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Παραρτήματα

Αγαπητοί συνάδελφοι,
απευθύνομαι σε εσάς,

τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ., για
πρώτη φορά ως Πρόεδρος του 9ου αιρετού Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Η Πατρίδα μας διέρχεται μια ιδιαίτερα κρίσιμη
περίοδο, με όλα τα θέματα ανοικτά σε Εθνικό,
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ τα
θέματα που μας απασχολούν ως κλάδο, δυ-
στυχώς αντί να επιλύονται, βαίνουν προς το
χειρότερο  και η κατάσταση μας, συνεχώς γί-
νεται δυσκολότερη και όλο και πιο επώδυνη
για όλους και τον καθένα μας ξεχωριστά. 

Βαδίζουμε ήδη στο 7ο μνημονιακό έτος,
χωρίς κανείς να μπορεί υπεύθυνα να μας δια-
βεβαιώσει πώς και πότε θα εξέλθουμε και σε
ποια κατάσταση από το δράμα που ζούμε,
γιατί περί δράματος πρόκειται. Τα μνημονικά
αυτά χρόνια,, κυβερνήσεις, πρόσωπα και κα-
ταστάσεις εναλλάσσονται ταχέως, ενώ ταυ-
τόχρονα αποκαλύπτονται προθέσεις, σκοπι-
μότητες, συμβιβασμοί και πιέσεις που κατα-
λήγουν όμως πάντα σε δυσβάστακτα εις βάρος
μας μέτρα. 

Οι όποιες υποσχέσεις για την αντιμετώπιση
της κρίσης, καθώς και της αποκατάστασης
των αδικιών που υπεστήκαμε αποδείχθηκαν
σκέτες υποσχέσεις άνευ ουσιαστικού αντικρί-

σματος. Τα ψέματα τελείωσαν και οι μάσκες
έπεσαν και όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός
μας ¨από κει που μας χρωστούσαν, μας πήραν
και το βόδι.¨ Ως εδώ λοιπόν και μη παρέκει.. 

Ιδανικά, Αξίες και Αρχές με τα οποία πορευ-
θήκαμε και πιστά υπηρετήσαμε μας τα παίρνουν
σήμερα μέσα από τα χέρια μας για το …καλό
μας 

Όλα μπορεί να μας τα πάρουν, την ελπίδα
και την ψυχή μας όμως, ποτέ. Δεν θα παραδο-
θούμε, δεν θα συνθηκολογήσουμε αλλά θα
αγωνισθούμε για την αποτροπή της αδιέξοδης
αυτής κατάστασης. 

Εμείς οι απόστρατοι, που επί δεκαετίες αγόγ-

γυστα και  πολλές φορές κάτω από δύσκολες
συνθήκες, αφιερώσαμε τα καλυτέρα μας χρόνια
υπηρετώντας υψηλά ιδανικά, όπως η υπερά-
σπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακε-
ραιότητας της Πατρίδας μας και  εγγυητές της
ασφάλειας της, απαραίτητη προϋπόθεσης
για  ανάπτυξη και ευημερία του λαού της,  δεν
θα μείνουμε  τελικά απαθείς απλοί παρατηρητές
των όσων συμβαίνουν  σήμερα, αποδεχόμενοι
μοιρολατρικά τετελεσμένα γεγονότα. 

Η εποχή της σιωπηρής αποδοχής των πάντων
τελείωσε οριστικά.  

Συνέχεια στη σελίδα 3

Ανάληψη Αρμοδιοτήτων-Καθηκόντων από τα Μέλη του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ. σελ.13

Οικονομικά κ.α.
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Η στήλη της

βιβλιοθήκης
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Ρεπορτάζ 

εκδηλώσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ ΣΤΗΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2017
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

Του Σύλλογου 
Συζύγων Θανόντων  ΑΞ.Ι.Α. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Στη σελίδα 12 δημοσιεύονται οδηγίες και τα σχετικά υποδείγματα της αίτη-
σης και του βιογραφικού σημειώματος ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διοριστούν
στα Τ.Σ. των παραρτημάτων της ΕΑΑΣ να υποβάλλουν σχετική αναφορά.

Πληροφορίες και αιτήσεις 

για τη συμμετοχή στα νέα 
Τοπικά Συμβούλια της ΕΑΑΣ

Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ

Αγ. Ανδρέα Έτους 2017

Επιλεγέντες για Παραθερισμό 

στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα 

Έτους 2017 - Σειρές 1-6 

(Κανονικοί και 

Αναπληρωματικοί)

ΣΕΛΙΔΕΣ 4-7

ΩΣ ΕΔΩ! 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!



Κατά τον Αριστοτέλη, «ὅταν τό πλῆθος πρός τό κοινόν πο-
λιτεύηται συμφέρον, πολιτεία καλεῖται». Σύμφωνα με

τον ορισμό αυτό, για να έχει κάποιος δικαίωμα να φέρει τον
τίτλο του πολίτη και να λογίζεται οργανικό μέλος μιας κοι-
νωνίας, πρέπει τα ενδιαφέροντά του να μην στρέφονται
αποκλειστικά γύρω από το ατομικό του συμφέρον, αλλά να
επεκτείνονται ευρύτερα μέσα στον κύκλο της ολότητας.
Όσοι κατά την αρχαιότητα έδειχναν αδιαφορία για τα κοινά
και αποκλειστική μεριμνά τους ήταν η προαγωγή του
ατομικού μόνο συμφέροντος ονομάζονταν
«ἰδιῶτες». Έκφραση της περιφρόνησης, που
αι σθάνονταν οι Έλληνες για τους μη ασχο-
λούμενους με τα κοινά, είναι και η περίφημη
φράση του Περικλή: «Τόν μηδέν τούτων με-
τέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ’ ἀχρεῖον νομί-
ζομεν» (=Δεν θεωρούμε φιλήσυχο αλλ’
άχρηστο αυτόν που δεν ασχολείται με τα
κοινά).

Παραθέσαμε απόσπασμα άρθρου του  Σα-
ράντου Καργάκου για να αναφερθούμε στην
ανάγκη της συσπείρωσης, γύρω από την
Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ,
με αφορμή την πολύ μικρή συμμετοχή των
συναδέλφων στις εκλογές της ΕΑΑΣ.

Σήμερα, η ανάγκη της συμμετοχής στα
κοινά είναι εμφανής όσο ποτέ. Τα μέλη μας
είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην κοινή
μας προσπάθεια. 

Δεν θα αναφερθούμε σε αριθμούς όσον
αφορά την συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου και τις αιτίες που ενδεχομένως προκά-
λεσαν αυτήν την μικρή συμμετοχή, άλλωστε
για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να τα δεί
αναλυτικά όπως δημοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα μας www.eaas.gr .

Ενδεχομένως ο θυμός να περισσεύει στις
τάξεις των συναδέλφων για όσα διαδραμα-

τίζονται στην πολύπαθη πατρίδα.
Ολοένα και περισσότεροι, όμως, αντιλαμβάνονται πλέον

ότι προκαλούνται  καίρια θεσμικά πλήγματα σε όλους τους
πυλώνες του σύγχρονου ευρωπαϊκού δημοκρατικού κράτους
και χρειάζεται συσπείρωση από όλους μας.

Συσπειρωθείτε συνάδελφοι γύρω από την ΕΑΑΣ για  να
σπάσουμε το φράγμα της αδιαφορίας, και εν τέλει της μη
συμμετοχής - που στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται
σε φόβο, άγνοια ή κόπωση.

EΘNIKH HXΩ ΜΑΪΟΣ 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
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2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 
δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

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

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος

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”.

Εditorial

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•Ανχης (ΥΠ) ε.α. Κοκκάλας Παναγιώ-
της. Απεβίωσε στις 3/1/2017 και
ετάφη στις 5/1/2017 στο κοιμητήριο
Παπάγου.
•Αντγος ε.α. Κωνταντέλλος Δημή-
τριος. Απεβίωσε στις 16/12/2016 και
ετάφη στις 19/12/2017 στο κοιμητή-
ριο Βούλας.
•Βουδούρη Περσεφόνη. Απεβίωσε
στις 17/1/2017 και ετάφη στις
19/1/2017 στο κοιμητήριο Παπάγου.
•Ανχης ε.α. Παναγιωτίδης Δημήτριος.
Απεβίωσε στις 26/1/2017 και ετάφη
στις 27/1/2017 στη Θέρμη Θεσσαλο-
νίκης.
•Ταξχος ε.α. Σγουρίδης Σγουρός. Απε-
βίωσε στις 9/10/2016 και ετάφη στις
10/10/2016 στη Θεσδσαλονίκη.
•Ανχης (ΥΠ) ε.α. Κοντίνης Κωνσταντί-
νος. Απεβίωσε στις 2/3/2017 και
ετάφη στις 4/3/2017 στο κοιμητήριο
Βύρωνα.
•Αντγος ε.α. Αθανάσιος Δεσίπρης.
Απεβίωσε στις 26/1/2017 και ετάφη
στις 2/2/2017 στο κοιμητήριο Παπά-
γου.
•Αντγος (ΠΖ) ε.α. Ψαΐλας Κωνσταντί-
νος. Απεβίωσε στις 5/12/2016.
•Λγος (ΠΖ) ε.α. Παπακωνσταντίνου
Γαβριέλλα - Ουρανία. Απεβίωσε στις
26/3/2017 και ετάφη στις 7/4/2017

στο κοιμητήριο Ζωγράφου.
•Ανχης ε.α. Τανταλίδης Σταυριανός.
Απεβίωσε στις 6/12/2016 και ετάφη
στις 7/12/2016 στο κοιμητήριο Δρά-
μας.
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Βάιος. Απεβίωσε στις
13/2/2017 και ετάφη στις 14/2/2017
στη Νεάπολη Κρήτης.
•Αντγος ε.α. Παλιούρας Χαράλαμπος.
Απεβίωσε στις 15/3/2017 και ετάφη
στις 16/3/2017 στη Φωκίδα.
•Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Μανώλης Κρίτων.
Απεβίωσε στις 25/3/2017 και ετάφη
στις 28/3/2017 στο κοιμητήριο Παπά-
γου.
•Ανχης (ΔΒ) ε.α. Ντάρας Νικόλαος.
Απεβίωσε στις 18/3/2017.
•Ανθυπασπιστής Χωρ/κης ε.α. Μα-
νουσόπουλος Ηλίας.
•Ανθυπαστυνόμος Χωρ/κης ε.α. Καγ-
καράκης Ηλίας. Απεβίωσε στις
12/7/2016 και ετάφη στις 13/7/2016
στην Τρίπολη Αρκαδίας.
•Υπτγος ε.α. Ψιρμάνης Οδυσσέας.
Απεβίωσε στις 12/8/2016 και ετάφη
στις 13/8/2016 στην Τρίπολη Αρκα-
δίας.
•Λγος ε.α. Ταμπακάκης Σπυρίδων.
Απεβίωσε στις 8/3/2017 και ετάφη
στις 9/3/2017 στην Τρίπολη Αρκαδίας.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Αποστολόπουλος

Γεώργιος. Απεβίωσε στις 6/4/2017 και
ετάφη στις 10/4/2017 στο κοιμητήριο
Χαλανδρίου.
•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Παπασπύρου Γεώρ-
γιος. Απεβίωσε στις 29/7/2014 και
ετάφη στις 30/7/2014 στο κοιμητήριο
Β’ Αθηνών.
•Αντγος (ΔΒ) ε.α. Δούβας Μιχαήλ.
Απεβίωσε στις 28/4/2017 και ετάφη
στις 2/5/2017 στο κοιμητήριο Παπά-
γου.
•Ανθστής (ΧΩΡ) ε.α. Δρακονταειδής
Γεράσιμος. Απεβίωσε στις 18/4/2017
και ετάφη στις 19/4/2017 στο Α’ κοι-
μητήριο Πατρών.
•Τχης (ΧΩΡ) ε.α. Κυρίτσης Γεώργιος.
Απεβίωσε στις 28/3/2017 και ετάφη
στις 29/3/2017 στο κοιμητήριο Αγ. Δη-
μητρίου Μποζαΐτικα Πατρών.
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Κουφαλιτάκης Χαρί-
λαος. Απεβίωσε στις 6/3/2017 και
ετάφη στις 28/3/2017 στο κοιμητήριο
Παπάγου.
•Αντγος (ΠΖ) ε.α. Αρώνης Μηνάς.
Απεβίωσε στις 24/3/2017 και ετάφη
στις 29/3/2017 στο κοιμητήριο Παπά-
γου.
•Υπτγος (ΜΧ) ε.α. Σιδηρόπουλος
Βύρων. Απεβίωσε στις 12/5/2017 και
ετάφη στις 15/5/2017 στο κοιμητήριο
Παπάγου.

Αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι.
Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της εξυπηρέτησης και

αποσυμφόρησης των τμημάτων της Ένωσης σας κοινοποι-
ούμε την παρακάτω κατάσταση  e-mail και εσωτερικών τη-
λεφώνων  και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - Εσωτ.τηλ E-MAIL
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 10 eaasproed@gmail.com
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 11 eaasantip@gmail.com
3 ΔΧΣΗ ΥΛΙΚΟΥ eaasdxsiylikou@gmail.com
4 ΔΧΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 16 tameioeaas@gmail.com
5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 14/15 eaasgrammateia@gmail.com
6 ΜΗΤΡΩΟ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 17/27 eaasmitroo@gmail.com

eeaskartes@gmail.com
7 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 18 eaaslogistirio@gmail.com
8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 18 eaas.graf.ele@gmail.com
9 Γραφειο Δημ. Σχέσεων 13 eaasgr@gmail.com
10 Γραμματεία ΔΣ 29 eaasgr.ds@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τα εσωτερικά τηλέφωνα 

και τα emails της έδρας ΕΑΑΣ

Η προσήλωση στο ατομικό και η αδιαφορία 

για το κοινό συμφέρον απεργάζεται συμφορές.

Mε αφορμή την πολύ μικρή συμμετοχή 
των συναδέλφων στις εκλογές της ΕΑΑΣ.
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Ενημέρωση

Σας γνωρίζουμε ότι την 29 Μαίου 2017 το Συντονιστικό Συμβούλιο των
Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)κατέθεσε στη τριμερή επιτροπή
του ΣτΕ αίτηση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις υπ’αριθμ. 1128/16
και 2192/14 αποφάσεις κατά άρθρων των νόμων 4307/14 και 4093/12 αντίστοιχα .Αναμένεται
η σχετική εκδίκαση και απόφαση για την οποία και θα ενημερωθείτε.

Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

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

1.-Γνωρίζεται οτι οι Νομικοί μας Σύμ-
βουλοι μας γνωστοποίησαν ότι η εκδίκαση
των προσφυγών κατά των διοικητικών
πράξεων του ν.4387/16 (νέος ασφαλι-
στικός νόμος) που επρόκειτο να γίνει
στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την
Παρασκευή 2 Ιουνίου θα αναβληθεί για

μεταγενέστερο χρόνο.
2.-Κατόπιν των ανωτέρω η προγραμ-

ματισμένη διαμαρτυρία έξω από το ΣτΕ
που επρόκειτο να γίνει την Παρασκευή
2 Ιουνίου και ώρα 08.30 ακυρώνεται.

3.-Εξελίξεις επί του θέματος θα γνω-
σθούν με νεώτερο.

Ημερομηνία  30-05-2017 
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Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος .ε.α. Β. Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος ε.α. Ι.Δεβούρος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.Σπ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α.Γρ.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
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς

Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε για όλα όσα γί-
νονται γύρω μας, και όχι  μόνο για τη μείωση της σύνταξης
μας, που είναι αποτέλεσμα όλων των άλλων παραγόντων,
που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση της παρακμής
και της κατάρρευσης. 

Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι εμάς τα στελέχη των
ΕΔ και των ΣΑ διαχρονικά η πολιτεία  ποτέ δεν μας απέδιδε
αυτά που πραγματικά δικαιούμασταν, αλλά μας χάριζε
γενναιόδωρα την ¨αγάπη¨ της με την οποία,¨πλουτίσαμε,
ζήσαμε, κάναμε οικογένειες, σπουδάζουμε ή σπουδάσαμε
τα παιδιά μας και θα τους την αφήσουμε κληρονομιά μαζί
με τα χρέη μας....

Εμείς οι απόστρατοι είμαστε υπερήφανοι και δυνατοί,
δεν θα λυγίσουμε από κανένα μέτρο όσο δυσβάσταχτο
και να είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε  όρθιοι
και να αγωνιστούμε, το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις
επερχόμενες γενεές. Είμαστε υποχρεωμένοι να “κρατήσουμε
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ”. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δυναμικά
παρόντες σε όλα τα μέτωπα  των εξελίξεων  και είμαστε
υποχρεωμένοι να δώσουμε σαφέστατο μήνυμα προς
όλους τους αποδέκτες

ΩΣ  ΕΔΩ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!
Δεν αποδεχόμαστε και δεν συναινούμε σε κανένα παλαιό

και νέο μέτρο,  δεν ανεχόμαστε την καταρράκωση της
αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας μας, την καταδίκη  τη
δική μας και των οικογενειών μας  στην εξαθλίωση, τη
πτώχευση, την υποθήκευση του μέλλοντος των παιδιών
μας και της Πατρίδος μας. .Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα
μας βρίσκουν αντίθετους, πάντα μπροστά τους και κατάλ-

ληλα προετοιμασμένους.
Αντιληφθείτε

ότι δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση, αλλά δίκαιη αν-
τιμετώπιση και συμπεριφορά ανάλογη της προσφοράς
μας. Απαιτούμε την άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις
της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και της απόφασης της ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Εισφορά Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων. (Ε.Α.Σ.). Ήδη καταθέσαμε την 29η

Μάιου 2017 στη τριμελή επιτροπή του Σ.τ.Ε. αίτηση μη
συμμόρφωσης της Διοίκησης  προς τις υπ΄αριθ.1128/16
και2192/14 αποφάσεις κατά των νόμων 4307/14 και
4093/12 αντίστοιχα, ενώ μετά τη παρέλευση του ευλόγου
χρονικού διαστήματος θα συστήσουμε στα μέλη μας τις
αναγκαίες ενέργειες διεκδίκησης της κράτησης (Ε.Α.Σ.) Σε
ότι δε αφορά το Ν.4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου), αναμένουμε
την εκδίκαση και την έκδοση της απόφαση επί της κατατε-
θείσας προσφυγή μας, ώστε να πράξουμε αναλόγως και
να κλιμακώσουμε τον αγώνα με όλα τα πρόσφορα και
νόμιμα μέσα για τη κατάργηση των δυσβάστακτων και
επώδυνων μέτρων του.] Σε κάθε περίπτωση όμως, σας
γνωρίζουμε πως η υπομονή και τα όρια μας εξαντλήθηκαν

Συνάδελφοι!!
Οι πρόσφατες εκλογές. για την ανάδειξη του νέου

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. έδειξαν το δρόμο και τα μέλη μας αποφάσισαν
για το τι Ένωση επιθυμούν, τι αξίζουμε και τι μπορούμε να
επιτύχουμε.

Η Ε.Α.Α.Σ. ως η μόνη θεσμοθετημένη Ένωση, εκπρόσωπος
του συνόλου των αποστράτων αξιωματικών του Σ.Ξ. και
των μελών της προερχομένων από την ΕΛ.ΑΣ., οφείλει να
αλλάξει φιλοσοφία και χωρίς τις παθογένειες και τις αγκυ-
λώσεις του παρελθόντος, να πορευθεί και να αντιμετωπίσει

τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως, μεγάλη και
δυνατή, τολμηρή και αποφασιστική, ανεξάρτητη και αδέ-
σμευτη, σεβαστή και αξιόπιστη, μαχητική και διεκδικητική,
σύγχρονη και πρωτοπόρα και κυρίως ακομμάτιστη για το
κοινό μας καλό.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε αισθητή τη παρουσία μας. 
Ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι και οι απόστρατοι είναι

ενεργοί πολίτες που αγωνιούν για το μέλλον της Πατρίδας
και των οικογενειών μας. Ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε
με ότι είναι ενάντια στο Εθνικό συμφέρον, το οφείλουμε
στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές για την Ελλάδα που
τους κληρονομούμε. Ήρθε η ώρα η Ε.Α.Α.Σ. να αναλάβει
τις ευθύνες της, και τις όποιες πρωτοβουλίες επιβάλλεται.
Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει, όπως επίσης και καμιά
αναβλητικότητα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση
κινείται έτσι ώστε με μεθοδικότητα, πίστη και επιμονή, να
αγωνισθεί με όλους τους τρόπους και όλα τα νόμιμα
μέσα, που κρίνονται πρόσφορα κατά περίπτωση, σε όλα
τα πεδία, για αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης. 

Αγαπητοί συνάδελφοι ενημερωθείτε για τις όποιες
δράσεις αναλαμβάνουμε, κυρίως μέσα από την ιστοσελίδα
μας καθόσον, η Εθνική Ηχώ λόγω της μηνιαίας έκδοσης
της δεν προσφέρεται για την άμεση ενημέρωση και την
έγκαιρη ανταπόκριση σας, και στηρίξτε με την αθρόα συμ-
μετοχή σας κάθε κάλεσμα της Ένωσης   προς το σκοπό
αυτό. Η δύναμή μας είστε εσείς τα μέλη μας. Μη ξεχνάτε
ποτέ πως ενωμένοι και δυνατοί μπορούμε να πετύχουμε
πολλά. Τίποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί παρά μόνο
να κατακτηθεί. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε αυτό
είναι ο καθημερινός αγώνας, τον οποίο και σας υπόσχομαι.
Καλή δύναμη σε όλους μας.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΩΣ ΕΔΩ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

Με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. , εκπρόσωπος της  στα  Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
ορίσθηκε  ο Πρόεδρος της Ένωσης Αντγος  ε.α. Ροζής Βασίλειος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ. 
ΣΤΑ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Σ. ΚΑΙ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Καίρια και άμεση ήταν η εξέλιξη της
συνάντησης που είχε πραγματοποιήσει

το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., την 20η Μαρτίου 2017,
με τον κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη
Στεφανή, όπου -μεταξύ των διαφόρων
θεμάτων που μας απασχολούν-, μας είχε
τεθεί από τον κ. Αρχηγό η πρόθεσή του
για τη δημιουργία γραφείου αποστράτων
στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΣ έχει πλέον
ανακοινώσει τη δημιουργία Γραφείου Μέ-
ριμνας Αποστράτων που οργανώθηκαν και
λειτουργούν ήδη σε νοσοκομεία του Στρα-
τού Ξηράς (401 ΓΣΝΑ στην Αθήνα, 404
ΓΣΝ στη Λάρισα και 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσα-
λονίκη).  Ο  σκοπός των γραφείων- που
στεγάζονται σε χώρους εντός των νοσο-
κομείων- είναι η παροχή διευκολύνσεων
στα εν αποστρατεία στελέχη, ώστε να

καθιστούν ευκολότερη την προσέγγιση
στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Κατόπιν αυτών ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ τον κ. Αρ-
χηγό του ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στε-
φανή για την ενέργεια αυτή. Ενέργεια που
υποδηλώνει την ειλικρινή του και αμέριστη
συμπαράσταση σε θέματα των αποστρά-
των.

Ευελπιστούμε ότι σε ανάλογο πνεύμα
ειλικρινούς συνεργασίας και διαθέσεως,
θα υπάρξει συνέχεια και σε άλλα απλά
θέματα παροχών προς τους αποστράτους
και τις ορφανικές οικογένειες των εκλι-
πόντων συναδέλφων, όπως στις Στρα-
τιωτικές Λέσχες και άλλα αρμοδιότητας
του.

Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ, σχετικά 

με την ίδρυση γραφείων αποστράτων

Φέρεται εις γνώση παντός ενδιαφερομένου ότι το Υ.ΕΘ.Α στην προσπάθειά του

να συμβάλει στην επίλυση του 

Μεγίστης Εθνικής Σημασίας

Δημογραφικού Προβλήματος ίδρυσε

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.)

κοινώς ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  για την ΔΩΡΕΑΝ Νοσοκομειακή παροχή σε οικογένειες

του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Πληροφορίες στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών επί της οδού Δεινοκράτους 70

στο Κολωνάκι και στα τηλέφωνα 7261-613,614, 615, 606 και 888.

Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση

Γνωρίζετε στα μέλη μας ότι, η προσφυγή των Ενώσεων Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-
Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α.) κατά του Ν.4387/16, που επρόκειτο να εκδικαστεί στο
Συμβούλιο της Επικρατείας την 2α ΙOYΝ. 2017, ανεβλήθη και  η εκδίκαση της θα πραγματοποιηθεί
στις 6 ΟΚΤ.2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
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ΚΑΑΥ

Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2017

Επιλεγέντες για Παραθερισμό  στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Έτους 2017

Σειρές 1-6 (Κανονικοί και Αναπληρωματικοί)

1η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2017 (11/5-23/5)

2η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2017 (25/5-6/6)

2η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)
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3η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2017 (8/6-20/6)

3η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)2η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 2ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 3ης ΣΕΙΡΑΣ

4η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2017 (22/6-4/7)



EΘNIKH HXΩ ΜΑΪΟΣ 20176ΚΑΑΥ

4η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (συνέχεια)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 4ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 4ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4ης ΣΕΙΡΑΣ

5η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2017 (6/7-19/7)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 5ης ΣΕΙΡΑΣ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6ης ΣΕΙΡΑΣ

6η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2017 (6/7-19/7)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 5ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 6ης ΣΕΙΡΑΣ
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Την 29-03-2017  το Τ.Σ. και τα μέλη ΕΑΑΣ
Μυτιλήνης, υποδέχθηκαν στα γραφεία του
Παραρτήματος, το νέο Δκτη της 98 ΑΔΤΕ Υπο-
στράτηγο κύριο Τσερπέ Σταύρο.

Έλαβε χώρα μικρή δεξίωση και τα μέλη
είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και να
συζητήσουν για τα τρέχοντα ζητήματα που
αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις.

παραρτήματα

Την Κυριακή 07 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00,
στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Αργο-
λίδας πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Σάββα
Καλεντερίδη με θέμα: «Οι εξελίξεις στη Με-
σοποταμία-Ιράκ-Συρία. Πώς επηρεάζουν την
προκλητικότητα σε Κύπρο και Αιγαίο», που
διοργάνωσε το Παράρτημα Ναυπλίου της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ομιλία
και στο τέλος υπήρχαν και εύλογες ερωτήσεις
από το κοινό που όπως είπε και ο κ. Καλεντε-
ρίδης αν τις απαντούσε πλήρως ήταν «άλλες
3 διαλέξεις».

Επιπλέον παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Αρ-

γολίδας  κ. Ανδριανός, ο αντιδήμαρχος Ναυ-
πλίου κ. Ρούτουλας ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αποστράτων Σ.Α. και πολλά μέλη της ένω-
σης.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση κο-
πής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρ-
τήματός μας, η οποία έλαβε χώρα στην Λέσχη
Αξιωματικών της 96 ΑΔΤΕ και στην οποία πα-
ραβρέθηκαν τόσο ο Δκτής της 96 ΑΔΤΕ Τξχος
Κύριος Μπικάκης Γεώργιος όσο και όλοι  οι
τοπικοί άρχοντες του νησιού.

Στην αρχή  και μετά τον χαιρετισμό, έγινε
απολογισμός του έργου του Παραρτήματος
(επίσκεψη και προσφορά δώρων σε φυλάκια,
επίσκεψη σε όλους τους τοπικούς άρχοντες
με πρώτο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Χίου, Ψαρών και Οινουσών Κύριο Κύριο Μάρ-
κο.

ΧΙΟΣ

1-4-2017. Για τα 107 χρόνια από την κα-
θέλκυση του Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

2-4-2017. Μνημόσυνο πεσόντων επανά-
στασης Ακρωτηρίου 1897.

5-4-2017. 62α Επέτειο έναρξης απελευθε-
ρωτικού αγώνα ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων, αφιέ-
ρωμα στον Γρηγόρη Αυξεντίου.

7-4-2017. 100 χρόνια από την εισαγωγή
της Δημοτικής γλώσσας στα Σχολεία.

19-4-2017. Γην προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ
«Ειρηναίος Γαλανάκης επαναστάτης»

5-5-2017. α. Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή
Νομού Ηρακλείου.

β. 76ης Επετείου Μάχης Κρήτης από 16-5
μέχρι 21-5-2017.

16-5-2017. Στο Γυαλί Τζαμισί Χανίων, Φόρος
τιμής στους νέους που ξεσηκώθηκαν ενάντια
στο άδικο της επίθεσης πήραν μέρος στη
Μάχη της Κρήτης το 1941 και έχασαν τις ζωές
τους.

17-5-2017. Στο μνημείο πεσόντων κατοίκων
της Νέας Χώρας Χανίων.

18-5-2017. Στο μνημείο πεσόντων Ευελπιδων
στο Κολυμβάρι Χανίων οπού ο Πρόεδρος του
Παρ/τος κατέθεσε Στεφάνι.

19-5-2017. Στο Φρούριο Φιρκά Χανίων και

μνημείο Ελληνο-Νεοζηλανδών στο Γαλατά
Χανίων.

20-5-2017. Στον Αλικιανό Χανίων όπου ο
Πρόεδρος του Παρ/τος κατέθεσε Στεφάνι και
στη συνέχεια στο συμμαχικό Νεκροταφείο
Σούδας.

21-5-2017. Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Χανίων. Στη συνέχεια στο
Γερμανικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε Χανίων
και τελετή λήξης στο μνημείο Μάχης στο Αε-
ροδρόμιο Μάλεμε Χανίων όπου παρακολού-
θησαν πτήση επίδειξης από α/φ F-16 Block-
52+ της 115Π.Μ. και ρίψη Αλεξιπτωτιστών
από την 1η ΜΑΛ.

19-5-2017. Γενοκτονία των Ποντίων.
27-5-2017. Συναυλία της χορωδίας και μαν-

τολινάτας του Συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής
Χανίων» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

ε. 28-5-2017 Εορτασμός Επετείου κήρυξης
Επανάστασης 1821 στα Σφακιά Χανίων. Στην
εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου
στο Μεϊντανι Χανίων και στον ενταφιασμό
στον Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής Χανίων των Λειψάνων
του Εφέδρου Ανθστή ΚΔ Τζηλιβάκη Στέφανου
της Α’ Μοίρας καταδρομών που έπεσε στην
Κύπρο το 1974.

ΧΑΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

Παρουσία γονέων, συνα-
δέλφων, λοιπών συγγενών
και πλήθος κόσμου, το Σάβ-
βατο 6 Μαϊου 2017 στον Ιερό
Ναό της Αγίας Φωτεινής στη
Παραλία Κατερίνης, ο Γιώργος
Ζωγράφος, γιος του Ταγμα-
τάρχη ε.α. Ηλία Ζωγράφου,
μέλους του Παραρτήματος

ΕΑΑΣ Πιερίας, νυμφεύτηκε την
εκλεκτή του Ευαγγελία. Το Το-
πικό Συμβούλιο του Παραρτή-
ματος που παραβρέθηκε στην
τελετή του μυστηρίου καθώς
και όλα τα μέλη μας, εύχονται
στο νέο ζευγάρι, βίον ανθόσπαρ-
το, καλούς απογόνους και αγά-
πη.

ΠΙΕΡΙΑ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
φιλανθρωπική βραδιά που οργάνωσε ο Πα-
ράρτημα Ηλείας σε καφετέρια του Πύργου
προκειμένου να ενισχύσει τις δομές της Μη-
τρόπολης Ηλείας. Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν μεγάλος αριθμός μελών με τις οικογέ-
νειές τους καθώς και φίλοι μας. Πλέον του
σκοπού της εκδήλωσης μας δόθηκε η ευκαιρία
να συναντηθούμε μεταξύ μας και να ενισχύ-
σουμε τους δεσμούς που μας συνδέουν. Τα
έσοδα, ένα σημαντικό ποσό, διετέθησαν στην Ι. Μητρόπολη Πύργου.   

ΗΛΕΙΑ

1. ΚΑΑΥ: Άρχισε η παραθεριστική περίοδος
στο ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. Υπέβαλλαν δηλώσεις
258 μέλη και διατέθηκαν από την 1η Στρατιά,
συνολικά για τις 12 περιόδους, 71 οικήματα.

2. 23 Μαι 2017: Μία εξαιρετική και πνευμα-
τικού περιεχομένου επίσκεψη πραγματοποι-
ήθηκε από μέλη της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού Λάρισας, στην Ιερά Μονή
Αγίου Νικολάου Σιαμάδων Καλαμπάκας. Σε
ένα Μοναστήρι, μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής,
για ελάχιστη απόδοση τιμής στον Άγιο Νικόλαο,
Αρχιεπίσκοπου Μύρων – Λυκίας, στον οποίο
και είναι αφιερωμένο το καθολικό.

Η υποδοχή των επισκεπτών έγινε από τον
Αρχιμανδρίτη Μακάριο, με καμπανοκρουσίες
και σημαίνοντας το σήμαντρο. Ο π. Μακάριος
είναι πρώην αξιωματικός του Πυροβολικού
απόφοιτος της ΣΣΕ, τάξεως 1282. Στη συνέχεια
με κατάνυξη τελέστηκε πανηγυρικός Αναστά-

σιμος Εσπερινός, με ιεροψάλτη τον Ανχη (ΤΧ)
ε.α. Λεβιδιώτη Ιωάννη.

Στην πνευματική συζήτηση που ακολούθησε
στο Αρχονταρίκι, ο Μοναχός Μακάριος εξέ-
φρασε τη χαρά του γιατί έβλεπε συναδέλφους
αξιωματικούς με τους οποίους είχε συνυπη-
ρετήσει κατά το παρελθόν. Τόνισε μάλιστα
ότι το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, είναι
Μοναστήρι των αποστράτων. 

28 Μαρτίου 2017
Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, και ώρα 20:00,

ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ρεθύμνης της
Ε.Α.Α.Σ, Ταξχος ε.α. κ. Αντώνιος Κωνσταντάκης
μαζί με Μέλη, παρευρέθησαν κατόπιν προ-
σκλήσεως στην εκδήλωση που συνδιοργά-
νωσαν ο Δήμος Ρεθύμνης και το Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος”, με θέμα “Συνθήκη της Λωζάνης- Κυ-
πριακό”, στο Σπίτι του Πολιτισμού, με ομιλητές
διακεκριμένους Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους
Πανεπιστημιακούς Καθηγητές. 

05 Απριλίου 2017
Την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017, στον υπέροχο

χώρο της ΛΑΦ Ρεθύμνου, έγινε η καθιερωμένη
συγκέντρωση των αποστράτων συναδέλφων,
Μελών του Παραρτήματος Ρεθύμνης της
Ε.Α.Α.Σ.  Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και έγινε
ενημέρωση επί των θεμάτων που αφορούν
τους συναδέλφους.

06 Απριλίου 2017
Την Πέμπτη 06 Απριλίου, ο Πρόεδρος και

Μέλη του Παραρτήματος, κατόπιν προσκλή-
σεως του Διοικητού του 547 Α/Μ Τ.Π, Ανχη
(ΠΖ) κ.Δημητρίου Ροδάκη,

παρευρέθησαν στην τελετή ορκωμοσίας
των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2017 Β’ ΕΣΣΟ,
στο Στρδο “Λγου (ΠΖ) Θεοδωράκη Εμμανουήλ”.

21 Απριλίου 2017
Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς,

φίλοι και συνάδελφοι είπαν το στερνό αντίο
στον Υποδιοικητή της 1ης Στρατιάς,Υποστρά-
τηγο Ιωάννη Τζανιδάκη, το απόγευμα της 21ης
Απριλίου 2017, στον τόπο καταγωγής του
στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου. Η εθνική τραγωδία
που βύθισε στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις
και τη χώρα ολόκληρη, με τον χαμό τεσσάρων
στελεχών, έβαψε στα μαύρα και την Ελεύθερνα
Ρεθύμνου, τόπο καταγωγής του Υποστρατήγου
Ιωάννη Τζανιδάκη. Στην εξόδιο ακολουθία,
παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ.

Πάνος Καμμένος, ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγ-
γελος Αποστολάκης, ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος
κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Ειρηναίος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος, ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ μαζί
με Μέλη, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών, Πο-
λιτικών και Λοιπών φορέων της Κρήτης, καθώς
και σύσσωμη η τοπική κοινωνία.

Κατόπιν προσκλήσεως του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Γιαννουδίου Ρεθύμνης, εκ Μέρους της
Ε.Α.Α.Σ/ΠΑΡ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ο Ανχης (ΤΧ) ε.α. κ.
Γεώργιος Σαγιάς, παρευρέθη και κατέθεσε
στεφάνι, στην τελετή αποκαλυπτηρίων του
μνημείου της εθελόντριας νοσηλεύτριας του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Καλλιόπης Μιχ.
Γιουλούντα.

