δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα για τη συμμετοχή μου στο ΔΣ/ΕΑΑΣ, όπως

αυτά αναφέρονται στο  N.Δ.1171/72 (άρθ. 12).

Συνημμένα:

Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ΕΑΑΣ

Ημερ/νία: ..............................…

Ο Δηλών - Η Δηλούσα       

(Υπογραφή) ...........................…
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Ενημέρωση

Σεβασμιότατε,                       

Αγαπητέ κύριε Ταξίαρχε Διοικητά της

80 ΑΔΤΕ

Αγαπητοί Διοικητές  Συγκροτημάτων

και Μονάδων της Ζ.Ε της 80 ΑΔΤΕ

Αγαπητοί  εν  ενεργεία  συνάδελφοι,

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΕΑΑΣ η

εδώ παρουσία σας, πράγμα που δηλώνει

την ζωντανή και αρραγή σχέση μας, η

οποία δεν θα διαρραγεί ποτέ. Νομοτε-

λειακά  η  αποστρατεία  είναι  συνέχεια

της  ενέργειας  οπότε  πρέπει  να  προ-

σβλέπετε  στην  Ένωση  ως  θεματοφύ-

λακα των πάσης φύσεως θεμάτων που

σας απασχολούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και Κύριοι, που με την παρουσία

σας  τιμάτε  τα  εγκαίνια  του  Παραρτή-

ματος  της  Ε.Α.Α.Σ  στην  ΚΩ,  αποτελεί

ιδιαίτερη  τιμή  και  υπερηφάνεια  το  γε-

γονός ότι είμαστε ανάμεσά   σα ς  για

να  εγκαινιάσουμε  το  νέο  Παράρτημα

της ΕΑΑΣ στην ΚΩ.

Η Δύναμη της ΕΑΑΣ είναι τα μέλη της

τα  οποία  εκφράζονται  μέσω  των  Πα-

ραρτημάτων  της.  Ως  Δ.Σ  είδαμε  από

πολύ ενωρίς προ του 2014 την ανάγκη

ίδρυσης του Παρ/τος, άλλωστε ως Αντ-

δρος της ΕΑΑΣ είχαμε  επισκεφθεί μαζί

με τον συμμαθητή μου κ. Ανδρουλάκη

και τον νυν Πρόεδρο του Παρτ/τος τον

τότε Δκτή της Ταξιαρχίας  διερευνητικά

για την διάθεση καταλλήλου χώρου για

την  στέγαση  του  Παρ/ τος αυτού  και

έτσι  αποφασίσαμε  ως  9ο αιρετό  συμ-

βούλιο την σύγκρότηση του Παραρτή-

ματος της ΚΩ, ύστερα και από αιτήματα

συναδέλφων που επέλεξαν την ΚΩ ως

τόπο οριστικής τους διαμονής. 

Σεβασμιότατε, Κυρίες και Κύριοι δεν

επιθυμώ  να  σας  κουράσω  με  τα  προ-

ηγηθέντα της υπογραφής της σχετικής

υπουργικής  αποφάσεως,  γιατί  έπρεπε

να εγκριθεί από τoν κ.ΥΕΘΑ καθότι στα

Δωδεκάνησα  είναι  και  το  Παρ/μα  της

Ρόδου, άλλωστε δεν ωφελεί.

Μία  από τις αρχές του πολέμου είναι

η  ΕΜΜΟΝΗ  στον  ΣΚΟΠΟ  και  ο  σκοπός

επετεύχθη. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ είναι γεγονός και

αυτό τιμούμε με την παρουσία μας.

Ευχόμαστε  στα  μέλη  του  Τ.Σ  υγεία

και καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους

για  την  ευόδωση  των  σκοπών  της

Ε.Α.Α.Σ,  όπως  αυτοί  προσδιορίζονται

στο νομικό πλαίσιο που διέπει την λει-

τουργία της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων

της. Επιθυμία μας είναι η ανάπτυξη των

δεσμών της συναδελφικότητας, καλών

σχέσεων με τους τοπικούς φορείς και

κυρίως ως ΑΚΡΙΤΕΣ διατήρηση υψηλού

Εθνικού Φρονήματος.

Ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ε.Α.Α.Σ

θα είμαστε στο πλευρό σας και αρωγοί

του έργου σας.

Καλή  επιτυχία  και  καλή  δουλειά  για

το κοινό καλό.

Σας ευχαριστώ.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

Αιδεσιμότατε,

Αξιότιμοι Κύριοι  Αντιπεριφερειάρχα, Έπαρχε

και Δήμαρχε της  Μύρινας καθώς και εκπρό-

σωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας

Αγαπητέ κύριε Ταξίαρχε Διοικητά της 88 ΣΔΙ

Αγαπητοί  Διοικητές  Συγκροτημάτων  και

Μονάδων της Ζ.Ε της 88 ΣΔΙ

Αγαπητοί εν ενεργεία συνάδελφοι, αποτελεί

ιδιαίτερη  τιμή  για  την  ΕΑΑΣ  η  εδώ  παρουσία

σας,  πράγμα  που  δηλώνει  την  ζωντανή  και

αρραγή σχέση μας, η οποία δεν θα διαρραγεί

ποτέ. Νομοτελειακά η αποστρατεία είναι συ-

νέχεια  της  ενέργειας  οπότε  πρέπει  να  προ-

σβλέπετε στην Ένωση ως θεματοφύλακα των

πάσης φύσεως θεμάτων που σας απασχολούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και Κύριοι, που με την παρουσία σας

τιμάτε  τα  εγκαίνια  του  Παραρτήματος  της

Ε.Α.Α.Σ στην Μύρινα της Ν. Λήμνου, αποτελεί

ιδιαίτερη  τιμή  και  υπερηφάνεια  το  γεγονός

ότι είμαστε ανάμεσά  σα ς  για να εγκαινιάσουμε

το νέο Παράρτημα της ΕΑΑΣ στην Λήμνο.

Η  Δύναμη  της  ΕΑΑΣ  είναι  τα  μέλη  της  τα

οποία εκφράζονται μέσω των Παραρτημάτων

της.  Ως Δ.Σ  είδαμε  την  ανάγκη ίδρυσης  του

Παρ/τος, ύστερα και από αιτήματα συναδέλφων

(κ.Κανταρά,κ.Χ’’σήμου)  καθότι    η  υπαγωγή

των μελών μας που επέλεξαν και ορθώς  την

Λήμνο ως τόπο οριστικής τους διαμονής  και

να φυλάττουν ως ΑΚΡΙΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ,  ήταν

στο Παράρτημα της Μυτιλήνης.

Ως 9ο αιρετό συμβούλιο αποφασίσαμε την

σύγκρότηση του Παραρτήματος της Λήμνου,

λόγω της Στρατηγικής θέσης, κλιματολογικές

συνθήκες,  θαλάσσιες  συγκοινωνίες  κ.λπ. Η

όλη καθυστέρηση οφείλετο στην υπογραφή

της σχετικής υπουργικής αποφάσεως και τούτο

γιατί  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία

στην περίπτωση ύπαρξης δύο Παραρτημάτων

στον ίδιο νομό απαιτείται έγκριση του Υπουρ-

γού.

Αιδεσιμότατε, Κυρίες και Κύριοι δεν επιθυμώ

να σας κουράσω με τα προηγηθέντα της υπο-

γραφής της σχετικής υπουργικής αποφάσεως,

γιατί   υπήρξαν διάφορα προσκόμματα με τα

οποία δεν ήθελαν την ίδρυση και 2ου παραρ-

τήματος στο νομό.(δεν αφορά εσάς), άλλωστε

δεν ωφελεί.

Μία  από τις αρχές του πολέμου είναι η ΕΜ-

ΜΟΝΗ στον ΣΚΟΠΟ και ο σκοπός επετεύχθη. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ  είναι γεγονός και

αυτό τιμούμε με την παρουσία μας.

Ευχόμαστε στα μέλη του Τ.Σ υγεία και καλή

επιτυχία στην προσπάθειά τους για την ευό-

δωση  των  σκοπών  της  Ε.Α.Α.Σ,  όπως  αυτοί

προσδιορίζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει

την λειτουργία της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων

της. Επιθυμία μας είναι η ανάπτυξη των δεσμών

της  συναδελφικότητας,  καλών  σχέσεων  με

τους τοπικούς φορείς και κυρίως ως ΑΚΡΙΤΕΣ

διατήρηση υψηλού Εθνικού Φρονήματος.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ θα εί-

μαστε στο πλευρό σας και αρωγοί του έργου

σας.

Καλή επιτυχία και καλή δουλειά για το κοινό

καλό.

Σας ευχαριστώ.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

Αγαπητέ Κ. Πρόεδρε της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Αγαπητέ Κ. Πρόεδρε του Σ.Α.Α Αθηνών

Αγαπητοί εν αποστρατεία συνάδελφοι της Ηρωικής

Χωροφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κυρίες και Κύριοι ευλαβείς προσκυνητές, των υπερα-

σπιστών  Αξιωματικών  και  Οπλιτών  της  Ε.Β.Χ  στους

οποίους  περιλαμβάνονται  και  οι  δύο  Αξιωματικοί  του

Στρατού  Ξηράς,  που  θυσιάστηκαν  εδώ  στο  Σύνταγμα

Χωροφυλακής ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ. Η Ε.Α.Α.Σ η οποία εκπρο-

σωπεί  και  όλους  τους  εν  αποστρατεία  Αξκούς της

πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής και τους επιθυμούντες

της  ΕΛ.ΑΣ,  είναι  παρούσα  προκειμένου  να  αποδώσει

τον  ελάχιστο  φόρο  τιμής  και  ευγνωμοσύνης  στους

αθάνατους νεκρούς του Συντάγματος   Χωροφυλακής

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,  και  να  καταθέσει  δάφνινο  στέφανο.  Ο

Περικλής  ο  μεγαλύτερος  πολιτικός  της  αρχαιότητας

στον  επιτάφιο  κάνει  ιδιαίτερη  μνεία  στους  πεσόντες

υπέρ  Πατρίδος  και  λέει  «η  πόλις  αναλαμβάνει  από

τούδε και στο εξής να διαθρέψει δημοσία δαπάνη τα

τέκνα των μέχρι να ενηλικιωθούν, ορίζουσα τοιουτο-

τρόπως,  βραβείον των  τοιούτων  αγώνων  στέφανον,

ωφέλιμων και  δια  τους  πεσόντας και  ιδία  στους  επι-

ζώντας, διότι όπου μέγιστα ορίζονται βραβεία αρετής

εκεί και άριστοι οικούν την πόλη.

Φίλες και Φίλοι, προτίμησα σήμερα εορτή της Μεγα-

λομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας να είμαι παρόν και ενώσω

την προσευχή μου με τις δικές σας, υπέρ αναπαύσεως

των ψυχών των ηρωικώς αγωνισθέντων και ευκλεώς

πεσόντων, υπερασπιστών του Συντάγματος Χωροφυ-

λακής  στου  Μακρυγιάννη,  οι  οποίοι  θυσιάστηκαν  ως

άλλοι 300 του Λεωνίδα, υπακούοντας, στα κελεύσματα

της νόμιμης και δημοκρατικά εκλεγμένης Κυβερνήσεως,

αλλά και στις συνειδήσεις τους.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ.

Επιτρέψτε  μου  να  πω  δύο  λόγια,  για  την  σημερινή

ένδοξη,  για  την Ελληνική  Βασιλική  Χωροφυλακή  και

κατ’  επέκταση  για  την  Ελληνική  Αστυνομία,  ημέρα.

Στην  Ιστορία των λαών υπάρχουν γεγονότα τα οποία

σημαδεύουν την τύχη τους. Ένα τέτοιο γεγονός είναι

όσα συνέβησαν στη χώρα μας τον Δεκ. του 1944, τότε

που  η  Πρωτεύουσα  είχε  μεταβληθεί  σε  πραγματική

κόλαση, τότε που οι αντιστάσεις των Εθνικών δυνάμεων

εξουδετερώνονταν η μία μετά την άλλη, τότε το Σύν-

ταγμα Χωροφυλακής   ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ όρθωσε το ανά-

στημά του, αντιστάθηκε και έγραψε λαμπρές σελίδες

δόξας,  οι  οποίες  πρέπει  να  κρατιούνται  ζωντανές  για

να  διδάσκονται  οι  νεώτερες  γενιές,  γιατί  λαός  που

ξεχνάει  την  Ιστορία  του  είναι  καταδικασμένος  να  την

ξαναζήσει. Ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς έγγραψε «αν

οι  υπερασπιστές  του  Μακρυγιάννη  λύγιζαν  έστω  και

για μία στιγμή τότε η ελευθέρα Ελλάς για αυτούς που

θα επιζούσαν θα ήταν μακρινή ανάμνηση».

Το Σύνταγμα όμως δεν λύγισε και οι 158 νεκροί και

61 τραυματίες έδειξαν την απόφασή τους να νικήσουν

ή να πεθάνουν στις επάλξεις του καθήκοντος.

Στου Μακρυγιάννη δοκιμάστηκαν οι ακατάλυτες αξίες

που εκπηγάζουν από Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό και

νίκησαν.

Ας θυμηθούμε πως φτάσαμε ως εδώ, το Κ.Κ.Ε. ενερ-

γώντας ως δορυφόρος του Κ.Κ.Σ.Ε. αθέτησε τις συμ-

φωνίες που υπέγραψε στο ΛΙΒΑΝΟ, στην ΚΑΖΕΡΤΑ της

Ιταλίας αλλά και στην Βάρκιζα και επιθυμώντας την δια

των όπλων  κατάληψη της εξουσίας  αιματοκύλισε την

Αθήνα όπως προείπα τον Δεκέμβριο του 1944 (1ος γύ-

ρος).Τα σχέδιά του όμως δεν υλοποιήθηκαν χάρις στον

Ηρωισμό των Εθνικών  (Ε.Β.Χ.-Σ.Ξ) και Συμμαχικών Δυ-

νάμεων, που δρούσαν στην Αθήνα.

Την στιγμή αυτή έρχεται στο νου μου, η ομιλία του

τότε  Διοικητού  του

Συντάγματος, Συνταγ-

ματάρχη Σαμουήλ, ο

οποίος απευθυνόμε-

νος στους  Αξιωματι-

κούς  και οπλίτες του

Συντάγματός  του,

ανέπτυξε την επικρα-

τούσα κατάσταση και

θέλοντας να τους εμ-

ψυχώσει, έφερε σαν

παράδειγμα,  τους  ελεύθερους  πολιορκημένους  του

Μεσολογγίου, τους Σουλιώτες, αλλά τους Μαραθωνο-

μάχους και Σαλαμινομάχους, οπότε και οι συγκεντρω-

θέντες βροντοφώναξαν

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ (Μολών Λαβέ)

Και  δεν  πέρασαν,  όπως  έγινε  και  στις  διαδοχικές

προσπάθειές του, για την κατάληψη της εξουσίας. Το

Μακρυγιάννη δεν έπεσε και μαζί του δεν έπεσε και η

ελευθερία. Το τίμημα που πλήρωσε η Ελληνική Χωρο-

φυλακή είναι βαρύ και ξεπερνούσε τους 470 άνδρες.

Τίμημα που της δίνει το δικαίωμα να είναι υπερήφανη

για τα παιδιά της.

Σήμερα η Πατρίδα μας διέρχεται πρωτοφανή οικονομική

κρίση, πρέπει να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ,

πέρα και έξω από τα πολιτικά πάθη, για να ξεπεράσουμε

την κρίση και τότε Κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,

φίλες και φίλοι είμαι σίγουρος ότι θα μεγαλουργήσουμε.

Είδομεν.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΑΣ ΤΙΜΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ.

Υπτγος ε.α. Ε.Ν.Δανιάς

Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΑΑΣ 
Υπτγου ε.α.Δανιά Ευαγγέλου, στο Μνημόσυνο στου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΩ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΗΜΝΟΥ

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΑΑΣ κατά τις τελετές 
εγκαινίων στα νέα παραρτήματα της Ένωσης



EΘNIKH HXΩΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 5 θέματα

Θέματα

Στις μέρες μας, λόγω της ολόπλευρης κρίσης, με κορύφωση

στην οικονομία, είναι αδήριτη ανάγκη και ένδειξη σοφίας και

σωφροσύνης για εμάς τους Έλληνες να κάνουμε με την ευ-

καιρία  της  υπόψη  σημαντικής  ημέρας  σύντομη  αναδρομή

στην Ιστορία μας, η οποία όντως σφράγισε εαυτούς και την

οικουμένη. 

Ιδιαίτερα σε σημεία καμπής της, τόσο με τους αγώνες αί-

ματος και θυσίας στα πεδία των μαχών για την ελευθερία,

το δίκιο και το πολιτισμό, όσο και στις επάλξεις της πνευματικής

δημιουργίας, αφού παρουσίασε παράλληλα με τους ένοπλους

νικηφόρους αγώνες, πνευματικά και καλλιτεχνικά έργα, κλα-

σικής  και  ανυπέρβλητης  μορφής  και  αξίας,  σε  παγκόσμιο

επίπεδο.

Και  είναι  αδιαμφισβήτητο  ότι  η  Ιστορία  του  γένους  μας

από  καταβολής  του  στον  ιερό  Ελλαδικό  χώρο,  αλλά  και

στην  ευρύτερη  περιοχή  των  ακτών  και  των  νήσων  του

Αιγαίου είναι γεμάτη από μάχες για την πατρώα γη, τα αν-

θρώπινα  ιδανικά και το πολιτισμό. Είναι δε κάθε γωνιά της

γης  μας,  λίκνο  αλλά  και  ένδοξο  μνήμα,  καθώς  αγγίζει  το

κύμα κάτω από του «γλαυκού ουρανού το γειτόνεμα», της

πιο θεσπέσιας επίγειας δημιουργίας. 

Για τον Όμηρο «εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί Πάτρης»,

για τον Πλάτωνα «η πατρίς αγνότερο και τιμιότερο πάντων»,

για  τον  μαρμαρωμένο  Βασιλιά  η  άμυνα  της  βασιλεύουσας

αυτοπροαίρετος πορεία προς τον θάνατο, για τους μαχητές

του 1821 η επιλογή στη ζωή «ελευθερία ή θάνατος», για το

λαό και την ηγεσία του 1940, «υπέρ πάντων ο αγών», του

έπους εκείνου, που συγκλόνισε την οικουμένη και έδωσε

θάρρος στους δοκιμαζόμενους τότε ευρωπαίους συμ-

μάχους  μας,  ώστε  να  παραδεχθούν  ότι  οι  ήρωες

πολεμούν ως Έλληνες. 

Οι κύριοι παράγοντες, οι οποίοι στηρίζουν το Έθνος

μας  κατά  τη  διάρκεια  της  πολυτάραχης  ιστορίας  του,

είναι αυτοί, που έχει καταγράψει ο Πατήρ της Ιστορίας

Ηρόδοτος, «το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον

και το ομόθρησκον». 

Πάνω  απ’  όλα  όμως  ίσταται  η  ανώτερη  σκέψη  του

Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος, ο θαυμαστός κλασικός

πολιτισμός και η πνευματική του δημιουργία παναθρω-

πίνων αξιών. 

Tην  αρχαία  σκέψη  και  λόγια  γλώσσα,  δανείστηκε  ο

Χριστιανισμός και έτσι δημιουργήθηκε ο Ελληνοχριστια-

νικός  Πολιτισμός,  στις  πνευματικές  αξίες  του  οποίου

στηρίχθηκε το Έθνος μας επί Βυζαντίου και μεταγενέ-

στερα, ώστε να μάχεται ηρωικά «υπέρ Πίστεως και Πα-

τρίδος».  Αυτές  ήταν  και  πρέπει  να  είναι  και  σήμερα  οι

πηγές της πολεμικής αρετής των Ελλήνων, που αναβλύζει

«το  ελεύθερο  και  το  εύψυχο»,  ώστε  να  αψηφώνται  όπως

επεσήμανε στον επιτάφιο λόγο του ο Περικλής , οι πολεμικοί

κίνδυνοι. 

Φωτεινός φάρος και πηγή ελπίδας, δύναμης ανεξάντλητης

και  αγώνα  σε  περιπτώσεις  δίσεκτων  και  χαλεπών  καιρών,

όπως οι σημερινές συγκυρίες, ας είναι για μας και τις μέλ-

λουσες  γενιές  και  οι  περιπτώσεις  ολοκαυτώματος  και  του

μέχρι εσχάτων αγώνα, με κορυφαία παραδείγματα τις Θερ-

μοπύλες κατά την αρχαιότητα το Κούγκι, το Μεσολόγγι, το

Μανιάκι  και  το  Αρκάδι  κατά  τους  νεότερους  χρόνους,  που

ανεβάζουν  τη  πολεμική  αρετή  των  Ελλήνων  στο  επίπεδο

του υπερκόσμιου, του υπερανθρώπινου και του θρύλου. 

Θα ήταν όμως μεγίστη παράλειψη να μην αναφερθούν σε

αυτή την ένδοξη τρισχιλιετή διαδρομή και οι αμέτρητες εμ-

φύλιες διαμάχες και ένοπλες ρήξεις «η διχόνοια η δολερή»

που μας φόρτωσε χαμένες ευκαιρίες και μας γέμισε χαμένες

Πατρίδες..

Ας έλθουμε όμως στο δύσκολο παρόν και ας ατενίσουμε

με περίσκεψη το μέλλον γιατί όντως τα ιστορικά γεγονότα

ουδεμία αξία θα είχαν να αναλύονται, αν αυτό δεν γινόταν

υπό  το  πρίσμα  των  τελευταίων  εξελίξεων  προς  εξαγωγή

συμπερασμάτων, για ανάλογη δράση . 

Οι μάχες κερδίζουν πολέμους και ανακαθορίζουν σύνορα.

