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Δ
εν είναι λίγοι οι μελετητές των ψυχολογικών
επιχειρήσεων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο
κάθε λαός, ο κάθε  στρατός,  ο κάθε άν-

θρωπος έχει ως όριο μια ποσότητα τρόμου και
ψυχολογικής πίεσης,  πέραν της οποίας παύει να
αντιστέκεται και ως συνέπεια εγκαταλείπει τις
μάχες, αποφεύγοντας τον πόλεμο. Η Ιστορία όμως
του γένους των Ελλήνων, σε οριακές στιγμές,
της τρισχιλιετούς πορείας του, τους διαψεύδει.

Η επανάσταση του 1821 και οι αγώνες για την
απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, που
γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, με  αιχμή και φωτο-
δότη υπέρτατης θυσίας την ηρωϊκή και υπεράν-
θρωπη Έξοδο του Μεσολογγίου, αποτελούν κο-
ρυφαίο παράδειγμα αντίστασης και πάλης  μέχρις
εσχάτων σε  παγκόσμια κλίμακα.

Όταν η ελευθερία ως ιδεώδες συνδυάζεται ως
δίλλημα με το θάνατο, όπως συνέβη το 1821, η
πορεία προς αυτόν είναι αυτοπροαίρετος, για να
συνεχιστεί η Ιστορία του γένους μας από τον
μαρμαρωμένο βασιλιά  στον επίσκοπο Παλαιών
Πατρών Γερμανό και τους αγωνιστές για την εθνική
ανεξαρτησία μας. 

Η Ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού τα τετρα-
κόσια χρόνια σκλαβιάς και φοβέρας, χάριν στα
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη δεν διερράγη, ώσπου
ως σπίθα άσβεστος ξεπήδησε για να ανάψει την
φλόγα της επαναστάσεως. Στη συνέχεια να γίνει
τρανή φωτιά, να συγκινήσει δε και καταπλήξει το
τότε πολιτισμένο κόσμο. 

Η εξέγερση αυτή, των Ελλήνων,  γέμισε θάρρος

την ψυχή των επερχόμενων γενεών όπως
φαίνεται και από την τη νεώτερη ιστορία
μας και ως κρασί αθάνατο, μέθυσε και κα-
θοδήγησε τους ήρωα Έλληνα μαχητή.

Θα ήταν όμως μεγίστη παράλειψη να μην
αναφερθούν σε αυτή την ένδοξη διαδρομή,
οι εμφύλιες διαμάχες και οι ένοπλες ρήξεις. 

Σήμερα, υπό το πρίσμα του άδικου οικο-
νομικού πολέμου, μιας πρωτόγνωρης σκλα-
βιάς και ψυχολογικής βίας που μας κυκλώνει
μέρα με τη μέρα τους Έλληνες, καλούμεθα
και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι
όσο ποτέ άλλοτε την κατάσταση. 

Κι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μην
επαληθευτούν εκείνοι οι αγκιτάτορες, που
σκόπιμα διαλαλούν ότι ήλθε το τέλος της
Ιστορίας μας, θεωρώντας ότι ο οικονομικός
τρόμος και η παγκοσμιοποίηση, οδηγούν σε ανα-
γκαίους συμβιβασμούς υποταγής.

Η σημερινή κρίση μπορεί να αντιμετωπισθεί,
αλλά και να ξεπερασθεί ακόμα, με κοινή προσπά-
θεια και συναίνεση. Αλλά και με την απαιτούμενη
αντίσταση στα εξοντωτικά μέτρα που επιβάλλουν
σταδιακά οι εκάστοτε δανειστές. 

Είναι πλέον αναγκαία μια ικανή συνθήκη για να
παταχθεί το τέρας της διχόνοιας. Εκείνης της «δο-
λερής» (όπως χαρακτηριστικά την αναφέρει ο
Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός) που λίγο
έλειψε να ακυρώσει τότε την Επανάσταση του
1821. 

Ας γιορτάσουμε λοιπόν απόψε με την πρέπουσα

τιμή και υπερηφάνεια τους ηρωικούς προγόνους
μας, για το ύψιστο γεγονός της κατάκτησης του
δικαιώματος στην ελευθερία και την ανεξαρτησία,
το οποίο μας προσέφεραν. 

Και όσο για τις δυσκολίες που κατά τα φαινόμενα
θα κληθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε άπαντες στο
μέλλον, ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το ηρωικό Με-
σολόγγι είναι εκεί και ότι το 1821 μας φωτίζει και
μας οδηγεί.

Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα.

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίες. 

ΣEΛIΔA 18
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Επίσημη παράδοση - παραλαβή Δ.Σ. ΕΑΑΣ 26 Απρ. 14, Σάββατο 11.00 στη ΛΑΕΔ σελ. 3

Το 1821 

μας φωτίζει 

και μας καλεί!!
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Αστοχίες - 

Αδυναμίες 

της Ελληνικής 

Οικονομικής 

Πολιτικής στα

πλαίσια της ΕΕ

Απολογισμός

απερχόμενου Δ.Σ.

Ύψωμα 731

Η Ελληνική 

επανάσταση 

του 1821-

Ιδεολογικοί 

προβληματισμοί

Καυτά ερωτήματα θέτει ο τ. Πρόεδρος του ΜΤΣ Αντγος ε.α.
Σιδηρόπουλος Μιχαήλ

Η Ένωση
αποστράτων 
σας εύχεται 

Χρόνια Πολλά
και

Καλή Ανάσταση

“Το Ιστορικό μιας αποπομπής”

ΣEΛIΔA 5

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τιμά τους πεσόντες στο Ύψωμα 731

Οπεριφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός ευχαρίστησε όλους όσοι συ-
νέβαλαν στην ανέγερση του Μνημείου και στην διοργάνωση της τελετής,

αλλά και τους συγγενείς των θυμάτων σημειώνοντας τα εξής: «Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας με αίσθημα ευθύνης και ευγνωμοσύνης απέναντι στους προγόνους
μας, οι οποίοι πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την τιμή και την ακεραιότητα
της Πατρίδας μας, στον πόλεμο που μας κήρυξε η Ιταλία το 1940, ανήγειρε
το μεγαλοπρεπές, αλλά και λιτό συνάμα Μνημείο.

Παράλληλα την πρωτοβουλία και  επιμέλεια της εκδηλώσεως είχε ο
σύνδεσμος συγγενών πεσόντων του Βορειοηπειρωτικού έπους, με πρό-
εδρο τον τ. βουλευτή Αντιστράτηγο Α. Μπουλούκο και επίτιμο πρόεδρο
τον τ. υπουργό  Γ. Σούρλα –  Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Γ. Πα-
παδάκης.

ΣEΛIΔA 18

Στο πλαίσιο της προσπάθειας παραθερισμού όσο το δυνατόν περισσοτέ-
ρων οικογενειών, παίρνοντας αφορμή από την υφιστάμενη δημοσιονομική
κατάσταση, το ΓΕΣ τροποποίησε σχετική διαταγή.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣEΛIΔA 19

Ο Α/ΓΕΕΘΑ τιμά συγγε-

νείς πεσόντων στο ΠΜ

Χαιρετισμός προέδρου ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Παντ.
Μαυροδόπουλου στο Πολεμικό Μουσείου την
23η Μαρτίου 2014 στα πλαίσια του εορτασμού
της Εθνικής Επετείου 



EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 20142θέματα

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση

και να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400)

λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία

του συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και

να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και

αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευ-

χαριστίες και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότη-

τες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγο-

ρεύεται από τις αρχές και αξίες που υπηρετή-

σαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφη-

μένο  και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο

να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

στην ΕΑΑΣ μέχρι  την 10η εκάστου μήνα  είτε

ταχυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων

Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο

η εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσί-

ευση άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και

επί πλέον:

1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2

έως 3 δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμ-

ματοσειρά Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κα-

ταχωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από

συντακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των

άρθρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί

τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ
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Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

Το βήμα του προέδρου

Κοινή πεποίθηση ότι οι υποψηφιότητες
για το Δοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ μει-
ώθηκαν σημαντικά το τελευταίο καιρό με
απόδειξη τις πρόσφατες εκλογές για την
ανάδειξη του νέου. Ως απερχόμενος πρό-

εδρος πριν τις εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη και γνώμες
πολλών συναδέλφων, πρότεινα σε αρκετούς, οι οποίοι είχαν
τα προσόντα να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι. Εις μάτην
όμως. Η απάντηση άμεσα ή έμμεσα η ίδια, αρνητική. Η
αίσθησή μου σχετικά με την άρνησή τους, ταυτόσημη με
αυτά που ένιωσα ως πρόεδρος αυτά τα δύσκολα κα μοναδικά
μέχρι τώρα για την ΕΑΑΣ χρόνια. 

Πρόκειται για την κακοπροαίρετη, προσχηματική και πολλές
φορές πρόχειρη, ανημέρωτη, υβριστική και χωρίς προτάσεις
κριτική συναδέλφων από όλες τις κατευθύνσεις. Κάποιοι
από τους αρνηθέντες να συμμετάσχουν δεν δίστασαν να
υπογραμμίσουν. Τι να κάνουμε κύριε πρόεδρε, δεν βλέπετε
πόσο επιπόλαια και ευτελιστικά σας αντιμετωπίζουν; Θέλετε
να πάθουμε τα ίδια; 

Παράλληλα η τάση προβολής εις βάρος της ΕΑΑΣ, οργα-
νώσεων ΝΠΙΔ, που πολλές φορές μονοπωλούσαν το έργο
μας μη αναφέροντάς μας στο ελάχιστο, με έφερε στα όρια
της ψυχικής αντοχής, ενώ ένα ερώτημα, ένα μεγάλο παράπονο
όχι μόνο ως πρόεδρο αλλά σαν απλό εν αποστρατεία
στέλεχος με πίεζε αφόρητα. 

Τίποτε δεν κάναμε αυτά τα τρία χαλεπά χρόνια? Οι κινητο-
ποιήσεις, οι παραστάσεις και οι ανοιχτές καυστικές επιστολές
προς την πολιτική ιεραρχία για τα δικαιώματά μας, που κατα-
πατήθηκαν βάναυσα, το ενδιαφέρον για το ΜΤΣ, τα ΒΟΕΑ τον

ΑΟΟΑ, και τη νοσηλεία των αποστράτων. Οι νομικού περιε-
χομένου ενέργειες μας, η κοινωνική μας παρουσία;

Η ενημέρωση και η αρθρογραφία στην ΗΧΩ; Το ενδιαφέρον
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για το ηθικό μέρος της
άμυνας και τις υπέρογκες, άδικες και άνισες περικοπές των
αποδοχών μας; Άρα τα διαβάζουμε; 

Το ποτήρι τελικά ξεχείλισε τις τελευταίες ημέρες από κά-
ποιους, που με τα γραφόμενά τους για το ΜΤΣ προδικάζουν
γεγονότα εν εξελίξει και μας καταγγέλουν για αδράνεια εκ
των προτέρων, χωρίς να γνωρίζουν τι πράττουμε και χωρίς
φυσικά να μας ερωτήσουν ή να προτείνουν κάτι. Ας είναι !!
Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τελευταία ημέρα τονίζοντας
ότι, όποιος συμβάλει στην απαξίωση της ΕΑΑΣ, πράττει
αφρόνως, γιατί τίποτε δεν μπορεί να την υποκαταστήσει στο
έργο της, για ευνόητους λόγους. 

Επιπρόσθετα, αν και το βλέπω, δεν θα ήθελα να πιστέψω,
ότι περνάμε τις πολιτικές παιδικές ασθένειες σε αυτή την
ηλικία, με πρώτη να αρχίζουμε τη προβολή αμέσως μετά τις
εκλογές της ΕΑΑΣ, είτε εμφορούμενοι από διχαστικές τάσεις
– πεσιμισμό, είτε έχοντας ως απωθημένο την μη εκλογή
μας, ώστε να αποθηκεύσουμε εντυπώσεις και πλεονεκτήματα
για τις αντίστοιχες του 2017, χωρίς φυσικά να αποκλείεται
συνδυασμός των ανωτέρω; 

Τέλος για τον αγαπητό συνάδελφο, που παρουσίασε στο
διαδίκτυο με σκοπό να μας λοιδορήσει, άκρως υποτιμητικά
σχόλια για ορθογραφικά λάθη που βρήκε στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
οφειλόμενα στον δαίμονα του τυπογραφείου, όπως το «επαί-
τειος» αντί του σωστού επέτειος, του υπενθυμίζουμε ότι εκ-
θέτει εαυτόν και συναδέλφους, γενόμενος αίτιος για σκωπτικά
σχόλια εις βάρος μας. Όχι δε για την φυσιολογική σε ελάχιστες
λέξεις ανορθογραφία σε μία πολυσέλιδη εφημερίδα, αλλά
δια τον τρόπο και χρόνο της προβολής τους και προπαντός
του σκεπτικού του. Εδώ σταματώ και εύχομαι. «Θού Κύριε
φραγμόν»….. γενικώς!!! 

Γράφει ο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α. - Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Κακοπροαίρετη Κριτική στην ΕΑΑΣ

• Ανθστής (Χ) Παναγιωτακόπουλος
Δημήτριος του Γεωργίου. Απεβίωσε
στις 30-1-14 και ετάφη στις 31-1-14
στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.
• Ανθστής (Χ) Τασουλής Παναγιώτης
του Κων/νου. Απεβίωσε στις 2-2-14
και ετάφη στις 4-2-14 στην Τρίπολη.
• Λγός Σίβαρος Λάζαρος του Νεόφυ-
του. Απεβίωσε στις 7-3-14 και ετάφη
στο Μετόχι Σερρών.
• Ταξχος Τσαγκαράκης Γεώργιος του
Δημητρίου. Απεβίωσε στις 9-3-14 και
ετάφη στις 10-3-14 στο Κοιμητήριο

Μελισσίων.
• Σχης Λευκαδίτης Ιωάννης του Κυριά-
κου. Απεβίωσε στις 9-3-14 και ετάφη
στις 10-3-14 στο Μεσολόγγι.
• Υπγος Σιόλας Κων/νος του Αλεξίου.
Απεβίωσε την 1-2-14 και ετάφη στη
Νεμέα Κορινθίας.
• Ταξχος Δημητρίου Παναγιώτης του
Επαμεινώνδα. Απεβίωσε στις 25-2-14
και ετάφη στον Αυλώνα Αττικής.
• Ανθστής (ΧΩ) Χαρέμης Σπυρίδωνας
του Ευαγγέλου. Απεβίωσε στις 8-2-14
και ετάφη στη Χαλκίδα.

• Ανχης (ΔΒ) Γκίνης Στυλιανός του
Ιωάννου. Απεβίωσε στις 19/3/2014.
Ετάφη στις 21-3-14 στο Κοιμητήριο
Παπάγου.
• Ανθυπομοίραρχος (ΧΩ) Κατσίγιαννης
Γεώργιος του Χρήστου. Απεβίωσε το
2002 και ετάφη στα Ιωάννινα.
• Αστ. Υδντής (ΕΛ.ΑΣ.) Καλύβας Βησ-
σαρίων του Ευαγγέλου. Απεβίωσε το
2013 και ετάφη στα Ιωάννινα.
• Λγός (ΥΠ) Γκαμουλάκος Γρηγόριος
του Ιωάννου. Απεβίωσε στις 29-9-13
και ετάφη στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Tο Δ.Σ. της EAAΣ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων 
συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

(Διχαστικές τάσεις – πεσιμισμός ή εκ του πονηρού;)

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι στις 30 Μαΐου 2104, ημέρα Παρασκευή και από 18:30 έως 21:00 θα
πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο, υπό την αιγίδα του Συντονιστικού Οργάνου των τριών (3) Ενώ-
σεων Αποστράτων, Ν.Π.Δ.Δ, ημερίδα με θέμα: 

Ιατροφαρμακευτική – Νοσοκομειακή περίθαλψη των Αποστράτων 
και των Μελών των οικογενειών αυτών. 

Στην ημερίδα θα κληθούν να ομιλήσουν οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Γ.Ε.ΕΘ.Α, Γ.Ε.Σ, Γ.Ε.Ν, Γ.Ε.Α. καθώς και ο Γενικός
Διευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.  Λεπτομέρειες και πρόγραμμα ημερίδος θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ  Αντγος ε.α Παντελής Μαυροδόπουλος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Φέρεται εις γνώσιν όλων των μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι για την έκδοση δελτίου εισόδου στο Κ.Α.Α.Υ. και τα
στρατιωτικά πρατήρια, αναγκαία προϋπόθεση είναι όπως ο άμεσα ενδιαφερόμενος (ορφ. οικογένεια, εν
αποστρατεία αξκός) να είναι ενεργό μέλος της Ε.Α.Α.Σ. ήτοι να έχει δελτίο ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΣ/ΕΑΑΣ

Ετελέστει φιλολογικό μνημόσυνο στις 6 Απριλίου 2014 στη ΛΑΕΔ από τη θηγατέρα του αειμνήστου
Στρατηγού και Αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ Ιωάννη Αντωνακέα. Τα παιδιά τιμούν τους γονείς τους

ΕΑΑΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μνημόσυνο



Αντιστράτηγος ε.α Παντελής Μαυροδόπουλος, Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ - Αντιστράτηγος ε.α Ιωαν. Κρασσάς, Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ -  
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α., Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν και  του Συντονιστικού - Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α., Δνων Σύμβουλος
Ε.Α.Α.Ν, Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α., Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α - Αντισμήναρχος Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α., Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Α

1. Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ. , Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α., συναντήθηκαν
σήμερα το πρωί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο
Αθανάσιο Δαβάκη, με κύριο θέμα συζήτησης τα διάφορα
σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά
με την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων,  στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του κου Υφυπουργού. 

2. Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και επεκτάθηκε
σε όλες τις πτυχές που αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία.

3. Οι τρείς Πρόεδροι έθεσαν στον κο Υφυπουργό τις
θέσεις τους οι οποίες είναι και οι θέσεις των τριών
Ενώσεών τους, ως ακολούθως : 

α. Είναι τελείως αντίθετοι με την ένταξη των τριών Με-
τοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης,
για τους γνωστούς λόγους.

β. Συμφωνούν με την διαδικασία που ξεκίνησε με την
διατύπωση των όρων προκήρυξης διαγωνισμού προς εκ-
πόνηση μελέτης για την βιωσιμότητα ενός ενιαίου Μετο-
χικού Ταμείου και συμφωνούν με την προκήρυξη του
σχετικού διαγωνισμού , λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος,

αλλά η μελέτη είναι απαραίτητη, ώστε να αποτελέσει το
πρώτο βήμα για την λήψη απόφασης για την δημιουργία
ή μη ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και βεβαίως υπό τις
προυποθέσεις που έχουν θέσει οι Ενώσεις.

γ. Εν όψει της διαδικασίας που ξεκίνησε και που ενδε-
χομένως καταλήξει στην δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού
Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφε-
ρομένων , είναι κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή των ιδιο-
κτησιακών στοιχείων των τριών Μετοχικών Ταμείων και
αναφέρθησαν συγκεκριμένα στην φημολογούμενη πώληση
του κτιρίου του Μ.Τ.Σ. των οδών Σταδίου, Αμερικής, Βου-
κουρεστίου και Πανεπιστημίου, γιατί ενδεχόμενη πώληση
ή άλλες πωλήσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα της εν
λόγω μελέτης. Με τον τρόπο αυτό πέραν της Ε.Α.Α.Σ.
που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη ΄Ενωση, η Ε.Α.Α.Ν.
και η Ε.Α.Α.A. δήλωσαν έμμεσα ενδιαφερόμενες και στο
πλευρό της Ε.Α.Α.Σ. στο θέμα αυτό.

4.  Ο κος Υφυπουργός δήλωσε τα ακόλουθα :
α. Δεν εξετάζεται από  την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν

συμφωνεί με την  ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

β. Θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης
της μελέτης.

γ. Δεν εξετάζεται από  την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν
συμφωνεί με την  πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ., όπως
και με πωλήσεις περουσιακών στοιχείων και των τριών
Μετοχικών Ταμείων.

5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Απο-
στράτων Αξιωματικών παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς
όλα τα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους και
δρα έγκαιρα, αυτό δε αποδεικνύεται  για άλλη μία φορά
με την σημερινή συνάντηση με τον κο Υφυπουργό.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

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

Ημερομηνία, 14 Μαρτίου 2014  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 04/14 

EΘNIKH HXΩΜΑΡΤΙΟΣ 2014 3 ενημέρωση

Θέματα

Σας γνωρίζουμε ότι στις 26 Απριλίου, ημέρα Σάββατο και
ώρα 11.15 έως 13.00 στη ΛΑΕΔ, θα πραγματοποιηθεί η
επίσημη τελετή παραδόσεως από το απερχόμενο 7ο Αι-
ρετό συμβούλιο της ΕΑΑΣ στο αναλαμβάνον 8ο αντίστοιχο
συμβούλιο.

Τελετή παραδόσεως 

και παραλαβής 

Διοικητικών Συμβουλίων

Ενώσεως Αποστράτων 

Στρατού Ξηράς

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Φ. 433/22/5312/Σ.737/ 26 Φεβ. 14 

1. Σας αναφέρουμε, σε απάντηση επί του
ανωτέρω σχετικού, τα εξής:

α. Οι διατηρούμενες οργανικές θέσεις του
Μόνιμου Πολιτικού προσωπικού στο ΜΤΣ, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.
4024/2011, μειώθηκαν σε 44 άτομα από τα 118
που προβλέπονταν με το ΠΔ 60/20-2-1992 (ΦΕΚ
Α’ 27/28-2-1992). Στο ΜΤΣ υπηρετούν σήμερα
28 μόνιμοι υπάλληλοι που καλύπτουν αντίστοι-
χες οργανικές θέσεις, ενώ παραμένουν κενές
16 οργανικές θέσεις.

β. Το ανωτέρω προσωπικό έχει προσληφθεί
με γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου και μέσω
του ΑΣΕΠ.

γ. Οι συνταξιούχοι, πρώην υπάλληλοι του
ΜΤΣ, ανέρχονται σε 162 άτομα. Σημειώνεται ότι,
όσοι υπάλληλοι του ΜΤΣ προσελήφθησαν από
1-1-1993 και μετά θα συνταξιοδοτηθούν από το
ΙΚΑ.

δ. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Ταμείου
αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του μι-
σθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς
επιπλέον επιδόματα, ενώ οι καταβαλλόιμενες
συντάξεις απονέμονται με Πράξη Απονομής
Σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους, σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές διατά-
ξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

ε. Οι αποδοχές των εν ενεργεία και οι συντά-
ξεις των συνταξιούχων του ΜΤΣ έχουν μειωθεί
σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, ακο-
λουθώντας τις μειώσεις που έχουν υποστεί οι
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Σημ.: Απάντηση του ΜΤΣ σε ανάλογο έγγραφο
της ΕΑΑΣ

Δ.Σ. ΕΑΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

•Χαιρετισμός Προέδρου Απερχομένου Δ.Σ

Αντγου ε.α Παντ. Μαυροδόπουλου...................................10’

•Απολογισμός Παραδίδοντος Δ. Σ.  

(Δνων Σύμβουλος Αντγος ε.α Ι. Κρασσάς) ..........................15’

•Παρουσίαση Μελών Νέου Δ.Σ από Πρόεδρο Ε.Α.Α.Σ ...........3’

•Απονομή πλακετών με έμβλημα Ε.Α.Α.Σ στα απερχόμενα 

Μέλη του παρόντος Δ.Σ από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ ........5’

•Απονομή Πλακετών ή Αναμνησ. Μεταλλίων

σε Μέλη προγενεστέρων ΔΣ ΕΑΑΣ .......................................3’

•Χαιρετισμός Παραλαμβάνοντος Προέδρου

Υποστρατήγου ε.α Ευαγ Δανιά .............................................6’

•Χαιρετισμός από κ. Α/ΓΕΕΘΑ, απονομή αναμνηστικής 

Πλακέτας σε  αποχωρούντα Πρόεδρο  και Μέλη ΔΣ Ε.Α.Α.Σ .....5’  

•Χαιρετισμός από κ. Υ.ΕΘ.Α ή ΥΦΕΘΑ .....................................3’

•Αναμνηστική Φωτογραφία Απερχομένου Δ.Σ

•Αναμνηστική Φωτογραφία Παραλαμβάνοντος Δ.Σ.

•Μικρά Δεξίωση...................................................................40’

Σημείωση :  

Πέρας προσελεύσεως Μελών, Συγγενών και Φίλων .......11:15

Πέρας προσελεύσεως Επισήμων ....................................11:25

Αντιστράτηγος ε.α Παντελής Μαυροδόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ/ ΕΑΑΣ

Α. Αγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Επειδή αρκετοί Απόστρατοι Αξκοί και Ορφανικές Οικογένειες

ΕΔ και ΣΑ “ανησύχησαν” από σχετικό άρθρο μου στη προ-
ηγούμενη εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» της ΕΑΑΣ, για τα
συνολικά αιτηθέντα και απορριφθέντα αναδρομικά, είναι ευ-
χάριστο, ότι την παρελθούσα εβδομάδα στο Ελεγκτικό Συ-
νέδριο (Δικαστήριο για συνταξιούχους) η πρόταση του εκ-
προσώπου του Υπουργείου Οικονομικών να απορριφθεί σαν
«αόριστη» η Αγωγή Συναδέλφων, στην οποία ζητείτο το συ-
νολικό ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, χωρίς να υπολο-
γίζεται αυτή κατά έτος, από τον εισηγητή-Δικαστή του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου δεν εγένετο αποδεκτή και πρότεινε να
πραγματοποιηθεί «προδικαστική», δηλαδή να πραγματοποιηθεί
νέα δίκη, σύμφωνα με την βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους που θα υπολογισθούν επακριβώς τα αναδρομικά,
τα οποία είναι ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Αυτό βέβαια
δεν προεξοφλεί, ότι η τελική κατάληξη όλων των παρόμοιων
Αγωγών θα είναι θετική, καθ’όσον είναι γνωστό ότι από κά-
ποιους Δικαστές έχουν τέτοιες προσφυγές απορριφθεί ως
«αόριστες», εκτός και αν από εδώ και στο εξής το ΙΙΙ Τμήμα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αποφασίσει την αποδοχή τέ-
τοιου είδους Αγωγών, γεγονός που ευχόμεθα ολοψύχως.

Β. Σε ποιές ενέργειες πρέπει να προβούν οι στρατιωτικοί
συνταξιούχοι για να λάβουν τα αναδρομικά;

Ως γνωστό στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχουν ανεκδίκαστες
από το 2006(!!!) περίπου 30.000 προσφυγές (!!!) (Εφέσεις,
Αγωγές ή Εφέσεις-Αγωγές), που απαιτούν σημαντικό χρόνο
για την εκδίκαση τους, για τις οποίες οι στρατιωτικοί συντα-
ξιούχοι θα πρέπει να προβούν, κατά περίπτωση στις παρακάτω
ενέργειες:

1.Αν δεν έχουν μέχρι τώρα προσφύγει στο Ελεγκτικό Συ-
νέδριο δεν μπορούν να προβούν σε καμία ενέργεια, διότι το
δικαίωμα της προσφυγής τους έχει παραγραφεί, λόγω της
παρέλευσης των 5 ετών.

2.Αν έχουν υποβάλει Έφεση και αργότερα Αγωγή, που
δεν έχουν εκδικαστεί, θα πρέπει, να ζητήσουν την συνεκδίκασή
τους σύμφωνα με το ν. 4055/2012. Επίσης αν έχουν σοβαρά
προβλήματα υγείας ή είναι πλέον των 80 ετών ή και τα δύο,
θα πρέπει να ζητήσουν την εκδίκαση «κατ’εξαίρεση» (κατά
προτίμηση), δηλαδή να συντομευθεί ο χρόνος της εκδικάσεως
κατά ένα ή περισσότερα χρόνια.

3.Αν έχουν υποβάλει Έφεση και αργότερα Αγωγή και έχει
εκδικασθεί η Έφεση τους με οποιαδήποτε κατάληξη θα
πρέπει να περιμένουν την εκδίκαση της Αγωγής, που το αι-
τούμενο ποσό είναι τοκιζόμενο με 6%. Αν έχουν προβλήματα
υγείας ή είναι πλέον των 80 ετών ή και τα δύο ως την παρα-
πάνω παράγραφο.

Υπόψη ότι:
α. Οι θετικές Αποφάσεις στις Εφέσεις δεν έχουν πλέον

κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, διότι είναι για 3 χρόνια πίσω
από τώρα, αλλά οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν
κανονικά την προβλεπόμενη σύνταξη από 1.1.2008 και δεν
πρέπει να επηρεάζεται κανείς από την νομικίστικη κατάληξη
της θετικής Αποφάσεως: …«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εκτέλεση της
Αποφάσεως», που στην πράξη σημαίνει, να τεθεί στο «Αρ-
χείο»(!!!).

β. Οι Εφέσεις και Αγωγές που υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό
Συνέδριο πριν από την 1η Απριλίου 2012 δεν απαιτούν πα-
ράσταση Δικηγόρου ή του προσφυγόντος, διότι όλα πραγ-
ματοποιούνται αυτεπάγγελτα και προς τούτο ενημερώνεται
προσωπικά ο προσφυγών.

γ.  Οι προσφυγές από την 1η Απριλίου 2012, σύμφωνα με
τον ν. 4055/2012, απαιτούν παράσταση Δικηγόρου, αλλά η
δαπάνη γι’αυτό δεν πρέπει να τους απασχολεί, διότι το
κύριο πρόβλημα είναι ο χρόνος εκδικάσεως, που αν καθορισθεί
εγκαίρως τα αναδρομικά που θα ληφθούν, πάντοτε με το
σημερινό βέβαια νομικό καθεστώς, είναι περίπου το 20πλάσιο
της αμοιβής του Δικηγόρου.

δ.  Σε περίπτωση θανάτου του προσφυγόντος θα πρέπει
αμέσως οι κληρονόμοι του, να ζητήσουν την συνέχιση της
υπόθεσης για λογαριασμό τους, προκειμένου να μην χαθεί
το δικαίωμα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στον υποφαινόμενο στα Γραφεία της Θεσ-
σαλονίκης της Εφημερίδας «ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». (Ερμού
31, 6ος Όροφος, Θεσ/νίκη, Τηλ. 2311 210 640 ή στρατιωτικό
WIND *797291 ή FAX 2311 241 352).

Αντγος εα (ΤΘ) Ν. Ναούμ, Αρχισυντάκτης επί 22 
χρόνια της εφημερίδας «ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Ενέργειες των στρατιωτικοί συνταξιούχων 

για να λάβουν τα αναδρομικά της συντάξεως 

από 1.7.2000 μέχρι 31.12.2007
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι και μερι-
σματούχοι του ΜΤΣ, με το υπ’

αριθμ. 5 Μαρτίου 2014, αρ. φύλλου
112 ΦΕΚ, αντικαταστάθηκα για τα κα-
θήκοντά μου ως Προέδρος των ΔΣ του
ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ, ύστερα από σχετική
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας.

Η αντικατάστασή μου ήταν εντελώς
αιφνιδιαστική και προκάλεσε εύλογα

ερωτήματα και αντιρρήσεις, τόσο σε μένα όσο και στους Με-
ρισματούχους του ΜΤΣ, για τους λόγους που ελήφθη η από-
φαση αυτή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι αντιρρήσεις
που εκφράζονται έχουν να κάνουν με την νομιμότητα της αν-
τικατάστασής μου και όχι για το έργο μου ως Πρόεδρος, για το
οποίο κατά την γνώμη του συνόλου των αποστράτων κατά
την διάρκεια της οκταμήνου θητείας μου στο ΜΤΣ ήταν θετι-
κό, είχε σταματήσει την “κατρακύλα” του και είχε μπει πλέον
στον δρόμο της ανάκαμψης.

Ειδικότερα, αναφέρονται μερικά θετικά βήματα:

1. Διανομή μερίσματος 96.000.000 € αντί των 63.000.000
€ που είχαν αρχικώς γραφεί στον προϋπολογισμό του ΜΤΣ για
το έτος 2013.

2. Τα χρηματικά διαθέσιμα, το τέλος του 2013, σχεδόν δι-
πλασιάσθηκαν από εκείνα του 2012.

3. Πληρώθηκε το σύνολο του ΒΟΕΑ προς τους δικαιούχους,
με πλήρη σχεδόν απορρόφηση της έκτακτης χρηματοδότη-
σης που δόθηκε στο ΜΤΣ από το Υπουργείο Οικονομικών.

4. Δημιουργήθηκε αποθεματικό για το έτος 2013,

26.000.000 €.
5. Δόθηκαν 10.000.000 € επιπλέον, στο ΕΚΟΕΜΣ, έναντι της

οφειλής προς αυτό.
6. Η εξυπηρέτηση των μερισματούχων επεκτάθηκε για

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος.
7. Από το Φεβρουάριο του 2014, δημιουργήθηκε ειδικό

γραφείο πληροφοριών με πρώτιστο μέλημα να εξυπηρετεί
τηλεφωνικά τους μερισματούχους σε καθημερινή βάση.

Το άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2690/1999 που επικαλούνται
στην απόφαση, προβλέπει ότι η αντικατάσταση μέλους συλ-
λογικού οργάνου πριν την λήξη της θητείας είναι δυνατή μό-
νο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του
(αποκλειστική, παράνομη ή πλημμελή άσκηση καθηκόντων),
ο οποίος λόγος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αντικατάστασή μου, διαρ-
κούσης της θητείας μου ως Προέδρου του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ,
η οποία ήταν τριετής και έληγε την 26η Ιουνίου 2016, έγινε

όπως είναι προφανής, καθ’ υπέρβαση της διάταξης του άρ-
θρου 13 παρ. 6 του Ν. 2690/1999, αφού στην πράξη δεν βε-
βαιώνεται κανένας λόγος αναγόμενος στην άσκηση των κα-
θηκόντων μου και συνεπώς είναι άκυρη. (πρβλ. ΣτΕ
3370/2007).

Επί πλέον, στην προκειμένη περίπτωση, δεν τηρήθηκαν οι
διατάξεις των άρθρων 20, παρ. 2 του Συντάγματος και 6 παρ.
1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κατοχυρώνουν το
δικαίωμά μου προηγούμενης ακρόασης ως διοικούμενου,
αφού ουδέποτε εκλήθην να εκφράσω τις απόψεις μου προς
της έκδοσής της.

Είναι προφανές ότι δεν υπήρχαν λόγοι όπως προαναφέρ-
θηκαν, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Προέδρου,
που μπορούσαν να αναφερθούν.

Τίθεται συνεπώς το ερώτημα από πολλούς: Γιατί αντικατα-
στάθηκα; Η αντικατάστασή μου, τι σκοπιμότητες εξυπηρε-
τούσε; Μήπως έχουν να κάνουν με άλλους λόγους;

Θέτουν τα ερωτήματα μήπως αφορούν:
1. Τη διαφωνία μου και σθεναρή μου αντίσταση, όπως και

των λοιπών μελών του Δ.Σ. του ΜΤΣ για αναθεώρηση και αλ-
λαγή των όρων της σύμβασης της ΠΙΚΑΡ (Μέγαρο «ΑΤΤΙΚΑ»)
που ζητήθηκαν από την ΠΙΚΑΡ;

Όπως:
α. Την μη αύξηση του ενοικίου, όπως προβλέπεται από την

σύμβαση, 9.903.424 € το χρόνο για το 2014, σε 26.412.325
από 1/3/2016;

β. Την μείωση του προβλεπομένου από την σύμβαση μι-
σθώματος κατά ποσοστό 35% από 1/1/2014;

γ. Την μείωση των εγγυητικών επιστολών κατά ποσοστό
35%;

δ. Την πώληση εν τέλει του ακινήτου;
2. Την διαφωνία μου να συμμορφωθώ με τις υποδείξεις της

Τρόικας ώστε να υποβάλλω στοιχεία εσόδων-εξόδων των
ταμείων, δηλαδή να συνηγορήσω εντέλει στην ένταξη των
ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜ και ΕΛΟΑΣ, σ’ ένα ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης (όπως το ΙΚΑ - ΕΤΕΑ) και πιθανώς ένταξή τους από
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εργασίας;

3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ την 6/2/2014
ανακοίνωσης, που αφορούσε σε τροπολογία του Αποθεματι-
κού του ΜΤΣ, η οποία απεστάλη στο ΜΤΣ με FAX από το γρα-
φείο του αρμοδίου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και με την

οποία θα αποδεσμευόταν ποσό περίπου 10 εκ. € ετησίως
υπέρ του ποσού που αναλογεί στη χορήγηση του μερίσμα-
τος;

Η ως άνω ανάρτηση, κατέβηκε το βράδυ της επόμενης
ημέρας, ύστερα από παρέμβαση του Δντή του γραφείου του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, ζητήθηκε η παραίτησή
μου, που φυσικά δεν υπέβαλα, γιατί η ανάρτηση δεν έγινε με
δική μου πρωτοβουλία αλλά ύστερα από εντολή του γραφεί-
ου του αρμοδίου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Μήπως η αλήθεια της αντικατάστασής μου, βρίσκεται κά-
που στα παραπάνω;

Δυστυχώς, κάποια παπαγαλάκια άρχισαν να διαρρέουν άλ-
λους λόγους που δεν έχουν σχέση με τα παραπάνω και σε
καμμία περίπτωση που αφορούσαν τα καθήκοντά μου ως
Προέδρου του ΜΤΣ, όπως ότι δήθεν, σαν Δντής Οικονομικού,
λόγω θέσεως που ήμουν και μέλος του Δ.Σ. του ΜΤΣ και της
Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ (μαζί με άλλα τουλάχιστον 60 άτομα, πρώην
Αρχηγούς, Υπαρχηγούς, Δντές ΜΧ, Στρατιωτικούς Δικαστές
κ.λπ.), βλάψαμε με πράξεις και παραλείψεις, το ΜΤΣ και τον
ΕΛΟΑΣ.

Η αλήθεια είναι ότι σχετικοί φάκελοι έχουν αποσταλεί στην
δικαιοσύνη για διερεύνηση και δεν έχει απαγγελθεί καμμία
κατηγορία.

Όσον αφορά το πρόσωπό μου, ήμουν μέλος του Δ.Σ. του
ΜΤΣ από τον Μάρτιο του 2006 μέχρι τον Μάρτιο του 2011 και
στο χρονικό αυτό διάστημα, ούτε εκποιήσεις της ακίνητης πε-
ριουσίας έγιναν, ούτε πώληση της Γ.Τ.Ε., ούτε αγορές Μετο-
χών, ούτε αυξήσεις  Μερισμάτων κ.λπ.. Αυτά αφορούσαν άλ-
λες χρονικές περιόδους και τα οποία ερευνώνται.

Εάν κατά την διάρκεια της θητείας μου, ως μέλος του Δ.Σ.
του ΜΤΣ, δεν κάναμε μειώσεις μερισμάτων και σαν μέλος της
Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ πήραν εφάπαξ Ε.Μ.Θ. που δικαιώθηκαν τελι-
κώς συντάξεως από το Δημόσιο, αυτό ας το κρίνουν οι συνά-
δελφοι απόστρατοι.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι στα 40 χρόνια της
Στρατιωτικής μου καριέρας, σαν Αξκός του οικονομικού, είχα
σαν γνώμονα να υπηρετώ τα συμφέροντα και μόνο της υπη-
ρεσίας και των συναδέλφων Στρατιωτικών εν ενεργεία και
αποστρατεία. Διαχειρίστηκα αυτά τα χρόνια εκατομμύρια ευ-
ρώ, έφυγα περήφανος για το έργο μου αλλά και φτωχότερος
από την ημέρα που πήγα στον Στρατό και για τους απορούν-
τες αναφέρω ότι τα μόνα περιουσιακά μου στοιχεία είναι, ένα
σπίτι 48 τμ. που πήρα με δάνειο από τον ΑΟΟΑ για το οποίο

πληρώνω δόση 500 € τον μήνα από την μικρή μου σύνταξη
και ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού 7 ετών.

Ευχαριστώ τον θεό που μου έδωσε την δύναμη να αντιστέ-
κομαι σε οποιεσδήποτε πιέσεις.

Φεύγω με ψηλά το κεφάλι και με την συνείδησή μου ήσυ-
χη.

Σιδηρόπουλος Μιχαήλ
Αντγος ε.α.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ Μ.Τ.Σ.

“Το Ιστορικό μιας αποπομπής”
Καυτά ερωτήματα θέτει ο τ. Πρόεδρος του ΜΤΣ Αντιστράτηγος ε.α. Σιδηρόπουλος Μιχαήλ

Αγαπητοι κ.κ. Πρόεδροι των Ενώ-
σεων Αποστράτων.

Το θέμα εκτιμω πως είναι πολύ
σοβαρό και ίσως πρέπει το συντονιστικό των θεσμικών
Ενωσεων  να τοποθετηθεί επίσημα.

Μερικές πτυχές του, παρακάτω:
http://www.apofoitoissas.gr/component/content/article/20
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Oι πράξεις αυτές (απομακρυνση Προέδρου ΜΤΣ και απο-
στρατεία Γ.Δ. Μ.Τ.Ν.) δυστυχώς μας οδηγούν στο συμπέρασμα
πως ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τα Μετοχικά
μας Ταμεία, ερημην της βουλήσεως και της επιθυμίας των
χιλιαδων μετόχων και μερισματούχων αυτών.

Γιατι πως να ερμηνευθεί άλλως, μια πρόσκληση για ενη-
μέρωση των Προεδρείων των Μ.Τ.,στο Υπουργείο Εργασίας,
να εξελιχθεί σε συνάντηση με την Τρόϊκα, όπου στο επίκεντρο
ήταν η σύστση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφαλισης
υπο την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας? Και πόσο συγκυ-
ριακή αραγε είναι η παράτυπη "απομάκρυνση" του Πρόεδρου
του ΜΤΣ σε συνδυασμό με την αποστρατεία του Γενικού Δι-
ευθυντή του ΜΤΝ???

