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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΣ
19 Φεβρουαρίου 2017

Ε
ίναι να απορεί κανείς
βλέποντας τους Ευ-
ρωπαίους πολιτικούς

ηγέτες στην τηλεόραση... Πλατιά χαμόγελα,
εναγκαλιασμοί, συχνά και φιλιά, αέρα μεγάλων
προσωπικοτήτων που επιτελούν σπουδαία
έργα.

Από που αντλούν όλοι αυτοί οι κύριοι την
αισιοδοξία και δύναμη που επιδεικνύουν; Aς
το αναλύσουμε...

Η βαθμιαία υποβάθμιση της Ευρ. Ένωσης
Μήπως η Ένωση των Χωρών στις οποίες

ηγούνται ενισχύει την διεθνή θέση της και το
αγνοούμε; 

Όχι βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει συ-
νεχώς σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια, χάνει το
τρένο του εκσυγχρονισμού, χάνει σε προοπτική,
και, υποβαθμίζεται διεθνώς όλο και πιο πολύ... 

Πέραν τούτων εμφανίζει στην πολιτική σκηνή
της, κόμματα και μορφώματα επικίνδυνα που
δυναμώνουν διαρκώς, καθώς πλατιά στρώματα
του πληθυσμού της φτωχοποιούνται...

Επίδειξη αισιοδοξίας και επιστημονική πενία
Αφού λοιπόν τα πράγματα δεν είναι καθόλου

καλά στην Ευρώπη, θα μπορούσε κανείς να
υποθέσει ότι οι ηγέτες της έχουν υποστεί
ομαδική παράκρουση.

Ακούσαμε δηλώσεις ότι ο γεωγραφικός
προσδιορισμός κάθε χώρας, δεν αποτελεί τον
κύριο λόγο της οικονομικής στάθμης της... 

Χωρίς βέβαια πάντα να εξαιρούμε τις δικές
μας ευθύνες για την κατάσταση που περιήλ-

θαμε.
Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών αναρωτιούνται

γιατί μας κακοφαίνεται εμάς των Ελλήνων η
βουλγαροποίηση της Χώρας μας, αφού και
αυτή είναι μία βαλκανική χώρα!... Η υποκρισία
είναι ο φόρος τιμής που πληρώνει η κακία
στην αρετή, έχει κάποτε παρατηρήσει ο γνω-
στός Λα Ρος Φουκώ... Υποκρίνεται λοιπόν η
τρόικα  ότι αγνοεί πως στην ίδια γεωγραφική
περιοχή υπάρχουν χώρες πολύ διαφορετικής
οικονομικής στάθμης, -γιατί αυτή η τελευταία
καθορίζεται από πολλούς άλλους παράγοντες
ιστορικούς, κοινωνικοπολιτικού συστήματος,
κοινωνικοπολιτικούς και άλλους... Μήπως θα
πρέπει να της ζητήσει συγνώμη η Κίνα, που
δεν επιβεβαίωσε την “σπουδαία” άποψή του
ΔΝΤ και δεν παρέμεινε καθυστερημένη στην

κεντρική και νότια Ασία, αυξάνοντας το μέσο
ΑΕΠ της από 20% του μέσου παγκοσμίου το
1970, σε 220% σήμερα; Ή μήπως να  ζητήσει
συγνώμη η Ιρλανδία που από φτωχή χώρα
στην ΕΟΚ, παλιότερα, σήμερα έχει υψηλότερο
μέσο ΑΕΠ από αυτό της Βρετανίας;

Συμφέροντα
Επιθυμούν λοιπόν να μας καταστήσουν υπό-

δουλους μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης..
Αποκαλύπτεται ακόμη ο στόχος της εύσχημης
ιδιοποίησης των πλούσιων κοιτασμάτων, υδρο-
γονανθράκων που διαθέτουν οι θάλασσές
μας... Έχουνε γνώση οι φύλακες“κύριοι” και
δεν θα αφήσουν να ευοδωθούν τα σχέδιά
σας...

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Νέος Αρχηγός ΓΕΣ ο Αντγος Αλκιβιάδης Στεφανής

Κύριε Αρχηγέ,

Κατόπιν της αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού,

σας συγχαίρει για την επιλογή σας και σας εύχεται καλή

επιτυχία στο δύσκολο έργο σας με υγεία και δύναμη.

Η Ε.Α.Α.Σ. θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειές σας

καθώς και σε αυτή της διατήρησης των άρρηκτων δεσμών

των ε.ε με τα ε.α. Στελέχη του Σ.Ξ.

Με εξαιρετική τιμή

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

Ο Πρόεδρος

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

Το πλήρες βιογραφικό του νέου Α/ΓΕΣ στη σελίδα 2

Περισσεύει η υποκρισία



Αγαπητοί συνάδελφοι και εκλεκτά μέλη
των οικογενειών των εκλιπόντων συνα-
δέλφων, εν όψει των εκλογών της ΕΑΑΣ
για μία ακόμη φορά θέλω να τονίσω ότι

η υπόθεση της ΕΑΑΣ είναι υπόθεση όλων μας και όχι μόνο
των υποψηφίων, προς τους οποίους εύχομαι καλή επιτυ-
χία.

Ο καθοριστικός παράγων όπως κατ’ επανάληψη μέσω
της Ε.Η. αλλά και σε κάθε ευκαιρία έχω τονίσει, είναι η ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗ, η οποία πρέπει να είναι εντυπωσιακή. Εάν στις
εκλογές ψηφίζουν όλοι οι δυνάμενοι να ψηφίσουν, τότε και
οι διάφοροι παράγοντες θα επανακαθορίσουν την στάση
τους απέναντί μας.

Τα Στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. (ε.ε.-ε.α.) ανήκουν στο έθνος
το οποίο υπηρέτησαν και υπηρετούν ευόρκως και απαιτούν
από τους κρατούντες αντιμετώπιση με βάση την προσφορά
τους και όχι ως ΠΑΡΕΙΕΣ για την κάλυψη των κενών του
προϋπολογισμού. 

Η θέση της ΕΑΑΣ σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που την
διέπει είναι υπερκομματική και έτσι πρέπει να διατηρηθεί,
ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου.

Επίσης κατόπιν παραπόνων που διατυπώνονται προφορικώς

και ανωνύμως και που αφορούν στο Κυλικείο (Λέσχη) Πα-
πάγου, σας ενημερώνω υπεύθυνα ρητά και κατηγορηματικά
ότι:

Το θέμα αφορά στο ΜΤΣ το οποίο με απόφασή του, δεν
παρέτεινε/ανανέωσε την σύμβαση παραχώρησης προς την
ΕΑΑΣ παρά τα επανειλημμένα εγκαίρως και εμπροθέσμως
υποβληθέντα αιτήματά μας. 

Η απόφαση του ΜΤΣ αναφέρει ότι δεν παραχωρεί το
ακίνητο ιδιοκτησίας του (ΜΤΣ-ΕΛΟΑΣ) επί σκοπώ αξιοποίησής
του από το ίδιο.

Προς το σκοπό εξευρέσεως λύσεως πραγματοποιήθηκε
συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΑΑΣ με υπηρεσιακούς
παράγοντες του ΜΤΣ (παρουσία Προέδρου και Γεν. Διευ-
θυντού) η οποία όμως απέβη άκαρπη καθόσον το ΜΤΣ
εμμένει στην απόφασή του.

Κατόπιν αυτών το ΜΤΣ άσκησε αγωγή εξώσεως της ΕΑΑΣ
από το εν λόγω ακίνητο. Η αγωγή εξετάστηκε 1/12/2016
και αναμένουμε την απόφαση του Δικαστηρίου.

Ο εκμισθωτής του εν λόγω ακινήτου έχει ενημερωθεί
από τον Ιούλιο του 2015, ότι η σύμβαση παραχώρησης δεν
έχει εγκριθεί από το ΜΤΣ και ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το
μίσθιο. Στην Ε.Η. είχε δημοσιευθεί και σχετική ανακοίνωση
για το θέμα.

Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια.

Για το ΔΣ της ΕΑΑΣ
Υπτγος Ευάγγελος Δανιάς

EΘNIKH HXΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20172ενημέρωση

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

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

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

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

δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά

Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268 
Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

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

και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

- Υπτγος (ΔΒ) ε.α. ΣΣΕ/1948 Κυριάκος
Κυριακού. Απεβίωσε στις 13/1/17 και εν-
ταφιάσθηκε στις 14/1/17 στο Κοιμητήριο
Παπάγου. Τον προέπεμψε εις Κύριον ο ε.τ.
Ταξχος Γεώργιος Ροδόπουλος.

- Αντγος ε.α. Μακαρέλης Αθανάσιος του
Αργυρίου. Απεβίωσε στις 2/1/17 και εντα-
φιάσθηκε στις 5/1/17 στα Πεντεόρια Φθιώ-
τιδος.

- Αντσχης ε.α. Καϊμενόπουλος Θωμάς
του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 4/1/17 και εν-
ταφιάσθηκε στις 7/1/17 στο 3ο Νεκροτα-
φείο.

- Λχγος (ΤΘ) ε.α. Σεϊντής Ευγένιος του
Γρηγορίου. Απεβίωσε στις 26/12/16 και
ενταφιάσθηκε στις 28/12/16 στο Κοιμητήριο
Αμαρουσίου.

- Υπτγος (ΜΧ) ε.α. Τσιάμης Γεώργιος.
Απεβίωσε στις 16/1/17 και ενταφιάσθηκε
στις 17/1/17 στο Ανεμοχώρι Ηλείας.

- Υπτγος ε.α. Κάγκος Αριστείδης. Απεβίωσε
στις 15/1/17 και ενταφιάσθηκε στις 17/1/17
στο χωριό Κάπη Λέσβου.

- Υπλγος (ΜΖ) ε.α. Χατζηλάμπρου Αλέ-
ξανδρος του Σταματίου. Απεβίωσε στις
26/12/16 και ενταφιάσθηκε στις 27/12/16

στο Κολυμπάρι Χανίων.
- Ανχης (ΠΒ) ε.α. Κουλιζάκης Νικόλαος

του Νικολάου. Απεβίωσε στις 28/12/16 και
ενταφιάσθηκε στις 29/12/16 στον Ι.Ν. Πα-
ναγιάς Μαρμαρά Χανίων.

- Υπτγος ε.α. Στεφανογιάννης Ιωάννης
του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 5/1/17 και
ενταφιάσθηκε στις 6/1/17 στη Ξάνθη.

- Ταξχος ε.α. (ΠΒ) Γιαννημάρας Διονύσιος.
Απεβίωσε στις 3/1/17 και ενταφιάσθηκε
την επόμενη στο κοιμητήριο Βούλας.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Ημερομηνία Γεννήσεως: 7 Οκτωβρίου 1959
Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα
Εκπαίδευση: Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-

πίδων (ΣΣΕ) Τάξης 1982 (Ανθυπίλαρχος). Παρακολούθησε
όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία Εκπαίδευσης Αξιωματικών
Τεθωρακισμένων. Παρακολούθησε το Προκεχωρημένο
Σχολείο Αξιωματικών Τεθωρακισμένων στις ΗΠΑ (Army
Armor School, Fort Knox, Kentucky). Αποφοίτησε από την
Ανωτάτη Σχολή Πολέμου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εθνι-
κής Αμύνης. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Εθνικής
Άμυνας (National Defense University-NDU) στην Ουάσιγ-
κτον των ΗΠΑ όπου απέκτησε MBA σε «Στρατηγικές Ασφα-
λείας».

Σταδιοδρομία
3 Μαρτίου 2016 - σήμερα: Διοικητής Γ’ΣΣ/NRDC-GR, κα-

τόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ.
2015-2016: Διευθυντής του Δ’ Κλάδου στο ΓΕΣ

(ΓΕΣ/ΔΔ’Κ).
2014-2015: Διοικητής της 95ης ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ».
2012-2014: Διευθυντής του Δ’ Κλάδου στο ΓΕΣ

(ΓΕΣ/ΔΔ’Κ).
2011 - 2012: Διοικητής της XXIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρ-

χίας «ΔΟΡΥΛΑΙΟ».
2010 - 2011: Διευθυντής στη Διεύθυνση Αμυντικού Σχε-

διασμού και Προγραμματισμού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΑΣΠ).
2009 - 2010: Υποδιοικητής της 50ης Μηχανοκίνητης Τα-

ξιαρχίας Πεζικού «ΑΨΟΣ».

2008 - 2009: Πανεπιστήμιο
Εθνικής Άμυνας (National De-
fense University-NDU) στην
Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

2007 - 2008: Επιτελάρχης
στην XXIII Τεθωρακισμένη Τα-
ξιαρχία «ΔΟΡΥΛΑΙΟ».

2005 - 2007: Διευθυντής
Γραφείου Μετεξέλιξης των
Ενόπλων Δυνάμεων στο
ΓΕΕΘΑ.

2002 - 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της Ελληνικής
Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο Διεθνές Στρατιωτικό
Επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

2000 - 2002: Υπασπιστής Στρατού Ξηράς του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

1998 - 2000: Διοικητής 98ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμά-
των.

Προγενέστερες Θέσεις: Εκπαιδευτής στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων. Διοικητής Ουλαμού και Ίλης σε Μονά-
δες Τεθωρακισμένων καθώς και επιτελικές θέσεις Σχημα-
τισμών.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
Μετάλλια: Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα

για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύ-
σεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ νέου Α/ΓΕΣ Αντγου Αλκιβιάδη Στεφανή



EΘNIKH HXΩΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 3 εκλογές

Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 19 Φεβρουαρίου 2017

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 73 ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 73 ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3 Αντιστράτηγος ε.α. (ΤΧ) ΣΣΕ 80 ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
4 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 85 ΧΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 75 ΒΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 Υποστράτηγος ε.α. (ΕΜ) ΣΣΕ 81 ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 83 ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 83 ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
5 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 84 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 75 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Αντιστράτηγος ε.α. ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Συνταγματάρχης ε.α. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 81 ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 Αντιστράτηγοςε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 74 ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
3 Υποστράτηγος ε.α. (ΕΜ) ΣΣΕ 81 ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΜΧ) ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΔΒ) ΣΣΕ 95 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 81 ΚΑΠΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΠΖ) ΣΜΥ 73 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 83 ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
9 Συνταγματάρχης ε.α. (ΤΘ) ΣΣΕ 87 ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ
10 Υπολοχαγός ε.α. (Γ) ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
11 Ανθυπολοχαγός ε.α. (ΑΣ) ΣΜΥ 88 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ
12 Συνταγματάρχης ε.α. (ΕΜ) ΣΣΕ 81 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 75 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14 Συνταγματάρχης ε.α. (ΥΓ) ΤΣΕΡΠΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 61 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16 Ταξίαρχος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 81 ΧΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 Αντιστράτηγος ε.α. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
2 Αστυνομικός Υπδντής ε.α. ΝΤΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3 Υποστράτηγος ε.α. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4 Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ./ΕΑΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ./ΕΑΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

Σημείωση: Οι Υπτγος (ΤΧ) ε.α. Κατσαρός Σπυρίδων και Ανχης (Γ) ε.α Λίγκας Κωνσταντίνος με ηλεκτρονικό μήνυμα και αναφορά

αντίστοιχα απέσυραν τις υποψηφιότητές τους.

Κύριε Πρόεδρε,
Στο φύλλο του μήνα Οκτωβρίου 2016 της εφημερίδας

“ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ” δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΑΑΣ, με την οποία καθορίζονται οι λεπτο-
μέρειες των αρχαιρεσιών, που αποφασίστηκε να πραγμα-
τοποιηθούν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017.

Η επίτευξη του σκοπού της Ένωσης, όπως καθορίζεται
στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 1171/1972 (ΦΕΚ 82Α’), προϋποθέτει
την προσπάθεια και την ενεργή συμμετοχή όλων των
μελών της και την προσέλευσή τους στις αρχαιρεσίες, δε-
δομένου ότι η αποχή φανερώνει κόπωση, απογοήτευση
και έντονη διαμαρτυρία για τη γενική κατάσταση της λει-
τουργίας αυτής.

Η ΕΑΑΣ αποτελεί τη μοναδική ένωση προσώπων με μέλη
διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και πέτυχε να πα-
ρεμβαίνει συσπειρωμένη για την προάσπιση και τη διεκδίκηση
των δίκαιων και νόμιμων αιτημάτων τους. Σήμερα δε, απαι-
τείται η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα, ομοψυχία, σύμπνοια,
αλληλεγγύη και συλλογική προσπάθεια, για να συνεχίσει
με συνέπεια και υπευθυνότητα τις πάσης φύσεως ενέργειες
και δραστηριότητες.

Η Ένωση είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και
λειτουργεί με θεσμικό νόμο, που ισχύει από το έτος 1972
με μόνη τροποποίηση και συμπλήρωση τον τρόπο εκλογής
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν προβλέπεται
Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο ελέγχου, αλλά δι-
οικητική υπαγωγή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω
ΓΕΣ, με συνέπεια η οποιαδήποτε πρωτοβουλία, ενέργεια,
δραστηριότητα και συλλογική προσπάθεια προώθησης των
δίκαιων αιτημάτων των μελών να τελεί υπό τη διακριτική
ευχέρεια και δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης του Υπουρ-
γού.

Βέβαια η νομοθετική αναθεώρηση-τροποποίηση του θε-
σμικού πλαισίου είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του
και την καλύτερη προσαρμογή προς τους κανόνες  και
αρχές λειτουργίας των συνδικαλιστικών φορέων. Πλην
όμως η ΕΑΑΣ δεν πάσχει εξαιτίας της νομοθεσίας αυτής,
ούτε φταίει ο νόμος, που άντεξε σαράντα και πλέον χρόνια
για τις δικές μας αμφισβητήσεις και παθογένειες. Αντίθετα
αυτό που καταρρακώθηκε και περιφρονείται είναι το κύρος
και η αξιοπρέπεια των συναδέλφων με την ίδρυση, οργάνωση
και λειτουργία καθημερινά νέων ενώσεων προσώπων.
Γέμισε η κοινωνική τάξη των αποστράτων αξιωματικών
ενώσεις, συνδέσμους και ομοσπονδίες με ομιχλώδεις και
ασαφείς σκοπούς και αποστολές. Η σημερινή πραγματικότητα
απαιτεί συσπείρωση, συνεργασία και κοινή προσπάθεια και
σύμπνοια προς αποκατάσταση του κύρους και της υπερη-
φάνειας μας, που έχουν πληγωθεί.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας, οι
προσπάθειες και οι ενέργειες για τη βελτίωση της κοινωνικής
μας τάξης, πρέπει να είναι ενιαίος, κοινός και αδιαίρετος “Η
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ” και χωρίς ταμπέλες, τίτλους, επετηρίδα,
προνόμια και διακρίσεις. Στόχος μας παραμένει να κτίσουμε
μια αξιόλογη θεσμική και στέρεη ένωση, η οποία θα παρα-
κολουθεί, ενεργεί και προωθεί με υπευθυνότητα και σοβα-
ρότητα τις μερικές και συνολικές εκείνες επιλογές, που ευ-
νοούν ή επηρεάζουν τα συμφέροντα των στελεχών, σε
ενέργεια και αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αν δεν ενωθούμε όλοι κάτω από την στέγη της ΕΑΑΣ,
όπως αυτό συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες ενώσεις των
άλλων κοινωνικών τάξεων, η Ένωση δεν θα αποκτήσει
ποτέ το απαιτούμενο κύρος και δυναμική, για να μπορεί
αξιόπιστα να προβάλλει, να διεκδικεί, να απαιτεί και να επι-
τυγχάνει την ικανοποίηση των πολλών νόμιμων και δίκαιων
αιτημάτων μας, τα οποία από χρόνια ταλανίζουν τους απο-
στράτους αξιωματικούς και η Πολιτεία συστηματικά και

διαχρονικά, τα αγνοεί και πολλές φορές τα οξύνει περισσό-
τερο. Μην περιμένουμε την έξωθεν στήριξη και αναγνώριση,
όταν εμείς οι ίδιοι υποσκάπτουμε και αμφισβητούμε την
ΕΑΑΣ η λειτουργία της οποίας πρέπει να υπερβαίνει τα
στενά όρια μιας συντεχνιακής οργάνωσης και συνδικαλιστικής
πρακτικής.

Επιτέλους, ας ξεπεράσουμε αντιλήψεις και ενέργειες
διαφόρων ειδών, που σε κάποιο βαθμό καταδυναστεύουν,
κατακερματίζουν, αφαιρούν και δεν προσθέτουν στις προ-
σπάθειες της Ένωσης για τη βελτίωση των όρων και των
συνθηκών διεκδίκησης των αιτημάτων μας.

Πιστεύουμε ότι η Ένωση και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και συνέπεια να ενεργεί και
να δραστηριοποιείται για την προάσπιση των δίκαιων και
νόμιμων αιτημάτων μας και για τη βελτίωση της κοινωνικής
μας τάξης.

Σήμερα, ας κυριαρχήσει το σύνθημα “κανένας απόστρατος
αξιωματικός να μη μείνει μακριά από την ΕΑΑΣ και να μην
απουσιάσει από τις αρχαιρεσίες”/

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Με τιμή

Νικόλαος Ζαρκάδας
Υποστράτηγος ε.α.

Βαδίζοντας προς

τις Αρχαιρεσίες

της ΕΑΑΣ

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Yποστράτηγος ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.



