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Παραρτήματα
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Η ΕΑΑΣ αποτίει

φόρο τιμής στους

πεσόντες κατά τη

μάχη του Ρίμινι

Αναγκαία η 

αύξηση της 

αμυντικής ισχύος

της χώρας μας

ΣEΛIΔΑ 

Χρειαζόμαστε μια

εκπαίδευση που

να δίνει σημασία

στην διδασκαλία

της ιστορίας

Μια κακή συμφωνία 
που επιπλέον δεν εφαρμόζεται 

απο την άλλη πλευρά

Τ
ην έναρξη των εντα-

ξιακών διαπραγματεύ-

σεων με τη Βόρεια

Μακεδονία, προτείνει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεση προ-

όδου για τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια

της συμφωνίας με την Ελλάδα για την ονο-

μασία.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, σε συνέντευξη

Τύπου στις Βρυξέλλες, η ύπατη εκπρόσωπος

της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, ανα-

φέρθηκε συγκεκριμένα στην «ιστορική Συμ-

φωνία των Πρεσπών» της Βόρειας Μακεδονίας

με την Ελλάδα, που δίνει τέλος σε «διαφωνίες»

ετών σε ό,τι αφορά την ονομασία και ενισχύει

τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος για τη

Διεύρυνση, τόνισε τη σημασία της «ομόφωνης»

πρότασης του Κολεγίου των Επιτρόπων για

την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σημει-

ώνοντας ειδικά τις συνταγματικές αλλαγές

στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Μακεδονία,

τις οποίες, όπως είπε, αναγνώρισε και η Ελ-

λάδα, υποστηρίζοντας και την ένταξη της

χώρας στο ΝΑΤΟ.

Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι:

Ακόμα δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα

και τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν τα

Σκόπια έτσι ώστε να έχει αναγκασθεί η Αθήνα

να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τη μη

τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών εκ μέ-

ρους των Σκοπίων με δύο αυστηρά διαβήμα-

τά.

Αιτία των διαβημάτων, σύμφωνα με την

εφημερίδα Real News, ήταν το γεγονός ότι η

Βόρεια Μακεδονία συνεχίζει να χρησιμοποιεί

τον Ήλιο της Βεργίνας και τη λέξη «μακεδο-

νικό» στα προϊόντα της. Μάλιστα, για αυτό

το θέμα υπήρξε και συνάντηση του Έλληνα

πρέσβη, Δημήτριου Γιαννακάκη, με τον υπουρ-

γό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νι-

κολά Ντιμιτρόφ.

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτ. από την Ε.Α.Α.Σ

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

Ένωση με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής

Επετείου για την 28η Οκτ.1940, διοργανώνει την 25η

Οκτ. 2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρας 18.00

- 21.30, στο Πολεμικό Μουσείο εορταστική εκδήλωση.

Ομιλήτρια θα είναι η  κ.Ειρήνη  Σαρίογλου, Επίκουρος

Καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου της Πόλης και συνιδρύτρια του

Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.). 

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ για την

συμμετοχή τους, προκειμένου να τιμηθούν οι προγονοί

μας, οι οποίοι με τον άφθαστο Ηρωïσμό τους, ανάγ-

κασαν τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής

να  εκφράσουν τον θαυμασμό τους, για την ανδρεία

τους αλλά και την περιφρόνησή τους προς τον

θάνατο. Ο ηρωïσμός αλλά και η αντίσταση του ελλη-

νικού λαού είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την νικηφόρα

έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Για το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.

Ο πρόεδρος

Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την Ανάδειξη

Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 23 Φεβ. 2020
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EΘNIKH HXΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20192ενημέρωση

1. Το κείμενο να αναφέρε-

ται σε θέμα γενικού ενδια-

φέροντος, να έχει περιορι-

σμένη έκταση, να μην υπερ-

βαίνει τις τετρακόσιες (400)

λέξεις, να είναι σε ηλεκτρο-

νική  μορφή και ουχί δακτυ-

λογραφημένο ή χειρόγραφο.

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. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα

σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δη-

μοσίευση ισχύουν τα εξής:

1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από

τη συντακτική επιτροπή. 

2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

4.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 και σε ψηφιακή μορφή στη διεύ-

θυνση: eaasgrafeiotypou@gmail.com

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 επιτροπή:

Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ

Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ

desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος

Tηλ.: 210 3468268 

Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

Μόλις ενενήντα ημέρες από τις Εθνικές

εκλογές της 7ης Ιουλίου, η χώρα φαί-

νεται να έχει βιώσει καθολικά, συμπυκνωμένο

πολιτικό χρόνο.

Η νέα Κυβέρνηση προσπαθεί ν’ ανταπο-

κριθεί με αμεσότητα στα εσωτερικά θέματα και στο ζήτημα απο-

κατάστασης της εικόνας  της χώρας, σε διεθνές επίπεδο.

Η προοπτική επανεκκίνησης της υγιούς φιλοδοξίας της μεσαίας

τάξης, η πραγματοποίηση επενδύσεων και αντιμετώπιση του

μεταναστευτικού, είναι  τα μεγάλα ζητούμενα.

Είναι πλέον καιρός ν΄ αφυπνιστούμε, να ξεφύγουμε από την

ητοπάθεια  και να αξιοποιήσουμε επιτέλους το επιστημονικό –

παραγωγικό δυναμικό της χώρας, στην Ελληνική  Αμυντική Βιο-

μηχανία. 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης

Βρούτσης, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ALPHA, ανέφερε

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (ηλι-

κιακά κριτήρια, ποσοστό, έτη έγγαμου βίου ότι ένα (1) ποσόν θα

δούν οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του Δημοσίου, όπου θα πε-

ριλαμβάνεται και το 70% και δύο (2) ποσά οι συνταξιούχοι του

ΙΚΑ (ένα με την παλιά σύνταξη και ένα με την διαφορά). Τα ανα-

δρομικά κατατέθηκαν με την σύνταξη Οκτωβρίου.

Η «μάχη των μαχών» για πάνω από 250.000 στελέχη ΕΔ – ΣΑ

σχετικά με το νέο μισθολόγιό τους και τη διεκδίκηση αναδρομικών

δίδεται στις 4 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της

Επικρατείας…Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να γνωμοδοτήσει

οριστικά καθώς ήδη το ΣΤ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας,

έκρινε πως οι διατάξεις του νέου ειδικού μισθολογίου των εν-

στόλων ήταν αντισυνταγματικό. Όμως λόγω μείζονος σπουδαι-

ότητας η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου

με την υπόθεση να συζητείται την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου.

Στην περίπτωση που η Ολομέλεια του ΣτΕ κρίνει αντισυνταγ-

ματικές τις διατάξεις του ν. 4472/2017, σχετικά με την αναμόρφωση

των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων, τις ψήφισε η κυβέρνηση

του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην καταβολή

αναδρομικών τουλάχιστον δύο ετών. Σύμφωνα με νομικές πηγές

η Ολομέλεια του ΣτΕ, έρχεται αντιμέτωπη με δύο ζητήματα:

•Το πρώτο είναι νέο ειδικό μισθολόγιο τους , το οποίο εφαρ-

μόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2017 και

•Το δεύτερο αφορά στην «προσωπική διαφορά» που λαμβάνουν

όσοι αμείβονται με βάση το νέο μισθολόγιο με μικρότερες απο-

δοχές από αυτές που λάμβαναν στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Πιο Συγκεκριμένα:

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι το νέο ειδικό μισθολόγιο

είναι αντισυνταγματικό, τότε οι αποδοχές των ενστόλων θα

πρέπει να αποκατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του

παλαιού νόμου. Με βάση την συγκεκριμένη απόφαση οι εν

ενεργεία στρατιωτικοί, αστυνομικοί. Λιμενικοί και πυροσβέστες,

δικαιούνται αναδρομικά τουλάχιστον για τα έτη 2017 και 2018.

Τα ποσά αυτά είναι σημαντικά, καθώς θα υπολογιστεί η μισθολογική

και βαθμολογική εξέλιξη των ενστόλων.

Εφόσον, η Ολομέλεια του ΣτΕ, κρίνει αντισυνταγματική τη

διάταξη που αφορά στην «προσωπική διαφορά», τότε το Δημόσιο

θα κληθεί να επιστρέψει τα αναδρομικά των ετών 2017 και

2018. Στην περίπτωση αυτή οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και τα

σώματα ασφαλείας, θα λάβουν περίπου τα μισά  αναδρομικά

αυτών που εισέπραξαν τον Δεκέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους η «προσωπική διαφορά» που

προβλέπεται στο νέο ειδικό μισθολόγιο των ενστόλων, αφορά

διατάξεις οι οποίες ήδη έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Στην

περίπτωση που οι διατάξεις του νέου ειδικού μισθολογίου καθώς

και η διάταξη της «προσωπικής διαφοράς» κριθούν αντισυνταγ-

ματικές, από το Ανώτατο Δικαστήριο, τότε το σκηνικό θα αλλάξει

όσον αφορά στις αποδοχές των ενστόλων, ενώ παράλληλα ο

αριθμός των λογαριασμών θα αυξηθεί, γεγονός που θα πρέπει

να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Πηγή: dikastiko.gr.

Ανεξάρτητα από τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με τα

αναδρομικά και τα δημοσιεύματα περί καταβολής εφάπαξ ποσών

σε όλους τους συνταξιούχους, υπενθυμίζεται ότι όλες οι κυβερ-

νήσεις από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, εκτελούν τις αποφάσεις

των δικαστηρίων. Πρόσφατα τόσο ο τέως πρωθυπουργός, κ.

Τσίπρας όσο και ο νυν  κ. Μητσοτάκης, επανέλαβαν με κατηγο-

ρηματικότητα και δεσμεύθηκαν να τις  εφαρμόζουν από τελεσι-

δικίας τους. Συνεπώς, αναμένεται με βεβαιότητα να επαναληφθεί

το (άλλωστε και μονίμως επαναλαμβανόμενο) φαινόμενο, να

δικαιώνονται αναδρομικών και να εισπράττουν σημαντικά χρηματικά

ποσά, μόνον όσοι (συνταξιούχοι) είχαν καταθέσει αγωγές.

Ενημέρωση της τελευταίας στιγμής.

Δύο χρόνια μετά τη συζήτηση των προσφύγων κατά του

νόμου Κατρούγκαλου το ανώτατο Δικαστήριο  της Χώρας δημο-

σίευσε την  4/10/19 σειρά αποφάσεων με τις οποίες κρίνει αντι-

συνταγματικές βασικές διατάξεις του επίμαχου νόμου.

Κομβικό σημείο των αποφάσεων θεωρείται ότι η ισχύς τους

ξεκινά από τις 4/10/19 ημέρα δημοσίευσής τους και συνεπώς η

πολιτεία θα κληθεί να νομοθετήσει εκ νέου, διαμορφώνοντας

νέο νομοθετικό πλαίσιο με βάση τις Συνταγματικές επιταγές.

-Συνταγματική κρίθηκε η ίδρυση ενιαίου φορέα ΕΦΚΑ για όλους

και η βάση υπολογισμού των συντάξεων στις 31/12/19.

- Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι διατάξεις:

•Τρόπος υπολογισμού εισφορών αυτοαπασχολούμενων κ

ελεύθερων επαγγελματιών.

• Επικουρικές συντάξεις και πλαφόν 1300 ευρώ για ανώτατη

σύνταξη

•Τρόπος υπολογισμού ποσοστού αναπλήρωσης των συν-

τάξεων καθώς είναι εξαιρετικά χαμηλό, ακόμη και για ασφαλι-

σμένους με μακρύ εργασιακό βίο.

Στο επόμενο φύλο της Ε.Η θα παραθέσω εκτενή ενημέρωση.

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

των θανόντων συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Μάρος Αθανάσιος του Δη-

μητρίου. Απεβίωσε στις 28/09/2019 και

ενεταφιάσθη στις 29/09/2019 στο κοιμη-

τήριο Καβάλας.

•Τχης (ΤΧ) ε.α. Μαρίνος Κουτράκης. Απε-

βίωσε στις 16/09/2019 και ενεταφιάσθη

στις 19/09/2019 στο Νέο Κοιμητήριο Βό-

λου.

•Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Φιλάκης  Σταύρος του

Αθανασίου (ΣΣΕ – 1952). Απεβίωσε στις

04/09/2019 και ενεταφιάσθη στις

04/09/2019 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

•Ανθστης (ΤΘ) ε.α. Τουλάκης Γεώργιος του

Χρήστου (ΟΠΥ-ΕΜΘ 1986). Απεβίωσε στις

25/08/2019 και ενεταφιάσθη στις

28/08/2019 στο Κοιμητήριο Λυγαριάς Σερ-

ρών.

•Ανθυπαστυνόμος ε.α. Γιαννάκης Λάμπρος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 15/08/2019 και

ενεταφιάσθη στις 16/08/2019 στο Κοιμη-

τήριο Ιωαννίνων.

•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Ανδρουτσόπουλος Χα-

ράλαμπος του Κωνσταντίνου (ΣΣΕ – 1953).

Απεβίωσε στις 06/09/2019 και ενεταφιάσθη

στις 06/06/2019 στο Κοιμητήριο Αλεξαν-

δρούπολης.

•Άνχης (ΥΠ) ε.α. Γρίλλιας Αθανάσιος του

Ηλία (ΣΜΥ -1953). Απεβίωσε στις 25/08/2019

και ενεταφιάσθη στις 27/08/2019 στο Κοι-

μητήριο Περιστερίου.

•Υπτγος (ΥΠ) ε.α. Ξένος Ιωάννης του Κων-

σταντίνου (ΣΣΕ - 1955). Απεβίωσε στις

24/07/2019 και ενεταφιάσθη στις

26/07/2019 στο Κοιμητήριο Χολαργού.

•Άνχης (ΠΖ) ε.α. Μπλέτσας Ευάγγελος του

Δημητρίου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις 09/09/2019

και ενεταφιάσθη στις 10/09/2019 στο Κοι-

μητήριο Σερρών.

•Σχης (ΤΧ) ε.α. Καραγεωργάκης Γεώργιος

του Μιχαήλ (ΣΑΤΕΣ - 1953). Απεβίωσε στις

31/07/2019 και ενεταφιάσθη στις

01/08/2019 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Σχισμένος Μαρίνος. Απε-

βίωσε στις 31/07/2019 και ενεταφιάσθη

στις 01/08/2019 στο Κοιμητήριο Ζωγρά-

φου.

•Ταξχος (ΥΠ) ε.α. Αβουτζής Ιωάννης του

Κωνσταντίνου (ΣΣΕ - 1962). Απεβίωσε στις

24/07/2019 και ενεταφιάσθη στις

25/07/2019 στο Κοιμητήριο Σερβίων Κοζά-

νης.

•Σχης (ΕΜ) ε.α. Κοσμίδης Κωνσταντίνος

του Ιωάννη (ΣΣΕ - 1976). Απεβίωσε στις

21/08/2019 και ενεταφιάσθη στις

22/08/2019 στο Κοιμητήριο Σιάτιστας Κο-

ζάνης.

•Ανθρχος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Σταυρόπουλος Γεώρ-

γιος του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις

01/08/2019 και ενεταφιάσθη στις

02/08/2019 στο Κοιμητήριο Άκοβα Άργους.

•Αστυνόμος Α’ ΕΛ-ΑΣ Διαμαντόπουλος Ευ-

στάθιος   του Δημητρίου. Απεβίωσε στις

30/07/2019 και ενεταφιάσθη στις

31/07/2019 στο Κοιμητήριο Αρχαίες Κλεωνές

Κορινθίας.

•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αδαμόπουλος Αδάμ του

Δημητρίου (ΣΣΕ - 1948). Απεβίωσε στις

13/08/2019 και ενεταφιάσθη στις

14/08/2019 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

•Άνχης (ΠΒ) ε.α. Στρατογιάννης Γρηγόρης

του Δημητρίου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις

14/08/2019 και ενεταφιάσθη στις

16/08/2019 στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

•Τχης (ΤΧ) ε.α. Παρμαξής Ιωάννης  του

Σωτήρη (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις 29/07/2019

και ενεταφιάσθη στις 31/07/2019 στο Κοι-

μητήριο Μελισσίου 

Ν. Πέλλης.

•Λγος (ΤΧ) ε.α. Φραγκουλίδης Ιωάννης  του

Αναστασίου (ΣΣΕ - 1953). Απεβίωσε στις

11/09/2019 και ενεταφιάσθη στις

12/09/2019 στο Κοιμητήριο Θεσσαλονίκης.

•Ταξχος (ΤΘ) ε.α. Θεοχαρίδης Δημήτριος 

του Αθανασίου (ΣΣΕ - 1977). Απεβίωσε στις

26/07/2019 και ενεταφιάσθη στις

29/07/2019 στο Κοιμητήριο Θεσσαλονίκης

•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Ζιώρης Ελευθέριος του

Ηλία (ΣΣΕ - 1956). Απεβίωσε στις 06/05/2019

και ενεταφιάσθη στις 08/05/2019 στο Κοι-

μητήριο Βύρωνα.

•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Σαβράμης Ευάγγελος

του Άγγελου (ΣΣΕ - 1949). Απεβίωσε στις

20/09/2019 και ενεταφιάσθη στις

24/09/2019 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Σαρδέλλης Δημήτριος

του Ταξιάρχη (ΣΣΕ - 1954). Απεβίωσε στις

19/09/2019 και ενεταφιάσθη στις

21/09/2019 στο Κοιμητήριο Παπάγου.



EΘNIKH HXΩΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 3 ενημέρωση

ενημέρωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού

(Ε.Α.Α.Σ.) κατά την Συνεδρίαση της 4ης Οκτ 2019, αφού έλαβε

υπ’ όψιν: 

α. Το ΝΔ 1171/72 αρθρ. 5 (ΦΕΚ.82/2 Ιουλ.72.τ.Α’)

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

γ. Την υπ’ αριθ. Φ.954.4/4/982059/Σ.2212 /2 Μαΐου

2017/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ που κοινοποιεί την απόφαση του κ. ΥΕΘΑ

(ΦΕΚ.201/ 28 Απριλίου 2017 τ. ΥΟΔΔ), σύμφωνα με την οποία

η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2020 .

δ. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Φ.950 / 22 / 210497/ Σ.3417 /

2-10-1991 Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών

Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ.838/1991 τ. Β’) περί

«Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών του Στρατού

Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο 3, οι εκλογές διενεργούνται

δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του

Δ.Σ. και προκηρύσσονται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν

από την ημερομηνία διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη

του Δ.Σ. 

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

σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς

βαθμών Αντιστρατήγου ή Υποστρατήγου. 

στ. Το άρθρο μόνο της Φ.950/10/36613 (ΦΕΚ.514/92.τ.Β’)

σύμφωνα με το οποίο οι εκλογές διενεργούνται δύο τουλάχιστον

μήνες πριν την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Τα άρθρα 1 και 2 του Φ.959.4/18/560212 /Σ.1457

(ΦΕΚ.368/2003. Τ.Β’) περί συνθέσεως του Δ.Σ /ΕΑΑΣ και Δι-

καιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι) η. Την  Υπουργική Απόφαση

ΦΕΚ 810/14 Ιουνίου 2005 (Τεύχος Δεύτερο). 

Αποφάσισε Ομόφωνα

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού

Συμβουλίου την 20η Νοε 2019 και διεξαγωγή αυτών την 23η

Φεβ 2020 , ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξιω-

ματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα

Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ.ως Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθο-

ριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72 και δια-

θέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως. Οι υποψήφιοι θα

πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο

Αττικής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συνοδευόμενες

από φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος Ε.Α.Α.Σ., από τους

υποψηφίους στον Διευθύνοντα Σύμβουλοτης Ενώσεως από

της προκηρύξεως μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2020, καθημερινώς

(πλην Τετάρτης) από 10:00 έως και 13:00. Η ανωτέρω ημερο-

μηνία είναι καταληκτική. Σχετικό έντυπο θα διατίθεται στους

ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα της

Ε.Α.Α.Σ. (όπως το συνημμένο υπόδειγμα). Υποβολή υποψη-

φιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου,

δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ. 

Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

την 22η Ιαν 2020, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων

της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής και θα κοινοποιηθεί

ευρέως με κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο. Σε περίπτωση

που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων,

τότε ματαιώνονται οι εκλογές και προκηρύσσονται εκ νέου

εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

υποψηφιοτήτων. 

Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο

αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη

θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χωριστά τα

ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο για

οποιαδήποτε ως ανωτέρω θέση με αλφαβητική σειρά. 

Το υπό εκλογήν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως είναι

11μελές, ήτοι: 

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

β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς 

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

(ΕΛ.ΑΣ. σήμερα) 

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

Δικαστικό Σώμα

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

Οικονομικό Σώμα 

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

οιοδήποτε Όπλο – Σώμα

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

της επανεκλογής των. 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι ως Τακτικά

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

της Ενώσεως (άνδρες και γυναίκες). Απόστρατοι Αξιωματικοί,

μη εγγεγραμμένοι ως Μέλη της Ενώσεως και οι οποίοι

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, μπορούν

να πράξουν αυτό εφ’ όσον εγγραφούν μέχρι την προηγουμένη

ημέρα προκήρυξης των εκλογών (19η Νοε 2019).

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι ως Τακτικά

και Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. – άνδρες και γυναίκες – εφ’

όσον διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως. 

Κάθε ψηφοφόρος αφού λάβει από την Εφορευτική Επιτροπή

το ψηφοδέλτιο, σημειώνει με ένα (1) σταυρό τους υποψήφιους

για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου – από έναν

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

τους υποψηφίους για τη θέση των Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου. 

Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό είναι άκυρο. 

Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους του ενός (1) σταυρού

στη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, είναι άκυρο για το

τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου. 

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους των τεσσάρων (4)

σταυρών στο τμήμα για τα Μέλη του ΔΣ, είναι άκυρο για το

τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου. 

Η Ψηφοφορία είναι μυστική και για

την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελ-

τίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ..

Όσοι δεν έχουν Δελτίο ταυτότητας

της Ε.Α.Α.Σ. και επιθυμούν να λάβουν

μέρος στην εκλογική διαδικασία, θα

πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά

έκδοσης ταυτότητας μέχρι την προ-

ηγουμένη της ημερομηνίας προκή-

ρυξης των εκλογών (δηλαδή μέχρι

19 Νοε 2019). 

Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφο-

ρίας βρίσκονται μακράν του τόπου

μονίμου κατοικίας των, συνεπώς του

Παραρτήματος στο οποίο είναι εγγε-

γραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με

Υπεύθυνη Δήλωση, στο πλησιέστερο

Εκλογικό τμήμα της περιοχής που βρί-

σκονται την ημέρα των εκλογών. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα

τα εκλογικά τμήματα την αυτή ημέρα

και ώρες.