Πληροφοριακά επίσης σας υπενθυμίζω τι προβλέπεται

νομοθετικά αναφορικά με τη συσταση του νέου αυτου τα-
μείου:

Ο νέος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης  (ΕΤΕΑ), ο οποίος έχει κα-
ταρτιστεί και απομένει μόνο η έγκρισή του από το υπουργείο
Εργασίας, προβλέπει μεταξύ άλλων μειώσεις στις επικουρικές
από 16% έως 45%, αλλά και ετήσια αναπροσαρμογή τους,
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ταμείου. 

Ο ΕΤΕΑ,  ανατρέπει δεδομένα δεκαετιών, σε 13 σημεία: 
1. Πλασματικοί χρόνοι: Δεν προβλέπεται καμία αναγνώριση

πλασματικών χρόνων (στρατός, τέκνα, ανεργία κ.λπ.), εκτός
των περιπτώσεων που εκκρεμούν ή έχουν ήδη αναγνωριστεί. 

2. Σύνταξη αναπηρίας: Βάζει όριο τα 1.500 ένσημα καθώς
και τα 600 την τελευταία πενταετία. Ετσι καταργείται η δυ-
νατότητα λήψης αναπηρικής σύνταξης με λιγότερες ημέρες
ασφάλισης. 

3. Σύνταξη λόγω θανάτου: Βάζει προϋπόθεση τα 600 έν-
σημα την τελευταία πενταετία αντί 500 που ισχύει σήμερα
και το 62ο έτος για τους επιζώντες συζύγους, ενώ καταργεί
κάθε μικρότερο όριο. 

4. Καταργεί τη σύνταξη στα τέκνα που σπουδάζουν έως
το 24ο έτος. 

5. Μεταβιβάζεται η σύνταξη, μόνον όμως εφ'όσον έχει
δηλωθεί. 

6. Υπολογισμός συντάξεων: Αλλάζει τον τρόπο υπολογι-
σμού προς τα κάτω. Ο νέος τρόπος υπολογισμού για ασφα-
λισμένους έως 31.12.2000 καταργεί το νόμο 4052/12, που
όριζε έως 31.12.2014 υπολογισμό με βάση τα καταστατικά. 

Για όσους συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2014 η σύνταξη
θα υπολογιστεί με το νόμο 2084/92, που προβλέπεται για

τους νέους ασφαλισμένους και για όσους συνταξιοδοτηθούν
από 1.1.2015 η σύνταξη θα είναι άθροισμα: α. Με υπολογισμό
έως 2014 ως νέοι ασφαλισμένοι και β. Με τα «εμπόδια» του
νέου υπολογισμού του άρθρου 20 του νέου Κανονισμού. 

7. Σύνταξη θανάτου: Θα αποτελεί το 50% από το 70% που
ισχύει σήμερα. 

8. Σύνταξη αναπηρίας: Θα γίνεται επανυπολογισμός σε
κάθε παράταση με βάση το ποσό της σύνταξης που ελάμβανε
ένας ασφαλισμένος. Ουσιαστικά εξαφανίζει τις αναπηρικές
συντάξεις. Οσοι καθίστανται ανάπηροι από εργατικό ατύχημα
ή επαγγελματική νόσο και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύν-
ταξης θα παίρνουν πίσω τις εισφορές τους άτοκες ως
εφάπαξ και τελείωσαν, τους βγάζουν εκτός ασφάλισης; 

9. Σύνταξη ορφανών: Διαφοροποίηση της επικουρικής
σύνταξης ορφανών ανάλογα με την  ηλικία τους. 

10. Μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου: Για
το /τη σύζυγο το 40% της καταβαλλόμενης σύνταξης και
για τα τέκνα το 15% έως το 30% ανώτερο αν υπάρχουν  πε-
ρισσότερα. 

11. Βιωσιμότητα: Αναπροσαρμόζονται όλες οι καταβαλ-
λόμενες συντάξεις με συντελεστές  βιωσιμότητας. 

12. Αναστολή επικουρικής: Αναστέλλεται η σύνταξη σε
όποιον ουσιαστικά ξαναεργαστεί  ως ασφαλιστέο πρόσωπο
και γίνεται επανυπολογισμός στη νέα αίτηση με βάση τη
σύνταξη που έπαιρνε η οποία θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. 

13. Ατομικές μερίδες: Εισάγονται «ατομικές μερίδες» ώστε
κάθε ασφαλισμένος να έχει  διαφορετική επικουρική που
θα βασίζεται στις εισφορές που έχει πληρώσει και στα  έτη
που έχει διανύσει στο σύστημα ώς το 2000, καθώς μετά
αλλάζει ο συντελεστής  υπολογισμού. 

Σχεδιάζουν επικουροποίηση των ΜΤ. εν αγνοία μας;

Γράφει ο

Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ

Οικονομικός Σύμβουλος

Πρόεδρος Συνδέσμου/ΣΣΑΣ
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Αποκατάσταση Ιστορικής Αλήθειας

Αγαπητοί Συνάδελφοι της ΕΑΑΣ,
Διάβασα στην «Εθνική Ηχώ» (αρ. φύλλου

602) του Δεκεμβρίου 2013, την επιστολή
του κ. Ιάκωβου Φριζή, με τίτλο «Για τον
πρώτο Έλληνα πεσόντα το 1940».

Ο κ. Φριζής καταλήγει στο άστοχο «συμπέρασμα», ότι
«είναι φανερό ότι ο μόνος ανώτερος αξιωματικός από
τους πρωταγωνιστές του πολέμου, που έπεσε στο πεδίο
της μάχης ήταν ο Συν/ρχης Φριζής».

Το συμπέρασμα του κ. Φριζή (που δυστυχώς είναι κα-
ταγεγραμμένο και σε άλλες πηγές είναι τελείως ανακριβές,
διότι σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία της ΔΙΣ, αλλά και
την έκδοση «Αγώνες και Νεκροί 1940-1945»:

•Ο Τχης Παναγιώτης Μαντούβαλος του 50ού ΣΠ έπεσε
την 17η Νοεμβρίου 1940 στο Ύψωμα 1878 (Μόραβα)
ενώ

•Ο Ανχης Μαρδοχαίος Φριζής του Αποσπάσματος
Αώου έπεσε την 5η Δεκεμβρίου 1940, ανατολικώς Πρε-
μετής.

Σύμφωνα και με τον κ. Ηλία Ηλιόπουλο, (Ιστορικός-Δι-
δάκτωρ Λουδοβικείου-Μαξιμιλιανείου Πανεπ/μίου Μο-
νάχου), «ΠΡΟ του αειμνήστου Συνταγματάρχου ΦΡΙΖΗ
ΜΑΡΔΟΧΑΙΟΥ έπεσαν υπέρ Πατρίδος κατά τον Ελληνοϊ-
ταλικό Πόλεμο οι κάτωθι αναφερόμενοι ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩ-
ΜΑΤΙΚΟΙ του Ελληνικού Στρατού: 

α) Ταγματάρχης Αλιβιζάτος Τζάνης του Κοσμά (20/11/40) 

β) Αντισυνταγματάρχης Κιρμιζάκης Δημοσθένης
του Γεωργίου (1/11/40) (από αεροπορικό βομβαρ-
δισμό στα Χανιά, σύμφωνα με τον Αντγο ε.α. πρώην
Δντή/ΔΙΣ κ. Ι. Κακουδάκη)

γ) Ταγματάρχης Μαντούβαλος Παναγιώτης του
Ηλία (17/11/40) 

δ) Ταγματάρχης Ριγανάκος Ζαχαρίας (19/11/40) 
ε) Αντισυνταγματάρχης Κεφαλόπουλος Χαράλαμ-

πος του Ιωάννου (22/11/40) (στο Βάρεστε)
στ) Ταγματάρχης Γαζής Ευάγγελος του Γεωργίου

(3/12/40) 
ζ) Ταγματάρχης Ζακυνθινός Ζώης του Ευσταθίου

(3/12/40) 
η) Ταγματάρχης Μπελίτσας Παναγιώτης του Σταματίου

(4/12/40)». 
Ο Ανχης Φριζής ήταν γενναίος (αφού έπεσε όρθιος,

έφιππος στο πεδίο της τιμής από βομβαρδισμό ιταλικών
Α/Φ, όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυς κ. Ηρακλής
Σκανδάλης σε επιστολή του στην «Αυγή» της 16/11/1978),
ΑΛΛΑ ούτε ο μόνος, ούτε ο πρώτος. 

Όπως αντιλαμβάνεσθε αγαπητοί Συνάδελφοι, η Ιστορική
Αλήθεια αναφέρει ως Πρώτο Ανώτερο Αξκό του ΣΞ, που
έπεσε στο πεδίο της μάχης, τον Τχη Παναγιώτη Μαν-
τούβαλο. Όμως, δεν έχει σημασία ποιός έδωσε πρώτος
τη ζωή του, αφού ο ηρωισμός όλων των πεσόντων δεν
αμφισβητείται.

Ο Παναγιώτης (κατά τους Μανιάτες «Πότης») Μαντού-
βαλος άφησε το στίγμα του στη ΣΣΕ, αφού ως Εύελπις
ήταν γνωστός για το χαρακτηριστικό ροχαλητό του. Για
το λόγο αυτό καθιερώθηκε ως έθιμο από τους τεταρτο-

ετείς Ευέλπιδες το παράγγελμα «Μαντούβαλος», με το
οποίο ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι Ευέλπιδες του θαλάμου
να κουκουλωθούν κάτω από τα σκεπάσματά τους, κατά
τον βραδυνό ύπνο.

Το μοιρολόι που είναι αφιερωμένο στον Τχη Παναγιώτη
Μαντούβαλο λέγει για τον ήρωα:

“Σημερ’ αστράφτει και βροντά σ’ όλα τα κάστρα του Μοριά
στου Ταϋγέτου τα βουνά και στου Ταινάρου τα χωριά.

Σημερ’ ακούστηκε βοή στη Μάνη την αποσκερή
και νυχτοσκούζει το πουλί με την κατάμαυρη στολή.

Ήρθε μαντάτο ξαφνικό τι έπεσε στ’ αλβανικό,
ο ταγματάρχης ο ξανθός, ο Πότης ο Μαντούβαλος.
Πρώτος εμπήκε στη γραμμή στο τάγμα επικεφαλής
κι έδωσε μάχη φοβερή στου Μόροβα την κορυφή!
Όντες ανέβη στην κορφή με μια σημαία ελληνική
τον ηύρε σφαίρα εχθρική του’ κοψε την αναπνοή!

Έπεσε ο πολεμιστής, της Μάνης τ’ άξιο παιδί
ο ήρωας και ο μαχητής για της Ελλάδος την τιμή.
Έμεινε φύλακας πιστός ψηλά στο ξέσκεπο βουνό,

ο λέοντας ο φτερωτός  της Λευτεριάς ο σταυραητός!
Ακούστε φίλοι και οχτροί Οθωμανοί και Χριστιανοί
τη μέρα τη σημερινή θα κάμου μια παρεκτροπή,

θα βλαστημήσου το θεό πό’κοψε το χοντρό δεντρό
όπου το πότιζε ο στρατός και το καμάρων’ ο λαός.”

Με δεδομένο ότι ο αείμνηστος Τχης Παναγιώτης Μαν-
τούβαλος ήταν θείος της μητέρας μου Γεωργίας (το γένος
Μαντουβάλου), θεωρώ υψίστη τιμή μου που υπήρξε ο
Πρώτος Έλλην Ανώτερος Αξκός του ΣΞ, που έπεσε στο
πεδίο της μάχης, κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Γράφει ο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.)

Επιστολή προς τους Αδελφούς/Συναδέλφους της Α’ και Β’ Σειράς Σ.Μ.Υ.
Τον Ιανουάριο του έτους 2015 συμπληρώνονται 65

ΧΡΟΝΙΑ από την έναρξη λειτουργίας της ως Προπαρα-
σκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών. Τον Ιανουάριο του
έτους 1950 τα τραίνα φορτωμένα με νεαρότατα παιδιά
προερχόμενα από κάθε γωνιά της κατεστραμμένης Πα-
τρίδος μας έφθαναν κάθε μέρα στην Πάτρα.

Ήταν τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας σειράς που
μετά από τόσα χρόνια ξαναέβαζαν τα θεμέλια (στην Πά-
τρα αυτή τη φορά) της μετέπειτα Σ.Μ.Υ..

Είμαστε εμείς τα βλαστάρια της πρώτης και δευτέρας
σειράς που σε δύο χρόνια συμπληρώνουμε 65 έτη και
για τον λόγο αυτό απευθύνομαι σε όλους τους αδελ-

φούς και τους παρακαλώ θερμά να συναντηθούμε για
ακόμη μια φορά.

Για τόπο συναντήσεως πρέπει να αποφασίσει - κατό-
πιν συνεννοήσεως και καλής σκέψεως - η επιτροπή που
θα αναλάβει την όλη οργάνωση.

Εγώ είμαι στη διάθεση της (όποιας) επιτροπής, αρκεί
να ξεκινήσουμε σύντομα για να ενημερώσουμε όλους

τους συναδέλφους (σε όλα τα σημεία της Ελλάδος) για
να έχουν χρόνο να προγραμματίσουν και, να μείνει αξέ-
χαστο το αντάμωμά μας.

Με πολλή εκτίμηση και αγάπη,

Ανδρέας Α. Μπουϊκίδης, Ανθ/στής ε.α. Μηχανικού.
Β’ σειρά Α.Μ. 35559

Τ. Ύπατος Γραμματεύς Παμμακεδονικών Ενώσεων Η.Π.Α.
και Καναδά 1977-1980 και

Τ. Ύπατος Πρόεδρος 1980-1982, makedonas72@yahoo.gr
Τηλ. 0016103561415

Να κοιτάξουμε εάν μπορούμε να οργανώσουμε μια διή-
μερη ή και τριήμερη εκδρομή να κλείσουμε ξενοδοχεία με
συμφωνία ειδικών τιμών κ.λπ.

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι
του Στρατού Ξηράς και της
ΕΛ.ΑΣ. (τ. Χωροφυλακής), μέλη
της ΕΑΑΣ, επιθυμώ να ευχαρι-
στήσω θερμά, όλους όσους με
τίμησαν με την ψήφο τους, στις
πρόσφατες αρχαιρεσίες της
ΕΑΑΣ, της 23ης Φεβ. 2014. ΕΕπι-
θυμώ να ευχαριστήσω και όσους
δεν με εψήφισαν, διότι πιστεύω

ότι δε με γνώριζαν, αλλά συμμετείχαν στην εκλογική
διαδικασία.

Επιθυμώ να συγχαρώ τον απερχόμενο Πρόεδρο του
ΔΣ/ΕΑΑΣ, Στρατηγό Μαυροδόπουλο Παντελή, καθώς το
ΔΣ/ΕΑΑΣ για το έργο το οποίο προσέφεραν.

Συγχαίρω θερμά και εκ βάθους καρδίας, το νεοεκλε-
γέντα Πρόεδρο Στρατηγό Δανιά Ευάγγελο, το νέο Αντι-
πρόεδρο Στρατηγό Ρόζη Βασίλειο, καθώς και τα νεοε-
κλεγέντα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ, τους εύχομαι δε, καλή επι-
τυχία στο εξαιρετικά δύσκολο έργο τους, ευχόμενος τη

σύμπνοια, τη συνεργασία και την ομόνοια μεταξύ όλων
των μελών της ΕΑΑΣ, ώστε να επιτευχθούν στο ακέραιο
οι στόχοι της, οι οποίοι ταυτίζονται με το συμφέρον
όλων μας. Θέτω τον εαυτόν μου εις τη διάθεσιν της
ΕΑΑΣ και θα υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το έρ-
γο του νέου ΔΣ/ΕΑΑΣ.

Με τιμή
Παπακώστας Ιωάννης

Υποψήφιο μέλος για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Για την μηνιαία εφημερίδα
«ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ»

Εκλεκτοί συντάκτες και εκδότες αυτής της εφημερί-
δας:

Επιτρέψατέ μου να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου
συγχαρητήρια για την εμφάνιση, την σύνταξη και το πε-
ριεχόμενο αυτής της πραγματικά ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ.

Προσφέρετε έργο. Προσφέρετε εθνική ανάταση. Εί-
σθε άξιοι συγχαρητηρίων, που με ψίχουλα χρημάτων,
παρουσιάζετε κάτι το υπερόχως ΕΘΝΙΚΟ.

Και τώρα να διατυπώσω κάποια γνώμη μου:
Νομίζω ότι θα ήταν αξιόλογο σε κάθε φύλλο σας, να

διατίθεται και ανάλογος χώρος και να περιγράφετε κά-
ποια ηρωϊκή πράξη από τους πολλούς ήρωές μας (του
1821, του 1897, του 1912-13, του 1940-49 κ.λπ.), που
άφησαν εποχή και αξίζει να τα θυμόμαστε και να τα θαυ-
μάζομε, για την εθνική μας ανάταση και για να εξυψώ-
νουμε και το φρόνημα της νεολαίας μας, που δυστυχώς
πολλά τα αγνοεί (χιλιάδες ηρωϊκές πράξεις σε κάθε γω-
νιά της Ηρωϊκής μας χώρας, της δοξασμένης Ελλάδας,
χιλιάδες ήρωες (αξιωματικοί - υπαξιωματικοί, μάχιμοι,
στρατιώτες ακόμη και πολίτες).

Σε προηγούμενο φύλλο σας, διάβασα την ιστορία
ενός Κερκυραίου του Ναυτικού (Χανδρινός). Ομολογώ
ότι έκλαψα διαβάζοντας τα κατορθώματά του.

Και τώρα παρακαλώ για μία διόρθωση:
Στις εφημερίδες που λαμβάνω και δημιουργώ αρχείο

και που ευχαριστώ πάρα πολύ, υπάρχει ένα λαθάκι. Το

χωριό μου λέγεται Δουκάδες και όχι Λουκάδες.
Και επί τη ευκαιρία σημειώνω:
Δουκάδες - Κέρκυρας
1) Είναι το χωριό που ευρίσκεται ο πύργος της οικογέ-

νειας ΘΕΟΤΟΚΗ.
Γεώργιος (χρόνια πρωθυπουργός). Ιωάννης (το ίδιο).

Νικόλαος (εκτελέστηκε στου Γουδή) με τους 6 (σωστό
7), μετά την Μικρασιατική καταστροφή, και ήταν υπουρ-
γός στρατιωτικών. Σπυρίδων πολλές φορές υπουργός.

2) Ακόμη μέχρι σήμερα, υπάρχει αγνοούμενος στρα-
τιώτης (Μουμούρης Συμεών του Γεωργίου), που χάθηκε
με τον λόχο Λατζίδη.

Με ευχαριστίες
και εκτίμηση απέραντη

Χαράλαμπος Α. Κατσαρός
Δάσκαλος

Ευχαριστήρια επιστολή υποψηφίου μέλους για το ΔΣ/ΕΑΑΣ στις εκλογές της 23 Φεβ. 2014
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Θέματα

Στις μέρες μας, λόγω της οικονο-
μικής, αλλά και ολόπλευρης κρί-

σης, ένα καίριο ερώτημα, ανακύπτει
σε αρκετούς συμπολίτες μας. Πώς
επέδρασαν στη κατάσταση της χώρας οι αστοχίες, πα-
ραλείψεις  και καθυστερήσεις σχετικά με την  συμπεριφορά
της στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ;  

Υπό το πρίσμα δε των στόχων της ένταξης, που αρχικά
ήταν η σταθεροποίηση του δημοκρατικού πολιτικού μας
συστήματος, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης -
ευημερίας, η ενίσχυση της εξωτερικής ασφάλειας και η
απόκτηση διεθνούς ρό-
λου, το υπόψη ερώτημα
λαμβάνει τραγικές και
επείγουσες, ως προς
την απάντησή του, δια-
στάσεις.

Ιδιαίτερα σε ότι αφο-
ρά στις αδυναμίες της
ελληνικής oικονομικής
πολιτικής.  Ας εξετάσου-
με λοιπόν συνοπτικά το
ιστορικό της αντίστοιχης
πορείας της χώρας, για
να αχθούμε σε κάποια
γενικά συμπεράσματα.

H Οικονομική Πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε από
την εκλεγείσα Κυβέρνηση τον Οκτ. του 1981 χαρακτηρί-
στηκε από εσωστρέφεια, ενώ η χώρα εισήρχετο στον
Ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Παρατηρήθηκε καχυποψία ως
προς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και
προβλήθηκαν αιτήματα για   αύξηση των χρηματοδοτή-
σεων.

Παρά τις αναβολές που δόθηκαν στη χώρα σχετικά με
τις υποχρεώσεις της σε ότι αφορούσε το μεταβατικό
στάδιο, δεν έγιναν οι απαιτούμενες προσπάθειες στα
πλαίσια προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον,
ενώ χειροτέρεψαν δραματικά τα μακροοικονομικά στοιχεία,
μειώθηκε η ανταγωνιστικότητα στην οικονομία και επήλθε
η κρίση του 1985. 

Λόγω των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμ-
μάτων, που ακολούθησαν η στάση της χώρας αλλάζει
και υιοθετείται ένας όλο και περισσότερο φιλοευρωπαϊκός
προσανατολισμός, ο οποίος όμως δεν σήμανε και ριζική
αλλαγή στην οικονομική πολιτική με το φόβο τυχόν πο-
λιτικού κόστους, ενώ σημαντικό μέρος των πόρων από
τα υπόψη προγράμματα δεν απορροφάται αλλά και
μέρος από τα απορροφηθέντα δεν διετέθη κατάλληλα. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα και λόγω
της εσωτερικής πολιτικής κρίσης περιήλθε σε ακόμη πε-
ρισσότερο  δυσχερή οικονομική κατάσταση,  η οποία
αποδόθηκε κατά μία ερμηνεία  στην ένταξη και κατ
άλλην  στη μη λήψη μέτρων για την ανταγωνιστικότητα.
Παραπάνω ερμηνείες,  οι οποίες δεν αλληλοαναιρούνται
δείχνουν την αδυναμία της χώρας στην διαδικασία της
Ευρωπαϊκής  Ολοκλήρωσης.  

Τη δεκαετία του ‘90 επίσης η ελληνική οικονομική πο-
λιτική προσανατολίστηκε στην ένταξη στην ΟΝΕ. Δυστυ-
χώς, οι περισσότερες από τις επιδιωκόμενες προς τούτο
δημοσιονομικές και διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν
πραγματοποιήθηκαν με αιτία τις έντονες κομματικές
αλλά και εσωκομματικές  αντιδράσεις.

Χαρακτηριστικό της περιόδου, που προηγήθηκε πριν
την ένταξη στην ΟΝΕ, είναι το ότι  τα επιτεύγματα της
νομισματικής και δημοσιονομικής σταθεροποίησης, που
συνοδεύτηκαν από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επι-
σκιάστηκαν από το  υψηλό δημόσιο χρέος και την άνοδο
του δείκτη της ανεργίας. Παράλληλα παρατηρήθηκε
πτώση της ανταγωνιστικότητας, ενώ οι απαιτούμενες
μεταρρυθμίσεις στα συστήματα ασφάλισης και υγείας
αναβαλλόταν συστηματικά. Το θέμα των αποκρατικο-
ποιήσεων δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.  

Γενικά, η σύγκλιση επιτεύχθηκε με μεταρρυθμιστική
αδράνεια χωρίς να εξασφαλιστούν οι συνθήκες, που θα

διασφάλιζαν την μακροοικονομική πρόοδο  και τη  δυνα-
τότητα  περαιτέρω προσαρμογών  στο νέο ευρωπαϊκό
περιβάλλον Η υστέρηση αυτή επηρέασε δυσμενώς την
συμμετοχή μας στην ΕΕ, σχετικά με τη προετοιμασία και
τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων κατά τη κοινοτική
διαδικασία λήψης αποφάσεως,  την  εφαρμογή  της κοι-
νοτικής νομοθεσίας και την διαχείριση των κοινοτικών
πόρων, στα πλαίσια της διαθρωτικής πολιτικής και της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία χαρακτηρίστηκε
από τα ακόλουθα:

Τους σχετικά πενιχρούς πόρους, που διατέθηκαν για
τον αγροτικό τομέα  και οι οποίοι πολλές φορές εξυπη-
ρέτησαν σκοπούς διαφορετικούς από  εκείνους για τους
οποίους δόθηκαν. 

Την  μεγιστοποίηση των επιδοτήσεων, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα τον εφησυχασμό και εθισμό των γεωργών

και του παραγωγικού
συστήματος στη δημό-
σια στήριξη

Την ανισοκατανομή
των επιδοτήσεων και τις
στρεβλώσεις  στη διάρ-
θρωση των καλλιεργει-
ών.

Την  εντατικοποίηση
της παραγωγής, με τους
ποσοτικούς στόχους να
λειτουργούν εις βάρος
της ποιότητας των προ-
ϊόντων, του περιβάλ-
λοντος, της υγείας πα-
ραγωγών και κατανα-

λωτών. Τις παντός  είδους παραβατικές συμπεριφορές
(π.χ προσχηματικές επιδοτήσεις)  και το μεγάλο πρόβλημα
προστίμων κατά της χώρας εκ μέρους της Ένωσης.

Την πλήρη διαχρονική  έλλειψη στρατηγικής και προ-
γραμματισμού στον αγροτικό τομέα. 

Η περίοδος μετά την ένταξη στην ΟΝΕ διακρίνεται από
τα ακόλουθα: 

Παρά τα οφέλη  (νομισματική σταθερότητα κλπ) της
ένταξης στην ΟΝΕ η «απογραφή» των στοιχείων  που
έγινε από τη νέα Κυβέρνηση
το 2004 και ιδιαίτερα η εξ
αυτής παρουσίαση του ελ-
λείμματος, που ήταν κατά
πολύ μεγαλύτερο του επι-
τρεπτού, μείωσαν την αξιο-
πιστία της χώρας και την
έθεσαν υπό πολυμερή επι-
τήρηση  Παράλληλα δεν
κατέστη δυνατόν να εξα-
λειφθούν τα  διαθρωτικά
και χρόνια προβλήματα της
Ελληνικής Οικονομίας και
να  αντιμετωπιστούν η χα-
μηλή ανταγωνιστικότητα, η
ανεργία, ο πληθωρισμός,
ο υψηλός βαθμός φτώχειας,  η γήρανση του πληθυσμού
και το υψηλό δημόσιο χρέος. Οι δημόσιες δαπάνες ξεπέ-
ρασαν κατά πολύ  τον  Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Τα Κοινά Προγράμματα Στήριξης μετέφεραν στη χώρα
ένα πακτωλό κοινοτικών πόρων, πολλοί από τους οποίους
είτε χάθηκαν είτε δεν αξιοποιήθηκαν σωστά λόγω της
χαμηλής ικανότητας απορρόφησης. Στα μεγάλα έργα
υπήρξαν υπερβάσεις κόστους και προβλήματα στο
θεσμικό πλαίσιο προγραμματισμού - υλοποίησης. Σε ότι
αφορά στους ανθρώπινους πόρους  διαφαίνεται έλλειψη
μίας συμπαγούς εθνικής πολιτικής για την αύξηση της
απασχόλησης, την κατάρτιση και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Επίσης παρατηρείται έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συ-
στήματος συλλογής  στατιστικών στοιχείων για τα απο-
τελέσματα των δράσεων στην εκπαίδευση, κατάρτιση,
απασχόληση και σύνδεσή τους με την αγορά της εργασίας. 

Επακόλουθο της απουσίας εθνικού σχεδίου και οράματος
για τα παραπάνω ήταν η ανάλωση κατά βάση των κοινο-
τικών πόρων σε έργα υποδομής, ενώ δράσεις σχετικές
με καινοτόμες πρακτικές  για την ποιοτική αναβάθμιση
των ανθρωπίνων πόρων και την αλλαγή της κουλτούρας
για την απαιτούμενη κατάρτιση και αξιολόγηση δεν είχαν

ποτέ την ανάλογη απορρόφηση. Τέλος πολλές φορές
τα κονδύλια δεν έτυχαν ορθολογικής διαχείρισης αφού
επικράτησαν λογικές πελατειακής εξυπηρέτησης.

Οι αδυναμίες του διοικητικού - πολιτικού μας συστή-
ματος, η προσπάθεια για επιφανειακό  και όχι ουσιαστικό
εκσυγχρονισμό του κράτους, η αναποτελεσματικότητα
στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της σπατάλης
στο δημόσιο, ο παρασιτισμός η μείωση της παραγωγικό-
τητας , οι πελατειακές σχέσεις δείχνουν ότι δεν έχουμε
κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, των κα-
νόνων του ανταγωνισμού και των νέων οικονομικών
συνθηκών στην Ευρώπη.   

Οι  διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν υλοποιηθεί
ή προωθούνται είναι απαραίτητες στην Ελληνική οικονομία
με στόχο την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
της χώρας  την επείγουσα  αύξηση της παραγωγικότητας
και την  σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου προς εκείνο
των αναπτυγμένων εταίρων. Η χώρα καίτοι διεκδικεί ένα
υψηλό ποσοστό πόρων από την ένωση παρουσιάζει έν-
τονες δυσκολίες στην διαδικασία απορρόφησης και αξιο-
ποίησής των, ενώ απότυχε πλήρως να αξιοποιήσει τη
θέση της στην ΕΕ για προσέλκυση αμέσων ξένων επεν-
δύσεων. Οι διαθρωτικές αδυναμίες στην οικονομία η
γραφειοκρατία, η αβεβαιότητα του φορολογικού συστή-
ματος, η διαφθορά λειτουργούν ως αποτρεπτικοί παρά-
γοντες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Επίσης, ο τρόπος επιλογής των Ευρωβουλευτών απο-
τελεί ευθύνη των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, ο
οποίος δεν χαρακτηρίστηκε μέχρι σήμερα  από αξιολογικά
κριτήρια και υπήρξε η αιτία να μην παρουσιάζουμε την
καλύτερη συλλογική αντιπροσώπευση στο Ευρωκοινο-
βούλιο, με τις ανάλογες συνέπειες. Προσδοκία μας είναι
να αλλάξει ριζικά και άμεσα και σε αυτό την ευθύνη θα
φέρει και το εκλογικό σώμα. 

Εξάλλου, το   «έλλειμμα δημοκρατίας», το οποίο επη-
ρεάζει αρνητικά την Ευρωπαϊκή μας Ολοκλήρωση εντο-
πίζεται στο βαθμό συμμετοχής της Βουλής μας στο κοι-
νοτικό γίγνεσθαι, η οποία έχει αποξενωθεί από το συμ-
μετοχικό της ρόλο στις σχέσεις της χώρας με την ΕΕ.  Οι
συνεχείς εξουσιοδοτήσεις της Βουλής προς την Εκτελε-
στική Εξουσία  συνετέλεσαν προς τούτο. Η λαϊκή αντι-

προσωπεία, οι κοινωνικές
οργανώσεις και κατ επέ-
κταση οι πολίτες αποξε-
νώθηκαν ουσιαστικά από
τη διαχείριση και διαμόρ-
φωση των Ελληνο-ενω-
σιακών σχέσεων.

Εν κατακλείδι, η χώρα
μας φαίνεται να έχει κα-
τανοήσει τελευταία ότι
με την ενεργό συμμετοχή
της στην ΕΕ αναπτύσσει
τις δυνατότητες και τις
προοπτικές της. Ταυτό-
χρονα όμως απαιτείται αί-
σθηση των ορίων μας και

των μέχρι τώρα  αστοχιών μας εντός του Θεσμικού συ-
στήματος αυτής, με στόχο την αποτελεσματικότερη
ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας. 

Με σταθερό σημείο αναφοράς τους στόχους, που θέ-
σαμε κατά την ένταξη στην ΕΕ και την ΟΝΕ ας εντείνουμε
ως κράτος και ως κοινωνία πολιτών τις προσπάθειες μας
για την Ενοποίηση. Με τη κοινή λογική αντίληψη, ότι
αφενός καμία ένωση ατόμων, λαών, κρατών στερούμενη
αλληλεγγύης δεν έχει μακροημέρευση αλλά και ότι
κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη κατάστασή του και τη
συνεισφορά του εντός των πλαισίων αυτής  και προπαντός
για τις αστοχίες του. 

Τέλος, ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι στον καιρό
των «παχέων δανεικών αγελάδων»  παρά τον διαχωρισμό,
σε ευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές, ή παραδοσιακούς
και εκσυγχρονιστές, στην ουσία το μείζον των πολιτών,
και προπαντός  της  εξουσίας, η οποία φέρει  και την  ευ-
θύνη για την κατάσταση, δυνάμεθα να χαρακτηριστούμε
ως «Ευρωαδιάφοροι» , ενώ τα «εντός, εκτός και επί τα
αυτά» σαΐνια,  ανεδείχθησαν  επιπλέον και  ως  ευρέως
«Ευρωβολεμένοι».  

Αστοχίες -  Αδυναμίες της Ελληνικής 

Οικονομικής Πολιτικής στα Πλαίσια της ΕΕ

Γράφει ο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντιστράτηγος ε.α.

ΣΣΕ 1976
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ΕΑΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, αγαπητά Μέλη της Ενώσεως 
Μετά από μία 3ετή θητεία ως Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, ήρθε η

ώρα να παραδώσω την σκυτάλη στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο,
Υπτγο ε.α. Δανιά Ευάγγελο.

Αποχωρώντας από την Ένωση, θεωρώ ότι εξετέλεσα κατά
το καλύτερο δυνατόν τα καθήκοντά μου και πιστεύω ότι
κατά βάση πραγματοποίησα εκείνα τα οποία υποσχέθηκα
προεκλογικώς, πλην ελαχίστων τα οποία οι περιστάσεις δεν
μου επέτρεψαν να πράξω, είτε λόγω λάθους εκτιμήσεως της
πραγματικότητας από πλευράς μου, είτε γιατί διαπίστωσα εκ
των έσω πλέον ότι αυτά δεν ήτο δυνατόν να υλοποιηθούν. 

Από πλευράς μου και στο μέτρο του δυνατού, εστίασα
όλες τις δυνάμεις μου τόσο στον εξωτερικό όσο και στον
εσωτερικό τομέα των υποχρεώσεων της ΕΑΑΣ, όπου με την
συμπαράσταση των υπολοίπων Μελών του ΔΣ, αρκετών εκ
των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων
της Ενώσεως, αλλά και των δύο Προέδρων των δύο άλλων
θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ,
κρατήσαμε την Ένωση στο ύψος των περιστάσεων σε μία
άκρως δυσχερή για την πατρίδα μας διερχομένη περίοδο. 

Όσον αφορά τον ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ των υποχρεώσεων της
Ενώσεως, ανταμείφθηκαμε για τους κόπους σκληρής εργασίας
και διαρκούς προσπάθειάς μας, πετυχαίνοντας τα ακόλουθα:

1.Την ακύρωση της δρομολογημένης δια εγγράφων απο-
φάσεως του τότε Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Παναγιώτη
Μπεγλίτη, για μετατροπή των θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου από
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

2.Να γίνει γνωστή και να καταξιωθεί η Ένωση Αποστράτων
σε Φορείς και Φυσικά Πρόσωπα (μηδέ εξαιρουμένων και των
ε.ε. Στελεχών), ούτως ώστε να αυξηθεί η διαπραγματευτική
της ικανότητα πάντα επ’ ωφελεία των Μελών της

3. Την αναβάθμιση της εφημερίδος της Ενώσεως «Εθνική
Ηχώ», το δυνατότερο εκ των μέσων που διαθέτει η ΕΑΑΣ για
έγκυρη ενημέρωση των Μελών της, αλλά και άμεση προβολή
των θεμάτων που αφορούν τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.

4.Την σε μέγιστο βαθμό αναβάθμιση της ιστοσελίδας της
ΕΑΑΣ, ώστε εκμεταλλευόμενοι την σημερινή τεχνολογική
εποχή, να υπάρχει άμεση ενημέρωση σε ότι αφορά τα
Στελέχη των των Ε.Δ. και των Σ.Α. οποιουδήποτε ενδιαφερο-
μένου πέραν των ε.ε. ή ε.α. Συναδέλφων 

5. Την αναθέρμανση των σχέσεων της ΕΑΑΣ επ’ ωφελεία
των Μελών της, με την φυσική Ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης και του Γενικού επιτελείου Στρατού, στα
οποία υπάγεται η Ένωση ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου μέσω της ΓΕΣ/ΔΟΙ

6. Την δημιουργία άμεσης επικοινωνίας και την για πρώτη
φορά επίσκεψη αντιπροσωπείας (άλλοτε ως ΔΣ/ΕΑΑΣ και
άλλοτε σαν Συντονιστικό Οργάνων των ΕΑΑ) τόσο σε Θεσμικά
Όργανα (κ.κ. Πρωθυπουργό και Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων)
όσο και σε Αρχηγούς Πολιτικών Φορέων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
ΔΗΜΑΡ, ΑΝΕΛ κ.α.), προκειμένου να τους ενημερώσουμε για
τα προβλήματα που προκύπτουν για τα Στελέχη των Ε.Δ. και
Σ.Α. από τις πολλαπλές άδικες περικοπές σε μισθούς και συν-
τάξεις 

7. Την τήρηση των απαραίτητων ισορροπιών (ως η ιστορική
αναγκαιότητα επιβάλλει αυτή τη στιγμή) από την ΕΑΑΣ και
πάντα με τρόπο που να μην προκαλεί άλλους πολιτικούς
φορείς οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν επιδείξει άλλη
στάση απέναντι σε εθνικά θέματα 

8.Σε μέγιστο βαθμό την παρουσία των ε.α. Αξιωματικών
στα ΜΜΕ τα οποία μας έδωσαν την ευκαιρία να διατυπώσουμε
δημόσια την θέση της ΕΑΑΣ όσον αφορά τις δύσκολες οικο-
νομικές συγκυρίες που υφίσταται ο Ελληνικός λαός, ενώ πα-
ράλληλα προσπαθήσαμε να αποκρούσουμε άδικες και συκο-
φαντικές επιθέσεις ορισμένων δημοσιογράφων με κακές προ-
θέσεις, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία αναφέροντο καταφρονητικά
ή απαξιωτικά για το Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών 

9.Την προώθηση στην Εισαγγελία Αθηνών της Έκθεσης Οι-
κονομικής Επιθεωρήσεως που πραγματοποιήθηκε το έτος

2011 στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, για ενδεχόμενη ποινική
αξιολόγηση ενεργειών στις οποίες προέβησαν τα Φυσικά
Πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονταν την τύχη και την περιουσία
αυτού

10.Να έχει αίσιο τέλος (υποστηρίζοντας την εκάστοτε
Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ) η διαβούλευση
του Υπουργείου Οικονομικών στα θέματα εξυγιάνσεως του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αλλά και να δοθεί από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών το ποσό των 182 εκατομμυρίων � για την
καταβολή των ληξιπρόθεσμων ΒΟΕΑ σε 12.500 τέκνα μερι-
σματούχων

11.Την προβολή εθνικών θεμάτων σε μία άκρως ευαίσθητη
περιοχή, στηρίζοντας σχετική πρωτοβουλία του Παραρτήματος
Ν. Ξάνθης

12.Την αναλυτικότερη ενημέρωση των Μελών της Ενώσεως
επί θεμάτων που διαρκώς άπτοντο άμεσου ενδιαφέροντος
και σχετίζονταν με εκείνα που το μνημόνιο στέρησε ή προ-
σπάθησε να στερήσει από τα Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.,
στηρίζοντας σχετική πρωτοβουλία των Παραρτημάτων Ν.
Λαρίσης και Μαγνησίας

13.Την πραγματοποίηση (μέσω πλήρους συνεργασίας τόσο
με ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, όσο και με Ενώσεις Ιδιωτικού Δικαίου και
κατόπιν συγκροτήσεως του Συντονιστικού Οργάνου Δράσεως)
συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας σε τέσσερις διαφορετικές
πόλεις της Ελλάδος (με συμμετοχή συναδέλφων και μη), για
τις άδικες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των

Αξιωματικών (Αθήνα 9-3-2013 συμμετοχή περίπου 20.000
ατόμων, Θεσσαλονίκη 13-3-2013 συμμετοχή περίπου 12.000
ατόμων, Χανιά 17-4-2013 συμμετοχή περίπου 4.500 ατόμων,
Λάρισα 30-5-2013 συμμετοχή περίπου 6.000 ατόμων.)

14.Την δέσμευση του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού (ως
αποτέλεσμα των άμεσων κινητοποιήσεών μας), για μη εφαρ-
μογή των προγραμματισμένων και επιβεβλημένων από την
Τρόϊκα νέων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις για τα
στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. για την τριετία 2014 – 2015 –
2016

15.Την δικαίωση (σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έχουν
διαρρεύσει μέχρι στιγμής και εν αναμονή καθαρογραφής της
εν λόγω αποφάσεως) της ΕΑΑΣ στο Συμβούλιο της Επικρατείας
κατόπιν προσφυγής της, επί των δικαίων αιτημάτων μας ανα-
φορικά με επιπλέον μειώσεις μισθών και συντάξεων των Στε-
λεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α., σε σχέση με άλλες κοινωνικές
ομάδες

16.Την αύξηση των Μελών της ΕΑΑΣ κατά 4.700 σε μία
τριετία (ήτοι από 17.500 σε 22.200)

17. Η εντατική δραστηριοποίηση κατά τα τελευταία έτη
του Συντονιστικού Συμβούλιου των τριών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, λειτούργησε αποτε-
λεσματικά στην κατεύθυνση της καλλιέργειας πνεύματος
ενότητας μεταξύ των αποστράτων Αξιωματικών, με την τε-
ράστια ώθηση και ανάδειξη , με θετικά αποτελέσματα, των
θεμάτων που απασχολούν τους αποστράτους.