EΘNIKH HXΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20174εκλογές

ΠINAKAΣ «A» Kατανομής εκλογέων ΛEKANOΠEΔIOY ATTIKHΣ σε εκλογικά τμήματα (E.T)

α/α    XΩPOΣ                                   ΔIEYΘYNΣH              EKΛOΓIKO       Ποιοί ψηφίζουν σε κάθε Eκλογικό Tμήμα (ET) με βάσει τους τρεις (3) πρώτους

         ΨHΦOΦOPIAΣ                                                     TMHMA (ET)     αριθμούς του Tαχυδρομικού Kώδικα (TK) της κατοικίας τους

1.       KENTPIKA                        Xαρ. Tρικούπη 18A             1ο            TK 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-115

         ΓPAΦEIA EAAΣ                                                            2ο            TK 111-112-117

                                                                                           3ο            TK 113-114-116-118-119

                                                               

2.       ΠOΛEMIKO                              Pιζάρη &                     1ο            TK 161-162-163-164-165-166-167-168-169

         MOYΣEIO                               Bασιλίσσης                   2ο            TK 170-171-172-173-174-175-176-177-178

                                                          Σοφίας                      3ο            TK 157-158-159-154-151

                                                                                           4ο            TK 141-142-143-144-145-146-147-148

                                                                                           5ο            TK 180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199

                                                                                           6ο            TK 121-122-123-124-125-126-127-128-129-131-132-133-134-135-136-137-138-139

3.       ΛEΣXH AΠOΣTPATΩN              Λάσκου 62                   1ο            TK 155-156 με αρχικά επωνύμου από A έως MAP

         AΞ/KΩN ΠAΠAΓOY            (Πλ. Aγ. Γεωργίου)             2ο            TK 155-156 με αρχικά επωνύμου από MAΣ έως Ω

4.       ΣXOΛIKO ΣYΓKPOTHMA          Eπί της οδού                 1ο            TK 153

         ΠAΠAΓOY                         Kύπρου (έναντι I.N.            2ο            TK 152

                                                      Aγ. Σκέπης)

ΠINAKEΣ KATANOMHΣ TΩN ΨHΦOΦOPΩN ΣE EKΛOΓIKA TMHMATA
Tα μέλη της ENΩΣHΣ στις εκλογές της 19ης ΦEBPOYAPIOY 2017 για ανάδειξη NEOY

Διοικητικού Συμβουλίου, θα ψηφίσουν όπως παρακάτω:
1. Tα μέλη που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Aττικής θα ψηφίσουν στα Eκλογικά

Tμήματα, όπως ο παρακάτω πίνακας «A». H κατανομή έγινε με βάση τους τρεις (3)

πρώτους αριθμούς του Tαχυδρομικού Kώδικα της κατοικίας.
2. Tα μέλη των Παραρτημάτων θα ψηφίσουν σε Eκλογικά Tμήματα ένα ή περισ-

σότερα, που θα οργανώσουν τα Παραρτήματα στην έδρα τους, όπως ο παρακάτω
πίνακας «B».

1.     AΓPINIO         AITΩΛ/NIAΣ           ΔAΓKΛH 26                         30100           26410 34033
2.    AΛEΞ/ΠOΛH   EBPOY                   14ης MAΪOY 1                    68100           25510 23105
3.     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ    ΕΒΡΟΥ                      Λ.Α.Φ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ         68300           25530 26931
4.     AΘHNA          ATTIKHΣ                 XAP. TPIKOYΠH 18A           10679           210 3633797-
                            (KENTP.)                                                                             3621410 (FAX)
5.     APTA              APTAΣ                   ΣOΛΩMOY 5                       47100           26810 22051
6.     BEPOIA          HMAΘIAΣ               16ης OKTΩBPIOY 1            59100           23310 27463
7.     BOΛOΣ           MAΓNHΣIAΣ           APΓONAYTΩN 49                38333           24210 28902
8.     ΓPEBENA       ΓPEBENΩN            ΠAYΛOY MEΛA 15              51100           24620 24430
9.     ΔPAMA          ΔPAMAΣ                BEPΓINAΣ 114-116             66100           25210 25656
10.   EΔEΣΣA          ΠEΛΛHΣ                ΔHMOKPATIAΣ 39               58200           23810 21141
11.   HPAKΛEIO      HPAKΛEIOY            KAPTEPOY & 1866 82        71201           2810 286598
12.   ΘEΣ/NIKH       ΘEΣΣAΛONIKHΣ      NIKHΦOPOY ΦΩKA 1          54621           2310 234211
13.   IΩANNINA      IΩANNINΩN           N. ΠAΠAΔOΠOYΛOY 8         45444           26510 27144
14.   KABAΛA         KABAΛAΣ               ΔΑΓΚΛΗ 8                           65403           2510 229335
15.   KAΛAMATA     MEΣΣHNIAΣ           Λ. ΣIΔHP. ΣTAΘMOY 19       24100           27210 97400
16.   KAPΔITΣA       KAPΔITΣAΣ             KOΛOKOTPΩNH 1               43100           24410 29503
17.   KAΣTOPIA       KAΣTOPIAΣ            ΔOYKA ΣAXINH 1                52100           2467 027887
18.   KATEPINH      ΠIEPIAΣ                 EIPHNHΣ 9                         60100           23510 30212
19.   KEPKYPA        KEPKYPAΣ             MANTZAPOY 44                  49100           26610 43439
20.   KIΛKIΣ            KIΛKIΣ                    APIΣTOTEΛOYΣ 24              61100           23410 27234
21.   KOZANH         KOZANHΣ              EΠIΣK. BENIAMIN 14           50100           24610 40206
22.   KOMOTHNH    POΔOΠHΣ              AΠOΣT. ΣOYZOY 14             69100           25310 24478
23.   KOPINΘOΣ      KOPINΘIAΣ            Λ.Α.Φ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ               20100           27410 23568

24.   ΛAMIA            ΦΘIΩTIΔAΣ            ΠΛATEIA ΛAOY 3                 35100           22310 27854
25.   ΛAPIΣA           ΛAPIΣAΣ                MANΔHΛAPA 3                   41222           2410 623189
26.   ΛΗΜΝΟΣ        ΛΕΣΒΟΥ                 ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΟΥ 41           81400           22540 26300
27.   MYTIΛHNH     ΛEΣBOY                 IAKΩBIΔOY 1                      81100           22510 46301
28.   NAYΠΛIO        APΓOΛIΔAΣ            OΘΩNOΣ 4                         21100           27520 29037
29.   ΞANΘH           ΞANΘHΣ                BENIZEΛOY 54-60              67100           25410 25425
30.   ΠAΠAΓOΣ       ATTIKHΣ (ANAT.)    ΛAΣKOY 62                         15669           210 6512378
31.   ΠATPA           AXAΪAΣ                  ΓEPOKΩΣTOΠOYΛOY 24      26221           2610 275719
32.   ΠPEBEZA       ΠPEBEZHΣ             Π. TΣAΛΔAPH & ΣΠHΛIAΔOY     48100           26820 28130
33.   ΠYPΓOΣ          HΛEIAΣ                  ΠΛ. KAPAΓIΩPΓA                 27100           26210 22660
34.   PEΘYMNO      PEΘYMNOY           44ου ΣYNTAΓMATOΣ 6        74100           28310 29423
35.   POΔOΣ           ΔΩΔEKANHΣOY      EMΠ. KENTPO ΦΩKIAΛH     85100           22410 31491
36.   ΚΩΣ               ΔΩΔEKANHΣOY      Λ.Α.Φ.ΚΩ                            85300            2242025065
37.   ΣΑΜΟΣ           ΔΩΔEKANHΣOY      Λ.Α.Φ.ΣΑΜΟΥ                     83100           22730 83681
38.   ΣΠΑΡΤΗ         ΛΑΚΩΝΙΑ               Λ.Α.Φ. ΣΠΑΡΤΗΣ                 23100           27310 25099
39.   ΣAΛAMINA     ΠEIPAIΩΣ               Λ. ΦANEPΩMENHΣ 33        18900           210 4658813
40.   ΣEPPEΣ          ΣEPPΩN                KΩN/ΠOΛEΩΣ 6                  62122           23210 23405
41.   ΣYPOΣ            KYKΛAΔΩN            ΘYMAT. ΣΠEPXEIOY 17       84100           22810 80838
42.   TPIKAΛA         TPIKAΛΩN             AΣKΛHΠIOY 20                   42100           24310 29376
43.   TPIΠOΛH        APKAΔIAΣ              OPXOMENOY 6                   22100            2710 37024
44.   ΦΛΩPINA       ΦΛΩPINAΣ             Π. MEΛA 106                     53100           23850 22668
45.   XAΛKIΔA         EYBOIAΣ                IΦIΓENEIAΣ 2                      34100           22210 26543
46.   XANIA            XANIΩN                 HP. ΠOΛYTEXNEIOY 34       73132           28210 43111
47.   XIOΣ               XIOY                      11ης NOEMBPIOY 22         82100           22710 27315

ΠINAKAΣ «B» Eκλογικά τμήματα Παραρτημάτων EAAΣ

α/α   EΔPA            ΠAP/MA NOMOY                  ΔNΣH                      T.K.               THΛEΦΩNO α/α   EΔPA            ΠAP/MA NOMOY                  ΔNΣH                      T.K.               THΛEΦΩNO

Παρατηρήσεις:

Eάν για κάποιο μέλος μας δεν αναγράφεται ο ταχυδρομικός κώδικας της κατοικίας του θα ψηφίσει το 6ο Eκλογικό Tμήμα του Πολεμικού Mουσείου

Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο της θέσεως που υπηρετούσαν, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
με την επίδειξη του δελτίου της Στρατιωτικής ταυτότητας, καθόσον ως εν αποστρατεία Αξκοι και μερισματούχοι του ΜΤΣ είναι μέλη της ΕΑΑΣ.Σημείωση

Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 19 Φεβρουαρίου 2017
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Αγαπητοί Φίλοι και συνάδελφοι και Αξιότιμα Μέλη
της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων,στις προ-
σεχείς εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ της
Ε.Α.Α.Σ .θα είμαι εκ νέου  υποψήφιος  για την θέση του
Πρόεδρου.

Η απόφασή μου αυτή εδράζεται, στην αγάπη σας,
αλλά και στην ηθική υποχρέωσή μου έναντι όλων
υμών, οι οποίοι στις εκλογές του 2011 & 2014 με τιμή-
σατε με την εμπιστοσύνη σας. 

Εφόσον εκλεγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι με το ίδιο
πάθος και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, προς
όλες(ους) σας (εν ενεργεία, εν. αποστρατεία αξκούς
του Σ.Ξ. και Σ.Α-καθώς και για τις Οικογένειες Εκλιπόν-
των συναδέλφων), όπως έκανα και κατά την διάρκεια
της ενεργού υπηρεσίας μου, αλλά και κατά το διά-
στημα της επί καθημερινής βάσεως 6ετούς θητείας
μου στην ΕΑΑΣ. 

Ο ι υποχρεώσεις μου ως Προέδρου δεν μου επιτρέ-
πουν να περιέλθω όλα τα παραρτήματα της ενώσεως
αν και το επιθυμώ πολύ. Δεν υπόσχομαι γιατί δεν ται-
ριάζει στον χαρακτήρα μου. Την μόνη υπόσχεση που
δίνω στο εαυτό μου και κατ’ επέκταση σε όλους σας
είναι, ότι θα προσπαθώ πάντοτε για το καλύτερο.

Στην εκλογική διαδικασία κατέρχομαι μόνος, χωρίς
ομάδα, γιατί αυτό αποκλείεται από την νομοθεσία που
διέπει την Ε.Α.Α.Σ. Ελπίζω να επιλέξετε  τους καλύτε-
ρους και τους ικανότερους. 

Στις προσεχείς εκλογές πρέπει η συμμετοχή, ασχέ-
τως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου να είναι
εντυπωσιακή, γιατί απ’ αυτήν καθορίζεται και η στάση
των αρμοδίων άλλωστε «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» είναι το
σύνθημά μας, άλλο να ψηφίζουν 6.000 και άλλο
30.000.Αν στις εκλογές συμμετέχουμε πολύ μαζικά, να
είστε βέβαιοι ότι θα τύχουμε άλλης συμπεριφοράς από
τους καθ’ ύλη αρμοδίους. Ευελπιστώ ότι σ’ αυτές τις
εκλογές η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη αυτής του
2014, πράγμα που θα καταστήσει την Ε.Α.Α.Σ , ποιο  ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΗ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ, αλλά και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ των
πάσης φύσεως θεμάτων που μας απασχολούν.                                  

ΟΧΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Δύναμη της Ε.Α.Α.Σ. είναι το κοινό ψηφοδέλτιο,
βάσει του οποίου αποκλείονται ομαδοποιήσεις και ο

κομματισμός. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, το αποτέλεσμα των εκλογών

πρέπει να είναι εντυπωσιακό από πλευράς συμμετοχής
και προϊόν ελεύθερης βούλησης, καθόσον η ένωση
είναι πέρα και πάνω από τα κόμματα και όχι προϊόν
συμφωνίας ή συναλλαγής κάτι που δεν ταιριάζει στα
στελέχη των ΕΔ & των ΣΑ.

Τέλος στην διαδικασία των εκλογών, κατέρχομαι
ανεξάρτητος και ζητώ την ψήφο σας, δεν τολμώ να
σας υποδείξω ποιούς να ψηφίσετε, ψηφίστε τους κατά
την κρίση σας καλύτερους, που με την καθημερινή
τους παρουσία θα δώσουν την ώθηση που όλοι μας
επιζητούμε και εφόσον εκλεγώ Πρόεδρος θα έχω αγα-
στή συνεργασία με όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Με βάσει όσα προανέφερα εφόσον εκλεγώ  βάσει
της 6ετούς προσφοράς μου, των γνώσεών μου και
των εμπειριών μου θα εργάζομαι χωρίς καμία ιδιοτέ-
λεια  για το κοινό καλό.

Ξέρετε ποιος είμαι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ προκειμένου
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να προσδώσουμε στην ΕΝΩΣΗ το ΚΥΡΟΣ και
την ΑΙΓΛΗ που της αναλογεί, αλλά και  για να αντλήσω
νέες δυνάμεις για να σας υπηρετώ.

Τέλος στη σύντομη επιστολή δεν θα ήθελα να απα-
ριθμήσω  προεκλογικές υποσχέσεις. 

Η θέση του  Προέδρου είναι θέση ανιδιοτελούς προ-
σφοράς προς τα μέλη της ΕΑΑΣ και σταθερή και αμε-
τακίνητη θέση μου είναι η ΕΑΑΣ υπεράνω και έξω από
τα πολιτικά κόμματα.

Φιλοδοξώ να καταστήσω την Ένωση, ΘΕΜΑΤΟΦΥ-
ΛΑΚΑ των συμφερόντων ΟΛΩΝ μας (ε.ε-ε.α –οικογέ-
νειες εκλιπόντων) αλλά και ΙΣΧΥΡΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ -
ΔΙΕΚΔΕΙΚΗΤΙΚΗ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ 
και ΤΗΝ ΑΙΓΛΗ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Α.Α.Σ.

“Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ”
Με τα δέοντα προς όλους σας.

Ειλικρινά υμέτερος. 
Υποστράτηγος Ευάγγελος Ν. Δανιάς
Πρόεδρος & Υποψήφιος Πρόεδρος 

της ΕΑΑΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ο Υπτγος (ΠΒ) Ευάγ-
γελος Ν. Δανιάς, γεν-
νήθηκε το έτος 1949
στην Καμαρούλα του
Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Αποφοίτησε από το
Παπαστράτειο Γυμνά-
σιο Αρρένων Αγρινίου,
το έτος 1967. Εισήλθε
στην Σ.Σ.Ε το 1969 από
την οποία εξήλθε την

26 Ιουλ. 1973 ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πυρο-
βολικού.

Αποφοίτησε από όλα τα σχολεία του όπλου του
και την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (Α.Σ.Π) με επίδοση
λίαν καλώς.

Αποφοίτησε από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου
του Αίμου το έτος 1988, ομιλεί την Βουλγάρικη
γλώσσα.

Υπηρέτησε σε μονάδες και επιτελεία ανάλογα
του εκάστοτε βαθμού του. Ως επιτελής υπηρέτησε
στην ΧΙΙ Μεραρχία, στον Α.Ο.Ο.Α, στο Γ.Ε.Σ και στο
Γ.Ε.ΕΘ.Α. Διοίκησε ως ταγματάρχης την 197 Α/Κ
Μ.Β.Π.

Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου
το 2004, πλήν όμως από την επομένη της απο-
στρατείας του ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία
και τοποθετήθηκε ως Δντής της κοινής γραμματείας
του Κ.Υ.Σ.Ε.Α, Σ.Α.Μ, Σ.Α.Γ.Ε, Σ.Π.Α.Κ.Σ, Θέση, στην
οποία υπηρετούσε από το 2001.

Είναι έγγαμος και έχει δύο τέκνα, Αξκούς του
Στρατού Ξηράς.

Yπτγος ε.α Δανιάς Ευάγγελος, 

Αντιπρόεδρος ΣΣΕ 1973

ΓΕΝΙΚΑ
Αγαπητά μέλη της ΕΑΑΣ, ,
Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες Στρατιωτικοί και

Αστυνομικοί, βάλαμε γερή πλάτη και εξουθενωθήκαμε
υπέρμετρα έναντι των λοιπών Ελλήνων για το ξεπέρασμα
της κρίσης.

Η πολιτεία αντί να αναγνωρίσει το έργο και την προ-
σφορά μας, σε πολλές περιπτώσεις μας εξέθεσε, σε
άλλες μας αμφισβήτησε και μας απαξίωσε, και τέλος
μας εξαθλίωσε οικονομικά με τα εις βάρος μας δυσβά-
στακτα οικονομικά μέτρα που πήρε.

Στα Εθνικά μας θέματα φαίνεται να δεχόμαστε πιέσεις
για αποδοχή ανεπίτρεπτων συμβιβασμών. 

Το έργο της ΕΑΑΣ, είναι δυσανάλογα μικρό τόσο της
δύναμής της όσο και των 

δυνατοτήτων της. 

Στην επόμενη τριετία ,λόγω των μνημονιακών υπο-
χρεώσεων και δεσμεύσεων, θα χρειασθεί να δοθούν
σκληροί αγώνες για την διεκδίκηση και εξασφάλιση
των συμφερόντων μας.

Στις 19 Φεβ πρέπει να εκλέξουμε Πρόεδρο της ΕΑΑΣ
εκείνον που γνωρίζει τα προβλήματα του κλάδου, έχει
ισχυρή θέληση και δύναμη να τα διεκδικήσει και λόγο,
προφορικό και γραπτό, να τα προβάλλει. .  

Τομές και δράσεις για τις οποίες ως πρόεδρος της
ΕΑΑΣ δεσμεύομαι είναι: 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
-Άμεση τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού

πλαισίου (ΝΔ1171/72) καθώς και κανονισμού λειτουργίας

με κύριες προβλέψεις:
-Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ΕΑΑΣ από τον

βαθμό του ανωτάτου.
-Ανάδειξη ΔΣ τοπικών παραρτημάτων με εκλογές.
-Καθιέρωση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.

-Σύγκλιση ετήσιας αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέ-
λευσης για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
-Σύνταξη νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας

όπου να προβλέπονται:
-Ίδρυση και οργάνωση σύγχρονου Γραφείου τύπου.
-Οργάνωση επί μονίμου βάσεως Γραφείου Νομικών

Θεμάτων.
-Δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για

θέματα υγείας, θανάτου, σύνταξης, κλπ, καθώς και
Τράπεζας Αίματος

-Συνεργασία με στρατιωτικούς οργανισμούς και ενώσεις
εξωτερικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ .
-Διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία όλων των

αποστρατευθέντων χωρίς την περικοπή του 60%  της
σύνταξης (Ν4387/2016)

- Αποκατάσταση όλων των αδικιών εις βάρος των
μελών της ΕΑΑΣ.

-Κατάργηση των ρυθμίσεων περί Χηρείας (Ν
4387/2016).

-Μελέτη σκοπιμότητας και δυνατότητας ίδρυσης οι-
κονομικού συνεταιρισμού, κατά τα πρότυπα της Συνε-
ταιριστικής Τράπεζας Στρατού-Αστυνομίας της Κύπρου.

-Εξασφάλιση έκπτωσης υπηρεσιών και προϊόντων

προς τα μέλη της ΕΑΑΣ από ιδιώτες και επιχειρήσεις,
καθώς και παροχή προτεραιότητας πρόσληψης προς
εργασία μελών ή τέκνων.

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ο Στέλιος Καστραν-
τάς  γεννήθηκε στην
Τρίπολη Αρκαδίας το
1950.Εισήλε στη Σχολή
Ευελπίδων το 1969 και
εξήλθε το 1973 ονο-
μασθείς Ανθυπολοχα-
γός  Πεζικού. Υπηρέ-
τησε  σε Μονάδες εκ-
στρατείας του όπλου
του καθώς και Σχημα-
τισμούς και Επιτελεία και θέσεις εξωτερικού. Είναι
απόφοιτος της Σχολής Πολέμου , της Σχολής
Εθνικής Αμύνης και πτυχιούχος της Παντείου. Από
το 2010,περίοδος κρίσης, δραστηριοποιείται ενεργά
σε πολλά επίπεδα προς την κατεύθυνση υποστή-
ριξης των συμφερόντων των αποστράτων. Φέρει
τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντιστρατήγου και
μιλάει Αγγλικά, Βουλγάρικα και Ρώσικα. Είναι παν-
τρεμένος με τη Θεανώ Γιανναρά  και έχει δύο
παιδιά και έναν εγγονό. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
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ΜΤΣ
-Εξυγίανση και επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων

και στοχευμένες εισηγήσεις για αύξηση των πόρων και
εσόδων του ταμείου.

-Τροποποίηση προβλέψεων Ν 4387/2016 (νόμος Κα-
τρούγκαλου) που αφορά στην κατάργηση πόρων καθώς
και στην επιβολή κρατήσεων στα έσοδα από τα ακίνητα
του ταμείου (άρθρα 47,49). 

-Ανακεφαλαιοποίηση των παρανόμως «κουρευθέντων»,
λόγω PSI, αποθεματικών.