Οι εκλογές διενεργούνται από Κεν-

τρική Επιτροπή (πενταμελή) και Εφο-

ρευτικές Επιτροπές κατά τόπους  ,με

μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ.. 

Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών

ορίζονται δια κληρώσεως μεταξύ των

μελών της Ενώσεως, προτεινομένων

από τους Συνδέσμους Αποστράτων

Αξιωματικών των τάξεων της Σ.Σ.Ε.

(Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) και

του Σ.Α.Α.Υ.Σ. (Συνδέσμου Αποστράτων

Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Στρα-

τού). Πέραν τούτων, οποιοδήποτε μέ-

λος της Ε.Α.Α.Σ. δύναται να υποβάλει

αίτηση συμμετοχής απ’ ευθείας στην

Ε.Α.Α.Σ. ή στο Παράρτημα, το οποίο

ανήκει, από 12 Δεκ 2019 μέχρι 17 Ιαν

2020. 

Στα Μέλη των Εφορευτικών επι-

τροπών θα καταβληθεί αποζημίωση

(70,00Ευρώ). 

Η υποβολή υποψηφιότητας απο-

κλείει την συμμετοχή στις παραπάνω επιτροπές. Επίσης όσοι

δεν έχουν Δελτίο Ταυτότητας δεν μπορούν να είναι Μέλη

Εφορευτικών Επιτροπών. 

Από τότε που θα ανακηρυχθούν από το Δ.Σ. οι υποψηφιότητες

και μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβ 2020, οι υποψήφιοι δύνανται,

εφόσον επιθυμούν, να επισκέπτονται τα Παραρτήματα – ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες – κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

του υποψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του Παραρτήματος,

για την ακριβή ώρα επίσκεψης. Τα Παραρτήματα θα πρέπει να

αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεών

τους για την επίσκεψη. Επίσης κατά την παρουσία του

υποψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρίσταται τουλά-

χιστον ένα μέλος του Τ.Σ.. 

Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται να

λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ.. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν πρόσφατη φωτογραφία

τους και περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα ή/και σχετικό

κείμενο μέχρι 800 λέξεις, προκειμένου να δημοσιευθούν στο

υπό έκδοση φύλλο της Εφημερίδας της Ενώσεως, «Εθνική

Ηχώ» (Ε.Η.), εφόσον το επιθυμούν, και όχι αργότερα από την

24η Ιανουαρίου 2020. 

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

της Ε.Α.Α.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. (δ. σχετ.) να εκ-

πληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να συμμετάσχουν

στις εκλογές της 23ης Φεβ.2020, αποδεικνύοντας το «ΙΣΧΥΣ

ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ». 

Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την Ανάδειξη

Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 23 Φεβ. 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα: .....................................* (Βαθμός - Όπλο ή Σώμα)

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

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

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

δηλώνω συμμετοχή

στις αρχαιρεσίες της 23ης Φεβρουαρίου 2020 προς ανάδειξη των μελών του

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

Ø στις λοιπές): 

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

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

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

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

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

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

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι:

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

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

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

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

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

Συνημμένα: 

Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ΕΑΑΣ

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

     Ο Δηλών - Η Δηλούσα       

    (Υπογραφή) 
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Φέρεται σε γνώση των μελών

της ΕΑΑΣ, ότι στις 25 Σε-

πτεμβρίου ο Πρόεδρος και μέλη

του ΔΣ/ ΕΑΑΣ, επισκέφθηκαν τον

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας  κ.

Αλκιβιάδη Στεφανή στον οποίο

εξέθεσαν τα θέματα που απα-

σχολούν το μείζον μέρος των μελών

της Ενώσεως όπως παρακάτω :

•Οικονομικού –Ασφαλιστικού Ενδια-

φέροντος  (ΜΤΣ-Κατανομή Πόρων-Επι-

στροφές Αναδρομικών-ΕΑΣ-Ν. Κατρούγ-

καλου -Στρατιωτικές Λέσχες κ.α.)

•Νομικού Ενδιαφέροντος (Δικαστικές

Διενέξεις – Εφαρμογή Δικαστικών Απο-

φάσεων κ.α.)

•Διάφορα Σημαντικά Θέματα

(ΝΙΜΙΤΣ – ΑΟΟΑ-ΟΣΜΑΕΣ – Θητεία

–Στράτευση Γυναικών κ.α.

Με ευχαρίστηση διαπιστώσαμε

ότι οι θέσεις της ΕΑΑΣ είναι περίπου

ταυτόσημες με του κ. Υφυπουρ-

γού και λόγω των προσφάτων κα-

θηκόντων του, ήταν ενήμερος και γνώ-

στης των θεμάτων που του ετέθησαν

και μετά από σχετική συζήτηση, μας

ενημέρωσε πως στα πλαίσια των αρ-

μοδιοτήτων και δυνατοτήτων του θα

προβεί σε όσες παρεμβάσεις θα απαι-

τηθούν για την επίλυση και άμβλυνση

των. 

Εκ του ΔΣ της ΕΑΑΣ

ενημέρωση

Το ΔΣ της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-

ματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), τιμά και  σέ-

βεται τους συναδέλφους που προέρχονται

από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

(ΣΜΥ), αναγνωρίζοντας την ισότιμη συ-

νεισφορά τους στους αγώνες της πατρί-

δας.

Με αφορμή το γεγονός ότι  ζητήθηκαν

απόψεις από τα Γενικά Επιτελεία (Γ.Ε) των

Κλάδων, σχετικά με την δημιουργία Σώ-

ματος Υπαξιωματικών, η Ένωση δηλώνει

κατ’ αρχήν την αντίθεση της σε αυτό !

Υπογραμμίζει τη θέση της υπέρ της κι-

νητικότητας μεταξύ των στελεχών, ανε-

ξάρτητα της προέλευσης τους. 

Οι θέσεις αυτές, εκφράσθηκαν στη χθε-

σινή (25/9/19) συνάντηση του ΔΣ/ΕΑΑΣ

με τον  ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. Με

ευχαρίστηση διαπιστώσαμε ότι και οι δικές

του απόψεις ταυτίζονται περίπου, με τις

θέσεις της Ένωσης.

Ασφαλώς υπάρχει ανάγκη αναμόρφω-

σης του συστήματος στελέχωσης και εξέ-

λιξης των ε.ε συναδέλφων και μάλιστα

με αναβάθμιση των προερχόμενων από

ΣΜΥ και των αντίστοιχων Σχολών των άλ-

λων Κλάδων. Για τους συναδέλφους των

κατηγοριών αυτών ο κ. Υφυπουργός δε-

σμεύτηκε προσωπικά να αναπτύξει πρω-

τοβουλίες, ώστε το πτυχίο της ΣΜΥ και

των αντίστοιχων Σχολών των άλλων Κλά-

δων, να αποτελεί αναγνωρισμένο  τίτλο

για την υποδοχή των κατόχων τους, σε

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπι-

στημιακά προγράμματα.

Στο βαθμό δε, που για λόγους ουσια-

στικής ενίσχυσης της Εθνικής Άμυνας

απαιτηθεί  η ανάγκη  περιορισμού και όχι

αποκλεισμού της κινητικότητας μεταξύ

των στελεχών, ο κ. Υφυπουργός δεσμεύ-

τηκε ότι αυτό θα γίνει για το μέλλον με

αξιοκρατική ακριβοδικία χωρίς ποτέ να

θιγούν κεκτημένα δικαιώματα συναδέλ-

φων. 

Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Φέρεται σε γνώση των μελών

της ΕΑΑΣ ότι, στις 24 Νοεμ-

βρίου 2019 ημέρα Κυριακή και

ώρα 10.30’, θα τελεσθεί για πρώ-

τη φορά Επιμνημόσυνος Δέηση,

για τα Πεσόντα – Εκλιπόντα Στε-

λέχη του Στρατού Ξηράς, στον

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου,

στη Βασ. Σοφίας 41 και Πλουτάρχου 1

(Δίπλα στη Βρετανική Πρεσβεία).

Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση, θα

πραγματοποιηθεί  κατάθεση στε-

φάνου στο Μνημείο «Απτέρου

Νίκης» (παραπλεύρως της ΛΑΕΔ)

και εν συνέχεια προσφορά καφέ

στην αίθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» στη

ΛΑΕΔ .

Παρακαλούνται τα μέλη της

ΕΑΑΣ για την καθολική συμμετοχή στην

παραπάνω εκδήλωση.

Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ

Είναι γνωστά τα χρονίζοντα προβλή-

ματα πού αντιμετωπίζουν οι συνά-

δελφοι, αναφορικά με τη λειτουργία

του ΟΣΜΑΕΣ και του ΑΟΟΑ. 

Το ΔΣ της Ένωσης Αποστράτων Αξιών

Στρατού (ΕΑΑΣ), κατά την επίσκεψή του

στον ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή την

Τετάρτη, 25/9/2019, έθεσε με ιδιαίτερη

επιμονή τα σχετικά ζητήματα, σε μία

προσπάθεια αναζήτησης λύσης στα δια-

φαινόμενα αδιέξοδα.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη υπογράμμιση

η τελμάτωση της λειτουργίας, των ανα-

φερόμενων οργανισμών.

Η ΕΑΑΣ έχει ασχοληθεί διεξοδικά με

το θέμα, ιδιαίτερα με την νομοθετική

πρωτοβουλία μετάπτωσης του ΟΣΜΑΕΣ

σε άλλο νομικό καθεστώς (Υπ. Οικονο-

μικών), οι ακριβείς συνέπειες του γεγο-

νότος αυτού, δεν έχουν χαρτογραφηθεί

πλήρως.

Στις διάφορες επαφές και συζητήσεις

επί του θέματος ,τέθηκε το ζήτημα της

μη ώριμης κατάστασης  για την αλλαγή

καθεστώτος ,σε όλα τα πεδία.

Αποφασίστηκε, με εντολή του αρμό-

διου Υπουργού Άμυνας, η παράταση

λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ, με το σημερινό

καθεστώς, για ένα ακόμη έτος. Ευελπι-

στούμε ότι στην διάρκεια του έτους,

θα καταστεί δυνατή αφ' ενός μεν η κα-

ταγραφή όλων των συνεπειών και πα-

ρενεργειών της μετάπτωσης, αφετέρου

δε, οι πιθανές και πρόσφορες ενέργειες

αντιμετώπισης τους, ώστε να μείνουν

για τα μέλη μας, μόνο πιθανά οφέλη

από την αλλαγή αυτή.

Δυστυχώς ο ΑΟΟΑ, παρά τα πολλά

χρόνια λειτουργίας του, δημιούργησε

και ολοκλήρωσε μόνο ένα οικιστικό

έργο, ισόχρονα με την ίδρυσή του.

Το αποτέλεσμα είναι αντιληπτό από

όλους. Μεγάλος αριθμός συναδέλφων

έχει εγκλωβιστεί, περιμένοντας μάταια

την εξυπηρέτησή του, είτε με διαμέρι-

σμα, είτε με δάνειο. Τα πράγματα είναι

σε τόσο κρίσιμο σημείο, ώστε είτε θα

αρχίσει να εκπληρώνει τον ιδρυτικό του

σκοπό, είτε θα πρέπει να σταματήσει

την λειτουργία του και να τεθεί σε κα-

θεστώς εκκαθάρισης.

Διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση την

πλήρη ενημέρωση του κ. ΥΦΕΘΑ, σχετικά

με τα προβλήματα λειτουργίας των

αναφερόμενων οργανισμών.

Παρασχέθηκε η διαβεβαίωση ότι η

αναζήτηση λύσεων για τους οργανι-

σμούς και κυρίως για τον ΑΟΟΑ, θα

αποτελέσει ένα από τους βασικούς στό-

χους του, κατά την ενάσκηση των κα-

θηκόντων του στο Υπουργείο.

Σε ότι μας αφορά, έχουμε εγκύψει

στα σοβαρά προβλήματα και επεξερ-

γαζόμαστε λύσεις και προτάσεις. Προς

την κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητη

η δραστηριοποίηση όλων και ιδιαίτερα

των μελών των Οργανισμών.

O Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Ιωάννης Δεβούρος

Eπίσκεψη στον Υφυπουργό Εθνικής

Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΟΟΑ - ΟΣΜΑΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αφ' ης στιγμής η συμφωνία έχει κυ-

ρωθεί από τα δύο Κοινοβούλια, το πρό-

βλημα έγκειται όχι στην εφαρμογή της

αλλά ακριβώς στο ότι δεν εφαρμόζε-

ται».

Έχουμε δηλαδή μια, κατά τη γνώμη

μας ήδη κακή συμφωνία, η οποία επι-

πλέον δεν εφαρμόζεται από την πλευρά

των γειτόνων. 

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει πλέ-

ον να επιχειρήσει το οξύμωρο και ταυ-

τόχρονα  αντιφατικό πολύ δύσκολο

έργο, έλεος,  δηλαδή να πείσει τους

γείτονες, ώστε να αποδεχθούν τους

όρους βορειομακεδονική γλώσσα  και

βορειομακεδονική εθνότητα που κατά

την γνώμη μας εδώ που έφτασαν τα

πράγματα , δεν έχουν λόγο να πειστούν.

Μόνος ίσως τρόπος το μπλοκάρισμα

των διαπραγματεύσεων , για μη τήρηση

της συμφωνίας.

Η πίεση των Γερμανών...και άλλων

θα είναι αφόρητη, αλλά ίσως να είναι η

μόνη μας ευκαιρία.

Περιμένουμε.

Μια κακή συμφωνία 

που επιπλέον δεν

εφαρμόζεται απο 

την άλλη πλευρά
Συνέχεια από τη σελίδα 1



EΘNIKH HXΩΙΟΥΝΙΟΣ 2019 5 ενημέρωση
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για να ξεφύγουμε

λίγο από την θλι-

βερή επικαιρότητα,

τα οικονομικά και

τους πολιτικούς, προτείνω σαν θέμα ένα

είδος τέχνης, που εκτίθεται σε ένα πρωτό-

τυπο και σχετικά θλιβερό περιβάλλον η αξία

της όμως είναι μοναδική και διαχρονική.

Πέρα από την κλασσική χρήση ενός νε-

κροταφείου, πόσοι από εμάς το έχουμε επι-

σκεφθεί, σαν χώρο τέχνης ή μουσείο σύγ-

χρονων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, αν-

τίληψη που δεν είναι διαδομένη στην χώρα

μας.

Στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών, θα γνωρίσετε

από κοντά ορισμένα από τα ομορφότερα

έργα γλυπτικής, της σύγχρονης

Ελλάδας. Τα περισσότερα

έργα, είναι έργα Τηνιακών μαρ-

μαρογλυπτών με πιο συνηθι-

σμένο τύπο μνημείων, της επι-

τύμβιες στήλες.

Ανάμεσα τους βρίσκεται και

η περίφημη «κοιμωμένη» του

γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, ένα

ιδιαίτερο ταφικό μνημείο, που

αποτελεί την τελευταία κα-

τοικία της 18χρονής Σούλας

Αφεντάκη. Πέθανε το 1873

από φυματίωση. Κόρη επιφανούς οικογενείας

της Κιμώλου το νεκρό της σώμα ενταφιά-

στηκε κάτω από ένα εξαίσιο όσο και παρά-

ξενο γλυπτό.

Όταν ο Γ. Χαλεπάς φιλοτεχνούσε το άγαλ-

μα, εθεωρείτο από πολλούς, διαταραγμένη

ψυχικά προσωπικότητα. Η ομορφιά και η

γαλήνη του προσώπου της, με τα λυτά

μαλλιά της, στο προσκέφαλο, το μισο-κα-

θισμένο κορμί της και τα ανήσυχα ελαφρώς

διπλωμένα πόδια της, θαυμάζονται από

τους επισκέπτες του κοιμητηριού.

Οι πτυχώσεις του σεντονιού, ολοκληρώ-

νουν την φυσική πλαστικότητα, που θέλησε

να δώσει ο καλλιτέχνης στο έργο του. 

Με αφορμή αρχιερατικό μνημόσυνο για

τα 100 χρόνια από τον θάνατο της Σοφίας

Αφεντάκη, τον Δεκέμβρη του 1973, ο Π.

Παλαιολόγος είχε γράψει στην εφημερίδα

“ΒΗΜΑ”. «Αγέραστη μένει η κοιμωμένη. Δεν

αφυπνίζεται, αλλά και δεν γερνά! Λυτρωτικό

μάρμαρο, προστατεύει τον ύπνο και την

νεότητα της κόρης. Κόρη στα 118 της».

Καλά το είπε ο ποιητής :«Όποιον αγαπάει

ο Θεός πεθαίνει νέος. 

Τα νιάτα της μαρμάρωσε ο καλλιτέχνης

και, νεκρός αυτός, παρατείνει την ξένη νε-

ότητα όσο παρατείνεται η ζωή του μάρμα-

ρου».

Ο Χαλεπάς θεωρώ ότι ήταν ιδιόρρυθμος

χαρακτήρας και προχωρημένο πνεύμα για

την εποχή και το περιβάλλον που ζούσε.

Ήταν γόνος οικογενείας φημισμένων Τηνίων

μαρμαρογλυπτών. Ο πατέρας του Ιωάννης

και ο θείος του είχαν μεγάλη οικογενειακή

επιχείρηση μαρμαρογλυπτικής, με παραρ-

τήματα στο Βουκουρέστι, την Σμύρνη και

τον Πειραιά. Ο Γιαννούλης είχε έφεση στην

μαρμαρογλυπτική. Από το 1869 έως το

1872 μαθήτευσε στο Σχολείον των Τεχνών

(το μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή καλών τεχνών).

Τελείωσε επίσης, με υποτροφία του Πα-

νελλήνιου Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου,

την ακαδημία καλών τεχνών του Μονάχου. 

Το χειμώνα του 1877 προς 1878 ο Χαλεπάς

έπαθε νευρικό κλονισμό, χωρίς κανένα προ-

φανή λόγο, άρχισε να καταστρέφει

τα έργα του, ενώ επιχείρησε κατ’

επανάληψη να αυτοκτονήσει. Σή-

μερα γνωρίζουμε ότι τα αίτια της

ψυχασθένειας του ήταν η τελει-

ομανία, η υπερκόπωση από την

αδιάκοπη εργασία και ένας ατυχής έρωτας

για μια νεαρά συμπατριώτισσα του, που

την ζήτησε σε γάμο και οι γονείς της αρνή-

θηκαν. Η αυταρχική μητέρα του, θεώρησε

ότι αυτό που τον “τρελαίνει” είναι η γλυπτική,

ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μόνο

η γλυπτική θα μπορούσε να τον γλιτώσει

και να του προσφέρει διέξοδο.

Του απαγόρευσε αυστηρά να ασκεί την

τέχνη του. Τον πήγαινε στο εξωτερικό αλλά

βελτίωση δεν είδαν.

Δέκα χρόνια βολόδερνε στην Τήνο, απο-

πειράθηκε να αυτοκτονήσει και αργότερα

τον έκλεισαν, για 16 χρόνια, στο ψυχιατρείο

Κέρκυρας. Εκεί χωρίς φάρμακα, μέσα στη

βρώμα, δεμένος με αλυσίδες και πρόβλημα

να μην είχε θα αποκτούσε!

Όταν πέθανε ο πατέρας

του, η μάνα του τον ξανα-

πήρε στην Τήνο, ήταν πια

51 ετών.

Η γριά μάνα συνέχισε να

του απαγορεύει κάθε επαφή

με το μάρμαρο και την γλυ-

πτική. Είχε πετάξει τα έργα

του στο υπόγειο, που το

κρατεί κλειδωμένο.

Μερικές φορές τον έπιανε

να φτιάχνει μερικά προπλά-

σματα κρυφά και του τα έσπαγε!

Ο Μπάρμπα Γιάννης, έτσι τον φώναζαν,

είχε γίνει ο τρελός του χωριού!! Έγινε νε-

ροκουβαλητής, οι χωριανοί του, του έδιναν

τις κατσίκες του να τις βοσκήσει, τα παιδία

τον κορόιδευαν και αυτός περιφερόταν κου-

ρελής, μαζεύοντας από κάτω γόπες, για να

τις καπνίσει!.

Τα βράδια γύριζε στο σπίτι, καθόταν αμί-

λητος σε μια γωνία, για να μην τον μαλώσει

η γριά μάνα του.

Η Αθήνα τον έχει ξεχάσει, το καλλιτεχνικό

του έργου τελείωσε πρόωρα;

Και γίνεται το θαύμα!

Το 1916 η μάνα του πεθαίνει. Τότε ο

65χρονός Γιαννούλης κάνει το απίστευτο

δεν ακολουθεί την κηδεία της μάνας του,

αλλά ανοίγει το υπόγειο και αρχίζει να δου-

λεύει. Τα μέσα που διέθετε ήταν παντελώς

πρωτόγονα και το επαρχιακό περιβάλλον

εχθρικό προς κάθε αλαφροΐσκιωτο, αλλά

εκείνος με το πείσμα άρχισε να δημιουργεί.

Οι χωριανοί το θεώρησαν ως την αναμε-

νόμενη αντίδραση ενός τρελού, δεν ήταν

όμως έτσι.

Η καταπιεσμένη τέχνη του, εκρήγνυται!.

Μέσα σε λίγους μήνες είχε επανέλθει

πλήρως! Η σμίλη του αρχίζει να βγάζει και

πάλι αριστουργήματα και μάλιστα με μια

εντελώς νέα τεχνοτροπία.

Το φαινόμενο μοναδικό, 40 χρόνια δεν

δούλεψε την τέχνη του, δεν ενημερώθηκε

για τις εξελίξεις και ξαφνικά αναδύθηκε ένας

Καινούργιος Καλλιτέχνης, λες και φοιτούσε

σε ένα δίκοπο εσωτερικό σχολείο!

Από τα 65 του χρόνια, έως τα 84 που πέ-

θανε, έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά από αρι-

στουργήματα. (Αθήνα 15 Σεπ 1938).

Αυτά είναι η ιστορία του Μπάρμπα Γιάννη,

του Γιαννούλη Χαλεπά του πλέον διακεκρι-

μένου γλύπτη της νεότερης Ελλάδας με

ζωή σαν μυθιστόρημα ανάμεσα στην τρέλα

την εξαθλίωση και τον θρίαμβο.

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ήταν και παραμένει

μια κορυφαία μορφή στην νεότερη Ελληνική

Τέχνη.