18. Την επιμήκυνση των δανείων του ΑΟΟΑ από 15 στα 20
έτη, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η μηνιαία δόση

19. Θα μπορούσαν να αναφερθούν περισσότερα αλλά ο
χώρος δεν μας το επιτρέπει.

Β. Στον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ των υποχρεώσεων της Ενώσεως
και έχοντας σαν βασικό στόχο την απόλυτη εφαρμογή των
διατάξεων των ΠΔ και ΝΔ που διέπουν την λειτουργία της
ΕΑΑΣ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κατόπιν επιπόνου
εργασίας αναφέρω ότι σε γενικές γραμμές ΠΕΤΥΧΑΜΕ:

1.Την σύσταση αξιόπιστων δομών στους τομείς του ελέγχου,
της ταμιακής και της λογιστικής υπηρεσίας 

2.Την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας
των Παραρτημάτων 

3.Την σύνταξη μελετών σχετικά με τις μισθολογικές μετα-
βολές στο εν ενεργεία και κατ’ επέκταση στο εν αποστρατεία
στρατιωτικό προσωπικό και την ανάδειξη του θέματος της
άνισης και άδικης μεταχείρισης του στρατιωτικού προσωπικού
και ιδιαιτέρως των εν αποστρατεία στελεχών από τις περιο-
ριστικές πολιτικές του μνημονίου 

4.Την ανάλυση των θεμάτων που αφορούν στο ΜΤΣ και
την επεξεργασία θέσεων υπέρ της ενίσχυσης των εσόδων
του ΜΤΣ, αλλά και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική
και επ’ ωφελεία όλων των αποστράτων ενοποίηση των 3
Μετοχικών Ταμείων σε ένα κοινό Μ.Τ. 

5.Την επίλυση του σοβαρού θέματος επάνδρωσης-στελέ-
χωσης των Γραφείων της Έδρας με Μέλη αυτής, τα οποία να
διαθέτουν ανάλογες εμπειρίες αλλά και να διακρίνονται για
την σε βάθος γνώση ιδιαίτερα σημαντικών για την Ένωση
γνωστικών αντικειμένων

Σε αυτό το σημείο και προκειμένου τα Μέλη της ΕΑΑΣ να
έχουν ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τα θέματα του
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, παραθέτω ανάλυση των όσων πραγμα-
τοποιήθηκαν ανά τομέα, η οποία έχει ως εξής :

1. Οικονομικά Θέματα 

α.Κατά το 1ο έτος ανάληψης καθηκόντων από το απερχόμενο
ΔΣ εφαρμόστηκε η από  ετών προβλεπόμενη διαδικασία κλει-
σίματος του οικονομικού έτους με την 31 Δεκεμβρίου. Επιχει-
ρήθηκε για πρώτη φορά με το κλείσιμο του οικονομικού
έτους 2011, όπου αναδείχθηκε το μείζον θέμα της ασυμφωνίας
των προκαταβολών που χορηγούνταν στα Παραρτήματα και
στα τηρούμενα στο λογιστικό σύστημα της ΕΑΑΣ στοιχεία
κατά την 31-12-2011. Ανάλυση για το εν λόγω θέμα παρέχεται
παρακάτω.

β.Αντιμετωπίστηκε το θέμα της έλλειψης έμπειρου λογιστή
για την τήρηση του μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος
σύμφωνα με το ΠΔ 205, με την μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας
και υποβολής προσφορών, συνεργασία της ΕΑΑΣ με τον Οι-
κονομολόγο-Λογιστή κ. Παιδαράκη Θεοφάνη.

γ.Κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθεί το υφιστάμενο
κατά το έτος 2011 μηχανογραφικό λογιστικό πρόγραμμα
καθώς διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία που είχε αναπτύξει το
λογισμικό δεν είχε εφοδιάσει (παρά την πολύχρονη παρουσία
της στην ΕΑΑΣ) το λογιστήριο της Ενώσεως με τα εκτελέσιμα
αρχεία της εφαρμογής, αλλά και δεν προέβαινε έγκαιρα και
με τον προβλεπόμενο από τις λογιστικές διατάξεις τρόπο σε
καταχώρηση των στοιχείων και ενημέρωση των οικονομικών
καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή πε-
ραιτέρω προσθηκών στο λογιστικό πρόγραμμα, όπως η δια-
σύνδεσή του με τις απαιτήσεις του ΠΔ 113/2010 το οποίο
αφορούσε στην υποχρεωτική από 1-1-2011 δέσμευση πί-
στωσης προ της καταχώρησης οιασδήποτε δαπάνης, απαιτούσε
επιπλέον χρηματικό κόστος για την ανάπτυξη όσο και για την
μελλοντική συντήρηση. Μέσω της υποβολής προσφορών η
ΕΑΑΣ προέβη στην απόκτηση νέου μηχανογραφικού λογιστικού
προγράμματος από την εταιρεία Unisystem, το οποίο εξα-
σφάλιζε την συμβατότητα του με όλες τις προβλεπόμενες
από το ΠΔ 205 και 113 υποχρεωτικές λογιστικές απεικονίσεις
και επιπρόσθετα παρείχε την δυνατότητα παραμετροποίησης
του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΑΑΣ.

δ.Επιτεύχθηκε η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΑΑΣ και

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
7ου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Α.Σ.

Τιμήσαμε ανελλιπώς τους πεσόντες 

στους αγώνες του Έθνους
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των 40 Παραρτημάτων της, αλλά και η αποτελεσματική πα-
ρακολούθηση και εφαρμογή των δημοσιολογιστικών κανόνων
και διατάξεων για την χρηματοδότηση των δράσεων της και
την επίτευξη των σκοπών της, με την επάνδρωση των
Γραφείων Οικονομικού Ελέγχου και της Διαχείρισης Χρηματικού
από Μέλη της ΕΑΑΣ. Αναλυτική αναφορά στον τρόπο επάν-
δρωσης παρέχεται παρακάτω. Το ΔΣ/ΕΑΑΣ σχεδόν με την
ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεώθηκε στην εξεύρεση
λύσης για το μείζον πρόβλημα στελέχωσης των παραπάνω
γραφείων, καθώς η μοναδική ΜΥ που ασκούσε τα καθήκοντα
του διαχειριστή υποχρεωτικώς συνταξιοδοτούνταν περί τα
τέλη του 2011, ενώ το επί σειρά ετών ασκών τον οικονομικό
έλεγχο μέλος της ΕΑΑΣ, λόγω προχωρημένης ηλικίας και έλ-
λειψης γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστικών συ-
στημάτων, αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις
που εισήγαγε το ΠΔ 113/2010 αλλά και στην χρήση του νέου
μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος.

ε.Προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό των προκαταβολών
των Παραρτημάτων με την 31-12-2011, να κλείσει το οικονομικό
έτος του 2011 και να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις
(ισολογισμός και απολογισμός) πραγματοποιήθηκε από την
νέα σύνθεση των Γραφείων Οικονομικού Ελέγχου και Οικονο-
μικών έλεγχος όλων των παραστατικών εξόδων και των 40
Παραρτημάτων. Ο έλεγχος αφορούσε σε χρονικό διάστημα
από το 2010 μέχρι και τον Μάιο του 2012, διενεργήθηκε το
διάστημα από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο του 2012 και δόθηκε
η δυνατότητα επακριβούς προσδιορισμού του ποσού των
προκαταβολών των Παραρτημάτων με 31-12-2011 και επι-
τεύχθηκε το λογιστικό κλείσιμο του οικονομικού έτους 2011.
Περισσότερη ανάλυση για το θέμα αυτό και για την λογιστική
τακτοποίηση των διαφορών που σημειώθηκαν με την ως
άνω περιγραφείσα διαδικασία, δύναται να παρασχεθεί από
τον Λογιστή της ΕΑΑΣ. Γνωρίζεται επίσης ότι, η ΕΑΑΣ προέβη
σε ενημέρωση του κ. ΥΕΘΑ για την προκύπτουσα διαφορά και
για τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης της, ενώ από πλευράς
κ. ΥΕΘΑ έγιναν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις στην ΕΑΑΣ από
στελέχη του Οικονομικού και του Ελεγκτικού Σώματος και πα-
ρασχέθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

στ.Εφαρμόσθηκαν από τον Ιούλιο του 2012 οι διατάξεις
του ΠΔ 113/2010 για την υποχρεωτική δέσμευση πίστωσης
πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης και προ
της έκδοσης φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου). Το Γραφείο
Οικονομικού Ελέγχου στις 03-07-2012 προέβη στην σύνταξη
Ενημερωτικού Σημειώματος προς το ΔΣ/ΕΑΑΣ όσον αφορά
τον τρόπο εφαρμογής, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία της
ΕΑΑΣ, όσο και στα Παραρτήματά της και εκδόθηκε το υπ’
αριθ. Φ.800/18/1592/Σ.199/26-07-2012/ΕΑΑΣ έγγραφο με
την παροχή οδηγιών προς τα Παραρτήματα. Συνοπτικά καθο-
ρίστηκε όπως :

(1) Καμία διοικητική πράξη (απόφαση ΔΣ) που προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΕΑΑΣ δεν εκτελείται,
εάν δεν βεβαιώνεται από το Γραφείο Οικονομικού η δέσμευση
στο Μητρώο Δεσμεύσεων του μηχανογραφημένου λογιστικού
συστήματος αντίστοιχης πίστωσης. 

(2) Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης της ΕΑΑΣ, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, δηλαδή του Διοικητικού
Συμβουλίου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση
(άρθρο 2, παρ. 2 ΠΔ 113).

(3) Τηρείται υποχρεωτικώς η μηνιαία υποβολή των δα-
πανών για την άμεση ενημέρωση του λογιστικού συστήματος
και την δυνατότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού.

(4) Οι πιστώσεις προς τα Παραρτήματα που αφορούν σε
κωδικούς αριθμούς δαπανών (ΚΑΕ) που κρίνονται σημαντικοί
για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας τους, εγκρίνονται
πλέον και δεσμεύονται ανά εξάμηνο, ώστε να παρέχεται η
ευχέρεια στα Τοπικά Συμβούλια της ανάλωσης των πιστώσεων
σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και τις ανάγκες χρη-
ματοδότησης των δράσεων τους. Ομοίως, για τις δαπάνες
της Έδρας προηγείται δέσμευση επιλεγέντων λειτουργικών
κωδικών ανά τρίμηνο.

(5) Όλες οι λοιπές δράσεις των Παραρτημάτων, για τις
οποίες δεν έχουν γίνει οι δεσμεύσεις στους λειτουργικούς
ΚΑΕ του εξαμήνου, θα πραγματοποιούνται μόνον εφόσον
έχει προηγηθεί η δέσμευση πίστωσης και η απόφαση του
ΔΣ/ΕΑΑΣ για την έγκριση της χρηματοδότησης τους.

Μετά την περίπου διετή εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας
επιτεύχθηκε:

•Να μην υφίσταται το πρόβλημα της υπέρβασης των μηνι-
αίων κονδυλίων σε ΚΑΕ και ειδικότερα σε ότι αφορά τις

δαπάνες των Παραρτημάτων.

•Να είναι δυνατός ο προγραμματισμός των δαπανών από
πλευράς των Παραρτημάτων, ώστε να βελτιωθεί και η λει-
τουργική τους δυνατότητα.

•Να δεσμεύονται οι πιστώσεις στον Π/Υ πριν από κάθε
ενέργεια για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης
και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο.

•Να αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης των δε-
σμεύσεων και ιδιαίτερα των δεσμεύσεων σε εκκρεμότητα,
των απλήρωτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών, συμβάλλοντας στην βελτίωση του προγραμματισμού
των ταμειακών ροών (εσόδων-εξόδων) της ΕΑΑΣ.

                   
ζ.Αποκαταστάθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι παρατη-

ρήσεις κατά την οικονομική επιθεώρηση του 2010, όπως
προκύπτει και από την έκθεση της οικονομικής επιθεώρησης
που πραγματοποιήθηκε το 2013 και αφορούσε το χρονικό
διάστημα του 2012. Μεταξύ των κυριοτέρων θεμάτων ήταν
η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 205 για την λογι-

στική διαδικασία, η υποβολή στις αρμόδιες φορολογικές
αρχές των προβλεπόμενων εντύπων και η απόδοση των
οφειλόμενων φόρων. Επιπρόσθετα, για τα θέματα που
ανέδειξε η οικονομική επιθεώρηση του 2012 η ΕΑΑΣ έχει ήδη
παράσχει εγγράφως στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ τις απόψεις της. Σχετική
ενημέρωση σύμφωνα με Φ. 800/159/3272/Σ.501/17-12-
2013/ΕΑΑΣ.

η.Αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή των Γραφείων
Οικονομικού Ελέγχου και Οικονομικού, τόσο με την προμήθεια
νέων υπολογιστικών συστημάτων, όσο και με την δημιουργία
εσωτερικού πληροφοριακού δικτύου παρέχοντας έτσι την
δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης του λογιστικού
συστήματος και της παρακολούθησης εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού. 

θ.Ολοκληρώνεται εντός του μηνός Μαρτίου 2014 η διάνοιξη
τραπεζικών λογαριασμών, τόσο της Διαχείρισης Χρηματικού
της Έδρας, όσο και των Παραρτημάτων, στην Εθνική Τράπεζα,
ώστε όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί να τηρούνται στην ίδια
τράπεζα με λογαριασμούς όψεως και να υφίσταται πλέον
κεντρικός έλεγχος από το Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου στις
τραπεζικές δοσοληψίες της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων της
μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής διαδικασίας.

ι.Με την εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2012 των διατάξεων
του ΠΔ 113/2010, όλες οι αποφάσεις του ΔΣ που αφορούν
σε αναλήψεις οικονομικών υποχρεώσεων δημοσιεύονται
πλέον στο σύστημα «Διαύγεια» για ενημέρωση όλων των εμ-
πλεκομένων.

ια.Ολοκληρώθηκε ο νέος δημόσιος διαγωνισμός για την
έκδοση της εφημερίδας «Εθνική Ηχώ» με την λεπτομερή
σύνταξη εξαρχής όλων των προβλεπομένων εγγράφων (προ-
κήρυξης, σχεδίου σύμβασης και υποδειγμάτων) και των όρων
του διαγωνισμού, επιτυγχάνοντας μείωση της τιμής έκδοσης
της εφημερίδας και την διαφάνεια σε όλα τα στάδια λήψης
απόφασης. Χαρακτηριστικά γνωρίζεται ότι, η ΕΑΑΣ δέχθηκε
από τις ενδιαφερόμενες για συμμετοχή στον διαγωνισμό
εταιρείες συγχαρητήρια για την άρτια και σύμφωνη με την
νομοθεσία περί προμηθειών σύνταξη των όρων του διαγωνι-
σμού. Επιπρόσθετα, η πολύ προσεκτική αυτή προσπάθεια
της ΕΑΑΣ αποτέλεσε την αφορμή για να ζητηθεί το τεύχος
του διαγωνισμού και από την ΕΑΑΑ για την ενημέρωση των
υπηρεσιών της.

ιβ. Επιτεύχθηκε η μείωση του φόρτου εργασίας και του
όγκου πληρωμών από τα Παραρτήματα μέσω της κεντρικής
πλέον διαδικασίας πληρωμών των πάγιων εξόδων για ΔΕΗ

και Τηλεφωνία. Επιπρόσθετα, οι αποζημιώσεις Μελών εξάγονται
πλέον κεντρικά από το Γραφείο Οικονομικού της ΕΑΑΣ παρέ-
χοντας την δυνατότητα άμεσης απόδοσης των φόρων και
λοιπών προς τρίτους κρατήσεων, αλλά και της πληρωμής
των Μελών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

ιγ.Ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέου αρχείου με όλα τα μι-
σθωτήρια συμβόλαια των Παραρτημάτων που ενοικιάζουν
χώρους για την λειτουργία τους, καθώς και η αναδημιουργία
φακέλων για όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η ΕΑΑΣ,
ώστε να παρακολουθείται η ομαλή εκτέλεση των συμβατικών
δεσμεύσεων και το κόστος χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα,
επαναδημιουργήθηκαν όλοι οι φάκελοι με τις μισθώσεις των
κυλικείων που τα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ εκμισθώνουν σε
ιδιώτες, προκειμένου να παρακολουθούνται και από τις υπη-
ρεσίες της Έδρας η συνέπεια στην καταβολή των μισθωμάτων
και των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

ιδ.Από τον Ιούλιο του 2012 και εφεξής καθιερώθηκε η
αποστολή της Σημείωσης Ελέγχου (ΣΕ) στα Παραρτήματα
που ελέγχθηκαν για τις δαπάνες του μήνα και η έκδοση για
την Διαχείριση χρηματικού της Έδρας, ώστε να υφίσταται
πλήρης ενημέρωσή τους σχετικά με, τις γενόμενες δεκτές
δαπάνες, τις απορρίψεις, τις ελλείψεις των δικαιολογητικών
και το τελικό κλείσιμο του υπολοίπου ταμείου τους. Η αποδοχή
του εν λόγω μέτρου κρίνεται ιδιαιτέρως επιτυχής, τόσο από
τα Παραρτήματα (διότι έχουν πλήρη ανάλυση του ελέγχου
που διενεργήθηκε και ενημέρωση για τα υπόλοιπα των λει-
τουργικών ΚΑΕ εντός των οποίων δύνανται να προβούν σε
δαπάνες ανά εξάμηνο), όσο και από τις υπηρεσίες της Έδρας
(διότι υφίσταται συνεχής ενημέρωση του λογιστικού συστή-
ματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου και επιτυγχάνεται η
συμφωνία στους λογαριασμούς προκαταβολών των Παραρ-
τημάτων μεταξύ του Γραφείου Οικονομικού Ελέγχου και του
Λογιστηρίου). Επιπρόσθετα, γίνεται χρήση των εν λόγω ΣΕ
από την Διαχείριση Χρηματικού της ΕΑΑΣ προκειμένου να,
προσδιορισθεί το χρηματικό ποσό αναπλήρωσης της πάγιας
προκαταβολής του κάθε Παραρτήματος.

ιε.Κατεβλήθη σημαντική προσπάθεια από την ΕΑΑΣ σε συ-
νεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων για την
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και της ηλεκτρονικής
διασύνδεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Παραρτημάτων.
Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό τμήμα των ανά έτος διατιθέμενων
πόρων κατευθύνθηκε στα Παραρτήματα για την πραγματο-
ποίηση στοχευμένων δράσεων, είτε για την αναβάθμιση των
χώρων λειτουργίας, είτε για την ενεργότερη συνδρομή τους
στην προώθηση των σκοπών της ΕΑΑΣ στην τοπική κοινωνία
και στα Μέλη τους. Χαρακτηριστικά γνωρίζεται ότι κατά την
εκτέλεση των προϋπολογισμών των 3 τελευταίων ετών,
δηλ. 2011-2012 και 2013 στα Παραρτήματα διατέθηκε για
την κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους το 30,15% για
το 2011 (ήτοι 210.830,72 �), το 33,4% για το 2012 (ήτοι
251.192,21 �) και το 47% για το 2013 (ήτοι 320.150,45 �). Ο
ορθός οικονομικός προγραμματισμός επέτρεψε την χρημα-
τοδότηση δράσεων παρά τις αντιξοότητες λόγω μείωσης
των εσόδων της ΕΑΑΣ από το συνεχώς μειούμενο μέρισμα
που αποτελεί και τον κύριο πόρο της.

ιστ.Με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης της ΕΑΑΣ
και σε συνεργασία με την Διοίκηση του ΜΤΣ επιλύθηκε το ση-
μαντικό θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΤΣ προς
την ΕΑΑΣ. Το ποσό των εν λόγω οφειλών ανήρχετο σε
2.039.312,77 � και απεφασίσθη από το ΔΣ/ΕΑΑΣ αυτό να κα-
τατεθεί στο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ της Τράπεζας της Ελλάδος
(Τ.τ.Ε.) ενισχύοντας σημαντικά τα αποθεματικά κεφάλαια της
Ένωσης. Για την πληρέστερη ενημέρωση του ΔΣ επί του θέ-
ματος, το Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου προέβη σε αναλυτική
και εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με την διαμορφωθείσα
κατάσταση μετά το κούρεμα των ομολόγων (PSI), τους υφι-
στάμενους αλλά και ενδεχόμενους κινδύνους τήρησης τους
στην Τ.τ.Ε. ή σε εμπορικές τράπεζες, καθώς επίσης και επί
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομο-
θεσία. 

ιζ.Σχετικά με το θέμα της τήρησης των χρηματικών διαθε-
σίμων της ΕΑΑΣ στο Κοινό Κεφάλαιο της Τ.τ.Ε., διαπιστώνεται
από τις μέχρι σήμερα εξελίξεις η ορθότητα της απόφασης
του ΔΣ, καθώς σε περίπτωση εξόδου η απώλεια για την ΕΑΑΣ
θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική λόγω των πολύ χαμηλών απο-
τιμήσεων, μέχρι και προσφάτως, των Ελληνικών ομολόγων
στην δευτερογενή αγορά, αλλά και διότι θα είχε χαθεί η δυ-
νατότητα από τις επόμενες Διοικήσεις της ΕΑΑΣ διεκδίκησης
των απωλειών που συντελέσθηκαν με το «κούρεμα» ή PSI.

ιη.Μετά από συνεργασία με το ΜΤΣ, η ΕΑΑΣ ζήτησε την πα-
ροχή στοιχείων όσον αφορά τους μερισματούχους από τους
οποίους γίνεται η παρακράτηση υπέρ ΕΑΑΣ, προκειμένου να
ενημερώνεται σε τακτική βάση το πληροφοριακό σύστημα
της ΕΑΑΣ, αλλά και να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία

Δεχθήκαμε στην έδρα μας άπαντες τους

διατελέσαντες Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ
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των δεδομένων αυτών, τόσο για την κατάρτιση προβλέψεων
προϋπολογισμού, όσο και εντοπισμού των νέων Μελών.

ιθ.Αποδόθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα δικαιολογητικά
και οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός-απολογισμός)
των ετών 2007 μέχρι και 2012 προκειμένου να πραγματοποιηθεί
ο προβλεπόμενος από τις δημοσιολογιστικές διατάξεις κατα-
σταλτικός έλεγχος των χρηματικών δοσοληψιών της ΕΑΑΣ
και να απαλλαγούν τα οικονομικά όργανα.

2. Συνταξιοδοτικά Θέματα.

α.Μετά την εφαρμογή των νέων μισθολογικών διατάξεων
του Ν. 4093, το Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου προέβη σε
σύνταξη μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις στις συντάξιμες
αποδοχές και στην εκπλήρωση των στόχων του προϋπολογι-
σμού έως και το 2016, με μόνη την εφαρμογή των νέων συν-
τάξιμων αποδοχών από 01-01-2013 και την αναδρομική τους
ισχύ από 01-08-2012. Η εν λόγω μελέτη ομόφωνα εγκρίθηκε
από το ΔΣ/ΕΑΑΣ και αποτέλεσε την βάση των προσπαθειών
της ΕΑΑΣ σε συνεργασία με τις άλλες Θεσμικές Ενώσεις αλλά
και με Ενώσεις Ιδιωτικού Δικαίου για την ενημέρωση της πο-
λιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και των λοιπών φορέων. Σχετική
ενημέρωση των Μελών πραγματοποιήθηκε επίσης, με την
δημοσίευση της εν λόγω μελέτης στην εφημερίδα Εθνική
Ηχώ.

β. Ενεργοποιήθηκε το Συντονιστικό των 3 θεσμικών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών, το οποίο προέβη σε μία σειρά
πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της άνισης μεταχείρισης
των Στρατιωτικών (ε.ε. και ε.α.) και διοργάνωσε σειρά εκδη-
λώσεων διαμαρτυρίας σε καίριες πόλεις της χώρας. 

γ.Σχετικά με το εργασιακό των αποστράτων στελεχών η
ΕΑΑΣ προέβη στην δημοσίευση της μελέτης του Γραφείου
Οικονομικού Ελέγχου, στην οποία αναλύεται η υφιστάμενη
κατάσταση μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο
10 του Ν. 3865/2010. Σημειώνεται ότι η δημοσιευθείσα στην
Εθνική Ηχώ μελέτη αποτελεί σημείο αναφοράς και στην
αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ, καθώς παρέχεται αντίγραφό της
σε αποστράτους που επιθυμούν να ενημερωθούν για το ερ-
γασιακό καθεστώς που ισχύει σήμερα. 

δ.Η ΕΑΑΣ με την συνδρομή και των 2 άλλων θεσμικών
ενώσεων πρωτοστάτησε στην διαδικασία πρότυπης δίκης για
το θέμα των μισθολογικών διατάξεων του Ν. 4093, τόσο στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις για λήψη απόφασης από τα 2
αυτά ανώτατα δικαστήρια θετικής προς τα συμφέροντα των
Μελών μας δικαιώνει απόλυτα την προσπάθεια αυτή.

3.Ενοποίηση και Αύξηση Πόρων ΜΤΣ

α.Η ΕΑΑΣ, παρά τα σοβαρά προβλήματα οργάνωσής της,
ανταποκρίθηκε στην πρό(σ)κληση του ΜΤΣ και μετά από εμ-
περιστατωμένη μελέτη του Γραφείου Οικονομικού Ελέγχου
κατέθεσε, με το υπ’ αριθ. Φ.800/18/2451/Σ.354/3-10-
2013/ΕΑΑΣ έγγραφό της, προτάσεις για την ενίσχυση των
εσόδων του ΜΤΣ (Παράρτημα Α), αλλά και εναλλακτική
πρόταση για την αναλογικότερη κατανομή των πόρων του
ΜΤΣ και τους δυνητικούς τρόπους που η κατανομή αυτή
μπορεί να συνεισφέρει στην αρχή της αλληλεγγύης των
γενεών (Παράρτημα Β). Ειδικότερα, η ανάλυση της προτάσεώς
μας για τον τρόπο κατανομής των εσόδων αποτελεί μία δια-
φορετική προσέγγιση στο θέμα των οριζόντιων πολιτικών και
μειώσεων που υφίσταται το μέρισμα του ΜΤΣ τα τελευταία
χρόνια. Οι εν λόγω προτάσεις αξιολογήθηκαν και από την πο-
λιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και κοινοποιήθηκαν σε όλους του
κλάδους για ενημέρωση, ενώ ορίσθηκε η ΓΕΣ/ΔΟΙ ως αρμόδια
από πλευράς ΓΕΣ για την παρακολούθηση του θέματος και
της υλοποίησης των προτάσεων σε συνεργασία με το ΜΤΣ
και  την ΕΑΑΣ. Μέχρι σήμερα, υφίσταται αξιολόγησή τους από
ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της
ΕΑΑΣ και εκτιμούμε ότι σύντομα θα υποβληθούν προτάσεις
για λήψη αποφάσεων.

β.Για το θέμα του διαγωνισμού προκειμένου να διερευνηθεί
η δυνατότητα ενοποίησης των Μ.Τ, που μας κοινοποιήθηκε
από το ΜΤΝ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής
για το σκοπό αυτό διυπουργικής επιτροπής, η ΕΑΑΣ και πάλι
μέσα από προσεκτική μελέτη και ανάλυση από το Γραφείο
Οικονομικού Ελέγχου των προβλέψεων του κοινοποιηθέντος
σχεδίου διαγωνισμού κατέθεσε με το Φ.800/156/3195/Σ.482/9-
12-2013/ΕΑΑΣ έγγραφό της αναλυτικά τις απόψεις της για
την προτεινόμενη διαδικασία. Ειδικότερα, εκφράστηκε η αν-
τίθεσή μας με το προτεινόμενο σχέδιο καθόσον η ακολου-
θούμενη διαδικασία θα δημιουργήσει περαιτέρω σημαντικές
καθυστερήσεις και δεν θα συνεισφέρει με ουσιαστικό τρόπο
στην λήψη αποφάσεων, για την βιωσιμότητα των μερισματικού

τύπου ενισχύσεων στο εν αποστρατεία στελεχιακό δυναμικό
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για μια σειρά από λόγους, που
συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρόντα απολογισμό προς
ενημέρωση, όπως ότι:

(1)Απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη χρονική περίοδος για την
ολοκλήρωση από τον ανάδοχο μελετητή του 1ου –κυρίως–
και του 2ου σταδίου του έργου, λόγω του μεγέθους του προς
μελέτη αντικειμένου, αλλά και της δυσκολίας καθορισμού
προτύπων ομοιόμορφης απεικόνισης και αποτύπωσης της
υφιστάμενης κατάστασης και ιδιαίτερα της οικονομικής.

(2) Οι προς ενοποίηση φορείς θα εξακολουθούν για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα που ίσως είναι και αρκετά πέραν
του έτους να λειτουργούν με την ισχύουσα διακριτή νομική
τους οντότητα και να λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες ενδε-
χομένως να επηρεάζουν τα στοιχεία της μελέτης, με αποτέ-
λεσμα αυτά (τα στοιχεία της μελέτης) να απαιτούν εκ των
υστέρων αναθεώρηση ή να ανατρέπουν παραδοχές επί των
οποίων βασίζεται και η βιωσιμότητα του ενιαίου φορέα.

(3) Η εξελισσόμενη δημοσιονομική προσαρμογή και το
διαμορφούμενο εξ’ αυτής, τουλάχιστον σε βραχυ-μεσοπρό-
θεσμο ορίζοντα, ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον
είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν στην αποτύπωση μη ρεαλι-
στικών παραδοχών της μελέτης (π.χ. αποτιμήσεις περιουσιακών
στοιχείων και οικονομικής θέσης, επισφάλειες κλπ) και στην
κατ’ επέκταση υποβολή προτάσεων-σεναρίων με υψηλό
βαθμό αβεβαιότητας.

(4) Το κριτήριο της ανάδειξης μειοδότη είναι αυτό της
«χαμηλότερης τιμής» και έχει σαν αποτέλεσμα η μελέτη να
ανατεθεί υποχρεωτικά σε όποιον συμμετέχοντα δώσει την
χαμηλότερη τιμή, χωρίς περαιτέρω αξιολόγησης της ικανότητας
του (μειοδότη) να δύναται να ανταποκριθεί στο εν λόγω
έργο. Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε για ένα τέτοιου
μεγέθους έργο-μελέτη το κριτήριο ανάδειξης του μειοδότη
να είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά» προκειμένου να, αξιολογούνται και επιπλέον κρίσιμα
στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα όπως, τεχνογνωσία σε πα-
ρόμοιες μελέτες, προηγούμενη εμπειρία στην σχεδίαση-
μελέτη και ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων, στελέχωση με
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις,
οικονομικά μεγέθη, κλπ. Επιπρόσθετα, και σε συνάφεια με
την προηγούμενη πρότασή μας για το κριτήριο ανάδειξης
μειοδότη, εκτιμούμε ότι ο διαγωνισμός θα έπρεπε να πραγ-
ματοποιηθεί με τις διατάξεις περί «κλειστού» διαγωνισμού
(αντί του επιλεγέντος «ανοικτού»), προκειμένου να κληθούν
από την αναθέτουσα αρχή μόνον οι φορείς που αποδεδειγμένα
έχουν την επάρκεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
έργου-μελέτης.

Στην παράγραφο 5 εκφράζεται η άποψη της ΕΑΑΣ ότι, η
αποτελεσματική αντιμετώπιση των  οικονομικών –κυρίως–
προκλήσεων που, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μεσο-
μακροπρόθεσμη βάση, δημιουργεί η εξελισσόμενη δημοσιο-
νομική και οικονομική κρίση, με την (ενδεχόμενη) συρρίκνωση
των κοινωνικών μεταβιβάσεων μέσω του προϋπολογισμού,
απαιτεί την άμεση δημιουργία ενός ισχυρού και ενιαίου Με-
τοχικού Ταμείου, προκειμένου να επιτύχει την ενίσχυση της
επιρροής του λόγω του σημαντικού του μεγέθους και να
είναι σε θέση να αξιοποιεί όλες τις υπάρχουσες αλλά και τις
δυνητικές ευκαιρίες που υφίστανται ή και μπορούν να δημι-
ουργηθούν. Ανάλυση της εν λόγω πρότασης παρέχεται στο
αναγραφόμενο παραπάνω έγγραφο της ΕΑΑΣ.

4.Οργανωτικά και άλλα Θέματα.

α.Ένα από τα πρώτα ζητήματα που το νυν ΔΣ/ΕΑΑΣ κλήθηκε
να αντιμετωπίσει αφορούσε στην συνέχιση της λειτουργίας
της Ενώσεως, καθώς μετά την αποχώρηση από την Διαχείριση

Χρηματικού της ΜΥ κ. Λελούδας Καρύδα, λόγω συνταξιοδό-
τησής της, και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του μηχανο-
γραφικώς παρακολουθούμενου συστήματος ελέγχου των οι-
κονομικών δοσοληψιών αλλά και των δημοσιολογιστικών κα-
νόνων, τόσο κατά την εκτέλεση της ταμιακής υπηρεσίας,
όσο και του ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας της
Ένωσης, οι 2 κρίσιμοι για την ορθή λειτουργία της Ενώσεως
τομείς (ήτοι η Διαχείριση Χρηματικού και το Γραφείο Οικονομικού
Ελέγχου) έπρεπε να στελεχωθούν με Μέλη της ΕΑΑΣ τα
οποία θα διέθεταν την εμπειρία και την γνώση για να ανταπο-
κριθούν. Κατόπιν προσπαθειών για την ανεύρεση των Μελών
που θα ήθελαν να συνεισφέρουν στην οργανωτική ανασυγ-
κρότηση, το ΔΣ προέβη στην επάνδρωση του Γραφείου Οικο-
νομικού Ελέγχου από τον Ιούνιο 2012 και της Διαχείρισης
Χρηματικού από τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, με τα Μέλη
της Σχη ε.α (Ο) Κοκκάρη Νικόλαο και Σχη ε.α (ΕΜ) Μαρκουτζή
Παναγιώτη αντίστοιχα. Η απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ είναι σύμφωνη
με την πρόβλεψη του σχετικού ιδρυτικού νόμου (1171/1972),
τα Γραφεία Οικονομικού και Οικονομικού Ελέγχου να επαν-
δρώνονται από Μέλη της, αλλά και πιστεύουμε δεν αντίκειται
στις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) καθόσον πρόκειται για ευκαιριακή και παρεπόμενη
επιτέλεση παροχής υπηρεσιών που δεν υπάγεται στον ΟΑΕΕ
ή στο ΕΤΑΑ και ως εκ τούτου δεν ενέχει το στοιχείο της εξαρ-
τημένης εργασιακής σχέσεως για να θεωρείται πρόσληψη ή
διορισμός. Για την κάλυψη του κόστους μετακινήσεων και
παράστασής των, το ΔΣ ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης
εντός του ορίου που καθορίζεται από το άρθρο 3, παρ. 3 του
Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ήτοι
σήμερα μέχρι 5.000 �, ως συνολικό μικτό ετήσιο ποσό, το
οποίο και καταβάλλεται σε περιοδική βάση με απόδειξη επαγ-
γελματικής δαπάνης της ΕΑΑΣ.

β.Προκειμένου να, καταστεί δυνατή η στελέχωση και των
λοιπών γραφείων της ΕΑΑΣ ώστε να δύναται η Ένωση να
διαθέτει στελέχη για το Γραφείο Τύπου, για το Γραφείο
Μελετών και της Διαχειρίσεως Υλικού, απέστειλε στον κ.
ΥΕΘΑ έγγραφο, στο οποίο αναλυτικά περιγράφονταν τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η μη στελέχωση κρίσιμων για την
λειτουργία της γραφείων και καθορίζονταν οι προϋποθέσεις
στελέχωσης των με την προτεινόμενη διαδικασία. Για το
θέμα αυτό αναμένεται μέχρι σήμερα η απάντηση από το
ΥΠΕΘΑ. Σε περίπτωση που η πρόταση της ΕΑΑΣ δεν γίνει απο-
δεκτή και δεν στελεχωθεί η ΕΑΑΣ με εν ενεργεία στρατιωτικό
προσωπικό η λειτουργία της θα είναι αδύνατη έχοντας ως
συνέπεια το κλείσιμο των Παραρτημάτων και την διάλυση
ενός θεσμικού οργάνου για τους εν αποστρατεία στρατιωτικούς
που αριθμεί πολλές δεκαετίες προσφοράς.

γ.Η ΕΑΑΣ σε συνεργασία με εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών
λογισμικού προέβη στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού
για την δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα Μέλη. Τα
κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής πλέον της καταγραφής
των Μελών είναι επίσης η δυνατότητα ενημέρωσης για την
επιθυμία λήψης ή μη της εφημερίδας, η έκδοση των ταυτο-
τήτων της ΕΑΑΣ, η έκδοση των Δελτίων Εισόδου για ΚΑΑΥ και
λοιπές εγκαταστάσεις που τώρα πλέον θα εκδίδονται από τις
Ενώσεις, καθώς επίσης και η επεξεργασία των αιτήσεων για
παραθερισμό στα ΚΑΑΥ. Η ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων
και η εγκατάσταση όλων των συμπληρωματικών εφαρμογών
όπως προαναφέρθηκε θα προσδώσει στην ΕΑΑΣ την δυνατό-
τητα μηχανογραφικής παρακολούθησης και επεξεργασίας
πολλών στοιχείων κρίσιμων για την επικοινωνία της με τα
Μέλη της αλλά και για την μείωση του χρόνου απόκρισης
στην παροχή των υπηρεσιών, είτε από την Έδρα, είτε από τα
Παραρτήματα.

δ.Αμοιβές θέσεων Διοικητικού και Τοπικών Συμβουλίων. Με
το Φ.800/1/72/Σ.4/09-01-2013 έγγραφό της το ΔΣ της ΕΑΑΣ
πρότεινε στον κ. ΥΕΘΑ την έγκριση αύξησης των αποζημιώσεων
που καταβάλλονται τόσο στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
όσο και στα Μέλη των Τοπικών Συμβουλίων της ΕΑΑΣ, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί το παρατηρούμενο πρόβλημα
αδυναμίας συνέχισης της σε εθελοντική βάση προσφοράς
των υπηρεσιών τους, μετά και τις σημαντικές περικοπές που
συντελέστηκαν στις συντάξιμες αποδοχές, αλλά και στις
επακόλουθες μειώσεις των υφιστάμενων αποζημιώσεων
συμμετοχής σε συμβούλια. Στις προτάσεις μας γνωρίζαμε
στην πολιτική ηγεσία ότι τυχόν έγκρισή τους δεν θα επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς η κάλυψη όλων των χρη-
ματοδοτικών αναγκών για την λειτουργία της Ένωσης πραγ-
ματοποιείται από ιδίους πόρους χωρίς μέχρι σήμερα να έχει
επιδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παρά την ενη-
μέρωση και την σύμφωνη γνώμη και των λοιπών θεσμικών
ενώσεων για την εξέταση του θέματος, η απάντηση του Υπ.
Άμυνας δεν υπεισέρχονταν στην ουσία του προβλήματος και
περιορίστηκε στην στενή ερμηνεία διατάξεων λόγω της ακο-
λουθούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. 

ε.Αποτελεσματικότερη Ενημέρωση Μελών Τοπικών Συμ-
βουλίων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΑΣ προέβη στην διοργάνωση

Απολογισμός 7ου αιρετού Δ.Σ. ΕΑΑΣ

Δώσαμε στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ κοινή συνέντευξη 

οι τρεις πρόεδροι των θεσμικών Ενώσεων για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος
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για πρώτη φορά ημερίδας στο Πολεμικό Μουσείο με συμμετοχή
εκπροσώπων από όλα τα Παραρτήματα προκειμένου να,
ενημερωθούν επί των οικονομικών θεμάτων και των προ-
ωθούμενων αλλαγών, αλλά και να πραγματοποιηθεί γόνιμη
ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωσης του ΔΣ για τα θέματα -
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις προσπάθειες
που καταβάλλουν για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση
των συμφερόντων των Μελών της Ενώσεως. Πλέον της
ημερίδας, τα αποτελέσματα της οποίας κρίθηκαν από τους
συμμετέχοντες ως ιδιαιτέρως θετικά, η ΕΑΑΣ καταβάλλει συ-
νεχείς προσπάθειες μέσω εγγράφων οδηγιών να ενημερώνει
τα Παραρτήματα, τόσο για τις συνεχείς αλλαγές του θεσμικού
πλαισίου του δημόσιου λογιστικού (ειδικότερα αυτού που
αφορά στα ΝΠΔΔ), όσο και για την εξέλιξη των οικονομικών
στοιχείων κατά την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού.  

στ.Κατεβλήθη σημαντική προσπάθεια στην οργάνωση της
Γραμματείας Πρακτικών για την παρακολούθηση των θεμάτων
που εισάγονται στο ΔΣ προς λήψη σχετικής αποφάσεως, την
σύνταξη του πρακτικού και την έγκαιρη έκδοση των αποσπα-
σμάτων, καθώς επίσης και την δημοσίευση αυτών που
αφορούν σε οικονομικές δοσοληψίες στην «Διαύγεια». Επίσης,
αρχειοθετήθηκαν όλα τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτών
που αφορούσαν την χρονική περίοδο 2009-2013, με δημιουργία
τόμων ανά έτος και ειδικού ευρετηρίου για την ευκολότερη
εύρεση των θεμάτων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική
μορφή.    