ΕΚΟΕΜΣ
-Εξεύρεση περισσοτέρων πόρων.
-Ο ΕΚΟΕΜΣ να ΜΗΝ υπολογίζεται στην σύνταξη
-Διαχωρισμός ΕΚΟΕΜΣ από το ΜΤΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

417 ΝΙΜΤΣ, 401ΓΣΝΑ
-Προτεραιότητα εξέτασης και περίθαλψης των δι-

καιούχων. Ανώτατο όριο αναμονής 10 ημέρες.
-Βελτίωση και επέκταση των παρεχομένων ιατρικών,

υγειονομικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.
-Δημιουργία γραφείου αποστράτων εντός ΝΙΜΤΣ για

θέματα υγείας δικαιούχων.
ΑΟΟΑ-ΟΣΜΑΕΣ
-Συμμετοχή της ΕΑΑΣ τόσο στο ΔΣ του ΑΟΟΑ όσο και

του ΟΣΜΑΕΣ.
-Εξυπηρέτηση Μελών με νέα χαμηλότοκα δάνεια.
-Επίλυση του ζητήματος του Πικερμίου.
-Ρύθμιση μηνιαίων δόσεων δανείων ώστε να μην ξε-

περνάνε το 1/10 του πραγματικού εισοδήματος του
δανειολήπτη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
-Στενότερη συνεργασία τόσο με δευτεροβάθμιους

διεκδικητικούς φορείς  (ΠΟΣ, ΠΟΑΣΑ κ.α.) όσο και με
πρωτοβάθμιους (ΠΣΑΕΔ-ΣΑ,ΠΣΑΕΜΘ, κ.α) καθώς και με
όλους τους παρεμφερείς (Σύνδεσμοι Όπλων/Σωμάτων,
Τάξεων, Λέσχες κ.α)

Η ΕΑΑΣ πρέπει να ενώνει, να προσθέτει και να πολ-
λαπλασιάζει δυνάμεις και όχι να αφαιρεί να διαιρεί και
να διχάζει

ΚΥΡΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΑΣ
-Εξωστρέφεια της ΕΑΑΣ και συνεργασία  με πολιτι-

στικούς και επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο των ΕΔ (Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας
ΕΔ, Ακαδημία Στρατιωτικών Αναλύσεων, κ.α.) καθώς
και με ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της Χώρας, και
την Ακαδημία Αθηνών

-Ανάδειξη έργου φορέων και προσώπων με οργάνωση
διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και ημερίδων για πολιτιστικά

και επιστημονικά θέματα.
Οι δεσμοί Λαού-Στρατού είναι σήμερα περισσότερο

αναγκαίοι παρά ποτέ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Μοριοδότηση τέκνων για όλες τις Στρατιωτικές και

Αστυνομικές Παραγωγικές Σχολές.
-Δημιουργία οίκου/ων ευγηρίας.
Εφημερίδα «Εθνική Ηχώ»

-Η Εθνική Ηχώ πρέπει να καταστεί μαχητικό όργανο

χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πιστεύοντας ακράδαντα στην ανάγκη ύπαρξης 
μιας ισχυρής Ένωσης απαλλαγμένης από τις αγκυ-

λώσεις του παρελθόντος, με σύγχρονη νομοθεσία
,δομή και οργάνωση που να μάχεται για τα συμφέροντα
των μελών της,

Ζητώ από εσάς
Στις 19 Φεβ να με εμπιστευθείτε με την ψήφο σας

ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να καταφέρουμε να βγάλουμε επί
τέλους την ΕΑΑΣ στο ξέφωτο

Με Εκτίμηση
Αντγος (ε.α) Καστραντάς Στυλιανός

(Τηλ:6973809121.e-mail: stilkas@yahoo.gr)

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Συνέχεια από σελ. 5)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, των Σω-
μάτων Ασφαλείας και ορφανικές οικογένειες των εκλι-
πόντων συναδέλφων, μέλη της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.).

Στις επερχόμενες  αρχαιρεσίες της 19ης ΦΕΒ. 2017
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης είμαι υπο-
ψήφιος διεκδικώντας την προεδρία της. 

Η  υποψηφιότητα μου βασίζεται στην αγάπη,  στην
ηθική υποχρέωση, και στο αίσθημα καθήκοντος  και
προσφοράς προς όλους τους συναδέλφους, αλλά και
στη πείρα που απέκτησα ως Αντιπρόεδρος στο απερ-
χόμενο Δ.Σ. της. 

Πεποίθηση μου είναι πως ο Πρόεδρος είναι αυτός
που δίνει το βηματισμό στο Δ.Σ.. αλλά και το στίγμα
της Ένωσης προς πάσα κατεύθυνση, χαράσσοντας πο-
ρεία και προοπτικές για το τι Ένωση θέλουμε και μπο-
ρούμε να έχουμε.

Γνωρίζω πλέον καλά και από μέσα τι φταίει και η
Ένωση παραμένει καθηλωμένη και άβουλη παρακο-
λουθώντας τις εξελίξεις ανήμπορη να αντιδράσει. Γνω-
ρίζω επίσης τι πρέπει να αλλάξει  για να γίνει μια
Ένωση  που θα δρομολογεί τις εξελίξεις και δεν θα
σέρνεται πίσω από αυτές

Πρέπει εμείς επιτέλους να πάρουμε τις τύχες μας
στα χέρια μας και παρακάμπτοντας κάθε εμπόδιο και
σκοπιμότητα, να χαράξουμε μαζί σταθερή και αταλάν-
τευτη πορεία προς τα εμπρός.

Θέλω, γνωρίζω και μπορώ να δώσω το έναυσμα
αυτό για μια νέα αρχή.  Για μια Ε.Α.Α.Σ.  Δυνατή και
Αξιοσέβαστη, Αποτελεσματική και Ανταποδοτική προς
τα μέλη της, που τόσο έχουν πληγεί βάναυσα από τις
άδικες και δυσβάστακτες εις βάρος μας πολιτικές. Η
Ε.Α.Α.Σ. διαθέτει αστείρευτες δυνατότητες όταν αυτές
χρησιμοποιηθούν σωστά και αποτελεσματικά.

Η Ελλάδα, η Πατρίδα μας διέρχεται μια ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο τόσο στα Εθνικά θέματα, όσο και στην
κοινωνική και την οικονομική της κατάσταση. Όλοι μας
πικραθήκαμε και πληγήκαμε οικονομικά και από όλους
όσους μας υποσχέθηκαν , μας χτύπησαν φιλικά στην

πλάτη και τελικά αδιαφόρησαν. 
Πιστεύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΑΑΣ αλλά

και με τη συνεργασία όλων των άλλων ομοσπονδιών,
συλλόγων και σωματείων Ν.Π.Ι.Δ. που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο μας, την οποία διακαώς θα επιδιώξω,
είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε ΜΑΖΙ να πετύχουμε
και να αλλάξουμε πολλά.

Η δύναμη της Ε.Α.Α.Σ. είναι τα μέλη της. Είμαστε πε-
ρίπου 70.000 μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ. Από αυτούς
περί τους 23.500 διαθέτουν ταυτότητα μέλους της
Ένωσης και στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία οι
συμμετέχοντες δεν άγγιξαν τις 7000. Αυτό πρέπει πάση
θυσία να αλλάξει και θα το αλλάξουμε. Στόχος και επι-
θυμία είναι μια Ένωση συμμετοχική, δυνατή χωρίς πε-
ριορισμούς και αποκλεισμούς.

Μόνο έτσι μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με
περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα. Βαθιά πεποίθηση
και πιστεύω μου είναι πως, χαμένοι αγώνες είναι μόνο
αυτοί που δεν δόθηκαν. Στους αγώνες που έρχονται
κανείς μας δεν περισσεύει.

Με τη δύναμη της ψήφου σας , υπόσχομαι μεταξύ
των άλλων ένα  σκληρό αγώνα σε συνεργασία και με
τις άλλες   ενώσεις των Αποστράτων για: 

α.Την πλήρη μισθολογική αποκατάσταση μας  όπως
ορίζει η σχετική απόφαση του  ΣΤΕ.

β.Την κατάργηση των διατάξεων νόμου που αποσυν-
δέουν τις συντάξεις μας με τις αποδοχές των εν
ενεργεία συναδέλφων.

γ.Κατάργηση των ρατσιστικών ηλικιακών κριτηρίων
για την συνταξιοδότηση μας.

δ.Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας
και ειδικότερα από το ΝΙΜΤΣ και τα λοιπά στρατιωτικά
Νοσοκομεία.

Σκοπός και στόχος μου είναι στις 19 Φεβ.2017 να αλ-
λάξουμε σελίδα, χωρίς τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις
του παρελθόντος, προσβλέποντας και προσδοκώντας
σε ένα καλύτερο αύριο, να αγωνισθούμε όλοι ΜΑΖΙ,
για το κοινό μας καλό. 

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με ένα Πρόεδρο
χωρίς δεσμεύσεις που δεν θα χειραγωγείται, με δυνα-

μισμό και όχι άβουλο, τολμηρό
και αποφασισμένο και όχι συμ-
βιβασμένο και υπηρέτη σκο-
πιμοτήτων, υπερασπιστή των
συμφερόντων της Ένωσης
και των μελών της και όχι
υπάκουο  όργανο στα κελεύ-
σματα  και τις επιθυμίες της
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας
για μια   Ε.Α.Α.Σ., Τολμηρή και
Σύγχρονη, Δυνατή και Πρωτοπόρα, Αδέσμευτη και Ανε-
ξάρτητη, Σεβαστή και Αξιόπιστη, Μαχητική και Διεκδικητική
,με Όραμα και Προοπτική, με Σύγχρονο κανονισμό λει-
τουργίας και Νομοθετικό πλαίσιο, ανοικτή στα μέλη
της και κυρίως αποτελεσματική . Την Ε.Α.Α.Σ. που
αγαπάμε και επιθυμούμε όλοι μας, την Ε.Α.Α.Σ. της
καρδιάς μας. Αυτό είναι το όραμά μου και γι’ αυτό θα
αγωνισθώ με όλες τις δυνάμεις μου. Τα περιθώρια
έχουν στενέψει ασφυκτικά και ή αλλάζουμε ή βουλιά-
ζομαι στο τέλμα και στην ανυποληψία.

Αγαπητοί Συνάδελφοι στο δύσκολο και επίπονο αγώνα
που έχουμε μπροστά μας, σας καλώ να στηρίξετε την
υποψηφιότητα μου στις επερχόμενες εκλογές της 19ης
ΦΕΒ. 2017 για τη θέση του Προέδρου, ώστε να μου
δώσετε τη δύναμη και τη δυνατότητα να αγωνισθώ και
να προσπαθήσω για μια Ε.Α.Α.Σ. καλύτερη για το κοινό
μας καλό, για να αλλάξουμε ότι μπορούμε από όσα
μας πίκραναν και μας ταλαιπώρησαν ή ακόμα και να
αποτρέψουμε καινούργια.

Σας καλώ και σας παρακαλώ για τη καθολική συμμε-
τοχή σας στην προσεχή εκλογική διαδικασία. Μόνο
έτσι, με μια Ε.Α.Α.Σ. δυνατή και μεγάλη, θα στείλουμε
ηχηρότατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι αλλά-
ζουμε, ότι έχουμε άποψη και προτάσεις για  την Άμυνα
, τα Εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, ότι είμαστε
εδώ παρόντες ενεργοί απόστρατοι και όχι απόμαχοι
και παροπλισμένοι πολίτες , ότι αγωνιζόμαστε και διεκ-
δικούμε τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα μας. Δεν
ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ επίλυση αυτών και αντι-
μετώπιση που να αρμόζει στο Κύρος στην Αξιοπρέπεια
και στη Προσφορά μας.

Αντιστράτηγος ε.α. Βασίλειος Ροζής 

ANTΓΟΣ ε.α. ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ   

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Προς : Μέλη της Ενώσεως Αποστράτων 

Αξιωματικών Στρατού 

Αγαπήτοι Συνάδελφοι,
Η συνεχής υποβάθμιση των αναγκών και των απαιτή-

σεων της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
(Ε.Α.Α.Σ.) έχουν δημιουργήσει έντονα προβλήματα στα
Mέλη της.

Η αδράνεια της Ένωσης τα τελευταία χρόνια σε συ-
νάρτηση με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Πατρίδα μας, μας οδήγησαν σε δύσκολες καταστάσεις
με δυσοίωνες προοπτικές.

Με γνώμονα το σεβασμό στους Συναδέλφους και τη
δυναμική που πρέπει να αποκτήσει η Ένωσή μας, καθώς
και η ανάγκη για την αλλαγή της νοοτροπίας της εκάστοτε
πολιτικής ηγεσίας στην επίλυση των δικαίων αιτημάτων
της Ένωσης, με οδήγησαν να υποβάλλω την υποψη-
φιότητά μου για την Προεδρία του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. 

Υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ για την αναβάθμιση, αξιο-
ποίηση και ανασυγκρότηση της Ένωσης με τόλμη,
θάρρος και αγωνιστικότητα, ώστε να αποκτήσουμε εκ
νέου αναγνώριση και φερεγγυότητα στην επίλυση των
δίκαιων αιτημάτων μας. Είναι κοινή πεποίθηση ότι τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωσή μας μεταξύ
άλλων είναι και τα εξής:

α. Οι περικοπές των συντάξεων είναι υπερβολικές και
πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διαφορετική βάση, ώστε
να προλάβουμε τυχόν καινούργιες που θα δρομολογη-
θούν,  καθώς και αναδρομική επιστροφή του υπολοίπου
50 % των χρημάτων που ήδη ενέκρινε το Συμβούλιο της

Επικρατείας από το 2013.
β. Η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη σε Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

– Στρατιωτικά Νοσοκομεία / Πτέρυγες Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.,  είναι

υποβαθμισμένη ή σε ακατάλληλους χώρους (υπόγεια)
και απαιτείται άμεσα η αξιοποίηση των πτερύγων στις
εγκαταστάσεις παλαιών στρατιωτικών νοσοκομείων (
π.χ. Θεσσαλονίκης, Πατρών κτλ.) και η δημιουργία ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ και βοήθεια με κάθε τρόπο των αναξιο-
παθούντων συναδέλφων και των ορφανικών οικογενει-
ών.

γ.Βασικά δικαιώματά μας δεν διεκδικούνται όπως δρο-
μολόγηση δικαίων λύσεων για άμεση διανομή των οικο-
πέδων ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - Στήριξη Συλλόγου Οικοπεδούχων
Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.  Καρύστου κτλ.

δ. H επικοινωνία με τα Θεσμικά Όργανα δεν υφίσταται
στη βάση που απαιτείται για την αναβάθμισή της.

ε. Συνεδριάσεις ανά περιφέρεια δεν πραγματοποιούνται
σε εύλογα χρονικά διαστήματα (με την δικαιολογία του
κόστους), ώστε να υπάρχει συντονισμός της Ε.Α.Α.Σ. με
τα Παραρτήματα και να επιλύονται δυναμικά όλα τα
προβλήματα σε ενιαία κατά το δυνατόν βάση.

Σύμφωνα με όλα αυτά, στόχος μου θα είναι η μεγι-
στοποίηση του ΚΥΡΟΥΣ της ΕΝΩΣΕΩΣ. Η ενημέρωση των
Πολιτικών Φορέων και η επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε. για
την επίλυση των αιτημάτων.

Το αδιάλειπτο και ηχηρό στίγμα μας με κατάλληλες
παρεμβάσεις σε ΕΘΝΙΚΑ και Κοινωνικά θέματα (εκεί που
η φυσική Ηγεσία του Γ.Ε.Σ., αδυνατεί να ενεργεί ένεκα
του Σ.Π.Κ.).

Η ενότητα όλων των Μελών και ουδεμία διάκριση με-
ταξύ τους ανεξαρτήτως προελεύσεως, με σκοπό τη με-
γιστοποίηση της Ισχύος της Ε.Α.Α.Σ.

Η λύση είναι στα χέρια όλων μας, ελάτε να την υλο-
ποιήσουμε μαζί με υπευθυνότητα και ανιδιοτέλεια.

Με ειλικρίνεια, σεβασμό και εκτίμιση.
Τηλ  : 6946479391

Email : costas.chousos@yahoo.gr

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΧΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Πεζικού ε.α.
Κωνσταντίνος Χούσος τάξεως
ΣΣΕ 1985. Γεννήθηκα στην
Αθήνα το 1963. Έχω αποφοι-
τήσει από όλα τα σχολεία του
όπλου μου καθώς και της Δια-
κλαδικής Σχολής Πολέμου και
της ΣΕΘΑ.

Διετέλεσα διοικητής όλων
των κλιμακίων της Ιεραρχίας
μέχρι της αποστρατίας μου.
(Διμοιρίας-Λόχου-Τάγματος-
Συντάγματος). Επίσης υπήρξα καθηγητής στη Σχολή
Πεζικού στο Προκεχωρημένο Τμημα Λοχαγών-Ταγ-
ματαρχών. Υπηρέτησα σε επιτελικές θέσεις ως Επι-
τελής στο Γραφείο Επιχειρήσεων σε Τεθωρακισμένη
Ταξιαρχία, Διευθυντής σε Ε.Γ. σε Ταξιαρχία Πεζικού,
Διευθυντής Διευθύνσεως Πληροφοριών ασφαλείας
μείζονος σχηματισμού, καθώς και στο ΓΕΕΘΑ στη Δι-
εύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματι-
σμού.Τιμήθηκα με όλες τις προβλεπόμενες διακρίσεις
λόγου θέσεως και βαθμού. Γνωρίζω πολύ καλά την
Αγγλική γλώσσα.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Υπτγος (ΠΒ) Νικόλαος Χ. Βήτος, γεννήθηκε το έτος
1951 στην Καβάλα. Εισήλθε στη ΣΣΕ το 1971 και εξήλθε
το 1975 ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Απο-
φοίτησε από όλα τα σχολεία του όπλου του και την
Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (Α.Σ.Π.) και Σχολή Εθνικής
Αμύνης (ΣΕΘΑ) με επίδοση λίαν καλώς. Υπηρέτησε σε
Μονάδες και Επιτελεία, ανάλογα του εκάστοτε Βαθμού
του. Διετέλεσε Διοικητής της Ζώνης Συγκοινωνιών Νότου
(COMMZS) της KFOR με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη
συνέχεια τοποθετήθηκε ως Ακόλουθος Άμυνας στην
Ελληνική Πρεσβεία στην Αλβανία. Διετέλεσε επίσης Δι-
οικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ),
και Διοικητής Πυροβολικού και Συντονιστής Πυρών Υπο-
στηρίξεως στο Γ'ΣΣ/NDC-GR.

Αποστρατεύθηκε το 2006 με το βαθμό του Υποστρα-

τήγου. Το 2010 ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και
τοποθετήθηκε ως Διευθυντής στο Άλσος Στρατού, θέση
στην οποία υπηρέτησε έως το 2011.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Είναι έγγαμος
και έχει ένα γιο.

Αγαπητοί εν Αποστρατεία Συνάδελφοι. Σας ανακοινώνω
ότι από 15 Δεκεμβρίου 2016 υπέβαλα υποψηφιότητα
για τις προσεχείς εκλογές της ΕΑΑΣ για τη θέση του ΑΝ-
ΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι
γνωστά και ποικίλα, ενώ η μέχρι τώρα συμμετοχή της
ΕΑΑΣ για την επίλυσή τους είναι από διστακτική έως αρ-
νητική. Υπάρχουν προβλήματα, όπως η υποβάθμιση της
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και η ισοπεδωτική αν-
τιμετώπισή μας από το ΝΙΜΤΣ (πλέον των 2 μηνών ανα-
μονή για ραντεβού με ιατρό), τα οποία μπορούν να επι-

λυθούν χωρίς [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ]. Πιστεύω λοιπόν, ότι
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη
ανανέωσης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΑΣ, με νέα πρόσωπα, που
θα αφιερώσουν τις δυνάμεις
τους για την ποιοτική και απο-
τελεσματική αναβάθμιση της
Ενώσεως και θα διεκδικήσουν
μαχητικά τα δίκαια - νόμιμα
αιτήματα όλων των συναδέλ-
φων.

Προσβλέπω στην στήριξή σας στις προσεχείς εκλογές
για τη θέση του Αντιπροέδρου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νικόλαος Βήτος

Υποστράτηγος ε.α.

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΒΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Σύντομο Βιογραφικό 

Γεννήθηκα το έτος 1959 στον Πειραιά. Το 1977 εισήλθα
στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από την οποία
αποφοίτησα το 1981 ως Ανθλγος (ΕΜ). Αποφοίτησα
από 'όλα τα σχολεία του Σώματος μου καθώς και την
Σχολή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
και Πολιτικής Προστασίας (Π.Π) της ΕΛ.ΑΣ (Χαϊδάρι Αττι-
κής).

Διετέλεσα διοικητής όλων κλιμακίων της ιεραρχίας,
ανεξαρτήτων υπομονάδων και μονάδων του Σώματος
μου.

Υπηρέτησα σε επιτελικές θέσεις ως επιτελής (4η ΤΑ-
ΞΥΠ/4 ΕΓ,ΓΕΣ/ΔΕΜ-ΔΥΠΟΣΤΗ και ΑΣΔΥΣ).Τιμήθηκα με όλες
τις προβλεπόμενες δια μνημονεύσεις και διακρίσεις
λόγω θέσεων- βαθμού και χρόνου διοικήσεως μονάδος.

Γνωρίζω σε καλό βαθμό την Αγγλική γλώσσα. Απο-
στρατεύτηκα με τον βαθμό του υποστρατήγου.

Είμαι παντρεμένος και έχω τρία (3) παιδιά. Ο Νικόλαος
σπουδάζει ναυτιλιακά. Ο Ιωάννης υπηρέτησε την πατρίδα
ως ΔΕΑ Ειδικών Δυνάμεων (Αλεξιπτωτιστής) και απολύθηκε
πρόσφατα.

Η θυγατέρα μου προετοιμάζεται για την συμμετοχή
της στις πανελλήνιες εξετάσεις

Σκέψεις και προοπτική 

Αγαπητοί συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, των Σωμάτων

ασφαλείας και ορφανικές οικογένειες των εκλιπόντων
συναδέλφων μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού (ΕΑΑΣ).Στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου
2017 για την ανάδειξη νέου ΔΣ, είμαι υποψήφιος για
πρώτη φορά, για τις θέσεις του Αντιπροέδρου και απλού
μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΣ.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την εποχή
της απαξίωσης των αξιών, της σήψης και της διαφθοράς.
Την εποχή του ψεύδους, των αθετημένων υποσχέσεων
των πολιτικών και της παγερής αδιαφορίας των αρμοδίων,
για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία οι ίδιοι δη-
μιούργησαν.

Το 2016 έφυγε αφήνοντας πίσω του ένα αίσθημα
απογοήτευσης, εθνικής και προσωπικής κατάθλιψης. Η
απάντηση μας σε όλα τα παραπάνω δεν είναι σε καμία
περίπτωση η παραίτηση.

Η νέα χρονιά 2017 ας γίνει αφετηρία αναγέννησης για
την πατρίδα τον λαό και τον κλάδο μας. Πρέπει να πι-
στεύουμε στις δικές μας δυνάμεις και να αντικρούσουμε
το μέλλον με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και ελπίδα.

Να ενισχύσουμε με την ψήφο μας την Ένωση, να την
κάνουμε διεκδικητική με αγωνιστικό φρόνημα και κοινωνική
ευαισθησία, αλληλέγγυα και ανταποδοτική στα μέλη
της, μια ένωση αντάξια του κύρους και της προσφοράς
μας προς την πατρίδα.