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Το χρονογράφημά μας

Περί Τέχνης

Προς: Τα Μέλη ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου

Αξιότιμα Μέλη

Ο σύλλογος στην προσπάθεια του να βοηθήσει τα μέλη ΟΣΜΑΕΣ για την πώληση των

οικοπέδων στην περιοχή Παξιμάδα Καρύστου μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με υποψήφιους

επενδυτές διαπιστώσαμε ότι στο εγχείρημα υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στο γεγονός ότι οι εν-

διαφερόμενοι απαιτούν τα οικόπεδα να υπάρχουν σε ενιαίο χώρο σε επαφή μεταξύ τους και

όχι διάσπαρτα.

Μετά την τελευταία διαπραγμάτευση διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών

εστιάζεται στις παρακάτω περιοχές όπως: Περιοχή 1 (ΟΤ) : 1, 96, 97,98, 99, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, Περιοχή 2 (ΟΤ) : 118, 119, 123, 124, 125, Περιοχή 3 (ΟΤ):

174,175,176,177,178, Περιοχή 4 (ΟΤ): 179, 180, 181, 182, 193, Περιοχή 5 (ΟΤ) : 186, 187, 188,

189,190,191,192,195,196,210,211,212, Περιοχή 6 (ΟΤ) : 200, 201,204, 205, 206, 207, 213,

Περιοχή 7 (ΟΤ): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, στις οποίες σύμφωνα με πρόταση

τους οι τιμές θα είναι από 80.000 – 100.000€. 
Αν η τιμή σας ικανοποιεί παρακαλούμε να μας στείλετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στη δι-

εύθυνση που αναγράφεται ώστε να συγκεντρώσουμε τα απαιτούμενα στοιχεία και ανάλογα να

ενημερώσουμε την μεσολαβούσα εταιρία για να προχωρήσουν ή όχι σε επί πλέον συζητήσεις

Οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι διαπραγματεύσιμες και με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ

ικανοποιητικές και ανάλογα με τη θέση και τη διαμόρφωση του εδάφους υπάρχει το ενδεχόμενο

να είναι και 100.000€.
Εφόσον απαντήσετε θετικά με την υπεύθυνη δήλωση θα σας γίνει συγκεκριμένη οικονομική

πρόταση και εναπόκειται σε εσάς να την αποδεχθείτε ή να την απορίψετε. Η χρονική δέσμευση

σας ορίζεται σε επτά μήνες εντός των οποίων δεν θα υπάρχει δυνατότητα να πωλήσετε σε

άλλο αγοραστή το οικόπεδο.

Η απάντηση σας με την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιέλθει στον σύλλογο στην

παραπάνω διεύθυνση του συλλόγου ή ηλεκτρονικά στο email : sylosmaeskar@gmail.com το

αργότερο μέχρι 20 Οκτωβρίου 2019. Τηλέφωνα επικοινωνίας όπως αναγράφονται παρακάτω.

Για άλλη μία φορά ο σύλλογος επισημαίνει ότι ο ρόλος του δεν είναι μεσιτικός αλλά η παροχή

βοήθειας στους επιθυμούντες να πωλήσουν το οικόπεδο τους

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019                           

Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχαήλ Σταματογιαννάκης            Μιχαήλ Γρατσίας             Γαρεφαλάκης Ιωάννη

Πρόεδρος                          Αντιπρόεδρος         Ταμίας

(6946-379306)                      (210-6000487)                      (210-6515701)                                       

Καράπατσας Παναγιώτης

Μέλος

(210-6009859)

Προς Σύλλογο οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου

Λέσχη Αξιωματικών, Λάσκου 62, Πλατεία 

Αγίου Γεωργίου, Παπάγου, ΤΚ 15669

Υπεύθυνη Δήλωση

Του/Της.................................................................Αριθ.ΟΤ...............Αριθ.Οικ.............

(αν υπάρχει δεύτερο)                     Αριθ.ΟΤ...............Αριθ.Οικ.............

Με την παρούσα δήλωση επιβεβαιώνω ότι είμαι ιδιοκτήτης του παραπάνω

οικοπέδου στην περιοχή ΟΣΜΑΕΣ Παξιμάδα στην Κάρυστο και επιθυμώ να το

πουλήσω εφόσον η τιμή που θα μου προσφερθεί θα είναι άνω των 80.000€. Με
την παρούσα δήλωση δεσμεύομαι για επτά μήνες να μη πουλήσω σε τρίτους το

οικόπεδο μου. Μετά την παρέλευση των επτά μηνών, 30 Απριλίου 2020, εφόσον

δεν έχει επιτευχθεί συγκεκριμένη συμφωνία και δεν έχει ορισθεί το ποσό που έχω

εγγράφως αποδεχτεί, αποδεσμεύομαι τη παρούσας δήλωσης μου.

Επίσης εξουσιοδοτώ τον σύλλογο να παραχωρήσει τα προσωπικά μου στοιχεία

που αναγράφω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα και στοιχεία οικοπέδου)

στην εταιρία που εκπροσωπεί τους επενδυτές και προωθεί τη διαδικασία του

επενδυτικού σχεδίου. Στη συνέχεια η εταιρία επιθυμώ να επικοινωνεί μαζί μου για

τις απαιτούμενες διαδικασίες μεταβίβασης

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Οδός........................................

Αριθ........................

Περιοχή......................................

ΤΚ............................

Τηλ. Σταθερό..................................

Τηλ.Κινητό.......................................

Ημερομηνία:

Ο/η δηλ....

Διεύθυνση Αποστολής  

Σύλλογο οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου

Λέσχη Αξιωματικών, Λάσκου 62, Πλατεία 

Αγίου Γεωργίου, Παπάγου, ΤΚ 15669

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
(Λέσχη Αξιωματικών,Λάσκου 62,Πλατεία Αγίου Γεωργίου,ΤΚ 15669,Παπάγου)



EΘNIKH HXΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20196βήμα

-Σήμερα έχουμε μία νέα Κυβέρνηση, πιστεύω

με άτομα ως επί το πλείστον άξια της Ελληνικής

κοινωνίας, οι οποίοι καλούνται πλέον να επι-

λύσουν τα τεράστια πρβλήματα της χώρας

μας σε διάφορους τομείς.

-Δυστυχώς όλη αυτή η τραγική σημερινή

κατάσταση της Χώρας μας, συντελέστηκε, με

δόρυ την δήθεν πρόοδο και εξέλιξη από τους

προοδευτικούς για την διάσωση της Ελλάδος,

από την οικονομική καταστροφή.

-Το θέμα μας όμως σήμερα δεν είναι οικο-

νομικό, για το οποίο χιλιάδες νοήμονες Έλληνες

αναφέρθηκαν και με προτάσεις ακόμη, τι μέλλει

γενέσθαι. Το θέμα μας είναι από τα πολλά

άλλα, είναι η Αμυντική ενίσχυση της χώρας

μας. Η νέα Κυβέρνηση πρέπει, παραδειγματι-

ζόμεμη από τα εγκληματικά λάθη του παρελ-

θόντος, να επαναχαράξει τον τομέα της Εθνικής

Άμυνας της χώρας μας, σε ότι αφορά τις Ένο-

πλες Δυνάμεις. 

-Ενέργειες πολλών κυβερνήσεων του πα-

ρελθόντος, οι οποίες με  ατυχέστατους Υπουρ-

γούς Εθνικής Άμυνας, εδημιούργησαν πολύ

σοβαρά προβλήματα,  στο τελευταίο προπύργιο

του Ελληνικού λαού, την Ελπίδα και την Ασπίδα

αυτού, δηλαδή τις Ένοπλες Δυνάμεις.  

- Να σκεφτεί κανείς μόνον ότι, στο παρελθόν

ένας αλήστου μνήμης τότε Υπουργός, ένας

κομματικός τοποτηρητής μίας παραπαίουσας

Κυβέρνησης, αντί να συμβουλευθεί το εξαίρετο

Στρατιωτικό Επιτελείο που είχε, τι έκαμε; ακρι-

βώς το αντίθετο. Δηλαδή! χωρίς ίχνος λογικής,

αυτοσεβασμού στις αρχές και αξίες που πρέπει

να διέπουν έναν Υπουργό, αποστράτευσε εκ-

δικητικά, άστοχα, άκαιρα και επικίνδυνα, ολό-

κληρη την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με

Σταλινικές Διαδικασίες, ήτοι σε χρόνο ρεκόρ

αποστράτευσε 16 Στρατηγούς, ότι καλύτερο

είχαν να παρουσιάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Έτσι! λοιπόν χάθηκε η συνέχεια και, συνέπεια

των Ενόπλων Δυνάμεων,για αρκετό χρόνο.

-Σήμερα αναδύεται καυτό το πρόβλημα της

συμπεριφοράς  αυτής. Σήμερα ο Ελληνικός

Λαός ανησυχεί, από την εξελισσόμενη κατά-

σταση στην περιοχή μας.

- Όπως! Μας επισημαίνει ο εξαίρετος από

πάσης πλευράς ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ, ωρίμασε και πρέπει

να λάβει σάρκα και οστά, ο Στρατιωτικός άξονας

ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΙΓΥΠΤΟΥ- ΚΥΠΡΟΣ- ΙΣΡΑΗΛ, πριν η

Τουρκία επεκταθεί στα πρώην Οθωμανικά εδά-

φη. Είναι εμφανείς πλέον οι σκοποί και τα

οράματά τις, για την επανίδρυση μετά από

100 χρόνια, την πάλαι ποτέ Οθωμανική Αυτο-

κρατορία, στα εδάφη της Βαλκανικής, την

Μέση και εγγύς Ανατολή, στην Αίγυπτο και την

Λιβύη.

-Βέβαια! Υπάρχουν τα λοιπά μικρά όμορα

κράτη, τα οποία εμφανώς ή κρυφίως διεκδικούν

και αυτά εδάφη της Ελληνικής Επικράτειας.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, για να μην βρεθούμε

στην δυσάρεστη περίπτωση, “Δρυός πεσούσης

πας ανήρ ξυλεύεται”.

-Επειδή εξωτερική πολιτική χωρίς ισχυρές

Ένοπλες Δυνάμεις, ομοιάζει με ορχήστρα χωρίς

μουσικά όργανα και επειδή η πατρίδα μας έχει,

σε μόνιμη βάση , μία εχθρική γειτονική χώρα,

η οποία επιβουλεύεται τα από αιώνων Ελληνικά

εδάφη μας, Πρέπει! δυστυχώς να είμαστε

πάντα έτοιμη και με το όπλο παραπόδα, για

κάθε ενδεχόμενο.

- Ο Παναγιώτης Κονδύλης, ένα από τα λαμ-

πρότερα, φωτεινά και διορατικά μυαλά, δυ-

στυχώς πέθανε σε ηλικία 55 ετών, έλεγε: Η

Ευρωπαϊκή Ένωση(προ παντός τα ισχυρότερα

μέλη της), μη μπορώντας να δώσει στην Τουρ-

κία, όλα όσα επιθυμεί, θα επιδιώξει να την κα-

τευνάσει με Ελληνικά έξοδα, πιέζοντας την

Ελλάδα να δεχθεί, τις Τουρκικές Αξιώσεις, στο

Αιγαίο και την Κύπρο. Αναλύοντας δε ευρέως

το πρόβλημα κατέληξε στο συμπέρασμα, μόνο

εάν υπάρξει στην Ελλάδα Πολιτική σύμπνοια,

σοβαρή εξωτερική πολιτική και ενίσχυση της

άμυνας με κάθε τρόπο, τότε μόνο υπάρχει ελ-

πίδα. Βέβαια! αυτό για να επιτευχθεί, απαιτείται

Ηράκλειος Άθλος, για τον οποίο πολύ φοβούμαι,

η Ελληνική κοινωνία, έτσι όπως είναι, δεν δια-

θέτει τα ανάλογα κότσια.

-Φοβούμεθα ότι η Ελλάδα μεταβάλλεται

σταθερά, σε κράτος με περιορισμένα κυριαρχικά

δικαιώματα  και η στάση της γίνεται όλο και

περισσότερο παθητική. Σε κρίσιμες δε κατα-

στάσεις, επαφίεται στην Διπλωματία, στο διε-

θνές δίκαιο, στο δίκαιο της θαλάσσης, στο

διεθνές δικαστήριο, στον Ο.Η.Ε. Η Συμπεριφορά

όμως της Τουρκίας ομοιάζει με αυτήν του ΧΙΤ-

ΛΕΡ, προ του Β! Π. Π. Αδιαφόρησε τότε εκείνος,

για τις αποφάσεις και υποδείξεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, συνάπτοντας ταυτόχρονα με την

Σοβιετική Ένωση και σύμφωνο μη επιθέσεως(

σύμφωνο Μολότοφ- Ριμπερτρόφ), στη συνέχεια

με τα γνωστά αποτελέσματα του Β! Π. Π. Έτσι

και σήμερα η Τουρκία, αδιαφορώντας για τις

καταδικαστικές αποφάσεις και τις υποδείξεις

του Ο.Η.Ε. “Παράνομης κατάληψης και κατοχής

εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας”. Η Τουρ-

κία συνεχίζει να αδιαφορεί εδώ και 40 χρόνια,

διατηρώντας Στρατό κατοχής, στην Κυπριακή

Δημοκρατία και δεν την κουνάει κανείς. Εδώ

εφαρμόζεται το δίκαιο του ισχυρού όπως του

ΧΙΤΛΕΡ. Ταυτόχρονα και εδώ έχουμε μία εξο-

πλιστική και λοιπή συνεργασία με την σημερινή

Ρωσία. Άραγε σύμπτωσης ή Καμπάνες πολέμου;  

Προτάσεις:

- Αναγνωρίζοντας,με τα παραπάνω  εκτιμη-

θέντα, την αναγκαιότητα πλέον,της ενίσχυσης

της Άμυνας της χώρας μας και το Τι μέλει γε-

νέσθαι! Παραθέτω στην συνέχεια, κατά την

γνώμη μου, ενέργειες για την βοήθεια και

συμπαράσταση, στις Ένοπλες μας Δυνάμεις,

τα παρακάτω:

α. Την Δημιουργία ταμείου των Ενόπλων

Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας, διαχειριζόμενο από επίλεκτους

εθελοντές Οικονομολόγους, νομικούς και Απο-

στράτους αξιωματικούς. Απευθυνόμενος σε

όλους τους Έλληνες εσωτερικού και εξωτε-

ρικού, σε συλλόγους και οργανώσεις, ακόμη

και σε Φιλελληνικές οργανώσεις, για την ενί-

σχυση της Άμυνας της Χώρας.

β. Την επανοργάνωση των Στρατιωτικών Ερ-

γοστασίων Πολεμικού Υλικού, ενδύσεως και

υποδήσεως, με βασικό προσωπικό τους μεγά-

λης πλέον ηλικίας οπλίτες. Την δημιουργία

πολεμικής Βιομηχανίας στην χώρα μας, με

διάφορες διευκολύνσεις, για να μπορούν να

επιβιώσουν.    

γ. Την αύξηση της θητείας, τουλάχιστον σε

18 μήνες ανδρών και γιατί όχι την υποχρέωση

των γυναικών σε 12 μήνες. Κατάταξη υποχρε-

ωτική στην ηλικία των 18 ετών. . Υπ’ όψιν στις

Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, οι άνδρες υπη-

ρετούν 36 μήνες και οι γυναίκες 24 μήνες. 

-Πιστεύω απόλυτα με αυτόν τον τρόπο οι

νέοι μας θα εισέλθουν στην κοινωνία πιο

ισχυροί και η παραβατικότητα αυτών θα πε-

ριορισθεί στο ελάχιστον.

δ. Κυρία προσπάθεια των Γενικών Επιτελείων

στην Εκπαίδευση και στις ασκήσεις του προ-

σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον

έφεδρο Δεκανέα μέχρι τον Επιθεωρητή Στρατού,

όλοι στο πεδίο ασκήσεων και εκπαιδεύσεως.

Με κυρία προσπάθεια την εκπαίδευση των

Στελεχών και των οπλιτών, για να είναι ανά

πάσα στιγμή εκπαιδευμένο το Στράτευμα και

το σπουδαιότερο να διαθέτει εκπαιδευμένη

εφεδρεία, που είναι βασική ανάγκη στην Άμυνα

της Χώρας, όποτε και οπουδήποτε χρειασθεί.

-Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό από την

πολιτεία και από όλους ότι, ο Στρατιωτικός

δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, αλλά Δημόσιος

Λειτουργός, με τις ανάλογες υποχρεώσεις και

τα δικαιώματα.

-Λέει ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: «Δύο πράγματα πρέπει

να διακρίνουν τον τίμιο πολίτη, το εν είναι,

όταν ευρίσκεται στην εξουσία, να διατηρεί την

δόξα και την υπεροχή της πατρίδος του ˙ το

έτερον είναι ότι ανά πάσαν στιγμήν, εις οιαν-

δήποτε πράξιν της ζωής του, να φροντίζει δια

το καλόν της Πατρίδος του».

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε.
1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού

που αφορά στην βράβευση αριστούχων μα-

θητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, ότι

θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της

Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 28 Οκτ 2019, τα στοιχεία

των αριστούχων μαθητών της Β και Γ΄ Λυκείου,

τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προ-

χωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για

την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου πο-

σού.

2. Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει

ορισθεί ο βαθμός 18,1.

3. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν

τα παρακάτω:

α.Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

β.Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.

γ.Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δι-

καιούχου.

δ.Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού

βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δι-

καιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή

του πλήρους ΙΒΑΝ.

ε.Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα

για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου

για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό,

στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λο-

γαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

στ.Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας,

ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την

διάρκεια του Σχολικού έτους 2018 – 19.  

4.Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύ-

θυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμ-

πρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

5. Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει

μόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και

ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δε-

δομένων.

6. Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών,

αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται

σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για

την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα

ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους

στην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του

αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη

ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει

αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑΤΟΣ.   

7. Στην περίπτωση μη ύπαρξης αριστούχων

μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019,

να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφορά

από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

8. Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β’

Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς,

έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του

σχολικού έτους 2018-2019, να υποβληθεί και

Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

9. Το ΓΕΣ έχει πρόθεση  τους μαθητές της Β’

Λυκείου, των μελών της ΕΑΑΣ του σχολικού

έτους 2018 – 2019 να καταβάλει κάθε δυνατή

προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων προ-

κειμένου να τους επιβραβεύσει . 

10. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των

Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και

Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα

της Ε.Α.Α.Σ.

11. Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των

δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο

να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πα-

τρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται

για το σχολικό έτος 2018-19).  

12. Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο

«Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση

Μαθητή».

13.Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή

των παραπάνω.

Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής

Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος

Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών 

Σχολικού Έτους 2018-2019



EΘNIKH HXΩΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 7 βήμα

Με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α’}

επήλθαν σημαντικές μεταβολές και δημιουργήθηκαν εκ-

κρεμότητες, οι περισσότερες εις βάρος των συνταξιούχων

στρατιωτικών. 

Συγκεκριμένα, η σύνταξη καθορίστηκε ότι αποτελείται από

δύο μέρη, ήτοι την εθνική σταθερού ποσού ανάλογου με τα

έτη υπηρεσίας {ασφαλιστικά} και την ανταποδοτική προσδιο-

ρισμένου του ποσού της ως ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών. 

Παρά την ρητή και σαφή διάταξη του Κώδικα Πολιτικών και

Στρατιωτικών Συντάξεων {άρθρο 66  Π.Δ.169/2007 – ΦΕΚ 210

Α’}, που καθορίζει την υποχρεωτική έκδοση και χορήγηση

ανάλογων συνταξιοδοτικών πράξεων, αυτό, μέχρι σήμερα,

δεν έχει πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα οι παλαιοί συνταξι-

ούχοι-απόστρατοι αξιωματικοί να μην γνωρίζουν με ποια

ακριβώς οικονομικά στοιχεία υπολογίστηκε η χορηγούμενη

από 1.1.2019 σύνταξή τους. 

Με την υπ’ αριθμόν 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικά και συ-

νεπώς ανίσχυρες να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των παρ. 1

του άρθρου 11 του νόμου 3865/2010 {ΦΕΚ 120 Α’} και 13 του

άρθρου 2 του νόμου 4002/2011 {ΦΕΚ 180 Α’} με τις οποίες

αρχικά είχαν επιβληθεί η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

{Ε.Α.Σ.} και στην συνέχεια αυξήθηκαν οι συντελεστές, οι οποίοι

τελικά καθορίστηκαν και ισχύουν από 3% έως 14% για το ποσό

της σύνταξης, που υπερβαίνει τα 1.400€. 

Μέχρι σήμερα, η Διοίκηση, το Υπουργείο Οικονομικών, παρά

την ρητή και σαφή συνταγματική επιταγή “η διοίκηση έχει

υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις”

{παρ. 5 άρθρου 95} δεν έχει συμμορφωθεί με συνέπεια η ει-

σφορά αυτή να ισχύει και να παρακρατείται από τους συνταξι-

ούχους με άγνωστο για τον καθένα μας συντελεστή, δεδομένου

ότι από 1.1.2019 δεν μας έχουν κοινοποιηθεί τόσον συνταξιο-

δοτήσεις πράξεις όσον και μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα

της σύνταξής μας. 

Τον μήνα Μάιο του έτους 2017 ψηφίστηκε ο νόμος 4472/2017

{ΦΕΚ 74 Α’} τα άρθρα του οποίου από 123 έως 127 αποτελούν

το λεγόμενο Ειδικό Μισθολόγιο των Στρατιωτικών, του οποίου

οι οποιοσδήποτε μεταβολές δεν έχουν ουδεμία επίδραση στις

συντάξιμες αποδοχές των αποστράτων αξιωματικών με συνέπεια

την έμμεση κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 34 του Κώδικα

Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, διάταξη η οποία

καθορίζει και προβλέπει την αλληλεξάρτηση της σχέσης των

αποδοχών των εν ενεργεία και αποστράτων. 

Η παραπάνω μεταβολή σε συνδυασμό με την υπαγωγή και

των στρατιωτικών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

{ΕΦΚΑ}, η οποία έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αυξημένοι

κίνδυνοι για τη ζωή τους και την σωματική τους ακεραιότητα,

αλλά και την αναγνώριση της εθνικής σημασίας της αποστολής,

που επιτελούν {ΣτΕ 2192/2014} προϋποθέσεις, τις οποίες ο

κοινός νομοθέτης διαχρονικά επεφύλαξε και καθόρισε την ιδι-

αίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση αυτών. 

Η ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση των

στρατιωτικών χρονολογείται και ισχύει επάνω από ενάμιση

αιώνα, ήτοι από το έτος 1852, όταν εκδόθηκε η πρώτος

γενικός νόμος περί συντάξεων και αφορούσε αποκλειστικά τις

στρατιωτικές συντάξεις. Ο νόμος αυτός ήταν ο ΣΕ’/ 19.8.1852. 

