
E IΣ  O IΩNOΣ  AP IΣTOΣ  AMYNEΣΘAI  ΠEP I  ΠATPHΣ

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

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 • AP. ΦYΛΛOY 641      ΚΩΔ.:012779       

Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY

H
IΣXYΣ EN TH ENΩ

ΣE
I

4
5

0
1

Κ
Ε
Μ
Π
Α

Αγοράστε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προϊόντα!
Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
θέσεις

εργασίας! 
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Παραρτήματα

«Α ὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποί-

ησεν ὁ Kύριος»,

«Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύ-

ριος μετά σού» και «ως πότε

παλληκάρια θα ζούμε στη σκλαβιά….». Οι δύο
στίχοι ύμνων της εκκλησίας και ο τελευταίος

από τον Θούριο του Ρήγα συμπυκνώνουν το

νόημα, το ύφος, το εύρος και το πνεύμα που

θα κυριαρχούσαν στην εκδήλωση της ΕΑΑΣ

την 24-3-2017, για την 196η επέτειο της Εθνικής

μας Παλιγγενεσίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους: Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής

η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη εκπρόσωπος

του Προέδρου της Αξιωμ. Αντιπολίτευσης, εκ-

πρόσωποι της Προέδρου της Δημοκρατικής

Συμπαράταξης, ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού 

Συνδέσμου Χρυσή Αυγή κ. Γ. Επιτήδειος, ο

Πρόεδρος του Σ.τ.Ε και ο εισαγγελέας Εφετών,

εκπρόσωποι των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΕΛ.ΑΣ,

Διοικητών  ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, ο πρόεδρος ΕΑΑΝ

Αντιναύαρχος Σπύρος Περβαινάς ως επίσης

και ο πρώην πρόεδρος της ΕΑΑΣ Γ. Κοράκης.

Οι επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Γεώργιος Αντωνακό-

πουλος και ΓΕΣ Κων/νος Γκίνης, Αντιστράτηγος

Κ. Κόρκας ΕΤ Δ/της Στρατιάς Ιερολοχίτης, εκ-

πρόσωποι Συνδέσμων Αποστράτων, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ με τα παλαιά και

νεοεκλεγέντα μέλη, Υποστράτηγος Ε. Δανιάς

– Πρόεδρος, Αντιστράτηγος Β. Ροζής –Αντι-

πρόεδρος /νεοεκλεγείς πρόεδρος, Συνταγμα-

τάρχης Ν. Καίσαρης- Διευθύνων Σύμβουλος,

Αντιστράτηγοι Μ. Γουμαλάτσος, Β. Σταθόπου-

λος, Χ. Κονταρίδης, Θ. Καρανίσας, Η. Παρα-

σκευόπουλος, Υπτγος Ι. Δεβούρος, Αστυνομικός

Υποδιευθυντής Χ. Ντούφας και ο Ανθυπολο-

χαγός Κ. Παπαευαγγέλου. Επίσης παρέστησαν

ο Αντιστράτηγος Γ. Παδούβας και Υποστράτηγος

Κ. Παπακώστας, συνεργάτες ΕΑΑΣ, μαθητές

στρατιωτικών Σχολών και πλήθος συναδέλφων

όλων των βαθμών μετά συγγενικών προσώπων

και φίλων. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προσφώνηση

του προέδρου ΕΑΑΣ Υποστρατήγου Ε. Δανιά,

εκφώνηση του πανηγυρικού από τον Αντι-

στράτηγο Σ. Μπελεγράτη –πρόεδρο αποφοίτων

ΣΕΕΘΑ και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την

Σ.Μ./ΑΣΔΥΣ και Ομάδα Χορού Δήμου Φιλοθέ-

ης-Ψυχικού.

Στην προσφώνηση του ο Πρόεδρος ευχαρί-

στησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία

τους, έπλεξε το εγκώμιο των ηρώων 1821,που

χάρις στους αγώνες και θυσίες τους εμείς εί-

μαστε ελεύθεροι και μεταφερόμενος στη ση-

μερινή πραγματικότητα, έκανε έκκληση στις

πολιτικές δυνάμεις της χώρας να συνεργαστούν

και να βγάλουν την πατρίδα μας από την κρί-

ση.

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Η Ε.Α.Α.Σ. στην διοργάνωση 

της εκδηλώσεως
για την 196η επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

Συνέχεια στη σελίδα 16

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α. σελ 13-14

Η κατάληξη 
Αγωνιστών 
του 1821

ΣEΛIΔΑ 16

Εθνικός 
Διχασμός 
και Εθνική 
Καταστροφή

ΣEΛIΔΑ 12

Δημογραφικών
εξελίξεων 
παραλογισμοί

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Χορηγίες της

«Τράπεζας Πειραιώς» και

Βοηθήματα του Κληροδοτήματος

«Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» 

και «Δαμιανοπούλου». 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Φέρεται σε γνώση

των μελών της ΕΑΑΣ ότι την 

25η Απριλίου 2017 και ώρα 11.00

θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΕΔ, 

εκδήλωση παράδοσης - παραλαβής 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ. 

Η παρουσία σας 

θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ανακοίνωση 

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού 
για τα ΚΑΑΥ «Αγ. Ανδρέα»

Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Στη σελίδα 5

To Δ.Σ/Ε.A.A.Σ. εύχεται σ’όλους τους

εν αποστρατεία συναδέλφους καθώς και στα

μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων αξ/κων 

KAΛΟ ΠΑΣΧΑ



Χαιρετισμός Προέδρου.

Προσφωνήσεις, απάντων των προσκε-

κλημένων.

Σεβαστοί Στρατηγοί 

Αγαπητοί πρόεδροι, ομοσπονδιών, Πα-

νελληνίων συνδέσμων, συνδέσμων Όπλων-Σωμάτων, συνδέσμων

Τάξεων της Σ.Σ.Ε και του Σ.Α.Α.Υ.Σ,

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι που με την παρουσία σας τιμάτε την αποψινή

εκδήλωση της .Ε.Α.ΑΣ

Το Δ.Σ/ΕΑΑΣ, σας ευχαριστεί από καρδιάς για την φυσική σας

παρουσία στην αποψινή μας εκδήλωση, που οργανώθηκε με

πολύ αγάπη από την ΕΑΑΣ  με την ευκαιρία της 196ης επετείου

από την επανάσταση του 1821, για την παλιγγενεσία του Ελ-

ληνικού Έθνους.

Ολόκληρη η Ελλάδα που αναστήθηκε ύστερα από την ζοφερή

σκλαβιά τεσσάρων και πλέον αιώνων, γιορτάζει μαζί μας με αι-

σιοδοξία την καθιερωμένη ημέρα έναρξης της επανάστασης,

που συμβολίζει την αδιαπραγμάτευτη πίστη στην διατήρηση

των παραδόσεων της φυλής μας, την ηρωική αγωνιστικότητά

μας στην διεκδίκηση των Εθνικών μας Δικαίων, καθώς και την

Εθνική αξιοπρέπεια των απανταχού της γης  Ελλήνων πολιτών.

Σε τέτοιες εκδηλώσεις θυμόμαστε και τιμούμε όλους αυτούς

που διαχρονικά πολέμησαν και θυσιάστηκαν στα πεδία των

μαχών, για την ΤΙΜΗ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, αντλούμε ανάλογα διδάγματα

αλλά επί πλέον θυμόμαστε και συνειδητοποιούμε εκείνες τις

δυνάμεις που στην ιστορική μας πορεία μας βοήθησαν  στο να

μην χαθούμε σαν λαός και να διατηρήσουμε την ελευθερία

μας.

Δυστυχώς σήμερα για ανεξήγητους λόγους μειώνεται ο εν-

θουσιασμός και το ενδιαφέρον για τον εορτασμό των Εθνικών

Επετείων και λιγοστεύουν οι συμμετέχοντες. Η πολιτεία έχει

την υποχρέωση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η πο-

λεμική αρετή που αναδεικνύεται μέσα από την εκδήλωση του

εορτασμού να μετουσιώνεται σε ειρηνικούς και δημιουργικούς

αγώνες.

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1838

και συνεορτάζεται με τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, η οποία

είναι προστάτιδά μας  και μεσολαβήτρια στον πανάγαθο Θεό

μας ,για να μας δίνει ως θεία μετάληψη το αθάνατο κρασί του

‘21, να πετυχαίνουμε και να εδραιώνουμε τους  Εθνικούς μας

οραματισμούς, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που

θεμελίωσαν οι αγωνιστές του 1821 και που αδιάλειπτα επανα-

λαμβάνονται  στην μετέπειτα διαδρομή του Έθνους μας.

Ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος ανά τους αιώνες Εθνικός

μας οραματισμός είναι ο ίδιος πάντοτε με εκείνον που επιβλήθηκε

από την επανάσταση του 1821 και είναι αυτός της ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ, που

απαίτησε και απαιτεί προσωπικές και κοινωνικές θυσίες. Η

σιωπή των νεκρών ηρώων η ζωντανή παρουσία των αναπήρων

πολέμου και λοιπών αγωνιστών είναι αδιαμφισβήτητες αποδείξεις

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ και φανερώνουν το πραγματικό νόημα του σημε-

ρινού εορτασμού.

Σήμερα η επανάσταση του 1821 είναι πιο επίκαιρη παρά

ποτέ, γιατί ελλοχεύουν παντού κίνδυνοι απώλειας Εθνικών μας

δικαίων, όχι μόνο στην στενή γειτονική μας περιοχή, αλλά και

στα διεθνή οικονομικά κέντρα, οπότε ο αγώνας για ουσιαστική

Εθνική Κυριαρχία και Ανεξαρτησία  και Υπερηφάνεια πρέπει να

στηριχθεί στις δικές μας αποκλειστικά δυνάμεις και υπ’ αυτή

την έννοια η ταπεινότητά μου ως Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, η οποία

δεν βουλεύεται, καλώ για τελευταία φορά από το βήμα του

Πολ. Μουσείου, τις ηγεσίες όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών

κομμάτων να ομονοήσουν για το καλό της χώρας μας. Προ

πάντων προέχει η  ΣΩΤΗΡΙΑ της ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Σήμερα η Πατρίδα μας έχει την ανάγκη όλων μας, ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΑΜΕ, ας το πράξουμε και τώρα το οφείλομε σ’

αυτούς που έφυγαν, στα παιδιά μας αλλά και στις επερχόμενες

γενεές.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 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

Ο χαιρετισμός στην εκδήλωση της 25ης Μαρτίου 1821

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•Αντγος ε.α. Ψάιλας Ιωάννης. Απεβίωσε

στις 5/12/16 και ενταφιάσθηκε στο Β’

Νεκροταφείο Αθηνών.

•Υπτγος ε.α. Κορίκης Πάντος. Απεβίωσε

στις 3/3/17 και ενταφιάσθηκε στις 7/3/17

στην Κέρκυρα.

•Αντγος ε.α. Αθανάσιος Δεσίπρης του

Νικολάου. Απεβίωσε στις 20/1/17 και

ενταφιάσθηκε στις 2/2/17 στο Κοιμητήριο

Παπάγου.

•Ταξχος ε.α. Σγουρίδης Σγουρός του

Γεωργίου. Απεβίωσε στις 9/10/16 και

ενταφιάσθηκε στις 10/10/16 στη Θεσ-

σαλονίκη.

•Υπλγος (ΥΠ) ε.α. Κοντίνης Κων/νος

του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 2/3/17

και ενταφιάσθηκε στις 4/3/17 στο Κοι-

μητήριο Βύρωνα.

•Ταξχος ε.α. Παπανικολάου Κοσμάς

του Ηλία. Απεβίωσε στις 14/11/16 και

ενταφιάσθηκε στις 15/11/16 στο Κοιμη-

τήριο Παπάγου.

•Τχης (ΠΖ) ε.α. Θεοδώρου Δημήτριος.

Απεβίωσε την 1/11/16 και ενταφιάσθηκε

στις 2/11/16 στο Κοιμ. Λάρισας.

•Υπλγος (ΥΓ) ε.α. Απόστολος Κιοκτσής

του Γρόζου. Απεβίωσε στις 30/11/16 και

ενταφιάσθηκε στις 30/11/16 στο Κοιμ.

Κομοτηνής.

•Τχης (ΣΜ) ε.α. Γεώργιος Κουκουλάκης

του Ζήνωνα. Απεβίωσε στις 29/11/16

και ενταφιάσθηκε στις 30/11/16 στο Κοι-

μητήριο Βέροιας.

•Ανχης (ΜΧ) ε.α. Μπουχαρέλης-Πέτρας

Χαρίλαος του Πασχάλη. Απεβίωσε στις

8/7/16 και ενταφιάσθηκε στις 10/7/16

στη Δράμα.

•Ανχης (Χωρ/κης) ε.α. Κοτσιρέας Σω-

τήριος του Ηλία. Απεβίωσε στις 6/12/16

και ενταφιάσθηκε στις 7/12/16 στο Κοιμ.

Καλλιθέας.

•Ταξχος (ΥΓ) ε.α. Αντωνάκη Πανέλη

Ελευθερία του Ευάγγελου. Απεβίωσε

στις 29/10/16 και ενταφιάσθηκε στις

31/10/16 στην Αγ. Παρασκευή.

•Υπτγος (ΥΓ) ε.α. Δεμερτζής Δημήτριος

του Στέφανου. Απεβίωσε στις 10/11/16

και ενταφιάσθηκε στις 14/11/16 στο

Κοιμ. Χαλανδρίου.

•Σχης ε.α. Δέλλας Γεράσιμος του Αν-

δρέα. Απεβίωσε στις 25/7/16 και εντα-

φιάσθηκε στον Αγ. Νικόλαο Κοπάνων

Ιωαννίνων.

•Αντγος επίτιμος ε.α. Μακαρέλης Αθα-

νάσιος του Αργυρίου. Απεβίωσε στις

2/1/17 και ενταφιάσθηκε στις 5/1/17

στα Πεντεόρια Φθοιώτιδας.

•Αντχης ε.α. Καϊμενόπουλος Θωμάς

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 4/1/17 και

ενταφιάσθηκε στις 7/1/17 στο 3ο Νε-

κροταφείο.

•Λγος (ΤΘ) ε.α. Σεϊντής Ευγένιος του

Γρηγορίου. Απεβίωσε στις 26/12/16 και

ενταφιάσθηκε στις 18/12/16 στο Κοιμ.

Αμαρουσίου.

•Σχης ε.α. Θεοδωράκης Δημήτριος

του Σταύρου. Απεβίωσε στις 15/1/17 και

ενταφιάσθηκε στις 18/1/17 στην Κρήτη.

•Υπτγος ε.α. Μπουτσικάρης Ηλίας του

Παναγιώτη. Απεβίωσε στις 12/1/17 και

ενταφιάσθηκε στις 13/1/17 στο Γύθειο

Λακωνίας.

•Υπτγος ε.α. Παναγρηγορίου Σωτήριος

του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 16/1/17

και ενταφιάσθηκε στις 18/1/17 Νέο Κοιμ.

Κιότου.

•Αντχης ε.α. Λιανός Γεώργιος. Εντα-

φιάσθηκε στις 18/1/17 στο Κοιμ. Παπά-

γου.

•Αντγος ε.α. Ζέρβος Νικόλαος. Απε-

βίωσε στις 10/1/17 και ενταφιάσθηκε

στις 13/1/17.

•Αντγος ε.α. Παλιούρας Χαράλαμπος

του Χρήστου. Απεβίωσε στις 15/3/17

και ενταφιάσθηκε στις 16/3/17 στο Κοι-

μητήριο Μαυρολιθαρίου Φωκίδος.

Την 20η Μαρτίου 2017 πραγματοποι-

ήθηκε, στα πλαίσια συνεργασίας και εθι-

μοτυπίας, συνάντηση του Προέδρου, του

Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού με τον κ. Α/ΓΕΣ,

Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή.

Η συνάντηση που έλαβε χώρα στο

γραφείο του κ.Αρχηγού, περιελάμβανε

αλληλοενημέρωση επί ειδικών και γενικών

θεμάτων που αφορούν την  Ε.Α.Α.Σ. και

τα Μέλη της, με κατάθεση σχετικού υπο-

μνήματος.  Η όλη συζήτηση διεξήχθη σε

κατεξοχήν συναδελφικό και άριστο κλίμα,

με ανταλλαγή απόψεων και γόνιμο διά-

λογο, ενώ τονίσθηκαν ιδιαιτέρως οι άρ-

ρηκτοι δεσμοί που συνδέουν τα  ε.ε. και

τα ε.α. Στελέχη του Σ.Ξ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, με τον

κ. Αρχηγό να εκδηλώνει το ειλικρινές εν-

διαφέρον του επί των τε-

θέντων θεμάτων, την επι-

θυμία για συνέχιση της

στενής συνεργασίας του

ΓΕΣ με την Ε.Α.Α.Σ. και  τέ-

λος επανατοποθέτησε την

επόμενη συνάντηση όταν αναλάβει το

νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. που προέκυψε από

τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Εκ της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Ενημέρωση

Με την υπ’ αριθ. 244/2017 από-

φαση της Ολομέλειας του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου, σε πιλοτική δίκη ,

κρίθηκε αντισυνταγματική η παρακρά-

τηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συν-

ταξιούχων (Ε.Α.Σ), η οποία επιβλήθηκε

βάσει του ν. 3865/2010 από 1.8.2010

στις συντάξεις του Δημοσίου από τα

1.400,01 ευρώ και άνω (σε ποσοστά

από 3% έως 14%, ανάλογα με τη σύν-

ταξη που έχει κανονισθεί στον κάθε

συνταξιούχο). Θα πρέπει, δε, να ση-

μειωθεί ότι πιλοτικές δίκες διεξήχθη-

σαν και για τις λοιπές μειώσεις που

έχουν επιβληθεί στις συντάξεις του

Δημοσίου, επί των οποίων δεν έχουν

ακόμα εκδοθεί αποφάσεις. Η συγκε-

κριμένη ένσταση αφορούσε τέως δι-

καστικό λειτουργό, δηλαδή Δημόσιο

Υπάλληλο που αμειβόταν με ειδικό

μισθολογιο. Αντίστοιχη πιλοτική δίκη

για στρατιωτικούς συνταξιούχους του

Δημοσίου έλαβε χώρα κατά τη δικά-

σιμο της 5.1.2015, επί της οποίας δεν

έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση. Θεω-

ρείται, όμως, βέβαιο ότι η κρίση θα

είναι όμοια με αυτήν της  απόφασης

υπ’ αριθ. 244/2017.

Σύμφωνα με την απόφαση και με

την γνώμη των νομικών οι συνταξι-

ούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α. Σε όσους έχουν ασκήσει ένσταση

ή αγωγή έως την 7.2.2017 ενώπιον

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δικαιούν-

ται αναδρομικά, αφού εκδικαστούν οι

διεκδικήσεις από τα αρμόδιο τμήμα

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Σε όσους δεν έχουν ασκήσει

αγωγή ή ένσταση έως την 7.2.2017

και δεν δικαιούνται αναδρομικά, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθ. 244/2017 από-

φαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου. Δικαιούνται, όμως, να ζη-

τήσουν την παύση της παρακράτησης

της Ε.Α.Σ. από την 8.2.2017 και εφεξής.

Ωστόσο, καθώς δεν διαφαίνεται ότι

θα αποφασισθεί άμεσα η παύση της

παρακράτησης, θα χρειαστεί:

(i) Είτε να υποβληθεί στην Υπηρεσία

Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους αίτηση (όπως συνημμένη

αιηση)  (στην αίτηση διαγράφουμε

τα μη αναφερόμενα στους νόμους

τα οποία δεν εμφανίζονται στο μηνιαίο

ενημερωτικό από το ΓΛΚ, αν αναφέ-

ρονται και τα δύο δεν διαγράφουμε

κανένα πεδίο) για την παύση της πα-

ρακράτησης εφεξής της Ε.Α.Σ. και

ακολούθως, εντός εξήντα ημερών

από την κοινοποίηση της απορριπτικής

απόφασης ή μετά την παρέλευση

τριμήνου από την ημερομηνία κατά-

θεσης της σχετικής αίτησης, να ασκη-

θεί ένσταση ενώπιον του Α’ Κλιμακίου

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Προς απο-

φυγή ταλαιπωρίας η σχετική αίτηση

να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπο-

γραφής  και  να σταλεί συστημένη

(με ΕΛΤΑ κόστος 2,6€).
(ii) Είτε να ασκηθεί αγωγή μέχρι

τον Ιανουάριο του 2019, προκειμένου

να διασφαλιστεί η μη παραγραφή των

σχετικών αξιώσεων.

Ανακοίνωση για την Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ.

1.-Σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 συνήλθε

το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων

Αποστράτων Αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.) υπό

την Προεδρία του αρχαιοτέρου παρόντος, Αν-

τιναυάρχου Σπ. Περβαινά Π.Ν. ε.α., Προέδρου

της Ε.Α.Α.Ν.

2.-Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος, πλην

του Προέδρου και οι κάτωθι αναφερόμενοι,

Μέλη του Συμβουλίου:

-Υποστράτηγος ε.α. Ευαγ. Δανιάς

Πρόεδρος ΕΑΑΣ 

-Συνταγματάρχης ε.α. Νικ. Καίσαρης

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ   

- Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α.  Γρ. Γεωργακόπου-

λος Π.Ν. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 

-Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Σπ. Καββούρης

Πρόεδρος ΕΑΑΑ

- Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α.  Ιωαν. Κρανιάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

3.-Επίσης έλαβαν μέρος:

- Ο Νομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού

Αντιστράτηγος  (Δ) ε.α.  Θ. Καρανίσας 

-Ο Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α.  Ι. Αντωνιάδης Π.Ν. και

- Ο Γραμματεύς του Συντονιστικού Αντιπλοί-

αρχος (Ε) ε.α.  Ε. Αναγνωστάκης Π.Ν. 

4.-Στην αρχή έγινε ενημέρωση από τον Πρό-

εδρο της ΕΑΑΝ.

5.-Στη συνέχεια συζητήθηκαν διεξοδικά και

αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

α.- Μέλη  Επιτροπής για την Συνταγματική

Αναθεώρηση που θα εισηγηθούν στο ΣΣΤΕΑΑ

ορίζονται οι:

- Αντιστράτηγος  (Δ) ε.α. Θ. Καρανίσας Πρό-

εδρος

- Συνταγματάρχης ε.α. Νικ. Καίσαρης  

- Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. Ι. Αντωνιάδης Π.Ν. 

- Σμήναρχος ε.α.  Στρατογιάννης 

-Όποιο άλλο Μέλος κρίνει απαραίτητο η

ανωτέρω Επιτροπή

β.-Να κατατεθούν αρμοδίως προτάσεις

τροποποίησης της Υ.Α. ΥΕΘΑ Φ.4/ 1995 όσον

αφορά: 

-Στην  Προεδρία του Συντονιστικού 

-Την έδρα του  (ΥΕΘΑ και Εγκαταστάσεις

Ενώσεως του Προεδρεύοντα)

-  Ομόφωνες αποφάσεις (ισχύει)

- Συμμετοχή των Αντιπροέδρων άνευ ψή-

φου.

- Να ορίζει το ΣΣΤΕΑΑ συμβούλους κατά

κρίση   

-Τα Μέλη του ΣΣΤΕΑΑ να λαμβάνουν αποζη-

μίωση για συμμετοχή στα συμβούλια που θα

βαρύνουν αντίστοιχα κάθε Ένωση.

γ.– Να σταλεί επιστολή στον ΥΕΘΑ  ώστε να

μη κάνει αποδεκτή την εισήγηση του ΝΣΚ για

κατάργηση των κοινωνικών πόρων προς τα

ΜΤ 

δ.- Συμμετοχή και του Δικηγόρου Κοντού Βα-

σιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) στην εκδίκαση

της προσφυγής για τις συντάξεις στις 7 Απριλίου

στο ΣτΕ (άρθρο 14 ν.4387/2016) μαζί με τον

Νομικό Σύμβουλο του Συντονιστικού,  Αντι-

στράτηγο  (Δ)ε.α.  Θ. Καρανίσα υπό την προ-

υπόθεση ότι αυτή θα προσφέρει, δεν θα υπάρ-

χει οικονομική επιβάρυνση και δεν θα δημι-

ουργήσει δικονομικά ή άλλα προβλήματα.

ε.- Συντάξεις χηρείας (άρθρο 12 ν.4387/2016)

και υπολογισμός της εθνικής σύνταξης:

-Nα εξεταστούν  τρόποι ένταξης και να κα-

ταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

κατατεθούν πρόσθετοι λόγοι, για τα  θέματα

αυτά, στην εκδίκαση του άρθρου 14 του ομοίου

νόμου στις 7 Απριλίου 2017 ή εναλλακτικά να

ευρεθεί άλλος νομικός τρόπος προσφυγής

κατά του άρθρου αυτού.. 

στ.- ΕΦΚΑ: Απαντητική επιστολή στην ΠΟΕΣ

ότι έχουμε ζητήσει συμμετοχή των Ενώσεων

στη Συμβουλευτική Επιτροπή την Στρατιωτικών

και των Σ.Α.. Να παρακολουθήσουμε και να

επέμβουμε εάν απαιτηθεί για το αίτημά μας

για συμμετοχή στον ΕΦΚΑ και την ΕΣΥΠΚΑ.  

ζ.- Αίτηση συμμόρφωσης μετά από εξώδικο

στην απόφαση του ΣτΕ 2193-2014   

η.- Ενημέρωση και οδηγίες προς τα μέλη

των ΕΑΑ μετά την Δικαίωση από το Ελεγκτικό

Συνέδριο  για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συν-

ταξιούχων (ΕΑΣ) όσων προσέφυγαν αλλά και

εκείνων που επιθυμούν να προσφύγουν.                                              

Ημερομηνία  16-03-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ 16-03-2017  

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Συνταγματάρχης ε.α. Ν.Καίσαρης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α-Γραμματέας του Συντονιστικού

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και περί

ώρα 12.00, πραγματοποιήθηκε έξω

απο το Υπουργείο Εργασίας Σταδίου 29,

Σιωπηρή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας

των χηρών που πλήτονται απο τον

Ν.4387/16.

Η ΕΑΑΣ συμμετείχε ενεργά με την

παρουσία,τόσο με τα μέλη του ΔΣ (πα-

λαιά και νέα) όσο και μελών της τα

οποία είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για να

παρευρεθούν.

Αθήνα 31 Μαρ. 2017 

Σιωπηρή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας



ΓΕΝΙΚΑ 

Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου

μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυ-

νομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή,

ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδια-

φέρον, μέχρι 31 Μαΐου 2017, για τη συμμετοχή τους στα πα-

ρακάτω προγράμματα: 

1.Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς» 

α.Βράβευση (με 550,00€, έκαστος) δέκα μαθητών που
αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου

(Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2016

(Σχολικό έτος 2015 - 2016). Σύνολο 5.500,00€. 

β.Βράβευση (με 550,00€, έκαστος) δέκα μαθητών που
αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δη-

μόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2016

(Σχολικό έτος 2015 - 2016). Σύνολο 5.500,00€. 

γ.Βράβευση (με 2.300,00€, έκαστος) έξι σπουδαστών,
τέκνα μετοχομερισματούχων που επρώτευσαν κατά την ει-

σαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν.,

Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή

Αστυφυλάκων) μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους

2016 και βράβευση (με 1.000,00€, έκαστος) για τους έξι

δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800,00€. 

δ.Ενίσχυση (με 550,00€, έκαστος) δέκα πέντε μερισμα-
τούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν

αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250,00€. 

