
Ηκοπή Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Σ. οργανώθηκε

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως

και πραγματοποιήθηκε την 18η Ιαν 2015, στην

αίθουσα Τελετών της Λέσχης Αξιωματικών Ενό-

πλων Δυνάμεων.  Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους η πολιτική και στρατιωτική

ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ανώτατοι δικαστικοί λει-

τουργοί, φορείς – σύνδεσμοι αποστράτων και

εκατοντάδες Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.

Ο άνθρωπος, ως έλλογο

ον, σκέπτεται, αισθάνεται και

ενεργεί καθοδηγούμενος

από την ορμή της αυτοσυν-

τήρησης και της αυτοεπιβεβαίωσης, που συνι-

στούν τις δυο βασικές όψεις του εαυτού του

και απαιτούν την ταυτόχρονη ικανοποίησή τους

αναφύοντας ποικίλες ανάγκες, επιθυμίες και
ενδιαφέροντα.

Η ελευθερία και η ολβιότητά μας εξαρτάται

από το βαθμό εναρμόνισης του εσωτερικού

μας κόσμου μέσα στα όρια της «χωρητικότητας»

του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος.

Οι προσαρμοστικές ικανότητες  συνιστούν τις

αρετές μας.

Η ανάδυση και η ανάπτυξη των αρετών μας

είναι το βασικό έργο της  Παιδείας. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

«Το συμπαντικό κοσμοείδωλο έχει ανατραπεί

πλήρως από τις σύγχρονες Επιστήμες. Η Φυσική

με τις  θεωρίες  Σχετικότητας, Κβαντική, χά-

ους… κλπ  έφερε στο φως απίθανα νέα στοιχεία,

που η Νευτώνεια Φυσική και η Ευκλείδεια Γεω-

μετρία αδυνατούν να ερμηνεύσουν. Το Σύμπαν

έπαψε πλέον να θεωρείται μια τεράστια μηχανή

και γίνεται πλέον  αντιληπτό, ως ένας τεράστιος

«νους»… Έννοιες, όπως αυτές του «παρόντος»,

του «μέλλοντος» και του «παρελθόντος» δεν

έχουν πλέον επιστημονικό νόημα.  Το «εδώ»

είναι «παντού» και το «τώρα» ταυτίζεται με το

…«χθες» και το «αύριο»!![ Δανέζης και Θεοδοσίου,:

Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός].
Μια απροσδιοριστία, που ο ανθρώπινος νους

αδυνατεί πλέον να συλλάβει.

Η Κοινωνία της εποχής μας έχει λάβει «μαζικό»

χαραχτήρα, ο οποίος αναδίδει μια απέραντη
πολυπλοκότητα. Πλήρης ατομοκρατία. «Ελεύ-

θεροι» ονομαστικά, αλλά  πρακτικά δέσμιοι των

ανεξάντλητων επιλογών που μας επιβάλλονται,

χωρίς συνήθως να το αντιλαμβανόμαστε. Η

μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Οι  ειδικοί

δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Νιώθουμε  απο-

μονωμένοι, αν και ζούμε σε πολυάνθρωπες

κοινότητες. 

Κυριαρχούν η ανασφάλεια και ο φόβος, ενώ

η ευτυχία  παραμένει όνειρο απατηλό.

Ο Άνθρωπος οντολογικά έχασε την έννοια

ως το μοναδικό «δημιούργημα καθ’ εικόνα και

ομοίωση του Δημιουργού του». Καθόσον: 

Η γενετική μας φέρνει κοντά  στην κατηγορία

του απλού ζώου χωρίς πλέον σαφή  διαχωριστική

γραμμή μεταξύ ανθρώπινων και λοιπών έμβιων

όντων!

Οι γνωσιακές επιστήμες προτείνουν μια συν-

θήκη εγκεφάλου-υπολογιστή = μηχανή! 

Η μοριακή διατείνεται μία συνέχεια της ίδιας

ύλης, ζωντανής και  ανθρώπινης!  Τελικά ο άν-

θρωπος λογίζεται είτε, ως αριθμός, είτε ως

«πράγμα» εμπορίας και κέρδους!.

Και διερωτόμαστε  μαζί με τον Πασκάλ: «Τι

είδους χίμαιρα είναι ο άνθρωπος;..Δόξα και κά-

θαρμα του σύμπαντος! Ποιος θα ξεκαθαρίσει

αυτό το μπέρδεμα;»
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

ΣEΛIΔA 16

Ιστορική αναδρομή - προεόντα, εοντάτε και εσσόμενα σελ.5

ΣEΛIΔA 12-14

ΣEΛIΔA 6

ΣEΛIΔA 8

Η Ανεξαρτησία

της Ελλάδας

Η Διεθνής 

πετρελαϊκή

αβεβαιότητα

και αστάθεια

των τοπικών

αγορών

Η Έκκληση

προς τους

Νέους μας

Παραρτήματα

Συνέχεια στη σελίδα 10

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αντστράτηγος ε.α.

Στη σελίδα 24

Οι νέοι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης

ΗΕΑΑΣ συγχαίρει για την ανάληψη των νέων υψηλών

καθηκόντων, τους κ.κ. Υπουργούς και Υφυπουργό,

εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και υπεν-

θυμίζει ότι η προσοχή στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώ-

ματα Ασφαλείας είναι πολύ υψηλής σημασίας, δεδομέ-

νου ότι, ό,τι θα χαθεί στην εθνική κυριαρχία πολύ δύ-

σκολα το ανακτάς.
Ο νέος ΥΕΘΑ

κ. Πάνος ΚαμμένοςΛεπτομέρειες στη σελίδα 4

Η κοπή της Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Σ.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: 
ΩΣ ΙΚΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΜΑΣ



EΘNIKH HXΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20152ενημέρωση

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση

και να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέ-

ξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία

του συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αν-

τιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

στην ΕΑΑΣ μέχρι  την 10η εκάστου μήνα  είτε τα-

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων

Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο

η εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέ-

ον:

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.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφη-

μερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΑΑΣ που επιθυ-

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν

δακτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 

Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 

Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α

TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517

Ταμίας: 210 36.34.846
Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ

Τηλ:210.36.244.95

Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ

Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ

desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος

Tηλ.: 210 3468268 

Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Tο Δ.Σ. της EAAΣ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων 

συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

-Υπολοχαγός ε.α. Αργυρόπουλος Γεώργιος,

απεβίωσε στις 6/1/2015 και ετάφη στις

7/1/2015 στο Λιτόχωρο. 

-Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Μπούνιας Κωνσταντίνος

του Νικολάου Τάξεως 1977 ΣΣΕ. Απεβίωσε

στις 22/1/2015 και ετάφη 23/1/2015 στο

κοιμητήριο  Ιλίου.

-Σχης (ΠΒ) ε.α. Δημοσθένης Ξυλάς

,Σ.Σ.Ε.1949 Α', απεβίωσε και ετάφη την 13

Ιαν.2015

-Ανχης (ΜΧ) ε.α.Δημήτριος Καρακωνστάκης

του Μιχαήλ, απεβίωσε την 9 Ιαν.2015 και

ετάφη την 10 Ιαν.2015,στο Αρκαλοχώρι

Ηρακλείου Κρήτης.
-Ταξχος ε.α Ιωάννης Λουράκης του Δημη-

τρίου,απεβίωσε την 17 Ιαν.2015 και ετάφη

την επομένη στο Γαβαλοχώρι Χανίων.

-Ανχης ε.α.Ευάγγελος Λάμπρης του Χρή-

στου, απεβίωσε την 13 Ιαν.2015 και ετάφη

την επομένη στα Τσικαλαριά Χανίων.
-Ανθστής(Χ ) ε.α. Παναγιώτης  Κατσάνης,

απεβίωσε στις 5/1/2015 και ετάφη στο κοι-

μητήριο Ξάνθης.

-Σχης (Σ) ε.α.Λάμπρος Καρατσώλης του

Ευαγγέλου, απεβίωσε την 23 Ιαν. 2015 και

ετάφη την επομένη στο Χωριό Σελλάδες

Άρτας.

-Τχης (ΤΧ) ε.α. Παύλος Τσιλιγκερίδης ,απε-

βίωσε την 22 Ιαν.2015 και ετάφη την επο-

μένη στο κοιμητήριο του Κροκίου Αλμυρού

Μαγνησίας.

-Τχης (Χ) ε.α. Γεώργιος Χατζόπουλος, απε-

βίωσε και ετάφη στο κοιμητήριο του Αγίου

Ονουφρίου Βόλου.

-Μοίραρχος (χ) ε.α.Αθανάσιος Καλαθάς,

απεβίωσε και ετάφη την 31 Δεκ. 2014 στο

κοιμητήριο Δράμας.

-Λγος (ΔΒ) ε.α. Ματζιάρη Σοφίας του Πα-

σχαλη, απεβίωσε στην Αλεξανδρούπολη

την 14 Ιαν 2015 και ετάφη την 15 Ιαν 2015

στο Αλεποχώρι  Διδυμοτείχου.

-Υπτγος ε.α Κωνσταντίνος Μπάρκας, Σ.Σ.Ε.

1943, απεβίωσε την 29 Ιαν. 2015 και ετάφη

στο 2ο κοιμητήριο Αθηνών.
-Τχης( ΠΖ) ε.α.Κων/νος Μπάτσης,απεβίωσε

την 16-12-2014 και ετάφει τξν επομένη

στην Λευκάδα.

-Ανχης (ΥΓ) ε.α Θεόδωρος Λαφτσίδης,απε-

βίωσε την 18-12-2014 και ετάφει την επο-

μένη στην Θεσσαλονίκη.
-Τχης ε,α Θεμιστοκλής Αμπλιανίτης,απε-

βίωσε την21-12-2014 και ετάφει την νεπο-

μένη στα κοιμητήρια Ν.Σμύρνης.

-Υπτγος ε.α.Γεώργιος Κοζύρης,απεβίωσε

την 21-12-2014 και ετάφει την επομένη

στο κοιμητήριο Παπάγου.

-Ανθυπαστυνόμος ε.α.Βασίλειος Τσαού-

σης,απεβίωσε την  11-12-2014 και ετάφει

την επομένη στο Α'κοιμητήριο Τρικάλων.
-Σχης (ΤΘ) ε.α.Χρήστος Σέρρης,απεβίωσε

και ετάφει την 24-12-2014,στο κοιμητήριο

Π.Φαλήρου.

-Ανθυπαστυνόμος ε.α Δημήτριος Λιανός,

απεβίωσε την 19-12-2014 και ετάφει την

επομένη στα Τρίκαλα.
-Υπτγος (ΠΖ)ε.α Ηλίας Ξιφαράς,απεβίωσε

την 27-19-2014 και ετάφει την 29-10-

2014,στο κοιμητήριο Αμαρουσίου.

-Ανχης (ΠΖ) ε.α Αθανάσιος Λουκόπουλος,

απεβίωσε την 16-12-2014 και ετάφει την

18 12-2014 στο κοιμητήριο Σίμου Ναυπα-

κτίας.

-Ανχης ε.α Οδυσσέας Τσιρώνης,απεβίωσε

την 14 -1-2015 και ετάφει την 16-1-2015

στο κοιμητήριο Κ. Χαλανδρίου Αττικής.
-Ανχης ε.α Σπυρίδων Έξαρχος, απεβίωσε

και ετάφει την 7-1-2015, στην Ηγουμενί-

τσα.

-Ανθστής ε.α. Απόστολος Γκρέκας,απε-

βίωσε και ετάφει την 9-10-2014 στα Τρί-

καλα.

-Ανχης (ΠΖ) ε.α.Βασίλειος Μπαρουτάς,

απεβίωσε την 19-1-2015 και ετάφει την

επομένη στην Καρδίτσα.
-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Ιωάννης Ζυγούρης, απε-

βίωσε την 27-1-2015 και ετάφει την 29-1-

2015 στην Κόρινθο.

-Ταξος (ΠΒ) ε.α.Βασίλειος Ζιώγας, απε-

βίωσε την 12-9 2014 και ετάφει την 15-9-

2014 στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

1. Απαντώντας στο (δ) σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρί-

ζουμε ότι, με την (γ) σχετική διαταγή μας, δόθηκαν ήδη

οδηγίες - εντολές, προς όλες τις Αρχές έκδοσης δελτίων

ταυτότητας της Χώρας, προκειμένου να εκδίδουν δελτίο

αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

(α) σχετική Κ.Υ.Α., σε ανώτατους Αξιωματικούς των Ενό-

πλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο

τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 του Ν.

2439/1996 και του ν. 3883/2010, πέραν του δελτίου επιτί-

μου που εκδίδεται από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σχόλιο: Η ΕΑΑΣ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την άμεση ανταπόκρισή

του και ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός της.

Έκδοση Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων για τους επιτίμους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Σύλλογος Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου -

Ραφήνας προσκαλεί τα μέλη του στην από το Καταστατικό

προβλεπόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα

πραγματοποιηθεί την 4 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 17.00, στην Αίθουσα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Στρατού (Χαρ. Τρικούπη 18α, Αθήνα), με θέματα ημερή-

σιας διάταξης:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δ.Σ., ενημέρωση για τις

μέχρι την ημέρα αυτή εξελίξεις στο θέμα της ΖΑΑ και Προ-

γραμματισμός ενεργειών για τη νέα περίοδο. Υπάρχει θετική

προώθηση του θέματος της ΖΑΑ μετά τη δημοσίευση του Νό-

μου 4280/2014 την 8-8-2014. Λεπτομέρειες θα παρουσια-

σθούν κατά τη Γενική Συνέλευση.

2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός για το

2015.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ.

από κάθε ευθύνη.

4. Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από μέλη του Συλλό-

γου και ανταλλαγή απόψεων για παραπέρα ενέργειες.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ανδρέας Ευαγ. Αποστολόπουλος Γεώργιος Κωστάκης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Υποστράτηγος ε.α.

Σας γνωρίζουμε ότι την 29η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή

στο Λιτόχωρο Πιερίας θα τελεστεί μνημόσυνο, υπέρ αναπαύ-

σεως των ψυχών, των υπέρ

πατρίδος πεσόντων ανδρών

της Ελληνικής Χωροφυλακής

και Στρατού, κατά την ομώνυ-

μη μάχη του Λιτοχώρου την

30/31-3-1946.

Όσοι επιθυμούν να καταθέ-

σουν στεφάνι, θα πρέπει να το

προμηθευτούν οι ίδιοι και να

ενημερώσουν τον Σύνδεσμο Πιερίας για να συμπεριληφθούν

στο σχετικό πίνακα.

Η ευταξία, η σεμνότητα και η

ευπρέπεια ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επι-

κρατήσουν, προς αποφυγή οι-

ασδήποτε πολιτικής εκμετάλ-

λευσης της εκδήλωσης αυτής.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Αδαμόπουλος

(6947/071556)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Β’ Πάροδος Μεγ. Αλεξάνδρου 3,

τηλ. 23510/34337, fax: 2351/500499   ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΗΜ.: Η ΕΑΑΣ θα  συμμετάσχει στην εν λόγω εκδήλωση

και θα διαθέσει ένα λεωφορείο το οποίο θα αναχωρήσει

το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 και θα επιστρέψει την Δευτέρα

30 Μαρτίου 2015.

Δηλώσεις συμμετοχής στον Αστ. Δντή ε.α. 

κ. Ντούφα Χρήστο, τηλ. 6945/778610 

ή στην Γραμματεία ΕΑΑΣ, τηλ. 210/3633797 εσωτ. 15.

Μνημόσυνο Λιτοχώρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών

Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών συναντή-

θηκε το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 2015  με

τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο,

κατόπιν πρόσκλησης του κ. Υπουργού.

2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεχάρη τον

κ. Υπουργό  για την ανάληψη των καθηκόντων

του και του ευχήθηκε  καλή επιτυχία στο δύ-

σκολο έργο που ανέλαβε. Επίσης τον ευχαρί-

στησε για την  άμεση πρόσκληση για συνάντηση

και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.

3.-Επίσης τον συνεχάρη για την συμβολική

κίνησή του να μεταβεί με στρατιωτικό Ελικό-

πτερο στα Ίμια και να ρίψει στεφάνι στον υγρό

τάφο των τριών ηρώων Αξιωματικών του Π.Ν.

που έπεσαν εκεί, καθώς και στο μνημείο του

καταδρομέα Μπικάκη στην Κρήτη.

4.-Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα

θέματα που απασχολούν τους αποστράτους

και τις Ενώσεις τους, σύμφωνα με τις πάγιες

θέσεις των Ενώσεων:

α.-Αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα έγινε μνεία

στις άδικες και εξοντωτικές περικοπές που

έγιναν από το 2010 μέχρι σήμερα στους απο-

στράτους, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τις

μικρότερες συντάξεις και τονίστηκε η απαίτησή

μας για πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων

στις συνταξιοδοτικές πράξεις της 31-07-2012

και επιστροφή των προκυπτόντων αναδρομικών,

όπως προβλέπει η υπ. αριθ.2192/14  απόφαση

της Ολομελείας του ΣτΕ. Ο κ. Υπουργός δε-

σμεύτηκε οτι θα γίνει πλήρης εφαρμογή των

Αποφάσεων του ΣτΕ και έδωσε εντολή να συ-

σταθεί επιτροπή από μέλη που θα υποδείξει

το Συντονιστικό Συμβούλιο, υπό την εποπτεία

του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, με σκοπό την σύνταξη σχε-

δίου νόμου για την εφαρμογή των ανωτέρω,

εντός 30 ημερών από την ψήφιση των προ-

γραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.

β.-Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών

με ηλικιακά κριτήρια. Θα προταθεί από την

ανωτέρω επιτροπή.

γ.-Το μέλλον των τριών Μ.Τ. ο κ. ΥΕΘΑ συμ-

φώνησε με τις θέσεις του Συντονιστικού περί

μη ένταξής των Μ.Τ. στο Ε.Τ.Ε.Α., στην εξεύρεση

πόρων και στην αποκατάσταση των ζημιών

από το P.S.I.

δ.-Υγειονομική/φαρμακευτική περίθαλψη και

Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Ο κ. ΥΕΘΑ εγνώρισε

οτι μέλημά του είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη

περίθαλψη των ε.ε. και ε.α. Στελεχών των Ε.Δ.

ε.-Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βε-

τεράνου. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και ζήτησε

από το Συντονιστικό Συμβούλιο να του υποβάλει

προτάσεις για την υλοποίηση. 

στ.-Παραθερισμός. Ο κ. ΥΕΘΑ ζήτησε από το

Συντονιστικό Συμβούλιο να του υποβάλει προ-

τάσεις. 

ζ.-Λειτουργία Γραφείου του Συντονιστικού

Συμβουλίου των τριών Ενώσεων εντός του

Στρατοπέδου Παπάγου. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε

και θα δώσει εντολή για υλοποίηση.

η.-Επανάληψη της εκπομπής «Με Αρετή και

Τόλμη». Ο κ. ΥΕΘΑ εγνώρισε οτι ήδη έχει δώσει

τις σχετικές εντολές για την υλοποίησή του.

θ.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτη-

ρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως «ενστόλων».

Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε απολύτως.

ι.-Συμμετοχή των  Ενώσεων Αποστράτων

σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές που

τους αφορούν, κατόπιν προτάσεων των Ενώ-

σεων. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και θα το εξετάζει

κατά περίπτωση.

ια.-Αναγνώριση Ναυτ. Διπλωμάτων και Ναυτ.

Φυλλαδίων ο κ. ΥΕΘΑ γνωρίζει το θέμα και

συμφώνησε με τις θέσεις της Ε.Α.Α.Ν.

5.-Ο κ. ΥΕΘΑ ζήτησε από το Συντονιστικό

Συμβούλιο και κατ’επέκταση από τις τρείς Ενώ-

σεις που το απαρτίζουν, να στηρίξουν τις προ-

σπάθειές του για πάταξη του “ρουσφετιού“

και την επιβολή της αξιοκρατίας στις Ε.Δ. Το

Συντονιστικό εγνώρισε οτι πάντα είναι ταγμένο

σε αυτές τις αρχές και θα στηρίξει τις προσπά-

θειες προς αυτή την κατεύθυνση.

6.-Η συνάντηση έγινε σε εξαίρετο κλίμα και

ο κ. ΥΕΘΑ έδειξε οτι γνωρίζει καλά τα θέματα

που απασχολούν τους Αποστράτους και υπο-

σχέθηκε οτι θα τα επιλύσει, συνεργαζόμενος

με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώ-

σεων καθιερώνοντας μάλιστα μηνιαία συνάν-

τηση

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε. Δανιάς ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος (ΣΞ) 

Κ. Σκαρμαλιωράκης ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΝ και 

Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) 

Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος του Συντονιστικού

Συμβουλίου

Τραγικό ατύχημα της Π.Α. σε άσκηση του ΝΑΤΟ
Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων

(ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) εκφράζει τη βαθύτατη

λύπη του για το τραγικό αεροπορικό ατύ-

χημα που συνέβη στην αεροπορική βάση

Los Lianos στο Albacete της Ισπανίας κατά

τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης του

ΝΑΤΟ , όταν αεροσκάφος  F- 16  της Πολε-

μικής μας Αεροπορίας κατά τη φάση της

απογείωσης  συνετρίβη με συνέπεια τον

θανάσιμο τραυματισμό των δύο Ιπταμένων

,του Σγου (Ι) Παναγιώτη Λάσκαρη και του

Σγου (Ι) Αθανασίου Ζάγκα.

Εκφράζουμε τον συγκλονισμό μας για

τον αδόκητο θάνατο των δύο Ιπταμένων

οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος καθώς

και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικο-

γένειες τους ,στην Πολεμική μας Αεροπορία,

στις ΠΑ των συμμάχων Χωρών, στους συ-

ναδέλφους και φίλους των πεσόντων εν

τη εκτελέσει του καθήκοντος ε.ε. συνα-

δέλφων.  Τιμή και δόξα  στους ήρωες των

Ελληνικών ουρανών.  Αιωνία η μνήμη σας.

Από σήμερα εγγράφεστε στο Πάνθεον των

ηρώων της Πολεμικής  Αεροπορίας.

12-01-2015
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Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων

Αποστράτων Αξιωματικών καθώς και η

Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α. ατομικά για

τον εαυτό της η καθεμία σε συνεργασία

με το Νομικό μας Σύμβουλο Θωμά Καρανίσα,

στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προσπα-

θειών που καταβάλλει για την προάσπιση

των συμφερόντων των μελών του και τη

δυναμική διεκδίκηση των οφειλομένων

αναδρομικών ποσών των μηνιαίων συντά-

ξεων κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ.

2192/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέθεσε

σήμερα (12-1-2014) ενώπιον του Συμβου-

λίου της Επικρατείας σχετική Αίτηση για

την Ακύρωση  της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ

2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014/ (ΦΕΚ Β 3093/18-

11-2014) Κοινής Αποφάσεως του Υπουργού

Οικονομικών, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,

του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προ-

στασίας του πολίτη και του Υπουργού Ναυ-

τιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Καταβολή ανα-

προσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων

καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντά-

ξεων προς τα στελέχη των Ένοπλων Δυ-

νάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν

ενεργεία και συνταξιούχους».

Με την ενέργεια αυτή και εξαντλώντας

την φαρέτρα των νομικών μας όπλων στην

παρούσα φάση επιδιώκουμε να ακυρωθεί

η ειρημένη ΚΥΑ, που εκδόθηκε κατ’ εξου-

σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 86

του Ν 4307/2014 για την μερική καταβολή

σε ποσοστό 50% των οφειλομένων ανα-

προσαρμοσμένων συντάξεων και της δια-

φοράς συντάξεων προς τα μέλη μας, ο

οποίος νόμος έρχεται σε ευθεία αντίθεση

με το περιεχόμενο και το διατακτικό της

υπ’ αριθμ. 2192/2014 αποφάσεως της Ολο-

μέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

που μας δικαιώνει πλήρως. 

Ανακοίνωση του Συντονιστικού

που αφορά Ενέργεια στο ΣτΕ

προς Διεκδίκηση των

Οφειλομένων Αναδρομικών

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΣτΕ 

Με την από 17 Αυγούστου 2011 αίτηση ακύρωσής μου

προσέφυγα κατά της αντισυνταγματικής Υπουργικής Απόφα-

σης του τότε ΥΕΘΑ και Εγκυκλίων των αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ,

ΓΕΝ, ΓΕΑ για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλογενών.

Μετά τα τελευταία γεγονότα στη Γαλλία και όχι μόνον, ήτοι

τα δολοφονικά τρομοκρατικά χτυπήματα τζιχαντιστών Γάλ-

λων υπηκόων, Αλγερινής καταγωγής, που καταδεικνύουν ότι

τα άτομα αυτά, παρότι είχαν τη Γαλλική ιθαγένεια, και μάλιστα

ήταν δεύτερης και τρίτης γενιάς Γάλλοι υπήκοοι, απόγονοι με-

ταναστών, δεν μπόρεσαν ν' αποκτήσουν εθνική συνείδηση,

πιστεύω ότι πρέπει να επανεξεταστεί η εν λόγω υπόθεση υπό

το φως των νέων δεδομένων.

Τα άτομα που διέπραξαν τις ειδεχθείς αυτές πράξεις που

στοίχισαν τη ζωή είκοσι αθώων ανθρώπων και διασάλευσαν

πολύ σοβαρά τη γαλλική, απειλούν δε και την παγκόσμια έν-

νομη τάξη, ήταν Γάλλοι υπήκοοι, είχαν γεννηθεί και μεγαλώ-

σει στη Γαλλία και απολάμβαναν πλήρη δικαιώματα,

ελάμβαναν παροχές και επιδόματα, είχαν ίσες ευκαιρίες με

όλους τους υπόλοιπους Γάλλους πολίτες, χωρίς όμως, όπως

με τραγικό τρόπο αποδείχτηκε, να καταφέρουν να συνδεθούν

με τις πολιτισμικές αξίες και τις αρχές της Γαλλίας, ως έθνος

και ως κράτος, μια εκ των οποίων είναι, φυσικά, η ελευθερία

σε κάθε της μορφή, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του

Τύπου, που οι τρομοκράτες δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν

και να σεβαστούν, τουναντίον προέταξαν ως υπέρτερη αρχή

την προσήλωση στις διδαχές της ισλαμιστικής φονταμεντα-

λιστικής ομάδας όπου ανήκαν και θεώρησαν ότι οι Γάλλοι κω-

μικογράφοι που δολοφόνησαν προσέβαλαν την πίστη τους

και γι' αυτό τους τιμώρησαν, όπως και οι ίδιοι ομολόγησαν σε

σχετικό βίντεο.

Ως εκ τούτου, υπό τη νέα αυτή οπτική γωνία θα σας παρα-

καλούσα να επανεξετάσετε υπό το φως των εξελίξεων

αυτών την αίτησή μου και την νομική βάση που επικαλούμαι,

για ποιο λόγο η εισαγωγή αλλογενών στον ελληνικό στρατό

θα μπορούσε να έχει ακόμη και επικίνδυνες συνέπειες, όταν

τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύουν ότι είναι αν όχι αδύνατη

τουλάχιστον πολύ δύσκολη η ουσιαστική ενσωμάτωση και

σύνδεση με τις αρχές, αξίες, παραδόσεις, ιστορικές καταβο-

λές του ελληνικού έθνους, της εθνικής συνείδησης και του

εθνικού φρονήματος, που είναι απαραίτητο συστατικό για να

μπορέσει κανείς ν' ασκήσει τα καθήκοντά του στον ελληνικό

στρατό, και όχι απλώς να βιοπορισθεί όπως σε οιοδήποτε

άλλο επάγγελμα.

Μια υπογραφή σε ένα χαρτί ενός αξιωματούχου δεν μπορεί

να κάνει Έλληνα στο φρόνημα έναν αλλογενή αν δεν υπάρ-

χουν τα ουσιαστικά και εγγενή στοιχεία της ανάπτυξης εθνικής

συνείδησης, ομοψυχίας και κοινότητας πνεύματος, όπως οι

αρχές, αξίες, παραδόσεις, κοινοί πολιτιστικοί κώδικες.

Δυστυχώς, ο νομικός δεσμός απόδοσης της ιθαγένειας

αποδεικνύεται ότι όταν δεν συνοδεύεται από αυτούς τους

κοινούς πολιτιστικούς κώδικες είναι κενός αξίας και δεν χρη-

σιμοποιείται παρά για να απολαμβάνει ο υπήκοος προνομίων

και παροχών.

Μετά τιμής 

Σπυρίδων Σταματόπουλος Συνταγματάρχης ε.α.

Επιστολή στον πρόεδρο του ΣτΕ για το γένος στις στρατιωτικές σχολές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.
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Πάνος Καμμένος

Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο Πάνος Καμμένος είναι Έλ-

ληνας πολιτικός και ηγέτης

του κόμματος Ανεξάρτητοι

Έλληνες, γεννημένος στην

Αθήνα το 1965.

Σπούδασε οικονομικά και

ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο

της Λυών και Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων στην Ανώτερη Σχολή

Managers της Ελβετίας. 

Το 1993 εκλέχτηκε για πρώ-

τη φορά βουλευτής με την

Νέα Δημοκρατία στη Β' Περι-

φέρεια Αθηνών. Από τότε

εκλέγεται συνεχώς μέχρι σή-

μερα. 

Έχει τιμηθεί με το Μεγαλόσταυρο της Τιμής από το Πα-

τριαρχείο Τσεχίας, με το Παράσημο της Τιμής από το Πα-

τριαρχείο των Ιεροσολύμων και με το παράσημο του Ιπ-

πότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας από τον πρόεδρο

της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. 

Το 2007 διορίστηκε υφυπουργός εμπορικής Ναυτιλίας,

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη κυβέρνηση του Κώ-

στα Καραμανλή, όπου υπουργός και πολιτικός του προ-

ϊστάμενος ήταν ο Γεώργιος Βουλγαράκης.

Συμμετέχει πολλές φορές ως ειδικός μεσολαβητής και

επίσημος παρατηρητής σε εκλογικές αναμετρήσεις σε

χώρες του εξωτερικού.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2012 διαγράφηκε οριστικά από το

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μαζί με άλλους 20 βουλευ-

τές, ύστερα απ'την επιλογή του να καταψηφίσει τα μέτρα

της νέας δανειακής σύμβασης για την Ελλάδα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2012, ο Πάνος Καμμένος ανακοί-

νωσε την ίδρυση του νέου κόμματος με το όνομα «Ανε-

ξάρτητοι Έλληνες» και δημοσίευσε την διακήρυξη του.

Κώστας Ήσυχος

Αναπληρωτής υπουργός 

Εθνικής Άμυνας
Ο Κώστας Ήσυχος, γεννήθηκε

στο Μπουένος Άιρες στην Αργεν-

τινή το 1957. Είναι ομογενής 3ης

γενιάς. Κατά την περίοδο της

Χούντας Βιντέλα στην Αργεντινή,

μετανάστευσε με την οικογένειά

του στο Τορόντο του Καναδά.

Σπούδασε Πολιτικές και Οικονο-

μικές Επιστήμες στο πανεπιστή-

μιο Γιόρκ στο Τορόντο.

Υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ Κα-

ναδά και του ΚΚΕ, από το 1985 έως την ίδρυση του Συνα-

σπισμού. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του

Συνασπισμού, μέλος του τμήματος Διεθνών Σχέσεων,

υπεύθυνος για θέματα Λατινικής Αμερικής. Μέλος της

Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη στις διεθνείς

σχέσεις.

Δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στην Ολυμπιακή

Αεροπορία από την εποχή του κινήματος συμβασιούχων.

Εκλέχτηκε επί σειρά ετών στη διοίκηση του σωματείου

υπαλλήλων της Ο.Α και διετέλεσε αντιπρόεδρος της

ΟΣΠΑ.

Νίκος Τόσκας

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο Νίκος Τόσκας γεννήθηκε το

1953.

Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική

Σχολή Ευελπίδων (1975), τη Σχολή

Πολέμου (1991) και την Σχολή

Εθνικής Άμυνας (1999). Στη Σχολή

Πολέμου αργότερα δίδαξε και σαν

καθηγητής της έδρας τακτικής.

Υπηρέτησε για διάστημα μεγα-

λύτερο των τριάντα (30) ετών σε

στρατιωτικές μονάδες τεθωρακι-

σμένων σε περιοχές του Έβρου (8 χρόνια), της Μακεδο-

νίας και του Αιγαίου, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, σε θέσεις επιχειρησια-

κές, πληροφοριών και αμυντικής πολιτικής. Αποφοίτησε

απο το σχολείο τεθωρακισμένων ΗΠΑ.

Υπηρέτησε στο διεθνές επιτελείο του ΝΑΤΟ (Βρυξέλ-

λες) σαν υπεύθυνος για θέματα αμυντικής πολιτικής.

Υπηρέτησε στο νατοϊκό στρατηγείο της Νεάπολης Ιτα-

λίας σαν υπεύθυνος για εκτιμήσεις πληροφοριών για τα

Βαλκάνια, Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή. Διοίκησε την

25η τεθωρακισμένη ταξιαρχία (2.500 άτομα και 500 άρ-

ματα και οχήματα) στη Ξάνθη.

Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του 2005, με το βαθμό

του υποστρατήγου.

Από το 2006 συνεργάσθηκε με τον τομέα Άμυνας του

ΠΑΣΟΚ και από το 2008 με το ΙΣΤΑΜΕ σαν μέλος του επι-

στημονικού του συμβουλίου για θέματα άμυνας.

Από τον Οκτ. 2011 μέχρι σήμερα διδάσκει στη Στρ. Σχο-

λή Ευελπίδων το μάθημα της Στρατιωτικής Στρατηγικής

και είναι μέλος και συντονιστής του Δ.Σ. της Κίνησης Ιδε-

ών και Δράσης ΠΡΑΤΤΩ, με πρόεδρο τον καθηγητή Ν. Κο-

τζιά.

Γιάννης Πανούσης

Αναπληρωτής υπουργός 

Δημόσιας Τάξης
Ο Γιάννης Πανούσης είναι μέ-

λος της Κεντρικής Επιτροπής

της «Δημοκρατικής Αριστεράς».

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2

Αυγούστου του 1949. Σπούδα-

σε στη Νομική Σχολή του Πανε-

πιστημίου Αθηνών και στο Uni-

versité de Poitiers της Γαλλίας.

Είναι καθηγητής Εγκληματολο-

γίας στο Τμήμα Επικοινωνίας

και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου

Αθηνών και πρώην Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι νέοι υπουργοί 

Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης
Ο νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ο Πάνος Καμμένος, αναπληρωτής υπουργός ο Κώστας Ήσυχος και υφυπουργός ο Νίκος Τόσκας.

Αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ο Γιάννης Πανούσης.

ΗΕΑΑΣ συγχαίρει για την ανάληψη των νέων υψηλών κα-

θηκόντων, τους κ.κ. Υπουργούς και Υφυπουργό, εύχε-

ται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και υπενθυμίζει

ότι η προσοχή στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα

Ασφαλείας είναι πολύ υψηλής σημασίας, δεδομένου ότι,

ό,τι θα χαθεί στην εθνική κυριαρχία πολύ δύσκολα το ανα-

κτάς.

Ελπίζουμε ότι πρώτη προτεραιότητα θα είναι η διασφά-

λιση της αξιοπρέπειας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία

στελεχών που έχουν υποστεί σοβαρότατες μειώσεις μι-

σθών και συντάξεων.

Οι ε.α. αξ/κοί ποτέ βέβαια, δεν συγχέουν το ηθικό και το

υψηλό φρόνημα με την απαίτηση για αξιοπρεπή διαβίωση

των οικογενειών τους. Και ως εν ενεργεία αλλά και ως εν

αποστρατεία είχαν και έχουν πίστη στο καθήκον, υψηλό

φρόνημα και ηθικό. 

Με την πεποίθηση ότι οι νέοι υπουργοί συμμερίζονται τη

θέση αυτή, η ΕΑΑΣ εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία

στα καθήκοντα των νέων υπουργών και υφυπουργού.

Τα βιογραφικά των νέων Υπουργών και Υφυπουργών

ΟΣύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου

κατά τις πληρωμές στη Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι

στις αποδείξεις με αριθμό 823 και 783 δεν αποτυπώθηκαν τα

ονόματα στα αντίγραφα που παραμένουν στον σύλλογο.

Επίσης μετά από έλεγχο του λογαριασμού του στη Γενική

Τράπεζα (νυν Πειραιώς) διαπιστώθηκαν καταθέσεις με τα

ονόματα: Τασιούλα Μαρία, Καρακωνσταντή Αικατερίνη, Πα-

παγήτας Χαράλαμπος, Πορτοκαλίδης Γεώργιος και Αποστολάκης

Εμμανουήλ, τα οποία δεν είναι μέλη του συλλόγου, οπότε

πιθανώς να αφορούν άλλα μέλη.

Προκειμένου να διευκρινισθούν οι λεπτομέρειες και να

υπάρχει λογιστική τακτοποίηση παρακαλούμε οι παραπάνω

να επικοινωνήσουν με τον ταμία του συλλόγου Γαρεφαλάκη

Ιωάννη στα τηλέφωνα 210-6515701 ή 6944-943316 ή να

απαντήσουν εγγράφως στη διεύθυνση του συλλόγου μας

Βερανζέρου 30, Αθήνα, ΤΚ  10432 ή να αποσταλεί  στο email

του συλλόγου: 

sylosmaeskar@gmail.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχ. Σταματογιαννάκης Αθαν. Δημητρίου

Πρόεδρος  ΔΣ Γραμματέας ΔΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΝΙΜΤΣ το Παιδιατρικό Εξωτερικό

Ιατρείο δεν υφίσταται πλέον, λόγω παραίτησης του παι-

διάτρου.