Είναι γνωστόν, ότι η σύνταξη αποτελεί το μέσον καταπολέ-

μησης τη φτώχειας των ηλικιωμένων-συνταξιούχων και απο-

σκοπεί στην εξασφάλιση εντός επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης,

το οποίον πρέπει να διατηρείται σε εγγύτητα με το επίπεδο

διαβίωσης των εν ενεργεία-υπηρεσία συναδέλφων τους. Αυτό

συνεπάγεται την άμεση σχέση, αλληλεξάρτηση και συμπόρευση

των αποδοχών συντάξιμων και των σε ενέργεια, όπως καθορί-

ζεται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. 

Μετά τα παραπάνω και προς αφ’ ενός μεν βελτίωση της

θέσης των αποστράτων αξιωματικών αφ’ ετέρου δε επούλωση

πληγών του παρελθόντος π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι όπως με την

έκδοση του νέου ασφαλιστικού νόμου αντιμετωπισθούν οι

στρεβλώσεις, που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4387/2016

με την πρόβλεψη των παρακάτω θεμάτων. 

Την έκδοση και ανάρτηση των εκκρεμών από έτους και

πλέον συνταξιοδοτικών πράξεων για τις χορηγούμενες από

1.1.2019 συντάξεις στους παλαιούς συνταξιούχους {πορισματικό

έγγραφο από 24.6.2019 ΣτΠ}.

Την συμμόρφωση προς τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις

των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, ήτοι Συμβουλίου της

Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Την επανασύνδεση και αλληλεξάρτηση της σχέση των απο-

δοχών των εν ενεργεία στελεχών και συντάξιμων .

Οι προαναφερόμενες προτάσεις είναι σύμφωνες αφ’ ενός

μεν με τις συνταγματικές αρχές, που διέπουν την συνταξιοδό-

τηση, ήτοι της αναλογικότητας {παρ. 1 άρθρου 25}, της κοι-

νωνικής αλληλεγγύης {παρ. 4 άρθρου 25} και της ισότητας

συμμετοχής {παρ. 5 άρθρου 4}, αφ’ ετέρου δε με τα πορίσματα

των κατά καιρούς σχετικών “επιτροπών σοφών”. 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Ανέκαθεν τα ανθρώπινα επιτεύγματα-δημιουργήματα δε γί-

νονταν χωρίς ελαττώματα και παραλείψεις. Όμως, οι δημι-

ουργοί (με το γρήγορο και καθαρό μυαλό) ως και πλήθη

άλλων ανθρώπων του μόχθου, αναζήτησαν και αναζητούν

διαχρονικά στιγμές  ευτυχίας σε αυτά, παρακάμπτοντας  τα

ελαττώματα και τις ατέλειες τους. Ιδιαίτερα τα επίπονα δημι-

ουργήματα του μόχθου των αρίστων, που στόχευσαν και στο-

χεύουν  στην τελειότητα μέσα από την  ανταγωνιστική ευγενή

άμιλλα, διαχέουν κοινωνική και εθνική περηφάνια και χαρά

ακατάπαυστα, παρά το ότι , κατά κανόνα, έχουν και αυτά

ελαττώματα και ατέλειες. 

Οι κάθε είδους στόχοι της επιθυμητής τελειότητας προσεγ-

γίζονται και ολοκληρώνονται όχι μόνο λόγω του επιπέδου και

της επάρκειας των γνώσεων και δεξιοτήτων αρίστων, αλλά

και κατά τις επακόλουθες εφαρμογές στην πράξη, δηλαδή,

αφού δοκιμαστεί η λειτουργικότητα  των θεωρητικών επιτευγ-

μάτων της  αριστείας.

Με άλλους λόγους, η αριστεία χωρίς την επαλήθευση της

επακόλουθης λειτουργικότητας (σύνηθες φαινόμενο της σύγ-

χρονης μη ολιστικής παιδείας, που παρέχει μόρφωση χωρίς

δοκιμή λειτουργικότητας), δε μπορεί να φέρει ή έστω να προ-

σεγγίσει την τελειότητα, οι οποία  χρειάζεται πολυμερή  μόχθο

(πνευματικό, ψυχικό, σωματικό) σε θεωρητικό και πρακτικό

στάδιο.

Ο πολυμερής και επίπονος προσωπικός μόχθος (κυρίως των

αρίστων), αυτονόητα δεν είναι προνόμιο των οποιωνδήποτε

κοινωνικών στρωμάτων και δε  διευρύνει τις κοινωνικές ανισό-

τητες σε βάρος των συλλογικών δικαιωμάτων, του κοινωνικού

συμφέροντος και της ανάπτυξης, επομένως, η αριστεία είναι

συμβατή (δε συναντά εμπόδια) και απαραίτητη σε όλες τις εκ-

φάνσεις της ζωής, όπως στη Βιομηχανία, στην ιατρική έρευνα,

στην άμυνα, στη Δημόσια Διοίκηση κ.α. 

Ακόμη, είναι ουτοπία να θεωρείται ότι η αριστεία παραπέμπει

στον ατομικισμό και στον αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού μέσα

από την επακόλουθη λειτουργικότητα παρέχονται ευκαιρίες

σε όλους (όχι μόνο στους αρίστους ) να αναδείξουν ή εφαρ-

μόσουν  κοινωνικές χρήσιμες καινοτομίες, αναπτύσσοντας τον

ευγενή ανταγωνισμό και τις μακροπρόθεσμες συλλογικές συ-

νεργασίες μεταξύ των πληθυσμών. 

Άλλωστε, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα δεν εν-

τοπίστηκε μια εναλλακτική μορφή του ρόλου που επιτελεί η

αριστεία στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι (για να μειωθεί η

αίγλη της ), έστω  και  με καταβολή άλλου είδους ατομικού ή

ομαδικού μόχθου είτε αιματηρών και μη θυσιών. Η αριστεία

του μόχθου παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη  ως αναγκαιότητα

για την ικανοποίηση υψηλών στόχων χάριν των κοινωνικών

αναγκών, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση ότι είναι και αυτή

«πατέρας της φήμης»! 

Επομένως, κάθε προσπάθεια (όπως έγινε από την προηγού-

μενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) απαξίωσης και υποβάθμισης της αρι-

στείας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι κατακριτέα , ανούσια

και επιζήμια εθνικά, διότι διαμορφώνεται μια νέα ιδεολογία

της εξίσωσης προς τα απύθμενα και παντελώς ανερμάτιστα

χαμηλά πνευματικά, ηθικά και σωματικά επίπεδα, όπου οι κοι-

νωνικές αντιστάσεις ενάντια στην ισοπέδωση εκμηδενίζονται.

Στο χώρο εκείνο δεν υπάρχουν κίνητρα διάκρισης, ενώ η δε-

σπόζουσα εκεί χειραγωγημένη και απαξιωμένη κοινωνία γίνεται

αυτοδίκαια εμπόδιο στον οποιονδήποτε αποτολμήσει να δια-

κριθεί.

Απομένουν να εγγραφούν στη συνείδηση των ανθρώπων οι

θεωρητικές και πρακτικές έννοιες συλλογικότητας και ευημερίας

που περιέχονται στα κάθε είδους  θεωρητικά και πρακτικά

ολοκληρωμένα επιτεύγματα της αριστείας, απαλλαγμένες από

τις σκόπιμες αρνητικές αμφιβολίες και άλλα αρνητικά στερεότυπα

με προέλευση από πηγές των  ακραίων μορφών του εγωιστικού

ατομικισμού, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της αναξιοκρατίας,

του νεποτισμού κ.ά., που διαδίδονται  και προβληματίζουν

τους αφελείς.

Γένοιτο!

Επισημάνσεις επί της θεωρητικής 

και πρακτικής αριστείας του μόχθου 
Γράφει ο

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

«Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ»:

(Ο μόχθος , καθώς λένε, 

είναι ο πατέρας της φήμης).

Την 16η Αυγούστου 2019,  στο χωριό Σκουτάρι της Λακωνικής

Μάνης, γενέτειρα του Αντιστρατήγου Σταυριανάκου Σωτηρίου

που έπεσε μαχόμενος  εντός του στρατοπέδου της Ε.Λ.Δ.Υ.Κ,

στην Λευκωσία την 16η Αυγούστου 1974 κατά την διάρκεια

του ΑΤΙΛΛΑ “ 2”, έλαβε χώρα μια  λιτή και σεμνή τελετή προς

τιμήν του, που οργανώθηκε από τον Εξωραϊστικό  Πολιτιστικό

Σύλλογο Σκουταρίου “Η ΒΟΡΔΩΝΑ”, σε συνεργασία με το Κοι-

νοτικό Διαμέρισμα Σκουταρίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν  οι θυγατέρες του Σταυριανάκου

Χρυσάνθη και Σωτηρία και,  από πλευράς αποστράτων Αξιω-

ματικών, οι Αντιστράτηγοι Γλεντζές Ηλίας (1967), Γριβάκος και

Πρεζεράκος (1968), Κατσαφούρος Δημήτριος (1969) και Κα-

ράμπελας Παναγιώτης (1971)

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου του Συλλόγου

Σκουταρίου κ. Δεμέστιχα Ευαγγέλου, στεφάνι ενώπιον της

προτομής του ήρωα που υπάρχει στο Σκουτάρι, κατέθεσε εκ

μέρους των Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού  ο Αντιστράτηγος

και τ. ΥΦΕΘΑ Καράμπελας Παναγιώτης και, τιμής ένεκεν, εκ μέ-

ρους της Τάξεως 1968 ΣΣΕ (ως Διοικουμένη Τάξη του Σταυρια-

νάκου, 1965) ο Αντιστράτηγος Ευάγγελος Γριβάκος ο οποίος,

στην ομιλία του που ακολούθησε, περιέγραψε με αδρές

γραμμές την επική τριήμερη μάχη του στρατοπέδου της

Ε.Λ.Δ.Υ.Κ από 14-16 Αυγούστου 1974 και ενέταξε στα πλαίσια

της εξέλιξης  αυτής το αφθάστου γενναιότητος και τόλμης εγ-

χείρημα του τότε Λοχαγού Σωτήρη Σταυριανάκου την τελευταία

ημέρα των επιχειρήσεων, ο οποίος, στην υπέρτατη προσπάθειά

του να αναχαιτήσει τον πολυαριθμότερο εχθρό και να προ-

στατεύσει τους μαχητές της Διμοιρίας του, επιτέθηκε μόνος

αυτός κατά εχθρικών αρμάτων με αποτέλεσμα να βρεί ηρωϊκό,

θυσιαστικό  θάνατο,” τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος”.  

Η τελετή έκλεισε με δοξαστικές επευφημίες “ΑΘΑΝΑΤΟΣ”

υπέρ του τιμωμένου ήρωα και την ανάκρουση Εθνικού Ύμνου”.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ MΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΣΟΝΤΑ ΑΝΤΓΟ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ

ΤΟ 1974 ΣΤΗΝ Ε.Λ.Δ.Υ.Κ

Γράφει ο

EYAΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΒΑΚΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Την Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου 2019, το

Τ.Σ. του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Νομού Γρε-

βενών, παρέστη στις εκδηλώσεις εορτα-

σμού της ετήσιας επετειακής εκδήλωσης

μνήμης των πεσόντων στις επιχειρήσεις

1946-1949 στην τοποθεσία Αετός στο

Βίτσι. 

Αρχικά τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση

στο ναΐσκο που βρίσκεται πλησίον του

μνημείου, στη συνέχεια το πλήθος του

κόσμου μεταφέρθηκε πλησίον του μνη-

μείου, όπου ακολούθησε η τελετή.

Κεντρικός ομιλητής και ο έχων την ευ-

θύνη της διοργάνωσης ήταν ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΣ Παραρτήματος Καστοριάς Υπτγος Τζωρ-

τζόπουλος Ηλίας, στη συνέχεια καλωσόρισε

τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Αντγο κ. Ροζή Βασίλειο

και τους υπόλοιπους επισήμους και παρευρι-

σκόμενους. Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ λαμβάνοντας

το λόγο χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους

και τους ευχαρίστησε που προσήλθαν και

φέτος στην εκδήλωση μνήμης για τους πε-

σόντες κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων

της περιόδου 1946-49, ευχαρίστησε δε προ-

σωπικά τον 98χρονο στρατηγό Κόρκα Κων-

σταντίνο ΣΣΕ/43, που παρευρέθηκε για πολ-

λοστή φορά στην εκδήλωση παρά το προχω-

ρημένο της ηλικίας του. 

Την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019, ο πρό-

εδρος του Τ.Σ. του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Νομού

Γρεβενών, παρέστη κατόπιν προσκλήσεως

του Αντιπεριφεριάρχη της Π.Ε. Γρεβενών κ.

Γιάτσιου Ιωάννη, στις εκδηλώσεις μνήμης της

γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

από το τουρκικό κράτος όπως αυτές καθιε-

ρώθηκαν να εορτάζονται με το Π.Δ. 304/2001.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να τονίσει ιδι-

αίτερα και να υπενθυμίσει τα γεγονότα της

δραματικής περιόδου της γενοκτονίας και του

ξεριζωμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

από τους Τούρκους, που τους μετέτρεψαν

μετά από χιλιάδες χρόνια παρουσίας στο χώρο

σε ένα λαό προσφύγων και διασποράς.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επιμνημόσυνη

δέηση μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής

στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στη συνέχεια οι επί-

σημοι μετέβησαν στην κεντρική πλατεία των

Γρεβενών και έμπροσθεν της προτομής του

Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού όπου εψάλη τρισάγιο

και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. 

Την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, τα μέλη

του Τ.Σ. του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Νομού Γρε-

βενών καθώς και μέλη αυτού με τις οικογένειές

τους, παρέστησαν σε τρισάγιο που τελέστηκε

στη μνήμη του Σχη (ΤΘ) ε.α. Σπηλιώτη Οδυσσέα,

στο κοιμητήριο Κυρακαλής Γρεβενών, για τη

συμπλήρωση σχεδόν ενός έτους από τον

αδόκητο  χαμό του. 

Μετά το πέρας του τρισαγίου διαβάστηκε

συλλυπητήρια επιστολή του προέδρου της

ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. κ. Ροζή Βασίλειου προς τους

συγγενείς του εκλιπόντος, στη συνέχεια πα-

ρατέθηκε από το Παράρτημα καφές σε καφε-

νείο του χωριού.

ΓΡΕΒΕΝΑ

19 με 23 Αυγούστου 2019

πραγματοποιήθηκε με μέριμνα

του Παραρτήματος τετραήμερη

εκδρομή στη Ρουμανία και Καρ-

πάθια όρη. 

1 Σεπτεμβρίου 2019 ο Αντι-

πρόεδρος   και μέλη του Παραρ-

τήματος παρέστησαν στην εκ-

δήλωση μνήμης στο Βίτσι. 

15 Σεπτεμβρίου 2019 ο Πρό-

εδρος και μέλη του Παραρτήμα-

τος παρέστησαν στην επιμνημό-

συνη δέηση για τα θύματα της

Μικρασιατικής  εκστρατείας - καταστροφής

1918 – 1922. Στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος. 

Αντί οποιασδήποτε αναφοράς για την

Μεγάλη Ιδέα, η οποία εξελίχθηκε  σε κα-

ταστροφή με τα γνωστά αποτελέσματα,

ας διαβάσουμε  το «ταξίδι χιλιάδων προ-

σφύγων» των δικών μας προσφύγων, ένα

«ταξίδι», όπως το περιγράφει ο Ηλίας Βε-

νέζης: «Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει

να γύρει το κεφάλι της στα στήθια του

παππού, που έχει καρφωμένα πίσω τα

μάτια του μπας και ξεχωρίσει τίποτα απ’

τη στεριά. Μα πια δε φαίνεται τίποτα. Η

νύχτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα και

τους όγκους. Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι

της να το ακουμπήσει στα στήθια που την

προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής

της. Κάτι την εμποδίζει και δεν μπορεί να

βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βώλος

να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέ-

ροντα. -Τι είναι αυτό εδώ; ρωτά σχεδόν

αδιάφορα.  Ο παππούς φέρνει το χέρι του.

Το χώνει κάτω από το ρούχο, βρίσκει το

μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί

του και που ακούει τους χτύπους της καρ-

διάς του. -Τι είναι; -Δεν είναι τίποτα, λέει

δειλά ο παππούς , σαν παιδί που έφταιξε.

Δεν είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι. Λίγο

χώμα από τη γη τους. Για να φυτέψουν

ένα βασιλικό, της λέει στον ξένο τόπο

που πάνε. Για να θυμούνται.”

Ευάγγελος Μαυρογόνατος

ΚΙΛΚΙΣ

01 Σεπ. 2019:  ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ

ΣΤΗ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Την Κυριακή 1 Σεπ. 2019 η

Ένωση Αποστράτων Αξιωματι-

κών παραρτήματος Ιωαννίνων

τίμησε με την παρουσία της το

ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των πεσόντων Αξκών – Οπλιτών

που έπεσαν υπέρ Πατρίδος στην

Βούρμπιανη Κόνιτσας. Η

Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα Πρέβεζας έδωσε δυ-

ναμικό παρών συμμετέχοντας με 50 άτο-

μα. Μετά το πέρας της τελετής οι εκ-

δρομείς γευμάτισαν στη Κόνιτσα, στη συ-

νέχεια επισκέφτηκαν το Μουσείου του

Βρέλλη στα Ιωάννινα και στο τέλος από-

λαυσαν καφέ στο Χάνι Τερόβου δίπλα

στο ποταμό Λούρο κάτω από τα αιωνόβια

πλατάνια. Αργά το βράδυ επέστρεψαν

στην Πρέβεζα με τις καλύτερες εντυπώ-

σεις και ικανοποιημένοι ότι για άλλη μία

χρονιά τελέσαν το καθήκον τους έναντι

των φονευθέντων συναδέλφων τους.

15 Σεπ. 2019: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Με δοξολογία και κατάθεση στεφάνων

τιμήθηκε σήμερα Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

2019 η Ημέρα  Εθνικής Μνήμης της Γενο-

κτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

στην Πρέβεζα μετά από πρόσκληση του

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου

Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου. Οι εκδη-

λώσεις ξεκίνησαν στις 10:00π.μ. με την

τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό

Ναό του Αγίου Χαραλάμπους και κατόπιν

τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο

πεσόντων της πόλης και κατάθεση στε-

φανιών. Την Ε.Α.Α.Σ / Π.ΠΡΕΒΕΖΑΣ εκπρο-

σώπησε ο πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κων/νος

Τσούτσης και σύσσωμο το Διοικητικό Συμ-

βούλιο.

22 Σεπ. 2019: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30 

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (1989-2019) 

ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΑΣ TAEKWON-DO 

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα

11.00 π.μ. στο κλειστό γυμναστήριο ΔΑΚ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση

για τα 30 χρόνια λειτουργίας (1989-2019)

του Ευκλέας Taekwon-do. Παρευρέθηκε

εκπρόσωπος του Δημάρχου Πρέβεζας και

επίσημοι της πόλης. Την Ένωση απο-

στράτων Αξιωματικών Στρατού εκπροσώ-

πησε ο αντιπρόεδρος του παραρτήματος

Πρέβεζας Σχης (ΜΧ) ε.α. Κων/νος Μπουρ-

νάκας ο οποίος απηύθυνε ένα σύντομο

χαιρετισμό.

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το Παράρτημα Σαλαμίνος της ΕΑΑΣ συμ-

μετέσχε στο φετινό εορτασμό της επετείου

της ναυμαχίας της Σαλαμίνος, τα «Σαλαμίνια»,

με κατάθεση στεφάνου το Σάββατο 28 Σε-

πτεμβρίου 2019 στο ηρώο των Σαλαμινο-

μάχων στον ομώνυμο Τύμβο επί της Κυνο-

σούρας από τον αντιπρόεδρο του Τοπικού

Συμβουλίου, Ταξχο (ΔΕ) εα Όθωνα Κυπριω-

τάκη. Μέλη του Παραρτήματος παρέστησαν

σε όλες τις επί μέρους δραστηριότητες.

Η διοργάνωση των Σαλαμινίων 2019 υπήρ-

ξε λαμπρότατη. Διήρκεσε ένα μήνα και πε-

ριελάμβανε αθλητικούς αγώνες, πολιτιστικά

δρώμενα όπως εκθέσεις ζωγραφικής, προ-

βολή ταινίας για το ηρωικό «Α/Τ Αδρίας»,

συναυλίες μαθητών και καταξιωμένων καλ-

λιτεχνών, και ομιλίες διακεκριμένων ερευ-

νητών. 

Το επίσημο πρόγραμμα κορυφώθηκε με:

κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνω-

στου Στρατιώτη την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

από το Δήμαρχο Σαλαμίνος Κο Γεώργιο Πα-

ναγόπουλο, η προαναφερόμενη επίσημη

τελετή στον Τύμβο και η λήξη των εκδη-

λώσεων στο Καματερό Σαλαμίνος το εσπέ-

ρας της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου. 

Την 28 Σεπτεμβρίου, μετά την κατάθεση

των στεφάνων και την παραλαβή από το

Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων του εμβλήματος

των Σαλαμινομάχων, ακολούθησε τελετή

στην βάση του Τύμβου. Ο Δήμαρχος Σαλα-

μίνος βράβευσε τον παλαίμαχο αρχαιολόγο

Κο Άρη Τσαραβόπουλο, που είχε επισημάνει

την αρχαιολογική αξία της τοποθεσίας και

την ανάγκη προστασίας της. Ο καθηγητής

των πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Πειραιώς

και συγγραφέας Κος Νικόλαος Κυριαζής μί-

λησε για το θέμα «Σαλαμίς και Δημοκρατία».

Ο λόγος του ομιλητή μεστός και επακριβής

άγγιξε τις ψυχές των ακροατών. Έγχορδα

της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) υπό

τη διεύθυνση του Κου Νίκου Χολιάσα απέ-

δωσαν το έργο «Ναυμαχία της Σαλαμίνος»

του συνθέτη και σολίστα της ΚΟΑ βιολον-

τσελίστα Κου Δημήτρη Γούζιου. Ο Κος Γού-

ζιος, καθώς και ο μαέστρος και το τμήμα

της ΚΟΑ καταχειροκροτήθηκαν. 

Στην τελετή λήξης την Κυριακή 29 Σε-

πτεμβρίου παρευρέθησαν ο υπουργός Εσω-

τερικών, ο Αρχηγός Στόλου, εκπρόσωποι

του Πρωθυπουργού και της Βουλής των

Ελλήνων, η επίτιμη πρέσβειρα της ΟΥΝΕΣΚΟ

Κα Ελπίδα Βαρδινογιάννη και άλλοι επίσημοι.