ζ.Επανασχεδιάστηκε η ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, προκειμένου
να καταστεί φιλικότερη στην πλοήγησή της, αλλά και στην
παροχή αμεσότερης και εγκυρότερης ενημέρωσης στα Μέλη
της. Τα περιθώρια βελτιστοποίησης της υπάρχουσας υποδομής
είναι πολλά, αλλά δεν μπορεί να γίνει πλήρης εκμετάλλευση
όλων των δυνατοτήτων λόγω της μη ύπαρξης προσωπικού
με τις απαραίτητες γνώσεις πληροφορικής.

η.Η ΕΑΑΣ απέστειλε στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ απόψεις της και για την
τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Ένωσης, κατόπιν
σχετικών παρατηρήσεων του Οικονομικού Επιθεωρητή. Στο
έγγραφο με Φ.800/159/3272/Σ.501/17-12-2013 και ειδικότερα
στην παράγραφο 2α αναγράφεται ότι : «Σύμφωνα με το (δ)
σχετικό (ΠΔ 434/1981), ο υφιστάμενος κανονισμός λειτουργίας
της ΕΑΑΣ αντιμετωπίζει έστω και με γενικό τρόπο τα επιμέρους
αντικείμενα λειτουργίας και οργάνωσης. Για τις ειδικότερες
περιπτώσεις, όπως θέματα ΔΣ, παραθερισμός, προμήθειες
και κατάρτιση συμβάσεων η ΕΑΑΣ, ως ΝΠΔΔ, εφαρμόζει τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγ-
μάτων, υπουργικών αποφάσεων ή και διοικητικών οδηγιών
του εποπτεύοντος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Κατά την άποψή μας, η τροποποίηση του
εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συ-
νεργασία με τις λοιπές Ενώσεις της Αεροπορίας και του Ναυ-
τικού, λόγω του ομοειδούς χαρακτήρα λειτουργίας, καθώς
επίσης και σε συνεργασία με αρμόδια υπηρεσία του ΥΕΘΑ,
ώστε να καταστεί δυνατός ο εκσυγχρονισμός του σε κρίσιμα
σημεία, διαφορετικά κατά την άποψή μας από τα περιλαμβα-
νόμενα στην έκθεση του οικονομικού επιθεωρητή. Στο πλαίσιο
αυτό, θα προτείναμε την αξιολόγηση ενδεχόμενης σύστασης
ολιγομελούς ομάδας με στελέχη από τους 3 Κλάδους και τις
3 Ενώσεις, προκειμένου να εκπονηθεί ένας νέος σύγχρονος
κανονισμός, ο οποίος να απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των
Ενώσεων, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο
λειτουργίας αυτών. »

5.Θέματα σε εκκρεμότητα και προς διευθέτηση.

α.Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η επάνδρωση – στελέχωση
των Γραφείων της ΕΑΑΣ, ώστε να δύναται η Ένωση να αντα-
ποκριθεί με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στα θέματα
των Μελών της και να συνδράμει στην εκπλήρωση των
σκοπών λειτουργίας της. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το
απερχόμενο ΔΣ δημιούργησε το πλαίσιο για την ανάπτυξη
των συνεργασιών με Μέλη, το οποίο προϋποθέτει όμως
συνεχή ενημέρωση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας
του ΥΠΕΘΑ για την αναγκαιότητα επίλυσης του θέματος.

β.Λόγω της συνεχούς μείωσης των εσόδων της Ενώσεως
και της αύξησης του κόστους λειτουργίας της ΕΑΑΣ εν συνόλω,
έχουμε την άποψη ότι το νέο ΔΣ θα πρέπει να προβεί σε
εξέταση των παρακάτω θεμάτων :

(1) Αξιολόγηση της αναγκαιότητας λειτουργίας όλων
των υφιστάμενων Παραρτημάτων και της τυχόν δημιουργίας
νέων σε διαφορετικές περιοχές για την κάλυψη των αναγκών
εκπροσώπησης των εν αποστρατεία στελεχών και ιδιαίτερα
αυτών που κατοικούν σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές της χώ-
ρας.

(2) Ορθός προγραμματισμός εκδηλώσεων που θα χρη-
ματοδοτηθούν και αναζήτηση λύσεων μείωσης του κόστους
λειτουργίας.

(3) Στελέχωση των Τοπικών Συμβουλίων καθώς σε ορι-
σμένα Παραρτήματα έχει εκφραστεί επιθυμία των Μελών για
αντικατάσταση τους. 

(4) Αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για
μείωση του κόστους της εφημερίδας, μέσα από την ηλεκτρονική
διαβίβαση της σε επιθυμούντα Μέλη, αλλά και την καθιέρωση
εισφοράς για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την παραλαβή
της στις διευθύνσεις τους. Το κόστος έκδοσης-διακίνησης
της εφημερίδας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς απορροφά
περίπου το 20% του ετήσιου προϋπολογισμού.

γ.Δημιουργία Διαχείρισης Υλικού για την παρακολούθηση
των υλικών και των παγίων της ΕΑΑΣ (Έδρας και Παραρτημά-
των). Το θέμα αυτό εντάσσεται στην οργανωτική ανασυγ-
κρότηση των γραφείων της ΕΑΑΣ όπως αναφέρεται παραπάνω,
αλλά αποτελεί και σημαντική προτεραιότητα καθώς η Ένωση
για πάρα πολλά χρόνια δεν προέβη σε απογραφή των υλικών
και σε αντιπαραβολή με τα τηρούμενα στο μηχανογραφικό
λογιστικό σύστημα στοιχείων των παγίων, ούτως ώστε να
υπάρχει επιβεβαίωση των υλικών ή και να επέλθουν οι απα-
ραίτητες διορθώσεις

δ.Δημιουργία Γραφείου Πληροφορικής, προκειμένου να
αναλάβει την παρακολούθηση καλής λειτουργίας και την

συντήρηση όπου αυτή είναι δυνατή των υφιστάμενων εφαρ-
μογών και ειδικότερα την διαχείριση της ιστοσελίδας ώστε
να γίνει περισσότερο εκμεταλλεύσιμη η νέα δομή της και να
καταστεί προτιμητέο μέσο ενημέρωσης κυρίως για τα νεότερα
Μέλη της ΕΑΑΣ. Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας για την
δημιουργία νέου γραφείου, εξαιτίας του σημαντικού χρόνου
που απαιτείται για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομο-
θεσίας και των προβλημάτων στελέχωσης του, θα πρέπει να
εκτιμηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ομάδας νέων ηλικιακά
Μελών, με γνώσεις πληροφορικής και ειδικότερα διαχείρισης
ιστοσελίδων, ώστε σε εθελοντική βάση να δύναται να συμ-
βάλλει στην επιδιωκόμενη αναβάθμιση της ηλεκτρονικής
πληροφόρησης των Μελών.

ε.Παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων που εκ-
κρεμούν στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
προκειμένου η ΕΑΑΣ να ενημερώνει έγκαιρα τα Μέλη της για
αναγκαίες ενέργειές τους όσον αφορά την διεκδίκηση των
αναδρομικών μειώσεων, αλλά και την επαναφορά των συν-
τάξιμων αποδοχών σε πρότερα του Ν. 4093 επίπεδα. Επι-
πρόσθετα, απαιτείται συνεχή εγρήγορση για την αποφυγή
λήψης μέτρων από την Πολιτεία που ενδεχομένως να ακυ-
ρώνουν την θετική απόφαση των ανωτέρω δικαστηρίων.

στ.Αλλαγή Νομικού Πλαισίου που διέπει τις Ενώσεις. Για το
θέμα αυτό αναφέρθηκε παραπάνω η σχετική πρόταση της
ΕΑΑΣ προς το ΓΕΣ/ΔΟΙ για την επεξεργασία του κανονισμού
λειτουργίας από κοινού με τις λοιπές Ενώσεις και τους αρμό-
διους φορείς του ΥΠΕΘΑ. Πλέον όμως του κανονισμού λει-
τουργίας, έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί
και ο ιδρυτικός Ν. 1171/1972 των Ενώσεων, με παραμονή
όμως του χαρακτηρισμού τους ως ΝΠΔΔ. Παρά τις δυσκολίες
που επιφέρει το στενό πλαίσιο του δημοσίου λογιστικού, πα-
ρέχονται και οι εγγυήσεις διαφανούς λειτουργίας και συνέχισης
της χρηματοδότησης των δράσεων των Ενώσεων μέσα από
την διατήρηση της εν λόγω νομικής μορφής. Εκτίμηση του
απερχόμενου ΔΣ είναι ότι, η μελέτη του νέου θεσμικού
πλαισίου θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή από άτομα
πλήρως καταρτισμένα και οι τυχόν προτεινόμενες τροποποι-
ήσεις να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερου διαλόγου με
τα Μέλη, ώστε να τύχουν και της συνολικότερης αποδοχής.
Επίσης, θα πρέπει οι ενδεχόμενες αλλαγές να συμβάλλουν
στην ανανέωση των Ενώσεων και στην συμμετοχή κατά το
δυνατόν περισσότερων νέων αποστράτων στελεχών στα
συλλογικά όργανα εκπροσώπησης, ώστε να συνδυαστεί η
εμπειρία και η διάθεση προσφοράς και να δημιουργηθεί μία
μεγάλη πληθυσμιακά ομάδα Μελών με ενεργό συμμετοχή
στην εκπλήρωση των σκοπών της Ενώσεως.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

•Όλους όσους εστήριξαν τις προσπάθειες του απερχόμενου
ΔΣ της Ενώσεως, προς επίτευξη όλων των προαναφερθέντων
στόχων αυτής

•Την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Υπηρέτησαν κατά την τριετία
2011-2014 πέντε (5) διαφορετικοί Υπουργοί (Μπεγλίτης,
Αβραμόπουλος, Φράγκος, Παναγιωτόπουλος, Αβραμόπου-
λος)

•Την Ηγεσία του ΓΕΕΘΑ. Υπηρέτησαν κατά την τριετία
2011-2014 δύο (2) διαφορετικοί Α/ΓΕΕΘΑ (Πτέραρχος Γιάγκος,
Στρατηγός Κωσταράκος)

•Την Ηγεσία του ΓΕΣ. Υπηρέτησαν κατά την τριετία 2011-
2014 πέντε (5)  Α/ΓΕΣ (Φράγκος, Ζιαζιάς, Γκίνης, Τσέλιος, Μα-
νωλάς)

•Τους Προέδρους και τα Μέλη των Τοπικών Συμβουλίων
απάντων των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ 

•Τους Προέδρους των δύο άλλων θεσμικών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών Αντιναύαρχο ε.α. ΠΝ Περβαινά Σπυ-
ρίδωνα και Αντιπτέραρχο ε.α. (Ι) Ιατρίδη Κωνσταντίνο.

•Τους εθελοντές της ΕΑΑΣ, Στρατιωτικούς και μη, που αφι-
λοκερδώς και με αμέριστη συμπαράσταση, αξιοπρέπεια και
άοκνη προσπάθεια, εστήριξαν το ποικιλόμορφο έργο αυτής
(χαρακτηριστικά αναφέρονται: ο Υπτγος ε.α. Δάφνης Ιωάννης,
ο Αντγος ε.α. Τζουβαλάς Γεώργιος, ο Αντγος ε.α. Παδουβάς
Κωνσταντίνος, ο Ταξχος ε.α. Παναγιωταρέας Χαράλαμπος, ο
Υπτγος ε.α. Μπολώσης Χρήστος, ο Αντγος ε.α. Θεοδωρόπουλος
Αναστάσιος, ο Ταξχος ε.α. Νίκας Νικόλαος, ο Υπλγος ε.α. Μό-
σχου Βασίλειος, η κ. Σκούρη Αγγελική, η κ. Κιούση Έλλη, η κ.
Τσιλιμίγκρα Σοφία, η κ. Τρούμπουλα Ιωάννα.

•Το προσωπικό του ΓΕΣ που είναι απεσπασμένο στην ΕΑΑΣ,
Ανθλγο (ΥΠ) Ζερβουδάκη Αικ., Αρχιλοχία (ΥΠ) Καλαποθαράκου
Νέλλη, Αρχιλοχία (ΠΖ) Θεοδωροπούλου Αικ., τις αποστρα-
τευθείσες Ανθυπολοχαγό ε.α. (ΤΘ) Τόγια Αναστ. την Ανθυπα-
σπίστρια ε.α. (ΥΠ) Κρητικού Σταυρούλα και την μετατεθείσα
Αρχιλοχία (ΜΧ) Σκούτα Διον. οι οποίες συνέβαλαν πάρα πολύ
στην παραγωγή του έργου της ΕΑΑΣ.

•Το προσωπικό το οποίο με σύμβαση έργου ή με άλλη
σχέση εργασίας συνέβαλε καθοριστικά στην πλήρη αναβάθμιση
του οικονομοτεχνικού τομέα της ΕΑΑΣ όπως ιδιώτης Παιδαράκης
Φάνης (Αρχιλογιστής), ιδιώτης Κουρκουτά Μάνια (λογίστρια)
Σχης ε.α. (Ο) Κοκκάρης Νικ. ελεγκτής δαπανών ΕΑΑΣ, Σχης
ε.α. (ΕΜ) Μαρκουτζής Παναγιώτης (ταμίας) και τέλος αλλά
όχι τελευταία την κ. Λελούδα Λούλα η οποία επί 36 χρόνια
διατήρησε την διαχείριση χρηματικού της ΕΑΑΣ (σε δυσχερείς
συνθήκες χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή) τε-
ράστιο έργο. Σημειωτέων η κ. Λελούδα Λούλα δύο χρόνια
μετά την συνταξιοδότησή της εργάστηκε εθελοντικά για να
αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα δικαιολογητικά και οι
οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός-απολογισμός) των
ετών 2007 μέχρι και 2012.

•Τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. της ΕΑΑΣ τα οποία με στήριξαν
στην παραγωγή του έργου το οποίο συνετελέστει επ ωφελεία
των μελών μας και όχι μόνο.

•Τα Μέλη του παρόντος Δ.Σ. της ΕΑΑΣ τα οποία με στήριξαν
στην ολοκλήρωση του έργου μας το οποίο συνετελέστει επ
ωφελεία των Μελών μας και όχι μόνο.

•Όλους όσους με καλόπιστη κριτική συνετέλεσαν στην
επίτευξη των αντικειμενικών μας σκοπών

•Όλους όσους με στήριξαν να εκλεγώ πρόεδρος και όλους
όσους δεν στήριξαν την εκλογή μου, αλλά με στήριξαν να
φέρω σε πέρας την αποστολή μου.

ΤΕΛΟΣ: Επιθυμώ να συγχαρώ το νέο Δ.Σ. για την εκλογή
του και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι μεταξύ άλλων κύριοι στόχοι
του νέου Δ.Σ. θα πρέπει να είναι η διατήρηση της περιουσίας
του ΜΤΣ (και τα εξ αυτής αποδιδόμενα ενοίκια) ενδεχομένως
του ΝΙΜΤΣ (και εξ αυτού παρεχόμενα αγαθά υγείας) καθώς
και η διατήρηση σε σημερινά επίπεδα (τουλάχιστον) των
μισθών των ε.ε. αξιωματικών και των συντάξεων ε.α. αξιω-
ματικών.

Αντιστράτηγος ε.α. Παντελής Χ. Μαυροδόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Επίτιμος Διευθυντής Πυροβολικού ΓΕΣ 

Απολογισμός 7ου αιρετού Δ.Σ. ΕΑΑΣ

Υπήρξε σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση 

των λειτουργιών της ΕΑΑΣ
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Γαιοστρατηγική ανάλυση

Ιστορικό 
της γεωπολιτικής σύγκρουσης.
Η ουκρανική κρίση που ξεκίνησε από

την πλατεία του Κιέβου, είχε σαν απο-
τέλεσμα τον διαμελισμό της χώρας και την προσάρτηση
της Κριμαίας στην Ρωσία.

Εκ των πραγμάτων απεδείχθη το αυτονόητο, δηλαδή ότι
η κάθε ενέργεια σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο
πρέπει να υποστηρίζεται και από επαρκή  στρατιωτική ισχύ.

Η Γερμανία στερείται ενόπλων δυνάμεων και ως εκ
τούτου οι όποιες διεκδικήσεις της πρέπει να περιοριστούν
σε οικονομικό επίπεδο. Η δημιουργία στρατιωτικής ισχύος
μιας χώρας είναι χρονοβόρα και απαιτεί βάθος χρόνου όσο
οικονομική ισχύ και εάν διαθέτει. Μέχρι πρότινος η Γερμανία
ήταν ανύπαρκτη από πλευράς στρατιωτικής ισχύος και επι-
πλέον το σύνταγμα της είναι απαγορευτικό για στρατιωτικές
επιχειρήσεις   εκτός συνόρων της.

Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να στραγγαλίσουν την Ρωσία και
να την απομονώσουν στη ενδοχώρα της, γιατί μια Ρωσία
με ναυτική ισχύ και με έξοδο σε θερμά νερά (Μεσόγειο),
αυτομάτως μεταβάλλεται σε παγκόσμιος γεωπολιτικός παί-
κτης και κινδυνεύει η πρωτοκαθεδρία της Αμερικής.

Μέσα σε αυτή την λογική και σε πρώτη φάση, οι ΗΠΑ εκ-
μεταλλευόμενες τον μεγαλοϊδεατισμό της Τουρκίας αλλά
και την επιθυμία  επέκτασης του ζωτικού χώρου της
Γερμανίας δημιούργησαν μια ανίερη συμμαχία ισλαμοφασι-
στών και επιχείρησαν την ανατροπή της κυβέρνησης Άσαντ,
προκειμένου η Ρωσία να στερηθεί  των ναυτικών βάσεων
που διατηρούσε στην εν λόγω χώρα.

Το σχέδιο δεν δούλεψε……  η Ρωσία στήριξε το καθεστώς
Άσαντ και επέβαλε τα συμφέροντα της, δηλαδή την διατή-
ρηση των ναυτικών βάσεων της στην Ταρτούς (τις οποίες
και εκσυγχρονίζει), με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το εναλλακτικό σχέδιο (όπως απεδείχθη εκ των πραγμά-
των), ήταν να αποκόψουν και πάλι την έξοδο της Ρωσίας
στην Μεσόγειο, αλλά αυτή την φορά το μέτωπο δημιουρ-
γήθηκε στην Ουκρανία, προκειμένου η Ρωσία να απολέσει
τις ναυτικές βάσεις στην Κριμαία και Ρωσικός στόλος να
μείνει παντελώς ορφανός και ουσιαστικά ανύπαρκτος.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιώντας και πάλι τον Γερμανικό επεκτα-
τισμό, δημιούργησαν τα γεγονότα της πλατείας Κιέβου,
χρησιμοποιώντας τους γερμανόφωνους ουκρανούς  και
(ενδεχομένως νοσταλγούςτου Γ΄ ράιχ). 

Η Γερμανία βλέποντας το τυρί αλλά μη βλέποντας την
φάκα, επαναλαμβάνει τα γεωπολιτικά της λάθη. Τα κράτη
όπως και οι άνθρωποι είναι επιρρεπής στην επανάληψη
των λαθών τους. 

Η Ρωσία αντιλήφθηκε έγκαιρα το γεωπολιτικό παίγνιο και
μέσα σε μια νύκτα, με αστραπιαία στρατιωτική κίνηση,
αποδεσμεύτηκε από την πλατεία Κιέβου και επεχείρησε
στρατιωτικά στην  Κριμαία, στην οποία και επεκράτησε
κατά κράτος (από στρατιωτικής άποψης). Με χρηστικό ερ-
γαλείο την Ρωσική καταγωγή των κατοίκων της περιοχής
και με έξυπνες πολιτικές κινήσεις (δημοψήφισμα κλπ),
εύκολα την στρατιωτική νίκη την μετέτρεψε και σε πολιτική
με αποτέλεσμα την πλήρη προσάρτηση της Κριμαίας στην
Ρωσία. 

Παρούσα κατάσταση 
Η ρώσικη αρκούδα αυτή την φορά έδειξε τα νύχια της

και η Δύση ένοιωσε την καυτή ανάσα της στον λαιμό της. 
Η δημοτικότητα του Πούτιν στον Ρωσικό λαό, εκτοξεύτηκε

στα ύψη (άνω του 75%). Η είσοδος του στην Δούμα αλλά
και το διάγγελμα ενσωμάτωσης της Κριμαίας συνοδεύτηκαν
από ιαχές, ακόμη και της αντιπολίτευσης.

Ταυτόχρονα , μετασεισμικές γεωπολιτικές αναταράξεις
άρχισαν να αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή.

Αμέσως μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, η Υπερδνει-
στερία κατέθεσε και αυτή αίτημα ένταξης στην Ρωσία.

Η Υπερδνειστερία είναι μια περιοχή  Μολδαβίας στα ανα-
τολικά σύνορα της (κόκκινο χρώμα). 

Η συγκεκριμένη περιοχή επαναστάτησε εναντίον της
Μολδαβίας και στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990 βοηθούμενη
από Ρώσους, Κοζάκους, Ουκρανούς εθελοντές (ρωσόφω-
νους)  και την 14 Ρωσική  Στρατιά, νίκησε τον Μολδαβικό

στρατό, η δε σύρραξη ονομάστηκε ως, ο Πόλεμος της
Υπερδνειστερίας. Έκτοτε υπάρχει κατάπαυση πυρός και το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την Υπερδνειστερία ως
περιοχή «παγωμένης διαμάχης». Από τότε ρωσικές δυνάμεις
παραμένουν εντός του εδάφους της για να προστατεύουν
την περιοχή από τις βλέψεις του ΝΑΤΟ και των Μολδβο-
ρουμάνων (η συγγένεια με τους Ρουμάνους είναι ιδιαίτερα
στενή).

Σε δημοψήφισμα του 2006 οι κάτοικοι της ψήφισαν με
ποσοστό 93% υπέρ  της ανεξαρτητοποίησης από την Μολ-
δαβία και την ένωση της με την Ρωσία. Παρόλα αυτά η πε-
ριοχή εξακολουθεί  να έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς ανεξαρ-
τησίας και αυτοδιάθεσης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υλο-
ποιηθεί η πολυπόθητη ένωση με την Ρωσία για δύο κυρίως
λόγους.

1.Γεωγραφικά δεν συνορεύει με την Ρωσία.
2. Μέχρι τώρα ο συσχετισμός δυνάμεων, δεν επέτρεπε

κάτι τέτοιο.

Μετά τα τελευταία γεγονότα της Ουκρανίας , την αλλαγή
των γεωγραφικών δεδομένων (ήδη το National geographic
εκτύπωσε νέους χάρτες) όπου εντάσσει την Κριμαία στην
Ρωσία. 

Τα δεδομένα αλλάζουν και το μέγα ζητούμενο εάν η
Ρωσία θα ενεργήσει άμεσα ή θα περιμένει τις κατάλληλες
συνθήκες προσάρτησης της Υπερδνειστερίας.

Διεθνείς ανατροπές και ανησυχίες με φόντο  το Ουκρανικό
φιάσκο της Δύσης.

1.Το κοινοβούλιο της Κριμαίας ψήφισε την εθνικοποίηση
των εταιρειών ενέργειας και μάλλον θα τις πουλήσουν
στην Gazprom. 

2.Η SHELL διέκοψε τις διαπραγματεύσεις συνεργασίας με
την κυβέρνηση της Ουκρανίας, σχετικά με την συνεκμετάλ-
λευση ενός μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου στην
Κριμαία και μετά τα τελευταία γεγονότα, η εταιρεία δήλωσε
ότι θα συζητήσει με την Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα.

3.Η δύναμη της συγκεκριμένης εταιρείας υδρογονανθράκων
(SHELL) είναι δεδομένη τόσο σε οικονομικό αλλά κα γεω-
πολιτικό επίπεδο.

4. Η Ουγγαρία θέλει εδαφική αυτονομία για την ουγγρική
μειονότητα της Ρουμανίας. 

5. Η Ρουμανία στηρίζει την Μολδαβία και ζητά από την

Ρωσία, την μη προσάρτηση της Υπερδνειστερίας.
6. Ο ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός, προειδοποιεί

την Μολδαβία να μην προχωρήσει σε συμφωνία σύνδεση
με την Ε.Ε καθόσον η Υπερδνειστερία δεν αποτελεί έδαφος
της Μολδαβίας.

7. Ρήγμα στην Ε.Ε. για τις κυρώσεις στη Ρωσία, η
Βουλγαρία  επισημαίνει ότι προέχουν τα εθνικά συμφέροντα
(έχει πρόβλημα με την τουρκική μειωνότητα).

8. Ο ΟΗΕ διαχώρισε την θέση του αδειάζοντας τις  ΗΠΑ-
Γερμανία και όχι μόνο δεν  καταδίκασε την προσάρτηση
της Κριμαίας, αλλά επεσήμανε ότι οι διαφορές λύνονται με
διμερή τρόπο.

9. Η  Τουρκία απειλεί την Ρωσία με κλείσιμο των στενών
του Βοσπόρου, ένεκα των Τατάρων της Κριμαίας και ο
Πούτιν ανταπαντά με …..   casus belli

10. Οι ρώσοι φυγάδευσαν ομόλογα αξίας 110 δις $ από
την Αμερική.

11. Η τουρκική προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα γεγονότα
της Κριμαίας , δημιουργώντας κάτι ανάλογο με την μου-
σουλμανική μειονότητα της Θράκης.

12.Η Ελλάδα ως προεδρεύουσα  της ΕΕ στάθηκε κατώτερη
των περιστάσεων και δεν έθεσε θέμα κατοχής ξένων στρα-
τευμάτων στην Κύπρο, ο δε κ. Βενιζέλος μόλις και μετά
βίας συναντήθηκε με την ελληνική μειονότητα κατά την
επίσκεψη του στην Κριμαία (21 λεπτά).

Συπεράσματα
1. Η τσαρική Ρωσία του Πούτιν, προσαρτά τα απολεσθέντα

τμήματα της Σοβιετικής Ένωσης και υλοποιεί την Ευρασιατική
Ένωση

2. Η Μόσχα είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει τον ζωτικό
της χώρο και δεν θα δεχθεί καμουφλαρισμένα κινήματα
της Δύσης σε βάρος  της γεωστρατηγικής ισχύος της.

3. Η Ρωσία αποδείχθηκε  αξιόπιστος εταίρος προς τους
συμμάχους της, σε αντίθεση με την Δύση ( ΗΠΑ-Γερμανία),
όπου εγκατέλειψαν στην πρώτη δυσκολία τόσο την Συρία
αλλά και την Ουκρανία.

4. Η Ιστορία επαναλαμβάνετε με το περιστατικό της  Γε-
ωργίας το 2008, όταν η   Ν. Οσετία και Αμπχαζία κήρυξαν
την ανεξαρτησία τους από την Τιφλίδα, η Ρωσία στήριξε
πολιτικά και στρατιωτικά τις συγκεκριμένες περιοχές.

5. Η δύση δεν διδάσκεται από τα λάθη του παρελθόν-
τος.

6. Η Ρωσία γύρω από τα σύνορα της είναι πολλαπλασιαστή
στρατηγικής ισχύος ανεφοδιασμού και ως εκ τούτου είναι
υπολογίσιμη δύναμη και δύναται να κατοχυρώσει τα συμ-
φέροντα της.

7 Η Frankfurter Allgemeine Zeitung και διευκρινίζει «Ο

Πούτιν δεν είναι μόνο δεξιοτέχνης στο να αιφνιδιάζει αντι-

πάλους, ανταγωνιστές και πρώην στρατηγικούς εταίρους,

τους οποίους κάνει να φαίνονται ως στρατηγικοί ηλίθιοι».

Προβλέψεις. 
Οι δρώντες γεωπολιτικοί παίκτες είναι απρόβλεπτοι και

τα συμφέροντα τεράστια. Η γεωπολιτική πλάστιγγα μέχρι
να ισορροπήσει ένεκα της κατάρρευσης της Σοβιετικής
Ένωσης θα παρέλθει καιρός και θα έχουμε βίαιες διεθνείς
ανακατατάξεις συσχετισμών.

Την μοναδική πρόβλεψη που δύναμαι να κάνω, είναι ότι
το επόμενο πεδίο ανταγωνισμού θα είναι η Μεσόγειος, με
ότι αυτό συνεπάγεται για τον ελληνισμό (Ελλάδα-Κύπρος). 

Ελπίζω σε ένα από τα επόμενα άρθρα μου να αναπτύξω
εκτενέστερα την συγκεκριμένη παράμετρο.     

Η κίνηση ΜΑΤ της Ρωσίας που έδειξε τη δύναμή της

Και μετά την Ουκρανία τι;

Γράφει ο

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.  - Συγγραφέας



Στους ήρωες του Λιτοχώρου

Εδώ ψηλά στον Όλυμπο

σε μια μεριά του χώρου,

σ’ ένα φυλάκιο μικρό

φρουρών του Λιτοχώρου,

καρτέρι ο χάρος έστησε

σε λίγα παλικάρια

παιδιά του Έθνους διαλεχτά

της Χωροφυλακής και του

Στρατού βλαστάρια!!!

Αιδεσιμότατε,
Ένδοξοι Απόστρατοι Στρατηγοί των Ενό-

πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, Πονεμένοι συγγενείς των ηρωικών θυ-
μάτων,

Κύριοι συνάδελφοι,
Αγαπητοί μου φίλοι,
ευλαβείς προσκυνηταί.
Σε ΣΑΣ απευθύνομαι σήμερα, σε ΣΑΣ

όλους που χωρίς να σας συνδέει κάποιου
βαθμού συγγένεια ή έστω και απλή γνωριμία
προς τους νεομάρτυρας Συμπολεμιστάς
μου, που την μνήμη τους τιμούμε αυτή την
ώρα.

Σε ΣΑΣ που ακούγοντας την φωνή της συ-
νειδήσεώς σας, προστρέξατε με πλήρη επί-
γνωση αυτού του καθήκοντος, από παντού,
από την Μακεδονία, Αθήνα, Θεσσαλία, την
Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και από άλλα
μέρη της πατρίδος μας, σ’ αυτήν την Ιερά
εκδήλωση μνήμης, τιμής και ευγνωμοσύνης
και ανηφορίσατε μέχρις εδώ, στον τόπο θυ-
σίας των ηρωικών μας Νεκρών, με το σκοπό

να ενώσετε μαζί μας την σκέψη σας και τας
δεήσεις σας προς τον Ύψιστο, δια ν’αναπαύ-
σει τας ψυχάς τους, εκεί όπου απέδρα πάσα
οδύνη, λύπη ή στεναγμός.

ΕΣΑΣ όλους, ως επιζών συμπολεμιστής
των και οι συγγενείς των θυμάτων που πα-
ρόντες εδώ, ήρθαν ν’ αφήσουν πάλι κάποιο
δάκρυ, σ’ αυτόν τον χώρο του μαρτυρίου.
Σας υποδεχόμεθα με αισθήματα συγκινήσε-
ως και Εθνικής υπερηφάνειας και ΣΑΣ ευχα-
ριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Αυτές τις Ιερές στιγμές, οι αγνές ψυχές
των Αθανάτων Συμπολεμιστών μου, υπερί-
πτανται, και τα πνεύματά τους αγάλλονται,
καθώς τα γύρω υψώματα του Ολύμπου και
οι βαθιές χαράδρες αντιλαλουν τη φωνή
μας, που με τον δροσερό αέρα από τον
Όλυμπο, κατοικία των αρχαίων Θεών, φθά-
νει σαν λιβανωτός σ’ όλη τη χώρα, πέρα ως
πέρα απ’ αυτόν εδώ τον νεότερο ΓΟΛΓΟΘΑ.

Και είναι τούτο ένα προμήνυμα της Ανα-
στάσεως!

Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ, προς όλους
τους ήρωες νεκρούς, οι οποίοι πολέμησαν
στου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ, στο
ΓΡΑΜΜΟ ΒΙΤΣΙ, και όπου αλλού τους έταξε η
πατρίς και άφησαν τα κόκκαλα τους διά-
σπαρτα, ανά τα μήκη και πλάτη της Ελληνι-
κής γης!

Τώρα με πολλύ συγκίνηση, αλλά και ψυχι-
κόν άλγος, οφείλω να μνημονεύσω και εγώ
τα ονόματα των πεσόντων συμπολεμιστών
μου.

Αυτοί είναι οι ηρωϊκοί άνδρες:

1. Χωροφύλαξ Ευαγγελίδης Γεώργιος του
Κων/νου εκ Μεσοχώρας Τρικάλων

2. Χωροφύλαξ Ευαγγελίδης Γεώργιος του
Σταύρου εκ Μεσοχώρας Τρικάλων

3. Χωροφύλαξ Ξυντάρας Γεώργιος εκ Με-
σοχώρας Τρικάλων

4. Χωροφύλαξ Σακκάς
Αριστείδης εκ Μεσοχώ-
ρας Τρικάλων

5. Χωροφύλαξ Πουλια-
νίτης Νικόλαος εκ Πυργε-
τού Τρικάλων

6. Χωροφύλαξ Μήτσι-
ου Αναστάσιος εκ Πύρ-
γου Τρικάλων

7. Χωροφύλαξ Κλάν-
τζος Γεώργιος εκ Μεγ.

Καλυβίων Τρικάλων
8. Χωροφύλαξ Μαντάς

Θεμιστοκλής εκ Προδρό-
μου Τρικάλων

9. Χωροφύλαξ Λιάγκας
Ηλίας εκ Μεγ. Ελευθερο-
χωρίου Λαρίσης

10. Λοχίας Γκουνός Νι-
κόλαος εκ Λεπτοκαρυάς
Κατερίνης

11. Λοχίας Τζούκας Νι-
κόλαος εκ Λιτοχώρου Κα-
τερίνης και

12. Στρατιώτης Μουσκευτάρας Γεώργιος
εκ Κορυφής Βεροίας

που όδευσαν οι ψυχές των αγκαλιασμένες
εις τα ουράνια ύψη!! Και εγώ μόνος έμεινα
εις την γην, ζωντανός ανάμεσα στους νε-
κρούς!!

Πολέμησαν και έπεσαν. Για ποιόν; Για την
πατρίδα.

Πού είναι όμως σήμερα, οι αντιπρόσωποι
της Κυβερνήσεως, για να τιμήσουν τους
ήρωες;

Είναι πράγματι Ιερά η στιγμή και συγκινητι-
κά τα αισθήματά μου, που με κυριεύουν αυ-
τή τη στιγμή.

Δια τούτο αισθάνομαι υποχρέωση και Ιερό
καθήκον, να στρέψω δια μία ακόμη φορά το
νου μου και τα μάτια της ψυχής μου προς
τους αθανάτους και ηρωικούς αυτούς συμ-
πολεμιστάς μου, και να τους απευθύνω
τους παρακάτω λόγους:

Ηρωϊκοί άνδρες του Λιτοχώρου,
Υπερήφανα παιδιά

μιας δοξασμένης Μεγά-
λης Μάνας, ημείς οι ζών-
τες Έλληνες, ποτέ δεν
θα πάψουμε να σας μνη-
μονεύουμε, να σας τι-
μούμε, και να σας στε-
φανώνουμε με το αμά-
ραντο στεφάνι δόξης,
διότι πιστοί στις αιώνιες
παρακαταθήκες των
προγόνων μας, σπείρατε
τα κόκαλά σας και χύσα-
τε το ζεστό σας αίμα, δια

τη δόξα και το μεγαλείο της πολυβασανι-
σμένης μας πατρίδας, ΕΛΛΑΔΑ!!!

Εσάς τιμούμε σήμερα, τις πράξεις σας επι-
βραβεύουμε και την ανδρεία και παλικαριά
σας τιμούμε!!!

Σεβαστοί μου συγγενείς των ηρωικών Πα-
λικαριών!!!

Αγαπητοί Προσκυνηταί!!!
Όρθιοι και ελεύθεροι είμαστε αποφασι-

σμένοι να τιμάμε κάθε χρόνο, την αληθινή
θυσία των ηρωικών μας τούτων Νεκρών, και
την τόση συνεισφορά τους, στους ποτα-
μούς αίματος που έχουν ποτίσει αυτόν τον
Ιερό τόπο, για την ελευθερία και ανεξαρτη-
σία της πατρίδος μας.

Όλοι μας λοιπόν, οι Έλληνες πατριώτες,
ΕΝΩΜΕΝΟΙ εις τον ΚΟΙΝΟΝ ΑΓΩΝΑ, κατά του

Μαρξισμού, ας αγωνισθούμε με πίστη και
φανατισμό για μια ΕΛΛΑΔΑ ελεύθερη και Δη-
μοκρατική.

Ας είμεθα περήφανοι αγαπητοί μου φίλοι
και φίλες που είμεθα γέννημα και θρέμμα,
βγαλμένοι από τα σπλάχνα του Ελληνικού
λαού, προικισμένοι με ηθικές και χριστιανι-
κές αρχές, νομοταγείς πολίτες, περήφανοι
αγωνιστές για τα δίκαια του κόσμου τούτου.

Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω και εκ
μέρους των συγγενών των ηρωικών νεκρών
μας, τας απείρους ευχαριστίες μας και τα
συγχαρητήρια εις τον ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΑΠΟΣΤΡΑ-
ΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που διοργά-
νωσαν την ωραία εκδήλωση της σημερινής
Ιεράς τελετής!!!

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!!!
Ευχαριστώ!!!

Νικόλαος Παπακωνσταντίνου,
κάτοικος Τρικάλων

Απόστρατος Ανθυπασπιστής
Χωροφυλακής και επίτιμος Πρόεδρος του

Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας νομού Τρικάλων

EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 201412εκδηλώσεις

Η ομιλία που εκφωνήθηκε στο μνημόσυνο πεσόντων Αξκών και Αστυνομικών
που πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο την 30-3-2014

Ετιμήθηκαν οι πεσόντες στη Μάχη του Λιτοχώρου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το παρακάτω ποίημα, συνέθεσε και απήγ-
γειλε ο Βασίλης κατά το προσκύνημα -
μνημόσυνο, στον τόπο της θυσίας των
ηρωϊκών υπερασπιστών του Λιτοχώρου.

Τι σκούζεις, μαύρε κόρακα, 

και κράζεις και φωνάζεις,

και μας το λες λυπητερά 

στις ράχες του Ολύμπου;

Μήπως διψάς για αίματα, 

γι’ ανθρώπινα κεφάλια;

Κατέβα απ’ τα ψηλώματα, 

πέτα στο μέγα ρέμα

και στάσου στο Λιτόχωρο, 

πάνω απ’ τον Άη-Δημήτρη.

Να δεις κορμιά λεβέντικα 

πως κείτονται στο χώμα

και το αθώο αίμα τους 

τρέχει ζεστόν ακόμα.

Μόν’ ρούφηξέ το γρήγορα, 

να μην το πιεί το χώμα...

Κι αφού, πουλί μου, το γευτείς 

και πάρεις τα κουράγια,

πέταξε κατ’ τα Τρίκαλα, 

γύρα τα καμποχώρια,

τον Πύργο και τον Πυργετό, 

Πρόδρομο και Καλύβια,

και ψήλωσε προς τα βουνά, 

στην έρμη Μεσοχώρα

και κράξε πάλι για να πεις 

τα θλιβερά μαντάτα.

Ν’ αναστενάξουν τα βουνά, 

οι κάμποι να δακρύσουν.

Να συννεφιάσουν τ’ Άγραφα, 

κι η Πίνδος να βουρκώσει,

κι ο Ασπροπόταμος 

νερό θολό να κατεβάσει.

Στης Μεσοχώρας τις πλαγιές πουλιά 

να μην λαλήσουν.

Σύρε να πεις στις μάνες τους, 

να πεις στις αδερφές τους

τα μαύρα να φορέσουνε, 

το μοιρολόι ν’ αρχίσουν,

γιατί τα δόλια τους παιδιά

δεν θα ξαναγυρίσουν.

Και πες του γερο-Όλυμπου

κατάρα να τους δώσει

για το κακόν οπό’καμαν 

οι άνανδροι κακούργοι.



Μεγάλη ήταν η συμμετοχή
της Τοπικής  Κοινωνίας της
Ξάνθης, αλλά και από τη
γειτονική Δράμα, στην ακο-
λουθία των Γ’ Χαιρετισμών
που τελέστηκε στον ι.ν. Αγ.
Γεωργίου μέσα στο Στρατό-
πεδο «Υπτγου ε.α. Δημ. Πα-
παποστόλου», στη ΓΛΑΥΚΗ
Ξάνθης στο πλαίσιο του προ-
γράμματος:« Εκκλησιασμοί
στα Πομακοχώρια Ξάνθης
2014», κατόπιν κοινής επι-
θυμίας των αναδόχων Συλ-
λόγων και συνεννόησης με
την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης
και Περιθεωρίου.  

Το εκκλησίασμα αποτέλε-
σαν πάνω από 130 άτομα,
που προσήλθαν οικογενει-
ακώς με 2 λεωφορεία προ-
ερχόμενα από την ΞΑΝΘΗ,
αλλά και αρκετά ΙΧΕ οχήματα
από τη ΔΡΑΜΑ, για να εκ-
κλησιαστούν και ταυτόχρονα
να συμπαρασταθούν ηθικά
σε αυτούς που ‘’ Φυλάνε
Θερμοπύλες’’, στην περιοχή
μας. Στον εκκλησιασμό ιε-
ρούργησε ο Πατέρας Γεώρ-
γιος Σπάρταλης και χορωδία
6 ψαλτών.