Αρκετές  μάχες  έχουν  χαθεί  ή  κερδηθεί  πολύ  πριν  δοθούν

λόγω της ανάλογης προετοιμασίας και ετοιμότητας υλικής

και ηθικής  , τόσο των λαών- εθνών όσο και των Ενόπλων

τους Δυνάμεων. H οργάνωση, η διάταξη, η επάνδρωση και η

ετοιμότητα,  των  Ενόπλων  μας  δυνάμεων  είναι  εύλογο  να

εξαρτάται από τις απειλές και τις διεκδικήσεις των γειτόνων

εις  βάρος  μας  και  δη  των  εξ  ανατολών,  οι  οποίες  από  ότι

φαίνεται θα υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμη. 

Επεισόδια, γεγονότα και ζητήματα με τους εξ ανατολών

γείτονες από την εισβολή στη Κύπρο μέχρι των ημερών μας

πρέπει να μας κρατούν πάντοτε σε εγρήγορση και ετοιμότητα.

Τέλος πρέπει να μας προβληματίσει στο έπακρο ο τουρκικός

αναθεωρητισμός ο οποίος, όπως εκφράστηκε τελευταία με

την  αμφισβήτηση  της  συνθήκης  της  Λωζάνης,  ξεπέρασε

κάθε όριο σχετικά με το σεβα-

σμό  εκ  μέρους  της  Τουρκίας,

του Διεθνούς Δικαίου.

Ιστορική  λοιπόν  πρόκληση

αλλά  και  μόνιμη  ανησυχία,

φροντίδα και μέριμνα η δυνα-

τότητα  για  άμεση  αντίδραση,

κινητοποίηση και επιστράτευση των

ΕΔ  μας,  όπου  και  όταν  χρειαστεί,

υπό το πρίσμα πάντα της Ιστορίας,

των  στρατιωτικών  δυνατοτήτων

της  Τουρκίας,  του  αμυντικού  μας

χώρου και των εξελίξεων.

Από την άλλη πλευρά ποτέ δεν πρέπει να μας διαφεύγουν

και τυχόν διεκδικήσεις βορείων γειτόνων μας.

Σημαντικό  δε  προς  τούτο  όσο  και  επίπονο  το  έργο  των

μελών όλων των κατηγοριών και βαθμών των ΕΔ μας. Ση-

μαντική και η ηθική και υλική υποστήριξη του κράτους και η

επαγρύπνηση και συμπαράσταση όλων μας, για το αξιόμαχο

και ετοιμοπόλεμο των Ενόπλων μας Δυνάμεων, με πρώτη

υποχρέωση  την  ευόδωση  της  στρατιωτικής  θητείας,  της

πλέον αγνής προσφοράς προς τη πατρίδα. 

Εξ  άλλου  η  συμμετοχή  στα  κοινά  όλων  των  πολιτών

μέσω της θητείας και της άμυνας δρά αναμφίβολα υπέρ της

εθνικής  και  κοινωνικής  συνοχής.  Σε  όσους  υπηρετούν  στις

ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσονται ιδανικά και αρετές, όπως

της φιλοπατρίας, της πειθαρχίας στους νόμους, της καρτερίας

στις δυσκολίες του βίου, της ακεραιότητας στο χαρακτήρα,

της  ανιδιοτέλειας  στη  προσφορά,  της  ομαδικότητας,  της

συνεργασίας, της συντροφικότητας και τέλος της αντίληψης

του κοινού συμφέροντος, που στις μέρες μας έχουν ιδιαίτερη

σημασία για την έξοδο από τη κρίση. 

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τελώντας υπό το βάρος

της κληρονομιάς τους, συνεχίζουν σήμερα παρά τις οικονομικές

δυσχέρειες με υπερηφάνεια στην πορεία  της υπευθυνότητας

και της τιμής, που χάραξαν οι πρόγονοί μας.

Παράλληλα διοχετεύονται στους στρατεύσιμους γνώσεις

και τεχνικές δεξιότητες, χρήσιμες για το μετέπειτα πολιτικό

τους βίο, ενώ σε αυτούς οι οποίοι προορίζονται να ασκήσουν

διοικητικά  καθήκοντα  σε  πολιτικούς  φορείς  το  «άρχεσθαι

μαθών  άρχειν  επιστήσει»  είναι  σημαντικό  κίνητρο  και  λίαν

ωφέλιμο ως προοπτική, στο μετέπειτα πολιτικό βίο τους.

Δεν είναι δε λίγοι οι φρουροί της πατρίδας, που σε περίοδο

ειρήνης προσέφεραν πρόθυμα τη ζωή τους θυσία στο βωμό

του καθήκοντος και δυστυχώς δε θα λείψουν, όσο υπάρχουν

γείτονες έτοιμοι στην παραμικρή ολιγωρία και υποχωρητικότητα

μας να διεκδικήσουν ό,τι μπορέσουν και προ παντός να μας

ταπεινώσουν.  Στους  τυχόν  επίδοξους  καταπατητές  της

Εθνικής  μας  ακεραιότητας  και  κυριαρχίας  είναι  έτοιμοι  να

απαντήσουν ηρωϊκά ο στρατιώτης που φυλάει σκοπιά στην

απομακρυσμένη βραχονησίδα, ο ναυτοδίοπος στη φρεγάτα

που περιπολεί στο Αιγαίο και ο χειριστής του μαχητικού αε-

ροσκάφους που παραμένει σε ετοιμότητα στη Μοίρα Ανα-

χαίτισης.

Σημαντική και ποικίλη η προσφορά των Ενόπλων μας Δυ-

νάμεων  στη  κοινωνία  και  τη  πολιτεία  κατά  τον  καιρό  της

ειρήνης , η οποία εκδηλώνεται με κάθε μορφής συμμετοχή

και δραστηριότητα, όπως η νοσηλευτική αρωγή, η συνδρομή

στη βελτίωση της ζωής κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών,

η  συνδρομή  στην  αντιμε-

τώπιση φυσικών καταστρο-

φών,  η  συνεισφορά  τους

στην  οικονομική  δραστη-

ριότητα των περιοχών όπου

εδρεύουν  και  ειδικότερα

στις  ακριτικές  περιοχές,

όπου πλέον των άλλων εί-

ναι  μεγάλη  η  προσφορά

και στον ηθικό-ψυχολογικό

τομέα με την ανάπτυξη αι-

σθήματος ασφάλειας.

Σε ότι αφορά στο περιφερειακό και διεθνή μας ρόλο οι ΕΔ

μας με τη συμμετοχή τους σε ειρηνευτικές αποστολές στο

εξωτερικό αλλά και ως μέλους της χώρας μας σε αμυντικούς

οργανισμούς και στην ΕΕ, προβάλλουν αυτήν ανάλογα, πα-

ρέχοντας  στην  πολιτική  ηγεσία  ισχυρά  διαπραγματευτικά

όπλα. 

Όλη αυτή η παρουσία και προσφορά τους, ανα-

γνωρίζεται και εκτιμάται και από την Ελληνική Πο-

λιτεία  αλλά  κυρίως  από  τον  Ελληνικό  λαό,  ο

οποίος διαρκώς  προσβλέπει με εμπιστοσύνη στις

ΕΔ μας,

Και επειδή σε περίπτωση που θα ηχήσει η σάλ-

πιγγα για τη πατρώα γή θα απαιτηθεί να ενεργο-

ποιηθεί  ταχύτατα  και  το  εφεδρικό  δυναμικό  της

χώρας, οι εθνοφύλακες καθώς τα σώματα ασφα-

λείας και πολιτικοί φορείς με τη παλλαϊκή συμμετοχή

του λαού μας, της αστείρευτης αυτής πηγής έμ-

ψυχων και ηθικών δυνάμεων, κανείς δεν εξαιρείται

από τη γιορτή της ημέρας των Ενόπλων μα Δυνά-

μεων αλλά και από το καθήκον στην Εθνική μας

Άμυνα, η οποία παρά του ότι ανήκουμε σε συμμαχίες

και  ενώσεις  για  ευνόητους  λόγους,  είναι  στην

αποκλειστική μας αρμοδιότητα και ευθύνη.

Κλείνοντας  κρίνεται  σκόπιμο  να  επισημάνουμε

τα παρακάτω.

Η  Εθνική  άμυνα  δεν  επηρεάζεται  μόνο  από  τις  ΕΔ,  οι

οποίες  φυσικά  παίζουν  πρωταγωνιστικό  ρόλο  αλλά  από

όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και διοίκησης. Ιδιαίτερα

επηρεάζεται, από την αξιοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη

και συνοχή καθώς και την εξ αυτών διάπλαση εθνικής – πα-

τριωτικής συνείδησης

Η στρατιωτική προετοιμασία σήμερα απαιτεί τεχνοκρατική

προσέγγιση και σοβαρότητα, με στόχο την μαχητική ισχύ και

ετοιμότητα,  οι  οποίες  στις  μέρες  μας  λόγω  των  απειλών,

της τεχνολογίας και των ταχέως εξελισσομένων καταστάσεων,

αποκτούν ειδική βαρύτητα. 

Επειδή δε η πορεία του Έθνους πρέπει να συνεχιστεί και

μάλιστα  ελπιδοφόρα  είναι  απαραίτητο  να  διερευνούμε  τα

ιστορικά πολεμικά γεγονότα και να τα φωτίζουμε από όλες

τις πλευρές, δίδοντας τους άλλες διαστάσεις και επομένως

άλλους σύγχρονους προβληματισμούς, με στόχο να λαμβά-

νουμε όσο το δυνατόν περισσότερα διδάγματα για να διεκ-

δικούμε μονιασμένοι και να κερδίζουμε και στην ειρήνη. Σε

ότι αφορά δε στην ηθική μας προετοιμασία για τυχόν πολε-

μικούς και όχι μόνο κινδύνους- αφού η ειρήνη είναι πόλεμος

με  άλλα  μέσα  -  ας  διαφυλάξουμε  ως  κόρη  οφθαλμού  τα

Ελληνοχριστιανικά  ιδεώδη,  που  σε  οριακές  στιγμές  της

ύπαρξης μας κατά τη νεότερη ιστορία μας ανέστησαν εκ της

τέφρας,  προσευχόμενοι  πάντοτε  στους  Αγίους  προστάτες

των Όπλων μας και στην Υπεραγία Θεοτόκο να σκέπουν, πε-

ριχαρακώνουν και ενδυναμώνουν τους στρατευμένους μας,

κατά την εκτέλεση της ιερής τους αποστολής.

H Σημασία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων 
υπό το Πρίσμα της Ιστορίας και των Τελευταίων Εξελίξεων

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Η στρατιωτική προετοιμασία σήμερα

απαιτεί τεχνοκρατική προσέγγιση και

σοβαρότητα, με στόχο την

μαχητική ισχύ και ετοιμό-

τητα, οι οποίες στις μέρες μας λόγω

των απειλών, της τεχνολογίας και

των ταχέως εξελισσομένων κατα-

στάσεων, αποκτούν ειδική βαρύτητα. 

“

“
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Κύριε Διευθυντά!

Με αφορμή την εκ νέου προβολή εδαφικών διεκδικήσεων

στο Αιγαίο εκ μέρους σύσσωμης της τουρκικής ηγεσίας θα

ήθελα να αναφερθώ, ακροθιγώς βέβαια, στο θέμα.

Αντιπαρήλθαμε, ουσιαστικά, το θέμα με τη βολική δικαιο-

λογία, ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επρόκειτο περί αν-

τιδικίας  μεταξύ  των  πολιτικών  της  Τουρκίας,  εσωτερικής

κατανάλωσης. Και στο παρελθόν; Και οι άκρως αρνητικές

διαθέσεις των τουρκικών μαζών, απόρροια φυσική των δη-

λώσεων της ηγεσίας τους προς τι; Δεν πρέπει να μας ενδια-

φέρουν;

Η παράλειψη ευρεσίας τους προς τι; Δεν πρέπει να μας

ενδιαφέρουν;

Η παράλειψη ευρείας ενημέρωσης των πολιτών για το

αστήρικτο των τουρκικών απόψεων δεν εθίζει το λαό στην

ιδέα πως “κάπου έχουν δίκαιο και οι Τούρκοι, για να επιμέ-

νουν τόσο πολύ;” Διερωτάται κανείς; Επί είκοσι χρόνια, από

το περιστατικό των Ιμίων, δεν επιχειρήσαμε ή δεν κατορθώ-

σαμε να επιτύχουμε μια δήλωση των εταίρων μας στην ΕΕ

ότι η Συνθήκη της Λωζάνης δεν κατέλιπε κενόν εξουσίας στο

Αιγαίο; Διότι τα πράγματα είναι καθαρά και αναμφισβήτητα.

Περιληπτικά επί της ουσίας:

- Η Συνθήκη ειρήνης της Λωζάνης του 1923 είναι η τελευ-

ταία των συνθηκών τερματισμού του Α’ Π.Π. στην οποία έλα-

βαν μέρος οι μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης, η Ιαπωνία και

τα κράτη της περιοχής μας. Ερύθμισε πλήθος θεμάτων, εχά-

ραξε σύνορα, εδημιούργησε τα κράτη της Μέσης Ανατολής

και την Τουρκία και έκλεισε τις ελληνοτουρκικές διαφορές

μετά την άτυχη μας μικρασιατική εκστρατεία, χωρίς υποση-

μειώσεις και αστερίσκους.

Θέματα για τα οποία δεν ελήφθησαν αποφάσεις παραπέμ-

φθηκαν από την ίδια τη Συνθήκη σε υποχρεωτικές αποφά-

σεις  επιτροπών  σε  απ’  ευθείας  συνομιλίες  μεταξύ  των

ενδιαφερομένων, σε αποφάσεις της Κοινωνίας των Εθνών

(π.χ. η τύχη της περιοχής της Μοσούλης).

- Σημειωτέον ότι η Τουρκία έλαβε μέρος στη διάσκεψη για

τη  Συνθήκη  με  την  ιδιότητα  του  ηττημένου  του  Α’  Π.Π.,

ύστερα από την ανακωχή του Μούδρου (31-10-1918) την

οποία είχε εναγωνίως επιζητήσει ο Σουλτάνος, ανεξάρτητα

από την τελική της νίκη επί της χώρας μας.

- Ειδικότερα τα αποσπάσματα του κειμένου της Συνθήκης

τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών από την

επίσημη ελληνική μετάφραση και την επίσημη γλώσσα της

εποχής έχουν όμως παρακάτω:

α. Άρθρον 6. Αν και όχι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα,

αποπνέει το πνεύμα της Συνθήκης. Αφορά τη χάραξη των

συνόρων όταν διατρέχουν ποταμούς και καταλήγει: Εκτός

αντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συνθήκης τα θαλάσσια

όρια περιλαμβάνουσι τας νήσους και τα νησίδια τας κειμένας

εις απόστασιν μικροτέραν των τριών μιλλιών από της ακτής”

Άρθρον 12. “Επικυρούται, η κυριαρχία της χώρας μας” επί

των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου εκτός των Ίμβρου και

Τενέδου και των Λαγουσών νήσων ιδία των νήσων Λήμνου,

Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας”

Προφανές ότι τα κύρια και εγγύς των τουρκικών αυτών

νησιά αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τη νο-

μική έννοια των όρων.

Και συνεχίζει το άρθρο αυτό, προς άρση κάθε αμφιβολίας

και αμφισβητήσεως: “Εκτός αντιθέτου διατάξεως της παρού-

σης Συνθήκης αι νήσοι αι κείμεναι εις μικροτέραν απόστασιν

των τριών μιλλίων από της ασιατικής ακτής παραμένουσιν

υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν.

Ωστόσο οφείλω να κλείσω με τη σκληρή επισήμανση: Δεν

υπάρχει Δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις με την στενή και αυ-

στηρή έννοια του όρου, διότι το “Διεθνές Δίκαιο, στερείται

“δυνάμεως επιβολής”.

Εναπομένει, συνεπώς, στην ουσία και στην ωμή πραγμα-

τικότητα η ιδία ισχύς του κάθε κράτους προς υπαράσπιση

των διατάξεων εκείνων των Διεθνών Συνθηκών, οι οποίες το

ενδιαφέρουν.

Το Διεθνές Δίκαιο, στερείται δυνάμεως επιβολής;

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΙΑΤΡΟΥ
Αντιστράτηγος ε.α.

Επίτιμος Διοικητής Α’ Σ.Σ

Ρίμινι (5 χιλιόμετρα νοτίως) 20/9/1944

Ο Διοικητής του Β’ Νεοζηλανδικού ΣΣ

Ελληνολάτρης  Στρατηγός  Φράϋμπεργκ

προς Διοικητή ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Τα-

ξιαρχίας Συνταγματάρχη Θ. Τσακαλώτο:

«Θέλω η Ελληνική Ταξιαρχία να καταλάβει το Ρίμινι, για να

δοξαστεί η Ελλάδα».

Αλλά δεν ήταν μόνο ο Φράϋμπεργκ που μίλησε επαινετικά

για τη χώρα μας. Μια πληθώρα συμμάχων στρατιωτικών φυ-

σιογνωμιών έπλεκαν το εγκώμιο των Ελληνικών Ενόπλων Δυ-

νάμεων την ίδια περίοδο. Αναφερόμαστε συμβολικά σε μερικές

περιπτώσεις:

Ο  Στρατάρχης  Μοντγκόμερυ  Δ/της  8ης Στρατιάς,  την

25/10/1942  τοποθετεί  στον  μπερέ  του  και  το  Ελληνικό

Εθνόσημο για τους πετυχημένους επιθετικούς ελιγμούς της Ι

Ελληνικής  Ταξιαρχίας  στο  Νότιο  Τομέα  που  παραπλάνησαν

τον εχθρό ως προς την κύρια επιθετική συμμαχική προσπάθεια

που ήταν στον Βόρειο Τομέα.

Ο Γάλλος Στρατηγός Λεκλέρ Δ/της Μεραρχίας των Ελεύθερων

Γάλλων μιλώντας στους άνδρες του Ι. Λόχου Βόρειας Αφρικής,

είπε: «Μην ξεχνάτε είστε απόγονοι των Ιερολοχιτών του Δρα-

γατσανίου εξ ου και στον Ύμνο της Μονάδας περιελήφθη η

στροφή «Παράδειγμα το Δραγατσάνι ας είναι για μας φωτεινό

και άλλων ηρώων αγώνες για τον Λόχο μας τον Ιερό».

Ο  Στρατάρχης  της  Αεροπορίας  Tedder  στην  πρόταση  του

Διοικητού  της  335  Μοίρας  Διώξεως  Επισμηναγού  Κέλλα για

βομβαρδισμό του Ιταλικού Στρατηγείου σε θέση 35 χιλιόμετρα

δυτικά του Ελ Αλαμέιν την 28η Οκτωβρίου, Δεύτερη Επέτειο

του   ΟΧΙ, δέχεται μετ’ επαίνων την πρόταση, ενισχύοντας ο

Tedder τον Κέλλα και με μια βρετανική μοίρα για τον ίδιο σκο-

πό.

Το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων «Στέφανι» ανακοίνωσε τον

βομβαρδισμό από Ελληνικά Α/Φ με τα γνωστά βεβαίως Μου-

σολινικά φληναφήματα.

Ο Sir Andrew Cunningham Αρχιναύαρχος Ανώτατος Διοικητής

Συμμαχικών Ναυτικών Δυνάμεων Μεσογείου, καλεί στο Ναυαρ-

χείο  στη  Μάλτα  την  9/9/1943  τον  Έλληνα  Αντιπλοίαρχο

Ιωάννη Τούμπα κυβερνήτη του Αντιτορπιλικού «Αδρίας» προς

τον οποίο ο Ναύαρχος δίνει εντολή να συνοδεύσει τον παρα-

δοθέντα στον Τάραντα Ιταλικό Στόλο (Ι. Τούμπα, βιβλίο εχθρός

εν όψει), όπως είπε ο Cunningham, τιμής ένεκεν προς το τότε

Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό που μαζί με το συμμαχικό κυριαρ-

χούσε στον Ατλαντικό και Μεσόγειο.

Την  εκδήλωση  στο  Ίλιον  13/11/2016  τίμησαν  με  την

παρουσία τους οι: Αντισμήναρχος (Ι) Ι. Οικονομίδης εκπρόσωπος

της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υποστράτηγος Ι. Μα-

νωλάκος ΔΕΔ/ΓΕΣ  εκπρόσωπος  Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης,

Συνταγματάρχης Α. Δεληγιάννης Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ, Δήμαρχος

Ν.  Τζενέτος μετά  του  προϊσταμένου  Δημοσίων  Σχέσεων  Κ.

Σαρακηνιώτη και Δημοτικών Συμβούλων Αντιστράτηγος εα  Ι.

Σάσσαλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΜΑΡΙ με πρόεδρο

τον Γ. Μονογυιό, Γ. Παπουτσάκη Γεν. Γραμματέα, Φ. Αποστολάκη,

Ε. Παλαιολόγου, Μ. Παγώνη μέλη, Σχης Β. Μαντασσάς ΕΑΑΣ,

Ταξ/χος Γ. Κωσταράς Καθηγητής Πανεπιστημίων Ένωσης Εφ.

Αξ/κών, Ζ. Χατζηφωτίου Βετεράνος Μέσης Ανατολής ετ πρό-

εδρος ΠΕΣΜΑΡΙ, Μ. Μαντζάκος, Ι. Σωτηρίου βετεράνοι ΜΑ, ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Αιγυπτίων και Π. Τζόλιας

των Ελλήνων Ιταλίας, Ν. Τροχάνης του Συνδέσμου Φίλων Ρι-

μινιτών Υποπτέραρχος Ν. Παγώνης, εκπρόσωποι εφεδροπο-

λεμιστικών Οργανώσεων και Δημότες Ιλίου. Τιμές απέδωσε η

μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας και άγημα της ΑΣΔΥΣ.

Ο  Δήμαρχος  Ιλίου  κ.  Τζενέτος εξέφρασε  την  ευαρέσκειά

του για την παρουσία των Ριμινιτών ως Δημοτών στο Προάστειο

σε ιδιαίτερη συνοικία που μαζί με την ομώνυμη πλατεία απο-

τελούν  την  ζώσα  ιστορία  που  φρονηματίζει  και  εμπνέει  τις

επερχόμενες γενεές.