Η τριήρης «Ολυμπιάς» πραγματοποίησε τι-

μητικό πλουν. Έγινε αναπαράσταση της

ναυμαχίας, που εντάχθηκε αρμονικά στην

παρουσίαση αναφοράς στο θεατρικό έργο

«Πέρσαι» του Αισχύλου, με τίτλο «Η ναυμαχία

της Σαλαμίνος με τη ματιά των ηττημένων»,

από την καθηγήτρια θεατρικών σπουδών

του πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ναύπλιο)

Κα Βαρβάρα Θεοδωροπούλου και ηθοποιούς,

με συμμετοχή κωπηλατών και τοξοβόλων

από συλλόγους της Σαλαμίνος. Το όλο πρό-

γραμμα έκλεισε με ρίψη πυροτεχνημάτων

από πορθμείο στη μέση του διαύλου και

μουσικό πρόγραμμα από τη φιλαρμονική

του Δήμου Σαλαμίνος.

Δόθηκε υπόσχεση από όλους τους επι-

σήμους και κοινό να γίνει προετοιμασία για

μεγαλοπρεπή εορτασμό των 2500 ετών

από τη ναυμαχία της Σαλαμίνος, που συμ-

πίπτει με τη 200ή επέτειο από την κήρυξη

της Επανάστασης του 1821. Όπως τονίσθηκε,

η ναυμαχία αποτελεί γενέθλια ημέρα του

Δυτικού Κόσμου και της Δημοκρατικής Πα-

ράδοσης, που πήγασε από την αρχαία Ελ-

λάδα και ειδικά την Αθήνα, και αξίζει να κα-

ταβληθεί κάθε προσπάθεια να τιμηθεί όπως

πρέπει αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός.
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Την Τρίτη 27 Αυγούστου ο Πρό-

εδρος του Τ.Σ. Ταξχος ε.α. Νικό-

λαος Δ. Τσιλαλής και μέλη του

Παραρτήματος παρέστησαν στην

τελετή παράδοσης - παραλαβής

Διοικήσεως στη Μονάδα που

εδρεύει στο Στρδο " ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ"

στο Αυλάκι Στυλίδος. Το Τ.Σ. εύ-

χεται στον απερχόμενο και τον

παραλαβόντα Διοικητή κάθε επι-

τυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος

του Τ.Σ. παρέστη στις εκδηλώσεις της

ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το

Τουρκικό Κράτος που πραγματοποιήθηκαν

στη Λαμία και περιελάμβαναν Επιμνημό-

συνη Δέηση στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό και ακολούθως κατάθεση στεφάνων

στον ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου

στην ομώνυμη πλατεία.

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου ο ταμίας

του Τ.Σ. Ανθστής ε.α. Κωνσταντίνος Κου-

τσογιάννης συμμετείχε στην πορεία τιμής

στη μνήμη του Λεωνίδα και των συμπο-

λεμιστών του με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑ

ΤΡΟΠΑΙΟ που διοργανώθηκε από τον ομώ-

νυμο σύλλογο στην περιοχή των Θερμο-

πυλών.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

1.Δευτέρα 2 Σεπ. 2019:

Πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΑΥ/Μαλάκι

η ετήσια Θερινή Συνεστίαση – Χοροε-

σπερίδα του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Μα-

γνησίας με τη συμμετοχή της ορχήστρας

1ης Στρατιάς. Μεταξύ των μελών μας

συμμετείχαν και 40 εκδρομείς μέλη του

Παραρτήματος Ηλείας με τον Πρόεδρό

τους.

2.Παρασκευή 6 Σεπ. 2019: 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ.  πα-

ραβρέθηκαν στο μνημόσυνο για την ανά-

παυση των ψυχών των θανόντων αερο-

πόρων στο αεροπορικό δυστύχημα στο

όρος Όθρυς. 

3.Κυριακή 15 Σεπ. 2019:

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. πα-

ραβρέθηκαν:                                                          

-α.  Στις  εκδηλώσεις  ημέρας εθνικής

μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων

της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος,

όπου ο πρόεδρος του ΤΣ κατέθεσε στε-

φάνι στο ηρώο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Βόλου. 

-β.   Στον εορτασμό του Αγίου Νικήτα,

προστάτη των εφέδρων Αξκών, στιε εγ-

καταστάσεις του Συνδέσμου Εφέδρων

Αξκων Ν. Μαγνησίας.

4. Παρασκευή 28 Σεπ. 2019: 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. ΕΑΑΣ

Ν. Μαγνησίας παραβρέθηκαν στις εκδη-

λώσεις άφιξης της Αγίας Κάρας του Οσίου

Δαβίδ του εν Ευβοία που έλαβαν χώρα

στο Στρδο Τχη (ΠΖ) Ι. Παπαιωάννου  (έδρα

του 304 ΠΕΒ) στο Βελεστίνο. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019, εορ-

τάστηκε με λαμπρότητα η 138η επέτειος

των Ελευθέριων της Θεσσαλίας. Τελέ-

σθηκε δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Επισκέ-

ψεως Τρικάλων από τον Μητροπολίτη

Τρίκκης & Σταγών κ.κ. Χρυσόστομο, πα-

ρουσία εκπροσώπων του Ελληνικού Κοι-

νοβουλίου, Τοπικών Πολιτικών και Στρα-

τιωτικών Αρχών. Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησε

ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του τοπικού

παραρτήματος. Ο Πανηγυρικός της Επε-

τείου αναγνώσθηκε από τον Αντιπρόεδρο

της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Τρικάλων Ταξχο ε.α.

Μαρδάνη Παναγιώτη. Ακολούθησε επι-

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

στο ηρώο του αγωνιστή του 1821 Ν.

Στουρνάρα. Ο Πρόεδρος του τοπικού πα-

ραρτήματος Σχης ε.α. Ζιώζιας Βασίλειος,

εκπροσωπώντας την ΕΑΑΣ, κατέθεσε στε-

φάνι .

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019 εορτάσθηκε

με μεγαλοπρέπεια η επέτειος στο Γράμμο

και Βίτσι,. Η ΕΑΑΣ/Παράρτημα Τρικάλων

συμμετείχε με τον πρόεδρο Σχη ε.α.

Ζιώζια Βασίλειο, τον Αντιπρόεδρο Ταξχο

ε.α Μαρδάνη Παναγιώτη, μέλη συγγενείς

και φίλους της, στις εκδηλώσεις στο Βί-

τσι.

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΗΛΕΙΑ

1. Για 5η συνεχή χρονιά το Παράρτημα

έλαβε μέρος στο προσκύνημα στο Βίτσι,

στην εκδήλωση που διοργανώνεται από

την Ε.Α.Α.Σ. κάθε χρόνο στη μνήμη των

νεκρών μας που έπεσαν στον αγώνα κατά

των κομμουνιστών και την λήξη του αδελ-

φοκτόνου πολέμου στις 29 Αυγ. ’49. Ένα

λεωφορείο με 54 άτομα μέλη με τις οικο-

γένειες τους και 2 ακόμα Ι.Χ. αυτοκίνητα

με 6 επιπλέον άτομα που ακολουθούσαν

συμμετείχαν στην εκδήλωση.  

2. Μετά την εκδήλωση, αφού πρώτα

επισκεφθήκαμε το Γεφύρι της Άρτας, ήπιαμε

καφέ στα Τρίκαλα (τι πόλη βρε παιδιά!)

φθάσαμε στο Βόλο. Την επόμενη μέρα

επισκεφθήκαμε τη Σκιάθο και το ίδιο βράδυ

παρευρεθήκαμε στη χοροεσπερίδα του

τοπικού Παραρτήματος και χορέψαμε μέχρι

πρωίας. Ήταν μεγάλη έκπληξη για τον

πρόεδρό μας που συνάντησε μετά από

40 χρόνια τον αρχηγό της τάξεως (’69)

και παρών Α/ΓΕΣ Χαρβάλα Παναγιώτη. Το

επόμενο πρωινό μας μάγεψε το Πήλιο και

το βράδυ τα ουζερί του Βόλου. Την Τετάρτη

επιστρέψαμε στον Πύργο αφού επισκε-

φθήκαμε τη μονή Δαμάστας στο Καλλί-

δρομο, φάγαμε στους Δελφούς και ήπιαμε

καφέ στο Γαλαξίδι. 

3. Την Κυριακή 15 Σεπτ. πραγματοποι-

ήθηκε εκδήλωση στον Πύργο για την επέ-

τειο της Μικρασιατικής καταστροφής με

δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και κα-

τάθεση στεφάνων. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώ-

πησε ο πρόεδρος του παραρτήματος.        

Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος Γεώργιος 

Πρόεδρος , ΕΑΑΣ / Παράρτημα Ηλείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Υπ. Αρ. 5/2019)
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Στηρίξτε τον EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης

εα Σταύρος Καλογεράκης,

1. Παρακολούθησε την 02 Σεπ. 2019

την εκδήλωση με τίτλο "ΣΕΒΝΤΑΛΗ Μ

ΑΜΑΝ" (ο σεσβντάς στο Μικρασιατικό τρα-

γούδι), με την χορωδία Μικρασιατών "ΜΕ-

ΓΑΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ"στο κηποθέατρο  "Ν. ΚΑ-

ΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ".

2. Παρέστη την 15 Σεπ. 2019 στις εκ-

δηλώσεις τιμής και μνήμης για την 76η

επέτειο του Ολοκαυτώματος και της κα-

ταστροφής των χωριών της Βιάννου και

της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε

την 14, 15 & 16 Σεπ. 1943 από τα Γερμα-

νικά Στρατεύματα Κατοχής,στο μνημείο

του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί

Αμιρών του Δήμου Βιάννου και κατέθεσε

στεφάνι.

3. Παρακολούθησε την 17 Σεπ. 2019

την μουσικοχορευτική εκδήλωση του συλ-

λόγου τριτέκνων Ηρακλείου, με την βρά-

βευση των εισακτέων μελών στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, στο κηποθέατρο " Ν.

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ".

4 Παρακολούθησε, την 20 Σεπ. 2019

στο πλαίσιο της έκθεσης 'Απηχήσεις της

αρχαιότητος στο έργο του "ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ", την ομιλία του Jose

Riello, επίκουρου καθηγητή στο Universidad

Autonoma de Madrid, με τίτλο Why El

Greco Matters, στο μικρό θέατρο του Πο-

λιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλεί-

ου.

5. Παρέστη την 21 Σεπ. 2019 στα εγ-

καίνια της έκθεσης "Cultura Heraklion "με

έργα 72 σύγχρονων δημιουργών (Στάμου,

Μυταρά, Γαιτη, Τσόκλη, Φασιανού Παύλου,

Κεσανλή κ.α ), στα πλαίσια του 3ου Παγ-

κρήτιου Φεστιβάλ δρόμου, στον εκθεσιακό

χώρο του Πολιτιστικού και Συνεδριακού

Κέντρου Ηρακλείου.

6. Παρέστη την 27 Σεπ. 2019 (με άλλα

μέλη του Παραρτήματος) στην τελετή

αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξ-

κων Πεζικού  της 2019Β ΕΣΣΟ, στο Στρα-

τόπεδο "ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ " (ΣΕΑΠ). 

Ο αντιπρόεδρος του Παραρτήματος

Ταξχος εα Μηνάς Ρασούλης, παρέστη,

1. Την 08 Σεπ. 2019 στις εκδηλώσεις

για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενο-

κτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

από το Τουρκικό Κράτος και κατέθεσε

στεφάνι  στο μνημεία Μικρασιατικού Ελ-

ληνισμού. 

2. Την 20 Σεπ. 2019 στην τελετή απο-

καλυπτηρίων της Προτομής του μεγάλου

τραγουδοποιού Μανώλη Ρασούλη στην

πλατεία Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρα-

κλείου.                                

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ

Ν. Αιτωλ/νίας, μέλη του Τοπικού Συμ-

βουλίου και αριθμός μελών ΕΑΑΣ, παρέ-

στησαν στις παρακάτω δραστηριότητες

και κοινωνικές εκδηλώσεις:

1.Την 1η Ιουνίου 2019 στις εκδηλώσεις

για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου

της Απελευθέρωσης του Βραχωρίου.

2.Την 16η Ιουνίου 2019 στις εκδηλώσεις

Μνήμης των Πεσόντων Αεροπόρων Δήμου

Θέρμου στον Λόφο Αγίου Κοσμά Μέγα

Δένδρο Θέρμου.

3.Την 23η Ιουνίου 2019 στον εορτασμό

της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της

Ελληνικής Αστυνομίας» στην Ιερά Πόλη

Μεσολογγίου και στην πόλη του Αγρινί-

ου.

4.Την 11η Αυγούστου 2019 στο επίσημο

μνημόσυνο θυμάτων της Γερμανικής Κα-

τοχής του Ιουλίου 1943 στον Δήμο Αγρι-

νίου.

5.Την 24η Αυγούστου 2019 στις εκδη-

λώσεις που είναι αφιερωμένες στον Άγιο

Κοσμά τον Αιτωλό, στην πόλη του Θέρ-

μου.

6.Την 1η Σεπτεμβρίου 2019 στον εορ-

τασμό των επετειακών εκδηλώσεων προς

απότιση φόρου τιμής στους πεσόντες

Αξιωματικούς και οπλίτες των Ε.Δ. και

Σ.Α. του Εθνικού Στρατού και λοιπού πλη-

θυσμού της χώρας μας, οι οποίοι έπεσαν

ηρωικά μαχόμενοι κατά τις επιχειρήσεις

1946-1949 σε ΒΙΤΣΙ.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Την Κυριακή 15 Σεπ. 2019 πραγματο-

ποιήθηκε ο εορτασμός της ημέρας Εθνικής

Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων

της Μικράς Ασίας απο το Τουρκικό Κράτος.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Τ.Σ. και πλήθος

αποστράτων παρακολούθησαν την Θεία

Λειτουργία και τη τέλεση μνημοσύνου

υπέρ των πεσόντων στη Μικρά Ασία. Ακο-

λούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

και στον αδριάντα του Αγίου Χρυσοστό-

μου.

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο παραθέρισαν

20 οικογένειες μελών του Παραρτήματος

μας στα ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ.

ΔΡΑΜΑ

•02 Αυγούστου 2019 - 

Ορκωμοσία Ν/Σ Οπλιτών 2019 Δ’ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

πραγματοποιήθηκε, στο Στρατόπεδο «ΘΕ-

ΟΔΩΡΑ-ΚΗ» Ρεθύμνου, τελετή ορκωμοσίας

των Ν/Σ οπλιτών της 2019Δ’ ΕΣΣΟ. Πα-

ρευρέθηκαν οι πολιτικές και στρατιωτικές

αρχές του Ρεθύμνου. Το παρ/μα Ρεθύμνου

της ΕΑΑΣ εκπροσώπησαν ο Ταξχος ε.α. κ.

Γρηγόριος Αρχοντάκης & ο Ανχης(ΤΧ) ε.α.

κος Γεώργιος Σαγιάς.

•07 Αυγούστου 2019 – 

Μηνιαία Συγκέντρωση μελών 

Παρ/τος Ρεθύμνου στην ΛΑΦ Ρεθύμνου

Την Τετάρτη 07 Αυγούστου 2109 πραγ-

ματοποιήθηκε στην ΛΑΦ Ρεθύμνου η συγ-

κέντρωση-συζήτηση των ε.α. συναδέλ-

φων, μελών του παραρτήματος Ρεθύμνου

της ΕΑΑΣ. Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν

για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

Μετά το πέρας της ενημερώσεως παρε-

σχέθη γεύμα στην ΛΑΦ Ρεθύμνου προς

τιμή των συναδέλφων.

•09 Αυγούστου 2019 – Εκδήλωση στο

Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου

Την Παρασκευή 09 Αυγούστου 2109

στην αίθουσα προβολών του Στρατιωτικού

Μου-σείου Χρωμοναστηρίου πραγματο-

ποιήθηκε προβολή του ιστορικού ντοκι-

μαντέρ «Από την Κρήτη στα στρατόπεδα

του θανάτου Άουσβιτς» παραγωγής και

έρευνας των καταξιωμένων δημοσιογρά-

φων Μανώλη Παντινάκη και Γιάννη Κα-

νελλάκη και σκηνοθεσίας του διακεκρι-

μέ-νου Τάσου Μπιρσίμ. Την εκδήλωση τί-

μησαν με την παρουσία τους ο επίτιμος

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μανούσος Παραγι-

ουδάκης, ιδρυτής και εμπνευστής του

Στρατιωτικού Μουσείου, ο Αιδεσιμολο-

γιώτατος π. Γεώργιος Μανουσάκης, εκ-

πρόσωπος του Μητροπολίτη Ρεθύμνου

ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης,

ο Αστ. Δντης Ρεθύμνου Αδάμ Παραδει-

σανός και άλλοι επίσημοι. Το παράρτημα

Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο Πρό-

εδρος του παραρτήματος Ταξχος εα κ.

Αντώνιος Κωνσταντάκης

•18 Αυγούστου 2019 – Αποκαλυπτήρια

Μνημείου Ιερέως Ιωάννη Πίτερη.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Αυγ

2019 στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού

Αγίων Κων/νου & Ελένης σε ένδιξη ευ-

γνωμοσύνης, τελετή αποκαλυπτηρίων

της προτομής

του Ιερέως Ιωάννη Πίτερη για την ίδρυση

και το έργο του στην «Παιδική στέγη –

Άγιος Νικόλαος». Στην ιδιαίτερα φορτι-

σμένη συγκινησιακά εκδήλωση το πα-

ράρτημα Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ εκπροσώ-

πησαν ο Πρόεδρος του παραρτήματος

Ταξχος εα κ. Αντώνιος Κωνσταντάκης, ο

Ταξχος ε.α. Γεώργιος Δαφέρμος και ο

Λγος ε.α. Πίτερης Εμμανουήλ.

•18 Αυγούστου 2019 – Ετήσιο Μνημό-

συνο Πεσόντων της Αρχαίας Ελεύθερ-

νας.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Αυγ

2019 στο Ηρώο του χωριού Αρχαίας Ελεύ-

θερνας ετήσιο Μνημόσυνο προς τιμήν

των πεσόντων της κοινότητας. Το πα-

ράρτημα Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ εκπροσώ-

πησαν ο Ταξχος ε.α. Γρηγόριος Αρχοντάκης

ο οποίος κατέθεσε στεφάνι και ο Ταξχος

ε.α. Χαμαράκης Μιχαήλ.

•25 Αυγούστου 2019 – Εκδήλωση για 

τον Ιερέα Νικόλαο Κόκκινο (Παπακρα-

νιώτη)

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 και ώρα 11:30 στην Κράνα

Μυλοποτάμου, τιμητική εκδήλωση προς

τιμήν του ήρωα Ιερέα Νικόλαου Κόκκινου

ή παπαΚρανιώτη όπως ήταν γνωστός.

Συμμετείχαν η τοπική εκκλησία, Εκπρό-

σωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών

του νομού, εκπρόσωποι φορέων και πλή-

θος κόσμου. Το παράρτημα Ρεθύμνου

της ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο Ταξχος ε.α. Αν-

δρέας Κλάδος οποίος κατέθεσε στεφάνι.

•26 Αυγούστου 2019 – Ορκωμοσία 

νέου δημοτικού συμβουλίου Ρεθύμνου

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Αυ-

γούστου 2019 στις 19:00 στο «Σπίτι του

Πολιτισμού» στην παλαιά πόλη Ρεθύμνου,

τελετή ορκωμοσίας της νέας δημοτικής

αρχής και των μελών του νέου δημοτικού

συμβουλίου του Ρεθύμνου. Στην τελετή

παρέστησαν ο Αντγος ε.α. Παπαλεξάκης

Αλέξανδρος και ο Ταξχος ε.α. κ. Σερλής

Δημήτριος.

•2 Σεπτεμβρίου 2019 – Εορτή και επι-

μνημόσυνη δέηση στον Άγιο Μάμα Μυ-

λοποτάμου

Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 πραγ-

ματοποιήθηκε Ιερά πανήγυρη στον Άγιο

Μάμα Μυλοποτάμου όπου και εορτάζεται

ο προστάτης της κοινότητας και λιτανεία

με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση

στεφάνων στο Ηρώο πεσόντων του Αγίου

Μάμα. Το Παράρτημα Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ

εκπροσώπησε ο Ταξίαρχος εα. κ. Γρηγόρης

Αρχοντάκης ο οποίος και κατάθεσε στεφάνι

στο Ηρώο.

•5 Σεπτεμβρίου 2019 – Ετήσιο μνημό-

συνο για τους 32 εκτελεσθέντες στον

«Γουρνόλακ-κο» του Ψηλορείτη

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 πραγ-

ματοποιήθηκε στην θέση «Γουρνόλακος»

Ψηλορείτη από τον Δήμο Μυλοποτάμου

επιμνημόσυνη δέηση στην μνήμη των 32

εκτελεσθέντων Αγιομαμμιτών και Αβδε-

λιανών τον Σεπτέμβριο του 1943 από τα

Γερμανικά στρατεύματα κα-τοχής. Το πα-

ράρτημα Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ εκπροσώ-

πησαν ο Ταξίαρχος ε.α. κος Γρηγόριος

Αρχοντάκης ο οποίος και κατέθεσε στεφάνι

και ο Ταξίαρχος ε.α. κος Ανδρέας Κλάδος 

•8 Σεπτεμβρίου 2019 – Επίσκεψη τιμής

Ολλανδών Στρατιωτικών των Ειδ. Δυνά-

μεων Ολλανδίας στην περιοχή Σταυρω-

μένου Ρεθύμνου.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στην

ευρύτερη περιοχή του Σταυρωμένου Ρε-

θύμνου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 30

Ολλανδών στρατιωτικών των Ειδικών Δυ-

νάμεων της Ολλανδίας, οι οποίοι βρί-

σκονται στην Κρήτη στα πλαίσια συμμε-

τοχής των, σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Οι Ολ-

λανδοί στρατιωτικοί περιηγήθηκαν στον

χώρου του Λόφου γύρω από το Χαμαλεύρι

προκειμένου να δουν από κοντά την πε-

ριοχή που δόθηκε σημαντική μάχη κατά

την διάρκεια του Β’ΠΠ με την συμμετοχή

συμπατριωτών τους και να αποτίσουν τις

δέουσες τιμές. Τους Ολλανδούς στρα-

τιωτικούς ξενάγησαν στους χώρους ο αν-

τιδήμαρχος οικονομικών του δήμου Ρε-

θύμνου κ. Στέλιος Σπανουδάκης και ο

πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σταυ-

ρωμένου Ταξχος ε.α κ. Σερλής Δημήτριος. 

Εκ του Τοπικού Συμβουλίου

ΕΑΑΣ/Παράρτημα Ρεθύμνου

ΡΕΘΥΜΝΟ
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27Σεπτεμβρίου 2019 άρχισαν να κατατίθενται οι Συν-

τάξεις Χηρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του

ν.4611/2019. Μία ημέρα δικαίωσης για χιλιάδες δικαιούχους

Σύνταξης Χηρείας. Η πλειονότητα αυτών ήταν αυξημένες.