Αγαπητοί μου συνάδελφοι είναι ώρα πράξεων και

σκληρής προσπάθειας και όχι
εγωκεντρικής κριτικής από τον
καναπέ του σπιτιού μας.

Η δύναμη της ΕΑΑΣ είναι τα
μέλη της, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ.

Μπορούμε να κοιτάξουμε
μπροστά με αισιοδοξία, προ-
οπτική και ελπίδα, για εμάς,
τα παιδιά μας και την πατρίδα.

Δεν είμαι εδώ για τα μεγάλα
λόγια . Είμαι εδώ για να προ-
σπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για τις καλύτερες
ημέρες που μαζί θα δημιουργήσουμε.

Στους συναδέλφους τις ΕΛ.ΑΣ, μέλη της ΕΑΑΣ θέλω
να δηλώσω ότι τους σέβομαι και τους τιμώ ιδιαίτερα κα-
θόσον ο πατέρας μου Νικόλαος Δεβούρος υπηρέτησε
επι 37 χρόνια την πατρίδα ως αστυφύλακας και στην
συνέχεια ως αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Αποστρατεύτηκε
με τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή Α’.

Σας καλώ και σας παρακαλώ για την συμμετοχή σας
στην εκλογική διαδικασία.

Ζητώ την ψήφο σας και σας δηλώνω ότι θα προσπα-
θήσω με όλες μου τις δυνάμεις μου να φανώ αντάξιος
της τιμής και της ευθύνης που θα αναλάβω.

Να είστε βέβαιοί ότι και μετά τις εκλογές θα είμαι
παρών και θα σας κοιτώ στα μάτια.

Με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη.
Δεβούρος Ιωάννης

Υπτγος ε.α

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα, το 1962. Εισήλθε στη ΣΣΕ
το 1980 και απεφοίτησε το 1984 ονομασθείς Ανθλγός
(ΠΒ). 

Απεφοίτησε επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα
Σχολεία, καθώς και το βασικό Σχολείο Πληροφοριών
των ΗΠΑ, την ΑΣΠ και την ΣΕΘΑ. Είναι κάτοχος Μετα-
πτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου Kingston (Αγγλία).

Ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα. 
Υπηρέτησε σε 3 νήσους του ανατολικού Αιγαίου,

στον βόρειο και τον κεντρικό Έβρο, σε ΔΠΒ και Μοίρες
ΠΒΜ και Α/Α ΠΒ, στο ΠΒΚ, στη ΣΠΒ, στο Διακλαδικό Να-
τοϊκό Στρατηγείο Νεαπόλεως Ιταλίας, στο ΓΕΣ, στη
ΣΕΘΑ και τέλος, ως Διευθυντής Οργανώσεως  (ΔΟΡ)

στο ΓΕΕΘΑ. 
Αποστρατεύτηκε τον Μάρτιο του 2015.

*****
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη, αποφάσισα να συμ-

μετάσχω στις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβ 2017 διότι θε-
ωρώ την ΕΑΑΣ συνέχεια του Στρατιωτικού βίου, σε δια-
φορετικό πλέον επίπεδο. Οφείλουμε να την ενισχύσουμε
ηθικά και έμπρακτα, με  δυναμική, βάσει των γνώσεων
και της εμπειρίας του παρελθόντος. 

Πρέπει να συμπαραστεκόμαστε ο ένας στον άλλον,
με ουσιαστική αλληλεγγύη, σαν μέλη μίας μεγάλης
παραδοσιακής  οικογενείας. Οι ε.ε. στρατιωτικοί και
αστυνομικοί αποτελούν τα νεώτερα αδέλφια μας ή

ακόμη και τα παιδιά μας, ως
εκ τούτου απαιτείται τουλά-
χιστον να τους συμβουλεύου-
με στις δύσκολες αποφάσεις
των. Οι νεότεροι και οι μελ-
λοντικοί συνάδελφοι πρόκειται
να αποτελέσουν την συνέχειά
μας και ως εγγονοί χρειάζονται
την στήριξή μας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να
καταστήσουμε την ΕΑΑΣ διεκ-
δικητική και ισχυρή, διότι απο-
τελεί τον μοναδικό ενεργό οργανισμό, με αποστολή
την προάσπιση των πάσης φύσεως συμφερόντων του
Κλάδου μας, αλλά και την στενή παρακολούθηση των
εθνικών θεμάτων, τα οποία ορκιστήκαμε να υπερασπί-
ζουμε.

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κατάγομαι από την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και γεν-

νήθηκα το 1961 στην Αθήνα.
Αποφοίτησα το 1983 από την Στρατιωτική Σχολή

Ευελπίδων και ορκίστηκα Ανθυπολοχαγός Πεζικού.
Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησα στις Δυνάμεις

Καταδρομών και ολοκλήρωσα την εκπαίδευση μου σε
Σχολές του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.

Ως Λοχαγός φοίτησα στην Α.Σ.Π. και ως ανώτερος
Αξιωματικός υπηρέτησα σε αντίστοιχες Επιτελικές και
Διοικητικές Θέσεις του εκάστοτε βαθμού του.

Υπηρέτησα στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Ιταλία, Δι-
οικητής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ και Ακόλουθος
Άμυνας στα 7 κράτη του Αραβικού Κόλπου.

Είμαι απόφοιτος του Διακλαδικού Κολεγίου Πολέμου
της  Βασιλικής Ακαδημίας Άμυνας του Ηνωμένου Βασί-
λειου.

Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τεχνών
του Τμήματος Πολεμικών - Αμυντικών Σπουδών, της
Σχολής του Βασιλικού Κολλεγίου του Πανεπιστημίου
του Λονδίνου και  Διπλώματος Στρατηγικής Διοίκησης
και Ηγεσίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Διοίκησης
και Ηγεσίας του Λονδίνου.

Ομιλώ άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και σε πολύ
καλό επίπεδο εργασίας την Ιταλική και την Σερβοκροατική
γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια των 35 χρόνων της σταδιοδρομίας
μου, έχω τιμηθεί με τα προβλεπόμενα Παράσημα, Με-
τάλλια και Διαμνημονεύσεις.

Στις 21 Ιουλίου 2014 ετέθην σε αυτεπάγγελτη απο-
στρατεία με τον βαθμό του Υποστρατήγου ως “ευδοκίμως
τερματίσας την σταδιοδρομία μου”.

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mai: aristomeniskragkaris@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6945861861

ΜΗΝΥΜΑ - ΘΕΣΕΙΣ
Αγαπητές Οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων

& Αγαπητοί συνάδελφοι του Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ (τ. Χωροφυ-
λακής), μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

Οι απρόβλεπτες και ταχέως εναλλασσόμενες εξελίξεις
στα πολιτικοοικονομικά δρώμενα της Πατρίδας μας, η
ανεπάρκεια, οι φρούδες δεσμεύσεις και οι αθετημένες
υποσχέσεις των πολιτικών ηγεσιών εις βάρος όλων
εμάς (ε.ε. και ε.α Στρατιωτικούς), μας καλούν να δημι-
ουργήσουμε μια Ε.Α.Α.Σ. αγωνιστική με αξιοπρέπεια
και όχι ένα απλό παρατηρητή των εις βάρος μας εξελί-
ξεων

Ήρθε λοιπόν η ώρα, στις επερχόμενες αρχαιρεσίες
για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. της 19ης Φεβ
2017, να ξεφύγουμε από τον κατεστημένο τρόπο διεκ-
δίκησης των δικαίων αιτημάτων μας, να ορθώσουμε
όλοι μαζί το ανάστημά μας για να δώσουμε ένα πολύ
συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μήνυμα σε όλα τα κόμματα
και στους κομματικούς τους μηχανισμούς,  να αποδεί-
ξουμε ότι δεν είμαστε ποτέ δεδομένοι, κανείς και για
κανένα κόμμα, από όποια ιδεολογική αφετηρία και αν

προέρχεται.
Για να επιτευχθεί αυτό, απαι-

τείται η κατάλληλη εκπρο-
σώπηση από συναδέλφους
που πραγματικά θα δεχθούν
την ΠΡΟΚΛΗΣΗ, από συναδέλ-
φους που έχουν αποδείξει
έμπρακτα ότι είναι αγωνιστές,
δεν συμβιβάζονται, έχουν τη
διάθεση, το δυναμισμό και τη
μαχητικότητα να προσφέρουν
με ανοιχτά μυαλά και νοο-
τροπία για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης και
της υπεράσπισης των καλώς εννοουμένων συμφερόντων
των Μελών της Ε.Α.Α.Σ.

Υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι, τους γνωρίζετε, στη-
ρίξτε τους για να αποκαταστήσουν πρώτα από όλα το
ΚΥΡΟΣ της Ε.Α.Α.Σ. και να παλέψουν για τα δίκαια
αιτήματα μας.

Δηλώνω ΠΑΡΩΝ και έτοιμος να συμμετέχω σε αυτό
τον αγώνα.

Θέτω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Αντι-
προέδρου του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. έχοντας πυξίδα το «Η ΙΣΧΥΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», τη θέληση και τη δυναμική να προσφέρω
μαχητικά στον ανωτέρω σκοπό.

Ευελπιστώ στη δική σας ηθική και ουσιαστική συμπα-
ράσταση. 

Με Σεβασμό και Συναδελφική Αγάπη,
Αριστομένης Αθ.  Κράγκαρης

Υπτγος ε.α.

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Μανίκας γεννήθηκε
στο Λαγοβούνι Καλαβρύτων Αχαΐας το 1962. 

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1979
και αποφοίτησε το 1983 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. 

Παρακολούθησε και αποφοίτησε από όλα τα σχολεία
του Όπλου του καθώς και από άλλα σχολεία εξειδίκευσης
– επιμόρ-φωσης (Σχολείο Αλεξιπτωτιστών, Σχολείο
Αξιωματικού Ελεγκτή Αέρος κλπ).

Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ),
της Διακλαδικής Σχολής Επιτελών Άμυνας (ΔΣΕΑ) και
της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). 

Ως κατώτερος Αξκός, υπηρέτησε ως Διμοιρίτης στη
ΣΕΑΠ, Διοικητής Λόχου επί 9 συνεχή χρόνια σε Μ/Κ και
απλά Τάγματα Πεζικού και Εθνοφυλακής (Γιαννιτσά,
Νεοχώρι Ορεστιάδος, ΕΛΔΥΚ/1ο ΤΠ, Καρλόβασι Σάμου)

και Επιτελής στο 4ο ΕΓ της ΑΣΔΕΝ.
Ως ανώτερος Αξκός, υπηρέτησε ως Επιτελής στο 4ο

ΕΓ και Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Σχεδίων της ΑΣΔΕΝ,
Διευθυντής 3ου και 4ου Επιτελικού Γραφείου  σε Σύνταγμα
και Ταξιαρχία αντίστοιχα (Βυρώνεια Σερρών και Λήμνο),
Διοικητής σε Τμήμα Επιστρατεύσεως (Βυρώνεια Σερρών),
Υποδιοικητής και Διοικητής σε Μ/Κ Τάγματα Πεζικού (Σι-
δηρόκαστρο και Λήμνο αντίστοιχα),  Τμηματάρχης στο
ΓΕΣ/ ΔΠΖ, Διοικητής Τακτικού Συγκροτήματος Συντάγματος
Πεζικού στην Κύπρο και Υποδιοικητής Ταξιαρχίας (Σάμο).

Ως ανώτατος Αξκός, υπηρέτησε ως Διευθυντής Α’
Κλάδου στην ΑΣΔΥΣ, Δντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως
στο ΓΕΣ και Δκτής της ΔΙΚΕ (IV ΜΠ/ ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ),
απ’ όπου και αποστρατεύθηκε «ως ευδοκίμως τερματίσας
τη σταδιοδρο-μία του» με το βαθμό του Αντγου ε.α.

Έχει τιμηθεί με όλα τα προ-
βλεπόμενα για το βαθμό του,
παράσημα,  μετάλλια και δια-
μνημονεύσεις.

Είναι παντρεμένος και έχει
ένα γιο και μια κόρη.     

Συμμετέχει στις επερχόμε-
νες εκλογές της ΕΑΑΣ, ως
υποψήφιος Αντιπρόεδρος και
Μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, πεπεισμένος ότι θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια
για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Μελών της
ΕΑΑΣ, καθώς και στις ευθύνες και υποχρεώσεις που
απορρέουν από την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΑΑΣ. 

Από βάθους ψυχής, εύχεται σε όλους τους υποψηφίους
για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.    

ΑΝΤΓΟΣ ε.α. ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Σεβαστοί Αρχηγοί, Στρατηγοί, αγαπητοί Συμ-
μαθηταί και Συνάδελφοι, 

μετά πολλές αμφιταλαντεύσεις και πολλή
σκέψη, αποφάσισα σήμερα και κατέθεσα στην
ΕΑΑΣ αίτηση υποψηφιότητας για ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
και για ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ του ΔΣ της Ενώσεως.

Έχοντας μεγάλη πείρα από την έστω και
τμηματική συμμετοχή μου στα προηγούμενα
δύο Διοικητικά Συμβούλια, γνωρίζω καλά όλα
τα προβλήματα της Ενώσεως και των Συνα-
δέλφων.

Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα, η
Ένωση θέλει νέα πνοή και αποφασιστικότητα
για να βγη από το τέλμα που έχει περιέλθει.
Το καθεστώς της είναι τελείως αναχρονιστικό
και στηρίζεται σε νόμους που την καθιστούν
υποχείριο του εκάστοτε ΥΕΘΑ. Ενώ η Ένωση
ζει και κινείται αποκλειστικά με χρήματα των
Μελών της (κρατήσεις από το μέρισμά τους)
εν τούτοις υφίσταται έλεγχο των οικονομικών
της από τον Υπουργό. Ακόμη και ανάληψη
από τις καταθέσεις της δεν είναι δυνατή,
χωρίς την έγκριση του ΥΕΘΑ.

Η τροποποίηση αυτών των νόμων είναι επι-
τακτική. 

Απαιτείται η λήψη μέτρων για προσέλκυση
του ενδιαφέροντος των Μελών μας, τα οποία
απογοητευμένα από την αδράνεια της Ενώ-
σεως έχουν αποστασιοποιηθή.

Η ΕΑΑΣ, το κυριώτερο όργανο εκπροσωπή-
σεως των συναδέλφων έχει καταντήσει ου-
ραγός στην παρακολούθηση και επίλυση των
προβλημάτων των μελών της, μη μπορώντας
ακόμη και να παρακολουθήση τις ενέργειες
άλλων φορέων, Συνδέσμων, Ομοσπονδιών
κ.λ.π.

Τα παραρτήματα δεν έχουν κανένα λόγο

στη λήψη αποφάσεων
και, όταν τους ζητείται η
γνώμη, αυτή εν πολλοίς

αγνοείται. Δεν έχουν
κανένα δικαίωμα
στα οικονομικά της
Ενώσεως και για
κάθε μικρή ανάγκη
τους, επαιτούν κυ-
ριολεκτικά, ακόμη
και ασήμαντα ποσά
από την κεντρική
Ένωση, ενώ θα μπορούσαν να λαμβάνουν
απ’ ευθείας από το ΜΤΣ ποσόν ανάλογο της
δυνάμεώς τους και να το διαχειρίζονται κατά
το δοκούν.

Το ΔΣ υποφέρει από αντεγκλήσεις που επη-
ρεάζονται από διάφορους παράγοντες, μη
έχοντας καμία διάθεση συμβιβασμού και ευ-
ρέσεως όσο το δυνατόν συναινετικών λύσεων. 

Για τους λόγους αυτούς, αποφάσισα τη
διεκδίκηση της ψήφου σας, για συμμετοχή
μου στο επόμενο Δ.Σ. υποσχόμενος να κατα-
βάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση
των προβλημάτων της Ενώσεως και κυρίως
των Μελών της.

Σύνθημά μου θα είναι η ενότητα, το κοινό
συμφέρον, η αλλαγή του νομικού καθεστώτος
της Ενώσεως, η προσήλωση στους Σκοπούς
της και κυρίως η δημοκρατικότητα σ’ όλη την
έκταση της Ενώσεως.

Πάνω από προτιμήσεις που θα έχετε, όταν
προσέλθετε για την ψήφο σας, μεγαλύτερη
σημασία έχει η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη
διαδικασία, για επίδειξη της δυνάμεώς μας
και της κοινής μας βουλήσεως.

Εύχομαι να εκλεγούν οι καλύτεροι.
Βασίλειος Σταθόπουλος

Αντγος ε.α. – Μαθηματικός

ΑΝΤΓΟΣ ε.α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μαθηματικός)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ο Αντγος ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος, του Γεωργίου, γεννήθηκε το 1953,
στο Μοσχάτο Καρδίτσας.

Φοίτησε στο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης, και το 1971 εισήχθη στη Στρα-
τιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1975, ονομασθείς
Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.

Αποφοίτησε, εκτός από τα καθιερωμένα Σχολεία του Όπλου, και στα παρα-
κάτω:

Σχολή Αεράμυνας των ΗΠΑ (Τμήματα Βασικό και Προχωρημένο)
Ανωτάτη Σχολή Πολέμου
Σχολή Εθνικής Άμυνας
Στρ. Σχολή Ξένων Γλωσσών, Τμήμα Γαλλικής.
Υπηρέτησε στις Μονάδες:
133 ΜΠΠ, στην Καβύλη Ορεστιάδος,
180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», Δ/Π, Γ/Π, Δκτής Α/Π και ΑΞΕΠ Μοίρας.
129 ΜΠΠ, στο Βάλτο Ορεστιάδος.
Διοίκησε την 140 Α/Κ ΜΜΠ.
Ως Επιτελής, υπηρέτησε στη ΔΠΒ/ΓΕΣ, 95 ΑΔΤΕ και στο Διεθνές Στρατιωτικό

Επιτελείο του ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες).
Διετέλεσε Διοικητής του Συγκροτήματος Υποστηρίξεως του ΝΑΤΟϊκού Στρα-

τηγείου Τυρνάβου, Υποδιευθυντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ και τέλος
Το 2004 διοίκησε το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο Τιράνων, γενόμενος έτσι ο πρώτος

Έλληνας Αξιωματικός, Διοικητής ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου εκτός Ελλάδος.
Αποστρατεύθηκε το 2005.
Μετά την αποστρατεία του, φοίτησε στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το
2010, με κατεύθυνση στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά και εξειδίκευση στα
Υπολογιστικά Μαθηματικά. 

Μιλάει σε πολύ καλό βαθμό τα Αγγλικά και σε επίπεδο εργασίας τα Γαλλι-
κά.

Εξελέγη και στις δύο προηγούμενες εκλογές ως Μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ
(2011 και 2014).

Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ
Τάξεως 1975 από ιδρύσεώς του (2007), μέχρι σήμερα, πλην του διαστήματος
2012 - 2015.

Βιογραφικό

Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με τίμησαν με την
ψήφο τους στα δύο προηγούμενα Δ.Σ. της Ένωσης,
όπου κατείχα και την θέση του Δικαστικού μέλους.

Θέλω να πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό δικαίωσα την
εμπιστoσύνη σας. Εκπροσώπησα ως πληρεξούσιος δι-
κηγόρος της Ένωσης και των τριών κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων σε αντίστοιχες προσφυγές στο ΣΤΕ και

στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις παράνομες κρατήσεις
που έγιναν στις συντάξεις μας.

Ευτύχησα να συμβάλω με τις ταπεινές μου νομικές
γνώσεις ώστε να κερδηθούν όλες οι προσφυγές στις
ολομέλειες των παραπάνω Ανωτάτων Δικαστηρίων και
έτσι οι Συνάδελφοι αναμένουν και διεκδικούν την επι-
στροφή των κρατήσεών τους που αχρεωστήτως και αν-

τισυνταγματικά παρακράτησε
το Δημόσιο από τον Αύγου-
στο του 2012. Ζητώ και πάλι
την ψήφο σας με τη διαβεβαί-
ωση ότι θα συνεχίσω να ερ-
γάζομαι το ίδιο αθόρυβα και
αποτελεσματικά.

Ευχαριστώ 
εκ των προτέρων

ΑΝΤΓΟΣ (Δ) ε.α. ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Γεννήθηκα το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Είμαι έγγαμος
με την Ιωάννα Βάκουλη από τις Σέρρες και έχoυμε δύο
κόρες 23 και 19 χρονών.  Είχα εισαχθεί στη ΣΣΑΣ το 1981
και αποφοίτησα το 1986 ως Ανθυπολοχαγός Οικονομικού.
Είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ
του ΑΠΘ και έχω φοιτήσει  σε όλες τις σχολές του
Σώματος μου καθώς και στην Σχολή Προγραμματιστών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ).

Υπηρέτησα σε όλες τις θέσεις και υπηρεσίες του Οι-
κονομικού Σώματος που προβλεπόταν για τον εκάστοτε
βαθμό που έφερα, και ιδίως στις  Μηχανογραφικές Μο-
νάδες του Σώματος καθώς και σε θέση του ΝΑΤΟ και τι-
μήθηκα ομοίως με όλα τα Μετάλλια Παράσημα και Δια-

μνημονεύσεις.
Ομιλώ άριστα την αγγλική γλώσσα. Αποστρατεύτηκα,

με αίτησή μου, το 2010 με το βαθμό του Συνταγματάρχη.
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι ενεργά για την
προάσπιση των συμφερόντων των αποστράτων συνα-
δέλφων και ορφανικών οικογενειών τους και συμμετέχω
στα διοικητικά συμβούλια της ΕΑΑΣ και του Σύνδ. Αποφ.
ΣΣΑΣ, ΕΚΟΕΜΣ κ.α.

Μακριά από πολιτικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες
πιστεύω ότι το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ που θα αποτελείται από
παλιούς και ιδίως νέους έντιμους, άφοβους και ειλικρινείς
ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, είναι η καλύτερη
λύση.

Πιστεύω να ανταποκριθώ
των καθηκόντων μου στις υπο-
χρεώσεις μου ως μέλος του
ΔΣ όπως έκανα σε όλη μου

την ζωή και στην θητεία μου
ως Έλληνας Αξιωματικός.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
και εύχομαι καλή επιτυχία σε
όλους τους υποψηφίους.

Διαμένω μόνιμα στην Αθή-
να.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944854035 και *790935
Email : olkgm@yahoo.gr

Μακρής Γεώργιος
ΣΧΗΣ ε.α. (Ο)

ΣΧΗΣ (Ο) ε.α. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πράγματι ζούμε μια  πρωτοφανή  οικονομική  και δη-

μοσιονομική κρίση η οποία δεν έχει προηγούμενο στην
ιστορία της  χώρας μας ,με αποτέλεσμα να έχουν δημι-
ουργηθεί σοβαρά προβλήματα σε όλες τις πτυχές της
ζωής των εν αποστρατεία συναδέλφων και όχι μόνον.