23 Απριλίου 2017
Κατόπιν προσκλήσεως του Ανωτέρου Διοι-

κητού Φρουράς Ρεθύμνης, Ανχη (ΠΒ) κ. Αλε-
ξάνδρου Παπαδάκη, μέσα σε λιτό κλίμα λόγω
του πένθους που είχε κηρυχτεί στις Ένοπλες
Δυνάμεις, εξαιτίας του θανάτου των τεσσάρων
στελεχών από πτώση ελικοπτέρου, εορτά-
σθηκε στο Στρδο “ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ”, η μνήμη του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τρο-
παιοφόρου, Προστάτη του Στρατού Ξηράς,
παρουσία του Προέδρου και Μελών του Πα-
ραρτήματος Ρεθύμνης της Ε.Α.Α.Σ.

ΡΕΘΥΜΝΟ



Την 11η Μαρτίου 2017 ο Πρόεδρος του Πα-
ραρτήματος και μέλη του Τ.Σ συμμετείχαν
στην παρουσίαση βιβλίου του Αντγου ε.α Γε-
ωργίου Αραμπατζή με τίτλο «Από τον Ιερό
Λόχο στους θρυλικούς ΛΟΚ» που πραγματο-
ποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Κομοτηνής.   

Την 12η Μαρτίου 2017 ο Πρόεδρος και μέλη
του Παραρτήματος συμμετείχαν στο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών έξι ανδρών
Χωροφυλακής και ενός Αγροφύλακα που έπε-

σαν υπέρ πατρίδος την 15 Μαρτίου 1949,
στον οικισμό του Ανθοχωρίου Ροδόπης. Στεφάνι
κατετέθη από τον Πρόεδρο του Παραρτήμα-
τος.

Την ίδια ημέρα ο Επχος ε.α Ζάρας Χρήστος,
μέλος του Τ.Σ τίμησε με την παρουσία του
την εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας της
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ (Ενωσης Στρατιωτικών Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ροδόπης), που έγινε στη
ΛΑΦ Κομοτηνής.

Την 15η Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με το προβλεπόμενο τελετουργικό
η παράδοση – παραλαβή  Διοικήσεως της
29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ από τον Υπτγο ε.α Νιζάμη Νι-
κόλαο στον Ταξχο Χατζηγεωργίου Γεώργιο. Η
τελετή πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημό-
τητα στο Στρατόπεδο «ΠΑΡΑΣΧΟΥ», με τις ευ-
λογίες του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κο-
μοτηνής Παντελεήμονα, την παρουσία του
Διοικητή του Δ’ ΣΣ  Αντγου Γεωργίου Καμπά,
αλλά και πολλών επισήμων. 

Την 25η Μαρτίου 2017 το Τ.Σ και πλήθος
μελών του Παραρτήματος συμμετείχαν στον
εορτασμό της εθνικής μας επετείου, όπως
παρακάτω:

α. Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου.

β. Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο της πό-
λεως Κομοτηνής από τον πρόεδρο του Πα-
ραρτήματος.

γ. Παρέλαση.
31 Μαρ 2017. Το Τ.Σ του Παραρτήματος

πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον
Δκτή της 29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ Ταξίαρχο κ. Χατζηγε-
ωργίου Γεώργιο. Η υποδοχή ήταν εγκάρδια
από πλευράς του κ. Ταξχου. Μετά το καλω-
σόρισμα ακολούθησε συζήτηση κοινού εν-
διαφέροντος μέσα σε οικογενειακό κλίμα.

Την 6η Απριλίου 2017 τελέστηκε το μυστήριο
του Ιερού Ευχελαίου στο Παράρτημα από τον
Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής με
συμμετοχή εξήντα περίπου μελών μας και
την παρουσία των ΑΔΦΚ και Ταξχου Δκτού της
29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Την 9η Απριλίου 2017, στα πλαίσια του εορ-
τασμού της 76ης επετείου της μάχης των
Οχυρών, το ΤΣ του  Παραρτήματος και αριθμός
μελών μας συμμετείχε στον μεγαλοπρεπή
εορτασμό του τοπικού Οχυρού «ΝΥΜΦΑΙΑ».
Στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ κατετέθη από
τον Πρόεδρο του Παραρτήματος.

Το πρωί της Τετάρτης 26 Απρ 17 το Παράρ-
τημά μας συμμετείχε με αντιπροσωπία μελών,
στην τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοική-
σεως της ΧΧΙ ΤΘΤ Ταξιαρχίας, από τον Ταξίαρχο
Κοσμά Μόσχο στον Ταξίαρχο Λάζαρο Καμπου-
ρίδη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με κάθε
επισημότητα στο Στρατόπεδο «ΜΟΥΖΙΟΠΟΥΛΟΥ»,
με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Μαρωνείας
και Κομοτηνής Παντελεήμονα, την παρουσία
του Διοικητή της XVI Μ/Κ ΜΠ Υποστράτηγου
Δημήτριου Μπονώρα, αλλά και πολλών επι-
σήμων. 

Από Τρίτη 2 έως και Δευτέρα 15 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη γιορτή της Κο-
μοτηνής τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 2017».  Το
Παράρτημά μας συμμετείχε εκτός των άλλων
εκδηλώσεων, στην αποκορύφωση της εορτής
την 14η Μαΐου, καταθέτοντας στεφάνι στο
Ηρώο της πόλης «ΤΟ ΣΠΑΘΙ» από τον Αντιπρό-
εδρο του Παραρτήματος.  

EΘNIKH HXΩΜΑΪΟΣ 2017 9 παραρτήματα

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμ-
βουλίου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης,
συμμετείχαν στις παρακάτω Εκδηλώσεις:

-Στην επέτειο της μάχης του Λιτοχωρίου
όπου ο Πρόεδρος κατάθεσε στεφάνη στο
μνημείο των πεσόντων την 4-4-2017.

-Στην επέτειο της μάχης των οχυρών Ρούπελ
την 9-4-2017

-Στην επέτειο των Εθνικών Αγώνων και της
εθνικής αντίστασης κατά φασισμού και ναζισμού
την 9-5-2017

Διοργάνωσε τριήμερη προσκηνυματική εκ-
δρομή για τα μέλη του παραρτήματος στον
ελληνισμό της βορείου ηπείρου.

Συνδιοργάνωσε με την «πολυφωνική χορωδία
Θεσσαλονίκης» την 7η χορωδιακή συνάντηση

στην λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλο-
νίκης.

Επίσης συμμετείχαν σε ομιλίες, παρουσιάσεις
βιβλίων και άλλες πολιτιστικές και θρησκευτικές
εκδηλώσεις.   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΞΑΝΘΗ

4 Μαϊ: Συνέντευξη Προέδρου Παραρτήμα-
τος στο Δημοτικό 

Την Πέμπτη 4 Μαϊ 2017 ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ξάνθης έδωσε συ-
νέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης
(“ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ” 89.9FM) με τον μηνιαίο Απο-
λογισμό, όπως και τον Προγραμματισμό των
δράσεων του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης. 

7Μαϊ :Εκκλησιασμός στον
 Ι.Ν. Αγ. Γεώργιος στη ΓΛΑΥΚΗ
Τελέστηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος

«Εκκλησιασμοί σε ι.ν. στα Πομακοχώρια 2017»,
η Θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στον Ι.Ν.
Αγ. Γεωργίου μέσα στο Στρδο στη ΓΛΑΥΚΗ Ο
εκκλησιασμός διοργανώθηκε με πρωτοβουλία
και πρόσκληση του Συλλόγου, Μικρασιατών
Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες», ο οποίος
μίσθωσε και λεωφορείο για τη δωρεάν μετα-
φορά των μελών του, όπως και άλλων επιθυ-
μούντων. 

Οι εκκλησιαζόμενοι, συνολικά πάνω από
100 άτομα, προσήλθαν με 2 λεωφορεία, ένα
από το Σύλλογο Μικρασιατών Ξάνθης και το
άλλο από το Σύλλογο «Φώς Χριστού»’’ από
τη Θεσσαλονίκη (διανυκτέρευσαν στην Ξάνθη),
αλλά και με ΙΧΕ οχήματα από τη γειτονική
ΔΡΑΜΑ. Στο εκκλησίασμα παραβρέθηκαν η
Πρόεδρος και πολλά μέλη του Συλλόγου Μι-
κρασιατών, ο Επίτιμος Διοικητής Δ΄ΣΣ, Αντγος
ε.α. Αικατερίνης Δημήτριος, ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑΞ, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Ν. Ξάνθης, καθώς και η Διοικητής του Αστυνο-
μικού. Σταθμού Μύκης, οι Οικογένειες και οι
φίλοι του Προσωπικού της Μονάδος, καθώς
επίσης και οι δωρητές ανέγερσης του I.N από
τη Δράμα. (Τα Θυρανοίξια του ναού, έγιναν το
2014).

Μετά τον εκκλησιασμό, ο Διοικητής και το
όλο το Προσωπικό της Μονάδος, ως φιλόξενοι
οικοδεσπότες, προσέφεραν σε όλους καφέ,
αναψυκτικά, όπως και άλλα και εδέσματα τα
οποία προσκομίστηκαν, από το Σύλλογο Μι-
κρασιατών Ξάνθης, αλλά και το Σύλλογο ‘’
Φως Χριστού’’. Εκφράσθηκαν οι ευχαριστίες
όλων μας στο Διοικητή και σε όλο το προσωπικό
της Μονάδος για την υποδοχή και φιλοξενία.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε
όσους & όσες ήρθαν για να εκκλησιαστούν
και ταυτόχρονα να συμπαρασταθούν ηθικά
σε αυτούς που “Φυλάνε Θερμοπύλες” στην
περιοχή μας, στην Πρόεδρο όπως και σε όλα
τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Μικρασιατών,
αλλά και του Συλλόγου « Φώς Χριστού», τα
μέλη του οποίου προσήλθαν για 3η συνεχή
χρονιά από τη Θεσσαλονίκη.( Κάθε χρόνο εκ-
κλησιάζονται σε διαφορετικό εκκλησάκι). 

9 Μαϊ. Ημέρα Λήξης του Β’ΠΠ- 
Εορτασμός Εθν. Αντίστασης ‘41-‘44
Πραγματοποιήθηκε, παρουσία όλων των

Τοπικών Αρχών,  ο εορτασμός που περιλάμβανε
Δοξολογία και κατάθεση Στεφάνων. Παρευ-
ρέθησαν αρκετά μέλη του Παραρτήματος.
Κατετέθη στεφάνι από το Παράρτημα.

14 Μαϊ: Εκκλησιασμός στον 
ι.ν. Αγ.Ιωαν. ΘΕΟΛΟΓΟΣ (άνω ΘΕΡΜΕΣ) 
Τελέστηκε η Θεία λειτουργία, σύμφωνα με

το πρόγραμμα ‘’ Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα Πο-
μακοχώρια, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία
του ‘’αναδόχου’’, Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης,
ο οποίος μίσθωσε λεωφορείο για τη δωρεάν
μεταφορά των μελών του, όπως και άλλων
επιθυμούντων. Στο εκκλησίασμα παρευρέθησαν
συνολικά πάνω από 80 άτομα, με 1 λεωφορείο
και αρκετά ΙΧΕ οχήματα που προσήλθαν από
την Ξάνθη και τις γειτονικές περιοχές, για να
εκκλησιαστούν, μεταξύ αυτών και προσωπικό
από τις Μονάδες της περιοχής. Μετά τον εκ-
κλησιασμό, στην επιστροφή ο «ανάδοχος»
Σύλλογος, παρέθεσε δωρεάν καφέ και άλλα
εδέσματα, για όλο το εκκλησίασμα.

19 Μαϊ. Ημέρα για Μουσουλμάνους 
Πεσόντες (ΩΡΑΙΟ)
Πραγματοποιήθηκε, η ετήσια σεμνή τελετή

που διοργανώνει το Δ’. Σ. Στρατού, στο Μνημείο
του χ. ΩΡΑΙΟ Ξάνθης, προς τιμή των πεσόντων
συμπατριωτών μας Μουσουλμάνων, στους
αγώνες υπέρ της Ελευθερίας της Πατρίδος
Κατετέθησαν τιμητικά στεφάνια. Παρευρέθησαν
το σύνολο των κατοίκων του χωριού και αντι-
προσωπείες από τους Κρατικούς Φορείς. Από
το Παράρτημα παρευρέθησαν ο Πρόεδρος
που κατέθεσε και το Τιμητικό Στεφάνι

21 Μαϊ :Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου.
Πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες εκ-

δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους
Τούρκους, που προέβλεπαν Τρισάγιο- Κατάθεση
Στεφάνων στο ειδικό Μνημείο. Παρευρέθησαν
όλες οι Αρχές και αρκετά μέλη του Παραρτή-
ματος.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,
με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες
φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα
του Παραρτήματος μας, :www.eaasxanthis.gr.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΡΟΔΟΠΗ

1.   Με την παρουσία των γονέων τους, του
Δντή A’ Κλάδου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Ταξχου κ.
Κοτανίδη Κωνσταντίνου και των πολιτικών αρ-
χών,  πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31
Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30, στο Κέντρο Εκ-
παιδεύσεως Στρατονομίας, στο Ρούσσο Καρ-
δίτσας, η τελετή ονομασίας - αποφοίτησης
των 128 νέων Δεκανέων Στρατονομίας, και
Σμηνιτών Αερονομίας της 2017 Α’ Εκπαιδευτικής
Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών.Παρέστησαν οι
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του Νομού,
καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του Παραρτή-
ματος Ν. Καρδίτσας της ΕΑΑΣ, Σχης ε.α Πανα-
γιώτης Καραϊσκος.  