Ίσως όχι όσο περιμέναμε. Και αυτό γιατί ως βάση υπολογι-

σμού του 70%, όπως προβλέπει ο ν.4611/2019, δεν

λήφθηκε η ακαθάριστη μικτή ή βασική σύνταξη αλλά η κα-

ταβαλλόμενη προ φόρου τοιαύτη. Η καταβαλλόμενη

σύνταξη προκύπτει από την βασική μικτή σύνταξη αφού

αφαιρεθούν οι μειώσεις των μνημονιακών νόμων 4024/11,

4051/12, 4093/12, ΕΑΣ και περίθαλψη. Είναι στην ουσία

ένα ποσό μεταξύ του πληρωτέου ποσού και της βασικής

σύνταξης του εκλιπόντος. Παρόλα αυτά στις περισσότερες

των περιπτώσεων είναι μία αξιοπρεπής σύνταξη. Και όπως

λένε οι ίδιες οι γυναίκες του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων

ΑΞ.Ι.Α ξανακέρδισαν την αξιοπρέπεια τους, ξανακέρδισαν

τη ζωή τους.

Εννοείται ότι τους επόμενους μήνες (ίσως και τον

επόμενο) και χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους

σύνταξης χηρείας θα αυξηθούν τα μερίσματα Μετοχικών

Ταμείων και των Βοηθημάτων (ΕΚΟΕΜ) και οι επικουρικές

συντάξεις από το 50% στο 70%.

Όμως δυστυχώς υπήρχαν και συντάξεις με πολύ μικρές

αυξήσεις ή ακόμα και χωρίς καμία αύξηση. Εδώ θα προ-

σπαθήσω να δώσω μία εξήγηση με όσο πιο απλά λόγια γί-

νεται. Καταρχήν το κράτος δεν δίνει συντάξεις

χωρίς κριτήρια. Ο γενικός κανόνας, αν και δεν

ακολουθείται επακριβώς, είναι να δίδονται συντάξεις

ανάλογα με τις εισφορές του εργαζομένου. Σε

ότι αφορά στις μεταβιβάσεις των συντάξεων αυτές

εξαρτώνται από τη σύνταξη του εκλιπόντος. 

Στο παρελθόν οι συντάξεις χηρείας κυρίως του

ΟΓΑ ήταν της τάξεως των 80 και 100 ευρώ. Με το

νόμο Κατρούγκαλου οι μειωμένες αυτές συντάξεις

επεκτάθηκαν και σε άλλα ταμεία όπως ΟΑΕΕ και

ΙΚΑ ιδίως γι αυτούς που είχαν λιγότερα από 20

συντάξιμα έτη. Αυτό ανάγκασε την κυβέρνηση

του ΣΥΡΙΖΑ να νομοθετήσει τον Νοέμβριο του

2019 ως κατώτατη μικτή σύνταξη χηρείας τα 360˙

για 15 συντάξιμα έτη και τα 384€ για 20 συντάξιμα έτη με
εφαρμογή από την 16η Μαΐου 2016. Αυτό όμως δημιούργησε

μία άλλη αδικία αφού άφησε τους παλαιούς δικαιούχους

σύνταξης χηρείας του ΟΓΑ με την παλαιά μικρή σύνταξη. Κι

επειδή είχε εφαρμογή και για τα τέκνα μέχρι την ηλικία

των 24 ετών ανεξαρτήτως εάν σπούδαζαν ή όχι, δημιούρ-

γησε μία ακόμη αδικία για τα τέκνα που έχουν ηλικία κάτω

των 24 ετών και έχασαν τον γονέα τους πριν τον Μάιο του

2016.

Ας εξηγήσουμε τώρα με τρία παραδείγματα πως δικαιο-

λογούνται οι μικρές ή και οι μηδενικές αυξήσεις με την

εφαρμογή του 70%.

Πρώτο παράδειγμα: Σύνταξη εκλιπόντος 400€, οπότε

σύνταξη χηρείας με το 50% 200€ ή με το 70% 280€. Και τα
δύο ποσά αρκετά μικρότερα της κατώτατης σύνταξης

χηρείας των 360€ μικτά. Άρα μηδενική αύξηση με το 70%.

αφού το ποσό των 360€ είναι προτιμότερο αυτού των

280€.

Δεύτερο παράδειγμα: Σύνταξη εκλιπόντος 500€, οπότε

σύνταξη χηρείας με το 50% 250€ ή με το 70% 350€. Το
πρώτο ποσό αρκετά μικρότερο της κατώτατης σύνταξης

χηρείας των 360˙ ενώ το δεύτερο έστω και για λίγο και

πάλι μικρότερο της κατώτατης σύνταξης χηρείας των

360€.  Άρα μηδενική αύξηση με το 70%.

Τρίτο παράδειγμα: Σύνταξη εκλιπόντος 600€, οπότε σύν-

ταξη χηρείας με το 50% 300€ ή με το 70% 420€. Το πρώτο
ποσό μικρότερο της κατώτατης σύνταξης χηρείας των

360€ ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο της κατώτατης σύνταξης

χηρείας των 360€. Άρα αύξηση της τάξεως των 60€ στα

μικτά με το 70%. Αν βέβαια η κατώτατη σύνταξη ήταν 384€
μικτά (20 συντάξιμα χρόνια) ή αύξηση θα ήταν στα μικτά

34€.

Κρήτη τα παλικάρια σου – όλα σε καμαρώνουν

και είναι υπερήφανα – στον τόπο απού φυτρώνουν.

Οι Κρητικοί έχουνε καρδιά – γι’ αυτό και υπερτερούνε

όλα τους τα βιώματα – ποτέ τους δεν ξεχνούνε.

Οι λεβεντιές τους πάντοτε – αλλά και η φορεσιά τους

θα μένουνε ανάμνηση – εις την γενέτειρά τους.

Οι παραπάνω μαντινάδες μας υποχρεώνουν να γυρί-

σουμε πίσω πριν πολλά χρόνια προκειμένου να αναφερ-

θούμε για την κρητική λεβεντιά και ανδρειωσύνη που

συνδέονται άμεσα με την ειδική κρητική φορεσιά που κο-

σμούσε αλλά και συνεχίζει ακόμα να κοσμεί αυτούς που

την φορούσανε και που την φοράνε, άνδρες και γυναίκες

και τον τόπο μας.

Πάλι πρωταγωνιστής και σήμερα είναι ένας ηλικιωμένος

με καταγωγή πάλι από το χωριό Καπεδιανά που πρόσφατα

θυμήθηκε έναν από τους πολλούς της κρητικής λεβεντιάς

και φορεσιάς που την φορούσε και κοσμούσε τον ίδιο την

οικογένειά του και την πόλη μας.

Ήτανε είπε η εποχή του 1949 που πήγαινα στην πρώτη

τάξη του εξατάξιου γυμνασίου Ρεθύμνης που ξαφνικά ήρθε

σήμερα στο μυαλό μου ο Μποτονάκης Εμμαν. που είχε

τσαγκαράδικο στην Αρκαδίου κοντά στον Άγνωστο Στρα-

τιώτη.

Είχε καταγράψει από τότε η μνήμη μου το ανάστημά του

– την κρητική φορεσιά του – στο κεφάλι το κρουσάτο μαν-

δήλι – το μουστάκι και στα πόδια τα γυαλιστερά στιβάνια

του. Ακόμα και το βλέμμα και η καλοσύνη του να χαιρετά

γνωστούς και αγνώστους όταν τους συναντούσε.

Ο Μποτόνης όπως τον ονομάζανε για συντομία ήτανε

στο επάγγελμα τσαγκάρης και καλίκωνε όλους τους μερα-

κλήδες της πόλης και των χωριών με ανδρικά παπούτσια

και στιβάνια τα περασμένα χρόνια.

Τους έπαιρνε τα μέτρα του ποδιού τους φορώντας την

κάλτσα αφού πατούσε πρώτα επάνω σε ένα χαρτόνι και με

μαύρο μολύβι σημείωνε γύρω – γύρω το πόδι και μετά με

τη μεζούρα μετρούσε το μήκος και το πλάτος του.

Δεχότανε παραγγελίες να τα φτιάξει και να τα πάρουν σε

συγκεκριμένη ημερομηνία στο χρώμα και στο σχέδιο που

άρεσε στον καθένα.

Συνήθως μαύρα και καφέ ήτανε τα περισσότερα και τα

λιγότερα άσπρα. Όταν δεν είχε παραγγελίες έφτιαχνε

έτοιμα σε διάφορα νούμερα και χρώματα γι’ αυτούς που

θα τα θέλανε αμέσως.

Σε όλους έλεγε πολλά αστεία και γι’ αυτό είχε πολλούς

φίλους και πελάτες. Εκεί είπε ο ηλικιωμένος πήγαινε και ο

πατέρας μου και είχανε καλές φιλικές σχέσεις.

Εξαιτίας αυτής της γνωριμίας περνούσα τακτικά και του

έκανα επίσκεψη. Όταν τελείωσα το σχολείο είπε: Έφυγα

από το Ρέθυμνο λόγω του επαγγέλματός μου και είχανε

περάσει πολλά χρόνια να συναντηθούμε. Συνταξιούχος πια

γύρισα στον τόπο μου και ένα καλοκαίρι χρειάστηκα να

αγοράσω πέδιλα να τα φορώ όταν κάνει ζέστη. Πήγα

πρώτα από τα στιβανάδικα και τα γύρισα όλα αλλά δεν

βρήκα αυτά που ήθελα. Μετά πήρα την άνοδο της Αρκα-

δίου και κοίταζα δεξιά – αριστερά μήπως είναι κανένα μα-

γαζί να έχει.

Όταν έφθασα πριν τον Άγνωστο Στρατιώτη βλέπω από

μακριά τον Μποτόνη ντυμένο με την Κρητική του φορεσιά

να κάθεται σε μια πολυθρόνα. Όταν τον πλησίασα με γνώ-

ρισε και μου λέει: Γιαννιώ καλωσόρισες – ίντα κάνεις και τι

γυρεύεις; Του είπα ότι ψάχνω να βρω να αγοράσω πέδιλα

δερμάτινα.

Αμέσως φωνάζει την κοπελιά που δούλευε στο μαγαζί

και της λέει: άμε να μου φέρεις το 41 νούμερο τα καφέ πέ-

διλα που είναι δίπλα στα έτοιμα στιβάνια. Τα δοκίμασα και

μου κάνανε ακριβώς: μου λέει: πάρε τα είναι γερά και θα

τα φοράς όσο ζεις. Είναι από το καλύτερο δέρμα που έχω

και θα τα πάρεις πιο φθηνά από την τιμή που γράφει για το

χατίρι του πατέρα σου που τον καλίκωνα πολλά χρόνια και

τα πήρα. Τα φορούσα δύο καλοκαίρια μετά τα βαρέθηκα

και τα φύλαξα στην παπουτσοθήκη.

Από τότε και μετά μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά

χρόνια. Όμως πρόσφατα και ξαφνικά εκεί που έψαχνα να

πάρω παπούτσια να φορέσω βλέπω μέσα – μέσα στο ράφι

τα πέδιλα. Τα πήρα, τα έβαψα με κάμελ και τα φόρεσα για

να κάνω τον πρωινό καλοκαιρινό μου περίπατο στην πόλη

και μετά να βρεθώ με τους φίλους μου στου Κανακάκη για

λουκουμάδες και καφέ. Εκείνη την  ώρα, θυμήθηκα τον

Μποτόνη που τα είχα αγοράσει, την κρητική φορεσιά και

λεβεντιά του επίσης και τα καλά λόγια που είχε πει για τον

πατέρα μου και την καλή συμπεριφορά του προς εμένα.

Παράλληλα ότι είναι γερά και ότι θα τα φορώ ώσπου να

ζω. Και σήμερα που είμαι ηλικιωμένος όταν περνώ έξω από

το μαγαζί που είχε στην Αρκαδίου νομίζω ότι θα τον ξα-

ναδώ αλλά έχει φύγει από τη ζωή.

Υπήρχανε και άλλοι Ρεθεμνιώτες που φορούσανε συχνά

τις κρητικές φορεσιές μέσα στην πόλη αλλά έτυχε να μην

συγκρατήσω τα ονόματά τους εκτός μόνο του Τσιριντάνη

Γ. που διακρινότανε από το ψηλό μπόι του και που φορούσε

άσπρα στιβάνια. Όταν περπατούσε συνήθως στην πλατεία

των 4ωνΜαρτύρων όλων τα βλέμματα ήτανε επάνω του.

Και στα χωριά τα ίδια χρόνια οι μεγάλοι και οι νέοι στα

πανηγύρια και στους γάμους φορούσανε την κρητική φο-

ρεσιά τους.

Και σήμερα συνεχίζουν πολλοί νέοι να την φορούν όχι

βέβαια καθημερινά αλλά μόνο αυτοί που συμμετάσχουν

στις σχολές Κρητικών χορών και όταν βρεθούν στα πανη-

γύρια που διασκεδάζουν πάντα με κρητική μουσική και στις

εθνικές μας γιορτές στις παρελάσεις.

Το ευχάριστο είναι ότι και πολλοί μετανάστες Κρητικοί

που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (Αμερική, Γερμανία

κ.λπ.) πήρανε μαζί τους τις φορεσιές και τα έθιμα της κρη-

τικής φορεσιάς και της μουσικής και διασκεδάζουν και αυτοί

συχνά στις γιορτές – στους γάμους και συμμετάσχουν στις

εθνικές μας γιορτές νομίζοντας ότι βρίσκονται στην πατρίδα

τους την Κρήτη στην Ελλάδα.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε είπε ο ηλικιωμένος ακόμα και

ορισμένους λυράρηδες που την φορούσανε στις διασκε-

δάσεις και στους γάμους όπως: ο Μουντάκης Κων., ο Ση-

φογιωργάκης Γ. κ.ά. που αφήσανε ρίζες στην παράδοση

της κρητικής φορεσιάς και μουσικής για τους νέους μας.

Τέλος και σήμερα οι νέοι συνεχίζουν με περισσότερη διά-

θεση στις παραδόσεις μας χωρίς να περιφρονούν και των

άλλων περιοχών της χώρας μας.

Πιστεύω είπε ότι η Κρήτη μας πρωτοπορεί χωρίς να κάνει

πίσω ούτε ένα βήμα όχι μόνο να διατηρηθούν τα ήθη και

τα έθιμά της αλλά και να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Γιατί υπήρξαν ορισμένες μικρές έως και μηδενικές αυξήσεις 

στις Συντάξεις Χηρείας με το 70%!

Γράφει ο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α

Γράφει ο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ

Απόστρατος Αξιωματικός

Η κρητική φορεσιά και τα πέδιλα του Μποτόνη
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Διάβασα  πριν από καιρό  σε επετειακό άρθρο πρωινής

εφημερίδας με τίτλο «28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940 ΚΑΙ Ο Ι.

ΜΕΤΑΞΑΣ» που ο συντάκτης  του άρθρου, έγραφε μεταξύ

των άλλων  ότι ο τότε πρωθυπουργός άφησε τη χώρα

στο έλεος της μοίρας της, ότι η απόρριψη του τελεσι-

γράφου της Ιταλίας έγινε από φόβο, γιατί σε διαφορετική

περίπτωση, το καθεστώς θα ανατρεπόταν από τους Έλ-

ληνες η τους Άγγλους. Για να δικαιολογήσει δε τις θέσεις

του,  επικαλείτο τον Άγγλο ιστορικό Κόμπτον Μακένζι

που στο βιβλίο του ΑΕΡΑ_ΑΕΡΑ γράφει. «Ο Ελληνικός

λαός μόνος του, σχεδόν χωρίς ηγεσία, έκανε το θαύμα

του στα Αλβανικά βουνά γιατί κτυπώντας τους Ιταλούς

φασίστας είχε την αίσθηση ότι κτυπούσε τον Ελληνικό

φασισμό….». Όλα αυτά αποτελούν σοφίσματα που μόνο

αφελείς και ανιστόρητους μπορούν να  πείσουν.

Η ιστορία είναι άθροισμα καταγεγραμμένων αληθειών,

είναι συλλογική και φιλοδοξεί να είναι συνολική και αντι-

κειμενική. Γράφεται από τους ιστορικούς που όμως δεν

διατείνονται ότι θα φθάσουν στην απόλυτη αλήθεια. Ο

ιστορικός  γνωρίζει (εκτός και αν είναι προκατειλημμένος)

ότι έχει την υποχρέωση να προσεγγίσει όσο περισσότερο

μπορεί την πραγματική  αλήθεια και ακόμη  ότι έχει τη

γνώση και την πιθανότητα να το κάνει καλύτερα από

κάθε άλλον. Τέλος ο ιστορικός λόγω του ότι οφείλει να

λογοδοτήσει απέναντι στην αλήθεια  γι αυτό δεν μπορεί

να αποδεχθεί ψευδή ή κατασκευασμένη αλήθεια.

Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε την ιστορική επέτειο

με κάθε επισημότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, της

Κύπρου και του απόδημου Ελληνισμού και είναι πιθανό

να ακουσθούν η να γραφούν απόψεις σαν αυτές που

στην αρχή περιέγραψα.

Το ιστορικό όχι δεν το είπε ο Μεταξάς μονάχα κατά

της αυγινές ώρες της 28ης του Οκτωβρίου αλλά είχε

προετοιμασθεί γι αυτό, όπως φαίνεται από το ημερολόγιο

του της 18ης Μαρ.1939 «ΦΟΒΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΝ ΠΕ-

ΡΙΠΤΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ», την 20η Μαρτίου 1939 «ΗΣΥ-

ΧΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΥ». Την 9η Απριλίου 1939 δύο ημέρες μετά την

εισβολή των Ιταλών στην Αλβανία όπου οι Αλβανοί υπο-

δέχθηκαν  τους εισβολείς με μεγάλο ενθουσιασμό γράφει

στο ημερολόγιο του. «ΟΛΙΓΟΝ ΜΕΤΑ  ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ ΑΝΑ-

ΚΟΙΝΩ στους Wateriow και Hopkinson (πρέσβεις των

ΗΠΑ και της  Μ. Βρετανίας) ΤΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΩΜΗΣ ΑΣΗΜΑ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ (πρέσβη της Ελλάδος στη Ρώμη) ΟΤΙ ΕΧΩ

ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΩ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΟ-

ΛΕΜΟΣ ΘΑ ΕΠΕΧΤΑΘΗ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟ-

ΤΙΜΩ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΜΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΤΙΜΩΣΗ». Την  21η Αυγούστου 1939 δηλώνει

στον επισκεφθέντα αυτόν, Ιταλόν πρέσβη Emanuelle

Grazzi ότι  «Η ΕΛΛΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ  ΚΑΤ ΑΥΤΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΙΤΑΛΙΑ ΗΘΕΛΕ ΘΙΞΕΙ ΖΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΣΕΤΕ  ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΜΥΝΘΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΣΧΑΤΩΝ».

Το πως προπαρασκεύασε σιωπηρά το έθνος για να

αντιμετωπίσει την Ιταλική υπερδύναμη φαίνεται από το

ετοιμοπόλεμο των ενόπλων δυνάμεων του έθνους όπως

διαπιστώθηκε από τους μαχητές που συμμετείχαν στον

πόλεμο και άφησαν γραπτά κείμενα (Ιστορία του Άγγελου

Τερζάκη και πολλών άλλων). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ούτε ηθικά, ούτε νομικά

είναι επιτρεπτό να παρουσιάζεται στον τύπο ως αληθινό

κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εάν

στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός που έγραψε το

κείμενο θέτει τις πολιτικές του πεποιθήσεις ή τον πολιτικό

φανατισμό πάνω από την επαγγελματική του υπόληψη

είναι υπόθεση όλου του ελληνικού λαού να την αντι-

κρούσει με ιστορικά στοιχεία και μαρτυρίες. Στο δημόσιο

όμως διάλογο το κύριο θέμα είναι η αντικειμενική πα-

ρουσίαση των γεγονότων που στην συγκεκριμένη περί-

πτωση αποδεικνύεται ανύπαρκτη.

Εάν αναφέρθηκα στο ημερολόγιο του Ι. Μεταξά το

έκανα για να αντικρούσω όλους τους επίδοξους (κατά

την γνώμη τους) ιστορικούς να καταγραφούν εκ των

υστέρων τα γεγονότα όπως θα τα ήθελαν να είχαν

συμβεί  και όχι όπως συνέβησαν.

H νίκη του 40 έκανε όλους τους  Έλληνες υπερήφανους

και αποτελεί την πιο λαμπρή σελίδα της νεώτερης

ιστορίας μας. Όταν όμως αναφερόμαστε στο έπος του

40 δεν περιοριζόμαστε μόνο στις 163 ημέρες (28/10/40

μέχρι 6/4/41) που τα Ελληνικά στρατεύματα πέτυχαν

την πρώτη ήττα του αήττητου μέχρι τις 28/10/1940

άξονα Βερολίνου-Ρώμης και την πρώτη νίκη στον συμ-

μαχικό αγώνα με μοναδική σύμμαχο μας την Αγγλία η

οποία έπλεξε το εγκώμιο της χώρας μας με λόγια και

όχι με πράξεις. Η μόνη βοήθεια που μας πρόσφερε κατά

το πρώτο δεκαήμερο του πολέμου ήταν 15 αεροπλάνα.

«Ο πανίσχυρος  Αγγλικός στόλος ουδέποτε επιχείρησε

να εμποδίσει τις Ιταλικές μεταφορές στην Ιταλία δια του

στενού του Οτράντο» (Θ. Παπακωνσταντίνου. Η μάχη

της Ελλάδος). Επιπλέον η τότε Αγγλική Κυβέρνηση αρ-

νήθηκε στη σύμμαχο της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης

του Βασιλέως Γεωργίου του Β και του Πρωθυπουργού

Εμμανουήλ Τσουδερού να εγκατασταθούν στην Κύπρο

ύστερα από την πτώση της Κρήτης. Ίσως οι Άγγλοι ιθύ-

νοντες να περίμεναν ανάλογο στάση εκ μέρους της Ελ-

λάδος έναντι των δυνάμεων του άξονα παρόμοια με

αυτήν που επέδειξαν όλες οι καταληφθείσες χώρες της

Ευρώπης από 1/9/1939μέχρι το τέλος Ιουνίου του 40

με επικεφαλής τη Γαλλία που παραδόθηκε σε διάστημα

20 ημερών.   