Τα προβλήματα  αυτά   χρειάζονται, άμεση, δυναμική,
δραστήρια και αποτελεσματική αντιμετώπιση και πιστεύω
ότι η ΕΑΑΣ αποτελεί το θεσμοθετημένο εκείνο φορέα ,
που με κατάλληλη στελέχωση ,θα κάνει αυτό που
πρέπει να γίνει, όταν χρειάζεται να γίνει, με γνώμονα
την προάσπιση των συμφερόντων  των μελών της. Θα
ήταν τραγωδία ,εάν τις ελπίδες και τα όνειρα τόσων χι-

λιάδων συναδέλφων ,ένα  ασυγχρόνιστο ΔΣ τα έκανε
εξωπραγματικά.

Επειδή όλους μας στη κοινή  πορεία , μας συνδέουν
στιγμές που πάντα θα περιπλανώνται στις αναμνήσεις
μας ,όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν έχουμε τώρα τη
πολυτέλεια και το χρόνο ,όσο θυμωμένοι κιαν είμαστε,
να αφήσουμε στη τύχη τις τύχες μας , για  να δείξουμε
ότι είμαστε σκληροί με  όλους. 

Κατέρχομαι , ως υποψήφιος για τη θέση του Μέλους
του ΔΣ ,στις εκλογές της 19ης Φεβρουάριου 2017, για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ,
ανεξάρτητος, χωρίς να ταυτίζομαι με κανένα χώρο και
εφόσον τιμηθώ με την ψήφο σας και εκλεγώ, θα είμαι

αρωγός και συμπαραστάτης
του προέδρου. 

Η διαδρομή μου είναι γνωστή
και δεν αναφέρομαι σε αυτή.

Εφόσον εκλεγώ, σε αγαστή
συνεργασία με όλα τα μέλη
του ΔΣ, θα αφιερώσω όλες
μου τις δυνάμεις για την ποι-
οτική και αποτελεσματική ανα-
βάθμιση της Ενώσεως, μιας
Ενώσεως που θα υπερασπί-
ζεται τα δικαιώματα όλων ανε-
ξαρτήτως των μελών της, αλλά και που μαχητικά θα
διεκδικεί τα νόμιμα αιτήματα όλων των στελεχών. 

Με τιμή
Μιχαήλ Γουμαλάτσος

Αντγος ε.α

ΑΝΤΓΟΣ ε.α. ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Συνταγματάρχης (ΦΜΧ) ε.α. Ζέβλας Νικόλαος γεν-
νήθηκε το 1936 στην Αμαλιάδα του Νομού Ηλείας.
Είναι απόφοιτος της ΣΜΥ. Αρχικά στο σώμα Υλικού Πο-
λέμου και στη συνέχεια κατόπιν εξετάσεων σαν ΦΜΧ.
Αποφοίτησε από όλα τα σχολεία του όπλου του με
επίδοση Λίαν Καλώς. Θεωρεί ύψιστον αγαθό την αγάπη
στην πατρίδα και την τιμή στους ήρεως γι’ αυτό και το
1982 κατέθεσε στεφάνι στο ΒΙΤΣΙ υπέρ των πεσόντων
με όλες τις τότε συνέπειες. Υπηρέτησε σε όλα τα
μέρη της Ελλάδας από τον Έβρο και τα νησιά σε
μονάδες του Μηχανικού σαν φροντιστής αλλά και σε
διοικητικά καθήκοντα με επιτυχια. Τιμήθηκε με όλα τα
μετάλλια και παράσημα λόγω θέσεως και βαθμού.
Είναι  έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων ενός Ταξχου
της Π.Α. και ενός Γιατρού Χειρουργού. Παραθέτω πα-
ρακάτω τις σκέψεις μου για τις εκλογές.

Προς: Μέλη ΕΑΑΣ

Αγαπητέ Συνάδελφε, ψηφοφόρε της ΕΑΑΣ
Στις 19 Φεβρουαρίου 2017, καλείσαι να αποφασίσεις

με την ψήφο σου για το μέλλον της ΕΑΑΣ. 
Για να αποφασίσεις όμως χωρίς προσωπικές συμπά-

θειες και συναισθηματισμό, πρέπει να περάσεις από τα
γραφεία της ΕΑΑΣ (Χαριλάου Τρικούπη 18 Α) να δεις με
τα δικά σου μάτια σε ποιο στάδιο έχει φτάσει η ΕΑΑΣ
σήμερα και τότε θα αποφασίσεις αν θα διατηρήσεις το
παρελθόν ή θα ψηφίσεις το μέλλον.

Εκτιμώ και σέβομαι όλους όσους διοίκησαν την ΕΑΑΣ.

Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αποτελούμε κομμάτι του ελ-
ληνικού λαού, που με τους φόρους του θέλει να
διατηρεί την ένωσή μας και να την καμαρώνει με
υψηλό φρόνιμα.

Σήμερα έχουν φθάσει την ΕΑΑΣ να δείχνει σαν βομ-
βαρδισμένο τοπίο και έτσι να χάνονται τα δικαιώματά
μας, το κύρος μας, η ενότητά μας καθώς επίσης να
μην επιλύετε κάποιο θέμα είτε μικρό είτε μεγάλο. 

Αυτοί που υπηρέτησαν μέχρι σήμερα στην ΕΑΑΣ έδω-
σαν ότι δυνάμεις διέθεταν, χωρίς όμως να γνωρίζουν
ότι είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες και τις περιόριζαν
κάτω από τις πιέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων και
ΥΠΕΘΑ.

Στις εκλογές αυτές πρέπει να απορρίψουμε το κατε-
στημένο και να ακολουθήσουμε το δρόμο της αναβάθ-
μισης, αξιοποίησης και ανασυγκρότησης της ΕΑΑΣ με
θάρρος και αγωνιστικότητα ενάντια στις ορέξεις της
εκάστοτε  κυβέρνησης.

Είμαστε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και η
δύναμή μας, εάν την αξιοποιήσουμε με δημοκρατικούς
τρόπους σωστά θα κερδίσουμε αυτό που μας χρωστάει
η ελληνική κοινωνία.

Μελετώντας το πρόγραμμα του Υποψήφιου για την
Προεδρία του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ Υποστρατήγου ε.α. Χούσου
Κωνσταντίνου αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για
μέλος στο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ, για να βοηθήσω την υλοποίηση
του προγράμματός του με τους παρακάτω κύριους
στόχους:

α.   Αντιμετώπιση από διαφορετική βάση των περικο-

πών των συντάξεων, ώστε να
προλάβουμε τυχόν καινούρ-
γιες που θα δρομολογηθούν.

β. Αναδρομική επιστροφή
του υπολοίπου 50 % των χρη-
μάτων που ήδη ενέκρινε το
Συμβούλιο της Επικρατείας
από το 2013.

γ.Άμεση αξιοποίηση των
πτερύγων Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., στις εγ-
καταστάσεις παλαιών στρα-
τιωτικών νοσοκομείων ( π.χ. Θεσσαλονίκης, Πατρών
κτλ.). 

δ.Δημιουργία τράπεζας ΑΙΜΑΤΟΣ και βοήθεια με κάθε
τρόπο των αναξιοπαθούντων στελεχών και των ορφα-
νικών οικογενειών.

ε. Διεκδίκηση βασικών δικαιωμάτων όπως δρομολό-
γηση δικαίων λύσεων για άμεση διανομή των οικοπέδων
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - Στήριξη Συλλόγου Οικοπεδούχων Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
Καρύστου κτλ.

στ. Αναβάθμιση της επικοινωνίας με τα Θεσμικά
Όργανα  στη βάση που απαιτείται.

ζ.Συνεδριάσεις ανά περιφέρεια ώστε να υπάρχει συν-
τονισμός της Ε.Α.Α.Σ. με τα Παραρτήματα και να επι-
λύονται δυναμικά όλα τα προβλήματα σε ενιαία κατά
το δυνατόν βάση. 

η.Η μεγιστοποίηση του ΚΥΡΟΥΣ της ΕΝΩΣΕΩΣ. 
θ.  Η ενημέρωση των Πολιτικών Φορέων και η επικοι-

νωνία με τα Μ.Μ.Ε..
Ζητώ την ψήφο σας για την οποία δεν θα μετανιώσετε

στο μελλον.

Τηλ: 2107777146
Κιν: 6974476214

ΑΝΧΗΣ (ΦΜΧ) ε.α. ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Αξιότιμοι  και αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ιστο-
ρικής ΕΑΑΣ καλημέρα.

Δια της παρούσης θα ήθελα να απευθύνω έναν συνα-
δελφικό και αγωνιστικό χαιρετισμό και τις ευχές μου για
προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία σε όλους
μας.

Δύναμη και κουράγιο να αγωνισθούμε και να ανταπε-
ξέλθουμε στις νέες, πρωτόγνωρες και τραγικές, κοινωνικές
και εθνικές καταστάσεις που επέβαλαν αλλότριοι σ΄εμάς,
τις οικογένειές μας, αλλά και την πατρίδα μας ολόκλη-
ρη.

Νιώθοντας νέος στην ψυχή, στο σώμα και κυρίως στο
νού και την διάθεση, αποφάσισα να συμμετάσχω ως
απλό μέλος του ΔΣ, στις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ της 19ης
Φεβ. 2017. Αρχαιρεσίες που αφορούν όλους μας αφού η
Ένωσή είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο το οποίο
μας δίδει την δυνατότητα φωνής, την δυνατότητα διεκ-
δικήσεων και απαιτήσεων όλων των έννομων συμφε-
ρόντων μας τα οποία με ιδρώτα και πολλάκις με αίμα και
στερήσεις θεμελιώσαμε εμείς και οι οικογένειές μας
υπηρετώντας τις ένοπλές δυνάμεις και τις δυνάμεις
ασφαλείας απ΄ άκρη εις άκρον της πατρίδος μας.

Ταυτόχρονα δε η ΕΑΑΣ ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας

και του Έθνους να σταθεί αρωγός 
σε κάθε θετική Εθνική προσπάθεια αλλά και αδέκαστος

κριτής και ισχυρό ανάχωμα σε κάθε σκέψη ή επιβουλή
κατά των εθνικών μας συμφερόντων, ή της τυχόν απο-
σάθρωσης της Ελληνικής κοινωνίας και οικογένειας.

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου καριέρας υπη-
ρέτησα σε παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου στον Έβρο,
στην Κεντρική Μακεδονία και την Κύπρο, όπου είχα την
τύχει και την τιμή να μου ανατεθεί η ίδρυση της δεύτερης
τότε, αντιαεροπορικής μονάδος της νήσου αλλά και η
διοίκηση της. 

Μετά την αποστρατεία μου και συγκεκριμένα το Νοέμ-
βριο του 2009 ολοκλήρωσα  σπουδές σε μεταπτυχιακό
επίπεδο που αφορούν την διοίκηση επιχειρήσεων  (MBA)
και τη διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, με άριστες επι-
δόσεις και βαθμό 95 %.

Στον ιδιωτικό τομέα έχω συμμετάσχει  με επιτυχία
στην αναδιοργάνωση  εταιρειών και έχω διατελέσει σε
μεγάλες επιχειρήσεις, επί σειρά ετών Διευθυντής Προ-
σωπικού και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Θα ήμουν ευτυχής αν με την εμπιστοσύνη και την
ψήφο σας μου δίνατε την ευκαιρία να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου από αυτό το νέο για μένα μετερίζι που

ταυτόχρονα αποτελεί και μια
νέα πρόκληση αγώνων προ-
σπαθειών και διεκδικήσεων.

Το μόνο που μπορώ να σας
υποσχεθώ εν τιμή, εκ της θέ-
σεως αυτής, είναι σκληρή και
διαρκής δουλειά, σκληρή και
διαρκής πίεση μέχρι εξουθε-
νώσεως της εκάστοτε πολιτικής
ηγεσίας, ώστε να παύσει να
μας αντιμετωπίζει ως τον φτω-
χό συγγενή και περι άλλων
διαρκώς να τυρβάζει. 

Θα σας παρακαλούσα με την παρουσία σας, να τιμήσετε
τις αρχαιρεσίες και με την αθρόα και μαζική συμμετοχή
όλων μας να δώσουμε μια νέα ώθηση και δυναμική διεκ-
δικήσεων και ζωντάνιας στην Ένωσή μας.

Ασχέτως επιλογής προσώπων και συμπαθειών, όλοι οι
συνάδελφοι που διεκδικούν την ψήφο σας είναι εξαιρετικοί
σε ήθος, προσωπικότητα και δυνατότητες.

Ο αγώνας μας είναι κοινός οι στόχοι και η προσπάθεια
ενιαία.

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ. 

Με εκτίμηση και σεβασμό 
σε όλους τους συναδέλφους

Χαράλαμπος Γιώτης.

ΑΝΧΗΣ (ΠΒ) ε.α. ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΣΕ ‘85 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννηθείς την 1-1-1958 
Κάτοικος Αθηνών, Κυδαντιδών 5, 118 51Αθήνα
Τηλ.: Γραφείου 210 3216 550 Κινητό 6948367114
Ε-mail: tk.5881@yahoo.gr
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2010 – 2016 Εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας

στην Ελληνική  Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων
ΝΠΙΔ Φιλανθρωπικό Σωματείο επιχορηγούμενο, επιδο-
τούμενο και εποπτευόμενο από το ΥΥΚΑ

1998 – 2009 Στέλεχος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΚΑ-
ΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ground Operational Manager of AEROLAND Co
Εξωτερικός Συνεργάτης του Κέντρου Προωθήσεων

Πωλήσεων
Σύνεδρος Flight Safety Foundation
Μέλος Ομάδας Διερεύνησης της Επιτροπής Διερεύνησης

Αεροπορικών Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑ-
ΑΠ)

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Αεροπορικά Θέματα
Εκπαιδευόμενος στις ΗΠΑ ως χειριστής Ε/Π στις εγκα-

ταστάσεις της BELL HELICOPTER TEXTRON Inc.
1996 – 1998 Ανώτερος Αξιωματικός
Υποδιοικητής Μονάδας Αεροπορίας Στρατού
Αξιωματικός Επιχειρήσεων σε Μονάδα της Αεροπορίας

Στρατού
Τμηματάρχης Γραφείου Ασφαλείας Πτήσεων και Εδά-

φους στη Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού στο ΓΕΣ
Σύμβουλος Εταιρείας Μελετών, σύνταξη μελέτης Επα-

νασύστασης της Αποξηραμένης λίμνης ΚΑΡΛΑΣ επ’ ωφε-
λεία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

1993 – 1996 Ανώτερος Αξιωματικός
Εκπαιδευόμενος σε χρήση ελικοπτέρων αναγνωρίσε-

ως-παρατηρήσεως σε Αμερικανική Βάση της Γερμανίας.
Εθνικός Αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ σε θέματα Αεροπορίας

Στρατού.
Συμμετοχή στο 17ο Helicopter Interservice Working

Party στις Βρυξέλλες.
Τμηματάρχης Γραφείου Ασφαλείας Πτήσεων και Εκ-

παίδευσης στη Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού στο ΓΕΣ.
Τμηματάρχης Γραφείου Ασφαλείας Πληροφοριών-Υλι-

κών 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων στη Διεύθυνση Αερο-

πορίας Στρατού στο ΓΕΣ
1986 – 1993 Κατώτερος Αξιωματικός
Χειριστής Ελικοπτέρου σε διαφόρους τύπους ελικο-

πτέρων (1.300 ώρες πτήσης)
1981 – 1986 Κατώτερος Αξιωματικός
Αξιωματικός Πληρωμών-Επικεφαλής Διαχείρισης Χρη-

ματικού (Δημόσιο Στρατιωτικό Λογιστικό, Εκκαθάριση Δα-
πανών, Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμών, Μισθοδοσία,
Οδοιπορικά) για δύο (2) χρόνια

Διευθυντής Προσωπικού
Διοικητής όλων των αντι-

στοίχων στο βαθμό κλιμακίων.
1976 – 1977 Υπάλληλος

στον  Εκδοτικό Οίκο και Βι-
βλιοπωλείο GUTENBERG

ΛΟΙΠΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2002 -2017 Σύνεδρος της ΕΣΑμεΑ
Μέλος στην Εξελεγκτική Επιτροπή τη; ΠΟΣΓΑμεΑ
Υπεύθυνος για την εκτέλεση Κατασκηνωτικού Προ-

γράμματος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.
ΣΠΟΥΔΕΣ

1999 Πτυχίο Επαγγελματία Χειριστή Στροφειοπτέρων
(ΑΜ 308)

1998 Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνητή (ΑΜ 2938)
1982 Στρατιωτική Σχολή Σωματικής Αγωγής
1977 – 1981  Ανώτατο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  (ΑΕΙ)
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1994 First Certificate in English
EΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Μέλος Φιλοσοφικού Συλλόγου ο ‘ΚΛΕΙ-

ΔΟΛΙΘΟΣ’
Αθλητισμός, θέατρο, μουσική, ζωγραφική, μαγειρική,

ταξίδια

ΑΝΧΗΣ (ΠΖ) ε.α. ΚΑΠΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Γεννήθηκα στην Άρτα την 11-04-1953. Αρχικά φοιτούσα
στη Σχολή Ηλεκτρονικών «ΠΑΛΜΕΡ» στην Αθήνα, εν συνε-
χεία όμως διέκοψα τη φοίτησή μου καθόσον την 01-04-
1972 κατατάχθηκα στη ΣΜΥ, που είχε ως έδρα τη Σάμο,
από όπου αποφοίτησα το έτος 1973.

Έκτοτε υπηρετούσα στο Πεζικό, ώσπου παραιτήθηκα
από την Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεώς μου το έτος 2003, κα-
θόσον είχα υποστεί σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο δυ-
στύχημα.

Είμαι νυμφευμένος εδώ και 39 χρόνια με την Ευαγγελία,
με την οποία απέκτησα τέσσερα παιδιά για τα οποία αι-
σθάνομαι υπερήφανος, καθώς όλα σπούδασαν σε Ανώτα-
τες Σχολές.

Πλέον, ως συνταξιούχος, ασχολούμαι ερασιτεχνικώς με

την αλιεία, η οποία αποτελεί για μένα ένα δημιουργικό και
συνάμα αναζωογονητικό τρόπο αξιοποίησης του ελεύθε-
ρου χρόνου μου.

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι θήτευσα ως
εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Α.Υ.Σ. Αθηνών επί τρία
συναπτά έτη.

Έπειτα από πέντε έτη, αποφάσισα να θέσω για δεύτερη
φορά υποψηφιότητα στην Ε.Α.Α.Σ. διεκδικώντας μια θέση
ως ενεργό μέλος της, με την ισχυρή βούληση να συμ-
βάλω αποφασιστικά και δραστικά στην οργάνωση, διαχεί-
ριση και διευθέτηση των υποθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. Κυρίως δε, επιθυμώ να συμμετά-
σχω με σύνεση και υπευθυνότητα στην επίλυση κρίσιμων
ζητημάτων που αφορούν όλα τα στρατιωτικά κλιμάκια, ιδι-

αίτερα μάλιστα εκείνων που
άπτονται του ιερού Τριπτύχου
-πατρίς, θρησκεία, οικογένεια-
, το οποίο διδάχθηκα τόσο στη
Σχολή της Σάμου όσο και καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο Στρατό.

Εν κατακλείδι, εκτιμώ ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος
που μέχρι στιγμής διήγαγα, καθώς και το ήθος που επέ-
δειξα μέσω της προσφοράς μου στον Ελληνικό Στρατό
ενόσω υπηρετούσα, μου επιτρέπουν, κύριοι συνάδελφοι,
να διεκδικήσω την ψήφο σας προκειμένου για την εκλογή
μου ως μέλους του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. στις επικείμενες εκλο-
γές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την 19-02-2017.

ΑΝΧΗΣ (ΠΖ) ε.α. ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1969. Εισήλθε στη ΣΜΥ το
1988 και αποφοίτησε το 1990 ονομασθείς Λχίας (ΤΘ).
Αποφοίτησε από τα βασικά σχολεία του όπλου των ΤΘ. 

Μετά από ένα έτος εισήλθε στη ΣΣΕ και αποφοίτησε
το 1995 ονομασθείς Ανλγός (ΔΒ). Αποφοίτησε από όλα
τα προβλεπόμενα σχολεία του όπλου του και το 1998
εντάχθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις. Αποφοίτησε από τα
βασικά σχολεία των Ειδικών Δυνάμεων καθώς από τα
σχολεία αρχηγών ρίψεων, τεχνικής αναρηχήσεων, αυ-
τοδυτών και σχολείο προκεχωρημένης εκπαίδευσης
Αξιωματικών Ειδικών Δυνάμεων. Επίσης, από το βασικό
σχολείο διακλαδικής επικοινωνίας, κρυτπογράφησης,
ομάδων επαφών των ΗΠΑ. 

Ομιλεί την Αγγλική. 

Υπηρέτησε σε Χίο, Μυτηλήνη, Αττική, Κύπρο και
Βόρειο Έβρο (Λαγό), σε Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων
και των Διαβιβάσεων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη, αποφάσισα να συμ-
μετάσχω στις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβ 2017 διότι θε-
ωρώ την ΕΑΑΣ συνέχεια του Στρατιωτικού βίου, σε δια-
φορετικό πλέον επίπεδο.Οφείλουμε να κατανοήσουμε
όλοι μας ότι ως απόστρατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων
Δυμάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είμαστε μέλη
μιας μεγάλης παραδοσιακής υγειούς οικογένειας. 

Οι νεώτεροι ε.ε. συναδελφοί μας χρειάζονται τις κα-
λοπροέραιτες συμβουλές μας και στήριξη μας στις δύ-
σκολες επαγγελματικές τους αποφάσεις. Οι απόστρατοι

και οι ε.ε. συνδέονται με δε-
σμούς κάματου, ιδρώτα και
πολλές φορές αίματος. Πρέπει
να προστατεύσουμε τους δε-
σμούς αυτούς, με κάθε θυσία,
απέναντι σε όλους αυτούς
που τους επιβουλεύονται και
επιθυμούν διακαώς την κα-
ταργησή τους. 