Η ατμόσφαιρα ήταν κα-
τανυκτική και η λειτουργία
τελέστηκε σύμφωνα με το
προβλεπόμενο τελετουργι-
κό, ενώ με συγκίνηση και
συναισθηματική φόρτιση όλο
το εκκλησίασμα έψαλλε «Τη
Υπερμάχω Στρατηγώ». Ο δια-
κεκριμένος Καθηγητής- Ιστο-
ρικός κ. Πέτρος Γεωργαν-
τζής, λίγο πριν το τέλος της
ακολουθίας ανέπτυξε συνο-
πτικά το ιστορικό του « Ακα-
θίστου Ύμνου» και τις συν-
θήκες που στη συνέχεια το καθιέρωσαν στην
Υμνωδία της Ορθοδοξίας.

Μετά τον εκκλησιασμό, ως καλοί οικοδε-
σπότες ο Δκτής και το Προσωπικό του Στρ.
Φυλακίου, προσέφεραν σε όλους καφέ , νη-
στήσιμα κεράσματα. 

Ο επόμενος εκκλησιασμός του προγράμ-
ματος είναι στις 6 Απρ.2014,στον ι.ν. Αγ. Γε-

ωργίου Εχίνου, που θα προηγηθεί του Εορτα-
σμού για την 73ης Επέτειο της «ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ
ΟΧΥΡΩΝ 6-10 Απρ.1941», που θα επακολου-
θήσει στο παρακείμενο ‘’Μνημείο Πεσόντων
Υπέρ Πατρίδος’’

Νεώτερες πληροφορίες, για το χρόνο και
τον τρόπο μετάβασης, θα καταχωρηθούν προ-
σεχώς στην ιστοσελίδα: www.eaasxanthis.gr. 
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ΧΑΝΘΗ

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΑΒΑΛΑ

1. Την 01 Φεβρ. 2014 και ώρα 18.00 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε εις την έδρα του Παραρ-
τήματος εκδήλωση Κοπής Πίτας για τα Μέλη
της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας. Επίσης βραβεύτηκαν
αριστούχοι μαθητές, τέκνα Αξκών ε.α. του
Στρατού, Μελών: Κολοσιώνης Παναγ. (βαθ-
μός 19,8 Β’ Λυκείου), Περιστέρη-Στεργιάκη
Κων/να (Βαθμός 19,8 Β’ Λυκείου). Τέλος (για
πρώτη φορά από ιδρύσεως της ΕΑΑΣ Ν. Αι-
τωλ/νίας), αποδόθηκε Τιμή από τους συγγε-
νείς των Ηρώων πεσόντων πιλότων της Π.Α.:
Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγόπουλο Βασ. (έτος
1974 Κυπριακό) και Σμηναγό (Ι) Αλεξανδράκη
Κων. (έτος 2000 Οινούσες), προς έκπληξη
και σεβασμό από τους παρευρισκομένους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους επίσημοι Στρατιωτικών - Πολιτικών Αρ-
χών και Φορέων της πόλεως και της ευρύτε-
ρης περιοχής, καθώς επίσης και πλήθος κό-
σμου (μέλη της ΕΑΑΣ μετά συγγενών και φί-

λων).
2. Την 9 Φεβ. 2014, ο Πρόεδρος Ανχης ε.α.

(ΠΖ) Τσακίρης Ηλίας, παρέστη εις την εκδή-
λωση Κοπής Πίτας, που πραγματοποίησε ο
Πανευρυτανικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΙ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΕΣ» Ν. Αιτωλ/νίας, σε κοσμικό κέντρο του
Αγρινίου. Επίσης ο Πρόεδρος έδωσε «ΕΠΑΙ-
ΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»σε αριστούχο τέκνο Μέλους
του Συλλόγου.

3. Την 12 Φεβ. 2014 και ώρα 11.00 π.μ.,
επεσκέφθην την έδρα του Παραρτήματος
της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, ο Αντιπρόεδρος και
υποψηφιος για την θέση του Προέδρου της
ΕΑΑΣ Υπτγος ε.α. κ. Δανιάς Ευάγγελος. Τον κ.
Αντιπρόεδρο υπεδέχθησαν σύσσωμο το Τ.Σ.
και αρκετά Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας. Ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος, αφού τον
προσφώνησε, κατόπιν του εδώρησε ανα-
μνηστική εικόνα του Πάτερ Κοσμά του Αιτω-
λού.

Πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 21 Μαρ 2014
στο Στρατηγείο της ΧΧ
ΤΘΜ η τελετή παράδοσης-
παραλαβής της Μεραρχίας
απο τον Υπγο Δαβιτίδη
Σπυρίδωνα στον Υπγο
Θωμαϊδη Δημήτριο.

Παρέστησαν ο Δκτης
του Δ’ΣΣ Ανγος Χαλκίδης
Χρήστος οι θρησκευτικες
και πολιτικές Αρχές της
πόλης,ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ταξχος εα
Τζατζάρης Θεώδωρος,το ΔΣ και αριθμός μελών και προσκεκλυμένων.

Γ Χαιρετισμoί με τους Ακρίτες 
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου ΓΛΑΥΚΗΣ

Την 02 Μαρτίου 2014,
στο Παράρτημα Αργολί-
δος έγινε από τον πρό-
εδρο του Παραρτήματος
Υπτγο Βελιζιώτη Πανα-
γιώτη, η βράβευση των
τριών αριστούχων μαθη-
τών σχολικού έτους
2012-2013, τέκνα απο-
στράτων Αξκών του Πα-
ραρτήματος, με τιμητικό
βραβείο αριστείας της
ΕΑΑΣ και οικονομικό ατο-

μικό βραβείο των 320 €.
Οι αριστούχοι μαθητές
που βραβεύτηκαν είναι οι:
Πηλιαφάς Παναγιώτης, Πηλιαφά Σοφία και Μαγιάκος Αλέξανδρος.

«Σας καλώ να περπατήσουμε

ξανά την ιστορία μας»

Με αυτά τα λόγια, ο συν-
δημότης μας συλλέκτης Στέ-
φανος Μωραΐτης, κάλεσε
τους παραβρισκόμενους να
διαβούν το κατώφλι της έκ-
θεσης και να μεταφερθούν
στα χρόνια από την ελληνική
επανάσταση του 1821 έως
το 1966.

Αυτά συνέβησαν το από-
γευμα της Εθνικής μας επε-
τείου της 25ης Μαρτίου, στο
ΠΕΤΡΙΝΟ στο πολιτιστικό
πάρκο Στ. Κώτσης, όπου
πραγματοποιήθηκαν τα εγ-
καίναι της έκθεσης με εκθέ-
ματα στολές, παράσημα,
όπλα και έγγραφα ανεκτίμη-
της αξίας, όπως το έγγραφο
που περιέχει τη διαταγή για
να ξεκινήσει η «μεγάλη μάχη»
γνωστή αργότερα ως μάχη
του Ελ Αλαμέιν, στρατιωτική
σημαία της πόλης του Ρίμινι που πάρθηκε ως λάφυρο, στρατιωτικά αντικείμενα του
στρατηγού Στέφανου Δούκα κ.ά.

Εκθέματα που μας άφησαν άφωνους 

αντικρύσαμε στα εγκαίνια 

της Συλλεκτικής Έκθεσης

APimages

Όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε εποκοινωνήστε

με το συλλέκτη στο stefmoraitof@hotmail.com
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Όταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
του  Μακρυγιάννη, τέθηκε προς

τους συμβούλους του Καποδίστρια το
θέμα της παροχής κάποιας οικονομικής
βοήθειας προς τις  χήρες και τα ορφανά των αγωνιστών
της επαναστάσεως καθώς και προς τους ίδιους τους
επιζώντες αγωνιστές τους οποίους η πολιτεία είχε
πλήρως εγκαταλείψει, η απάντηση που δόθηκε ήταν
«σύρτε να διακονέψετε». Η απαξιωτική αυτή απάντηση
του περιβάλλοντος Καποδίστρια που θεωρούσε τους
αγωνιστές της Ελευθερίας ως κατσαπλιάδες απετέλεσε
την αιτία ίδρυσης  του σημερινού ΜΤΣ το οποίο από
τότε λειτουργούσε με δικούς του πόρους.

Φαίνεται όμως η απάντηση εκείνη να επαναλαμβάνεται
και σήμερα προς τους μερισματούχους του ΜΤΣ από
τους σύγχρονους συμβούλους και πολιτικούς οι οποίοι
κρυβόμενοι ή ανεχόμενοι τις παράλογες και υπερβολικές
απαιτήσεις της τρόικας επιχαίρουν να βλέπουν στην κυ-
ριολεξία να λιμοκτονούν όλους όσους αφιέρωσαν τη
ζωή τους στην υπεράσπιση των ιδανικών της ελευθερίας
και της δημοκρατίας. Και αυτό δεν είναι ούτε υπερβολή
ούτε σχήμα λόγου.

Βέβαια όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις και ιδίως
εκείνες από το 1988 μέχρι και το 2011 οδηγώντας ενσυ-
νείδητα τη Χώρα στα σημερινά της  χάλια και προκειμένου
να εξυπηρετήσουν τις λαϊκίστικες και ανεύθυνες πολιτικές
του δόγματος «μαζί τα φάγαμε» ,βάλανε στο χέρι μέσω
των διορισμένων κολλητών τους την κινητή και ακίνητη
περιουσία του ΜΤΣ το οποίο ,όπως επιβεβαιώνεται και
από την έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών που διε-
νήργησαν τον έλεγχο στο ταμείο κατόπιν εντολής του
σημερινού υπουργού Εθνικής Άμυνας, οδήγησαν το μεν
ταμείο στην ουσιαστική κατάρρευση τους δε μετόχους
και μερισματούχους του στην ανέχεια και τη φτώχεια.

Και εκεί που όλοι μας πιστέψαμε ότι επί τέλους η πο-
λυσυζητημένη εξυγίανση του ταμείου θα πρέπει να πε-
ράσει μέσα από τις δραστικές πέραν του 50% μειώσεις
του μερίσματος που όλοι μας υποστήκαμε, βλέπουμε
να παίζονται στις πλάτες μας πολιτικά παιχνίδια και αντί
να βλέπουμε να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλλίτερο
βλέπουμε απλώς να αλλάζουν τα πρόσωπα για να οδη-
γηθούν εκ του ασφαλούς και χωρίς αντιρρήσεις τα πράγ-
ματα προς το χειρότερο. Και πάντα τα πρόσωπα που
αναλαμβάνουν να σώσουν το ΜΤΣ επιλέγονται όχι με
ανοικτή προκήρυξη θέσεων, όπως γίνεται σε όλα τα πο-
λιτισμένα κράτη, ούτε με βάση τις γνώσεις τους και τα
προσόντα τους, όπως κατ’ελάχιστον θα περίμενε ο κα-
θένας, αλλά με βάση τις άκρες που έχουν με το πολιτικό

κατεστημένο του εκάστοτε υπουργού.
Πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα η παράνομη

απόφαση αντικατάστασης του σημερινού προέδρου του
ΜΤΣ με βαθεία γνώση των πολύπλοκων προβλημάτων
που αντιμετωπίζει σήμερα το ΜΤΣ το οποίο υποτίθεται
θα πρέπει να εξυγιανθεί και να καταστεί βιώσιμο από
έναν συνάδελφο ο οποίος μόνο για να ενημερωθεί θα

περάσει πολύς χρόνος. Το συμπέρασμα λοιπόν που
αβίαστα προκύπτει από αυτήν την απόφαση αντικατά-
στασης επαϊοντα περί τα θέματα με έναν μη επαϊοντα
είναι ή ότι η υπόθεση επίλυσης του θέματος του ΜΤΣ
δεν απασχολεί σοβαρά την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία του ΥΕΘΑ ή ότι είναι ήδη δρομολογημένες όπως
φαίνεται οι απαιτήσεις της τρόικας να οδηγηθούν δηλαδή
όλα τα Μετοχικά Ταμεία και των τριών κλάδων των ΕΔ
στην αγκαλιά και τον έλεγχο του υπουργείου εργασίας
προκειμένου όπως–όπως να ενσωματωθούν σε ένα
ενιαίο επικουρικό φορέα με απρόβλεπτες συνέπειες για
τα συμφέροντα των μελών τους.

Τώρα για να συμφωνήσουμε και με την άποψη που
λέει ότι για λόγους που ενδεχομένως δεν είναι ανακοι-
νώσιμοι κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση του ση-
μερινού προέδρου, ο οποίος εξ’όσων προκύπτει δεν κα-
τηγορήθηκε ούτε για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων
του ούτε για αξιόποινες πράξεις, θα περιμέναμε για την
θέση αυτή να επιλεγεί πρόσωπο που αναμφισβήτητα
γνωρίζει σε βάθος τα θέματα. Από την στιγμή που αυτό
δεν συμβαίνει θεωρούμε ότι η αντικατάσταση αυτή
εκτός από παράτυπη και παράνομη, εγείρει και πολλά
ερωτηματικά.

Ασφαλώς για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους
και ο σημερινός πρόεδρος, όπως και όλοι οι προκάτοχοί
του, διορίστηκε στη θέση αυτή ως εξ «ημετέρων» πιθα-
νολογούμε. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι ως Αξκός του
οικονομικού, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής Οικονο-
μικού του ΓΕΣ, ήταν κατά τεκμήριο απόλυτος γνώστης
των θεμάτων και είχε επίγνωση της αποστολής του και
τουλάχιστον κατά την μέχρι τώρα οκτάμηνη θητεία του
δεν μας απογοήτευσε, καθόλου.

Φαίνεται όμως από δημοσιεύματα ,που μέχρι τώρα
δεν διαψεύσθηκαν, ότι ο νυν πρόεδρος υπέπεσε σε
κάποιο μεγαλύτερο παράπτωμα και ατόπημα. Τόλμησε,
όπως λένε πάντα τα δημοσιεύματα, να βγάλει γλώσσα
στους τροικανούς κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε
στις 16 -2-2014 στο υπουργείο εργασίας όπου εκεί μι-
λώντας ξεκάθαρα αρνήθηκε ότι τα μετοχικά ταμεία είναι
επικουρικά και επιφυλάχθηκε να δώσει οποιαδήποτε
στοιχεία απαιτούσε η τρόικα. 

Μετά από αυτήν την εξέλιξη δεν μπορεί παρά να ανα-
ρωτηθούμε μπας και η απομάκρυνση του προέδρου
του ΜΤΣ έγινε κατ’απαίτηση της τρόικας η οποία εξ’όσων
φαίνεται δεν αρκείται μόνο σε ελέγχους καλής εκτέλεσης
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στα
πλαίσια του περιβόητου μνημονίου, αλλά και υπαγορεύει
λύσεις και ενέργειες προς την διοίκηση. Περιττό βέβαια
να πούμε ότι οι τροικανοί βλέπουν μόνο νούμερα και
πολύ λίγο τους ενδιαφέρει το αξιόμαχο των ΕΔ ή εάν τα
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη έχουν οδηγηθεί
στην οικονομική εξαθλίωση και την ανέχεια. Μάλλον το
χαίρονται καθόσον θεωρούν ότι οποιαδήποτε δαπάνη
για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι άσκοπη και περιττή. Και
αυτό το έχουν δείξει όπου έχουν πάει αλλά και το επέ-
βαλαν στην κυβέρνηση με το περιβόητο μνημόνιο.

Κατόπιν των παραπάνω εκτιμάται ότι οι οργανωμένες
ενώσεις και φορείς των αποστράτων με πρωτοπόρο
την ΕΑΑΣ και το συντονιστικό των τριών Ενώσεων, που
προσφάτως με την οργάνωση των τεράστιων συλλαλη-
τηρίων απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος
τους, πρέπει να αντιδράσουν με όποιο τρόπο κρίνουν
πρόσφορο κατά της μεθόδευσης διάλυσης των Μετοχικών
Ταμείων και να απαιτήσουν από την πολιτική και στρα-
τιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όπως συμμετέχουν στη λήψη
των αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Εάν και σε αυτή την περίπτωση ,όπως και σε άλλες
όμοιες κατά το παρελθόν, δεν επιδείξουμε την απαραίτητη
ενότητα αλλά φανούμε για άλλη μία φορά ανόητοι
υποστηρίζοντας ο καθένας τα δικά του στενά συμφέροντα
χωρίς να βλέπουμε ότι το τσουνάμι αργά ή γρήγορα θα
πέσει επάνω σε όλους, τότε όπως λέει και ο Δημόκριτος
αφού δεν μαθαίνουμε με την λογική τότε θα μάθουμε
από την συμφορά που όλοι μας θα υποστούμε. Αλλά
τότε θα είναι αργά.

Αθήνα 10 Μαρτίου 2014

ΜΤΣ:Το θέατρο του παραλόγου
Γράφει ο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α. 

Νηπίοισιν ου λόγος, αλλά ξυμφορή
γίνεται διδάσκαλος.

( Για τους ανόητους, δάσκαλος 
δεν είναι η λογική αλλά η συμφορά.)

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.

Με το υπ’ αριθμό 112 ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ/5 Μαρ. 2014, έγινε γνωστό ότι ο Αντιστρά-
τηγος ε.α. Χαρίλαος Μπουκοβάλας διορίζεται ως Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβου-
λίων (ΔΣ) των Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΜΤΣ
(ΝΙΜΤΣ), για την εναπομένουσα διάρκεια της θητείας των οργάνων, σε αντικατάσταση
του Αντγου ε.α. Μιχαήλ Σιδηρόπουλου, ο οποίος επισημαίνεται ότι είχε διορισθεί στις
26 Ιουν. 2013 για μια περίοδο τριών ετών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 303/2013).

Το άρθρο 13 παρ.6 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις» καθορίζει σχετικά:  «Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία
για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν τη λήξη της θη-
τείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του,
ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.»

Δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτήματα και έντονες ανησυχίες στα Μέλη μας,
με κυριότερο την αιτιολογία που οδήγησε στην εσπευσμένη εντός οκταμήνου αντι-
κατάσταση του Προέδρου του ΜΤΣ, ο οποίος είχε την εμπειρία και την απαιτούμενη
επιστημονική κατάρτιση, για αυτή την ευαίσθητη και απαιτητική θέση.  Σε μια περίοδο
που φαίνεται ότι ισορροπεί το ΜΤΣ και αρχίζουν να βελτιώνονται οι δείκτες του, τέ-
τοιες ενέργειες ανασύρουν από τη μνήμη μας πράξεις προηγούμενων πολιτικών προ-
ϊσταμένων του Ταμείου, που το είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης.  Τα
παραπάνω δεν σχετίζονται με το πρόσωπο που έχει επιλεγεί για να τον αντικαταστή-
σει, που είναι ένας καταξιωμένος συνάδελφος του Μηχανικού.  Το θέμα επιτείνεται
από τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν ή αναρτώνται σε ιστοσελίδες στο διαδί-

κτυο, όπως νέες απαιτήσεις για τη σύμβαση που αφορά στο μέ-
γαρο «ΑΤΤΙΚΑ» (μείωση ενοικίου κ.α.), πιέσεις από την τρόικα σε ότι
αφορά τους κοινωνικούς πόρους του ΜΤΣ, ανάρτηση για το ύψος
της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού κλπ !  

Πέραν όμως των σεναρίων, διαπιστώνουμε ότι στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 112/2014, με το
οποίο αντικαθίσταται ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, δεν αναφέρεται ο λόγος αντικατάστασης
«ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη», όπως προβλέπεται από τη σχε-
τική νομοθεσία (Ν.2690/1999).  Η μη αναγραφή του λόγου αντικατάστασης ενισχύει
τα αντίστοιχα σενάρια.

Να θυμίσουμε ότι τα Μετοχικά Ταμεία λειτουργούν κυρίως από εισφορές των με-
τοχομερισματούχων τους, με σοβαρές μηνιαίες κρατήσεις, χωρίς οποιαδήποτε επι-
δότηση του Κράτους.  Είναι πλέον καιρός να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη διοίκησή
τους.

Καλούμε τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, να λάβει θέση και να δώσει απαντή-
σεις τόσο στην αιτιολογία αντικατάστασης όσο και στα σενάρια που έχουν δει το φως
της δημοσιότητας, σεβόμενος όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει τα εν αποστρατεία
στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασ. Παπαδόπουλος Βασ.    
Ταξίαρχος  εα Ταξίαρχος ε.α.         

Μ.Τ.Σ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο34 ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Μ.Τ.Σ. ΑΠΟΨΕΙΣ
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Επικαιρότητα

Από τους φετινούς εορτασμούς της εθνι-
κής μας παλιγγενεσίας διαπιστώθηκε,

ακόμη μια φορά, η διαχρονικότητα του Ελ-
ληνοχριστιανικού ιδεώδους. Η ολιστική εκεί-
νη νοσταλγία για τις αγνές αξίες της ελευ-
θερίας και της αξιοπρέπειας, μέσα σ΄ ένα κόσμο με έμπνευση,
γεμάτο από ηρωικά κατορθώματα, συμβολικές τιμητικές πράξεις
Δύναμης και Αυτογνωσίας και όχι μόνο. Απλώθηκε στην απαν-
ταχού πλειονότητα των Ελλήνων η εθνική περηφάνια, ανα-
ζωογονήθηκε η ατομική φυσική  ζωή έξω από την ενοχλητική
ρουτίνα της  καθημερινότητας και διατηρώντας με θρησκευτική
ευλάβεια το μέτρο της  σύνεσης ο Έλληνας συνεχίζει να αγω-
νίζεται κατά της σημερινής οικονομικής κρίσης από την επόμενη
κιόλας ημέρα.

Το  διαχρονικό Ελληνοχριστιανικό ιδεώδες που γοήτευσε
όλα τα έθνη της Γης κατά το παρελθόν, χρειάζεται την
ανανέωση που του προσφέρουν τα αποτελέσματα των δια-
φόρων επετειακών  εκδηλώσεων σε κλειστούς και ανοικτούς
χώρους στο εσωτερικό και εξωτερικό, για να εξακολουθήσει
να στέλνει ηχηρά μηνύματα προς τους εχθρούς και φίλους
της πατρίδας μας ότι διατηρούνται αναλλοίωτα η  κοινωνική
αξιοσύνη και η αλληλεγγύη του ελληνικού έθνους σε οποι-

αδήποτε κατάσταση βρίσκεται. Θετικά μηνύματα που προσο-
μοιάζουν με εκείνα που προέρχονται από τον υπερφυσικό και
επουράνιο κόσμο της θεϊκής τελειότητας, τα οποία δίδουν στο
έθνος ισχυρές ελπίδες ασφάλειας και αντοχής να πραγματο-
ποιήσει το φωτεινό θαύμα της υπέρβασης: Να συνεχίσει αγω-
νιζόμενο με καλή διάθεση, παρακάμπτοντας την οικονομική
κρίση, ώστε  να επανέλθουν ελπιδοφόροι και χαρούμενοι  οι
χαρακτηριστικοί τρόποι ατομικής και ομαδικής διαβίωσης και
ψυχαγωγίας  στη ζωή των Ελλήνων. Της εθνικής εκείνης ζωής
που αναζητούσε και αναζητά το βέλτιστο αν όχι το τέλειο
μέσα από την υπερβατική τελειότητα, μακριά από τη σφαίρα
της ουτοπίας, για μια καλύτερη εποχή που να δίδει εγγυήσεις
για τα ελεύθερα και αξιοπρεπή βιώματα των ατόμων και των
κοινωνικών ομάδων. Όπως ακριβώς ήταν τα «θαύματα» των
αγωνιστών της επανάστασης του 1821, που μεταμορφώθηκαν
σε ελπιδοφόρα μυστικά εξόδου από τα αδιέξοδα της τότε
μίζερης ελληνικής ζωής.   

Παράλληλα, με τις εκδηλώσεις που έγιναν εδραιώθηκε η
πίστη ότι δεν είναι δυνατή καμιά διέξοδος από την οποιαδήποτε
κρίση εάν προηγουμένως δεν υπάρξει απεγκλωβισμός από το
«αμαρτωλό παρελθόν»  και επέκεινα η «σωτηρία» της ατομικής
συνείδησης που οδηγεί  στην «κάθαρση-λύτρωση», όχι μόνο
με χριστιανικούς αλλά και με νομικούς όρους. Ωστόσο, από τις
συμμετοχές στις κάθε είδους εθνικές εκδηλώσεις της 25ης

Μαρτίου και ιδιαίτερα της νεολαίας,  προέκυψε το αβίαστο δί-
δαγμα ότι η εκπλήρωση των σημερινών μύχιων πόθων του
Ελληνικού έθνους συμπορεύεται πιο στενά με τους χριστιανικούς

όρους. Οι ύμνοι και τα άσματα που ακουστήκαν είχαν θεμέλια
εθνικά και χριστιανικά, επιβεβαιώνοντας ότι  το ελληνικό  έθνος
άνθισε με τις ρίζες της ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης.
Με άλλα λόγια η χειραφέτηση της ελληνικής κοινωνίας από
τον εναγκαλισμό της Ορθοδοξίας δεν είναι δυνατό να επιβληθεί
χωρίς την αποξένωση μεταξύ των ατόμων και τη διάλυση της
συνοχής του κοινωνικού ιστού που δημιουργήθηκε και διατη-
ρήθηκε ως ελληνοχριστιανική παράδοση στο διάβα των αι-
ώνων.

Ο ρόλος του Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους για την κοινωνική
αναβάθμιση και την εκπλήρωση των μύχιων πόθων του Ελλη-
νισμού είναι αυτοσυγκεντρωτικός: Διατηρεί τους αναγνωρι-
σμένους παραδοσιακούς εσωτερικούς εθνικοχριστιανικούς δε-
σμούς του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή. Ακόμη και όταν οι ιστορικές συγκυρίες προδι-
κάζουν την μοιρολατρική (φαταλιστική) προοπτική, το Ελλη-
νοχριστιανικό ιδεώδες γιγαντώνεται και με αιφνιδιαστική πα-
ρέμβαση εξασφαλίζει την οικοδόμηση των διαπροσωπικών
σχέσεων και την πρακτική –ηθική ενωτική συνείδηση μεταξύ
των Ελλήνων. Ακόμη και κάτω από την υλική παραγωγική-οι-
κονομική αποδυνάμωση είτε την αποτυχημένη οργανωτική
θεσμική διάσταση, το Ελληνοχριστιανικό ιδεώδες προσφέρει
υπομονή, επιμονή και μαχητικότητα με παρόμοιο τρόπο όπως
το ηθικό  άυλο πρότυπο, το θεϊκό ιδεώδες. Την ώρα ακριβώς
που χρειάζεται χωρίς να τίθεται κανένας απολογητικός όρος
του παρελθόντος. Έτσι αναγνωρίζεται και προστατεύεται με
το χαρακτηριστικό όνομα:  «Ο καλός Θεός των Ελλήνων»!

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ, Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 25-3-2014
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Kώστας Παδουβάς
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Χάρμα οφθαλμών ο ανοιξιάτικος
γαλάζιος Αττικός ουρανός τo πρωί

της φετινής διπλής γιορτής του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου και της έναρ-
ξης της Επανάστασης του 21, που
έφερε το λυτρωμό και την ανάσταση
του γένους μας. Εξαίρετη, άψογη,
ενθουσιώδης και η μεγάλη παρέλαση
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω-
μάτων Ασφαλείας, που μας γέμισε
με ελπίδα και περηφάνια τούτες τις ώρες, που τόσο ανάγκη
τις έχουμε.

Και επειδή καμιά φορά αναφύονται
από κάποιους ερωτηματικά για την
σκοπιμότητα ή μη των παρελάσεων
κατά τις εθνικές επετείους, θα ήθελα
να υπογραμμίσω ότι, είναι καθήκον
επιτακτικό να τις συνεχίσουμε, γιατί
εκτός της λαϊκής συμμετοχής και του
ηθικού που παίρνουμε όλοι, στέλ-
νουμε και μηνύματα προς όλες τις
κατευθύνσεις για την ιστορική μας

συνέχεια, καθώς και την αποφασιστικότητα για την άμυνα
της Χώρας και την δυνατότητα της αποτροπής οιουδήποτε

ήθελε  επιβουλευθεί της Εθνικής μας ακεραιότητας.
Επιπρόσθετα η εικόνα, ο ήχος από τα εμβατήρια και ο

παλμός των παρελάσεων μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου
συγκινεί, πάλλει αλλά και διατηρεί σε ψυχική επαφή με την
πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, των όπου γης ελληνισμό.
Αυτό δε στο καιρό της παγκοσμιοποίησης, δεν πρέπει να μας
διαφεύγει ούτε στιγμή.

Ως πρόεδρος της ΕΑΑΣ εκ μέρους των αποστράτων συνα-
δέλφων εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα ηχηρό
εύγε στην Ηγεσία, που την οργάνωσε αλλά και σε όλους
όσους συμμετείχαν. 

Αντγος ε.α Μαυροδόπουλος Παντελής 

Η Παρέλαση στην Πρωτεύουσα την 25η Μαρτίου 2014
θερμά συγχαρητήρια στην Ηγεσία για την επανενεργοποίηση του θεσμού της μηχανοκίνητης παρελάσεως

Αγαπητοί Μέτοχοι και μερισματούχοι
του ΜΤΣ, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλοι
μας θα έχουμε πλέον πληροφορηθεί ότι
στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν το Με-
τοχικό Ταμείο Στρατού είχε τη μεγαλύτερη περιουσία όλων των
ταμείων. Είχε τράπεζα (μας την πούλησαν), είχε μετοχές (εκ-
μηδενίστηκε η αξία τους), είχε πολλά ακίνητα (πουλήθηκαν αρ-
κετά για ένα κομμάτι ψωμί). Όλα αυτά στο παρελθόν. Είναι
επίσης γεγονός ότι κανείς μας δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία. Αυτό
εκμεταλλεύθηκαν ορισμένοι επιτήδειοι και ροκάνιζαν σιγά - σιγά
το μέλλον μας. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές υπό την
ανοχή (τουλάχιστον) και συναδέλφων μας. Σήμερα τα πράγματα
είναι εντελώς διαφορετικά. Η ακίνητη περιουσία είναι μικρή, οι
συνάδελφοι ξύπνησαν, η ΕΑΑΣ συμπεριφέρεται τελείως διαφο-
ρετικά. Η ΕΑΑΣ, απαιτεί τη διασφάλιση των συμφερόντων των
μελών της με κάθε νόμιμο μέσο. Η σημερινή ανάρτηση έχει ως
σκοπό την ενημέρωση των μετοχομερισματούχων και το κάλε-
σμα για εγρήγορση. Το Μέγαρο του ΜΤΣ (νυν ATTICA) είναι πε-
ριουσία μας. Συμπληρώνει το μέρισμα μας. Αξίζει την προσοχή
μας. Αγαπητοί Συνάδελφοι, θα προσπαθήσω με λίγα λόγια, ημε-
ρολογιακά, να σας ενημερώσω επί του θέματος, που έχει προ-
κύψει:   

Στις 20 Απριλίου 2000, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Με-
τοχικού Ταμείου Στρατού και της κοινοπραξίας «PICAR -
CAROUZOS SA – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΤΣ». Αντικείμενο της, η μεταβίβαση της διαχείρισης

και εκμετάλλευσης του Μεγάρου
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για
25 χρόνια.

Στις 12 Μαρτίου 2003, υπογρά-
φηκε ιδιωτικό συμφωνητικό τροπο-
ποίησης όρων της αρχικής
σύμβασης μεταξύ της PICAR και του
τότε Γενικού Διευθυντού του ΜΤΣ
Ταξχου (Ο) κ. Σωτηρόπουλου Χαρά-
λαμπου. Σύμφωνα με την οικονο-
μική επιθεώρηση του Ιουνίου του
2012 στις σελίδες 22 και 23 αυτής,
που βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα
(την έστειλε η ΕΑΑΣ), βρέθηκαν
πολλές διαφορές σε σχέση με όσα
είχε εξουσιοδοτηθεί να πράξει ο
τότε Γενικός Διευθυντής από τον
τότε ΥΕΘΑ κ. Γιάννο Παπαντωνίου.

Στις 12 Νοεμβρίου 2010, επί προεδρίας του Υπτγου ε.α. κ. Σω-
τηρόπουλου Χαράλαμπου, το ΜΤΣ υπέγραψε νέα τροποποίηση
(ιδιωτικό συμφωνητικό). Όπως υποστηρίζεται στις σελίδες 23
και 24 της οικονομικής επιθεώρησης, οι τροποποιήσεις των αρ-
χικώς συμφωνηθέντων ετησίων ανταλλαγμάτων έγιναν κατά
τέτοιο τρόπο ώστε το ΜΤΣ να υποστεί ζημία 39,2 εκατ ευρώ.
Υπουργός Εθνικής Άμυνας την περίοδο εκείνη ο κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος.

Το έτος 2012, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΜΤΣ (πρόεδρος ο Υπτγος ε.α. κ. Σωτηρόπουλος Χαράλαμ-
πος) απεφασίσθη και ενεκρίθη από τον τότε ΥΕΘΑ κ. Δημήτριο
Αβραμόπουλο μείωση ενοικίου σε ποσοστό 20% με ισχύ 2 έτη.
Το τρέχον έτος 2014 το ενοίκιο πρέπει να επανέλθει στο ενοίκιο
που προβλέπει η αρχική σύμβαση.

Το Β’ εξάμηνο του 2013, η κοινοπραξία PICAR επανήλθε με

νέα αίτηση για περαιτέρω μείωση
ενοικίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΜΤΣ (πρόεδρος ο Αντγος ε.α. κ. Σιδη-
ρόπουλος Μιχαήλ) αρνήθηκε.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2013, η κοινο-
πραξία PICAR κατέθεσε αγωγή εναν-
τίον του ΜΤΣ, όπου μεταξύ άλλων
ζητά να αναγνωριστεί το δικαίωμα να
καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και
να μην οφείλονται τα ποσά των εγγυη-
τικών επιστολών ή να μειωθεί το μί-
σθωμα για τα έτη 2014 και 2015, 35%
επί του ήδη μειωμένου ενοικίου για τα
δύο προηγούμενα έτη. Η δίκη θα λάβει
χώρα στις 1 Απριλίου 2014. Αποφασί-
σθηκε από το ΔΣ του ΜΤΣ η νομική κά-
λυψη από δικηγόρο, ο οποίος θα
παραστεί ως συνήγορος του ΜΤΣ σε

πρώτο, δεύτερο βαθμό και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το ΔΣ
της ΕΑΑΣ ζητά να εκπροσωπηθεί και η ΕΑΑΣ με δικηγόρο ώστε
να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών της. Στην περί-
πτωση που τελεσιδικήσει σε τρίτο βαθμό η αγωγή της PICAR
κατά του ΜΤΣ οι απώλειες εσόδων στα επόμενα 36 χρόνια θα
ανέλθουν από 200 εκατ ευρώ έως 1,3 δις ευρώ.

Στις 5 Μαρτίου 2014, αντικαθίσταται ο Αντγος (Ο) ε.α. Σιδη-
ρόπουλος Μιχαήλ από τον Αντγο (ΜΧ) ε.α. κ. Μπουκουβάλα Χα-
ρίλαο. 

Την 1η Απριλίου 2014, (δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα), εκ-
δικάζεται στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων (κτίριο 11, αί-
θουσα 5) η υπόθεση της κοινοπραξίας PICAR κατά του ΜΤΣ.
Ταπεινή μου άποψη. Όποιος συνάδελφος μένει στην Αθήνα και
δεν έχει επείγουσα εργασία πρέπει να παρευρεθεί. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ!!!

Αγωγή της κοινοπραξίας PICAR κατά του Μ.Τ.Σ. 
{PICAR = ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - CAROUZOS SA}

Γράφει ο 

AΠOΣTOΛHΣ ΠAΠAΠAPIΣHΣ
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Η Ελληνική Επανάσταση του 1821-Ιδεολογικοί προβληματισμοί

Μετά την υποβάθμιση του μαθήμα-
τος της ιστορίας στα σχολεία – κι

όχι μόνο στα ελληνικά – υπάρχει κίνδυ-
νος να γίνουν «εξίτηλα», δηλαδή να εξα-
λειφθούν, «έργα μεγάλα και θαυμαστά» για να χρησιμοποιήσω
τις Ηροδότειες λέξεις, και να διαμορφωθεί έτσι μια κοινωνία
χωρίς μνήμη και κρίση. Πολλά εννοεί και περισσότερα υπονοεί
ο Αμερικανός στοχαστής Φράνσις Φουκουγιούμα, όταν ομιλεί
για το τέλος της Ιστορίας.

***
Η σπουδή του 1821 κατ’ αρχάς, και επί εκατό και πλέον χρό-

νια, διέτρεξε ένα σοβαρώτατο κίνδυνο: τον άκριτο θαυμασμό
των λογίων, των ποιητών και κάθε λογής κειμενογράφων και
πεζογράφων, κυρίως αγορητών και λοιπών τραπεζορητόρων,
που έδωσαν στο γεγονός μια μεταφυσική διάσταση, κατ’ αντί-
θεση προς τους κειμενογράφους αγωνιστές, πολιτικούς και πο-
λεμιστές, που εκφράστηκαν με απλότητα και οι περισσότεροι
με σεμνότητα και εκφραστική λιτότητα. Κατ’ αντίθεση επίσης,
προς τους πρώτους επισήμους ιστορικούς, τον Νίκο Σπηλιάδη,
τον Σπυρ. Τρικούπη, τον Ιω. Φιλήμονα και τον κορυφαίο Κων/νο
Παπαρρηγόπουλο, που, παρά τους υψηλούς τόνους εκφράσε-
ως, προσπαθούν να είναι ακριβείς, μετρημένοι και, στο μέτρο
του δυνατού, αντικειμενικοί. Ωστόσο, οι λεγόμενοι “πανηγυρι-
κοί”, που οι πλείστοι ήσαν για τα πανηγύρια - κακές απομιμή-
σεις των αρχαίων “πανηγυρικών” - έβλαψαν και βλάπτουν την
υπόθεση του ‘21, διότι δεν καλλιεργούν ούτε μύθο ούτε θρύ-

λο· απεναντίας προκαλούν δυσπιστία, που δεν περιορίζεται
στον ομιλητή, αλλ’ επεκτείνεται και στο γεγονός για το οποίο
αυτός ομιλεί.

Αυτό έδωσε αργότερα, την άνεση να προωθηθεί μια μηχανι-
στική κοινωνική αντίληψη για την Επανάσταση, που εκάλυψε
τον εθνικό και το θρησκευτικό της χαρακτήρα, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι στην Επανάσταση δεν αναγνωρίζουμε στοιχεία
κοινωνικής διαμαρτυρίας, ιδεολογικές τριβές, προσωπικές φι-
λοδοξίες, τοπικιστικούς ανταγωνισμούς και ξενικές επιρροές.

Χωρίς αυτά, άλλωστε, η Επανάσταση θα ήταν ορατόριο· πάν-
τως όχι επανάσταση. Κάθε επανάσταση είναι ένα σύνθετο
ιστορικό πρόβλημα, με πολλές παραμέτρους.

Αλλ’ ούτε οι πλέον ακραίοι κοινωνιστές (και ως χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα παίρνω τους Ζεύγο και Λαμπρινό), αμφι-
σβήτησαν την αξία και το μεγαλείο του επικού εκείνου Αγώνα.
Εσχάτως, όμως, εμφανίζονται - στηριζόμενοι από κόμματα και
ισχυρά συγκροτήματα Τύπου - οι λεγόμενοι “αποδομητές”
ιστορικοί, που αρνούνται όχι μόνον την αξία και τη σημασία αλ-
λά και αυτή τούτη την Επανάσταση. «Ποια επανάσταση;», διε-
ρωτώνται ιστοριολογούντες αρθρογράφοι, που οι πλείστοι κα-
τέχουν και πανεπιστημιακούς θώκους, και οι οποίοι επιχειρούν
να εμφανίσουν τον 10ετή πολυαίμακτο Αγώνα ως μία έκρηξη
βαρβαρότητας, ως ένα ξεχείλισμα αθλιότητας και αχρειότη-
τας, που ανέδειξε μόνον σφαλείς, δολοπλόκους και, φυσικά,
«εθνικιστές» αγωνιστές, που οι πλείστοι - έτι χείρον - ήσαν και
θρησκευόμενοι..!

Ασφαλώς, σ’ ένα τόσο μακροχρόνιο Αγώνα, μετά από μια πο-
λυαίωνη σκλαβιά, δεν ήσαν όλα φωτεινά. Υπήρξαν λαμπρά και
θλιβερά γεγονότα. Και τολμώ να πω ότι το “21” έχει πάμπολλες
“μαύρες τρύπες”. Αυτές όμως μεγεθύνθηκαν από την τοπικι-
στική ιστοριογραφία (υπενθυμίζω τη διάσταση Βλαχογιάννη -
Κανδηλώρου), για να μεγεθυνθεί η συμβολή μιας περιοχής
στον Αγώνα και να μειωθεί η συμβολή της άλλης. Κάποια επί-
σης εθνοφόρα στοιχεία, αναδεικνύουν τα “φαύλα”, που είναι
αναπόφευκτα σε κάθε επαναστατικό αγώνα και συγκαλύπτουν
τα “κρείττω”, δηλαδή μεγενθύνουν τις μελανές κηλίδες και
σβήνουν τις φωτεινές σελίδες. Έτσι αφήνεται το ‘21 να γίνει
λεία ληστών, λάφυρο επωνύμων εγκληματιών. Πρώτα το δο-
λοφόνησαν κάποιοι κενόδοξοι ιστορικοί και τώρα το οικειοποι-
ούνται Κουφοντιναίοι και Ξηροί. Ξεράναμε το ‘21. Που πρέπει να
ξαναβγάλει φύλλα και κλαδιά σαν το θρυλικό Κυπαρίσσι του
Μυστρά, για να ορθώσουμε κι εμείς σαν κυπαρίσσι το σκυμμέ-
νο κορμί στο οποίο εγκατοικεί μια στιμμένη ψυχή. Όχι πάντως
με τους χυμούς του ‘21. Από το ‘21 κληρονομιά πάνε να μεί-
νουν κάποιοι Νενέκοι!