Το  πρόγραμμα  περιελάμβανε:  επιμνημόσυνη  δέηση  προ-

εξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως

Καΐρου, εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ.κ. Θε-

οδώρου, προσφώνηση από τον Πρόεδρο ΠΕΣΜΑΡΙ, χαιρετισμό

από τον Δήμαρχο, εκφώνηση πανηγυρικού από τον Διευθυντή

ΔΕΠΑΘΑ,  προσκλητήριο  πεσόντων  και  κατάθεση  στεφάνων.

Στην  ομιλία  του  ο  ομιλητής  Κ.  Δεληγιάννης  έκανε  σύντομη

αναδρομή  της  οργανωτικής  και  πολεμικής  διαδρομής  από

ενάρξεως συγκροτήσεως Ιούνιος 1941 των τριών Σχηματισμών

του Στρατού  Ι Ταξιαρχίας του Κατσώτα συμμετοχής της στη

μάχη  Ελ  Αλαμέιν  23/10/1942  στη  συγκρότηση  του  Ιερού

Λόχου  του  Χ.  Τσιγάντε και  συμμετοχή  στην  προέλαση  στη

Βόρεια  Αφρική,  αναδιοργάνωση  ως  Ειδικής  Δυνάμεως  1000

ανδρών και ανάληψη πολεμικών εγχειρημάτων στα κατεχόμενα

από τους Γερμανούς νησιά του Αιγαίου, στις τιμητικές διακρίσεις

που του απενεμήθησαν από τον τότε Αρχιεπίσκοπο και Αντι-

βασιλέα Δαμασκηνό και τέλος ο έγκριτος ομιλητής στάθηκε

ιδιαιτέρως στη δράση του Ιερού Λόχου στο Αιγαίο και Δωδε-

κάνησα.

Επανερχόμενοι στην αρχή του παρόντος προσθέτουμε ότι

για να επιτυγχάνονταν όσα επετεύχθησαν από τις Ελληνικές

ΕΔ Μέσης Ανατολής, έπρεπε να υπήρχε ένας κεντρικός νους

ο οποίος θα σκεπτόταν, θα μελετούσε, θα προγραμμάτιζε το

έργο των ΕΔ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά περιοχή.

Αυτός ο κεντρικός νους δεν ήταν άλλος από την ελεύθερη

κυβέρνηση Καΐρου. Αυτή έπρεπε να καθορίσει την οροφή των

Ενόπλων Δυνάμεων, θέση, σύνθεση, επάνδρωση, υπαγωγή,

αποστολές. Ο αρχικός πρωθυπουργός της κυβερνήσεως ήταν

ο Εμμανουήλ Τσουδερός  μέχρι Απρίλιο 1944, τον διαδέχθηκε

για λίγο ο Σοφοκλής Βενιζέλος και αυτόν (Μάιος 1944) ο Γε-

ώργιος  Παπανδρέου.  Μεγάλο  ρόλο  στην  ανάπτυξη  των  ΕΔ

έπαιξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εθνικής

Αμύνης Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Όταν λέμε απανταχού

Ελληνισμό  της  Διασποράς  εννοούμε  κυρίως  τον  Αιγυπτιώτη

Ελληνισμό.

Η Ελληνική Κυβέρνηση Καΐρου εξέδωσε συμβολικά  Διατάγ-

ματα και Αναγκαστικούς Νόμους απευθυνόμενα στον Απόδημο

Ελληνισμό που δημοσιεύτηκαν σε ελληνόφωνες εφημερίδες

για  τις  κλάσεις  επιστρατεύσεως  ώστε  να  υπάρχει  και  ένα

έναυσμα.  Επίσης  κατέστρωσε  σχέδια  για  τους  εξ  Ελλάδος

αφικνούμενους στην Αίγυπτο για την αξιοποίησή τους ανάλογα

με  τον  βαθμό  και  τα  προσόντα  τους.  Σχέδια  και  αποφάσεις

εξεδόθησαν για την ομαλή μετάβαση από την εμπόλεμη κα-

τάσταση στη χώρα μας στην ειρηνική, όπως διορισμό Στρα-

τιωτικού Διοικητού  Αθηνών Στρατηγού Σπηλιωτόπουλου (από

Ιούλιο 1944) και Περιφερειαρχών από πολιτικούς όλων των

αποχρώσεων.

Ιδιαίτερη  προσοχή  δόθηκε  στον  επισιτισμό  των  πολιτών

αμέσως άμα τη απελευθερώσει.

Σημειώνεται εδώ ότι το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβερ-

νήσεως Καΐρου για τον επισιτισμό του πληθυσμού μεσούσης

της Γερμανικής Κατοχής, εστιάστηκε σε 2 κατευθύνσεις: προς

την κατεύθυνση της Αγγλίας να άρει τον αποκλεισμό (μερικώς

έστω) ελληνικών λιμανιών για την ομαλή προσέγγιση πλοίων

του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού με σιτηρά για τον ελληνικό

πληθυσμό  και  προς  τη  Γερμανία  (όσο  κι  αν  αυτό  ακούγεται

παράξενο) μέσω του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού να δεχθεί

ο Χίτλερ την εισαγωγή στην Ελλάδα σιτηρών από τον Καναδά,

σε ποσότητες όσες τα στρατεύματα κατοχής δήμευαν (αφαι-

ρούσαν) από τους Έλληνες αγρότες. 

Αυτό έγινε δεκτό και λειτούργησε μέχρι την απελευθέρωση

12/10/1944.  Μετά  την  απελευθέρωση  το  έργο  αυτό  οργα-

νώθηκε σε διαφορετικό πλαίσιο. Το ανέλαβε η UNRRA (United

Nations Rehabilitations and Relief Aid).

Η πατρίδα μας αποφάσισε την συνέχιση του πολέμου στο

εξωτερικό στο πλευρό των Συμμάχων για να επιβληθεί η Νίκη

στις Δυνάμεις του Άξονα. Η φωνή μας στο τραπέζι της Ειρήνης

θα ήταν ανάλογη με το μέγεθος της συνεισφοράς μας στον

συνεχιζόμενο  πόλεμο.  Υπήρχε  και  μια  άλλη  διάσταση  στο

θέμα. Η απελευθέρωση της χώρας μας το συντομότερο και η

ικανοποίηση των Εθνικών μας Διεκδικήσεων.

Η συμμετοχή μας στην εκστρατεία στην Ιταλία υπηρετούσε

αυτό  το  σκοπό.  Με  την  προέλαση  στην  Ιταλία  απειλήθηκε

από  Δυτικά  ο  εγκλωβισμός  των  Δυνάμεων  Κατοχής  στα

Βαλκάνια, πράγμα που τους εξανάγκασε να τα εγκαταλείψουν

και η Ελλάδα να απελευθερωθεί 8 μήνες πριν λήξει ο πόλεμος

και με τους αγώνες του Ιερού Λόχου στο Αιγαίο ικανοποιήθηκε

έστω  η  μία  εθνική  διεκδίκηση,  δηλαδή  η  ενσωμάτωση  της

Δωδεκανήσου στον Εθνικό Κορμό.

Σε ό,τι αφορά την περιγραφείσα εκδήλωση, αυτή θεωρείται

από τις καλύτερες των τελευταίων ετών, γι’ αυτό η Διεύθυνση

ΔΕΠΑΘΑ, ο Δήμος Ιλίου και ο Σύνδεσμος Ριμινιτών απέσπασαν

τα θερμά συγχαρητήρια των παρισταμένων.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 1941-1945
ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΪΡΟΥ

Επετειακή εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Δήμο Ιλίου και Σύνδεσμο Πολεμιστών ΜΑ

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.
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«Γιατί;»

Από την αρχαιότητα στην επικαιρότητα

Διάβασα  το  παραπάνω  δημοσίευμα  στην  εφημερίδα

ΕΗ που αφορά στους αγωνιστές της Κύπρου κατά την

Τουρκική εισβολή Ιουλίου – Αυγούστου 1974. Θέλω να

σας ενημερώσω ότι:

α. Το έτος 1991 η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου

Χανίων τοποθέτησε προτομή του ήρωα Ανχου Μαν. Χα-

τζηδάκη που έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά την τουρκική

εισβολή  στην  Κύπρο  το  1974.  Το  αποκαλυπτήρια  της

προτομής έγιναν στη γενέτειρά του, το Καλάμι Χανίων,

με τη συμμετοχή του τότε Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσο-

τάκη, Νομάρχου Χανίων, Υπουργών, πολιτικών, δημοτικών

αρχόντων, του τότε Αρχηγού ΓΕΣ κ. Παραγιουδάκη, πο-

λιτιστικών  φορέων  και  κλήρου.  Είναι,  ίσως,  η  πρώτη

προτομή  και  η  πρώτη  τοποθέτηση  επισήμων,  κατά  τα

αποκαλυπτήρια του μνημείου, για την αναγνώριση των

ηρωικών θυμάτων της Κύπρου.

β.  Στο  κέντρο  της  πόλης  των  Χανίων  έχει  ανεγερθεί

ηρώον  πεσόντων,  στο  οποίο  διοργανώνει  εκδηλώσεις

κάθε Ιούλιο ο Παγκρήτιος Σύνδεμος πολεμιστών Κύπρου

1974.

γ.  Στο  στρατόπεδο  καταδρομών  του  Μάλεμε  έχει

επίσης  ανεγερθεί  ηρώον  για  τους  καταδρομείς  που

έπεσαν στην Κύπρο, στο οποίο διοργανώνονται ετήσιες

εκδηλώσεις.

δ. Το πολιτιστικό Σωματείο Σουριανών Λικοτιναριανών

διοργάνωσε στις 8 Αυγούστου 2009 την ετήσια οικογε-

νειακή  εκδήλωση  στο  γήπεδο  Σελλιών,  η  οποία  ήταν

αφιερωμένη στους αγωνιστές υπέρ της ελευθερίας της

Κύπρου  κατά  την  Τουρκική  εισβολή  του  Ιουλίου  –  Αυ-

γούστου 1974, σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς

τους.

Ο  Πρόεδρος  του  Σωματείου  κ.  Νικ.  Γ.  Καντεράκης

μεταξύ των άλλων είπε:

Κύπρος

36ος Μαύρος Ιούλιος.

Το Νησί της Αφροδίτης.

Αναδύθηκε κι αυτή σαν την Αφροδίτη από τη θάλασσα,

σύμφωνα με ειδικούς μελετητές.

Πολύς ο πόνος στο διάβα του χρόνου στο νησί του

πανάρχαιου Ελληνικού πολιτισμού.

Πελαγίζει σε μια γωνία της Ανατολικής Μεσογείου.

Άλλη μια μαύρη περίοδος από το 1974 μέχρι σήμερα,

με τους Αττίλες των Τούρκων.

Το τείχος της ντροπής του 20ου αιώνα, στο Βερολίνο,

έπεσε, είναι παρελθόν.

Το σύρμα το αγκαθωτό που πληγώνει και διχοτομεί τη

Λευκωσία παραμένει 36 χρόνια. Είναι παρόν, για να

θυμίζει το αίσχος του τείχους του κάθε Βερολίνου.

Να θυμίζει ακόμη τη ματωμένη Ειρήνη, την πληγωμένη

Αρετή και την ανάπηρη ψυχή των ανθρώπων.

Η δικαίωση αργεί, αλλά θα έρθει, όπως ήρθε και στην

Κρήτη, που γνωρίζει να ματώνεται και να επιμένει.

Στη συνέχεια, πήραν το λόγο :

- Ο Στρατηγός κ. Νικόλαος Χατζηδάκης, αδελφός του

Αντιστρατήγου Μανώλη Χατζηδάκη, που έπεσε ηρωικά

μαχόμενος  κατά  την  τουρκική  εισβολή  στην  Κύπρο,  ο

οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα και στο ηρωικό θάνατο

του αδερφού του.

-  Ο  κ.  Βαγγέλης  Μπραουδάκης,  Πρόεδρος  του  Παγ-

κρήτιου Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου 1974, ο οποίος

αναφέρθηκε στα γεγονότα όπως τα έζησε και στις μαρ-

τυρίες άλλων συναγωνιστών

- Ο κ. Γιάννης Σταυγιαννουδάκης, που συμμετείχε, ως

στρατιώτης, στις πολεμικές επιχειρήσεις της ΕΛΔΥΚ, κατά

των Τούρκων, ο οποίος περιέγραψε τα γεγονότα τις πε-

ριόδου σύμφωνα με τις προσωπικές του μαρτυρίες.

Θερμά  χειροκροτήματα  κάλλυψαν  τις  ομιλίες  όλων

των ομιλητών. Στη συνέχεια έγινε απονομή Διπλωμάτων

Τιμής  και  Ευγνωμοσύνης  στην  οικογένεια  του  ήρωα

Ανχου Μαν. Χατζηδάκη, στον Πρόεδρο του Παγκρητίου

Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου και στον κ. Γιαν. Σταυ-

γιαννουδάκη, για τη συμμετοχή του ως στρατιώτη στην

ΕΛΔΥΚ.

Πλήθος κόσμου συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις,

κάθε χρόνο.

Γράφει ο

ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

Πρόεδρος Σωματείου Σουριανών

Σελλιανών Λικοτιναριανών

Οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Παι-

δείας για την διδασκαλία των μαθη-

μάτων Ιστορίας και Θρησκευτικών στα σχολεία, δεν προξέ-

νησαν  έκπληξη.  Έκπληξη  θα  ήτο  εάν  δεν  εγένοντο  και

τούτο διότι οι Υπουργοί της εκάστοτε εκλεγμένης Κυβέρνησης,

με τις δηλώσεις τους, απεικονίζουν την ιδεολογία ή κοσμο-

θεωρία τους που εκπροσωπούν και θέλουν -   ως έχοντες

την εξουσία – να εφαρμόσουν.

Το Υπουργείον Παιδείας γνωρίζει από την αρχαιοελληνική

γραμματεία, ποίοι εδίδασκον ιστορία πως την εδίδασκον και

ποία σημεία επεσήμαναν ως διδαχή για τον Λαό. Οι τραγικοί

με τις τραγωδίες τους. Μετέφερον το ιστορικό γεγονός ως

δραματικό δημιούργημα, στο κατάμεστο από χιλιάδες πολίτες

θέατρο. Το περιεχόμενο και η δομή του έργου επροβάλλετο

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται αφ΄ενός μεν οι

προστριβές μεταξύ πολιτών, παρατάξεων και αφετέρου η

αναστάτωση της «πόλεως – κράτους».

Ο Αισχύλος με την τραγωδία του «ΠΕΡΣΑΙ»1, είναι ο πρώτος

ο οποίος ένα ιστορικό γεγονός «Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ»

το  κάνει  θέμα  τραγικού  δημιουργήματος.  Παρουσιάζεται

στο θέατρο το 472 π.Χ.. Αντλεί το υλικό από τα περιστατικά

που και ο ίδιος έχει ζήσει ως πολεμιστής. Tο γεγονός αυτό

και προς αντιμετώπιση αρνητικών παραγόντων με την προ-

βολή γνωστών στους Αθηναίους – με ονόματα ανδρών και

περιγραφή των πράξεων τους – μετέφερε τα διαδραματι-

ζόμενα στο περιβάλλον της περσικής πρωτεύουσας: Δίνει

δηλαδή  την  εικόνα  με  τις  επικές  περιγραφές  και  τους

τραγικούς κλονισμούς που προκαλούνται απ’αυτές, ανώνυμα,

από στόματα Περσών.

Στο  παλάτι  των  Περσών,  αγωνιούν,  φοβούνται  για  την

τύχη της εκστρατείας του Ξέρξη κατά της Ελλάδος «γιατί η

δύναμη όλη, η Ασιάτισα, φευγάτη και μαντοφόρος κανείς,

στη πρωτεύουσα των Περσών «ιππέας ή πεζός πατά»… « κι

οι  γονιοί  και  οι  γυναίκες τους κάθε μέρα που διαβαίνει  και

τρομάζουν που ο χρόνος μακραίνει». Και στην αγωνία αυτή

που κυριαρχεί στην ψυχή τους, φθάνει ο Αγγελιοφόρος του

Ξέρξη με το τρομερό άγγελμα της καταστροφής Στόλου και

Στρατού».

«Μα  πώς  –  ποιος  από  τους  δυό  τη  μάχη  οι  Έλληνες

αρχίζουν,  ή  ο  γιος  μου  ξιπασμένος  από  το  πλήθος  των

πλοίων;».

«Ένας Έλληνας φέρει την πληροφορία στον Ξέρξη ότι οι

Έλληνες τη νύχτα θ΄ανοιγούν στο πέλαγος για να ξεφύγουν.

Κι’αυτός χωρίς το δόλο του Έλληνα να νοιώσει δίνει διαταγή

στους Ναυάρχους να κλείσουν την έξοδο, τις μπούκες και

γύρω  γύρω  στο  νησί  ν΄απλωθούνε.    Μά  σαν  ημέρα

κατάφωτη προβάλλει οι Πέρσες κατανοούν πώς ξεγελάστηκαν

και τους έπιασε όλους ο φόβος γιατί δεν ήταν οι Έλληνες

για να διαφύγουν που ψάλλαν παιάνα. «Παιδιά των Ελλήνων

προχωρείτε, ελευτερώστε πατρίδα, παιδιά, γυναίκες, ελευ-

τερώστε και τα θεία, των πατρικών σας των θεών και των

προγόνων τάφους. Τώρα για πάντα ο Αγών.».

Ο  Αγγελιοφόρος  εκθέτει  το  μέγεθος  της  καταστροφής

στη  Σαλαμίνα  και  τις  δυσχέρειες  του  Στρατού  καθώς  επι-

στρέφουν ανάμεσα από χώρες εχθρικές.

Ακολουθεί διάλογος μεταξύ των προσώπων του παλατιού

για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι  «Οι  θεοί  τιμώρησαν

τους Πέρσες για την αλαζονεία τους και την προσβολή των

θείων».

Ο Παιάνας πούψαλαν οι Έλληνες για την ελευθερία της

Πατρίδας και την θρησκευτική πίστη τους επαναλαμβάνεται

καθ΄όλη τη διαδρομή της ιστορίας τους.

Σύγχρονος ποιητής μας – Ακαδημαϊκός σε μια ευχαριστήρια

αναφορά  του  για  την  αληθινή  διάσταση  του  έθνους  μας,

γράφει:  «Απ’  αρχής  του  καιρού  νόμισμά  σου  το  αίμα  σου.

Απ’  τη  μια  του  ο  Μιλτιάδης  κι’απ’την  άλλη  ο  Απόλλων,

απ΄τη μία του ο Ακρίτας κι’απ’την άλλη ο Σταυρός.2

Στο μουσείο της Ολυμπίας εκτίθεται η πολεμική προσωπίδα

του Μιλτιάδη με την επιγραφή «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΩ ΔΙΙ».

Προσφορές  και  θυσίες,  τότε,  στους  θεούς  για  τις  νίκες

κατά  βαρβάρων,  στη συνέχεια ΤΗ  ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ  ΤΑ

ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ… Η Εκκλησία μας έχει βαθειά τις ρίζες της στη

χώρα  μας  με  συνέχεια  ιστορική  στο  ελληνικό  έθνος  και

κράτος.  Και  όταν  έρχονται  δύσκολοι  καιροί  και  η  Πόλις

εάλλω  «Ουκ  εάλλω  η  βασιλεύουσα  ψυχή  των  Ελλήνων»

και  προχωρεί  ο  ποιητής.  Άλλο  δεν  ημπορέσαμε  /  μας

πρόλαβε η φωτιά / σώσαμε τα βαγγέλια / του έθνους Μο-

ναχά». Ιστορία – Πολιτισμός και Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη,

αντάμα.

Ο αείμνηστος  Π. ΚΑνελλόπουλος –σ’ ένα από τα βιβλία

του5– αναφέρει: … στις μέρες που στη Γαλιλαία περπατούσε

και  συζητούσε  με  αγράμματους  ψαράδες  ένας  άγνωστος

ακόμα και αμελητέος υιός του ανθρώπου, το κορμί, το ελ-

ληνικό  σώμα  με  τις  αισθητικές  και  ερωτικές  συμμετρίες

του, είχε αρχίσει να γίνεται σάρκα, πολτός ύλης, ένα όμορφο

όργανο  ηδονής.  Τι  θα  γινόταν  ο  κόσμος  αυτός,  αν  δεν

ερχόταν ο χριστιανισμός; … ίσως ολόκληρος ο ελληνορω-

μαϊκός κόσμος ν’ άφηνε πίσω του το μύθο μιας νέας Ατλαν-

τίδας.)

Πατρίδα και θρησκεία συνυπάρχουν στη ψυχή των Ελλήνων.

Τυχόν στρέβλωση της Ιστορίας και απόσβεση της Ορθόδοξης

Χριστιανικής πίστης θα επιφέρουν σταδιακά τον αφελληνισμό

των συνειδήσεων των Ελλήνων.

Ιστορία: Η διδασκαλία σήμερα του «εμφυλίου πολέμου»

στα σχολεία θα φέρει προστριβές μεταξύ μαθητών, πολιτικών

παρατάξεων, διχασμό στο έθνος.

Άλλωστε  δεν  δύναται  να  θεωρηθεί  «Ιστορικός»  αυτός

που  θα  γράψει  το  σχετικό  κεφάλαιο  όταν  «ου  ραϊστον

αρρήτων επέων πύλας εξευρείν», εφτασφράγιστο το αρχείον

του  Κ.Κ.Ε.. Μια  τοιαύτη  ενέργεια  αποτελεί  και  προσβολή

(ύβριν) προς την «επιστημονική έρευνα της Ιστορίας».