Υπτγος (ΥΙ) Ιωάννης Αγγελάκας

Γεν. Διευθυντής

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην προσκυνη-

ματική εκδήλωση για τη Μάχη της Φλώρινας, που

θα πραγματοποιηθεί 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου, να

επικοινωνήσουν με τον αστυνομικό υποδιευθυντή

Ντούφα Χρήστο, τηλ. 6945778610.

Προς ενημέρωσή σας, η διαμονή θα γίνει στο ξενο-

δοχείο «Λίγκος» με τιμή μονόκλινου 25 € και για το

δίκλινο 30 €.

Ανακοίνωση



EΘNIKH HXΩΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 5 θέματα

 Σ ας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 26 Ιαν

2015, θα λειτουργούν δύο επιπλέον τηλεφωνικές

γραμμές ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού,

στο 424 ΓΣΝΕ.

Τα τηλέφωνα στα οποία το κοινό μπορεί να καλεί

είναι:

-2310381044, 2310382073 (Χειρουργικού Τομέα)

-2310381702, 2310 382078 (Παθολογικού Τομέα)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των κατά τόπους

ενδιαφερομένων ενώσεων που δεν είναι αποδέκτες

του παρόντος μηνύματος.

Ευχαριστούμε

Γραφείο Έρευνας-

Πληροφορικής του 424 ΓΣΝΕ

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος που αφορά

τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας, για ραντεβού

του κοινού στο 424 ΓΣΝΕ, σας ενημερώνουμε ότι

1. Το τηλέφωνο 2310381044 ισχύει για τηλεφωνικά

ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Χειρουργικού

τομέα:

- Χειρουργικό

- Ορθοπεδικό

- Αγγειοχειρουργικό

- Νευροχειρουργικό

- Γυναικολογικό

- Πλαστικός

2. Το τηλέφωνο 2310382073 ισχύει για τηλεφωνικά

ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Χειρουργικού

τομέα:

- Οφθαλμολογικό

- ΩΡΛ

- Γναθοχειρουργικό

- Θωρακοχειρουργικό

- Ουρολογικό

3. Το τηλέφωνο 2310381702 ισχύει για τηλεφωνικά

ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Παθολογικού

τομέα:

- Παθολογικό

- Ρευματολογικό

- Διαβητολογικό

- Ενδοκρινολογικό

- Νευρολογικό

- Δερματολογικό

- Υπερτασιολογικό

- Οστεοπόρωσης

4. Το τηλέφωνο 2310382078 ισχύει για τηλεφωνικά

ραντεβού των παρακάτω τμημάτων του Παθολογικού

τομέα:

- Καρδιολογικό

- Γαστρεντερολογικό

- Πνευμονολογικό

- Νεφρολογικό

- Ογκολογικό

- Αλλεργιολογικό

- Παιδιατρικό

- Ψυχιατρικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

θέματα

Η
Ε.Α.Α.Σ. εκδίδει δια πρώτη φορά

από της ιδρύσεώς της και κατά

μήνα, ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ των μελών της, το

έτος 1949. Η έρευνα δεν συναντά Δελτία της περιόδου

1949 - Ιούλιος 1954. Συναντά συνεχή μηνιαία Δελτία από

1η Αυγούστου 1954. «Φύλλον 2ου έτους ΣΤ. Αθήναι 1η

Αυγούστου 1954» έως και Μαρτίου 1965.

Το Δελτίον έχει διαστάσεις 30 εκ. χ 45

εκ. Είναι τετρασέλιδο. Εκδίδεται και ως

εξασέλιδο όταν οι περιστάσεις το επιβάλ-

λουν.

Στο προηγούμενο φύλλο της «Ε.Η.»

αναφέρονται θέματα περιόδου 1/5/1945

μέχρι και 1950, ληφθέντα από την Δεκα-

πενθήμερο Εφημερίδα «Ένωσις συνταξι-

ούχων και Δημοσίων Υπαλλήλων». Συνεχί-

ζομε από την εφημερίδα αυτή μέχρι συ-

ναντήσεως του Δελτίου Ενημερώσεως

1/8/1954.

Φύλλον (Φ) 309ον/31-12-1950. - ΕΔΕ δια λήψιν Δανεί-

ου από του Μ.Τ.Σ. ποσού 60.000.000 από Αξ/κόν.

Φ 311ον/20-02-1951. - Οι Στρατιωτικοί Ηρακλείου Κρή-

της ζητούν κυρώσεις δια χαριστικά δάνεια προς Αξ/κόν.

Φ 312ον/25-03-1951. - Αποστρατεύεται ο λαβών το

δάνειο Αξ/κός.

Φ 313ον/23-05-1951. - Σειρά αδικιών εις βάρος Απο-

στράτων Αξ/κών. Ενδιαφέρον κείμενο του Υπτγου Κ. Ι.

Στίνη.

Φ 311ον/15-09-1951 έως και Φ 323ον/31-12-1951. -

Προτάσεις Ε.Α.Α.Σ. προς επίλυσιν θεμάτων ε.α. Αξ/κών.

Έτεραι προτάσεις δια βελτίωσιν λειτουργίας Ε.Α.Α.Σ.

Φ 324ον/14-01-1952. - Απαγόρευσης της Γ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

εις Λέσχην Ενόπλων Δυνάμεων.

(σ.σ.: Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, επικρατεί ενίοτε

οχλαγωγία, αντεγκλήσεις, με αποτέλεσμα να επεμβαίνει

ο Ταξίαρχος, εκπρόσωπος του ΓΕΣ, για να αποκατασταθεί

η τάξη).

Φ 327ον/29-02-1952. - Πρόσκλησις Γ.Σ. δια 2αν και 9η

Μαρτίου.

Υποψήφιοι: Αντγοι 4, Υπτγοι 26, Τξχοι 5, Σχαι 43, λοιποί

όλων των βαθμών, Σύνολον 120.

Ελήφθη Απόφασις, «ιδρύσεως Οικοδομικού Συνεταιρι-

σμού Αποστράτων Αξ/κών (Ο.Σ.Α.Α.).

Φ 333ον/31-05-1952 έως και Φ 336ον/18-06-1952. -

Επίσκεψις νέου Προέδρου Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. εις Υπουργούς.

Παρουσίαση θεμάτων που απασχολούν τους Αποστρά-

τους. Συγκρότησις επιτροπής υπό Υπουργού δια θέματα

Αποστράτων· Οίκος Ευγηρίας Αποστράτων Αξ/κών. Εν-
διαφέρον κείμενον υπό Υπτγου ε.α. Ε. Ιατρίδη.

Φ 345ον/20-01-1953 έως και Φ 353ον/18-05-1953.

α. Δεν απέδωσε ο Αγώνας της Ε.Α.Α.Σ. δια χορήγησιν

Δώρου, ελλείψει Νόμου.

β. Η Ε.Α.Α.Σ. αναγγέλλει την έκδοσιν Δελτίου Ενημερώ-

σεως των μελών της. Ο πρόεδρος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. επι-

σημαίνει: «Αι εις το Δελτίον περιλαμβανόμεναι πληροφο-

ρίαι, τα έγγραφα διαφόρων αρχών προς την Ένωσιν,

απαντήσεις εις ενεργείας δια τα ζητήματα μελών της,

παρέχουν μίαν πραγματικήν ενημέρωσιν της οποίας τα

μέλη του οργανισμού και ιδίως των επαρχιών έχουσιν

ανάγκην».

γ. Παρόμοιον έντυπον εξέδωσε και το Μ.Τ.Σ.

δ. Έγκρισιν καταστατικού του οικοδομικού Συν/σμού

(Ο.Σ.Α.Α.).

Μετά την Γενικήν Συνέλευσιν εξελέγη το Δ.Σ. ως και το

Εποπτικόν Συμβούλιον (Ε.Σ.) Πρόεδρος Ο.Σ.Α.Α. κ. Ν. Κο-

ρωναίος.

Φ 346ον/31-01-1953 έως και 22-10-1955. - Δημοσίευ-

σις καταστατικού Ο.Σ.Α.Α.

Επίσκεψις Δ.Σ./Ο.Σ.Α.Α. εις Στρατάρχην Αλ. Παπάγον.

Ο Στρατάρχης εξήτασε ευμενώς τα θέματα Ε.Α.Α.Σ.

Ε.Α.Α.Σ.: Σκοπός - Πρόοδοι - Μέλλον.

Ετήσια Γ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 08-03-1953.

Επαναληπτική την 15-03-1953. Εγένετο η

Γ.Σ.. Επεκράτησεν, δια πρώτην ίσως φο-

ράν, ευταξία. Διαπραγμάτευσις δια την

ανέγερσιν οικιών Α.Ο.Ο.Α. με ξένα κεφά-

λαια - Εκκλησία ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Η επιτροπή των Στρατηγών κ.κ. Δράκου,

Πιτσίκα και Δρομάζου, υπέβαλλεν έκθεσιν

δια θέματα Α.Α./ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Δημοσίευ-

σις της εκθέσεως Στρατηγών. ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Έπαινος εις Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Ανακοί-

νωσις της Ε.Α.Α.Σ. δια λειτουργίαν πρεβατορίου.

Η στέγασις των Α.Α. (Ο.Σ.Α.Α.) ελλείψει πιστώσεων

Τραπεζών και Ιδιωτών (Μελέτη Τμηματάρχου Μ.Τ.Σ.).

Απάντησις δια Μέγαρον Ε.Α.Α.Σ. επί της οδού Σκούφου

αριθ. 6 (Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. κ. Χρήστος Μαντάς).

Προτάσεις Ε.Α.Α.Σ. δια τροποποίησιν Νόμου Ε.Α.Α.Σ.

πώς δύναται να αυξηθεί το μέρισμα Μ.Τ.Σ. (μελέτη Στρα-

τηγού Λ. Κούσκουρη). Μέγαρον Ε.Α.Α.Σ. (πρότασις ορό-

φου πλησίον Ζωοδόχου Πηγής).

Συζητήσεις επί τις τροποποιήσεως της Νομοθεσίας κυ-

ρίως δια την ψήφον Γυναικών (28-08-1953).

Διαταγή Α/ΓΕΣ κ. Τσιγκούνη δια βελτίωσιν Νοσηλείας

οικογενειών αξ/κών ε.ε. και ε.α. εις Αθήνας και Επαρχίαν.

Πρότασις δια διαγραφήν από την Ε.Α.Α.Σ. των διασπα-

στών του συνδέσμου Αξ/κών Πραγματικής Υπηρεσίας.

Ενότης γύρω από την Ε.Α.Α.Σ. (Με ανοιχτά χαρτιά).

Στρατηγός Μπάκος, ιδρυτής Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Απεκατεστάθη πλήρης στενή επαφή μεταξύ της

Ε.Α.Α.Σ. και της Επιτροπής αγώνος εις τον συντονισμόν

των ενεργειών δια την άρσην των αδικιών (15-01-1953).

Η Ε.Α.Α.Σ. αρνείται να λάβει μέρος εις την αποφασισθεί-

σαν πανσυνταξιουχικήν συγκέντρωσιν (31-08-1953). Ο

Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Στρατηγός Χρ. Μαντάς απαντών

εις την επιτροπήν αγώνος δια της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑ, λέγει μεταξύ των άλλων: «Η Ε.Α.Α.Σ. θεωρεί τους

ώμους της αρκετά ισχυρούς ώστε να διεκδικήσει, δια των

ιδίων δυνάμεων, τα δίκια των ε.α. Αξ/κών τους οποίους

εκπροσωπεί και των οποίων τυγχάνει εντολοδόχος κατό-

πιν νομίμων αρχαιρεσιών» (25-09-1953).

Και την 22-10-1955 κατά τον απολογισμόν της Ε.Α.Α.Σ.

εις σχετικήν ερώτησιν απαντά:

Χρ. Μαντάς: «Ώστε θέλεις καλά και σώνει να συνεργα-

σθώ; Μα εμένα με εξοργίζει και η φράσις: Επιτροπή αγώ-

νος. Τί θα κάνωμε αγώνα, Αξιωματικοί ημείς κατά του

Κράτους;».

(σ.σ.: Από 30-03-1947 με 1ον Πρόεδρον την Ε.Α.Α.Σ.

Στρατηγόν Πολίτην στο Πανσυνταξιουχικόν Συνέδριον,

τον Λόγον εξεφώνει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.).

Ακολουθεί.

Ιστορική αναδρομή - προεόντα,

εοντάτε και εσσόμενα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΑΑΣ

Γράφει ο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ

Ταξίαρχος (ΜΧ) ε.α.

2ον (Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

424 ΓΣΝΕ
Δύο επιπλέον τηλεφωνικές

γραμμές ραντεβού
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Φαίνεται τα τελευταία 30 χρόνια ζούμε σε μια εποχή

που το κυρίαρχο στοιχείο είναι η υποβάθμιση των

πάντων και χωρίς εξαίρεση

- Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1985 πε-

ρικόπηκαν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας,

υποβαθμίζοντας το ΑΞΙΩΜΑ σε διακοσμητικό πρόσωπο.

- Είναι γνωστό στους πάντες, πόσο υποβαθμίστηκε, η

προσφερόμενη από το δημόσιο (ο θεός να την πει προ-

σφορά) υπηρεσία στον Ελληνικό Λαό. Με ακέραια βέβαια

την ευθύνη του κομματικού Κράτους και των ανεπίτρεπτων

Συνδικάτων του Δημοσίου.

- Υποβαθμίστηκε σταδιακά με διάφορους τρόπους,

χωρίς να προκληθεί βέβαια το κοινό αίσθημα τεχνηέντως

του Ελληνικού λαού, το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων

και του Σώματος των Ελλήνων Αξιωματικών. Προσπα-

θώντας να εισάγουμε και στις Ε.Δ. κομματισμό και συνδι-

καλισμό.

- Στην συνέχεια ήλθε η σειρά της Παιδείας των νέων, η

οποία παραβλέποντας τα Ελληνικά στοιχεία (γλώσσα-

ιστορία-θρησκεία) και την Ελληνική σοφία της μακραίωνης

Ιστορίας μας, (το μόνο στοιχείο που μας δίδει προβάδισμα

έναντι των άλλων λαών), ακολουθώντας τις αρχές της

παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει την εξαφάνιση των πο-

λιτισμών των διαφόρων λαών και το τέλος της Ανθρώπινης

Αξίας, Αξιοπρέπειας και Ηθικής.

- Ακολουθεί η αμφισβητητική προσπάθεια των αποφά-

σεων των δικαστηρίων της χώρας, θεσμός ο οποίος

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατικής λει-

τουργίας της χώρας.

- Ήλθαν και τόσα άλλα δεινά υποβάθμισης αρχών και

Αξιών που δεν θα ήθελα περιγράφοντας να θεωρηθώ

ότι «κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας».

- Εκείνο όμως που στην σημερινή εποχή μας κάμει

τρομερή εντύπωση είναι η υποβάθμιση που έγινε του

κορυφαίου θεσμού της Δημοκρατίας που είναι το ΒΟΥ-

ΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ. Και, το λυπηρό στο θέμα αυτό είναι, ότι

έγινε από μερίδα των ιδίων των Βουλευτών της χώρας.

Πρόκειται για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των Βου-

λευτών, που ετέθη σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2003, με

το αναθεωρηθέν άρθρο 57 του Συντάγματος, που απα-

γορεύει απολύτως ν’ ασκούν άλλη εργασία τα 300 μέλη

του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ένας προκλητικά αδικαιο-

λόγητος αριθμός Βουλευτών για την Ελλάδα).

Η Συνταγματική αυτή απαγόρευση που ψηφίστηκε για

να θωρακίσει την ανεξαρτησία, το κύρος και την αξιοπιστία

του Βουλευτού, οδήγησε δυστυχώς σε εντελώς αντίθετο

αποτέλεσμα, στην απόλυτη εξάρτηση και υποταγή του

Βουλευτού στον Αρχηγό του Κόμματος. Έτσι, δεν απο-

κλείεται πλέον η Βουλή των Ελλήνων ν’ απαρτίζεται

από ανεπάγγελτα κομματικά στελέχη, από γόνους πλου-

σίων οικογενειών ή ελέω πατρός, αδοκίμαστα στον κοι-

νωνικό στίβο άτομα, που ουδεμία σχέση έχουν με τη

λαϊκή εκπροσώπηση.

Εάν πραγματικά επιθυμούμε την αναβάθμιση του Βου-

λευτικού Αξιώματος, θα πρέπει να καθορισθούν, ΕΙΔΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΩΝ, που θα συμμετέχουν στην

διαδικασία επιλογής.

- Αναμφισβήτητα, στη συνέχεια, μια λύση του προβλή-

ματος, που θα άντεχε στο φως της αλήθειας και της λο-

γικής, παράλληλα ικανοποιώντας το περί δικαίου και κα-

ταξιωμένου κοινό αίσθημα του Ελληνικού λαού, θα ήταν:

Ο Βουλευτής να προέρχεται απ’ όλες τις κοινωνικές

τάξεις του Ελληνικού λαού, διαθέτων ανωτάτη παιδεία

και καταξιωμένος στο χώρο δουλειάς του. Μετά την κα-

ταξίωσή του, από την τοπική κοινωνία ή πανελληνίως,

επιθυμών να προσφέρει την εμπειρία του και τις γνώσεις

του στην πολιτεία, αποκλειστικά για το καλό του Ελληνικού

λαού, να κατέλθη στην πολιτική κονίστρα, για διεκδίκηση

του Βουλευτικού ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ (όχι επάγγελμα).

Κατά δε την διάρκεια της Βουλευτικής του θητείας,

δεν θα πρέπει με Συνταγματική απαγόρευση να ασκεί το

επάγγελμά του. Εάν επιθυμείται πραγματικά την ανα-

βάθμιση του Βουλευτικού Αξιώματος και παράλληλα την

πολιτική αναβάθμιση της χώρας, κατά την γνώμη μου,

αυτή πρέπει να ’ναι η λύση. Άλλως! μην κοροϊδεύετε,

τον εαυτόν σας για κύρος και αξιοπιστία του Βουλευτού

και ταυτόχρονα τον Ελληνικό λαό. Πολύ φοβούμαι έτσι

όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, το ύψιστο ΑΞΙΩΜΑ του

Βουλευτού της Δημοκρατίας μας οδηγείται με μαθηματική

ακρίβεια στο «ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ».

Έτσι φθάσαμε στο σημείο, να εισέρχονται πλέον ουκ

ολίγοι, οι οποίοι αφ’ ενός εκπροσωπούν πλήρως τη

θεωρία του Καθηγητή κ. Λεμπέση «περί Βλακοκρατίας

της Ελλάδος» και αφ’ ετέρου πολλοί των εισερχομένων,

ν’ ασχολούνται πώς θ’ αυξήσουν τις προσωπικές τους

περιουσίες εις βάρος του δοκιμαζόμενου Ελληνικού

Λαού.

Είναι αδιανόητο, είναι θλιβερό, είναι εγκληματικό να ει-

σέρχονται πολιτικοί άνδρες στο Κοινοβούλιο απ’ ευθείας

από τα πανεπιστημιακά θρανία και αφ’ ενός να φθάνουν

Υπουργοί και όχι μόνο και αφ’ ετέρου μέσα σε μικρό

χρονικό διάστημα ν’ αποκτούν τεράστια περιουσία σε

χρήμα και σε ακίνητα (τινά δε εξ’ αυτών, θεέ και κύριε,

από δωρεές, κατ’ ομολογία των ίδιων).

Οι ψεύτες, οι κλέφτες, όχι μόνο πολιτικοί και πολλοί

άλλοι λωποδύτες, πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη,

για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος του

Ελληνικού Λαού.

Είναι λυπηρό να μετράμε, πόσο έχει ξεφτίσει η ζωή

μας. Όμως, και δίχως ρωγμές στην στεγανή μας ψευτιά,

έστω περιθωριακές και ανεπαρκείς, στεγνώνει η ζωή

από κάθε ελπίδα.

«Άριστη Δημοκρατία είναι εκείνη, που δεν επιτρέπεται

ούτε στους κακούς να άρχουν, ούτε στους καλούς να

μην άρχουν» (ΠΙΤΤΑΚΟΣ). 

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Το κύκνειο άσμα αξιωμάτων και θεσμών
«Πολλών χρημάτων κρείττον 

ο παρά του πλήθους έπαινος» (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

Την 22 Ιαν 1832(παλ. ημερ) υπο-

γράφηκε από την Αγγλία, την Γαλ-

λία και την Ρωσία το Πρωτόκολλο

του Λονδίνου, με το οποίο αναγνωρίσθηκε η πλήρης

ανεξαρτησία της Ελλάδος. Τα όρια του νέου κράτους

περιλάμβαναν  την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες

και μέρος της Στε-

ρεάς Ελλάδος. Η

Κρήτη, τα νησιά του

Αιγαίου και ο νομός

Αιτωλοακαρνανίας

παρέμειναν εκτός

επικρατείας. Ως πο-

λίτευμα της Ελλάδος

καθοριζόταν η κλη-

ρονομική μοναρχία

κατά τάξη πρωτοτο-

κίας. Με δεύτερο

πρωτόκολλο με την

αυτήν  ημερομηνία,

αναγορεύθηκε  ως

πρώτος ηγεμόνας

του νέου κράτους ο

βαυαρός πρίγκιπας του Σαξ-Κοβούργου, Λεοπόλδος.

Βάσει του πρωτοκόλλου, στις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις

τους δινόταν η εξουσία επεμβάσεως σε περίπτωση πα-

ραβιάσεως των όρων του.  

Η Γέννηση του Ελληνικού Κράτους  

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου σηματοδότησε το

τέλος της επαναστάσεως του 1821 και την εμφάνιση

στην διεθνή κοινωνία του Ελληνικού κράτους. Η Υψηλή

Πύλη αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδος την 27

Μαρτίου  1830. Ο Λεοπόλδος  αποποιήθηκε του θρόνου

που του προσφέρθηκε, απογοητευμένος από την μη

βιώσιμη έκταση της χώρας, την μη παροχή οικονομικής

βοήθειας και της μη ικανοποιήσεως της επιθυμίας του

να εκφρασθούν οι Έλληνες εάν τον ήθελαν για ηγεμόνα

τους. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στην

απόφαση του, με τις επιστολές που του έστειλε. Με την

εκλογή του Όθωνος ως Βασιλέως των Ελλήνων (29

Απρ 1832), ικανοποιήθηκαν τα δύο πρώτα από τα τρία

αιτήματα του Λεοπόλδου. 

Οι θυσίες μας και οι μεγάλες Δυνάμεις 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιτυχία της επαναστάσεως

του 1821, υπήρξε αποτέ-λεσμα του ηρωισμού και του

πόθου για ελευθερία του ελληνικού λαού. Δυστυχώς το

τελικό αποτέλεσμα, δεν υπήρξε ανάλογο των θυσιών

που υποβληθήκαμε.  Για την εξέλιξη αυτή η ευθύνη που

μας αναλογεί είναι μεγάλη. Η αναγνώριση της Ελλάδος

ως εμπολέμου έθνους από τον πρωθυπουργό της

Αγγλίας Γεώργιο Κάνιγγ (George Canning), τον Απρίλιο

του 1826 και τα πρωτόκολλα που υπεγράφησαν στην

συνέχεια από Ρωσία και Γαλλία , έσωσαν στη κυριολεξία

την επανάσταση την τελευταία στιγμή. Η ναυμαχία του

Ναβαρίνου την 20 Οκτ του 1827, η κήρυξη του Ρωσο-

τουρκικού πολέμου(26 Απρ 1828) και η άφιξη των γαλ-

λικών στρατευμάτων υπό τον γάλλο στρατηγό  Μαιζών

(Nicolas Maison), επέδρασαν αποφασιστικά στην κατάκτηση

της ανεξαρτησίας μας.  Σ’ όλο αυτό το διάστημα η συμ-

βολή του Ι. Καπο-

δίστρια, ο οποίος

ήρθε στην  Ελλά-

δα την 18 Ιαν

1828, υπήρξε γι-

γάντια και αξιοθαύ-

μαστος.  Στην προ-

σπάθεια του για

την δημιουργία

κράτους από του

μηδενός και την

εξασφάλιση βιώ-

σιμων συνόρων,

είχε να αντιπαλέ-

ψει με την πιο

σκληρή αντιπολί-

τευση  από αν-

θρώπους  που τα

κίνητρα τους ήταν,

η απληστία, το πάθος για εξουσία και η ιδιοτέλεια,

πάντοτε στο όνομα του αγνότερου πατριωτισμού.

Η Ανεξαρτησία της Ελλάδος

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

«Ἐφ΄ὅσον ἡ ἐξοχότης σας ἐνεργῆ σύμφωνα
μέ τήν Συνθήκη αὐτήν ( Λονδίνου 6 Ιουλ 1827) θά
εἶμαι ὁ θερμότερος καί εἰλικρινέστερος φίλος.
Ἀφ’ ἧς στιγμῆς θά παρεκλίνεττε ἐκ ταύτης, θα κα-
ταστῶ ὁ σκληρότερος έχθρός .»  Από την συνομιλία
του Άγγλου  ναυάρχου Codrigton με τον Ι. Κα-

ποδίστριαν κατά την «υποχρεωτική» παραμονή

του στην Μάλτα, καθοδόν προς την Ελλάδα.
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Θέματα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Για την Ελληνική Επανάσταση του 1821-1829, έχουν

γραφεί πολλά και αντιφατικά από διαφόρους συγγραφείας

(παλαιούς και νεώτερους). Από ό,τι ήταν η σημαντικότερη

επανάσταση στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους, μέχρι ότι

δεν έπρεπε να γίνει, γιατί είχε ολέθρια αποτελέσματα.

Χαρακτηρίστηκε (από τους πολλούς), ως «ηρωϊκή», μέχρι

(από ολίγους) ως «ξεπουλημένη». Στο παρόν άρθρο, θα ανα-

φερθούμε σε μια συγκεκριμένη παράμετρό της, που μπορεί

να καταδείξει με πόσο άδικο και αχαρακτήριστο τρόπο, φέρν-

θηκε το Ελληνικό Κράτος σε συγκεκριμένους αγωνιστές και

αγωνίστρια και φαίνεται πως είναι ίδιον του Ελληνικού κρά-

τους να «ανταμείφει» με αδιαφορία και εχθρότητα, εκείνους

που θυσιάζονται για την ύπαρξή του και την ελευθερία του,

με αδιαφορία και ενίοτε εχθρότητα, προς εκείνους (και τις οι-

κογένειες) που θυσιάζονται (εκάστοτε) σε πολέμους για την

υπεράσπιση ή απόκτηση της Ελευθερίας της πατρίδας μας,

δια μέσου των αιώνων.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

α. Λόγω του περιορισμένου χώρου, θα αναφερθούμε μό-

νον σε δύο (2) χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ηρώων (του Μα-

τρόζου και της Μαντώς Μαυρογένους).

β. «Ματρόζος Λέκας» (πυρπολητής)

Κατήγετο από την νήσο «Σπέτσες». Διακρίθηκε στις ναυμα-

χίες του Γέροντα, της Άνδρου, της Σάμου. Έλαβε μέρος στην

επίθεση κατά της Ερεσού και στην ανατίναξη της Τουρκικής

Ναυαρχίδας του Καρά Αλή, στη Χίο, από τον Κων/νο Κανάρη.

Πέθανε το 1868 σε βαθειά γεράματα, πεινασμένος, ξεχα-

σμένος και πικραμένος από την αχαριστία του Ελληνικού κρά-

τους, γι’ αυτόν και πολλούς άλλους Ήρωες του 1821-29.

Παρατίθεται το γνωστό ποίημα με τίτλο:

«ΜΑΤΡΟΖΟΣ» του Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗ:

Ένας Σπετσιώτης γέροντας, σκυφτός από τα χρόνια,

με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά,

σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος απ' τα χιόνια,

περνούσε πάντα στο νησί τα μαύρα γηρατειά.

Είναι από κείνη τη γενιά κι ο γέρο καπετάνος

που ακόμα και στον ύπνο του την έτρεμε ο Σουλτάνος.

Είναι από κείνους που έχυσαν το αθάνατό τους αίμα,

από τους χίλιους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή,

είναι από κείνους που έβαλαν στην κεφαλή σου στέμμα

και άγνωστοι σβηστήκανε στο δοξαστό νησί.

Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα,

μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα.

Σαν έγραψαν με το δαυλό της ιστορίας μόνοι,

χωρίς γι’ αυτούς τους ήρωες μια λέξη αυτή να πει,

με την πληγή τους για σταυρό κι ατίμητο γαλόνι,

άλλοι στα δίχτυα εγύριζαν και άλλοι στο κουπί.

Κι οι στολοκάφτες των Σπετσών, τ' ατρόμητα λιοντάρια,

με τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι ψάρια.

Ο γέρος μας παράπονο ποτέ δε λέει κανένα,

μα καπετάνους σαν ιδεί μες στα βασιλικά,

εκείνους που 'χε ναύτες του με μάτια βουρκωμένα

στα περασμένα εγύριζε και στα πυρπολικά,

και ξαπλωμένος δίπλα μου, μου ‘λεγε εκεί στην άμμο

πόσα καράβια εκάψανε στην Τένεδο, στη Σάμο.

"Παιδί μου, τώρα εγέρασα, παιδί μου θ' αποθάνω",

στο τέλος πάντα μου 'λεγε μ' έν' αναστεναγμό,

"Ένας Ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο,

μα να βαστάξω δεν μπορώ της πείνας τον καημό.

Κλαίω που αφήνω το νησί, θα πάω στην Αθήνα,

πριν πεθαμένο μ' εύρετε μια μέρα από την πείνα...

Μου λεν, ο καπετάν Κωνσταντής, απ' τα Ψαρά κει πέρα,

πως υπουργός εγίνηκε μεγάλος και τρανός,

κι αν θυμηθεί πως τη ζωή τού έσωσα μια μέρα

απ' έξω από την Τένεδο, μπορούσε ο Ψαριανός

να κάνει τίποτε για με κι ίσως να δώσουν κάτι

σ' εκείνον που 'χε τάλαρα τη στέρνα του γεμάτη".

Πέντε έξι ημέρες ύστερα εμπήκε στο βαπόρι

κι ακουμπιστός περίλυπος επάνω στο ραβδί,

ως που στην Ύδρα έφθασε, εγύριζε στην πλώρη

το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει.

Και σκύβοντας τα κύματα δακρύβρεχτος ερώτα,

πως φεύγει τώρ' απ' το νησί και πως ερχόταν πρώτα.

"Εδώ τι θέλεις, γέροντα;" ρωτά τον καπετάνο

στο υπουργείον εμπροστά κάποιος θαλασσινός

ντυμένος στα χρυσά. "Παιδί μου, είναι πάνω

ο Κωνσταντής;". "Ποιος Κωνσταντής;". "Αυτός... ο Ψαριανός".

"Δε λεν κανένα Ψαριανό, εδώ είναι Υπουργείο,

να ζητιανέψεις πήγαινε μες στο φτωχοκομείο!".

Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι

και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χαίτη λιονταριού

και με σπιθόβολη ματιά μες απ' τα στήθια βγάνει

με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλληκαριού :

"Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα,

οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα!"

γ. «Μαντώ Μαυρογένους» (Ηρωίδα του 1821-29)

Μόλις κηρύχθηκε η Ελληνική Επανάσταση (1821-29), ήρθε

από την Τεργέστη μαζί με τον πατέρα της, στη Μύκονο, εξό-

πλισε με δικά της χρήματα δύο πλοία και καταδίωκε τους πει-

ρατές. Έπειτα εξόπλισε στρατιωτικό σώμα, φόρεσε κι αυτή

ανδρικά ρούχα και συμμετείχε στον Εθνικοαπελευθερωτικό

αγώνα μέχρι τέλους. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Εκτός

από την προσωπική της συμμετοχή στον αγώνα, το 1825

έστειλε στις κυρίες των Παρισίων για να τις αφυπνίσει και να

προκαλέσει τη συμπάθειά τους προς τον αγώνα των Ελλή-

νων:

“Είμαι μια απλή κοπέλα, που μεγάλωσε πάνω σ' ένα βράχο,

έζησε μέσα στη θλίψη και σφύζει από πατριωτισμό, ζητά ν'

ακουστεί από ένα πλήθος κυριών που είναι βυθισμένες στις

απολαύσεις, έχουν στη διάθεσή τους όλα τα θαύματα του

ανθρωπίνου πνεύματος, ζουν μέσα στη χλιδή, διασκεδάζουν

με τις τέχνες και έχουν συνηθίσει στους ευγενείς τρόπους.

Με όλες αυτές τις αντιθέσεις μεταξύ των συνηθειών μας

μπορεί άραγε να υπάρξει κάποια ομοιότητα στη γλώσσα μας,

και μήπως θα γελοιοποιηθώ αν μιλήσω για την επανάσταση

της ηρωικής πατρίδος μου σε γυναίκες που γνωρίζουν μόνο

τις επαναστάσεις της μόδας;"

Δεν έλαβε (η Μαντώ) καμιά απάντηση...

Όταν ήλθε ο Ι. Καποδίστριας στο Ναύπλιο για να οργανώσει

το Ελεύθερο Ελληνικό Κράτος (1828), η Μαντώ Μαυρογέ-

νους έλαβε τη σύνταξη του «Επιτίμου Αντιστρατήγου» και εγ-

καταστάθηκε στο Ναύπλιο.

Αργότερον, ο Ι. Κωλέτης απέλασε τη Μαντώ Μαυρογένους

στη Μύκονο και της έκοψε τη σύνταξη για τις «ερωτικές της

σχέσεις με τον Δημήτριο Υψηλάντη». Πέθανε το 1848 στην

Πάρο, σε μεγάλη φτώχεια, φιλοξενούμενη από συγγενείς

της.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε αλλά τα παράπονα των

αγωνιστών του αγώνα «1821-29» επαναλαμβάνονται, δια-

χρονικά, από τους αδικούμενους από το Ελληνικό κράτος.

H κατάληξη Αγωνιστών του 1821
Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

α. «Αστέρια έχεις πατρίδα μας 

στον ουρανό σου κι άλλα

Μα εκείνα που δεν λάμπουνε είναι τα πιο μεγάλα»

Γ. Στρατήγης

β. «Δια την αγάπην της πατρίδος

υστερούμαι τον επιούσιον άργον»

Μαντώ Μαυρογένους

Στις 31-12-2014 έκλεισε ένα ακόμη έτος λιτότητας. Το έτος

που σημαδεύτηκε από εξαγγελίες και υποσχέσεις αποκα-

τάστασης των συντάξεων των στρατιωτικών στα προ του Αυ-

γούστου του 2012 επίπεδα.

Η πραγματικότητα μας διέψευσε. Ιδού τι ακριβώς συνέβη.

Το έτος 2012 με το αποκαλούμενο “τρίτο μνημόνιο” (νόμος

4093/2012 - ΦΕΚ 222 Α’) οι αποδοχές των στελεχών των ΕΔ

και ΣΑ υπέστησαν σημαντικές απώλειες με τη μείωση του βα-

σικού μισθού του ανθυπολοχαγού κατά 2,67%, την μεταβολή

κατά 13,85% των συντελεστών προσδιορισμού των λοιπών

βαθμών της στρατιωτικής ιεραρχίας, την μείωση των ειδικών

κλαδικών επιδομάτων και την κατάργηση των δώρων εορτών

και αδείας. Πλέον αυτών, οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί ενε-

τάχθησαν και στη γενική μείωση κατά 5-15% του συνολικού

ποσού των συντάξεών τους και οι μειώσεις ολοκληρώθηκαν

με την μεταβολή αφ’ ενός μεν του τρόπου υπολογισμού της

κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, αφ’ ετέρου δε του

συντελεστού φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ-

πων.

Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας (ΣτΕ) (απόφαση 2192/2014) “οι περικοπές στις αποδο-

χές και στις συντάξεις των στρατιωτικών κρίθηκαν αντισυν-

ταγματικές”. Παρά την ρητή και κατηγορηματική διατύπωση

τςη απόφασης για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών,

το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του νόμου 3068/2002

παρέσχε την ευχέρεια στην διοίκηση όπως προβεί στην κα-

τάρτιση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ με

μόνη δεσμευτική προϋπόθεση ότι “δεν μπορούν οι αποδοχές

να καθοριστούν σε επίπεδα αντίστοιχα, και, κατά μείζονα λό-

γον, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμο-

γή του νόμου 4093/2012 (Πρακτικό 10/2014).

Μετά τα παραπάνω, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε το άρθρο

86 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α’) με το οποίο αναπρο-

σαρμόστηκε το ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών, αποκα-

θιστώντας τις αποδοχές των στελεχών και, λόγω της άμεσης

εξάρτησης, κατ’ επέκταση και τις συντάξεις των αποστράτων

κατά 50%.

Το πραγματικό ποσοστό αποκατάστασης διαφέρει και υπο-

λείπεται κατά πολύ από αυτό του 50% δεδομένου ότι το 70%

αυτού διατίθεται για να καλύψει τις αυξημένες θεσμοθετημέ-

νες μειώσεις, εισφορές και κρατήσεις. Οι συντάξεις των

στρατιωτικών, παρά τον τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό θόρυ-

βο αποκαταστάθηκαν ΜΟΝΟ κατά ποσοστό 15%. Πλέον αυ-

τών οι μειώσεις και οι κρατήσεις δεν σταματούν στις μεταβο-

λές της βασικής σύνταξης, αλλά συνεχίζονται στο μέρισμα

και το βοήθημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που αντί-

στοιχα μειώθηκαν κατά 4,1% και 7,5% τον μήνα από 1.1.2014

και συνυπολογίζονται και στον αυξημένο συντελεστή φόρου

εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Συνεκτιμώντας τις παραπάνω μεταβολές διαπιστώνεται ότι

το 2014 ήταν ένα έτος συνεχούς και μόνιμης λιτότητας και τα

μόνα σημεία οικονομικής ανάκαμψης παρουσιάστηκαν μετά

την σχετική απόφαση του ΣτΕ, της οποίας όμως ο τρόπος

εφαρμογής γέμισε θλίψη, απογοήτευση και αγανάκτηση το

σύνολο των συνταξιούχων στρατιωτικών, που μελετούν τις

απαραίτητες ενέργειες για νέα δικαστική προστασία. Το οικο-

νομικό αποτέλεσμα αδικεί τις εξαγγελίες, που στοχεύουν

στην ανάδειξη της θετικής πλευράς της απόφασης αποσιω-

πώντας όμως την πραγματικότητα.