2.   Την Κυριακή 02 Απριλίου 2017 πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη λαϊκή συμμετοχή στο
Λιτόχωρο το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς
πεσόντων χωροφυλάκων και στρατιωτών κατά
την ημέρα εκλογών της 31ης Μαρτίου του
1946. Το Παράρτημα Ν.Καρδίτσας συμμετείχε
όπως κάθε χρόνο με το Τ.Σ και τα μέλη του,
με επικεφαλής τον Πρόεδρο Σχη ε.α Παναγιώτη
Καραϊσκο.  Έπειτα υπήρχε η ευκαιρία να επι-
σκεφτούμε όμορφα μέρη των Νομών Πιερίας
και Λάρισας.

3.   Την Παρασκευή 5 Μαΐου ο Πρόεδρος το
Τ.Σ του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ Ν.Καρδίτσας
παρέστη στον Ι.Ν. του Αγίου Κλεόπα- Αγίας
Ειρήνης & Αγίου Φανουρίου (οδός Σωτήρος),
όπου Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
Ν. Καρδίτσας τίμησε την προστάτιδά της Αγία
Ειρήνη.Εκτός αυτού παρέστησαν ο Αντιπερι-

φερειάρχης Καρδίτσας κ. Β Τσιάκος ο Αστ/κος
Δντης Ν. Καρδίτσας , το Δ.Σ. της Ένωσης Απο-
στράτων Αστυνομικών Ν. Καρδίτσας καθώς
και ε.ε και ε.α Αξκοι των Σωμάτων Ασφαλείας
κ.α. 

4.  Η επέτειος λήξης του Β’ Παγκοσμίου πο-
λέμου τιμήθηκε την 9 Μαΐου, και στην Καρδίτσα.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν με την
επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό
Αγίων Κων/νου και Ελένης. Εκ μέρους της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Σχης ε.α Καραΐσκος Π.

5. Τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τίμησε
την 22 Μαΐου η Καρδίτσα και η περιφερειακή
ενότητα Καρδίτσας, Το πρωί τελέσθει
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο Ηρώο έμπροσθεν του Ι.Μ, Ναού από τον
θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Αντγο
ε.α Αναγνωστόπουλο Δ.Α.Δ. Φρουράς
Καρδίτσας, ενώ για την  Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού/Παράρτημα Ν.Καρδίτσας
ο Πρόεδρος Σχης ε.α Καραϊσκος Παναγιώτης
κ.α.
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1. Κυριακή, 2  Απρ 2017: Παρουσίαση βιβλίου: Στο αμφιθέατρο

του Τεχνικού  Επιμελητηρίου Βόλου, έγινε η παρουσίαση του
παιδικού βιβλίου “Κάτι χάνω, κάτι βρίσκω”, που συνέγραψαν η
σύζυγος και ο γιός του μέλους μας Σχη (ΠΖ) ε.α. (ΣΣΕ/71) Ανα-
στασίου Αισώπου, γνωστή συγγραφέας Μάρω Αισώπου και
οβραβευμένος Ειδικός Παιδαγωγός Δημήτρης Αίσωπος. Στην
εκδήλωση, που προβλήθηκε από το Τ.Σ.,  παρευρέθηκαν
μεταξύ άλλων αρκετά μέλη και  φίλοι μας.  

2.  Σάββατο,  8 Απρ 2017: Μνημόσυνο  Θεσσαλών Υγειονο-

μικών: Όπως κάθε χρόνο, το Σάββατο του Λαζάρου και στο
Μνημείο Πεσόντων Θεσσαλών Υγειονομικών Στρατιωτικών
(Πάρκο Αγίου Αντωνίου στη Λάρισα), τελέσθηκε (οργανωθέν
από το 404 ΓΣΝ) επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία του Δκτή/1ης
Στρατιάς Αντιστρατήγου Ζερβάκη Δημοκρίτου, Δκτών Μονάδων
ΕΔ-ΣΑ, του Δντή του 404 ΓΣΝ Γενικού Αρχιάτρου Καραθανάση
Δημητρίου, του στρατιωτικ. και πολιτικού προσωπικού του
Νοσοκομ.,  εκπροσώπων τοπικών Αρχών και ΝΠ, πολλών
Αξκών ε.α. Στο μνημόσυνο παρέστησαν και οι Πρόεδροι των
Παραρτημάτων ΕΑΑΣ Ν.Λάρισας Αντιστράτηγος ε.α. Τσιρώνης
Σπυρίδων, που κατέθεσε στεφάνι και Ν.Μαγνησ.  

3.  Μεγάλη Τρίτη, 11 Απρ 2017: Βράβευση Αριστούχων

ΕΑΑΑ: Από το Παράρτημα Ν. Μαγνησίας της ΕΑΑΑεροπορίας,
πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης παιδιών μελών του, τα
οποία αρίστευσαν στις Β’ και Γ’ Λυκείου εκπ. έτους 205/16. Εκ
μέρους του Παραρτήματός μας παρέστη ο Αντιπρόεδρος του
ΤΣ Σχης (ΦΠΖ) ε.α. Πετμεζάς Βύρων.

4. Τετάρτη, 19 Απρ 2017: Αποφράς Ημέρα - Πτώση Ελικο-
πτέρου UH-1H: Στην περιοχή του Σαρανταπόρου  κατέπεσε
Ελικόπτερο της (ΑΣ), που εκτελούσε προγραμματισμένο δρο-
μολόγιο, με αποτέλεσμα το θάνατο του Υποστρατήγου Ιωάννη
Τζανιδάκη, του Συνταγματάρχη (ΤΘ) Θωμά Αδάμου, του κυ-
βερνήτη του Ε/Π Ταγματάρχη (ΑΣ) Δημοσθένη Γούλα και του
συγκυβερνήτη Υπολοχαγού (ΑΣ) Κωνσταντίνου Χατζή,  καθώς
και τον τραυματισμό της Αρχιλοχία (ΑΣ) Βασιλικής Πλεξίδα,
μηχανοσυνθέτη. Άπαντες οι θανόντες  ήταν και γνωστοί μας,
ιδιαίτερα της (ΑΣ), με τους οποίους πολλά μέλη μας είχαν συ-
νυπηρετήσει, αλλά και “πετάξει”. Με ανακοίνωσή μας και δια
του Τύπου εκφράσαμε την από καρδιάς  βαθιά μας  θλίψη και
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον πρόωρο χαμό των
Εξαίρετων Συν-αδέλφων και ευχηθήκαμε την ταχεία ανάρρωση
της αγαπητής μας Βασιλικής.

5. Κυριακή του Αγίου Αποστόλου Θωμά, 23 Απρ 2017: Εορτή

Αγίου Γεωργίου: Λόγω του Πένθους των ΕΔ, δεν πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τον Εορτασμό του Προστάτη
του Στρατού Αγίου Γεωργίου, εκτός από τη Θεία Λειτουργία
στο εντός του Στρατοπέδου “ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ” Ι.Ν. του Αγίου.

6. Τρίτη, 25 Απρ 2017: Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής

ΔΣ/ΕΑΑΣ: Έπειτα από ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης του
απελθόντος Προέδρου ΔΣ/ΕΑΑΣ σε έγκυρη ιστοσελίδα του
χώ-ρου μας (όχι στη ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ), με το Φ
814/8/72/Σ.37/4 Απρ 2017 έγγραφό μας ζη-τήσαμε την
έγκριση κίνησης  του Προέδρου του ΤΣ από Βόλο στην Αθήνα,
προκειμένου να παρευρεθεί στην τελετή παράδοσης-παραλαβής
των ΔΣ/ΕΑΑΣ. Στο e.mail αποστολής, προτείναμε να προβλεφθεί
τρίλεπτη προσφώνηση, για αποχαιρετισμό δια “ζώσης” προς
τους αποχωρούντας εκ του ΔΣ (λόγω της 6ετούς συνεργασίας)
και για ευχές επιτυχίας στο νέοΔΣ.    

Ταυτόχρονα (και με την εμπειρία των 12 ετών Προεδρίας
ΤΣ) διατυπώσαμε κατά λέξη  και  την άποψη ότι “στις εκδηλώσεις
Παράδοσης -Παραλαβής των ΔΣ/ΕΑΑΣ, πρέπει -επιτέλους- να
συμμετέχουν και Πρόεδροι ΤΣ/Παραρτημάτων, αφού η ΕΑΑΣ
είναι ΜΙΑ και ΕΝΙΑΙΑ και δεν περιορίζεται μόνον στα Μέλη που
διαμένουν στην Αθήνα (τα οποία, και από όσα διαπιστώθηκαν

στις κινητοποιήσεις μας ή και στην Ημερίδα της ΕΑΑΣ για την

Υγειονομική Περίθαλψη), μάλλον δεν ανταποκρίνονται συμ-

μετέχοντα)!” Δυστυχώς, το απελθόν ΔΣ δεν ενέκρινε την
κίνηση “για οικονομικούς και μόνον λόγους”. 

7. Τρίτη, 9 Μαϊου 2017: Ημέρα Μνήμης Εθνικών Αγώνων και

της Εθνικής Αντίστασης κατά του Φασισμού: Παρουσία των
τοπικών πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών Αρχών,
με αφορμή και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
πριν από 72 χρόνια, πραγματοποιήθηκε Δοξολογία στον Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, και στη συνέχεια επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων,
στην παραλία του  Βόλου. Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών
από εκπροσώπους  Αρχών. Για τις ΕΔ κατέθε-σε  ο Δκτής της
1ης ΤΑΞΑΣ Ταξχος Ματζουράνης Γεώργιος και για την Ένωση
Αποστρά-των Αξιωματικών Στρατού, ο Ταμίας του ΤΣ Τχης (ΠΖ)
ε.α. Δαπόντας Σπυρίδων.

8. Κυριακή, 21 Μαϊ 2017: Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των

Ελλήνων του Πόντου: Στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας
της Πόλης μας, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας,
τελέσθηκε, παρουσία των τοπικών Αρχών και αντιπροσωπείας
των Ποντιακών Σωματείων, τελέσθηκε Δοξολογία και, στη συ-
νέχεια Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο της Γενοκτονί-ας
των Ελλήνων του Πόντου (Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ι.), όπου και
κατέθηκαν στεφάνια, με-ταξύ των οποίων και για την ΕΑΑΣ,
από τον Αντδρο του ΤΣ Σχη ε.α. Πετμεζά Βύρωνα.

9.  Πέμπτη, 25 Μαϊ 2017: Εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου:
Την 18.30ω της παραμο-νής τελέσθηκαν στον Ι.Ν.Αναλήψεως
της Πόλης μας η Ακολουθία της Ενάτης του Πάσχα και Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός συνιερουργούντων των Μητροπολιτών
Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου
και Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνατίου. Στη συνέχεια,
έγινε Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την επομένη, ημέρα της
Εορτής, Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, με
πολύ μεγάλη συμμετοχή πιστών και των Πολιτι-κών και Στρα-
τιωτικών Αρχών της Πόλης. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν
πολλά μέλη μας  και ο Πρόεδρος του Παραρτήματός μας
Υποστράτηγος ε.α. Γκουζής Αθανάσιος.

10. Σάββατο, 27 Μαϊ 2017: Μνημόσυνο Υπτγου Δάρα Αντωνίου:

Στον Ιερό Ναό των Α-γίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Πόλης
και με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον αιφνί-διο θάνατο,
την κηδεία και εδώ ταφή του Υποστρατήγου Δάρα Αντωνίου,
τ.ΔντήΔΑΣ/ΓΕΣ και διατελέσαντος Διοικητ. 1ης ΤΑΞΑΣ, τελέσθηκε
μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Στη σύζυγό του
Τιμοθέα και στα παιδιά τους Άννα-Μαρία, Βασίλειο-Δαίδαλο
και Αθα-νασία, εκφράσθηκαν από όλους τους παρευθέντας
ε.ε. και ε.α. συναδέλφους ευχές για τη διατήρηση αιωνίας
της μνήμης του. Ιδιαίτερη τιμητική η παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ
Στρατηγού Αλκιβιάδη Στεφανή. Μετά το μνημόσυνο παρατέθηκε
“καφές” για όλους στη ΛΑΦΒ.

ΒΟΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. 01-01-2017: Ι. Μ. Ναός «Αποστόλου Παύλου». Δοξολογία
για την πρώτη του νέου έτους.

Β. 06-01-2017: Ι.Μ. Ναός «Αποστόλου Παύλου». Θεία
λειτουργία, δοξολογία και αγιασμός των υδάτων.

Γ. 5-2-2017: ΛΑΦ Κορίνθου. Εορτή κοπής βασιλόπιτας
του παραρτήματος της ΕΑΑΣ και της ΣΕΑΝ, παρουσία πολλών
μελών και φίλων του παραρτήματος.

Δ. 17-02-2017: Σχολή Μηχανικού. Τελετή απονομής των
πτυχίων στους αποφοιτούντων Δ.Ε.Α. Μηχανικού και Γεω-
γραφικού της 2016 Ε’  Ε.Σ.Σ.Ο.

Ε. 14-3-2017: Σχολή Μηχανικού. Τελετή παράδοσης -
παραλαβής της Διοικήσεως της ΣΜΧ.

ΣΤ'. 25-03-2017: Ι.Μ. Ναός «Αποστόλου Παύλου». Εορτα-
σμός της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821. Θεία λει-
τουργία, δοξολογία, ομιλία από εκπαιδευτικό. Ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές, καθώς και από τους προέδρους των Εφεδροπολεμικών
οργανώσεων και από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος.
Τέλος ακολούθησε παρέλαση στο κέντρο της πόλεως της
Κορίνθου.

Ζ. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρίσταντο μέλη
και φίλοι του Παραρτήματος.

Η. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν δι-
καιολογητικά για την έκδοση ΔΤ/ ΕΑΑΣ:

(1) Σε πέντε (5) νέα μέλη.
(2) Σε δύο (2) προαιρετικά μέλη
(3) Σε δύο (2) μέλη έγινε αντικατάσταση της παλαιάς.
(4) Σε ένα (1) μέλος αντικατάσταση λόγω προαγωγής.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

•Την 1η Ιαν. 2017, ο Πρόεδρος και ορισμένα μέλη
του παραρτήματος μας, παρευρέθησαν, ύστερα από
πρόσκληση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
στον εορτασμό της 1ης του Νέου Ετους 2017, στην
Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Κοζάνης και στη συνέχεια επισκέφτηκαν
στα γραφεία τους τόσο τον Δήμαρχο, όσο και τον
Περιφερειάρχη, για την ανταλλαγή των καθιερωμένων
ευχών.

•Την 27η Ιαν. 2017, ο Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος,
Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ, στα πλαίσια των εκλογών
της ΕΑΑΣ, επισκέφτηκε το παράρτημα μας στα γραφεία
του, όπου παρουσία συναδέλφων ανέλυσε τα θέματα
που μας απασχολούν και την 7η Φεβ. 2017, ο Ταξχος
ε.α. Χατσίκας Δημήτριος, μέλος της ΕΑΑΣ, για τον
ίδιο λόγο.

• Την 11η Φεβ. 2017, το παράρτημα της ΕΑΑΣ/Ν.
Κοζάνης, πραγματοποίησε στην ΛΑΦΚ την ετήσια χο-
ροεσπερίδα, έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα και
βράβευσε δύο αριστούχους μαθητές– τριες. Την πίτα
ευλόγησε ο Στρατιωτικός Ιερέας πατήρ Αθανάσιος,
και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Στην τελετή παρέ-
στησαν ο Ταξίαρχος Καρατζέτζος Προκόπιος, Διοικητής
της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι
και μέλη των οικογενειών τους, σε συνολικό αριθμό
150 άτομα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, σε κατά
γενική ομολογία ωραία ατμόσφαιρα, γεγονός που
κράτησε μέχρι αργά και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,
με τη συνοδεία της ορχήστρας της ΣΜΣ/ 9ης Μ/Π
ΤΑΞΠΖ.

• Την 18η  Φεβ. 2017, ο Πρόεδρος και αρκετά
μέλη μας παρευρέθησαν, ύστερα από πρόσκληση
του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, στην τελετή επι-
μνημόσυνης δέησης στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο
Κοζάνης, για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ της
ελευθερίας και ανεξαρτησίας της πατρίδας μας,
στους αγώνες του έθνους.

•Την 19η Φεβ. 2017, διεξήχθησαν οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ, όπου στο Πα-
ράρτημά μας προσήλθαν και ψήφισαν τα μέλη μας.

• Την 16η Μαρτ. 2017, ο Πρόεδρος και αρκετά
μέλη του παραρτήματος μας παρευρέθησαν, ύστερα
από πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ,
στην τελετή παράδοσης– παραλαβής της Διοικήσεως,
που πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Μακεδο-
νομάχων», στην Κοζάνη παρουσία θρησκευτικών,
στρατιωτικών, πολιτικών αρχών και φορέων της
πόλης μας.

• Την 25η Μαρτ. 2017, ο Πρόεδρος και αρκετά
μέλη του Παραρτήματος, ύστερα από πρόσκληση
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετείχαν στις
εορταστικές εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επε-
τείου (επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνου από τον Πρόεδρο εκ μέρους της ΕΑΑΣ, αν-
ταλλαγή ευχών – παράθεση καφέ με επίσημους στο
Δημαρχείο Κοζάνης, μαθητική και στρατιωτική παρέ-
λαση, κ.λ.π.)
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Οικονομικά κ.α.

Στον αγώνα για τις ελαφρύνσεις του χρέους η Αθήνα έχει
τώρα στο πλευρό της τόσο το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο, όσο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών βρίσκεται στη δύσκολη
θέση να λάβει δυσάρεστες αποφάσεις πριν τις εθνικές /
ομοσπονδιακές εκλογές”, γράφει η έγκυρη συντηρητική
εφημερίδα “Die Welt” στη ιστοσελίδα της.

•Αλλάζουν τα τέλη κυκλοφορίας;

Aλλαγές στον υπολογισμό των τελών
κυκλοφορίας επεξεργάζεται το

υπουργείο Οικονομικών. 
Λέγεται ότι είναι υπό επεξεργασία

πρόταση για να γίνουν αναλογικότερα,
καθώς θα συνυπολογίζονται τα κυβικά
και η παλαιότητα, ενώ γίνεται προσπά-
θεια να συμπεριληφθεί και η τιμή αγοράς
καθώς και κριτήρια, όπως η ρύπανση.

Να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η
ιστορία με τα τέλη σ’ αυτή την πολύ-
παθη χώρα, όπου για 40 χρόνια τώρα,
κάθε χρόνο αλλάζουν τα τέλη.

Οοικονομολόγος Λαρς
Φελντ, μέλος της

επιτροπής των πέντε σο-
φών της Γερμανίας και
ο Πολ Καζαριάν, ο με-

γαλύτερος Aμερικανός

επενδυτής ελληνικών

ομολόγων, ιδρυτής και

διευθύνων σύμβουλο

της Japonica Partners

υποστηρίζουν ότι το ελ-

ληνικό χρέος έχει υπο-

λογιστεί με λανθασμένο

τρόπο και είναι πολύ μι-

κρότερο από αυτό το

επίσημα υπολογιζόμενο. 

Πολιτική επινόηση χα-

ρακτήρισε τον τρόπο

υπολογισμού του χρέους

ο αμερικανός επενδυτής

και λάθος τρόπο υπο-

λογισμόυ ο Γερμανός σο-

φός.

Και οι δύο υποστήριξαν

ότι ο υπολογισμός δεν
πρέπει να γίνεται πλέον
με βάση την ονομαστική
αξία του δημόσιου χρέ-
ους, αλλά με βάση τη
χρονική αξία των δανείων,
με την οποία λαμβάνονται
υπόψη οι μέχρι τώρα ελα-
φρύνσεις, δηλαδή τα χα-
μηλότερα επιτόκια, η με-
γαλύτερη διάρκεια εξό-
φλησης του χρέους και
η μετάθεση του χρόνου
έναρξης της αποπληρω-
μής των δανείων. 

Οι ομιλίες έλαβαν χώρα
στο Συνέδριο το οποίο
συνδιοργάνωσαν το βρε-
τανικό περιοδικό Econo-
mist και το Ελληνογερ-
μανικό Επιμελητήριο στις

30-5-17 στη Φρανκφούρτη.

•Το ελληνικό χρέος είναι πολύ μικρότερο

Τα στοιχεία για πτώση πωλήσεων σε
γάλα και ψωμί που έδωσε από το

βήμα της γενικής συνέλευσης του Συν-
δέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφί-
μων  ο πρόεδρος, Ευάγγελος Καλούσης,
σοκάρουν. 

Τους δύο πρώτους μήνες του 2017
καταγράφεται πτώση πωλήσεων στα
δύο αυτά βασικά είδη διατροφής από
5%-7%. Σύμφωνα με τον κ. Καλούση η
μειώση των πωλήσεων στις δύο αυτές
κατηγορίες είναι πρωτοφανής και απο-
δίδεται στη μείωση της καταναλωτικής
δύναμης και στην ανάγκη των κατανα-
λωτών να περιορίσουν τις δαπάνες τους
στις απολύτως αναγκαίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι- σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της εταρείας ερευ-
νών IRI, τον Ιανουάριο ο τζίρος από πω-
λήσεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ
υποχώρησε κατά 10%, ενώ την πρώτη
εβδομάδα του Μαρτίου η πτώση
ανήλθε στο 15%, σε σύγκριση με τις αν-
τίστοιχες περσινές περιόδους.

Θα περιμέναμε η εξάπλωση των φαινο-
μένων φτώχειας στα χρόνια των μνη-

μονίων να οδηγούσε σε μείωση των διαζυ-
γίων. Πώς λέμε «κρύο, καιρός για δύο»;
Ετσι και η οικονομική στενότητα να φέρνει
τα ζευγάρια πιο κοντά. Πού να βρεθούν
χρήματα για δύο σπίτια, διατροφή, χώρια
τα έξοδα του διαζυγίου; Κι ακόμα, μπροστά
στις δυσκολίες δεν είναι λογικό η οικογένεια

να συσπειρώνεται;
Αυτό φάνηκε να συμβαίνει τα πρώτα

χρόνια της κρίσης, όταν για πρώτη
φορά το 2010 ανακόπηκε η διαρκής
αυξητική τάση και καταγράφηκαν
13.275 διαζύγια έναντι 13.607 το 2009.
Το 2011 ο αριθμός των διαζυγίων ση-
μείωσε και νέα πτώση, φτάνοντας στις
12.705. Το 2012, όμως, τα διαζύγια
εκτινάχθηκαν στις 14.880, ξεπερνών-
τας ακόμα και τα επίπεδα εποχών σχε-
τικής οικονομικής ευφορίας, όπως το

2006, όταν τα εκδοθέντα διαζύγια έφτασαν
τις 13.218.

Μεταξύ των διαζυγίων κυριαρχούν τα συ-
ναινετικά, ενώ εμφανίζονται συχνά και τα…
εικονικά διαζύγια για οικονομικούς λόγους.
Δηλαδή, όχι για να χωρίσουν οι σύζυγοι,
αλλά για να χωρίσουν… από τα χρέη στην
εφορία ή τις τράπεζες.

•Ανθούν τα «λευκά» διαζύγια 

λόγω οικονομικών λόγων

Oσύγχρονος τρόπος ζωής είναι γεμάτος πίεση, άγχος
και αναρίθμητες υποχρεώσεις για όλους μας, ανεξαρ-

τήτως ηλικίας. Πολλές φορές, ίσως να έχετε παρατηρήσει
πως μετά από μία κοπιαστική ημέρα, πιθανόν να δυσκο-
λεύεστε να θυμηθείτε πληροφορίες όπως αριθμούς τηλε-
φώνων, διευθύνσεις ή ονόματα που συνήθως ήσασταν σε
θέση να ανακαλέσετε κάθε στιγμή, πράγμα το οποίο σας
γεμίζει ανησυχία και δυσαρέσκεια. Παρόλα αυτά,  υπάρχουν
φυσικοί τρόποι που αν τους υιοθετήσουμε μπορούμε να
δώσουμε ένα τονωτικό χάδι στην τόσο περίπλοκη λειτουργία
του πνευματικού μας κόσμου. 