Η  θρησκεία: Η  αλλοίωση,  υποβάθμιση  του  μαθήματος

των θρησκευτικών της Ορθοδόξου πίστης μας, σιδηρόφλογο

βέλος στη ψυχή των Ελλήνων. «Η Πόλις νοσεί», έχει τόσες

πληγές, ας μην ανοίξουμε κι άλλες. Θεραπεία ο Διάλογος. Ο

αείμνηστος  Π.  Κανελλόπουλος  αναφέρει:  «Οι  Έλληνες

έκαμαν  στην  ιστορία  της  ανθρωπότητας  τις  μεγαλύτερες

εφευρέσεις.  Μια  από  τις  μεγαλύτερες  ήταν  ο  διάλογος,

που οι νέες τάσεις της εποχής μας – πολύ αρνητικώτερες

απ’ ότι, φανταζόμαστε - πάνε ακριβώς να καταστρέψουν»3.

Διάλογος  θετικός,  ουσιαστικός,  αναγκαίος  όχι  συμβατικός

για την τιμή των όπλων εκατέρωθεν.
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Την  11η  Νοεμβρίου  εορτάστηκαν  στη  Κα- στοριά  τα  Ελευθέρια  της  πόλεως.  Τις  εορτα-

στικές  εκδηλώσεις  τίμησε  με  την  παρουσία

του η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατά

τις εκδηλώσεις η ΕΑΑΣ/Παράρτημα Καστοριάς

συμμετείχε, προσκεκλημένη του Δημάρχου της

πόλεως  με  τον  πρόεδρο  του  Παραρτήματος

και  Μέλη.  Ακόμη  το  Παράρτημα  συμμετείχε

στις  εκδηλώσεις  εορτασμού  Παύλου  Μελά,

καθώς και στο εορτασμό της εθνικής επετείου,

της 28ης Οκτωβρίου με καταθέσεις στεφάνων. 

Με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου κ.κ Τιμοθέου,  του Διευθυντή  Β’

Κλάδου του ΓΕΣ, του Διευθυντή της ΔΣΝ του

ΓΕΣ,  του  Προέδρου  του  Παραρτήματος  Ν.

Καρδίτσας της Ε.Α.Α.Σ, των πολιτικών αρχών

και των γονέων τους, πραγματοποιήθηκε την

Παρασκευή  18  Νοεμβρίου  2016  και  ώρα

10:30, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Στρατονο-

μίας, στο Ρούσσο Καρδίτσας, η τελετή ονομα-

σίας-αποφοίτησης των 169 νέων Δεκανέων

Στρατονομίας  και  Σμηνιτών  Αερονομίας  της

2016 Ε’ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων

Οπλιτών.

Η ημέρα των Ε.Δ. γιορτάστηκε στην Καρδί-

τσα,  ανήμερα  των  Εσοδίων  της  Θεοτόκου,

προστάτιδας του Ε.Δ. Οι εορταστικές εκδηλώ-

σεις άρχισαν με την επίσημη δοξολογία στον

Ιερό  Μητροπολιτικό  Ναό,  χοροστατούντος

του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως

π. Αμφιλόχιου. Την τελετή παρακολούθησαν

η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σιωρο-

πούλου- Κατσιαβριά, ο αντιπεριφερειάρχης Ν.

Καρδίτσας κ. Τσιάκος, εκ μέρους του Δήμου

Καρδίτσας η αντιδήμαρχος Ελένη Αντωνίου, ο

ΑΔΦ Ανχης (ΠΖ) Π. Παπανικολάου, ο αστυνο-

μικός  Δ/ντης  Καρδίτσας  κ.  Καραπιπέρης,  ο

υποδιοικητής της Π.Υ. κ. Κοκκώνης, σύσσωμο

το Τ.Σ. με τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ν.

Καρδίτσας της Ε.Α.Α.Σ Σχη ε.α. Π. Καραΐσκο, να

εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας με την

ευκαιρία και του εορτασμού της ημέρας του

Αποστράτου/Βετεράνου,  Αξκοι  ε.ε  και  ε.α

καθώς και πλήθος κόσμου.

ΛΑΡΙΣΑ

Πραγματοποιήθηκαν  οι  παρα-

κάτω εκδηλώσεις στις οποίες συμ-

μετείχε το παράρτημα:

α. 30 Σεπ 2016, ομιλία στην 1η

ΣΤΡΑΤΙΑ με θέμα ‘’Η Μικρασιατική

Καταστροφή  από  τη  Σκοπιά  του

Έλληνα Αιχμαλώτου’’.

β. 9 Οκτ 2016, Μάχη Σαραντα-

πόρου.  Για  τον  εορτασμό  της

104ης  Επετείου  της  Μάχης  του

Σαρανταπόρου, πραγματοποιήθη-

καν  εκδηλώσεις  στο  ‘’Χάνι  Χατζηγώγου’’  με

Επιμνημόσυνη  Δέηση  από  τον  Μητροπολίτη

Ελλασώνος και καταθέσεις στεφάνων. 

γ. 14 Οκτ 2016. Ο πρόεδρος του Παραρτή-

ματος  με  τον  αντίστοιχο  πρόεδρο  της  ΕΑΑΑ

Λάρισας, επισκέφτηκαν το νέο Δντή του 404

ΓΣΝ  Σχη(ΥΙ)  Καραθανάση  Δημήτριο  και  συζή-

τησαν  θέματα  που  αφορούν  ανάγκες  των

αποστράτων αξκών. 

δ. 16 Οκτ 2016. Ο πρόεδρος του ΤΣ, παρέστη

, μετά από πρόσκληση, στο ετήσιο μνημόσυνο

για  τους  πεσόντες  και  θανόντες  αξκούς  της

Πολεμικής Αεροπορίας που έγινε στον Ι.Ν.Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος στην 110 ΠΜ, με

μέριμνα της ΕΑΑΑ Λάρισας.

ε. 17 Οκτ 2016, απονομή Πολεμικής Σημαίας.

Πραγματοποιήθηκε  στο  Στρατόπεδο  ‘’Στρα-

τηγού  Ν.  Πλαστήρα’’  με  μέριμνα  της  1ης

Στρατιάς, τελετή απονομής Πολεμικής Σημαίας

σε Σχηματισμούς, Συγκροτήματα και Μονάδες

του  Στρατού.  Η  τελετή  έγινε  παρουσία  του

ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένου, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ και πα-

ρευρέθηκαν  ο  πρόεδρος  με  το  ΤΣ  και  μέλη

του παραρτήματος.

στ. 28 Οκτ 2016. Εκδηλώσεις για την επέτειο

της Εθνικής Εορτής πραγματοποιήθηκαν στην

πόλη της Λάρισας με Δοξολογία στον Μητρο-

πολιτικό Ι. Ν. του Αγίου Αχιλλείου, κατάθεση

στεφάνων στο Ηρώο και παρέλαση μαθητών

και τμημάτων του Στρατού και της Πολεμικής

Αεροπορίας. 

ζ. 8 Νοε 2016, εορτή της Πολεμικής Αερο-

πορίας.  Στις  εορταστικές  εκδηλώσεις  που

πραγματοποιήθηκαν στην 110 ΠΜ,.

η.  11  Νοε  2016. Πραγματοποιήθηκε  στη

ΛΑΦ  Λάρισας  παρουσίαση  του  βιβλίου  του

Υπτγου(ΤΘ) ε.α.Παρίση Ιωάννη ‘’Αριστοτέλης

και Αλέξανδρος, Συνάντηση δύο Μεγαλοφυών’’,

με  συντονιστή  τον  Σχη(ΤΧ)ε.α.  Παπαπαρίση

Απόστολο,  μέλος  και  πρώην  πρόεδρο  της

ΕΑΑΣ Λάρισας.

θ.  18  Νοε  2016. Στις  εγκαταστάσεις  του

παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε ομιλία σε

μέλη  του  παραρτήματος  από  τους  ιατρούς

Σχη(ΥΙ)ε.α.  Χαλίτσιο  Γεώργιο  παθολόγο  και

Σχη(ΥΙ)ε.α. Αχταρόπουλο Αθανάσιο οφθαλμία-

τρο,  με  αναφορά  αντίστοιχα  σε  θέματα  επί

του Σακχαρώδους Διαβήτη - Αρτηριακή Πίεση

και  Οφθαλμολογικές  Παθήσεις.Στη  συνέχεια

από  ιατρό του 404 ΓΣΝ (Επίατρο Βασ. Καρα-

βασίλη), αναφέρθηκαν οι δυνατότητες και οι

παροχές του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

ι. 21 Νοε 2016, εορτή των Ενόπλων Δυνά-

μεων.  Στις  εκδηλώσεις  της  εορτής  που  πε-

ριελάμβαναν Δοξολογία στον Μητροπολιτικό

Ι. Ν. του Αγίου Αχιλλείου από τον Μητροπολίτη

Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ.Ιγνάτιο και κατάθεση

στεφάνων στο Ηρώο της Λάρισας, παρευρέ-

θησαν ο πρόεδρος και μέλη του παραρτήμα-

τος.

ΚΑΒΑΛΑ

Την Δευτέρα 21-ΝΟΕ-2016, ως ημερα των

Βετεράνων  -  Αποστράτων,  τιμήσαμε  στην

(ΛΑΦ) Καβάλας,παρουσία των θρησκευτικών,

Πολητικών και Στρατιωτικών αρχών της Πόλης,

καθώς  και  πλήθος  μελών  του  Παρ-ματος,

τους συναδέρφους (Τχη ε.α Παμούκη Νικόλαο

και  Λγό  ε.α  Κουβαλάκη  Διαμαντή)  μέλη  της

ΕΑΑΣ  Παρ-μα Καβάλας, για την μεγάλη υπερ-

προσπάθεια τους, στον αυθεντικό Μαραθώνιο

δρόμο  της  Αθήνας,    που  έλαβαν  μέρος  και

τερμάτισαν με επιτυχία. Αγαπητοί μας συνάδερφοι, Νίκο και Διαμαντή

σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. 

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν

τα Εισόδια της Θεοτόκου και η

ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

στην Καβάλα.

Το πρωί της Δευτέρας 21 Νο-

έμβριου 2016 τελέστηκε Πανη-

γυρική Θεία Λειτουργία και  Δο-

ξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό

του Αποστόλου Παύλου, χορο-

στατούντος του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη Καβάλας κ.κ. Προ-

κόπιου.

Ακολούθησε μνημόσυνο υπέρ

αναπαύσεως όλων των πεσόν-

των    Ελλήνων,  επιμνημόσυνη

Δέηση στο Μνημείο των Πεσόν-

των Ηρώων,  και Κατάθεση στε-

φάνων από τους εκπροσώπους

Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρ-

χών που τιμήσαν την εορτή.

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις

στις οποίες συμμετείχε το παράρτημα:

1.Τετάρτη, 26 Οκτ 2016 : Στο  αμφιθέατρο

του Τ.Ε.Μαγνησίας , οργανώθηκε επετειακή εκ-

δήλωση μνήμης για τους 7976 πεσόντες ήρωες

του Έπους 1940-41, που παραμένουν άταφοι ή

προσωρινά  θαμμένοι  στα  πεδία  των  μαχών,

στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Αρ-

χών της Πόλης μας και πολλοί συνάδελφοί μας.

Κατά  την  εκδήλωση  παρουσιάσθηκε το  βιβλίο

του τ. Αντιπροέδρου της ΒτΕ κ.  Σούρλα Γεωρ.

με  τίτλο  “Το  εθνικό  χρέος  για  τους  άταφους

ήρωες  του  1940”,  από  το  συγγραφέα  και  τον

Αντιστράτηγο  ε.α.  (ΣΣΕ/70)  Κωνσταντόπουλο

Παναγιώτη. Στο Β’ μέρος  της εκδήλωσης υπήρξε

αφιέρωμα στην τραγουδίστρια της Νίκης Σοφία

Βέμπο, η οποία έζησε στο Βόλο, 18 χρόνια.

2.  Παρασκευή, 28 Οκτ 2016 , Εθνική Επέτειος:

Εκδηλώσεις εορτασμού, με δοξολογία, επιμνη-

μόσυνη  δέηση, κατάθεση στεφάνου και παρέ-

λαση  πραγματοποιήθηκαν  στο  Νομό  μας,  στο

Δήμο  Αλμυρού,  στο  Βελεστίνο  και  στο  Στεφα-

νοβίκειο, με τη συμμετοχή πολλών ε.ε. και εα

συναδέλφων.  Το  Παράρτημά  μας,  συμμετείχε

στις  εκδηλώσεις  εορτασμού  στην  Πόλη  μας,

με  φωταγώγηση  του  Διαμερίσματός  μας  (στο

κέντρο της παραλίας), με την παρουσία πολλών

μελών μας στη Δοξολογία  στο Μητροπολιτικό

Ναό  και  στην  Επιμνημόσυνη  Δέηση  (χοροστα-

τούντος  του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.

κ. Ιγνατίου) στο Ηρώο της  Πόλης, όπου κατα-

τέθηκε  στεφάνι  από  τον  Πρόεδρό μας,  καθώς

και στην παρέλαση, κατά τη διάρκεια της οποίας

μαχητικά  αεροσκάφη της ΠΑ πραγματοποίησαν

διελεύσεις.  Όπως σε κάθε επέτειο, στο Εντευ-

κτήριο του Παραρτήματός μας, προσήλθαν αρ-

κετά άτομα για ανταλλαγή ευχών.

3. Κυριακή, 6 Νοε 2016: Στο πλαίσιο των εορ-

ταστικών  εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας    (ΠΑ)  και  (πρώτη  φορά  στο  Βόλο)    στον

εναέριο χώρο της κεντρικής παραλίας της Πόλης,

συμμετείχε και αντιπροσωπεία του παραρτήμα-

τος. 

Ακόμη,  προς  τιμή  της  ΠΑ  και  των  πεσόντων

πιλότων  (μετά  το  πέρας  των  επιδείξεων)

διοργανώθηκε από τον Δήμο πλεύση (με ελιγμούς

περίπλου  και  διέκπλου,  όπως στην αρχαιότητα)

στο  λιμάνι  του  Βόλου,  από  την  “ΑΡΓΩ”, του

σκάφους    που  κατασκευάσθηκε  προ  ολίγων

ετών “κατ’ αντιγραφήν” του πλοίου του μυθικού

ήρωα  Ιάσονα και  η  οποία  έχει  ως  πλήρωμα

μόνον εθελοντές,  τους  “Αργοναύτες”,  μεταξύ

αυτών και τα μέλη μας Άνχης (ΠΖ) ε.α. Θωμάς

Χαλιάσος και Τχης (ΑΣ) ε.α Νικόλαος Ντόκος, ο

οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Συλλόγου) 

4.  Τρίτη, 8 Νοε 2016 : Εορτή του Αρχαγγέλου

Μιχαήλ, προστάτου της Πολεμικής Αεροπορίας:

Το παράρτημα συμμετείχε δια του

Αντιπροέδρου.του  Τ.Σ.  Συνταγματάρχης  (ΦΠΖ)

ε.α. Πετμεζάς Βύρων.

5.  Δευτέρα, 14 Νοε 2016: Στο  φιλόξενο

χώρο  της  ΛΑΦ  Βόλου  οργανώσαμε    “ρομαν-

τική-νοσταλγική βραδυά”, στην οποία συμμετείχαν

μόνον μέλη μας και όπου, με τη μουσι-κή του

πενταμελούς σχήματος της συμπολίτισσας κα-

θηγήτριας μουσικής Κας Κοντοπούλου  Αγγελικής,

ακούσαμε και σιγοτραγουδήσαμε μελωδικά τρα-

γούδια Ελλήνων, αλλά και ξένων συνθετών  και

χορέψαμε  στους  νοσταλγικούς  σκοπούς  των

νεώτερων χρόνων μας, ξεχνώντας για λίγο τη

κακή και δυσχερή συγκυρία που ζούμε.

6.Κυριακή, 20 Νοε 2016: Στο χώρο του δη-

μοτικού  κινηματοθεάτρου  “ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ”  και  στο

πλαίσιο των  εκδηλώσεων  για  την Ημέρα  των

Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), από το Δκτή της 1ης

ΤΑΞΑΣ  και  Ανώτερο  Διοικητή  Φρουράς  Βόλου

(ΑΔΦΒ) Ταξίαρχο Παπαναγνώστου Ιωάννη, διορ-

γανώθηκε και πραγματοποιήθηκε  (πρώτη φορά

στο Βόλο) ημερίδα για τις ΕΔ. Μετά την εμπνευ-

σμένη  προσφώνηση  του ΑΔΦΒ, ο Αρχιμανδρίτης

Επιφάνιος Οικονόμου, Ιεροκήρυκας της Μητρό-

πολης, ανέπτυξε το θέμα “Η Παναγία Υπέρμαχος

Στρατηγός των ΕΔ και  η Συμβολή της Εκκλησίας

στου Αγώνες του Έθνους”. 

7.   Δευτέρα, 21 Νοε 2016 : Ημέρα των ΕΔ και

Τιμής Αποστράτου/Βετεράνου: Στον  Ι.Ν  Αγίου

Νικολάου  (Μητρόπολη)  τελέστηκε  Δοξολογία,

μετά το πέρας της οποίας  η Αντιπεριφερειάρχης

Μαγνησίας  και  Σποράδων  Κυρία  Δωροθέα  Κο-

λυνδρίνη εκφώνησε τον πανηγυρικό για τις ΕΔ

αναφερόμενη στο ρόλο και στη συμβολή τους

κατά τους αγώνες του Έθνους, καθώς και στο

μεγάλο κοινωνικό τους έργο. Ακολούθησε στο

Ηρώο της Πόλης (παραλία) η Επιμνημόσυνη Δέ-

ηση  και  η  κατάθεση  στεφάνων.  Για  την  ΕΑΑΣ,

στέφανος  κατατέθηκε  από  τον    Πρόεδρο  του

Παραρτήματος,  Υποστράτηγο  ε.  α.  Αθανάσιο

Κ.Γκουζή.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η ΕΑΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ

Τα Εισόδια της Θεοτόκου και η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων/Αποστράτων
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΕΒΡΟΣΧΑΝΙΑ

Την  23  Σεπτεμβρίου  και  13  Οκτωβρίου,

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των μελών

του  Παραρτήματος  στην  ΛΑΦ  Αλεξανδρού-

πολης με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων

και συζήτηση διαφόρων θεμάτων. Στην συ-

νάντηση προσκλήθηκαν και   παρευρέθηκαν

ο Στρατηγός Διοικητής της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, Υπτγος

Μπουζέλος  Δημήτριος  και  ο  Υδκτής  Ταξχος

Καραντζούλης  Νικόλαος

Την 6 Νοεμβρίου (Κυριακή), το Παράρτημα

πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στην πε-

ριοχή Μέγα Δέρειο - Μικρό Δέρειο - Ρούσα -

Διδυμότειχο. Συμμετείχαν 50 άτομα (μέλη -

σύζυγοι). Τα μέλη παρακολούθησαν την Θεία

Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως

του Σωτήρος στο Μέγα Δέρειο, στη συνέχεια

επισκέφθηκαν το Μικρό Δέρειο - Ρούσα και

περιηγήθηκαν  σε  χώρους  πολιτιστικού  εν-

διαφέροντος.  Επισκέφθηκαν  το  Πολεμικό

Μουσείο Διδυμοτείχου, όπου έγινε ξενάγηση

από προσωπικό της XVI Μ/Κ ΜΠ και γευμάτισαν

στη ΛΑΦ Διδυμοτείχου. Στο γεύμα κλήθηκαν

και παρακάθησαν ο Στρατηγός Διοικητής της

ΧVI  Μ/  ΜΠ  Υπτγος  Λαλούσης  Χαράλαμπος

και ο Επιτελάρχης Σχης(ΠΒ) Κιμουρτζής Πα-

ναγιώτης 

Πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 27 έως

29 Οκτωβρίου επ’ ευκαιρίας της επετείου της

28ης Οκτωβρίου 1940 οι παρακάτω εκδηλώ-

σεις

α.  Την  28η  Οκτ  επίσημη  αρχιερατική  θεία

Λειτουργία και Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγ. Αθανα-

σίου, στη συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση στο

μνημείο  πεσόντων  και  κατάθεση  στεφάνων.

β. Την 28η Οκτ σε εκδήλωση που οργάνωσε

η Ε.Α.Α.Ν. και ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος

Πύργου προς τιμή του Ηλείου πλοιάρχου Μίλ-

τωνα Ιατρίδη, κυβερνήτη του υποβρυχίου «ΠΑ-

ΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»

γ.  Την  29η  Οκτ  Μνημόσυνο  υπέρ  των  πε-

σόντων οπλιτών Ν. Ηλείας την περίοδο ’40-

’41 που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Τραυματιών

και Πολεμιστών Οπλιτών Ν. Ηλείας.    

Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε σε όλες τις εκ-

δηλώσεις ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Ταξίαρχος (ε.α.)

Σταματόπουλος Γεώργιος. 

•Αναφέρεται προς ενημέρωσή σας, ότι στα

πλαίσια της αποστολής μας το Τ.Σ. ομόφωνα

αποφάσισε να επισκεπτόμαστε τα υπέργηρα

και χρονίως πάσχοντα μέλη μας τα οποία δια-

μένουν  σε  χωριά  και  λόγω  της  κατάστασής

τους  αδυνατούν  να  συμμετέχουν  στις  δρα-

στηριότητες  μας. 

Πρόκειται για 15 μέλη μας τα οποία ενημε-

ρώνονται εγκαίρως για την επίσκεψή μας. 

Ήδη  κατά  το  μήνα  Νοέμβριο  ο  πρόεδρος

του Τ.Σ. επισκέφθηκε τρία (3) μέλη μας και το

αποτέλεσμα των επισκέψεων πραγματικά μας

εντυπωσίασε.  Δεν  μπορούσαν  να  πιστέψουν

ότι τους θυμήθηκε κάποιος .     

Η δαπάνη (βενζίνες και φιλοφρονήσεις) βα-

ραίνουν το Τ.Σ.

Οι  επισκέψεις  θα  συνεχιστούν  εν  όψει  και

των εορτών των Χριστουγέννων. 