ε.Ενίσχυση (με 1.000,00€, έκαστη) δέκα οικογενειών με-
τοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες,

κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00€. 
στ.Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών,

στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου

(βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδια-

φερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου. 

ζ.Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών,

στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπι-

στημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής

κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πα-

νεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων,

ως υπαλλήλων του Ομίλου. 

2.Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρηπάρη» 

(Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς) 

α.Διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των ετησίων κα-

θαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, σε δέκα (10) τέκνα

Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, μετά από

κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος

Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟEΑ), λόγω

συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, εντός του

έτους 2016. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων

τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα Ει-

δικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης). 

β.Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων

του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου

Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς

ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2016 (Σχολικό

έτος 2015 - 2016) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από

19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση. 

3.Κληροδότημα «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου 

Δαμιανόπουλου» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς) 

Ενίσχυση αριθμού πασχόντων γερόντων, άνω των 75 ετών,

αποστράτων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών του Στρατού

Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από επιλογή. Το ΔΣ/ΜΤΣ

με απόφασή του οριστικοποιεί τον τελικό αριθμό των δι-

καιούχων, με βάση το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα σε συνάρτηση

τόσο του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων των ενδια-

φερομένων, όσο και του συνολικού καθαρού ποσού προς

διανομή, το οποίο έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του

εν λόγω Κληροδοτήματος. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.

1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου Οικονομικών

και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των καθαρών εσόδων του

Κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προηγούμενη διανομή

έγινε εντός του έτους 2015. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ 

4.Υπηρεσία υποβολής: MΤΣ (Δνση Περιουσίας). 

5.Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Μέχρι της 31 Μαΐου 2017 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρο-

μείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» (Aφορά μόνο

το Στρατό Ξηράς) 

6.Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Τάξης

Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού: 

α.Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη

στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού. 

β.Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου

Εσωτερικού (Σχολικό Έτος 2015-2016). 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟ-

ΠΟΥΛΟΥ» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς) 

7.Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας: 

α.Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής,

τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό φακέλου μερισματούχου

ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π. 

β.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών). 

γ.Αντίγραφο των εντύπων Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισο-

δήματος Οικ. Έτους 2016), Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα

Μισθώματα Ακινήτων) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων). 

δ.Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή πρόσφατη ιατρική

βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την οποία να εξακρι-

βώνεται – επιβεβαιώνεται η αρρώστια – νόσος από την οποία

πάσχει ο εν δυνάμει δικαιούχος, το ποσοστό αναπηρίας του,

κλπ και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγρα-

φόμενα στην αίτηση.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

(Αφορά τους Στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και

ε.α. και Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην

Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) 

8.Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που

επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές - Αστυ-

νομικές Σχολές: 

α.Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση η οποία θα απο-

σταλεί από τις Σχολές απευθείας στο ΜΤΣ με πλήρη στοιχεία

εισαχθέντων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής, διεύθυνση

κατοικίας, τηλέφωνο, όνομα γονέα που είναι μετοχομερι-

σματούχος διευκρινίζοντας ΑΓΜ αν είναι στην ενέργεια και

Αριθμό Φακέλου ΜΤΣ στην περίπτωση που είναι μερισματούχος). 

β.Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων.

9.Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου

– Γ’Λυκείου: 

α.Αίτηση του τέκνου ή του μετο-

χομερισματούχου με πλήρη στοιχεία

διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινη-

τού. 

β.Αντίγραφο του απολυτηρίου. 

10.Δικαιολογητικά για την ενίσχυση

όσων χρήζουν βοήθειας: 

α.Αίτηση του μερισματούχου με

πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο

οικίας ή κινητού, αριθμός φακέλου

ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής

ενίσχυσης, κ.λ.π. 

β.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και

των δύο πλευρών). 

γ.Απόφαση, Υγειονομικής Επιτρο-

πής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση

περί της ασθένειάς τους και κάθε

άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί

τα αναγραφόμενα στην αίτηση. 

δ.Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού

Σημειώματος της Δήλωσης Εισοδή-

ματος του οικονομικού έτους 2015. 

ε.Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα

αποδοχών (για τους ασφαλισμένους

στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλα-

κής). 

11.Δικαιολογητικά για την ενίσχυση

των οικογενειών που έχουν τέκνο

με ειδικές ανάγκες: 

α.Αίτηση του μετοχομερισματού-

χου με πλήρη στοιχεία διαμονής,

τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό

μητρώου ή αριθμό φακέλου μερι-

σματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται

χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π. 

β.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και

των δύο πλευρών). 

γ.Απόφαση Υγειονομικής Επιτρο-

πής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση

περί της ασθένειάς τους και κάθε

άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί

τα αναγραφόμενα στην αίτηση. 

δ.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Ση-

μειώματος της Δήλωσης Εισοδή-

ματος του οικονομικού έτους 2015. 

ε.Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους

ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής). 

12.Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα: 

α.Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β.Βιογραφικό του ενδιαφερομένου. 

γ.Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά,

κλπ).

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) 

13.Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά,

τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιολόγηση σε

Επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι

της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων,

πλην αυτών που αφορούν την πρόσληψη στις Εταιρείες του

Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 

14.Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής

βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές

ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολογητικών

και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα

χρόνια. 

15. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών

που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της

Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και

προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους. 

16. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να ανα-

ζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts.army.gr

ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ. 

17. Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το

ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες. 

18. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα

γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562,

στα παρακάτω τηλέφωνα: 

α. Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» και Δαμιανο-

πούλου Τηλ.: 2111048227. 

β. Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς Τηλ.: 2111048236-

2111048237-2111048219 

Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης 

Γενικός Δντής

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» Και Βοηθήματα του 

Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» Και «Δαμιανοπούλου». 
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Φέρεται σε γνώση των μελών της

Ε.Α.Α.Σ., σχετικά με την παραχώ-

ρηση του Στρατοπέδου �ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ�,

ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, στον ομώνυμο Δήμο

τα παρακάτω:

Στις 8 Μαρτίου 2017 ανακοινώθηκε

από τον κ. Πρωθυπουργό και τον κ.

Υπουργό Εθνικής Άμυνας η παραχώ-

ρηση του Στρατοπέδου �ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ�

εκτάσεως 336.000 τ.μ. στον ομώνυμο

Δήμο  και ότι σαν αντάλλαγμα και ανα-

γνώριση των Ενόπλων δυνάμεων, θα

παραχωρηθούν από το Δήμο 83 δια-

μερίσματα που θα φιλοξενήσουν οι-

κογένειες στελεχών των Ε.Δ., σε μια

δύσκολη οικονομική συγκυρία�.

Μέχρι και σήμερα στη επίσημη ιστο-

σελίδα του ΤΕΘΑ, είναι αναρτημένο το

σχετικό με το θέμα Πρακτικό  υπ’αριθ’

6/20 Αυγ. 2014 της Διοικητικής Επι-

τροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας,

χωρίς να υπάρχει νεότερο με το υπόψη

θέμα, όπου μεταξύ άλλων αναγράφεται

�να ενταχθεί στο σχέδιο έκταση 52.360

τ.μ. (εκ του Στρδου), προς πολεοδό-

μηση επ’ ωφελεία του ΤΕΘΑ.

Επειδή απ’ τα παραπάνω συμπεραί-

νεται διαφοροποίηση της πάγιας θέσης

του ΤΕΘΑ, από τα ανακοινωθέντα που

αφορά στα 83 διαμερίσματα που ανα-

κοινώθηκε ότι παραχωρούνται απ’ τον

Δήμο διάσπαρτα, αντί της έκτασης των

52.360 τ.μ. που προβλεπόταν και προ-

κειμένου να διασφαλιστούν τα συμ-

φέροντα του ΤΕΘΑ αλλά και των στε-

λεχών ε.ε. και ε.α. του Στρατού Ξηράς,

η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών

Στρατού:

1. Εμμένει στη θεσμοθετημένη μέχρι

πριν την τελευταία ανακοίνωση της

8ης Μαρ. 2017, παραχώρηση των

52.360 τ.μ. από τα οποία 27.000 τ.μ.

(κοινόχρηστοι χώροι, αλσύλλια, πλα-

τείες) και 25.000 τ.μ. οικοδομήσιμων,

για κατασκευή οικιών προς όφελος

των στελεχών.

2. Παρακολουθεί και προγραμματίζει

για το υπόψη θέμα:

α. Συνάντηση με τον κ. ΥΕΘΑ.

β. Άμεση ενημέρωση του Δ.Σ./

Ε.Α.Α.Σ. από τον Δντή του ΤΕΘΑ.

γ. Ενημέρωση του κ. Α/ΓΕΣ απ’ το

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., που πραγματοποιήθηκε

κατά τη συνάντηση της 20ης Μαρτί-

ου2017.

δ. Άμεση ενημέρωση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

απ’ τον Δντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.

ε. Ενημέρωση του Συντονιστικού

Συμβουλίου των Ε.Α.Α για συντονισμό

ενεργειών.

στ. Ανάρτηση των ανωτέρω στην

ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ. και στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την

εφημερίδα ‘’ΕΗ’’ της Ένωσης.

Η ΕΑΑΣ στηρίζει το πρόγραμμα του

ΥΠΕΘΑ για χρήση χώρων προς όφελος

του προσωπικού, στη βάση της εξυ-

πηρέτησης και ικανοποίησης της οφει-

λόμενης διαβίωσης των ε.ε. συναδέλ-

φων, για την απόδοσή τους στην επαύ-

ξηση της μαχητικής τους ισχύος επ’

ωφελεία της Πατρίδας μας. 

Σχετικά με την παραχώρηση 
του Στρατοπέδου ¨ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ¨
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Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι μετά την έκδοση

της Διαταγής του ΓΕΣ στις 4 Απρ. 2017 για τον Παραθερισμό

στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2017 και τον καθορισμό των

Παραθεριστικών Σειρών (Περιόδων) θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων

παραθερισμού όπως παρακάτω: 

1. Τόπος Κατάθεσης Αίτησης: 
α. Για τα Μέλη που ανήκουν στο Παράρτημα της ΕΑΑΣ Αττικής-

Κεντρικό θα καταθέ-τουν την αίτησή τους στα Γραφεία της ΕΑΑΣ,

Χαρ Τρικούπη 18, 1ος Όροφος. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος

Κυλικείου). 

β. Για τα Μέλη που ανήκουν στα Παραρτήματα και που αναφέρονται

στην παρακάτω παράγραφο τέσσερα (4), θα καταθέτουν την αίτησή

τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα Γραφεία των Παραρτημάτων τους. 

2. Χρονικά Όρια 
α. Για το Κεντρικό Παράρτημα Αττικής 

(1). Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 6 Απριλίου μέχρι το

μεσημέρι της Μ. Τετάρτης , και από Δευτέρα 24 Απριλίου μέχρι την

Παρασκευή 5 Μαΐου. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι

αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται. 

(2). Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων: Από Δευτέρα έως και

Παρασκευή κάθε εβδομάδας και από 09.00 - 13.00 (Εκτός την Μ.

Τετάρτης που θα είναι μέχρι 12.00). 

β. Για τα Παραρτήματα της παραγράφου τέσσερα (4). 

Τα χρονικά όρια κατάθεσης των Αιτήσεων στα εν λόγω

Παραρτήματα θα καθαρισθούν από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια

και κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε

αυτά, να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι την

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής

Αιτήσεις που θα περιέρχονται στην ΕΑΑΣ, ασχέτως το πότε

απεστάλησαν, δεν θα λαμβάνονται Υπόψη. 

3. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων. 
α. Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα

πραγματοποιείται από την ορισθείσα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ σχετική

Επιτροπή με Πρόεδρο τον Αντγο ε.α. Βασίλειο Σταθόπουλο. 

β. Για τα Παραρτήματα (εκτός του Κεντρικού-Αττικής), Υπεύθυνος

για την συλλογή και την διεκπεραίωση είναι ο Πρόεδρος εκάστου

Παραρτήματος. Οι αιτήσεις αφού συγκεντρωθούν και θεωρηθούν

ενυπόγραφα από τον αντίστοιχο Πρόεδρο, να υποβληθούν

συγκεντρωτικά στην ΕΑΑΣ προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν

από την Αρμόδια Επιτροπή. 

4. Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων 
για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής: 
Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη των Παραρτημάτων ΝΑΥΠΛΙΟΥ,

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,

ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ, και

ΧΑΝΙΩΝ που αντιστοιχούν στους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας,

Αττικής, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Ηλείας, Ηρακλείου,

Λασιθίου, Ρεθύμνου, Λακωνίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων,

Ευβοίας και Χανίων, με τους περιορισμούς της παράγραφο 9β(3)

και 9γ του παρόντος. 

5. Αίτηση Παραθερισμού: Όπως φαίνεται στην ανακοίνωση και

συγκεκριμένα: 

α. Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ

Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 1).

β. Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους

και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 2) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την επιλογή των Σειρών Παραθερισμού και την

δήλωση στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον

παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.

6. Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά :
α. Αίτηση Παραθερισμού. 

Την Αίτηση Παραθερισμού ο ενδιαφερόμενος θα την υποβάλει

αυτοπροσώπως (Φυσική Παρουσία). Αιτήσεις που έχουν αποσταλεί

με Fax ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. Τα άτομα που θα προσκομίζουν

Αίτηση Παραθερισμού για λογαριασμό άλλου θα προσκομίζουν

υποχρεωτικά επικυρωμένη εξουσιοδότηση του και Φ/Α του Δελτίου

της Ταυτότητάς του, που έχει εκδοθεί από την ΕΑΑΣ. 

β. Φ/Α του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ. 

γ. Φ/A Ενός (1) Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) ή Τηλεφωνίας

στο όνομά του Αιτούντος που έχει εκδοθεί το 2016-17 όπου να

φαίνεται η Μόνιμη Διεύθυνσή. (Υποχρεωτική προσκόμιση από ΟΛΟΥΣ

και επίδειξη του πρωτότυπου κατά την κατάθεση αίτησης). 

7. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση. 
α. Για τα δηλούμενα Τέκνα:

(1). Για όλα τέκνα: 

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

(2). Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών και

μέχρι 25 που είναι Άγαμα, Σπουδάζουν ή είναι Άνεργα με την

προϋπόθεση να είναι προστατευόμενα: 

- Για τα Σπουδάζοντα:

Πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της

Φοι-τητ. Ταυτότητας όπου να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία

έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ. 

- Για τα Άνεργα:

Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας. Σε περίπτωση

λήξεως επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό

Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).

- Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το οικο-

νομικό έτος 2016, θεωρημένο από Κ.Ε.Π., για απόδειξη του αριθμού

των προστατευόμενων Τέκνων. 

β. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του

ή του Τέκνου. 

- Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από το

αρ-μόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο

από Κ.Ε.Π., ή Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ

από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού) που να

φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι έχει την ανά-

γκη βοηθείας ετέρου προσώπου. 

Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται

τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα

μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής

ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανο-

ητικής ή ψυχικής βλάβης, το οποίο αποδεικνύεται με την αναγραφή

επί του πιστοποιητικό που προσκομίζεται για την αναπηρία ότι «ΕΧΕΙ

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» (κατά ΑΣΥΕ) ή «ΚΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΗΖΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΝΑΙ» (κατά ΙΚΑ). και να έχουν (αυτοί μόνο) ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω. (Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) 

γ. Για Λουτροθεραπεία. 

- Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους 2017 από Στρατιωτικό

Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του

Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

για βελτίωση της Υγείας του. 

δ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια. 

Ως γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο

οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά

από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων

ανήλικων τέκνων. (Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) 

Η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας θα αποδεικνύεται

με έγγραφα που θα προέρ-χονται από αρμόδια Δημόσια Αρχή της

ημεδαπής ή αλλοδαπής και συγκεκριμένα: 

(1). Περίπτωση Χηρείας του Μονογονέα:

- Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της

Χηρείας 

(2). Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου:

- Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η

επιμέλεια των Τέκνων του. 

(3). Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο:

- Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης 

ε. Για Πολύτεκνη Οικογένεια. 

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως για τις Πολύτεκνες

Οικογένειες. Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα τέκνα

και άνω έως 18 ετών και έως 24 ετών για τους φοιτούντες σε

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

8. Διάφορα. 
α. Σε κάθε Αίτηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΕΝΤΕ

(5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ «Σειρές Προτίμησης» ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ (1) ή ΔΥΟ (2)

ή ΤΡΕΙΣ (3) ή ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4). Σε περίπτωση που για λόγους

οικογενειακού προγραμματισμού ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει

κάτω από πέντε (5), τότε με την υπο-βολή της αίτησης

ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, αναγνωρίζει ότι αυτό θα οφείλεται

μεταξύ των άλλων και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε (5)

«Σειρών Προτίμησης». 

β. Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται. 

γ. Ο Αριθμός Παραθεριστικών Σειρών και οι Περίοδοι αυτών,

όπως φαίνονται στον Πα-

ραπάνω ΠΙΝΑΚΑ και στο

έντυπο της αίτησης

υποβολής.

δ. Σε περίπτωση που κάποιο

Μέλος δεν επιθυμεί να

παραθερίσει στην Περίοδο που

επιλέγει, θα πρέπει να το

γνωστοποιήσει εγγράφως στην

ΕΑΑΣ με σχετική αίτηση (είτε

ιδιόχειρα είτε με FAX ή με Email)

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες

πριν την έναρξη της

παραθεριστικής Σειράς που έχει

επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Σε αντίθετη

περίπτωση ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ και τα ΜΟΡΙΑ ΘΑ

ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. 

ε. Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν

εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που αυτά θα

ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα

γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση. 

9 Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης 
α. Σχετικά Έγγραφα: 

(1). Την από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β). 

(2).. Την Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009. 

(3). Την από 26 Αυγ 2013 απόφαση ΥΦΕΘΑ (Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β). 

(4). Την Φ. 705/14/271718/Σ.621/05-04-17/ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ)/2

(Δγη ΓΕΣ για Παραθερισμό ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα). 

β. Μοριοδότηση – Κριτήρια Επιλογής. 

(1). Οι αιτούμενοι παραθερισμού θα μοριοδοτηθούν λαμβάνοντας

υπόψη (Αρι. ΦΕΚ 1139Β): 

(α). Το βαθμό αποστρατείας. 

(β). Τις σειρές που παραθέρισαν κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Θα α-φαιρούνται 10 μόρια για κάθε ικανοποίηση αιτήσεως των

τελευταίων 5 ετών. 

(γ). Την μη ικανοποίηση αιτήσεων παραθερισμού κατά τα τελευταία

πέντε χρόνια. 

Σε αυτή την περίπτωση θα προστίθενται 20 μόρια για κάθε

συνεχόμενο προηγούμενο έτος (σε σχέση με το τρέχον) που

υποβλήθηκε αίτηση και δεν ικανοποιήθηκε. Δηλαδή εάν κάποιο

Μέλος έχει παραθερίσει ένα ενδιάμεσο έτος των τελευταίων 5

ετών, τότε όλα τα προηγούμενα από αυτό έτη που παραθέρισε

διαγράφονται ως έτη αναμονής ή εάν ένα (1) ενδιάμεσο έτος, των

τελευταίων 5 ετών δεν έχει υποβάλει στην ΕΑΑΣ Αίτηση Παραθερι-

σμού, τότε η συνέχεια διακόπτεται και όλα τα προηγούμενα από

αυτό έτη διαγράφονται ως έτη αναμονής. π.χ. εάν για τα πέντε έτη

2012 έως 2016 έχει παραθερίσει το έτος 2014 λαμβάνονται υπόψη

τα έτη 2015 και 2016 και λαμβάνει 40 μόρια επειδή τα Μόρια των

ετών 2012 και 2013 ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή του

παραθερισμού του έτους 2014 και ως εκ τούτου δεν μπορούν να

ξανά υπολογιστούν ως έτη αναμονής για το 2017 ή εάν το έτος

2014 δεν υπέβαλε στην ΕΑΑΣ Αίτηση Παραθερισμού, τότε λαμβάνονται

υπόψη ως έτη αναμονής το 2015 και 2016 και λαμβάνει 40 μόρια

και τούτο διότι το έτος 2014 διεκόπη η συνέχεια στην υποβολή

Αιτήσεων και δεν λαμβάνει Μόρια για τα έτη 2012 και 2013. 

(2). Οι παρακάτω κατηγορίες (Ειδικές) θα επιλεγούν για παραθερισμό

κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης

σύμφωνα με τα άρθρα 1 (παρ. α και β) και άρθρο 6 της από 3

Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) σε συνδυασμό με

την Π.Δ 9-24/ΓΕΣ/2009 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ παραγ. 18α(7) καθώς και

με την Φ.449.1/19/115537/Σ.175/ 04-04-16/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/Ι (Δγη

ΑΣΔΥΣ για Παραθερισμό ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) παραγ,6γ.: 

(α). Όσοι οι ίδιοι ή η σύζυγοι ή τα τέκνα τους έχουν χαρακτηρισθεί

ΑΜΕΑ. 

(β). Των γονέων Μονογονεϊκών Οικογενειών. 

(γ). Των Πολυτέκνων Οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω). 

Τα ανήκοντα στις παραπάνω κατηγορίες Μέλη, θα καταλάβουν

μέχρι το 50% των διατιθεμένων οικημάτων στις σειρές 3η, 4η, 5η,

6η, 7η, 8η και 9η (κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΑΑΣ). Σε αυτή την

περίπτωση όταν ο αριθμός των αιτούντων για παραθερισμό από

τις Ειδικές Κατηγορίες, είναι μεγαλύτερος από τα διατιθέμενα για

αυτές Οικήματα (θέσεις), τόσο συνολικά όσο και ανά παραθεριστική

Σειρά, τότε εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης όπως και στους

υπόλοιπους. Προς τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μια ξεχωριστή

κατάσταση μόνο με αυτούς που ανήκουν σε αυτή την Κατηγορία,

με φθίνουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες θέσεις να καλύπτονται

από αυτούς που έχουν τα περισσότερα Μόρια σε συνδυασμό με

τις επιλογές προτίμησης παραθεριστικής σειράς ενός εκάστου. 

(3). Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν σε Παραρτήματα που

αναφέρονται στην Παράγραφο 4 εκτός της Αττικής και της Σαλαμίνας

και οι οποίοι κατοικούν σε παραθαλάσσιες πόλεις θα τοποθετηθούν

στις 1η, 2η, 10η και 11η σειρές, σύμφωνα με την ΠΔ ΓΕΣ9-24/2009

παρ.1.α (13) (α) Παράρτημα Α. 

γ. Αυτοί που υποβάλλουν Αίτηση και διαμένουν στις πόλεις

Σπάρτης, Τρίπολης, Θήβας, Αράχωβας και Λειβαδιάς θα τοποθετηθούν

ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν και θα διεκδικήσουν

θέση σε όλες τις Παραθεριστικές Σειρές. 

δ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Μοριοδότησης.

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ «Αγ. Ανδρέα» 
Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2017
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Η κατάληξη Αγωνιστών του 1821

Γιατί Τραμπ;

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Για την Ελληνική Επανάσταση του 1821-29 έχουν γραφεί

πολλά και αντιφατικά από διαφόρους συγγραφείς (παλαιότερους

και νεότερους) όπως ότι ήταν η σημαντικότερη στην Ιστορία

του ανθρωπίνου γένους, μέχρι ότι δεν έπρεπε να γίνει, γιατί

είχε ολέθρια αποτελέσματα…

β. Χαρακτηρίζεται από πολλούς, ως «Ηρωική» μέχρι (από λί-

γους) ως «ξεπουλημένη». Στο παρόν (άρθρο) θα αναφερθούμε

σε μια συγκεκριμένη παράμετρό της, που μπορεί να καταδείξει

με πόσο άδικο και αχαρακτήριστο τρόπο φέρθηκε το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΡΑΤΟΣ” σε συγκεκριμένους αγωνιστές και αγωνίστρια και,

όπως τεκμαίρεται, είναι ίδιον του “Ελληνικού Κράτους” να «αν-

ταμείβει» με αδιαφορία και εχθρότητα εκείνους που (εκάστοτε)

θυσιάζονται σε πολέμους για την υπεράσπιση της ύπαρξής

του ή για την απελευθέρωσή του διαχρονικά.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

α. Θα αναφερθούμε, λόγω του περιορισμένου χώρου, σε

δύο μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ηρώων του Εθνικού

Αγώνα (1821-1829) - του Ματρόζου Λέκκα (πυρπολητή) και

της Μαντούς Μαυρογένους (Αγωνίστριας Μάχιμης):

(1) Ο πρώτος (Μ.Λ.) κατήγετο από την νήσο “Σπέτσες”: Δια-

κρίθηκε στις Ναυμαχίες του Γέροντα, της Άνδρου, της Σάμου

κ.α., όπως στην επίθεση κατά της Εφέσου και στην ανατίναξη

της τουρκικής Ναυαρχίδας του Καρά Αλή, στη Χίο, από τον

Κων/νο Κανάρη.

Πέθανε το 1868 σε βαθιά γεράματα, ξεχασμένος, πεινασμένος

και πικραμένος από την αχαριστία του “Ελληνικού Κράτους”,

για τον ίδιο και πολλούς άλλους αγωνιστές (αγωνίστριες) του

1821-29. Θεωρώ σκόπιμο και χρήσιμο να παραθέσω, πιο κάτω,

το γνωστό ποίημα του Γ. Στρατήγη με τον τίτλο «ΜΑΤΡΟΖΟΣ».

- «Ένας Σπετσιώτης γέροντας, σκυφτός από τα χρόνια με

κάτασπρα μακριά μαλλιά, με επύρινη ματιά, σαν πλάτανος θε-

όρατος γυρμένος από τα χιόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα

μαύρα γηρατειά.

Είναι από κείνη τη γενιά κι’ ο γέρος καπετάνιος που ακόμα

και στον ύπνο του τον έτρεμε ο Σουλτάνος. Είναι από κείνους

που έχυσαν το αθάνατό τους αίμα, από τους λίγους που

έβγαλες πατρίδα μου χρυσή! Είναι από εκείνους που έβαψαν

στην κεφαλή σου στέμμα και άγνωστοι σβηστήκανε στο

δοξαστό νησί.

Σαν έγραψαν με το δαυλό της Ιστορίας μόνοι, χωρίς αυτούς

τους ήρωες μια λέξη αυτή να πεις με την πληγή τους για

σταυρό κι’ ατίμητο γαλόνι, άλλοι στα δίχτυα εγύριζαν και

άλλοι στο κουπί.

Κι’ οι στολοκάφτες των Σπετσών τ’ ατρόμητα λιοντάρια με

τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι ζάρια».

- Ο Ματρόζος πήγε στο Υπουργείο Ναυτικών (Πειραιά) όπου

Υπουργός ήταν ο Καπετάν Κωνσταντής.

- «Κι εδώ τι θέλεις γέροντα», ρωτά τον Καπετάνιο στο

υπουργείο εμπροστά κάποιος θαλασσινός, ντυμένος στα χρυσά.

«Παιδί μου, είναι πάνω ο Κωνσταντής;», «Ποιος Κωνσταντής; -

Αυτός… ο Ψαριανός. - Δεν λεν κανένα Ψαριανό, εδώ είναι

Υπουργείο, να ζητιανέψεις πήγαινε στο φτωχοκομείο».

Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα μαλλιά του

εσάλεψαν σαν χαίτη λιονταριού και με σπιθόβολη ματιά μες

απ’ τα στήθη βγάνει με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλικαριού:

«Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα, οι Καπετάνιοι

σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα».