Μια ΕΑΑΣ ισχυρή αποτελεί
θεματοφύλακα των εθνικών
μας θεμάτων τα οποία ορκιστήκαμε να υπερασπιζόμαστε.
Όπως επίσης, αποτελεί έναν οργανισμό δραστήριο για
την προάσπιση του κλάδου μας, τόσο σε οικονομικό
όσο και σε ηθικό επίπεδο. Για την πραγματοποίηση
όλων των παραπάνω χρειαζόμαστε μια ΕΑΑΣ πολυδύναμη
και ισχυρή. 

ΑΝΧΗΣ (ΔΒ) ε.α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Γεννηθείς το 1965 εις την ΑΘΗΝΑ καταγόμενος εκ Δω-
ρίου Μεσσηνίας, αποφοιτήσας το 1983 του Πειραματικού
Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών εισήχθη εις την
ΣΣΕ, και το 1987 ονομάσθηκε Ανθυπίλαρχος της τάξεως
1987.  Αποφοίτησε επιτυχώς όλων των προβλεπομένων
του βαθμού του Σχολείων καθώς και των Σχολείων, Αε-
ραμύνης της Σχολής ΠΒ και Πληροφοριών & Ασφαλείας
του ΓΕΕΘΑ .Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών
και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ομιλεί την
Αγγλικήν και Γαλλικήν. Υπηρέτησε σε μονάδες των Τε-
θωρακισμένων σε όλους τους βαθμούς από του Ανθλχου
ως Ουλαμαγός έως του Ανχη(ΤΘ) ως Δκτης Επιλαρχίας,

καθώς και ως επιτελής του ΓΕΕΘΑ. Αποστρατεύτηκε το
2008 με αίτησή του.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η απόφασή μου όπως συμμε-
τάσχω στις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβ 2017 ελήφθη
λόγω  της διαπιστώσεως ότι η ενεργή συμμετοχή στην
Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί συνέχεια του στρατιωτικού βίου με
διαφορετική Αποστολή και Αντικειμενικό Σκοπό.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η στρατιωτική ιδιώτης ου-
δέποτε απόλλυται είμεθα υποχρεωμένοι εμείς οι ε.α.
συνάδελφοι να στηρίζουμε τους ε.ε. στο δύσκολο έργο
τους με καλοπροαίρετες συμβουλές και με την αμέριστη
συμπαράστασή μας ‘καθώς αυτήν τη στιγμή οι δεσμοί

μεταξύ ε.ε. & ε.α., δεσμοί κά-
ματου και πολλές φορές αί-
ματος , βρίσκονται υπό την
επιβουλή κάποιων, γνωστών
σε όλους μας, ώστε να μας
διαχωρίσουν και να μας κάμ-
ψουν τον καθένα ξεχωριστά.
Μία ισχυρή και διεκδικητική
Ε.Α.Α.Σ. πρέπει να αποτελεί
αφενός τον θεματοφύλακα
του ΕΘΝΟΥΣ αφετέρου πρέπει
να απαιτεί “τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι“ για όσους αόκνως μοχθούν εδώ και χρόνια
για αυτό τον τόπο.

ΣΧΗΣ (ΤΘ) ε.α. ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 19 Φεβρουαρίου 2017

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα στην Αθήνα. 
Είμαι Απόστρατος Αξ/κος της Γ.Υ.Σ.

Τ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μεγάρων Αττικής
Πρόεδρος Συνδέσμου Βετεράνων Αξ/κων Ενόπλων

Δυνάμεων Μ.Α.
Τ. Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
Επιλαχόν Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ και εθελοντής για

6 χρόνια
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ομίλου Unesco Πειραιά και

Νήσων

ΣΠΟΥΔΕΣ

Έχω πτυχία τεχνικών σπουδών (Μηχανολογίας, Γρα-
φικών Τεχνών και Τοπογραφίας).

Ομιλώ άριστα την Αγγλική.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διετέλεσα Δ/τής Τυπογραφείου Σ.Σ. Ευελπίδων και
Λοιπών Υπηρεσιών Στρατού

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ από την Ομοσπονδία Συλλόγων
Κινέττας και το Πολιτιστικό Κέντρο Κινέττας

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙ-
ΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΑΡΧΙΕΠΙ-
ΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από Αρχιεπίσκοπον

κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ κ.λπ.
Στο ενεργητικό μου έχω Συγ-

γραφικό Έργο Σχετικά ΜΕ ΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ κ.λπ.

Ασχολούμαι με την ζωγρα-
φική και γλυπτική και έχω βρα-
βευθεί με Επαίνους, Διπλώ-
ματα και Βραβεία.

Ζητώ την στήριξή σας και
την ψήφο σας για το Νέο Δ.Σ.
της Ε.Α.Α.Σ. προκειμένου να
εργασθώ με τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου που
αποκτήθηκε στην απασχόλησή μου με την ΕΑΑΣ, υπέρ
των συνδέλφων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Μόσχου Βασίλειος

ΥΠΛΓΟΣ (Γ) ε.α. ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Α. Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο Παπαευαγγέλου

‘Ονομα Κωνσταντίνος

Τόπος γεν. Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία 13 Μαι.1968
Επαγγελ.κατάσταση Ανθυπολοχαγός (ΑΣ) ε.α

(Χειριστής  Αεροσκαφών)
Τηλεφωνα 6937 442669

210 8618471

Mail kpapaev@gmail.com
Οικογενειακή καταστασηΈγγαμος με δύο τέκνα

Β. Αντικείμενα σπουδών
1986-1988 Σπουδαστής στην Σχολή Μονίμων Υπα-

ξιωματικών(Στρατού Ξηράς)
1988 Αποφοίτηση από την Σχολή με τον βαθμό του

Μονιμου Λοχία (ΤΘ), Τεχνικός(ηλεκτρολόγος ερπυστριο-
φόρων οχημάτων)

1990 Επιλογή για φοίτηση στην Σχολή Αεροπορίας
Στρατού

1991 Αποφοίτηση από την σχολη( 4ος/20),ως χειριστής
ελικοπτέρων

2001 Αποφοίτηση από το τμήμα χειριστών αεροσκα-
φών σταθ.πτερύγων

2004 Αποφοίτηση από το σχολείο Δοκιμαστών U-17
Γ. Eπαγγελματική Κατάρτιση-Εμπειρια
1991-1995 2ο Ταγμα Ελικοπτέρων (Μέγαρα)
1995-2000 Διεύθυνση  Αεροπορίας  Στρατού/ΓΕΣ
2000-2002 3ο Ταγμα Ελικοπτέρων (Αλεξάνδρεια)
2002-2005 2ο Ταγμα Ελικοπτέρων
2005 Αποστρατεία μετά από αίτησή μου
Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου συμμετέιχα

στο σύνολο των πτητικών δραστηριοτήτων των Μονάδων
μου(νυκτερινές πτήσεις,μεταφορά εξωτερικών
φορτίων,πυρόσβεση,πτήσεις VIP,αεροδιακομιδές κ.α)

Επιπρόσθετά κατά την υπηρεσία μου στο ΓΕΣ εκτε-

λούσα τα καθήκοντα του Συν-
δέσμου στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων, με αποστολή την πα-
ρακολούθηση των καθημερι-
νών πτητικων δραστηριοτήτων
των Μοναδων της ΑΣ και τον
σχεδιασμό και υποβολή προς
την ιεραρχία πρότασης για
υλοποίηση εκτάκτων πτήσε-
ων(Αεροδιακομιδές κ.α)

2007-2009 εργάστηκα στην
Erickson Air Crane ως ιπτάμε-
νος σύνδεσμος στις πτήσεις αεροπυρόσβεσης

2013-2016 εργάστηκα στην Skylink-Skyforce ως ιπτά-
μενος σύνδεσμος στις πτήσεις αεροπυρόσβεσης.

Δ.Ξένες γλώσσες-Λοιπά
Καλη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλη γνωση χειρισμού Η/Υ
Σεμιναριο Αir Accident Investigation and Aviation

Safety Board.”Developing a safety Culture”
Διετέλεσα επι 5ετια μέλος του Εμπορικού Επιμελη-

τηρίου ,ως Μεσίτης

ΑΝΘΛΓΟΣ (ΑΣ) ε.α. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΑΙΔΩΝΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

1962: Εισήχθη στη ΣΜΥ
1963: Κατετάγη στο ΙΠΠΙΚΟ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ. 

Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό (ιππασία)
1969-70:Πανελληνιονίκης Ιππασίας με την ομάδα του 
Στρατού.
1971: Επιτυχών σχετικού διαγωνισμού, κατετάγη στο 

Υγειονομικό ως Διαχειριστής.
Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του Όπλου και του

Σώματος. Μεταξύ αυτών και στη ΔΥΓ/ΓΕΣ ως διευθυντής
του 4ου γραφείου επί επταετία (1990 – 97), οπότε και
αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Συνταγματάρχου λόγω
35ετίας.

Μετά την αποστρατεία του εξελέγη αιρετός στην τοπική
αυτοδιοίκηση επί 8ετία ως κοινοτικός σύμβουλος και αντι-
πρόεδρος Κοινότητας Τρικόρφου Μεσσηνίας.

Παρενέβη στα ΜΜΕ με άρθρα και επιστολές για διάφορα
κοινωνικά θέματα τα οποία έγιναν ευρέως αποδεκτά και
έτυχαν ευμενών σχολίων όπως ΑΟΟΑ, Ολυμπιακό Ιδεώδες,
Περιβαλλοντολογικά, κλπ.

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
α. Αναβάθμιση της ΕΑΑΣ και ανάδειξη αυτής σε αξιόπιστο

συνομιλητή και εταίρο μετά των αρμοδίων φορέων της
πολιτείας για την επίλυση των προβλημάτων που απα-
σχολούν τους αξιωματικούς.

β. Προάσπιση των συμφερόντων και περιουσιακών στοι-
χείων των στρατιωτικών (συνταξιοδοτικά, ΜΤΣ, ΑΟΟΑ,
ΟΣΜΑΕΣ, ΝΙΜΤΣ, κλπ).

γ. Ιδιαίτερα και όσον αφορά στο ΝΙΜΤΣ η προσπάθεια
θα είναι διαρκής ούτως ώστε αυτό να μείνει και να γίνει

νοσοκομείο των αποστράτων
αξιωματικών και μελών της οι-
κογένειάς τους, όπως άλλωστε
ο ιδρυτικός νόμος ορίζει (697/41
και 1137/46).

δ. Συνεργασία μετά των Συν-
δέσμων για ενιαία εκπροσώπηση
των Αποστράτων  Αξιωματικών.

Γενικά, πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε όλοι ότι η ΕΑΑΣ είναι
δύναμη και οδηγός ανθρώπων
με στόχους και υψηλά ιδανικά οι οποίοι έδωσαν και έχουν
πολλά ακόμη να δώσουν στην κοινωνία.

Με την ευκαιρία των εορτών εύχομαι σε όλους τους
συναδέλφους υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Θεόδωρος Κ. Τσερπές
Συνταγματάρχης ε.α. 

ΣΧΗΣ ε.α. ΤΣΕΡΠΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ: 16-12-1959
ΤΟΠΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ
ΕΙΣΑΧΘΕΙΣ ΣΣΕ,ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΣ,1981!

ΕΠΙΛΟΓΗ: ΣΕΜ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞΚΟΣ, ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΥΔΝΤΗΣ ΥΣΑ/ΓΕΣ, ΔΝΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΣΞΓ, ΥΔΚΤΗΣ ΣΔΛΠ, ΥΔΚΤΗΣ ΣΑ/ΚΕΕΜ, ΕΦΟΡΟΣ 1

ΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΜ, ΔΝΤΗΣ ΔΕΜ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ Κ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΗΣ
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ!
ΣΠOΥΔΕΣ: CEDS/1997, MASTE SCIENCE
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΕΙΣ, 2006, 13-11-2006!
ΔΙΑΜΟΝΗ:ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ 6970712337

ΣΧΗΣ (ΕΜ) ε.α. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Ο Πολυχρόνης Ν. Χαραλαμπίδης το γένος Βλάχου Α.
γεννήθηκε στον ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ, στις 18-04-1938.

Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό. Αποφοίτησε
το Γυμνάσιο Σερρών.

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων απ’ όπου
αποφοίτησε το 1961, ως Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού. 

Υπηρέτησε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Ιωάννινα,
Κύπρο, Βέροια, Πολύκαστρο, Ροδόπολη, Θράκη, Ρόδο,
Μυτιλήνη κ.α.)

Η τελευταία Υπηρεσία ήταν στο Αιγαίο, ως Υποστράτηγος
όπου υπηρέτησε 6 χρόνια ως υπεύθυνος Παλλαϊκής
Άμυνας του Αιγαίου απ’ όπου και αποστρατεύτηκε το
2001.

Πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε μάχιμες Μονάδες και
Επιτελεία.

Ομιλεί ξένες γλώσσες.

Ετιμήθη με διάφορα παράσημα.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Σερρών.
Είναι έγγαμος με την Χρυσούλα Κυνηγού και έχει μια

κόρη Αντισυνταγματάρχη (Ν), την Αθανασία και έναν γιο,
τον Νικόλα, Αντισυνταγματάρχη του Μηχανικού.

Είναι συγγραφέας βιβλίων και αρθρογράφος στο “Σερ-
ραϊκόν Θάρρος”, (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα του Νομού
Σερρών).Ο Πολυχρόνης Ν. Χαραλαμπίδης το γένος Βλάχου
Α. γεννήθηκε στον ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ, στις 18-04-1938.

Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό. Αποφοίτησε
το Γυμνάσιο Σερρών.

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων απ’ όπου
αποφοίτησε το 1961, ως Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Πεζικού. 

Υπηρέτησε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Ιωάννινα,
Κύπρο, Βέροια, Πολύκαστρο, Ροδόπολη, Θράκη, Ρόδο,

Μυτιλήνη κ.α.)
Η τελευταία Υπηρεσία ήταν

στο Αιγαίο, ως Υποστράτηγος
όπου υπηρέτησε 6 χρόνια ως
υπεύθυνος Παλλαϊκής Άμυνας
του Αιγαίου απ’ όπου και απο-
στρατεύτηκε το 2001.

Πρόσφερε τις υπηρεσίες του
σε μάχιμες Μονάδες και Επιτε-
λεία.

Ομιλεί ξένες γλώσσες.
Ετιμήθη με διάφορα παράσημα.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Σερρών.
Είναι έγγαμος με την Χρυσούλα Κυνηγού και έχει μια

κόρη Αντισυνταγματάρχη (Ν), την Αθανασία και έναν γιο,
τον Νικόλα, Αντισυνταγματάρχη του Μηχανικού.

Είναι συγγραφέας βιβλίων και αρθρογράφος στο “Σερ-
ραϊκόν Θάρρος”, (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα του Νομού
Σερρών).

ΥΠΤΓΟΣ (ΠΖ) ε.α.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Σεβαστοί, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι, 
τακτικά & προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΣ,
μέλη των φορέων Ε.Δ. & Σ.Α.
Σας γνωστοποιώ με σεβασμό την απόφασή μου, να

θέσω υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΑΑΣ στις προσεχείς αρχαιρεσίες της 19ης Φεβ. 2017,
προσδοκώντας στην εμπιστοσύνη και στη στήριξή σας. 

Γεννήθηκα στις 18 Σεπ. 1959 στην Πτελέα Δράμας,
είμαι ποντιακής καταγωγής και έγγαμος.

Εισήλθα στη ΣΣΕ το 1977 και ονομάσθηκα Ανθλγός (ΠΖ)
το 1981. 

Αποστρατεύθηκα το 2010 απ’ τη θέση του Δντού Ταχυ-
δρομικού Σώματος του ΓΕΣ.

Από αποστρατείας μου επέλεξα την ενεργό δράση άμυ-
νας, κατά της επιχειρούμενης εξαθλίωσης της κοινωνικής
μας Τάξης, ως Πρόεδρος του Συνδέσμου της Τάξεως

ΣΣΕ81, ως Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και συνεχίζω την αγωνιστική μου προ-
σφορά έως σήμερα απ’ τη θέση του μέλους και υπευθύνου
Παραρτημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ.

Επιθυμώ και θ’ αγωνισθώ να πετύχω με επιμονή,
όσα δεν κατόρθωσα ως μέλος του σημερινού Δ.Σ. να
υλοποιηθούν, μέσα στο πλαίσιο των στόχων και θέσεων
της τρέχουσας θητείας της ΕΑΑΣ.

Βασική μου επιδίωξη είναι η αύξηση της συνοχής, συ-
σπείρωσης και δυναμικότητας της ΕΑΑΣ, η εξασφάλιση
της βιωσιμότητας του θεσμικού μας οργάνου ως ΝΠΔΔ με
Πανελλήνια κοινωνική δράση, λόγο και έργο, αλλά και η
σθεναρή αντίσταση - αντιμετώπιση των επερχομένων κιν-
δύνων κατά της Στρατιωτικής μας αξιοπρέπειας ηθικά και
υλικά, όπως και η σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών
που υπέστησαν τα στελέχη ε.α. και ε.ε. των Ε.Δ. & Σ.Α.

Με το σθένος της δημι-
ουργίας μιας μεγάλης και ισχυ-
ρής Ένωσης Αποστράτων Αξιω-
ματικών Στρατού, απαλλαγμένης
νομικών αγκυλώσεων του πα-
ρελθόντος, που θα συμπεριλά-
βει και όλα τα ε.α. μη μέλη της
στελέχη του Σ.Ξ. & των Σ.Α.,
εύχομαι  να’ ναι ευτυχισμένο
και δημιουργικό το νέο έτος
2017 για όλους σας και την Ελ-
λάδα μας. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Αν. Ρω-
μυλίας 29, Γλυφάδα Αττικής,
ΤΚ: 16562

Τηλ-φαξ: 2109603748, κιν. 6944301753, wind: *781753,
e-mail: chatsikasdim@gmail.com

Με σεβασμό και εκτίμηση
Δημήτριος Σ. Χατσίκας

Ταξχος ε.α.

ΤΑΞΧΟΣ ε.α. ΧΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

α) Προσωπικά στοιχεία:

Ο αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α. Χρήστος Κονταρίδης
γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αλεξανδρούπολη και κα-
τάγεται από τη Λήμνο. Απεφοίτησε από το Γενικό Λύκειο
Κορωπίου το 1981 και το ίδιο έτος εισήλθε κατόπιν κα-
τατακτηρίων εξετάσεων στη Σχολή Ενωμοταρχών Χω-
ροφυλακής. Το 1983 εισήλθε κατόπιν εξετάσεων (τρίτος
κατά σειρά) στη Σχολή Ανθυπομοιράρχων Χωροφυλακής,
εξερχόμενος της Σχολής το 1986 με το βαθμό του Υπα-
στυνόμου Β’. Διαμένει στην Αθήνα και έχει δύο παιδιά,
τον Πάρη σπουδαστή στο 2ο έτος στη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και τον Ορέστη μαθητή της τρίτης
τάξης του Λυκείου.

β) Σπουδές:
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (βαθμός: λίαν
καλώς 8,4), κάτοχος αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος (βαθμός: άριστα 9,2) και υποψήφιος διδάκτορας
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας με ειδί-
κευση την Νεότερη Ιστορία. Είναι, επίσης, Πτυχιούχος
της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), (βαθμός: 9,4) και κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας
(Σ.Ε.Α.) της Ελληνικής Αστυνομίας (βαθμός: άριστα 20).
έχει μετάσχει σε πολλά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις επί
θεμάτων υπηρεσιακού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό (Γαλλία και Ολλανδία).

γ) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:     

Έχει συγγράψει και εκδώσει τα εξής βιβλία ιστορικού-
πολιτικού ενδιαφέροντος: α)‘’Ο Οθωμανικός Στρατός

(1299-1922) -Οργάνωση, οπλισμός, τακτικές μάχης και

στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις’’ (εκδόσεις ‘Ευρασία’,
2012). β)‘’Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια

Νησιά - Εικόνες και αντικείμενα του παρελθόντος’’ (εκ-
δόσεις Ευρασία, 2013). γ)‘’Δεσμοί Ελλήνων και Ρώσων’’(εκ-
δόσεις Ευρασία, 2014). Υπό έκδοση το: ‘’Η γέννηση και

η εξέλιξη των SS στη Γερμανία του Μεσοπολέμου και η

δράση τους στην Ελλάδα (1941-1944)’’. Έχει παρουσιάσει,
επίσης, περίπου εικοσιπέντε (25) προπτυχιακές - μετα-
πτυχιακές έρευνες και διατριβές επί θεμάτων ιστορικο-
πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος (Πάντειο Πανε-

πιστήμιο , Σ.ΕΘ.Α., Σ.Ε.Α.), ενώ αρθογραφεί τακτικά σε
διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επί θεμάτων κοινωνικού, πολιτικού
και ιστορικού ενδιαφέροντος.

δ) Υπηρεσίες ως αξιωματικός: 

Έχει υπηρετήσει ως αξιωματικός στις παρακάτω υπη-
ρεσίες: Στο 4ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών (Ομονοίας) και
στο 3ο αστυνομικό Τμήμα Πειραιά (Μανιάτικα). Στην Υπο-
διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής. Στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μο-
νάδα (Δ.Α.Ε.Α.\Ε.Κ.Α.Μ.). Στις Ειδικές Δυνάμεις Αστυνομίας
(Δ.Α.Ε.Α.\Υ.Α.Τ.). Στο Τμήμα Πεζών Περιπολιών της Διεύ-
θυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής ως διοικητής.
Στην Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας ως Αστυνομικός
Διευθυντής Νομού. Το Μάρτιο του 2011, τοποθετήθηκε
με το βαθμό του ταξιάρχου ως διοικητής στη Διεύθυνση
Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) , ενώ τον
Ιούλιο του 2012 προήχθην στο βαθμό του υποστρατήγου
, παραμένοντας στην παραπάνω υπηρεσία. Το Μάρτιο
του 2013 , μετετέθη στην Κέρκυρα με καθήκοντα Γενικού
Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων , με το βαθμό
του υποστρατήγου. Τον Απρίλιο του 2014 , αποστρα-
τεύθηκε με τον βαθμό του αντιστρατήγου , μετά από 33
χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και του απονεμήθηκε ο
τίτλος του Επιτίμου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή
Ιονίων Νήσων.