Συμπερασματικά, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, μια

μεθοδευμένη προσπάθεια ηθικής και οικονομικής αποδυνά-

μωσης και απαξίωσης των στελεχών των ΕΔ, σε ενέργεια και

αποστρατεία, περιθωριοποίηση, κοινωνική και οικονομική

υποβάθμιση. Αποκαλούνται με τον απαξιωτικό τίτλο “ένστο-

λοι”, που καταδεικνύει την τάση εμπαιγμού, ευτελισμού, μεί-

ωσης του κύρους, της κοινωνικής τάξης, του λειτουργήμα-

τος, της αποστολής και των καθηκόντων τους.

Οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι επιζητούν αφορμές για

να ρίξουν όσο μπορούν χαμηλά το γόητρο, το κύρος και το

ηθικό των στελεχών των Ε.Δ. Τα στελέχη, παρά τις προσπά-

θειες απαξίωσης, περιφρουρούν με αυτοθυσία, υψηλό αί-

σθημα ευθύνης, ζήλο και αυταπάρνηση τα συμφέροντα της

Πατρίδας μας, την εδαφική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρ-

τησία της και εξασφαλίζουν για κάθε στιγμή την άμεση επιχει-

ρησιακή ετοιμότητα των τμημάτων τους.

Η ελληνική κοινωνία, στη συντριπτκή πλειοψηφία της, βλέ-

πει τα στελέχη των Ε.Δ. ως ένα θεσμό που ευρίσκεται πάνω

από πολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι είναι ανάγκη να τον ξανα-

βλέπει και το σύνολο των πολιτικών και των δημοσιογράφων

με σεβασμό στο ρόλο και στην εθνική τους αποστολή και να

χρησιμοποιείται στις προσφωνήσεις ο θεσμοθετημένος τίτ-

λος του “αξιωματικού” ή του “οπλίτη”.

Aπολογισμός ενός Συνταξιούχου Στρατιωτικού

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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Θέματα

Έλληνες Νέοι!

Σεις, το άνθος της Ελλάδος...

Ας μου επιτραπεί να απευθυνθώ σήμερα προς τους

νέους μας. Νομίζω πως έχω το δικαίωμα αυτό ως Αξιωμα-

τικός, που επί μια τριακονταετία και πλέον ανάλωσα τη

ζωή μου μαζί τους. Προσπάθησα πάντοτε να είμαι πλησίον

των στρατευμένων νέων μας που πέρασαν από κοντά μου

σε καλές και δύσκολες στιγμές. Στάθηκα πρόθυμος συζητητής

και βοηθός στα ποικίλα προβλήματά τους. Με συγκίνηση

και υπερηφάνεια βλέπω και σήμερα ακόμα, όταν τους συ-

ναντώ να μου χαμογελούν και να σπεύδουν να με χαιρετίσουν

με εγκαρδιότητα. Αυτό είναι η πραγματική αμοιβή ενός

ηγήτορος. Με το πνεύμα αυτό της αγάπης και της στοργής

κατεχόμενος, απευθύνομαι προς όλους τους νέους μας και

κάμνω έκκληση:

Να μην λησμονούν ότι είναι Έλληνες υπερήφανοι για

την καταγωγή τους, την ιστορία τους και το όνομα που φέ-

ρουν και να φανούν αντάξιοι και υπέρτεροι, αν είναι δυνατόν,

εκείνων που ελάμπρυναν το όνομα της Πατρίδος μας.

Ένα μόνον δεν πρέπει να λησμονούν ότι ενωμένοι μεγα-

λουργήσαμε πάντοτε, ενώ διαιρημένοι καταστραφήκαμε

πολλές φορές. Ας έχουμε υπόψη μας τους τελευταίους

λόγους του ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη, όταν βαριά τραυ-

ματισμένος στο πεδίο της μάχης, είπε στους συμπολεμιστές

του. "Εγώ φεύγω, εσείς να μονοιάσετε και να βαστήξετε

την Πατρίδα". Δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμα τη μεγάλη

συμβολή της ορθοδόξου εκκκλησίας μας στη διατήρηση

της ελληνικότητας του δουλωθέντος λαού στη αναθέρμανση

των ελπίδων του για ανάταση του Γένους και στη διατήρηση

της ελληνικής γλώσσας-γραμμάτων και σκέψεως κατά την

τραγική εκείνη της δουλείας εποχή. Επίσης την πνευματική

προσφορά εκείνων που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά του

Έθνους με γραπτούς και προφορικούς λόγους ενεθάρρυναν

την αγωνιστικότητα των αγωνιστών της ελευθερίας." Πρέπει

να στοιχηθούμε όλοι. σε μια αρραγή Εθνική Ενότητα, ώστε

τα βέλη του μίσους των εχθρών μας να αχρηστεύονται

στην συμπαγή ασπίδα της αλληλεγγύης μας. Τότε είναι

βέβαιο ότι και οι εχθροί μας θα μας υπολογίζουν και οι

φίλοι μας θα μας σέβονται και τα δίκαιά μας θα εισακούονται.

Μοναδικός σκοπός όλων μας, πρέπει να είναι ένας και

μόνος, το μεγαλείο και η ευτυχία της Ελλάδος μας. Πρέπει

κάθε ένας από εμάς, να νοιώσει ότι είναι υπεύθυνος

Έλληνας πολίτης και να αναλάβει τις ευθύνες του, έξω

από κάθε κομματικό συμφέρον ή επιδίωξη ή εμπάθεια για

τη διαφώτιση του λαού μας περί των σατανικών μεθόδων

και ενεργειών, τις οποίες μετέρχονται οι πάσης φύσεως

εχθροί του Ελληνισμού. Επίσης, πρέπει, να γίνει πίστη και

βίωμα ότι έχει καθήκον να αν-

τιδρά στις προκλήσεις των εχ-

θρών μας και κατά παντός αμέ-

σως ή εμμέσως υποσκάπτον-

τος τα εθνικά μας θεμέλια.

Σε προηγούμενη μελέτη μου

περί του ανύπαρκτου "Μακεδονι-

κού Έθνους" διαπιστούται η θρα-

σύτατη πρόκληση των Γ/Β και η

ανθελληνική προπαγάνδα που

ασκούν διεθνώς σε βάρος της

χώρας μας. Ειρήνη ΝΑΙ, ναι ζη-

τούμε πρώτοι εμείς αλλά να το

θέλουν και οι άλλοι. Η ειρήνη

δεν μπορεί να σταθεί χωρίς δι-

καιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το

Οξυγόνο για τη ζωή της ειρήνης.

Νέοι μας, Οι καιροί είναι δύσκολοι

και οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα μας μεγάλοι. Μη δέχεσθε

την χλεύην των εθνικών ιδανικών μας και αρνηθείτε να

γίνετε όργανα επιτηδείων πρακτόρων ή ανόητων συμβούλων

αντεθνικών κηρυγμάτων. Οι Τούρκοι, όταν εισέβαλαν στην

Κύπρο εβίασαν, εσκότωσαν και κατέκαψαν τα σπίτια των

Κυπρίων χωρίς να κάνουν διάκριση σε ποιό κόμμα ανήκουν

ή τι θρησκεία πιστεύουν. Αυτό θα κάνει και οποιοσδήποτε

άλλος τυχόν εισβολέας στη χώρα μας.

Ας μην περιμένουμε μοιρολατρικά και αδιάφοροι, τις

προκλητικές επιθέσεις των πάσης φύσεως εχθρών του

γένους μας. Τούτο αποθρα-

σύνει τους δολιοφθορείς του

Ελληνισμού και καθιστά ευχε-

ρέστερη τη φθοροποιό δράση

των. Ας γίνει καθένας μας οχυ-

ρό αμύνης στον αγώνα επι-

βιώσεως της φυλής μας, εναν-

τίον της δολιότητας και της

αρπακτικότητος των αδίστακτων εχθρών μας. Ας αντιστα-

θούμε προτού είναι αργά, εναντίον της παρακμής και της

απονευρώσεως των νέων μας, εναντίον πάσης υπόπτου

προσπαθείας απαρνήσεως των ιδανικών του Ελληνισμού

και της θείας αποστολής του.

Δεν επιτρέπεται να μολύνεται και υβρίζεται ή εξευτελίζεται

από εντόπιους ή ξένους, η ελληνική ψυχή, ή η ελληνική

αρετή και ιδέα, η ελληνική ιστορία και η σημαία. Να στηρί-

ζονται στις δικές τους δυνάμεις και να μην ελπίζουν, ούτε

να πιστεύουν ότι οι ξένοι και οι μη Έλληνες θα θυσιάσουν

τα συμφέροντα τις ιδικής των "Πατρίδος προς χάριν της

δικής μας. Είναι γεγονός ότι κανένα κράτος του κόσμου

ούτε και από αυτά που ορισμένοι κόπτονται κατά καιρούς,

για τα συμφέροντα τους ή προβλήματα τους αντιτάχθηκε

στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο ή διαμαρτυρήθηκε για

την τραγωδία της. Να μην λησμονούν ότι οι Έλληνες ου-

δέποτε εμέτρησαν και υπολόγισαν το πλήθος των εχθρών

προκειμένου να υπερασπίσουν την ελευθερία των και την

αξιοπρέπειάν των.

Αδιαφόρησαν πάντοτε για τον όγκο της υλκής υπεροχής,

τους μεγάλους αριθμούς και τα εχνικά μέσα του αντιπάλου,

διότι είχαν αδάμαστη ψυχή, δύναμη και πίστη ακράδαντη

στα υψηλά ιδανικά της Ελληνικής Πατρίδος. Μη λησμονούν

ότι η προσφερόμενη τιμή

στις εθνικές επετείους δια-

κεκριμένων πράξεων των

προγόνων μας δεν απο-

τελεί μόνον χρέος, αλλά

και πρόκληση προς μίμηση

και παραδειγματισμό. Η

υπεράσπιση της ακεραι-

ότητας της Πατρίδος μας

και της ελευθερίας μας

είναι χρέος όλων των

Έλλήνων και ουδείς

απαλλάσσεται του ιερού

τούτου χρέους. Δεν είναι

αυτό "Πατριδοκαπηλία"

όπως ηλιθίως αναμα-

σούν, διαφωτίζοντες δή-

θεν, οι στερημένοι εθνικής συνειδήσεως ύποπτοι καθοδη-

γητές και εκμαυλιστές. Ας περιφρονήσουν οι νέοι μας τους

δηλητηριώδεις κήρυκες του αφελληνισμού και του μηδενι-

σμού και ας αντιπαρέλθουν μετά βδελυγμίας τα κηρύγματά

των: Ας μη λησμονούν ότι προέχει να είναι συνεπείς προς

τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά των και ότι έχουν ιερό

χρέος προς την Πατρίδα, την οικογένεια και την κοινωνία.

Δεν πρέπει να πιστεύουν οι νέοι μας πως έχουν μόνον δι-

καιώματα, αλλά έχουν και υποχρεώσεις και καθήκοντα για

δημιουργία και αντιπροσφορά. Πρέπει, τέλος, να πεισθούν

όλοι ότι αδελφωμένοι θα αντιμετωπίσουν τους κινδύνους

και θα ανέβουν το δύσκολο δρόμο του εθνικού μεγαλείου

και των πεπρωμένων της φυλής μας. Ας αντισταθούν στις

σατανικές δυνάμεις του μίσους και της ανατροπής και ας

συσπειρωθούν πίσω από το γαλανό ουρανό τηςΈλλάδος.

Είθε, να γίνει η έκκληση μου αυτή, κέντρισμα εθνικής φι-

λοτιμίας και σάλπισμα εθνικού χρέους.

ΗΈκκληση προς τους Νέους μας
Γράφει ο

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Ας μην περιμένουμε μοιρο-

λατρικά και αδιάφοροι, τις

προκλητικές επιθέσεις των

πάσης φύσεως εχθρών του γένους

μας. Τούτο αποθρασύνει τους δολιο-

φθορείς του Ελληνισμού και

καθιστά ευχερέστερη τη

φθοροποιό δράση των.

“ “

ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΕΜΝΟΣ,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΙΣ

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ 

Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ 

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΕΡΔΟΣ.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματι-

κών Σ.Σ.Ε.Τάξεως 1973, την Κυριακή 1η

Φεβ. ε.ε, πραγματοποίησε στο Κ.Α.Α.Υ.

του Αγίου Ανδρέα, την καθιερωμένη

κοπή της Βασιλόπιτας και ταυτόχρονα

προέβη στις απο το καταστατικό του

αρχαιρεσίες,για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Απο τις αρχαιρεσίες προέκυψε το

Δ.Σ.της Τάξεως που αποτελείται απο

τους:

1.Αντγο ε.α. Παναγιώτη Ψυχογυιό, ως

Πρόεδρο,

2.Ταξχο ε.α. Δημήτριο Τσιλινίκο, ως Α'

Αντιπρόεδρο,

3.Σχη ε.α. Κωνσταντίνο Παπανικο-

λάου, ως Β' Αντιπρόεδρο,

4.Ταξχο ε.α. Δημήτριο Παυλή, ως Γεν.

Γραμματέα.

5.Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χαντζηλιάδη,

ως Ταμία.

6.Αντγους Στέλιο Καστραντά και Αλέ-

ξανδρο Πετρόπουλο, ως μέλη και

7.Ταξχο ε.α. Γεώργιο Τσούση, ως

αναπληρωματικό μέλος.

Το απερχόμενο Δ.Σ.εύχεται στο νέο

καλή επιτυχία, με την προσδοκία να μας

ξεπεράσουν σε δραστηριότητες-συ-

ναντήσεις, που θα προάγουν την αλλη-

λεγγύη και την σύσφιξη των σχέσεών

μας.

Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε τον Στρατηγό Διοικητή της

Α.Σ.Δ.Υ.Σ. για την ευγενική παραχώρηση

του Κ.Α.Α.Υ. και της Στρατιωτικής Μου-

σικής, η οποία συνέβαλε με το καλλιτε-

χνικό της πρόγραμμα στην διασκέδασή

μας. Ευχαριστουμε επίσης τον μαέστρο

και τα μέλη της ορχήστρας, όπως επί-

σης τον Διοικητή και το προσωπικό του

Κ.Α.Α.Υ. για τις προσφερθείσες υπηρε-

σίες τους.

Για το απερχόμενο συμβούλιο.

Υπτγος ε.α. Ε.Ν.Δανιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύνδεσμος Αποφοίτων 

Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1973
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Θέματα

Τελειωμό δεν έχουν οι αντιδράσεις για τη σκανδαλώ-

δη και εν κρυπτώ αναγόρευση του Γερμανού καθη-

γητή Ιστορίας και συγγραφέα Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμο δι-

δάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανε-

πιστημίου Κρήτης, λίγες ώρες μετά τη ματαίωση της

προγραμματισμένης εκδήλωσης στο Ωδείο Ρεθύμνου.

Την απαράδεκτη ενέργεια μερίδας καθηγητών του

Ιδρύματος καταδίκασε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρα-

κλείου της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Μιλώντας στη εφημ. «Δημοκρατία», ο κ. Αυγενάκης

επισημαίνει ότι η προκλητική πρωτοβουλία αμαυρώνει

τις σχέσεις του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία,

παραπέμποντας στην τοποθέτησή του από το βήμα της

Βουλής. «Η σύνδεση της κτηνωδίας του επιτιθέμενου

και του κατακτητή με την οργή του αμυνομένου» είναι

τόσο απαράδεκτη «που ο ιστορικός χάνει τη συμπάθεια

κάθε στοιχειωδώς αντικειμενικού αναγνώστη». Στη συ-

νέχεια, και αφού υπεραμύνθηκε των εύλογων αντιδρά-

σεων του κρητικού λαού, τονίζει ότι ουδείς εμποδίζει

τον κ. Ρίχτερ να αναπτύξει τις απόψεις του, «η ανακήρυ-

ξη όμως σε επίτιμο διδάκτορα, αυτή η εξαιρετική τιμή,

που συνδέει διά βίου το Ιδρυμα με τον κατ' εξαίρεση

έτσι τιμώμενο, αποτελεί κάτι εντελώς διαφορετικό»,

ενώ «τέτοιες προκλητικές αστοχίες βλάπτουν την ίδια

τη συμφιλίωση των Ευρωπαίων».

Απευθυνόμενος στον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λο-

βέρδο, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο κ. Αυγε-

νάκης αποκάλυψε ότι οι διαδικασίες που ακολούθησε

το τμήμα ήταν «ελλιπείς και προβληματικές», καθώς,

εκτός του επίκουρου καθηγητή και πρώην μαθητή του

Χάινς Ρίχτερ, Ανδρέα Στεργίου, ο οποίος ανέλαβε την

πρωτοβουλία για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδά-

κτορα, δεν δόθηκαν καν τα ονόματα των άλλων δύο κα-

θηγητών που εισηγήθηκαν την τιμητική διάκριση.

Καταδίκη

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρη-

τικών Σωματείων με επιστολή της προς τον πρωθυ-

πουργό Αντώνη Σαμαρά και τον υπουργό Παιδείας αφε-

νός καταδικάζει την παραχάραξη της Ιστορίας από τον

Γερμανό ιστορικό, αφετέρου ζητά την αποκατάσταση

της ηθικής τάξης και την απόδοση ευθυνών στα εμπλε-

κόμενα μέλη του Ιδρύματος. Οπως καταγγέλλεται, «η

όλη διαδικασία έγινε με ελλιπείς και προβληματικές δια-

δικασίες, και χωρίς καμία γραπτή εισήγηση, όπως προ-

βλέπει ο νόμος».

Η Κρήτη κοχλάζει για τον Ρίχτερ!
Επιστολή καταγγελία στον Σαμαρά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων

Σχόλιο: Για το θέμα της αναγόρευσης του κ. Χάινς

Ρίχτερ ως επιτίμου διδάκτωρος του Πανεπιστημίου

Κρήτης, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Μ. Παραγιουδάκης

απέστειλε στον πρύτανη του πανεπιστημίου Κρήτης

επιστολή διαμαρτυρίας για τα όσα ανιστόρητα και

λοιπά ισχυρίζονταν ο εν λόγω κύριος την οποία και

δημοσιεύουμε. 

«Αξιότιμε κ. Πρύτανη

Πληροφορήθηκα, ότι την 19η Νοεμβρίου ε.έ θα

λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο, τελετή αναγόρευσης

σε Επίτιμο Διδάκτορα, από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

του Γερμανού καθηγητή και συγγραφέα κ. Χάινς Ρί-

χτερ.

Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας επιστολή που έστειλα

στις 25 Ιουλίου 2011 στον κ. Ρίχτερ, με την ευκαιρία

της παρουσιάσεως του βιβλίου του «Η Μάχη της

Κρήτης» στις 8/6/2011.

Ο κύριος καθηγητής δεν απάντησε στην επιστολή

μου, που έχει ως εξής:

«Καθηγητή κ. Χάινς Ρίχτερ

Ρέθυμνο 25 Ιουλίου 2011

Κύριε καθηγητά

Την 8η Ιουνίου 2011, παραβρέθηκα στην παρουσίαση

του βιβλίου σας «Η Μάχη της Κρήτης», προσκεκλημένος

από σας, μέσω του κ. Μ. Μιχελάκη στο Ιστορικό

Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο.

Ένας εκ των εισηγητών, ο καθηγητής κ. Στεργίου,

ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η Μάχη της Κρήτης δεν

ήταν κάτι σημαντικό στο πλαίσιο των συνολικών επι-

χειρήσεων του Β’ΠΠ, ότι η καθυστέρηση για 6 εβδο-

μάδες της επιχείρησης BARBAROSSA ήταν μύθος, ότι

το αντάρτικο στην Κρήτη ήταν ασήμαντο και άλλα-

απαξιωτικά- για τη Μάχη. Όπως θα θυμάστε, επιχείρησα

να αντικρούσω τις απόψεις του, στο λίγο χρόνο που

μου δόθηκε. Εσείς δεν πήρατε θέση, γι’ αυτό αποχώ-

ρησα με τους Ρεθυμνιώτες φίλους μου κ.κ Μ. Μιχελάκη

και Α. Σπυρόπουλο.

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάγνωσή του από 543

σελίδες βιβλίου «Η Μάχη της Κρήτης», παραθέτω επι-

γραμματικά ορισμένες από τις απόψεις σας:

«Οι συνέπειες της Μάχης της Κρήτης…. οι ισχυρισμοί

αυτοί ανήκουν στη σφαίρα του μύθου….».

«Το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα, ότι οι επιχειρήσεις

ΜΑΡΙΤΑ και ΕΡΜΗΣ καθυστέρησαν κατά έξι εβδομάδες

τη γερμανική επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένω-

σης… ζει ως μύθος, τον οποίο τείνουν να πιστεύουν

οι Έλληνες».

«Με το να καλλιεργείται η ψευδαίσθηση ότι η

ελληνική συμβολή στον πόλεμο, ήταν αποφασιστικής

σημασίας για τη νίκη των Συμμάχων, τονώνεται το ελ-

ληνικό εθνικό φρόνημα».

«….Νίκη των αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη». (Ο ίδιος

αναφέρεται, όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς, ότι

το ύψ.107-και το αεροδρόμιο Μάλεμε, που έκριναν τη

Μάχη της Κρήτης-εγκατελήφθη από τους αμυνομένους

Νεοζηλανδούς και οι αλεξιπτωτιστές το κατέλαβαν

αμαχητί).

«Η Μάχη της Κρήτης έγινε ένας στρατιωτικός μύ-

θος».

«ΟΙ Έλληνες και οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές θαυ-

μάζουν τις στρατιωτικές επιδόσεις των Γερμανών αλε-

ξιπτωτιστών, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο».

«Η Μάχη περιγράφεται ως ιπποτική και δίκαιη».

«Η γερμανική πλευρά δυσκολεύεται να καταλήξει

σε αντικειμενική αξιολόγηση της επιχείρησης».

«’Έχει φτάσει ο καιρός να προσπαθήσει και η Γερ-

μανική πλευρά να καταλήξει σε μια πιο αντικειμενική

εικόνα».

«….Όταν αναπτύχθηκε ο ανταρτοπόλεμος…. ο αγώ-

νας αυτός δεν ήταν πια καθαρός και έντιμος, αλλά

βρώμικος και κτηνώδης».

«Μη ευθύνη» του αντιπτεράρχου Κουρτ Στούντεντ,

σχεδιαστού και εκτελεστού της αεραποβατικής επι-

χειρήσεως.

Εκθέτω παρακάτω τμήμα από τη διαταγή που εξέ-

δωσε την 31 Μαΐου 1941.(σ.412):

«…1 όλες τις κτηνωδίες (κυρίως στον τομέα Μάλεμε,

Καστέλλι των Κρητικών) που γνωρίζω προσωπικά θα

τις τιμωρήσω εγώ ο ίδιος.

2…επιβολή της τιμωρίας…. από εκείνο το στρατιωτικό

Τμήμα που υπήρξε θύμα των κτηνωδιών…. πιθανά

αντίποινα, εκτελέσεις…. πυρπόληση χωριών, εξαν-

δραποδισμός περιοχών. Να επιληφθεί της υποθέσεως

ο στρατός και όχι τα τακτικά δικαστήρια, τα οποία δεν

είναι αρμόδια για κτήνη και δολοφόνους».

Ακολούθησαν το Κοντομάρι( λέτε για τον εκτελεστή

υπολοχαγό Τρέμπερ «ήταν μόλις 24 ετών»!), η Κάντανος,

ο Αλικιανός, τα Περβόλια, το Αδελε Ρεθύμνου, το

Σκαλάνι Ηρακλείου και αμέτρητα άλλα.

Τα παραπάνω αναφερόμενα και πολλά άλλα στο

βιβλίο σας, ανατρέπουν τη μέχρι σήμερα ιστορική

αλήθεια, που έχει θεμελιωθεί από εξέχοντες ιστορικούς,

από τους πρωταγωνιστές της περιόδου εκείνης (Τσώρ-

τσιλ, Χίτλερ, Στάλιν, Ρούσβελτ, πολιτικούς , στρατιω-

τικούς και διπλωμάτες), αλλά και από αφηγήσεις αν-

θρώπων- εσείς τις απαξιώνετε-που είχαν συμμετάσχει

στη Μάχη και στην Αντίσταση στην Κρήτη και ακόμα

από συγγενείς εκτελεσθέντων, από βετεράνους (Άγ-

γλους, Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς και Έλληνες) από

σύγχρονους αναλυτές και από πλήθος ντοκουμέντων,

δικαστικών αποφάσεων (που μέχρι σήμερα εκδίδονται

για τα εγκλήματα των Ναζί) κ.ά.

Η εντύπωση, γενικά που αποκομίζει ο αναγνώστης

είναι ότι η απρόκλητη εισβολή των Γερμανών στην

Κρήτη το Μάη του 1941, ήταν «ιπποτική και δίκαιη»,

ενώ ο αγώνας του λαού της Κρήτης και των ανταρτών,

που μάχονταν για την ελευθερία, ήταν «βρώμικος και

κτηνώδης».

Λυπούμαι να πω, ότι δίνετε την εντύπωση του

ιστορικού- συνηγόρου των Γερμανών εισβολέων- κα-

τακτητών, που ο τίτλος του πρωτοτύπου έργου «Op-

eration Merkur: Die Eroberung der Insel Kreta im Mai

1941» και το περιεχόμενο του δικαιολογεί, όχι όμως ο

τίτλος στα Ελληνικά «Η Μάχη της Κρήτης, ενώ ύστερα

από 70 χρόνια λέτε ότι «έχει φτάσει ο καιρός να προ-

σπαθήσει και η γερμανική πλευρά να καταλήξει σε μια

πιο αντικειμενική εικόνα».

Επιφυλάσσομαι να ασχοληθώ εκτενέστερα, αφού

αναδιφήσω τις πηγές μου, με σκοπό να αντικρούσω

τις ανατρεπτικές και άδικες κατ’ εμέ απόψεις σας, για

την πραγματικά μυθική Μάχη της Κρήτης.

Στρατηγός Μανούσος Παραγιουδάκης, 

Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Υ.Γ. Προ της παρουσιάσεως του βιβλίου «Η Μάχη

της Κρήτης» και πριν λάβω γνώση του περιεχομένου

του, σας επέδωσα ένα μικρό, προσωπικό αναμνηστικό,

πιστεύοντας ότι με το πολυσέλιδο έργο σας, αναγνω-

ρίζετε τον ηρωικό αγώνα των Συμμάχων και του Κρη-

τικού λαού, με την ευκαιρία της επετείου των 70

ετών.

Μετά τα όσα εκθέτω, θεωρώ ότι οι λόγοι για τους

οποίους σας επέδωσα το αναμνηστικό δεν υφίστανται

και παρακαλώ να μου το επιστρέψετε με το σχετικό

σημείωμα».

Μετά παρέλευση εύλογου χρόνου, δημοσίευσα

την παραπάνω επιστολή μου στην εφημερίδα «Το

Βήμα» (που είχε πρώτη παρουσιάσει το βιβλίο με όχι

κολακευτικά λόγια) και σε άλλες - κρητικές κυρίως-

εφημερίδες.

Τα σχόλια των εφημερίδων ήταν εξαιρετικά δηκτικά,

τόσο για το περιεχόμενο του βιβλίου, όσο και για τον

ίδιο το συγγραφέα. Μερικά διατηρώ στο αρχείο μου

και είναι στη διάθεσή σας.

Κύριε πρύτανη, επειδή αποτελεί ύψιστη τιμή η ανα-

γόρευση προσώπου σε Επίτιμο, από το Πανεπιστήμιο

Κρήτης, θεώρησα υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω

δημόσια, για όσα συνέβησαν σχετικά με τον καθηγητή

κ. Χάινς Ρίχτερ και το βιβλίο του.

Εσείς θα κρίνετε αν αξίζει να του επιδαψιλεύσετε

αυτή τη μεγάλη τιμή την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου».
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Θέματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Ανάγκη: [αγκών, αγκαλιά] προκαλεί περίσφιξη, στενοχώρια,

δυσφορία  και άγχος.

Επιθυμία: θέλω από καρδιάς δηλ.« θέτω στην καρδιά μου

κάτι», που μου λείπει.

Αξία{<άγω}: Μια νοητή σχέση{συνάφεια} υποκειμένου

και αντικειμένου, που υποδηλώνει μια ισοδύναμη σπουδαιότητα

και προκαλεί το ενδιαφέρον. Ως ελκυστής υπέχει θέση ιδανι-

κού-κινήτρου για πράξη,..Ορθότερη διατύπωση με απαρέμφατο

πχ: συνέχθειν, συμφιλείν=[αγαπάν].

Αγαθό:  είναι το αντικείμενο, στο οποίο πραγματώνεται η

αξία.

Αρετές <αραρίσκειν>: είναι δυνάμεις που αναδύονται από

αρμονικά συστήματα[δέσμες] αξιών. Συνιστούν τις  ικανότητες

προσαρμογής μας. Οι αρετές και οι αξίες συνιστούν τα βασικά

στοιχεία δόμησης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Απο-

κτούνται με την έξη. Κάθε αρετή είναι ολκή και αξιογόνος

αλκή, που καθιστά εφικτή τη γεφύρωση  των αναγκών με τα

αγαθά.

Ανάδυση: Είναι ανώτερες ιδιότητες, που προέρχονται από

την αλληλοεπίδραση και σύνθεση διαφόρων στοιχείων του

όλου. Δεν ανάγονται, αποκλειστικά, στις ιδιότητες των συ-

στατικών. Δεν είναι εποικοδομήματα..Πχ: το άρωμα ως  ανά-

βλυσμα ενός λουλουδιού. Η  μελωδία μιας μουσικής σύνθεσης.

Η μαγεία που εκπέμπουν τα χρώματα ενός ωραίου πίνακα. Η

αύρα ενός προσώπου.

Ολιστική αντίληψη: θεωρεί ότι τα μέρη επηρεάζονται

μεταξύ τους και ταυτόχρονα επηρεάζουν το ΟΛΟ και δεν

μπορούν να εξετασθούν μεμονωμένα. Η αναγωγική σκέψη[αίτιο

και αιτιατό] θεωρούσε το ΟΛΟΝ ως απλό άθροισμα των

μερών του. Ο  ολιστική σκέψη, στηρίζεται στη γραμμική

αλλά και την αναλογική και ολογραμμική μέθοδο προσεγγίζει

τελειότερα τον Λόγο, ο οποίος  δεν συμπίπτει ούτε με τη

γλώσσα ούτε με την λογική, αλλά  εκφράζει την καθολικότητα

και  τη βαθύτερη ουσία της θεμελιώδους τάξεως. Παράδειγμα

ολιστικής σκέψης: στην ιατρική η αναγώγιμη σκέψη εστιάζεται

στη συμπτωματολογία, ενώ η ολιστική στην ρίζα της ασθένειας. 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ [HOMO EDUCANDUS].

Παιδεία είναι επίδραση της μιας  γενεάς στην επόμενη και

αφορά στη διαιώνιση εκείνων των αρετών που είναι απαραί-

τητες για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου είδους.

Ο homo sapiens αποκτώντας αρετές μέσω της παιδείας κα-

θίσταται  homo educandus και  προάγεται σε homo faber.

Η Παιδεία συνιστά ανθρώπινη μοναδικότητα. Τα άλλα έμβια

βελτιώνουν τις ικανότητές τους με την εκπαίδευση, αλλά

μόνον ο άνθρωπος με τη  συνειδητότητά του  μεθοδεύει την

αγωγή  του με βάση τις αξίες του και τις εμπειρίες των προ-

γόνων του.  

Η Παιδεία δρα αθροιστικά συσχετίζοντας όλες τις πηγές

ανθρώπινης προσωπικότητας: Φιλοσοφία, Επιστήμες, Θρη-

σκεία, Τέχνη, Κοινωνία…

Διακρίνεται: Στην «Εκπαίδευση»: ήτοι την απόκτηση γνώσεων

και ικανοτήτων και 

την «Καλλιέργεια» που στοχεύει στην ανάδειξη και αποδοχή

αξιών και την ευαισθησία.

Πραγματώνεται σε δύο φάσεις: την Παιδαγωγία και [την

βίου] Ανδραγωγία.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΩΣ ΡΙΖΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Παιδεία = αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα σήμαινε την πνευ-

ματική  και ψυχική καλλιέργεια του ανθρώπου και τον

πολιτισμό. Αποσκοπούσε στην παροχή γνώσεων και στη διά-

πλαση του χαρακτήρα. Ήταν, δηλαδή, ακραιφνώς ολιστικής

αντιλήψεως.

«Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα , πάντα τ’ αγαθά

φέρει». [Σωκράτης]. 

Η Ολιστική Παιδεία επενεργεί στο σύνολο των πτυχών της

ανθρώπινης φύσεως, ήτοι σε ολόκληρο το φάσμα ανθρώπινων

ενεργημάτων: σκέπτεσθαι, συναισθάνεσθαι, διασκεδάζειν,

δημιουργείν, θρησκεύεσθαι , στοχάζεσθαι, συνυπάρχειν…

Το φιλοσοφικό σύστημα αξιών, το οποίο προσπάθησε να

καθιερώσει ο άνθρωπος και το οποίο θα τον εξανθρώπιζε,

δυστυχώς, πνίγεται μέσα στην πλεονεξία  εκείνων που

θεωρούν τον άνθρωπο, ως αντικείμενο για εμπορική εκμε-

τάλλευση. 

Η ανθρώπινη προσωπικότητα δομείται με το σύστημα των

αξιών. Επιβάλλεται μια κοπερνίκεια στροφή των αξιών μας,

προς μια ισορροπημένη πολυμερή συγκρότηση με ύπατη

αξία την ανθρωπινότητα. Για «Παιδεία  προς την αληθή

μορφήν του ανθρώπου, αυτό τούτο το  ανθρώπινον

είναι»[Werner Jaeger].

Η Ολιστική Παιδεία επιβάλλεται από την υπέρ-πολυπλοκό-

τητα που προκαλεί την αβεβαιότητα, το άγχος, το φόβο και

την απαισιοδοξία. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ  ΜΑΣ.

Βασικές αρχές δόμησης:

Τρεις κύριες απαιτήσεις κάθε μορφής: Στερεότητα, αισθητική

και λειτουργικότητα .

Το «μέτρον άριστον», ό,τι, δηλαδή, αρμόζει, στη κάθε πε-

ρίπτωση, που προκύπτει από μια ολιστική  θεώρηση των

αξιών. 
Η χρυσή τομή[αναλογία], η οποία δίνει τη  βέλτιστη λύση,

καθόσον τα μέρη  διατηρούν τον χαραχτήρα τους χωρίς να

καταστρέφεται το όλο και δημιουργούνται συνθήκες

ολιστικής[holistic] σύνθεσης  με  την ιδανική αρτίωση μορφής

και ουσίας. 

Ρυθμιστικές αξίες:

Η Αλήθεια, ως αστερισμός γνώσεων, [κυρίως αφορά στον

αντικειμενικό Κόσμο].

Το Κάλλος, ως αστερισμός συναισθημάτων,[ αφορά στον

εσωτερικό  μας κόσμο ].
Το Αγαθό, ως αστερισμός  ηθικής, δικαιοσύνης, καλοσύνης[

συνάνθρωποι].

Η πεποίθηση, ως ολι-

στική σύνθεση[gestalt]

των παραπάνω αξιών.

Αρμονική σύνθεση

των αξιών και ανάδυση

των αρετών.

Ο εγκέφαλος είναι ενιαίος

και  λειτουργεί ολιστικά ανα-

δύοντας την πνευματική ενέρ-

γειά του. Μόνο για τη δική μας

κατανόηση τον διακρίνουμε

σε θυμικό, γνωστικό και πρα-

κτικό χώρο. Υπάρχει πάντοτε

μια  διαρκής και αμφίδρομη

ώσμωση.

Ο άνθρωπος με τον πλούσιο εγκέφαλό του από την πρώτη

επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον,  με διαρκείς και άπειρες

δοκιμές, ορθού- λάθους «μορφώνει» - εικόνες, ιδέες, παρα-

στάσεις. Τις παγιώνει [δημιουργώντας συνάψεις στον εγκέφαλό

του]  σταδιακά σε γνώμες, απόψεις, γνώσεις και πεποιθήσεις.

Έτσι αθροιστικά χτίζει τα «πιστεύω» του. 

Ο σπόρος της ανθρώπινης πνευματικότητας λαμβάνει

«μορφή» με τις τρεις θεμελιώδεις αξίες, την αλήθεια, το

κάλλος και το αγαθό, που αντιστοιχούν αντίστοιχα στην στε-

ρεότητα, αισθητική και λειτουργικότητα και κρυσταλλώνεται,

ως αξία του «πιστεύειν». Τούτο  συνιστά ένα ΟΛΟ, με

εσωτερική αρμονικότητα και με δυνατότητα αρμονικής σύν-

δεσης με το περιβάλλον του. Λειτουργεί ως εάν στοιχειώδες

πνευματικό modulus πολλαπλασιάζεται σύμφωνα με την

αρχή αυτο-ομοιότητας της Φύσεως και αναπτύσσει ολόκληρο

το σύστημα των αρετών  μας.