(2) Η δεύτερη (Ηρωίδα του 1821-29) Μαντώ Μαυρογένους.

Μόλις κηρύχθηκε η “Ελληνική Επανάσταση” ήρθε από την

Τεργέστη, μαζί με τον πατέρα της, στη Μύκονο και εξόπλισε

με δικά της χρήματα δύο πλοία και επάνδρωσε (με πληρώματα

και φόρεσε κι’ αυτή ανδρικά ρούχα) και καταδίωκε πειρατές.

Στη συνέχεια, εξόπλισε στρατιωτικό σώμα και έλαβε μέρος

σε πολλές μάχες, καθ’ όλην την διάρκειαν του Εθνικού απε-

λευθερωτικού αγώνα.

β. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας στο Ναύπλιο, το 1828, για να

οργανώσει το “Ελληνικό Κράτος”, η Μαντώ Μαυρογένους

έλαβε την Σύνταξη του «Επίτιμου Αντιστράτηγου», για την

προσφορά της στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα και εγκα-

ταστάθηκε στο Ναύπλιο.

Αργότερον, ο Ι. Κωλέττης απέλασε την Μαντώ Μαυρογένους

από το Ναύπλιο, και της έκοψε τη σύνταξη, για τις «Ερωτικές

της Σχέσεις με τον Δημήτριον Υψηλάντη». Πέθανε το 1848,

στην Πάρο, σε μεγάλη φτώχεια, φιλοξενούμενη από συγγενείς

της.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, αλλά τα πα-

ράπονα των αγωνιστών του 1821-29 επαναλαμβάνονται, δια-

χρονικά, μέχρι των ημερών μας, από τους αδικουμένους Έλ-

ληνες, που προσέφεραν (και προσφέρουν) τα περισσότερα

και τα καλύτερα χρόνια της ζωής των, μη φειδόμενοι κόπων,

κινδύνων και θυσιών, στην υπηρεσία της Πατρίδας και του Κοι-

νωνικού συνόλου, αδικούμενοι κατάφωρα από το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΡΑΤΟΣ” μέχρι και των ημερών μας.

Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

α. «Είχες, πατρίδα μας, Αστέρια ολόλαμπρα

στον ουρανό σου κι’ άλλα, μα εκείνα που δεν έλαμψαν

ήσανε πιο μεγάλα»

Γεώργιος Στρατήγης

β. «Διά την, αγάπην της πατρίδος υστερούμαι και τον

επιούσιον άρτον».

Μαντώ Μαυρογένους 

(Μεγάλη αγωνίστρια του Εθνικού Αγώνα 1821-29)

Πολλοί θα έλεγαν, ότι λόγω της κοινής επιστημονικής

ιδιότητας με την κ. Κλίντον ή με τον κ. Κλίντον και

τον κ. Ομπάμα που την υποστήριξαν στις εκλογές, της

ιδίας επιστημονικής ιδιότητας με τον υπογράφοντα,

θα επικροτούσα την εκλογή της. 'Ομως ο κ. Κλίντον

έχει τεράστια ευθύνη στο άδικο πόλεμο εναντίον της

φιλικής μας χώρας Σερβίας

και στην απόσχιση απ' αυ-

τής του Κοσόβου.

Ο Μπους ο νεώτερος,

με αμφιλεγόμενη “νίκη”

στη 2η τετραετία χωρίς

πνεύμα δικαίου όπως απε-

δείχθηκε  στο λόγο  της

απομάκρισης, από την

εξουσία του Σ. Χουσείν,

από το Ιράκ, με την επα-

κολουθήσασα υφαρπαγή

του πλούτου, καθώς και

τις πολυετείς  τρομοκρα-

τικές καταστροφές. 

Ο Μ.Ομπάμα στην πρώ-

τη τετραετία ήτανε όντως μια εποικοδομητική  αλλαγή

για τη χώρα του και διεθνώς. 'Ομως στην τρέχουσα 2η

τεραετία, δεν είναι  άμοιρος ευθυνών στους πολέμους

στην Μ. Ανατολή και στην έξαρση της τροοκρατίας

στη χώρα του και διεθνώς. Τα ανωτέρω αρνητικά των

προέδρων τα αντελήφθηκε η διεθνής κοινότητα με

την πλειάδα της ενημέρωσηςαπό τα ΜΜΕ. 

Με τις παρουσίες των ανωτέρω προέδρων των ΗΠΑ,

ιδιαίτερα και μετά την τρομοκρατική  καταστροφή  των

πύργων (ουρανοξυστών) στην Ν. Υόρκη, βλέπουμε

αφύσικες  επεναλαμβανόμενες καταστροφές των Ηνω-

μένων Πολιτειών: τσουνάμια, πυρκαγές, πλημμύρες,

χιονοπτώσεις σε ατελείωτες επανεμφανίσεις σε  ακραίες

μορφές, που μόνο φυσικές δεν είναι. 

Κοντά σε αυτά τα φαινόμενα η έξαρση της τρομο-

κρατίας, στις πόλεις των ΗΠΑ, με χρήσεις όπλων και

εκρηκτικών σε ακραίες μορφές.

Βέβαια είναι και η διεθνής τρομοκρατία που επαπηλεί

και επηρεάζει τη ζωή των αμερικανών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, την γνώση και τα

θέλω των Αμερικανών πολιτών, ήλθαν οι εκλογές.

Οι Αμερικανοί πολίτες, αυτό που τους απασχολεί τα

τελευταία χρόνια, είναι η ζητούμενη νομιμότητα, ασφά-

λεια, ειρηνική συνύπαρξη, η εξάλειψη του φόβου και

της ανασφάλειας σε όλους τους τομείς. Η σημερινή

μετανάστευση και το προσφυγικό είδαν, ότι δεν ήταν

πλέον αθώα, συμπεριλαμβάνει ISIS,  ακραίο ισλαμικό

κράτος. Αυτό ήταν το πρώτο ζητούμενο στις εκλογές.

'Ετσι έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ Χ. Κλίντον και Ν.

Τραμπ.

Η κ. Κλίντον έζησε

τον μηχανισμό ενερ-

γειών διοίκησης των

ΗΠΑ σαν σύζυγος του

πλανητάρχη και υπουρ-

γός εξωτερικών του Μ.

Ομπάμα στην πρώτη

του τετραετία. Είχε συ-

νυπάρξει στα πεπεραγ-

μένα των δύο προ-

έδρων, που σήμερα

δεν είναι το ζητούμε-

νο.

Κατά την πρόσφατη

προεκλογική της πε-

ρίοδο είχε συγκεντρώσει τεράστια ποσά για τις δαπάνες

της, μάλιστα σε διπλάσιο αριθμό δολαρίων από τον Ν.

Τραμπ. Το ίδρυμα Κλίντον, έχει γίνει μια υπερτράπεζα

προσφορών και συγκέντρωση τεράστιου αριθμού χρη-

μάτων, με αμφιλεγόμενο έργο.

Στις εκλογές αυτές δεν ελλήφθη υπ' όψιν η μόρφωση,

η καταγωγή, η στήριξη αστέρων της show business. Οι

θέσεις στήριξης  Κλίντον, Μπους, Ομπάμα, τις είδαν

αυτές οι Αμερικανοί, όμως δεν εξέφραζαν ΤΩΡΑ, αυτό

που ήθελαν. Οι εκλογείς  είπαν ΝΑΙ, στην εμπιστοσύνη,

στην ασφάλεια, στη νομιμότητα της μετανάστευσης

και του προσφυγικού που τα εξέφρασε ο νικητής των

εκλογών Ν. ΤΡΑΜΠ. Ο νέος πλέον πρόεδρος. 

Κάθε Κυβέρνηση στη χώρα μας, πρέπει να εφαρμόζει

με την επιβαλλόμενη αυστηρότητα τους υπάρχοντες

νόμους στις πύλες εισόδου, ιδιαίτερα στα νησιά του

Αιγαίου, στους πρόσφυγες και μετανάστες, για την

αποτροπή της αβεβαιότητας και της τομοκρατίας.

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω

Αξιότιμοι κι αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που

μου δείξατε δίνοντας σε μένα την ψήφο σας, καθώς εκλέχθηκα

δεύτερος επιλαχών με 972 ψήφους. Κυρίως, όμως, θα ήθελα να σας

ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στις εκλογές της Ε.Α.Α.Σ., καθώς,

δεδομένου ότι οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ο μόνος

επαγγελματικός κλάδος που στερείται του δικαιώματος της συνδικα-

λιστικής εκπροσώπησης, η Ένωσή μας αποτελεί το μοναδικό μέσο

για να ακούγεται και η δική μας φωνή, όταν τα δικαιώματά μας κατα-

στρατηγούνται. 

Αδιαμφισβήτητα, εμείς έχουμε υποστεί τις περισσότερες περικοπές

στους μισθούς και τις συντάξεις μας, επειδή προφανώς η ασφάλεια

των συνόρων της χώρας θεωρείται ανούσια από εκείνους που εκχώ-

ρησαν την εθνική της κυριαρχία στους ξένους τραπεζίτες. Ωστόσο, η

πολιτική ηγεσία ξεχνά ότι« δεν τα φάγαμε μαζί” δεν θυμάμαι τον

εαυτό μου ή κάποιον συνάδελφο να παρίσταται ως συνδαιτυμόνας

στα «λουκούλλεια γεύματα» των ταρτούφων απολαμβάνοντας τα

άφθονα «εδέσματά» τους. Αντιθέτως, μας θυμάμαι να περιφερόμαστε

από γωνιά σε γωνιά αυτού του φωτεινού τόπου υπηρετώντας σε

κάθε απομακρυσμένο στρατόπεδο των συνόρων μας και εκπληρώνοντας

έτσι το καθήκον της φιλοπατρίας. Συνεπώς, εμείς τα δουλέψαμε, και

γι' αυτό δε θα δείξουμε καμία ανοχή στις πολιτικές αυθαιρεσίες που

τελούνται εις βάρος μας. 

Αυτό, συνάδελφοι, μη σας ξενίζει! Είναι εφικτό να τους ασκηθεί

πίεση, αρκεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης να μην

είναι εγκάθετα του πολιτικού συστήματος. Άλλωστε, παρόμοιοι αγώνες

έχουν συμβεί ξανά στο παρελθόν, αφού, όσο οι άνθρωποι δεν

μαθαίνουν από τα λάθη τους, η ιστορία θα  επαναλαμβάνεται. Φτάνει

να σας θυμίσω την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, που

ανάγκασε τον Όθωνα να συνηγορήσει στη θεσμοθέτηση του Συντάγ-

ματος, κατόπιν φτωχοποίησης του αγροτικού πληθυσμού και περικοπών

στους μισθούς των στρατιωτικών…

Συνάδελφοι, πολιτικοποίηση σημαίνει ενεργός συμμετοχή στα κοινά

προκειμένου για την ευημερία του συνόλου, όχι εξυπηρέτηση κομμα-

τικών συμφερόντων. Ελπίζω, λοιπόν, πως σε αυτό τον άξονα θα

κινηθούν τα εκλεγμένα μέλη, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη

από την ελληνική ψυχή, που διαπνέεται από πατροπαράδοτα ιδεώδη

και διαπρέπει, όταν ενώνονται όλα της τα μέρη ... «Η ισχύς εν τη ενώ-

σει»!

Σας ευχαριστώ εκ νέου για τη συμμετοχή σας στις εκλογικές διαδι-

κασίες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ.,

καθώς και για την εμπιστοσύνη που δείξατε προς το πρόσωπό μου. 

Με εκτίμηση, 

ΑΝΧΗΣ Λαγοπάτης Δημήτριος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ Ανχου Δ. ΛΑΓΟΠΑΤΗ
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Εξακολουθούμε να βλέπουμε να εξέρχονται άτομα από

το Πολυτεχνείο, όχι για να διαδώσουν των επιστημονικών

τους γνώσεων (διακίνηση ιδεών) αλλά για να κατεδαφίσουν,

να λεηλατήσουν, να βιαιοπραγήσουν και είναι κατάλληλα

εφοδιασμένοι με τα αναγκαιούντα υλικά. Βαριοπούλες,

τσεκούρια, βόμβες, μολότοφ, κ.λπ. Και οι αρμόδιοι δεν

δίνουν την εντολή ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ. Κλείστε τις πύλες του

Πολυτεχνείου, ΣΠΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ δεν κάνουν τίποτα!

Δεν θα πω εγώ το γιατί, δεν κάνουν τίποτα οι αρμόδιοι!

Πέστο εσύ με στεντόρεια φωνή για να ακουστεί σε όλη

την Επικράτεια. Το χειρότερο όλων είναι ότι δεν έγινε

έλεγχος για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ποιος θα ελέγξει τον κύριο που δήλωσε ότι “ε... τι είναι η

Σημαία... ένα πανί είναι”. Αυτός ο κύριος ως στρατιώτης

δεν πήγε να υπηρετήσει στο φυλάκιο του Γιδοτόπου, της

Μικρομυλιάς, της Πρασινάδας κ.λπ. για να δει στο απέραντο

δάσος στα σύνορα της Μακεδονίας μας με την Βουλγαρία

να κυματίζει η σημαία μας για να καταλάβει ότι δεν είναι

πανί, αλλά μια ιερή ιδέα, ένα ιερό-εθνικό σύμβολο που εκ-

προσωπεί το ελληνικό κράτος την ψυχή των Ελλήνων.

Άλλος ταυτιζόμενος με τον προαναφερόμενο είπε τα παιδιά

που καίνε την σημαία να μην τιμωρούνται... Κατάντια ή

εθνικός ξεπεσμός; Κάποιος πρέπει να δώσει ένα τέλος σε

αυτό το κατρακύλισμα με σκοπό να σταματήσει το εθνικό

οικογενειακό ξεχαρβάλωμα. Φίλε αναγνώστη το ελληνικό

στοιχείο πέρασε 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από το ζυγό

του πιο βάρβαρου δυνάστη. Ο Έλληνας -δες τότε είχαν ως

στήριγμα τον Θεό και την άμεση συμπαράσταση των κλη-

ρικών. Αυτοί ήταν ο φράχτης προστασίας από τους βαρβά-

ρους Τούρκους. Οι παππάδες και οι Δεσποτάδες μας προ-

στάτευαν και εμψύχωναν ποικιλοτρόπως τους σκλαβωμένους

Έλληνες. Κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Αν δεν

ήταν το ράσο σήμερα εμείς δεν θα είμαστε Έλληνες Ορ-

θόδοξοι Χριστιανοί. Στα σίγουρα θα ήμασταν τουρκοποιημένοι

διότι θα είχαμε χάσει την επαφή με την θρησκεία μας, αν

δεν είχαμε τους παππάδες. Επομένως τους χρωστάμε

πάρα πολλά, να τους είμαστε ευγνώμονες. Ας βρεθεί ένας

και να ομολογήσει τι κακό κάνει ή διδάσκει η εκκλησία μας.

Να μην βρεθεί Έλληνας και μας πει ότι η θρησκεία είναι το

“όπιο” του λαού. Κάποτε επί παντοδυναμίας του Στάλιν το

λέγανε, όμως ο λαός της Ρωσίας δεν έχασε την επαφή

του με την θρησκείαν, αγάπαγε και προστάτευε τους περι-

πλανώμενους κληρικούς. Έτσι διατηρήθηκε η πίστη στη

Ρωσία. Και τώρα που άλλαξαν τα πράγματα από τον πρώτο

πολίτη έως τον τελευταίο με κατάνυξη παρακολουθούν

τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και συνεχώς ζητάνε την εξ

ουρανού βοήθεια.

Συνεχίζοντας τον λόγον του ο κος Κίσινγκερ, παροτρύνει

τους παρευρισκόμενους να χτυπήσουν τα ιστορικά αποθέματα

της φυλής μας, για να μην αναπτυσσόμεθα, να μην μπορούμε

να διακρίνουμε τους εαυτούς μας. Έτσι θα ξεπεράσουμε

τα εμπόδια στα σχέδιά μας, στο χώρο των Βαλκανίων-Με-

σόγειο. Εδώ είχε επιτυχία αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι, αρμόδιος

κρατικός υπάλληλος και πολύ καλά αμοιβόμενος έγραψε

στο βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού... Οι ΈΛληνες το

1922 δεν σκοτώνονταν από τους Τούρκους, αλλά λόγω

συνωνιστισμού, έπεφταν στη θάλασσα και πνίγονταν (το

γνώριζες αυτό ελληνικέ λαέ);

Απότ ο 1947 έως τον Αύγουστο του 1949 είχαμε πόλεμο

μεταξύ μας εμείς οι Έλληνες και ότι δεν καταστράφηκε

από την λαίλαπα του Β.Π.Π. καταστράφηκε από τον πόλεμο

που είχε η Ελλάδα μέσα στα δικά της χώματα, από τα δικά

της παιδιά. Τότε τον λέγαμε Συμμοριτοπόλεμο, τώρα τον

λέμε εμφύλιο, τότε τους λέγαμε Συμμορίτες ή Καρτσα-

πλιάδες τώρα τους λέμε Δημοκρατικό Στρατό. Ερωτώ ποιοι

λέγανε την αλήθεια και ποιοι ψέματα, εκείνοι τότε ή οι

τωρινοί τώρα. Δεν θέλω να το πει σε μένα κανένας. Θέλουν

αυτοί που άφησαν τα κόκαλά τους στου Μακρυγιάννη,

στην ΟΥΛΕΝ, στο χωριό μου στην ιστορική Αρτοτίνα, στο

Γράμμο και λοιπές περιοχές. Οι νεκροί μας, θα διερωτώνται...

γιατί πολεμήσαμε, γιατί σκοτωθήκαμε; Μας λέγανε ότι οι

ξενοκίνητοι καρτσαπλιάδες θέλουν να μας δέσουν στο

άρμα των ΣΟΒΙΕΤ. Τώρα τα σβήσαμε όλα και λέμε εμφύλιος.

Πότε είναι εμφύλιος και πότε είναι ένοπλος αγώνας για την

εφ’ αρπαγή της εξουσίας; που είναι η αλήθεια; Εγώ και εσύ

φίλε αναγνώστη ξέρουμε!! τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας

γενικά τα ελληνόπουλα των επερχομένων γενεών θα

μάθουν την αλήθεια; Ακούγεται συχνά πυκνά ότι σκοτεινά

και ανήλεια κέντρα καταστρώνουν σχέδια για το κακό της

Ελλάδας, ότι τάχα αυτά τα κέντρα ευθύνονται για όλα τα

κακά-στραβά και ανάποδα που πλήττουν την πατρίδα μας.

Κάνουμε μεγάλο λάθος αν πιστεύουμε σε τέτοια σίριαλ.

Δεν υπάρχουν τέτοια κέντρα με τέτοιους σκοπούς. Υπάρχουν

υπηρεσίες που καταστρώνουν σχέδια για να πετύχουν τα

εθνικά τους σχέδια. Ο κος Κίσινγκερ το είπε δημοσίως, για

να χαλιναγωγήσουμε τους Έλληνες θα πρέπει να τους φέ-

ρουμε σε τέτοια κατάσταση που να μην γνωρίζουν τους

εαυτούς των. Έτσι θα τους ρηταγωγήσουμε εκεί που επι-

βάλλουν τα συμφέροντά μας, στην Μεσόγειο-Βαλκάνια.

Εμείς οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουμε;

1. Να κάνουμε πορείες διαμαρτυρίας εις τις πρεσβείες;

2. Να καίμε το σπίτι του διπλανού μας;

3. Να καίμε τα Μ.Μ.Μεταφοράς;

4. Να σπάμε τα κεφάλια των αστυνομικών;

5. Να καίμε τις τράπεζες;

6. Να καταστρέφουμε τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε,

σπάζοντας ότι έχει απομείνει;

Τίποτα από τα παραπάνω:

α. Να εφαρμόσουμε τους Νόμους!

β. Ο κυβερνήτης να έχει και τα δύο τα μάτια, στραμμένα

στο καλό της πατρίδας.

γ. Να καταργηθεί το ΕΓΩ και να ισχύει το ΕΜΕΙΣ.

Όταν έχουμε τέτοιους φίλους τι τους θέλουμε τους εχθρούς

Γράφει ο

Β. ΚΑΣΙΔΗΣ
Αντισυνταγματάρχη ε.α.

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Πρόσφατα είδαν το φως της δη-

μοσιότητας αποκαρδιωτικά στοι-

χεία από τη Eurostat για τους δείκτες

γονιμότητας στην ΕΕ και για το ότι

οι Ελληνίδες γενούν λιγότερα παιδιά

και σε μεγαλύτερη ηλικία, σε σχέση με τον μέσο όρο της

ΕΕ. Τα αίτια για αυτή την αρνητική εξέλιξη του πληθυσμού

της πατρίδος μας είναι πολλά (Η οικονομική κρίση και τα

υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, η απουσία επαρκούς

υποστήριξης της πολιτείας προς τα νέα ζευγάρια και τις οι-

κογένειες, το κύμα μετανάστευσης που παρατηρείται τα

τελευταία χρόνια, η χαλάρωση του θεσμού της οικογένειας,

η μείωση των γάμων κλπ), αλλά δεν είναι της παρούσης να

τα αναλύσουμε.

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, παρά τα προβλήματα

της χώρας, που όντως είναι πολλά, παρατηρείται αύξηση

του πληθυσμού και μια υπέρμετρη ευτυχία και αισιοδοξία.

Ας δούμε όμως την κατάσταση της γείτονος χώρας με

αριθμούς. Ο πληθυσμός της Τουρκίας στις 31 Δεκ 2016

ήταν 79814871 άτομα (40043650 άνδρες και 39771221

γυναίκες, ήτοι: το 50,2 άνδρες και το 49,8% γυναίκες). Το

2023, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την εγκαθίδρυση

της Τουρκικής Δημοκρατίας, εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της

χώρας θα ανέλθει στα 84250000. Το 92,3% του σημερινού

πληθυσμού ζει σε πόλεις και κέντρα επαρχιών και το 7,7%

σε χωριά και οικισμούς. Στην Τουρκία 20 πόλεις έχουν πλη-

θυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο, με πρώτη την Κων/πολη

(14804116, ήτοι το 18,5% του πληθυσμού)  και 21 πόλεις

πάνω από μισό εκατομμύριο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης

του πληθυσμού κατά το 2016 ήταν 1,35%. To ποσοστό γεν-

νήσεων 16,9 τοις χιλίοις, το ποσοστό θνησιμότητας 5,1

τοις χιλίοις, η παιδική θνησιμότητα 11,6 τοις χιλίοις και το

ποσοστό γονιμότητας 2,14 παιδιά ανά γυναίκα. Το 2015

γεννήθηκαν στην Τουρκία 1325783 παιδιά, από τα οποία

152000 είναι Σύριοι. Το προσδόκιμο της ζωής αυξήθηκε

στα 78 έτη (75,3 για τους άνδρες και 80,7 για τις γυναίκες).

Στην παιδική ομάδα (0-14 ετών) είναι το 23,7%, των ενηλίκων

(15-64 ετών) το 68% και στην ηλικία άνω των 65 ετών το

8,3% του πληθυσμού. Η πυκνότητα του πληθυσμού σε

μέσο όρο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, είναι 104 άτομα

(στην Κων/λη 2849 άτομα και στο Τούντζελι 11 άτομα).

Σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία κατά την

«έρευνα για την ικανοποίηση από τη ζωή (έτος 2016)», ο

Τουρκικός λαός είναι ευτυχής σε ποσοστό 61% και αισιόδοξος

σε ποσοστό 78%. Σημειωτέον ότι οι γυναίκες είναι περισσό-

τερο ευτυχισμένες από τους άνδρες (64,5% έναντι 58,1%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ευτυχισμένων, είναι στην

ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών (65,1%) και το μικρότερο στην

ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών (58,2%). Αυτοί που δεν έχουν

τελειώσει κανένα σχολείο ή μόνο το Δημοτικό, έχουν το

υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας. Οι έγγαμοι έχουν ποσοστό

ευτυχίας 64,7% έναντι των αγάμων με 53,5%. Η ευτυχία

του λαού σε ποσοστό 70,2% πηγάζει από την οικογένεια,

15,1% από τα παιδιά, 4,7% από το ή τη σύζυγο, 3,6% από

τους γονείς, 2,7% από τους ίδιους και  1,9 από τα εγγόνια.

Επίσης το 72,1% δηλώνει ευτυχισμένο, επειδή είναι ικανο-

ποιημένο από την καλή υγεία του,  το 14,6% από την

αγάπη, το 7% από την επιτυχία, το 3,2% από το χρήμα και

το 2,3% με την εργασία. Όπως φαίνεται, ο Τουρκικός λαός

δεν δίνει προτεραιότητα στην εργασία και το χρήμα. Είναι

ευτυχής με την υγεία και την αγάπη, ενώ είναι ικανοποιημένος

και από το κράτος, από τα δικαστήρια, την αστυνομία και

την ασφάλεια.

Και καλά, ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των Τούρκων

πολιτών, που είναι τόσο ευτυχείς και αισιόδοξοι? 

Σύμφωνα με την έρευνα για τα εισοδήματα και τις συν-

θήκες διαβίωσης στην Τουρκία, διαιρώντας το συνολικό

διαθέσιμο εισόδημα με τον πληθυσμό της χώρας που είναι

στα 80 σχεδόν εκατομμύρια (από τον πλέον πλούσιο μέχρι

τον πλέον φτωχό), το συνολικό μηνιαίο εισόδημα πέφτει

στο ποσό των 1373 ΤΛ. (περίπου 350 ευρώ). Το κατά

κεφαλήν ΑΕΠ είναι στα 9364 δολάρια ετησίως. Το 70% των

νοικοκυριών διαβιώνει με το μισθό, εισοδήματα και τις κοι-

νωνικές υπηρεσίες του κράτους. Το 14,7% του πληθυσμού

ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας,  το 15,8% των

νοικοκυριών είναι συνεχώς στην ανέχεια, το 30,3%  στερούνται

«ακινήτων» και το 67,9% πληρώνει με δόσεις ή είναι

χρεωμένο. Το ποσοστό ανεργίας κατά το 2016 ήταν στο

10,2%, ενώ ο πληθωρισμός ανέβηκε περίπου στο 8,5%.

Το 2016 παντρεύτηκαν 594493 ζευγάρια ενώ χώρισαν

126164. Τα μεγαλύτερα ποσοστά γάμων σημειώθηκαν στο

νομό Κίλις (10,19 τοις χιλίοις και αυτό λόγω των Σύριων

προσφύγων) και το μικρότερο στο νομό Γκιουμούσχανε

(5,07 τοις χιλίοις). Οι άνδρες κατά μέσο όρο παντρεύονται

στο 27ο έτος της ηλικίας και οι γυναίκες στο 24ο. Οι ξένες

νύφες αποτελούν το 3,8% (22583) και τις τρεις πρώτες

θέσεις κατέχουν οι Σύριες (28,8%), οι Γερμανίδες (11,7%)

και από το Αζερμπαϊτζάν (9,6%). Οι ξένοι γαμπροί αποτελούν

το 0,6% (3777) και τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Γερ-

μανοί (35,4%), Σύριοι (10%) και Αυστραλοί (7,7%).

Το 39,1% των διαζυγίων πραγματοποιείται στην πρώτη

5ετία του έγγαμου βίου και το 21% στη δεύτερη 5ετία.

Πρώτοι νομοί στα διαζύγια είναι οι νομοί Σμύρνης, Μούγλα

και Αττάλειας (παραλιακοί) και τελευταίοι οι νομοί Χακκάρι

και Σίρνακ (ορεινοί).