ε) Επιχειρησιακές Εκπαιδεύσεις:  

Έχει μετάσχει στις κάτωθι επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις,
όπως αυτές προκύπτουν από το ατομικό του βιβλιάριο:
Σχολείο Ε.Κ.Α.Μ. (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική
Μονάδα). Συνεκπαιδεύσεις στα πλαίσια της συνεργασίας
της Ε.Κ.Α.Μ. με Ειδικές Δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού.
Καταρριχήσεις από ελικόπτερα και βράχους αρνητικών
κλίσεων (Μεγάλο Πεύκο). Εκπαιδεύσεις επί θεμάτων
αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, σκοποβολής μάχης, σχε-
διασμού επιχειρήσεων προς αντιμετώπιση τρομοκρατικών
ενεργειών, ενόπλων συγκρούσεων, οργανωμένων λη-
στειών, ανακαταλήψεων αεροσκαφών σε περιπτώσεις
αεροπειρατειών, προστασίας υψηλών προσώπων , αν-
τιμετώπισης περιπτώσεων ομηρίας ατόμων και λήψης
μέτρων ασφαλείας σε περιοχές κρίσεων. Διετέλεσε εκ-

παιδευτής και επικεφαλής εκ-
παιδεύσεων Σχολείων Υ.Α.Τ.
(Ειδικών Αστυνομικών Δυνά-
μεων), από το 2000 έως το
2008, όσον αφορά τον επιχει-
ρησιακό τομέα (πολεμικές τέ-
χνες, αντιμετώπιση επικινδύνων
καταστάσεων διαχείρισης
όχλου, αστυνομικές παρατά-
ξεις, χρήση χημικών κ.λ.π.). Ως
μάχιμος αξιωματικός της Υ.Α.Τ.
ήταν υπεύθυνος επιχειρησια-
κού σχεδιασμού-συντονισμού και καθοδήγησης Διμοιριών
Αποκατάστασης Τάξης, σε κατασταλτικές ενέργειες ελέγ-
χου παρεκτρεπομένου όχλου στην Αθήνα. Ως ταξίαρχος
στην Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής
(ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.), επινόησε και δημιούργησε την Ειδική Ομάδα
Μεταγωγών (Ε.Ο.Μ.) για την ασφάλεια μεταγωγών άκρως
επικίνδυνων κακοποιών, οργανώνοντας συνεκπαιδεύσεις
με την Ε.Κ.Α.Μ. και εξοπλίζοντάς την και εκπαιδεύοντάς
την με τελευταίου τύπου πολεμικό υλικό.

στ) Εμπειρίες και εξειδικεύσεις: 
Έχει τελέσει διοικητής σε μεγάλους Αστυνομικούς

σχηματισμούς με πολύχρονη εμπειρία στην Διοίκηση
Προσωπικού, γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα ασφαλείας
προσώπων και εγκαταστάσεων και έχει τιμηθεί από την
υπηρεσία με πολλές ευαρέσκειες , εύφημες μνείες και
ηθικές αμοιβές κατά την εκτέλεση αυτής. Έχει υποστεί,
κατά τη διάρκεια και ένεκα των υπηρεσιακών του καθη-
κόντων, αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς ιδίως σε
επεισόδια με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

ζ) Ενδιαφέροντα και δραστηριότητες:

Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Αθηνών, μέλος της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) και μέλος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.Μ.Ε.). Είναι εκ-
δότης και ιδιοκτήτης της διμηνιαίας εφημερίδας ‘’ΓΝΩΜΗ

αποστράτων’’, η οποία προβάλει θέματα που αφορούν
τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις παρου-
σιάζοντας και θέματα επικαιρότητας, πολιτισμού και
ιστορίας. Άλλα ενδιαφέροντα: Πολεμικές τέχνες, ζω-
γραφική, φωτογραφία, υποβρύχιο ψάρεμα, διάβασμα,
μοντελισμός, συλλογές, ταξίδια κ.α. 

ΑΝΤΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ε.α.  ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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Γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας και κατοικεί στην Αθήνα, Φορμίωνος 135,
Παγκράτι.

Κιν. 694 5778610, 210 7659238.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων της

ΕΛ.ΑΣ.
Υπηρέτησε σε διάφορες Επιτελικές Υπηρεσίες της Χωρ/κής και της ΕΛ.ΑΣ.
Είναι εκλεγμένο μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων

1. Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού ΕΑΑΣ
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφα-

λείας
3. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα-

λείας

ΑΣΤ/ΚΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ε.α. ΝΤΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

1. Εξήλθε της Σχολής Ανθυπομοιράρχων το 1967.
2. Σπούδασε Οικονομικές και Πολιτικές ΕΠιστήμες (ΟΠΕ)

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι Πτυχιούχος της
Νομικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου.

3. Υπήρξε άριστος επιτελής αξιωματικός και διετέλεσε
επί 9 έτη προϊστάμενος του Νομικού Τμήματος του Αρχη-
γείου Χωροφυλακής και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

4. Διετέλεσε καθηγητής και δίδαξε επί σειρά ετών στις
Αστυνομικές Σχολές χιλιάδες διδακτικές ώρες, Αγορανο-
μία, Τουρισμό, Συνταγματικό, Ποινικό και Δικονομικό Δίκαιο.

5. Υπήρξε άριστος μάχιμος αξιωματικός και διοίκησε επι-
τυχώς όλες τις βαθμίδες των Υπηρεσιών του Αστυνομικού
Σώματος από Σταθμό Χωροφυλακής μέχρι Γενική Επιθεώ-
ρηση (Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης -18 Νομοί).

6. Στις επαγγελματικές  με-
τεκπαιδεύσεις που έλαβε
μέρος με άλλους 50 τουλάχι-
στον συναδέλφους σε θέματα
Εθνικής Ασφαλείας Τροχαίας
και Αγορανομίας είχε άριστες
επιδόσεις και απεφοίτησε με-
ταξύ των πρώτων τεσσάρων.

7. Απεστρατεύθη κατά την
επιλογή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
προαχθείς σε επίτιμο Α’ Γενικό
Επιθεωρητή Αστυνομίας.

ΑΝΤΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ (Χ) ε.α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Παπαδάτου Σοφία
Τηλέφωνο: 6937351541
Τόπος και ημερομηνία γέννησης : Αθήνα  11/12/62 
Ηλεκτρονική δ/νση : sofpapan@yahoo.gr

Προυπηρεσία
Αξιωματικός της Ελλ. Αστυνομίας από το 1991, με 5

περίπου χρόνια υπηρεσίας στο Υπουργείο Δημ. Τάξης,
όπου ασχολούμενη με θέματα αλλοδαπών, εφαρμογής
του Ευρ. κεκτημένου και Διεθνών συμφωνιών, μετείχα
σε Ομάδες εργασίας της Ευρ. ΄Eνωσης, του Schengen
και της Europol και εκπροσωπούσα την Υπηρεσία μου
σε διάφορες συνεδριάσεις. Από το 1999, υπηρετούσα
σε Αστ. Τμήμα και από τον Ιούλιο του 2003 μέχρι το
2009 ασκoύσα χρέη Υποδιοικητή και κατά περιόδους Δι-
οικητή.

Μετά την προαγωγή μου σε Αστ. Υποδιευθυντή, αρχές
έτους 2009, τοποθετήθηκα στο Επιτελείο της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Από τον Νοέμβριο 2009 έως τον Σεπτέμβριο του
2010 ασκούσα χρέη Διοικητή του Αστ. Τμήματος Φιλοθέης
και με την λήξη της εκεί απόσπασής μου, επέστρεψα
στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής,
όπου κατά διαστήματα ασκούσα χρέη Διευθυντή δια-
φόρων Υποδιευθύνσεων.

Το 2012 προήχθην σε Αστ. Διευθυντή και παρέμεινα
στην προαναφερόμενη Διεύθυνση ασχολούμενη με
εποπτεία υπηρεσιών και διοικητικά θέματα μέχρι την
αυτεπάγγελτη αποστρατεία μου τον Ιούνιο  2014 ως
ευδοκίμως τερματίσασα την σταδιοδρομία μου Ταξίαρ-
χος.

Σπουδές

Σχολείο Επιμόρφωσης Αστ Δ/ντών έτους 2013, Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας,
Άριστα.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, Η σύγχρονη εγ-
κληματικότητα και η αντιμετώπισή της, Πάντειο Πανεπι-
στήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοι-
νωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολογίας, 2007-2010

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομική Ακαδημία, 2008-
09.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Κράτος και Δημόσια
Πολιτική, Σχολή ΝΟΠΕ, Τμήμα Πολ. Επιστήμης και Δημ.
Διοίκησης, 2005-07.

Επαγγελματική Μετεκπαίδευση Επιτελών – Στελεχών,
Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι-
μόρφωσης, 2003   

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών  « Ευρωπαική Ένωση
και Αναπτυσσόμενες χώρες » Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιν-
στιντούτο Διεθνών Σχέσεων, Β’ Ευρωπαική έδρα Jean
Monnet, 1997–98

Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Άριστα, 1989-91

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών με Λίαν
Καλώς, 1985

Απολυτήριο Λυκείου από το Αρσάκειο με Άριστα,
1980

Συμμετοχή

Seminar ZEUS on the examination of asylum applications,
Athina, 9-10/12/98.

Ξένες γλώσσες
-Αγγλικά Certificate of Proficiency in English,

University of Michigan.
Εξειδίκευση στην ευθεία και αντίστροφη μετάφραση

για στελέχη της Δημ. Διοίκησης (Εθνικό Κέντρο Δημ. Δι-
οίκησης, 2003).

-Γαλλικά Diplome superieur d’ etudes francaises –
3eme degre,Universite de Paris Sorbonne - Paris IV

-Γερμανικά Zertifikat Deutsch als Fremdsprache.
-Βουλγάρικα Ε τάξη, Διδασκαλείο Ξένων γλωσσών

του Παν/μίου Αθηνών

Σεμινάρια
Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς-Ελεγ-

κτικοί μηχανισμοί, Αποτελεσματικότητα & διαφάνεια στη
δημόσια διοίκηση, ΙΝ.ΕΠ. 2012

Εσωτερικός έλεγχος, Αποτελεσματικότητα & διαφάνεια
στη Δημόσια Διοίκηση, ΙΝ.ΕΠ., 2011   Επιμόρφωση και
εκπαίδευση στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση για στελέχη
της Δημόσιας Διοίκησης, ΙΝΕΠ, Τομέας Δημοσίου Μάνα-
τζμεντ, 2008.

Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου α) στην
Ελλάδα, β) στην Ευρωπαική Ένωση και γ) στις χώρες
του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2007, Υπουργείο Εσωτε-
ρικών- Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (υπηρεσιακά).

2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Χίος, 2007.
Θερινό Σχολείο Προσανατολισμού και Ενημέρωσης

στις τελευταίες εξελίξεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος,
2007. 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για στελέχη της Δημόσιας
Διοίκησης, 2007, ΙΝΕΠ, Τομέας Οικονομικών θεμάτων

Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων : Τεχνικές διαπραγ-
ματεύσεων – Τεχνικές παρουσιάσεων για στελέχη της

Δημόσιας Διοίκησης, 2007,
ΙΝΕΠ, Τομέας Δημόσιου Μά-
νατζμεντ.

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας,
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστη-
μίου Αθηνών-Ελληνική Ψυχια-
τρική Εταιρεία σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής
του Πανεπιστημίου του Λον-
δίνου, King’s College Hospital,
Section of Primary Care Mental
Health, Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής, Τομέα Προ-
ληπτικής Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εται-
ρείας και το Educational Trust for Health Improvement
through Cognitive Strategies, 2003-04

Εκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα συμπεριφοράς –
σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών, Σχολή Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας, 2002, άριστα

Σχολείο σε θέματα αλλοδαπών, Αστυνομική Ακαδημία,
2001, άριστα

Αστυνομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πανελλήνια
Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΕΝΑΑ), 2000

Μετανάστευση στην Ελλάδα: Κοινωνικός αποκλεισμός,
ξενοφοβία και πολιτικές ενσωμάτωσης στην αγορά ερ-
γασίας και κοινωνία, Πανεπιστήμιο Dundee-ΕΚΠΟΣΠΟ
«Νόστος»-ΕΠΙΚΑΥΠ (Νομική Σχολή Αθηνών), 2000

American studies seminar , Institute of International
relations, US Embassy, The American College of Greece,
April 2000

Ειδικό σεμινάριο Ανθρωπιστικού δικαίου, Το Διεθνές
Ανθρωπιστικό Δίκαιο και οι Ένοπλες Συρράξεις στο
Γύρισμα του Αιώνα, Ινστιντούτο Διεθνών σχέσεων, 2000

The Dublin Convention on Asylum, European Institute
of Public Administration in Maastricht, the Netherlands,
1999

Σεμινάρια Σύγχρονης Σκέψης με θέματα : Ευρωπαική
Ένωση. Σύγχρονη Πολιτική – Οικονομική Σκέψη, Κέντρο
Πολιτικής Έρευνας και ‘Επιμόρφωσης, 1997

Πρόσφατες εξελίξεις στην εφαρμογή της Ευρωπαικής
σύμβασης για τα Δικαιώματα   του ανθρώπου, Ίδρυμα
Μαραγκοπούλου, Οκτώβριος 1996

Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός εν όψει του 2.000
ΕΚΔΔ, ΙΝΕΠ, 1994

Ελληνική Προεδρία Ευρ. Ένωσης, ΕΚΔΔ, ΙΝΕΠ 1993
(Α φάση)

Preparing Greek Public Servants for the Presidency of
the Council of the European Communities, National
Centre of Public Administration, Athens, 1993   

Μαθήματα του Τμήματος ανέργων Αναλυτών Συστη-
μάτων ΕΟΚ (ΕΛΚΕΠΑ), 1988.

Εντατικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προγραμματιστών
Η/Υ (ΕΛΚΕΠΑ), 1986-87

ΥΠΤΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ε.α. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
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Ἀπό «διαφωτιστές» τῆς κατοχικῆς πε-
ριόδου εἶχα ἀκούσει γιά τήν «ἁρπαγή»

τοῦ χρυσοῦ της Ἑλλάδος καί γιά τόν ἐξα-
ναγκασμό τoῦ πολεμικοῦ καί ἐμπορικοῦ
ναυτικοῦ της Ἑλλάδος νά ἀκολουθήσουν
τόν Βασιλιά καί τήν Κυβέρνηση  τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό, γιά
νά «κάνουν βόλτες» καί νά καλοπερνοῦν ὁ Βασιλιάς καί ἡ Κυ-
βέρνησή του.

Μεγαλώνοντας σέ ἡλικία, ἔμαθα γιά τή βύθιση τοῦ γαλλικοῦ
στόλου πού δέν θέλησε ἤ δέν μπόρεσε νά ἀκολουθήσει τό
Στρατηγό Ντέ Γκόλ, πού ἀντιτάχτηκε στή Γερμανική κατοχή τῆς
πατρίδος του.

Ἔμαθα καί γιά τήν καταλήστευση ἀπό τούς   Γερμανούς τῶν
ἀποθεμάτων χρυσοῦ καί κάθε ἀντικειμένου μεγάλης ἀξίας τῶν
χωρῶν τίς ὁποῖες κατέλαβαν.

Σ΄ ἕνα περιοδικό πού βρῆκα στή βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας
τῶν Φίλων του Λαοῦ, διάβασα ἄρθρο τοῦ Μίνωα Λεβῆ γιά τά
βάσανα πού πέρασε αὐτός καί ἡ ὀλιγομελής ὁμάδα ὑπαλλήλων,
προκειμένου νά μεταφέρουν τόν χρυσό ἀπό τήν Ἀθήνα στήν
Κρήτη καί ἀπό τήν Κρήτη στήν Αἴγυπτο καί ἐν συνέχεια στή Νο-
τιοαφρικανική Ἕνωση.

Ἕνας πραγματικά ἄθλος πού θωράκισε τήν οἰκονομική ὑπόσταση
τοῦ κράτους, ἐνῶ γιά μερικούς μεταβαπτιζόταν σέ ἔγκλημα πού
ὑπέσκαπτε τήν ὕπαρξή του. Ἦταν ἡ περίοδος πού μέ μεγάλη
εὐκολία γινόταν τό ἄσπρο μαῦρο. Καί πού ἀπό κεκτημένη
ταχύτητα μερικοί ἀδαεῖς καί προχειρολόγοι ἐπαναφέρουν καί
σήμερα τόν ἴδιο ἰσχυρισμό ὡς ἀλήθεια.

Ἐρευνώντας συστηματικά γιά τό θέμα τῆς διάσωσης τοῦ
χρυσοῦ ἀπευθύνθηκα στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί ἐκεῖ στά
βιβλία τοῦ ἱδρύματος, βρῆκα τό ἱστορικό καταγεγραμμένο στήν
ἔκθεση τοῦ Διοικητοῦ, τό ἔτος 1947 καί στόν ὀγκώδη τόμο γιά
τά πρῶτα πενήντα χρόνια της Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος, πού ἐξεδόθη
ἀπό τήν Τράπεζα τό ἔτος 1978.

Γιά τό ἴδιο θέμα ὁ Ἠλίας Βενέζης ἔχει συγγράψει βιβλίο τό
ἔτος 1955 μέ τίτλο «Τό χρονικό της Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος».

Πρόκειται γιά στοιχεῖα προσιτά γιά κάθε ἐρευνητή πού ἀνα-
δεικνύουν τό ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί πατριωτισμοῦ τῶν
ἁρμοδίων της  Τραπέζης  Ἑλλάδος, πού ἐχειρίσθηκαν τό θέμα
τοῦ ἀποθέματος χρυσοῦ. Εὐθυγραμμίσθηκαν ἀπολύτως πρός
τό πνεῦμα τοῦ ’40, διακινδυνεύσαντες, ὄχι ὀλιγώτερον τῶν πο-
λεμιστῶν τοῦ μετώπου, ἀφοῦ ἐδέχοντο τόν συνεχῆ βομβαρδισμό
τῶν ἐχθρικῶν ἀεροπλάνων κατά τήν μεταφοράν τοῦ χρυσοῦ.

Μέ πλήρη μυστικότητα προέβησαν εἰς τήν συσκευασίαν εἰς
ἀσφαλῆ χρηματοκιβώτια καί εἰς τήν μεταφοράν ἀπό τά θησαυ-
ροφυλάκια τῆς Τραπέζης εἰς τά ἀντιτορπυλλικά Βασιλεύς
Γεώργιος καί Βασίλισσα Ὄλγα, ναυλοχούντα εἰς παραλίαν τῶν
Μεγάρων καί δί’αὐτῶν εἰς τήν Κρήτην, κατά τάς ἀρχάς Φε-
βρουαρίου 1941.

Τρεῖς ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τῆς Τραπέζης ὁρίσθησαν ὡς ὑπεύ-
θυνοι νά συνοδεύουν τόν χρυσόν, οἱ Λαζαρίδης, Λεβής καί Κο-
σμίδης.

Ὁ Διοικητής τῆς Τραπέζης καθηγητής Κυριάκος  Βαρβαρέσος
καί ὁ Ὑποδιοικητής Γεώργιος Μανζαβίνος, ἀπεφασίσθη ὅπως
ἀκολουθοῦν τήν Κυβέρνησιν καί ὅπως μεταφέρουν τήν ἕδραν
τῆς Τράπεζας  Ἑλλάδος ἐκεῖ ὅπου θά εὐρίσκετο καί ἡ ἕδρα τῆς
Κυβερνήσεως. Πρός τοῦτο ἐψηφίσθη νόμος διά τοῦ ὁποίου
ἐτροποποιεῖτο τό καταστατικόν της Τραπέζης (Νόμος 3004/1941).
Διαδοχικαί ἔδραι τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος κατά τήν διάρκειαν τῆς
ἐχθρικῆς κατοχῆς ὑπῆρξαν τά Χανιά, ἡ Ἀλεξάνδρεια, τό Κάιρο,
ἡ Πραιτώρια, τό Κέιπ  Τάουν καί τό Λονδίνο. Εἰς τήν Νότιον
Ἀφρικήν ὁ Χρυσός ἐτάκη γιά νά καταστεῖ ὁμοιόμορφος καί νά
ἀποκτήσει τόν ἐπιβαλλόμενον βαθμόν καθαρότητας. Ὁ καθαρός
χρυσός, τό βάρος τοῦ ἀνῆλθε εἰς 608.350 οὐγγιές καί 790
χιλιοστά της οὐγγιᾶς,  εναπετέθη πρός φύλαξιν εἰς τά θησαυρο-
φυλάκια τῆς South  African Reserve  Bank. H συνδρομή τοῦ φι-
λέλληνα Κυβερνήτη τῆς Νοτιοαφρικανικῆς Ἑνώσεως στρατηγοῦ
Γιαν Σμάτς ὑπῆρξεν ἀμέριστος. Μέ τήν συνδρομήν τῆς Νοτιοα-
φρικανικῆς Ἑνώσεως καί τῆς τοιαύτης τῶν Βρετανικῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων Μέσης  Ἀνατολῆς, ἡ μεταφορά τοῦ Χρυσοῦ ἐγένετο
χωρίς ὑψηλᾶς δαπάνας καί ἀσφάλιστρα.

Ἡ Ἑλλάς ὑπῆρξεν ἡ μόνη ἀπό τάς καταληφθείσας χώρας πού
ἐπέτυχαν τήν διάσωσιν τῶν εἰς χρυσόν ἀποθεμάτων της καί

οὕτω διέφυγε τήν Γερμανικήν ἁρπαγήν. Μέ τήν διάσωσιν τοῦ
χρυσοῦ διέσωσε καί τήν ἐλπίδα διά τήν μεταπολεμικήν ἀνασυγ-
κρότησιν τῆς χώρας. Ἀπετέλεσε τήν ἐγγύησιν διά τήν λῆψιν
δανείου πού ἐχρησιμοποιήθη διά τήν ἀνασυγκρότησιν τῆς χώρας
μετά τήν ἀπελευθέρωσιν. 

Ἡ διάσωση τοῦ χρυσοῦ ὑπῆρξε κορυφαία πράξη ἐθνικῆς ἐπι-
τυχίας πού προστίθεται εἰς τάς ἐπιτυχίας τῶν πολεμιστῶν τοῦ
μετώπου.

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔφθασε στό Λονδίνο καί ἐγκατεστάθη
στό ἐκεῖ κεντρικό της κατάστημα τήν 22 Σεπτεμβρίου 1941.