ΛΗΜΝΟΣ

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμ-

βουλίου παρέστησαν στις εορταστικές εκδη-

λώσεις για τη συμπλήρωση των 104 χρόνων

από την απελευθέρωση της Λήμνου.

Την  Παρασκευή  7  Οκτωβρίου  τελέστηκε

Εσπερινός, στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας.

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις ξε-

κίνησαν στις 10:30 το πρωί με επίσημη δοξο-

λογία  στον  Μητροπολιτικό  Ναό  της  Αγίας

Τριάδας, παρόντος του Προέδρου της Δημο-

κρατίας, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιό-

τατος  Μητροπολίτης  Λήμνου  και  Αγίου

Ευστρατίου κ.κ. Ιερόθεος και ακολούθησε μα-

θητική και στρατιωτική παρέλαση στην πε-

ριοχή του Ρωμέικου Γιαλού.

Μετά το πέρας της παρέλασης, ο Λημνιακής

καταγωγής Σμηναγός (Ι) Λουκάς Θεοχαρόπου-

λος, συγκίνησε και καθήλωσε το κοινό, πραγ-

ματοποιώντας  την  μοναδικής  ικανότητας

αεροπορική επίδειξη με το αεροσκάφος της

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμέ-

νου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής

Αεροπορίας.

Την 28η Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του Το-

πικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ, μετείχε στην

Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Αγίας Τριάδος, στην επιμνημόσυνη δέηση

(όπου διά του Αντιπροέδρου κατέθεσε στέ-

φανο). 

Το  Σάββατο  12  Νοεμβρίου  και  ώρα  11:00

πραγματοποιήθηκαν  από  τον  Πρόεδρο  της

Ε.Α.Α.Σ.  Υπτγο  ε.α.  κ.  Ευάγγελο  Ν.  Δανιά  τα

εγκαίνια του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ Λήμνου,

που  βρίσκεται  στη  Μύρινα  επί  της  οδού  Γα-

ρουφαλλίδου  41  επί  παρουσία  του  μέλους

του Δ.Σ./ΕΑΑΣ Ταξχου ε.α. κ. Δημήτριου   Χα-

τσίκα.

ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  της  ημέρας

των  Ενόπλων  Δυνάμεων  –  Αποστράτων/Βε-

τεράνων,  στην  ΠΕ  88  ΣΔΙ  «ΛΗΜΝΟΣ»  έλαβε

χώρα Δοξολογία στον Ιερό Ναό Εισοδίων της

Θεοτόκου και κατάθεση στεφάνου στο Χώρο

του Ηρώου Πεσόντων στην Μύρινα. 

1.  Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του

Τ.Σ.  και  αντιπροσωπεία  συναδέλφων  κατά  το

μήνα Οκτώβριο 2016 παρέστησαν στις παρακάτω

εκδηλώσεις  –  δραστηριότητες-κοινωνικές  εκ-

δηλώσεις:

α. 9-10-2016. 

(1) Για την καταστροφή του Καλλικράτη Σφα-

κίων  από  τους  Γερμανούς  τον  Οκτώβριο  του

1943.

(2)  Στην  εξόδιο  ακολουθία  και  ενταφιασμό

των λειψάνων του έφεδρου Ανθστή (ΚΔ) Γιαν-

νακάκη  Κοσμά  στο  Ζουνάκι  Κυδωνίας  Χανίων,

που έπεσε στην Κύπρο το 1974.

(3) Στην Πολιτιστική εκδήλωση στο Τσιράκειο

ίδρυμα του χωριού Σκινέ, με Κυπριακούς χορούς

από τον Σύλλογο Κυπρίων Πάτρας και τοπικούς

χορούς  Άνδρου  από  τον  ομώνυμο  σύλλογο

Άνδρου.

β. 19-20-2016. Εκδηλώσεις τιμής στην Μνήμη

Μεγαλομάρτυρα  προστάτη  του  Σώματος  Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Αγ. Αρτεμίου.

γ. 22-10-2016. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής

για τα 94 χρόνια της Καταστροφής της Σμύρ-

νης.

δ. 24-10-2016. Εορτασμός ημέρας Ηνωμένων

Εθνών.

ε.26-10-2016.Το παράρτημα πραγματοποίησε

ημερήσια  εκδρομή  στον  Ιστορικό  χώρο  στο

Αρκάδι, και στο νεοσύστατο μουσείο Ελεύθερ-

νας. Η ξενάγηση έγινε με εποπτεία του καθηγητή

κ. Σταμπολίδη, τον οποίον το Παράρτημα Χανίων

ευχαριστεί.

στ.  28-10-2016.  Στον  εορτασμός  της  28ης

Οκτωβρίου 1940 στον Μητροπολιτικό ναό της

πόλης, στο Ηρώον της πόλης των Χανίων, και

στην παρέλαση.

ζ.  31-10-2016.  40ήμερο  μνημόσυνο  του

Ταξχου ε.α. Ξερογιαννάκη Σπυρίδωνα στον Ι.Ν.

Πέτρου & Παύλου Χανίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις

στις οποίες συμμετείχε το παράρτημα:

α. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Παραρτή-

ματος  Θεσσαλονίκης,  συμμετείχαν,  στην  εκ-

δήλωση που διοργάνωσε η ηπειρωτική εστία

για  τον  εορτασμό  της  απελευθέρωσης  της

Κορυτσάς (22 Νοεμβρίου 1940). 

β.  Επίσης  ο  Πρόεδρος  και  πλήθος  μελών

του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν

στον εορτασμό «Ημέρας Αποστράτων- Βετε-

ράνων»  που  διοργάνωσε  η  Περιφέρεια  Κεν-

τρικής  Μακεδονίας  την  21η Νοεμβρίου  2016

και η οποία περιελάμβανε:

-Πανηγυρική Δοξολογία στον ΙΝ Παναγίας

Δεξιάς.

-Κατάθεση στεφάνων και από τον Πρόεδρο

του Παραρτήματός αντγο ε.α. Νικόλαος Μη-

λιωρίτσας στο μνημείο του Γ’ΣΣ.

-Εκδήλωση που έγινε από το Γ’ΣΣ το εσπέρας

στην ΛΑΦΘ και ο Πρόεδρος του Παραρτήματός

αντγος ε.α. Νικόλαος Μηλιωρίτσας απήθυνε

χαιρετισμό ο οποίος επιγραμματικά τόνισε την

προσφορά  στη  πατρίδα  των  Ε.Δ.  καθώς  και

των Στελεχών τους. Ειδική μνεία έκανε στην

καθιέρωση από εφέτος της Ημέρας Τιμής των

Αποστράτων/ Βετεράνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φέρεται  σε  γνώση  των  αγαπητών  συνα-

δέλφων/φισσών ότι στο Παράρτημα της Θεσ-

σαλονίκης έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν

ΔΩΡΕΑΝ  έντυπα  φορολογικά  όπως  μηνιαίο

αποδοχών σύνταξης-ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ, εκκαθαρι-

στικό, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας. 

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος

αντγος ε.α. Νικόλαος Μηλιωρίτσας

ΚΩΣ

Στις  5  Νοεμβρίου  2016  χοροστατούντος

του  Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη  Κώ  και  Νι-

σύρου κ.κ Ναθαναήλ,  παρουσία του Διοικητή

της 80 ΑΔΤΕ  Ταξιάρχου Σεργεντάνη Στυλιανού,

εκπροσώπων των αρχών, συναδέλφων Αξιω-

ματικών αλλά και πλήθος απλού κόσμου πραγ-

ματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ.

Υπτγο ε.α κ. Ευάγγελο Δανιά, τα εγκαίνια του

Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ «ΚΩ».

Μετά το πέρας του αγιασμού ο Μητροπο-

λίτης κ.κ. Ναθαναήλ απηύθυνε σύντομο χαι-

ρετισμό  τονίζοντας  τη  σημαντική  συμβολή

των Ενόπλων Δυνάμεων, στις δύσκολες μέρες

που βιώνει η πατρίδα μας. Χαιρέτησε το έργο

τους, και ευχήθηκε καλή δύναμη στους απο-

στράτους  ,  λέγοντας  χαρακτηριστικά  ότι  οι

Σπαρτιάτες πολεμούσαν μέχρι τα 70 τους έτη

και  έπειτα  εγκατέλειπαν  την  πρώτη  γραμμή

όχι για τι δεν ήταν μάχιμοι αλλά γιατί έπρεπε

να  συγκροτήσουν  την  γερουσία  και  να  βοη-

θήσουν  την  Πατρίδα  από  άλλο  πόστο  έτσι

πρέπει να κάνουν και τώρα, να συνεχίσουν να

υπηρετούν  την  Πατρίδα  από  το  πόστο  που

έχουν τώρα και είναι ακόμη ενεργοί.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μικρής δε-

ξίωσης στη Λέσχη Αξιωματικών Εθνοφυλακής

Κω,  ο  Πρόεδρος  του  Παραρτήματος  Υπτγος

ε.α  Γεώργιος Σταύρου σε σύντομο λόγο του

τόνισε  ότι  αφορμή  για  την  δημιουργία  του

νέου  Γραφείου  στάθηκε  το  γεγονός  ότι  η

Ρόδος (όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ένω-

σης Αποστράτων Αξιωματικών Δωδεκανήσου)

είναι  πολύ  μακριά  και  δεν  ήταν  εφικτό  να

έχουν  κάποια  επαφή    και  να  ενημερώνονται

οι Απόστρατοι Αξιωματικοί που κατοικούν στην

Κω.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ Υπτγος ε.α  κ. Δανίας

Ευάγγελος  στη  συνέχεια  τόνισε  ότι  μία  από

τις  αρχές  του  πολέμου  είναι  η  εμμονή  στον

σκοπό και ο σκοπός επετεύχθη. 

Χαιρετισμούς  απεύθυναν  και  τα  μέλη  του

ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος  (ΕΛ.ΑΣ) ε.α Ηλίας Πα-

ρασκευόπουλος  και  ο  υπεύθυνος  Παραρτη-

μάτων της Ε.Α.Α.Σ  Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Δημήτριος

Χατσίκας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 03η Οκτ. 2016 ο Πρόεδρος Άνχης (ΠΖ)

ε.α.  Τσακίρης  Ηλίας,  ευρισκόμενος  εις  την

πόλη των Πατρών, πραγματοποίησε Εθιμοτυ-

πική επίσκεψη εις τον Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδος  κ.  Απόστολο  Κατσιφάρα.  Ο  Πρό-

εδρος της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ παρέδωσε ενη-

μερωτικό Φάκελο εις τον κ. Περιφερειάρχη με

ενδιαφέροντα Θέματα και συζήτησε μαζί του

και άλλα επίκαιρα Θέματα, μέσα σε εγκάρδιο

κλίμα. Εξάλλου είναι γνωστά τα φιλικά αισθή-

ματα, τα οποία τρέφει ο κ. Περιφερειάρχης διά

τον Νομό ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ και δη δια την ΕΑΑΣ Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (Πρόεδρο και Μέλη). Τέλος ο Πρό-

εδρος της ΕΑΑΣ Ν.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ προσκάλεσε

τον κ. Περιφερειάρχη, να επισκεφθεί την Έδρα

της ΕΑΑΣ εις την πόλη του ΑΓΡΙΝΙΟΥ και αφού

τον ευχαρίστησε αποχώρησε από το γραφείο

του.

2. Την 05 16:00 Οκτ. 2016, ο Πρόεδρος με

τα Μέλη του Τ.Σ. παρέστησαν εις την Εξόδιο

Ακολουθία του ΗΡΩΑ “πεσόντα” Ανθστή (ΚΔ)

Αιμιλίου  Μανιά  την  21η  Ιουλ  1974  εις  την

ΚΥΠΡΟ, εις τον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου της Δ.Ε. ΠΑ-

ΡΑΒΟΛΑΣ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Μέσα σε κλίμα

πένθους και βαθίας Συγκίνησης, η Τελετή ορ-

γανώθηκε  από  κοινού  από  την  ΕΑΑΣ  Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ και τον Πρόεδρό της με την οικο-

γένεια του Αντγου ε.α. κ. Μανιά Β. (αδελφού

του ΗΡΩΑ). Του Τρισαγίου και της Εξοδίου Ακο-

λουθίας χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ

ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Πρωτοσύγγελος της Ι. Μητρόπο-

λης Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ μετά σεβαστών πατέρων.

Τίμησαν με την παρουσία τους Άρχοντες, Εκ-

πρόσωποι Ε.Δ.-ΕΛ.ΑΣ.- Π.Υ. Αρχών-Φορέων, ο

Πολ. Σύλλογος “ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ” της Δ.Ε. ΛΕΠΕ-

ΝΟΥΣ του οποίου τα Μέλη Τίμησαν τον ΗΡΩΑ

με  βολές  και  με  την  ιαχή  “ΑΘΑΝΑΤΟΣ”,  ο

ΑΣΕΕΔ, πολλά Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

και πλήθος κόσμου. Την Τελετή κάλυψε Στρκή

Μπάντα και η Φιλαρμονική του Δήμου ΑΓΡΙ-

ΝΙΟΥ. Τιμές απέδωσε Άγημα του 2’39 ΣΕ μαζί

με  αποχαιρετηστήριες  Βολές.  Η  Κορυφαία

στιγμή της Εξοδίου Ακολουθίας ήταν η Συγ-

κλονιστική αποχαιρετηστήρια Ομιλία (πύρινη)

του  Αντγου  ε.α.  κ.  Μανιά  Β.,  αδελφού  του

ΗΡΩΑ, με πολλούς αποδέκτες. Η Τελετή πε-

ρατώθηκε  εις  το  Κοιμητήριο  με  την  ανά-

κρουση  του  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΥΜΝΟΥ  ο  οποίος

συνοδεύτηκε  με  δάκρυα  εις  τα  μάτια,  από

όλους τους παρισταμένους.

3.  Την  20η  Οκτ.  2016  ο  Αντιπρόεδρος  με

Μέλη  του  Τ.Σ.,  παρέστησαν  εις  την  τελετή

Εορτασμού του Προστάτη της ΕΛ.ΑΣ. Μεγαλο-

μάρτυρος  Αγίου  ΑΡΤΕΜΙΟΥ,  η  οποία  έλαβε

χώρα εις τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Μητρό-

πολη) ΑΓΡΙΝΙΟΥ, από την Αστ. Δνση ΑΚΑΡΝΑ-

ΝΙΑΣ.  Επίσης  παρέστησαν  πολλά  Μέλη

(προερχόμενοι εκ της τ.Χ. και της ΕΛ.ΑΣ.) της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

4. Την 28η Οκτ. 2016 ο Πρόεδρος με Μέλη

του Τ.Σ. της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, επ’ ευκαιρία

του του Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, παρέστησαν εις τις Εκδηλώ-

σεις (Δοξολογία εις τον Μητροπολιτικό Ναό

ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Κατάθεση Στεφάνων (ο Πρόεδρος

της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) εις την πλατεία ΔΗ-

ΜΑΔΗ, Παρέλαση και Εθιμοτυπική προσφορά

καφέ εις το Δημαρχειακό Μέγαρο ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Επίσης την ίδια ημέρα το Μέλος του Τ.Σ. Τχης

(ΠΖ) ε.α. Μασαλής Β. παρέστη εις την Δοξο-

λογία εις τον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και εν συ-

νεχεία εις την Κατάθεση Στεφάνου εις την Δ.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Ανχης (ΠΖ) ε.α. 

Ηλίας Τσακίρης

Πρόεδρος

ΤΡΙΚΑΛΑ

Στη γενέθλια γη επέστρεψαν τα οστά του

Τρικαλινού Γεώργιου Νάκου μετά από 42 ολό-

κληρα χρόνια.

Ο  ανθυπασπιστής  καταδρομέας  Γεώργιος

Νάκος  μαζί  με  άλλους  14  καταδρομείς  και

έναν  αεροπόρο  έπεσαν  στην  επιχείρηση

«Νίκη», στις 22 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο. Τον

πεσόντα τρικαλινό έφεδρο Ανθυπασπιστή Γε-

ώργιο  Νάκο  υποδέχτηκε  μετά  από  42  ολό-

κληρα  χρόνια  η  γενέθλια  γη  του  το  χωριό

Πλάτανος.

Με τιμές που αρμόζουν σε έναν ήρωα σή-

μερα στις 11 το πρωί στην έγινε η υποδοχή

των οστών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο

Τρικκαίων και τη ΣΜΥ, ως απότιση του ελάχι-

στου φόρου τιμής για τον πεσόντα στην 

Κύπρο στα δραματικά γεγονότα του 1974.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό

Ναό του Αγίου Νικολάου και τις ομιλίες ακο-

λούθησε η κατάθεση στεφάνων και η μετα-

φορά των λειψάνων του στο οστεοφυλάκιο

του κοιμητηρίου του χωριού.

Το Παράρτημά μας ήταν παρόν με πλήθος

μελών & σύσσωμο το Δ.Σ, θέλοντας έτσι να

αποδώσει  τον  ελάχιστο  φόρο  τιμής  στον

Ήρωα  ανθυπασπιστή  καταδρομέα  Γεώργιο

Νάκο.

Την 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε όπως

κάθε  χρόνο,  στο  χώρο  των  γραφείων  μας

απογευματινός καφές γυναικών.

Κηδεύτηκαν στον Πλάτανο με τιμές ήρωα 

τα οστά του καταδρομέα Γιώργου Νάκου

ΗΜΑΘΙΑ

ΞΑΝΘΗ

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων τιμήθηκε

το  απόγευμα  της  Κυριακής  20/11  από  την

1η Μεραρχία Πεζικού και το Παράρτημα της

Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

Βέροιας. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία

με θέμα τις Ένοπλες Δυνάμεις στην αίθουσα

εκδηλώσεων  της  Λέσχης  Αξιωματικών  Βέ-

ροιας, καθώς και τα εγκαίνια, στον ίδιο χώρο,

της πολυθεματικής έκθεσης με τίτλο «Η καθ'

ημάς Ανατολή». 

Ο  Στρατηγός  -  Διοικητής  1ης  Μεραρχίας

Πεζικού, Υποστράτηγος Σίμος Χρήστος, προ-

λογίζοντας  την  εκδήλωση,  δεν  παρέλειψε

να ευχαριστήσει για τις προσφορές ιστορικών

κειμηλίων,  πινάκων,  οπλισμού  και  υλικού

που χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση, τον Αρ-

χιφαρμακοποιό εα κ Βασίλειο Νικόλτσιο, και

το Διοικητή της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας «Πόντος».

Το μήνυμα της εκκλησίας για την 21η Νο-

εμβρίου μετέφερε ο Μητροπολίτης Βεροίας,

Ναούσης  και  Καμπανίας  κ.  Παντελεήμων,

που  μεταξύ  άλλων  αναφέρθηκε  στις  θαυ-

μαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου στις κρί-

σιμες  ώρες  του  Έθνους  και  τις  νίκες  που

του  χάρισε  και  που  την  καθιέρωσαν  δίκαια

ως  Υπέρμαχο  Στρατηγό  του  Γένους,  τίτλο

που ποτέ δεν διέψευσε. 

Ο πρόεδρος του παραρτήματος Αντιστρά-

τηγος  εα  κ.  Κωνσταντίνος  Κωνσταντάρας,

καλωσόρισε  τους  παρευρισκομένους  στην

έκθεση. 

Ακολούθησε  επετειακή  ομιλία  για  την

Ημέρα  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  από  αξιω-

ματικό της Ιης ΜΠ. 

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης με τους οι-

κοδεσπότες της βραδιάς έκοψαν την κορδέλα

των εγκαινίων της έκθεσης.

Η έκθεση λειτούργησε στο χώρο της Λέ-

σχης Αξιωματικών Βέροιας μέχρι και τη Δευ-

τέρα 21/11, ενώ από την Τρίτη 22/11 μετα-

φέρθηκε στο χώρο του Παραρτήματος.

Οι εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων

Δυνάμεων  και  Αποστράτων,  συνεχίσθηκαν

τη  Δευτέρα  21/11  το  πρωί,  με  δοξολογία

στον Παλιό Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας και

αργότερα Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση

στεφάνων  στο  Μνημείο  Πεσόντων,  στην

Πλατεία Ωρολογίου.

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώ-

σεις στις οποίες συμμετείχε το παράρτημα:

•6 Νοε.’16 Εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Αγίου

Γεωργίου στον ΕΧΙΝΟ

•10 Νοε. 2016« Εκκλησιασμοί. στα Πομακο-

χώρια, Ν. Ξάνθης 2017»

•13 Νοε.2016 Τρισάγιο  στον  Αγ. Γεώργιο

(Εχίνου)

•Νοε.’16 Διαμαρτυρία για ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ

•16 Νοε. Νέο Προσκύνημα στη Β. Ήπειρο

2017 (12-15 Οκτ.)

•16  Nοε.  Εκδήλωση  του  ΣΕΑΝ  Ροδόπης

στην Κομοτηνή με Θέμα: «Οι Σύγχρονες Εξελί-

ξεις στη διεθνή διπλωματική και Στρατιωτική

Αρένα και ο Ρόλος της Θράκης »

•21  Νοε.  Εορτασμός  Ημέρας ΕΔ-  Ημέρα

Αποστράτου –Βετεράνου  

Εορτάστηκε με λαμπρότητα η Ημέρα των

ΕΔ και από φέτος του Αποστράτου- Βετερά-

νου, με δοξολογία που τελέστηκε  στον Κα-

θεδρικό  Ναό  της  Του  Θεού  Σοφίας,  οπού

χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης

Ξάνθης και Περιθωρίου , παρουσία όλων των

Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών , του Αντι-

πρύτανη του ΔΠΘ , του Προέδρου και Αντιπρο-

έδρου , όπως και μελών του Παραρτήματος.

Τον Πανηγυρικό Λόγο εκφώνησε ο Ταξχος ε.α.

Αργύριος Ανδριώτης, μέλος του Παραρτήμα-

τος.

Επακολούθησαν τρισάγιο και Κατάθεση Τι-

μητικών Στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων και

στη  συνέχεια  προσφέρθηκαν  καφέδες  και

εδέσματα στη ΛΑΦ. Ξάνθης.