Όπως στο παρελθόν ήμουν αντίθετος προς τον μονομερή
και τοπικιστικό ιστορισμό, είμαι και σήμερα σφόδρα αντίθετος
προς τη μειωτική ιστορία, που υποβαθμίζει τη σημασία των γε-
γονότων του χθες. Οι ιστορικοί κρίνουν αλλά δεν είναι κριτές
σαν τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές, που έργο τους κάνουν
το να μειώσουν τους πάντες και τα πάντα. Πολλοί σύγχρονοι
ιστορικοί-αφιλοσόφητοι παντελώς αλλά κομματικοποιημένοι
εμφανώς - απαιτούν από τους ανθρώπους του χθες - κι αυτό a
posteriori φυσικά - να είχαν πράξει οι προ 180 χρόνια δράσαν-
τες ό,τι μπορεί να είναι κομματική επιδίωξη των νεώτερων και-
ρών. Το λέγω ωμά: οι αγωνιστές του ‘21 ήσαν βέβαια επανα-
στάτες αλλ’ όχι τύπου Λένιν, Κόμπα (Στάλιν), Τρότσκυ, και γι’
αυτό δεν έπραξαν όσα έπραξε ή διέπραξε η τριανδρία αυτή. Για

το ότι όμως δεν το έπραξαν, δεν μπορεί να είναι μεμπτοί· ίσως
πρέπει να είναι επαινετοί. Συνεπώς, ό,τι ζητούμε και δεν βρί-
σκουμε στο παρόν, δεν μπορούμε να το απαιτούμε από το πα-
ρελθόν, διότι κάνουμε την ιστορία σκεύος κομματικής μαγειρι-
κής.

Σε ό,τι αφορά στο ΣΔ, βεβαίως έπρεπε να μελετηθούν νηφα-
λίως οι ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις η κοινωνική
διαπάλη, ο εσωτερικός αγώνες, οι προσωπικοί και τοπικοί αν-
ταγωνισμοί που οδήγησαν τον επαναστατημένο λαό στην αλ-
ληλοσφαγή, στον “οκρυόεντα επιδήμιο πόλεμο”, για να το πω
ομηρικά, όπου ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανατίθεται στην άτη,
την αλάστορα. Ούτε έπρεπε να αποκρύπτονται γεγονότα,
όπως γινόταν παλιά, όταν οι ουλές από τις ψυχές δεν είχαν
κλείσει ακόμη. Με μία προϋπόθεση, όμως: στη μίση του χθες
να μη μεταφέρουμε τα μίση του σήμερα, ούτε από το χθες να
μεταφέρουμε στο σήμερα τα μίση που έκαναν την ιστορική πο-
ρεία μας, πορεία προς το Γολγοθά χωρίς την εγγύηση μιας Ανα-
στάσεως.

Από τους λεγόμενους “εκγχρονιστές” παιδαγωγούς και ιστο-
ρικούς έχει διατυπωθεί - όχι εντελώς αβάσιμα - η κατηγορία ότι
η παλαιότερη ιστοριογραφία “έσταξε αίμα”. Αν μιλάμε για το
‘21, συμφωνώ και συμπληρώνω ότι - σύμφωνα με τον Σολωμό
- το αίμα αυτό ήταν “πλήθος αίμα ελληνικό”. Αυτό δεν πρέπει
να το αγνοούν τα σημερινά παιδιά, τα ειθσμένα στα σκληρά πο-
τά, διότι το αίμα που δεν χύνουν αυτά, είναι βέβαιο πως θα το
χύσουν τα δικά τους παιδιά. Τους πολέμους δεν τους διδάσκα-
με στο παρελθόν για τους επαναλαμβάνουμε, αλλά για να
τους αποφεύγουμε, ξέροντας πόσο κοστίζουν. Έτσι μόνον η
ιστορία γίνεται οδηγός προς το καλό και όχι προς τον όλεθρο.
Για τον ομιλούντα παγία αρχή σε κάθε ιστορική του συγγραφή
ήταν η φράση του Μακρυγιάννη: “Εγώ κρέας για εμφύλιο δεν
πουλώ”.

Και, όμως, είναι πολλοί σήμερα που με τις γραφές τους και
τις κραυγές τους πουλούν κρέας για νέα εμφύλιο που έχει ήδη
αρχίσει. Μακάρι στο μέλλον οι ιστορικοί να καταγράφουν πρά-
ξεις πολιτισμού, ηθικής και πνευματικής προαγωγής και όχι πο-
λέμιους. Προς το παρόν, δυστυχώς, όπως ορθώς το προέβλε-
ψε ο Θουκυδίδης, πόλεμοι - έστω και με οικονομική μορφή - θα
γίνονται, εφόσον η ανθρώπινη φύση θα παραμένει ίδια («έως
αν η αυτή φύσις ανθρώπων ή» - Γ’ 82,2).

Θα πρόσθετα ακόμη και κάτι που το θεωρώ βασικό στον πα-
ρόντα καιρό: δεν πρέπει να μικροποιούμε τους ανθρώπους που
έζησαν στο παρελθόν και οι οποίοι δημιούργησαν το δικό μας
παρόν (με ό,τι καλό ή κακό). Συχνά η μικροποίηση του χθες δεν
γίνεται από αντικειμενικότητα αλλά από σκοπιμότητα κρύβει τη
δική μας μικροβιότητα, τη δική μας ασημαντότητα. Το ότι κάποι-
ος είναι “βερέμης” (εθισικός), δεν σημαίνει πως είναι ισάξιος
του Καραϊσκάκη. Κάποιοι, λοιπόν, που δεν μπορούν να φθά-
σουν υψηλά, προσπαθούν να κατεβάσουν τους υψηλούς του
χθες στα χαμηλά και να τους φέρουν στο δικό τους νανικό ανά-
στημα. Αυτό γίνεται σήμερα εν ονόματι της “νέας διδακτικής” ή
εν ονόματι κάποιας νεφελώδους “αποδομητικής ιστορίας”, με
την οποία προσπαθούν να εξαλείψουν ό,τι ονομάσθηκε
“Έθνος” ή “Εθνικό” για να επικρατήσουν τα οράματα-φαντά-
σματα που ονομάζονται πολυφυλετισμός και πολυπολιτισμός.
Και αντί να αναδείξουν τα δικά τους πρότυπα - που δεν υπάρ-
χουν - προσπαθούν να μειώσουν ή να εξατμίσουν τα πρόσωπα
που δημιούργησαν το ‘21 και να ρίξουν στην καταπακτή της λή-
θης τα γεγονότα που συγκροτούν το ‘21. Έτσι στην καθ’ όλα
θεμιτή περιληπτική ιστορία, εμφανίζεται εσχάτως, και μάλιστα
ως διδακτική-σχολική, μια παραλειπτική ιστορία, που προσφέ-
ρει στα παιδιά πιάτα αμαθείας. Υπάρχουν σχολικές ιστορίες στις
οποίες οι αναγραφόμενοι αγωνιστές και πολιτικοί μόλις αρκούν
για να καταρτισθεί η σύνθεση μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης
χωρίς τους αναπληρωματικούς!

Όλα αυτά τα περίεργα, δεν ήλθαν τόσο ξαφνικά. Είναι απο-
κυήματα του περίφημου κινήματος, που κατά τη δεκαετία του
‘60, ονομάστηκε “αμφισβήτηση”. Έκφραση του αμφισβητι-
σμού στη χώρα μας ήταν η περίφημη “απομυθοποίηση” (το ορ-
θόν είναι “απομύθευση”), που όχι απλώς απογύμνωσε το χθες
από κάθε ένδυμα λαμπρότητος αλλά το έγδαρε, όπως έγδερ-
ναν οι δήμιοι του Αλή πασά τους κλεφαρματωλούς. Ο Κων/νος
Τσάτσος, το 1993, στο περιοδικό “Ευθύνη” είχε γράψει:

«Υποτιμώντας ή σπιλώνοντας μεγάλα ονόματα 

ή εξαιρετικά γεγονότα,

δεν απομυθοποιύμε το ‘21· το παραμορφώνουμε”.

Το 1821 έχει πολύ κακοπάθει κατά τα τελευταία χρόνια, από
κάποιους περίεργους “ανακαινιστές”, που είτε δεν το βλέπουν
και το αγνοούν, είτε το βλέπουν με ένα (ή και μισό) μάτι κι έτσι
φωτίζουν μέρος μόνον από την τεράστια έκτασή του. Άλλοι,
εφοδιασμένοι με τα “καπνογόνα” κάποιας ιδεολογίας ή ιδεολη-
ψίας, θολώνουν το ευρύ τοπίο και είναι αδύνατο να δει κανείς
με ευκρίνεια πρόσωπα και καταστάσεις. Και αυτό δημιουργεί
επικίνδυνες καταστάσεις με απροσμέτρητες προεκτάσεις. Στο
ίδιο κείμενο ο Κων/νος Τσάτσς, γράφει:

“Γι’ αυτό θολώνουν την αλήθεια και βλάπτουν την πατρίδα

εκείνοι που αποσιωπώντας είτε ανομήματα είτε κατορθώματα

και συνθλίβοντας πρόσωπα και πράξεις κάτω από την καλύ-

πτρα μιας μονόπλευρης έρευνας, επιχειρούν να δώσουν στα

γεγονότα του παρελθόντος, ερμηνείες που προσαρμόζονται

σε αμφισβητήσιμες πολιτικές επιδιώξεις του παρόντος”.

Ένας σωστός ιστορικός δεν απορρίπτει τις θεωρίες, αρκεί να
μην οδηγούν στην καταπακτή της λήθης τα πρόσωπα και τα γε-
γονότα. Οι θεωρίες προσφέρουν έναν κριτικό πλουραλισμό
στην ιστορική σκέψη, αρκεί να μην παραθεωρείται η χρυσή αρ-
χή του Λεοπόλδου φον Rance: να ξέρουμε τι στην πραγματικό-
τητα έγινε. Οι πολλές και κακοχωνεμένες θεωρίες έκαναν την
ιστορία να θυμίζει νεκρό που τρέχει πίσω από το φάντασμά
του. Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις, συχνά εξαχνώνονται μέ-
σα σε βιβλία θεωρητικώς βαρυγδουπικά, που μοιάζουν με βι-
βλία μαθηματικών χωρίς σύμβολα αριθμητικά. Δεν είναι κακό
να υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις και εκτιμήσεις. Πλούτος
είναι. Συχνά μάλιστα η διαφορά λειτουργεί συμπληρωματικά,
προσθετικά και όχι - εξάπαντος - ανταγωνιστικά.

Ζήσαμε, όσοι μετά την μεταπολίτευση είχαμε διδακτική επα-
φή με τους νέους, καταστάσεις τραγελαφικές. Τα παιδιά, βομ-
βαρδιζόμενα συνεχώς από θεωρίες εμπορευόμενες από έναν
ρηχό κομματικό ιστορισμό, μιλούσαν, αναφερόμενα στο ‘21,
για κοινωνική επανάσταση, απορρίπτοντας το εθνική, χωρίς να
γνωρίζουν τι έγινε, πώς έγινε και από ποιους έγινε. Και παρά την
έξαρση των κοινωνιολογικών και οικονομικών σπουδών αγνο-
ούσαν ότι μια εθνική επανάσταση εμπεριέχει και το κοινωνικό
και το οικονομικό στοιχείο. Δεν συμβαίνει, όμως, και το αντίθε-
το.

Αλλ’ ο κίνδυνος σήμερα είναι διαφορετικός. Ξένοι και Έλλη-
νες - τουλάχιστον κατά την ταυτότητα - ιστορικοί (συνήθως
κομματοδίαιτοι ή κρατικοδίαιτοι) δεν ομιλούν πια για εθνική αλ-
λά για εθνικιστική επανάσταση. Παρόλο που γνωρίζουν το πό-
ση αρνητική φόρτιση έχει ο όρος αυτός. Οι εκπρόσωποι μάλι-
στα της λεγόμενης “αποδομητικής ιστορίας” αφήνουν άμεσα
και έμμεσα να υπονοηθεί το πόσο κακό εκάμαμεν εμείς οι Έλ-
ληνες, επειδή αποσπασθήκαμε από τη θερμή αγκαλιά της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επειδή δημιουργήσαμε μαζί με
τους Σέρβους τις πρώτες ρωγμές στο οικοδόμημα που εξα-
σφάλιζε η Οθωμανική Concordia, δηλαδή η συγκαρδίωση την
οποία προσέφερε η μεγαθυμία του Πατισάχ!

Όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και χρόνια στην παιδεία μας,
υπηρετούν ένα σκοπό - που πολλοί τον θεωρούν υψηλό - αλλ’
οι εχέφρονες τον θεωρούν ευτελή και καθόλου ιερό: διότι επι-
διώκεται να δημιουργηθεί ένα μαζοποιημένο πλήθος εκπρο-
σώπων ατόμων χωρίς συνέχεια γλωσσική και πνευματική, χω-
ρίς συνείδηση ιστορικής αποστολής. Και αυτό ως ένα μεγάλο
βαθμό υπηρετείται από τη λιπόσαρκη ιστοριομάθεια των νέων.
Έτσι, αναισχύντως, υποστηρίζεται εσχάτως ότι η ανθρώπινη
ζύμη που δημιούργησε το 1821, δεν είχε ιθαγενή εθνικά προσ-
διοριστικά στοιχεία και ότι προέκυψε από τις εκσπερματώσεις
των ιδεών του Διαφωτισμού και γι’ αυτό έλαβε μια ευρωπαΐ-
ζουσα ελληνομορφία. Δεν αγνοώ, ούτε αμφισβητώ, τις επι-
δράσεις οθνείων στοιχείων, που, άλλωστε, ήσαν παλαιότερα
του Διαφωτισμού. Αλλά δεν υποτιμώ τον καθοριστικό ρόλο του
ενθαδικού, του ιθαγενούς, του τοπικού. Έλληνες υπήρχαν και
επί Βυζαντίου και επί Τουρκοκρατίας, χωρίς οι πλείστοι να το ξέ-
ρουν ότι είναι Έλληνες. Το ρόδο, όπως γράφει ξένος συγγρα-
φέας, δεν παύει να είναι ρόδο, έστω κι αν δεν ξέρει το όνομά
του. Ένας άλλος διάσημος συγγραφέας, ο Samuel Butler
(1835-1902) στο μυθιστόρημα «Κοινή ανθρώπινη μοίρα» έχει
γράψει: «Είμαστε σαν τις μέρες και οι γονείς μας είναι το χθες».

Ας μην πετροβολούμε αυτούς τους γονείς. Αν πρέπει να
ντρεπόμαστε για κάτι, αυτό δεν είναι το ‘21. Είναι το θλιβερό
παρόν, όπου η νεολαία δεν βαφτίζεται στα ιερά νάματά του αλ-
λά στα λύμματα του μηδενισμού, της θολοκουλτούρας και της
εύκολης προσαρμογής στα κελεύσματα της υποταγής. Πολλοί
φοβούνται την ιστορία του ‘21. Διότι είναι μαγικός καθρέφτης.
Κι εκεί βλέπεις ότι οι Τούρκοι είχαν ραγιάδες και γενιτσάρους -
δεν είχαν όμως παράδοση ραγιαδισμού και γενιτσαρισμού. Οι
Έλληνες είχαν και δυστυχώς τη συνεχίζουν. Ειλικρινά ποτέ δεν
φοβήθηκα τον εξωτερικό τουρκισμό, ό,τι λογής κι αν ήταν αυ-
τός. Πάντα φοβάμαι τον εσωτερικό νεοτουρκισμό. Γι’ αυτό σ’
αυτό τον δύσκολο καιρό όπου η αλλοτρίωση της εθνικής συ-
νειδήσεως είναι καθημερινή και ζώσα πραγματικότητα επιτρέ-
ψατέ μου να πω ότι το ‘21 έχει πολύ πληγωθεί. Πρέπει να κλεί-
σουμε τις δικές του πληγές για να κλείσουν και οι δικές μας - οι
τωρινές - πληγές. Πληγώνοντας το παρελθόν πληγώνουμε και
το μέλλον.

Και επειδή θεωρώ ότι το ‘21 είναι το άσβηστο καντήλι στο
άλλο εικόνισμα της πατρίδος μας, επιτρέψατέ μου να κλείσω
την ομιλία μου προσευχητικά, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυ-
σμένεια των καιρών, με τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη από
το ανυπέρβλητο «Άξιον εστι»:

«Βοηθειά και σκέπη μας, Άη Μιαούλη!

Βοηθειά και σκέπη μας, Άη Κανάρη!

Βοηθειά και σκέπη μας, Άη Μαντώ!»

Κυρίες και Κύριοι, σας ευχαριστώ και εύχομαι η νέα γενιά να
ζει με παλληκαριάς καημό για να δημιουργεί στην ιστορία του

μέλλοντος, νέες σελίδες λεβεντιάς · όχι κακομοιριάς. Σελίδες
ηρωισμού και όχι ξεπεσμού. Το ‘21 μπορεί να κάνει τα παιδιά να
ζουν με ολόδροσα ιδανικά και όχι να ζουν με δανεικά!

Εκφωνηθής λόγος στο Πολεμικό Μουσείο στις 23/3/2014

Γράφει ο 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ

Ιστορικός - Συγγραφέας
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Ανακοινώσεις

Σε  μια σεμνή, αλλά συγκινησιακά φορτισμένη τελετή και
σε συνδυασμό με την κοπή της Βασιλόπιτας για το 2014, ο
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως
1963 στη ΛΑΕΔ την 18η Ιανουαρίου 2014, τίμησε τους συμ-
μαθητές που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στην μαρτυρική
Μεγαλόνησο από το 1964 μέχρι το 1974. Η τιμητική διάκριση
συνίστατο στην απονομή ειδικά προς τούτο φιλοτεχνηθείσης
Πλακέτας. Η τελετή άρχισε με την ανάγνωση του σχετικού
με την απονομή αποσπάσματος του Πρακτικού του ΔΣ του
Συνδέσμου, που είχε όπως παρακάτω: ««……….Η Γ.Σ του
Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ 1963
της  24-11-12 απεφάσισε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
« Συζητήθηκε η πρόταση του συμμαθητού μας Νικολάου

Δημητρίου για απονομή τιμητικής διακρίσεως στους συμ-

μαθητές μας, που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις

στην Κύπρο από την έξοδό μας από την Σχολή μέχρι το

1974. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αποφασίσθηκε να

υλοποιηθεί κατά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση».

Σε υλοποίηση της αποφάσεως αυτής αποφασίσθηκε όπως
οι συμμαθητές που συμμετείχαν στις κατά καιρούς επιχει-
ρήσεις στη Κύπρο τιμηθούν με  την  απονομή ειδικά προς
τούτο σχεδιασθησομένης πλακέτας. Ως βάση για την επιλογή
των προς βράβευση συμμαθητών θα αποτελέσει η υπ’αρίθμ.
84/2002 ΕΔ του ΓΕΣ περί: « Απονομής πολεμικών Μεταλλείων
στους συμμετασχόντας στις Επιχειρήσεις στην Κύπρο Αξιω-

ματικών…», αλλά και προσωπική έρευνα των μελών του ΔΣ
του Συνδέσμου».

Ακολούθησε η απονομή των τιμητικών διακρίσεων  στους
παρακάτω Αξιωματικούς κατά περίοδο επιχειρήσεων, με
τους βαθμούς που έφεραν κατά την περίοδο που συμμετείχαν
στις επιχειρήσεις:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΤΟΥΣ 1964
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΠΖ)   ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΜΧ)  ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΜΧ)  ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΠΖ)  ΠΑΥΛΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΜΧ)  ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΜΧ)  ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΜΧ)  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ(ΠΖ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1974.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 14 ΝΟΕ. ΕΩΣ 17 ΝΟΕ. 1967
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΒ)   ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)   ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ) ΡΑΜΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ) ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΙΛΑΡΧΟΣ(ΤΘ)  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΒ)   ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ   20 ΙΟΥΛ.ΕΩΣ 20 ΑΥΓ 1974 
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΑΞΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΗΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΒ)       ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΒ)       ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΠΡΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΧΑΓΟΣ (ΣΤΡ)      ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΟΧΑΓΟΣ (ΠΖ)       ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Κατά τη διάρκεια της απονομής των τιμητικών διακρίσεων
αρκετοί συμμαθητές έλαβαν το λόγο, είτε για να ευχαρι-
στήσουν το ΔΣ για την τιμητική διάκριση που τους έγινε,
είτε για να μεταφέρουν τις προσωπικές εμπειρίες τους

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τις αγωνίες για την
τύχη των οικογενειών, για την πορεία του Κυπριακού, αλλά
και τις ταλαιπωρίες που αρκετοί από αυτούς υπέστησαν
κατά ή μετά τις επιχειρήσεις. Οι αφηγήσεις αυτές φόρτισαν
συγκινησιακά το ακροατήριο, το οποίο με το χειροκρότημά
του εξέφρασε τον   θαυμασμό και την εκτίμησή του σε αυ-
τούς, αλλά και σε όσους εκ των συμμαθητών συμμετείχαν
στις επιχειρήσεις. 

Η τελετή έκλεισε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βα-
σιλόπιτας, την οποία ευλόγησε ο πατήρ Γαβριήλ, εφημέριος
του ΙΝ Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης. 

ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ
Τάξεως 1963 ευχαριστεί την ΕΑΑΣ, για την ακόμα μια φορά
φιλοξενία εκδηλώσεών του από τις στήλες της εγκρίτου
Εθνικής Ηχούς και εύχεται σε όλους τους συναδέλφους
Καλή και Ευλογημένη Χρονιά για όλους και για την Πατρίδα
μας.

Η ΤΑΞΗ ΣΣΕ 1963 ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ   
Για τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις στην Κύπρο(1964-1967-1974)

Κέντρα Παραθερισμού
Επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος και η χρήση των εγκατα-

στάσεων (όχι παραθερισμός) όλων των Κέντρων Παραθερι-
σμού των ΕΔ [Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας
(ΚΑΑΥ) του Στρατού Ξηράς - Θέρετρα Αναψυχής (ΘΑΝ) του
Πολεμικού Ναυτικού - Κέντρα Ετοιμότητας και Διασποράς
Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας], εφόσον
στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τη
διοικητικό διαίρεση της Χώρας [(β) σχετικό], δεν υφίσταται
παραθεριστικό κέντρο του αντίστοιχου Κλάδου, στο παρα-
κάτω προσωπικό:

(α) Στα εν ενεργεία (ε.ε.) Στελέχη του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ.
(β) Στα μέλη των οικογενειών τους και για το χρονικό διά-

στημα ο/η δικαιούχος ε.ε. στρατιωτικός ή ο/η σύζυγος αυ-
τού, βρίσκεται εν ζωή, όπως παρακάτω:

(1) Στα εξαρτώμενα μέλη τους (πριν την 1-1-2014
προστατευόμενα) όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 11
του (δ) σχετικού, ως εξής:

α/ Ο/η σύζυγος.
β/ Τα τέκνα του δικαιούχου ε.ε. Στελέχους, που εί-

ναι άγαμα όπως παρακάτω:
1/ Ανήλικα έως 18 ετών.
2/ Ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές

ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κα-

τάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα
στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία.

(γ) Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής
ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι
άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:

1/ Τέκνα του φορολογούμενου ε.ε. Στελέχους.
2/ Αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
3/ Ανιόντες των δύο συζύγων.
4/ Ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν

έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή
τον/τη σύζυγο.

(2) Στα ενήλικα τέκνα τους, ηλικίας άνω των 25 ετών,
ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης που δεν είναι
εξαρτώμενα μέλη του ε.ε. δικαιούχου Στελέχους.

(3) Ειδικότερα για τα ΚΑΑΥ του ΣΞ η είσοδος των ε.ε. Στε-
λεχών των λοιπών Κλάδων και των παραπάνω μελών των
οικογενειών τους, δεν επιτρέπεται το Σάββατο και την Κυ-
ριακή κατά την περίοδο αιχμής, από 01 Ιουλ. έως και 15 Αυγ.
εκάστου έτους, λόγω εξάντλησης των υπαρχόντων υποδο-
μών.
Κέντρα Εφοδιασμού των ΕΔ

Επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος σε όλα τα Κέντρα Εφο-

διασμού των  ΕΔ [Στρατιωτικά Πρατή-
ρια και ΕΚΕΜΣ του Στρατού Ξηράς -
Προμηθευτικός Οργανισμός του Πολε-
μικού Ναυτικού (ΠΟΝ) - Συγκρότημα Εξυπηρέτησης της Πο-
λεμικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ)], σε όλα τα τέκνα του στρατιω-
τικού προσωπικού (ε.ε. και ε.α.) ανεξαρτήτως ηλικίας και οι-
κογενειακής κατάστασης, για όσο χρονικό διάστημα ο/η δι-
καιούχος στρατιωτικός ή ο/η σύζυγος αυτούς, βρίσκεται εν
ζωή.

γ. Η δυνατότητα εισόδου του παραπάνω προσωπικού
ισχύει και μεμονωμένα, χωρίς την απαραίτητη συνοδεία ή
παρουσία του δικαιούχου ε.ε. ή ε.α. Στελέχους.

δ. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά εισόδου για τις παρα-
πάνω κατηγορίες προσωπικού, καθορίζονται όλα τα επίση-
μα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας και των τριών Κλάδων των
ΕΔ, που φέρουν στρογγυλή σφραγίδα Μονάδος - Υπηρε-
σίας - Σχηματισμού, όπως π.χ. υπηρεσιακές ταυτότητες,
ταυτότητες ΕΑΑΣ, κάρτες εισόδου στα ΚΑΑΥ - Θέρετρα κα-
θώς οι αντίστοιχες για τα Στρατιωτικά Πρατήρια - ΕΚΕΜΣ -
ΠΟΝ - ΣΕΠΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΕΝΔΗΣ/Φ.440/7/240993/Σ.403/Αθήνα 12 Μαρτίου 2014
Ποιοι δικαιούνται εισόδου στα ΚΑΑΥ και τα Στρατιωτικά Πρατήρια:

ΕΚΟΕΜΣ
Φ.950/32/627/Σ.875/ΑΘΗΝΑ 19 Μαρτίου 2014

Το ΕΚΟΕΜΣ με την συνδρομή της Δνσεως Πληροφορικής του ΓΕΣ ανέπτυξε διαδι-
κτυακή εφαρμογή στην οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του ΓΕΣ μέσω της οποίας
οι δικαιούχοι ΕΚΟΕΜΣ μπορούν να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις τους για την υποβολή
φορολογικής δηλώσεως.

Η δ/νση το ιστότοπου είναι: www.bebeosis.army.gr/imager/manual_ekoems.pdf

ΕΙΠΑΝ
Το 2014 βγαίνουμε στις αγορές.

Μερικοί μας ρωτάνε: 
Πότε θα βγούμε στις λαϊκές αγο-

ρες;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 401 ΓΣΝΑ
Θέλω να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες

μου στην ομάδα της νευροχειρουργικής κλινικής του 401
ΓΣΝΑ υπό τον κ. ΣΑΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ και ειδικά στους νευρο-
χειρουργό ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και αναισθησιολόγο
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ: α) Για την τέλεια επιστημονική τους κα-
τάρτιση, β) για το Ιπποκράτειο ήθος τους και γ) για την αποτε-
λεσματικότητα των αόκνων προσπαθειών τους, ως πολίτες
αισθανόμαστε ασφαλείς και σίγουροι για το μέλλον της πα-
τρίδας μας, η οποία δύναται να σεμνύνεται γιατί διαθέτει πα-
ρόμοια πρότυπα.ΕΥΓΕ ΚΥΡΙΟΙ

Αντιπλοίαρχος ε.α. Αρχοντάκης Κων/νος

ΧΙΟΥΜΟΡ



EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 201418άρθρα

Το Θρυλικό Ύψωμα 731 - Αφιέρωμα στους Πολεμιστές

Εκεί, Βόρεια του κόμβου Κλεισούρας (Β.Ήπειρος) και σε
μικρή απόσταση, σε ένα στενό κοίλωμα, όπου διαρρέει

ο Ντέσνιτσα, παραπόταμος του ελληνικού Αώου και πα-
ράλληλά διέρχεται η παλιά οδική αρτηρία προς Βεράτιο,
εκεί ανάμεσα στους ορεινούς όγκους Τρεμπέσινα-Τομόρι
οψώνεται το ύψωμα 731, που φράσσει αυτή τη διάβαση σε
στρατεύματα που θα επιχειρούσαν να κινηθούν προς Νότο,
προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόμβο και στη συνέχεια
να ξεχυθούν προς την ελληνοαλβανική μεθόριο, με κατεύ-
θυνση τα Ιωάννινα. 

Το μικρό αυτό βουνό, γνωστό ως ύψωμα 731 από το
υψόμετρο που είχε, έμελε να αναδείξει τιτάνες και ήρωες
ισάξιους των Μαραθωνομάχων, των Σαλαμινομάχων, των
μαχητών του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και του Κολοκοτρώνη
στα Δερβενάκια.

Οι τιτάνες και ήρωες του υψώματος ήταν όλοι στρατιώτες
της Ιης Μεραρχίας Λαρίσης, της επονομαζόμενης «Σιδηράς
Μεραρχίας» και από παλαιότερους αγώνες, του Στρατηγού
Β. Βραχνού.

Αυτούς τους στρατιώτες θέλησαν να τιμήσουν οι συγκεν-
τρωθέντες στο Πολεμικό Μουσείο την 12-3-2014, συμβολική
ημερομηνία αφού πριν από 73 χρόνια (λίγο πριν και λίγο
μετά την 12η Μαρτίου, στο αναφερόμενο ύψωμα εκτυλίχ-

θηκαν γεγονότα άφθαστου μεγαλείου, ηρωισμού, γενναι-
ότητας και αυτοθυσίας.

Την πρωτοβουλία και  επιμέλεια της εκδηλώσεως είχε ο
σύνδεσμος συγγενών πεσόντων του Βορειοηπειρωτικού
έπους, με πρόεδρο τον βουλευτή Αντιστράτηγο Α. Μπουλούκο
και επίτιμο πρόεδρο τον υπουργό  Γ. Σούρλα –  Συντονιστής
ήταν ο δημοσιογράφος Γ. Παπαδάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : Ο υπουργός
Εθνικής Αμύνης Δ. Αβραμόπουλος, οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ,
ΓΕΝ, ΓΕΑ, Στρατηγός Μ. Κωσταράκος, Αντιστρατηγος Χ. Μα-
νωλάς, Αντιναύαρχος Ε. Αποστολάκης, Αντιπτέραρχος Ε.
Τουρνάς, αντιπροσωπείες από τους τρεις κλάδους ΕΔ, ο ετ.
Α\ΓΕΣ τ. ΥΕΘΑ Στρατηγός Φ.Φράγκος από το ΔΣ της ΕΑΑΣ ο
πρόεδρος Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος μετά της συμ-
βούλου Ιωάννας Μπενάκη και άλλων μελών της Ενώσεως,
σπουδαστές ΣΣΕ, Δοκίμων και Ικάρων, ομάδα νέων φερόντων
στρατιωτικές στολές και οπλισμό 1940, το χορευτικό συγ-
κρότημα του δήμου Δερβιτσάνης ΒΗ, μέλη του συνδέσμου

και συγγενείς των πεσόντων καθώς και πολλοί φίλοι των
Ένοπλων μας δυνάμεων.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από τον υπουργό
Εθνικής Αμύνης, προσφωνήσεις από τον πρόεδρο και επίτιμο
πρόεδρο του Συνδέσμου συγγενών των πεσόντων, κεντρική
ομιλία από τον Αντισυνταγματάρχη της ΔΙΣ/ΓΕΣ Π. Σπυρόπουλο

και μουσικοχορευτική παράσταση.
Κυρίαρχη ιδέα της εκδηλώσεως ήταν η απότιση φόρου

τιμής προς τους πεσόντες ήρωες και η παρουσίαση ενεργειών
για την έρευνα, εντοπισμό, περισυλλογή, ευπρεπισμό των
οστών των πεσόντων σε ευπρεπές κοιμητήριο. Υπόψιν ότι
μέχρι τώρα με ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και
του ΥΕΘΑ Ελλάδος, έχει ανακαινισθεί το κοιμητήριο Βουλια-
ράτων, έχει κατασκευασθεί ένα δεύτερο στην Κλεισούρα
και αναμένεται η κατασκευή τρίτου στην Κορυτσά.

Στον χαιρετισμό ο κ. Αβραμόπουλος αφού συνεχάρη
τους διοργανωτές της εκδηλώσεως αναφέρθηκε στις δια-
δοχικές ενέργειες για το θέμα , με τελευταία την απόσπαση
δηλώσεως από τον ομόλογό του της γείτονας χώρας ότι
«το έργο θα ολοκληρωθεί» 

Ο κ. Μπουλούκος και ο κ. Σούρλας μίλησαν με το ίδιο
πνεύμα για το έργο που ξεκίνησε την δεκαετία 1990 με την
πτώση των συρματοπλεγμάτων στην Αλβανία. Ο κ. Μπου-
λούκος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ηρωική δράση του
πατέρα του από τις πρώτες ώρες του πολέμου στις πρώτες
γραμμές πυρός μέχρι 10 Ιανουαρίου 1941 που έπεσε
ηρωικώς μαχόμενος στα στενά της Κλεισούρας. Ο κ. Σούρλας
είπε «η σημερινή εκδήλωση γίνεται αποκλειστικά για την
Ελλάδα χωρίς οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα». Ο κεντρικός
ομιλητής Ανχης Π. Σπυρόπουλος, έκανε σύντομη αναδρομή
της Ιταλικής επιθέσεως και στην αναχαίτιση αυτής στο
Καλπάκι από την VΙΙΙ Μεραρχία του Στρατηγού Κατσιμήτρου,
στην προέλαση του Στρατού μας στην Β. Ήπειρο  από 14-
11-1940 και την απελευθέρωση εδαφών βάθους 60-80 χι-
λιομέτρων, στην ανακοπή της προελάσεως λόγω ισχυρού
χειμώνα και την λήψη αμυντικής διατάξεως στην γραμμή
που περιλαμβάνει και το θρυλικό ύψωμα 731.

Στην συνέχεια ο διακεκριμένος ομιλητής με την βοήθεια
φωτεινών διαφανειών μίλησε με έμφαση για την λεγόμενη
εαρινή ιταλική επίθεση (Prima veta), παρουσία του ιδίου
του Μουσολίνι, στις εναλλασσόμενες φάσεις, μέρα προς
μέρα όπως π.χ. για την πρώτη ημέρα 9 Μαρτίου που το
υψ.731 δέχτηκε τρεις διαδοχικές επιθέσεις, έκανε σύντομη
περιγραφή ορισμένων στιγμιότυπων (σκηνών) πράξεων αυ-

τοθυσίας και αγώνος, εκ του συστάδην από τους υπερασπιστές
του υψώματος, παρουσιάζοντας ιδιόχειρα ντοκουμέντα, από
την πρώτη γραμμή, διευθυνόντων του αγώνα ιεραρχικώς
προϊσταμένων διοικητών π.χ. «Επί των κατεχόμενων θέσεων
θα αμυνθώμεν μέχρις εσχάτων.» «Ουδείς θα κινηθεί προς
τα πίσω».

Ο έγκριτος ομιλητής παρουσίασε δύο «ντοκιμαντέρ» το
ένα από τη αναχώρηση των επιστράτων «με το χαμόγελο
στα χείλη» εν μέσω του παραληρούντος από ενθουσιασμό
πλήθους, και το άλλο με εικόνες από την πρώτη γραμμή και
βεβαίως και από το αντίπαλο στρατόπεδο με τον Μουσολίνι
αγωνιούντα για την εξέλιξη των επιχειρήσεων και αποχω-
ρούντα την 21-3-1941 βρίζοντας του στρατηγούς του. 

Ο κ. Σπυρόπουλος εξήρε την αποφασιστικότητα, την καρ-
τερία, την αντοχή των υπερασπιστών του υψώματος, που
παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις των Ιταλών επί 15 μέρες ,
τελικά το ύψωμα έμεινε σε ελληνικά χέρια για να πληρωθεί
το ρηθέν υπό Τσώρτσιλ λέγοντος «Οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες».

Το 50 μελές καλλιτεχνικό συγκρότημα του Δήμου Δερβι-
τσάνης αποτελούμενο από τρεις Ομάδες – Ορχήστρα λαϊκών
οργάνων, πολυφωνικό ενηλίκων και χορευτικό από μαθητές
και μαθήτριες Λυκείου – Γυμνασίου του αναφερόμενου
Δήμου, που εντυπωσίασε με τη χάρη, ομορφιά και κίνηση

στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Οι απαγγελίες
και οι χοροί υπερεκχείλιζαν Ελλάδα.

Προσθέτουμε εδώ, ότι ο Χίτλερ, προκειμένου να απαλύνει
το καταρακωμένο ηθικό του Μουσολίνι, διέταξε το 1943
την σύλληψη 6 ανωτάτων Ελλήνων Αξιωματικών, τον Αρχι-
στράτηγο Παπάγο, και τους Στρατηγούς Μπακόπουλο,
Πίτσικα, Δέδε, Κοσμά και χωριστά τους τον Διοικητή της Ι
Μεραρχίας Στρατηγό Β. Βραχνό, με την κατηγορία ότι ήταν
ιδρυτικά μέλη της απελευθερωτικής Οργανώσεως «Στρα-
τιωτική Ιεραρχία» και τον εγκλεισμό τους στο Στρατόπεδο
Νταχάου και σε άλλα επί διετία.

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι είναι απίθανο εάν το κατά-
μεστο από κόσμο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου
γνώρισε τα τελευταία χρόνια άλλες στιγμές ελληνικής υπε-
ρηφάνειας και εθνικής ανατάσεως σαν τις στιγμές που
βίωσε το βράδυ της συγκεκριμένης εκδηλώσεως.

Υπτγος Ι. Δάφνης

1. Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι την Τρίτη 1 Απρ. 2014, εκδικάστηκε
στο Τριμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η αγωγή της «PICAR» κατά του Μ.Τ.Σ. σύμφωνα με
την οποία ζητά:

«Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας με την ακόλουθη ιεράρχηση των αιτημάτων αυ-
τής σε κύριο και επικουρικά.

Να αναγνωριστεί το δικαίωμα της εταιρείας μας να καταγγείλει αζημίως, για σπουδαίο
λόγο, την επίδικη σύμβαση και να αναγνωριστεί ότι μετά την καταγγελία για σπουδαίο
λόγο δε θα οφείλονται προς το αντίδικο τα ποσά των εγγυητικών επιστολών, που ανα-
φέρονται στη σελίδασ 11 της υπό κρίση αγωγής μας, άλλως επικουρικά.

Να αναγνωρισθεί ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 388
ΑΚ, άλλως επικουρικά του άρθρου 288 ΑΚ και να μειωθεί το μίσθωμα για το χρονικό διά-
στημα από 1-1-2014 έως και 31-12-2015 κατά ποσοστο 35%, και μάλιστα όχι επί του
συμβατικά προβλεπόμενου μισθώματος, αλλά επί του μισθώματος, όπως αυτό διαμορ-
φώθηκε την 31-12-2013, μετά την μείωση αυτού, δυνάμει του από 23-05-2012 ιδιωτι-
κού συμφωνητικού.

Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα του όρου περί αναπροσαρμογής του ελάχιστου ετήσι-
ου οικονομικού ανταλλάγματος, κατά το έτος 2016 κατά ποσοστό 156,44% ως καταδυ-
ναστευτικού κατ’ άρθρο 179 ΑΚ, περίπτωση πρώτη, άλλως επικουρικά κατ’ άρθρα 178,

281 ΑΚ, άλλως επικουρικότερα.
Να αναγνωρισθεί ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 388

ΑΚ, άλλως επικουρικά του άρθρου 288 ΑΚ και αναπροσαρμογής - μείωσης του ποσοστού
της ως άνω ρήτρας αναπροσαρμογής από το ποσοστό του 156,44% στο προσήκον μέ-
τρο ήτοι 4% ετησίως και για το μίσθωμα του έτους 2016.

Να μειωθεί κατά ποσοστό 35% επίσης, το ποσό των εγγυητικών επιστολών, λόγω του
τεράστιου κόστους διατήρησης αυτών σε ισχύ.

Να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης της εται-
ρείας μας».

2. Η Ε.Α.Α.Σ., παρά την σταθερή επιθυμία της να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, προ-
κειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των Μελών της, για διάφορους λόγους δεν
κατάφερε στην παρούσα φάση, να παρέμβει στην δίκη.

3. Ύστερα από προσωπική επικοινωνία του ΥΦ.ΕΘ.Α. κ. Δαβάκη με τον Πρόεδρο της
Ε.Α.Α.Σ., είχαμε την διαβεβαίωση ότι θα παρασχεθούν στην Ένωση, σε εύθετο χρόνο,
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να παρέμβει στα επόμενα στάδια μέσω Νομικού Εκ-
προσώπου της.

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ “PICAR” ΚΑΤΑ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ.

(Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου συγγενών πεσόντων Βορειοηπειρωτικού έπους)

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σε αναμνηστική φωτογραφία με ιδιώτες

που φορούσαν στολές οι Έλληνες σταρτιώτες το 1940

Κατάμεστο και πάλι το Πολεμικό Μουσείο

Νεαρές Βορειοηπειρώτισσες από τη Δερβιτσάνη χορεύουν

παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου
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Θέματα

Αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών και λοιπών φορέων,

Γενναίοι και σεβαστοί μου, Στρατηγέ
κ. Κόρκα που είσθε η ζωντανή ιστορία
της περιόδου 1946-49 και κ. Παπα-
κωνσταντίνου, μοναδικέ επιζήσαντα της Μάχης του Λιτοχώ-
ρου,

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,ευλαβείς προσκυνητές των αθανάτων

νεκρών ,υπερασπιστών του Σ.Χ.Λιτοχώρου.
Ως Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ,αισθάνομαι εξαιρετική τιμή και

υπερηφάνεια,γιατί με το μέλος του Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ τον Αντγο κ.
Παρασκευόπουλο Η, αλλά και τους προέδρους και μέλη των
παραρτημάτων μας από, την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα,την
Μαγνησία, τα Τρίκαλα,την Καρδίτσα, την Καβάλα,την Πρέβεζα,
τις Σέρρες και την Δράμα, είμαστε ανάμεσά σας, προκειμένου
να αποδώσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης
στους ηρωικούς υπερασπιστές του Σ. Χ. Λιτοχώρου, οι οποίοι
την παραμονή των Εθνικών εκλογών της 31ης Μαρ.1946, δέχ-
θηκαν άνανδρη και ύπουλη επίθεση από ομάδες κομμουνιστο-
συμμοριτών ( Κ\Σ). Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου
της ΕΑΑΣ του Αντγου κ.Μαυροδόπουλου, ο οποίος για λόγους
ανώτερους της θελήσεώς του δεν παρευρίσκεται.

Η ΕΑΑΣ,η οποία εκπροσωπεί και τους εν αποστρατεία Αξκούς
της Ηρωικής Χωροφυλακής αλλά και της ΕΛ.ΑΣ είναι παρούσα,
πέρα και έξω από κάθε σκοπιμότητα και θα είναι πάντοτε πα-
ρούσα προκειμένου να αποδίδει τα ελάχιστα σ’αυτούς που
θυσιάστηκαν, υπέρ βωμών και εστιών. Εν προκειμένω είναι
εδώ  για να αποτίσει φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους
είκοσι υπερασπιστές του Σ.Χ.Λιτοχώρου,οι οποίοι αγωνίστηκαν

και θυσιάστηκαν,ως άλλοι 300 του ΛΕΩΝΙΑ,της ‘’κείνων ρήμασι
πειθόμενοι’’

Στρατηγέ, Κυρίες και Κύριοι,
Το ιστορικό της Μάχης του Λιτοχώρου θα σας αναπτυχθεί

από τον προς τούτο ορισθέντα ομιλητή,θα ήθελα όμως
δι’ολίγων να θυμηθούμε την πολιτικοστρατιωτική κατάσταση
και πως φθάσαμε ως εδώ.Μετά τα Δεκεμβριανά του 1944 και
κατόπιν συνεχών διαπραματεύσεων, υπογράφτηκε η συμφωνία
της Βάρκιζας στις 12 Φεβ. 1945, σύμφωνα με την οποία έπρε-
πε:

1.Τα ένοπλα τμήματα μεταξύ των οποίων και ο ΕΛΑΣ
(ένοπλο τμήμα του Κ.Κ.Ε.), να αποστρατευτούν και να παρα-
δώσουν τον οπλισμό τους.

2.Εντός μικρού χρονικού διαστήματος,να προκηρυχθούν
εκλογές για την ομαλοποίηση της καταστάσεως.

Εν τω μεταξύ από τον Ιανουάριο του 1945 είχε
οριστεί ως κοινής αποδοχής Πρωθυπουργός ο Νικόλαος
Πλαστήρας.

Σε εφαρμογή της συμφωνίας της Βάρκιζας, ο ΕΛΑΣ
άρχισε την αποστράτευση των μαχητών του και την πα-
ράδοση του οπλισμού του, διαπιστώθηκε όμως ότι
μεγάλο μέρος του βαρέως οπλισμού του αντί να παρα-
δοθεί, προωθείτο σε επίκαιρες θέσεις, επίσης σημαντικά
στελέχη του ΕΛΑΣ δεν αποστρατεύτηκαν, γιατί η ηγεσία
του Κ.Κ.Ε. ήθελε την συνέχιση του ένοπλου αγώνα με
απώτερο σκοπό την δια των όπλων κατάληψη της εξου-
σίας.Οι εκλογές προκηρύχτηκαν για την 31 Μαρ.1946,συμ-
φωνούντος του Κ.Κ.Ε. πλήν όμως στη συνέχεια υπανα-
χώρησε με το πρόσχημα της νόθευσης του φρονήματος.
Εδώ στο Λιτόχωρο θα λειτουργούσε εκλογικό τμήμα.Στο
εκλ. τμήμα Λιτοχώρου διατέθηκαν για την ομαλή διεξα-
γωγή  της ψηφοφορίας και την τήρηση της τάξεως από
τον Σ.Ξ. 10 οπλίτες και ένας Ανθλγός, οι οποίοι στρατο-
πέδευσαν στον Σ.Χ.Λιτοχώρου. Η Δύναμη του σταθμού
ήταν ένας Ανθστής και 8 χωροφύλακες και ενώ τα πάντα
ήταν έτοιμα τα μεσάνυκτα της 30\31 Μαρτίου ο σταθμός

δέχεται επίθεση από δύο ομάδες κομμουνιστοσυμμοριτών (
Κ\Σ ), οι οποίοι με φωνασκίες βρισιές και άλλα τινά ζητούσαν
την παράδοση της δύναμης του εκλογικού τμήματος. Η
απάντηση ήταν ‘’ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ’’

Να λοιπόν γιατί αξίζουν της τιμής και του θαυμασμού μας οι
ΗΡΩΙΚΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ και να γιατί η
Ένωση αποστράτων Αξκών Στρατού,είναι πάντοτε παρούσα,
μαζί με τον γενναίο  Στρατηγό κ. Κόρκα την ζωντανή ιστορία
της περιόδου εκείνης, αλλά και με τον μοναδικό επιζώντα της
Μάχης τον κ Παπακωνσταντίνου, είναι να αποδίδει τα ελάχιστα
όπως προείπα σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν ‘’Υπέρ Βωμών και
Εστιών.’’

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΑΣ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ.

Ευχαριστώ.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

ΜΑΧΗ του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Χαιρετισμός Αντγου της Ε.Α.Α.Σ Υπτγου ε.α Δανιά Ε.Ν.

Την 6.30’μμ της 30ης Μαρτίου
1896, ο Χαρίλαος Τρικούπης

υπέκυπτε στο μοιραίο, στις Κάννες
της Γαλλίας. Έναν χρόνο πριν (16

Απριλίου 1895),το κόμμα του είχε υποστεί συντριπτική
ήττα, μη εκλεγέντος βουλευτού ούτε του ιδίου. Ο Με-
σολογγίτης πολιτικός αποσύρθηκε της πολιτικής και αι-
τήθηκε συντάξεως. Επί μια δωδεκαετία, είχε διατελέσει
7 φορές πρωθυπουργός. Η απονεμηθείσα σ’ αυτόν
σύνταξη ανήλθε στο ποσό των 504 δραχμών.

Ένας ξεχωριστός  Πολιτικός 
Ο Τρικούπης υπήρξε ο πιο ολοκληρωμένος και έντιμος

πολιτικός του 19ου αιώνος. Πραγματικός μεταρρυθμιστής,
προσπάθησε να μετατρέψει την Ελλάδα σε σύγχρονο
Ευρωπαϊκό κράτος. Ήταν ο πρώτος που προσέδωσε
στον προϋπολογισμό αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έθεσε
σαν στόχους την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού
επί επιστημονικής βάσεως και την κατασκευή έργων
υποδομής.  Ήταν ο γνησιώτερος οπαδός του κοινο-
βουλευτισμού και συνέδεσε το όνομα του με την «αρχή
της δεδηλωμένης» Παρά τις πικρίες που έλαβε από το
εκλογικό σώμα διεκήρυττε: « την λαϊκή γνώμη ακόμη

και εσφαλμένη δεν την αντικατέστησε τίποτα καλύτερο».
Φρόντισε για την πολεμική προπαρασκευή της χώρας,
έχοντας κατά νου την Βαλκανική συνεννόηση κατά της
Τουρκίας.  

Η Αναγγελία Πτωχεύσεως 
Ο  Χαρίλαος Τρικούπης κέρδισε τις εκλογές τον  Μάιο

του 1892 με συντριπτική πλειοψηφία. Επιδίωξε την συ-
νέχιση του προγράμματος ταχύρυθμου αναπτύξεως,
το περιορισμό των δαπανών, την αποπληρωμή των
δανειακών υποχρεώσεων και την εξασφάλιση νέου δα-

νείου. Η Αγγλία έστειλε
στην Ελλάδα τον Sir Edward
Fitzgerald Law, πρώην ταγ-
ματάρχη, προκειμένου να
εξετάσει την οικονομική κα-
τάσταση της χώρας. Στην
έκθεση του ο Λω επεσή-
μανε ότι, η κατάσταση μπο-
ρούσε να αντιμετωπισθεί,
εάν ενισχυόμασταν οικονο-
μικά . Για την λήψη του δα-
νείου έθετε σαν προϋποθέσεις, την  περιστολή των
δαπανών, την αναδιοργάνωση της διοικήσεως και την
πάταξη της φοροδιαφυγής. Για την κατοχύρωση των
δανειστών πρότεινε τον έλεγχο των δημοσίων εσόδων.
Ο Τρικούπης διαφώνησε με τις προτάσεις του Λω, και
παραιτήθηκε . Πίστευε ότι, με την εφαρμογή των προ-
τάσεων του Λω, θα οδηγούμεθα σε οικονομικό μαρασμό
και απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Η κυβέρνηση Σω-
τηροπούλου που τον διαδέχθηκε, απέτυχε να συνάψει
δάνειο και ανέλαβε εκ νέου ο Τρικούπης. Την 13 Δεκ
1893 από του βήματος της βουλής ανακοίνωσε, την
αδυναμία του κράτους εκπληρώσεως των υποχρεώσεων
του και πρότεινε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους δα-
νειστές. Η ιστορική φράση του : «Δυστυχώς επτωχεύ-

σαμεν», δεν κατεγράφη στα πρακτικά της βουλής.

Άλλου επιπέδου πολιτικός
Είναι άδικο να κρίνουμε τον Τρικούπη από το γεγονός

της πτωχεύσεως. Το δίκαιο είναι να συγκρίνουμε, τι πα-
ρέλαβε και τι παρέδωσε. Ορισμένοι ιστορικοί υποστη-
ρίζουν ότι, οι περιστάσεις ήσαν κατώτερες από τον
Τρικούπη, και οι σύγχρονοι του ήσαν ανώριμοι πολιτικά
για να τον κατανοήσουν. Εάν ζούσε σήμερα, θα αδυνα-
τούσαμε και πάλι να τον καταλάβουμε. Ο μέσος Έλληνας
διαθέτει την ευφυΐα να ξεχωρίζει τον ικανό και τον
έντιμο, όταν καλείται όμως να επιλέξει, αποφασίζει με
γνώμονα το προσωπικό και όχι το συμφέρον της πατρί-
δος. Αναγνωρίζουμε την αξία του  Τρικούπη, αλλά προ-
τιμούμε  τον Δεληγιάννη.

Χαρίλαος Τρικούπης
(Ναύπλιο,11 Ιουλίου 1832 - Κάννες, 30 Μαρτίου 1896)

«Η Ελλάς προώρισθαι να ζήσει και θα ζήσει».

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/2

Θέμα: Kέντρα Αποκατάστασης

Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)
ΣΧΕΤ.: α. ΠαΔ 9-24/2009/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ «Περί Λειτουργίας ΚΑΑΥ»
β. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Απόφαση ΥΕΘΑ/ΦΕΚ 1139/τ.Β’/3 Ιουν.
11)
γ. Φ.400/78/254899/Σ.3017/(Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ, ΦΕΚ 2158, τ.Β’/30
Αυγ. 13)
δ. Φ.705/3/240194/Σ.224/13 Φεβ. 14/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2
ε. Φ.449.1/10/115397/Σ.134/24 Φεβ. 14/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/Ι
στ. Φ.449/3/882/Σ.150/03 Απρ. 14/ΕΑΑΣ/Γρ. Προέδρου
ζ. Φ.705/20/241699/Σ.535/2 Απρ. 14/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3 (ΟΣΣ)

Κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών Στρατού.
Αγαπητέ Αντγε ε.α. κ. Μαυροδόπουλε Παντελή.
Σας γνωστοποιούμε, κατόπιν της (στ) σχετικής επιστολής σας, ότι

η αύξηση των παραθεριστικών σειρών από 11 σε 14, δεν θα ισχύει
για τα μέλη σας, αλλά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο (ε) όμοιο.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε, ότι το ΓΕΣ στο πλαίσιο της προσπά-
θειας παραθερισμού όσο το δυνατόν περισσότερου προσωπικού,
παίρνοντας αφορμή από την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάστα-
ση, θα διαθέσει στους δικαιούμενους παραθερισμού της παρ. 1α (6)
του Παραρτήματος «Α» του (α) σχετικού, επιπλέον συνολικά σαράν-
τα δύο (42) οικήματα στις παραθεριστικές σειρές του έτους 2014 και
πιο συγκεκριμένα, για τις σειρές από 4η έως 9η τριανταεπτά (37) δια-
μερίσματα σε κάθε σειρά, αντί των καθοριζομένων στο (α) σχετικό.

Υπτγος Γεώργιος Καμπάς
ΔΔ’Κ/ΓΕΣ

Παραθεριστική Διάρκεια Οικογένειες ε.α.
Σειρά για τους ε.α. σε ημέρες προς παραθερισμό

1η 13 130
2η 13 130
3η 13 130
4η 13 37
5η 13 37
6η 13 37
7η 12 37
8η 14 37
9η 14 37

10η 14 130
11η 13 130

Σημ.: •Το ΓΕΣ αποφάσισε τη μείωση των ημερών παραθερισμού
για τους εν ενεργεία (ε.ε.) αξιωματικούς προκειμένου να αυξηθούν
οι περίοδοι παραθερισμού και ως συνέπεια την αύξηση των οικογε-
νειών που θα παραθερίσουν

•Με αυτό το τρόπο αυξήθηκαν οι οικογένειες των ε.ε. κατά 440
περίπου, ενώ παράλληλα είχε ως συνέπεια την αύξηση των οικο-
γενειών των αποστράτων κατά 42.

•Ο ανωτέρω πίνακας δείχνει την αύξηση για τους ε.α. από 4η
έως 9η σειρά.

Παρακαλούνται όσοι παραθερίσουν να δεχθούν χωρίς παράπο-
να και γογγυσμούς αυτή την αλλαγή, διότι θα υπάρξουν κάποιες
αναπόφευκτες παρενέργειες, οι οποίες θα είναι ασήμαντες μπρο-
στά στο όφελος της αυξήσεως του αριθμού οικογενειών που θα
παραθερίσουν, είτε είναι ε.ε. είτε είναι ε.α.

ΕΑΑΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΕΑΑΣ ευχαριστεί τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ, Αντγο Μανωλά Χρήστο

επειδή έλαβε υπόψη του το (στ) σχετικό το οποίο μνημονεύεται
στο παραπάνω δημοσιευόμενο έγγραφο του ΓΕΣ.

} +42



Ηκλινική διαθέτει αποκλειστικής χρήσης
χειρουργικές αίθουσες, Μονάδα Εντα-

τικής Θεραπείας και Νοσηλευτικό Τμήμα.
Οι εγκαταστάσεις της Διακλαδικής Καρδιο-
χειρουργικής Κλινικής βρίσκονται όλες στη
νέα πτέρυγα του 401ΓΣΝΑ, σε χώρους που
έχουν σχεδιασθεί ειδικά για το λόγο αυτό,
ενώ με τη ανάπλαση του νοσηλευτικού
τμήματος θα είναι η μοναδική Καρδιοχει-
ρουργική Κλινική με τις υπηρεσίες της στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο στη Ελλάδα και από
τις λίγες στην Ευρώπη. 

Το προσωπικό της κλινικής προέρχεται από όλους τους κλά-
δους των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει επιλεγεί με μόνο κριτήριο
την εκπαίδευσή του, στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό, και
την εμπειρία του στον τομέα της καρδιοχειρουργικής, της καρ-
διοαναισθησίας, της εξωσωματικής κυκλοφορίας, της καρδιο-
χειρουργικής εντατικολογίας και της καρδιοχειρουργικής
νοσηλευτικής. Ο εξοπλισμός της Κλινικής είναι ο πλέον σύγ-
χρονος και είναι απολύτως πλήρης σε βαθμό υπέρ του δέον-
τος. 

Το χειρουργικό της στίγμα η Κλινική το έχει ήδη δώσει, αφού
από το Μάρτιο 2013, έχουν εκτελεσθεί πάνω από 100 επεμ-
βάσεις με μηδενική θνητότητα σε επεμβάσεις μπαϊπάς και βαλ-
βίδων και στο σύνολο των προγραμματισμένων περιστατικών.
Από την πρώτη ημέρα λειτουργία της, στην κλινική εκτελούνται

όλων των ειδών οι καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις, απλές ή σύνθετες. Όσον
αφορά το γνωστό μας μπαϊπάς, αυτό εκτε-
λείται με πάλλουσα καρδιά ή υπό εξωσω-
ματική κυκλοφορία ανάλογα με τις
ενδείξεις του ασθενή. Εκτός από τις κλασ-
σικές επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες,
άρχισε και το πρόγραμμα τοποθέτησης
καρδιακών βαλβίδων με ελάχιστα επεμβα-
τική μέθοδο είτε διαδερμικά, είτε διακορυ-
φαία από την κορυφή της καρδιάς.
Επιπλέον εκτελούνται επεμβάσεις αντιμε-

τώπισης ανευρυσμάτων τόσο με την ανοικτή κλασσική μέθοδο,
όσο και με την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με τη βοήθεια των
ενδοπροθέσεων-στέντ. 

Οι δικαιούχοι περίθαλψης είναι οι εν ενεργεία και εν αποστρα-
τεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί και οι κληρωτοί που υπηρε-
τούν στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και το
Πολεμικό Ναυτικό, οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία,
την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα, τα μέλη των οικογε-
νειών τους, οι πολίτες των ακριτικών νησιών και κατ’ επέκταση
όλοι οι Έλληνες πολίτες με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και
νόμους.

Οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους μπορεί να απευθύνονται στα
εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής, για τακτικά ή προγραμματι-
σμένα περιστατικά, κάθε Παρασκευή 9:00-13:00 στο 401 ΓΣΝΑ,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2107494000.

Για τις περιπτώσεις επειγόντων ή και τακτικών περιστατικών
μπορεί να απευθύνονται στο Τμήμα Επειγόντων του 401 ΓΣΝΑ,
ή στα τηλέφωνα 2107493407 (Διευθυντής Κλινικής),
2107493415 (Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής), 2107493419
(Επιμελητές Κλινικής).

Όλοι οι δικαιούχοι ασθενείς εισέρχονται στην Κλινική με απλή
ενδονοσοκομειακή διαδικασία. 

Αρχίατρος Δρ. Χριστόφορος Κωτούλας (FETCS, FCCP) Καρ-
διοχειρουργός, Διευθυντής της Διακλαδικής 

Καρδιοχειρουργικής Κλινικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

ενημέρωση 20 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014EΘNIKH HXΩ

Η στήλη της βιβλιοθήκης

Ἴσως ὀ περασμένος μῆνας   νά μήν μᾶς
ἔφερε νέα βιβλία, ἀλλά ὁ Μάρτης μᾶς ἀποζημίωσε μέ 4 μο-
ναδικά: 

1. Ὁ ἐθνολόγος, ἀνθρωπολόγος  καί βιολόγος κύριος

Εὐαγγελίδης Δημήτριος μᾶς ἔστειλε τό νέο του βιβλίο μέ
τίτλο: «Η καταγωγή των Αλβανών και οι αρβανιτόφωνοι

Έλληνες».

Ἕνα πόνημα 500 σελίδων  τό ὁποῖο ἔχει στηριχθεῖ σέ μιά
πλουσιότατη βιβλιογραφία  και ἀφορᾶ κυρίως στήν
Ἀλβανία. Ἀπορρίπτωνται μῦθοι περι ἀπογόνων Ἱλυριῶν καί
καταγωγῆς των ἀπό τήν περιοχή τῆς Κασπίας. Ἐπίσης  πα-
ρούσιάζει τήν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν. Ἴσως εἶναι

τό πληρέστερο σχετικό βιβλίο γιά κάθε ἀναγνώστη καί ἕνα
ἀντικειμενικότατο  βοήθημα γιά κάθε μελετητή πού θέλει
νά ἀσχοληθῇ μέ τό «ἄγνωστο» γείτονά μας.

(Ἐκδόσεις  ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ Φιλελλήνων 14, Σύνταγμα, Τ.Κ.
10557, τηλ. 210 3316036.) 

2. Ὁ συνάδελφος Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. κύριος Πέππας

Ἰωάννης μᾶς κατέπληξε μέ τά τρία (3) πολυσέλιδα βιβλία
του,  πού δώρησε στήν βιβλιοθήκη μας. Τίτλοι; «3.650 ΧΡΟ-

ΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ», «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», καί  «ΑΣΚΡΗ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΣ». 

Καί τά 3 βιβλία εἶναι καρπός πολυετοῦς ἔρευνας, ἀφο-
ροῦν στήν ἱδιεταίρα του πατρίδα τήν Ἄσκρη τῆς Βοιωτίας ἡ
ὁποῖα βρίσκεται στήν κοιλάδα τῶν Μουσῶν στόν ἱστορικό
Ἐλικῶνα. Ὁμως δέν εἶναι βιβλία τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος
ἀλλά ἔχουν ὡς φόντο τήν ἑλληνική ἱστορία ἀπό ἀρχαι-
οτάτων χρόνων. Τό πρῶτο πραγματεύεται τήν ἀνθρώπινη
παρουσία στήν περιοχή ἐδῶ καί 3.650 χρόνια, τό δεύτερο
περιγράφει ὄλα τά πολεμικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα
στήν Βοιωτία ἀπό την ἀρχαιότητα μέχρι τό 1821 καί μέ τό

τρίτο   ὁ ἀναγνώστης θά ἐνημερωθεῖ γιά τήν καθημερινή
ζωή τῶν κατοίκων, συνήθειες ,παραδόσεις, ἐπαγγέλματα
κ.λ.π ἀνδρῶν καί γυναικῶν.

(Ἐκδόσεις ΑΣΚΡΗΘΕΝ καί ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.  Τηλ. συγγραφέα
22620 67085, Ἄσκρη Βοιωτίας Τ.Κ. 312002)

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα
Κοτσονά παρουσιάζει την έκθεση «Οι σημαντικότερες
εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» στο Εκθεσιακό
Κέντρο Κοζάνης. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 25
Απριλίου έως τις 25 Μαΐου 2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αγαπητοί φίλοι
Μετά την μη προβλέψιμη απόφαση των ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ, να

κατέλθουν σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη  9-4-2014 και με
ενδεχόμενο να είναι κλειστό ή αποκλεισμένο το Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κρίνουμε σκόπιμο να
αναβάλουμε την προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου

«Γεωπολιτική Σκακιέρα- Η Ελλάδα στο Κέντρο των Γεωστρα-
τηγικών συγκρούσεων», για μετά τις εορτές του Πάσχα.

Για την νέα ημερομηνία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Λυπούμεθα   για την αναβολή της παρουσίασης  και ζη-

τούμε την κατανόηση σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και την ανταπό-

κριση σας, στην συνεισφορά της επιτυχίας του βιβλίου.
Φιλικά, Νικόλαος Καρατουλιώτης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωρίζουμε, ότι την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 και ώρα

11.00, η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ, σε συνεργασία
με τη Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ),  θα διοργανώσει στο
Α/Δ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ,  την «Ημέρα Μνήμης και Τιμής της Αερο-
πορίας Στρατού» για τα στελέχη της, ήτοι:  

α. Μνήμης για  τους  ιπταμένους (χειριστές και μηχανικούς)
που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος.

β. Τιμής για τα εν ενεργεία (εε) και εν αποστρατεία (εα) στε-
λέχη και υπαλλήλους της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ).

Στην εκδήλωση καλούνται οι οικογένειες των θανόντων
ιπταμένων,  τα στελέχη (εε και εα)  και το πολιτικό προσωπικό
που έχει υπηρετήσει σε θέσεις ΑΣ.

Για τη μετακίνηση των ενδιαφερομένων θα δρομολογηθούν

λεωφορεία από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να γίνει
ο απαραίτητος συντονισμός, παρακαλούμε να δηλώσετε  συμ-
μετοχή ως εξής:

Για περιοχή Αττικής και διαδρομής προς Βόλο, στο Γενικό
Γραμματέα κ. Αναστάσιο Παρασκευόπουλο, τηλ. 6945374163,
WIND *774163  ή στον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ. Παντελή
Φραγκούλη, τηλ. 6932225300.

Για περιοχή Θεσσαλονίκης,  στο Μέλος μας κ. Αριστοτέλη
Αλεξόπουλο τηλ. 2310481699 ή  6947996726.

Για αμφότερα τα δρομολόγια στο e-mail:
lesxi.as@gmail.com

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν την
ημερομηνία εκδήλωσης μία εβδομάδα νωρίτερα είτε τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση ή
μέσω της ιστοσελίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρα-
τιωτικών  hellasmil.gr

Δ.Σ. ΛΑΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού, αποτίωντας

«φόρο τιμής», στους πεσόντες κατά τους ιερούς αγώνες

του έθνους, Αξιωματικούς και οπλίτες του Πεζικού μας,

πραγματοποίησε πρόσφατα, στη μνήμη τους, ιερό τρισάγιο,

στη Σχολή Πεζικού Χαλκίδος.

Ο Υποστράτηγος ε.α κ. Μερτζάνης Ιωάννης «στόλισε» με

τα παρακάτω λόγια της τελετή:

Ήταν δυό σύγαμπροι από την Κύμη Ευβοίας, ο Σχης (ΠΖ)
Ιωάννης Παπακυριαζής και ο Τχης (ΠΖ) Ιωάννης Βελισαρίου.
Και οι δύο λεβέντες. Τα ανδραγαθήματά τους υπήρξαν από
τα φωτεινότερα δείγματα ατομικής – Ελληνικής γενναιότητας. 

Υποκλινόμενοι με σεβασμό και δέος, μπροστά από την
προτομή του ήρωα του Πεζικού μας Τχη Βελισαρίου, κατα-
γόμενου από τα ιερά χώματα της Ευβοίας, αφιερώνονται
στο δοξασμένο Όπλο μας τα παρακάτω λόγια, όπως τα
νιώθει ένας ε.α. Αξιωματικός του Πεζικού μας 

Το Πεζικό μας, το ονομάζουνε, Όπλο της θυσίας και του
αίματος, αφού στους αγώνες, για την ελευθερία του λαού
μας,  προσφέρει το μεγαλύτερο αριθμό πολεμιστών.

Στην Πρώτη Γραμμή της Μάχης, δίνει σκληρό αγώνα,
«σώμα με σώμα», πολεμώντας με θάρρος τον εχθρό,   χωρίς
να φείδεται απωλειών.

Το Πεζικό μας, από την εποχή της μάχης του Μαραθώνα,
μέχρι και σήμερα, σε δύσκολους πολεμικούς καιρούς,
με ιδρώτα και αίμα, έδωσε, των «υπέρ της ελευθερίας μας
αγώνα», και κατατρόπωσε, πολυπληθέστερους και πιο άρτια
εξοπλισμένους, εχθρούς.

Με τους λεβέντες και γενναίους Αξιωματικούς ηγήτορές
του, τα Ελληνόπουλα, υπαξιωματικοί και στρατιώτες του
Πεζικού, σε συνεργασία, με τ’ άλλα Όπλα - Σώματα και Υπη-
ρεσίες, στάθηκαν πάντοτε, «άξια τέκνα», της Πατρίδας μας
και του στρατού.

Χιλιάδες είναι οι μάχες, που δοξάστηκε το πεζικό.
Σε πεδία μαχών, της παλιάς και νέας πολεμικής μας ιστορίας,
διεξήγαγε κατά βάση, τον αγώνα του 1821, στο χώρο τον
Ελλαδικό, και χάρισε στο λαό μας, το πολυπόθητο δώρο
της ελευθερίας.

Την απελευθέρωση, από σκλαβιά αιώνων,  της Ηπείρου -
Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης και πολλών νησιών μας,
Συντάγματα και Τάγματα, Πεζικού κι Ευζώνων, την πέτυχαν,
κατόπιν πολλών αιματηρών αγώνων.

Έχει γραφτεί απ’ το Πεζικό μας, η πιο ένδοξη σελίδα της
πρόσφατης ιστορίας μας. Το έπος 1940-41, στα βορειοη-

πειρωτικά βουνά και σε όλα τα βόρεια σύνορά μας, Όπου οι

εχθροί, θαυμάζοντας τον ηρωισμό των ανδρών μας και την

καρτερία τους, απέδωσαν τιμές, στους πεζομάχους των
Οχυρών μας, για την ανδρεία τους.

Ας μην ξεχνάμε ποτέ, τη θυσία του Ιερού Λόχου Πεζικού,
στο Δραγατσάνι, Το Μανιάκι, τη Γραβιά, την Αράχοβα, το
Πέτα και το Μεσολόγγι, Tο Σαραντάπορο, το Κιλκίς, το
Λαχανά *και το Μπιζάνι, το Καλε-Γκρότο, την Κεσάνη,
Και τόσα άλλα μέρη, όπου το Πεζικό μας έδρεψε, της δόξας
το στεφάνι.

Στον καταραμένο εμφύλιο του 1946-49, Κι ας μην το

ρίξουμε κι αυτό στη λήθη και τη λησμονιά, που ξενοκίνητα
στοιχεία, της τότε εποχής τον προκαλέσανε, ο Στρατός και
ο λαός μας, με πρωταγωνιστή το Πεζικό μας, να σώσουν
την ελευθερία της Πατρίδας μας, μπορέσανε.

Δεν θέλω να υποτιμήσω, τη μεγάλη και ηρωική συνεισφορά,
των άλλων Όπλων και Ειδικοτήτων, των Ενόπλων μας δυ-
νάμεων, Αν γίνει όμως προσκλητήριο νεκρών, για τους πε-
σόντες του στρατού μας, θα φανεί, πόσο υπερτερούν σε
αριθμό, οι ηρωικές θυσίες του Πεζικού μας.

Να είστε περήφανοι, στελέχη και οπλίτες του στρατού
μας, που υπηρετείτε, ή υπηρετήσατε, στο ηρωικό το Πεζικό
μας και αξιέπαινη είναι η προσφορά της Σχολής του πεζικού
μας, που ακούραστα εκπαιδεύει στη Χαλκίδα, τα στελέχη
του στρατού μας.

Το Πεζικό

μας

* Μόνο στις μάχες του Κιλκίς και Λαχανά, το 1913,

έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, 8670, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί

και στρατιώτες και μεταξύ αυτών, Δέκα(10) διοικητές ταγ-

μάτων ΠΖ, έδωσαν τη ζωή τους, πολεμώντας ηρωικά με

τους στρατιώτες τους, στην πρώτη γραμμή της μάχης.Την

τρισένδοξη ιστορία μας, ο λαός μας - στο σύνολό του -

είναι βέβαιο,  πως τη γνωρίζει σωστά και όχι παραποιημένη

από ιδεολογικές προκαταλήψεις, όπως την γράφουν,

κάποιες ή κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, σαν να είναι μισέλ-

ληνες.

Υπτγος ε.α. Χρ. Μπολώσης, Πρόεδρος ΣΑΑΠΖ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1046 τ.μ. εις τον οικισμό Μαλεσίνας-ΟΣΜΑΕΣ,
προνομιακό, επί της παραλιακής οδού Νο 89 (περιοχή κτισμ. 

ΒΟΥΓΙΟΥΓΚΛΑΚΗ), οικ. τετρ. Νο 68/Οικ. Νο 10.
Πληροφορίες τηλ.: 210/6725166

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ υπ’ αριθ. 25 του 28ου Ο.Τ. στην περιοχή Παξι-
μάδα Καρύστου, άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας 651,04 τ.μ.

σε τιμή, λόγω έκτακτης ανάγκης, 18.000 ευρώ.
Τηλέφωνο: 26610/24639 (Κέρκυρα)

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΝ-ΟΣΜΑΕΣ
προνομιούχον με θέα απεριόριστον, εμβαδόν 1110 μ2 

(Ο.Τ. 73 Α.Ο. 12). Τηλ. 210/6527971 (απόγευμα).
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 650 τ.μ. Ο.Τ. 147, Α.Ο. 27 άρτιο και 
οικοδομήσιμο, υπερυψωμένο, παραλιακό (στο κύμα) 

εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210/7702094 ή 6932/489225

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, 

αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα, με απεριόριστη θέα
στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33, 

τηλ. 210-6522750, κιν. 6983/478083.
***

Τσοχρίνη Φανή, Καθηγήτρια φιλόλογος με πολυετή πείρα, κόρη
απόστρατου αξιωματικού, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές γυμνασίου και λυκείου. Προετοιμασία σε μαθητές θεωρη-
τικής κατεύθυνσης. Δίνεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό. Τιμές

λογικές και συζητήσιμες.  Τηλ. επικοινωνίας 6946644834
***

Επιστήμων Λογοθεραπεύτρια, 
Λοντούδη Παρασκευή του Νικολάου,

Κόρη Συναδέλφου Αξκού ε.α.
τηλ. 24210-53230, κιν. 6937080523
e.mail : londoudiparaskevi@yahoo.gr

***
Ζητούνται αγροτεμάχια για 23 έτη μίσθωση

από τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση μονάδων
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. 

�         προσφέρεται  ενοίκιο 300 ευρώ  ανά στρέμμα το χρόνο. 
αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως –οικισμού-
εμβαδόν από 4 στρέμματα ως 10 στρέμματα

όχι  δασικό –natura  κοντά σε υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ
πρόσβαση με δρόμο Καλέστε  άμεσα στο τηλέφωνο των 

κ Λέκκα Χαράλαμπο   6937123378 
ή στείλτε email: bigpower@hotmail.com  - www.bigpower.gr

***
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Λοντούδη Παρασκευή του Νικολάου
Κόρη συναδέλφη Αξκού ε.α.

Τηλ. 24210-53230, κιν. 6937/080523
e-mail: londoudiparaskevi@yahoo.gr

***
ΜΑΛΕΣΙΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1014 τ.μ. στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Αξ/κών 
οικ. Τετρ. 181, αρ. οικοπέδου 23 Τιμή ανάγκης Τηλ.6972434250

***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Γ’ ορόφου, 90 τ.μ., σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα, μπάνιο, WC, 3 υ/δ,
διαμπερές. Αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός θερμοσίφωνος. Αποθή-
κη 10 τ.μ.. Περιοχή Απομάχων - Ν. Φιλαδέλφεια. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες: ΛΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (κόρη υποστρατήγου ε.α.) Τηλ.
210/2026073, 6944/795873.

***
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΣ

(Υιός Ανωτ. Αξκού)
Πτυχιούχος Φιλολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων με διδακτική πείρα σε
ιδιωτικά φροντιστήρια, παραδίδει μαθήματα Ιστορίας, Νεοελληνι-

κών, Αρχαίων και Έκθεσης σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.
Πληροφορίες: τηλ. 6972/851413

***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 116 τ.μ., 4ου ορόφου, σαλοτραπεζαρία,
τρία υπνοδωμάτια, μπάνιο και WC, δύο είσοδοι, κατάλληλο για

επαγγελματική στέγη ή/και συστέγαση.
Πληροφορίες: 6946/534038

***
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

(υιός Γενικού Αρχιάτρου ε.α.)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Τοπογραφικές μελέτες - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Ενεργειακά πιστοποιητικά - Μελέτες οδοποιίας

Υδραυλικές Μελέτες - Επιμετρήσεις
τηλ. 6932/440185 - 210/8073146

***
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ ΙΣΜΗΝΗ

(κόρη Αξ/κού ε.α.)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

με φροντιστηριακή πείρα, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος,
παραδίδει μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα.

Παρέχονται σημειώσεις και υπεύθυνη προετοιμασία.
Τηλ. 6976/085533, 210/9321531

***
ΑΝΤΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- Μελέτες - Ανακαινίσεις - Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών,

γραφείων καταστημάτων - Επιβλέψεις - 
Βεβαιώσεις (για αγοραπωλησίες)

- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις 
(έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης)

Χαλάνδρι Ν., Αττικής

Τηλ. 210/6825317, κιν. 6932/521291
e-mail: a-g@otenet.gr

(κόρη υποστρατήγου ε.α.)
***

MAΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
(κόρη αξιωματικού)

Γραφείο: Ζωοδ. Πηγής 8-10, 4ος όροφ. 10678 - Αθήνα
Τηλ. 210 3823991 - 210 3820438 Fax: 210 3825814

Οικία: Παναγιώτου 57, Παπάγου 15669
Τηλ.: 210 6541453, κιν.: 6932 425666

***
MAΛΕΣΙΝΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΟΣΜΑΕΣ

Πωλείται οικόπεδο αρ. 3 και επιφανείας 1058 τ.μ. 
κείμενον εις την οδόν 21. Τηλ. 210/6525434.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΟΤ 35, αρ. οικ. 10, έκταση

672,25 τ.μ., τιμή λογική.
Πληροφορίες: Ν. Τσιτίδης, τηλ. 22310/45098, 6947/431806

***
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ στο ΠΟ-

ΛΥΧΡΟΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, με οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310/454770, κιν. 6977/997409

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 667 τ.μ., στην Κάρυστο, εντός του οικισμού

ΟΣΜΑΕΣ (Ο.Τ. 7 - αρ. οικ. 24) αξία 38.000 ευρώ, συζητήσιμη. Πλη-
ροφορίες τηλ. 210/5148132

***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΤΗΛ.: 6977/954711, 22510/94598
e-mail: ispyrellis@hotmail.gr

Σκάλα Ν. Κυδωνιών Τ.Θ. 87, 81100 - Μυτιλήνη
***

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διπλωμ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
M.Sc. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

(Υιός Ανώτ. Αξκού)
Μελέτες - Επιβλέψεις- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Σόλωνος 4 Κιλκίς 61100 τηλ: 6948402621 , 6982407344

e-mail: civil.dimitrisgeorgoulas@gmail.com
***

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΤΣΕΛΙΟΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ειδικευθείς & μετεκ/θείς στην Αγγλία, 

Russells Hall Hospital, University of Birmingham, UK
British Society of Echocardiografphy (BSE) Accreditation

Ιατρείο: Εθνικής Αντιστάσεως 17 & 28ης Οκτωβρίου, Βριλήσσια, 
152 35 (πλησίον Μετρό – Προαστιακός 

Στάση Λ. Πεντέλης, έξοδος 12 Αττικής οδού)
Τηλ./Fax: 211.0148060,  Κιν. 6977642333 Νοσοκ. 210.7494414

e-mail: dr.andreastselios@doctors.org.uk
***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ:
Κόρη Συναδέλφου Αξκού ε.α., καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής, κατ’οίκον, σε παιδιά 
Δημοτικού - Γυμνασίου. Τιμές Φιλικές και Προσιτές. Πληροφο-
ρίες: 6947390776 και 24210-23756, καθηγήτρια κυρία Όλγα. 

***
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΑΝΙΔΗΣ

(Υιός Αξκού ε.α.)
Πτυχιούχος Ελλ. Φιλολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσα-
λονίκης, με διδακτορική πείρα, παραδίδει μαθήματα Ιστορίας, Νε-
οελληνικών (Έκθεση, Λογοτεχνία), Αρχαίων σε μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: τηλ. 6976/096933

***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ (Αδελφός Ανωτ. Αξ/κού)
Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών, με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.

Πληροφορίες: 6932/833713
***

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ταξίαρχος ε.α.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικά, άδειες, 

βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων.
Τηλ. 210/6857835, κιν. 6983/072995
e-mail: kwstasxenos@hotmail.com

***
Πωλείται Κτήμα 22 στρεμμάτων με ελιές, άρτιο και 

οικοδομήσιμο στην περιφερειακή οδό Πόρτο-Χελίου - Ερμιόνης.
Βλέπει στη θάλασσα, βρίσκεται εγγύς άλλων σπιτιών. 

Απέχει 800 μ. από τη θάλασσα και 500 μ. από τον κεντρικό δρόμο.
Τιμή 10.000 € το στρέμμα. Τηλ. επικοινωνίας: 6945/791726

***
Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή του ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 

υπ’ αριθ. 5 του Ο.Τ. 135, έκτασης 738,38 τ.μ., 
το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου 651/77 (εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου).

Η τιμή του βρίσκεται στα 35.000 ευρώ. Για οποιαδήποτε περαιτέ-
ρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Καλαϊτζή

Αικατερίνη στα τηλέφωνα: 210/6516343 και 6944/293024
***

Νικόλαος Π. Κυριάκου
Στρατιωτικός  Ιατρός

Χειρουργός  Ωτορινολαρυγγολόγος

Γιός συναδέλφου (ΠΒ) Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Συνεργάτης Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν και Αθηναϊκής Κλινικής

Ιατρείο: Αγ. Ιωάννου  73 Αγ. Παρασκευή  15342
Τηλ. 2130 284072, κιν. 6938327988

δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
***

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

Αναλαμβάνω την έκδοση και μεταβίβαση Συντάξεων 
λόγω θανάτου Συνταξιούχων

(Ειδικές τιμές για στρατιωτικούς συνταξιούχους)
Αχιλλέως 8, Βριλήσσια 15235

Τηλ. 210 6132022, κινητό: 6932065296
e-mail: george.sar@windowslive.com

***
ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΣ

(Υιος Αντ/γου ε.α.)
Πτυχιούχος Οργάνωσης  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
Αθήνα: Χρ. Καραθανάση 16, Παπάγου 

Τηλ-Fax 210.65.63.603 Κιν. 6944717577
Παροχή Ασφαλιστικών πληροφοριών Δωρεάν

Ιωάννινα: Ναπ. Ζέρβα 2,  Τηλ. 2651036754  Κινητ. 6937104771
Δολιανά Ιωαν: Μπιζανίου 1, Τηλ.-Fax. 2653042048  Κινητ.