Αρχική δύναμη εκκίνησης του κάθε  πνευματικού μας ενερ-

γήματος είναι το ενδιαφέρον[ με ύπατο τον έρωτα].

Ιδανικός στόχος και ελκυστής είναι το διαρκές πρόταγμά

μας και ύπατη αξία μας ο ανθρωπισμός[ανθρωπιά] προς  μία

υπέρτατη πραγματικότητα. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΡΕΤΕΣ.

Οι αρετές είναι αναδύσεις από αρμονικές συνθέσεις αξιών

με βάση τη χρυσή αναλογία και προτεραιότητα κατά περίπτωση

στην αλήθεια, ομορφιά κα αγαθότητα.

Οι βασικές αρετές μιας ανθρώπινης  προσωπικότητας εί-

ναι:

Η αυτοεκτίμηση, που προϋποθέτει την αυτογνωσία.

Η ενσυναίσθηση [empathy]. Η αρετή να διεισδύει πνευματικά,

νοερά και αισθητικά, στο είναι του άλλου. Βασική προϋπόθεση

ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Η αντίληψη  της πραγματικότητας.  Η αρετή  προσέγγισης

των αληθινών συνθηκών. Δυστυχώς λόγω της πολυπλοκότητας

των θεμάτων δεν είναι  πάντοτε δυνατή η άμεση  σύγκριση

της «αλήθειας» με το «ψέμα». Συνήθως συγκρίνουμε μια

«αλήθεια» με μια άλλη «αλήθεια» και έτσι προκαλείται

σύγχυση. 

Η αρετή της καλαισθησίας. [ αρμονία του θυμικού,  ευαι-

σθησία].  Ο χώρος των συναισθημάτων είναι η πηγή της  κι-

νητήριας δύναμης και βούλησης της συνείδησης. Για την αν-

θρώπινη προσωπικότητα, το συναίσθημα είναι, ό,τι το καύσιμο

για τον καυστήρα. Όλες αξίες της ζωής αναφύονται στο συ-

ναισθηματικό κόσμο μας και στεριώνουν στην συνείδησή

μας.
Η αρετή του πράττειν το αγαθό. Η ύπατη[κατά πολλούς]

Αρετή. Το απόλυτο αγαθό δεν συλλαμβάνεται μόνον με την

νόηση. Είναι πρόταγμα, που αναδύεται από την αξιογόνο συ-

νείδηση  και έχει πολλαπλά ριζώματα στην παιδεία, γενετική

και κουλτούρα. 
Η αρετή του συνυπάρχειν [amae].

Είναι η ικανότητα για αρμονική συμμετοχή, ώστε ένα απλό

άθροισμα να μεταστοιχειωθεί σε ενιαίο «όλο». Τότε το όλον

λαμβάνει μορφή, νέο δικό του περιεχόμενο και ιδιότητες. Το

συνονθύλευμα μετουσιώνεται σε ομάδα, Οικογένεια, Κοινωνία,

Έθνος και Πατρίδα. Τότε  νοιώθουμε τον άλλο, ως εαυτό.

Είναι τότε που νοιώθουμε το υπέροχο συναίσθημα, ότι ανή-

κουμε σε ένα σύνολο, στο οποίο  επιθυμούμε,  αλλά και

εκείνο μας αγκαλιάζει, ως  μέλος του [amae].

Αναδυόμενες αρετές: Η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η

ελπίδα, η ευγένεια, η  φρόνηση, η εγκράτεια, το θάρρος, η

δικαιοσύνη, η μεγαλοθυμία, η ταπεινότητα, η καλή πίστη, η

γενναιοδωρία, το χιούμορ… η ΑΓΑΠΗ  [ φιλία, ανιδιοτελής

αγάπη].

ΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Ο ορυμαγδός των πληροφοριών-«διαφημίσεων» αμβλύνει

την νοητική μας  αντίληψη.

Η στρέβλωση του ωραίου

σε «πρόκληση» παραμορφώ-

νει την αισθητική μας. 

Η  μηδενιστική ηθική στάση

προκαλεί βδελυγμία και το

«αγαθό» είναι ασαφές.

Οι πεποιθήσεις και τα «πι-

στεύω» μας  κρυσταλλώνον-

ται στον εγγύς ατομικό ορί-

ζοντα και είναι κατά κανόνα

εσφαλμένες. 

Η ασύμμετρη οικονομική

ανάπτυξη προκαλεί ασταθείς

ισορροπίες  στην κοινωνική

λειτουργία. Μια ολιστική ανάπτυξη, ως ανάδυση από ένα

αρμονικό κοινωνικό –πολιτικό- πολιτισμικό-οικονομικό –εθνι-

κό- θρησκευτικό και δημοκρατικό λαϊκό κλίμα απαιτεί και

μέλη μορφωμένα με βάση την ολιστική Παιδεία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Η ολιστική δόμηση, ως «ρυθμιστικό ιδεώδες» έχει απόλυτη

συμβατότητα με την εξειδικευμένη παιδεία, την οποία και

υπηρετεί λυσιτελώς, συνιστά την ύψιστη τέχνη της Ζωής,

καθόσον αποσκοπεί στην ύπατη αξία την ανθρωπινότητα. 

Είναι η συστηματική, ευρεία και σε βάθος ολιστική καλ-

λιέργεια του ανθρώπινου είναι.  Είναι το άλγημα σύνθεσης

των ευγενών αξιών μας, που μορφοποιεί το αληθινότερο,

ωραιότερο και αγαθότερο έργο τέχνης της Πλάσης, τον Άν-

θρωπο. 

Είναι το εφαλτήριο όλων των αρετών του  για να αντιμε-

τωπισθούν οι δυσκολίες της ζωής, που πάντοτε ανακύπτουν. 

Θαρρούμε ότι δεν πρέπει  να «ανοίγουν» μόνον «καφέ»,

των οποίων την ψυχαγωγική  προσφορά τους δεν  παραγνω-

ρίζουμε, αλλά θεωρούμε ως  επιτακτικό καθήκον της κοινωνίας

μας την  οργάνωση  σε κάθε Κοινότητα Ιδρυμάτων, Φόρουμ

και Ανοιχτών Πανεπιστημίων Ολιστικής Παιδείας, τα οποία με

μεθοδευμένο και γόνιμο διάλογο να αναπτύξουν και στην

Ελλάδα το θεσμό της Ανδραγωγίας.

Χωρίς την Ανδραγωγία δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας η

Παιδαγωγία. Η αγωγή είναι πρώτιστα πράξη, από την οποία

αναδύεται το  ενδιαφέρον για μίμηση. Η  δική μας πράξη

είναι αυθεντική, όταν αναδύεται από την ατομική και κοινωνική

συνειδητή πεποίθηση, ότι: Η ολιστική παιδεία συνιστά την

ικανή και αναγκαία συνθήκη ανάδυσης όλων των αρετών. 

Επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι:

Ο πλέον πρόσφορος ορίζοντας μέριμνάς μας  είναι η Πα-

τρίδα.

Το πιο κρίσιμο έλλειμμά της είναι η Ολιστική Παιδεία μας,

από το οποίο αναδύονται η στρεβλή εγωκεντρική νοοτροπία

μας και ο επικίνδυνος λαϊκισμός.

Μόνον τα προγράμματα των ΑΣΕΙ θεμελιώνουν Ολιστική

Παιδεία. 

Θεωρούμε καθήκον μας την ίδρυση:

ΦΟΡΟΥΜ[Ακαδημίας] ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: 
ΩΣ ΙΚΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Χωρίς την Ανδραγωγία δεν έχει καμιά

ελπίδα επιτυχίας η Παιδαγωγία. Η αγωγή

είναι πρώτιστα πράξη, από την οποία

αναδύεται το  ενδιαφέρον για μίμηση. Η  δική

μας πράξη είναι αυθεντική, όταν αναδύεται

από την ατομική και κοινωνική  συνειδητή πε-

ποίθηση, ότι: Η ολιστική παιδεία

συνιστά την ικανή και αναγκαία συν-

θήκη ανάδυσης όλων των αρετών. 

“ “
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Αν υποθέσουμε ότι πολιτική είναι η

λήψη αποφάσεων με κριτήρια που

ανάγονται σε συγκεκριμένες ιδεολογικές προδιαγραφές και

υποστηρίζουν συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, τότε είναι

βέβαιο ότι σήμερα η πολιτική διέρχεται μια βαθιά κρίση αξιο-

πιστίας. Η βασική αιτία της κρίσης αυτής είναι η δυσπιστία

της κοινής γνώμης πάνω στα περιθώρια που υπάρχουν σή-

μερα για την άσκηση πολιτικής, λόγω του τρόπου που λει-

τουργούν βασικοί θεσμοί της κοινωνίας, όπως είναι το

αντιπροσωπευτικό σύστημα, το κοινοβούλιο, τα κόμματα,

τα πολιτικά στελέχη.

Για να ξεπεραστεί η κρίση χρειάζονται γενναία και απο-

φασιστικά βήματα στη κατεύθυνση της μεταρρύθμισης κρα-

τικών θεσμών, κομμάτων και μηχανισμών. Κύρια όμως

χρειάζεται η αναβάθμιση της ιδιότητας του πολίτη, ώστε να

είναι κάτι περισσότερο από απλός φορολογούμενος. Το

κλειδί που αναζητούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι

η βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των

αποφάσεων. Στον τομέα αυτό, της ενίσχυσης δηλαδή της

λειτουργίας της συμμετοχικής δημοκρατίας, πολλά έχει να

μας διδάξει η άμεση δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα. Αλλά

δυστυχώς, ποτέ δεν θελήσαμε να ακολουθήσουμε το

δρόμο αυτό, για τον απλούστατο λόγο ότι πολλοί είναι

αυτοί που βολευτήκανε, και θέλουν να έχουν την πολιτική

σαν επάγγελμα. 

Το παιχνίδι της δημοκρατίας είναι να προσεγγιστούν οι

κοινωνικές δυνάμεις που γεννώνται κάθε φορά στη κοινω-

νία, και που τις κερδίζει το κόμμα που δεν περιχαρακώνεται,

αλλά επικοινωνεί με την κοινωνία. Αλλά η αντιπροσωπευ-

τική δημοκρατία σήμερα συνυπάρχει μ’ ένα σύμπλεγμα ανι-

σοτήτων που πηγάζουν από την ελεύθερη αγορά και

αφορούν τους οικονομικούς πόρους και τις ευκαιρίες που

δημιουργούνται. Τα κόμματα πολλές φορές συγκατατίθεν-

ται σε διαδικασίες που γεννούν αυτές τις ανισότητες. Και

είναι τότε που η πολιτική συρρικνώνεται στην παραπολιτική

και τις ετικέτες. Παύουν να πρωταγωνιστούν οι ιδέες, τα

προγράμματα, και επικρατεί η επετηρίδα των στελεχών και

τα συνθήματα. Σε τελική ανάλυση το παιχνίδι της δημοκρα-

τίας ακυρώνεται στην αφετηρία του. 

Για να είναι αξιόπιστο ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα

χρειάζεται, πέραν των άλλων, να επικοινωνεί με τις κρατού-

σες τάσεις στην κοινωνία και να πείθει με τις πράξεις και πα-

ρεμβάσεις του, όχι μόνο με τη θεωρία. Και οι πολιτικές

απαντήσεις που πηγάζουν από ένα σύγχρονο κόμμα πρέπει

να είναι πιο θαρραλέες και πιο πρωτότυπες απ’ ότι σε πα-

λαιότερες εποχές, για τον λόγο ότι οι αλλαγές στην κοινω-

νία είναι ταχύτερες και πιο περίπλοκες.

Σήμερα, η αξιοπιστία του κόμματος επιβεβαιώνεται από

ευαισθησίες σε πολιτικά πεδία, που ως τώρα ήταν πολιτικά

προβλήματα δευτέρας γραμμής, σε σχέση με τα ζητήματα

των δημοκρατικών θεσμών, της οικονομίας και της εξωτε-

ρικής πολιτικής. Ένα σύγχρονο και δη ευρωπαϊκό κόμμα δεν

αρκεί, για παράδειγμα, να δηλώνει το σεβασμό του στη κοι-

νοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Πρέπει να

δίνει απαντήσεις στη βαθειά κρίση αξιοπιστίας των αντιπρο-

σωπευτικών θεσμών, και να επιμένει στο σεβασμό των δη-

μοκρατικών εγγυήσεων, κάθε φορά που αυτές απειλούνται

από τη σημερινή ανασφάλεια και αβεβαιότητα της κοινω-

νίας. Δεν αρκεί να κηρύσσει την ανάγκη κοινωνικής αλλη-

λεγγύης και την υποστήριξη του στο κράτος πρόνοιας. Αλλά

να δίνει απαντήσεις που να λαμβάνουν υπ’ όψη την πολυ-

πλοκότητα και αντιφατικότητα της κοινωνικής διαστρωμά-

τωσης. Δεν αρκεί να υποστηρίζει λεκτικά την πολιτική της

πλήρους απασχόλησης. Αλλά και να διαμορφώνει αξιόπι-

στες πολιτικές που να υπερβαίνουν τους μέχρι τώρα μηχα-

νισμούς αύξησης της απασχόλησης.

Ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχείται από βαθειά κρίση

στην αξιοπιστία του πολιτικού στελεχικού δυναμικού, κρίση

αξιοπιστίας αλλά και πειστικότητας του πολιτικού λόγου.

Από όλη τη δημόσια ζωή μόνο η δραστηριότητα των κομ-

μάτων είναι αυτή που υπόκειται κάθε φορά στη διαδικασία

της εκλογής ή της απόρριψης, και προβάλλει η ανάγκη να

πείσουμε ότι ο χώρος των κομμάτων είναι χώρος διαφανής

και θεσμικός. Ότι τα κόμματα δεν είναι η γκρίζα ζώνη στη

δημόσια ζωή, αλλά διάφανοι δημοκρατικοί θεσμοί του

τόπου. Ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι τρόπος

κοινωνικής προβολής ή πλουτισμού, αλλά δημοκρατική

υποχρέωση κάθε πολίτη. Ότι οι εσωκομματικές διαδικασίες

δεν είναι διαδικασίες αριθμητικών συσχετισμών ομάδων και

δικτύων, αλλά ευκαιρίες να επικοινωνήσουμε με την ευρύ-

τερη κοινή γνώμη και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας.

Σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να ευτελίζουμε τα κόμ-

ματα και τις ενδοκομματικές διαδικασίες, και να τις μετατρέ-

πουμε σε δίκτυα στελεχών του ευρύτερου δημόσιου ή

ιδιωτικού τομέα, που θέλουν να έχουν μια πολιτική ταυτό-

τητα και μια πολιτική στέγη.

Έπειτα χρειάζεται έλεγχος των κομματικών οργάνων

από τη βάση. Για να πάψει το κόμμα να είναι προσωπικός

στρατός κομματικών παραγόντων, μηχανισμός εξυπηρέτη-

σης κομματαρχών και βαρόνων της πολιτικής. Αυτό γίνεται

όταν το κόμμα ανοίγει στην κοινωνία, για να γίνει ανοιχτό,

συμμετοχικό και πολυτασικό, για να απορρίπτει τις λογικές

επικυριαρχίας και αποκλεισμών. Για να αντιπροσωπεύει κοι-

νωνικές δυνάμεις, και να μην είναι εργαλείο μηχανισμού στα

χέρια μιας αυτοαναγνωριζόμενης και αυτοεξυπηρετούμε-

νης πολιτικής ελίτ.  Η σημερινή κοινωνία έχει ισχυρή διά-

θεση για αλλαγή και ανανέωση σε όλα τα επίπεδα, και πολύ

περισσότερο σε στελέχη. Έχει συνειδητοποιήσει ότι χρει-

άζεται στελέχη που να έχουν κοινωνική αναφορά, και να

συνδέουν το κόμμα με τους θεσμούς που εκπροσωπούν.

Χρειάζεται στελέχη πραγματικά, που να νοιάζονται για τα

προβλήματα του τόπου, και όχι κρατικοδίαιτους και καρε-

κλοκένταυρους, αμοραλιστές και «τζουμπέδες» της πολιτι-

κής.

Η σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία είναι κοινωνία

των εσωτερικών αντιθέσεων και αντιφάσεων. Τα κόμματα

για να έχουν λόγο ύπαρξης, είναι αναγκασμένα να διαμορ-

φώνουν κοινωνικές συναινέσεις και να είναι πολυσυλλε-

κτικά.  Με την έννοια αυτή, δεν μπορούν να εγκλωβιστούν

ούτε στους παραδοσιακούς ιδεολογικούς συμβολισμούς

της δεκαετίας του 60, ούτε σε μια γραφειοκρατική κομμα-

τική αντίληψη «ετικέτας», όπως πολλές φορές γίνεται στις

μέρες μας. Πρέπει να δηλώνουν μετριοπάθεια και ευελιξία,

αλλά όχι ιδεολογική και πολιτική παραίτηση. Πολυσυλλε-

κτικότητα και ευρυχωρία, αλλά όχι απώλεια ταυτότητας. 

Η πολυπλοκότητα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας ανοί-

γει σήμερα τους ορίζοντες της εκλογικής της βάσης σε

πολύ περισσότερα στρώματα και τάσεις. Δεν είναι μόνο τα

παραδοσιακά ασθενή λαϊκά στρώματα, αγρότες και εργά-

τες,  που αφήνονται πολλές φορές στη τύχη τους και ζη-

τούν εκπροσώπηση. Είναι πληθώρα τα αδικημένα από τη

διάρθρωση της σημερινής κοινωνίας και οικονομίας στρώ-

ματα, που εμφανίζονται δυναμικά στο προσκήνιο και ζητούν

πολιτική εκπροσώπηση. Η οικονομία σήμερα δεν μετριέται

με τα μακροοικονομικά μόνο μεγέθη. Μετριέται και υπολο-

γίζεται με την αγωνία, με την προσπάθεια, με τον αγώνα

μιας ζωής. Οικονομία είναι το πρόβλημα της ανεργίας, το

φάσμα της απόλυσης, η δυσκολία της αγοράς, το κόστος

του χρήματος. 

Στις εκλογές που έρχονται τα κόμματα θα πρέπει να κρι-

θούν με βάση τη στάση τους και την απάντηση που δίνουν

στα προβλήματα του πολίτη. Κάθε κόμμα και κάθε παρά-

ταξη δίνει τη δική της απάντηση, με βάση τη δική της ιδεο-

λογία και το δικό της χρώμα. Και η απάντηση αυτή δεν

πρέπει να είναι ανερμάτιστη, αλλά να έχει αξιοπιστία και συ-

νέπεια. Να είναι σύμφωνη με την δύναμη των ιδεών της πα-

ράταξης, και την ορμή της εσωτερικής της ανασύνταξης και

ανανέωσης, που προβάλλει σήμερα αναγκαία περισσότερο

από κάθε άλλη φορά.- 

Η Αξιοπιστία των Παρατάξεων Περνάει 

από την Ανανέωση και τον Εκσυγχρονισμό   

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών

και Συγγραφέων Ηπείρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 11.12.2014

Μέσα σε μια φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στο Πο-

λεμικό Μουσείο της Αθήνας, η ειδική εκδήλωση για τους

Αγνοουμένους Έλληνες πολίτες στην Κύπρο από το

1974.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των

Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, της

Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και

του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ-

προσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο κ. Μπασιακούλη Γεώρ-

γιο.

Χαιρετισμούς απεύθυναν, εκ μέρους του Υφυπουργού

Εξωτερικών κ. Γεροντόπουλο Άκη, η Πρέσβης Α’ και διευ-

θύντρια Α2 Διεύθυνσης Κύπρου κυρία Γεωργίου Κάτια, για

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαβάστηκε ο χαιρετισμός

του  Υφυπουργού Λαμπρόπουλου Ιωάννη από τον παρου-

σιαστή της εκδήλωσης, δημοσιογράφο κ. Λαζαρόπουλο

Χάρη, για την διπλωματική αντιπροσωπεία της Πρεσβείας

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, μήνυμα απεύ-

θυνε ο Πρέσβης κ. Κενεβέζος Κυριάκος και για τον Δήμο

Μοσχάτου – Ταύρου μετέφερε τον χαιρετισμό ο Δήμαρ-

χος Ευθυμίου Αντρέας.

Την Κυπριακή Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Επίτροπος

Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φωτίου Φώτης,

ο οποίος στην ομιλία του τόνισε την υποχρέωση εντατι-

κοποίησης των προσπαθειών ανεύρεσης των Αγνοουμέ-

νων, την  ανάγκη συμμόρφωσης της Τουρκίας με τις

αποφάσεις των δικαστηρίων και χαρακτηριστικά ανέφερε

«…δεν επαιτούμε, απαιτούμε από την Τουρκία…».

Στην δική του προσφώνηση ο Ελληνοκύπριος Εκπρό-

σωπος της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων κ. Νέ-

στορος Νέστορας, μετέφερε την ανησυχία του για τον

χρονικό ορίζοντα της διαδικασίας ανεύρεσης των αγνο-

ουμένων, βάζοντας ενδεικτικό όριο το 2017.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ορ-

γάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοου-

μένων κ. Σεργίδης Νίκος, διαμήνυσε την κοινή πορεία των

Επιτροπών και την υποχρέωση συνέχισης του αγώνα για

την διακρίβωση της τύχης όλων των Αγνοουμένων. 

Τέλος στον χαιρετισμό εκ μέρους της Πανελλήνιας Επι-

τροπής Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και

Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας, της Προέδρου κυ-

ρίας  Καλμπουρτζή Μαρίας, αναφέρθηκε ο σκοπός της εκ-

δήλωσης που είναι, η διαρκής παρουσία των

Αγνοουμένων Ελλήνων Πολιτών, μέχρι την τεκμηριωμένη

γνώση της αλήθειας για όλους και κάθε ένα χωριστά.

Κύριος ομιλητής, ο διεθνολόγος καθηγητής του Παν-

τείου Πανεπιστημίου, κ. Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, ο

οποίος καθήλωσε το ακροατήριο με το γλαφυρό αλλά και

απόλυτα καυστικό λόγο του.

Η καταξιωμένη ηθοποιός κυρία Υψηλάντη Αιμιλία, μο-

ναδικά απήγγειλε στίχους του Κύπριου ποιητή Κώστα

Μόντη, ενώ απόλυτη συγκίνηση προκάλεσαν οι θεατρικοί

μονόλογοι από τις ηθοποιούς Ειρήνη Γκουρνέλου και

Μαντώ Ηλιοπούλου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη των οικογενειών των

αγνοουμένων, πρέσβεις, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών

κομμάτων και της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, αξιωματικοί,

απόστρατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι σωματείων και συλ-

λόγων από την Ελλάδα και την Κύπρο, μέλη Δικηγορικών

συλλόγων,  φοιτητικών οργανώσεων και  πλήθος κόσμου.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ

ΡΟΔΟΠΗ

Στις 10 Ιανουαρίου 2015   και ώρα 10.30

στη Λέσχη  Αξιωματικών Φρουράς  Μυ-

τιλήνης  το Παράρτημα Λέσβου της ΕΑΑΣ

έκοψε τη βασιλόπιτα για το νέο έτος.

Την κοπή ευλόγησαν ο Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. Ιάκωβος και

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μηθύμνης

κ.κ. Χρυσόστομος. Παρευρέθηκαν τα μέλη

του Παρατήματος και:

-Ο  Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος

Αθανασίου.

-Οι πρώην Βουλευτές και   νυν  υποψήφιοι

στις επικείμενες εκλογές κ. Βογιατζής Παύλος

και Ζερδελής Ιωάννης.

-Ο Στγος-Δκτής της 98 ΑΔΤΕ  Υπτγος κ.Μπί-

κος Δημήτριος.

-Ο  Δήμαρχος  Λέσβου κ. Γαληνός Σπύρος. 

-Την Περιφέρεια Β.Αιγαίου εκπροσώπησε

η Αντιπεριφερειάρχης κ. Πρωτογεράκη-Γό-

μου.

-Ο υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές

κ. Μπουρνούς, εκπρόσωποι λοιπών κλάδων

των ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και Οργανώ-

σεων.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος

(ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος, απηύ-

θυνε σύντομο χαιρετισμό, έκοψε τη βασι-

λόπιτα και βράβευσε τα παρακάτω αριστούχα

τέκνα μελών του Παραρτήματος: 

-Τον Αλέξανδρο – Παναγιώτη  Μάρτη  του

Ελευθερίου ο οποίος κατά την προηγούμενη

σχολική χρονιά, προβιβάστηκε  από την  Β’

τάξη στη Γ’ τάξη του 5ου Λυκείου Μυτιλήνης

με άριστα (18,5).

- Τον Γεώργιο Κεραμιδά  του Ανδρέα ο

οποίος αποφοίτησε από το 5ο Λύκειο Μυτι-

λήνης με άριστα (18,5) και σήμερα είναι

στη Σχολή Ικάρων.                                                               

- Την Ευστρατία Μαυρογεώργη του Δη-

μητρίου, η οποία αποφοίτησε από το Πρό-

τυπο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης με άρι-

στα (19,1) και σήμερα είναι φοιτήτρια στο

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Κύριες και Κύριοι 

Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση μας η

οποία,  πλέον της καθιερωμένης κοπής της

Βασιλόπιτας, περιλαμβάνει και την βράβευση

τριών αριστούχων τέκνων,  μελών του Πα-

ραρτήματος Λέσβου της   Ε.Α.Α.Σ.

Η χρονιά που πέρασε ήταν μία ακόμη δύ-

σκολη χρονιά, που προστέθηκε στις άλλες

δύσκολες, από  οικονομικής πλευράς από

το 2010 και μετά.   

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφα-

λείας και ιδιαίτερα το απόστρατο τμήμα

είναι γνωστό ότι προσέφερε όσο καμία

άλλη κοινωνική τάξη στην οικονομική ανά-

ταση της Χώρας δεχόμενο μειώσεις άνω

του 65% στα εισοδήματά του.

Μπήκε στο στόχαστρο των ψυχρών λογι-

στών της κεντρικής Ευρώπης και του  ΔΝΤ,

οι οποίοι είναι ξένοι με τα γεωπολιτικά δε-

δομένα της Πατρίδας μας και της προκλήσεις

που αντιμετωπίζει . 

Η  ΕΑΑΣ έχει εκφράσει την ανησυχία της

για την πιθανή επίδραση της οικονομικής

δυσπραγίας στην πορεία των εθνικών θε-

μάτων. 

Σε ακόμη δυσκολότερη οικονομική κατά-

σταση είχε φθάσει η Χώρα μας στα τέλη

του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Τελικά

όμως με την ομοψυχία και τη συνεργασία

των πολιτειακών, πολιτικών και στρατιωτικών

παραγόντων και με την αμέριστη στήριξη

όλων των στρωμάτων του ελληνικού λαού

κατόρθωσε να φθάσει στο θαύμα των βαλ-

κανικών πολέμων του 1912-13. 

Ελπίζουμε ότι και σήμερα οι πολιτικές

δυνάμεις της Χώρας, που εκ του Συντάγμα-

τος είναι επιφορτισμένες να δώσουν λύση

στο σημερινό αδιέξοδο, θα θέσουν πάνω

από τα άλλα συμφέροντα το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜ-

ΦΕΡΟΝ, το οποίο δεν επιδέχεται προσωπικές,

κομματικές ή άλλες ερμηνείες. Το ΕΘΝΙΚΟ

ΣΥΜΦΕΡΟΝ συνοψίζεται στην διατήρηση της

ακεραιότητας της Χώρας και στην άνοδο

του βιοτικού επιπέδου του λαού. 

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή Χρόνια

με Υγεία.

Μυτιλήνη 10 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος  ΤΣΥ 

Χαραλάμπους  Ευστράτιος

Αντγος (ΠΒ) ε.α.

Ο Πρόεδρος, το Τοπικό Συμβούλιο και

μέλη του παρατήματος της Θεσσαλονίκης

με την ευκαιρία των Εορτών των Χρι-

στουγέννων και της έλευσης του Νέου

Έτους:

➢Υποδέχθηκε στα γραφεία της ένωσης
(Νικ. Φωκά 1α) την Μουσική του Γ’ ΣΣ που

έψαλε παραδοσιακά κάλαντα την παρα-

μονή των Χριστουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς.

➢Αντάλλαξε ευχές με τον Δκτη του

Γ’ΣΣ και τους τοπικούς φορείς.

➢Συμμετείχε στην επίσημη δοξολογία
για την έλευση του νέου έτους στον Ι.Ν.

της Αγίας Σοφίας και αντάλλαξε ευχές

στο Διοικητήριο του υπουργείου Μακε-

δονίας-Θράκης με τον υπουργό και φορείς

της Θεσσαλονίκης.

➢Επισκέφθηκε το φυλάκιο «ΚΟΥΡΙ» και
εκ μέρους της ΕΑΑΣ επέδωσε δώρα, μια

τηλεόραση 32’’, γλυκά και ποτά. Υπήρξε

θερμή υποδοχή από τον Διοικητή του

489 ΤΔΒ ο οποίος ευχαρίστησε θερμά

την ΕΑΑΣ.  

1. Την 6η Νοε. 2014, στα πλαίσια των επι-

σκέψεων στα παραρτήματα Β. Ελλάδας ο

Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υπτγος ε.α κ. Δανιάς

Ευάγγελος, επισκέφτηκε το Παράρτημα

ΕΑΑΣ/Ν. Ροδόπης και ενημέρωσε τους συ-

ναδέλφους-μέλη του Παραρτήματος που

παρέστησαν, για θέματα που τους απασχο-

λούν. Παράλληλα το Παράρτημα πραγμα-

τοποίησε την ετήσια συγκέντρωση όπου

παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων

του παρελθόντος έτους και συζητήθηκαν

διάφορα άλλα θέματα που αφορούν στην

εύρυθμη λειτουργία του Παραρτήματος.

2. Την 8η Νοε. 2014 ο Πρόεδρος και αριθμός

μελών του Παραρτήματος, παρέστησαν

στον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής

Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ που ορ-

γανώθηκε από τη 2α ΜΣΕΠ, στον Ίσμαρο

Ροδόπης.

3. Την 21η Νοε. 2014, το Τοπικό Συμβούλιο

(ΤΣ) του Παραρτήματος συμμετείχε στον

εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνά-

μεων, όπως παρακάτω: 

α. Δοξολογία στον καθεδρικό ναό Κοιμή-

σεως της Θεοτόκου

β. Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο της Κο-

μοτηνής από τον Πρόεδρο του Παραρτήμα-

τος Ανχη ε.α Παντέλα Δημήτριο.

Γ. Δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρου-

ράς Κομοτηνής.

4. Την 28 και 29 Νοε. 2014, το Τοπικό

Συμβούλιο (ΤΣ) και μέλη του Παραρτήματος

συμμετείχαν στη διημερίδα που διοργανώ-

θηκε από το σωματείο «Ελληνική Γλωσσική

Κληρονομιά», στο Μέγαρο Μουσικής της Κο-

μοτηνής, με θέμα «Γλώσσα και Εθνική Ενό-

τητα».

5. Την 8η Δεκ. 2014 μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου του Παραρτήματος συμμετείχαν

στην εκδήλωση για τη γενέθλια ημέρα της

ΧΧΙ ΤΘΤ «ΠΙΝΔΟΣ».

6. Την 29η Δεκ. 2014 στα πλαίσια των

εορτών των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς,

αντιπροσωπεία μελών του Παραρτήματος

επισκέφτηκε το ΕΦ «ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ». Η

υποδοχή από την Διοίκηση της Μονάδος

ήταν εξαιρετική. Οι στρατιώτες, σαν υπο-

δειγματικοί οικοδεσπότες, επεφύλαξαν ευ-

χάριστη έκπληξη στους επισκέπτες της

Ε.Α.Α.Σ και έψαλλαν κάλαντα από διάφορα

σημεία της Ελλάδος με τη συνοδεία μουσικών

οργάνων και καταπληκτικής χορωδίας. Οι

Απόστρατοι, αφού τους ευχαρίστησαν, αν-

τάλλαξαν ευχές με τους στρατιώτες του

φυλακίου και τους προσέφεραν δώρα.

Την 17-12-2014 ο Γραμματέας του Τ.Σ.

του Παρ/τος Υπαστ. Β’ (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Τσακ-

πίνης Βασίλειος, παρέστ στις εορταστικές

εκδηλώσεις για τον εορτασμό των «Αγίων

Τριών Εν Καμίνω Παίδων», προστατών

του Πυροσβεστικού Σώματος και την επέ-

τειο των εγκαινίων του Ιερού Ναού, που

βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Π.Υ.

Μυτιλήνης (Καρά Τεπές).

Την 23-12-2014 ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

του Παρ/τος Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμ-

πους Ευστράτιος και τα μέλη, με την ευ-

καιρία των επερχόμενων εορτών των Χρι-

στούγνενων και της Πρωτοχρονιάς επι-

σκέφθηκαν το φυλάκιο «Άσπρη Πέτρα»,

της 98 ΑΔΤΕ (Αρχιπελάγους) και το Αστυ-

νομικό Τμήμα Αγιάσου της Αστυνομικής

Διεύθυνσης Λέσβου. Ακόμη επισκέφθη-

καν τις μονάδες 3ο ΣΑ και 3η ΣΗΕ της Πο-

λεμικής Αεροπορίας και τη ΝΑΣΛΕ του Πο-

λεμικού Ναυτικού. Πρόσφεραν δώρα και

αντήλλαξαν ευχές με τους Αξιωματικούς

και Οπλίτες καθώς και με το Αστυνομικό

προσωπικό.
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ΞΑΝΘΗ

Σημαντικές δραστηριότητες

Οι σημαντικές δραστηριότητες που

πραγματοποιήθηκαν από 22 Δεκ. 2014

μέχρι και 22 Ιαν. 2015, στις οποίες συμμε-

τείχε ή διοργάνωσε το Παράρτημα, ήταν

με χρονολογική σειρά:

23, 24, 31 Δεκ. ‘14: Κάλαντα στο Πα-

ράρτημα από Στρ. Μονάδες - Σύλλογο

Ποντίων Ν. Ξάνθης

Στο εορταστικό πλαίσιο των Αγίων Ημε-

ρών της Χριστιανοσύνης, διαδοχικά η χο-

ρωδία της XXV ΤΘΤ, με τα μέλη της ντυμέ-

να με τις παραδοσιακές στολές και με κα-

τάλληλη συνοδεία μουσικών οργάνων,

όπως και η αντίστοιχη της Στρ. Μουσικής /

Δ’ ΣΣ, και η χορωδία του Συλλόγου Πον-

τίων Ν. Ξάνθης, επισκέφθηκαν και έψαλαν

τα παραδοσιακά Κάλαντα, από διάφορες

περιοχές της Πατρίδας μας

στα μέλη του Παραρτήματος.

10 Ιαν. ‘15: Θεία Λειτουργία

στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, στο ΕΦ

“Υπτγου Δημητρίου Παπαπο-

στόλου”, στο Πομακοχώρι

ΓΛΑΥΚΗ

Ο πρώτος εκκλησιασμός για

το 2015, σε ι.ν. στα Πομακο-

χώρια (γίνεται το 2ο Σάββα-

το/κάθε μήνα), για τους άν-

δρες του Στρ. Φυλακίου, τελέ-

στηκε στον ι.ν. Αγίου Γεωργί-

ου, μέσα στο Στρατόπεδο.

17 Ιαν. ‘15: Κοπή Βασιλόπι-

τας - Βράβευση Αριστούχων -

Παρουσίαση της “αφίσας”:

«Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώ-

ρια 2015»

Το Σάββατο 17 Ιαν. 2015, τη-

ρήθηκε το πατροπαράδοτο

έθιμο και πραγματοποιήθηκε

στη ΛΑΦΞ η κοπή της βασιλόπι-

τας του Παραρτήματος, με

συμμετοχή 105 μελών μας και

φίλων.

Η εκδήλωση συνδυάστηκε

με τη βράβευση των 8 αρι-

στούχων μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου της

περσινής χρονιάς. Τους εκφράστηκαν τα

συγχαρητήρια όλων για την επιτυχία

τους. Στη συνέχεια τους επιδόθηκε, από

τους επισήμους και το Τοπικό Συμβούλιο,

το «Βραβείο Προόδου της ΕΑΑΣ», για τις

άριστες επιδόσεις τους.

Ο Πρόεδρος στην ομιλία του, συνόψισε

επιγραματικά, τις σημαντικές δραστηριό-

τητες του 2014, ενώ επικεντρώθηκε στις

αντίστοιχες μελλοντικές για το 2015.

ΠΕΛΛΑ

31-12-2014: Εθιμοτυπική επίσκεψη του

Δ.Σ. του Παραρτήματος στην Δ.ΠΒ/ΙΙ

Μ/ΚΜΠ «Στρατόπεδο ΚΑΛΕΤΖΟΥ».

29-12-2014: Εορτή στον ΛΣ/ΙΙ Μ/ΚΜΠ

(Έδεσσα) και παράδοση δώρου για τους

Στρατιώτες (ηλεκτρικό φουρνάκι). (Πρό-

εδρος - Αντιπρόεδρος - Γραμματέας).

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Στις 19 Δεκ. 2014, στην έδρα του Πα-

ραρτήματος, πραγματοποιήθηκε συγκέν-

τρωση των Μελών της ΕΑΑΣ Ν.