•26.Νοε.Εορτή στον Ι.Ν. Αγ. Στυλιανού,

στο Ωραίο Ξάνθης

ΠΕΛΛΑ

18 Οκτ. 2016

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν. Πέλλας

με πλειάδων στελεχών, συμμετείχε στις εορ-

ταστικές  εκδηλώσεις  την  18  Οκτ.  2016  στην

Έδεσσα, όπου κατέθεσε στεφάνι.

22 Οκτ. 2016

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν. Πέλλας

Αντγος ε.α. Στούμπος Κων., παρευρέθη την 22

Οκτ. 2016 στην παρουσίαση βιβλίου του Αντι-

δημάρχου  Δήμου  ΙΛΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  κ.  Δεντον

Ιωάννη με θέμα την ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ.

Σημείωση: Παρακαλούνται τα Παραρτήματα όπως οι υποβαλλόμενες προς

δημοσίευση δραστηριότητές τους να είναι περιλυπτικές και συνοπτικές καθόσον

ο διατειθέμενος χώρος της «Ε.Η» είναι συγκεκριμένος και δεν επιτρέπει εκτενείς

δημοσιεύσεις.
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ΗΕρέτρια είναι μια σύγχρονη κωμόπολη στην κεντρική Εύβοια

με μνημεία της αρχαιότητας, νεοκλασικά, πλατείες με φοί-

νικες και ευκαλύπτους, με τα γραφικά νησάκια σαν πλεούμενα

που ξεχωρίζει το νησί των ονείρων. Ο παραλιακός πεζόδρομος

με τις καφετέριες και τα μεζεδοπωλεία αποτελούν την όμορφη

γραφική εικόνα της Ερέτριας.

Κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις-

κράτη του Ελληνικού κόσμου. Το όνομα της πόλης προέρχεται

από το «Ερέτης» (κωπηλάτης). Ο Στράβων όμως σημειώνει το

πρότερο όνομά της ως “Αρότρια”. Η πρώτη αναφορά γίνεται

από τον Όμηρο στην  Ιλιάδα που εμφανίζεται στον κατάλογο

των  πλοίων  που  εκστρατεύουν  κατά  της  Τροίας.  Με  την

αποτυχία της Ιωνικής επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος

ο Α’ πολιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη χωρίς να σεβαστεί

ούτε  τους  ναούς  της,  ακόμη  και  τον  μεγαλοπρεπή  ναό  του

Απόλλωνος.  Μετά  τη  μάχη  της  Χαιρώνειας  σήμανε  και  το

τέλος της Ερέτριας ως σημαντικής πόλης-κράτους.

Το 198 π.Χ. λεηλατήθηκε από τους Ρωμαίους και το 87 π.Χ.

καταστράφηκε  κατά  τη  διάρκεια  των  Μιθριδατικών  πολέμων

και τελικά ερημώθηκε. Σήμερα είναι ένα εξαιρετικό τουριστικό

παραθαλάσσιο θέρετρο.

Αυτή την μαγευτική περιοχή διάλεξε για εκδρομή ο πάντα

πρόθυμος, ακούραστος και αξιαγάπητος συμμαθητής μας Στρα-

τηγός κ. Κασίμος Γεώργιος ο οποίος με την επιμέλειά του, το

οργανωτικό  του  πνεύμα,  την  πολυμάθειά  του  μας  διένειμε

πλήρη ενημερωτικό φάκελο για την αρχαία και νεότερη ιστορία

των επισκεπτόμενων περιοχών προκαλώντας μας χαρουμενη

διάθεση και ευεξία.

Έτσι στις 8:30 το πρωί στις 12/11/2016 συγκεντρωθήκαμε

στον  Άγιο  Γεώργιο  Παπάγου  και  ξεκινήσαμε  με  ένα  ωραίο,

αναπαυτικό, πολυτελές πούλμαν του πρακτορείου ΙΑΣΩΝ, για

τον Άγιο Νικόλαο Άνω Βάθειας (Ερέτριας). Στην αρχή η διάθεσή

μας δεν ήταν και τόσο καλή, γιατί την προηγούμενη ημέρα η

ΕΜΥ μας είχε τρομάξει με τις δυσοίωνες προβλέψεις για βροχές

και  καταιγίδες.  Όμως  ο  Άγιος  Νικόλαος  με  τη  θεία  χάρη  του

μας χάρισε μια ηλιόχαρη ημέρα. Σε 1 1/2 ώρα περίπου αντι-

κρίσαμε κατάλευκη τη Μονή στημένη σε μαγευτική θέση. ΒΑ

της  Άνω  Βάθειας  (σε  απόσταση  7  χλμ.)  και  υψόμετρο  700

περίπου  μέτρων,  ζωγραφισμένη  ανάμεσα  στο  πράσινο  των

πλατάνων και των κυπαρισσιών με υπέροχη θέα στο Νότιο Ευ-

βοϊκό και τις απέναντι ακτές της Αττικής.

Διασχίσαμε την διαδρομή σε γραφικούς δρόμους που σου

έκοβαν  την  ανάσα  με  το  δυνατό  άρωμα  των  κυπαρισσιών.

Μας  καλωσόρισαν  στη  Μονή  Αγίου  Νικολάου  ο  ιερέας  της

Μονής  και  πέντε  καλόγριες.  Θαυμάσαμε  το  Γέρο-πλάτανο

1000 ετών με το γάργαρο νερό να τρέχει από την ρίζα του.

«ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ».

«Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητας». Άρχισε ο ιερέας τη

δέηση ψέλνοντας όλοι μαζί το απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου

με βαθειά πίστη και ρίγος συγκίνησης.

Μετά από τη δέηση ο ιερέας και την ανάγνωση των ονομάτων

υπέρ  υγείας  έκανε  μια  εξιστόρηση  της  μονής  και  μεταξύ

άλλων  μας  είπε  ότι  η  ζωή  της  μονής  υπήρξε  αδιατάρακτη

μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα οπότε άρχισαν έντονοι αγώνες

κατά των Τούρκων. Η Μονή μας προσέφερε τον καφέ και το

συνηθισμένο λουκούμι. Στο καθολικό της μονής είναι αποθη-

σαυρισμένα τίμια λείψανα των αγίων.

Συνεχίσαμε το οδοιπορικό μας και φθάσαμε στο αρχαιολογικό

κομψό μουσείο της Ερέτριας. Το Μουσείο αποτελεί ένα από τα

σημαντικότερα  αρχαιολογικά  μουσεία  του  ελληνικού  χώρου

στα  οποία  παρουσιάζονται  ευρήματα  από  διάφορες  εποχές.

Εξέχουσα θέση σε αυτά κατέχουν τα γλυπτά του ναού Δαφνη-

φόρου Απόλλωνα και  ιδιαίτερα το σύμπλεγμα του Θησέα με

την Αμαζόνα Αντιλόπη, το πήλινο αγαλματίδιο Κενταύρων από

το Λευκαντί, η χάλκινη παρωπίδα αλόγου από τη Βόρεια Συρία

και Παναθηναϊκοί αμφορείς. Πολλά αντικείμενα και σημαντικά

αριστουργήματα του ελληνικού κλασικού πολιτισμού της πε-

ριοχής ευρίσκονται σε ξένα μουσεία.

«όποια πέτρα και εάν σηκώσω με κάνει και κλαίω.

Τα γλυπτά του ναού μεταφέρθηκαν στο μουσείο Ερέτριας

το 1990 και παρουσιάζεται στον επισκέπτη μία  ικανοποιητική

εικόνα της Ερέτριας μέσα από τον χώρο και τα ευρήματά του.

Το  αρχαίο  θέατρο  της  Ερέτριας  είναι  το  εντυπωσιακότερο

από  τα  μνημεία  της  αρχαίας  πόλης  και  από  τα  αρχαιότερα

γνωστά μνημεία του είδους με τη μεγαλύτερη ακμή του τον

4ο π.Χ. αιώνα. Καθώς το αντικρίζαμε, αντηχούσαν στα αυτιά

μας  οι  τραγωδίες  του  Αισχύλου,  Σοφοκλή,  Ευρυπίδη  και  τα

έπη  του  Ομήρου.  Η  μορφή  παρουσιάζει  ομοιότητες  με  το

θέατρο  του  Διονύσου  στην  Αθήνα.  Η  κυρία  Αμαλία  Καραπα-

σχαλίδου, γνωστή αρχαιολόγος, επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων

Ευβοίας, με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και ιδρυτικό μέλος

της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας, μας ξενάγησε στο μουσείο.

Για όλα τα εκθέματα του μουσείου μας μίλησε λεπτομερώς.

Και θαυμάσαμε τα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία.

Συνεχίσαμε το οδοιπορικό μας, αφού τιμήσαμε τη δόξα της

αρχαίας Ελλάδας και φθάσαμε στην Αμάρυνθο ή Βάθεια όπως

την αποκαλούν οι ντόπιοι. Είναι μια παραλιακή κωμόπολη της

κεντρικής Εύβοιας όπου ο ήλιος μοιάζει να μη θέλει ποτέ να

δύσει,  για  να  μην  αποχωρισθεί  την  ομορφιά  του  τοπίου.  Η

Αμάρυνθος  είναι  ένα  μέρος  που  αποτελεί  πόλο  έλξης  χάρι

στα φυσικά προσόντα αλλά και την άρτια υποδομή του.

Σε  αυτό  το  μέρος  ο  αρχηγός  των  εκδρομών  κ.  Κασίμος

διάλεξε  το  μέρος  για  λίγη  ξεκούραση  και  γεύμα  σε  γραφική

παραθαλάσσια ταβέρνα με φρέσκα ψάρια. Φάγαμε και πολλοί

χόρεψαν με πρωτοπόρο τον αντιστράτηγο κ. Κατσούρα Ευθύμιο

ο οποίος πάντα καλοσυνάτος και κεφάτος, έδινε ζωή και χαρά

στους εκδρομείς με σύνθημα Ψηλά το Λάβαρο.

«χαρά να χαίρεσαι ζωή

Χαρά να ζεις και να’ σαι»

Αγναντέψαμε την παιχνιδιάρα θάλασσα που λαμπίριζε στον

ήλιο και γεμάτοι χαρά από τη γόνιμη και διδακτική απόδρασή

μας, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Όταν φθάσαμε στη

Χαλκίδα ο ήλιος κατηφόριζε από το κόκκινο σπίτι, διασχίσαμε

τις γέφυρες και φθάσαμε στο τέρμα.

«Για τη θεία ομορφάδα της Ελλάδας

Τούτο έχω μόνο να σας πω.

Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ

Μόνο ετούτον αγαπώ».

Μια γλυκύτατη φθινοπωρινή απόδραση 
στην Ερέτρια Ευβοίας της Τάξης ΣΣΕ 1950

Γράφει ο

ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ταξχος (ΠΒ) ε.α.
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Βρέθηκα προ ημερών στα Τρίκαλα

και επισκέφθηκα την Στρατιωτική

Λέσχη για μία εκδήλωση. Στην είσοδο

της  Λέσχης,  υπήρχε  ένα  τραπέζι

στρωμένο  με  σερβίτσιο  για  ένα  άτομο,  μια  καράφα

γεμάτη κρασί και ένα μικρό ανθοδοχείο. Όμως η έκπληξη

δεν  σταματά  εδώ.  Ολοκληρώνεται  με  μία  ταμπελίτσα

που έγραφε: «Το τραπέζι του απόντα».

Η εικόνα με παρέπεμπε στους στίχους διαφόρων τρα-

γουδιών  («Στο  τραπέζι  που  τα  πίνω»,  «Βάλε  κι’  άλλο

πιάτο  στο  τραπέζι»,

«Ένα  πιάτο  άδειο  στο

τραπέζι»  κ.λπ.),  αλλά

βέβαια  δεν  μπορεί  να

δημιουργήθηκε αυτό το

σκηνικό σε μία Στρατιω-

τική  Λέσχη,  για  να  πα-

ραπέμπει  στον  Καζαν-

τζίδη  ή  στην  Μοσχολι-

ού…

Έτσι, ρώτησα τον οι-

κοδεσπότη μας, τον Τα-

ξίαρχο Διοικητή της Σχο-

λής  Μονίμων  Υπαξιω-

ματικών,  για  το  νόημα  της  σκηνής,  σίγουρος  ότι  θα

ξέρει,  αφού  δεν  διανοείται  να  υπάρχει  στρατιωτικός,

που να μη γνωρίζει απολύτως το τι γίνεται και τι υπάρχει

στους χώρους τους. Όχι σαν μερικούς, που μαθαίνουν

κατά που πέφτει το υπουργείο τους, όταν κοντεύουν να

αναδομηθούν…

Ο Ταξίαρχος, ο οποίος και το δημιούργησε, μου είπε

ότι το τραπέζι αυτό συμβολίζει την τιμή που οφείλουμε

στους απόντες, που έπεσαν στους αγώνες για την ελευ-

θερία της Πατρίδος. Εκεί, που εμείς τώρα τρώμε και δια-

σκεδάζουμε,  υπάρχει  πάντα  ένα  τραπέζι,  που,  μαζί  με

την ευγνωμοσύνη μας, είναι αφιερωμένο σ’ ΑΥΤΟΥΣ.

Ομολογώ ότι συγκλονίστηκα και ένας κόμπος ανέβηκε

στο  λαιμό  μου  και  δεν  μπόρεσα  να  αρθρώσω  λέξη.  Ο

Ταξίαρχος, το κατάλαβε και διακριτικά απομακρύνθηκε,

δήθεν για να δώσει οδηγίες για κάτι.

Από κει και πέρα πλέον, το απλοϊκό τραπεζάκι, άρχισε

να  παίρνει  στα  μάτια  μου  την  εικόνα  ενός  γιγαντιαίου

μνημείου μυθικών διαστάσεων. Διότι ακριβώς αυτό είναι.

Όσο μπορεί να συγκλονίσει το κλασικό πλέον μνημείο

της  μάχης  της  Ιβο  Τζίμα,  με  τους  πεζοναύτες  που

υψώνουν  την  αστερόεσσα  στα  θειούχα  εδάφη  του

νησιού  ή  το  μνημείο  του  Α’  Παγκοσμίου  Πολέμου  στη

Μόσχα, άλλο τόσο, ίσως

και περισσότερο, συγκλο-

νίζει το ταπεινό τραπεζάκι

στην  είσοδο  της  Λέσχης

Αξιωματικών  στα  Τρίκα-

λα.

Αυτή  η  συγκλονιστική

εικόνα, που με τη δωρική

λιτότητά της περιλαμβάνει

τα πάντα, μου θύμισε ένα

ποίημα  του  Γ.  Αθάνα  (ο

ακαδημαϊκός  Γεώργιος

Αθανασιάδης-Νόβας) που

μαθαίναμε  στο  δημοτικό

σχολείο  (και  όχι  σκολειό…).  Είχε  τίτλο  «Άη  Δημήτρης»

και  ακριβώς  αυτό  το  απέριττο  διαμηνούσε.  Ένα  απλό

εκκλησάκι,  σ’  ένα  γραφικό  Ελληνικό  χωριουδάκι,  που

ορίζει όλη τη ζωή των κατοίκων του. Βάφτιση, γάμος,

θάνατος. Ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στον Αη Δημήτρη,

ο  οποίος  δεν  έχει  συνηθίσει  και  δεν  τις  χρειάζεται

άλλωστε, σε μεγαλοπρεπείς λαμπάδες. Αλλά του αρκεί

το μικρό και ταπεινό κεράκι. Ας το ξαναθυμηθούμε και

ας το μάθουν και οι νέοι μας, που πλέον τους απασχολούν

η ποίηση του Βιετνάμ και του Νερούντα, η ιστορία του

Ταμτούμ  και  τα  ήθη  και  έθιμα  των  αναξιοπαθούντων

Αβοριγίνων:

Αη Δημήτρης

Στο χωριό μας, που δεν είναι κι ομορφότερο στην πλάση,

μας αφήσαν οι γονιοί μας μια γερόντισσα εκκλησιά. 

Δεν της έχουμε φτειασμένο μαρμαρένιο εικονοστάσι. 

Τα καντήλια της δεν είναι κρυσταλλένια και χρυσά.

Φτωχικά ντυμένους έχει και τους γέρους της παπάδες. 

Ταπεινοί κι οι δυό της ψάλτες είναι πάντα ἐργατικοί. 

Στα μανάλια της μεγάλες δεν ανάβουνε λαμπάδες. 

Στον αφέντη Άι-Δημήτρη το μικρό κεράκι αρκεί.

Κι όμως, στο μικρό της χώρο που όλους κι όλους δε μας πιάνει, 

του Θεού το μεγαλείο το αισθανόμαστε τρανό! 

Πουθενά πιο μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι, 

πουθενά το καντηλάκι δε σπιθάει πιο φωτεινό. 

Την καλή μας εκκλησούλα!... ἐΌλοι μας εκεί στη μέση 

χριστιανοί στην κολυμβήθρα γίναμε κλαψαριστά. 

Θα γελάσουμε μια μέρα και γαμπροί στην ίδια θέση. 

Θα σωπάσουμε μιαν άλλη με τα μάτια μας κλειστά...

Όπως  και  στον  Άη  Δημήτρη,  έτσι  και  στον  μεγάλο

«Απόντα», αρκεί το λιτό και απέριττο τραπέζι, που είναι

αφιερωμένο σ’ Αυτόν.

Αυτοί  είναι  οι  ήρωές  μας. Αρκούνται  σε  ένα  ταπεινό

τραπέζι που τους περιμένει.

Αυτοί είναι  οι  άγιοί  μας. Αρκούνται στο μικρό κεράκι.

Νάσαι καλά κύριε Ταξίαρχε, που στο πείσμα του μηδενι-

σμού των καιρών, δίνεις μαθήματα εθνικής ανατάσεως

και ευθύνης έναντι αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, για

να μπορούν σήμερα οι απόγονοί τους, να ασχημονούν.

Το τραπέζι του Απόντα

Οι χαρούμενες παιδικές φωνές θα ση-

μάνουν ξανά τον ερχομό της μεγάλης

γιορτής της Χριστιανοσύνης. Την γέννηση

δηλαδή του Θεανθρώπου Χριστού, που

αποτελεί μοναδικό αλλά και αναμφισβή-

τητο  γεγονός  στην  ιστορία  της  ανθρω-

πότητος.  Ανυπέρβλητο  σε  μεγαλείο,

ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια, ελ-

πίδα αιωνιότητας.

Ο Θεός κατεβαίνει στη γη με ανθρώπινη

μορφή για τη σωτηρία των ανθρώπων...

Μπροστά στη θεία, συγκατάβαση, αγάλ-

λεται  η  οικουμένη,  όλη  και  το  αληθινό

φως αξοβελίζει το δέος του αγνώστου.

Η πίστη στο Χριστό δίνει πλέον βαθύ-

τερο  νόημα  στη  ζωή.  Το  φεγγοβόλο

αστέρι στη Βηθλεέμ φέρνει της νύχτας

το  ξημέρωμα  στην  ανθρώπινη  ψυχή.

«Εγώ ειμί το φως του κόσμου» κηρύσσει

μετέπειτα  στη  Θεία  διδασκαλία  του  ο

Θεάνθρωπος.

Ο  πραγματικός  Χριστιανός  αποφεύγει

τους σκοπέλους της ζωής και πορεύεται

προς την ψυχική και πενυματική του ολο-

κλήρωση, γαλουχημένος με τα θεία νά-

ματα της δικαιοσύνης. Ενεργεί πάντοτε

με  σύνεση  και  ηθική  και  περιβάλλει  με

αγάπη τους συνανθρώπους του. Υπομένει

τα δεινά με καρτερικότητα και προχωρεί

με θάρρος και αυτοπεποίθηση στο δρόμο

της ζωής. Αντλεί ψυχική δύναμη από το

Θεό και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Αντιπαλεύει

τις δυνάμεις του σκότους και της ανηθι-

κότητας, οπλισμένος σ’ αυτόν τον πνευ-

ματικό του αγώνα με ακατανίκητη ρομ-

φαία της «πίστης στον Χριστόν». Έχοντας,

λοιπόν, σαν φάρο της ζωής μας το Αιώνιο

Φως εκείνου του λαμπερού άστρου της

Βηθλεέμ, ας γιορτάσουμε και φέτος τα

Χριστούγεννα με πραγματική χριστιανική

αγάπη και ελπίδα για το μέλλον...!

«Χριστός γεννάται δοξάσατε»

Γεώργιος Νίκας

Ταξχος ε.α.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2132077337

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι η Παιδοχειρουργική

Κλινική του Νοσοκομείου Νικαίας που καλύπτει την Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής

Αττικής και Νήσων προτίθεται να συμβάλλει τελείως αφιλοκερδώς στην αντιμετώ-

πιση προβλημάτων που άπτονται Παιδοχειρουργικής αντιμετώπισης στα μέλη των

οικογενειών σας. Οι καλυπτόμενες ηλικίες είναι από 0-16 ετών στο πρωινό ωράριο

λειτουργίας και σε 24ωρη βάση στις ημέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου.

Ο Δντης της Κλινικής

Δρ Κουλόπουλος Κων/νος

Γράφει ο

XPHΣTOΣ MΠOΛΩΣHΣ
Yποστράτηγος ε.α.

Πόσο αλήθεια μπορεί να σε συγκλονίσει ένα μικρό τραπέζι, με επάνω του το σερβίτσιο για ένα άτομο; Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε!

Κανένας άνθρωπος δεν αποτελεί μόνος

του μια «Νήσο». Κάθε άνθρωπος είναι

ένα  κομμάτι  της  ηπείρου,  ένα  μέρος

του  «όλου».  Αν  η  θάλασσα  καταπιεί

ελάχιστη έκταση γής, η Ευρώπη θα μι-

κρύνει. Το ίδιο γίνεται κι’ αν καταπιεί ένα

«ακρωτήρι». Το ίδιο συμβαίνει και με το

σπίτι των φίλων σου ή με το δικό σου

σπίτι. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου αφαι-

ρεί κάτι από μένα τον ίδιο και συνδέεται

αδιάσπαστα  με  το  ανθρώπινο  γένος.