Ὁ ρόλος τῆς Διοίκησης τῆς Τράπεζας ὑπῆρξε θεμελιακός γιά
τήν διαχείριση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν, τήν προσπάθεια ἐπι-
σιτισμοῦ τοῦ λιμοκτονοῦντος Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τήν συνδρομή
τῆς Κυβερνήσεως εἰς διαπραγματεύσεις ἐπί θεμάτων οἰκονομικῆς
φύσεως καί συμμετοχήν εἰς συνέδρια  διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος.

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐλειτούργησε μέ ἀποθεματικόν 6 ἑκα-
τομμυρίων λιρῶν πού προήρχοντο ἀπό ἀχρησιμοποίητα ὑπόλοιπα
πιστώσεων πού εἶχε χορηγήσει ἡ Ἀγγλία εἰς τήν Ἑλλάδα κατά
τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου καί ἀπό τά φορολογικά ἔσοδα ἐκ
τῆς ἐμπορικῆς ναυτιλίας.

Εἰς τόν διοικητήν τῆς Τραπέζης καθηγητήν Κυριάκον Βαρβαρέσον
ἀνετέθη καί τό χαρτοφυλάκιον τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυτι-
λίας.

Κατεβλήθη προσπάθεια νά παραμείνει ἄθικτον τό εἰς χρυσόν
ἀπόθεμα, προκειμένου νά χρησιμοποιηθεῖ διά τήν ἀνασυγκρώτησιν
τῆς χώρας.

Τά διαθέσιμα της Τραπέζης Ἑλλάδος ὅπως ἐμφανίζονται εἰς
τόν σχετικόν τόμον Ἔκδ. Τράπ. Ἑλλάδος 1978 ἦταν

τήν 26 Ἀπρ. 1941 37.258.650 Λίρες Ἀγγλίας καί
τήν 31 Δεκ. 1944 36.381.000 Λίρες Ἀγγλίας
Περισσότερα στοιχεῖα μπορεῖ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά ἀνα-

ζητήσει στή βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος
Ἐξ ὅσων ἀναφέρθηκαν ἀνωτέρω προκύπτει τό συμπέρασμα

ὅτι «ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιοι ἤ ψόγου» εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἐχει-
ρίσθησαν τά εἰς Χρυσόν ἀποθέματα τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος κατά
τό ἔτος 1941.

Κανείς βέβαια δέν μᾶς ὑποχρεώνει νά εἴμεθα εὐγνώμονες
ἀλλά, βρέ ἀδελφέ, ἄς μή γινόμαστε κακόβουλοι καί συκοφάν-
τες.

θέματα

Ἡ διάσωση τοῦ ἀποθέματος χρυσοῦ

της  Ἑλλάδας κατά τόν Β΄ Π.Π.
Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ

Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ

Ανεξάρτητα αν οι Δημοσιονομικοί συντελεστές που εφάρ-
μοσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βοήθησαν να προ-

κληθεί στην Ελλάδα αυτή η πρωτόγνωρη και μακροβιότερη
οικονομική ύφεση σε χώρα της Ε.Ε. και όχι μόνο, με συνέπεια
να μειωθεί το ΑΕΠ της σε ποσοστό πάνω από 25%, να
αυξηθεί  το έλλειμμα στο 77%  και να εκτιναχθεί η ανεργία
στο 25%,  το Ταμείο  τοποθετούμενο απέναντι στην διαμορ-
φωθείσα  κατάσταση και χαρακτηρίζοντας το  Ελληνικό
χρέος  «μη βιώσιμο» έχει ζητήσει από τους πιστωτές, ουσια-
στικά από τα άλλα δύο μέλη της ΤΡΟΙΚΑ (ΕΚΤ & Ε.Ε.) την
μείωσή της ονομαστικής του αξίας (κοινώς κούρεμα).

Επικαλούμενο  δε το καταστατικό του που απαγορεύει να
συμμετέχει σε χρηματοδότηση χωρών με  « μη βιώσιμο
χρέος» πολύ δε περισσότερο να μειώνει την απαίτησή του
έχει κάνει γνωστό  ότι στην περίπτωση που δεν επανέλθει
σε βιώσιμο μέγεθος το Ελληνικό χρέος, είναι υποχρεωμένο
να αποχωρήσει από το πρόγραμμα.

Όπως γίνεται αντιληπτό η ζητούμενη μείωση του χρέους
μοιραίως θα πρέπει να επιβαρύνει την Ευρωπαική Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) και τα κράτη – μέλη (κ-μ) της Ευρωζώνης.

Aξιολογώντας σε ρεαλιστική βάση  την πρόταση του
Ταμείου,  αντιλαμβανόμεθα ότι στο σημείο αυτό αρχίζει το
πρόβλημα,  διότι η ζητούμενη μείωση της ονομαστικής
αξίας του χρέους «κούρεμα» είναι αδύνατον να υλοποιηθεί
καθόσον.

α. Η ΕΚΤ που κατέχει Ελληνικά ομόλογα και σαν Τράπεζα
ναι μεν θεωρητικά θα μπορούσε  να διαγράψει μέρος των

απαιτήσεων της ωστόσο δε, σε μια τέτοια περίπτωση
θα  δημιουργούσε κακό προηγούμενο διότι κατέχει
παράλληλα ομόλογα, Γαλλικά, Ιταλικά Ισπανικά ,Πορ-
τογαλλικά κλπ πράγμα που ενδεχομένως να προκα-
λούσε την επιθυμία στους εκδότες των ομολόγων
για ανάλογη μεταχείρηση και  σε μια τέτοια εξέλιξη η
αξιοπιστία του ΕΥΡΩ θα είχε πληγεί θανάσιμα. 

β. Όσον αφορά την προοπτική αποδοχής  μείωσης
των απαιτήσεών τους εκ μέρους κ-μ της ευρωζώνης  που
συμμετέχουν στον δανεισμό της Ελλάδας αυτό Πολιτικά
είναι ανεφάρμοστο, όταν πολλά από τα κράτη βρίσκονται τα
ίδια  σε πρόγραμμα διάσωσης και έχουν δανειστεί για να
συμμετάσχουν στο Ελληνικό πρόγραμμα.  

Η συνέχεια  δίνει την σκυτάλη στον  κο W. Schaeuble  ο
οποίος  πέραν της βαθειάς αντιπάθειας που τρέφει για μέρος
της Ελληνικής  Οικονομικοπολιτικής ΕΛΙΤ την οποία θεωρεί
γενικά ανεύθυνη αλλά και υπεύθυνη για την σημερινή κατά-
σταση, στην προοπτική αποχώρησης του ΔΝΤ  από το πρό-
γραμμα,  διατύπωσε  σε συνέτευξή του στην εφημερίδα  “
suddeutsche zeitung”  ότι η Ευρωζώνη έχει τα κατάλληλα
«εργαλεία» να στηρίξει την Ελλάδα χωρίς την συμμετοχή
του Ταμείου με το οποίο άλλωστε υπάρχουν και δομικές
διαφωνίες.

Το  πρόγραμμα  σύμφωνα με την δήλωσή του θα συνεχίσθεί
και θα υλοποιείται από τον ESM  ( Eυρωπαϊκό μηχανισμό
στήριξης) που με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και συμ-
φωνίες, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προ-
γραμμάτων του έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει να εφαρμόζονται αισθητά
καλύτερα οι δεσμεύσεις και μόνο στην  περίπτωση  που
αυτό δεν  θα γίνει σεβαστό από όλους, τότε το πρόγραμμα
τερματίζεται και θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν
σε μία μοναδικής συγκυρίας εκδήλωση, που αφορούσε το
συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Οικονομολόγων που
έλαβε χώρα στο Σικάγο, η παραπάνω θέση του κου W. Sch-

aeuble  σχεδόν ταυτίζεται  με την άποψη του Γερμανού λέ-
κτορα  του “University of York”  κου Matthias Morys  ο οποίος
παρουσία του Έλληνα  αναπλ. Υπουργού Οικονομικών πα-
ρουσίασε μελέτη  με θέμα  “ Το πρόβλημα της Ελλάδος με
τις νομισματικές ενώσεις. Παρελθόν – Παρόν” που καταλήγει
ότι “ η παραχώρηση μόνο της νομισματικής Πολιτικής δεν
μπορεί να είναι επαρκής για να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη
παραμονή σε μια νομισματική ένωση και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μόνο, εάν η νομισματική και η Δημοσιονομική Πο-
λιτική ανατεθούν στο εξωτερικό.”

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάσθηκε  και σε σεμινάριο
στις 4.1.2017 στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως γίνεται αντιληπτό οι εξελίξεις που σχεδιάζονται θα
έχουν την σφραγίδα της Γερμανικής Κυβέρνησης  που
ουδόλως  λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής
Οικονομίας και Κοινωνίας και προδικάζοντας  το αποτέλεσμα
το πρόβλημα θα γίνει πολύ μεγαλύτερο, καθόσον  θα εξα-
κολουθήσει  να αγνοείται το  Αξίωμα της Οικονομικής
επιστήμης  ότι καμμία Δημοσιονομική Πολιτική δεν μπορεί
να είναι επιτυχής αν δεν  έχει  Εθνικό  χαρακτήρα και που
δεν   λαμβάνει υπόψη  τις ιδιαίτερες συνθήκες εκεί  όπου
εφαρμόζεται  άλλως “εκδικείται” τις Κυβερνήσεις που εφαρ-
μόζουν κάτι διαφορετικό. 

Τέλος  μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι στη χώρα
μας  δυστυχώς, η ιστορική πείρα έχει επιβεβαιώσει πολλάκις
το συγκεκριμένο Αξίωμα.  

Alea Jacta Est? - Ο κύβος ερρίφθη - 
Η Γερμανία αγνοεί τις ελληνικές ιδιαιτερότητες
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του
Τ.Σ. και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά
τον μήνα Δεκέμβριο 2016 παρέστησαν στις
παρακάτω δραστηριότητες και κοινωνικές
εκδηλώσεις:

α.1–12–2016. Εκδηλώσεις για τα 153
χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελ-
λάδα παρουσία και του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων.

β.2-12-2016. Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με αναπηρία

γ.3-12-2016. Προσφορά Κων/νου Μάνου
(1869 – 1913) στα Γράμματα της Κρήτης και
το Έθνος

δ.4-12-2016. Στον Εορτασμό της Αγίας
Βαρβάρας στο Π.Β.Κ. 

ε.6-12-2016. Εορτασμός του Αγίου Νικο-

λάου στον Ναύσταθμο Κρήτης. 
στ.17-12-16. Εορτασμός Μνήμης των Τριών

παίδων εν Καμίνω, Προστατών του Πυρο-
σβεστικού Σώματος.

ζ.22-12-2016. Έλαβε χώρα μικρή εκδή-
λωση στο Παράρτημα, παρουσία αρκετών
συναδέλφων, καθώς και της Στρατιωτικής
Μουσικής της V Μ. Κρητών που μας έψαλαν
τα κάλαντα. 

η.27-12-2016. Κηδεία του Υπτγου ε.α.
(ΜΣ) Χατζηλάμπρου Αγγέλου στον Ι.Ν. Πα-
ναγίας Χρυσοβαλάντου Χανίων  και η ταφή
έγινε στο Κολυμβάρι Χανίων

θ.3-12-2016. Κηδεία και ταφή του Ανχη
ε.α. (ΠΒ) Κουλιζάκη Νικολάου στον Ι.Ν. Πα-
ναγία Λυγιδέ Χανίων. 

ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΑΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
B’  ΕΞΑΜΗΝΟΥ   2016.

1.  Την  7η εως και την 9η Οκτ 2016, σύμ-
φωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό μας ,
πραγματοποιήθηκε τριήμερη  λατρευτική -
τουριστική εκδρομή, στην Ήπειρο, ξεκινών-
τας από Ιωάννινα  ( επίσκεψη  σπηλαίου),
φαγητό στη ΛΑΦΙ. Την επομένη επίσκεψη
στο Μουσείο Κερινων Ομοιωμάτων του
Βρέλλη, συντομες στάσεις στην Αρτα, Πρέ-
βεζα και φαγητό στην Πάργα, επίσκεψη στο
νεκρομαντείο και στο αρχαίο  θέατρο της
Δωδώνης, κλείνοντας με ένα υπέροχο γλέντι
στην πόλη των Ιωαννίνων. Την επομένη
επίσκεψη-εκκλησιασμός στην Ιερά Μονή
Μολυβδοσκεπάστου, γεύμα στα Ζαγορο-
χώρια ,  στάση στο Μέτσοβο και επιστροφή
αργά το βράδυ στην Κοζάνη. Στην εκδρομή
συμμετείχαν αρκετά μέλη μας , συνοδευό-
μενα από συγγενικά και φιλικά τους άτομα,
σε συνολικό αριθμό τριάντα δύο  ατόμων ,
αποκομίζοντας τις καλύτερες των εντυπώ-
σεων από τις επισκέψειες μας στις πόλεις
και τα μοναστήρια , ανανεώνοντας το ραν-
τεβού μας γιά την επόμενη απόδραση μας
τέλη Μαί 2017, αυτή τη φορά στα πολύπαθα
Βαλκάνια (Σκόπια-Αλβανία). 

2. Την  11η Οκτ  2016,  ο Πρόεδρος και
αρκετά  μέλη  του Παραρτήματος μας,  κα-
τόπιν προσκλήσεως του Δήμου Κοζάνης,
παρευρέθησαν στον εορτασμό της  104ης
επετείου απελευθέρωσης της πόλης της
Κοζάνης, κατά την οποία  τελέστηκε επίσημη
δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου , ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση   στην  κεντρική πλατεία της πόλης
μας,  κατατέθηκαν   στεφάνια , καθώς  και
για  την ΕΑΑΣ  από τον Πρόεδρο του Πα-
ραρτήματος και τέλος  ολοκληρώθηκε με
την  καθιερωμένη   παρέλαση των  μαθητών
των σχολείων της πόλης.

3. Την  20η  Οκτ. 2016,  Ο Πρόεδρος και
μέλη του Παραρτήματος μας ,κυρίως προ-
ερχόμενα εκ της ΕΛΑΣ (πρώην Χωροφυλα-
κής) ,κατόπιν προσκλήσεως της Γενικής Πε-
ριφερειακής  Αστυνομικής Διεύθυνσης  Δυ-
τικής Μακεδονίας, παρευρέθησαν   στον
Εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και του Προστάτη του Σώματος του
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου ,  κατά
την οποία  τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία  στον  Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Κοζάνης, καθώς  δοξολογία και
ανάγνωση  της  ημερήσιας  διαταγής του
Αρχηγού ΕΛΑΣ, ενώ παρατέθηκε δεξίωση
στο Αστυνομικό Μέγαρο.

4. Την 28η  Οκτ 2016, ο Γραμματέας
(λόγω εκτάκτου κωύματος του  Προέδρου)
και αρκετά  μέλη του Παραρτήματος μετεί-
χαν, ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου
(δοξολογία,επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνου και από τον  Γραμματέα   για την
ΕΑΑΣ, παρέλαση ,κ.λ.π.)

5. Την 21η  Νοε. 2016, ο Πρόεδρος του
Τ.Σ.  και αρκετά μέλη  παρέστησαν, ύστερα
από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, στα πλαίσια των  εκδηλώσεων
εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, στην τελετή  κατά την οποία  πραγ-
ματοποιήθηκαν: επίσημη δοξολογία, εκφώ-
νηση σχετικής ομιλίας, επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνου( και από τον Πρό-
εδρο του Παραρτήματος  για την ΕΑΑΣ), και
στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση στη
ΛΑΦΚ από το Διοικητή της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ. 

6. Την 13η Δεκ. 2016, ύστερα από πρό-
σκληση μας, προσήλθαν στα γραφεία μας
ο Διοικητής με τον Υποδιοικητή της 9ης
Μ/Π ΤΑΞΠΖ, για εθιμοτυπική επίσκεψη και
αλληλοενημέρωση επί θεμάτων που μας
αφορούν, παρουσία και ορισμένων μελών
του Παραρτήματος μας, κλείνοντας με προ-
σφορά τοπικών εδεσμάτων  συνοδευόμενα
πάντα με ντόπια κρασιά και τσίπουρο διπλής
απόσταξης με γλυκάνισο.

7. Στις 23η και 30η Δεκ. 2016, αρκετά
μέλη του Παραρτήματος μας,  στα πλαίσια
των εορτών Χριστουγέννων - Νέου Έτους,
προσήλθαν στα Γραφεία  και ανταλλάξαμε
ευχές, προσφέροντας τοπικά κεράσματα
και τσίπουρο-κονιάκ, σε ένα κλίμα ζεστό
και εορταστικό. 

8.Την 11η Φεβ. 2017, ημέρα Σάββατο,
έχει προγραμματισθεί  η ετήσια χοροεσπε-
ρίδα των μελών μας, η κοπή της πίτας μας,
καθώς και η βράβευση των αριστούχων μα-
θητών , τέκνων μελών μας, στην ΛΑΦΚ. 

Αντγος(ΠΒ)  ε.α. Καψάλης Μιχαήλ 
Πρόεδρος

ΧΑΝΙΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Στις  14 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 2100
στη Λέσχη Εθνοφυλακής  Μυτιλήνης (ΛΕΘΜ),
το Παράτημα Λέσβου της Ε. Α.Α. Σ. έκοψε τη
βασιλόπιτα για το νέο έτος. 

Την κοπή ευλόγησε ο Σεβασμιότατος  Μη-
τροπολίτης   Μυτιλήνης κ. κ. Ιάκωβος με τη
συνοδεία του.  Επίσης την εκδήλωση   τίμησαν
με την παρουσία τους: 

-Ο Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ (Αρχιπελάγους)
Υποστράτηγος Πάτμιος Αναστάσιος και η ιε-
ραρχία της Μεραρχίας .

-Εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αι-
γαίου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας  Αντγος
(ΠΒ) ε.α. Καμπούρης Γεώργιος. 

-Εκ  μέρους του Δήμου Λέσβου, ο Αντιδή-

μαρχος  Τζιμής Ευστράτιος  ο οποίος απεύ-
θυνε σύντομο χαιρετισμό . 

-Ο  Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου
Αιγαίου Χριστοφάκης Νικόλαος.

-Ο  Αστυνομικός  Διευθυντής Λέσβου  Στε-
φάνου  Aνδρέας.

-Ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Νομού Λέσβου Τσουπής Πανα-
γιώτης.

-Ο  Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Καταδρομέων  Λέσβου Γιασσάς Δημήτριος
και τα μέλη του Παραρτήματος με τις οικο-
γένειες τους .

Μετά τη κοπή της βασιλόπιτας  ο Πρόεδρος
του Παρατήματος Αντγος (ΠΒ) ε.α. απεύθυνε
ευχές και σύντομο χαιρετισμό για το νέο
έτος τονίζοντας μεταξύ άλλων «Την περίοδο

που διανύει η  Πατρίδα μας αντιμετωπίζει
ποικιλόμορφες προκλήσεις, από τις οποίες
η κυριότερη είναι αυτή της  Ασφάλειας .
Προς τούτο απαιτούνται ισχυρές Ένοπλες
Δυνάμεις και αποτελεσματικά Σώματα Ασφά-
λειας. Τα Στελέχη των Ε . Δ. εν ενεργεία και
εν αποστρατεία,   δεν περίμεναν τις «άναρθρες
κραυγές  του προέδρου της Τουρκίας» κατά
της ασφάλειας του Έθνους, γνωρίζουν από
χρόνια τη χαραγμένη  επιθετική στρατηγική
της Τουρκίας και η οποία αναμένει την κα-
τάλληλη περίσταση για να την εκδηλώσει.
Ευτυχώς όμως το  Έθνος με Ισχυρές Ένοπλες
Δυνάμεις και αποτελεσματικά Σώματα Ασφά-
λειας ,  υπό τη καθοδήγηση της εκάστοτε
Κυβέρνησης, δεν θα το επιτρέψουν...».

Ακολούθησε η  βράβευση των αριστούχων
τέκνων μελών του Παρατήματος της σχολικής
περιόδου 2015-16: 

Γιανναρέλλης  Λεωνίδας του  Δημητρίου,
Μελέτογλου Μαρία του Προδρόμου, Κεφαλά
Ιωάννα- Ειρήνη του Παναγιώτη, Μπάζιος Σπυ-
ρίδων του Νικολάου και Απαλίδης Ιωάννης –
Ραφαήλ  του Κωνσταντίνου. 

Ο  τυχερός της βραδιάς ήταν ο ιδιώτης –
εθνοφύλακας  Συμένης Ε.

Ακολούθησε χοροεσπερίδα  με τη συνοδεία
της  ΣΜ /98  ΑΔΤΕ. Το Τ. Σ. του Παραρτήματος
Λέσβου της Ε.Α.Α.Σ. ευχαριστεί την 98 ΑΔΤΕ
για την αμέριστη συμπαράσταση και την Τη-
λεόραση Μυτιλήνης για την κάλυψη  της εκ-
δήλωσης .                         

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου έγινε στη
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ναυπλίου, εκ-
δήλωση για την κοπή της πίτας για το Νέο
Έτος για τα μέλη και τις οικογένειές μας.
Παρευρεθήκαμε 120 άτομα, ήπιαμε το καφέ
μας, μιλήσαμε, γελάσαμε και κόψαμε τη
πίτα μας. Μας τιμήσανε με την παρουσία
τους ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρ-
γολίδας κκ. Νεκτάριος, ο οποίος ευλόγησε
και έκοψε την πίτα, ο Διοικητής του ΚΕΜΧ, ο
Δήμαρχος Ναυπλιέων, εκπρόσωποι των Σω-
μάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.
Αργολίδας και ο πρόεδρος των Εφέδρων
Αξιωματικών Αργολίδας.

Τυχερός του φλουριού ήταν το μέλος
μας, Αστυνόμος Α' ε.α. Διαμαντόπουλος
Ευστάθιος.

Επίσης βραβεύτηκαν 3 αριστούχοι μαθητές
Β’ & Γ’ Λυκείου της προηγούμενης σχολικής

περιόδου (Πηλιαφάς Κων/νος του Κων/νου
–απόφοιτος Γ’ Λυκείου με 18,4, Ανυφαντή
Ελένη-Αποστολία του Νικολάου –απόφοιτος
Β’ Λυκείου με 19,5- και Βίτσιος Γεώργιος
του Μιχαήλ –απόφοιτος Β’ Λυκείου με 18,4.

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Πα-
ραρτήματος θέλουμε να ευχαριστήσουμε
θερμά όσους παρευρέθηκαν.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!