Αιτωλ/νίας. Σκοπός της συγκεντρώσεως

ήταν η ενημέρωση των μελών επί θεμά-

των “εφ’ όλη της ύλης” (συνταξιοδοτικά

κ.λπ.), από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του

Τ.Σ. Ακολούθησαν απόψεις - προτάσεις

από τα παρευρισκόμενα Μέλη.

Την πρωΐαν της 24ης Δεκ. 2014, η Φι-

λαρμονική «ΟΡΦΕΑΣ» του Δήμου Αγρινίου,

επεσκέφθη την έδρα του Παραρτήματος

και έπαιξε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια -

Κάλαντα.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-

ματικών Στρατού, της οποίας μέλη είναι

Απόστρατοι Αξιωματικοί του Στρατού και

της τέως Χωροφυλακής του Νομού, με

τη συμπλήρωση 66 χρόνων από την Μάχη

της Φλώρινας την 12η Φεβρουαρίου 1949,

τελεί θρησκευτικό μνημόσυνο στις 15

Φεβρουαρίου στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο,

υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωι-

κώς αγωνισθέντων και πεσόντων για την

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Πατρίδας. Εκδήλωση θα

γίνει και στις 14/2 στην Αίθουσα Πολλα-

πλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας

Ο πρόεδρος και μέλη του παραρτήμα-

τος, συμμετείχαν στις εορταστικές εκδη-

λώσεις της 1ης Στρατιάς για τον εορτα-

σμό της Προστάτιδος του Πυροβολικού,

Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας.

Στην Λέσχη του παραρτήματος μεταξύ

των μελών, αντηλλάγησαν ευχές Χρι-

στουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Μεγάλος αριθμός μελών προσέφεραν

χρηματικά ποσά και τρόφιμα τα οποία σε

συνεργασία με την Ι.Μ.Λαρίσης, δόθηκαν

σε οικογένειες που χρήζουν βοηθείας,

στα πλαίσια της "Αγάπης και Προσφοράς

στον Συνάνθρωπο".  

Ολοκληρώθηκαν οι εθιμοτυπικές επι-

σκέψεις του προέδρου με μέλη του Πα-

ρατήματος της ΕΑΑΣ Λάρισας σε Μητρο-

πολίτη κ.κ Ιγνάτιο, Διοικητή 1ης Στρατιάς,

Αρχηγό ΑΤΑ, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

και Δήμαρχο Λαρισαίων.

ΛΑΡΙΣΑ
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ΗΜΑΘΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΖΑΝΗ

Το Παράρτημα Ν. Ημαθίας

έκανε επίσκεψη φιλανθρωπίας

στο Σπίτι της Βεργίνας της «Πρω-

τοβουλίας για το παιδί» που υπη-

ρετεί αθώες ψυχούλες (κυριο-

λεκτικά) σε οικογενειακό περι-

βάλλον και όχι μόνο. Αξίζει να

ενημερωθούμε όλοι και να υπο-

στηρίξουμε την Πρωτοβουλία:

Πρωτοβουλία για το Παιδί.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμ-

βρίου 2014, στη ΛΑΦ Ρεθύμνου, δεξίωση με

αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστου-

γέννων, στην οποία παρευρέθησαν ο Φρού-

ραρχος Ρεθύμνου Ανχης (ΠΖ) κ. Κίντας Ιωάν-

νης, ο Διοικητής του 547 Α/Μ Τ.Π. κ. Δρακό-

πουλος Θεόδωρος, καθώς και πλήθος απο-

στράτων συναδέλφων με τις οικογένειές

τους. Η ορχήστρα του συναδέλφου κ. Πίτερη

Εμμανουήλ, μαζί με στρατιώτες του Τάγμα-

τος, διασκέδασε τους παρευρισκομένους

στην εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους παρευρισκό-

μενους και τους ευχήθηκε το 2015 να είναι

έτος με υγεία, ευτυχία και πρόοδο.

Την 11η Οκτ. 2014, ο Πρόεδρος και αρκετά

μέλη του Παραρτήματός μας, κατόπιν προ-

σκλήσεως του Δήμου, παρευρέθησαν στον

εορτασμό της 102ης επετείου απελευθέρω-

σης της πόλης της Κοζάνης.

Την 17η και 18η Οκτ. 2014, σύμφωνα με τον

ετήσιο προγραμματισμό μας, πραγματοποι-

ήθηκε διήμερη λατρευτική - τουριστική εκ-

δρομή, στα Μετέωρα.

Την 20η Οκτ. 2014, μέλη του Παραρτήματός

μας, κυρίως προερχόμενα εκ της ΕΛΑΣ (πρώην

Χωροφυλακής), κατόπιν προσκλήσεως της

Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυν-

σης Δυτικής Μακεδονίας, παρευρέθησαν στον

Εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνο-

μίας και του Προστάτη του Σώματος, του Με-

γαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Την 28η Οκτ. 2014, ο Πρόεδρος και αρκετά

μέλη του Παραρτήματος, μετείχαν, ύστερα

από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μα-

κεδονίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις εορ-

τασμού της εθνικής επετείου (δοξολογία, επι-

μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου και

από τον Πρόεδρο για την ΕΑΑΣ, παρέλαση,

κ.λπ.).

Την 21η Νοε. 2014, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. και

αρκετά μέλη, παρέστησαν, ύστερα από πρό-

σκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της

Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την 4η Δεκ. 2014, ο Πρόεδρος και μέλη του

Παραρτήματος, παρευρέθησαν ύστερα από

πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ,

στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας, προστά-

τιδας του Πυροβολικού, που πραγματοποι-

ήθηκε στην 106 Α/Κ ΜΜΠ, στο Στρατόπεδο

«Παπαπέτρου» στο Αμύνταιο Φλώρινας.

Στις 22 και 29 Δεκ. 2014, αρκετά μέλη του

Παραρτήματός μας, στα πλαίσια των εορτών

Χριστουγέννων - Νέου Έτους, προσήλθαν στα

Γραφεία και ανταλλάξαμε ευχές, προσφέρον-

τας τοπικά κεράσματα και τσίπουρο-κονιάκ, σε

ένα κλίμα ζεστό και εορταστικό.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Το Παράρτημα έλαβε μέρος στις παρακάτω

εκδηλώσεις:

5-12-2014: Σχολή Μηχανικού. Συμμετοχή

του ΤΣ των Μελών του Παραρτήματος στην

τελετή απονομής Πτυχίων στους ΔΕΑ Μηχανι-

κού, Γεωγραφικού και Σκαπανέων Πεζικού της

2014 Δ’ ΕΣΣΟ.

19-12-2014: Σχολή Μηχανικού. Συμμετοχή

του ΤΣ των Μελών του Παρ/τος στην τελετή

απονομή Πτυχίων στους Αξιωματικούς και

Υπαξιωματικούς Πυροτεχνουργούς του ΣΥΠ

του Σχολείου Αναγνωρίσεως και Εξουδετέρω-

σης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΝΕΕΜ/Μ-

Ε/ΑΑΕΜ).

29-12-2014: ΛΑΦ Κορίνθου. Διοργανώθηκε

χοροεσπερίδα από την ΣΜΧ στην οποία συμ-

μετείχαν και 40 μέλη του Παραρτήματος.

Σε όλες τις ανωτέρω εορτές, τελετές και

εκδηλώσεις, παρέστησαν τόσο το ΤΣ όσο και

πολλά από τα μέλη του Παραρτήματος.

ΧΑΝΙΑ

1.Αναφέρεται ότι το Δ.Σ. και μέλη του

παρ/τος κατά το μήνα Δεκέμβριο έλαβαν

μέρος στις παρακάτω εκδηλώσεις.

1-12-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

για την 51η Ένωση της Κρήτης με την Ελλά-

δα.

4-12-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

για την γιορτή της Αγ. Βαρβάρας στο Π.Β.

Κρήτης.

6-12-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

για τον εορτασμό του Αγ. Νικολάου στον Ναύ-

σταθμο Κρήτης.

17-12-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Σοφοκλή

Βενιζέλου.

22-12-2014 Στο Παρ/μα έγιναν εορταστικές

εκδηλώσεις παρουσία των συναδέλφων και

της Στρ/κης Μουσικής της V Μεραρχίας Κρητών

με ευχές και κάλαντα.

Ο πρόεδρος

Υπτγος ε.α. Κυριακάκης  Ελευθέριος

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του πα-

ραρτήματος του Ναυπλίου παρέστησαν

στις εορταστικές εκδηλώσεις -πανηγυ-

ρικός Εσπερινός και Λιτανεία Ιερής Εικό-

νας-  προς τιμή του προστάτη και Αγίου

των θαλασσών Νικολάου  την Παρασκευή

05 Δεκ. στο Ναύπλιο.

Επίσης την Πέμπτη 18 Δεκ 2014 στην

ΛΑΦ Ναυπλίου έγινε ενημέρωση των

μελών του παραρτήματος από τον εκ-

πρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και υπεύ-

θυνο παραρτημάτων Ταξχο ε.α. κ. Χατσίκα

Δημήτριο.

Στην ενημέρωση παρέστησαν το Τοπικό

Συμβούλιο, πολλά μέλη του παραρτήματος,

εκπρόσωποι του συμβουλίου του συνδέσμου

αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδος

καθώς και απόστρατοι των άλλων κλάδων

των Ε.Δ. Καλωσόρισμα απηύθυνε ο

Α.Δ.Φ.Ν. Σχης (ΜΧ) Κορωνάκης Ανδρέας. 

Η ενημέρωση ήταν πλήρης, ουσιαστική,

περιεκτική και κατανοητή, επεκτάθηκε δε

σε θέματα που αφορούν στους απόστρα-

τους, όπως το οικονομικό, το ασφαλιστικό,

η υγειονομική περίθαλψη. Επίσης έγινε

αναφορά στις ενέργειες της Ε.Α.Α.Σ. προς

κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ενώσεις

και κόμματα.

Έγινε συζήτηση όπου απαντήθηκαν

απορίες και ακούστηκαν προτάσεις από

τα μέλη.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκ.

2014 στην Λέσχη Αξιωματικών Φρου-

ράς, ενημέρωση των μελών του παραρ-

τήματος Ναυπλίου από τον εκπρόσωπο

του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και υπεύθυνο παραρ-

τημάτων Ταξχο ε.α. κ. Χατσίκα Δημήτριο.

Στην ενημέρωση παρέστησαν το Τοπικό

Συμβούλιο, πολλά μέλη του παραρτήματος,

εκπρόσωποι του συμβουλίου του συνδέ-

σμου αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

Ν. Αργολίδος καθώς και απόστρατοι των

άλλων κλάδων των Ε.Δ.

Καλωσόρισμα απηύθυνε ο Ανώτερος Δι-

οικητής Φρουράς Ναυπλίου Σχης (ΜΧ) Κο-

ρωνάκης Ανδρέας. 

Η ενημέρωση ήταν πλήρης, ουσιαστική, πε-

ριεκτική και κατανοητή, επεκτάθηκε δε σε θέ-

ματα που αφορούν στους απόστρατους, όπως

το οικονομικό, το ασφαλιστικό, η υγειονομική

περίθαλψη. Επίσης έγινε αναφορά στις ενέρ-

γειες της Ε.Α.Α.Σ. προς κρατικούς και ιδιωτικούς

φορείς, ενώσεις και κόμματα.

Έγινε συζήτηση όπου απαντήθηκαν απορίες

και ακούστηκαν προτάσεις από τα μέλη.

Εκείνο το οποίο έκανε εντύπωση ήταν η

αναφορά σε πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που

αναγνωρίζει στην ΕΑΑΣ το δικαίωμα συνδικα-

λιστικής εκπροσώπησης των μελών της.

Ενημέρωση Μελών Παραρτήματος Ν. Αργολίδος

από Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου έγινε στη ΛΑΦΝ

εκδήλωση για την κοπή της πίτας για το Νέο

Έτος για τα μέλη και τις οικογένειές τους. Πα-

ραβρέθηκαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης

Αργολίδας κ.κ. Νεκτάριος, ο οποίος ευλόγησε

και έκοψε την πίτα, ο Διοικητής και ο Υποδιοικη-

τής του ΚΕΜΧ, ο Λιμενάρχης Ναυπλίου, ο Διοι-

κητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλί-

ου και ο πρόεδρος των Εφέδρων Αξκών Αργο-

λίδας.

Τυχερός του φλουριού ήταν ο Υπτγος ε.α.

(ΜΧ) Κουγιουμτζής Ευστράτιος.

Βραβεύτηκαν 3 αριστούχοι μαθητές Β’ και Γ’

Λυκείου της προηγούμενης σχολικής περιό-

δου (Ανυφαντή Πηνελόπη του Νικολάου -

απόφοιτος Β’ Λυκείου με 19,9, Μαγιάκος Αλέ-

ξανδρος του Ιωάννου - απόφοιτος Γ’ Λυκείου

με 19,5 κα Πηλιαφά Σοφία-Ειρήνη του

Κων/νου - απόφοιτος Γ’ Λυκείου με 19,4).

Εκδήλωση για την κοπή της πίτας για το Νέο Έτος

Κάλαντα Χριστουγέννων
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θέματα

Ο
συνδυασμός μεγάλης προσφοράς (πε-

ριλαμβανομένης της ζωής εφόσον

χρειαστεί) χωρίς οικονο μικό είτε άλλο

αντίκρισμα, αποδεικνύουν τη μεγάλη αγάπη προς την πα-

τρίδα. Αδιαμφι σβήτητα παραδείγματα τέτοιας υστεροφημίας

δημιουργήθηκαν από ακραιφνείς και αναγνωρίσιμους  Έλ -

ληνες  που έφυγαν πάμ πτωχοι (κοινώς στη ψάθα=ο θάνατος

του φτωχού). 

- Το παράδειγμα του Καπετάνιου και της πραμάτειας: Το

δημιούργησαν οι ανιδιοτελείς πρά-

ξεις του Οπλαρχηγού-στρατηγού

της επανάστασης 1821 Νικήτα Στα-

ματελόπουλου ή Ν ι κ η τ α ρ ά

του Τουρκο φάγου (1782 - 1849)

από τη Νέδουσα (Μεγάλη Αναστά-

σοβα) του Ταΰγετου. Έζησε σε όλη

τη ζωή του  στο πνεύμα της δικής

του ρήσης : Η μοίρα μου το θέλησε

να γίνω καπετάνιος, μα δε θα ήτανε

σωστό να κάνω πραμάτεια το καπε -

τανλίκι μου για να καζαντίσω!!!”. Ακόμη και το πολύτιμο

σπαθί που του προσφέρθηκε ως επάθλου μετά την κατάληψη

της “Τριπολιτσάς”, το δώρη σε για ενίσχυση των Δημοσίων

Εσόδων”.  Λίγα χρόνια πριν από το θάνα τό του, φυλακίστηκε

στην Αίγινα προληπτικά (ως Ρωσόφιλου που ίσως να έφερνε

Ρώσο Πρίγκιπα να αντικα ταστήσει το βασιλιά Όθωνα). Ξε -

χασμένος , τυφλός και πάμφτωχος αποφυλακίστηκε για να

καταλήξει επαί της σε δρόμο του Πειραιά, όπου βρήκε και

παρέδω σε στον ιδιοκτήτη του “πουγκί” γεμάτο χρημάτων.

Πέθανε  67 ετών πάμπτωχος με τις μνήμες του έντιμου

αγωνιστή για την ελευθερία της πατρίδας. 

- Το παράδειγμα του Φιλικού και επαναστάτη Αγωνιστή

που είχε σπίτι του την πατρίδα και χωράφια του την

Ελλάδα: Το δημιούργησαν οι πράξεις του Α ν δ ρ έ α  Λ ό ν

τ ο υ (1786-1845), γόνου πλούσιας

οικογένειας του Αιγίου (Βοστίτσας)

που διέθεσε τα πλούτη του για

τους σκοπούς της επανάστασης

του 1821. Όταν του συστήθηκε να

κρατή σει χρήματα για να μην ψω-

μοζητήσει το σπίτι του είπε: “σπίτι

μου είναι η Πατρίδα! Χωράφια μου

είναι η Ελλάδα!..” Επί βασιλείας

Όθωνα  του απονεμήθηκε ο βαθμός

του Συνταγματάρχη (1835) και στη

συνέχεια διορίστηκε Στρατιωτικός Επιθεωρητής, υπουργός

στρατιωτικών (1843), Εσωτερικών (1844) και αντιπρόεδρος

της Εθνικής Συ νέλευσης για το Σύνταγμα του 1844. Στις

εκλογές 1845 εκλέχτηκε βουλευτής αλλά έχασε την έδρα

του από παρεμβάσεις πολιτικών του  αντιπάλων. Απογοη-

τευμένος από την αχαριστία και καταπονημένος από τις

στερήσεις “των αναγκαιοτάτων” εξ αιτίας της ενσυνείδητης

πενίας, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία την 27-9-1845

- Το παράδειγμα του εύπορου πρώτου Κυβερνήτη της

Ελλάδας με τη λιτή ζωή: Το δημιούργησε  ο Ιωάννης Κα-

ποδίστριας (1776-1831) με τις πο-

λυμερείς προσφορές μέσα και έξω

στην Ελλάδα, τον λιτό τρόπο προ-

σωπικής διαβίω σης και την αδιά-

λειπτη φιλοπατρία του. Γόνος πλού-

σιας Κερκυραϊκής οικο γένειας, είχε

επιτυχείς αρχικές εγκυκλοπαιδικές

σπουδές στα Λατινικά, Ιταλικά, Γαλ-

λικά, που ολοκληρώθηκαν στην ια-

τρική επιστήμη στην Πάδοβα της

Ιταλί ας.  Ανέλαβε και διεκπεραίωσε

με επιτυχία υποθέσεις στην τότε ανεξάρτη τη Ιόνιο  Πολιτεία,

στη  Ρωσία των Τσάρων ως Γραμ ματέας Εξωτερικών (αντί-

στοιχος του υπουρ γού εξωτερικών), στην Ελβετία (δημι-

ούργησε τα Καντόνια και το  σύγχρονο κράτος), ως δι -

πλωματικό στέλεχος είτε διορισμένος εκπρόσωπος της

Ρωσίας σε διεθνή forum. Καθιερώθηκε ως διεθνής σπουδαίος

άνδρας Ελληνικής καταγωγής. Έλαβε αλλεπάλληλες ηθικές

αμοιβές και τέλος επελέγη ως πρώτος Κυβερνή της της

Ελλάδας. Αποποιήθηκε ακόμη και τις δικαιούμενες αμοιβές

εκ των υπηρεσιών του,  με την πάγια απάντηση: “μου

επαρκούν τα εισο δήματά μου για να ζήσω”. Οι πιο χαρα-

κτηριστικές αφιλοκερδείς υπηρε σίες του  στην Ελλάδα

είναι η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος δωρεάν και η

μη ανάληψη του μισθού του ως Κυβερνήτη των Ελλήνων.

Εμπαθείς και αγνώμονες αντιπολιτευόμενοι  τον δολοφό-

νησαν στο Ναύ πλιο την  9-10-1831 (27-9-1831 με το τότε

Ιουλιανό ημερολόγιο).

Μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας την κυβέρνησαν

μέχρι σήμερα περίπου (60)  Πρωθυπουργοί-Κυβερ νήτες

σχηματίζο ντας πάνω από ενενήντα (90) Κυβερνητικά σχή-

ματα. Τα  αξιο σημείωτα  παραδείγματα προσφοράς και

λιτού βίου είναι  τα παρακάτω:

-Το παράδειγμα μεγάλης προσφοράς, λιτού βίου, με την

κάπα Τσοπάνου: Το δημιούργησε ο Μεσο λογγίτης Ζηνόβιος

(Ζαφείριος) Βάλβης (1800-1886),

που συνήθιζε να ντύνεται με κάπα

Τσοπάνου.  

Οι εγκύκλιες  σπουδές άρχισαν

από τη Σχολή της Χάλκης ως θεο-

λόγου και συνεχίστηκαν στην Πίζα

της Ιταλίας ως νο μικού. Σταδιοδρό-

μησε ως δικαστικός, δικηγόρος και

κοινοβουλευτικός σε διάφορα αξιώ-

ματα στη Βουλή των Ελλήνων. Σχη-

μάτισε κυβερνήσεις δυο φορές ως

Πρωθυπουργός (13-2 έως 25-3-

1863, 16-4 έως 26-7-1864) και διετέλεσε Πρόεδρος του

Συμβουλίου Επικρατείας Πέθανε πάμπτωχος αρνούμενος

να παρα λάβει το παρα μικρό επίδομα από το κράτος για να

μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η οικογένεια

με τα εννέα παιδιά του δέχτηκε την κρατική συνδρομή για

την στοιχειώδη επιβίωσή της. 

- Το παράδειγμα  του ταλαντούχου  νεότερου Πρωθυ-
πουργού της Ελλάδας Επαμεινώνδα Δεληγιώργη (1829-

1879). Αριστούχος διδάκτορας της Νομικής, βαθιά κοινο-

βουλευτικός με πολύπλευρη μόρ-

φωση, χειμαρρώδη λόγο και κα-

ταπληκτική ευγλωττία, ένας ευ-

ρωπαϊστής πολιτικός οπαδός των

σκοπών της Γαλλικής επα νάστασης

(φυλακίστηκε ως αντιδυναστικός),

υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον

και μόνο. Εκλέχτηκε βουλευτής

στο τότε ηλικιακό όριο των 30

ετών. Στην εικοσαετία του πολιτι-

κού του βίου ορκίστηκε έξι (6)

φορές Πρωθυπουρ γός με βραχύ-

βιες θητείες (1865, μόλις 36 ετών, 1870,1872, 1876, 1877),

επτά (7) φορές υπουρ γός εξωτε ρικών, τέσσερις (4) Δικαιο-

σύνης, τρεις (3) Εσωτερικών και από μια Οικονομικών και

Παιδείας (23 κυ βερνητικά αξιώματα σε 20 χρόνια!). Ήταν

μία από τις σπουδαιότερες πολιτικές και δημοσιογραφικές

προ σωπικότητες του 19ου αιώνα , χρηστός, ενάρετος και

ισχυρός πολιτικός. Πέθανε και κηδεύτη κε δημο σία δαπάνη

στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θρηνούμενος μαζί με τα

επτά(7) παιδιά και τη σύζυγό του Ξανθή από ομοϊδεάτες

και αντιπάλους του. Η καρδιά του αρχικά εναποτέθηκε στο

Ηρώον του Μεσο λογγίου, αλλά μετά το 1912 μεταφέρθηκε

στον τάφο του στην Αθήνα. Στην οικογένειά του χορηγήθηκε

σύ νταξη 500 δραχμών από την Πολιτεία για να “μην πεινά-

σουν τα παιδιά του”.

- Το παράδειγμα Χαριλάου Τρικούπη (1832-1896): Γιος

Πρωθυ πουργού (Σπυρίδωνα) και από μητέρα το γένος

Μαυροκορδάτου σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών και στη συνέχεια στο Παρίσι επί 3 χρόνια για τον τίτλο

του αριστούχου Διδάκτορα της Νομικής. Άρχισε τη σταδιο -

δρομία του ως Διπλωμάτης και αφού ερ γάστηκε για την

πλήρη ενσωμάτωση των Ιονίων νήσων στην Ελλάδα (1856-

1864), παρατήθηκε για να εκλεγεί

βουλευτής Μεσολογγίου (1865).

Στα επόμενα χρόνια ανέλαβε κα-

θήκοντα υπουργού Εξωτε ρικών δυο

φορές,  σχημάτισε 7 κυβερνήσεις

(1875,1878 , 1880, 1882 οπότε

αναδιοργάνωσε τη Σχολή Ευελ -

πίδων, την Αστυνομία και τη Χωρο-

φυλακή, και θέσπισε νόμους προ-

σόντων μονιμότητας και προαγωγών

Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα έτη

1886,1892 και 1893-95 σχημάτισε τις λοιπές κυβερνήσεις.  

Με κρατικά δάνεια εξασφάλισε την αποξήρανση της

λίμνης ΚΩΠΑΐΔΑΣ, την κατα σκευή των Ελληνικών σιδηρο-

δρόμων, τη διάνοιξη της Διώρυγας Κορίνθου και την

ανάπτυξη της παιδείας. Η φράση “δυστυχώς επτωχεύσαμεν”

επισφράγισε την τότε πτώχευση της χώρας, με συνέπεια

στις εκλογές του 1895 να μην εκλεγεί βουλευτής αν και

υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της Ελ-

λάδας. Πουλώντας προο δευτικά τη μεγάλη περιουσία του

για να ζήσει λιτά, αυτοεξορίστηκε στη Γαλλία. Πέθανε στις

Κάννες. Ενταφιάστηκε στην Αθήνα με απλή κηδεία, σύμφωνα

με την τελευταία επιθυμία του, πάμπτωχος μετά από 19

έτη πολιτικού βίου εκ των οποίων 11 περίπου Πρωθυ-

πουργός.

- Το παράδειγμα του λιτού βίου του Πρωθυπουργού Γε-

ωργίου Καφαντάρη(1873-1946): Γεννήθηκε στην Ανατολική

Φραγκίστα Ευρυτανίας. Σπούδασε

Νομικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην πολιτική εισήλθε το 1905 ως

αντιβασιλικός βουλευτής. Κατέλαβε

αξιώματα Γενικού Γραμματέα ΥΠΟΙΚ,

υπουργού (Οικονομι κών, Εσωτερι-

κών, Δικαιοσύνης), Αντιπροέδρου

Κυβέρνησης, βραχυχρόνιου Πρω-

θυπουργού (6-2-1924 έως 12-3-

1924). Δεν απέκτησε ούτε σπίτι.

Όταν του προσφέρθηκε δωρεάν

ένα σπίτι διαμονής από πολιτικό

μη χανικό χρειάστηκε να προηγηθεί συμβολαιογραφική

πράξη με δήλωση του δωρητή ότι δεν θα προβάλει καμιά

αξίωση προκειμένου να γίνει δεκτή η δωρεά του. 

-Το παράδειγμα του Στρατηγού και Πρωθυπουργού Νι-

κολάου Πλαστήρα (1883-1953): Γεννήθηκε στο Μορφοβούνι

Καρδίτσας. Κατατάχτηκε στο στρατό

τον Δεκ. 1903 ως υπαξιωματικός.

Φοίτησε στη Σχολή Υπαξ/κών Κέρ-

κυρας 1910-1912 και αποφοίτησε

ως Ανθυπολοχαγός πεζικού.

Έγινε  γνωστός για τη γενναία

και ηρωική εμπόλεμη και επανα-

στατική δράση του σε όλους τους

πολέμους και τις καθεστωτικές επα-

ναστάσεις της σταδιοδρομίας του,

κερδίζοντας τον τιμητικό προσωνύ-

μιο “Μαύρος καβαλάρης”και 2 προαγωγές επ’ ανδραγαθία

(σε Ανχη, Σχη). Το  έπος  1940 τον βρήκε αυτοεξόριστο

στις Κάννες, αντιπολιτευόμενος την Κυβέρνηση Ι. Μεταξά

και τη Βασιλεία.   

Εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας αμέσως

μετά την απελευθέρωση 1944  κατά την έναρξη των Δε-

κεμβριανών συγκρούσεων. Τότε σχημάτισε την πρώτη βρα-

χυχρόνια Κυβέρνησή του 3-1 έως 8-4-1945. Παραιτήθηκε

από την πολιτική λόγω της αδιαλλαξίας των αντιπάλων

της  αναπόφευκτης σύρραξης 1946-49, μετά τη λήξη της

οποίας κυβέρνησε την Ελλάδα ως φτωχός Πρωθυπουργός

(15-4 έως 21-8-1950 και  27-10 1951 έως 11-10-1952).

Έμεινε στην ιστορία για τον απόλυτα λιτό τρόπο διαβίωσης,

μη αποδεχόμενος δώρα.  “Τα δώρα φέρνουν και αντίδωρα”

έλεγε. Οι μισθοί-συντάξεις του μοιράζονταν σε άπορα

ορφανά παιδιά. Λίγο πριν πεθάνει είπε: “Όλα για την

Ελλάδα”, αφήνοντας στην ορφανή προσφυγοπούλα ψυ-

χοκόρη του 216 δραχμές  και δέκα (10) δολάρια! Ο γιατρός

που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου μέτρησε στο

σώμα του 27 σπα-θιές και 9 σημάδια από βλήματα.

ΗΧΗΡΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΜΗΝΥΜΑ

Έλληνες μεγάλης προσφοράς προς την πατρίδα 

που έφυγαν πάμφτωχοι (στην ψάθα)
Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.
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θέματα

Hσύνταξη του παρόντος πραγμα-

τεύεται την στρατηγική σημασία

της ευστάθειας του διεθνούς συστήματος τιμών πετρε-

λαίου σε σχέση με τις αβεβαιότητες, που διέπουν τον

κλάδο. Διερευνώνται επίσης οι ενδεχόμενες στρατηγικές,

που μεσοπρόθεσμα, μπορούν να υλοποιήσουν τα σχετικά

προβλήματα, που εμφανίζονται.

Τα δύο βασικά θέματα τα οποία έχουν αναλυθεί σε

στρατηγικό επίπεδο από πολλούς ερευνητές και αναλυ-

τές του ενεργειακού χώρου και ειδικότερα του πετρελαί-

ου, είναι :

• Η διαθεσιμότητα (availability) της α΄ ύλης και

• Η Προσβασιμότητα (distributability) από/προς τα ση-

μεία επεξεργασίας/κατανάλωσης.

Στην οικονομία του πετρελαίου μάλιστα η Διαθεσιμότη-

τα και η Προσβασιμότητα «παίζει» σε τρία επίπεδα.

Α.  Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα αργού πετρε-

λαίου από τα σημεία εξόρυξη (exploration) στα σημεία

επεξεργασίας (refining).

Β.  Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα προϊόντων Διύ-

λισης από τα σημεία επεξεργασίας (refining) στα σημεία

Διάθεσης (Distribution System).

Γ.  Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα προϊόντων πε-

τρελαίου από τα σημεία Διάθεσης (Distribution) στην Κα-

τανάλωση (Consumer sales).

Το γεωπολιτικό / στρατηγικό ενδιαφέρον παγκοσμίως

επικεντρώθηκε ιστορικά (και συνεχίζεται ακόμα) στην Δια-

θεσιμότητα και Προσβασιμότητα του Αργού πετρελαίου

και κατά δεύτερο λόγο στην Διαθεσιμότητα και Προσβασι-

μότητα προϊόντων Διύλισης από τα σημεία επεξεργασίας

(refining) στα σημεία Διάθεσης (Distribution System).

Διεθνής Διπλωματία, Γεωπολιτικές Συμμαχίες, Στρατιω-

τικές Επεμβάσεις, Πολυεθνικές Επενδύσεις και σχεδόν

όλες οι Εθνικές Οικονομίες διαμορφώνονται, αναπτύσ-

σονται και ενεργοποιούνται με στόχο την Βελτιστοποίηση

(optimization) και τον έλεγχο (control) της Διαθεσιμότη-

τας και της Προσβασιμότητας του αργού πετρελαίου (κυ-

ρίως) και της διάθεσης των προϊόντων διύλισης δευτε-

ρευόντως.

Προφανώς, όποιος έχει τον φυσικό έλεγχο και την οικο-

νομική διαχείριση των συστημάτων  (πετρελαιοφόρα

blocks, fields για ανάπτυξη, πλατφόρμες εξόρυξης, αγω-

γούς, πλοία κ.λ.π.), που μαζί με τις διακρατικές/εμπορικές

συμφωνίες συναποτελούν το επίπεδο Διαθεσιμότητας

και Προσβασιμότητα Α είναι παραδοσιακά «παίκτης» στον

στόχο της Βελτιστοποίησης (optimization) και του ελέγ-

χου (control).

Η πρόοδος των εμπορικών και διακρατικών σχέσεων, η

πρόοδος της τεχνολογίας, η συσσώρευση επενδύσεων

και η παγκοσμιοποίηση των αγορών, φυσιολογικά ωθούν

την Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα στα τρία επίπεδα,

που ανέφερα πιο πάνω, σε οιωνεί σύστημα διεργασιών

(process system). Τα επιμέρους μάλιστα εθνικά υποσυ-

στήματα (national systems) Πρόσβασης και Προσβασιμό-

τητας και στα τρία επίπεδα Α, Β, Γ, πιο πάνω, διασυνδέον-

ται σε περιφερειακά (regional systems) και παγκόσμια συ-

στήματα (global systems). Δηλαδή οι φυσικοί παράμετροι

(διαθέσιμοι, όγκοι αργού και προϊόντων), οι παράμετροι

ζήτησης, οι παράμετροι κόστους και οι μηχανισμοί δια-

μόρφωσης τιμών αλληλοεπιδρούν στην λειτουργία της

αριστοποίησης και ελέγχου του συστήματος.

Σε όσους είναι μηχανικοί ή τεχνικοί, η εύρυθμη λειτουρ-

γία των συστημάτων (system optimization) κρίνεται από

την δυνατότητα αυτόματου ελέγχου (process automa-

tion) και την ευστάθειά του.

Αυτόματο Έλεγχο (control) ενός συστήματος έχουμε

όταν σε τυχαία «διαταραχή» σε μία από τις παραμέτρους

του γίνεται επαναφορά στην αρχική κατάσταση, ή σε μια

νέα κατάσταση ισορροπίας.

Ευστάθεια έχει το σύστημα (stable system) μετά από

μία πεπερασμένη διαταραχή ή απόκλιση επανέρχεται

στην ισορροπία. Τα περιθώρια ευστάθειας, η μεταβατική

απόκριση του συστήματος και η τυχόν νέα μόνιμη ισορρο-

πία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε συστήματος ρύθ-

μισης.

Το διεθνές σύστημα του πετρελαίου παρουσιάζει όλα

τα χαρακτηριστικά ενός τεχνικού συστήματος, όπως περι-

γράφεται πιο πάνω, με προβληματική ρύθμιση.

Μία ουσιώδης παράμετρος, που συνήθως δεν αντιμε-

τωπίζεται στρατηγικά είναι ο μηχανισμός (οί) διαμόρφω-

σης των διεθνών και τοπικών τιμών. Η διαμόρφωση των

τιμών και οι σχετικοί μηχανισμοί ακόμα και σαν ορολογία

συνδέεται περισσότερο με χρηματιστές, εμπόρους και

ελεγκτικά όργανα της πολιτείας παρά με περιφερειακές

στρατηγικές επενδύσεων.

Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Οι τιμές πλέον διαμορφώνονται με όρους, που όπως

αποδεικνύεται, δημιουργούν αστάθεια στο σύστημα.

1. Σε όλες τις χώρες με περιοδικότητα 2-3 φορές τον

χρόνο δημιουργείται 1-2 βδομάδες «εκρηκτικής ατμό-

σφαιρας» στα media με εμπλοκή πολιτικών, φορέων και

διαμορφωτών της κοινής γνώμης με αντικείμενο τις τιμές

των καυσίμων, την ακρίβεια και την κερδοσκοπία.

2. Τους τελευταίους μήνες όσοι ασχολούμαστε με τις

τιμές τόσο του αργού όσο και των προϊόντων διαπιστώ-

νουμε έντονες εναλλαγές σχεδόν σε καθημερινή βάση.

3.  Μεγάλες χώρες-παραγωγοί, όπως η Σαουδική Αρα-

βία παρακολουθούν τα διαθέσιμα  στην αγορά αποθέμα-

τα αργού στις κύριες χώρες κατανάλωσης και ανάλογα

διαμορφώνουν το επίπεδο παραγωγής ώστε να επηρεά-

ζουν τις τιμές του προϊόντος.

4.  Όλο και περισσότερα φορτία αργού και προϊόντων

ελέγχονται χρηματιστηριακά και σχεδόν όλες οι συναλ-

λαγές μπαίνουν στην βάση των χρηματιστηριακών τιμών.

Οι χρηματιστηριακές όμως τιμές διαμορφώνονται όχι

μόνον από αντικειμενικούς όρους (π.χ. Τυφώνας Katrina

με ρεαλιστικές μετρήσεις συνεπειών) αλλά και από υπο-

κειμενικούς (εκτιμήσεις, φήμες και προσδοκίες).

Σοβαρές μελέτες και αναλύσεις (κυρίως από τράπεζες,

που ασχολούνται με το πετρέλαιο) της πρόσφατης δια-

μόρφωσης των τιμών και των λόγων που οδηγούν στις

έντονες αυξομειώσεις, προβάλλουν, το συμπέρασμα ότι

οι αντικειμενικοί (πραγματική διαταραχή προσφοράς-ζή-

τησης) και οι υποκειμενικοί (φήμες, επεξεργασμένες ή

κερδοσκοπικές εκτιμήσεις κ.λ.π.) συντελεστές (drivers),

που προκαλούν έντονες αποκλίσεις στις διεθνείς χρημα-

τιστηριακές τιμές είναι αντίστοιχα 30% και 70%. Δηλαδή οι

συντελεστές (drivers), που διαμορφώνουν τις διεθνείς τι-

μές είναι σε μεγάλο βαθμό (70%) μη αντικειμενικοί. Η πρα-

κτική άλλωστε έχει αποδείξει (σε όσους παρακολουθούν

τις διεθνείς αγορές) ότι οι δύο στις τρεις περίπου περι-

πτώσεις «πανικού» είναι έωλες.

Το σημείο, που προβάλλεται με την παρούσα εισήγηση

είναι ότι οι μηχανισμοί διαμόρφωσης τιμών επηρεάζουν

στρατηγικά τον χώρο του πετρελαίου.

Το στρατηγικό ενδιαφέρον του συστήματος διαμόρφω-

σης των τιμών συνίσταται στο γεγονός ότι διαχρονικά φαί-

νεται ότι διαταράσσει την ευστάθεια των συστημάτων

Διαθεσιμότητας και Προσβασιμότητας και στα τρία επίπε-

δα με όλο και πιο έντονο τρόπο.