Τσάι φασκόμηλου
Το φασκόμηλο είναι ένα από τα πιο δραστικά βότανα.

Προστατεύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και φέρει αν-
τιμικροβιακές και αντισηπτικές ιδιότητες, φροντίζοντας κα-
τάλληλα τον οργανισμό μας όταν είμαστε άρρωστοι. Πα-
ράλληλα, περιέχει ορισμένες νευροτονωτικές ουσίες οι
οποίες προστατεύουν τα κύτταρα του εγκεφάλου από
φθορά και εκφυλισμό.

Πιπερόριζα (τζίντζερ)
Επιλέξτε το τζίντζερ με την υπέροχη γεύση του για να

αρωματίσετε και να εμπλουτίσετε τη γεύση των αγαπημένων
σας φαγητών. Χρησιμοποιήστε το ωμό στις σαλάτες ή κα-

ταναλώστε το μέσα από ένα ζεστό αφέψημα. Η πιπερόριζα

είναι γνωστή για τις ευεργετικές της ιδιότητες στον οργα-
νισμό, οι οποίες κυρίως οφείλονται στις πολυφαινόλες,
στο κάλιο και τον ψευδάργυρο που περιέχει. Επιπλέον, τα
αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα ευαίσθητα εγκεφαλικά
κύτταρα ενώ προστατεύουν από διάφορες εκφυλιστικές
παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ.

Ξηροί καρποί
Οι ξηροί καρποί είναι μία από τις πιο θρεπτικές αλλά και

από τις πιο παρεξηγημένες τροφές που υπάρχουν. Πλούσιοι
σε «καλά» ω-3 λιπαρά οξέα, φροντίζουν να διατηρούν σε
υψηλά επίπεδα την υγεία του εγκεφάλου μας, οξύνοντας
τις λειτουργίες που σχετίζονται με την μνήμη και την αντί-
ληψη. 

Γλυκάνισος
Αυτό το ιδιαίτερο βότανο με την ασυνήθιστη γεύση και

τις αναρίθμητες ευεργετικές ιδιότητες μπορεί να ενισχύσει
την μνήμη σας για πολύ καιρό. Βράστε 1 λίτρο νερό και
προσθέστε 7 κουταλιές του γλυκού γλυκάνισο. Θερμάνετε
τα υλικά σε χαμηλότερη θερμοκρασία μέχρι το περιεχόμενο
να φτάσει στις 3 κούπες. Έπειτα, στραγγίξτε τα φύλλα και
προσθέτετε τέσσερις κουταλιές της σούπας μέλι. Φυλάξτε
το αφέψημα και καταναλώνετε περίπου 2 κουταλιές της
σούπας καθημερινά, για να ενισχύσετε την μνήμη σας.

Δυναμωτικός χυμός
Όταν περνάτε περιόδους υπό πίεση, φτιάξτε έναν νόστιμο

και θρεπτικό χυμό από γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια και μήλα
σε αναλογία 1:1. Αυτή η πληθώρα βιταμινών, ιχνοστοιχείων
και αντιοξειδωτικών, σίγουρα θα τονώσουν την μνήμη
σας, οξύνοντας την αντίληψή σας και βοηθώντας σας να
συγκεντρώνεστε πιο εύκολα. 

Τέλος, μην ξεχνάτε πως εκτός από αυτές τις φυσικές
θεραπείες που είναι ιδανικές για την εξάσκηση της μνήμης,
μπορούμε να κάνουμε διάφορες πνευματικές ασκήσεις
για να οξύνουμε τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες, όπως
είναι η απομνημόνευση λιστών από αντικείμενα, η επίλυση
σταυρόλεξων και sudoku, το σκάκι και εν γένει οποιαδήποτε
δραστηριότητα ελκύει τον καθένα από εμάς. Γιατί, πραγ-
ματικά η διασκέδαση μπορεί να μας χαρίσει αναρίθμητα
πνευματικά οφέλη.

Ειρήνη Μαθιουδάκη, 
Χημικός- Συγγραφέας

Υγεία

Φυσικές θεραπείες για αψεγάδιαστη μνήμη

•Η ελάφρυνση του χρέους

•Κόβουν ακόμη το ψωμί και το γάλα

τα νοικοκυριά για να τα βγάλουν πέρα
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Ενημέρωση

Αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τοπικά Συμβούλια
ΠΡΟΣ: Άπαντα Παρ/τα ΕΑΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Γραμματεία 
Χαρ. Τρικούπη 18α Αθήνα Τ.Κ:10679
Τηλ.2103633797-FAX:2103621410
Φ.956.4/6/1306
Σ.81

KOIN: ΕΑΑΣ/Γραμματεία-ΚΦ Αθήνα,30 Μαϊ 2017
Συν: τρία(3)

ΘΕΜΑ: Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ
1.  Προκειμένου το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ , που ανέλαβε

τα καθήκοντά του στις 1 Μαϊ 2017, να προβεί στον
διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ), σύμφωνα
με το ΝΔ 1171/72 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
Ν.1911/90), παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα
Μέλη των Παραρτημάτων ώστε, οι επιθυμούντες να
διορισθούν στα ΤΣ των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ, να
υποβάλλουν σχετικές αναφορές.

2. Οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο
μέχρι 23 Ιουνίου 2017, είτε μέσω των Παραρτημάτων
είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ (Χαρ. Τρικούπη 18α, ΤΚ:10679
Aθήνα), με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής
ταχυδρομείου έως και 23 Ιουνίου 2017) ή στο e-mail:
eaasgrammateia@gmail.com με κοινοποίηση στο e-
mail:eaasypopsifts@gmail.com, ενημερώνοντας  ταυ-
τόχρονα στην περίπτωση αυτή και το Παράρτημα στο
οποίο ανήκουν.

3. Επίσης πρέπει να υποβληθεί (ως συνημμένο της
αναφοράς) και Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υπο-
ψηφίου Μέλους, όπως στο συνημμένο έντυπο, συμ-
πληρωμένο σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».

4. Εκ των επιθυμούντων, οι διατελέσαντες με οποι-

αδήποτε ιδιότητα Μέλη, αλλά και τα νυν Μέλη των ΤΣ
των Παραρτημάτων, να υποβάλλουν επίσης αναφορές,
στις οποίες θα περιλάβουν και το χρονικό διάστημα
που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα Τοπικά Συμ-
βούλια.

5. Στο φύλλο εφημερίδος «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», μηνός Μαϊ
2017 θα καταχωρηθεί και σχετική «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ», με
όλες τις παραπάνω πληροφορίες, για την ευρύτερη
δυνατή ενημέρωση των Μελών μας, το δε παρόν έγ-
γραφο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ.

6. Τα Παραρτήματα παρακαλούνται για την άμεση
αποστολή των υποψηφιοτήτων (στην ΕΑΑΣ).

7. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προς
εξασφάλιση της ενημερότητας όλων των Μελών
(Στρατού Ξηράς, ΕΛ.ΑΣ και πρώην Χωροφυλακής) της
περιοχής ευθύνης σας.

Ακριβές Αντίγραφο
Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος
Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.
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Ενημέρωση

•Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΤΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ και Έγκριση
Εντύπου Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου Μέλους Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Ε.Α.Α.Σ. Νομού και Προσωπικής Αναφοράς Υποβολής του.

•Οικονομική Επιτροπή

•Επιτροπή Εκδηλώσεων

•Επιτροπή Ενίσχυσης Αναξιοπαθούντων και Οίκων Ευγηρίας

•Επιτροπή Αγοράς-Πώλησης, Ενοικίασης Ακινήτων 

•Επιτροπή Εκπροσώπησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων Έδρας Ε.Α.Α.Σ. στην

Εταιρεία Δχσης Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύ-
σεις..

•Επιτροπή Καταστροφής Υλικών

•Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Δικτύων

•Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για Κάλυψη Αναγκών Έδρας Ε.Α.Α.Σ.
Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζητήσεως επί του θέματος αποφάσισε ομόφωνα την

έγκριση ανάληψης αρμοδιοτήτων – καθηκόντων από όλα τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως παρακάτω:

Οι νέες επιτροπές της ΕΑΑΣ ανά τομέα εργασίας

1.Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΤΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ και Έγκριση Εντύπου Συ-
νοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου Μέλους Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Α.Α.Σ.
Νομού και Προσωπικής Αναφοράς Υποβολής του.

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΤΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Αστ.Υδντής(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Ντούφας Χρήστος ως Μέλη

2. Οικονομική Επιτροπή
Αντγος(ΤΧ) ε.α. Ροζής Βασίλειος  ως Πρόεδρος
Υπτγο(ΕΜ) ε.α. Δεβούρο Ιωάννη
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο          ως Μέλη

3.Επιτροπή Εκδηλώσεων
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος ως Πρόεδρος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως Μέλη

4.Επιτροπή Ενίσχυσης Αναξιοπαθούντων και Οίκων Ευγηρίας
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Υπτγο(ΕΜ) ε.α. Δεβούρο Ιωάννη
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο                       ως Μέλη

5.Επιτροπή Αγοράς-Πώλησης, Ενοικίασης Ακινήτων
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Αντγος (Δ) ε.α. Θωμάς Καρανίσας
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο                       ως Μέλη

6. Επιτροπή Εκπροσώπησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων Έδρας Ε.Α.Α.Σ. στην Εταιρεία
Δχσης Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

Αντγος(ΠΖ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος    ως Πρόεδρος
Αντγος (Δ) ε.α. Θωμάς Καρανίσας
Ταξχος(ΠΖ) ε.α. Αποστόλης Σακαγιάννης ως Μέλη

7.Επιτροπή Καταστροφής Υλικών
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως Πρόεδρος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
Ταξχος ε.α. Νικολάου Νικόλαος                   ως Μέλη

8.Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Δικτύων
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος

9.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για Κάλυψη Αναγκών Έδρας Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο                       
Αστ.Υδντής(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Ντούφας Χρήστος     ως Μέλη

Η ανάληψη αρμοδιοτήτων – καθηκόντων από όλα τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου αναγκαιεί για τα παρακάτω  : 

α.Συντακτική Επιτροπή  για την έκδοση της Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ».

β.Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών, ο οποίος είναι υπεύθυνος των πάσης φύσεως
συνταξιοδοτικών θεμάτων και ετέρων αιτημάτων των Μελών, επί των οποίων
εισηγείται στη Διοίκηση.

γ.Υπεύθυνος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα
πάσης φύσεως θεμάτων εθιμοτυπίας, για την τήρηση του εορτολογίου, το οποίο
περιλαμβάνει Εθνικές Επετείους, Τοπικές Εορτές, Επετείους Μαχών και εισηγείται για
την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ενώσεως ή των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
αυτής.

δ.Υπευθύνους για τους  Τομείς Τύπου και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της Ε.Α.Α.Σ..

ε.Υπεύθυνος για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ε.Α.Α.Σ..

στ.Υπεύθυνος για τα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Παιδικών Κατασκηνώσεων

ζ.Υπεύθυνος για Διαχείριση Υλικού και Συντηρήσεως Κτηρίων.

η.Τριμελής Επιτροπή Αγοράς και Διαθέσεως Υλικών της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ..

θ.Τριμελής Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των Έργων των

Συμβάσεων.

Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζητήσεως επί του θέματος  αποφασίζει Ομόφωνα
την έγκριση ανάληψης αρμοδιοτήτων – καθηκόντων από όλα τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Δντος Συμβούλου όπως παρακάτω:

α.Για την Συντακτική Επιτροπή  της Εθνικής Ηχούς 
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος και
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως μέλη.

β.Για το Γραφείο Μελετών τα Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Αντγος(Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς 
Σχης(Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος

γ.Για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και του Τομέα Τύπου
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος ως υπεύθυνο του Γρ. Δημοσίων Σχέσεων

και του τομέα τύπου. 
Αντγος(ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως συνεργάτες του υπευθύνου

Δημοσίων σχέσεων.  

δ.Υπεύθυνο Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Α.Σ. 
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος ως υπεύθυνο Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης Ε.Α.Α.Σ. 
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως συνεργάτη του υπευθύνου Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης Ε.Α.Α.Σ. 

ε.Υπεύθυνο για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης

στ.Υπεύθυνο για τα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Παιδικών Κατασκηνώσεων
Αντγος(ΠΒ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος

ζ.Υπεύθυνος για Διαχείριση Υλικού και Συντηρήσεως Κτηρίων
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος

η.Για την Τριμελή Επιτροπή Αγοράς και Διαθέσεως Υλικών της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ.
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως Πρόεδρο και
Ταξχο (ΠΖ) ε.α. Νικολάου Νικόλαο 
Αλχία(ΤΘ) Σπύρου Θωμά ως μέλη

θ.Για την Τριμελή Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
των Έργων των Συμβάσεων.
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος ως Πρόεδρο και
Υπτγο(ΕΜ) ε.α. Δεβούρο Ιωάννη
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο ως μέλη

Ανάληψη Αρμοδιοτήτων – Καθηκόντων από Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.



EΘNIKH HXΩ ΜΑΪΟΣ 201714βιβλιοθήκη

Παρά τήν συνεχιζόμενη κρίση καί
τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν, τά ἐ. ἀ. Στελέχη

μας ἔχουν τό σθένος καί τό κουράγιο νά συγγράφουν
ἀξιόλογα βιβλία καί νά δωρίζουν ἀπό ἕνα ἀντίτυπο στήν
βιβλιοθήκη τῆς Ἑνώσεως. Χαρά τῆς Ε.Α.Α.Σ. καί τιμή νά
φιλοξενεῖ τέτοια ἔργα ὅπως καί
ὑποχρέωσή της νά τά παρου-
σιάζει μέσῳ τῆς Ε. Η. 

Ἔτσι γιά τόν μῆνα αὐτό ἔχουμε
τά παρακάτω:

1. Τό ἔργο: «ΒΟΗΘΗΜΑ –
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ»
τοῦ Στγοῦ ἐ. ἀ. Παδουβᾶ
Κων/νου. Μιά ὁλοκληρωμένη
μελέτη πού ἁφορᾶ στόν τρόπο

διοικήσεως τὼν ὑφισταμένων. Ὁ ρόλος καί οἱ ὑποχρεώσεις
τῶν προϊσταμένων, τά γνωρίσματά τους, τό παράδειγμά
τους πρός μίμηση, ἡ πρωτοβουλία στά καθήκοντά τους
καθώς καί τό ποιά εἶναι τά χρήσιμά τους ἔγγραφα, εἶναι
μερικά στοιχεῖα πού ἀναλύονται στό πόνημα αὐτό.

Τηλ. Συγγραφέα: 210 7235474

2. Τό «ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ» τοῦ Δρ. Σμοκοβίτη Δη-
μητρίου. Ὁ Στγος Σμοκοβίτης
ἐκτός τῶν ἄλλων χρημάτισε καί
καθηγητής στήν Σ.Σ.Ε. στήν Σ. Ι.
στήν Σ.ΕΘ.Α. στά ΤΕΙ Ἀθηνῶν καί
Πειραιῶς. Μέ τό ἔργο του αὐτό
καταπιάνεται μέ τήν κοινωνιο-
λογία στίς Ε.Δ. καθώς καί τήν
Πολεμολογία, μελετᾶ τήν ἔρευνα
στήν Στρατιωτική κοινωνιολογία ἀπό  ἄποψη ἱστορική,
ἀπό οἰκονομική καί τεχνολογική, τόν κοινωνικό χαρακτῆρα
τῶν μονίμων Στελεχῶν καθώς καί τίς πολιτικοστατιωτικές
σχέσεις.

Τηλ. Συγγραφέα: 210 6713902 ἤ 6973374080.

3. Τό: «Βιώματα τῆς Κατοχῆς»
τοῦ Ἄνχη ἐ. ἀ. Τσακπίνη Ἰωάννη.
Ὀ συνάδελφος ἔχει γράψει τά
βιώματά του ὅπως τά ἔζησε
μικρός. Μέ λογοτεχνικό ὕφος
περιγράφει τήν θρησκευτική καί
βουκολική ζωή, τήν φύση, τήν
σχολική ζωή καθώς καί τήν ζωή
τοῦ χθές πού χάθηκε. Ἕνα ἔργο
πού συγκινεῖ ὅλους μας γιατί
ὅλοι μας κάπως ἔτσι ζήσαμε.

Διεύθυνση  Συγγραφέα: Τρα-
πεζοῦντος 4 Ρέθυμνο Κρήτης Τ.Κ. 74 100.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Στήλη τῆς Βιβλιοθήκης εὐχαριστεῖ τόν Ἀνχη ἐ.ἀ.

Γιάγκο Γιάγκου γιατί τήν ἐμπλούτισε μέ ἀριθμό βιβλίων
τοῦ πεθεροῦ του Φούφλια Δημητρίου (Τάξεως 1956 ).

Γράφει ο 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Η στήλη της βιβλιοθήκης

«Το ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ» συγκεφαλαιώνει τα
σύγχρονα πολιτικά, οικονομικά και κοινω-
νικά προβλήματα. Επισημαίνει τις αιτίες
που τα προκαλούν και τις αδυναμίες αν-
τιμετώπισής των στη χώρα μας.

«Η ΔΙΑΘΗΚΗ» κωδικοποιεί τους κανόνες
που εξασφαλίζουν ομαλή ατομική οι-
κογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική
ζωή. 

Κανόνες που έχουν δοκιμασθεί στην
πραγματική ζωή και όχι θεωρητικές από-
ψεις

Αξιοπρόσεκτα νέα βιβλία

Από τον Υποστράτηγο Γεώργιο Αυγερινό
εκδόθηκαν δύο εμβριθώς δομημένα βιβλία.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1) ΜΠΑΛΝΤΑΣ

2) ΠΑΧΝΗ-ΒΙΚΗ

3) ΑΓΕΡ-ΡΗΓΑΣ

4) ΛΟΡΙ-ΤΟ-ΤΙ

5) ΤΣΟΤΡΑ

6) ΝΕΑ-ΖΟΡΟ

7) ΝΕΤ-ΚΟΥΛΟΣ

8) ΕΛΑΦΙ-ΜΕ

9) ΖΗΣΗ-ΡΗΜΑ

10) ΜΗΝ-ΟΧΙ

ΚΑΘΕΤΑ

1) ΜΠΑΛΝΤΕΝΕΖΙ

2) ΠΑΓΟΣ-ΕΛΗ

3) ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

4) ΛΝ-ΙΤΕ-ΦΗΜ

5) ΝΗΡ-ΡΑΚΙ

6) ΗΤΑ-ΡΝ

7) ΑΒΓΟ-ΖΥΜΗ

8) ΣΙΑ-ΠΟΛΕΜΟ

9) ΚΣΤ-ΡΟ-ΑΧ

10) ΓΗ-ΙΚΟΣΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1) Χασάπικο μεγάλο μαχαίρι.

2) Καιρικό φαινόμενο - Γυναικείο όνομα.

3) Μισός ΑΓΕΡΑΣ - Παλιός Βασιλιάς αλλά και φιγούρα 

τράπουλας.

4) Κολοβό ΠΙΛΟΦΟΡΙ - Άρθρο - Ρωτάει περίεργα.

5) Είδος πλόσκας.

6) Μαντάτα - Ήρωας μασκοφόρος.

7) Κανάλι τηλεόρασης - Ανάπηρος.

8) Πανέμορφο θηλαστικό της ζούγκλας - Μιχή ΜΕΡΑ.

9) Η ζωή - Έχει και αυτό φωνή.

10) Άρνηση - Το είπαμε το σαράντα.

ΚΑΘΕΤΑ

1) Ορεινός όγκος Θεσπρωτίας.

2) Είναι κρύος και γλιστράει - Βαλτώδη μέρη.

3)Ποταμός της περιφέρειας Ηπείρου. 

4) ΛΙΝΟ βουβό - Αρχαίος παιάν - ΦΗΜΗ χωρίς τέλος.

5) Ακέφαλος αρχαίος άντρας - Το ούζο αλλιώς.

6) Φωνήεν που χάνει - Αθόρυβο ΡΙΝΙ.

7) Κότες το γεννούν - Χωρίς αυτή ψωμί δεν γίνεται.

8) ΥΙΟΣ &.... επιγραφή

9) Άφωνη ΚΑΣΕΤΑ - Ταλαιπωρούσε τον Δημοσθένη - 

Επιφώνημα πόνου.

10) Την πατάμε - ΕΙΚΟΣΙ χωρίς κεφάλι.

ΛΥΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Το Σταυρόλεξό μας
  1        2       3        4       5       6       7       8        9       10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



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
***

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θ. ΔΗΜΟΥΔΗΣ
Ογκολόγος – Παθολόγος

Προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
και σε Ογκολογικό Κέντρο της Δανίας.

Ειδικευμένος σε παθήσεις μαστού, πεπτικού, πνευμόνων
Ιατρείο Τσιμισκή 109, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 231400 8329 – 697 2244 604

Γιος Αντιστρατήγου ε.α.
***

Απόστρατος Αξιωματικός 
επιθυμεί να αγοράσει από ιδιώτη ανεξάρτητη κατοικία 

ή οροφοδιαμέρισμα 
στην περιοχή του Παπάγου - Χολαργού. 

Τηλ. 6944240791
***

Μεταφραστής (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ)
αναλαμβάνει την μετάφραση κειμένων 
από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά. 

Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας 
και για τις τρεις γλώσσες 

(επίσης υιός αξιωματικού ε.α.).
Τηλ.: 210-6008532 • E-mail: achilakeas@otenet.gr

***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κου)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 
(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων

συγγενών, βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λ.π)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ.: 210 6132022 • Κιν.: 6932065296
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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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
Του Σύλλογου Συζύγων Θανόντων  ΑΞ.Ι.Α. [Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη] 

επί του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 (Κατάργηση Συντάξεων Χηρείας με ηλικιακά κριτήρια)

Στιγμιότυπα από τη συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας στη

πλατεία Κολοκοτρώνη στις 30
Μαΐου  και από την πορεία
που έγινε στη συνεχεια στη
Βουλή, για το άρθρο 12 του
Ν.4387/16, περί κατάργησης
συντάξεων, λόγω χηρείας. Το
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ευχαριστεί τα μέλη
της. για τη συμμετοχή και τη
συμβολή τους στη επιτυχία
της όλης εκδήλωσης.

Στιγμιότυπο από την
εκδήλωση των Απο-

στράτων της ΕΛ.ΑΣ. και
της τέως Χωροφυλα-
κής κατά τον εορτασμό
της προστάτιδας των,
Αγίας Ειρήνης. Ως εκ-
πρόσωπος της ΕΑΑΣ
παρέστη ο πρόεδρός
της.

ΟΣύνδεσμος Αποστράτων Τεχνικού Σώματος (Σ.Α.Α ΤΧ.Σ.) στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Ρηγίλλης) τέλεσε το καθιερωμένο

ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεων των ψυχών των εκλιπόντων
μελών του. Ακολούθησε παράθεση καφέ στη Λ.Α.Ε.Δ. Στη τελετή
παρευρέθηκε σύσσωμη η Ιεραρχία του (ΤΧ) Σώματος και πλήθος
συναδέλφων μετά των οικείων αυτών. Η Ε.Α.Α.Σ. εκπροσωπήθηκε
από τον πρόεδρό της ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και τιμής
στους συναδέλφους του Σώματος, από το οποίο προέρχεται. Ο κ.
Ροζής έδωσε τα συγχαρητήριά του για την άψογη διοργάνωση της
τελετής στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Δημοσιεύουμε στιγμιότυπο από το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας, όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ ως προσκεκλημένος και απεύθυνε χαι-

ρετισμό. 
Οι εντυπώσεις ήταν άριστες ενώ σε

σχέση με τις αντίστοιχες διαδικασίες της
ΕΑΑΣ υπήρχε μικρός σχετικά αριθμός
υποψηφίων. Για τη θέση του Προέδρου
υπήρχε μόνο μια υποψηφιότητα. Εξαι-
ρετικό ήταν και το εορταστικό κλίμα που
επικράτησε.

Την έναρξη των εργασιών του συνε-
δρίου κήρυξε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της
Ε.Α.Α.Σ., την 17η Μαΐου 2017, στη

μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας
στη πλατεία Κολοκοτρώνη και τη πο-
ρεία που ακολούθησε. 

Παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ και
υπό συνεχή βροχή, η Δι-

εύθυνση Ειδικών Δυνάμεων
τέλεσε στις 28 Μαΐου στο μνη-
μείο των Λ.Ο.Κ. στο Καβούρι
Βουλιαγμένης, επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ πεσόντων Κατα-
δρομέων στους Ιερούς του
Έθνους αγώνες, όπου συμ-
μετείχε ο Πρόεδρος κ. Βασίλης
Ροζής εκπροσωπώντας την
Ε.Α.Α.Σ.  –ΑΘΑΝΑΤΟΙ-