Έτσι λοιπόν ποτέ μην στείλεις να ρωτή-

σεις: Για ποιόν χτυπά η καμπάνα. Χτυπά

και για σένα, έγραψε το 1954 ο Νομπε-

λίστας Έρνεστ Χέμινγουέη.          

Ηρακλής    

Μήνυμα Χριστουγέννων

Για ποιόν χτυπά η καμπάνα 
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θέματα

ΤΟ «ΕΜΨΥΧΟΝ» ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Είναι αλήθεια, ότι ο Ελληνικός λαός που

δεν  ζει  μέσα  σε  γυάλινη  κλούβα  και

βλέπει πολλές φορές καλύτερα την πραγ-

ματικότητα, αποδέχεται και επιθυμεί πάντοτε την αναγκαιότητα

ύπαρξης  για  την  Ελλάδα  ενός  ισχυρού  Στρατού,  ετοίμου  ν’

αντιμετωπίσει κάθε επιβουλέα της πατρίδος του, να αποτελεί

εγγύηση  για  την  εξωτερική  πολιτική  της  χώρας  του  και  να

συνδράμει  αποφασιστικά  σε  δύσκολες

καταστάσεις[θεομηνίες,μεταναστευτικό,  καιρικές  συνθήκες

κ.λπ.]

Η Αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

της  χώρας,  να  υπερασπίζει  την  Εθνική  Ανεξαρτησία  και  την

εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος και να συνδράμει ουσιαστικά

στην εξωτερική πολιτική της Πατρίδος μας.

Για να φθάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, στην ανά πάσα στιγμή

εκπλήρωση της αποστολής αυτής, θα πρέπει συνεχώς, χωρίς

καμία παρέκκλιση και παρέμβαση ν’ ασχολούνται με την κυρία

των αποστολή που είναι ένας φάρος που στηρίζεται σε τρεις

πυλώνες: 

ΕΜΨΥΧΟ ΥΛΙΚΟ

ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΗΘΙΚΟ

Αυτοί που γνωρίζουν, το πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί

το τρίπτυχο της επιτυχίας, προβληματίζονται, ανησυχούν και

επισημαίνουν:

ΠΡΩΤΟΝ: Από τις συμπεριφορές των Κυβερνήσεων της τε-

λευταίας τριακονταετίας είναι βέβαιο ότι, το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας ήτο όχι μόνο εκτός αποστολής, αλλά δεν έλαβε και

καμία μέριμνα για την διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων

Δυνάμεων  και  με  παντελή  ουσιαστική  συμπαράσταση  προς

την  Στρατιωτική  Ηγεσία.  Σήμερα!  δυστυχώς  διαπιστώνουμε

ότι εν μέρει τείνει να εξαλειφτεί το στοιχείο του μεγαλείου,

της λεβεντιάς και της υπερηφάνειας που πρέπει να χαρακτηρίζει

ένα Στρατό που τον βαραίνει η κληρονομιά των Βαλκανικών

απελευθερωτικών  πολέμων,  του  Έπους  του  1940  και  των

αγώνων  για  την  ακεραιότητα  της  Πατρίδος.  Ευτυχώς  που

ακόμη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με Ιώβειο υπομονή,

ακατάπαυστη  προσπάθεια  και  με  πίστη  εις  την  αποστολή

των, προσπαθούν ν’αξιοποιήσουν, ότι τους απέμεινε, από την

κομματική  λαίλαπα  που  ενέσκηψε  επί  των  αρχών  και  αξιών

λειτουργίας των   ΕνόπλωνΔυνάμεων

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  τα  ΕΠΗ  δεν  γράφονται

μόνο με εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά από ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με

ιδανικά,  από  ένα  ΛΑΟ  που  πιστεύει  στην  αποστολή  των

Ενόπλων  Δυνάμεων,  ως  ενόπλου  τμήματος  του  έθνους  και

δεν πρέπει να προσπαθεί η πολιτική Ηγεσία του να δικαιολογήσει

την ύπαρξή του, προβάλλοντας πάρεργα συμμετοχή σε ειρη-

νιστικές  αποστολές,  κοινωνικής  προσφοράς  κ.λπ.  αποστολή

που  υπήρχε  ανέκαθεν  μέσα  στις  δευτερευούσης  σημασίας

αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤΡΙΤΟΝ: Ποιος ήταν ο συσχετισμός δυνάμεων στο Αιγαίο το

1982  και  ποιος  σήμερα;  Πόσο  προσαρμοσμένοι  είναι  οι

αμυντικοί και εξοπλιστικοί μας σχεδιασμοί, στην γεωστρατηγική

ιδιομορφία της εποχής μας; Ποια η αναδιοργάνωση του Ελ-

ληνικού  Στρατού  για  την  αντιμετώπιση  εκ  Σχεδιασμού  νέων

Στρατηγικών και τακτικών Στόχων με τα σημερινά δεδομένα

κ.λπ.; Επειδή δεν υπάρχει απάντηση, αυτό δεν παρηγορεί με

τίποτε, τον σκεπτόμενο Έλληνα. Ελπίζουμε οι υπεύθυνοι ανη-

συχούν και προσπαθούν στον τομέα αυτό.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Υπήρχε και εν μέρη υπάρχει ακόμη, ένας κομμα-

τικός εναγκαλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποσκοπεί

αποκλειστικά σε κομματικά συμφέροντα. Φθάσαμε στο σημείο

η  Πολιτική  Ηγεσία  να  επεμβαίνει  στις  μεταθέσεις  στελεχών

και  οπλιτών,  ακόμη  και  στις  προαγωγές  που  είναι  καθαρά

έργο της Στρατιωτικής Ηγεσίας, αναφέρομαι στην τελευταία

30ετία και όχι μόνον τώρα. Όταν υπάρχει μια γενική παρακμιακή

κατάσταση  με  κυρίαρχο  στοιχείο  τον  αμοραλισμό  και  το  μι-

κρονοιακό συμφέρον και όταν σήμερα δια νόμου εισάγουμε

στις Ένοπλες Δυνάμεις τον διαλυτικό της πειθαρχίας συνδικα-

λισμό,  πώς;  είναι  δυνατόν  να πείσεις  τον  Ελληνικό  Λαό,  ότι

υπάρχει ανθρώπινη και ηθική ποιότητα στελεχών που εργάζονται

και σήμερα ακόμη άοκνα, εμπνέουν και προσπαθούν να κρα-

τήσουν υψηλό το επιχειρησιακό επίπεδο των Μονάδων των;

ΠΕΜΠΤΟΝ: Ο Έλλην σκεπτόμενος πολίτης είχε πολλές αμ-

φιβολίες  για  τις  προμήθειες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  ποιος

τις προτείνει και πως αποφασίζονται. Έχει πολλά ερωτηματικά,

όταν διαπιστώνει ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις όλες οι διευθύνσεις

έχουν προϊσταμένους Στρατιωτικούς (Υποστράτηγους, Ταξίαρ-

χους), η μόνη διεύθυνση που έχει προϊστάμενο πολίτη είναι η

διεύθυνση προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων[καθιερώθηκε

δια νόμου βέβαια το 1982-84], λες και δεν υπάρχει κατάλληλος

αξιωματικός.  Μάλιστα  ο  προϊστάμενος  αυτός  άλλαζε  κάθε

φορά  που  άλλαζε  και  ο  Υπουργός  Εθνικής  Άμυνας.  Άρα!  Οι

αποφάσεις αυτές σ’ άλλα αποσκοπούσαν. 

Για  να  μπορέσουμε  να  διατηρήσουμε  το  «ΑΞΙΟΜΑΧΟ»  και

«ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟ» των Ενόπλων μας Δυνάμεων, θα πρέπει να

περάσουμε από καίριες και ουσιώδεις κοινωνικές διεργασίες

και προτεραιότητες. Ομιλούμε και σκεπτόμαστε για τον σχε-

διασμό της Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας. Για ένα ζήτημα

στο οποίο δεν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμών, καθυστε-

ρήσεων,  αντιπαραθέσεις  κομμάτων,  παρανοήσεων  ή  Σφαλ-

μάτων. Ενδεχόμενη δυσμενής εξέλιξη θα είναι οδυνηρή για

όλους μας. Και, μοιραίως κάποιοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Σταχυολογώντας επισημαίνω και προτείνω:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.Η  Αλόγιστη  πολιτική  επέμβαση  στις  Ένοπλες  Δυνάμεις,

μεταξύ πολλών άλλων δεινών δημιούργησε και μία ευτυχώς

μικρή  κατηγορία των με δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία Στρα-

τιωτικών. Αυτή πρέπει να σταματήσει.

2.Η Κομματική εκμετάλλευση, λόγω των καθεστωτικών πε-

ριπετειών  της  πατρίδας  μας  συνετέλεσε  ώστε,  η  περίοδος

της  μεταπολίτευσης  να  μην  έχει  ακόμη  τελειώσει,  σκόπιμα

από κάποιους κύκλους, για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Αξιωματικοί

και  πολύ  περισσότερο  οι  απόστρατοι,  αντιμετωπίζονται

κοινωνικά σαν επαγγελματική τάξη, απροσδιόριστα «ύποπτη»

για  πολιτική  εκτροπή.  Αποτέλεσμα  η  πολιτική  εξουσία,  την

εμπειρία των αποστράτων σκόπιμα αποφεύγει από τον δημόσιο

βίο και συστηματικά υποβαθμίζει το αξίωμά των.  Η Πολιτική

εξουσία ,επί του θέματος, πρέπει ν’αναθεωρήσει τις απόψεις

τις.

3.Στα  Σχολεία  μας  τα  τελευταία  χρόνια,  δεν  ετοιμάζουμε

πολίτες  που,  αν  κληθούν,  θα  υπερασπιστούν  την  πατρίδα

των,  αλλά  υποψήφιους  αντιστασιακούς  για  μια  φανταστική

ενδεχόμενη «Χούντα».Αυτή η απαράδεκτη ιστορία πρέπει να

σταματήσει.

4.Ο «πατριωτισμός» δεν μπορεί εύκολα να συνταιριάξει με

τις προτεραιότητες της άνεσης και της μεγιστοποιημένης κα-

τανάλωσης που κυριαρχούσαν και  κυριαρχούν και στη σημερινή

μας δυστυχώς κοινωνία, παρά τα οικονομικά προβλήματα της

χώρας μας. Αυτός! Αποβάλλεται σαν «Εθνικισμός» ή «Σωβινισμός»,

ταυτίζεται με αυταρχικές εξουσίες. Επιτέλους κάποτε πρέπει

να διδάσκονται οι νέοι μας τι είναι «Πατριωτισμός».

5.Μεγιστοποιούνται στην σημερινή μας κοινωνία πρότυπα,

διαβρωτικά και καταστροφικά για την κοινωνία, την οικογένεια,

την πολιτισμική μας κληρονομιά και τις ανθρώπινες αρχές και

αξίες. Δεν τροφοδοτούμε την νεολαία μας με υγιή πρότυπα.

Δεν υπάρχουν στην εξουσία πρότυπα. Και κανείς δεν ενδια-

φέρεται. Πρέπει να προβάλλονται πρότυπα αξιών που τιμούν

την Ελλάδα

6.  Ο  καλλιεργημένος  και  σκεπτόμενος  πολίτης  μιας  ανε-

πτυγμένης  Δημοκρατικής  χώρας,  για  να  διακινδυνεύσει  τη

ζωή  του,  πρέπει  να  έχει  πεισθεί  ότι  υπερασπίζεται  αγαθά

χωρίς  τα  οποία  η  επιβίωση  δεν  έχει  νόημα,  ούτε  ποιοτική

αξία.  Τέτοιες  αξιολογήσεις  πρέπει  να  υπάρχουν  και  όχι  να

απουσιάζουν  ολοκληρωτικά,  από  τον  δημόσιο  λόγο  στην

Ελλάδα σήμερα. 

-Εάν η πολιτική εξουσία, δείχνοντας «εμπράκτως» την πίστη

της,  στην  ανάγκη  υπάρξεως  ισχυρών  Ενόπλων  Δυνάμεων

που έχει και εξασφαλισμένη την συμπαράσταση των Ελληνικού

Λαού, δεν ενσκήψει επάνω στα ουσιαστικά προβλήματα των

Ενόπλων Δυνάμεων με πρώτιστο το ΦΡΟΝΗΜΑ αυτών και την

αύξηση της θητείας σε 18 μήνες τουλάχιστον,   αφ’ ετέρου

εάν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας δεν συνειδη-

τοποιήσουν ότι· Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν αποκλειστικά

στον Ελληνικό λαό, διότι από αυτόν και από τον μόχθο του

συγκροτούνται σε έμψυχο και άψυχο υλικό και προπαντός δεν

ανήκουν σε κανένα κόμμα. Εάν η Πολιτική Ηγεσία της χώρας

μας, δεν σταθεί βασικά αρωγός στην άοκνη προσπάθεια των

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τότε! Οι κορώνες για το

«ΑΞΙΟΜΑΧΟ», και το «ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟ» απηχούν ως φθηνή ρη-

τορεία ή φενάκη.

«Ποτέ μια Δημοκρατία δε σταθεροποιήθηκε όταν εναντιώθηκε

στους πόθους του λαού. Οι Δημοκρατίες που διατηρήθηκαν

και ακμάσανε είχαν πάντοτε δύο Κύρια Βάθρα, την Δικαιοσύνη,

για να διοικούν το λαό και τον Ισχυρό Στρατό για την αποτροπή

των επιβουλέων της Πατρίδος» (ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ).

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

Ηαχαριστία, κατά τον Χριστό αλλά και κατά την προ-

σωπική ταπεινή μου γνώμη, είναι το μεγαλύτερο

αμάρτημα.

Νιώθω «τυχερή» που την έχω γευθεί, σχεδόν, σε όλη

της την έκταση. Αντί για ευγνωμοσύνη σου ανταποδί-

δουν αχαριστία σε τέτοιο σημείο που να θέλουν να σε

εξουθενώσουν, να σε εξαφανίσουν.

Ξέρομε ότι η πείρα είναι συνάρτηση των ετών ηλικίας

μας, των ασχολιών, των παθημάτων μας. Μέσα από τα

παθήματα και από τα λάθη μας μαθαίνομε, γινόμαστε

σοφότεροι και χαράσομε «νέα πλεύση», «νέα ρότα»,

έχοντας υπόψη μας και αυτό του Στρατού: «Ο καλός δι-

οικητής και επαινεί και τιμωρεί».

Έχοντας λοιπόν τα ανωτέρω στο μυαλό μας, συμπε-

ριφερόμεθα ανάλογα. Όχι, δεν ανταποδίδομε τα ίδια!

Θωρακιζόμαστε με ψυχικά αντισώματα, δεν φθάνομε

στο επίπεδο του «μικροπρεπούς». Με τα ψυχικά μας αν-

τισώματα αυτό το «μικρό ανθρωπάκι» που μας πλή-

γωσε, το τιμωρούμε βγάζοντάς το από τον κόσμο μας.

Λέει η ψυχιατρική: «αν θέλεις έναν άνθρωπο να τον

σκοτώσεις, βγάλτον από τον κόσμο σου, αδιαφόρησε

γι’ αυτόν. Τον σκότωσες».

Παράλληλα μέσα μας, αντί για οτιδήποτε άλλο, να

νιώσουμε «οίκτο» γι’ αυτό το «ανθρωπάκι» που έχει κό-

λαση στην ψυχή του. Εμείς με τα «ευγενή» ψυχικά μας

αντισώματα απολαμβάνομε την «ψυχική μας ηρεμία»,

«τη εσωτερική μας γαλήνη», γιατί, σε τελευταία ανά-

λυση, αυτή είναι και η πραγματική ΕΥΤΥΧΙΑ.

ΛΑΕΔ
Κάτι άλλαξε στην ΛΑΕΔ.

Η Λέσχη ξαναδίνει υπηρεσίες ποιότητος στους Αξ-

κούς  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  υλοποιεί  κατά

γράμμα πλέον την επιθυμία του αείμνηστου ευεργέ-

του Τγχου ΣΑΡΟΓΛΟΥ. Το ανάκτορο που παρέδωσε ο

ευεργέτης ΣΑΡΟΓΛΟΥ, ξαναβρίσκει την αίγλη του.

Συγχαρητήρια στην νέα Διεύθυνση της ΛΑΕΔ. Τους:

- Ταξίαρχον ΡΕΛΛΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Διευθυντήν και

- Συνταγματάρχην (ΠΖ) ΔΟΥΚΑΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Υπο-

διευθυντήν

που με πολύ όρεξη, ξεκίνησαν το λίαν ιδιόμορφο

και δύσκολο έργο τους.

Βασ. Ανδρουλιδάκης

Διαβάζω την Εφημερίδα μας «Εθνική Ηχώ» και μα-

θαίνω πολλά νέα που αφορούν τους ε.α. συναδέλ-

φους. Όμως θέλω να επισημάνω ένα λάθος που έχει

επικρατήσει, ότι δηλαδή η φράση «Οι Ήρωες πολε-

μούν σαν Έλληνες», η οποία αναφέρεται στο δημο-

σίευμα  συναδέλφου  στο  υπ’  αριθμόν  636  φύλλο

Οκτωβρίου 2016 σελ. 11 με τίτλο «Εορτασμός της

Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940-41», ελέχθη από τον

Ουίνστον Τσόρτσιλ. Πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθεί

στο σωστό, που είναι ότι αυτή η φράση ελέχθη από

τον τότε Αρχηγό των δυνάμεων της Νοτιοαφρικανι-

κής Ένωσης, Στρατάρχη Γιαν Σματς. 

(Στοιχεία από δημοσίευμα 

Υπγου Μ. Κουβάτσου, ΕΗ Σεπ. 2008)

Νίκος Γ. Καντεράκης

Συνταγματάρχης ε.α. Η αχαριστία
Γράφει η Μαριάνθη Συμεωνίδου-Αρμενιάκου

Ταξχος ε.α.

Επισήμανση

«Σε συνετούς άνδρες, ανήκει να προνοήσουν

επικείμενες δυσχέρειες πριν γίνουν. Σε ανδρείους δε

αφού γίνουν να τις διευθετήσουν». (ΠΙΤΤΑΚΟΣ)
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο    Νοέμβριος  έχει  καθιερωθεί  από

τους  Διαβιβαστές  εδώ  και  πολλά  χρόνια

να  είναι  ο  μήνας    που    γίνεται  η  χοροε-

σπερίδα του δικού τους Συνδέσμου. 

Έτσι και εφέτος το βράδυ του   Σαββάτου

19  Νοεμβρίου  οι  Διαβιβαστές,  μετά  από

πρόσκληση του Συνδέσμου Αποστράτων

Αξιωματικών  Διαβιβάσεων,  γέμισαν  μαζί

με τα φιλικά τους πρόσωπα την μεγάλη

αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων

Δυνάμεων, ακολουθώντας την καθιερω-

μένη πλέον παράδοση «εμείς  χορεύουμε

το Νοέμβριο». 

Το εντυπωσιακό περιβάλλον της Λέσχης, η

ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα που δημιουργή-

θηκε  από    τη  συνάντηση  των  συναδέλφων,

το  εκλεκτό  μενού  και  σέρβις  του  κέτερινγκ

«Ελαφοκυνηγός» με την   ορχήστρα του. κρά-

τησαν το κέφι σε υψηλά επίπεδα και η πίστα

ήταν συνέχεια γεμάτη μέχρι αργά μετά

τα  μεσάνυχτα,  με  αποτέλεσμα,  έστω

και για λίγες ώρες οι  παρευρισκόμενοι

να  απαλλαγούν  από  τις  καθημερινές

σκοτούρες  και  προβληματισμούς  της

εποχής. Παντού έβλεπες χαρούμενα και

γελαστά  πρόσωπα,  αρκετοί  δε  συνά-

δελφοι  και  κυρίες  εντυπωσίασαν  χο-

ρεύοντας «σόλο» λαϊκούς χορούς. 

Στην χοροεσπερίδα με απόφαση του

ΔΣ του ΣΑΑΔΒ  προσεκλήθησαν και πα-

ρευρέθησαν    ο  Πρόεδρος  της  ΕΑΑΣ

Υπτγος  ε.α.  κ.  Δανιάς  Ευάγγελος,    ο

Δντης ΔΔΒ/ΓΕΣ Ταξχος κ. Περβολαράκης

Απόστολος  και  ο  Πρόεδρος  του  ΣΑΑΥΣ

Ανχης  ε.α,  κ.  Λίγκας  Κωνσταντίνος.  Ο

Δκτης της Σχολής ΔΒ αν και προσκλήθηκε

δεν  παραβρέθηκε,  λόγω  απουσίας  του

εκτός Αθηνών για σοβαρή του υπόθεση.      

Τέλος  θέλουμε  να  ευχαριστήσουμε

και δημοσίως όλους τους παρόντες στην

εκδήλωση,  μια και η επιτυχία της χορο-

εσπερίδας  οφείλεται  στην  συμμετοχή

τους και την καλή τους διάθεση και να ευχη-

θούμε,  «του χρόνου και πάλι να είμαστε όλοι

παρόντες».   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κουρκούμπας Σπυρίδων Υπτγος ε.α 

Ο Γεν. Γραμματέας

Αργουζής Σάββας Ταξχος ε.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του

Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού

{ΠΣΑΠ},  την  Δευτέρα,  14  Νοεμβρίου  2016

εορτάζοντας και τιμώντας την “Ημέρα Τιμής

του Απόστρατου Αξιωματικού” οργάνωσε και

πραγματοποίησε ομιλία στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Θεσσα-

λονίκης με θέμα “Στις επιχειρήσεις δημοσίου

και ιδιωτικού τομέα έχουμε πόλεμο. Ας εφαρ-

μόσουμε τις αρχές του” και ομιλητή τον Συν-

ταγματάρχη  ε.α.,  Οικονομολόγο,  ΜΒΑ  Συγ-

γραφέα και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παραρτήματος ΠΣΑΠ Δημήτριο Βαλασίδη. 