Η τότε ηγεσία της χώρας μας γνώριζε τα αισθήματα

και τη θέληση του λαού, γνώριζε την πολεμική ετοιμότητα

των Ενόπλων Δυνάμεων και πήρε την επιβεβλημένη

απόφαση να υπερασπισθεί την πατρώα γη πιστή στη

ρήση του Δημοσθένους  ότι «Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης

αισχράς αιρετότερος». 

Η 28η οκτ.1940 ήταν θρίαμβος της πίστεως και της

ενότητας του Ελληνικού λαού.  

Το ΟΧΙ θα φωτίζει πάντοτε το αύριο του έθνους μας.   

Χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση

που να δίνει σημασία στην διδασκαλία της ιστορίας

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Τέως προέδρος της ΕΑΑΣ

Έχω στα χέρια μου, το φύλλο της Δευτέρας 17 Φε-

βρουαρίου 1964 της εφημερίδος «Καθημερινή».

Στην σελίδα 2 και στην στήλη «Διαλέξεις» διαβάζω:

«Την προσεχή Τετάρτη, 12.30 μ.μ. θα ομιλήσει εις την

Σχολήν Ευελπίδων ο ταξίαρχος κ. Ανάργυρος Μπάλας

με θέμα: ‘’Ηθικαί - Ψυχολγικαί επιπτώσεις του πυρηνικού

όπλου’’». Και παρακάτω: «Εις την Αρχαιολογικήν Εταιρίαν

θα ομιλήσει την προσεχή Παρασκευήν 8 μ.μ. ο κ. Ε. Π.

Φωτιάδης με θέμα: ‘’Η άλωσις των Ιωαννίνων και η ση-

μασία αυτής’’. Η διάλεξις οργανούται υπό της Ηπειρω-

τικής Εταιρίας».

Πέντε γραμμές όλες κι’ όλες, κι’ όμως τι μου θύμι-

σαν.

Είναι αυτό που λένε οι εμβριθείς τιποτολόγοι, «μια

Γροθιά στο στομάχι» και αφού πουν την βαρύγδουπη

αυτή μπούρδα, σπεύδουν την πλησιέστερη ταβέρνα

για να γεμίσουν και να ποτίσουν το γρονθοκοπηθέν

στομάχι τους με άκρατον οίνον και αθάνατο Ελληνικό

κοκορέτσι.

Όμως με εμένα δεν συνέβη το ίδιο. Όχι επειδή δεν

μου αρέσει το κοκορέτσι. Αλλά, διότι αυτές οι πέντε

γραμμές, λειτούργησαν ως Μηχανή του Χρόνου και σε

κλάσμα του δευτερολέπτου με μετέφεραν μισό αιώνα

+ πέντε, το όλον 55 χρόνια, πίσω. Διότι σίγουρα εκείνη

την διάλεξη του «Ταξιάρχου κ. Αναργύρου Μπάλα» την

είχα «παρακολουθήσει», μέσα στην Αίθουσα Διασκεδά-

σεως, προσπαθώντας να κρατήσω τα άτιμα τα βλέφαρα

ανοιχτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα της Σεβαστής Διοι-

κούσης. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, βρισκόμουν

μεν στην Αίθουσα Διασκεδάσεως, πλην όμως ουχί

«ψυχή τε και σώματι» ως θα έδει, αλλά μόνο «σώματι»

διότι η ψυχή περί άλλα ετύρβαζε, ένθα «άλλα» ό,τι

βάλει ο νους σας, από την ΑΕΚ, την επικειμένη έξοδο,

το αυριανό διαγώνισμα και πάντως όχι για τις Ηθικές –

Ψυχολογικές επιπτώσεις του πυρηνικού όπλου. 

Υπήρχε τότε διάχυτη η εντύπωση στους Ευέλπιδες,

ότι οι διαλέξεις της Τετάρτης, που γίνονταν την τελευταία

περίοδο της πρωινής εκπαιδεύσεως, είχαν καθιερωθεί

για να διαμορφώνουν την… σειρά μεταξύ των Ευελπίδων,

αφού μετά από κάθε διάλεξη, η διαγωγή πολλών είχε

«αδυνατίσει» από τις σχετικές καμπάνες με το βαρύ αι-

τιολογικό: «Διότι εκοιμάτο εν ώρα διαλέξεως» ή επί το

ελαφρότερο: «Διότι είχε τάσιν προς ύπνο»…

Η άλλη ανακοίνωση της «Καθημερινής» της 17 Φε-

βρουαρίου 1964 ήταν αυτή της Αρχαιολογικής Εταιρίας,

που μου θύμισε τον αξιολογότατο καθηγητή μας Ευάγ-

γελο Φωτιάδη, ο οποίος συν τοις άλλοις ήταν τότε και

Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ο αλησμόνητος

Φωτιάδης λοιπόν, μας έκανε «Πολιτική Ιστορία», σε

όλη την Τάξη, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, την τελευταία

εκπαιδευτική περίοδο του Σαββάτου. Θυμίζω ότι τότε

το Σάββατο, ήταν κανονική εργάσιμη ημέρα. Μετά το

μάθημα, είχε φαγητό και στην συνέχεια προετοιμασία

για την «Επιθεώρηση του Σαββάτου», την οποία, ως

γνωστόν, απέφυγε ο Χριστός, ο οποίος φρονίμως

ποιών, έσπευσε να σταυρωθεί την Παρασκευή…

Εμείς όμως πηγαίναμε στο μάθημα, όχι

για να το παρακολουθήσουμε, αλλά για να

προετοιμαστούμε για την επιθεώρηση. Προς τούτο κα-

βαλάγαμε μαζί μας ό, τι ήταν δυνατόν να μεταφερθεί,

χωρίς να προκαλέσει υποψίες. Έτσι γεμίζαμε τις χλαίνες

μας με ξιφολόγχες, ατομικά μαχαιρίδια (δεν έκοβαν

ούτε… νερό), λοφία και άλλα παρόμοια απάρτια της

εξαρτύσεως και της στολής του Ευέλπιδος. Καθόμαστε

στα έδρανα και απλώναμε το σμυριδόχαρτο, το Brasso,

τα σχετικά πανάκια, το λίπος και αρχίζαμε δουλειά,

αγνοώντας πλήρως τον κ. καθηγητή, ο οποίος ανέπτυσσε

με τρομερή ευγλωττία και σαφήνεια τα θέματά του.

Έλεγε ο κ. καθηγητής, κι’ εμείς κριτς – κριτς το σμυρι-

δόχαρτο, να γυαλίσουμε το μαχαιρίδιο. Ανέπτυσσε ο κ.

καθηγητής, κι’ εμείς χλαπ – χλαπ το Brasso, να γυαλί-

σουμε την ζωστήρα μας. Ώσπου γινόταν το μοιραίο

λάθος. Κάποια στιγμή σηκώναμε το κεφάλι μας να ξε-

πιαστεί λίγο, αλλά και να δούμε τι γίνεται γύρω μας και

ακούγαμε για λίγο τον Φωτιάδη. Ε αυτό ήταν! Οι πρώτες

λέξεις που ακούγαμε να βγαίνουν από το στόμα, αυτού

του λαμπρού επιστήμονα, μας μαγνήτιζαν. Σε μια

στιγμή, ξιφολόγχες, μαχαιρίδια και λοφία, περνούσαν

στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας. Πλέον, ο Ευάγγελος

Φωτιάδης μας είχε πάρει απ’ το χέρι και μας ταξίδευε

με τον μοναδικό του τρόπο, στο 1821, στο Βυζάντιο

στους Βαλκανικούς πολέμους και πάντως μακριά από

την πεζή «Επιθεώρηση του Σαββάτου». 

Πέντε γραμμές όλες κι’ όλες! Ικανές όμως να μου

αναστατώσουν την ημέρα. Φαντάζομαι και τη δική σας,

όσων τουλάχιστον, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγμα-

τα.

Γράφει ο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ

Υποστράτηγος ε.α. 

Πέντε γραμμές όλες κι’όλες



EΘNIKH HXΩΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 13 θέματα

θέματα

Οπρόεδρος της Αλβανίας  Ilir Meta κατέθεσε στην

εξεταστική επιτροπή της βουλής για τις πολιτικές

του πράξεις και την απόφαση του να ακυρώσει τις

τοπικές εκλογές του Ιουνίου 2019. Το κυβερνών σο-

σιαλιστικό κόμμα επιδιώκει την απομάκρυνση του Meta

από τη προεδρία. Η Αλβανία περιήλθε σε πολιτικό και

συνταγματικό χάος, και η κατάσταση αυτή επη-

ρέασε σημαντικά την ευρωπαϊκή της προοπτική.

Η πολιτική αστάθεια, η διαφθορά, το οργανωμένο

έγκλημα και οι δεσμοί του με τους πολιτικούς

συνέτειναν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβάλει

την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με

την χώρα. Η κατάσταση θα επανεξετασθεί από

τον αρμόδιο Επίτροπο τον Οκτώβριο 2019, αλλά

είναι αμφίβολο ότι η χώρα θα λάβει καταφατική

απάντηση. Το πιο σίγουρο σενάριο είναι η κατάρ-

ρευση της κυβέρνησης του Rama και οι εκλογές.

Η παρούσα κατάσταση επιβεβαιώνει τη δύναμη

της αλβανικής μαφίας και την επίδραση της στα

πολιτικά δρώμενα. Η διαφθορά και το οργανωμένο έγ-

κλημα παραμένουν το πιο σημαντικό πρόβλημα στη

χώρα και υποσκάπτουν το στρατηγικό της στόχο να

ανοίξει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή

Ένωση, που παρακολουθεί στενά τη πρόοδο των με-

ταρρυθμίσεων στη χώρα, ειδικά στον τομέα της δι-

καιοσύνης. Η Αλβανία ενδιαφέρεται για τις διαπραγμα-

τεύσεις Κοσόβου και Σερβίας, όπου διατηρεί το ρόλο

της σαν μητέρα- πατρίδα, όπως επίσης τον ηγετικό της

ρόλο στον Αλβανικό πληθυσμό της περιοχής και κυρίως

σε Κόσοβο, Σερβία, Μαυροβούνιο, και Βόρεια Μακεδονία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Αλβανός πρωθυπουργός και η κυ-

βέρνηση του προωθούν τα συμφέροντα του Κοσόβου

στη διεθνή κοινότητα με τη χρήση κάθε φόρουμ στο

οποίο έχει πρόσβαση.

Στη Βόρεια Μακεδονία η πολιτική σκηνή σείεται από

σειρά διαφθορών και σκανδάλων που απειλούν όχι

μόνο την πολιτική σταθερότητα αλλά και αυτή τη ευ-

ρωπαϊκή της προοπτική. Τα σκάνδαλα εμπλέκουν πο-

λιτικούς, επιχειρηματίες και ποινικούς και αποδεικνύουν

την απουσία των κανόνων δικαίου και της διαφάνειας

στη λειτουργία του κράτους. Πολλές είναι οι ευρωπαϊκές

φωνές που καλούν τη Β. Μακεδονία να επικεντρώσει

σε μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, και να πατάξει τη

διαφθορά, αν θέλει να πετύχει θετικό αποτέλεσμα στις

ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Παρά ταύτα η Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να πάρει

ημερομηνία ένταξης για πολλούς λόγους γεωπολιτικής,

αξιοπιστίας της Ε.Ε. και ρωσικής επιρροής στη περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση έκτακτες εκλογές αναμένεται να

προκηρυχθούν αμέσως μετά την απόφαση αυτή της

Ε.Ε., είτε δηλ. ο Zaev πάρει ημερομηνία ένταξης είτε

όχι.

Η πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συνεχίζεται στη

Βοσνία και προάγει εθνοτική ρητορική και διενέξεις.

Ένα κράτος, όπως της Βοσνίας, χωρίς προϋπολογισμό

και χωρίς ανάπτυξη, ολισθαίνει αργά αλλά σταθερά

στις εθνοτικές εντάσεις και συγκρούσεις. Ο σχηματισμός

κυβέρνησης στη Βοσνία είναι τελείως απαραίτητος για

τη συνέχιση της ζωής του κρατιδίου. Οι πολιτικές και

εθνοτικές διενέξεις δεν επιτρέπουν το σχηματισμό κυ-

βέρνησης από τις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2018 και

εντεύθεν. Tα τρία βασικά κόμματα που αντιπροσωπεύουν

τις τρείς οντότητες στη χώρα, τους Σερβοβόσνιους,

τους μουσουλμάνους Βόσνιους και τους Βοσνιοκροάτες,

έχουν συμφωνήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης, απέ-

τυχαν όμως να την υλοποιήσουν. Μια έντονη διαμάχη

έχει ξεσπάσει που αφορά την ένταξη της Βοσνίας στο

ΝΑΤΟ. Οι Βοσνιομουσουλμάνοι και οι Σερβοκροάτες θέ-

λουν την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ, ενώ οι Σερβοβόσνιοι

δεν συμφωνούν. Η έλλειψη υπεύθυνης κυβέρνησης

δημιουργεί προβλήματα εθνικής ασφάλειας. Η δε

πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα μπλοκάρει κάθε

προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις και οικονομική ανάπτυξη.

Η Κροατία και η Σερβία συνεχίζουν να επεμβαίνουν στα

εσωτερικά της Βοσνίας και αποσταθεροποιούν τη χώρα.

Η Ρωσία διατηρεί το ενδιαφέρον της στα τεκταινόμενα

στη Σερβία και τη Βοσνία για να έχει την επιρροή της

στη περιοχή. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η

Σλοβενία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι ήδη

μέλη του ΝΑΤΟ ενώ η Β. Μακεδονία θα ενταχθεί στο

ΝΑΤΟ εντός του 2019.  Αυτές οι δύο χώρες (Σερβία και

Βοσνία )έμεινε το μόνο όχημα στη Ρωσία για να ασκεί

επιρροή στη ΝΑ Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή προοπτική φαν-

τάζει πολύ μακρινή για τη Βοσνία και μόνο για γεωπο-

λιτικούς λόγους μπορεί να της δοθεί μια τέτοια ευκαιρία.

Η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Τουρκία και άλλες μου-

σουλμανικές χώρες προβαίνουν σε επενδύσεις ή χρη-

ματοδοτήσεις σε μουσουλμανικές ομάδες της χώρας

για τη προώθηση ιδίων συμφερόντων.

Στο Κόσοβο, η Κεντρική εκλογική επιτροπή που ετοι-

μάζει εκλογές για τις 6 Οκτωβρίου 2019 αποφάσισε να

δέχεται μόνο τις ταυτότητες που εκδίδονται από τις

αρχές του Κοσόβου κι’ αυτό προκάλεσε την έντονη

αντίδραση των Σέρβων. Η διεθνής κοινότητα ( ΗΠΑ,Ε.Ε.

)κάλεσε για δίκαιες εκλογές, και η Ε.Ε. θα στείλει πα-

ρατηρητές την ημέρα των εκλογών. Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.

δίνουν προτεραιότητα στις εκλογές και αφήνουν τον

διάλογο Σέρβων-Κοσόβου για μετά τις εκλογές. Η επα-

νέναρξη των διμερών διαπραγματεύσεων αναμένεται

να λάβει χώρα μέχρι το Δεκέμβριο 2019 ή αρχές 2020.

Ο νέος Αμερικανός απεσταλμένος Matthew Palmer

σχεδιάζει να επισκεφθεί το Κόσοβο προσεχώς για να

ενθαρρύνει το διάλογο Πριστίνας-Βελιγραδίου. Το

Κόσοβο επιμένει στην ένταση με τη Σερβία με προκλη-

τικές ενέργειες, όπως: απαγόρευση επισήμων της

Σερβίας να επισκέπτονται το Βόρειο Κόσοβο, επιχειρήσεις

αστυνομικές στο βορά συνοδευόμενες με συλλήψεις

Σέρβων, 100% φόρος στα σερβικά και βοσνιακά προϊόντα,

δημιουργία Κοσοβάρι-

κου στρατού, ειδικά δι-

καστήρια για Σέρβους

κ.λ.π. Μόνο μέσο κανο-

νικών σχέσεων με τη

Σερβία το Κόσοβο θα

πετύχει την ένταξη του

στα Ηνωμένα Έθνη, το

ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. και θα

αποκτήσει κανονική ον-

τότητα κράτους. Η χώρα

στερείται αποφασιστι-

κότητας για μεταρρυθ-

μίσεις που θα εγκατα-

στήσουν κράτος δικαίου

και σύγχρονη διοίκηση.

Η πολιτική αστάθεια, η

διαφθορά και το οργα-

νωμένο έγκλημα δεν εί-

ναι ενθαρρυντικοί πα-

ράγοντες για το μέλλον

του Κοσόβου. Ο δρόμος

προς την Ευρώπη και

το ΝΑΤΟ θα είναι μακρύς και δύσκολος. Η παρουσία

Κοσοβάρικου στρατού στο βορρά είναι υψηλού ρίσκου

και θα οδηγήσει σε ένοπλες συγκρούσεις με τους Σέρ-

βους.

Για τη Μολδαβία η Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι σημείωσε

πρόοδο σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και η οικονομική

βοήθεια προς αυτήν θα συνεχισθεί. Το πρόβλημα της

Τρανσίστριας απασχολεί τη χώρα και η απόσυρση των

ρωσικών στρατευμάτων απ’ αυτή εξακολουθεί να είναι

προτεραιότητα για τη κυβέρνηση. Η Ρωσία παρακολουθεί

στενά τα της Μολδαβίας, θεωρεί ότι οι πολιτικές της

επηρεάζουν τη ρωσική εθνική ασφάλεια και θέτει

κόκκινη γραμμή στο θέμα της ένταξης της χώρας

στο ΝΑΤΟ ή την Ε.Ε. Το πρόβλημα της Τρανσίστριας

λειτουργεί πάντα σαν παράγοντας αποσταθερο-

ποίησης της χώρας.

Το Μαυροβούνιο πρέπει να εφαρμόσει ειδικές

μεταρρυθμίσεις και να προβεί σε ενέργειες που

να επιβεβαιώνουν την εμμονή του στο στόχο της

ένταξης στην Ε.Ε. μέχρι το 2025. Η χώρα χρειάζεται

σοβαρές μεταρρυθμίσεις στα θέματα της δικαιο-

σύνης, της διαφθοράς, του ξεπλύματος βρώμικου

χρήματος και του οργανωμένου εγκλήματος για

να προσελκύσει αξιόλογες επενδύσεις. Η Ρωσική

επιρροή είναι δεδομένη και εξακολουθεί να θεω-

ρείται σαν επέμβαση στα εσωτερικά του κράτους. Το

ΝΑΤΟ σχεδιάζει την αποστολή ειδικών δυνάμεων για

την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. 

Τέλος η Σερβία κρατά ίσες φιλικές σχέσεις με Ε.Ε.,ΗΠΑ,

Ρωσία και Κίνα, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι θεωρείται

από τη Δύση στενός φίλος της Ρωσίας. Σχετικά με το

διάλογο Βελιγραδίου-Πριστίνας για το άμεσο μέλλον

δεν αναμένεται τίποτε το σημαντικό. Η όλη διαδικασία

είναι σε αδιέξοδο από τότε που το Κόσοβο προκήρυξε

εκλογές για τις 6 Οκτωβρίου 2019, και η Σερβία ετοιμά-

ζεται για εκλογές την άνοιξη 2020. Η κατάσταση ασφα-

λείας στη χώρα είναι συγκεχυμένη και αβέβαιη. Κανείς

δεν μπορεί να προβλέψει την αντίδραση της Σερβίας σ’

ένα πιθανό τυχαίο ή προσχεδιασμένο προβοκατόρικο

επεισόδιο στο Βόρειο Κόσοβο εναντίον της Σερβικής

τοπικής κοινωνίας. Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες

της Σερβίας επανειλημμένα έχουν δηλώσει ότι η Σερβία

θα προστατεύσει τους Σέρβους του Κοσόβου με όλα

τα μέσα, περιλαμβανομένης της στρατιωτικής ισχύος.

Η Σερβία δίνει προτεραιότητα στην βελτίωση των επι-

χειρησιακών ικανοτήτων των Ενόπλων της Δυνάμεων,

και δηλώνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι αποτελούν

την πραγματική ισχύ της χώρας.-

*Ο Γιώργος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., συγ-

γραφέας, πολιτικός και στρατιωτικός αναλυτής

Η διαφθορά και η πολιτική αστάθεια στα Δυτ. Βαλκάνια 

παρατείνουν τις ενταξιακές διαδικασίες

Γράφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ

Υποστράτηγος ε.α. 
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

1.Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω τη Διεύθυνση του 401 ΓΣΝΑ, τη Διεύθυνση

της Α’ Χειρουργικής Κλινικής, καθώς και όλο το νοση-

λευτικό προσωπικό της Κλινικής για την άψογη ποιοτική

ιατρική φροντίδα και βοήθεια που μου προσέφεραν

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου.

2.Ευχαριστώ από καρδιάς τον Ιατρό κ. Λάμπρου

Σταύρο, Γενικό Χειρουργό – Αρχίατρο, ο οποίος μου

ενέπνευσε σεβασμό και εμπιστοσύνη, δείχνοντάς μου

ιατρικό ενδιαφέρον με ήθος και αξιοπρέπεια. Πάνω

από όλα είναι Άνθρωπος, αλλά και άριστος Στρατιωτικός

Ιατρός!

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Με τιμή,

Μιχαήλ Τζαλαβράς

Στον εγγονό μας Βασίλειο Κασίδη, ο οποίος σε ηλικία 15 ετών του απονεμήθη το

πτυχίο το PROFICENCY εις την Αγγλική γλώσσα, μετά από γραπτή και προφορική

εξέταση. 

Βασίλη να θυμάσαι ότι τα πνευματικά αγαθά αποκτούνται με πολύ κόπο από τα

υλικά αγαθά.

Ευχόμεθα οι επιτυχίες να έρχονται η μία μετά την άλλη.

Η Γιαγιά Νίκη

Ο Παππούς

Κασίδης Βασίλειος

Ανχης ε.α.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκών Τάξεως 1953

Ανακοινώνει ότι

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου,

αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, θα τελεσθεί Τρισάγιον στη μνήμη των

αποθανόντων Συμμαθητών.

Ο Πρόεδρος Του Συνδέσμου ΣΣΕ /1953

ΒασίλειοςΜαντασάς

Ανχης ε.α.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΞΕΩΣ 1953

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,

στα πλαίσια των εορταστικών εκδη-

λώσεων για την Προστάτιδα του Πυρο-

βολικού Αγία Βαρβάρα, διοργανώνει την

ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου,

στις 7 Δεκ. 2019, ημέρα Σάββατο, και από

ώρα 21.00, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενό-

πλων Δυνάμεων (πλατεία Ρηγίλλης), στην

οποία μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη

και οι φίλοι του Συνδέσμου με τους συγ-

γενείς τους. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 29 Νοεμ-

βρίου 2019 (τηλ. 210-5235408)

Τα δελτία συμμετοχής διατίθενται στο

γραφείο του Συνδέσμου (Μαυροκορδάτου

9, 6ος όροφος)

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους

του Συνδέσμου, να συμμετάσχουν στην

μεγάλη αυτή ετήσια εκδήλωση του Συν-

δέσμου μας. 