Το 2015 σημειώθηκαν 3211 αυτοκτονίες (72,7% άνδρες

και 27,3% γυναίκες). Πρώτοι νομοί αυτοκτονίας είναι οι

νομοί Καρς, Άρνταχαν και Κάραμαν και τελευταίοι οι νομοί

Τσάνκιρι, Ρίζε και Κίλις. Οι περισσότερες αυτοκτονίες σημει-

ώθηκαν στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών (18%). Το 50,5%

των αυτοχείρων ήταν έγγαμοι-ες, το 37,7 άγαμοι-ες, το

7,2% διαζευγμένοι-ες και το 4,6 χήροι-ες. Στις 10 έγγαμες

γυναίκες, οι 4 έχουν υποστεί ενδο-οικογενειακή βία

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού άνω των 15 ετών,

έχει ως εξής:

•Αναλφάβητοι: 5% (2784257)

•Γνωρίζουν ανάγνωση -γραφή χωρίς να τελειώσουν Δη-

μοτικό: 7% (3784667)

•Δημοτικό: 28% (15220028)

•Γυμνάσιο ή αντίστοιχο: 26% (14467158)

•Λύκειο ή αντίστοιχο: 22% (12096830)

•Ανωτάτη εκπαίδευση: 11% (5913187)

•Μεταπτυχιακό: 1% (416741)

•Διδακτορικό: 0% (122619)

Ο πλέον μορφωμένος πληθυσμός στην Τουρκία είναι στο

Κορδελιό της Σμύρνης (31% πανεπιστημιακού επιπέδου).

Στην Τουρκία υπάρχουν 254 φυλακές και 179000 φυλα-

κισμένοι-κρατούμενοι (από τους οποίους 6000 γυναίκες και

2000 παιδιά). Τα κύρια αδικήματα είναι κλοπές, ναρκωτικά,

ανθρωποκτονίες, τραυματισμοί, λεηλασίες, εκβιασμοί,

πορνεία και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Τι είδους ευτυχία και τι είδους αισιοδοξία είναι αυτή, δεν

χρειάζεται να ρωτήσουμε. Ο Τουρκικός λαός παρά τα κάθε

είδους προβλήματα, τις ελλείψεις και τη φτώχεια, είναι εγ-

κρατής και δηλώνει ευτυχής και αισιόδοξος. Μπορεί να

υπάρχει καλύτερη είδηση απ’ αυτή για την Τουρκία?

Γράφει ο 

ΧΑΡ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗ
Ανχης ε.α.

«Ο Τουρκικός λαός είναι ευτυχισμένος και πολύ αισιόδοξος»
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α.   Την συμπλήρωση 76 χρόνων από την

ιστορική μάχη στοΎψωμα 731 τίμησε την

12/3/17 η Καρδίτσα και παράλληλα τίμησε

την μνήμη των δικών της παιδιών που μαζί με

Τρικαλινούς απάρτιζαν το ηρωικό και απρο-

σπέλαστο 5ο Σύνταγμα Πεζικού. Οι εκδηλώσεις

άρχισαν στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Κων-

σταντίνου και Ελένης, με δοξολογία, χορο-

στατούντος του Πανοσιολογιότατου Πρωτο-

σύγκελου της Ι.Μ. π. Αμφιλόχιου και παρουσία

της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του

τόπου. Στον Μητροπολιτικό Ναό, βρέθηκαν

εκατοντάδες Καρδιτσιώτες, και ανάμεσά τους

η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σιωροπούλου - Κα-

τσιαβριά, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής

ομάδας της Ν.Δ. κ. Τσιάρας, ο δήμαρχος Καρ-

δίτσας κ. Αλεξάκος, ο εκπρόσωπος του αντι-

περιφερειάρχη Αντγος ε.α Αναγνωστοπουλος

Δ, ο διοικητής του ΚΕΣΝ Ανχης (ΠΖ) Παπανικο-

λάου Π, ο Δντης Αστ/κης Δνσης Καρδίτσας

Ταξχος Καραπιπέρης Β, ο διοικητής της Π.Υ.

Καρδίτσας Πυρχος Κορέλας, ο Πρόεδρος του

ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν.Καρδίτσας Σχης ε.α

Καραϊσκος Π. κ.α.

β. Η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προ-

κόπης Παυλόπουλος λαμπρύνοντας με την

παρουσία του τίμησε  τις εορταστικές εκδη-

λώσεις της Επετείου της τελευταίας μάχης

της Θεσσαλικής Επανάστασης της 21ης Μαρτίου

1878 που έγιναν την 21/3/17. Οι Έλληνες

όταν είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι επι-

τυγχάνουν πάντα τους εθνικούς τους στόχους,

τόνισε.Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ν. Καρδίτσας

εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Τ.Σ, Σχης ε.α

Παναγιώτης Καραϊσκος.  

γ. Με την παρέλαση της μαθητιώσας νεο-

λαίας κορυφώθηκαν στην Καρδίτσα, οι εκδη-

λώσεις για τη διπλή εορτή της Ορθοδοξίας,

του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής

Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Με σύμμαχο

τον καλό καιρό, οι μαθητές σχολείων της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης παρήλασαν στην οδό Καραϊσκάκη με ψηλά

το κεφάλι, τιμώντας τους αγώνες των προγό-

νων μας που υπερασπίστηκαν αρχές και ιδανικά

που παραμένουν μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος

του ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν.Καρδίτσας Σχης

ε.α Καραϊσκος Π. κ.α.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

παραρτήματα

•Το Τ.Σ του Παρ/τος Καβάλας συμμετείχε

στην δοξολογία που τελέστηκε στην πόλη

μας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου

της 25ης Μαρτίου. Στην ακολουθήσα κατάθεση

στεφάνων ο Πρόεδρος του Παρ/τος Ταξχος

ε.α Τζατζάρης θεόδωρος κατέθεσε στεφάνη

εκ μέρους της ΕΑΑΣ. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος

με τα μέλη του Παρ-ματος παρακολούθησαν

την πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της

πόλης μας.

• Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 το

Τοπικό Συμβούλιο ΕΑΑΣ Παράρτηματα Καβάλας

πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο

Στρατηγείο της ΧΧΤΘΜ, συνεχάρει τον νέο

Δκτη της ΧΧΤΘΜ  Υπτγο κ.Ρώσση Σπυρίδων-

Γεράσιμο, για την επάξια προαγωγή του και

την ανάληψη της Δκσεως της ΧΧ ΤΘΜ και του

ευχήθηκε καλή επιτυχία στην δύσκολη απο-

στολή του.

•Το Σάββατο 25η Μαρτίου πραγματοποι-

ήθηκε στην ΛΑΦ Καβάλας η βράβευση των

αριστούχων μαθητών Β και Γ Λυκείου.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Στρατηγός

Δκτης της ΧΧΤΘ Μ Υπτγος κ. Ρώσσης Σπυριδων,

ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Μαρκόπουλος

Θεόδωρος ,οΠεριφερειακός Σύμβουλος κος

Γρανάς Αρχέαλος ο πρ.του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του δήμου Καβάλας κος Γραμμενος

Γεώργιος ο Πρόεδρος και το Τ.Σ της ΕΑΑΣ

Παρ-μα Καβάλας,καθώς οι γονείς και συγγενείς

των παιδίων:

1)ΖΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2)ΣΥΜΕΩΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

3)ΓΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 4)ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

5)ΒΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 6)ΤΣΙΠΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7)ΧΑ-

ΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑ

Με μεγάλη επισημότητα  εορτάστηκε και

φέτος η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου

στην Κατερίνη όπου παρευρέθηκαν οι Θρη-

σκευτικές - Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές

της πόλεως της Κατερίνης.

Μετά την Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό

της Θείας Ανάληψης ,  έγινε κατάθεση στεφά-

νων στην Πλατεία της Ελευθερίας και ακο-

λούθησε η μεγάλη παρέλαση των σχολείων

και πολλών πολιτιστικών φορέων της περιο-

χής.

Στεφάνι εκ μέρους του ΤΣ/ΕΑΑΣ Κατερίνης

κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του ΤΣ/ Επίλαρχος

ε.α. Αντώνιος Λαγογιάννης.

ΠΙΕΡΙΑ

•Την Παρασκευή 10 Μαρτίου το Τοπικό

Συμβούλιο και μεγάλος αριθμός αποστράτων

Αξιωματικών του Στρατού παρευρέθησαν στην

τελετή Παράδοσης - Παραλαβής Διοικήσεως

του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου

που έλαβε χώρα στο Στρδο ¨ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ -

ΣΧΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ¨.  
•Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2016 ο Πρόεδρος

και Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Πα-

ραρτήματος πραγματοποίησαν εθιμοτυπική

επίσκεψη στον  νέο Ανώτερο Διοικητή Φρουράς

Λαμίας και Διοικητή του Κ.Ε.Υ.Π. Ταξίαρχο κ.

Βασίλειο Μπέλλο, ο οποίος τους επιφύλαξε

θερμή υποδοχή και άκουσε με ιδιαίτερη προ-

σοχή και εξαιρετικό ενδιαφέρον τα θέματα

των αποστράτων που άπτονται της αρμοδιό-

τητός του. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος

Αντιστράτηγος ε.α. Βασίλειος Α. Μπούρας,

διαβίβασε στον Ταξίαρχο κ. Μπέλλο τις ευχές

όλων των αποστράτων Αξιωματικών, επί τη

αναλήψει των νέων του καθηκόντων και την

διαβεβαίωση ότι όλοι τους θα τον στηρίξουν

με κάθε τρόπο στην αποστολή του, επ’ ωφε-

λεία του Στρατού μας, της Πατρίδος μας αλλά

και της ιδιαιτέρας Πατρίδος μας της Στερεάς

Ελλάδος.

•Στις διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για

την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

στη Λαμία, το Παράρτημα Φθιώτιδος μετείχε

διά του Αντιπροέδρου του Ταξιάρχου ε.α. Τσι-

λαλή  Δ. Νικολάου στην κατάθεση στεφάνων

της μαθητιώσης νεολαίας που έλαβε χώρα

την 24η Μαρτίου ενώ την 25η Μαρτίου το

σύνολο  των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου

της Ε.Α.Α.Σ. καθώς και πλήθος αποστράτων

(μετά των οικογενειών αυτών), των Ενόπλων

Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ., μετείχε στην Πανη-

γυρική Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό

Λαμίας, στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο

του Αθανασίου Διάκου,   κατέθεσε στέφανο διά

του Προέδρου του Αντιστρατήγου ε.α. Μπούρα

Α. Βασιλείου στο άγαλμα του Αθανασίου

Διάκου, στην ομώνυμη πλατεία και εν συνεχεία

παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση

μαθητών, λοιπών φορέων και Στρατού στο

κέντρο της πόλεως.

• Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε με το

μέλος του Σχη ε.α. Πασχάλη Ρέπορτερ και

στις αντίστοιχες εορταστικές εκδηλώσεις που

πραγματοποιήθηκαν στην Άμφισσα (πρωτεύου-

σα του νομού Φωκίδος) όπου κατατέθηκε

στέφανο στο μνημείο Ηρώων της πόλεως,

γεγονός που προκάλεσε τα ευμενή σχόλια

του Δημάρχου Δελφών - Δημοτικών συμβού-

λων αλλά και του συνόλου σχεδόν των πα-

ρευρισκομένων αρχών και πολιτών.

•Ανάλογη εκπροσώπηση είχε το Παράρτημα

και στην πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας

το Καρπενήσι όπου κατέθεσε στεφάνι στο

μημείο του Ηρώου των πεσόντων της πόλης

ο Ταξχος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ.) Παναγιώτης Παπαρού-

πας.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

1. Την 10η Φεβ. 2017, ο Πρόεδρος και η

Γραμματεύς της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ παρέ-

στησαν εις την τελετή Ορκωμοσίας των Ν/Σ

οπλιτών της 2017 Α’ ΕΣΣΟ, η οποία έλαβε

χώρα εις το Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ»

εις το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Επίσης τίμησαν με την πα-

ρουσία τους οι: Υπτγος μακρής Ι. Δντής Β’

Κλάδου της ΑΣΔΥΣ, ως εκπρόσωπος του κ.

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

πρόσωποι του Π.Ν. - της ΕΛ.ΑΣ., Αξκοί ε.α.

Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, εκπρόσωποι

άλλων Φορέων και πλήθος συγγενών Ν/Σ

οπλιτών.

2. Την 19η Φεβ. 2017, η ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

τίμησε με την παρουσία της την Εκδήλωση

μνήμης προς Τιμή των Ηρωϊκώς «πεσόντων»

εξηνταοκτώ (68) Αιτωλοακαρνανών εις την

φοβερή Μάχη της «ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ» κατά την

περίοδο 1912-13 (Απελευθέρωση των ΙΩΑΝ-

ΝΙΝΩΝ από τον Τουρκικό ζυγό). Η Εκδήλωση

η οποία πραγματοποιήθηκε εις την θέση «Ει-

κονίσματα» της Κοινότητας ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ, άρχισε

με Τρισάγιο προς Τιμήν των «πεσόντων» και

κατάθεση στεφάνων από τον Αντιδήμαρχο

Ιωαννίνων κ. Νάστο Δ., τον Αντιπεριφερειάρχη

κ. Καραμπίνα Ι., τον Πρόεδρο Πολιτιστικού

Συλλόγου Μανωλιάσας κ. Ντάφλο Γ. ο οποίος

κατέθεσε στέφανο και εκ μέρους της ΕΑΑΣ Ν.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. Τέλος ακολούθησε μικρά Δεξίωση

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανωλιάσας

προς Τιμήν των παρισταμένων.

ΑΓΡΙΝΙΟ

α. 17 Ιαν 2017. Διάλεξη στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.

Μετά από πρόσκληση του Διοικητού της 1ης

Στρατιάς Αντγου Λεοντάρη Ηλία, ο πρόεδρος

και μέλη του παραρτήματος, παρακολούθησαν

διάλεξη της αρχαιολόγου κας Κούκουρα Ευ-

γενίας με θέμα ''Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΘΡΥΛΟ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

β. 26 Ιαν 2017. Αλλαγή Διοικήσεως 1ης

ΣΤΡΑΤΙΑΣ και ΑΤΑ. Παρουσία του ΥΕΘΑ κ. Πάνου

Καμμένου τελέστηκαν οι τελετές Παραδόσε-

ως-Παραλαβής της Διοικήσως 1ης Στρατιάς

και Αρχηγού του ΑΤΑ, στις οποίες παρευρέθη

ο πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος.

γ. 28 Ιαν 2017. Βράβευση Μαθητών-Κοπή

Πίτας. Στην κατάμεστη αίθουσα της ΛΑΦ Λά-

ρισας, πραγματοποιήθηκε τελετή  βράβευσης

των αριστούχων μαθητών Β'-Γ' Λυκείου σχο-

λικού έτους 2015-2016, καθώς και η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2017 με τις ευ-

λογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λα-

ρίσης και Τυρνάβου κ.κ.Ιγνατίου. Ακολούθησε

μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη στρατιω-

τική Μουσική της Στρατιάς. Στην εκδήλωση

παρευρέθησαν ο νεοτοποθετηθείς Διοικητής

της Στρατιάς Αντγος Δημόκριτος Ζερβάκης,

ανώτατοι ε.ε.αξκοί και οι αρχές του νομού και

της πόλεως.

δ.18 Φεβ 2017. Ψυχοσάββατο. Στο ετήσιο

μνημόσυνο που τελέστηκε στο στρατιωτικό

νεκροταφείο της Λάρισας με δέηση από τον

Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνάτιο,

παρευρέθησαν ο πρόεδρος, ο οποίος κατέθεσε

και στεφάνι, το ΤΣ και μέλη του Παραρτήμα-

τος.

ε.19 Φεβ 2017. Εκλογές ΕΑΑΣ. Διεξήχθησαν

κανονικά οι εκλογές για ανάδειξη του νέου ΔΣ

της ΕΑΑΣ για την περίοδο 2017-2020. Από τα

843 μέλη, ψήφισαν 233, ήτοι ποσοστό 27,7%

στ.10 Μαρ 2017. Επίσκεψη στην 1η Στρατιά.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διοικητή της 1ης

Στρατιάς Αντγο Δημόκριτο Ζερβάκη πραγμα-

τοποίησαν ο πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο

του Παραρτήματος, μετά την προαγωγή του

και την τοποθέτησή του στην Στρατιά.

ζ.17 Μαρ 2017. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Εφέδρων Αξκών που πραγματοποιήθηκε στη

Λάρισα προσεκλήθη και παρέστη ο πρόεδρος

του παραρτήματος. Στο συνέδριο παρευρέ-

θησαν ο Δκτής της Στρατιάς, ο Υ/ΑΤΑ, ο Δκτής

110 ΜΠ, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.

Να σημειωθεί ότι πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας είναι ο καθηγητής Γρηγόριος

Κωσταράς ο οποίος ήταν και καθηγητής της

ΣΣΕ.*

η.21-23 Μαρ 2017. Εκδρομή στο Βελιγράδι

με ένα(1) λεωφορείο πραγματοποίησαν μέλη

του παραρτήματος.

θ.25 Μαρ 2017. Εθνική Εορτή με Δοξολογία

στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλ-

λείου, κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της

πόλεως και παρέλαση σχολείων και στρατιω-

τικών τμημάτων. Από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ

κατατέθηκε στεφάνι στο Ηρώο.

ΛΑΡΙΣΑ
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού

συμβουλίου συμμετείχαν στις παρακάτω

εκδηλώσεις:

•Παράδοση-παραλαβή των: ‘ΓΣΣ /NRDC,

ΜΕΡΥΠ, ΑΔΙΣΠΟ, 34 Μ/Κ ΤΑΞ, ΣΣΑΣ, ΣΔΙΕΠ,

424 ΓΣΝΕ, ΝΔΒΕ, ΤΑΞ/ΔΔΒ

•Επετείου 25ης Μαρτίου

•Παρουσιάσεις βιβλίων και διαλέξεων,

εκθέσεων ζωγραφικής κλπ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού

συμβουλίου Οργάνωσαν την παρουσίαση

του βιβλίου του Γεώργιου Σούρλα «Το Εθνικό

χρέος προς του Άταφους ήρωες του 1940»

στην ΛΑΦΘ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους η Υπουργός εσωτερικών Μακεδονίας-

Θράκης, ο Περιφερειάρχης κεντρικής Μα-

κεδονίας, βουλευτές, Δήμαρχοι, Στρατηγοί

και  αξιωματικοί  ε.ε και ε.α, Αστυνομικές

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δη-

μοσιογράφος Σταύρος Τζίμας και παρου-

σιαστείς ήταν: Ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ και πρώην

Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ.Φράγκος Φραγ-

κούλης και ο συγγραφέας πρώην υπουργός

Γεώργιος Σούρλας  

Χαιρετισμό απηύθυναν Ο Περιφερειάρχης

Κεντρικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της

«Ομόνοιας»  Βορείου Ηπείρου και Ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Θες/νίκης.

Πριν από την παρουσίαση του βιβλίου η

πολυφωνική χορωδία Θεσ/νίκης μας πα-

ρουσίασε ένα σύντομο Επετειακό πρόγραμμα

τραγουδιών (ο έφεδρος ανθυπολοχαγός,

πήραμε το Αργυρόκαστρο, παιδιά της Ελ-

λάδος παιδιά και κορόιδο Μουσολίνη). Υπό

την Διεύθυνση του Γεωργίου Πούλιου..

ΚΑΒΑΛΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Το Τ.Σ της Ε.Α.Α.Σ. παρ/μα Καβάλας παρευρέθει

σήμερα 9 / 3 /2017 στην τελετή αλλαγής

Δκσεως της ΧΧΤΘΜ. Αποχαιρετήσαμε τον απο-

χορούντα στο ΓΕΣ Υπτγο Κο Σταματιάδη Γ, και

καλωσορίσαμε τον νέο Δκτη Υπτγο Κο Ρόση Σ.

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο αντιπερειάρχης

Κος Μαρκόπουλος , ο Δκτης του Δ' ΣΣ, εκπρό-

σωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του

Ν. Καβάλας, διατελέσαντες Δκτες της μεραρ-

χίας, και μέλη του παραρτήματος.

***

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορ-

τασμό της ημέρας της γυναίκας που διοργάνωσε

η οργάνωση Inner Wjile της πόλης μας , στο

hotel "Ωκεανίς" , τα μέλη του Τ.Σ του παρ/τος

Καβάλας , Κοι Κωστάκης και Παπαβέργος και

κατόπιν προσκλήσεως της εν λόγω οργάνωσης

, έδωσαν διάλεξη με θέμα "Γυναικείες μορφές

του Μακεδονικού Αγώνα" .

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως το

Παράρτημά μας πραγματοποίησε  προσκυνη-

ματική εκδρομή στην Ι.Μ Αγίου Γεωργίου Αύ-

ρας. 

Με ένα λεωφορείο καθώς και με Ι.Χ (περίπου

50 μέλη μας) βρεθήκαμε στον Άι Γιώργη όπου

παρακολουθήσαμε την κατανυκτική θεία λει-

τουργία, χοροστατούντος του γέροντος Δω-

ροθέου. 

Με το πέρας της θείας λειτουργίας μοιρά-

στηκε παραδοσιακή φασολάδα από το μονα-

στήρι και πραγματοποιήθηκε τράπεζα.

Θα πρέπει να τονιστεί  ότι στην τράπεζα, η

θέση του Μακαριστού Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτη Σταγών & Μετεώρων Κου Σερα-

φείμ  παρέμεινε κενή. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γέροντα

Δωρόθεο για την θερμή φιλοξενία,καθώς

γέμισε την ψυχή μας με πνευματική αγάπη. 

Επίσης ευχαριστούμε όλους τους εν ενεργεία

& εν αποστρατεία συναδέλφους που μας ακο-

λούθησαν σε αυτό το όμορφο προσκύνημα.

Στην παραπάνω προσκυνηματική

εκδρομή  συμμετείχαν:

•Εν ενεργεία & εν αποστρατεία Αξιωματικοί

του Ν. Τρικάλων 

•Δντης 404 ΓΣΝΛ

•Ναύαρχος ε.α Γεώργιος Ζιώγας

•Πρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων Αξ/κων

Ν. Τρικάλων Υπλγος ε.α Στέφος Ευάγγελος

•Αντιπρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων

Αξ/κων Ν. Τρικάλων  Ανχης  ε.α Γιώτης Πανα-

γιώτης

•Πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Τ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταξίαρχος ε.α ΕΛΑΣ  Θεοχάρης

Κων/νος

•Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ-

ΔΕΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Σχης ε.α

Ζιώζιας Βασίλειος

•ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Ενώσεως Αποστράτων Πυρο-

σβεστών Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ανθ/γος ε.α  Βλάχος

Άγγελος

•ΣΧΗΣ ε.α  Μαντέλας Πέτρος

ΤΡΙΚΑΛΑ

Στις 8 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε

στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ρεθύμνου,

η καθιερωμένη συνάντηση των αποστράτων

συναδέλφων, μελών του Παραρτήματος.

Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου διαφέροντος

και ιδίως οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει

να ακολουθήσουν μετά την απόφαση του ΣτΕ

για ακύρωση της εισφοράς αλληλεγγύης, που

παρακρατείται από τις συντάξεις.

Στις 12 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε

η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας

στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ρεθύμνου,

από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αε-

ροπορίας Νομού Χανίων, για τους συναδέλφους

του Νομού Ρεθύμνου. Κατόπιν προσκλήσεως

του Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Αντωνίου Καμπια-

νάκη, παρέστη και ο Πρόεδρος του Παραρτή-

ματος της ΕΑΑΣ Ρεθύμνου, Ταξχος ε.α. κ. Αν-

τώνιος Κωνσταντάκης. Την εκδήλωση τίμησαν

με την παρουσία τους, ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ.

Ευγένιος καθώς επίσης και ο δήμαρχος Ρεθύ-

μνου κ. Γεώργιος Μαρινάκης. Το γλέντι κράτησε

μέχρι αργά το απόγευμα και οι εντυπώσεις

ήταν οι καλύτερες.

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, πραγματο-

ποιήθηκε στην έδρα της 5ης Μεραρχίας Κρητών

στο Βλιτέ Χανίων, η Παράδοση-Παραλαβή της

Διοικήσεως της Μεραρχίας. Την Διοίκηση της

Ταξιαρχίας ανέλαβε ο Ταξχος Γρηγόριος Κο-

κολάκης από τον Ταξχο Αλέξανδρο Αλεξίου.

Το Παράρτημα Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ, εκπρο-

σώπησε ο Γραμματέας Σχης(ΠΒ) ε.α. κ. Από-

στολος Μασσαλής. 

ΡΕΘΥΜΝΟ

Με τη συμπλήρωση 68 χρόνων από τη

Μάχη της Φλώρινας την 12 Φεβρουαρίου

1949, πραγματοποιήθηκε θρησκευτικό μνη-

μόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των

ηρωικώς αγωνισθέντων και πεσόντων για την

ελευθερία της Πατρίδος, από την Ένωση Απο-

στράτων Αξιωματικών Στρατού, του Παραρ-

τήματος  Φλώρινας. 

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας,

πραγματοποιήθηκε ομιλία, από τον Έφεδρο

Τχή κ. Πέτρο Ηλιάδη, μέλους του Δ.Σ. του

Συνδέσμου Εφέδρων Αξκών  Φλώρινας.

Στη συνέχεια ο γηραιός και από τους λίγους

εν ζωή πού έλαβαν μέρος στην Μάχη της

Φλώρινας , Στγος ε.α. Κόρκας Κων/νος, μετά

την επίδοση, προς αυτόν, τιμητικής διάκρισης

από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. Φλώρινας, Ταξχο

ε.α Δημήτριο Σωτηρίου, εξιστόρησε με τον

μοναδικό του τρόπο, τα γεγονότα και τη στρα-

τηγική που ακολούθησαν οι δυο αντιμαχόμενες

πλευρές.

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, μετά την δο-

ξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, εψάλει

επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατιωτικό Νεκρο-

ταφείο, Χοροστατούντος του Μητροπολίτη

Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεό-

κλητου. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός

του Υπτγου ε.α κ. Ευάγγελου Δανιά Προέδρου

της Ε.Α.Α.Σ., προσκλητήριο πεσόντων και κα-

τάθεση στεφάνων. 

Οι εκδηλώσεις μνήμης έκλεισαν στην πλατειά

της κοινότητας Πρώτης, με επιμνημόσυνη Δέ-

ηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πε-

σόντων.   

1. Αντιπροσωπεία μελών του παραρτήματος

μας παρέστησαν στην εκδήλωση αλλαγής

της διοίκησης της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ» την

17η Μαρτίου.

2. Αντιπροσωπεία μελών του παραρτήματος

μας παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις

για την Εθνική Εορτή της ‘’25ης Μαρτίου

1821’’. Τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Εκφωνήθηκε πανηγυρικός και κατόπιν πραγ-

ματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατά-

θεση στεφανιών. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ στεφάνι
δάφνης κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του ΤΣ,

Ταξχος (ΝΟΜ) ε.α. Βασιλάκης Εμμανουήλ.

ΚΙΛΚΙΣ

ΗΛΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν στην Ηλεία οι εκδη-

λώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Οι επετειακές εορτές ξεκίνησαν με αφιε-

ρώματα στην 25η Μαρτίου και τους Ήρωες

του Αγώνα για την Ελευθερία της παρτίδας

μας από τη χορωδία Πύργου στις 20 Μαρτίου,

το ΚΑΠΗ Βαρθολομιού στις 21 Μαρτίου και

της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας στις 23 Μαρτίου.

Οι εκδηλώσεις έληξαν με την επίσημη Δοξο-

λογία την 25η Μαρτίου, καταθέσεις στεφάνων

στο Μνημείο των πεσόντων και παρέλαση

στρατιωτικών πεζοπόρων τμημάτων, σχολείων

και συλλόγων-οργανώσεων. Σε όλες τις εκ-

δηλώσεις παρέστησαν πλήθος κόσμου και

πολλά μέλη μας, ενώ την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώ-

πησε ο Πρόεδρος του παραρτήματος Ηλείας,

ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι. 

Την 26η Μαρτίου το Παράρτημα πραγματο-

ποίησε ημερήσια εκδρομή σε Σπάρτη – Μο-

νεμβασιά – Γύθειο. Συμμετείχαν συνολικά 54

(όσες και οι θέσεις του πούλμαν) μέλη με τις

οικογένειες τους. Η εκδρομή, βοηθούντος και

του ανοιξιάτικου καιρού, ήταν υπέροχη. Οι εκ-

δρομείς έμειναν ενθουσιασμένοι και συμφώ-

νησαν να κάνουμε και άλλες παρόμοιες εκ-

δηλώσεις.
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ΞΑΝΘΗ

28 Φεβ.’17:Συνέντευξη στο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

Την Τρίτη 28 Φεβ 2017 ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΣ Ξάνθης Υπτγος ε.α Γεώργιος Γεωργιάδης

έδωσε συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο

Ξάνθης (“ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ” 89.9FM) με τον απο-

λογισμό των δράσεων της ΕΑΑΣ Ξάνθης καθώς

και τον Προγραμματισμό δραστηριοτήτων

ΜΑΡΤΙΟΥ & ΑΠΡΙΛΙΟΥ..

3 Μαρ.’17. 60η Επέτειος 

Μνήμης Γρηγόρη ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Τελέστηκε, με πρωτοβουλία του Συλλόγου

Κυπρίων Ν. Ξάνθης, μνημόσυνο στο χωριό

ΑΥΞΕΝΤΙΟ Ξάνθης, παρουσία Πολιτικών, Στρα-

τιωτικών και λοιπών Αρχών και κατοίκων της

ΠΕ Ξάνθης ενώ παρευρέθησαν και αρκετά

μέλη μας. Κατετέθησαν τιμητικά στεφάνια

στο Μνημείο του ήρωα, από τις αρμόδιες

Αρχές, Από το Παράρτημα κατέθεσε το μέλος

Υπτγος ε.α. Λεωνίδας Φραγκούλης .

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με μετάβαση στο

Κέντρο Ανάδειξης Λαογραφικής και Ιστορικής

Ενότητας Θράκης – Κύπρου «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥ-

ΞΕΝΤΙΟΥ» όπου η πρόεδρος του Συλλόγου Κυ-

πρίων Ξάνθης μας ξενάγησε στα εκθέματα

του μουσείου μεταξύ των οποίων βρίσκεται

και ένα καμένο κομμάτι από το σακάκι που

φορούσε ο ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου. 

14 Μαρ’17 Αλλαγή Διοικήσεως XXV TΘΤ.

Πραγματοποιήθηκε ,σύμφωνα με το προ-

βλεπόμενο τελετουργικό η παράδοση της Δι-

οικήσεως της XXV ΤΘΤ από τον Υπτγο Κυριάκο

Κουλούρη στον Ταξίαρχο Αστέριο Σαμαρά, με

την παρουσία του Δκτη της ΧΧης ΤΘΜ Υπτγου

Ρώσση Σπυρίδωνος-Γεράσιμου.Στην τελετή

παρευρέθησαν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης Ξάνθης, οι Πολιτικές και Δημοτικές Αρχές

όπως και ο Πρόεδρος με τον Αντιπρόεδρο και

αρκετά Μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάν-

θης.

17 Μαρ.’17.Αλλαγή Διοικήσεως IVης ΤΑΞΥΠ

Πραγματοποιήθηκε ,σύμφωνα με το προ-

βλεπόμενο τελετουργικό  η παράδοση της

Διοικήσεως της IVης ΤΑΞΥΠ από τον Νικόλαο

Μέκρα στον Ταξίαρχο Αναστάσιο Αλεξιάδη,

παρουσία του Δκτή της ΜΕΡΥΠ, Υπτγου Γρη-

γορίου Γρηγοριάδη. Στην τελετή παρευρέθη-

σαν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης,

οι Πολιτικές  και Δημοτικές Αρχές, όπως και ο

Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ

Ξάνθης.

17 Μαρ.’17 . Γ’ Χαιρετισμοί ι.ν. 

Αγ Γεωργίου στη ΓΛΑΥΚΗ 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή της Τοπικής Κοι-

νωνίας της Ξάνθης στην Ακολουθία των Γ’

Χαιρετισμών, που τελέστηκε την 17η. Μαρ.2017

στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου μέσα στο Στρατόπεδο

στο χ. ΓΛΑΥΚΗ Ξάνθης, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Εκκλησιασμοί σε ι.ν. στα Πομα-

κοχώρια Ξάνθης 2017». Η εκκλησία γέμισε

ασφυκτικά, καθώς το εκκλησίασμα ήταν πάνω

από 180 άτομα που ήρθαν για να εκκλησια-

στούν και ταυτόχρονα να συμπαρασταθούν

ηθικά σε αυτούς που “Φυλάνε Θερμοπύλες”

στην περιοχή μας. 

Οι εκκλησιαζόμενοι προσήλθαν με 3 μι-

σθωμένα λεωφορεία από την Ξάνθη (ανά 1

από το Λύκειο Ελληνίδων, την ΕΑΑΣ Ξάνθης

και 1 από το 2ο Λύκειο της Ξάνθης), Στο εκ-

κλησίασμα παραβρέθηκαν η Πρόεδρος και

πολλά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων, 50 μα-

θητές & μαθήτριες του 2ου Λυκείου Ξάνθης

και οι συνοδοί καθηγητές τους, ο Πρόεδρος,

ο Αντιπρόεδρος, αρκετά μέλη και φίλοι του

Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, οι Πρόεδροι

και μέλη του ΔΣ της Ενώσεως Αποστράτων

Αστυνομικών, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πον-

τίων, η Πρόεδρος και μέλη του ΣΣΠΔΥ Ν. Ξάν-

θης, οι οικογένειες και οι φίλοι του Προσωπικού

της Μονάδος, καθώς επίσης και οι δωρητές

ανέγερσης του I.N από τη Δράμα.

24 Μαρ.’17 Δ’’ Χαιρετισμοί  

στον ι.ν. Αγ Γεωργίου  ΕΧΙΝΟΥ

Τελέστηκε στις 24 Μαρ.’17 η Ακολουθία

των Δ’ Χαιρετισμών στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου

στο χ. ΕΧΙΝΟΣ Ξάνθης, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Εκκλησιασμοί σε ι.ν. στα Πομα-

κοχώρια Ξάνθης 2017». Χοροστάτησε, ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης κκ Παν-

τελεήμων.

Η εκκλησία γέμισε ασφυκτικά, καθώς προ-

σήλθαν, πάνω από 120 άτομα, με δύο (2) μι-

σθωμένα λεωφορεία από τους ‘’αναδόχους’’

Συλλόγους Εβριτών και Σαρακατσάνων, αλλά

και με ΙΧΕ οχήματα για να εκκλησιαστούν και

ταυτόχρονα να συμπαρασταθούν ηθικά σε

αυτούς που “Φυλάνε Θερμοπύλες” στην πε-

ριοχή μας. Παρευρέθησαν ο Επίτιμος Διοικητής

του Δ’Σ.Στρατού Αντγος ε.α κ Ιωσήφ Μαυράκης,

οι δωρητές του Ναού, κ Αντώνης Γαβρίλης με

τη σύζυγό του, που ταξίδευσαν από την Αθήνα,

για να εκκλησιαστούν μαζί μας, ο Διοικητής

και Αξκοί του ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ, Στρατιωτικό  Προσωπικό

από τις Μονάδες της περιοχής, ο Δκτής και

άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος ΕΧΙΝΟΥ

και προσωπικό από το ΚΥ Εχίνου . 

25 Μαρ .’17 :Εορτασμός Εθν. Επετείου 1821

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη λαμπρότητα

και επισημότητα, ο εορτασμός και οι προβλε-

πόμενες εκδηλώσεις, για την Εθνική Επέτειο,

που ολοκληρώθηκαν με τη Μαθητική και τη

Στρ. Παρέλαση. Συμμετείχαν πολλά μέλη του

Παραρτήματος. Τιμητικό Στεφάνι κατέθεσε, ο

Πρόεδρος  του Παραρτήματος.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,

με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες

φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα

του Παραρτήματος μας, :www.eaasxanthis.gr.

Από την εκδήλωση της χοροεσπερίδας, την

20 Ιαν. 2017 του παραρτήματος μας, στην

οποία παραβρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος της

ΕΑΑΣ Αντγος ε.α. Ροζής Βασ. κατά την οποία

κόψαμε την Βασιλόπιτα, βραβεύσαμε αρι-

στούχους μαθητές και τιμήσαμε μαχητή της

ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο το 1974.

ΕΔΕΣΣΑ

1. Τετάρτη, 8 Μαρ 2017 : Ημέρα της Γυναί-

κας: Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της

Γυναίκας, οργανώσαμε  στο φιλόξενο χώρο

της ΛΑΦ Βόλου μουσικοχορευτική εκδήλω-

ση, για τις γυναίκες  (μέλη, συζύγους, κόρες,

εγγονές, αδελφές μελών, φίλες ) του Πα-

ραρτή-ματός μας. Τη μουσική υποστήριξη είχε

μικρό μουσικό σχήμα πεζοναυτών της 32

ΤΑΞΠ/Ν, υπό τον εξαίρετο μουσικό (αρμόνιο,

τραγούδι) και φίλο μας κ. Μεζάλα Δημ. Σύντομο

χαιρε-τισμό  με ιδιαίτερα  μνεία στο ρόλο της

γυναίκας  χθες και σήμερα απηύθυνε η σύζυγος

του ΑΔΦΒ, κυρία Βασιλική Νάστου – Παπανα-

γνώστου. Ακολούθησαν χορός και τραγούδια,

απ΄ όλες τις συμμετέχουσες. (Επισυνάπτονται

φωτογραφίες από την εκδήλωση)  

2.  Πέμπτη, 16 Μαρ 2017 : Παράδοση-

Παραλαβή Διοικήσεων Ταξιαρχιών:

α. Της  32 ΤΑΞΠ/Ν, την 10.00Ω, στο Στρα-

τόπεδο «Σχη ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.», από τον Ταξχο

Πάτσαλο Αναστάσιο, στο συμμαθητή του

(ΣΣΕ/1987) Ταξχο Παπαδόπουλο Ευάγγε-λο,

παρουσία του Μητροπολίτου της Ι.Μ.Δημη-

τριάδος και Αλμυρού  κ.κ.Ιγνατίου (που προ-

έστη και στην προηγηθείσα τελετή), του Δκτή

της 1ης ΜΠ, των Αρχών της Πόλης, του Επιτί-

μου  Α/ΓΕΣ Στρατηγού ε.α. Χαρβάλα Παναγιώτη,

Επιτίμων Αντγων πρώην Δκτών της Ταξι-αρχίας,

πολλών  ιδιωτών και Αξκών ε.α. Ιδιαίτερη

συγκίνηση προκάλεσε η ειδική μνεία του

Ταξχου  Πάτσαλου, στους φονευθέντες κατά

το ατύχημα της 7-10-2014 Πεζοναύτες του

505 ΤΠΖΝ Αλχία Μεζάλα Αναστάσιο, Αλχία Ορ-

φανίδη Γεώργιο και  Επιλοχία Ανδρικόπουλο

Φώτιο.  Ο Πρόεδρος του Παρα/τός μας, κατά

την  επακολουθήσασα  μικρή δεξίωση επέδωσε

στον αποχωρούντα Ταξίαρχο  (και μαθητή του

στη ΣΣΕ)  Βιβλίο-Λεύκωμα, για τους Κενταύ-

ρους του Πηλίου, ως ανάμνηση της στενής

συνεργασίας με την Ένωσή μας.   

β.  Της 1ης ΤΑΞΑΣ, την 12.30Ω, στο Στρατόπεδο

«Υπλγού (ΠΒ) Περισάκη Γ.» (Α/Δ Στεφανοβικείου),

από τον Ταξίαρχο Παπαναγνώστου Ιωάννη,

στον νεοπροαχθέντα  Υποδι-οικητή Ταξίαρχο

Ματζουράνη Βασίλειο, παρουσία  του Πρω-

τοσυγκέλου της Ι. Μ. Λαρίσης Αρχιμανδρίτου

π. Αχιλλίου  (ως εκπροσώπου του Μητροπο-

λίτου), που  τέλεσε και τον αγια-σμό, του

Δκτή της 1ης ΜΠ,  του Επιτίμου Δκτή Β΄ΣΣ

Αντγου ε.α. Τουρναβίτη Ιωάννη, πρώ-ην Δκτών

της Ταξιαρχίας, πολλών Αξκών ε.α. κυρίως εκ

της (ΑΣ), των Τοπικών Αρχών, του Προέδρου

της ΠΟΕΔ Σχης ε.α. Γεωργάκη Δημητρίου και

πολλών ιδιωτών. Ο Πρόεδρος του Παρ/τος

επέδωσε στον αποχωρούντα Δκτή σε ανάμνηση

της συνεργασίας με την Ένωσή μας επίκαιρο

σύγγραμμα και τευχίδιο για το Ιερό Προσκύνημα

της ΠΑΝΑΓΙΑΣ Αρμενίου Λαρί-σης (Σημείο ανα-

φοράς και Σκέπη προστασίας των ιπταμένων

στελεχών ΑΣ).   

3.  Kυριακή, 19 Μαρ  2017 : Κοπή πίτας

ΣΑΑΑΣ: Στο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων

“FOROUM” της πόλης μας,  ο Σύνδεσμος Απο-

στράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Στρατού,

παρουσία του Διοικητικού του Συμβουλίου και

των μελών του πραγματοποίησε την εκδή-

λω-ση  κοπής της ετήσιας πίτας. Το σύνολο

σχεδόν των μελών του ΣΑΑΑΣ,  που διαμένουν

στο Βόλο είναι και από τα πιο ενεργά μέλη

μας. Στην ιδιαίτερη πρόσκληση του ΣΑΑΑΣ για

συμ-μετοχή μας, το Παράρτημά μας (κωλυο-

μένου του Προέδρου)  εκπροσωπήθηκε  από

τον Αντι-πρόεδρο  του ΤΣ  Σχη (ΦΠΖ) ε.α. Πε-

τμεζά Βύρωνα{πατέρα ιπταμένου Αξκού (ΑΣ)}

και από τον Ταμία μας Τχη (ΠΖ) ε.α. Δαπόντα

Σπυρίδωνα (π.καταδρομέα).

4.   Σάββατο, 25 Μαρ 2017 : Εθνική Επέτειος:

Το Τοπικό Συμβούλιο και πολλά μέλη του

Παρ/τός μας, συμμετείχαν σε όλες τις οργα-

νωθείσες από την Αντιπεριφέρεια Μαγνησίας

και  Σποράδων εκδηλώσεις,  αρκετά  δε μέλη

πήραν μέρος και παρέλασαν με παραδοσιακές

στολές ως μέλη διαφόρων Σωματείων και

Συλλόγων (Αναπήρων, Αργιθεατών, Θρακών,

Μα-κεδόνων, Ποντίων). Στην επίσημη δοξολογία

στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου,

προεξάρχοντος του Μητροπολίτου μας  κ.κ.

Ιγνατίου, παρουσία της Υφυπουργού Οικονο-

μι-κών  συμπολίτισσάς μας κυρίας Παπανάτσιου

Κατερίνας, των λοιπών πολιτικών & στρατιω-

τικών Αρχών, πλήθους πολιτών, πολλών Αξκών

ε.α. η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόε-

δρο  του ΤΣ, Υποστράτηγο ε.α. Αθανάσιο Κ.

Γκουζή,  ο οποίος  στη συνέχεια κατά την επι-

μνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Πόλης μας

κατέθεσε και στεφάνι για την ΕΑΑΣ. Από το

χώ-ρο των Επισήμων ο Πρόεδρος, από τη βε-

ράντα του Παρ/τος, αλλά και εκ του σύνεγγυς,

μέλη μας με τις οικογένειές τους παρακο-

λούθησαν και την παρέλαση της μαθητιώσας

νεολαίας και στρατιωτικών τμημάτων.

ΒΟΛΟΣ

Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, διοργανώνει (για 3η συνεχή χρονιά)

4-ήμερο προσκυνηματικό ταξίδι, ανοιχτό σε όσους επιθυμούν από

την Τοπική Κοινωνία, αλλά και από άλλες περιοχές, από 12 έως 15

Οκτ.2017,ως ελάχιστη απότιση Τιμής σε όσους «έπεσαν υπέρ Πατρίδος»

στο έπος του 1940 / 41και ειδικότερα στους 7976 ήρωες, που

δυστυχώς συνεχίζουν να παραμένουν άταφοι, στα εδάφη της Β.

Ηπείρου, εδώ και 76 χρόνια.!!!! (*) 

Οι περιοχές που θα επισκεφθούμε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, εί-

ναι:

α.1ηημέρα :12 Οκτ.2017( ΠΕΜΠΤΗ)

ΞΑΝΘΗ- -ΚΑΚΚΑΒΙΑ- Στρατιωτικό Νεκροταφείο στους ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ-

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. (Ξενοδοχεία

4*:‘’ARGJIRO’’ και ‘’CAJUPI‘).

β.2η ημέρα: 13 Οκτ.2017 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ-Στρ. Νεκροταφείο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, το Ύψωμα 731- ΤΕ-

ΠΕΛΕΝΙ, -ΠΡΕΜΕΤΗ- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ.

γ.3ηημέρα: 14 Οκτ.2017(ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ- ΧΙΜΑΡΑ (Σχολείο ΟΜΗΡΟΣ-Μνημείο Πεσόντων Οικία

Ερμιόνης ΜΠΡΙΓΚΟΥ)-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ. Διανυκτέρευση στους ΑΓΙΟΥΣ ΣΑ-

ΡΑΝΤΑ. Ξενοδοχεία 4 *:‘’Hotel BRILANT’’ και ‘’Hotel Agimi Sarande’’ 

δ. 4η ημέρα : 15 Οκτ.2017(ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΑΓΙΑΔΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ( αρκεί το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος,

με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες).

Το κόστος της εκδρομής (μεταφορά - 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό,

όπως και ξεναγός), είναι: 125€ / άτομο σε δίκλινο και 180€ /μονόκλινο 
5.Η δήλωση ΑΡΧΙΚΗΣ επιθυμίας συμμετοχής (χωρίς υποχρέωση

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ), είναι απαραίτητη για την οριστικοποίηση της κράτησης

των ξενοδοχείων. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗΣΗ για

100 άτομα (2 λεωφορεία).

6. Δηλώσεις Συμμετοχής, μέχρι 30 Μαϊ ’17.(στο email, FAX,επίσκεψη

στο Γραφείο), Τηλεφωνικές δηλώσεις στα κινητά : 6937100910 (Πρό-

εδρος) και 6937409943 (Αντιπρόεδρος). Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Βενιζέλου 60, ΞΑΝΘΗ,67132.Τηλέφωνο/FAX:25410 -25425 e-mail: eaasxanthis@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσκυνηματικό Ταξίδι στη Β. ΗΠΕΙΡΟ (12-15 Οκτ.’17)
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θέματα

Nα μαζέψει κάποιος επιτέλους όλους αυτούς τους ακούσιους

και ιδιαίτερα τους «εκούσιους» ημιμαθείς που σιγά αλλά

σταθερά αποδομούν το σπουδαιότερο διαχρονικό αγαθό της

χώρας μας, την Ελληνική Γλώσσα.

Παραθέτω αυτούσιο κείμενο σχολιασμού από την αθλητικἠ

ιστοσελίδα «www.gazzetta.gr» που αφορούσε στο γεγονός

ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης μας Κατερίνα Στεφανίδη, κατά τη

συνέντευξη τύπου, δεν έφερε στο μπλουζάκι της το όνομα

της χώρας μας, “HELLAS”, ενώ θα έπρεπε.

[basketovazelos (20-08-2016)] 1

(Κανονικά πρέπει να γράφεται ELLADA φίλε, από πότε

μιλάμε μόνο καθαρεύουσα; Ποιος αποκαλεί την χώρα μας

Χέλας; (έτσι προφέρεται το Hellas στα αγγλικά). Δεν θα

γελούσες αν αντί για Espana και Egypt έβλεπες Hespana και

Hegypt!!;

Αντίθετα εκεί που πρέπει να κάνουν σωστή χρήση του «H»,

αυτό πάει περίπατο: π.χ. αποκαλούμε οι ίδιοι Τσαλκιδική

(CHALKIDIKI) την Χαλκιδική σε αναρίθμητες πινακίδες στις

εθνικές μας οδούς;

Έχει γεμίσει ο τόπος με φροντιστήρια Αγγλικών, ξοδεύουμε

απίστευτα χρήματα για να μαθαίνουμε αγγλικά και στο τέλος

άνθρωποι με θέσεις, δεν μπορούν ούτε να αποτυπώσουν

μια λέξη σωστά με τους διεθνείς χαρακτήρες. (Η υπογράμμιση

δική μου). Καλύτερα που δεν έγραφε Χέλας λοιπόν η φανέλα

της Στεφανίδου)

Το θέμα περιείχε περίπου 40 ακόμη σχόλια, κανείς όμως

δεν σχολίασε την άποψη του «basketovazelou». Είτε διότι δεν

τους συγκίνησε το σχόλιο του, είτε διότι  πίστευαν ότι είναι

σωστό, είτε διότι δεν γνώριζαν ποιο ακριβώς είναι το σωστό.

Πριν λίγο καιρό σε άλλο άρθρο μου κατέδειξα την ανα-

γκαιότητα να επανεξετασθεί η επαναφορά του πνεύματος

«δασεία» στο γραπτό λόγο, διότι εξακολουθεί να αποτελεί

ζωντανό κύτταρο στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελληνικής

γλώσσας. Είναι ζωντανό και ενεργό 100% στον προφορικό

λόγο, πρέπει να επανέλθει και στον γραπτό για να μην

«χάσουμε τη μπάλα» όπως ο σχολιαστής της ιστοσελίδας.

Ας παραθέσουμε λοιπόν ορισμένες αλήθειες για το συγκε-

κριμένο σχολιασμό.

1.  Όλα τα κράτη του κόσμου επίσημα υποχρεούνται να μας

αναφέρουν ως “HELLAS”.

2.  Όμως, σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου στην καθημερινή

χρήση του όρου (με λίγες εξαιρέσεις) μας αποκαλούν Greece
/ Γραικία, με προσαρμογή της γραφής και προφοράς ανάλογα

με τη γλώσσα 

( Αγγλικά / Greece,  Αλβανικά / Greqia,  Βασκικά / Grezia,

Βοσνιακά / Грчка, Βουλγαρικά / Гърция,  Γαλλικά / Grèce,

Γερμανικά / Griechenland,  Δανέζικα / Grækenland,  Εσθονικά

/ Kreeka,  Ζουλού / eGrisi, Ιαπωνικά / Girisha,  Ιρλανδικά / An
Ghréig,  Ισλανδικά / Grikkland,  Ισπανικά / Grecia,  Ιταλικά /

Grecia,  Κορεάτικα / Geuriseu,  Κροατικά / Grčka,  Λετονικά /

Grieķija,  Λιθουανικά / Graikija,  Μαλτέζικα / Greċja,  Μαορί /

Kirihi,  Μογγολικά / Грек,  Νεπαλικά / Grīsa,  Νοτιοαφρικάνικα

/ Griekeland,  Ολλανδικά / Griekenland,  Ουαλικά / Groeg,

Ουγγρικά / Görögország,  Ουκρανικά / Греція,  Πολωνικά /

Grecja,  Πορτογαλικά / Grécia,  Ρουμανικά / Grecia,  Ρωσσικά

/ Греция,  Σερβικά / Грчка,  Σκοπιανά / Грција,  Σλοβακικά /

Grécko,  Σλοβενικά / Grčija,  Σομαλικά / Giriiga,  Σουαχίλι /

Ugiriki,  Σουηδικά / Grekland,  Ταϊλανδέζικα / Krīk, Τσετσένικα

/ Греци,  Τσέχικα / Řecko,  Φιλιπινέζικα / Gresya,  Φινλανδικά

/ Kreikka, κλπ.). 

(Ο τύπος «Γραικός» θεωρείται προγενέστερος του «Ἑλλην»

με βάση αρχαία κείμενα του Αριστοτέλη, του Ησίοδου, κ.α., και

αφορούσε κυρίως κατοίκους περιοχών της Δυτικής Ελλάδος που

όντας σε επαφή με τον λατινικό κόσμο ονομάσθηκαν από αυτούς

«Graeci»)

Περί τα 20 κράτη κυρίως του Αραβικού κόσμου και της

Ασίας μας αποκαλούν με παραλλαγές του προθέματος “Yunanι”
(λόγω της επαφής τους με τα ανατολικά ελληνικά φύλα της

Ιωνίας). 

Ελάχιστα κράτη  χρησιμοποιούν τον όρο «Ἑλλάς» όπως η

Κίνα: Χίλα,  η Νορβηγία : Hellas,  το Βιετνάμ: Hylap και η

Χαβάι: Helene, και μέσα στην άγνοιά τους (κατά τον σχολιαστή),

όλα θέτουν το πρόθεμα “X” ή “H”. Γιατί άραγε; 

3.  Η επίσημη ονομασία του Νεώτερου Ελληνικού κράτους

από τη απελευθέρωση μέχρι σήμερα άλλαξε αρκετές φορές και

ήταν κατά περιόδους (στην Αγγλική γλώσσα) η εξής :

α. 1821–1828 : “Provisional Administration of Greece”

β. 1828–1832 : “Hellenic State” 2

γ. 1832–1924 : “Kingdom of Greece”

δ. 1924–1935 : “Hellenic Republic”

ε. 1935–1973 : “Kingdom of Greece” 

στ. 1973–today : “Hellenic Republic”

(είναι αυτονόητο πως σε επίσημα έγγραφα και προσφωνήσεις

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλους οι όροι «Hellas»
και «Hellenic» ανεξαρτήτως της επικρατούσης ορολογίας στην

κάθε χώρα).

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι επίσημος όρος  “ELLADA” δεν

υφίσταται και αυτό δεν έχει να κάνει με τη δημοτική ή την κα-

θαρεύουσα, αλλά με τις επιλογές των υπεύθυνων  φορέων

της πολιτείας . Άλλο πως θα το πούμε στην παρέα με τους

φίλους μας και άλλο όταν αναφερόμαστε σε επίσημη ονομασία. 

Τον σχολιαστή όμως, όπως αντιληφθήκατε, δεν τον απασχολεί

τόσο η κατάληξη της λέξης, όσο εκείνο το «καταραμένο» “H”

στην αρχή της λέξης το οποίο δεν καταλαβαίνει, ή κάνει πως

δεν καταλαβαίνει, γιατί το τοποθετούν οι «αστοιχείωτοι ξένοι»
στην αρχή του “ELLAS”. Αυτά παθαίνουμε όταν ευνουχίζουμε

τα ενεργά στοιχεία της γλώσσας μας χάριν της απλούστευσης

. Η ευθύνη βαρύνει τόσο την πολιτεία (κυρίως) όσο και όλους

εμάς τους συνειδητοποιημένους πολίτες αυτής της χώρας

που αδρανούμε. Ας καταλάβουμε επιτέλους ότι η δασεία δεν

είναι ένα απλό σημείο στίξεως, αλλά ένας ενεργός τύπος

γράμματος που αν εξαλείψουμε όλες τις εκφάνσεις του από

τον γραπτό και προφορικό λόγο, τότε δεν θα μιλάμε πλέον

Ελληνικά αλλά «κορακίστικα». 

Αγαπητέ “basketovazele”.  Δασεία είναι αυτό το “H”. Είναι
η δασεία που πλέον δεν σε διδάσκουμε . Είναι η δασεία που

σέβονται και τιμούν σχεδόν όλα τα ξένα κράτη που ενσωμα-

τώνουν ελληνικές ή δημιουργούν ελληνογενείς λέξεις στα λε-

ξιλόγιά τους. Είναι η δασεία που όταν πριν μερικές δεκαετίες

υιοθετήθηκε το μονοτονικό (σωστά για μένα), δεν βρέθηκε

ούτε ένας από τους σοφούς του πνευματικού χώρου να πείσει

την τότε ηγεσία για την αναγκαιότητα της διατήρησής της

(λάθος για μένα).
Μη γνωρίζοντας λοιπόν τι σημαίνει δασεία, μας προσθέτεις

και ένα περισπούδαστο παράδειγμα με την Ισπανία (Hespana)
και την Αίγυπτο (Hegypt) και μας κάνεις πράγματι να γελάμε

με την «αυθεντία» της ημιμάθειάς σου και όχι με τις λέξεις.         

Στις λέξεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προτάσσεται “H”

διότι απλά οι επίσημες ονομασίες από τα κράτη τους είναι

«España» και «Egypt» αντίστοιχα. Και αν για την Αίγυπτο δεν

απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, η Ισπανία στην Λατινική της

εκδοχή γράφεται «Hispania». Γιατί άραγε;  Η ετυμολογία της

λέξης «Ισπανία» είναι διφορούμενη. Μία από τις εκδοχές

θεωρεί ότι η λέξη προέρχεται από ποιητική μετάλλαξη της ελ-

ληνικής λέξης «Εσπερία». Η λέξη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

υπονοούσε τις δυτικές ακτές της Ιταλίας (ὀπου για τους

Έλληνες έδυε ο ήλιος). Οι Λατίνοι, επειδή η Ισπανία ήταν

ακόμη ποιο δυτικά, την αποκαλούσαν «εσχάτη Εσπερία __

Hesperia ultima» και τελικά με παραφθορά και ανομοίωση

έγινε «Hispania»
Αν λοιπόν η σύγχρονη Ισπανία είχε διατηρήσει ως επίσημη

ονομασία την Λατινική εκδοχή του ονόματός της τότε και

αυτή θα αναγραφόταν «Hispania», δηλ. με πρόθεμα «Η»
διότι η λέξη «Ἑσπερία» στο πολυτονικό είναι δασυνόμενη και

κατ’ επέκταση και η λέξη που προέκυψε απ’ αυτήν, ήτοι

«Ἱσπανία» είναι δασυνόμενη. 

Βασιζόμενος ασφαλώς στο επιεικώς ατυχές παράδειγμά

σου, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι όλοι οι υπόλοιποι κακώς

κάνουν χρήση του “H” (προφανώς οι Αγγλοφωνοι έχουν λάθος

όταν γράφουν Homer, Hercules, helicopter,  hemicrania, hy-
pothesis, hexameter, hypnotism και πολλές άλλες) και ως εκ

τούτου θα πρέπει να το καταργήσουν πάραυτα. 

Αν το προσεγγίσουμε και αντίστροφα, βλέπουμε ότι υπάρχουν

ξένες χώρες που το όνομά τους αρχίζει από «Η» ὀπως “Haiti”
“Helvetia” “Holland” “Honduras” “Hungary” καθώς και πόλεις

όπως Havana, Helsinki, Hanover, Hamburg.
Η Ελληνική γλώσσα επί πολυτονικότητας, σεβόμενη την

ύπαρξη του “H” τις απέδωσε στα ελληνικά με δασεία, ήτοι :

Ἁϊτή, Ἑλβετία, Ὁλλανδία, Ὁνδούρα, Οὑγγαρία, και Ἁβάνα,
Ἁμβούργο, Ἁνόβερο, Ἑλσίνκι.  Με τη δική σου άγνοια περί

δασείας (δεν φταις εσύ) θα πρέπει να τις γράφουμε Χαϊτί,
Χελβετία, Χολλανδία, Χοντούρα, Χουγκαρία, και Χαβάνα,
Χαμβούργο, Χανόβερο, Χελσίνκι.  Έχε λοιπόν υπόψη σου, αν

ποτέ βρεθείς στην Κρήτη, μην αναρωτηθείς και πάλι τι θέλει

αυτό το καταραμένο “H” στις πινακίδες των δρόμων με την

ένδειξη “Heraklion”   

3. Ας εξετάσουμε τώρα και την υποτιθέμενη τραγική προφορά

της «Τσαλκιδικής». Εδώ πλέον όλοι οι πτυχιούχοι της Αγγλικής

φιλολογίας πρέπει να σχίσουν τα διπλώματά τους και εμείς οι

υπόλοιποι να κλαίμε όντως τα ποσά που δαπανήσαμε για την

εκμάθηση της Αγγλικής.  Προφανώς έχεις μια πρώτη επαφή

με την Αγγλική γλώσσα αλλά αμφιβάλλω αν ξόδεψες αρκετά

χρήματα για να βελτιώσεις αυτές τις γνώσεις. Έχεις μείνει στο

επίπεδο του “chance” του “cheap” του “charm” του “change”
του “cheese” του “cha-cha” και της “China” στα οποία πράγματι

η προφορά του “ch” είναι «τσ». Κάποιος όμως έπρεπε να σου

διδάξει ότι όλες οι αγγλικές λέξεις που προέρχονται από την

Ελληνική γραμματεία και αρχίζουν από “Χ” γράφονται με

“Ch” το οποίο προφέρεται “K”, πχ. Chaos/Κέιος/Χάος, Chem-
istry/Κέμιστρι/Χημεία, Cholera/Κόλερα/Χολέρα, Chlorophyll/
Κλόροφυλ/ Χλωροφύλλη, Choreography/ Κοριόγραφι/ Χο-
ρογραφία), Chronometer/Κρονόμετερ/Χρονόμετρο, κλπ, και

ως εκ τούτου Chalkidiki/Καλκιδική” και όχι “Τσαλκιδική”.

Όταν λοιπόν συνεχίσεις το ταξίδι σου στην Κρήτη, μετά το

“Heraklion”  θα συναντήσεις και πινακίδες με την ένδειξη

“Chania”. Μην παραξενευθείς. Σε διαβεβαιώ ότι δεν προφέ-

ρονται «Τσάνια» αλλά «Κάνια».
Παραθέτω ενδεικτικά μερικές λέξεις αυτής της κατηγορίας

(Chalcis, chaos, chasm,  chemotherapy, chiliasm, chimaera,

chlamydospore, chlorine, chlorophyll, cholangioma,  choledoch,

cholera, chondralgia, chondrosarcoma, choragus, chord, cho-

reography, chorus,  chrism, christianism, chromatic, chromium,

chromosome, chronology, chronometer.   chrysanthemum,

chyluria). 

Να επισημάνω ότι, για τέτοιες λέξεις, το σύμπλεγμα “Ch”

χρησιμοποιείται επίσης από τις γλώσσες Γαλλική, Γερμανική,

Λιθουανική, Ολλανδική, Πολωνική, και Τσεχική, Το ”H” χρησι-

μοποιείται από τις Ιταλική, Ισπανική, Λετονική, Πορτογαλική,

Ρουμανική, Ρωσική, Σερβοκροατική, και Σλοβενική, και το “K”

από τις Σκανδιναυικές χώρες.

Αντίθετα όσες λέξεις της Αγγλικής , Γαλλικής, Γερμανικής

κλπ προέρχονται από την Ελληνική και αρχίζουν από “H” αν-

τιστοιχούν μόνο σε δασυνόμενες λέξεις της πολυτονικής

γραφής, όπως, π.χ. : ἁβρός (habronema), ἁδρός (hadromycosis),
αἷμα (hematocrit), ἁπλός (haplobiont), ἕλκος (helcoma),
ἥλιος (heliacal), ἱστορία (historiography), ὁρίζω (horizon),
ὕδωρ (hydrocele), ὑπέρ (hyperaemia), και άλλες αμέτρητες.

Άρα μια γραφή “Halcidice” στα Αγγλικά παραπέμπει σε μία

δασυνόμενη Ελληνική λέξη “Ἁλκιδική” η οποία προφανώς

δεν υφίσταται.

Συμπέρασμα : Αγαπητέ “basketovazele”, Η Ολυμπιονίκης

μας έπρεπε να φέρει την ένδειξη “HELLAS” ἠ έστω και “GREECE”
(και τα δύο είναι σωστά), Αν τώρα ο τρόπος που το προφέρουν

οι Άγγλοι δεν σου είναι αρεστός, δεν είναι δυνατόν να τον αλ-

λάξουμε διότι απλά είναι σωστός. Μήπως είναι ποιο εύηχο το

«Χίλα» των Κινέζων; Να θυμίσω μόνο την έκπληξη που νοι-

ώσαμε όλοι όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε Αγγλικά και μας

εξήγησαν ότι η σημαντική ελληνική λέξη «ιδέα» υφίσταται

και στην Αγγλική γλώσσα και προφέρεται «αϊντία». Για το

“Τσαλκιδική” άστοχη η προσέγγιση σου, αλλά περισσότερο

άστοχη και αχρείαστη η άποψη ότι κάποιοι «άχρηστοι» δεν

κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Είναι θεμιτό να κρίνεις αν-
θρώπους με θέσεις, όταν δεν ανταποκρίνονται  στα καθήκοντά
τους,  είναι όμως κατάντια να τους καταλογίζεις ευθύνες για

θέματα που εσύ αγνοείς παντελώς και μάλιστα ανώνυμα και

αόριστα, σε ΜΜΕ με ευρεία επισκεψιμότητα.

Ας δεχθούμε λοιπόν, με όση ψυχραιμία μας έχει απομείνει,

ότι αρχίσαμε να θερίζουμε από τις νέες γενιές μας τους

στυφούς καρπούς της κατάργησης της δασείας.

Κλείνοντας (εκτός θέματος για να ευθυμήσουμε) δεν μπορώ

να αντισταθώ στον πειρασμό να μην αναφερθώ σε κάποιον

δημοσιογράφο Κώστα Κ…, της ιστοσελίδας Gazzetta, ο οποίος

έγραψε πρόσφατα το αμίμητο «Οι Κινέζοι λατρεύουν τον

ΛεΜπρόν Τζέιμς και βγήκαν στους δρόμους για να τον δουν

να παρελάζει (sic) ως πρωταθλητής __ 15/9/2016».        

Με τις υγείες μας.

ΥΓ

1.  Ο άγνωστος σε μένα “basketovazelos”  δεν συνιστά αν-

τικείμενο κάποιας προσωπικής αντιπαράθεσης, αλλά αφορμή

και κίνητρο για τη διαμόρφωση του άρθρου.

2.  Με την απελευθέρωση, η πρόθεση των μεγάλων δυνάμε-

ων ήταν να μας δοθεί ως επίσημη ονομασία ο όρος «Γραικία» .

Αντέδρασε έντονα τότε ο Σουλτάνος διότι θεώρησε ότι η ονομα-

σία Γραικία υπέκρυπτε αλυτρωτισμό για τους Γραικούς υπη-

κόους της επικράτειάς του (κάτι ανάλογο με το σημερινό αδιέξο-

δο που έχουμε με την ονομασία των Σκοπίων), και δόθηκε τελι-

κά η ονομασία «Ελλάς»

Γράφει ο

ΕΥΔΟΞΙΟΣ ΓΟΥΡΜΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Δασεία μου, ELLADA μου
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Θέματα

Δημογραφικών εξελίξεων παραλογισμοί

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

Θεωρούμε Εθνικά απαράδεκτο, για

να μη χρησιμοποιήσουμε βαρύ-

τερον χαρακτηρισμόν, ότι ελάχιστα

έως κανένα από τα πολιτικά κόμματα

δεν κάνουν ούτε φραστική αναφορά,

στα προγράμματα, στις εξαγγελίες, στις υποσχέσεις και στις

προγραμματικές των δηλώσεις ενώπιον της Εθνικής Αντι-

προσωπείας στο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Δ.Π.), το οποίο

το Ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής (Ο.Π.Δ.Κ.Ε.) της 10ης Φεβρουαρίου του 1993 στη

σελίδα 27 ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ «ως το ΜΕΙΖΟΝ και ΦΛΕΓΟΝ κοινωνικό

και οικονομικό θέμα» προσωπικά θα προσθέταμε και ΕΘΝΙΚΟ.

Στο σημερινό μας Δημοσίευμα θα σχολιάσουμε την παράγραφο

6 της σελίδος 12 του εν λόγω πορίσματος, η οποία αναφέρεται

«Στον Οικογενειακό προγραμματισμόν και στην Προγεννητική

Διάγνωση».

Στην παράγραφον αυτήν το πόρισμα αναφέρει ότι «Σήμερα

η έννοια του Οικογενειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα

είναι ταυτόσημη με την ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ, την ΑΜΒΛΩΣΗ και την

ΣΤΕΙΡΩΣΗ» (λέτε και πρόκειται περί αδέσποτων σκυλιών)

«Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη και χρειάζεται αναθεώ-

ρηση. Απαιτείται κατάλληλη υποδομή με ειδικά πρόσωπα που

θα ενημερώνουν σωστά τα μεγάλα λαϊκά στρώματα σε θέ-

ματα στειρότητος-γονιμότητας καθώς επίσης και για πολιτει-

ακά μέτρα στήριξης της μητρότητος». Αλήθεια αν έχετε δει

τίποτα τέτοιο να μας το πείτε να το μάθουμε και εμείς, «που

πρέπει να προβάλλεται ως μεγίστη κοινωνική αξία. Αν γίνει

κατάλληλη ενημέρωση και τονιστούν από ειδικούς οι συνέ-

πειες των ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ στην υγεία των γυναικών και των οικο-

γενειών των και προβληθούν οι Εθνικές και θρησκευτικές

παραδόσεις του ΛΑΟΥ μας1, ώστε να θεωρηθεί ως μεγάλη κοι-

νωνική αξία, η απόκτηση τέκνων, είναι δυνατόν το 40% των

γυναικών να αποφασίσει να μη προχωρήσει σε ΕΚΤΡΩΣΗ». Τι

σημαίνει αυτό; Αν αναλογιστούμε ότι έχουμε 300.000 ΕΚΤΡΩ-

ΣΕΙΣ ετησίως (για να το κάνουμε πιο κατανοητό και μακάβριο

έχουμε δηλαδή 300.000 ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΑΡ-

ΞΕΩΝ που δεν είναι εις θέση να αμυνθούν, ενώ όπως μας επι-

βεβαιώνουν οι μαιευτήρες ιατροί το ΕΜΒΡΥΟΝ (το εν τη γαστρί

αναπτυσσόμενο, το μετά την γονιμοποίηση ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

σώμα) αντιδρά ενστικτωδώς όταν το αγγίζει το χειρουργικό

νυστέρι του εγκληματίου ιατρού, θα είχαμε

300.000x40%=120.000 γεννήσεις επιπλέον ετησίως που είναι

ικανές να ΑΝΑΣΤΡΕΨΟΥΝ την υπογεννητικότητα. Και συνεχίζει

το πόρισμα. «Σε μεγάλα λαϊκά στρώματα θεωρείται ακόμα και

σήμερα η ΕΚΤΡΩΣΗ ως μέσον ελέγχω των γεννήσεων και ως

αθώα πράξη2.

Η αντίληψη αυτή πρέπει να εκλείψει, με την κατάλληλη δια-

φώτιση των γυναικών και των ζευγαριών γενικά, λόγω των

σοβαρών επιπλοκών ψυχικών και σωματικών, που προκα-

λούνται από αυτές τις επεμβάσεις και κυρίως το βίαιο θάνατο

(το ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα) εκατοντάδων χιλιάδων

αθώων ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ3».

Η Ακαδημία Αθηνών προειδοποιεί (και η Πολιτεία διά των

εκάστοτε εκπροσώπων της κωφεύει και αδιαφορεί) ότι «το

κύριον αίτιον της υπογεννητικότητος είναι η ΕΚΤΡΩΣΗ και η εξ

αυτής ΣΤΕΙΡΩΣΗ» ενώ ο καθηγητής κύριος Τριχόπουλος δη-

λώνει ότι «το 40% της μειώσεως της αναπαραγωγικότητος της

χώρας μας οφείλεται σε ΠΡΟΚΛΗΤΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ».

Επίσης ο καθηγητής αείμνηστος Ν. Πολύζος, ο οποίος εις

ηλικίαν 96 χρονών και άρρωστος (από τον οποίον προσωπικά

εδιδάχθηκα τα όσα γνωρίζω περί Δημογραφίας) παρέδιδε μα-

θήματα Δημογραφίας στην Εταιρεία φίλων του Ιδρύματος Αν-

τιμετωπίσεως του Δημογραφικού προβλήματος

(Ε.Φ.Ι.Α.Δ.Η.Π.) καθώς και ο καθηγητής Βαλαώρας σημειώνουν

ότι «Η αναπλαστική ικανότητα του Λαού μας πλησιάζει σε ση-

μείο μη αναστρέψιμο (αυτά τα δήλωναν το έτος 1985 σήμερα

φαίνεται ότι έχουμε υπερβεί το σημείο αυτό δυστυχώς ένεκα

της εγκληματικής αδιαφορίας των εκάστοτε κυβερνήσεων)

με κύριο αίτιο την εκούσια ΕΚΤΡΩΣΗ και ότι πάνω από 150.000

ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί έχουν στο ιστο-

ρικό τους οι μητέρες μίαν ΕΚΤΡΩΣΗ».

Από όσα δηλώνει, ο Μαιευτήρας ιατρός δόκτος κύριος Πα-

παευαγγέλου μέλος και αυτός της Ε.Φ.Ι.Α.Δ.Η.Π σε ειδικό

φυλλάδιο ότι «Δεκάχρονο κοριτσάκι (θα μπορούσε να είναι το

παιδί ή το εγγόνι μας) έφθασε σε μαιευτήριο για ΕΚΤΡΩΣΗ, ότι

24.000 ΑΝΗΛΙΚΕΣ οδηγούνται κάθε χρόνο στο χειρουργικό

τραπέζι, για ΕΚΤΡΩΣΗ, ότι η Ελλάδα βάσει των επισήμων στοι-

χείων του Ινστιτούτου Alan Guttmacher κατέχει την πρώτη

θέση ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ με 140 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ανά 1.000 γυναίκες ετη-

σίως με δεύτερη τη Ρουμανία με 90,9 και τελευταία την Ολ-

λανδία με 5,6, ότι η Ελληνική Πολιτεία ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ τα παιδιά

της στο βωμό της Κυβερνητικής αδιαφορίας! και μαζί μ’ αυτά

το μέλλον της ΕΛΛΑΔΟΣ! με το να έχει θεσμοθετήσει τρεις

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ το χρόνο σε κάθε γυναίκα και τέλος όταν

το ΚΡΑΤΟΣ παρέχει σε κάθε κοριτσάκι 3 εκτρώσεις δωρεάν το

χρόνον είναι σαν να παρακινεί τις νέες λέγοντας των «πηγαί-

νετε γλεντήστε και ελάτε να σας κάνω ΕΚΤΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. Ενώ

θα έπρεπε να τους θυμίζει, ότι σε κάθε βήμα καραδοκούν οι

λοιμώξεις: Aids, χλαμύδια και Αφροδίσια. Και συνεχίζει ο Πα-

παευαγγέλου αναφέροντας, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός

Υγείας αναφέρει ότι: Κάθε χρόνο μολύνονται 300.000.000 με

χλαμύδια ή με ηπατίτιδα και 40.000.000 με σύφιλη χωρίς να

αναφέρεται στο Aids και καταλήγει βλέπετε η φύση έχει νό-

μους αδυσώπητους και τιμωρεί σκληρά όσους την αγνοούν».

Στην ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ αυτή χώρα παρατηρείται το εξής ΠΑΡΑ-

ΔΟΞΟ και ΠΑΡΑΛΟΓΟ φαινόμενο, κατά το οποίο 300.000 έμ-

βρυα δολοφονούνται κάθε χρόνο στον ΒΩΜΟΝ των

ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, ενώ άλλες 350.000 άτεκνα ζευγάρια προσπα-

θούν και αγωνίζονται να αποκτήσουν ένα παιδί με την μέθοδο

της Ι.Υ.Α. (ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ) και ενώ για την κάθε προσπάθεια

αυτήν υποβάλλονται εκτός από την ψυχολογική και τη σωμα-

τική ταλαιπωρία, υποβάλλονται και σε σοβαρή οικονομική δα-

πάνη που υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ (η πολιτεία

καλύπτει μόνο το ποσό των 352 ευρώ και αυτό μέσω του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από 5 μήνες και δια μίαν μόνο προσπάθεια)

ενώ όπως ήδη αναφέραμε καλύπτει όλα τα έξοδα των

ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ και για τρεις φορές το χρόνο. Αν αυτό αποτελεί

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όχι ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ, αυτό τίθεται

υπό την κρίση των εγκρίτων αναγνωστών του παρόντος Δη-

μοσιεύματος. Τι θα μπορούσε να προσθέσει κανείς σ’ αυτές

τις επιστημονικές απόψεις; Και όμως θα μπορούσε να προ-

σθέσει πολλά, όπως είναι τα ακόλουθα.

Επειδή τόσο οι εκάστοτε Κυβερνήσεις, όσο και τα εν τη

Βουλή κόμματα, όπως εν αρχή αναφέραμε δεν ασχολούνται

ούτε στοιχειωδώς με το ΘΕΜΑ, και όπως εκτιμούμε δεν προ-

τίθενται να ασχοληθούν και στο μέλλον, (παρά την ύπαρξη

των Ο.Π.Δ.Κ.Ε. του οποίου τις προτάσεις αγνοούν επί 24 συ-

ναπτά έτη).

Το πόρισμα επίσης μεταξύ των άλλων προτείνει την κατάρ-

γηση του ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ και ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ νόμου 1609/86 (για

τον οποίον πρέπει να αισχύνονται όλοι εκείνοι οι ΕΘΝΟΠΑΤΕ-

ΡΕΣ “Βουλευτές” που τον ψήφισαν, παρά τις έντονες ΑΝΤΙ-

ΔΡΑΣΕΙΣ της Εκκλησίας) ο οποίος επιτρέπει τις ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ και

όχι μόνο τις επιτρέπει, αλλά καλύπτει και τα έξοδα, όχι για μια

φορά αλλά για τρεις ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ το χρόνο.

Και επειδή η Εκκλησία της Ελλάδος πρωτοστατεί και έχει

δώσει δείγματα ΑΜΕΣΟΥ και ΣΤΟΡΓΙΚΟΥ ενδιαφέροντος με θε-

αματικά πρακτικά και πραγματικά αποτελέσματα, τόσο στη

ΘΡΑΚΗ με την ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ του τρίτου και Άνω παιδιού, όσο

και με την ίδρυση ΣΤΕΓΩΝ κυοφορουσών ΑΓΑΜΩΝ σε ορισμέ-

νες ιερές Μητροπόλεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, την

ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ μας (όπως ψάλλει ο ΥΜΝΩΔΟΣ) αναθέτουμε

στην Εκκλησία της Ελλάδος με την παράκληση όπως:

1. Θεσμοθετήσει το μέτρο της ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ του Χριστε-

πωνύμου Πληρώματος, από του Ιερού ΑΜΒΩΝΟΣ (κάθε

πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, για να παραμείνει το θέμα στην

επικαιρότητα) επί του συντελουμένου ιδιαζόντως ειδεχθούς

εγκλήματος των ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ και των κινδύνων τους οποίους

εγκυμονεί.

2. Την καθολική επέκταση των Στεγών των ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΩΝ

ΑΓΑΜΩΝ και των ΑΠΟΡΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ, σε όλες τις Ιερές Μητρο-

πόλεις (ακόμα και των Παλαιοημερολογητών) και στις Γυναι-

κείες Ιερές Μονές.

Μόνο έτσι θα ανακοπεί η ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ που οδηγεί το

ΓΕΝΟΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ στον ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ από

του προσώπου της Γης μέσα στο Ορατό ΜΕΛΛΟΝ.

Είθε ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ να εισακούσει τις προσευχές μας

και με τον καινούργιο χρόνο του 2017, να ΦΩΤΙΣΕΙ, όλους τους

ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ (κυβέρνηση και Αντιπολίτευση) να λάβουν όλα τα

αναγκαία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ και προ πάντων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ, για την ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΝΟΥΣ μας.

Είναι ΕΘΝΙΚΟ καθήκον όλων μας.

Σημειώσεις

1. Όπως βλέπουμε το Ο.Π.Δ.Κ.Ε. αναφέρεται στο ρόλο της

Εκκλησίας.

2. Που δεν είναι καθόλου ΑΘΩΑ αλλά αποτελεί ΕΓΚΛΗΜΑ

ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ ιδιαζόντως ειδεχθές, καθ’ όσο το κυοφορού-

μενο ΕΜΒΡΥΟ «Το Θεϊκό αυτό ΔΩΡΟ της ΖΩΗΣ μόνον ο ΥΨΙΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΙΝΕΙ» και ενώ αυτό αισθάνεται τον πόνο από το άγγιγμα

του νυστεριού (του συνένοχου εγκληματίου ιατρού συσπάται,

αλλ’ όμως δεν μπορεί να ΑΜΥΝΘΕΙ.

3. Τολμήστε να πλησιάσετε οποιοδήποτε ζώο, όταν έχει νε-

ογνά.

Την 8η Μαΐου ημέρα Δευτέρα εορτάζεται η 72η επέτειος

της ημέρας κατά την οποία ο Γερμανός  Στρατηγός

Wagner διοικητής των δυνάμεων του άξονος στο Νοτι-

οανατολικό Αιγαίο, υπέγραψε στη Σύμη την παράδοση

της Δωδεκανήσου στους νικητές Συμμάχους. Την Ελλάδα

εκπροσώπησε ο Δκτης του Ιερού Λόχου, Σχης Χριστόδουλος

Τσιγάντες.

Ο Δήμος Σύμης προβλέπει διήμερο εορτασμό για την 7

και 8 Μαΐου, με κύριες εκδηλώσεις την Δευτέρα 8 Μαΐου.

Ο Δήμος Ρόδου οργανώνει αντίστοιχες της απελευθε-

ρώσεως την 8η και επί πλέον τελετές για την εθνική αν-

τίσταση την 9η Μαΐου. 

Την 8 Μαΐου θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο

του Ιερού Λόχου στη Ρόδο και στη συνέχεια μετάβαση

στη Σύμη για την τοπική εκδήλωση. Την 9 Μαΐου θα γίνει

δοξολογία και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο εθνικής

αντιστάσεως στη Ρόδο.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται θα πρέπει να οργανώσουν

κατ’ ιδίαν τα θέματα μετακινήσεως, διαμονής και διατρο-

φής, ενημερώνοντας την Λέσχη για την μέσω αυτής κοι-

νοποίηση στις αρμόδιες αρχές Ρόδου και Σύμης των

ονομάτων των συμμετεχόντων, ώστε να γίνουν συντονι-

σμοί και ομαδοποιήσεις κινήσεων από και προς αεροδρόμιο,

λιμάνια (Ρόδου-Σύμης) και αντίστοιχους χώρους τελετών. 

Παρακαλούμε για ενημέρωση της Λέσχης για την πε-

ρίπτωση συμμετοχής και αριθμό ατόμων, για να συντονι-

στούν οι τοπικές κινήσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω,

το αργότερο μέχρι 28 Απριλίου 17, ως εξής:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΣΧΗΣ: Τηλ. 2103235907, FAX 2103213534,

e-mail: info.contactlki@gmail.com.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης:

2106516027, 6947775863, e-mail: tzialis@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ
Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Διπλήν εορτή γιορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα το φιλόχρι-

στο και ένδοξο Έθνος των Ελλήνων� τον Ευαγγελισμό της

ασήμαντης, πτωχής και αγνής Μαρίας, που ο μέγας, αλλά και

ταπεινός αρχάγγελος Γαβριήλ, της μετέφερε το χαρμόσυνο

θεϊκό μήνυμα, με τον ενθουσιώδη χαιρετισμό «χαίρε κεχαρι-

τωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου!» Και έτσι από τη στιγμή

εκείνη, ο Λόγος σαρκούται στη μήτρα της παναγίας Παρθένου. 

Ο θεός ως άνθρωπος εξ αυτής βρεφουργείται άνευ σποράς.

Και διαπορεί η Παρθένος: «ουκ έγνων ηδονήν, υπάρχω αμύη-

τος γάμου! Πως ούν τέξομαι παίδα;» ο δε ασώματος Άγγελος

απαντά: «Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις!». 

Εορτάζομεν όμως και το χαίρε CΙU') Ελλήνων προς την

Ελευθερίαν για την απόκτησι της οποίας ξεσηκώθηκε ολό-

κληρο το έθνος, χωρίς να υπολογίση και να σκεφθή; ότι είχε

να αντιμετωπίση μίαν αυτοκρατορία και την άρνησι των ευρω-

παϊκών κρατών και της ιεράς Συμμαχίας. 

Μέσα από την μακραίωνη ιστορία της ελληνικής φυλής,

μέσα από τα πυκνά σκοτάδια των αιώνων, αιώνιος και ανέσπε-

ρος προβάλλει η ακτινοβολία του ελληνικού πνεύματος, αθά-

νατον και ακατάλυτον το ελληνικό έπος, πανύψηλη και

φωτεινή στην πανανθρώπινη κοινωνία η πυραμίς του ηρωι-

σμού, παγκόσμιο και ασύλληπτο το όραμα της Ελληνικής ευ-

ψυχίας και της ελληνικής ανδρείας. 

Υπάρχουν στιγμές στο βίο των ατόμων και των λαών, που

αποτελούν είδος επισήμων σταθμών. Στη μακραίωνη πορεία

του ελληνικού έθνους υπάρχουν σταθμοί που λάμπουν σαν

φωτεινά μετέωρα στο διεθνές στερέωμα και αστραποβολούν

με την άφθιτο δόξα τους στο παγκόσμιο πνεύμα, το οποίο

ποτέ, ουδέποτε, όσο και αν οι ηθικές αξίες χλευάζονται και κα-

ταπατούνται θα λησμονήση, ότι η Ελλάς υπήρξεν ο μέγας δι-

δάσκαλος και το λίκνο των μεγάλων ιδανικών της

ανθρωπότητος, δηλαδή της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, της ΑΡΕΤΗΣ και της ΛOΓΙKHΣ. 

Τα μάτια στρέφονται υπερήφανα προς τα οπίσω για να επι-

σκοπήσουν τον ανηΦορικόν δρόμο που διανύσαμε, στρέφον-

ται όμως και προς τα εμπρός για να αναμετρήσουν τον νέον

ανήφορο που μεσολαβεί μέχρι την προσεχή υψηλοτέρα κο-

ρυφή.

Βουρκωμένη από συγκίνηση, εκστατική από θαυμασμό και

ευγνωμοσύνη, στρέφεται πάλιν η σκέψις μας προς τους αθα-

νάτους προγόνους μας, οι οποίοι προ 196 ετών ηγέρθησαν

σαν ένας άνθρωπος, για να αποτινάξουν τον μακροχρόνιο ζυγό

της δουλείας, προτιμήσαντες «τεθνάναι καλώς μάλλον ή ζην

αισχρώς», προσθέσαντες έτσι ένα καινούργιο στίλβοντα αδά-

μαντα ανυπερβλήτου αξίας στη τόσο γεμάτη ηρωισμών και

αυτοθυσίας ιστορία της αιωνίας Ελλάδος. 

Το 1453 το ένδοξο και εκλεκτό έθνος των Ελλήνων υπεδου-

λώθη από τα στίφη των Οθωμανών του Μωάμεθ, ο δε αυτο-

κράτωρ Κων/νος ο Παλαιολόγος, με τους ολίγους

υπερασπιστές της Κωνσταντινουπόλεως, έπιπτε νεκρός στη

πύλη του αγίου Ρωμανού, μόνος και αβοήθητος, εγκαταλε-

λειμμένος από την χριστιανική Ευρώπη, η οποία έμεινε ασυγ-

κίνητος προς τους ευεργέτες της και έτσι ο Ελληνισμός

κατεδικάσθη έκτοτε στο μαρτύριο της μακράς δουλείας υπό

το φοβερό πέλμα του Τούρκου δυνάστη. 

Δάκρυα, αίμα, διώξεις, καταστροφές, ανελέητες και ομαδι-

κές σφαγές, βιασμοί, εξανδραποδισμοί, μία συνεχής Φρικώδης

και απάνθρωπος ατμόσφαιρα επικρατούσε σε ολόκληρη την

σκλαβωμένη πατρίδα με βίαιες αρπαγές και εγκλεισμούς των

νέων γυναικών στα χαρέμια των σουλτάνων και των πασάδων

και με το στυγνό και αποτρόπαιο έγκλημα της δημιουργίας

στρατιάς γενιτσάρων. 

Πολλές εξεγέρσεις των Ελλήνων αναγράφει η ιστορία κα-

θόλη τη μακρά περίοδο του μαρτυρίου μέχρι της ευλογημένης

ημέρας της καθολικής

επαναστάσεως της 25ης

Μαρτίου 1821. Η αναφορά

τους όμως εκφεύγει των

ορίων του παρόντος ση-

μειώματός μας. Το 1821

ήταν η κορύφωσης των

εκατοντάδων τοπικών επα-

ναστάσεων σε ξηρά και

θάλασσα. 

Πολλοί μάλιστα από

τους μετασχόντες στο ξε-

σηκωμό του '21 ήταν έμ-

πειροι πολεμιστές, διότι

είχαν λάβει μέρος σε διά-

φορες εξεγέρσεις, κυρίως

κατά την μεγάλη εξέγερση

του 1870 (Ορλωφικά). 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά την επανάσταση του 1667

στη Πελοπόννησο, που επεξετάθη και στην Στερεά και στην

Ήπειρο, όπου προσέδραμαν να βοηθήσουν οι Ενετοί τους επα-

ναστάτες, που καλύτερα για την Ελλάδα και ολόκληρο τον

κόσμο να μην ήρχοντο γιατί συνετελέσθη το μεγαλύτερο ανο-

σιούργημα των αιώνων' γιατί τότε εβομβαρδίσθη ο ακέραιος

διατηρούμενος Παρθενών από τον Ενετό στρατηγό Φραγκίσκο

Μοροζίνη, στις 16 Σεπτεμβρίου 1667. Η Επανάστασις στη Πε-

λοπόννησο, διαρκέσασα 12 χρόνια, επέτυχε, αλλά διά να αλ-

λάξουν οι Πελοποννήσιοι δεσπότη, αντί των Τούρκων της

Ενετούς.

Το έθνος λοιπόν προεγυμνάσθη στο αιματηρό σχολείο του

άνισου πολέμου για τη μεγάλη υπόθεσι της απελευθερώσεώς

του. Αυτή την εμπειρία του την πλήρωσε ασφαλώς με πόνους

δάκρυα αίμα και συμφορές αλλά πάντοτε η ελευθερία εξαγο-

ράζεται με αίμα. Το έθνος μας κατά το '21 ανέδειξε καρτερίαν

ανδρείαν δραστηριότητα και πίστι στα πεπρωμένα του. 400

μαύρα χρόνια τυραννικής δουλείας δεν κατόρθωσαν να απαμ-

βλύνουν τις πατροπαράδοτες αρετές του. 

Μέσα στην αιωνιότητα μία μόνον στιγμή κρίνει την τύχη των

τυράννων και γκρεμίζει σε συντρίμμια και σε χαλάσματα την

υλική δύναμι της ωμής βίας. Και η στιγμή αυτή επέστη διά την

Οθωμανικής αυτοκρατορία την 25η Μαρτίου 1821 κατά την

χρυσή ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου η οποία έκτοτε

ανεδείχθη η υπέρμαχος στρατηγός του Γένους. 

Στην Αγία Λαύρα υψώθηκε στον γαλάζιο ελληνικό ουρανό

το άγιο λάβαρο της ωραίας πύλης του ιερού Βήματος και η Εκ-

κλησία μας έδωσε την ευλογία της στα φλογισμένα Ελληνό-

πουλα και το σύνθημα της Επαναστάσεως: «Ελευθερία ή

Θάνατος!» Το σύνθημα αυτό διέσχισε τους αιθέρες και ηλέ-

κτρισε τα ευγενή αισθήματα των προγόνων μας οι οποίοι ρί-

χτηκαν στον υπέρ όλων αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις και

με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν. Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα

κατά την οποία ανέτειλεν ο τρισλαμπής της αναστάσεως ήλιος

είναι η ημέρα που σαν να ξαναγεννιότανε η πλάση, αντιλαλεί

μια βροντή και ακούγεται ένα σάλπισμα που καλούσε τους πα-

νέλληνες στον μεγάλο επικόν αγώνα για πίστι και πατρίδα, για

τιμή κι ελευθερία.

Ένα λάβαρο υψώθηκε, ο επενδύτης αυτός της εθνικής θε-

ότητος, η εικών αυτή που συμβολίζει τον ορίζοντα των εθνι-

κών ονείρων, η πόρτα που άνοιξε για να θαυμάση ο κόσμος

τα λησμονημένα κατορθώματα των τιτάνων και ημιθέων. Το

εύοσμον θυμίαμα της θείας μυσταγωγίας που εξήρχετο από

το θυσιαστήριο της αγίας Λαύρας εξάγνιζε τις ελληνικές

Ψυχές, τις ανέβαζε στα ύψη του ελληνικού στερεώματος και

τις ξαναβάπτιζε στα ρείθρα της εθνικής κολυμβήθρας. 

Η Χίος, η Κρήτη, η Κύπρος χάριν της ελευθερίας βυθίζονται

στο αίμα. Τα θρυλικά Ψαρά ερημώνονται και δεν απομένει ζων-

τανή ψυχή, παρά η ολόμαυρη τους ράχι, για να περπατά εκεί

πάνω - κατά τον ποιητή- η ελληνική δόξα μονάχη. Αρματολοί

και Κλέφτες ζωντανεύουν τον ακριτικό κύκλο. Νέοι Διγενείς

Ακρίτες στις επάλξεις της αιματοβαμμένης γης. Ο Λεωνίδας ξα-

ναζεί στην ηρωική μορφή του Κολοκοτρώνη, του Διάκου, του

Ανδρούτσου, του ΠαπαΦλέσσα, του Νικηταρά, του Μπότσαρη,

του Καραϊσκάκη και τόσων άλλων ηρώων. Νέοι Θεμιστοκλείς

και Ευβρυβιάδες οι Κανάρης, Μιαούλης και λοιποί θαλασσόλυ-

κοι που με τα πυρπολικά τους καίνε την Τουρκική αρμάδα. 

Η Φιλική Εταιρεία της Οδησσού, με τους Τσακάλωφ,

Σκουφά, Ξάνθον, Αναγνωστόπουλον και τόσους άλλους έν-

θερμους πατριώτες έσπειρε τον σπόρον της ελευθερίας, με

τα τραγούδια του Φλογερού βάρδου Ρήγα Φεραίου, με τον

Υψηλάντην, τον Καποδίστρια και τους άλλους πρωτοπόρους

της μεγάλης Ιδέας. 

Οι αρματολοί και οι κλέφτες έγιναν στρατηγοί και οι μετα-

φέροντες τον σίτον πλοίαρχοι έγιναν ναύαρχοι. 

Προς την περιφρονητικήν απάντησι του Σπαρτιάτη Διηνέκη

«υπό σκιάν πολεμήσωμεν» αμιλλάται κατά τα θάρρος η ελ-

ληνοπρεπής κραυγή του Διάκου «σκυλιά κιαν με σουβλήσετε

ένας Γραικός εχάθη!». 

Τα θαύματα της αυτοθυσίας κηρύττουν οι μάρτυρες του

Δραγατσανίου, του Σουλίου, των Ψαρών, της Χίου, του Μεσο-

λογγίου .... Όταν καταστή αδύνατος η αντίστασις βάζουν

Φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάσσουν τους εαυτούς

τους στον αέρα ή χορεύουν τον χορό του Ζαλόγγου και της

Αραπίτσας. 

«Πού είναι η Ελλάς, πού είναι η επανάστασις» ρωτούσε πε-

ριγελών ο Μέττερνιχ το 1824, όταν επληροφορήθη την κατα-

στροφή των Ψαρών. Και όμως η επανάστασις ευδοκίμησε και

η Ελλάς διεσώθη και θα υπάρχη στους αιώνες, διότι είναι ΙΔΕΑ,

διότι είναι ΔΙΚΑΙΟΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το απρόσιτο ΦΩΣ, το φωτίζον

τους λαούς και την Οικουμένην.

Δράττομαι της ευκαιρίας που μας δίδει η αγαπητή «ΕΣΤΙΑ»

επισημαίνοντας τα εξής: Πρώτον, η διχόνοια που κατέλαβε τις

ψυχές των επαναστατών, που παρά λίγο να αποτρέψη και αυτό

το αποτέλεσμα του αγώνος. Όταν ο Ερνέστος Κούρτιος ετε-

λείωσε το σύγγραμμά του για την ιστορία της Ελλάδος και

έστειλε ένα αντίτυπο στον καγκελάριο Βίσμαρκ του απάντησε:

«εκ της αναγνώσεως του περισπουδάστου υμών έργου εν εξή-

γαγον συμπέρασμα, ότι ο λαός, ούτος ο ελληνικός λαός, εάν

δεν εσπαράσετο διαρκώς υπό εσωτερικών ερίδων θα κατέκτα

την υφήλιον!» Αυτή την καταραμένη διχόνοια επισημαίνει και

ο βαθύς γνώστης των ελληνικών πραγμάτων Διονύσιος Σολω-

μός, όταν στον Ύμνο προς την ελευθερία κρούει τον κώδωνα

του κινδύνου με τις δύο ανεπανάληπτες στροφές (144-145).

Δεύτερον, οι Φρούδες και ανερμάτιστες δοξασίες διαφόρων

αντεθνικών αποτυχημένων αριστεράς αποχρώσεως στοιχείων,

ότι η επανάστασις του '21 είχε κοινωνικές διαστάσεις, ότι δεν

ήταν πανεθνικόν, αλλά κοινωνικό κίνημα. Ας αφήσουμε τους

μάρτυρες Πατριάρχες και Επισκόπους, τους καπεταναίους,

τους πολιορκουμένους του Μεσολογγίου, τους σφαγιασθέν-

τες στην Κρήτη, στα Ψαρά και στη Χίο, οι εξ Εσπερίας προσ-

δραμόντες Φιλέλληνες για να συμπολεμήσουν με τους

μαχόμενους ραγιάδες είχαν αριστεράν ιδεολογίαν (ανάγνωθι

βλακείαν) ή συνεκλονίθησαν από τους αγώνες και τις θυσίες

σύσσωμου του ελληνικού Έθνους για ελευθερία, ανεξαρτησία

και αξιοπρέπεια; Δηλαδή, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο

Δημ. Υψηλάντης, ο Ιωάννης Κωλλέτης, ο Αδαμάντιος Κοραής,

ο Αλεξ. Μαυροκορδάτος, ο Πετρόμπεης, ο Λόντος κ.λ.π. ηγω-

νίσθησαν για τα προνόμοια των Κοτσαμπάσηδων; Είναι όνειδος

οι τοιαύτες δοξασίες. 

Είναι γεγονός, ότι οι ήρωες του '21 παρουσιάζουν ανάγλυ-

φες όλες τις αρετές και τις κακίες της ψυχολογίας της ελληνι-

κής Φυλής, ήσαν όμως παλληκάρια που έχυσαν το αίμα τους

για την πατρίδα, ώστε να μας αφήσουν μια γωνία ελεύθερη, η

οποία αποτέλεσε το εφαλτήριο για τους μετέπειτα απελευθε-

ρωτικούς αγώνες του Έθνους. 

Σήμερα η Ελλάς ευρίσκεται εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύ-

νους, τόσον εσωτερικούς, λόγω της επικρατούσης οικονομικής

και κοινωνικής εξαθλιώσεως, όσον και εξωτερικούς, διότι

έχουν ξυπνήσει στη γειτονιά μας παλιές αλυτρωτικές δοξασίες

και άνομες διεκδικήσεις. 

Ας ευχηθώ μεν η μεγάλη επέτειος της 25ης Μαρτίου να θερ-

μάνη τις καρδιές μας και η Παναγία μας να σκέπη το ευλογη-

μένο έθνος των Ελλήνων.

Μια ματιά στο σύμπαν
• Μια πύρινη μπάλα είναι ο Ήλιος μας που γύρω του περι-

στρέφονται 9 αποσπασθέντες, κατά το παρελθόν, απ' αυτόν

Πλανήτες. Και οι Πλανήτες συνίστανται από πύρινη λάβα με

λεπτή, αποψυγμένη - στερεά εδαφική επικάλυψη. 

• Κάπως έτσι λειτουργεί το απέραντο Σύμπαν, με άπειρους

Ήλιους και Πλανήτες, που πλανώνται στο παγερό σιωπηλό και

αμυδρό, από τ' άστρα, φωτιζόμενο ουράνιο χάος. 

• Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ζωή στο Σύμπαν. Όμως στον

αντιληπτό φυσικό κόσμο γύρω μας, παντού διαπιστώνουμε να

επικρατεί αρμονία, λογική, ομορφιά και σκοπιμότητα. Ένα νεκρό

άνευ ζωής - πλην της Γης - Σύμπαν δεν νοείται διότι στερείται

σκοπιμότητας. Συμπεραίνεται ότι και στο Σύμπαν - όπου

υπάρχουν Γήινες συνθήκες - υπάρχει ζωή. 

• Το Σύμπαν δεν είναι αυθύπαρκτο διότι συνεχές μεταβάλλεται

και εξελίσσεται. Είναι Δημιούργημα και ο Δημιουργός του ή

Θεός είναι μια ασύλληπτη για τον άνθρωπο έννοια. Γιατί ο

Θεός δεν εμφανίζεται; Δεν εμφανίζεται για να πείσει τους αν-

θρώπους, διότι τα έργα του πείθουν. 

• Δεν είμαστε βέβαιοι ότι το Σύμπαν περατούται. Υπάρχουν

όμως ενδείξεις ότι το αχανές Σύμπαν έχει όρια - κάπου

τελειώνει. Δεν γνωρίζουμε επίσης αν πέρα απ' αυτό υπάρχουν

άλλα Σύμπαντα ή κάτι άλλο ή τίποτα. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠΙΝΟΣ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΔΗΜ. ΚΩΣΤΑΚΗ. Ένα ταξίδι στο σύμπαν.

ΡΑUL DAVIES. Θεός και Μοντέρνα Φυσική. 

25η Μαρτίου 
Γράφει ο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Τον Δεκέμβριο 2016 εισήχθη στο ΝΙΜΤΣ η

σύζυγός μου, με διάγνωση κάταγμα ισχύου.

Την περίπτωση ανέλαβε ο Διευθυντής της

Ορθοπεδικής Κλινικής, κος ΓΚΙΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙ-

ΜΟΣ, Γενικός Αρχίατρος.

Ο κος Γκιάλας, ως θεράπων ιατρός, μαζί

με την ιατρική του ομάδα προέβη σε μία

επιτυχή χειρουργική επέμβαση προς αποκα-

τάσταση (ολική αρθροπλαστική), η δε απο-

θεραπεία ήταν εξίσου επιτυχής και σύντομη.

Η ταχύτητα, η ακρίβεια και όλες οι ενέργειες

έδειχναν την ΑΡΙΣΤΗ επιστημονική κατάρ-

τιση.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και

στο ΑΡΙΣΤΟ Νοσηλευτικό έργο της έβδομης

Νοσηλευτικής Μονάδας (7η Ν.Μ.), όπου με

προθυμία, καλοσύνη και ευγένεια παρείχαν

το σπουδαίο έργο τους.

Όλους τους παραπάνω ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ θερ-

μώς και ιδιαιτέρως τον θεράποντα ιατρό, Γε-

νικό Αρχίατρο κο Γκιάλα και να τονίσω ότι σε

όλες τις ενέργειές τους (Ιατρικές-Νοσηλευ-

τικές) διέβλεπα ότι είχαν πάντα ως επίκεν-

τρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Με εκτίμηση,

Κων/νος Κοντογιάννης

Ταξχος (ΠΖ) ε.α.

Ευχαριστήριος Επιστολή
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1. Σας γνωρίζουμε ότι στις 5-3-2017 ημέρα

Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε

η ΓΣ των μελών και οι αρχαιρεσίες του ΣΥΝΔΕ-

ΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Αποφ. ΣΜΥ)

2. Στις 10-3-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα

10:30π.μ. συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη στα

γραφεία του Συνδέσμου μετά από πρόσκληση

του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου Σχη (ΤΔ)

ε.α. Καπενή Ευαγγέλου, όπου το 7μελές συγ-

κροτήθηκε σε Σώμα και ανέλαβε τα καθήκοντά

του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού

ως ακολούθως:

3. Διοικητικό Συμβούλιο 7μελές 

(άρθρο 6)

α. Πρόεδρος ΔΣ -Ανχης(ΠΒ) ε.α. 

Βασιλάκος Παυσανίας, Τηλ. 2310-817963

β. Αντιπρόεδρος ΔΣ - Λγος (ΠΒ) ε.α. 

Εμμανουηλίδης Αλέξ., Τηλ. 2310-612641

γ. Γραμματέας ΔΣ - Τχης (ΜΧ) ε.α. 

Νικολάου Θωμάς, Τηλ. 6937 349 084

δ. Ταμίας ΔΣ - Τχης (ΔΒ) ε.α. 

Μπέλλος Θεοχάρης, Τηλ. 6977 221 968

ε. Μέλος-ΔΣ-Σύμβ. - Σχης (ΤΔ) ε.α. 

Καπενής Ευάγγελος, Τηλ. 6976 067 537

στ. Μέλος-ΔΣ-Σύμβ. - Ανχης (ΕΜ) ε.α. 

Πήχας Γεώργιος, Τηλ. 23920 24621

ζ. Μέλος-ΔΣ-Σύμβ. - Υπλγος (ΠΖ) ε.α. 

Οικονόμου Θωμάς, Τηλ. 2310 600 419

4. Εξελεγκτική Επιτροπή (3μελής/ άρθρο 14)

α. Πρόεδρος Ε.Ε. - Ανχης ε.α. 

Ευθυμιάδης Βασίλειος, Τηλ. 2310-831540

β. Μέλος Ε.Ε.- Ανχης ε.α. 

Κυριλλίδης Χαράλ., Τηλ. 2310-841657

γ. Μέλος Ε.Ε. - Ανχης ε.α. 

Δέλλιος Άγγελος, Τηλ. 2310-652920

5. Παράδοση-Παραλαβή καθηκόντων μέχρι 20-

3-2017

6. Παρακαλούμε τους αποδέκτες για την ενη-

μέρωση του Βιβλίου Αρχών και Εθιμοτυπίας

με το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, 

Βασιλάκος Παυσανίας, Ανχης (ΠΒ) ε.α.

Ο Γραμματέας, 

Νικολάου Θωμάς, Τχης (ΜΧ) ε.α.

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στην

αίθουσα του Πολιτιστικού  Κέντρου του

Δήμου Χολαργού - Παπάγου, που ευγενικά

μας παραχωρήθηκε για άλλη μία χρονιά από

το Δήμο, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη

από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), με πολύ μεγάλη

συμμετοχή μελών ως και συζύγων αποβιω-

σάντων συναδέλφων.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε με τον

Απολογισμό του έτους 2017 άπό τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου Υποστράτηγο

ε.α. Κουρκούμπα Σπυρίδωνα. Ακολούθως ο

Ταμίας του Συνδέσμου Άνχης ε.α. ΔΒ Μπα-

κόπουλος Δημήτριος. ανέγνωσε τον Οικο-

νομικό Απολογισμό για το έτος 2016 και ο

Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Αντγος

ε.α. Γιαλός Δημ. ανέλυσε τη σχετική Έκθεση

που έκλεισε με τη πρόταση να εγκριθεί ο

Ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς επιφύ-

λαξη, όπερ και εγένετο από την ολότητα

του Σώματος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε

την πρόταση του Προέδρου για τη συγκρό-

τηση νέου ΔΣ.

Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακο-

λούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας

και μικρή δεξίωση με διάφορα εδέσματα

γλυκά και ποτά. Η Βασιλόπιτα είχε δύο νομί-

σματα που αντιπροσώπευαν αντίστοιχα αν-

τίτυπα του νέου κανονισμού της "Ιστορίας

των Διαβιβάσεων".

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ευ-

χαρίστησε  όλους τους Συναδέλφους που

παραβρέθηκαν στη Γ.Σ. της 11ης Φεβρουαρίου

και προσκαλεί τους Διαβιβαστές που δεν

είναι μέλη του Συνδέσμου να ενισχύσουν τη

προσπάθειά μας για τη διατήρηση των φιλικών

δεσμών που αναπτύχθηκαν κατά τη μακρό-

χρονη παραμονή μας στο Στρατό, με την

εγγραφή τους στο Σύνδεσμο.

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στην

έδρα του Συνδέσμου συνεδρίασε το νέο ΔΣ

εξέλεξε ομοφώνως και ανέθεσε καθήκοντα

στους:

Πρόεδρος

Υποστράτηγος ε. α. 

Κουτρουμάνης Δημήτριος του Νικολάου.

Αντιπρόεδρος

Αντιστράτηγος ε. α. 

Ρεκλείτης Αναστάσιος του Αντωνίου.

Γενικός Γραμματέας

Ταξίαρχος ε. α. 

Αργουζής Σάββας του Ιωάννη.

Ταμίας

Λοχαγός ε. α. 

Σαργιώτης Αναστάσιος

Μέλος

Ταξίαρχος ε. α. 

Φλεβοτόμος Αντώνιος του Νικολάου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Υποστράτηγος ε. α. 

Νταβαρίνος Γρηγόριος του Ιωάννη.

Ταξίαρχος ε. α. 

Ισπανόπουλος Μάρκος του Νικολάου.

Υποστράτηγος ε. α, 

Πανταζάτος Σπυρίδων του Δημητρίου.

Tα ενδιαφερόμενα για εγγραφές νέα μέλη

μας παρακαλούνται να απευθύνονται στο

Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου (τηλ.210-

7786263,κιν.6974813714).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρο

Κουτρουμάνης Δημήτριος

Υποστράτηγος ε. α. 