Ένα στοιχείο από τα προηγούμενα χρόνια:

Την άνοιξη του 2012 είχαμε μια ραγδαία αύξηση της τι-

μής του αργού αλλά κυρίως στις τιμές των προϊόντων με

έντονες διακυμάνσεις. Προς το τέλος του έτους υπάρχει

μια τάση διόρθωσης. Το «παιχνίδι» των τιμών στοίχισε

στην ελληνική οικονομία ένα ποσό της τάξεως 500 εκα-

τομμυρίων ευρώ.

Ένα χαρακτηριστικό της Ευστάθειας ενός συστήματος

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι η μεταβατική απόκριση

του συστήματος σε μια διαταραχή. Στο χώρο του πετρε-

λαίου παρατηρείται το οξύμωρο σε κάθε απότομη διατα-

ραχή τιμών, που έχει εντοπισθεί σε πολλές μελέτες:

• Όταν ανεβαίνουν οι τιμές οι «μεγάλοι παίκτες» (μεγά-

λες εταιρείες) δεν πιστεύουν σε νέα ισορροπία και φο-

βούνται ότι οι «καλές» τιμές είναι προσωρινές.

• Όταν πέφτουν οι τιμές οι «μικροί παίκτες» (λιανική)

επίσης δεν πιστεύουν σε νέα ισορροπία και φοβούνται ότι

η πτώση είναι προσωρινή.

• Κατά τους ειδικούς πίσω από αυτήν την συμπεριφορά

κρύβεται η υποβόσκουσα ανησυχία για το μακροχρόνιο

ενεργειακό μέλλον της ανθρωπότητας. Κρίση - πότε - πό-

σο;

Η αστάθεια αυτή η οποία μεταφέρεται στις περιφερει-

ακές και τοπικές αγορές από τις διεθνείς αβεβαιότητες

δεν είναι χωρίς σημαντικές συνέπειες για οικονομία.

1. Δημιουργεί ασύμμετρη ακρίβεια. Ο «έμπορος» οποι-

ουδήποτε επιπέδου σκέπτεται και ενεργεί πάντοτε στην

φιλοσοφία next in first out. Δηλαδή θέλει να εξασφαλίσει

χρήματα για να αγοράσει το επόμενο φορτίο. Σε περίοδο

αστάθειας χρεώνει περισσότερο για να έχει την δυνατό-

τητα αντικατάστασης σε ενδεχόμενες πολύ μεγαλύτερες

τιμές στο άμεσο μέλλον.

2.  Δημιουργεί κερδοσκοπία. Τόσο στο επίπεδο του διε-

θνούς εμπορίου όσο και στο επίπεδο της λιανικής ο αγο-

ραστής ή ο καταναλωτής «ζαλίζεται» από τις συνεχείς

εναλλαγές των τιμών και παρασύρεται από τις φήμες και

την δημιουργία ανατιμητικής ψυχολογίας.

3.  Μειώνεται ο ανταγωνισμός σε τοπικό και διεθνές επί-

πεδο. Όλοι αποφεύγουν να έχουν αποθέματα ή να αγο-

ράζουν από εναλλακτικές πηγές, όταν η αξία των αποθε-

μάτων ή των προϊόντων που αγόρασε κινδυνεύει να απα-

ξιωθεί άμεσα από μια απότομη μεταβολή των τιμών.

4.  Αποθαρρύνονται νέες επενδύσεις. Η μεσοπρόθεσμη

αβεβαιότητα και αστάθεια τιμών κινδυνεύουν να αποδεί-

ξουν να ανατρέψουν την οικονομοτεχνική μελέτη σκοπι-

μότητας. Και τα χρήματα για επενδύσεις που απαιτούνται

στον χώρο είναι σημαντικά. Οι επιχειρήσεις του χώρου

προτιμούν να αντιμετωπίζουν τα συχνά προβλήματα

αστάθειας με «εφήμερες» εμπορικές διευθετήσεις. Πρό-

σφατα υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα και αναλύσεις στον

γενικό και ειδικό τύπο για τις μεγάλες πολυεθνικές εται-

ρείες του πετρελαίου (EXXONMOBIL, CHEVRON κ.λ.π.), ότι

δεν επιλέγουν να επενδύσουν τα υψηλά αυτό τον καιρό

κέρδη τους λόγω της μεσοπρόθεσμης αβεβαιότητας των

τιμών. Είναι άλλωστε γνωστό ότι για πολλά χρόνια οι

επενδύσεις σε σημαντικά έργα διύλισης είναι πρακτικά

ανύπαρκτες.

Αυτά τα 4 σημεία τείνουν να αποσταθεροποιήσουν ακό-

μα περισσότερο το σύστημα (φαύλος κύκλος) και να απο-

θαρρύνουν σημαντικές (σταθεροποιητικές) επενδύσεις,

που απαιτούνται για το ενεργειακό μέλλον της παγκό-

σμιας οικονομίας.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της Διαθεσιμότητας και της

Προσβασιμότητας του πετρελαίου και στα τρία επίπεδα

απαιτεί ευστάθεια-ομαλοποίηση τιμών.

Στην ενεργειακή στρατηγική επικρατεί πάντοτε (και σω-

στά) η αντίληψη της διασποράς σε εναλλακτικές από το

πετρέλαιο μορφές (diversity) και ολοκλήρωσης των περι-

φερειακών συστημάτων (regional systems integration) εί-

τε για πετρέλαιο, είτε για φυσικό αέριο, είτε για ηλεκτρική

ενέργεια πρόκειται.  Τόσο όμως τα συστήματα φυσικού

αερίου, όσο και του ηλεκτρισμού κινδυνεύουν επίσης να

αντιμετωπίσουν παρόμοιες με το πετρέλαιο αστάθειες,

καθόσον και εκεί η διαμόρφωση των τιμών τείνει διεθνώς

να περάσει σε χρηματιστηριακής μορφής διαμόρφωση

και να αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις αστάθειας.

Σε κάθε περίπτωση η μετάπτωση σε εναλλακτική μορφή

ενέργειας δεν είναι άμεση αλλά μακροπρόθεσμη. Για πα-

ράδειγμα με τους καλύτερους οιωνούς η απεξάρτηση

από το πετρέλαιο θέρμανσης υπέρ του φυσικού αερίου

δεν θα είναι πρακτικά ορατή για τα επόμενα 5-7 χρόνια.

Το ζητούμενο επομένως είναι να εξασφαλισθεί η Διαθε-

σιμότητα και Προσβασιμότητα του πετρελαίου με στρα-

τηγικές ομαλοποίησης των τιμών (price smoothing).

Η ομαλοποίηση της αγοράς και η ομαλή εξέλιξη των τι-

μών σύμφωνα με την μακροχρόνια σχέση προσφοράς και

ζήτησης δεν έχει σχέση με την διαμόρφωση των τιμών.

Οι διεθνείς τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα μέσα από

τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς και προφανώς

θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται ελεύθερα. Όπως

όμως τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου εμποδίζουν τους

κραδασμούς από το οδόστρωμα στους επιβάτες, έτσι

πρέπει να βρεθούν μέθοδοι για λιγότερους κραδασμούς

τιμών ή/και να εμποδίσουν την μεταφορά της αστάθειας

Η Διεθνής πετρελαϊκή αβεβαιότητα 

και αστάθεια των τοπικών αγορών
Γράφει ο

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α. - 

Επίτιμος Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

των διεθνών τιμών στην τοπική κοινωνία.

Στην χώρα μας εφαρμόζεται για τα καύσιμα κίνησης η

προσέγγιση της ομαλοποίησης τεσσάρων ημερών (στην

ουσία όμως είναι ομαλοποίηση 2,5 ημερών).

Στις έντονες διαταραχές, που παρατηρούνται πρόσφα-

τα, η ομαλοποίηση αυτή δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.

Συνήθως αυτό που αποκαλούμε διεθνείς χρηματιστη-

ριακές τιμές προϊόντων πετρελαίου (στην περιοχή μας τι-

μές Platt's Med) διαμορφώνονται με βάση έναν μικρό σχε-

τικά αριθμό ευκαιριακών (spot) φορτίων της περιοχής, τα

οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μια συγκεκρι-

μένη μέρα.

Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλες οι συναλλαγές

της Ελλάδας πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τον μι-

κρό αυτό αριθμό ευκαιριακών φορτίων. Η πλειοψηφία

των καταναλωτών είναι τακτικοί χρήστες με τακτικές πο-

σοτικά καταναλώσεις. Χρειάζονται αμορτισέρ προστα-

σίας.

Τι μπορεί να γίνει :

Οι Στρατηγικές Ομαλοποίησης των τιμών είναι ένα πρα-

κτικό ζητούμενο.

Ακαδημαϊκά έχουν γίνει πολλές προσεγγίσεις και η βι-

βλιογραφία είναι πλούσια σε σχετικά οικονομομετρικά

μοντέλα. Πιο πάνω έδωσα μια εικόνα της αναλογίας με

την Ρύθμιση Διεργασιών (process control).

Σε πολιτικό επίπεδο είναι προφανές ότι αναζητούνται

πολιτικές ελέγχου της κερδοσκοπίας, της ακρίβειας και η

δημιουργία σταθερού αναπτυξιακού περιβάλλοντος χω-

ρίς παρεμβάσεις στις αγορές.

Οι επιχειρήσεις επιθυμούν συναλλακτική ευελιξία αλλά

και σταθερό περιβάλλον.

Ο συνδυασμός επιστήμης-πολιτικής και επιχειρηματι-

κής πρακτικής είναι το ζητούμενο.

Δυστυχώς στην στρατηγική αυτή παράμετρο της δια-

μόρφωσης των τιμών τα πρακτικά αποτελέσματα σε διε-

θνές επίπεδο δεν είναι ικανοποιητικά.

Οι κατευθύνσεις :

• Διαφάνεια (transparency, visibility) των διεθνών διερ-

γασιών στον χώρο του πετρελαίου στα διάφορα επίπεδα

Διαθεσιμότητας, Προσβασιμότητας και Διαμόρφωσης Τι-

μών. Όταν οι υποκειμενικοί παράγοντες (φήμες, εκτιμή-

σεις, κερδοσκοπικές κινήσεις) υπερτερούν των αντικειμε-

νικών (αντικειμενικές και ποσοτικές εκτιμήσεις) σημαίνει

ότι η αγορά δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί τις διεργασίες

του χώρου.  Σε αντίθετη περίπτωση οι αγορές από μόνες

τους θα επέφεραν την ομαλοποίηση μέσα από την πλού-

σια γκάμα των χρηματιστηριακών εργαλείων (heading,

arbitrage, futures κ.λ.π), που διαθέτει σήμερα η αγορά.

• Η διαχείριση των αποθεμάτων ασφαλείας ή/και η δη-

μιουργία αποθεμάτων για εμπορική χρήση στον στόχο

της ομαλοποίησης των τιμών είναι επίσης ένα αντικείμε-

νο διεθνούς εκτεταμένης συζήτησης.

• Η δημοσιονομική παρέμβαση (fiscal intervention) μέ-

σω μεταβλητής φορολόγησης των πετρελαιοειδών με

στόχο την ομαλοποίηση των τιμών.

• Διαμόρφωση τελικών τιμών μέσω μαθηματικής ομα-

λοποίησης. (Για παράδειγμα πρόσφατα έγιναν διαθέσιμα

φορτία πετρελαίου θέρμανσης με μέσο όρο Platt's 30

ημερών).

• Διαμόρφωση τιμών με βάση συμβόλαια και όχι spot

τιμές.

Συμπερασματικά:

Πέρα από τη διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα, οι μη-

χανισμοί διαμόρφωσης τιμών επηρεάζουν στρατηγικά

τον χώρο του πετρελαίου.

Οι υπάρχοντες μηχανισμοί διαμόρφωσης των τιμών

αδυνατούν να απορροφήσουν ομαλά τις αβεβαιότητες

που επηρεάζουν τις διεργασίες στον χώρο του πετρελαί-

ου και κατά συνέπεια δημιουργούν αστάθειες με στρατη-

γικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες και τις επενδύ-

σεις στον κλάδο.

Οι μηχανισμοί διαμόρφωσης τιμών θα πρέπει ακαδημαϊ-

κά, πολιτικά και επιχειρηματικά να αναπτυχθούν σαν μια

στρατηγική παράμετρος στην εξέλιξη του χώρου του πε-

τρελαίου.

Η
συνεργασία Ελλάδος και Ισ-

ραήλ συνεχίζεται σε πολλούς

τομείς, οι δε  δεσμοί ενισχύον-

ται και ενδυναμώνονται, ιδιαίτερα δε

σε κρίσιμους τομείς. Αθόρυβα και χωρίς τυμπανο-

κρουσίες, όπως πρέπει να είναι άλλωστε, η στρατιωτική

συνεργασία των δύο χωρών έχει φθάσει σε τόσο

υψηλά επίπεδα, που ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι δεν

φανταζόταν ότι θα εξελισσόταν έτσι. 

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2014,

αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών βρέθηκαν

στην αεροπορική βάση Ovda, στο Ισραήλ για συνεκ-

παίδευση και συμμετοχή σε κοινές αεροπορικές ασκή-

σεις. Τα Ισραηλινά ΜΜΕ  αναφέρθηκαν  στην ισχυρή

στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών και τόνισαν

με νόημα, ότι οι Ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών

«προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση απειλών».  

Και όπως ανα-

φέρει η ιστοσε-

λίδα ΜΑΚΟ «στο

πλαίσιο αυτής,

τα στρατεύματα

των δύο χωρών

εκπαιδεύτηκαν

σε εναέριες μά-

χες, σε κοινές

επιθέσεις, κα-

θώς επίσης και

με αναχαίτιση

π ρ ο η γ μ έ ν ω ν

αντιαεροπορι-

κών πυραύλων, ρωσικής κατασκευής. Το γεγονός ότι

η Ελλάδα αποτελεί μέλος της συμμαχίας ΝΑΤΟ, της

παρέχει μεγάλες γνώσεις  και κατάρτιση στο σύγχρονο

πεδίο επιχειρήσεων». 

Στο πλαίσιο της άσκησης, συμμετείχαν από Ελληνικής

αεροπορίας κλιμάκιο και  πληρώματα  από την  330η

μοίρα, η οποία χρησιμοποιεί αεροσκάφη F-16. Από

την ισραηλινή πολεμική αεροπορία συμμετείχαν  στην

άσκηση αεροσκάφη F-15 και F-16. Οι πιλότοι εκπαι-

δεύτηκαν  μαζί σε αερομαχίες, εναέριο ανεφοδιασμό,

κοινές επιθέσεις, καθώς επίσης και αναχαίτιση προ-

ηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων – μεταξύ των

οποίων, S-300 και SA-17 ρωσικής κατασκευής.

Σύμφωνα με τα Ισραηλινά ΜΜΕ κατά το τελευταίο

έτος η Ρωσία έδωσε στην Συρία τρεις συστοιχίες  αν-

τιαεροπορικών πυραύλων τύπου SA-17. Πρόκειται για

αντιαεροπορικά συστήματα που αποτελούν πρόκληση

για την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία . 

Οι Ισραηλινοί ακόμη αναφέρονται με ιδιαίτερο και

πολύ θετικό τρόπο για την Ελληνο-Ισραηλινή στρα-

τιωτική συνεργασία.  Από την αρχή, λένε οι Ισραηλινοί,

«η Ελλάδα αποτελούσε έναν από τους στενότερους

φίλους του Ισραήλ. Η συνεργασία μεταξύ των δύο

χωρών έχει οδηγήσει σε επισκέψεις και αμοιβαίες αν-

ταλλαγές αποστολών - τόσο στο Ισραήλ όσο και

στην Ελλάδα – οι οποίες συνήθως συνοδεύονται από

ένα μεταφορικό αεροσκάφος και από ένα ελικόπτερο

μάχης.

Ένας από τους κύριους στόχους της άσκησης ήταν

η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας. Ο τρόπος που

χρησιμοποιεί η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία είναι

ελαφρώς διαφορετικός από αυτό που συνηθίζεται

στο Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι μέλος στο ΝΑΤΟ και η ισ-

ραηλινή Πολεμική Αεροπορία εκτιμά τη γνώση και

τον επαγγελματισμό των Ελλήνων πιλότων».

Για τους γνωρίζοντες είναι γνωστό ότι το  ΝΑΤΟ εκ-

παιδεύει τους πιλότους των χωρών μελών των για

αερομαχίες  σε προηγμένα και σύγχρονα πεδία, σε

συνδυασμό με ιδιαίτερες απαιτήσεις και πολυεπίπεδες

απειλές. Οι διαφορετικοί τρόποι δράσης των δύο αε-

ροποριών και οι διαφορετικές απειλές που αντιμετω-

πίζουν, υπαγορεύουν διαφορετικά σενάρια στην κα-

θημερινή ελληνική και ισραηλινή πραγματικότητα. Για

τον λόγο αυτό τα σενάρια των ασκήσεων, που διεξά-

γονται δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη με προϋπάρχοντα

επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα εθνικά σχέδια των

δύο χωρών. Αποτελούν όμως ένα χρήσιμο εργαλείο

για την περαιτέρω εκπαίδευση και το επιχειρησιακό

αεροπορικό  επίπεδο των δύο πολεμικών  αεροποριών

και φυσικά το

αναγκαίο και

συνάμα πολύ

χρήσιμο μέσο

για την σύσφι-

ξη των ήδη

εξαιρετ ικών

σχέσεων των

δύο χωρών. Η

τόσο πολύτιμη

και αναγκαία

υπό το πρίσμα

των σημερι-

νών εξελίξεων

και των εθνι-

κών απειλών που διαγράφονται πλέον ξεκάθαρα Ελ-

ληνο-Ισραηλινή στρατηγική συμμαχία, δεν αφήνει

πλέον αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, συναισθηματισμούς

ή παρωχημένες και εκτός πραγματικότητας εμμονές.

Είτε μας αρέσει είτε όχι η συνεργασία σε όλους τους

τομείς με το Ισραήλ είναι πλέον αναγκαία και εθνικά

απαραίτητη. Ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας και ας

αναλογιστούμε τις ορατές πλέον απειλές και ας προ-

σπαθήσουμε να βρούμε πραγματικούς φίλους, ισχυ-

ρούς και έτοιμους για συμπαράσταση και υποστήριξη.

Δεν θα βρούμε δυστυχώς, γιατί είμαστε «Έθνος Ανά-

δελφον». Και ακόμη ότι η εξωτερική πολιτική είναι η

τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού. Έτσι

λοιπόν η Ελληνο-Ισραηλινή συνεργασία φαντάζει και

είναι μονόδρομος για την πατρίδα. Ιδιαίτερα δε η

στρατιωτική συνεργασία και η «μυστική στρατιωτική

συμφωνία» των δύο χωρών είναι πλέον υπερπολύτιμη.

Οι εμπειρίες και η ανταλλαγή γνώσεων είναι απαραί-

τητες και ιδιαίτερα χρήσιμες για τις Ένοπλες δυνάμεις

και των δύο χωρών..  Και δεν είναι υπερβολή να

πούμε ότι, τόσο η Ισραηλινή, όσο και η Ελληνική πο-

λεμική αεροπορία είναι από τις  κορυφαίες παγκοσμίως,

οπότε φαντασθείτε τι μπορούν να κάνουν μαζί και

άριστα συνεργαζόμενες, το «μακρύ χέρι του Δαβίδ»

που είναι η IAF (Israel Air Forces)   και ο «γαλανόλευκος

αετός», η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, σε μελλοντική

απειλή. 

*Ο Ιωάννης Αθαν. Μπαλτζώης είναι πρώην ΑΚΑΝ Τελ

Αβιβ.

Το μακρύ χέρι του Δαβίδ 

και ο γαλανόλευκος αετός

Γράφει ο

IΩANNHΣ MΠAΛTZΩHΣ*

Αντιστράτηγος ε.α. 
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Εθνική άμυνα είναι η μεθοδευμένη οργάνωση, προ-

παρασκευή, εκ παίδευση και ετοιμότητα του εμψύχου

δυναμικού της χώρας, το οποίο με την χρήση των διατι-

θεμένων υλικών μέσων έχει σαν αποστολή να διαφυλάξει

την ακεραιότητά της από κάθε είδους επιβουλή ή διεκ-

δίκηση ή αφαίρεση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας

ή ακόμη και την ίδια την ύπαρξή της.

Και γιατί λέμε εθνική άμυνα και δεν λέμε απλά άμυνα,

όπως τώρα τελευταία στα ΜΜΕ αναφέρεται πχ το Υπουρ-

γείο Εθνικής Αμύνης σαν Υπουργείο Άμυνας σκέτο. Υπο-

θέτω, ότι αυτό είναι μία εσκεμμένη παράλει ψη, όπως

όλες οι παραλείψεις, που αφορούν σε εθνικούς συμβο-

λισμούς, όπως όλες οι προσθέσεις που αφορούν σε με-

τανεωτεριστικές τοποθετήσεις περί ανεκτικότητος, όπως

όλες οι αφαιρέσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις των

πολιτών προς την πατρίδα. Όπως όλοι οι πολλαπλασιασμοί

των ασημάντων θεμάτων, που προβάλλονται μέσω των

media. Όπως όλες οι διαιρέσεις, που σκοπεύουν σε επι-

μερισμό ευθυνών επί δικαίων και αδίκων, ώστε να μην

εντοπίζονται εύκολα οι βασικοί υπεύθυνοι αυτής της βε -

βαιωμένης κατάντιας. Όπως όλες γενικώς οι μαθηματικές

πράξεις που χρησιμεύουν στην κοινωνική μηχανική, η

οποία εξυπηρετεί εκείνους τους συστημικούς φορείς, οι

οποίοι εκμεταλλεύονται την όποια ενδοτικότητα, αδυναμία,

αδράνεια, αδιαφορία, απαιδευσία, αναξιότητα και ακόμη

μία χιλιάδα αξιομέμπτων ελαττωμάτων των μελών αυτής

της κοινωνίας. 

Όλα αυτά τα μαθηματικά που αναφέραμε δεν είναι

σκοτεινές υποθέσεις. Είναι καταστάσεις αισθητές. Εμ-

φανείς. Είναι η αποδόμηση κάθε εννοίας, που εγγυάται

την πληρότητα της εικόνας, της στιβαρότητας και της

ισχύος του έθνους.

Λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης για την Εθνική Άμυνα:

«δεν είναι τυχαίο, ότι η έννοια της άμυνας έχει συνδεθεί

με την έννοια του έθνους, αφού η άμυνα αναλαμβάνεται

και ασκείται κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας

για να διαφυλαχθούν τα ιερά και τα όσια, τα οποία συνι-

στούν το έθνος. Και αυτά είναι η πατρίδα, η θρησκεία, η

οικο γένεια, οι θεσμοί, η ελευθερία, η δημοκρατία, η παι-

δεία, ο πολιτισμός.

Η εθνική άμυνα απλώνεται και σκεπάζει όλα όσα εν-

σαρκώνει ο ιστορικός βίος του έθνους, η εθνική του

υπόσταση, η ταυτότητά του ως έθνους. Γι’ αυτό και η

άμυνα του έθνους, η εθνική του άμυνα, έχει μεν σαν

επίκεντρο και ως αιχμή το ένοπλο τμήμα της εθνικής

άμυνας, τις ένοπλες δυνάμεις αλλά επεκτείνεται και σε

μία ηθική και πνευμα τική άμυνα, η οποία περιβάλλει,

συμπληρώνει και εμπνέει την εθνική άμυνα. Διότι δεν

πολεμάς και δεν θυσιάζεις την ζωή σου για την πατρίδα

αν δεν πιστεύεις σε αξίες κι αν δεν εμπνέεσαι από

ιδανικά, αν δεν νοιάζεσαι για την ελευθερία της πατρίδας

σου, για την ζωή και αξιοπρέπεια των προσώ πων που

αγαπάς, για την δημοκρατία, τις παραδόσεις σου για την

θρησκεία που πιστεύεις, για την δική σου τιμή και την

τιμή όλων γύρω σου με την κοινή πατρίδα, την κοινή

κατα γω γή, την κοινή γλώσσα, την κοινή πίστη, την κοινή

ιστορία, τα κοινά ήθη και έθιμα, την κοινή νοοτροπία, τις

κοινές αξίες, τον κοινό πολιτισμό».

Όλα αυτά συνιστούν το προϊόν ελληνικής παιδείας και

της ελληνικής συνει δήσεως. Όλα αυτά στις ημέρες δια-

πλάσεως ημών των κάποτε παίδων και σήμερα πρεσβυ-

τέρων αποτελούσαν μία συνισταμένη και μία εδραιωμένη

αίσθηση των κοινών, των συλλογικών αρετών και των

πνευματικών τυπικών γνωρισμάτων των Ελλήνων, τα

οποία κατήυθυναν και την ελληνική ψυχή σε μία διακριτή

εθνική πορεία.

Αυτή άλλωστε η πορεία εξελαμβάνετο από όλους

ανεξαιρέτως τους Έλληνες και σαν η απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για να αυτοβοηθηθεί η Ελλάδα σε όλους τους

δύσκολους καιρούς της ιστορικής της διαδρομής. 

Αυτή θα έπρεπε να αποτελεί και το ζητούμενον της

εθνικής παιδείας, ώστε να εξασφαλίζεται με σιγουριά η

ελπίδα για την ουσιαστική εθνική άμυνα από οιαδήποτε

ξένη επιβουλή ή εκδηλωμένη προσβολή.

Η εθνική άμυνα με τις ένοπλες δυνάμεις είναι έκφραση

προτροπής προς τους πολίτες για υπεράσπιση της πα-

τρίδας με τα όπλα. Είναι η συνταγματική υποχρέωση

όλων των Ελλήνων.

Γνωρίζουμε, ότι σε όλες τις οργανωμένες και ευνο-

μούμενες χώρες, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν στην συ-

νείδηση των ανθρώπων τους μία χροιά ιδεαλισμού, διότι

η αποστολή τους είναι υψίστη. Είναι η διαφύλαξη της

ακεραιότητας της χώρας. Είναι η μέριμνα για την διατήρηση

του αλωβήτου των αξιών. 

Οι ένοπλες δυνάμεις προπαρασκευάζονται για πόλεμο.

Πόλεμος για τους πολεμιστές σημαίνει θάνατος. Όταν ο

πολεμιστής πεθαίνει για την πα τρίδα, την μάνα, την

αδελφή, για τους τάφους των προγόνων, τότε ο θάνατος

αυτός βραβεύεται με την αθανασία του. Ο πολεμιστής

είναι τετιμημένος. Έτσι θεωρείται σε όλες τις ευϋπόληπτες

και αξιοβίωτες πολιτείες.

Όπου οι ένοπλες δυνάμεις δεν χαίρουν της αναλόγου

εκτιμήσεως και όπως στην περίπτωση της Ελλάδος

όπου προσβάλλονται δια των ΜΜΕ με σκοπό να εξυπη-

ρετήσουν ξένα προς την Ελληνική ηθική αντίληψη και

συ ναίσθηση του πρέποντος συμφέροντα, τότε το μέλλον

της χώρας διαφαίνεται αβέβαιον. 

Ακόμη και αυτός ο άστοχος -πλην εξαπλούμενος- χα-

ρακτηρισμός, αυτή η λέξη «ένστολοι», που χρησιμοποιείται

κατά κόρον από τα media αλλά και από το μείζον των

υπευθύνων της διοικήσεως προσώπων, δηλώνει ύπο -

πτη προσπάθεια απαξιώσεως των στελεχών των ενόπλων

δυνάμεων, η οποία επιδρά αρνητικά στο υποσυνείδητο

της κοινωνίας. Κι όμως

οι ένοπλες δυνάμεις

είναι η ίδια η κοινωνία. 

Αυτή η υποτίμηση

της αξίας αλλά και της

αναγκαιότητος υπάρ-

ξεως των στρατιωτικών, αυτή

η έμμεση περιφρόνηση, που

επιχειρείται για να εκτραπούν

τα αγαθά αισθήματα του κοι-

νωνικού συνόλου απέναντι

στους στρατιωτικούς, οδηγεί

με βεβαιότητα στην αποδυνά-

μωση της εθνικής μας ισχύος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι

παράγων της εθνικής μας ισχύος -μεταξύ των άλλων

και ουσία καθοριστικότερος αυτών - είναι οι ένοπλες

δυνάμεις και γι’ αυτό τον λόγο δεν χρήζουν απαξιωτικής

προς αυτές συμ περιφοράς. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι η

ίδια η εθνική ισχύς, η οποία συνίσταται και συνοικοδομείται

μαζί με τους λοιπούς παράγοντες οι οποίοι είναι: Οι

Θεσμοί, η Ηγεσία, η Γεωγραφία, οι Φυσικοί Πόροι, η Βιο -

μη χανία, το Εμπόριο, η Θρησκεία, ο Πληθυσμός, η

Επιστήμη και Τεχνο λο γία, ο Εθ νι κός Χαρακτήρας, η Πολι-

τιστική Κληρονομιά, η Ομογένεια και η Οικονομία.

Αυτοί οι παράγοντες, όπως βλέπουμε και όπως η

κοινή λογική τους επεξεργάζεται μπορεί να μας αποδώσει

μία απόφανση του τύπου:
Εθνική ισχύς είναι το πλεονέκτημα επάνω στο οποίο

στηρίζεται μία χώρα για να δηλώσει το κατηγορηματικό

και αδιαμφισβήτητο «πα ρών» στα τεκταινόμενα της διε-

θνούς κοινότητος.

Με άλλα λόγια είναι η σεβαστή αποδοχή μιας εθνικής

οντότητας από το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και γε-

ωοικονομικό περιβάλλον. Παλαιό τερα είχε πει ο Θουκυ-

δίδης ότι «ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η

δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει

η αδυναμία του».

Για να γίνει πιστευτή η ισχύς σου στο διεθνές περιβάλ-

λον, απαιτείται να διαθέτεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτές οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι άρτια οργα-

νωμένες, να είναι μεθοδικά εκπαιδευμένες, να είναι

ενσυ νείδητα πειθαρχημένες, να είναι εξοπλιστικά εκ-

συγχρονισμένες, να είναι καλώς διοικούμενες και να

απολαμβάνουν της εκτιμήσεως και της αγάπης του

λαού. Και όλα αυτά τα «πρέπει» καί είναι καί σημαίνουν

συμβολή στο ηθικό όπως και στο υψηλό φρόνημα των

ενόπλων, ώστε οι ένοπλοι -γυναίκες και άνδρες- να

είναι σε θέση να εγγυώνται την ασφάλεια και την

ακεραιό τητα της χώρας.

Μία χώρα χωρίς ασφάλεια είναι ένας ελκυστικός πόλος

έλξεως όλων των αρπακτικών δυνάμεων. Και αρπακτικά

-στην περίπτωσή μας- είναι, όχι μόνον όλες ανεξαιρέτως

οι γειτονικές χώρες αλλά και άλλες σύμμαχες και μη πο-

λιτικές, οικο νομικές και θρησκευτικές «ύαινες», που μυ-

ρίζονται ηθικο-κοινωνικο-οικονομικώς κατασπαραγμένες

έμψυχες οντότητες.

Οι απειλές είναι έκδηλες. Είναι σχεδόν διατυπωμένες.

Είναι οι όμορες της Ελλάδος χώρες. Είναι οι οικονομικοί

σπεκουλαδόροι. Είναι οι θρησκευτικά κατηχούμενοι φα-

νατικοί.

Όλοι αυτοί και όλα αυτά είναι πόλεμος.

Σήμερα ίσως να μην έχουμε πολέμους της γνωστής

μορφής, με το θέατρο πολέμου και τις ζώνες επιχειρήσεων

στις παραμεθόριες περιοχές. Σήμερα διεξάγεται ένας

πόλεμος 4ης Γενεάς, όπου όλοι συμμετέχουμε. Σε όλη

την επικράτεια.

Όπου ο πόλεμος δείχνει ότι έχει υποστεί μετάλλαξη. 

Όπου η βία είναι οργανωμένη και υποστηρίζεται από

τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα με τα όσα

πλεονεκτήματά αυτά θεμελιώνουν τις λειτουρ γίες του

συγχρόνου κόσμου. 

Όπου το κράτος, που επιβουλεύεται τα αγαθά ενός

άλλου κράτους, το οποίο το υπολογίζει σαν ασθενικό,

δεν κηρύττει με τελεσίγραφα τον πόλεμο. Απλά τον

διεξάγει.

Τον διεξάγει με βία δια τρομοκρατών, μισθοφόρων,

δολιοφθορέων, εμπρη στών, βομβιστών, γενοκτόνων,

εθνοκαθαρτών, εκφοβιστών, παραβια στών εθνικού χώρου

(βλέπε τουρκικά

πλοία), χουλιγκά-

νων, οπλοφόρων

λη στών οι οποίοι

μάλιστα στην πα-

ρούσα περίοδο και

λόγω της παρατε-

ταμένης οικονομικής

κρίσεως στην Ελλά-

δα ενεργούν και σαν

ποινικά υποκείμενα

ληστεύοντας και δο-

λοφονώντας ηλι-

κιωμένους και ανήμ-

πορους ανθρώπους, θρησκευτικών φονταμενταλιστών,

οι οποίοι εκτός από τις στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις,

όπως γίνεται τώρα με τις επί πολλών κατευθύνσεων

προε λάσεις του ISIS, ενεργούν επίσης και με ασύμμετρες

προσβολές τύπου al Qaeda ή μπορεί να το δούμε κι

αυτό, όπως το έχουμε ιδεί -προς το παρόν- σε αμερικανική

κινηματογρα φική ταινία, δηλαδή την μετάδοση θανατη-

φόρου ιού από εθελοντές τζιχαντιστές για πρόκληση

πανδημίας κ.λπ. 

Μπορεί να κάνει πόλεμο και χωρίς εμφανή βία, με κα-

τάληξη δυσά ρεστη έως καταστροφική για την όποια

ανοργάνωτη και ανοχύρωτη εθνικο-οικονομικο-κοινω -

νικά χώρα/στόχο, όπου ο επιτιθέμενος είναι ένας επί -

βου λος αντίπαλος που χρησι μο ποιεί τον κυβερνοχώρο

και τα ηλεκτρονικά μέσα γενικότερα. Όπου χρησιμοποιεί

πρόθυμους αργυρώνητους πληροφοριοδότες μέσα από

τον φίλιο χώρο. Όπου ανταγωνίζεται αθέμιτα τον τουρι-

στικό, τον βιομηχανικό και τον εμπορικό παράγοντα.

Επίσης ο επίβουλος μπορεί να είναι ένας μεγαλομέτοχος

ωφελιμιστής. Να είναι ένας εκμεταλλευτής φυσικών

πόρων. Να είναι αγοραστής φθηνών ομολόγων και στη

συνέχεια νομικώς διεκδικητής αποπληρωμής ομολόγων

στο ακέραιον. Να είναι hacker αποκωδικοποιητής. Να

είναι traffickers σαρ κός παντοίων χρωμάτων. Να είναι

διακινητές ναρκωτικών. Να είναι διακι νητές λαθραίων

εμπορευμάτων. Να είναι διακινητές λαθρομεταναστών.

Να είναι οι επιβαλλόμενες δεσμεύσεις των διεθνών τρα-

πεζών. Να είναι τα ΜΜΕ, που χρηματοδοτούνται από

ύποπτες πηγές κ.λπ., κ.λπ.

Ωστόσο ουδείς αποκλείει πέραν του επισυμβαίνοντος

πολέμου 4ης Γενεάς, την εκδήλωση ενός πολέμου της

κλασσικής μορφής για να εκπλη ρώσει, παραδείγ μα τος

χάριν, το όνειρο της νέας μεγάλης οθωμανικής αυτο -

κρατορίας σαν Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη ή σαν

Τουρκία ως μεγάλη δύναμη, η σαν Τουρκία ως πυρηνική

δύναμη.

Για να γίνει η Τουρκία μια τέτοια δύναμη, θα πρέπει

πέραν της εκρη κτικής οικονομικής αναπτύξεως και δη-

Εθνική Άμυνα, Εθνική Ισχύς, Ένοπλες Δυνάμεις
Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου

Εθνική ισχύς είναι το πλεονέ-

κτημα επάνω στο οποίο στηρίζεται

μία χώρα για να δηλώσει το κα-

τηγορηματικό και αδιαμφισβήτητο

«πα ρών» στα τεκταινόμενα

της διεθνούς κοινότητος.

“ “
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μογραφικής μεγεθύνσεως να έχει και την δυνατότητα

προσβάσεως στους γειτονικούς φυσικούς πόρους για

εκ με τάλλευση των ενεργειακών και στρατηγικών ωφε-

λημάτων τους. Αυτό, εν τη πράξει, σημαίνει οικοδόμηση

ισχυροτέρων Τουρκικών ενόπλων δυνά μεων.

Και όπως διαπιστώνουμε, αυτό κάνει. Το οποίον για

εμάς σημαίνει, ότι οι φυσικοί μας πόροι πρέπει να εξα-

σφαλισθούν. Όπως και της Κύπρου, όπου ήδη άρχισε

στην εκεί ΑΟΖ η εκδήλωση επιθετικού τουρκικού ενδια -

φέροντος με εικαζόμενες προς το παρόν εξελίξεις.

Όλα αυτά υπαγορεύουν την επιτακτική ανάγκη υπάρ-

ξεως από την δική μας πλευρά τέτοιων δυνάμεων, ώστε

ο επίβουλος να αποτρέπεται στο να ονειρεύεται επανα-

σύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας με τους νέους

επιθετικούς προσδιορισμούς που προηγουμένως ανα-

φέραμε.