Ενώπιον πολυπληθούς και λίαν αξιόλογου

ακροατηρίου ο ομιλητής με λόγον σύντομον,

λιτό  και  σαφή,  καίριο,  ευθύ,  ουσιαστικό  και

καθαρό και απαλλαγμένο από πολιτικές σκο-

πιμότητες,  αλλά  με  απλή  στρατιωτική  ειλι-

κρίνεια ανέπτυξε τις σχέσεις και την δυνατό-

τητα  εφαρμογής  των  αρχών  του  πολέμου

στις επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού

τομέα. 

Παραλλήλισε  τις  πολεμικές  επιχειρήσεις

με  αυτές  της  ανάπτυξης,  της  καινοτομίας,

της εργασίας και της ενέργειας και εδραίωσε

την πεποίθηση ότι η πρόοδος και η οικονομική

ανάπτυξη  επιτυγχάνονται  μόνον  μέσα  σε

κλίμα ομοψυχίας και συνεννόησης, κοινωνικής

γαλήνης και δημιουργικής συνεργασίας. Επι-

σημάνθηκε δε ότι η αλληλοφαγωμάρα και ο

διχασμός συνθέτουν την οπισθοδρόμηση και

την καταστροφή. 

Παρουσιάστηκε  και  ανέπτυξε  ειδικότερα

τον ρόλο του απόστρατου αξιωματικού στον

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την συμβολή

του στις οποίες πολιτικές αποφάσεις και επι-

λογές, που αφορούν, κυρίως, στα εθνικά και

θέματα άμυνας της χώρας. 

Κάλεσε  την  Πολιτεία  για  την  κατάλληλη

εκμετάλλευση  του,  δεδομένου  ότι  ο  από-

στρατος  αξιωματικός  ή  βετεράνος  του  πο-

λέμου μπορεί να είναι απόμαχος του στρα-

τιωτικού  λειτουργήματος,  δεν  παύει  όμως

να  είναι  ενεργό  και  δραστήριο  μέλος  της

κοινωνίας. Εργάζεται και προσπαθεί καθημε-

ρινά,  ως  μέλος  των  ενώσεων  και  λοιπών

συλλογικών φορέων, να τιθασεύσει την απο-

γοήτευση,  που  δημιουργούν  τα  οικονομικά

αδιέξοδα, οι αναταραχές στην ευρύτερη πε-

ριοχή  μας,  η  σύγχυση  και  η  αμηχανία  των

προσφυγικών κυμάτων, η πίκρα των αδικιών,

της συκοφαντίας, το παράπονο και η αγανά-

κτηση από την αχαριστία της Πολιτείας. Το-

νίστηκε, τέλος, η συγγραφική δραστηριότητα

των αποστράτων αξιωματικών και οι λοιπές

ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου ότι δίδουν

διέξοδο  στην  παρούσα  μεγάλη  πνευματική

πενία και κοινωνική αδράνεια. 

Σήμερα,  που  στη  χώρα  μας  συμβαίνουν

πολλά παράξενα, οι απόστρατοι αξιωματικοί,

ζωντανά  και  ενεργά  κύτταρα  της  κοινωνίας

και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι ζουν τον

παλμό της εποχής, αγωνιούν για τα συμβαί-

νοντα και προσπαθούν με τις δυνάμεις τους,

μέσα σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας και συνεν-

νόησης, κοινωνικής γαλήνης και δημιουργικής

συνεργασίας και αλληλεγγύης, για το παρόν

και το μέλλον της Πατρίδας μας. 

Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  “πρόοδος  και

προοπτική είναι ο λαμπρός καρπός της αγα-

στής συνεργασίας όλων των δυνάμεων”. 

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Παραρτήματος 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Φωτιάδης

Αντιστράτηγος  ε.α.

Ο  Γενικός  Γραμματέας

Νικόλαος  Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος  ε.α. 

ΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ  ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ  ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελληνί-

ου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού (ΠΣΑΠ)

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευ-

χαριστίες στον Αρχίατρο κύριο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  επιμελητή  της  Α’  Ορθοπαιδικής

του 401 ΓΣΝΑ, ο οποίος πρόσφατα αντιμετώ-

πισε με απόλυτη επιτυχία πρόβλημα υγείας

του γιου μου.

Ιδιαιτέρως τον ευχαριστώ, για την επιδειχ-

θείσα επαγγελματική του πληρότητα και δε-

ξιότητα, την ευγένεια του χαρακτήρα του και

για το εξαιρετικό του ενδιαφέρον.

Ιατροί, ως ο Αρχίατρος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΣ, τιμούν την επιστήμη και τον όρκο

τους και αποτελούν κόσμημα και παράδειγμα

προς  μίμηση,  για  τον  ιδιαίτερα  ευαίσθητο

χώρο τον οποίο υπηρετούν.

Ευχαριστίες οφείλω και στο νοσηλευτικό

προσωπικό της κλινικής για την αμέριστη ια-

τρική φροντίδα και κατανόηση.

Κων/νος Κόλλιας

Υπγος (ΠΒ) ε.α.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς και τους φίλους, που μας συμπαραστάθηκαν

στην απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Αθανασίου Νασόπουλου Υποστρά-

τηγου (ΠΒ) ε.α.

Η σύζυγος Ελένη

Τα τέκνα Μαρία και Θεόδωρος, Νικόλαος, Θέμις και Νικόλαος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου γνωρίζει στα μέλη και τους λοιπούς Αποστράτους

Αξιωματικούς  Πυροβολικού  ότι  η  προβλεπόμενη από  το  Καταστατικό  του  Συνδέσμου  ετήσια

Τακτική  Γενική  Συνέλευση  θα  λάβει  χώρα  στις  29  Ιανουαρίου  2017,  ημέρα  Κυριακή  και  ώρα

11.00 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ρηγίλλης 1).

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι :

1. Απολογισμός έργου και δραστηριοτήτων έτους 2016

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και Οικονομικός απολογισμός έτους 2016

3. Προϋπολογισμός έτους 2017

4.  Δραστηριότητες έτους 2017

5. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τα μέλη

6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. 

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας. Σε

περίπτωση, μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα

Κυριακή και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα από την παρουσία περιορισμένου αριθμού

μελών.

Επειδή πιστεύουμε ότι, δεν θα προκύψει θέμα απαρτίας την πρώτη ημερομηνία, παρακαλούνται

όλοι να προσέλθουν οπωσδήποτε στις 29  Ιανουαρίου  2017, για αποφυγή ταλαιπωρίας. Όσοι

επιθυμούν, μπορούν να συνοδεύονται και από τις συζύγους τους.

Ειδικότερα για τις εκλογές υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα,που προβλέπονται από το Καταστατικό:

Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε τακτικό μέλος του Συνδέσμου είτε εγγράφως

στη διεύθυνση του Συνδέσμου μας (Οδός Μαυροκορδάτου 9, Τ.Κ 10678) ή στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση : pirovolitis11@gmail.com, είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 210-5235408 , ή σε οποι-

οδήποτε μέλος του ΔΣ , το αργότερο μέχρι 18 Ιανουαρίου 2017. 

Για τα μέλη που δεν μπορούν να παρίστανται, είναι δυνατή η ψηφοφορία δι΄ αντιπροσώπου

,μετά από εγγραφή απλή εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου και μόνο για

ένα μέλος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος  Ο  Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος  Νικολοδήμος Νικόλαος Βήτος

Αντιστράτηγος ε.α Υποστράτηγος ε.α

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του υπό ίδρυση

Συνδέσμου ΣΣΕ/1983

ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ 

21 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΡΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΠΒ
όλους τους αποφοίτους της ΣΣΕ Τάξεως

1983,  σε  συγκέντρωση  της  Τάξεως  στη

ΛΑΕ την 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί επι-

μνημόσυνη δέηση, κοπή βασιλόπιτας έτους

2017 και αρχαιρεσίες για την εκλογή ορ-

γάνων του υπό ίδρυση Συνδέσμου. Τιμώ-

μενο  πρόσωπο  στην  εκδήλωση  ο  Δκτής

Συντάγματος Ευελπίδων έτους 1983. Λε-

πτομέρειες  στην  ιστοσελίδα  της  Τάξεως

(http:sse83.blogspot.gr)  και  στο  fb (ΣΣΕ

ΤΑΞΗ ‘83)

Η Π.Δ.Ε.

Προσκαλεί



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.

***

Σταύρος Μιχ. Γρατσίας

(υιός Αποστράτου Αξ/κού)

Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική

Karolinska Institute Stockholm Sweden

Καρνεάδου 41, Αθήνα (πλησίον Μετρό Ευγγελισμός)

τηλ. 210 7237 138, κιν. 694 2424 290

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κτήμα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου

4 στρεμμάτων, πλησίον θάλασσας 

τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504

Αναστασία Βασιλάκη

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

(γιος Ταξιάρχου ε.α.)

Παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγητή Ισπανικής Φιλολογίας

Ε.Κ.Π.Α.μεταπτυχιακό φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών,

με διδακτική εμπειρία και σπουδές στην Ισπανία.

Τιμές Προσιτές.

699 2097 700, aleksandrosmpa@gmail.com

***

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδοχειρούργος - Γεν. Χειρούργος

Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής

Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας

Τ. Στρατ. ιατρός (Λοχαγός Ιατρός) Χειρούργος

Τ. Επιστημονικός Συν/της Χειρ/κής Παν. Θράκης

Τ. Αναπλ. Δ/ντής Χειρ/γός Ν. Άμφισσας

Κλειούς 30, 15561 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: 210 6537607, 6974 886655

E-mail: thkoul@yahoo.gr

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Στη Μαλεσίνα εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ

Αμφιθεατρικό με απέραντη ΘΕΑ 

προς τη θάλασσα του Ευβοϊκού

1067 τμ. Ο. Τετράγωνο 29, οικόπεδο υπ’ αριθ. 6

δρόμος 69 (πρώτη γραμμή), τιμή ευκαιρίας

τηλ: 26610 28586, 698 2919 766

Καββαδίας Νικόλαος Υπτγος ε.α.

15ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Άρθρογραφία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία

της Τράπεζας της Ελλάδας περίπου

μισό εκατομμύριο νέοι Έλληνες (κατα-

γραμμένοι 427.000), έχουν μεταναστεύσει μόνιμα εκτός

Ελλάδας από το 2008 μέχρι σήμερα, με συνεχώς αυξα-

νόμενους  ρυθμούς από έτους σε έτος. Οι αριθμοί των

μεταναστών αυτών από το 2008 τριπλασιάστηκαν το

2015 κατά μέσον όρο και συνεχίζουν να αυξάνονται

χωρίς ενδείξεις αξιόλογων μειώσεων κατά το τρέχον

και τα επόμενα έτη… 

Ο βασικότερος λόγος μετανάστευσης είναι οι  μακρο-

χρόνιες παθογένειες αμφοτέρων των τομέων εργασίας

(Δημόσιου και Ιδιωτικού) στη χώρα μας. Απαράδεκτες

παθογένειες που προήλθαν από τις καταστροφικές ιδε-

οληψίες χαμηλού επιπέδου και αυτοκαταστρο-

φής, όπως διαμορφώθηκαν στη χώρα μας προ-

κειμένου να αντιμετωπιστεί όπως-όπως (με

οριζόντια και ισοπεδωτικά σκληρά μέτρα που

συνεχίζονται) η γενικευμένη οικονομική κρίση.

Μέσα στο διάχυτο καταπιεστικό πνεύμα της

φτωχικής επιβίωσης των πολιτών της χώρας,

όπως καθιερώθηκε από εσωτερικές και ευρω-

παϊκές πολιτικές, δεν χωρούσαν διακρίσεις για

τις ζωτικές ερευνητικές, καινοτόμες και βελ-

τιωτικές της παραγωγικότητας επιλογές, με

αποτέλεσμα να χαλαρώσουν οι παραδοσιακοί

λόγοι συνοχής και αλληλεγγύης του Ελληνικού

πληθυσμού, δηλαδή, να επικρατήσει σε ση-

μαντικό μέρος του πληθυσμού ο εθισμός «στην

ήσσονα προσπάθεια». Η ζοφερή κατάσταση

αυτή εξελίχθηκε ως πνεύμα μετριότητας και

αναξιοκρατίας (ή της υποβάθμισης της αξιο-

κρατίας), με αποτέλεσμα να παραγκωνίζεται

μεγάλος αριθμός ικανότατων και καταρτισμένων

νέων ατόμων, τα οποία αναζητούν έκτοτε την τύχη

τους στο εξωτερικό της χώρας, μη έχοντας άλλη

διέξοδο αξιοπρεπούς επιβίωσης. 

Τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  της  σύγχρονης πάγιας

και επώδυνης, για τη χώρα, φυγής των νέων εκτός συ-

νόρων, δε είναι συγκρίσιμα με καμιά από τις προηγούμενες

γνωστές μαζικές μεταναστεύσεις νέων σε παλαιότερες

εποχές.  Δεν  περιέχουν νέους  σε  ηλικία  ανειδίκευτους

εργάτες  και  αγρότες  χαμηλού  μορφωτικού  επιπέδου

και γενικά χειρώνακτας-ανεπάγγελτους (κυρίως άνδρες

με μικρά ποσοστά γυναικών), ούτε κύριους προορισμούς

στους χώρους ενεργών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Η

τωρινή μετανάστευση περιλαμβάνει νέους μορφωμένους

με ικανοποιητική εμπειρία αμφοτέρων των φύλων, που

απευθύνονται  σε  χώρους επιστημονικής έρευνας  και

τεχνολογίας αναζητώντας, μεταξύ άλλων, την καινοτομία,

τη βελτίωση της παραγωγής και παραγωγικότητας και

ότι  άλλο  συμβάλλει στην  αναβάθμιση της ποιότητας

και μακροβιότητας της ανθρώπινης ζωής.

Ταυτόχρονα, οι νέοι αυτοί μετανάστες, προβάλλουν

τη συμβολή των χωρών του προορισμού τους, αντί της

ιδιαίτερης πατρίδας τους, συμβάλλοντας στις παγκόσμιες

κατακτήσεις της επιστήμης, της εφευρετικής τεχνολογίας,

της  επιχειρηματικότητας,  της  μαθητείας-αριστείας  και

γενικότερα  της  κατάρτισης  των  ατόμων  που  δίδουν

πνοή  και  ώθηση  στην  κοινωνική  και  οικονομική  ζωή

στην ανθρωπότητα παγκοσμίως.

Περαιτέρω, εξαιτίας της φυσικής απουσίας τους από

την Ελλάδα, όχι μόνο την αποστερούν των πνευματικών

και όλων των άλλων καθημερινών δυναμικών υπηρεσιών

τους στην όλη προσπάθεια ανόρθωσης και ανάπτυξης,

αλλά  ακόμη πιο έντονα και καταλυτικά  δεν ενισχύουν

το  ανθρώπινο  δυναμικό των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και

των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και στην εφε-

δρεία, αφού δεν προσφέρουν στον τόπο που γεννήθηκαν

και μορφώθηκαν σχετικές υποχρεωτικές υπηρεσίες, δε-

δομένων των  ελλείψεων  σε  νέους  στρατεύσιμους

πολίτες λόγω της υψηλής υπογεννητικότητας των ση-

μερινών Ελληνικών οικογενειών. 

Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα και

βασανιστικά, όπως, «γιατί να στερηθεί η χώρα μας αυτά

τα εξαιρετικά μυαλά των νέων σε ηλικία παιδιών της;»,

που κατά 75% είναι εξειδικευμένα ικανά και υγιή άτομα

με  πανεπιστημιακή  μόρφωση,  και  «γιατί η χώρα, του

αναγνωρισμένου υψηλού αρχαίου πνεύματος, να απέχει

στην παρούσα εξελικτική φάση κατάκτησης ενός άλλου

και βελτιωμένου επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων

στη Γη;», δέχονται τις αυτονόητες και καίριες απαντήσεις

αμφοτέρων των μερών:

Την πρώτη, που προέρχεται από τους παραμένοντες

στη χώρα σκεπτόμενους πολίτες, οι οποίοι επικρίνουν

την  αβελτηρία  των  σχετικά  ιθυνόντων πολιτικών και

λοιπών πνευματικών  ανθρώπων,  που  δεν  απέτρεψαν

είτε αποδέχτηκαν ιδεοληψίες οριζοντίων ισοπεδώσεων

του Ελληνικού πληθυσμού στο ουτοπιστικό όνομα της

φτωχικής επιβίωσης συλλήβδην των πολιτών της χώρας

και μάλιστα εφαρμόζοντας, ανερυθρίαστα, το αναξιο-

κρατικό βόλεμα ενίων «ημετέρων» (βύσμα), ανεξάρτητα

με  τις  αδικίες  που  προκλήθηκαν  στο  λαμπροφόρο

πνεύμα και στις αξιοκρατικές διακρίσεις (αριστείας) των

ικανών και ταλαντούχων νέων  Ελλήνων πολιτών, και

Την δεύτερη, που προέρχεται από τους σύγχρονους

Έλληνες μετανάστες και είναι απαξιωτική και ταυτόχρονα

υποτιμητική για  όλους αυτούς τους σχετικούς ιθύνοντες

της χώρας τους με τη συμ-

πυκνωμένη νοηματική φρά-

ση:  «Να χαίρεστε την ανα-

ξιοκρατία και το ρουσφέτι

σας, χωρίς εμάς…».

Η  σύγχρονη μετανάστευ-

ση, αν και συμβαίνει σε πε-

ρίοδο οικονομικής κρίσης, εί-

ναι  διαδικασία  που  απαιτεί

σημαντικούς  οικονομικούς

πόρους  για  δαπάνες  ταξι-

διών, διατροφής και διαμονής

μέχρι να βρουν δουλειά και

γενικά  προσαρμογής  στους

τρόπους  ζωής  των  χωρών

προορισμού. Για το λόγο αυ-

τόν τα 2/3 περίπου των νέων

Ελλήνων  μεταναστών  προ-

έρχονται από οικογένειες με-

σαίων και άνω εισοδημάτων

(άρα  εξάγεται  πολύτιμο  συνάλλαγμα που  αφαιρείται

από την Ελληνική αγορά) και μόνο το 28% από οικογένειες

χαμηλών εισοδημάτων, σύμφωνα με ειδική μελέτη που

χρηματοδοτήθηκε από το London School of Economics.

Από την ίδια μελέτη αντλούνται σημαντικές πληροφορίες

για τους νέους Έλληνες μετανάστες, όπως, ότι βρήκαν

δουλειά σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έξι μηνών

σε ποσοστό 81%, ότι οι δουλειές τους είναι αντίστοιχες

με  τις  σπουδές  και  την  ειδικότητά  τους σε  ποσοστό

72%, ενώ το 21% ετεροαπασχολείται και οι λοιποί συνε-

χίζουν  την  ανεργία  που  είχαν  πριν  γίνουν  μετανάστες

(το 50% των Ελλήνων μεταναστών ήσαν άνεργοι στην

Ελλάδα), ότι στην Ε.Ε. η Ελλάδα κατέχει την Τετάρτη

θέση (μετά την Κύπρο,  Ιρλανδία, Λιθουανία) στη μαζι-

κότητα της μεταναστευτικής εκροής του παραγωγικού

εργατικού  δυναμικού    και  την  Τρίτη  θέση  (μετά  την

Κύπρο και Ισπανία) στα ποσοστά των σύγχρονων μετα-

ναστών νέων σε ηλικία (25-39 ετών) και άλλα παρόμοια

στατιστικά στοιχεία που ουδόλως τιμούν τη χώρα

μας.

Από τις σύντομες παραπάνω αναφορές προκύπτει

η άμεση ανάγκη ανάσχεσης του φαινομένου της

σύγχρονης  μετανάστευσης  και  κυρίως  των  νέων

σε ηλικία Ελλήνων με άμεσα και αποτελεσματικά

μέτρα, όπως η σύνδεση της εκπαίδευσης με την

παραγωγή με ταυτόχρονη πρακτική εξάσκηση και

πάγια  υιοθέτηση  της  «αριστείας»,  οι  επίκαιρες

στροφές στην παραγωγή ανάλογα με τις προοπτικές

μελλοντικής ζήτησης, η συνταγματική κατοχύρωση

στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα των Ελλήνων του

επαγγελματισμού,  της  επιχειρηματικότητας,  της

εθνικής γεωπολιτικής ασφάλειας και στρατηγικής,

της  καινοτομίας,  με  την  εισαγωγή  ειδικού  καθε-

στώτος φορολόγησης νέων και ικανής συμπαρά-

στασης της  πολιτείας  σε  εκείνους,  για  να  μη

νιώθουν περιθωριοποιημένοι κ.ά., χάριν της ένταξης

και παραμονής των νέων στο Ελληνικό παραγωγικό

δυναμικό και του σταδιακού επαναπατρισμού των

ηλικιακά νέων μεταναστών από άλλες χώρες.

Οι περίοδοι μαζικής μετανάστευσης των Ελλήνων και

μάλιστα  επί  μεγάλες  χρονικές  περιόδους  (πέραν  της

δεκαετίας) πρέπει να γίνουν παρελθόν το συντομότερο

δυνατό, για να ακολουθήσει η εκμετάλλευση των κάθε

είδους  εγχώριων  παραγωγικών  τομέων,  να  επαναπα-

τριστούν οι ικανοί που διαβιούν σε άλλες χώρες, να ξα-

ναζωντανέψουν οι φθίνουσες κοινωνικά και οικονομικά

περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η

χώρα να διαθέτει σε επάρκεια το απαιτούμενο ανθρώπινο

δυναμικό για την άμυνα και ασφάλειά της.

Γένοιτο!

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς
Aντιστράτηγος ε.α.

Εθνική Μάστιγα οι νέοι Έλληνες Μετανάστες

Ελληνόπουλα αναζητούν την αξιοκρατία εκτός Ελλάδας.