Ο Γεν. Γραμματέας

Αργουζής Σάββας

Ταξίαρχος ε. α.

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ANAKOINΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Αποφ. ΣΜΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1950

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαβιβάσεων,

Κοπή Βασιλόπιτας Εκλογή Νέου Δ.Σ.

Νέο βιβλίο (10ο) του Κώστα Ε. Παδουβά, αντγου ε.α.

Είναι πρόσφατη έκδοση (2017) του βιβλίου με τίτλο:

«Πρότυπο ΒΟΗΘΗΜΑ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Σε αυτό το βιβλίο κατατίθεται η πολλαπλή εμπειρία, ως προϊσταμένου, το συγγραφέα

όχι μόνο στο στρατό ξηράς, αλλά και σε διευθυντικές

θέσεις σε τρία Υπουργεία μετά την αποστρατεία του (Εσω-

τερικών, Τουρισμού, Κρήτης) και σε Ανώνυμη Τεχνική

Εταιρεία ως πρόεδρος επί 10 χρόνια.

Αναπτύσσονται οι ρόλοι των προϊσταμένων, τα γνωρί-

σματα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους, οι

πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτύσσουν και υποδείξεις

συμπεριφορών πριν, κατά και μετά την εκτέλεση των

καθηκόντων τους.

Συνοδεύεται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία

και χρήσιμους πίνακες για την ολοκληρωμένη ενημέρωση

του αναγνώστη.

Το βιβλίο είναι ενδιαφέρον για όλους (προϊσταμένους

και μη), αποτελείται από 365 σελίδες και τιμάται 10

ευρώ ανά αντίτυπο για τους στρατιωτικούς (τιμή κό-

στους).

Διατίθεται από τον εκδοτικό οίκο «Δεσμός» που εκ-

δίδει και την ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ.

Παραγγελίες (αριθμητικά):

Ε-mail :..........................................

Τηλ.  ……………………………….

Fax         ………………………………

Συνεδρίαση - Κατάρτιση σε Σώμα του Δ.Σ.-τριετία, 2017-2020

ΟΣύνδεσμος της Τάξεώς μας έκοψε τη κα-

θιερωμένη βασιλόπιτα για το νέο έτος

2017 τη μεσημβρία της 1 Φεβρουαρίου στην

ΛΑΕΔ.

Η προσέλευση των συμμαθητών με τις συ-

ζύγους των υπήρξε λίαν ικανοποιητική.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ευχήθηκε εκ

μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου καλή

χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία, πα-

ρότρυνε δε τους συμμαθητές να διατηρούν

στον υψηλότερο βαθμό το ηθικό τους και την

αισιοδοξία τους για ένα καλύτερο αύριο, του-

λάχιστον για τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Μετά την κοπή της πίτας παρετέθη μικρή

δεξίωση και καθ’όλη τη διάρκεια της εκδηλώ-

σεως επεκράτησε χαρούμενη ατμόσφαιρα και

συμμαθητικό πνεύμα αγάπης και φιλίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. 

Κατσούρας Ευθ.

Ο Γεν. Γραμματέας 

Ταξχος ε.α. Παπαναστασάτος Στρ.

ΗΕτησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Κα-

ταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) πραγμα-

τοποιήθηκε την 12η Μαρτίου 2017, σε αίθουσα

της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

(ΕΑΑΣ). 

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

• Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ έτους 2016

(Απρ 16-Μαρ 17).

• Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως.

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

• Προϋπολογισμός 2017.

• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και

Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Παρέστησαν Επίτιμοι Α/ΓΕΣ, Υ/ΓΕΣ και Υ/ΓΕΕΦ,

Επίτιμοι ΓΕΠΣ και Επίτιμοι Δκτές Στρατιάς, Ιερο-

λοχίτες, πολεμιστές των ΛΟΚ και των Μοιρών

Καταδρομών, καθώς και νεώτεροι,  μόνιμα

στελέχη εν αποστρατεία και έφεδροι Κατα-

δρομείς, Πεζοναύτες και Αλεξιπτωτιστές, απο-

δεικνύοντας για πολλοστή φορά τον δεσμό

που δημιουργεί ο πράσινος μπερές και το

πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων. Η όλη εκδή-

λωση υπήρξε επιτυχής και η παρουσία των

μελών ικανοποιητική, σε ποσοστό 50% επί των

οικονομικά τακτοποιημένων. Στην έναρξη της

συνέλευσης, παρευρέθη και ο παραλαμβάνων

Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος ε.α. κ. Ροζής Βασί-

λειος, στο πρόσωπο του οποίου η Λέσχη ευ-

χαρίστησε θερμά την ΕΑΑΣ για την φιλοξενία

της ΓΣ με την διάθεση του χώρου και την

παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και διευκο-

λύνσεων .

Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου

ΔΣ και ΕΕ, ανεδείχθησαν κατά σειράν ψήφων:

•ΔΣ Τακτικά μέλη

Αντγος ε.α. Λάζαρης Νικόλαος

Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος

Σχης ε.α Γατσούλης Ευάγγελος

Ταξχος ε.α Τζιάκης Ιωάννης

Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος

Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος

•ΔΣ Αναπληρωματικά μέλη

Εφ. Λχίας Παπαδάκης Ιωάννης

Εφ. Λχίας Τουρναβίτης Κωνσταντίνος

•ΕΕ

Λγός ε.α. Κουτσιανόπουλος Ευάγγελος

Εφ. Ανθλγός Φυλακτού Φυλακτός

ΚΔ Δραμιτινός Γεώργιος

Το προκύψαν ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα

την 16 Μαρτίου, ως εξής:

Πρόεδρος: Αντγος ε.α. Λάζαρης Νικόλαος,

Αντιπρόεδρος:Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος,

Γεν. Γραμματέας: Ταξχος ε.α Τζιάκης Ιωάννης 

Ταμίας: Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος και

Μέλη: 

Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος, 

Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος, 

Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος.



Πένυ Αθ. Σκαραφίγκα

Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Δίπλωμα Διαπραγμάτευσης Οικ. Παν. Αθηνών

LLM in International Trade and Investment Law

(Univerciteit Van Amsterdam)

Νευροκοπίου 10, Παπάγος, Αθήνα Τ.Κ. 15669

Κιν.6977507194  email:pskarafigka@gmail.com

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστος Ευβοίας στη θέση Παξιμάδα, 

εντός σχεδίου πόλεως. Οικ. τετράγωνο 154 αριθμός 5 

τετραγωνικά μέτρα 660,  σε τιμή ευκαιρίας.

Πληροφορίες τηλ: 210 6926997- 697 5922 183

***

Ράπτης Κωνσταντίνος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός Επιμελητής 251 ΓΝΑ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών

Εξειδίκευση στην οστεοπόρωση

Δέχεται με ραντεβού

Ιατρείο Λεωφόρος Δημοκρατίας 77 Μελίσσια, Αττικής

Τηλ. 2108035834 - 6948094701

***

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φλώρου Χ. Αλεξία

(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)

Υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, κ.ά.

Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310.547.580 Κιν: 697.4704.525

e -mail: alexia.florou@hotmail.com

***

Ορέστης  Γούλας

(Γυιός Τχη ΤΧ ε.α. )

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Ιατρείο: Ασκληπιού 82, Αθήνα. Τηλ. για ραντεβού: 6974736510

***

ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – Ανχης (ΥΝ) ε.α. 

Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Σύμβουλος  (ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ)

Msc Management Υπηρεσιών Υγείας  (CNAM-FRANCE)

(ΚΟΡΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.)

Εξειδικευμένη σε Προγράμματα Υγείας –Συνταξιοδοτικά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 16 Ασφαλιστικές  Εταιρείες 

Τηλ. 210-6142100 &  6985050660

***

Πωλείται Οικόπεδο

Στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,

αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα,

με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετ. 28,

αριθμ. 33, τηλ. 210-6522750, 

κιν. 698 3478083

Τιμή Ευκαιρίας

***

Αλέξανδρος Φράγκου

Οικονομολόγος-Φορολογικός Σύμβουλος

(Συνάδελφος ε.α.)

Διατηρεί Λογιστικό γραφείο στη Λάρισα. 

ξειδικεύεται ιδιαίτερα στη Φορολογία εισοδήματος, ακινήτων,

κατοίκων εξωτερικού, αγροτών.

Ανθ. Γαζή 1(πλατεία Εβραίων), Λάρισα

τηλ. 2410 536262, 693 2765 202

***

Χριστίνα Γεωργαντά

Δικηγόρος

LLM Ευρωπαϊκου και Διεθνούς Δικαίου 

Δυρραχίου 23, Παπάγου-Αθήνα, τκ. 15669

κιν. 694 4849 862, email: xristinageor@yahoo.gr

***

Άγγελος Κ. Ζαφειρόπουλος

Χειρουργός Οδοντίατρος (Υιός Αξ/κου) 

Δέχεται με ραντεβού

Κατεχάκη 1 και Μεσογείων

τηλ. 2106995535, 6972072076

***

Ιωάννης Ε. Κωστούλας

Υιός Απόστρατου Αξ/κου

Χειρούργος Οδοντίατρος-Ειδικός Προσθετολόγος

Ειδικευθείς στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα

Master of Science στα Βιοϋλικά

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεύθυνση Ιατρείου: Χατζηγιάννη Μέξη (Χίλτον), 115 28, Αθήνα

τηλ. Ιατρείου: 210 72 39 293, Κινητό: 693 7422 838

***

Μιχαήλ Δ. Τσούνης

Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων.

Στρατιωτικός Ιατρός-Δντής ΩΡΛ Τμήματος ΕΛ.ΑΣ.

Μετεκπαιδευθείς σε Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία.

Λεωφ. Μεσογείων 163 Α, 4ος όροφος,

ΤΚ 11526 (πλησίον Μετρό Κατεχάκη)

Τηλ. 2106990484, 

κιν. 6944221223.

***

ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής

Πρώην Επιμελητής Ε.Σ.Υ.

Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας

Κουμουνδούρου 22, Τηλ/fax: 2410 251551, Λάρισα

email: anestis_paraskevopoulos@yahoo.com

Κιν: 6977 464081

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

***

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Την απασχόληση παιδιού ή 

την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου

Τηλ. επικοινωνίας: 693 29 27509

***

Χάλικας Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (Υιός Ταξίαρχου ε.α.)

Μελέτες-Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας

Τοπογραφικές εργασίες

Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Γραφείων Κατοικιών

Τηλ: 210 2133373 

Κιν: 6977 777 261

***

Πτυχιούχος Καθηγήτρια Γαλλικής με διδακτική εμπειρία

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά ενδιαφερόμενους

για τα πτυχία Delf A1, A2, B1, B2, 

για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.) 

Τηλ: 697 4692 103

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αξιόλογο οικόπεδο στο Πικέρμι

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

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

210 9346 6718 Ταξίαρχος ε.α. - 

Εμμανουήλ Φραϊδάκης

***

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(Υιός Αξκού ε.α.)

Επιμελητής Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου 

Metropolitan Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού Διδάκτωρ 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών Μετεκπαιδευθείς στην Ιαπωνία 

Ιατρείο Βελονισμού: Θερμοπυλών 13, Περιστέρι

Τηλ.: 2121056400, 6942690050

Website: www.iatrikosvelonismos.com

***

Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός

(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α.)

Με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθήνα και Αγγλία και 12ετή 

εμπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά κέντρα και φροντιστήρια 

Μ. Εκπ/σης, πραγματοποιεί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

(δυσλεξία, ΔΕΠΥ)και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά

Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.

τηλ. Επικοινωνίας: 693 7481 704 (Αθήνα)

***

Βάσσης Δημήτριος

Φυσικός, M.Sc. 

Ιδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ 

παραδίδονται επιμελέστατα από καθηγητή, κάτοχο 

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

τηλ. 6936-838118, 210-8012046

***

Ιωάννης Μανιαδάκης

Δικηγόρος

Αρείου Πάγου - Συμβ. Επικρατείας

Ταγ/ρχης Χωρ/κης ε.α.

Ναυαρίνου 14, 106 80 Αθήνα

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

e-mail: ioannis.maniadakis@live.com

maniadakis.ioan@dsa.gr

***

Δημήτριος Ν. Κωνσταντάκης

(εγγονός αποστράτου)

Οδοντίατρος - Dr.med.dent - Χειρουργός Στόματος

Ειδικευθείς στη Στοματική Χειρουργική

Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας

Βασ. Σοφίας - Δ. Αιγινήτου 8

115 28 Αθήνα, Στάση μετρό: Μέγαλο Μουσικής

Τηλ. 210 72 26 278, Κιν. 6944 77 8532

Email: info@konstantakisdental.gr

***

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗΣ

μαθηματικά - φυσική - χημεία

www.theofilis.gr

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)

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

Πάνω από 2500 βιντεομαθήματα για όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου με τη θεωρία και τις λύσεις όλων των ασκήσεων

των βιβλίων των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας! 

Ειδικά για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας έκπτωση 10%

με τον εκπτωτικό κωδικό : superoffer.

***

Σταύρος Μιχ. Γρατσίας

(υιός Αποστράτου Αξ/κού)

Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική

Karolinska Institute Stockholm Sweden

Καρνεάδου 41, Αθήνα (πλησίον Μετρό Ευγγελισμός)

τηλ. 210 7237 138, κιν. 694 2424 290

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κτήμα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου

4 στρεμμάτων, πλησίον θάλασσας 

τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504 Αναστασία Βασιλάκη

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

(γιος Ταξιάρχου ε.α.)

Παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγητή Ισπανικής Φιλολογίας

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

με διδακτική εμπειρία και σπουδές στην Ισπανία.

Τιμές Προσιτές.

699 2097 700, aleksandrosmpa@gmail.com

***

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδοχειρούργος - Γεν. Χειρούργος

Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής

Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας

Τ. Στρατ. ιατρός (Λοχαγός Ιατρός) Χειρούργος

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

Τ. Αναπλ. Δ/ντής Χειρ/γός Ν. Άμφισσας

Κλειούς 30, 15561 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: 210 6537607, 6974 886655

E-mail: thkoul@yahoo.gr

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Στη Μαλεσίνα εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ

Αμφιθεατρικό με απέραντη ΘΕΑ 

προς τη θάλασσα του Ευβοϊκού

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

δρόμος 69 (πρώτη γραμμή), τιμή ευκαιρίας

τηλ: 26610 28586, 698 2919 766

Καββαδίας Νικόλαος Υπτγος ε.α.

***

Διδάκτωρ Φυσικής

(σύζυγος Ανχη (ΠΖ) ε.α.)

με πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής,

Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής

International Baccalaureate.

Περιοχές πέριξ Μεσογείων, Ανατ. Αττικής

Τηλ. 697 4098 590

***

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δικηγόρος - Ποινικολόγος

(εγγονός Υπστγου ε.α. Ιωάννου Παπαδόπουλου)

αναλαμβάνει υποθέσεις, 

ποινικές, αστικές, εμπορικές, διοικητικές

(απονομή συντάξεων κ.λπ.) και πάσης φύσεως

Νομικές υποθέσεις.

Τηλ. 694 7770 870, 210 6926 997

***

Παπαδήμας Νικόλαος

Μαθηματικός - Msc (Υιός Αξκού ε.α.)

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών

(Περιοχή Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί)

από καθηγητή Μαθηματικών με μεταπτυχιακό

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜΠ) 

σε φοιτητές-μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου

Τιμές φιλικές Τηλ. 697 3557 319

***

Μανώλης Σμυρνάκης

Χειρούργος Οδοντίατρος

(γιός Υποστρατήγου Ελεγκτικού ε.α.)

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα: 2810 344979 και 6947 807649

***

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΑΙΣΙΝΑΣ

Αμφιθεατρικό - πευκόφυτο

θέα: Οικισμός Κόλπος Θεολόγου

Ε= 1007, Ο.Τ. 94, Α.Ο. 6, Οδός 50

Υψηλός βαθμός αξιολόγησης 1,62 Τιμή συμφέρουσα

Τηλ. 693 3318 141, 693 2988 940

***

ΜΑΡΙΑ ΑΤΖΕΜΙΑΝ

Φυσικοθεραπεύτρια (τέκνο απόστρατου)

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λαμίας

Σύγχρονο κέντρο φυσικοθεραπείας με υπερσύγχρονα

μηχανήματα όπως TECAR κτλ για γρήγορη

αποκατάσταση όλων των παθήσεων

(ορθοπ. νευρ., αθλητ., καρδιολ., αναπνευστ., γυναικ. 

καθών κλινικοί Pilates και TUMBAO).

Τηλ. επικοινωνίας: 22730 78420, 695 5996 671

Δ/νση Ομήρου 6, Καρλόβασι Σάμου

email: maria.atzem@gmail.com

Facebook: Physio Care
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις

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

απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσι-

εύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται

στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει

την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή

στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου

και εξόδου αγγελιών.
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Εκδηλώσεις

θέματα

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Υποστράτηγος Χ.

Μπολώσης του οποίου το έργο,  για την κατάρτιση και την

εφαρμογή του προγράμματος, ομοίου με παραγωγή ενός

καλλιτεχνικού-σενάριο, σκηνοθεσία, σκηνογραφία- εξετιμήθη

βαθύτατα  από τους παρισταμένους στην εκδήλωση.

Η ομιλία του κεντρικού ομιλητή Αντιστράτηγου Σ.Μπελε-

γράτη με θέμα «Το νόημα και οι παράγοντες του θαύματος

1821 υπό το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητος», είχε

δύο κύρια χαρακτηριστικά: Ομαδοποίηση (ενότητες) των

εκφραζόμενων στην ομιλία νοημάτων (πχ. Προπαρασκευή

του αγώνα , Έλληνες και ξένοι Λόγιοι, Ρόλος της Εκκλησίας,

Φιλική Εταιρεία, Φιλελληνισμός, αγωνιστικές εκλάμψεις)

και δεύτερον υποστήριξη των νοημάτων με εφέ (φωτεινές

διαφάνειες). Ως προς το τελευταίο επισημαίνουμε δύο πε-

ριπτώσεις:

Αναφερόμενος στην άρνηση του Μέτερνιχ να δεχθεί

στην Ευρώπη κάθε κίνηση που θα μετέβαλε το «Status

Quo” , ο έγκριτος ομιλητής κ. Μπελεγράτης κάνοντας αντι-

διαστολή της πολιτικής της βίας προς την «Τέχνη» , παρου-

σίασε στην οθόνη ως φόντο ,αποσπάσματα μουσικής από

την Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Όπερας της Βιέννης

και δεύτερον προβολή σκηνικών εκλάμψεων στις επελάσεις

(όπως του Ιππικού) των Ευζώνων στις εφόδους για την κα-

τάληψη τουρκικών κάστρων. 

Μετά την εμπεριστατωμένη και παραστατική ομιλία του

κ. Μπελεγράτη ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από

το χορευτικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (δάσκαλος

Στάθης Καλογερόπουλος) σε παραδοσιακούς Ηπειρώτικους

χορούς (Ζαγορίσιος, Παραμυθιά, Φυσούνι, Στης Πάργας τον

ανήφορο) καθώς και από την ορχήστρα της ΑΣΔΥΣ (Ταγμα-

τάρχης Μ. Χασούρης, Διευθυντής, Υπολοχαγός Α. Καλπακίδης

τραγούδι) στα επετειακά άσματα (Σαράντα παλικάρια, οι

Κολοκοτρωναίοι, Όλη η δόξα όλη η χάρη) που έκαναν το

ακροατήριο να «απογειωθεί» σε επιφωνήματα και χειρο-

κροτήματα που εξέφραζαν «εθνική πανδαισία».

Οι πρόεδροι (παραδίδων-παραλαμβάνων) και τα μέλη

Δ.Σ. της ΕΑΑΣ , οι κ. Μπελεγράτης, Μπολώσης, τα καλλιτεχνικά

συγκροτήματα και άλλοι συντελεστές της υπέροχης αυτής

βραδιάς απέσπασαν τα θερμά συγχαρητήρια των παριστα-

μένων.

Το παρόν θα κλείσει με μια περικοπή ομιλίας του Κολο-

κοτρώνη: «….ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε : «Που πάτε

εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα» αλλά ως

μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθεριάς

μας και όλοι οι κληρικοί, προεστοί, καπεταναίοι και πεπαι-

δευμένοι, οι έμποροι μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε

σ’ αυτό το σκοπό και εκάναμε την Επανάσταση»

Ιωάννης Δάφνης

Η Ε.Α.Α.Σ.στην διοργάνωση της εκδηλώσεως
για την 196η επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στις 17 Φεβρουαρίου 1915 ο Βενιζέλος νεοεκλεγμένος

Πρωθυπουργός πείθει τον Βασιλέα Κωνσταντίνο για απο-

στολή ενός Σ.Σ., για απόβαση στην Καλλίπολη και υποστήριξη

κοινής επιχείρησης με τους Αγγλο Γάλλους, ενέργεια

που εάν επετύγχανε θα μας οδηγούσε στην Κωνσταντι-

νούπολη.

Ο Μεταξάς ευρισκόμενος στον προθάλαμο των Ανα-

κτόρων, περίμενε τον Βενιζέλο να εξέλθει της ακροάσεως

και αμέσως εξήγαγε από το θηλάκιό του την παραίτηση

από αρχηγός του Γενικού Επιτελείου ενέργεια που ανακοινώνει

αμέσως στις εφημερίδες της εποχής, πράγμα ανεπίτρεπτο

για Στρατιωτικό και δη  Αρχηγό του Επιτελείου, στην συνέχεια

εισέρχεται στην Αίθουσα Ακροάσεων, και μεταπείθει τον Βα-

σιλέα για την ανάκληση της συμφωνίας που προ ολίγου είχε

δεχθεί με τον Πρωθυπουργό για την συμμετοχή της Ελλάδος

στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων.

Ο Βενιζέλος κατόπιν τούτου, θεωρήσας ότι δεν δύναται να

παραμείνει στην εξουσία παραιτείται 21 Φεβρουαρίου 1915.

Μετά την παραίτηση Βενιζέλου επαναπροκυρρήσονται

εκλογές τον Ιούλιο του 1915. Ο Βενιζέλος τις κερδίζει και

είναι αποφασισμένος να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό

της Συνεννοήσεως. Ο Κωνσταντίνος αρνείται για δεύτερη

φορά. Ο Εθνικός Διχασμός ολοκληρώνεται.

Ο Βενιζέλος επαναπαραιτείται και τον Σεπτέμβριο του 1916

δια του επαναστατικού Κράτους της Εθνικής Αμύνης στην

Θεσσαλονίκη, η Ελλάς, εισήρχετο στον Πόλεμο, στο πλευρό

των Συμμάχων της Συννενοήσεως, η επίσημος εισδοχή θα γι-

νόταν τον Μάϊο του 1917, μετά την ένωση των δύο Κρατών

των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Στις 23 Απριλίου 1919 ο Βενιζέλος πείθει τους Συμμάχους

να καταλάβει η Στρατιά δια της 1ης ΜΠ του Α.Σ.Σ. την Σμύρνη

με την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και στις 2 Μαΐου

1919 γίνεται η απόβαση. Το όνειρο αρχίζει να γίνεται πραγ-

ματικότητα.

Στις 6 Μαΐου 1919 ο Κεμάλ αποβιβάζεται στην Σαμψούντα

και διακυρήσει την απόφασή του για συνέχιση του αγώνα

«Εθνικής Ανεξαρτησίας».

Στις 10 Αυγούστου 1920 υπογράφεται στις Σέβρες

η συνθήκη Ειρήνης η οποία θα ετερμάτιζε την μετά της

Τουρκίας εμπόλεμη κατάσταση των νικητών του Α’ Παγκοσμίου

Πολέμου. Το κυριώτερο όμως ήταν ότι η Συνθήκη των Σεβρών

έπρεπε να επιβληθεί από τους Έλληνες δια των όπλων όπερ

επεδείχθη εκ του αποτελέσματος αδύνατο.

Στις 1 Νοεμβρίου 1920 προκυρρήσονται εκλογές, ο Βενιζέλος

τις έχασε. Ο Κωνσταντίνος επανήλθε στο θρόνο και η Ελλάς

αυτόματα περιήλθε από το Στρατόπεδο των νικητών στο

Στρατόπεδο των ηττημένων χωρίς Συμμάχους και Διεθνή

υποστήριξη.

Στις 15 Φεβρουαρίου 1921 η Ελληνική Εθνοσυνέλευση

απέρριψε παμψηφεί αίτημα των Συμμάχων για την εξακρίβωση

της συνθέσεως των πληθυσμών της Σμύρνης και της Θράκης

που άφηνε παράθυρο ειρηνικής διευθετήσεως δια της τοπικής

επικυριαρχίας της Σμύρνης και την διατήρηση της Δυτικής και

Ανατολικής Θράκης.

Στις 8 Ιουνίου 1921 η Κυβέρνηση απορρίπτει την Συμμαχική

πρόταση για αναστολή των επιχειρήσεων.

Στις 14 Ιουνίου 1921 συνεκλήθη στην Κιουτάχεια πολεμικό

Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Βασιλέως Κωνσταντίνου

και με συμμετοχή του Πρωθυπουργού Γούναρη και αποφασί-

σθηκε ομόφωνα η προς Άγκυρα επιχειρήσεις και αντί ο

Βασιλεύς να τεθεί επικεφαλής της προσπάθειας απεσύρθη

στα μετόπισθεν, συγκεκριμένα στην Προύσα, για λόγους

υγείας, γεγονός που επιρέασε το ηθικό της Στρατιάς.

Στις 14 Αυγούστου 1921 η Στρατιά διατάσσει τα Σώματα

Στρατού να εγκατασταθούν Δυτικά του Σαγγαρίου και να εγ-

καταλήψουν την προσπάθεια προς κατάληψη της Άγκυ-

ρας.

Στις 13 Αυγούστου 1922 εκδηλώνεται επίθεσις της

Τουρκικής Στρατιάς στον τομέα της V ΜΠ

Στις 14 Αυγούστου 1922 τα Α και Β ΣΣ συμπτήσσονται.

Το μέτωπο καταρρέει και στις 8 Σεπτεμβρίου 1922

στο Τσεσμέ ο Σαλπιγκτής σαλπίζει την αποχώρηση της

Στρατιάς από την Μικρά Ασία και ταυτόχρονα την λήξη της

επανάστασης του 1821 μετά από 200 χρόνια σκληρών

αγώνων για την ελευθερία της Ελλάδος.

Ο Μικρασιατικός Πόλεμος και η Μικρασιατική Καταστροφή

που αποτελεί την τραγική κατάληξη του πολέμου αυτού

αποτελούν αναμφισβήτητα μία από τις πιο ταραχώδεις πε-

ριόδους της Ελληνικής Ιστορίας.

Με τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης και την αποχώρηση

των Ελληνικών Στρατευμάτων από την περιοχή της Μικράς

Ασίας, δόθηκε τέλος στις προσδοκίες των Ελλήνων, για εν-

σάρκωση των ονείρων της Μεγάλης Ιδέας. 

Εθνικός Διχασμός και Εθνική Καταστροφή
Ημερομηνίες και Γεγονότα Σταθμοί των εξελίξεων

Γράφει ο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

Ο Μικρασιατικός Πόλεμος και η Μι-

κρασιατική Καταστροφή που αποτελεί

την τραγική κατάληξη του πολέμου

αυτού αποτελούν αναμφισβήτητα μία

από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της

Ελληνικής Ιστορίας.
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“