Όλοι οι Έλληνες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν

αυτή την απειλή. Όπως καθώς πιστεύω, την έχει συνει-

δητοποιήσει και η Ελληνική διοίκηση αλλά αποφεύγει

να δημιουργήσει κλίμα φόβου στον λαό για τους δικούς

της προφανείς λόγους. Ίσως κρατάει τον φόβο για τον

εαυτό της. 

Ωστόσο θα πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι πλέον η

εθνική μας κυ ριαρ χία έχει περιέλθει σε κατάσταση τυχο-

παιξίας, διακυβεύσεως, παρα τολ μίας, όπως είναι το στοι-

χηματίζειν. Τουτέστιν όπως λειτουργεί, ριπτάζε ται και

στριφογυρίζει ο τζόγος. Και πρέπει κάτι να κάνουμε γι’

αυτό.

Εμείς ο λαός ανησυχούμε. Ως εκ τούτου οφείλουμε

να εκφρά σουμε αυτή μας την ανησυχία, όταν βλέπουμε,

ότι η πατρίδα μας, δεν πατάει γερά στα πόδια της. Εμείς

ο λαός προσδοκούμε ένα αίσιον αύριο σε συλ λογικό

πλαίσιο και σε όλους τους τομείς. Όχι σε ατομικά ωφε-

λήματα, όπως ένιοι ενδιαφερόμενοι προσμένουν από

την πελατειακή πρακτική πολιτικών κομμάτων και τα

οποία ωφελήματα στην πλειονό τητά τους είναι μηδενικά

προϊόντα βαρύγδουπων εξαγγελιών και συνθημάτων. 

Εμείς ο λαός οφείλουμε να αναδεχθούμε τους όσους

παράγοντες υπη ρετούν την έννοια της εθνικής ισχύος.

Οφείλουμε να επαναπροσδιο ρίσου με έστω και με την

ορολογία της μετανεωτερικότητας τις όποιες αξίες εγ-

γυώνται την συνέχιση του Ελληνισμού. Την αγάπη προς

την πατρίδα. Την υπεύθυνη παιδεία. Την κοινωνική δι-

καιοσύνη. Την ηθική συμπεριφορά των κυβερνη τών

έναντι των ατόμων της δικής μας κοινωνίας και ταυτόχρονα

την συμ περιφορά συμφέροντος των ιδίων κυβερνητών

έναντι της διεθνούς κοινότη τος, η οποία διεθνής κοινότητα,

όπως κατ’ εξακολούθηση διαπιστώνεται, συμπεριφέρεται

προς εμάς κατά τον εξορθολογισμένα ανάλγητο και

συμφε ρον τολογικό τρόπο.

Όπως ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει, κορυφαίο

και ζωτικό πρόβλημα είναι η εθνική μας ασφάλεια και

άμυνα. Η ασφάλεια σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα

και την διεθνή πρακτική απαιτεί αμυντικές δαπάνες. Κάθε

περικοπή αμυντικής δαπάνης είναι και άνοιγμα μιας από

τις άπειρες δυστυχώς κερκόπορτες που υπάρχουν και

είναι αναγνωρίσιμες στην περί μετρο της Ελληνικής

αυλής. Επί πλέον υπάρχουν -ή κατά περίπτωση ανοί-

γουν- και άλλες κερκόπορτες μέσα στο σπίτι της Ελληνικής

πολιτείας, οι οποίες παρουσιάζουν περιπλοκές ως προς

τον εντοπισμό τους. 

Συνεπώς, το όποιο χρέος, που αποκρίνεται σε εξοπλι-

σμούς και τις απαι τούμενες στρατιωτικές δαπάνες πρέπει

να επαναθεωρηθεί. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και τα

Επιτελεία ελπίζω και πιστεύω ότι έχουν αρκετές προτάσεις

λύσεων επ’ αυτού.

Η επιβίωση της Ελλάδος εγγυοδοτείται μέσω της

υπεύθυνης λει τουργίας του εκπαιδευμένου πνεύματός

μας. Είναι στην δυνατότητα του καθενός μας, να βοηθήσει

την πατρίδα, ένας έκαστος από την δική του θέση,

όποιας κλίμακος και μεγέθους κι αν είναι αυτή. Περιττόν

είναι να αναφέρουμε, ότι αποφεύγουμε την παρελκυστική

ερμηνεία καθοδηγητών όσων ομάδων έχουν ειδικά συμ-

φέροντα καθώς και τις επί αποδόσει σειρήνες της

τετάρτης εξουσίας, τα ΜΜΕ. 

Αρκεί να αντιληφθούμε όλοι μας το ίδιο πράγμα ή πε-

ρίπου το όμοιο, δηλαδή την ανάγκη υπάρξεως ισχυρού

συστή ματος ασφαλείας και αμύνης και την έμπρακτο

απόδειξη προς την διεθνή κοινότητα, ότι η Ελλάδα

διαθέτει αδιαμφισβήτητη Εθνική Ισχύ. Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Πριν από μερικές ημέρες διάβασα μια

συγκλονιστική συνέντευξη του μου-

σικοσυνθέτη και διανοούμενου Μάνου Χατζιδάκι , που

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

της 09 Φεβρουαρίου 1989…

Ο αείμνηστος Μάνος είχε πει τότε εκτός των άλλων: 

«Εγώ δεν έχω καμιά ελπίδα για την χώρα μας, παρά

μόνο αν γίνει κάποιο θαύμα. Δεν πιστεύω ότι έχουμε σή-

μερα τη δύναμη να επιβιώσουμε σαν εθνική οντότητα…

…… Και μη ξεχνάμε ότι, οι μόνες στιγμές που σκεφτήκαμε

σοβαρά σαν έθνος , ήταν στις καταστροφές…».

Περίπου 26 χρόνια μετά , τα γεγονότα φαίνεται να δι-

καιώνουν τον μεγάλο Μάνο Χατζιδάκι.

Περίπου 26 χρόνια μετά , οι Έλληνες είναι αντιμέτωποι

με μια άνευ προηγουμένου κρίση και ζούνε μια περίοδο

με πολλά ανοικτά εθνικά και κοινωνικά θέματα, τα οποία

περνάνε σε δεύτερη μοίρα λόγω του οικονομικού προ-

βλήματος που μαστίζει την χώρα που γέννησε την δη-

μοκρατία.

Την δημοκρατία , η

οποία προϋποθέτει

την ελεύθερη διακί-

νηση ιδεών και η εύ-

ρυθμη λειτουργία του

δημοκρατικού πολι-

τεύματος επιτρέπει στους Έλ-

ληνες πολίτες να επιλέγουν

ελεύθερα τα πολιτικά κόμματα

που επιθυμούν.

Σεβαστές είναι οι θέσεις όλων

των κομμάτων όσον αφορά

στην οικονομική πολιτική που

ακολουθούν και τον τρόπο με

τον οποίο σχεδιάζουν να επι-

λύσουν τα προβλήματα του δημόσιου χρέους, του ελ-

λείμματος και της ανεργίας.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την προσέγγιση στα εθνικά

και στα κοινωνικά θέματα , η οποία πρέπει – σε κάθε πε-

ρίπτωση – να έχει ως γνώμονα το συμφέρον του έθνους,

την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα

της πατρίδας μας. 

Η βαρύτητα των θέσεων των κομμάτων είναι μεγαλύ-

τερη όταν αναφερόμαστε στα κόμματα εξουσίας.

Τα κόμματα εξουσίας λοιπόν , εκτός από τα άλλα προ-

βλήματα καλούνται να επιλύσουν και το πρόβλημα της

λαθρομετανάστευσης., δηλαδή της αθρόας (και όχι

αθώας) εισροής αλλοδαπών χωρίς άδεια στην ελληνική

επικράτεια.

Κάποιοι υποστηρίζουν την εκδοχή της αθώας εισροής

αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση όμως, σκεφτείτε τι θα γίνει στην

Ελλάδα σε μερικά χρόνια , όταν οι λαθρομετανάστες θα

είναι ίσοι ή και περισσότεροι από τους Έλληνες.

Προσωπικά εγώ δεν είμαι ρατσιστής, είμαι Έλληνας

που υποστηρίζει τους νόμιμους μετανάστες και πιστεύει

ότι για τους λαθρομετανάστες πρέπει να ακολουθηθεί

ενιαία πολιτική από την Ευρώπη, με δίκαιη κατανομή του

αριθμού των λαθρομεταναστών που θα νομιμοποιούνται

, αναλόγως του πληθυσμού του κάθε κράτους υποδοχής

και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

Θα είχε ενδιαφέρον αν οι υπέρμαχοι της νομιμοποίησης

όλων των λαθρομεταναστών , απαντούσαν ευθέως και

χωρίς υπεκφυγές στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Πώς σκέπτονται οι εραστές του πολυπολιτισμού να

αντιμετωπίσουν την επερχόμενη ισλαμική πλημμυρίδα

που θα κατακλύσει την χώρα μας; 

2. Αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η παρουσία κάποιων

εκατομμυρίων μουσουλμάνων στην χώρα μας και ότι θα

δημιουργηθούν μειονότητες που θα αποτελέσουν ωρο-

λογιακές βόμβες στα θεμέλια του Ελληνικού κράτους;

3.  Μπορούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς θα υποστεί

η ελληνική κοινωνία από την εισβολή εργατικών χεριών

που θα εργάζονται αντί «πινακίου φακής» στις θέσεις

που κάποτε είχαν οι Έλληνες;

4.  Μπορούν να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν θα ξεσπούν

βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες εθνικές μει-

ονότητες των μουσουλμάνων, τις οποίες χωρίζει αιώνιο

μίσος;

5.  Μπορούν να μας υποσχεθούν ότι δεν θα σφάζονται

μεταξύ τους οι Σουνίτες με τους Σιίτες ή με κάποια άλλη

από τις δεκάδες μουσουλμανικές σέχτες; Οι άνθρωποι

αυτοί δεν μπορούν “να τα βρουν” στις χώρες τους, θα

συμφιλιωθούν στην Ελλάδα;

6.  Μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί αν κάποιος

χριστιανός βάρβαρος ή κάποιος μουσουλμάνος προβο-

κάτορας, γράψει ένα αισχρό σύνθημα για τη μουσουλ-

μανική θρησκεία σε κάποιο χώρο λατρείας τους, ή φτιάξει

ένα σκίτσο του Μωάμεθ;  Δεν θα κηρυχθεί τζιχάντ (Ιερός

Πόλεμος) κατά των απίστων; Δεν θα καεί η μισή Ελλάδα; 

7. Μπορούν να φανταστούν σε ποιο βαθμό θα φτάσει

η εγκληματικότητα και η επακόλουθη ανασφάλεια των

Ελλήνων πολιτών; Σήμερα, σε σύνολο 7.900 φυλακι-

σμένων οι 5.000 είναι αλλοδαποί (εφημερίδα ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΑ / 16.11.14), στοιχείο που δείχνει καθαρά τις επι-

πτώσεις της ανεξέλεγκτης

εισόδου λαθρομετανα-

στών στη χώρα μας…

8.  Υπάρχει η βούληση

η χώρα αυτή να εξακο-

λουθήσει να λέγεται Ελ-

λάδα, ή έχει αποφασιστεί

να προκύψει ένα νέο μίγμα

κατοίκων σε έναν τόπο

που θα ονομάζεται π.χ.

Ελλαδιστάν, στον οποίο

οι σημερινοί Έλληνες

θα αποτελούν μειονό-

τητα; 

9.  Θεωρούν απίθανο

τον ακρωτηριασμό της σημερινής ελληνικής επικράτειας

ή την αυτονόμηση κάποιων τμημάτων της , αφού θα

υπάρχουν περιοχές όπου η πλειοψηφία των κατοίκων θα

είναι άλλης εθνικότητας;

Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Η

δημιουργία ισχυρής ισλαμικής μειονότητας στην Ελλάδα

μπορεί να οδηγήσει στην ειρηνική και αναίμακτη κατάληψή

της. Η απαίτηση για διευρυμένη αυτονομία και αργότερα

η διεκδίκηση  αυτοδιάθεσης , θα παρουσιαστεί ως

απόλυτα δικαιολογημένη  βάσει των αριθμών που θα

αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι μειοψηφία. 

Την ιστορία του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ την γνωρίζουμε όλοι

οι Έλληνες. Το κακό είναι ότι, την γνωρίζουν και όσοι

επιβουλεύονται την αγαπημένη μας πατρίδα.

Αφού λοιπόν με κάθε τρόπο προσπάθησαν αλλά δεν

κατάφεραν να εξαφανίσουν την Ελλάδα από τον παγκόσμιο

χάρτη, ίσως με τους λαθρομετανάστες να μπορέσουν

να πετύχουν τον ανίερο σκοπό τους: την ειρηνική

κατάληψη της Ελλάδας και την διάλυσή της εκ των

έσω…

Σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο που έχει ήδη αρχίσει να

εξελίσσεται είμαστε ακόμη πρωταγωνιστές αλλά, δυ-

στυχώς η Ελλάδα κινείται ανάμεσα στο περίπου και στο

πουθενά…

Απαιτείται εθνική ομοψυχία και εξορθολογισμός της

μεταναστευτικής πολιτικής με έναν και μόνο μείζονα

στόχο : την εθνική επιβίωση στα σημερινά φυσικά όρια

του Ελληνισμού. Κανείς δεν δικαιούται να αγαπάει τους

λαθρομετανάστες περισσότερο από τους Έλληνες και

επιπλέον όλοι οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τα δυνατά

μας  για να διαψεύσουμε τον Μάνο Χατζιδάκι !

Αγαπάς την Ελλάδα; Απόδειξη… 

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Γράφει ο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ
Σχης ε.α.

Απαιτείται εθνική ομοψυχία

και εξορθολογισμός της με-

ταναστευτικής πολιτικής με

έναν και μόνο μείζονα στόχο :

την εθνική επιβίωση στα

σημερινά φυσικά όρια του

Ελληνισμού. 

“ “
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Ημεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας τελεί-

ωσε, ο Ελληνικός λαός, με την σοφία

του, απεφάνθη. Η απόφασή του σοφή, παρ’

ουδενός αμφισβητείται. Με την σοφία του;

ΝΑΙ, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την σο-

φία αυτού του πελώριου λαού; ΝΑΙ πελώρι-

ου λαού. Διατηρεί επί 7000 χρόνια την πα-

τρίδα του, με αναλλοίωτα χαρακτηριστικά

και μόνο κακοπροαίρετα αδαείς, μπορούν

να αμφισβητήσουν την αξία του.

Ασφαλώς και κάνει λάθη, όμως μπορεί και

να τα διορθώνει και όταν αντιληφθεί κινδύ-

νους, συσπειρώνεται

προστατευτικά γύρω από

την πατρίδα του.

Οι πολιτικοί επιτελούν το

καθήκον τους, καθ’ υπαγό-

ρευσίν του, όμως το καρά-

βι το πάει αυτός, διαλέγον-

τας καπετάνιους, τους

οποίους αξιολογεί και αντικαθιστά κάθε φο-

ρά που κρίνει αυτός σκόπιμο. Καμία κριτική,

κανένα παράπονο, κανένας ψόγος για τις

αποφάσεις του!

Έτσι, κάποιοι χαίρονται γιατί νίκησαν, άλ-

λοι χαίρονται περισσότερο γιατί θα βολευ-

τούν, άλλοι τηρούν στάση αναμονής. Ανά-

μικτα, απόλυτα λογικά συναισθήματα. Άλ-

λοι, λυπούνται γιατί το κόμμα τους έχασε,

άλλοι έχασαν πόστα και λυπούνται περισ-

σότερο.

Το πολιτικό παιχνίδι, με τις γνωστές δια-

κυμάνσεις και παραλλαγές του...

Όμως εμένα με συνεκλόνισε γραφή, υπο-

γεγραμμένη από την κυρία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕ-

ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Τί μεγαλείο στις παρακάτω

γραμμές που αυτούσια παρατίθενται! Έτσι

η γραφή δεν φέρει την δική μου υπογραφή,

αλλά της κυρίας Αλεξάνδρας Στεφανοπού-

λου, που χωρίς να την γνωρίζω, την συγχαί-

ρω. Η γραφίδα της εκπέμπει ένα αισιόδοξο

μήνυμα και επισημαίνει πανανθρώπινες

αξίες. Βοηθά νικητές και ηττημένους, στον

λαμπρό αγώνα της πολιτικής και των πολιτι-

κών για την διατήρηση του αγαθού της Δη-

μοκρατίας μας, της δικής μας Δημοκρατίας.

Γράφει η κυρία Στεφανοπούλου:

«Ανεξάρτητα με το πολιτικό αποτέλεσμα,

κανένας δεν μπορεί να προβεί σε επεμβά-

σεις που θα στερήσουν από τους πολίτες,

τους ανεκτίμητους θησαυρούς που κατέ-

χουν.

Κανείς πολιτικός και καμμιά κυβέρνηση

δεν πρόκειται και δεν μπορεί να σταματήσει

το άρμα του ήλιου που ξεκινάει την αυγή,

ζεσταίνει τον πλανήτη επί εκατομμύρια

χρόνια, μας αναζωογονεί με τις ακτίνες του,

ωριμάζει τους καρπούς της γης και μας κα-

ληνυχτίζει το δειλινό με ένα φλογερό κόκκι-

νο φιλί, πριν βυθιστεί στη γραμμή του ορί-

ζοντα. Κανείς πολιτικός και καμμιά κυβέρνη-

ση δεν πρόκειται και δεν μπορεί να μας στε-

ρήσει τη θάλασσα, τις παραλίες, την άμμο

και τα βότσαλα, τις αχιβάδες και τα ψάρια.

Κανείς πολιτικός και καμμιά κυβέρνηση δεν

πρόκειται και δεν μπορεί να απαγορεύσει

στις μαργαρίτες να ανθίζουν την άνοιξη, στα

πουλιά να κελαηδούν και στα τζιτζίκια να

αποθεώνουν το καλοκαίρι. Κανείς πολιτικός

και καμμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται και δεν

μπορεί να μας στερήσει το φεγγάρι και τον

έναστρο ουρανό. Αυτοί οι θησαυροί είναι δι-

κοί μας.

Ίσως μερικοί φαντάζονται ότι έχουν την

δύναμη να αλλάξουν την Ευρώπη και τον

κόσμον όλο. Τα δώρα του Θεού όμως, δεν

μπορούν να τα πειράξουν. Θα είναι δικά μας

και δεν θα πληρώνουμε φόρο για να περπα-

τάμε στο δάσος, για να μυρίζουμε ένα λου-

λούδι, για να κολυμπάμε στη θάλασσα, για

να ερωτευόμαστε ένα βράδυ με πανσέλη-

νο.

Δεν μας παίρνει κανείς αυτούς τους θη-

σαυρούς που μας ανήκουν από την ημέρα

που γεννηθήκαμε μέχρι την ημέρα που θα

φύγουμε. Όλες οι άλλες καταστάσεις είναι

μικρής διάρκειας. Είναι κάτι σαν θύελλες

που ξεσπάνε απότομα, κάνουν τη ζημιά

τους και φεύγουν το ίδιο απότομα για να

διαλυθούν εντελώς λίγο πιο κάτω...».

Θαυμάστε το μεγαλείο αυτής της γραφί-

δας.
Β. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Mε τον μεγεθυντικό φακό

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ
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- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας

Αισιοδοξία...

Τη Δευτέρα, 29 Δεκ. 2014 και ώρα 10.00 πμ, πραγματοποιήθηκε

συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

(ΠΟΣ) με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (ΑΝΥΠΟΙΚ)

Χρήστο Σταϊκούρα.

Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργού,

συμμετείχαν από πλευράς Υπ. Οικονομικών εκτός από τον ίδιο,

ο Γεν. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Σπ.

Ντάνος, ο Διευθυντής του τμήματος Στρατιωτικών Συντάξεων

Μαρρές Αλκιβιάδης, η Τμηματάρχης της Α’ Συνταξιοδοτικής

Νομ/κής Εργασίας Μαρία Φραγκιά και ο ειδικός συνεργάτης

του Υπουργού. Από την Ομοσπονδία συμμετείχαν ο πρόεδρος

Ταξχος εα Βασ. Νικολόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος εα

Βασ. Παπαδόπουλος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αντγος

εα Δημ. Δημητρούλης και το μέλος του ΔΣ Ταξχος εα Αρ. Κρα-

νιδιώτης.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του ΑΝΥΠΟΙΚ

για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στην πράξη των δια-

τάξεων του Ν. 4307/2014, που περιλαμβάνει την τροπολογία

αναθεώρησης του μισθολογίου των στρατιωτικών και κατ’

επέκταση των συντάξεων αποστράτων. 

Αφορμή για την παρα-

πάνω συνάντηση, σύμ-

φωνα με τον ΑΝΥΠΟΙΚ,

αποτέλεσε το πλήθος

των τηλεφωνικών δια-

μαρτυριών που δέχτηκε,

ιδίως μετά την 22α Δεκ.

που καταβλήθηκαν οι συντάξεις

και των ανακοινώσεων που είδαν

το φως της δημοσιότητας, για τα

ποσά που καταβλήθηκαν στους

αποστράτους (αναδρομικά-μερική

μηνιαία διόρθωση).

Καταρχήν ο Πρόεδρος της ΠΟΣ

μετέφερε την έντονη δυσαρέσκεια

και την αγανάκτηση που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των

αποστράτων, λόγω του αρνητικού κλίματος και αποτελέσματος

που προέκυψε, ως συνέπεια της μη πλήρους εφαρμογής από

την Κυβέρνηση της απόφασης του ΣτΕ. Επισημάνθηκε ότι η

διαρροή στα ΜΜΕ, από «πηγές» του Υπ. Οικονομικών, των ακα-

θάριστων ποσών που φαίνονταν υψηλά, διαρροή η οποία κατά

την άποψη της Ομοσπονδίας είχε ως στόχο τον κοινωνικό αυ-

τοματισμό, έστρεψε τους πολίτες εναντίον των Στελεχών των

ΕΔ και ΣΑ, αλλά και δημιούργησε υπέρμετρες προσδοκίες

στους αποδέκτες των αναδρομικών, οι οποίοι βλέποντας στην

πράξη τα πραγματικά χαμηλά ποσά, στράφηκαν δικαίως κατά

του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ παρουσίασε με

στοιχεία στον ΑΝΥΠΟΙΚ, τα κυριότερα αποτελέσματα της εφαρ-

μογής του Ν. 4307/2014, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από

τους παρευρισκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΟΙΚ,

όπως παρακάτω:

Επήλθε μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί όχι στο

50% της διαφοράς των πληρωτέων ποσών μεταξύ Ιουλίου

2012 και Νοε. 2014, όπως υποστηρίζει το Υπ. Οικονομικών,

αλλά σε ποσοστό από 0 (μηδέν) μέχρι 28% της διαφοράς. Το

πρόβλημα όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται στην πράξη, εν-

τοπίζεται στο αλλοπρόσαλλο και «διεστραμμένο» σύστημα

μειώσεων, κυρίως στις περιπτώσεις νόμων που προβλέπουν

κλιμάκια με ποσοστά, όπου η κράτηση υπολογίζεται από το

πρώτο ευρώ κάθε φορά που αλλάζει το κλιμάκιο και όχι με το

ποσοστό που αναλογεί στο αντίστοιχο κλιμάκιο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων, που ανέρχεται

σε ποσοστό 91%, έλαβε μηνιαία διόρθωση από μηδέν μέχρι

48 ευρώ καθαρά, ενώ παρουσιάσθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο

απόστρατοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη (Β.Σ.) να λαμβάνουν

λιγότερα αναδρομικά από άλλους με μικρότερη Β.Σ.

Υπάρχουν πάνω από 1.500 συνταξιούχοι που δεν έλαβαν

αναδρομικά.

Το συνολικό ύψος των ΚΑΘΑΡΩΝ αναδρομικών, ελεύθερα

φόρων και κρατήσεων,

για 121.000 περίπου

συνταξιούχους, συνο-

λικά για 29 μήνες είναι

118,4 εκατ. ευρώ.

Πρότεινε μάλιστα η

ΠΟΣ συγκεκριμένες πα-

ρεμβάσεις που απαι-

τούνται, ώστε να επι-

τευχθεί ο εξορθολο-

γισμός και η απλοποί-

ηση του πλέγματος

των μειώσεων, για να

ελαχιστοποιηθούν οι

υπάρχουσες αδικίες, οι δε μειώσεις να γίνονται στο πλαίσιο

της αναλογικότητας, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα.

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ επεσήμανε στον

ΑΝΥΠΟΙΚ ότι η επίκληση του εγγράφου με αριθ. Γ1-1190/24-

09-2014 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. όσο και του κανονισμού ESA-95 (European

System of Accounts of the year 1995) από το Υπουργείο Οικο-

νομικών, κατά τη ψήφιση του Ν.4307/2014, με σκοπό να στη-

ριχθεί η μερική συμμόρφωση, τόσο στις αποφάσεις του ΣτΕ

για τα Στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, όσο και στην αντίστοιχη απόφαση

υπ’ αριθ. 88/2013 του, κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος,

Ειδικού Δικαστηρίου, ήταν τουλάχιστον άστοχη, καθόσον, ο

ESA-95 λειτουργεί ως «πλαίσιο» και όχι ως απαρέγκλιτος νόμος.

Αποτελεί τουλάχιστον έκπληξη η πλήρης συμμόρφωση του

Υπ. Οικονομικών σε ένα «κανονιστικό πλαίσιο», όπως ο ESA-95

και σε μια ανεξάρτητη αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και όχι σε μια αμετάκλητη

απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου

της χώρας (ΣτΕ). Επομένως υπάρχει η δυνατότητα πλήρους

εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ και προτάθηκε συγκεκριμένη

διαδικασία υλοποίησης.

Άλλα θέματα που έθεσε η ΠΟΣ κατά την συνάντηση ήταν :

Οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τυπικά για όλους τους συνταξι-

ούχους, αλλά στην ουσία πλήττουν κυρίως τους αποστράτους,

όπως η ύπαρξη ηλικιακών κριτηρίων και το εργασιακό πλαίσιο

μισθωτών.

Το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης Ταξιάρχων.

Η κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη, που υπολογίζεται

επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης και όχι

επί του ποσού που απομένει μετά τις μειώσεις, όπως συνέβαινε

μέχρι τον Οκτ. 2013.

Ο συνυπολογισμός του ΕΚΟΕΜΣ στις συντάξεις.

Ο Υπουργός άκουσε τις απόψεις και τις προτάσεις της ΠΟΣ,

για κάποιες από τις οποίες θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια

επανεξέτασης, πλην όμως δήλωσε ότι λόγω των πολιτικών

εξελίξεων δεν δύναται να αναλάβει στη συγκεκριμένη περίοδο

οποιαδήποτε δέσμευση. Επίσης επικαλέσθηκε την υπάρχουσα

δημοσιονομική κατάσταση και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν.

Τέλος μας ενημέρωσε για σχέδιο νόμου, που όμως δεν κατα-

τέθηκε στη Βουλή και περιελάμβανε συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

που αφορούσαν μεταξύ άλλων, στην επέκταση σε όλο το

προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ του χρόνου υπηρεσίας μέχρι 5 έτη

που λογίζεται στο διπλάσιο, στον υπολογισμό εξαμήνων υπο-

βρύχιων καταστροφέων στελεχών ΕΔ και ΣΑ, στην τροποποίηση

των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 το Ν.3865/2010 (θεμελίωση

συνταξιοδοτικού δικαιώματος), στην επιστροφή ασφαλιστικών

εισφορών των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, που είχαν καταβληθεί

και στα Μετοχικά Ταμεία κλπ.

Η Ομοσπονδία έχει την άποψη ότι, έστω και αν η παραπάνω

συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε ανα-

μενόταν, εν τούτοις κατέδειξε στον ΑΝΥΠΟΙΚ και στους υπηρε-

σιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών με σαφήνεια

και επιχειρήματα τα δυσμενή αποτελέσματα της εφαρμογής

του νόμου για την αναπροσαρμογή των μισθών και συντάξεων,

αλλά και την, κατά την άποψή της, αιτία που οδήγησε στην

υπόψη κατάσταση. Πρότεινε μάλιστα συγκεκριμένη διαδικασία

αντιμετώπισης των προβλημάτων (υπολογισμό των ποσοστών

εντός του κλιμακίου, κατάργηση ηλικιακών κριτηρίων κλπ). Η

ΠΟΣ θα συνεχίσει, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου, να προσπαθεί

και να εργάζεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των

Μελών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ταξχος εα Ταξχος εα

Συνάντηση της ΠΟΣ με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών

Χρήστο Σταϊκούρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 52

Ο Υπουργός άκουσε τις απόψεις και τις

προτάσεις της ΠΟΣ, για κάποιες από τις

οποίες θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια

επανεξέτασης, πλην όμως δήλωσε ότι λόγω

των πολιτικών εξελίξεων δεν δύ-

ναται να αναλάβει στη συγκεκριμένη

περίοδο οποιαδήποτε δέσμευση.

“ “
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Μικρά ενδιαφέροντα

Ιδιαίτερη Διάκριση
Ο υιός του Ανχη (ΦΜΧ) ε.α Καμπά Ηλία, επίατρος Λάμπρος Καμπάς Κυτταρόλογος,

που υπηρετεί στ 424 ΓΣΝΕ, μετά τη νόμιμη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το Διδακτορικό Δίπλωμα όπως ορίζει ο

νόμος κρίθηκε άξιος του Διπλώματος αυτού με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» και αναγορεύτηκε

Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής.

Θερμά Συγχαρητήρια

Οι γονείς του Ηλίας- Βασιλική

Ευχαριστήρια επιστολή
Για την υποδειγματική αντιμετώπιση, πέραν της έννοιας της καλώς εννοούμενης

άσκησης των καθηκόντων, καθώς και για την άριστη ιατρική περίθαλψη του συζύγου

μου, Συνταγματάρχη ε.α. Θεοφάνη Τιμιάδη, ο οποίος έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο,

νοσηλεύθηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στη συνέχεια στη Νευροχει-

ρουργική κλινική του 424 ΓΣΝΑ, από 28/9/14 έως 19/12/14, οπότε και απεβίωσε,

αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το Διευθυντή του 424 ΓΣΝΑ, Ταξίαρχο κ.

Μιχαήλ Τσελεντάκη, το Διευθυντή της Νευροχειρουργικής κλινικής, Αρχίατρο κ.

Απόστολο Μαντελή, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου,

το οποίο αγόγγυστα κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποσοβήσει το

μοιραίο. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχίατρο κ. Πέτρο Τούλιο, για την

επαγγελματική ευσυνειδησία του, την απαράμιλλη υπομονή και επιμονή του, το

ανιδιοτελές ενδιαφέρον για το σύζυγο μου, καθώς και για την αμέριστη συμπαράσταση

στο πρόσωπο μου. Τους εύχομαι ολόψυχα να είναι πάντα καλά, για να συνεχίζουν το

εξαίρετο και Θεάρεστο έργο τους και να συμβάλουν στην αποκατάσταση της υγείας

των συνανθρώπων μας.

Με τιμή,

Αικατερίνη χήρα Θεοφάνη Τιμιάδη

Ευχαριστήριο
Ο Σχης ε.α. Κουλούρης Αναστάσιος και η σύζυγός του Ελένη ευχαριστούν τον Δντή

και Επιμελητές της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν.Α. καθώς και το Νο-

σηλευτικό Προσωπικό της Β’ Χειρ/κής Κλινικής, για την άψογη και υποδειγματική λει-

τουργία της, στο σοβαρό πρόβλημα υγείας της συζύγου μου, που αντιμετωπίστηκε

επιτυχώς, κατόπιν χειρ/κής επέμβασης.

Ευχαριστήριο
προς το ΝΙΜΤΣ

Την 18 Δεκ. 2014 η σύζυγος Γεωργία Βλατάκη εισήλθε βαρειά ασθενής εις το Ορθοπαιδικόν

τμήμα της παλαιάς πτέρυγος του ΝΙΜΤΣ. Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεσο και εξαίρετο

εξυπηρέτηση από όλο το προσωπικό. Οι ιατροί με πλήρη επιστημονική κατάρτιση, ευγένεια

και προθυμία, το νοσηλευτικό προσωπικό με ευγένεια και καλωσύνη. Παρέμεινα 5 μερόνυχτα

και διεπίστωσα την ίδια προθυμία και τη νύχτα. Τώρα λόγω απροβλεπων επιπλοκών, παραμέ-

νει επί 10ήμερον εις την εντατική. Και εδώ διεπίστωσα άψογον λειτουργία και ανθρωπιά.

Κύριοι, σας συγχαίρω εκ βάθους καρδίας για την εξαίρετο λειτουργία του ΝΙΜΤΣ. Αναφέρω

ότι έζησα προσωπικά ο ίδιος. Το ΝΙΜΤΣ, ένας στρατ. οργανισμός λειτουργεί άψογα, αθόρυβα,

χωρίς προβολή και δημοσιότητα, με το προσωπικό αφοσιωμένο στο καθήκον και στις ανθρώ-

πινες αξίες.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξ/κών ΤΧΣ

δια την άμεσο προσφορά 4 φιαλών αίματος για την σύζυγό μου. Ιδιαιτέρως τον Στρατηγό

Τσιμπερδώνη Ιερεμία και τον Συν/ρχη Πασβάντη Ιωάννη τον οποίον ιδιαιτέρως συγχαίρω για

την εργατικότητά του και την ανθρώπινη προσφορά του.

Μετά τιμής

Ταξίαρχος ε.α. Συμεών Βλατάκης

Συγχαρητήρια
Αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΑΑΣ Στρατηγέ Βαγγέλη Δανιά,

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογή σου στην Προεδρία

της Ε.Α.Α.Σ., ευχόμενος καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που επωμίζεσαι.

Παρακαλώ να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι της ΕΑΑΣ και οι οικογένειές τους, ότι

όπως ίσχυε και ανέκαθεν, στο Μικροβιολογικό Κέντρο MICRO-CHECK που διευθύνω στην

Αγία Παρασκευή, θα συνεχίσουν να ΜΗΝ πληρώνουν συμμετοχή του 15% για ΠΕΔΥ που

θεσμοθέτησε άδικα και παράλογα το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Ιωάννης Κ. Τσολάκης

Υποστράτηγος Ιατρός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΜΘ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Υποστράτηγο ε.α.

Κύριο Ευάγγελο Δανιά

Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΑΑΣ

Κύριε Πρόεδρε

Επιτρέψτε μας να σας υποβάλλουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, για τις ενέργειες

και την βοήθειά σας, για την νομοθετική ρύθμιση από την πολιτεία, της δυνατότητας

λήψεως εφάπαξ για μερίδα συναδέλφων μας.

Παρακαλείσθε όπως μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και τις ευχές μας σε όλο το

Δ.Σ. της ΕΑΑΣ.

Ευχόμεθα Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.

Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτου Δημήτριος Χαράλαμπος Καραγιάννης

Ανθστής ε.α. Ανθστής ε.α.

Την Τετάρτη 21/1/2015 έγιναν αρχαι-

ρεσίες και στη συνέχεια συγκροτήθηκαν

τα όργανα του Συνδέσμου ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

-Πρόεδρος Ταξχος (ΠΖ) Τσανάκας 

Χαράλαμπος

-Αντιπρόεδρος Αντγος (ΠΒ) 

Μπακόπουλος Παναγιώτης

-Ταμίας Υπτγος (ΜΧ) Ζάγκλης 

Παναγιώτης

-Γραμματέας Υπτγος (ΕΜ) Σταμάτης

Αλέξανδρος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος Υπτγος (ΤΘ) Παπαδογεωρ-

γόπουλος Χρήστος

-Μέλος Υπτγος (ΤΧ) Καραγκούνης 

Μόσχος

Μέλος Ταξχος (ΠΒ) Σταφυλάς Φώτιος

Επικοινωνίες

FAX 210-5226351

Τηλέφωνα Προέδρου Δ.Σ. 210-6850738

και 2110-122535

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί

ομαδικός παραθερισμός στη Μαδρίτη

από 1 έως 5 Μαΐου 2015 (5 ημέρες).

Η συμμετοχή δεν θα ξεπερνάει τα τριάντα

(30) άτομα, ενώ κόστος παραθερισμού και

έξοδα μετακίνησης καλύπτονται εξ ολο-

κλήρου, από συμμετέχοντες.

Η διαμονή θα γίνει σε ξενοδοχείο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α. Διαμονή με ημιδιατροφή τέσσερις (4)

νύχτες, πέντε (5) ημέρες στη Μαδρίτη.

β. Ξεναγήσεις στη Μαδρίτη με Ελληνό-

φωνο ξεναγό, συμπεριλαμβανομένων εισι-

τηρίων στους χώρους ξεναγήσεων.

γ. Μονοήμερη εκδρομή με ξενάγηση στο

Tολέδο.

δ. Μεταφορά από και προς το αεροδρό-

μιο.

Ενδεικτική τιμή προγράμματος:

α. Κόστος συμμετοχής ανά άτομο 240

ευρώ (δίκλινο δωμάτιο), ενώ δεν υπάρχει

δυνατότητα τετράκλινων δωματίων.

β. Η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου θα

καθοριστεί ανάλογα με τους συμμετέχοντες.

Διευκρινίζεται ότι τα τέλη ακύρωσης καθο-

ρίζονται ανάλογα με την ημερομηνία ακύ-

ρωσης:

(1) Για τα εισιτήρια από την Αεροπορική

εταιρεία.

(2) Για το πρόγραμμα από τη χώρα υπο-

δοχής (Ισπανία).

γ. Μειωμένο κόστος συμμετοχής για παιδιά

σε τρίκλινο δωμάτιο.

Αιτήσεις ενδιαφερομένων να πρωτοκολ-

ληθούν και υποβληθούν, ατομικά από τους

ίδιους στο ΓΕΕΘΑ/Β1/CLIMS με προσωπική

αναφορά στο Φαξ 210 6575167 για εξα-

σφάλιση κράτησης και υπηρεσιακά για λό-

γους αρχειοθέτησης. Μοναδικό κριτήριο επι-

λογής προσωπικού είναι η ημερομηνία και

ώρα άφιξης αναφοράς μέσω Fax στο

ΓΕΕΘΑ/Β1/Γρ. Παραθερισμού Ε.Δ.

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ίδιες προ-

ϋποθέσεις συμμετοχής όλου του προσωπι-

κού, η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα είναι

η 20η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00 ενώ

πριν από αυτή δεν θα γίνεται δεκτή καμία

αίτηση.

Με τη συμπλήρωση των τριάντα (30)

ατόμων, οι επόμενες αιτήσεις θα λογίζονται

εφεδρικές, ενώ οι συμμετέχοντες θα ενη-

μερωθούν τηλεφωνικά για τις λεπτομέρει-

ες.

Το πρόγραμμα και οι πληροφορίες θέματος

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ

(www.geetha.mil.gr) στο τέλος της κεντρικής

σελίδας με το λογότυπο CLIMS.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΠΒ-ΕΥ) Γεώργιος

Κουλμανδάς, επιτελής ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2, 347Β,

τηλ.: 210-6553171.

Φθηνές διακοπές στη Μαδρίτη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΣ 1958 Σ.Σ.Ε.
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνδέσμου Απο-

στράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων                                                                                                                                                                                                   

Προσκαλεί     

τα μέλη του Συνδέσμου στην από το Καταστα-

τικό προβλεπόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συ-

νέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 14

Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Παπάγου (ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.) οδός Ελευ-

θερίου Βενιζέλου 1 που ευγενώς μας

παραχωρήθηκε από τον Δήμο Παπάγου-Χο-

λαργού, με  τα παρακάτω θέματα ημερησίας

διατάξεως:

1.Χαιρετισμός και Απολογισμός δραστηριο-

τήτων από τον Πρόεδρο  του Δ.Σ.                                                                                   

2.Οικονομικός Απολογισμός, Προϋπολογισμός

νέας περιόδου από Ταμία.                                                                                     

3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής απαλλαγή

του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

4. Συζήτηση προτάσεων μελών του Συνδέ-

σμου.

5.Κοπή Βασιλόπιτας για το νέο έτος.

Μετά το πέρας της συνέλευσης θα  ακο-

λουθήσει μικρή δεξίωση.

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται και στους

συναδέλφους Διαβιβαστές που δεν είναι μέλη

του Συνδέσμου και τους παρακαλούμε να

προσέλθουν στη συνάντησή μας, όπου θα

έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν την επι-

κοινωνία με πολλούς συναδέλφους που συ-

νυπηρέτησαν στη διάρκεια της ενεργού

υπηρεσίας.
Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Σπυρίδων Κουρκούμπας

Υποστράτηγος ε.α.  

Ο Γεν. Γραμματέας Σάββας  Αργουζής

Ταξίαρχος ε.α.

Αθήνα,  14 Ιαν.  2015

Σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης

Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ), συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) των Μελών της, στη  Λέσχη

Αξιωματικών Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  άνω

αίθουσα συνεδρίων, την Κυριακή 22 Φεβρουα-

ρίου 2015 και ώρα 11.00, με τα παρακάτω

θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Διοικητικός απολογισμός-Πεπραγμένα.

Β.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή

Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου έτους.

Γ.Προτάσεις-Προγραμματισμός δραστηριο-

τήτων έτους 2015.

Δ.Λοιπά θέματα που θα προταθούν έγκαι-

ρα.

Ε. Ενημέρωση για θέματα ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-

ΑΟΟΑ-Μισθολογίου και συντάξεων, καθώς επί-

σης και για δραστηριότητες ΠΟΣ. 

Στ. Κοπή βασιλόπιτας

Η Αεροπορία Στρατού που υπηρετήσαμε,

πιστέψαμε, αγαπήσαμε, μας έδωσε συγκινήσεις

και δημιούργησε φίλους, εξακολουθεί να

υπάρχει στις καρδιές μας και την αναβιώνουμε

κάθε φορά που συναντιόμαστε. Η συμμετοχή

στις εκδηλώσεις της ΛΑΣ όσων υπηρέτησαν

στην Αεροπορία Στρατού, ενισχύει τους δε-

σμούς μας, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολές

συγκυρίες, διότι ενωμένοι γινόμαστε πιο δυ-

νατοί.   

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ όλους με χαρά, τόσο τα

Μέλη μας, όσο και το συνάδελφο που δεν

έχει εγγραφεί ακόμα, για να γίνει Μέλος της

ΛΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΣ εύχεται

Ευλογημένη Καλή Χρονιά, 

με υγεία και αισιοδοξία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

6972717990,  WIND:*779900

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

      Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Νικολόπουλος Βασ.   Παρασκευόπουλος Αν.

        Ταξχος εα                      Ανχης εα 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκοψαν πίτα και βράβευσαν οι Απόστρατοι 

Αξιωματικοί του Τεχνικού Σώματος Στρατού.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Την 11 Ιανουαρίου 2015 πραγματο-

ποιήθηκε στη ΛΑΦΛάρισας η κοπή

της βασιλόπιτας του Παραρτήματος

Σ.Α.Α.ΤΧ.Σ Περιφέρειας Θεσσαλίας και

η βράβευση διακριθέντων ε.ε στελεχών,

τέκνων ε.ε και ε.α αυτών,καθώς επίσης

μελών και φίλων αιμοδοτών του Τεχνι-

κού Σώματος Στρατού. Την πίτα που

έκοψαν ο πρόεδρος του συνδέσμου

Υπτγος ε.α κος Ιερεμίας Τσιμπερδώνης

και ο πρόεδρος του Παραρτήματος Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας Ανχης ε.α κος Θε-

οδόσιος Καραβίδας,  ευλόγησε ο Πα-

νοσιολογιότατος  Νεόφυτος Μαχός, ως εκ-

πρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπο-

λίτου Λαρίσης κ' Τυρνάβου κ.κ Ιγνατίου.

Τυχεροί της εκδήλωσης η  Εκκλησία  και ο

Υπλγός(ΤΧ) ε.ε  κος Αθανάσιος  Αδαμόπουλος

του 304 ΠΕΒ.

Την εκδήλωση τίμησαν και λάμπριναν

με την παρουσία τους ο κος Διοικητής  της

1ης Στρατιάς  Αντγος Βασίλειος Τελλίδης,ο

οποίος και βράβευσε τον Ανχη(ΤΧ) κο Μπάρμ-

πα Απόστολο.

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος της

Ε.Α.Α.Σ  Λάρισας  Αντγος  ε.α  κος  Τσιρώνη

Σπυρίδων, οι Υπτγοι ε.α κ.κ Ντζιαχρήστος

Δημήτριος και Τσιαμούρας Βασίλειος, οι

Τξχοι ε.α κ.κ Δερμετζόγλου Ευστάθιος, Τσι-

ουρβόπουλος Δημήτριος και Ρόμπολας  Σω-

τήριος, ο Διοικητής του 307 ΤΣΥΑΥ Σχης(ΤΧ)

κος Τοσιλιάνης Γεώργιος και όλα σχεδόν

τα μέλη του Παραρτήματος του συνδέσμου

μας,οι οποίοι και βράβευσαν διακριθέντα

ε.ε στελέχη,φοιτητές μεταπτυχιακών σπου-

δών, εισαχθέντων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,

αριστεύσαντες μαθητές στο λύκειο και αι-

μοδότες. Η όλη τελετή έκλεισε με ευχές

και ζωγραφισμένη τη χαρά στα πρόσωπα

όλων,καταδεικνύοντας ότι σήμερα έχουμε

μεγαλύτερη από ποτέ ανάγκη,για τη σύσφιξη

των σχέσεων ε.ε και ε.α συναδέλφων.Ο

πρόεδρός και τα μέλη του τοπικού διοικη-

τικού συμβουλίου, του Παραρτήματος του

Σ.Α.Α.ΤΧ.Σ Περιφέρειας Θεσσαλίας ,σας ευ-

χαριστούν θερμά και σας εύχονται και πάλι

Καλή Χρονιά

(Για ακόμα μια χρονιά την φωτογραφική

επιμέλεια είχε ο Ανχης ε.α  Κων/νος  Μυ-

γδανάλευρος τον οποίο και ευχαριστούμε

θερμά!!!)

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συν-

δέσμου μας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

8 Φεβρουαρίου 2015 από ώρας 10.30 π.μ.

στην Λ.Α.Ε.Δ. (Λέσχη Ρηγίλλης), με τα κάτωθι

θέματα:

α) Διοικητικός Απολογισμός Πεπραγμένων.

β) Οικονομικός Ετήσιος Απολογισμός.

γ) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί δια-

φόρων θεμάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο.

(Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση, να

γίνουν γνωστά στον Πρόεδρο Νικολόπουλο

Νικόλαο και τον Γενικό Γραμματέα Καβρουλά-

κη Αρτέμιο, μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2015).

Αγαπητοί συνάδελφοι και Φίλοι,

Έχουμε γράψει και άλλη φορά, ότι εμείς οι

παλαιότεροι πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Σύν-

δεσμός μας είναι απαραίτητος, είναι χρήσι-

μος... δεν έχει δικαίωμα να διαλυθεί, διότι αν-

τιπροσωπεύει και εκπροσωπεί ό,τι ωραίο

υπάρχει, για να μας κάνει να αναλογιζόμαστε

με νοσταλγία, μνήμες πολλές, χαρές και λύ-

πτες και να διατηρούμαστε ζωντανοί και ακ-

μαίοι.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών

ΣΕΜ εκπροσωπεί όλους τους Αξιωματικούς

του ΣΕΜ, παλαιούς και νέους. Είναι η ζωντανή

ιστορία του Σώματος, είναι ένας μικρόκοσμος

μέσα στον οποίο κινούμαστε όλοι μας, απ’ αρ-

χής μέχρι τέλους. Αν σταματήσει τη λειτουρ-

γία του, χάνεται όλη η ιστορία του Σώματος.

Περιμένουμε, λοιπόν, όλους τους νέους

αποστράτους του ΣΕΜ, να συμμετέχουν στην

Γενική Συνέλευσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Νικ. Νικολόπουλος Αρτ.Καβρουλάκης 

Αντγος ε.α. Υπτος ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 από

ώρα 20.30 μ.μ., ο Σύνδεσμος Αποστράτων

Αξιωματικών Σώματος Εφοδιασμού Μεταφο-

ρών «Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ», οργανώνει την Ετήσια Χο-

ροεσπερίδα του στην Αίθουσα Τιμών της Λέ-

σχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)

για το έτος 2015.

Η όλη εκδήλωση θα συνδυασθεί με την κο-

πή της Βασιλόπιτας.

Το μενού θα είναι πλούσιο.

Τιμή: 20 € κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ποτών κατά βούληση και μουσική με

πλούσιο πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Φεβρουαρί-

ου 2015, στους κάτωθι:

• Γενικό Γραμματέα: Καβρουλάκη Αρτέμιο

(τηλ. 210-7519616)

• Αντιπρόεδρο: Χαρωνίτη Σωτήριο (τηλ.

210-2586595)

• Ταμία: Σαπουντζή Αθανάσιο (τηλ. 210-

9939071)

• Έφορο: Γράβαλο Γεώργιο (τηλ. 210-

7249010)

Παραλαβή προσκλήσεων από το χώρο

προς της εισόδου στην αίθουσα της Χοροε-

σπερίδας.

Για την συγκρότηση παρέας υπόψη ότι τα

τραπέζια είναι δέκα (10) ατόμων.

Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας, μαζί

με συγγενείς και φίλους σας.

Ο τυχερός της βραδιάς θα τύχει συμβολικού

δώρου.

Οι προσκεκλημένοι μας μπορούν να παρα-

λάβουν κουπόνι για παρκάρισμα στο POLIS-

PARK με καταβολή του ½ της τιμής.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2014 και

ώρα 11.00, θα τελεσθεί, με μέριμνα της

ΜΦΑΤ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

(Στρατιωτικό Κοιμητήριο), επιμνημόσυνη

δέηση «Υπέρ των Πεσόντων Αξιωματικών

και Οπλιτών στους Αγώνες του Έθνους».

Ο Διοικητής ΜΦΑΤ

Κωνσταντίνος Λούσιος

Τχης (ΠΖ)

MONAΔΑΣ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού προσκαλεί τα μέλη

του στην Τελετή κοπής της βασιλόπιτας για το Νέο έτος, την Τρίτη 17 Φεβ. 2015 και ώρα

11:00 στη ΛΑΕΔ (Ρηγίλλης 1).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΣΙΚΑΣ

Υπτγος  ε.α. Ταξχος ε.α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΟΣΜΑΕΣ

Αμφιθεατρικό εμβαδόν 1110 τμ Οικόδ. τετρ. 13 αριθ. οικ. 19

Τιμή Συζητήσιμη. Πληροφορίες: Τηλ. 2351039576

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Εκτάσεως 1046 τ.μ. οικοδ. τετρ. 68, αρ. οικ. 10, επί της παραλιακής

οδού προς ΘΕΟΛΟΓΟΝ, εις την περιοχή κτίσματος ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ.

Πληροφορίες εις το τηλέφωνο: 210-6725166

***

ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ

ΜSc Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Συμβουλευτική Οικογένειας - Ομαδικές Συναντήσεις -

Ατομικές Συνεδρίες - Ψυχοπαιδαγωγική Στήριξη

Μεραρχίας 61, Σέρρες   2ος όροφος (κατόπιν ραντεβού)

Τηλ. 2321120781/6932583254

www.ilianal.blogspot.gr

***

ΑΝΤΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.

(κόρη υποστρατήγου ε.α.)

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μελέτες - ανακαινίσεις - εσωτερικές διαρρυθμίσεις

Επιβλέψεις - Βεβαιώσεις νομιμότητας

Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση 

πιστοποιητικών) ενεργειακής απόδοσης) Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Χαλάνδρι Ν. Αττικής

Τηλ. 2106825317, κιν. 6932521291 e-mail: a-g@otenet.gr

***
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΑΠΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικές τιμές για συναδέλφους, απόλυτα προσιτές.

Στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Μεσογείων 256, 2ος όροφος , Τ.Κ. 15561 Χολαργός

Τηλ. 210 6521223 - 210 6536261

***

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΡΙΟΥ

(Νύφη Συνταγματάρχου (ΤΧ)
Φοροτέχνης - Λογιστής

Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Φοροτεχνικές - Λογιστικές - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αραβαντινού 12 και Κολοκοτρώνη Ξυλόκαστρο

Τηλ. 2743096339

***

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ»

Ο ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου, υιός Ταξιάρχου ε.α., 

Χημικός μηχανικός, διευθύνει φροντιστήριο του ομίλου

«Πουκαμισάς» στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Ελ. Βενιζέλου και Αγίων Πάντων 80 (1ος όροφος)

Τηλ. 210-9595995, κιν. 6974075444 Φαξ: 210-9595935

e-mail: Kallithea@poukamisas.gr

***

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, φροντιστηριακή πείρα και με-

ταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, σε μαθη-

τές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και σε μαθητές με Μα-

θησιακές Δυσκολίες.

• Τιμές Προσιτές

• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 697 59 32 700

ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (κόρη συναδέλφου)

***

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

με πολυετή φροντιστηριακή πείρα

(υιός ταξιάρχου ε.α.)

Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

ιδιαίτερα ή σε group 2-3 μαθητών

σε Χολαργό - Παπάγου και κοντινές περιοχές.

Τιμές χαμηλές σε παιδιά και εγγόνια Στρατιωτικών.

Τηλ. 6976643489 - 2106536208

***

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημίου Αθηνών, σύζυγος αξιωματικού, 

Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με πολυετή πείρα, 

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα στις περιοχές 

Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Χαλανδρίου, Γέρακα.

Τιμές προσιτές προσαρμοσμένες στην σημερινή πραγματικότητα.

Τηλ. 2106521058, 6934019735

***
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φλώρου Χ. Αλεξία

(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)

ΜΔΕ Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ

(Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού,

Ποινικού Δικαίου, Συνταξιοδοτικά θέματα, κ.ά.)

Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310.527.936, 2310.547.580 Κιν: 697.4704.525

e -mail: alexia.florou@hotmail.com

***

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ιωάννης Ν. Τζάβελλος 

Συνταγματάρχης(ΜΧ) ε.α.

ΡOZOY 68-38333-ΒOΛΟΣ,

Τηλ. 2421021826-6977707052, 

e-mail: tzavio.i@gmail.com

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΔΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ Ν. 4178/2013-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

-ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αναστασία Πανάγου  (Κόρη Αξκού ε.α)

Πτυχιούχος Βιολογίας του παν/μίου Κρήτης με φροντιστηριακή

και διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα Βιολογίας γενικής 

παιδείας και κατεύθυνσης σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.

Πληροφορίες τηλ. 6937348380

***
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ Μ. ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ

(Υιός Αποστράτου αξιωματικού)

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακαδημίας αρ. 78, Αθήνα, ΤΚ 10678, 

Τηλ. 210 3802248 – ΦΑΞ 210 3802249 Κιν. 6936 997767

Email: kparagioudakis@windowslive.com και

kparagioudakis@gmail.com  Ιστοσελίδα: http://kp-lawfirm.gr/

***
Κων/νος Παπαδόπουλος

Υιός Αξκου ε.α. 

Ειδικός καρδιολόγος εξειδικευθείς 

στις νέες τεχνικές υπερήχων καρδιάς

Επιστημονικός συνεργάτης Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” 

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

Δέχεται στο ιατρείο κατόπιν ραντεβού 

Λ. Κηφισίας 5, Αμπελόκηποι, 2ος όροφος, τηλ: 6937435062

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαλεσίνα, 1058 τ.μ., 

Οικοδ. Τετρ. 151, Αριθ. Οικοπ. 3.  

Τηλ. 210 6525434

***

Η Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (κόρη Σχου ε.α.), ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ με πολυετή πείρα και επιτυχία στα πτυχία, παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων, σε μαθητές Δημοτικού,

Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες.

Περιοχές Χολαργού, Παπάγου, Ν. Ψυχικού και Αγίας Παρασκευής.

Τηλ. 6936542668, 210/6549420

***

«ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΑΣ»

Μεσογείων & Κατεχάκη

Καλλιόπη Ζερβουδάκη

(κόρη Ανωτάτου Αξιωματικού ε.α.)

Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις

στα παραφάρμακα και τα φαρμακευτικά καλλυντικά για τα μέλη

οικογενειών των Ενόπλων Δυνάμεων

Μεσογείων 167 και Κατεχάκη, 11525 Αθήνα

Έναντι στάσης μετρό Κατεχάκη Τηλ. 2106922564 & 2105242440

***

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (κόρη Αξκού ε.α.)

Πτυχιούχος Φιλόλογος του Εθνικού 

& Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου.

Ειδικές τιμές σε τέκνα του προσωπικού των Ε.Δ., Αξκών ε.ε. και ε.α.

Τηλ. 6979956041

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, 

αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στη θάλασσα, με απεριόριστη

θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33, 

τηλ. 210-6522750, κιν. 6983478083.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΜΑΕΣ

Έκταση οικοπέδου 650 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 147, αριθμός 

οικοπέδου 27. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες: 2107702094, κιν. 6932489225

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

το με αριθ. Ο.Τ. 181 τεμάχ. 23 οικόπεδο, εντός οικισμού Αξ/κών,

άρτιον 1014 τ.μ., εντός Σχεδίου, 300 μ. από θάλασσα. Βλέπει

προς Θεολόγον. Τιμή 35.000 ευρώ καθαρά.

Τηλ.: 6972434250

***

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

(κόρη αξιωματικού)

Γραφείο: Ζωοδ. Πηγής 8-10, 4ος όροφος - 10678 Αθήνα

Τηλ.: 210 3823991, 210 3820438, Fax: 210 3825814

Οικία: Παναγιώτου 57 Παπάγου

Τηλ.: 210 6541453, κιν.: 6932425666 

email: m-karach@otenet.gr

***
ΠΕΝΥ ΑΘ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ

Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

LL.M in International Trade and Investment Law

(Universiteit Van Amsterdam)

Νευροκοπίου 10 Τ.Κ. 15669 Παπάγος - Αθήνα

Κιν. 6977507194

e-mail: pskarafigka@gmail.com

***

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΟΥΛΙΟΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Παίδων-Ενηλίκων

Εξειδίκευση στην Ορθοπαιδική Παίδων στη Μ. Βρετανία

Αγ. Σοφίας 32 - Θεσ/νίκη - 54622 • Τηλ. 2310 227.958

Κιν. 6949 76.72.03 • e-mail: bill.goulios@gmail.com

***

ΝΑΣΗ Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Στρατιωτικός Ιατρός

Παιδίατρος

Επιμελήτρια Παιδιατρικού Εξωτ. Ιατρείου 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Ιατρείο: Κηφισίας 85 & Λαρίσης Αμπελόκηποι

Τηλ.: 2110170239 • Κιν.: 6976652964

e-mail: nasi_lina@yahoo.gr

***

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ - TRIPLEX AΓΓΕΙΩΝ

info@medisound.gr • www.medisound.gr

MONAΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Αγίου Ιωάννου 53 & Αρτέμιδος - Αγία Παρασκευή - Τ.Κ. 15342

Εμπορικό Κέντρο «Βεργίνα» - 1ος όροφος

Τηλ.: 210 6006768 - Τηλ./Fax: 210 6006788

Εξετάσεις κατ’ οίκον

***

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός

(υιός Υποστρατήγου ε.α.)

Γραφείο: Βουλής 7 Σύνταγμα, Τ.Κ. 10562, 4ος όροφος, 

γραφ. 420, τηλ. 2130421635

Αναλαμβάνει: Δηλώσεις Φυσικών προσώπων: Ε1, Ε2, Ε9 

και Δηλώσεις αρχικές ή τροποποιητικές ΕΝΦΙΑ.

Ασφάλειες Περιουσίας - Αυτοκινήτων - Ζωής και Νοσοκομειακές.

***

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μαθηματικός

(υιός  Κρίτων Μανώλη ταξίαρχου ε.α.)

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

ιδιαίτερα ή σε group 2-3 μαθητών

σε Χολαργό – Παπάγου και κοντινές περιοχές

Τιμές χαμηλές σε παιδιά και εγγόνια Στρατιωτικών.

Τηλ. 6976643489 - 2106536208

***

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κόρη Υπτγου

Γ. Γεναδίου 6 - 10678

Τηλ. 210-3840380 - Τηλ.-Fax: 210-3806689

***
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Σχης (ΜΧ) ε.α.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

Απόφοιτος του Ιπποκράτειο Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής

Μέλος του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ)

Ευφρονίου 24 Παγκράτι, Αθήνα και

Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 10, Καλαμάτα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 7258810 και 6973235159

***

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος μετα-

πτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-

στημίου του Λονδίνου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίας Ελ-

ληνικής σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (12 ευρώ ανά ώρα).

Τηλ. επικοινωνίας: 6934190907

***

ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Αριστούχος φιλόλογος, με εμπειρία στα φιλολογικά μαθήματα και

ιδιαιτέρως στην Έκθεση, αναλαμβάνει μαθητάς γυμνασίου - λυ-

κείου καθώς και μαθητάς με μαθησιακές δυσκολίες (και μέθοδο

Braille). Επίσης αναλαμβάνει την διδασκαλία της Γαλλικής και Ιτα-

λικής γλώσσης.

Προτιμώνται περιοχές πλησίον metro.

Τηλ. επικοινωνίας: 6932491425

***

Τχης (ΥΚ) Πέτρος Δ. Χαντζαρίδης

Στρατιωτικός Διατροφολόγος-Διαιτολόγος

Δντης Διαιτολογικού Τμήματος 401 ΓΣΝΑ

MSc in Clinical Nutrition in New York University

Λεωφ. Μεσογείων 163Α (πλησίον μετρό Κατεχάκη)

Τηλ. 6974-124724, 210-6980825

Ειδικές τιμές για ε.ε και ε.α. στρατιωτικούς, μέλη σωμάτων

ασφαλείας

***

Πωλούνται δύο οικόπεδα στην ΚΑΡΥΣΤΟ (ΟΣΜΑΕΣ) το ένα στο

οικδ.τετρ.177 αριθμ. οικοπ. 1 σε επαφή με την θάλασσα και το

άλλο στο οικοδ. τετρ. 115 αριθμ. οικ. 3 σε απόσταση 100 μ. απο

την θάλασσα. Τηλ. 2106396481

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, με πολυετή διδακτική εμπει-

ρία, προετοιμάζει ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποι-

ητικό Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε

όλων των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
***

EYΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)

Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αμπελόκηποι

Δέχεται με ρα ντεβού στα τηλ. 210-6993151

Κιν. 6945870854 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, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις

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

απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημο-

σιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται

στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει

την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή

στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου

και εξόδου αγγελιών.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ηκοπή Βασιλόπι-

τας της Ε.Α.Α.Σ.

οργανώθηκε από το

Διοικητικό Συμβούλιο

της Ενώσεως και

πραγματοποιήθηκε

την 18η Ιαν 2015,

στην αίθουσα Τελε-

τών της Λέσχης

Αξιωματικών Ενό-

πλων Δυνάμεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η

πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ,

ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, φορείς – σύν-

δεσμοι αποστράτων και εκατοντάδες Μέλη της

Ε.Α.Α.Σ.

Η λιτή αλλά και συνάμα λαμπρή εκδήλωση

ήταν ανοιχτή για τα Μέλη της με δημοσιευμένη

πρόσκληση στην Ε.Η. Νοε 2014 και σχετική

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.  Εθιμο-

τυπικά προσκλήθηκαν επίσημα και παρευρέθησαν

ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Δένδιας, ο Πρόεδρος του

ΣτΕ κ. Σωτήριος Ρίζος, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ και

επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.

Ιωάννης Καραβοκύρης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στγος

Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντγος Χρί-

στος Μανωλάς,  ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Πολιτισμού-Νεολαίας-Άθλησης Δήμου Αθηναίων

κ. Χρήστος Τεντόμας, ο ΓΕΠΣ Αντγος Αναστάσιος

Μανώλας, ο Β’Υ/ΓΕΣ Αντγος Αλέξανδρος Οικο-

νόμου, ο Δκτης ΣΕΘΑ Αντγος Ανδρέας Ηλιόπουλος,

ο Δκτης ΑΣΔΥΣ Αντγος Πέτρος Γεωργίου, ο Επι-

θεωρητής Αναδιοργάνωσης ΣΞ του ΓΕΕΘΑ Αντγος

Κων/νος Βελεγράκης, ο Πρόεδρος του Αναθε-

ωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών Αναθεωρητής Α’

Ν. Μακρής, εκπρόσωπος της ΑΝΥΕΘΑ κυρίας

Γεννηματά, εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ, ο Επίτιμος

Α/ΓΕΣ Στγος ε.α. Κων/νος Γκίνης, ο Επίτιμος Πρό-

εδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α Παντελής Μαυρο-

δόπουλος, ο Πρόεδρος του ΜΤΣ, ο Γεν. Δντης

ΝΙΜΤΣ, ο Υδντης ΤΕΘΑ, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α.

Αντπχος ε.α. Κων/νος Ιατρίδης, η Πρόεδρος της

Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών

Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κυ-

πριακής Τραγωδίας κυρία Μαρία Καλμπουρτζή,

ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, ο Α’ Αντιπρόεδρος της

ΠΟΑΑΣΑ, ο Πρόεδρος του ΠΣΑΑΕΔΣΑ, ο εκπρό-

σωπος της ΑΚίΣ, οι Πρόεδροι ή αντιπρόσωποι

της πλειονότητας των Συνδέσμων Τάξεων ΣΣΕ

και των Συνδέσμων  ΠΣΑΠ – ΣΑΙΤΘ – ΣΑΑΠΒ –

ΣΑΑΜ – ΣΑΑΔΒ – ΛΑΣ – ΣΑΑΟΙ - ΣΑΑΑΣ –ΣΑΣΣΑΣ-

ΣΑΑΥΣ και η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης

Οικογενειών Εκλιπόντων Αξκων Στρατού κυρία

Αμάντα Λάμπρου.

Το πρόγραμμα

της εκδήλωσης

περιελάμβανε την

υποδοχή και διευ-

θέτηση των προ-

σκεκλημένων, την

προσφώνηση –

χαιρετισμό του

Προέδρου Ε.Α.Α.Σ.

την ευλογία της

Βασιλόπιτας, την

κοπή της σύμφωνα με το εθιμοτυπικό από τον

Πρόεδρο  και την απονομή αναμνηστικού στους

τυχερούς.  Ενδεικτικά γνωρίζεται ότι κόπηκε τε-

μάχιο Βασιλόπιτας στο όνομα των ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

το οποίο τιμητικά παρέλαβε εν’ ονόματι αυτών

ο Επίτιμος Δκτης Στρατιάς Αντγος ε.α. Κων/νος

Κόρκας (βετεράνος πολεμικών επιχειρήσεων).

Τυχερός της Βασιλόπιτας ήταν η Ένωση πον-

τίων Δήμου Νίκαιας-Κορυδαλλού, ο Πρόεδρος

της οποίας παρέλαβε από τον Πρόεδρο της

Ε.Α.Α.Σ. το βαρύτιμο χρυσό κωνσταντινάτο, ενώ

παρομοίως παρέλαβε ένα όμοιο από τον Πρόεδρο

της Ε.Α.Α.Σ.  η κυρία Παπαδημητρίου Θηρεσία,

σύζυγος Μέλους μας,  που έτυχε το φλουρί

στις ατομικές βασιλόπιτες.

Στη συνέχεια ακολούθησε κατόπιν ομόφωνης

απόφασης του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. βράβευση και απο-

νομή τιμητικών πλακετών στον Πρόεδρο του

ΣτΕ κ. Σωτήριο Ρίζο, στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ

(τέως Ελεγκτικού Συνεδρίου) κ. Ιωάννη  Καρα-

βοκύρη και στον Α’ ΓΕΕΘΑ Στγο Μιχαήλ Κωσταράκο

με ταυτόχρονη ανάγνωση των βιογραφικών

τους.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τα χορευτικά

συγκροτήματα του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού

και της Ένωσης ποντίων Νίκαιας –Κορυδαλλού,

που απέδωσαν λεβέντικους  παραδοσιακούς

χορούς όπως ηπειρώτικους, ποντιακούς και νη-

σιώτικους, ενώ μέχρι το πέρας της τελετής συ-

νόδευε με χαλαρή μουσική η ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ.

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. ευχαριστεί τους επίσημα

προσκεκλημένους για την αποδοχή, όλους τους

συντελεστές και συμμετέχοντες της πετυχημένης

εκδήλωσης αλλά κυρίως τα απλά Μέλη της

Ένωσης που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Εκ του Γραφείου Δημοσίων

Σχέσεων της Ε.Α.Α.Σ.

Κοπή Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Σ.

Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Κύριε Αρχηγέ

Το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ. μετά την πρόσφατη επιλογή

σας, ως Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής

της Ε.Ε. επιλογή που βεβαίως σας τιμά προσω-

πικά,αλλά τιμά και την Ελλάδα μας γενικότερα,

καθώς  και για τις προσφερθείσες υπηρεσίες

σας και εις ανάμνηση της σημερινής εκδήλωσης,

σας επιδίδει συμβολικά αναμνηστικό δώρο, σας

συγχαίρει και σας εύχεται καλή επιτυχία στα

νέα υψηλά καθήκοντά σας. Είμαστε σίγουροι

για την επιτυχία σας και πάλι συγχαρητήρια.

Κύριε Πρόεδρε του ΣτΕ,

Το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. σας απονέμει την πλακέτα με

το έμβλημα της Ε.Α.Α.Σ. που εμπεριέχει την

φράση ‘’ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ’’

κ. Πρόεδρε η δύναμη της Ε.Α.Α.Σ. είναι τα

μέλη της, τα οποία προσβλέπουν σ’ αυτήν και

ύστερα από σειρά μέτρων εις βάρος τους, προ-

σέφυγαν στην δικαιοσύνη, για την άρση των

εις βάρος τους δυσμενών επιπτώσεων. Το Σ.τ.Ε

υπό την Προεδρία σας, εξέδωσε απόφαση, που

αναγνωρίζει τον ρόλο των στελεχών των Ε.Δ

και Σ.Α αποτελεί δε ύμνο για τα στελέχη τους,

τα οποία εντάσσει στο σκληρό πυρήνα του

Κράτους, βάσει του σκεπτικού της απόφασης.

Βέβαια η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί στο

όλον, ελπίζουμε στην εφαρμογή από την Κυ-

βέρνηση.  

Κύριε Πρόεδρε του ΕΛ.Σ

Το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. σας απονέμει την πλακέτα με

το έμβλημα της Ε.Α.Α.Σ. που εμπεριέχει την

φράση ‘’ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ’’

κ. Πρόεδρε η δύναμη της Ε.Α.Α.Σ. είναι τα

μέλη της, τα οποία προσβλέπουν σ’ αυτήν και

ύστερα από σειρά μέτρων εις βάρος τους, προ-

σέφυγαν στην δικαιοσύνη, για την άρση των

εις βάρος τους δυσμενών επιπτώσεων.Το ΕΛ.Σ

υπό την Προεδρία σας, εξέδωσε ταυτόσημη με

την απόφαση του Σ.τ.Ε, η οποία  βέβαια αναμέ-

νεται να καθαρογραφεί και να σταλεί στο Γ.Λ.Κ.

για εκτέλεση.

Σε ένδειξη τιμής.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

του ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.

στην ΚΟΠΗ της 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

της 18ης Ιαν.2015
Προσφωνήσεις.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

μέλη της Ε.Α.Α.Σ. το Δ.Σ. της Ενώ-

σεως, σας καλωσορίζει και σας

ευχαριστεί ιδιαίτερα, που μας τιμάτε

με την εδώ παρουσία σας.

Η χρονιά που πέρασε, όπως από

την αρχή της αναλήψεως των κα-

θηκόντων μας είχε επισημανθεί

ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας,

ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά, παρά

τις  όποιες  δυσκολίες θα είναι κα-

λύτερη.

Δυστυχώς η εφαρμοσθείσα οι-

κονομική πολιτική διαχρονικά, είχε

ως αποτέλεσμα η Χώρα μας, η

υπερήφανη ΕΛΛΑΔΑ μας, να υπο-

χρεωθεί να εφαρμόσει δυσβάστα-

κτα οικονομικά μέτρα, τα οποία εί-

χαν δυσμενείς επιπτώσεις σ’ όλο

τον Ελληνικό λαό, σπλάχνο του

οποίου αποτελούν τα στελέχη των

Ε.Δ .και Σ.Α. εν ενεργεία και εν

αποστρατεία και βεβαίως και στον

κλάδο μας.

Δεν είναι της παρούσης να ανα-

φερθούμε σ’ αυτά, ούτε θα κά-

νουμε απολογισμό του τι κάναμε

μέχρι σήμερα, αυτό θα γίνει σε

άλλο χρόνο, γιατί πέραν των οικο-

νομικών συνεπειών που όλοι μας

βιώσαμε και βιώνουμε, έχουμε Κύ-

ρος και αξιοπρέπεια, τα οποία έχουν

τρωθεί εξ’ αιτίας της απαξιωτικής

συμπεριφοράς ορισμένων παρα-

γόντων. Εμείς όμως δεν πτοούμεθα

και ορθώνουμε ως κοινωνική ομάδα

το ανάστημά μας και αντιμετωπί-

ζουμε όσους προσπαθούν να μας

προσβάλουν και να μας καταρρα-

κώσουν. Γιατί για εμάς η αξιοπρέ-

πεια, συνδέεται και ταυτίζεται με

τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες

γαλουχηθήκαμε, υπηρετήσαμε και

εξακολουθούμε  να πιστεύουμε.

Η Πατρίδα μας όμως δεν πεθαίνει

και ξανά θα μεγαλουργήσει, όταν

αποβάλουμε το σαράκι της διχό-

νοιας και ομονοήσουμε. Η Ιστορία

μας ως ιδέα και διάσταση αποπνέει

πανανθρώπινα μηνύματα. Η Ελλάδα

μας αποτελεί πόλο έλξης εκατομ-

μυρίων ξένων επισκεπτών, περιη-

γητών αλλά και πολλών άλλων,

που στο Άγιο χώμα της θυσιάστη-

καν ,όχι περιστασιακά, αλλά στο

όνομα της ηθικής και της κοιτίδας

του πολιτισμού. Είμαι βέβαιος ότι

θα αντέξουμε στην ηθική, ψυχική

και οικονομική κακουχία.

Επίσης,  επειδή η Ε.Α.Α.Σ. είναι

υπεράνω των πολιτικών κομμάτων

και επειδή μας τιμούν με την πα-

ρουσία τους πολλοί υποψήφιοι

βουλευτές, τους ευχόμαστε καλή

επιτυχία, καθώς επίσης και στους

συναδέλφους μας οι οποίοι δια-

βήκανε τον Ρουβίκωνα και δοκιμά-

ζουν την τύχη τους στον πολιτικό

στιβο με την παράκληση εφόσον

εκλεγούν να μην ξεχάσουν ότι είναι

εν αποστρατεία αξκοί.

Εύχομαι σ’ όλους σας, αλλά και

στον καθένα ξεχωριστά Χρόνια

Πολλά,με υγεία ατομική και οικο-

γενειακή.

Η προσφώνηση του προέδρου προς τους βραβευόμενους