6937104771
***

Κωνσταντίνα Βελήσαρη
(Κόρη συναδέλφου Αξκού ε.α.)

Παιδοψυχολόγος - Ψυχοπαιδαγωγός 
Πτυχιούχος του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστη-
μίου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μετεκπαιδευθείσα
στην παιδαγωγική και στην ψυχοπαιδαγωγική σε Πανεπιστήμιο

της Ισπανίας (Universidad de Granada) 
Αναλαμβάνει παιδιά ηλικίας από 3ων  έως 16 ετών για συμβου-
λευτική, ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη, για διάγνωση

κι αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών καθώς και για δημιουρ-
γική απασχόληση μέσω παιχνιδιού, παραμυθιού και θεάτρου.

Τηλ.:   213 0 22 44 80       Κιν.:6936 42 74 12
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 11 Στρεμμάτων 
στο χωριό Μιστεγνά Μυτιλήνης κοντά στην παραλία.

Τηλ. 6944267338
***

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΜΙΣΘΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

• ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Δέχεται με ραντεβού στο ΧΟΛΑΡΓΟ και ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Τηλ. 6930759202  www.psixologos-xolargos.gr

***
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Ζ. ΦΑΜΕΛΗΣ

(Υιός συναδέλφου αξκου  ε.α.) 
-Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας

-Συναγερμοί οικιών – αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών
-Αντικλεπτικά GPS -Ηχοσυστήματα – τηλεοράσεις  αυτοκινήτων –

φώτα ΧΕΝΟΝ κ.α. 
-Κάμερες – καταγραφικά – ηλεκτρονική επιτήρηση

Τηλ: 212 100 50 27 – 6985868515 – 6973557315 - *757315 (ΓΕΣ)
Λεωφόρος Πετρουπόλεως 73 ΙΛΙΟΝ.

***
Πωλείται οικόπεδο στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Οπλιτών
Χωρ/κής και πολιτικών υπαλλήλων, στον Αετό Καρυστίας,

οικοδ. τετράγωνο 134, οικόπεδο 6 - Β’ ζώνη, 25.000 €, 
500 τ.μ., κτίζεις 120 τ.μ.

Τηλ. 2109950337, κιν. 6973177846
***

Πωλείται οικόπεδο στον Οικοδομικό Συν/σμο Αξ/κών 
και Ανθ/στών Χωρ/κής, Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζοϋπαλλή-

λων, στο Κριαρίτσι Συκιάς Σιθωνίας Χαλκιδικής, 
500 τ.μ. εντός Σχεδίου, κτίζεις 120 τ.μ.

Τιμή 30.000 €, οικοδ. τετρ. 159, οικόπεδο 5 - Β’ ζώνη.
Τηλ. 2109950337, κιν. 6973177846

***
ENOIKIAZETAIA. Παραλία Άγ. Άννας Νάξου, 110 ευρώ τα 5 βράδια
σε δίκλινο, πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο για Ιούνιο και Σεπτέμ-
βριο. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, γιος συναδέλφου ε.α. τηλ.

6981814681, www.litsa-studios.gr
***

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(Υιός Γενικού Αρχιάτρου ε.α.)

ΑΡΨΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π.
Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις έργων, Τακτοποίηση αυθαι-

ρέτων, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις Μηχανικού.
Τηλ. 6932440914, 2106891907

***
ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος
(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)

Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αμπελόκηποι
Δέχεται με ραντεβού στα τηλ. 210/6993151,

κιν. 6945/870854 - evgenidikat@yahoo.gr
Ειδικές τιμές για ε.ε. και ε.α. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς

και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι

κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο τέλος της δεξιάς στή-

λης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την πρώτη που ευρίσκε-

ται επάνω επάνω στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει

ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ.Σ.Ε. 1959

ΝΙΜΤΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Α.Ε.Μ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Αποφ. ΣΜΥ)

Θεσσαλονίκη αγαπημένη

Θεσσαλονίκη , κόρη θαλασσόβρεχτη,
γλυκιά, φεγγαροπρόσωπη.
Πονόψυχη γη, Ελλήνων το καμάρι
Ευχή του Φιλίππου και αδελφή του Μεγαλέξανδρου
Μύρο που κάθε στάλα σου ποτίζει
το σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής.

Μην αξιωθώ ποτέ να συναντήσω
το πρόσωπο ανίερων κουρσάρων
που ονειρεύονται να σπηλώσουν τα κάλλη σου.

Κρατώ γερό τ’ αυτί μου
ν’ ακούσω περιμένω
τους χτύπους της καρδιάς σου που άντεξε
προσπερνώντας
πολιτισμικά δρώμενα,
θυσίες ηρωικές εκατό χρόνων.

Τιμή μου να ζω πάνω στα άγια
χώματά σου,

να γεύομαι την αγάπη που με γέννησε
με μύρια χέρια να πιάνω τη χαρά
τραγουδώντας τη φεγγαράδα, τις λιακάδες σου

και τους μελωμένους καρπούς σου.

Να με φιλά η σοφία σου με πόθο
και τους ανθρώπους που σε λάτρεψαν να νιώθω
να γίνονται αγίασμα που χύνεται
στης πόλης σου το σπίτι
στις γωνιές, σε κάθε αγκωνάρι.
Να σε κρατά σαν φυλακτό
κάθε κακόβουλος ποτέ να μη σε πάρει.

Γράφει η κα Ελένη Τέγου

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ η Γενική Συνέλευση

(Γ.Σ.) του Συνδέσμου με πρόγραμμα: Διοικη-
τικός και Οικονομικός Απολογισμός - Αρχαι-
ρεσίες - Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
για το 2014. Κοπή πίτας. Γεύμα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτγος ε.α.
Γεώργ. Τσόλκας αναφέρθηκε στα πεπραγμέ-
να του Δ.Σ. κατά το έτος 2013 μεταξύ των
οποίων ήταν:

• Στους τρεις συμμαθητές Ν. Χριστοφή - Γ.
Πέππα - Χ. Ολύμπιο και μία σύζυγο συμμαθη-
τού - Κων/να Μαραγκάκη, που απεβίωσαν το
2013, κατατέθηκαν στεφάνια και στις κηδεί-
ες τους παραβρέθηκαν πολλοί συμμαθητές.
Όλοι είχαν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά με μέρι-
μνα του Δ.Σ. Από τους 149 της τάξεως 1959,
έχουν ήδη αποβιώσει 45. Ο Θεός να τους
αναπαύει εν ειρήνη.

• Στις εκδηλώσεις που είχαν προγραμμα-
τιστεί για το 2013, δεν συμμετείχαν πολλοί
συμμαθητές. Είναι γνωστές οι ποικίλες δυ-
σκολίες αλλά δεν πρέπει να απομονωθούμε
και να ξεχαστούμε. Τονίστηκε η ανάγκη συ-
χνότερων συναντήσεων και μεγαλύτερης
συμμετοχής για τη διατήρηση των συμμαθη-
τικών δεσμών.

• Ενημέρωση της Γ.Σ. για τις πολλές δρα-
στηριότητες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.) που αφορούσαν οικο-
νομικά και άλλα θέματα με πολύ καλά τεκμη-
ριωμένα επιχειρήματα. Σ’ αυτές συμμετείχε
και ο Σύνδεσμός μας ο οποίος είναι από τα
ιδρυτικά μέλη της Π.Ο.Σ.

• Ο Σύνδεσμός μας συνεργάστηκε με την
ΕΑΑΣ και άλλους Συνδέσμους Αποστράτων
Αξ/κών επί θεμάτων που ενδιαφέρουν άμε-
σα τους στρατιωτικούς.

Ο Ταμίας του Συνδέσμου, Υπτγος ε.α. Κων.
Γεωργαντάς αναφέρθηκε στον οικονομικό
απολογισμό του έτους 2013 και τον Π/Υ του
2014.

Οι Απολογισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα από
τη Γ.Σ. και απάλλαξε το Δ.Σ. και τον Ταμία από
κάθε ευθύνη. Η Γ.Σ. ευχαρίστησε το Δ.Σ. για
το έργο που έχει προσφέρει.

Αρχαιρεσίες Εκλογής Νέου Δ.Σ.: Η Γ.Σ. ομό-
φωνα αποφάσισε να παραμείνει το ίδιο Δ.Σ.
και για την περίοδο 2014-2015 το οποίο συγ-
κροτείται από τους:
Υπτγο ε.α. Τσόλκα Γεώργιο, Πρόεδρο -Υπτγο
ε.α. Παπανικολάου Ευάγγελο, Αντιπρόεδρο -
Υπτγο ε.α. Ευαγγελίδη Ανδρέα, Γεν. Γραμμα-
τέα -Υπτγο ε.α. Γεωργαντά Κων/νο, Ταμία -
Υπτγο ε.α. Μπεχράκη Αναστάσιο, Ειδικό
Γραμματέα - Υπτγο ε.α. Ράγγο Γεώργιο, Μέ-
λος - Υπτγο ε.α. Χατζόπουλο Ιωάννη, Μέλος
- Υπτγο ε.α. Χειλάκο Βασίλειο, Μέλος
Επακολούθησε κοπή της πίτας και γεύμα, σε
ατμόσφαιρα χαράς, συγκίνησης, ανταλλα-
γής ευχών και ελπίδας ότι το Νέο Έτος 2014
παρά την κρισιμότητα των καταστάσεων που
διέρχεται η πατρίδα μας, θα είναι καλύτερο
από αυτό που έφυγε.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Τσόλκας Γ. Ευαγγελίδης Αν.
Υπτγος ε.α. Υπτγος ε.α.

Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Κοπή πίτας 
Σας γνωρίζουμε ότι την 16 Φεβρουαρίου 2014 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάειξη νέου Δ.Σ.
(Διοικητικού Συμβουλίου) και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και εξελέγησαν οι κάτωθι:
• Νικολόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος (Τηλ. 210-9025126/Κιν. 6936 117264)
• Χαρωνίτης Σωτήριος, Αντιπρόεδρος (Τηλ. 210-2586591 / Κιν. 6936949532)
• Καβρουλάκης Αρτέμιος, Γεν. Γραμματέας (Τηλ. 210-7519616 / Κιν. 6944673915)
• Σαπουντζής Αθανάσιος, Ταμίας (Τηλ. 210-9939071)
• Γράβαλος Γεώργιος, Έφορος (Τηλ. 210-7249010 / 210-7207789)
• Καϊμαξής Νικηφόρος, Μέλος (Τηλ. 210-6717369)
• Παπαϊωάννου Σταύρος, Μέλος (Τηλ. 210-8216740 / Κιν. 6978513114)
• Καρτέρης Κων/νος, Μέλος (Τηλ. 210-6430109 / Κιν. 6937112112)
• Ντεκουμές Ευάγγελος, Μέλος (Τηλ. 210-6458098)
• Ανδρουλάκης Εμμανουήλ, Μέλος (Τηλ. 210-6000906)
Αναπληρωματικό Μέλος
• Καίσαρης Νικόλαος (Τηλ. 210-8287337 / Κιν. 6941610950)
Εξελεγκτική Επιτροπή
• Τσαλκιτζίδης Κυριάκος, Πρόεδρος (Τηλ. 210-6541090)
• Μπεχράκης Αναστάσιος, Μέλος (Τηλ. 210-7715572)
• Αβράμης Κων/νος, Μέλος (Τηλ. 210-9652727 / Κιν. 6937029462)

Υπγος ε.α. Καϊμαξής Νικηφόρος - Υπγος ε.α. Καβρουλάκης Αρτέμιος

«Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

1. Σας γνωρίζουμε ότι στις 9-3-2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η ΓΣ
των μελών και οι αρχαιρεσίες του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
(Αποφ. ΣΜΥ).

2. Στις 14-3-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη στα γρα-
φεία του Συνδέσμου μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου Σχη (ΤΔ0 ε.α. Καπε-
νή Ευαγγέλου, όπου το 7/μελές συγκροτήθηκε σε Σώμα και ανέλαβε τα καθήκοντά του, σύμφωνα
με το άρθρο 6 του καταστατικού, ως ακολούθως:

3. Διοικητικό Συμβούλιο 7μελές (άρθρο 6)
α. Πρόεδρος Δ.Σ. Σχης (ΤΔ) ε.α. Καπενής Ευάγγελος, Τηλ. 2310-812280
β. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σχης (ΕΜ) ε.α. Πήχας Γεώργιος, Τηλ. 23920-24621
γ. Γραμματέας Δ.Σ. Ανχης (ΠΒ) ε.α. Βασιλάκος Παυσανίας, Τηλ. 2310-817953
δ. Ταμίας Δ.Σ. Ανχης (ΔΒ) ε.α. Δέλλιος Άγγελος, Τηλ. 2310-652920
ε. Μέλος-ΔΣ-Σύμβ. Λγός (ΠΒ) ε.α. Εμμανουηλίδης Αλέξ., Τηλ. 2310-612641
στ. Μέλος-ΔΣ-Σύμβ. Ανχης (ΠΖ) ε.α. Οικονόμου Θωμάς, Τηλ. 2310-600419
ζ. Μέλος-ΔΣ-Σύμβ. Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Τσιβίκης Χρήστος, Τηλ. 2310-262187

4. Εξελεγκτική Επιτροπή (3μελής) (άρθρο 14)
α. Πρόεδρος Ε.Ε. Ανχης ε.α. Ευθυμιάδης Βασίλειος, Τηλ. 2310-831540
β. Μέλος Ε.Ε. Σχης ε.α. Σικαλίδης Νικόλαος, Τηλ. 2310-841657
γ. Μέλος Ε.Ε. Ανχης ε.α. Κυριλλίδης Χαράλ., Τηλ. 2310-556417

5. Παράδοση-Παραλαβή καθηκόντων μέχρι 21-3-2014.
6. Παρακαλούμε τους Αποδέκτες για την ενημέρωση του Βιβλίου Αρχών και Εθιμοτυπίας με το

νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
Σχης ε.α. Καπενής Ευάγγελος - Ανχης ε.α. Βασιλάκος Παυσανίας

Συνεδρίαση - Κατάρτιση σε Σώμα - τριετία 2014-2016

Ποιοι δικαιούνται νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΤΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φ.956/4797/Σ.951/Αθήνα 6 Αυγούστου 2013
Σας γνωρίζουμε ότι πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ είναι:
1. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας.
2. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν ενεργεία του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας μόνο

κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας τους (ΓΕΣ-ΓΕΑ).
3. Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν ενεργεία και αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας,

εφόσον είναι μέτοχοι του ΜΤΣ (αυτό αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση).
4. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής.
5. Υπάλληλοι ΝΙΜΤΣ, ΜΤΣ και Συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ και ΜΤΣ.
6. Τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω, ήτοι νόμιμοι σύζυγοι, κόρες μέχρι το γάμο τους, αγό-

ρια μέχρι ενηλικίωσής τους και γονείς.
7. Οι υπαγόμενοι στην πολεμική διαθεσιμότητα και μόνον εφόσον έχουν επιλέξει την υγει-

ονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.
Υπτγος (ΥΙ) Αγγελάκας Ιωάννης

Γενικός Διευθυντής

Οι μερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και
Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.) και τα τέ-
κνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 10 Ιουνίου 2014, για τη συμμετοχή
τους στα παρακάτω προγράμματα:

1. Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς»

2. Κληροδότημα Γρυπάρη (αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
Πληροφορίες και διευκρινήσεις, στα γραφεία του ΜΤΣ, στην οδό Κολοκοτρώνη 13

Αθήνα, ΤΚ 10562, στα παρακάτω τηλέφωνα:
α. Κληροδότημα Γρυπάρη, τηλ.: 2111048227.
β. Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς, τηλ. 2111048236-2111048237-2111048219.

Ανακοίνωση Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Γρυπάρη» 
προς τους Μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ και των Τέκνων αυτών

Στις 23 Απριλίου στις 08:30 θα αναχωρήσει λεωφορείο του ΓΕΣ από τη ΛΑΕΔ για τη
Σχολή Πεζικού Χαλκίδος στα πλαίσια του εορτασμού του προστάτου του Πεζικού
Αγίου Γεωργίου. Όσοι εκ των μελών μας ενδιαφέρονται παρακαλούνται να είναι
παρόντες εγκαίρως. Εκ της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013, αποφασίσαμε να αποδρά-
σουμε έστω και για λίγο από τα καθημερινά μας προβλή-

ματα και να αντλήσουμε από το καινούργιο, δύναμη και ζων-
τάνια. Έτσι, στις 8 η ώρα το πρωΐ, συγκεντρωθήκαμε στον
Άγιο Γεώργιο Παπάγου και ξεκινήσαμε με ένα ωραίο ανα-
παυτικό και πολυτελές πούλμαν, του πρακτορείου «Ιάσων».

Σε μια ώρα και ένα τέταρτο, περάσαμε την Κόρινθο και
ανεβαίνουμε τον ανηφορικό δρόμο για την Επίδαυρο.

Η περιοχή δύσκολη αλλά έντο-
να δασωμένη.

Χαιρετίζουμε τη φύση, την χα-
ρωπή πλάση που ευωδιάζει με τα
λουλούδια και τα πεύκα της και σε
μας τους ογδοντάρηδες σαν ου-
ρανογέννητη χαρά, τα νιάτα μας
θυμίζει.

Περάσαμε το ιστορικό στένωμα
στο Σαρωνικό, όπου κρυβόταν το
υποβρύχιο «Παπανικολής» στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Στρατηγός κύριος Κασίμος Γε-
ώργιος, με επιμέλεια και φιλοτι-
μία, οργάνωσε αυτή την εκδρομή.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής,
μας μοίρασε ένα φάκελο που περιέγραφε λεπτομερώς, τις
τοποθεσίες που θα επισκεπτόμασταν, με φωτογραφίες και
χάρτες.

Αφού διασχίσαμε μια διαδρομή με γραφικούς κολπίσκους
αριστερά μας, και τις βαθυκόκκινες βουνοκορφές με το δυ-
νατό άρωμα των πεύκων δεξιά μας, ύστερα από αρκετή
ώρα φτάσαμε στα Μέθανα με τη νησιώτικη φυσιογνωμία
του.

Μας καλωσόρισαν με τη μυστηριακή τους Αύρα, οι ιαματι-
κές πηγές και το ηφαίστειό τοτυς.

Εδώ απολαύσαμε μέσα σε ένα γαλήνιο περιβάλλον δίπλα
στη θάλασσα, τον πρωινό μας καφέ.

Συνεχίσαμε το οδοιπορικό μας και φτάσαμε στον Γαλατά.
Ο Γαλατάς είναι προικισμένος με φυσική ομορφιά, λαμπρό

παρελθόν που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες.
Εδώ είναι τα ερείπια της αρχαίας Τροιζηνίας της γενέτει-

ρας του ήρωα Θησέα.
Ο ήλιος, ο τόπος ευωδιάζει από την χαρακτηριστική ευω-

δία των εσπεριδοειδών και προπαντός από τα λεμονοδάση
του.

Και την ευχαριστηθήκαμε!

Με το φερρυμπότ αναχωρήσαμε για τον Πόρο, το «Βό-
σπορο του Σαρωνικού»

«Θάλασσα εξαιρετική, ήσυχη χωρίς ανάσα, με μιαν ευκινη-
σία μεταξιού, διαβαθμίσεις του γκρίζου με το γαλάζιο, με
μενεξεδί με ρόδινο, είναι το χρώμα που κυριαρχεί στην Ελ-
λάδα. Αδύνατο να ξεχωρίσεις το φως από τη σιωπή, τη σιω-
πή και το φως από τη γαλήνη», όπως αναφέρει ο Σεφέρης.

Εδώ στον Πόρο και στο βόρειο μέρος του νησιού, βρίσκον-
ται τα ερείπια του ναού του
Ποσειδώνα. Στο ναόν αυτό,
όπως είναι γνωστό, κατέφυ-
γε ο μεγάλος ρήτορας πα-
τριώτης και αδωροδόκητος
Δημοσθένης το 322 π.Χ. και
δηλητηριάστηκε με κώνειο,
ξεφεύγοντας από τη μανία
του αντιβασιλέα της Μακε-
δονίας Αντιπάτρου.

Ο Πόρος είναι κτισμένος
επάνω στο θολωτό κρατή-
ρα και, ψηλά στο λόφο, στο
κέντρο της πόλης, δεσπόζει
το ιστορικό ρολόι.

Στο νοτιο-ανατολικό μέ-
ρος του Πόρου βρίσκεται η ιστορική μονή της Ζωοδόχου Πη-
γής που χτίστηκε το 1713, με τη θαυματουργή εικόνα της
Ζωοδόχου Πηγής, και υπήρξε καταφύγιο των αγωνιστών
του 1821.

Κάθε γωνιά αυτού του τόπου στην ξηρά και θάλασσα, πέ-
τρα κτισμένη ή άκτιστη, κρύβει ένα ολόκληρο βιβλίο ιστο-
ρίας.

Στο βορειο-δυτικό μιχό του Πόρου ο Ανδρέας Μιαούλης, ο
ασυγκράτητος, ο αδικημένος μπουρλοτιέρης, που δεν ήθε-
λε τη δυναστεία των ξένων, προέβη στην καταστροφή της
Φρεγάτας «Ελλάς» και κορβέτας «Ύδρα» την 1η Αυγούστου
1831, διότι ο Ρώσος Ναύαρχος Ρικόρντ θα αναλάμβανε την
εξουσία του ελληνικού στόλου στην περιοχή. «Μεγαλουρ-
γόν έγκλημα» μεταμεληθείς αργότερα, όπως απεκάλυψε
στον Σπυρίδωνα Τρικούπη.

Πάλι από τον Γαλατά, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής
που τρέχει βορειο-ανατολικά ανάμεσα σε καλλιέργειες.
Όλα λες και χαμηλώνουν για να ξεπεταχτεί μπροστά μας η
παλιά Επίδαυρος, που την περάσαμε και θρονιαστήκαμε σε
ένα καφέ-μπαρ ψηλά, από όπου αντικρίσαμε μια σπάνια πα-
νοραμική θέα και απολαύσαμε το γραφικό λιμανάκι της.

Αγναντεύσαμε την παιχνιδιάρα θάλασσα με τα νησάκια,
τους κάβους της και τα ακρογιάλια σαν μεταξένιοι αχνοί. Το
τοπίο ήταν εκπληκτικό. Ο ήλιος μέσα στη μεγαλύτερη χαρά
του, εγκατέλειπε τη θάλσσα, τα διαμαντάκια της τρεμόσβη-
ναν και γύρω τα μεγαλόπρεπα βουνά άρχιζαν να μαυρίζουν.

Κι εμείς έτοιμοι, με γεμάτες τις «μπαταρίες», επιστρέφαμε
στην Αθήνα, από τη γόνιμη και διδακτική απόδρασή μας ευ-
χαριστημένοι, χάρις στον αρχηγό των εκδρομών κύριο Κασί-
μο Γεώργιο και στον Πρόεδρο της τάξεως Αντιστράτηγο κύ-
ριο Ευθύμιο Κατσούρα που πάντα καλοσυνάτος και κεφάτος
έδινε χαρά και ζωή στους εκδρομείς με το σύνθημα «ψηλά
το λάβαρο».

Ο οδηγός του λεωφορείου όταν φθάσαμε στην Αθήνα, με
δέος αναφώνησε, βλέποντας το κυκλώπειο και λυγερόκορ-
μο σαν ζωγραφισμένο Παρθενώνα: «πόσο υπερήφανοι πρέ-
πει να’μαστε γι’ αυτόν σ’ αυτούς τους δίσεκτους χρό-
νους...».

Και στην Ακρόπολη στο βράχο τον ιερό,

ο Παρθενώντας με Φεγγάρι τη νύχτα εδώ,

νικάει στην δόξα και στην χάρη,

τον Ουρανό.

(Κωστής Παλαμάς)

Ταξίαρχος Πυροβολικού ε.α.
Μπέλλιας Σπυρίδων

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

δραστηριότητες23ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 EΘNIKH HXΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Δ/Β ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Η Τάξη ΣΣΕ 1950 στη γοητευτική περιήγηση στα Μέθανα, Γαλατά και Πόρο

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα του Πολιτι-
στικού Κέντρου του Δήμου Χολαργού-Παπάγου, που ευγενικά
μας παραχωρήθηκε για άλλη μία χρονιά από το Δήμο, πραγμα-
τοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέ-
σμου ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), με  πολύ μεγάλη
συμμετοχή μελών ως και συζύγων αποβιωσάντων συναδέλ-
φων.

Πριν από την έναρξη της Γ.Σ.εκλέχθηκε 3μελής Επιτροπή δι-
εύθυνσης των εργασιών αποτελούμενη από τους:

α.Αντγο  ε.α.  Μαστροκωστόπουλο Ιωάν. ως Πρόεδρο.
β.Υπτγο  ε.α.  Πανταζάτο Σπυρ. ως Γραμματέα και
γ.Ταξχο  ε.α.  Γρούμπα Ιωάν. ως Μέλος.
Η Γενική Συνέλευση άρχισε με τον Απολογισμό του έτους

2013 άπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Υποστρά-
τηγο ε.α. Κουρκούμπα Σπυρ. o οποίος τόνισε μεταξύ των
άλλων και τα εξής:                                                                                                                                                 

α. Στις 2 Ιουνίου γιορτάσαμε στη Σχολή Διαβιβάσεων την 67η

επέτειο (δηλαδή τα γενέθλια) της συγκρότησης του όπλου των
Διαβιβάσεων,με εξαιρετική επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή
συναδέλφων μετά συζύγων,  και φίλων των Διαβιβάσεων .

β.Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στην
Αρχαία Επίδαυρο-Ναύπλιο, με στάση για καφέ στα Ίσθμια της
Κορινθίας .                                                                                             

γ. Η καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα το Σάββατο στις 29
Νοεμβρίου στη ΛΑΕΔ, με το πλούσιο μενού, το ωραίο  μουσικό
πρόγραμμα  και  με  τη μειωμένη σχετικά  τιμή της πρόσκλησης,
είχαν σαν αποτέλεσμα  να είναι  τόσο μεγάλη η συμμετοχή που
αναγκασθήκαμε με μεγάλη μας λύπη να μην πάρουμε  κάποι-
ους συναδέλφους λόγω έλειψης χώρου.    

δ.Άρχισε η υλοποίηση,μετά πολυετή προσπάθεια του Προ-
εδρείου να καταγραφούν από τις υπάρχουσες πινακίδες των
ενεργών και διαλυθέντων  Μονάδων οι ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΕΣ, για καθαρά Ιστορικούς λόγους.Μέχρι σήμερα η καταγραφή
αυτή έχει φτάσει περίπου στο 90% και πραγματοποιείται με τη
βοήθεια της ΔΔΒ/ ΓΕΣ.  Το στοιχείο αυτό είναι πολύτιμο για την
ιστορία του Όπλου μας γιατί αφ’ενός πουθενά δεν υπάρχουν
τέτοιες συγκεντρωτικές καταστάσεις με τους διατελέσαντες
Διοικητές και αφ’ ετέρου από τις καταστάσεις αυτές φαίνονται
και οι χρονολογίες  συγκροτήσεως και  καταργήσεως Δκσεων
και Μονάδων .

ε.Το μέλος του Συνδέσμου μας Ταξχος  Νοταρίδης Χρήστος
μετά από συνεννόηση με τη ΔΔΒ/ΓΕΣ ανέλαβε να συμπληρώσει
και να βελτιώσει  την υπάρχουσα ιστορία των ΔΒ. Γι’ αυτό  όσοι
έχουν ιστορικό υλικό, έγγραφα, φωτογραφίες κλπ, που νομί-
ζουν ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στην νέα έκδοση παρα-
καλούνται να μας τα δώσουν και θα τους επιστραφούν. Επίσης
ο κύριος Νοταρίδης έχει ανοίξει ένα πολύ ενδιαφέροντα face-
book στο διαδίκτυο για το Μουσείο των Διαβιβάσεων στη Σχολή
ΔΒ.

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Άνχης ε.α. ΔΒ Μπακό-
πουλος Δημήτρ.ανέγνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό για το
έτος 2013  και  ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Αντγος
ε.α. Γιαλός Δημ. ανέλυσε τη σχετική Έκθεση που έκλεισε με
τη πρόταση να εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς
επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από την ολότητα του Σώματος 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε:
- Την πρόταση του ΔΣ του Συνδέσμου η συνδρομή των

μελών για το έτος 14 να παραμείνει στα δέκα (10) ευρώ   για
13η συνεχή χρονιά 

- Την συγκρότηση του ΔΣ για την νέα περίοδο από τους:                                                                              
Πρόεδρο Υπτγο ε.α, Κουρκούμπα  Σπυρίδωνα
Αντιπρόεδρο Ταξχο ε.α. Μερτζιάνη Δημήτριο

Γεν. Γραμματέα Ταξχo ε.α Αργουζή Σάββα
Ταμία Ανχη ε.α.  Μπακόπουλο Δημήτριο
Μέλος Ταξχο ε.α, Καζάκο Λέανδρο και
- Της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τους:
Πρόεδρο            Αντγο ε.α. Γιαλό  Δημήτριο και
Μέλη Σχη ε.α, Φασιά  Ευθ. και  Ταξχο ε.α, Νοταρίδη  Χρ. 
Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακολούθησε κοπή της

καθιερωμένης Βασιλόπιτας και μικρή δεξίωση με διάφορα εδέ-
σματα γλυκά και ποτά. Η Βασιλόπιτα είχε δύο νομίσματα που
αντιπροσώπευαν αντίστοιχα αντίτυπα του Βιβλίου του Ταξχου
ε.α. Νοταρίδη Χρήσ. «ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Στρατηγός Γεώργιος Στανωτάς» και οι τυχεροί ήσαν ο Αντγος
ε.α. Αρβανίτης   Δημ. και ο Υπτγος ε.α.Γρίβας Κων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους Συναδέλ-
φους που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ. της 8ης Φεβρουαρίου και προ-
σκαλεί τους Διαβιβαστές που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου να
ενισχύσουν τη προσπάθειά μας για τη διατήρηση των φιλικών
δεσμών που αναπτύχθηκαν κατά τη μακρόχρονη παραμονή μας
στο Στρατό, με την εγγραφή τους στο Σύνδεσμο. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ. Γραμματέα (τηλ.210-
7786263,κιν.6974813714).

Ο Πρόεδρος Ο   Γ.Γραμματέας
Σπυρίδων Κουρκούμπας Σάββας Αργουζής

Υπτγος ε.α. Ταξχος ε.α

Ο Αντγος ε.α. Καρλιαύτης παραλαμβάνει το κομμάτι της Βασι-

λόπιτας του πρώτου ΔΣ του Συνδέσμου , σε ένδειξη τιμής.

Ο Υπτγος ε.α. Γρίβας Κων.παραλαμβάνει το δώρο του 

πρώτου τυχερού της Βασιλόπιτας.

Μνημόσυνο εκλιπόντων 
Τάξεως ΣΣΕ 1952

Η Τάξις ΣΣΕ 1952, το Σάββατο 5 Απριλίου, ετέλεσε
Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τους 175 εκλιπόντας
συμμαθητάς της, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Ρηγίλλης. Της θρησκευτικής τελετής χοροστάτησε ο
διευθυντής του γραφείου του Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος, Ιεροκύρηξ Πανοσιολογιώτα-
τος κ. Χρυσόστομος. 

Ήμασταν όλοι εκεί και προσευχηθήκαμε για τους
απόντας συμμαθητάς μας.

Ο Πρόεδρος της Τάξεως 1952
Υπτγος Βασίλης Ανδρουλιδάκης



Η
αποθέωση των ερμηνευτών του
επετειακού προγράμματος, από
τους παρισταμένους στην εκ-

δήλωση της 23/3/2014 στο Πολεμικό
Μουσείο ήταν ένας χαιρετισμός προς
την ίδια την επέτειο, σύμφωνα και με τη έννοια του
στίχου του πολεμικού θουρίου «Και τη μνήμη της το
Έθνος χαιρετά γονατιστό».

Έχοντας υπ’ όψιν τα διανοήματα του κεντρικού ομιλητή
Καθηγητού Σαράντου Καργάκου και των άλλων παρου-

σιαστών καθώς και το ρεπερτόριο των καλλιτεχνικών
Συγκροτημάτων που πλαισίωναν την εκδήλωση, οι προ-
σκεκλημένοι ήταν προετοιμασμένοι να παρακολουθήσουν
μία εθνική μυσταγωγία, σαν αυτές που σκορπούν ρίγη
συγκινήσεως, εθνική έξαρση και υπερηφάνεια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης

Ελλάδος Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Στρατηγός Μ. Κωσταράκος, ο πρόεδρος του Πολεμικού
Μουσείου, Ταξίαρχος Π. Καπερώνης, οι Ετ Αρχηγοί Στρατηγοί
Ι. Βερυβάκης ΓΕΕΘΑ, Κ. Γκίνης ΓΕΣ και Αντιστράτηγος Κ.
Κόρκας, Ετ Διοικητής Στρατιάς, οι βουλευτές Β. Καπερνάρος
ΑΝΕΛ, Κ. Βαρεμένος ΣΥΡΙΖΑ, από το ΔΣ της ΕΑΑΣ ο

πρόεδρος Αντι-
στράτηγος Π. Μαυ-
ροδόπουλος, που
είχε την επιμέλεια
της εκδηλώσεως,
ο νέος Πρόεδρος
Υποστράτηγος Ε.
Δανιάς και τα μέλη
Αντιστράτηγοι Ι.
Κρασσάς, διευθύ-
νων σύμβουλος, Η.
Παρασκευόπου-
λος, Θ. Καρανίσας,
Αντισυνταγματάρ-
χες Χ. Ντούφας, Ι.
Μπενάκη, Ανθυπο-
λοχαγός Ν. Τοτο-
νίδης, από το νέο
ΔΣ ο αντιπρόεδρος
Υποστράτηγος Β.
Ροζής, Συνταγμα-
τάρχης Ν. Καίσα-
ρης και Συνταγμα-
τάρχης Ε. Μπουϊ-

κίδης, ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς
και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος Μ. Βρούβας,
ο τ. Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος Γ. Αναγνωστό-
πουλος, οι Πρόεδροι του ΠΣΑΑΕΔΣΑ και Συνδέσμου Απο-
στράτων Αστυνομίας, Ταξίαρχος κ. Ακριώτης και Υπο-

στράτηγος Θ. Αθανασίου, μέλη Συνδέσμων τάξεων ΣΣΕ
και Ενώσεων Αποστράτων Όπλων και Σωμάτων, αντιπρο-
σωπείες Αξιωματικών από τα 4 Γενικά Επιτελεία και σπου-
δαστές ΑΣΕΙ Ευελπίδων και Αστυνομίας και πλήθος κόσμου
που υπερκάλυψαν το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μου-
σείου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Προσφώνηση του προέδρου της ΕΑΑΣ, ομιλία του ιστο-

ρικού, φιλολόγου και δημοσιογράφου Σαράντου Καργάκου,
επετειακές παρουσιάσεις από τον χορωδιακό σύλλογο
των απανταχού Παξινών υπό την διεύθυνση του Αιμίλιου
Γιαννακόπουλου και το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου
Φιλοθέης – Ψυχικού με διδάσκαλο τον Στάθη Καλογερό-
πουλο, καθώς και τη στρατιωτική μουσική της ΑΣΔΥΣ με
μαέστρο τον λοχαγό Μ. Χασούρη και ερμηνευτή στο
τραγούδι τον Ανθυπολοχαγό Κ. Καλπακίδη. Τον συντονισμό
της εκδηλώσεως είχε ο Υποστράτηγος Χ. Μπολώσης ο
οποίος με φωτεινές διαφάνειες και επεξηγηματικό λόγο
συνέβαλε στην διάνθιση και τον εμπλουτισμό των θεμάτων
του προγράμματος, παρουσιάζοντας το βιογραφικό του
Σ. Καργάκου με 35ετή διαδρομή στην καθηγεσία, αρθρο-

γραφία και συγγραφή (75 βιβλία – επιτομή 1821 και τε-
τράτομο για τον Μέγα Αλέξανδρο).

Κατά την προσφώνηση ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ έκανε
σύντομη αναδρομή των γεγονότων της Επαναστάσεως
1821 που την φώτιζε η τρισχιλιετής ιστορία μας, κάνοντας
ειδική μνεία στους θρύλους του Μαρμαρωμένου Βασιλιά,
στον Παλαιών Πατρών Γερμανό, στην Έξοδο του Μεσο-
λογγίου, στην αποφασιστικότητα για συνέχιση του αγώνα
μέχρι εσχάτων, αλλά και στην διχόνοια που εμφιλοχώρησε
μεταξύ των αγωνιστών, πράγμα που οι νεοέλληνες πρέπει
να αποφύγουμε δια παντός.

Αρχομένης της ομιλίας του ο κεντρικός ομιλητής Κ.
Καργάκος με θέμα «η διαχρονικότητα της Εξεγέρσεως

του 1821» είπε ότι αυτή η χρονολογία αποτελεί «το
άσβεστο καντήλι» στην ιστορία του Ελληνισμού, ανα-
φέρθηκε στη συνέχεια στους πρωταγωνιστές του αγώνα
που αρκετοί υπήρξαν και ιστοριογράφοι όπως ο Σπυρίδων
Τρικούπης και Ιωάννης Φιλήμων αλλά και ο Κ. Παπαρρη-
γόπουλος που είναι γνήσιοι ερμηνευτές της Ιστορίας, εκ-

φράζοντας ο έγκριτος καθηγητής τον αποτροπιασμό του
για κάποιους «ανακαινιστές» που με δημοσιοποιημένα
κείμενά τους επιχειρούν να αποδομήσουν την Ιστορία
μας, να διαστρεβλώσουν τη φιλοσοφία, την έννοια και τα

κίνητρα του 10ετούς αγώνα, ότι δήθεν αντλούσε διδάγματα
από τη Γαλλική Επανάσταση ή ότι είχε ταξικό χαρακτήρα
κ.λπ., ενώ η Ελληνική Επανάσταση αντλούσε διδάγματα
από την τρισχιλιετή Ελληνική Ιστορία και είχε καθολική
λαϊκή συμμετοχή, ανεξαρτήτως τάξεων και πάντως επα-
ναστατικά κινήματα εκδηλώθηκαν αμέσως μετά την
άλωση το 1453.

Κλείνοντας ο διαπρεπής ομιλητής προέτρεψε το ακρο-
ατήριο να υψώνει την ελληνική σημαία στις εθνικές επε-
τείους.

Ο Υποστράτηγος Κ. Αργυρόπουλος προσέφερε στην
Διοίκηση της ΕΑΑΣ δια του προέδρου μία λήκυθο με
χώμα  από τη Βόρειο Ήπειρο που συνέλεξαν Ελληνόπουλα
διαβιούντα στην περιοχή. Την επομένη (24/3/2012) οι
τρεις πρόεδροι των Ενώσεων ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ κατέθεσαν
στεφάνους στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.

Μετά την συναρπαστική πράγματι ομιλία του κ. Καργάκου
που καταχειροκροτήθηκε, εμφανίστηκαν κατά σειρά η
χορωδία των Απανταχού Παξινών που άρχισε με το «τη
υπερμάχω» και έκλεισε με το «Σαράντα παληκάρια», το
χορευτικό συγκρότημα Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού που
άρχισε με τα «Παιδιά της Σαμαρίνας», συνέχισε με Ηπει-
ρώτικους χορούς και έκλεισε με τον λεβέντικο «Τσάμικο»
(σ.σ. Τσαμουριά = εκ παραφθοράς της λέξεως Θύαμις –
Καλαμάς).

Η εκδήλωση έκλεισε με την εμφάνιση της Στρατιωτικής
Μουσικής ΑΣΔΥΣ που άρχισε με το «όλη δόξα όλη χάρη»
και τέλειωσε με το «Για μια καινούρια Ελλάδα» και τον
Εθνικό Ύμνο.

Και τα τρία Καλλιτεχνικά Συγκροτήματα δέχθηκαν επίσης
τα θερμά και παρατεταμένα χειροκροτήματα των θεα-
τών.

Η εκδήλωση, όπως και άλλες παρόμοιες, παρείχε στους
παρισταμένους ένα αναβάπτισμα στα εθνικά νάματα της
πατρίδος μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ενημέρωση 24 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014EΘNIKH HXΩ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 193Η ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Oι Στρατηγοί Βερυβάκης και Γκίνης μόνιμα παρόντες

στις εκδηλώσεις της ΕΑΑΣ, τους ευχαριστούμε

Η ΕΑΑΣ τιμά τον καθηγητή κ. Καργάκο

Η ΕΑΑΣ τιμά τον πρόεδρο 

της χορωδίας των απανταχού Παξινών
Η ΕΑΑΣ τιμά τον αρχιμουσικό Λγο (ΜΣ)

Χασούρη Μιχαήλ της στρατιωτικής

μουσικής της ΑΣΔΥΣ

Ο καθηγητής κ. Καργάκος ευχαριστεί την ΕΑΑΣ

Προσφορά του Υπτγου ε.α. Αργυρόπουλου προς την ΕΑΑΣ

ιερού χώματος, μέσα σε ασημένια λήκυθο, από τους τά-

φους των Ελλήνων πεσόντων στη Β. Ήπειρο το 1940