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Νικολοδήμος

Αντιστράτηγος  ε.α.

Ο  Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Βήτος

Υποστράτηγος  ε.α

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές

εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

έτους  2019, πέτυχαν τα παρακάτω τέ-

κνα μελών μας: 

Ο Δημήτριος Μπαντιμαρούδης, υιός

του Ταξιάρχου Χαράλαμπου Μπαντιμα-

ρούδη, στο Τμήμα Μηχανικών Παρα-

γωγής & Διοίκησης του Διεθνούς Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Θεοχάρης Μπαντιμαρούδης, υιός

του Ταξιάρχου Χαράλαμπου Μπαντιμα-

ρούδη στο Τμήμα Δασολογίας και Φυ-

σικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Δράκου,

κόρη του Σχη (ΑΣ) Σπυρίδωνα Δράκου,

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Η Αριάδνη Κράγκαρη, κόρη του Ανχη

ε.α. Παντελή Κράγκαρη, στο Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(ΕΚΠΑ), Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Μαρία Φέγγου, κόρη του Σχη ε.α

Αναστασίου Φέγγου, στη Νομική Σχολή

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης.

Η Στέλλα Αλεξοπούλου, κόρη του

Ανχη ε.α. Αριστοτέλη Αλεξόπουλου,

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η Ευαγγελία Μανδύλη, κόρη του Τχη

ε.α. Γεωργίου Μανδύλη, στο Εθνικό &

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(ΕΚΠΑ), Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φι-

λολογίας).

Ο Δημήτρης-Θοδωρής Τοσιλιάνης,

υιός του Ταξχου ε.α. Γεωργίου Τοσιλιάνη,

στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Δήμητρα-Δέσποινα Τοσιλιάνη, κόρη

του Ταξχου ε.α. Γεωργίου Τοσιλιάνη,

στην Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Κυριακή Δημοπούλου, κόρη του

Ανχη ε.α. Δημόπουλου Νικόλαου, στο

Πανεπιστήμιο Ηράκλειου Κρήτης στη

σχολή Επιστήμης Υπολογιστών.   

Ο Ιωάννης Δημητρίου, υιός του Τχη

εα Σταύρου Δημητρίου, στο Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομη-

χανίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης

Αεροπορίας Στρατού συγχαίρει τα τέκνα

των μελών μας και τους εύχεται καλή

πρόοδο,  υγεία και πάντα επιτυχίες

στη ζωή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος

Ταξχος εα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παρασκευόπουλος Αναστάσιος

Ανχης εα

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν.

Ξάνθης, ευχαριστούν θερμά τους Φορείς,

Συλλόγους – Ενώσεις, Επιχειρήσεις, τα

μεμονωμένα άτομα από την Ξάνθη αλλά

και από άλλες περιοχές, όπως και Ομο-

γενείς από τον ΚΑΝΑΔΑ, που ανταποκρί-

θηκαν στην έκκληση μας, της 27ης Ιουν

2019 προσφέροντας οικονομική βοήθεια

ή αγοράζοντας τον αναγκαίο εξοπλισμό,

γραφική ύλη και αθλητικό υλικό, για επτά

(7) Σχολεία, τα  οποία θα τους επιδώσουμε,

στην εκεί επίσκεψη μας, στις 22-26 Σε-

πτεμβρίου 2019.

Οι ευγενικές τους προσφορές συνετέ-

λεσαν ώστε να υπερεξασφαλιστεί μέχρι

και την 10 Σεπ.2019, το ποσό που συνολικά

απαιτούνταν (4.000€),για τις ανάγκες των

σχολείων. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε,

τους παρακάτω:

Μεμονωμένα ’Άτομα

Ακολουθούν  Εβδομήντα Τρία (73) Ονό-

ματα

Σύλλογοι /Ενώσεις- Ιδρύματα –Θεσμοί

– Επιχειρήσεις, κ.α

Ακολουθούν  Δέκα Πέντε (15) καταχω-

ρήσεις Συλλόγων /Ενώσεων- Ιδρυμάτων

–Θεσμών – Επιχειρήσεων, κ.α

Ομογενείς από τον ΚΑΝΑΔΑ

Ακολουθούν Είκοσι (20) ονόματα ομο-

γενών

Θεωρούμε ότι η ευγενική προσφορά

όλων τους, συντελεί στη διατήρηση και

την περαιτερω ενδυνάμωση των δεσμών

μας με την Ελληνική Εθνική Μειονότητα

(ΕΕΜ), αφού με τις συχνές επισκέψεις

δείχνουμε έμπρακτα, ότι εμείς που ζούμε

στην Ελλάδα, δεν τους ξεχνούμε και εί-

μαστε στο πλευρό τους αναγνωρίζοντας

το σημαντικό Εθνικό έργο που επιτελούν,

κρατώντας ζωντανό τον Ελληνισμό και

την Ελλάδα, στην ευαίσθητη αυτή περιο-

χή.

Επιπρόσθετα ευχαριστούμε τα πάσης

φύσεως ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ

τόσο στην Ξάνθη, όσο και στο Πανελλήνιο

, καθώς και την ΕΑΑΣ που με την εφημε-

ρίδας της «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», πρόβαλαν και

προβάλουν με καθημερινές δημοσιεύσεις

και μάλιστα δωρεάν την έκκλησή μας,

δεδομένα που συνετέλεσαν  στην ενη-

μέρωση του κοινού και την επιτυχία της

όλης προσπάθειας. 

Με την επιστροφή μας θα σταλεί στα

ΜΜΕ,ανάλογο φωτορεπορτάζ.

Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί και

τα επόμενα χρόνια. 

Για το ΤΣ. Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης

Με σεβασμό και εκτίμηση

Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης

Πρόεδρος

(κιν:6937100910)

Μεγάλη η Ανταπόκριση στην Έκκληση για Βοήθεια 

των Ελληνικών Σχολείων Β. ΗΠΕΙΡΟΥ(22-26 Σεπ.2019)

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Στο ΠΙΚΕΡΜΙ /ΔΙΩΝΗ  (ΑΟΟΑ) ΟΤ 129, Αρ. 660, 536 τ.μ.,

οδός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 και 

-Στην ΚΑΡΥΣΤΟ (ΟΣΜΑΕΣ), πρώτη γραμμή προς θάλασσα, 

ΟΤ 201, Αρ. 16, 894 τ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945652843

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα Διαμπερές, στο 4ο όροφο, 

με τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι, 

τραπεζαρία, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο WC, 

διπλά τζάμια αλουμινίου, δύο εισόδους,116τ.μ., 

στη Ν. Σμύρνη και επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 24 .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946534038

***

Χάλικας Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Msc (υιός Ταξιάρχου ε.α.)

Μελέτες – Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού

Ανακαινίσεις Διαμερισμάτων - Γραφείων

Επισκευές Κτιρίων

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας 

Τοπογραφικές εργασίες

Τ. 210 21 33 373 &  6977 777 261

***

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΛΑΚΕΑΣ

Μεταφραστής (Μηχανικός ΕΜΠ) αναλαμβάνει την μετάφραση

κειμένων από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά. 

Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας

και για τις τρεις γλώσσες 

(Υιός αξιωματικού ε.α.).

Τηλ. 210-6008532,  E-mail: achilakeas@otenet.gr

***

Το μεζεδοπωλείο «Κάτσε Καλά» , 

προσφέρει σε όλους τους Στρατιωτικούς, 

εν ενεργεία και αποστράτους έκπτωση 10 - 12 %, όλο το χρόνο. 

Ειδικές τιμές για συνεστιάσεις. 

Ηλιούπολη Αττικής, οδός Πλ. Ανεξαρτησίας 11,

Τηλ.: 2109751307, 6981864679

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Νο. 17 (ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡ. Νο.99) 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΣΜΑΕΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1015τ.μ 

ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟ.

τηλ. 2410610354, κιν.6972726074, 

email: jgabriel@ath.forthnet.gr. Ιωάννης Γαβριήλ

***

Αριστούχος μεταπτυχιακός φοιτητής Χημικού ΕΚΠΑ, 

γιος στρατιωτικού, 

παραδίδει μαθήματα Χημείας-φυσικής σε μαθητές

Γυμνασίου και Α’,Β’  Λυκείου σε περιοχές  του ΕΚΠΑ 

και του κέντρου Αθηνών . Ιδιαίτερες τιμές σε παιδιά 

στρατιωτικών-πολυτέκνων. 

Πληροφορίες  Μαγιάκος Αλέξανδρος Τηλ.6949425885.

***

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΤΑΞΧΟΣ ε.α

Αναλαμβάνει ρυθμίσεις  ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ,

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

με μεγάλες εκπτώσεις 

σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς σε όλη την Αττική

Τηλ. Κιν. 6983072995

e-mail:kwstas xenos@hotmail.com

***

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

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

Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344

Τηλ.: 210 6132022 Κιν. 6932065296

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ (ΟΣΜΑΕΣ) οικόπεδο 1043 τ. μ, εντός σχεδίου

πόλεως, άρτιο, οικοδομήσιμο, οικοδομικό τετράγωνο, 143.

Πληροφορίες: 2294078461

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, με πολυετή διδακτική 

εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) 

ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων

των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912.

***

Η νέα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα 

«APEIRON INSURANCE PROJECT», 

προσφέρει αξιόπιστα προνομιακές τιμές στα ε.ε και ε.α 

στελέχη των Ε.Δ στην ασφάλιση οχημάτων (με δωρεάν μία

ετήσια αιματολογική εξέταση)- ζωής-υγείας.

Πληροφορίες Ελένη Μπέτσιου-Βουτσιλά 

(θυγατέρα Αξκου ,μέλους ΕΑΑΣ) 

Τηλ. 2410627891-6951793090 email betsioue@gmail.com 

***

H ΕΤΑΙΡΙΑ «STRUCTON ΤΕΧΝΙΚΗ» 

του κ. Μπάλλα Μάρκου (Γιός Αξκού) αναλαμβάνει παντός 

είδους μελέτες και κατασκευές κτηρίων, 

όπως και ανακαινίσεις. 

Ειδικότερα διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε 

θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, όπως και στην εν γένει 

ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίων σας. 

Ειδικές τιμές για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μπάλλας Μάρκος Πολιτικός Μηχανικός

Τηλ.6942559327

Διεύθ. Λαζαράκη 43 Γλυφάδα Τηλ. 2108940023

***

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΙΤΣΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Υπ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σωκράτους 26-ΤΟΠΑΛΗ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛ 2421037005, 6987461388website: nikolaoskitsos.com

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΥΕΘΑ

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο   στην Παξιμάδα ΟΣΜΑΕΣ – Κάρυστος, 

700 τ.μ., ΟΤ 206 , ΑΟ7, περιφραγμένο με απεριόριστη θέα. 

Τιμή έκπληξη  με ευκολίες . Τηλέφωνο:6986617130

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στην Μαλεσίνα, 

εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό,  πευκόφυτο, 

κοντά στη θάλασσα,με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099

τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33, Τιμή ευκαιρίας.  

τηλ. 210-6522750 κιν.  6974091364. 

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στην Παξιμάδα, ΟΣΜΑΕΣ, 

Κάρυστος, απεριόριστη θέα στη θάλασσα, 

δυνατότητα δόμησης 120 τ.μ. τετράγωνο 148, 

Αριθμός οικοπέδου 11 επιφάνειας 687 τ.μ. 

Τιμή 25.000˙ πληρωτέα 25 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Τηλέφωνα: 2251031268 και 6977948781

***

Διπλωματούχος Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Πιάνου και Ανωτάτων θεωρητικών

(κόρη Σχη ε.α.)

Παραδίδει μαθήματα Πιάνου-Θεωρίας και Αρμονίας

Γεωργία Μερεντίτη του Θεοδοσίου 

τηλ. 6982901813, 2106617733

***

Καταστήματα “καρέκλα”  

σε Ηλιούπολη-Παλλήνη-Περιστέρι.

Ειδικές τιμές για  ε.ε και ε.α Στελέχη 

και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας. 

Για κάθε διευκρίνιση Φραγκουλάκης Ευαγγελος

(εγγονός Μέλους ΕΑΑΣ )

τηλ: 210-6032619 e-mail: info@karekla.com.gr

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Ελ. Βενιζέλου 101 - τηλ 210-9916325

ΠΑΛΛΗΝΗ: 17 χλμ Λ. Μαραθώνος - τηλ 210-6032619

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Εθν. Μακαρίου 36 - τηλ 210-5764788

***

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Γαμπρός Υπτγου ε.α. Στεργίου Ιωάννη

Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Νευροχειρουργός

Επεμβάσεις Εγκεφάλου/Σπονδυλικής 

Στήλης/Περιφερικών Νεύρων

Σουμελά 34, Καλαμαριά

Τηλέφωνο: 2314014077 - 6932665517

email: xdalexandris@gmail.com

Συμβεβλημένος με ΥΕΘΑ/Λιμενικό Σώμα

***

ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Γιος Αξκού ΚΙΝ. 6980851880

Ειδικές Προσφορές για Τοπογραφικές 

Εργασίες στα Στελέχη ΕΔ – Σ.Α 

***

Δημήτριος Παν. Μπλάνας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός – ΕΔΕ

MSc Δομοστατικός Μηχανικός

Πανεπιστημίου Umist Αγγλίας

ΜΕΛΕΤΕΣ │ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ │ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ειδικές Προσφορές για Τοπογραφικές 

Εργασίες στα Στελέχη ΕΔ – Σ.Α 

Δρυάδων 19 – Γαλάτσι Τ.Κ. 111 46

Τ: 210 2930102 ● Κ: 6976 798707 ● F: 210 2930105

e-mail: dimblanas@tee.gr

***

Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ) 

οικόπεδο 650 τ.μ., εντός σχεδίου πόλεως,  

με σ.δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα ,

σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000 ευρώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: m2310698630 

και 6946411888

***

ΑΤΗENS MEDICAL GROUP

Dr. Θεοδόσιος Μπίσδας, ΜΔ

Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Ενδοαγγειακός Χειρουργός

Γερμανική Ακαδημία Αγγειοχειρουργικής - Ειδικός Φλεβολόγος

Κλινική Αγγειοχειρουργικής & Ενδοαγγειακής Χειρουργικής

Κηφισίας 56 & Δελφών - 15125, Μαρούσι Αττικής

Τ:210 6862630, W:www.bisdasmd.gr

***

Πωλείται οικόπεδο 

656,20 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

οικισμού ΟΣΜΑΕΣ με θέα την Κάρυστο, 

δίπλα στην παραλία, σε προσιτή τιμή ΑΟ10, ΟΤ 42.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

2831023687 και 6932113063

***

Πωλείται αυτόματη καινούργια καραμπίνα 

τύπου Breda σε τιμή ευκαιρίας. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6975786615.

***

ΤΣΑΚΛΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Γιός Αξκού

ΚΙΝ. 6980 851880

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  

Οικόπεδο εντός παραθεριστικού οικισμού «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 500 τμ Α’ Ζώνη, οτ 25 αριθμός 9, 

πλησίον θαλάσσης, θέση εξαιρετική 

με θέα πέλαγος - «Άγιον Όρος». Στον οικισμό λειτουργεί 

βιολογικός καθαρισμός. Τιμή 45.000 ευρώ.

Τηλ.: 210 6525479 Κιν.: 6945399604

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αγροτεμάχιο περιοχή Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας 

περίπου 3 στρέμματα (χίλια μέτρα από την νέα εθνική οδό) 

περιφραγμένο με 75 ρίζες ελιές

με δυνατότητα άρδευσης. 

Τιμή 12.000 ευρώ ,δεκτός διακανονισμός .

ΤΗΛ: 22990-42286 KAI 6944706541

***

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΤΑΞΧΟΣ ε.α

Αναλαμβάνει ρυθμίσεις ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ,

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ με μεγάλες εκπτώσεις 

σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς σε όλη την Αττική.

Τηλ. Κιν. 6983072995

e-mail:kwstas xenos@hotmail.com
***

Απόστρατος Αξκος Στρατού Ξηράς, μέλος της ΕΑΑΣ,αναζητώ

συγγράμματα Στρατιωτικής Γεωγραφίας και Ιστορίας, 

εκδόσεων ΓΕΣ και Σ.Σ. Ευελπιδων, 

για ερευνητικούς – επιστημονικούς σκοπούς.

Τηλ επικ. 6977794222

e-mail : nsyrmas@geo.aegean.gr

***

ΕΙΡΗΝΗ  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)

Μαθηματικός ΕΚΠΑ με πολυετή διδακτική εμπειρία, 

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας 

σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Περιοχές Χολαργού,

Ψυχικού, Αμπελοκήπων, Γουδίου. Ειδικές Τιμές προς 

συναδέλφους. Τηλ. 2107778682, κιν: 6974249563.

***

Διπλωματούχος Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Πιάνου και Ανωτάτων θεωρητικών

(κόρη Σχη ε.α.)

Παραδίδει μαθήματα Πιάνου-Θεωρίας και Αρμονίας

Γεωργία Μερεντίτη του Θεοδοσίου

τηλ. 6982901813, 2106617733

***

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος – Συντάξεις Χηρείας

Εγγονός Υποστρατήγου ε.α.

Αναλαμβάνει υποθέσεις αστικές, διοικητικές, δημόσιες, εμπορι-

κές, ποινικές, στρατιωτικές, συντάξεις χηρείας (έξοδα κηδείας,

βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.τ.λ. – ειδικές τιμές για στρα-

τιωτικούς) και πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις

Ναυαρίνου 17 Αθήνα

Τηλ. 211 0130772, 6947770870

***

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΓΡΙΒΑ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

(κόρη Αξκου ε.α)

Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό τίτλο

Σπουδών Διδακτικής. Πολυετής εμπειρία, προετοιμασία 

υποψηφίων για τις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών: GOETHE/OSD/ΚΠΓ

Δνση: Ηλέκτρας Αποστόλου 23-Ν. Ηράκλειο Αττικής

Τηλ: 2102837132 – Κιν: 6975801180
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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

Το διήμερο 21 - 22 Σεπτεμβρίου 2019, εορτάσθηκε

στο Ριτσιόνε της Ιταλίας, η 75η επέτειος της κατα-

λήψεως του Ρίμινι από την 3η Ορεινή Ταξιαρχία, στην

οποία έκτοτε δόθηκε ο τίτλος “ΡΙΜΙΝΙ”. 

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του, ο Πρό-

εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυ-

λόπουλος, που οργανώθηκαν από τη ΓΔΟΣΥ/ ΔΕΠΑΘΑ

και άρχισαν στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο του ΡΙΤΣΙΟΝΕ

του Ρίμινι το πρωΐ της Κυριακής, με Επιμνημόσυνη

Δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων

και  προσκλητήριο νεκρών, χοροστατούντος του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης

κ.κ Γεννάδιου .

Στο μνημείο των πεσόντων απηύθυναν χαι-

ρετισμούς,  ο Δντής ΔΕΠΑΘΑ Σχης (ΠΖ-ΕΥ) κ.

Απόστολος Δεληγιάννης, o Διοικητής της 3Ης

Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ‘’ΡΙΜΙΝΙ’’ Ταξχος κ. Γρηγόριος

Μπουτλιάκης και ο γνωστός Δημοσιογράφος

και επίτιμος Αντιδήμαρχος Αθηναίων, επιζών

της μάχης του Ρίμινι, κ. Ζάχος Χατζηφωτίου.

Στεφάνι στο μνημείο κατέθεσαν, ο Πρόεδρος

της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυ-

λόπουλος, αποδίδοντας φόρο τιμής τους πε-

σόντες κατά τη μάχη του ΡΙΜΙΝΙ και η Περιφε-

ρειάρχης του ΡΙΤΣΟΝΕ. 

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη

των νεκρών και ανάκρουση των Εθνικών

Ύμνων Ελλάδος και Ιταλίας. Τιμές απέδωσαν Διακλαδικός

Λόχος των Ιταλικών Ε.Δ. και Μουσική του Σώματος των

Καραμπινιέρων.

Στη συνέχεια στο Δημαρχείο του ΡΙΤΣΙΟΝΕ, ο Πρόεδρος

της Ελληνικής Δημοκρατίας απηύθυνε χαιρετισμό στους

παρευρισκόμενους και έγινε περιγραφή της μάχης από

τον εκπρόσωπο της ΔΙΣ, Σχη (ΠΒ) κ. Κουτρουλάκη Δη-

μήτριο, με παράλληλη μετάφραση στα ιταλικά. Ακο-

λούθησε προβολή ντοκυματέρ της μάχης, που επιμε-

λήθηκε το Πολεμικό Μουσείο, απονομή αναμνηστικών

και τιμητικών διακρίσεων και περιήγηση των παρευρι-

σκομένων στη φωτογραφική έκθεση, με θέμα την

ιστορία της Ταξιαρχίας και των επιχειρήσεων της.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν, εκτός της ΑΕ του

ΠτΔ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών  κ. Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης, η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημο-

κρατίας κ. Κατερίνα Μονογυιού, ο Α/ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος

κ. Χρήστος Χριστοδούλου, ο πρέσβυς της Ελλάδος

στη Ρώμη κ. Ιωάννης Μουστάκας, ο Δντης του Στρα-

τιωτικού Γραφείου του ΠτΔ Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Γρηγόριος

Πρεζεράκος, ο ΑΚΑΜ Ρώμης, ο Υπασπιστής  του ΠτΔ, η

Νομάρχης του Ρίμινι, Έλληνες και Ιταλοί Αξιωματικοί

κ.ά. 

Συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία επιζώντων οπλιτών

που συμμετείχαν στη μάχη του ΡΙΜΙΝΙ, όπως του προ-

αναφερθέντος κ. Ζάχου Χατζηφωτίου και των κ. κ.

Ιωάννη – Κρείτωνα  Νικολόπουλου,  Μιχαήλ Ματζάκου,

Κωνσταντίνου Περήφανου και Πλάτωνα – Εμμανουήλ

Συναδινού. Επίσης παρευρέθηκαν αρκετά μέλη του

Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών Εκστρατευτικών

Σωμάτων Μέσης Ανατολής, Ρίμινι και Ιερολοχιτών.  

Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησαν, ο Πρόεδρος της Αντγος

ε.α. κ. Βασίλειος Ροζής και το μέλος του ΔΣ Αντγος ε.α.

κ. Μιχαήλ Γουμαλάτσος.

Το Γρ.Τύπου ΕΑΑΣ

Η ΕΑΑΣ ΑΠΟΤΙΕΙ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ


