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Η τελετή παράδοσης και
παραλαβής του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΑΑΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ στη σελ. 16

Ο απολογισμός του έργου του
8ου αιρετού Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
2014 - 2017
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

ΣEΛIΔΑ 6

Τα στρατιωτικά
κινήματα κατά
τον 19ο και 20ο
αιώνα

ΣEΛIΔΑ 11

Οι σχέσεις
Πολιτείας Εκκλησίας και
οι Ε.Δ - Σ.Α

Προσφωνήσεις,
Ύστερα από το αποτελέσματα των εκλογών της
19ης Φεβ. συγχαίρω τα νεοεκλεγέντα μέλη
του ΔΣ\ΕΑΑΣ και σας εύχομαι καλή επιτυχία
στο έργο σας για το καλό όλων μας. Περιττό
να σημειώσω ότι θα είμαι στο πλευρό σας σε
ότι με χρειαστείτε.
Επίσης να σας ευχαριστήσω για
την εμπιστοσύνη και την βοήθειά
σας, καθ’ όλη την διάρκεια της
6ετούς θητείας μου στην ΕΑΑΣ. Είμαι
ευγνώμων προς όλες και όλους
σας.
Απέρχομαι από την ΕΑΑΣ με ήρεμη
την συνείδησή μου. Έκανα ότι περισσότερο μπορούσα, λαμβανομένων υπόψη
των δυσκολιών στην λειτουργία του ΔΣ,
αλλά και πολλών άλλων προβλημάτων που
προέκυψαν.
Στην ΕΗ του μηνός Ιουνίου των 2015 και
2016 δημοσιεύσαμε των απολογισμό του
έργου μας, σήμερα θα προσπαθήσω δι’ ολίγων
και εντελώς επιγραμματικά να σας παρουσιάσω
το συνολικό έργο του 8ου αιρετού ΔΣ της
ΕΑΑΣ.
Γνωρίζοντας ότι η ΕΑΑΣ είναι ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο από τον ΥΕΘΑ δια του ΓΕΣ/ΔΟΙ και

η οποία δεν νομοθετεί, εργαστήκαμε ως εξής:
Καθορίστηκαν οι τομείς ευθύνης ενός
εκάστου εκ των μελών του ΔΣ.
Καθορίστηκαν οι στόχοι του ΔΣ, οι οποίοι
σε πολύ μεγάλο βαθμό πραγματοποιήθηκαν.
Πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση στην Αθήνα
και στην Θεσσαλονίκη, με τους Προέδρους
των Παραρτημάτων, προς αλληλογνωριμία,
ενημέρωση και παροχή κατευθύνσεων.
Ιδρύσαμε πέντε νέα Παραρτήματα, παρά
τις οικονομικές δυσκολίες, γιατί πιστεύουμε
ότι τα μέλη μας πρέπει να εκφράζονται μέσω
των παρ/των, τα οποία είναι τα κύτταρα της
Ενώσεως.

Τα παραρτήματα που στεγάζονταν σε μισθωμένα κτίρια, στεγάστηκαν κατόπιν ενεργειών μας σε χώρους του ΤΕΘΑ, με χαμηλά
μισθώματα.
Επίσης προς τον σκοπό προσέλκυσης των
μελών στα Παραρτήματα υπογράψαμε Τ/Ο
σύμβαση με τον ΟΤΕ Τ/V.
Πραγματοποιήσαμε εθιμοτυπικές επισκέψεις
στους κ. κ Α/ΓΕΣ και Α/ΕΛΑΣ, ως επίσης στους
ΥΕΘΑ, ΑΥΠΡΟΠΟ, και στους ΥΦΕΘΑ (κ. Λαμπρόπουλος, κ. Τόσκας) στους οποίους επιδώσαμε
σχετικό φάκελο με τα θέματα που μας απασχολούν.
Συνέχεια στη σελίδα 3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣEΛIΔΑ 14

Παραρτήματα

ΣEΛIΔΑ 8-9

σελ 4

Η ομιλία του νέου προέδρου της ένωσης Αντγου ε.α. Βασίλειου Ροζή
κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ
Κ. Επίτιμε Α/ΓΕΣ,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αναφέρομαι στις ήδη
προηγηθείσες
προσφωνήσεις
από τον απερχόμενο Πρόεδρο της

Ε.Α.ΑΣ., για συντομία χρόνου.
Αγαπητοί συνάδελφοι του Σ.Ξ, της ΕΛ.ΑΣ,
μέλη των οικογενειών εκλιπόντων συναδέλφων
της Ε.Α.Α.Σ. , κυρίες και κύριοι.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη σημερινή παρουσία σας στη τελετή παράδοσης του
απερχομένου και παραλαβής του νέου Δ.Σ,
όπως προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

της 19ης Φεβρουαρίου 2017.
Η παρουσία σας αυτή μου προσδίδει ιδιαίτερη
χαρά και αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο για μένα,
ως νέου Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. , όσο και για
τα μέλη του νέου Δ.Σ., αλλά και του απερχομένου.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

ενημέρωση 2
Όροι για την
δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού
ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση και
να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να
μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες
και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο
και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι
καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται
στην Ε.Α.Α.Σ. μέχρι την 10η εκάστου μήνα είτε ταχυδρομικά 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 πλέον:
1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2 έως 3
δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά
Arial 11
2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα καταχωρούνται 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 εφημερίδα
να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

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.
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Το βήμα του προέδρου
Ενημέρωση
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Αγαπητοί και σεβαστοί συνάδελφοι,
Αποχωρώντας από την Προεδρεία
της ΕΑΑΣ, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο νέο ΔΣ, για την εκλογή
ευχόμενος υγεία και αντοχή για το καλό όλων μας. Επιτρέψτε μου όμως να διατυπώσω τις δι’ ολίγων σκέψεις
μου σε ότι αφορά την λειτουργία της Ενώσεως.
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία
της ΕΑΑΣ, τα μέλη του ΔΣ ανακηρύσσονται με βάση το
κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο αποκλείει κομματισμό και
ομαδοποιήσεις, βάσει της προσωπικότητας και της προσφοράς ενός εκάστου.
Τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ πρέπει να συνδράμουν στο
έργο του Προέδρου, για την ευόδωση των στόχων της
ΕΑΑΣ, οπότε δεν χωρούν προσωπικές επιδιώξεις ή στρατηγικές, αλλά συνεργασία . Ο καθένας πρέπει στο ΔΣ, να
καταθέτει τις απόψεις του για την λήψη ορθής αποφάσεως,
η οποία πρέπει να τηρείται από όλους και να αποφεύγονται
σχολιασμοί και αντιπαραθέσεις. Το αυτό ισχύει και για τα
ΤΣ των παραρτημάτων, τα οποία πρέπει να συμβάλουν
στην ομαλή λειτουργία της ΕΑΑΣ καταθέτοντας τις προτάσεις/ιδέες τους.
Οι όποιες προτάσεις προς το ΔΣ πρέπει να στηρίζονται

στην νομιμότητα, διότι το ΔΣ δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις παρά τω νόμω. Π.Χ
1.το θέμα των δημοσκοπήσεων είναι παράνομο, γιατί
ο νομοθέτης το ρυθμίζει ρητά, αν ήθελε διαφορετικά με
τον ν.1911/90, βάσει του οποίου τα ΔΣ των ΕΑΑ από
δοτά έγιναν αιρετά, μπορούσε να περιλάβει και τους
διορισμούς των ΤΑ.
2. Προς αποφυγή συγχύσεων και επειδή τα παραρτήματα
δεν είναι ΕΑΑΣ ο σωστός τίτλος των παραρτημάτων,
αναφέρεται στο άρθρο 7 του ΠΔ434/81, όπως π.χ.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Ν.ΑΙΤΝΙΑΣ,
Τέλος με την ευκαιρία της τελευταίας επικοινωνίας
μέσω της στήλης ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,
Θέλω να ευχαριστήσω, την σύνταξη της εφημερίδας,
τους συναδέλφους και μη αρθρογράφους, αλλά κυρίως
εσάς τους αναγνώστες κάνοντας έκκληση προς τους νεότερους συναδέλφους να αρθρογραφούν προκειμένου
η «Εθνική Ηχώ» να αναβαθμιστεί έτη περαιτέρω.
Η ύλη της κάθε εφημερίδας καλύπτει πολλαπλάσιο
του διατιθεμένου για δημοσίευση χώρου, οπότε εξ’
αυτού και μόνο του λόγου δεν είναι δυνατή η δημοσίευσή
τους.
Εύχομαι στην νέα συντακτική ομάδα να διατηρήσει και
να βελτιώσει την ΕΗ η οποία διαβάζεται από όλους μας
και μάλιστα όταν λόγω ΕΛΤΑ καθυστερεί «πέφτουν» τα
τηλεφωνήματα για αυτή την βραδύτητα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΣ/ΕΑΑΣ, εκφράζει την οδύνη του για
τον αδόκητο χαμό των εν ενεργεία συναδέλφων, οι οποίοι απώλεσαν την ζωή τους, εν

ώρα καθήκοντος συνεπεία πτώσεως Ε/Π του ΓΕΣ και εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των.
Εκ της ΕΑΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•Τχης (ΠΖ) ε.α. Θεοδώρου Δημήτριος. Απεβίωσε στις 1/11/16 και
ετάφη στις 2/11/16 στο Κοιμητήριο
Λάρισας.
•Τχης (ΕΜ) ε.α. Γεώργιος Κουκουλάκης, του Ζήνωνα. Απεβίωσε στις
29/11/16 και ετάφη στις 30/11/16
στο Κοιμητήριο Βέροιας.
•Ανχης (ΜΧ) ε.α. Μπουχαρέλης-Πέτρας Χαρίλαος, του Πασχάλη. Απεβίωσε στις 8/7/16 και ετάφη στις
10/7/16 στη Δράμα.
•Ανχης (Χ) ε.α. Κοτσιρέας Σωτήριος,
του Ηλία. Απεβίωσε στις 6/12/16 και
ετάφη στις 7/12/16 στο Κοιμητήριο
Καλλιθέας.
•Υπτγος (ΥΓ) ε.α. Δεμερτζής Δημήτριος, του Στέφανου. Απεβίωσε στις

10/11/16 και ετάφη στις 14/11/16
στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
•Αντγος Επίτιμος ε.α. Μαμαρέλης
Αθανάσιος, του Αργυρίου. Απεβίωσε
στις 2/1/17 και ετάφη στις 5/1/17
στα Πεντεώρια Φθοιώτιδας.
•Λγος (ΤΘ) ε.α. Σεϊντής Ευγένιος,
του Γρηγορίου. Απεβίωσε στις
26/12/16 και ετάφη στις 28/12/16
στο Μαρούσι.
•Ανχης (ΥΠ) ε.α. Κοκκαλάς Παναγιώτης, του Λάμπρου. Απεβίωσε στις
3/1/17 και ετάφη στις 5/1/17 στην
Καισαριανή.
•Λγος (ΠΖ) ε.α. Παπακωνσταντίνου
Γαβριέλλα-Ουρανία, του Δημητρίου.
Απεβίωσε στις 26/3/17 και ετάφη
στις 7/4/17 στο Κοιμητήριο Ζωγρά-

φου.
•Ανχης (ΤΧ) ε.α. Τανταλίδης Σταυριανός, του Δημητρίου. Απεβίωσε
στις 6/12/16 και ετάφη στις 7/12/16
στη Δράμα.
•Λγος (ΠΖ) ε.α. Σωτηριάδης Αναστάσιος, του Κυριάκου. Απεβίωσε στις
15/04/17 και ετάφη στις 16/04/17
Ν. Γυναικόκαστρο Κιλκίς.
•Υπτγος (ΔΒ) ε.α. Τσουγιάννης Γρηγόριος, του Ευαγγέλου. Απεβίωσε
στις 02/04/17 και ετάφη στις
05/04/17 στο κοιμητήριο Παπάγου.
•Ταξχος ε.α. Αρμόνης Γεώργιος, ΣΣΕ
52. Απεβίωσε στις 20/02/16 και
ετάφη στη Χαλκίδα.

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

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

EΘNIKH HXΩ

Ενημέρωση

Ο απολογισμός του έργου του
8ου αιρετού Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
Συνέχεια
από τη σελίδα 1

Ζητούσαμε επιμόνως εκπρόσωπος του ΔΣ/ΕΑΑΣ να
ορισθεί στα ΔΣ των ΝΠΔΔ του ΥΠΕΘΑ, καθώς και στις
επιτροπές που ορίζονται για θέματα που αφορούν τα
εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ & ΣΑ.
Με ενέργειές μας στα πλαίσια του συντονιστικού
συμβουλίου, η εκπομπή με ΑΡΕΤΗ και ΤΟΛΜΗ επανήλθε
στην ς οθόνη της ΕΡΤ, καθώς επίσης καθιερώθηκε η 21
Νοεμβρίου ως ημέρα ΤΙΜΗΣ του αποστράτου και θα
συνεορτάζεται με την ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΔ συμβολισμός
του αρραγούς δεσμού με τους εν ενεργεία συναδέλφους
μας.
Προτείναμε και καταθέσαμε προτάσεις σχετικά με:
- Την μοριοδότηση των ΚΑΑΥ
- Δυνατότητα πρόσβασης των μελών μας σε όλους
τους χώρους των στρατιωτικών καταστημάτων, άνευ
συνδρομής.
-Δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας αμέσως
μετά την αποστρατεία των στελεχών.
-Ενοποίηση των Μ.Τ και ΕΚΟΕΜ, για δε τα ΜΤ σε ένα
ΜΤΕΔ ή ένα ΜΤΕΔ&ΣΑ.
-Τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας έτσι ώστε το
68% των αποστράτων της ΕΛΑΣ που λαμβάνει μέρισμα
από το ΜΤΣ να καταβάλει 1% από το μέρισμά του,όπως
ισχύει για τα στελέχη του ΣΞ.
-Καταβάλαμε πάν το δυνατόν για την υπεράσπιση
των δίκαιων θεμάτων που μας απασχολούν.
Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, η οποία έχει
μεγάλη επισκεψημότητα.
Με προσωπικές ενέργειες, όλα τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, τα τέλη των οποίων δεν βαρύνουν τον Π/Υ της ΕΑΑΣ.
Μέσω της ΕΗ, έγιναν συνεχείς εκκλήσεις για εθελοντική
προσφορά, προκειμένου να πετύχουμε αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενώσεως, αλλά και να στελεχώσσουμε τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που θα βοηθούσαν
στην σύνταξη και προώθηση, τροπολογιών νόμων,
προτάσεων επί γενικότερων θεμάτων, επεξεργασία
/μελέτη νομοθετημάτων, κ. λ. π. Δυστυχώς δεν υπήρξε
η αναμενόμενη ανταπόκριση, παρά το γεγονός ότι όλοι
σχεδόν έχουν παράπονα από την ΕΑΑΣ, χωρίς να διερωτηθούν τι έκαναν αυτοί για την ΕΑΑΣ.
Ως ΔΣ καθιερώσαμε επισκέψεις στα πολιτικά κόμματα.
Επισκεφθήκαμε όσα εξ’ αυτών έκαναν δεκτό το αίτημά
μας και στα οποία επιδίδαμε φάκελο με όλα τα θέματα
που μας απασχολούν. Δυστυχώς όλα τα πολ. Κόμματα
ανάλογα με την θέση που βρίσκονται υπόσχονται, πλην
όμως όταν καταλάβουν την εξουσία ξεχνούν. Για αυτόν
ακριβώς τον λόγο επανειλημμένα είχα τονίσει ότι ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου ως
κλάδος πρέπει να είμαστε ενωμένος, άλλωστε ΙΣΧΥΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ είναι το σύνθημά μας.
Επίσης καθιερώσαμε ανταλλαγή επισκέψεων με τους
Ιδ. Δικαίου φορείς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο
των ΕΔ & ΣΑ.(ΠΟΣ-ΠΟΑΣΑ) για τον συντονισμό των ενεργειών μας προς επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος.
Δυστυχώς δεν είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα καθόσον οι φορείς δεν συνεργάστηκαν με την ΕΑΑΣ. Στην
ΕΗ είχα δημοσιεύσει σχετικό άρθρο για τις συνιστώσες
και συνισταμένη. Η θέση μου για τις ιδ. δικαίου φορείς
είναι ότι αποδυναμώνουν την θέση της ΕΑΑΣ, η οποία
εκφράζει το όλον και την ΕΝΙΑΙΑ ΦΩΝΗ και άρα όλοι

πρέπει να συνεισφέρουν στο έργο της ΕΑΑΣ και όχι για
λόγους εντυπωσιασμού να δημιουργούν σύγχυση.
Εκπροσωπήθηκε η ΕΑΑΣ σε όλες σχεδόν τις προσκλήσεις των Περιφέρειας Αττικής, ΟΤΑ, ΣΕΕΘΑ, ΣΑΣΑ
Αθηνών (Μάχη στου Μακρυγιάννη),ΣΑΣΑ,ΠΟΑΣΑ,ΕΛΔΥΚ.
74 στην Β. Εύβοια κ. λ. π. Επίσης στις Τ/Ο,ραδιοφωνικές
μου εμφανίσεις, αλλά και σε συνεντεύξεις μου στον
Τύπο, παρουσίασα με τον δικό μου τρόπο, τις θέσεις
της ΕΑΑΣ, για όλα τα θέματα που μας απασχολούν,
αλλά και τα Εθνικά θέματα. Τα αυτά ισχύουν και για την
παρουσία μου στην επιτροπή εξωτερικών και άμυνας
της Βουλής.
Στην ΕΗ δημοσίευσα άρθρο με τίτλο «Ειδικά Μισθολόγια
Ασφαλιστικό και Απόστρατοι» στο οποίο ανέλυα γιατί
τα εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ & ΣΑ έπρεπε να
εξαιρεθούν από τον ΕΦΚΑ, να μην αποσυνδεθούν οι
συντάξεις από τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων, να παραμείνουμε στα ειδικά μισθολόγια, λόγω
των ειδικών συνθηκών εργασίας μας .Δυστυχώς η Κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση του ν.4387/16 και
δια στόματος του Υφυπουργού εργασίας στην Βουλή
ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τις ειδικές
συνθήκες.
Τα Εθνικά θέματα Σκοπιανό, Δημογραφικό, Μεταναστευτικό, τα αναδείξαμε στην συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και τα παρουσιάσαμε και στην Α.Ε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψη του συντονιστικού οργάνου.
Μέσω της νομικής οδού καταθέσαμε αιτήσεις ακυρώσεως και πετύχαμε δικαστικές αποφάσεις,που δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί από το Κράτος .Επίσης
κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου (4387/160) καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης και αναμένουμε την ετυμηγορία της δικαιοσύνης. Για όλα τα θέματα σας ενημερώναμε μέσω της Ε.Η, της ιστοσελίδας μας και ανακοινώσεων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως
Πρόεδρος ποτέ δεν παραπλάνησα κανέναν,όπως από
ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφτηκε και
μάλιστα διαρκούσης της προεκλογικής περιόδου, με
προφανή απώτερο σκοπό.
Καταθέσαμε μήνυση κατά του κ. Καζάκη για δυσφήμηση των εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ &ΣΑ
Στην κατεύθυνση άσκησης πίεσης,στους ιθύνοντες
πραγματοποιήσαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς δεν είχαν
την αναμενόμενη συμμετοχή, όπως ακριβώς συνέβη
και στις εκλογές. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι ο κομβικός παράγων
στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως θεμάτων μας.
Συμμετείχαμε επίσης και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις
των ΣΑ, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Θεσσαλονίκη,
γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και διότι νομοτελειακά,
η αποστρατεία είναι συνέχεια της ενέργειας και ο ομφάλιος λώρος αρραγής και ισχυρός, όσο ποτέ άλλοτε.
Υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια πραγματοποιήσαμε
χωρίς καμία σκοπιμότητα, προσκηνυμματικές εκδηλώσεις,
για τους πεσόντες υπέρ βωμών και εστιών.
Ανοίξαμε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.
τ Ε,προκειμένου να ενισχύσουμε τα έσοδα της ΕΑΑΣ
και κατ’ επέκταση του Π/Υ της.
Βραβεύουμε και τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Β’ Λυκείου σχ. Έτους 2014 -15 & 2015-16,
γιατί το ΓΕΣ δεν μας διέθεσε τα αναλογούντα’ Λυκείου
στην Β ποσά
Στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των συμφερόντων
της ΕΑΑΣ κινηθήκαμε δικαστικά κατά των μισθωτών
των κυλικείων στα Παρ/τα Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.
Πετύχαμε διαταγές πληρωμής,οι οποίες και εκκρεμούν.

Επίσης εκκρεμεί η υπόθεση που έχει ανατεθεί στον
δικηγόρο κ. Φλέσσα για το PSI
ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΕΔΡΑΣ
ΕΔΡΑ
Μετά την αποχώρηση του μισθωτού του κυλικείου
της Έδρας έγινε διακήρυξη διαγωνισμού για την εκ
νέου μίσθωσή του. Ο διαγωνισμός δεν ευδοκίμησε,
λόγω της μικρής προσέλευσης των μελών μας.
ΠΑΠΑΓΟΥ
Το ΜΤΣ άσκησε αγωγή εξώσεως της ΕΑΑΣ από το
μίσθιο ιδιοκτησίας του (ΜΤΣ-ΕΛΟΑΣ). Η Υπόθεση εξετάστηκε την 1η Δεκ.2016 και αναμένεται η σχετική απόφαση.
ΜΤΣ- ΝΙΜΤΣ
Συμμετείχα στα ΔΣ αυτών εκπροσωπώντας όλους
εσάς, υπερασπιζόμενος τα δίκαια αιτήματά μας, είτε
στην παροχή των υπηρεσιών υγείας, είτε στα εφάπαξ
βοηθήματα κ.λ.π.
Τέλος όπως προανέφερα απέρχομαι με ήρεμη την
συνείδησή μου καθότι υπηρέτησα την ΕΑΑΣ εντελώς
ανιδιοτελώς και σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο
που διέπει την ΕΑΑΣ ως ΝΠΔΔ, και οποίο ειρήσθω εν
παρόδω, είναι σοφό καθότι προβλέπει την υποχρεωτικότητα και τους πόρους, βεβαίως μπορούν να επέλθουν
τροποποιήσεις, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας
της, κινούμενος από αλτρουισμό, ειλικρινή σεβασμό,
εκτίμηση και αγάπη προς τον συνάδελφο και τις οικογένειες των εκλιπόντων και έκανα ότι περισσότερο
μπορούσα, κωφεύοντας και αδιαφορώντας για τις εις
βάρος μου απαξιωτικές ή άλλες αήθεις κατηγορίες ή
επιθέσεις. Δεν συμμετείχα σε κανένα κύκλο εκτός της
ΕΑΑΣ. Επιστρέφω όλα όσα ειπώθηκαν ως ανυπόστατα,
ακόμη και εις βάρος της οικογενείας μου, για την οποία
είμαι υπερήφανος και η οποία ουδέποτε ήταν ανασταλτικός παράγων στις δραστηριότητές μου. Για
κανέναν εκ των συνυποψήφιων μου δεν εξεφράσθην
αρνητικά. Όμως το ερώτημα παραμένει γιατί;
Ευχαριστώ από καρδιάς τους προέδρους και τα μέλη
των ΤΣ όλων των Παραρτημάτων χωρίς καμία απολύτως
διάκριση, τον Πρόεδρο του συντονιστικού συμβουλίου
και Πρόεδρο της ΕΑΑΝ, καθώς και τους Προέδρους της
ΕΑΑΑ, για την αγαστή συνεργασία μας, ομοίως ευχαριστώ
τις εκατοντάδες των επωνύμων και ανωνύμων μελών
της ΕΑΑΣ, που εκτιμώντας την προσφορά μου, διαχρονικά
με παρότρυναν να ασχοληθώ με τα της ΕΑΑΣ, καθώς
και το προσωπικό που διαχρονικά υπηρέτησε σ την
ΕΑΑΣ, τους εθελοντές, το σύνολο των συμμαθητών
μου της ΣΣΕ του 1973,που πίστεψαν σε μένα,καθώς και
τους φίλους μου. Τελευταίους άφησα τους κκ ΥΕΘΑ,
τον Α/ΓΕΣ και τον Α/ΕΛΑΣ για την συνδρομή τους στο
έργο της ΕΑΑΣ ενισχύοντάς μας σε προσωπικό.
Παρέμεινα στην ΕΑΑΣ γιατί αυτή την εντολή είχα από
σας και ποτέ δεν λιποψύχησα.
Η Σταθερή και αμετακίνητη θέση μου είναι η ΕΑΑΣ
υπεράνω και έξω από τα πολιτικά κόμματα και υπ’
αυτή την έννοια καλώ το νέο ΔΣ να την υπηρετήσει. Ως
Πρόεδρος της ΕΑΑΣ δεν ανήκα σε κανένα πολιτικό
κόμμα, συνομιλούσα με όλους για την ευόδωση των
σκοπών της ΕΑΑΣ. Σε ότι δε αφορά τα αποτελέσματα
των εκλογών και σε ότι με αφορά έχω καταλήξει στο
δικό μου ασφαλές συμπέρασμα για την ήττα μου και
βεβαίως δεν είναι της παρούσης να αναλυθεί.
Φεύγω υπερήφανος για όλα όσα μου προσφέρατε,
αλλά και σας προσέφερα.
Ευχαριστώ.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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ενημέρωση
Η ομιλία του νέου προέδρου της ένωσης Αντγου ε.α. Βασίλειου Ροζή
κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Αναλαμβάνουμε ως 9ο αιρετό Δ.Σ. της τύχες της Ε.Α.Α.Σ. σε
μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία όπου η Πατρίδα μας διέρχεται
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο με όλα τα θέματα ανοικτά, σε
εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ τα θέματα που μας
απασχολούν ως κλάδο δυστυχώς αντί να επιλύονται και να βελτιώνεται η κατάσταση μας δυστυχώς προστίθενται και νέα με
αποτέλεσμα η δυσχερής θέση που έχουμε περιέλθει, να γίνεται
δυσκολότερη και όλο ποιο επώδυνη.
Όλοι μας πικραθήκαμε και πληγήκαμε οικονομικά αλλά και
ηθικά και από όλους όσους μας υποσχεθήκαν, μας χτύπησαν
φιλικά στη πλάτη και τελικά αδιαφόρησαν. Λύσεις μαγικές για την
επίλυση των προβλημάτων μας δεν υπάρχει. Αν τελικά μείνουμε
στις όποιες υποσχέσεις είμαστε σίγουρα χαμένοι. Υπάρχει τρόπος
αντίδρασης σε όλα τα παραπάνω; Αν ναι ποιος;
Οι πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της
Ε.Α.Α.Σ. μας έδωσαν το στίγμα και μας έδειξαν το δρόμο καθώς
τα μέλη μας αποφάσισαν για το τι Ένωση επιθυμούν, τι αξίζουμε
και τι μπορούμε να έχουμε.
Η Ε.Α.Α.Σ. λοιπόν οφείλει να αφουγκρασθεί τα μέλη της, αλλάζοντας νοοτροπία και φιλοσοφία, χαράζοντας νέα πορεία χωρίς
τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να αντιμετωπίσει τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως μεγάλη και δυνατή, τολμηρή και αποφασιστική, ανεξάρτητη και αδέσμευτη, σεβαστή και αξιόπιστη, μαχητική και διεκδικητική , σύγχρονη και
πρωτοπόρα, ανοικτή στα μέλη της και ανταποδοτική, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, με όραμα και προοπτική, με σύγχρονο
κανονισμό λειτουργίας και νομοθετικό πλαίσιο.
Η Ε.Α.Α.Σ πρέπει επιτέλους να έχει φωνή και άποψη , με προτάσεις και παρεμβάσεις για όλα τα θέματα του κοινωνικού γίγνεσθαι
και κυρίως για αυτά που μας απασχολούν, όπως η άμυνα, η
υγεία, τα Εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά, ασφαλιστικά θέματα, την
ιθαγένεια τον επικοισμό που γίνεται στη Πατρίδα μας με την
αθρόα εισροή λαθρομεταναστών και άλλα.
Η σιωπή, η ανοχή , και η αποδοχή των πάντων τελείωσε
οριστικά και τελεσίδικά και η περίοδος αυτή θα πρέπει είναι για
πάντα ερμητικά κλειστή στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αποφάσεις
και πράξεις για εμάς, χωρίς εμάς τέλος. Πρέπει άπαντες να αντιληφτούν και θα το αντιληφθούν σύντομα ,ότι η Ε.Α.Α.Σ. είναι εδώ
παρούσα και τα μέλη της παρόντα ενεργοί απόστρατοι και όχι
απόμαχοι και παροπλισμένοι πολίτες. Ότι αγωνιζόμαστε και

διεκδικούμε τα πάγια και διαχρονικά δίκαια αιτήματα μας. Δεν
επαιτούμε αλλά απαιτούμε επίλυση αυτών και αντιμετώπιση που
να αρμόζει στο κύρος, την αξιοπρέπεια, τη περηφάνια μας και
πάνω από όλα τη προσφορά μας στη Πατρίδα, την Ελλάδα μας.
Ενδεικτικά οι βασικοί άξονες που θα κινηθεί η Ε.Α.Α.Σ με κάθε
πρόσφορο τρόπο είναι:
Η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπρέπειας του Έλληνα
στρατιωτικού που έχει πληγεί βάναυσα, ιδίως τα τελευταία έτη.
Η εφαρμογή στο ακέραιο των αποφάσεων του Σ.τ. Ε. και κάθε
άλλης δικαστικής απόφασης.
Η συνέχιση των δικαστικών ενεργειών μας και όχι μόνο, για τα
εκκρεμούντα θέματα καθώς και κάθε νέου μέτρου που θα μας
πλήττει.
Η κατάργηση των διατάξεων του νόμου που αποσυνδέει τις
συντάξεις μας από τις αποδοχές των ε.ε. συναδέλφων μας καθώς
και την ένταξή μας στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Η κατάργηση των ρατσιστικών ηλικιακών κριτηρίων για τη συνταξιοδότηση μας.
Η κατάργηση ή έστω τη βελτίωση νόμων που στερούνται κάθε
έννοιας λογικής και ηθικής όπως το άρθρο 12 του Ν.4387/16 για
της συντάξεις λόγω χηρείας που έχει ως μοναδικό κριτήριο την
ηλικία. Η χηρεία κύριοι της κυβέρνησης δεν είναι επιλογή αλλά
θέλημα Θεού. Έλεος.
Η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τα
Στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ.
Η ενίσχυση και η ισχυροποίηση του Μ.Τ.Σ. ώστε να ανταποκρίνεται
στους καταστατικούς σκοπούς του.
Η οργάνωση και η λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ. κατά τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις σημερινές σύγχρονες ανάγκες και το πέρασμά
της στα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. με τη
δημιουργία και λειτουργία γραφείου τύπου με επαγγελματία
έμμισθο δημοσιογράφο, καθώς και γραφείου υποδείξεων – προτάσεων και γιατί όχι και παραπόνων, γραφείου οικονομικών και δικαστικών υποθέσεων κ.α.
Η διεκδίκηση παραχώρησης έκτασης κυριότητας ΤΕΘΑ, σε
κομβικό σημείο, όπου η Ε.Α.Α.Σ. θα ανεγείρει κτήριο πολλαπλών
χρήσεων που θα αρμόζει του κύρους της όπου θα στεγάσει όλες
τις δραστηριότητες της εξυπηρετώντας και τις ανάγκες των
μελών της και τις δραστηριότητες τάξεων, συνδέσμων κ.τ.λ.
Η συνέχιση του Εθνικού καθήκοντος της και η τόνωση του φρονήματος τόσο των ε.α μελών της αλλά και των ε.ε. συναδέλφων
με κάθε πρόσφορο τρόπο κάτι που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη τη

περίοδο αυτή και κυρίως για τη στήριξη της άμυνας και της
εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας. Πάνω από όλα η ΕΛΛΑΣ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σας υποσχεθώ πόσα από τα παραπάνω, που ενδεικτικά ανάφερα, θα
πραγματοποιηθούν. Εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι
ότι τόσο εγώ ως Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., όσο και οι εκλεκτοί συνάδελφοι μέλη του νέου Δ.Σ, θα κάνουμε ότι είναι δυνατό και θα
αγωνισθούμε με κάθε τρόπο, μα με κάθε τρόπο, επιμένω σε
αυτό, να τα υλοποιήσουμε. Ο αγώνας μας αυτός, δεν είναι απλή
υπόσχεση, ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.
Θέλω, επιτρέψτε μου τη χρήση της λέξης θέλω αντί του επιθυμώ,
να γίνει πραγματικότητα το ρητό που φέρει το έμβλημα της
Ε.Α.Α.Σ. ¨ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ¨ και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε
να αλλάξουμε και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Παραμερίζοντας κάθε πικρία του παρελθόντος και παρακάμπτοντας
κάθε εμπόδιο και σκοπιμότητα που μας κρατάει καθηλωμένους,
να χαράξουμε μαζί σταθερή και αταλάντευτη πορεία προς τα εμπρός. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδα ώστε να προσβλέπουμε και
προσδοκούμε σε ένα καλύτερο αύριο.
Πιστεύοντας λοιπόν στο ανθρώπινο δυναμικό των μελών της
Ένωσης και τη συνεργασία όλων όσων δραστηριοποιούνται στο
χώρο μας , είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ελπίδα . Τα περιθώρια
έχουν στενέψει ασφυκτικά και τυχόν αποτυχία μας θα έχει αντίκτυπο
σε όλους μας κάτι που δεν πρέπει να συμβεί.
Στον αγώνα αυτό που θα είναι μακρύς, ενδεχομένως και επίπονος, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα και στασιμότητα,
ακόμη και πισωγυρίσματα. Για το λόγο αυτό σας θέλουμε δίπλα
μας, μαζί μας συμπαραστάτες. Κανένας δεν πρόκειται να μας
χαρίσει τίποτα. Ότι κερδίσουμε θα το κερδίσουμε με συνεχή
αγώνα , και ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος, είναι αυτός που
δεν δίνεται. Το νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. είναι αποφασισμένο να τον
δώσει και μαζί να τον κερδίσουμε. Κανένας μα κανένας μας δεν
περισσεύει.
Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλου του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. για
τη σημερινή παρουσία σας, η οποία μας δίνει δύναμη και κουράγια
στη προσπάθεια μας για το κοινό καλό.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω, τον απερχόμενο Πρόεδρο
και τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσέφεραν
και να τους ευχηθώ υγεία και ότι επιθυμούν.
Να είστε όλοι πάντα καλά και καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. Την
έχουμε ανάγκη όλοι. Την έχει ανάγκη η Ε.Α.Α.Σ.

για την άμεση διακοπή από τη μηναία σύνταξή των συνταξιούχων στελεχών των Ε.Δ.
της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον Εισφοράς
άρθ.2 παρ.14 εδ.α Ν. 4002/2011 από
10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της

υπ’ αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς
και την αναδρομική επιστροφή όλων των
αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών
υπέρ Ε.Α.Σ από ημερομηνίας 10/2/2017.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Ημερομηνία 20-04-2017
Ημερομηνία 24-04-2017
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ΠΡΟΣ: Προιστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους κ.Σπ.Ντάνο
ΚΟΙΝ: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Δ.Χουλιαράκη

ΘΕΜΑ: Διακοπή κράτησης
της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

ΣΧΕΤ: α.-Η υπ.αριθ. 244/2017 απόφαση
της Ολομελείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
β.- Ν.Δ.1171/72
1.-Πρόσφατα περιήλθε εις γνώση μας το
πλήρες περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 244/2017
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την
10/2/2017, όπου κρίθηκε κατά πλειοψηφία,
ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς
Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, , καθώς
είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22
παρ.5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος
και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές,
που επιβλήθηκε με τους ν. 3863/10, 3865/10,
3986/11, 4002/11,στους συνταξιούχους του

δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων», με το σκεπτικό ότι τελικός αποδέκτης
των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το
οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί
και στρατιωτικοί υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται
στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν
απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η
ίδια ως άνω απόφαση απεφάνθη περαιτέρω
ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των
αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της
εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την επομένη
της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την
9-2-2017.
2-Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπ’ αριθμ.
244/2017 απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά
στην εισφορά αλληλεγγύης του Ν.3865/2010,
που επιβλήθηκε σε όλους τους συνταξιούχους. Ωστόσο συντρέχουν οι ίδιοι νομικοί
λόγοι για επιστροφή της έκτακτης εισφοράς
αλληλεγγύης του Ν.4002/2011.
3- Σύμφωνα με το σχετικό (β) Άρθρο: 2
«1. Σκοπός των Ενώσεων είναι: α…, β...,
γ. Η επιµέλεια των συµφερόντων και η
παρακολούθησις και διεκπεραίωσις των γενικών ζητηµάτων των µελών αυτών.
4-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε
όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1/17
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών
Ενώσεων Αποστράτων εκφράζει την οδύνη
του για την απώλεια των τεσσάρων Αξιωματικών του Σ.Ξ., Υποστρατήγου I.Τζανιδάκη,
Συνταγματάρχη Θ.Αδάμου, Ταγματάρχη Δ.Γούλα και Υπολοχαγού Κ.Χατζή, κατά την πτώση
Ελικοπτέρου του Σ.Ξ. στο Σαραντάπορο Ελασσόνας τις πρωινές ώρες της 19ης Απριλίου
2017.
2.-Η απώλεια των στελεχών του Σ.Ξ. έρχεται να προστεθεί στην μακρά σειρά πεσόντων του Σ.Ξ., του Π.Ν. και της Π.Α., εν
καιρώ ειρήνης, στα πλαίσια της εκτέλεσης
του καθήκοντος τους.
3.-Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
ευρίσκονται καθημερινά στις επάλξεις προστατεύοντας τα πάτρια εδάφη και συμβάλλουν αποφασιστικά στο αίσθημα ασφαλείας
που αισθάνεται ο Ελληνικός Λαός , ο οποίος

αναγνωρίζει την προσφορά τους αυτή.
4.-Όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
προτάσσουν το καθήκον τους προς την Πατρίδα έναντι κάθε άλλης υποχρεώσεως τους
και αναλαμβάνουν αγόγγυστα αποστολές,
που σε πολλές περιπτώσεις είναι εκ της φύσεως τους επικίνδυνες.
5.-Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει την
προσφορά αυτή και την ιδιαιτερότητα της
εργασίας τους και σε κάθε περίπτωση να
τους αντιμετωπίζει με αυτό το κριτήριο και
όχι με δημοσιονομικούς υπολογισμούς.
6.-Στις οικογένειες των τεσσάρων Ηρώων
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και ευχόμεθα να τους δώσει ο Θεός δύναμη να
αντιμετωπίσουν την μεγάλη αυτή απώλεια.
7.-Στην διασωθείσα Αρχιλοχία Β.Πλεξίδα,
που τραυματίστηκε κατά την πτώση του Ελικοπτέρου, ευχόμεθα ταχεία ανάρρωση.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος ε.α.
Συνταγματάρχης ε.α.
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α.
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.

Ε.Δανιάς
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Ν.Καίσαρης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Σ.Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Γ.Γεωργακόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Σ.Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Ι.Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς
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Ιατρικός βελονισμός Η σύγχρονη προσέγγιση μιας πανάρχαιης θεραπείας
Γράφει ο
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου Metropolitan
Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού

Ο

βελονισμός είναι μια πανάρχαια θεραπευτική μέθοδος,
με ιστορία πλέον των 2500 ετών, που έλκει την καταγωγή της από την Κίνα. Ο όρος Ιατρικός Βελονισμός
αναφέρεται στην προσαρμογή της αρχαίας γνώσης της
θεραπείας με βελονισμό στη σύγχρονη ιατρική πράξη
(διερεύνηση/διάγνωση της νόσου με τις μεθόδους της
κλασσικής ιατρικής και ερμηνεία της θεραπευτικής δράσεως του βελονισμού με βάση τις σύχρονες γνώσεις
νευροανατομίας και φυσιολογίας). Βασίζεται στην τοποθέτηση ιδιαίτερα λεπτών βελονών σε συγκεκριμένα
σημεία του σώματος με σκοπό τη θεραπεία διαφόρων
παθήσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος έγκυρων,
επιστημονικών μελετών έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα του βελονισμού έναντι μιας σειράς παθήσεων
και έχουν αποσαφηνίσει διάφορους μηχανισμούς μέσω

των οποίων δρα. Έτσι, η εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού έχει πλέον υιοθετηθεί από διάφορα συστήματα
υγείας αλλά και ερευνητικά κέντρα ανεπτυγμένων δυτικών
χωρών, όπως το National Health Service (NHS) της
Αγγλίας και το National Institutes of Health (NIH) των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε
το 2003 μια επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του βελονισμού, λαμβάνοντας
υπόψη έναν μεγάλο αριθμό (255) κλινικών μελετών.
Ανάμεσα στις ενδείξεις για τις οποίες ο βελονισμός έχει
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα περιλαμβάνονται:
η ναυτία και ο έμετος που σχετίζονται με τη χημειοθεραπεία, η οσφυαλγία/ισχιαλγία, η αυχεναλγία, η περιαρθρίτιδα ώμου, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η επικονδυλίτιδα,
το άλγος γονάτων, η κεφαλαλγία/ημικρανία, η αλλεργική
ρινίτιδα, η κατάθλιψη, η δυσμηνόρροια και ο μετεγχειρητικός πόνος.
Είναι εμφανές από τα ανωτέρω ότι στις βασικές
ενδείξεις του ιατρικού βελονισμού περιλαμβάνονται διάφορα σύνδρομα άλγους, για τα οποία μπορεί να εφαρ-

μοστεί είτε σε συνδυασμό με άλλες μορφές θεραπείας
(π.χ. φαρμακευτική αναλγητική αγωγή) είτε εναλλακτικά
ως μονοθεραπεία (όταν η κλασσική φαρμακευτική αγωγή
δεν είναι αποτελεσματική ή προκαλεί ανεπιθύμητες
ενέργειες στον ασθενή).
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα του βελονισμού έχει
αθροιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, κάθε συνεδρία έχει πιο
έντονη αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας δράση, με μια
σημαντική υποχώρηση των συμπτωμάτων να παρατηρείται
συνήθως από την 3η-4η συνεδρία. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται για μια πλήρη θεραπεία εξαρτάται
εν πολλοίς από την χρονιότητα της νόσου (π.χ. μια
οσφυαλγία προσφάτου ενάρξεως υποχωρεί συνήθως
σε 5-6 συνεδρίες, ενώ μια ημικρανία από ετών μπορεί
να χρειαστεί έως και 12 ή περισσότερες συνεδρίες).
Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι ο βελονισμός
δεν είναι πανάκεια. Είναι ακόμα ένα όπλο στη σύγχρονη
θεραπευτική μας φαρέτρα, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται με αυστηρά μεθοδολογικά κριτήρια, όπου ενδείκνυται και πάντα από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς.

Η Ορθοδοξία και πάλιν υπό διωγμόν
Γράφει ο
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος ε.α.

Δ

υστυχώς και πάλιν εντός ολίγου, απ’ ότι πληροφορούμεθα, θα έχουμε νέα αντιπαράθεση, μεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας.
-Από ότι κυοφορείται εντός των προσεχών εβδομάδων
στις προτάσεις της παρούσης Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, προτείνονται σε γενικές
γραμμές μεταξύ άλλων, η κατάργηση του αυτοκέφαλου
της Εκκλησίας, ο θρησκευτικός ρόλος αυτής και προβλέπει
επίσης την διαγραφή του Ιησού Χριστού από το Σύνταγμα.
Επίσης καθιερώνεται στις προτάσεις, υποχρεωτικός ο
πολιτικός όρκος στις ορκωμοσίες των αιρετών του πολιτεύματος, δικαστών και λοιπών λειτουργών του Κράτους.
Δηλαδή η Κυβέρνηση αυτή, προτείνει! η Ελληνική πολιτεία να είναι θρησκευτικά ουδέτερη και να διαγραφεί
από το Ελληνικό Σύνταγμα το Άρθρο 3, που ορίζει: «Η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή
της,
Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αναπόσπαστα ενωμένη
δογματικά με την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού…».
- Αυτές οι νέες επιθέσεις στα βάθρα της ορθοδοξίας,
δεν είναι βέβαια μόνο επιδιώξεις της σημερινής Κυβέρνησης, αλλά και άλλων προοδευτικών Κυβερνήσεων
του παρελθόντος, επηρεασμένες από την αριστερή μηδενιστική διανόηση, είχαν απωλέσει και εκείνες, τις
αρχές και τις αξίες, επάνω στις οποίες οργανώθηκαν, ως
εθνικό και πατριωτικό πολιτικό κόμμα..
-Ενθυμείται ο Ελληνικός λαός την προσπάθεια και το
πείσμα ελαχίστων αυτοαποκαλουμένων προοδευτικών
κύκλων του πρόσφατου παρελθόντος, για την εξάλειψη
του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, προς εξυπηρέτηση
δήθεν κάποιων μειονοτήτων. Με την πρωτάκουστη δημοκρατική δήλωση του ανεκδιήγητου τότε Υπουργού
(26-6-2000) ότι: «και 9 εκατομμύρια υπογραφές να
φέρουν, θα υποστηρίξουμε τον ένα που δεν υπέγραψε».
- Πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είπε μία

μεγάλη αλήθεια και έχουν σημασία τα λόγια αυτού του
ιεράρχη, διότι είναι χαμηλών τόνων:
«Έχουμε και
πρέπει να έχουμε Ελληνοχριστιανική παιδεία. Όχι διότι
το επιβάλλει το Σύνταγμα των Ελλήνων, αλλά διότι
αυτή είναι η βούληση του Ελληνικού Λαού στην συντριπτική πλειοψηφία του».
-Γνωρίζουμε από την Ιστορία μας, πόσο άρρηκτα είναι
συνδεδεμένα, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Επίσης
γνωρίζουμε πολύ καλά, πόσο συνέβαλε η εκκλησία μας,
στην αναγέννηση του Ελληνικού έθνους και στην διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων. Όσοι δεν γνωρίζουν καλόν θα είναι να διαβάσουν
ιστορία, όχι μόνο τα εξώφυλλα.
-Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα και δίδαξε στο ανήσυχο πνεύμα των Ελλήνων τον Χριστιανισμό
εξέφρασε, αυτό που από μόνοι τους επιθυμούσαν οι
Έλληνες, να οριστικοποιήσουν τον θάνατο των παλαιών
θεών και να εγκολπωθούν την ύπαρξη του ΕΝΟΣ, μοναδικού και αληθινού Θεού. Το Χριστιανικό στοιχείο αναμείχθηκε με το Ελληνικό, που βρισκόταν τους τελευταίους
προχριστιανικούς αιώνες σε παρακμή και έψαχνε για μία
νέα ταυτότητα.
Ο Καρπός της ζωογόνου αυτής ένωσης εδημιούργησε
έναν πολιτισμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και καλείται
Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός. Ενώθηκε λοιπόν η αρχαιοελληνική σοφία του αρίστου και τελείου με την χριστιανική του εναρέτου και της αγάπης. Ο Ε. Παπανούτσος
ο παρεξηγημένος αυτός παιδαγωγός και φιλόσοφος
ομιλών στην Βουλή των Ελλήνων, ολίγον προ του
θανάτου του, διακήρυξε ότι, η ορθοδοξία και ο Ελληνισμός
είναι μαζί ζυμωμένα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι όσοι Έλληνες δεν είναι Χριστιανοί δεν είναι
Έλληνες αντιθέτως μπορεί και ετερόδοξος Έλλην να
είναι καλύτερος από έναν ορθόδοξο.
— Ο Τέως Υπουργός των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, ο σύγχρονος Μέτερνιχ της Ευρώπης, ομιλών το 1994 στην
Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων είπε (Σεπτ. 1994): «Ο ελληνικός
λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να
τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες: Εννοώ
δηλαδή να του πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα
πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να του
εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα να αναπτυχθεί, να
διακριθεί και να επικρατήσει στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο»!...Άρα! γινόμαστε άθελά μας όργανα
των Ανθελλήνων της παγκοσμιοποίησης.

—Αφού λοιπόν από τα ανωτέρω στοιχειώδη παραδείγματα εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ταύτισις
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, αποτελεί θετικό
και ωφέλιμο στοιχείο και κεντρικό άξονα πολιτιστικής,
κοινωνικής και εθνικής κυρίως συνοχής, εγείρεται το
ερώτημα: Πώς πρέπει να ενεργήσουμε; Να κατεδαφίσουμε, να αποσυνδεθούμε και να διαλύσουμε αυτόν
τον εθνικό δεσμό, που αποδεικνύει την εθνική μας ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού
μας; Ή αντιθέτως να ενισχύσουμε να τονώσουμε και να
ενθαρρύνουμε τον υπάρχοντα αυτόν δεσμόν μεταξύ
Ορθοδοξίας και Ελληνισμού;
—Σήμερα! Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι Πολιτικές μας ηγεσίες πρέπει προσέξουν διότι! Μέσα στις
δύσκολες ώρες που περνάμε καθημερινά, το άτομο
αναπτύσσεται λανθασμένα και γίνεται ένα ξεπερασμένο
γρανάζι του απρόσωπου συστήματος που κανείς δεν
ελέγχει. Ένας ολοκληρωμένος αντιανθρωπισμός που
συνθέτει και αντικειμενικοποιεί τον άνθρωπο, βρίσκεται
σε εξέλιξη. Οι υπάρχοντες υγιείς τύποι που υπηρετούν
το καλό των πολλών, θεωρούνται ξεπερασμένοι ή συνθλίβονται από τους παθολογικούς που υπηρετούν τα
συμφέροντα των ολίγων.
—Πρέπει λοιπόν ο Έλληνας να επανέλθει και να παραμείνει στις ρίζες του εάν θέλει να έχει μέλλον, στη
γεμάτη αγάπη και πίστη θρησκεία του που επεξετάθηκε
όχι γιατί καταπιέζει, αλλά το αντίθετο, γιατί στην ανθρώπινη ελευθερία, αντέτεινε πάντοτε τη θεία, την απόλυτη Ελευθερία.
—Το θλιβερό για την σημερινή Κυβέρνηση είναι, ότι!
ενώ αδυνατεί να επιλύσει τα άμεσα και επιβιώσεως
προβλήματα της χώρας μας, μετά παρρησίας προβαίνει
σε παρόμοιες πράξεις κατά αυτής της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
—Εάν αυτά που κυκλοφορούν, είναι στις προθέσεις
της σημερινής Κυβέρνησης, τότε! Κατά την γνώμη μου
η Κυβέρνηση αυτή, είναι πλέον επικίνδυνη για το μέλλων
του Ελληνικού Έθνους.
«Ποτέ δεν σταθεροποιήθηκε μία Δημοκρατία όταν
εναντιώθηκε στους πόθους του λαού. Η προσήλωση
στην λατρεία της Θεότητος της Δημοκρατίας είναι η εγγύηση του μεγαλείου των Δημοκρατών. Η περιφρόνηση
όμως της Θρησκείας είναι η αιτία και η πιο θετική της καταστροφή, διότι δεν υπάρχει ο φόβος του υπερτάτου
όντος» (ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ ΝΙΚΟΛΟ)

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Μείωση συντάξεων & απεικόνιση του ασφαλιστικού
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ
Οικονομολόγος ΜCs Στρατηγικές σπουδές
Μέλος & τ. Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Π

αρατηρείται ότι η διαμάχη μεταξύ των νυν & των πρώην
Υπουργών Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την σχεδιαζόμενη περαιτέρω μείωση των συντάξεων εστιάζεται στην
μέτρηση του αριθμού των περικοπών που έγιναν διαχρονικά
ενώ σε κάθε περίπτωση τονίζεται απ’ όλους η αναγκαιότητα
τήρησης των μνημονίων που επέβαλλε την μείωσή τους.
Αν και είναι διαπιστωμένο ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προκάλεσε στην Κοινωνία & την Οικονομία της χώρας
μείζονα προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους, (τρόικα- κυβέρνηση & αντιπολίτευση) το ζητούμενο είναι
γιατί αγνοείται επιδεικτικά το δεδομένο ότι η βιωσιμότητα
του Ασφαλιστικού δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί μόνο
από τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων & αυτό γιατί
δεν θα λαμβάνονται υπόψη:
•Τα Δημογραφικά στοιχεία που πιστοποιούν την εδώ &
πολλά χρόνια μείωση των γεννήσεων & μοιραίως την αύξηση
του αριθμού των ηλικιωμένων.
•Η αδυναμία της σημερινής Οικονομίας να απασχολήσει
ενεργό πληθυσμό, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το
μεγάλο ποσοστό της ανεργίας (23,6%) αλλά & των νέων ατόμων (ιδιαίτερα των επιστημόνων) που συνεχώς μεταναστεύουν.
•Η ακολουθητέα Πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης
που συρρίκνωσε τις αμοιβές των εργαζομένων και κατά συνέπεια μείωσε έτι περισσότερο την δυνατότητα κάλυψης
των αναγκών του Ασφαλιστικού.

•Η περιστασιακή απασχόληση (part time) & η μεγάλη σε
έκταση εισφοροδιαφυγή.
•Ότι η ισοπέδωση των συντάξεων προς τα κάτω δημιουργεί
προβληματισμό σε πολλούς από τους εργαζόμενους με
υψηλές αποδοχές, για την χρησιμότητα παραμονής τους σε
ένα ασφαλιστικό σύστημα που τους επιβαρύνει μη ανταποδοτικά, καθώς επιβάλλει ποσοστιαία καταβολή εισφορών
σχετιζόμενη με το ύψος του εισοδήματος των, πράγμα που
θα προκαλέσει την εκδήλωση σοβαρών αντιδράσεων.
Κατά συνέπεια, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη να θεσπισθούν
πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυσή του (π.χ. έσοδα από την
εκμετάλλευση αεροδρομίων, λιμένων κλπ).
Κάθε άλλη επιλογή θα “σκοντάφτει” συνεχώς σε μη ρεαλιστικές συγκρίσεις με τελικό αποτέλεσμα να οδηγηθεί
σε περιθωριοποίηση και σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών προς τους πολίτες.
Παράλληλα η αντιμετώπιση του Ασφαλιστικού θα πρέπει
να ειδωθεί και από διαφορετικό πρίσμα.
Οι σημερινοί συνταξιούχοι κατέβαλλαν διαχρονικά εισφορές
προκειμένου να δημιουργήσουν αποθεματικό κεφάλαιο που
θα επέστρεφε σ’ αυτούς δια μέσου των καθορισμένων συντάξεων, το οποίο δανείζετο & διαχειρίζετο η Ελληνική
Πολιτεία και ως εκ τούτου σε διασταλτική ερμηνεία οι
δικαιούχοι αυτού του κεφαλαίου είναι “Πιστωτές” του Ελληνικού Κράτους.
Αυτό σήμαινε ότι εφόσον είχε υπάρξει χρηστή διαχείριση
αυτού του κεφαλαίου, η καταβολή των συντάξεων δεν θα
είχε εξάρτηση από τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων,
δεν θα επιβάρυνε τον Κρατικό προϋπολογισμό και ούτε θα
συνδέετο σε θεωρητικό επίπεδο με μια υποτιθέμενη δυνητική
ανάπτυξη.
Αν και τα παραπάνω απηχούν κάποια οπτιμιστική θεωρία
στη σημερινή πραγματικότητα οι συνταξιούχοι που εμπιστεύτηκαν τις εισφορές τους στην Πολιτεία, όχι μόνο δεν

μπορούν να διατηρήσουν την Κοινωνική τους θέση αλλά αντιμετωπίζουν & τεράστιες δυσκολίες στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους πράγμα που έχει επιπτώσεις και στην
Οικονομία .
Απέναντι λοιπόν στην ακολουθούμενη μέχρι σήμερα
πολιτική μείωσης των συντάξεων μπορεί να αντιπαρατεθεί.
•Η Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να εγγυάται
το εισόδημα των πολιτών.
•Το δεδομένο ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη χρησιμεύει
ως υποκατάστατο άλλων μορφών κοινωνικών δαπανών και
είναι πασιφανές πόσοι νέοι χωρίς εργασία στην παρούσα
φάση συντηρούνται από τις τωρινές συντάξεις.
•Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που η νομολογία
του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΑΔ) δημιουργεί
τις συνθήκες προστασίας του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων.
•Το δεδομένο ότι για να μην προκύψει Πιστωτικό γεγονός, το
Ελληνικό Κράτος αποφάσισε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
του μόνο προς τους Διεθνείς πιστωτές η ασυνέπεια, στην μη
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τους Έλληνες “Πιστωτές” δημιουργεί μείζων θέμα που δεν είναι μόνο ηθικής
τάξεως αλλά μπορεί να χαρακτηρισθεί ουσίας .
Κατά συνέπεια & για να μην μακρηγορούμε θα πρέπει να
αντιληφθεί η Ελληνική Πολιτεία ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ,
να αλλάξει την Πολιτική που επιβάλλει την λιτότητα & την
συρρίκνωση των εισοδημάτων όχι μόνο για την βιωσιμότητα
του Ασφαλιστικού που άμεσα πρέπει να βρεθεί λύση αλλά &
της Ελληνικής Οικονομίας & Κοινωνίας γενικότερα & μπορεί
να στηριχθεί στο αξίωμα της Οικονομικής επιστήμης ότι καμμία
ουσιαστική ανάπτυξη και παραγωγική επένδυση δεν γίνεται
σε χώρα που η Κοινωνία της συνεχώς φθίνει.
Απρίλιος 2017

Γιατί πρέπει να πάω στον στρατό;
Γράφει ο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

Τ

ο κείμενο που ακολουθεί το αφιερώνω σε όσους θεωρούν αχρείαστη
υποχρέωση την στρατιωτική θητεία…
Ανήκει σε κάποιον ανώνυμο φίλο αλλά,
εκτιμώ ότι ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΣ !!!!
«Το μακρινό 1985 Δεκέμβρη μήνα, παρουσιάστηκα στα
χιονισμένα Σέρβια της Κοζάνης για να κάνω κι εγώ τη θητεία
μου. Ήμουν 24 χρόνων, με δυο πτυχία, κοσμογυρισμένος,
αεράτος, κλπ. Και χωρίς να είμαι πολεμοκάπηλος, εθνικιστής,
ούτε καν στρατόκαυλος, παρουσιάστηκα κανονικά, χωρίς
κλάματα, έτοιμος να υποστώ κι εγώ την κάθε ταπείνωση
και τον κάθε «ξεφτιλισμό» (όπως μου λέγανε οι φίλοι μου
που είχαν ήδη υπηρετήσει), αποφασισμένος να τα καταφέρω,
διότι έτσι έπρεπε.
Μάλιστα, αν και ήμουν στην καλύτερή μου ηλικία, θεωρούσα τον εαυτό μου τυχερό που θα υπηρετούσα μόνο …
21 μήνες, αφού λίγο πιο πριν αν πήγαινα, η στρατιωτική
θητεία ήταν 25 μήνες (την είχε μειώσει τότε ο Ανδρέας),
ενώ αυτή των δοκίμων ήταν 28 μήνες, όπως άλλωστε και
στο ναυτικό αλλά και στην αεροπορία. Και μόλις 8 χρόνια
πριν αν παρουσιαζόμουν, ήταν 32 μήνες αν δεν κάνω λάθος…
Όπως και οι περισσότεροι (σχεδόν όλοι δηλαδή) έτσι κι
εγώ γκρίνιαζα για την «άσκοπη» ταλαιπωρία του να ξυπνάς
χαράματα, να τρέχεις ημίγυμνος μέσα στα χιόνια (σωματική
βελτίωση το λέγανε), και στη συνέχεια να καθαρίζεις τουαλέτες, κατσαρολικά, θαλάμους, να κόβεις ξύλα, να μαζεύεις
γόπες, κλπ μέχρι κατά το μεσημεράκι να αρχίσεις να τρέχεις
στα βουνά με «τα όπλα στην ανάταση», περιμένοντας εναγωνίως να νυχτώσει μπας και μπορέσεις να κοιμηθείς για
κανένα δίωρο, πριν σε ξυπνήσουν για να κάνεις σκοπιά σε
κάποιο απομονωμένο φυλάκιο των γύρω βουνών, παρέα
με τα ουρλιαχτά των τσακαλιών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι
τους πρώτους 2 μήνες στο κέντρο ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ νερό, όχι
ζεστό, ούτε καν κρύο. Εκεί έμαθα να ξυρίζομαι στα όρθια
(στην πρωινή αναφορά) με σκέτο ξυραφάκι, και να λιώνω
(με έναν αναπτήρα Ζίππο) χιόνι μέσα στο κράνος, για να
φτιάξω αχτύπητο φραπέ!
Αυτά περίπου έζησα για 21 μήνες, και τα αναφέρω όχι
διότι μετάνιωσα, αλλά επειδή ακόμη και τότε, έχοντας δια-

βάσει μπόλικη ιστορία, αντιλαμβανόμουν πάρα πολύ καλά
την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα της στρατιωτικής
θητείας. Ήξερα δηλαδή πως όλα (ειδικά στην περιοχή μας)
είναι ρευστά, και πως μπορούν να αλλάξουν από μέρα σε
μέρα. Οι παππούδες μου είχαν γεννηθεί Οθωμανοί υπήκοοι,
και εγώ γεννήθηκα σε μια πόλη, που μόλις 50 χρόνια πριν
(ένα βλεφάρισμα από πλευράς ιστορικού χρόνου) ήταν …
τουρκική.
Δεν ήμουν ούτε και είμαι «πατριωταράς», ούτε «εθνικιστής»… είχα όμως την τύχη ή την ατυχία να γεννηθώ Έλληνας, κι αυτό συνοδεύεται με πάμπολλα ρίσκα. Ρίσκα τα
οποία δεν απασχολούν τον μέσο Ελβετό, Νορβηγό, κλπ.
Συνεπώς, ότι και να μου λένε οι διάφοροι «απάτριδες
διεθνιστές» , οι αντιρρησίες συνείδησης, οι «ειρηνιστές» και
άλλοι «αιθεροβάμονες» εγώ τα ακούω βερεσέ. Διότι αν
αύριο γίνει κανένα ντου από πλευράς Τουρκίας, θα τρέχουμε
και δεν θα φτάνουμε, και μόνη μας ελπίδα θα είναι τα «κορόιδα» που θα πολεμάνε στα χαρακώματα στον Έβρο, στα
νησιά, στα πλοία, στα υποβρύχια, και στα αεροπλάνα, για
χάρη μας. Οι «απάτριδες» και όλοι οι άλλοι «οι τζάμπα
μάγκες» θα λουφάξουν πίσω από τα γυναικόπαιδα, τα οποία
αν τυχόν και χάσουν το «παιχνίδι» οι στρατιώτες μας, θα καταλήξουν γιουσουφάκια των Τούρκων. Όσο για τους διάφορους μεγαλόσχημους πολιτικούς, εκατομμυριούχους,
παράγοντες, σελέμπριτις, τραγουδιστές, opinion makers,
κλπ, αυτούς μην τους είδατε (ούτε τους γιους τους). Θα
την έχουν κάνει κατά Αγγλία, ή Ελβετία μεριά σε χρόνο ντε
τε… το έχουμε ξαναδεί πλείστες όσες φορές το συγκεκριμένο
έργο.
Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν πάει κανείς φαντάρος επειδή γουστάρει να υποφέρει στα καλά καθούμενα.
Να παρατήσει δηλαδή τις μπαρότσαρκες και τα γκομενιλίκια
για να φυλάει σκοπιές στα βουνά. Ούτε διότι ονειρεύεται
να σκοτώνει και να σκοτώνεται. Πάει διότι ζει στην Ελλάδα
(και όχι στην Σουηδία), όπου κάθε μέρα που ξημερώνει δεν
ξέρει κανείς τι θα του τύχει. Και πάει διότι γνωρίζει πολύ
καλά (ή τουλάχιστον πρέπει να γνωρίζει) πως άμα γίνει το
κακό, αν κάνουν πως μπαίνουν οι Τούρκοι, τότε όχι μόνο οι
μάνες, οι αδελφές, και οι κόρες του θα πέσουν θύματα βιασμού, αλλά ακόμη και ο ίδιος. Ακούγεται σκληρό, κυνικό,
ακούγεται φτηνό, ακούγεται αδόκιμο… όμως έτσι έχουν τα
πράγματα, και όποιος δεν το καταλαβαίνει απλά ξεγελάει
τον εαυτό του.
Και όλα αυτά τα θυμήθηκα επειδή αυτές τις ημέρες έχει
ξεσαλώσει ο Ερντογάν, οπότε πάνω σε μια συζήτηση με

«πιτσιρικάδες» 20something, και τι δεν άκουσα… ότι αν
γίνει πόλεμος ο ένας θα πάρει το αεροπλάνο και θα πάει
στο Λονδίνο, ο άλλος δεν θα παρουσιαστεί και ας τον
ψάχνει όποιος θέλει, και ο τρίτος απλά ανησυχούσε αν θα
δουλεύει το κινητό του στο μέτωπο, και αν θα συνεχίσει να
έχει viber !
Δυστυχώς κιοτέψαμε. Κι αυτό είναι φυσιολογικό, αφού
τις τελευταίες δεκαετίες περάσαμε μια πρωτοφανή για την
ιστορία μας περίοδο νηνεμίας, συνδυασμένης με οικονομική
(επίπλαστη) ευμάρεια, όπου για πρώτη φορά στα τελευταία
3.000 χρόνια κάποιος Έλληνας (π.χ. εγώ) γεννήθηκε, έζησε,
και έκλεισε τα 50, χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει.
Ακούγεται τετριμμένο, αλλά είναι συγκλονιστικό. Για πρώτη
φορά, μια ολόκληρη ελληνική γενιά έζησε σε μια περιοχή
«μπαρουταποθήκη», χωρίς ποτέ να γίνει μπαμ. Σε αντίθεση
με αυτήν του μπαμπά μου φερειπείν, που στα πρώτα 50
χρόνια της ζωής του θα μπορούσε θεωρητικά να έχει πολεμήσει στον Β’ΠΠ, στον εμφύλιο, στην Κορέα, ακόμη και
στην Κύπρο… Χώρια η γενιά του παππού μου… Έχω φίλο,
λίγα χρόνια μεγαλύτερο, που πολέμησε το 1974 ως στρατιώτης της ΕΛΔΥΚ. Που έζησε καταστάσεις τέτοιες, που
εγώ μόνο σε ταινίες έχω δει. Και θα με πείραζε μια θητεία
της πλάκας;
Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση, και καλά θα κάνουν οι
νέοι μας να πάψουν να γκρινιάζουν και να κοιτάνε πώς θα
γλιτώσουν τους 9 και 6 μήνες θητείας--- με catering παρακαλώ --- να πάψουν να σκέφτονται για το αν θα πιάνουν τα
smartphones τους στο Πέπλο του Έβρου, και να συνειδητοποιήσουν ότι στο τέλος - τέλος, άσχετα αν συμφωνούμε
ή όχι με αυτούς που σε αυτή τη συγκυρία μας κυβερνούν,
είναι Έλληνες… και άμα γίνει η εισβολή και καταρρεύσει το
μέτωπο, δεν θα παίζει κανένα ρόλο το ποιος ήταν ειρηνιστής,
διεθνιστής, μέλος ΜΚΟ, αντιρρησίας συνείδησης, ή απλά
αντιμιλιταριστής με μπαμπά χρόνια εγγεγραμμένο στο τάδε
κόμμα … το ξεκαθάρισμα (στο γόνατο) θα είναι αδιάκριτο.
Εκτός κι αν ήδη μιλάνε φαρσί τα τουρκικά, και μπορέσουν
να ξεγελάσουν τους επίδοξους βιαστές τους…
Υ.Γ. Έχει να γίνει τρελό πανηγύρι στα μετόπισθεν, μόλις
φύγουν στο μέτωπο οι υπόχρεοι ! Μέχρι κι οι γιαγιάδες θα
τρέχουν να κρυφτούν με τόσους αλλοδαπούς (οπαδούς
του «οθωμανικού δικαίου») διάσπαρτους ανά τας οδούς !
Νομίζετε ότι θα προλάβουν οι τούρκοι να πάρουν μεζέ;
Εδώ έχουμε καταληφθεί χωρίς να πέσει τουφεκιά κι εμείς
περιμένουμε τους αποχαυνωμένους να υπερασπιστούν
βωμούς κι εστίες; Καλά κρασιά ! »
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Η Κοινωνική Δικαιοσύνη όπως ασκείται, διαχρονικά, στον κόσμον»
Γράφει ο
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

«Η ανάγκη σπρώχνει
σε απονενοηµένες πράξεις».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το θέμα της ύπαρξης και ο τρόπος της άσκησης της Κοινωνικής Δικαιοσύνης απασχόλησε, ανέκαθεν και απασχολεί
και επί των ημερών μας, πολλούς σοφούς άνδρες, όπως
συγγραφείς, φιλοσόφους, ποιητές, κοινωνιολόγους και πολιτικούς εκ των οποίων, ενδεικτικώς, επελέγησαν τρεις
που έζησαν σε διαφορετικές εποχές, όπως πιο κάτω.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
α. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (Ο Νεότερος εκ των τριών κορυφαίων
αρχαίων Ελλήνων τραγικών ποιητών), ο οποίος είπε και τα
πιο κάτω:
«Α, Βασιλιάδες ανέγγικτοι, τι αλλαζονεία έχει η οργή σας,
μαθημένοι να είστε πάντα από πάνω, κανένα από τα βάσανα
που είναι για τους ανθρώπους δεν ανέχεστε να σας πονά.
Μακάρι όλοι (οι άνθρωποι) ίσοι προς ίσους να ζούσαμε. Το
μέτρο του νου η αρχή και των θνητών ο νόμος, ό,τι το ξεπερνάει είναι κίνδυνος».
β. ΙΕΖΕΚΙΗΛ (Κορυφαίος κληρικός και διδάσκαλος, εκ Καλύμνου, έζησε τον 19ο αιώνα. Υπήρξε, μαθητής του ΚΟΥΜΑ
και του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και εδίδαξε ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ στην
Κάλυμνον και την Πάτμον και θεωρείται εκ των αρίστων

ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
(Κορυφαίος Ισπανός λογοτέχνης
και συγγραφέας)
της Ορθοδόξου Εκκλησίας), ο οποίος, μεταξύ πολλών
άλλων, υποστήριξε ότι:
«Κάτι σάπιο υπάρχει, όταν ο λαός υποφέρει για ζωμί,
ρούχα και στέγη, ενώ περιβάλλεται από αφθονία αυτών
των αγαθών. Κάτι σάπιο υπάρχει, όταν αυτοί που καλλιεργούν
το μπαμπάκι δεν έχουν ρούχα ή στρώμα, όταν αυτοί που
χτίζουν σπίτια δεν έχουν ούτε ένα καλύβι για να μείνουν».
γ. ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ (Κορυφαίος Γάλλος συγγραφέας, γνωστός
παγκοσμίως για το βιβλίο του με τίτλο «ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ», το οποίο
έχει αποκληθεί ως το «Κοινωνικό Ευαγγέλιο»).
Την πρωτοχρονιά του 1862, έγραψε μεταξύ άλλων, στον
«ΠΡΟΛΟΓΟ» του εν λόγω βιβλίου του, τα πιο κάτω:
«... Όσο καιρό θα υπάρχει, μέσω των Νόμων και των
Ηθών μια κοινωνική καταδίκη, που δημιουργεί τεχνητή
κόλαση μεσ’ την πολιτισμένη κοινωνία κι’ επιβαρύνει με
την ανθρώπινη Νομοτέλεια την Μοίρα, που είναι Θεϊκή,
όσο καιρό θα μένουν άλυτα τα τρία (3) προβλήματα του
αιώνα (19ου)
«Ο ξεπεσμός του άνδρα με την ανεργία»

Φυλάκιο «Παπαδοπούλα»
Ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του οχυρού Ιστίμπεη
Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΤΖΕΛΕΤΑΣ
Ανχης ε.α.

Μ

ια ανεπάντεχη πρόσκληση, ήταν η αιτία να επισκεφθώ
αρχές του Χειμώνα το στρατιωτικό φυλάκιο «Παπαδοπούλα». Ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του οχυρού
Ιστίμπεη, λίγα μέτρα πριν τη γραμμή των συνόρων της
πατρίδας μας με τη Βουλγαρία. Ύστερα από μια ανηφορική
διαδρομή ανάμεσα σε πεύκα, έλατα και οξιές, που καταλήγουν έξω από εγκαταλειμμένα φυλάκια, οχυρά και
παροπλισμένα πολυβολεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
φθάσαμε σχεδόν στην κορυφή του όρους Κερκίνη ή
Μπέλες.
Σε μια καταπληκτική τοποθεσία, καθώς έχει φοβερή
θέα, μιας και μπροστά μας εκτείνεται η απέραντη πεδιάδα
των Σερρών, με τον Στρυμόνα ποταμό να την διασχίζει
από τη μία άκρη στην άλλη, συνθέτοντας την τεχνιτή
λίμνη της Κερκίνης. Μέσα της καθρεφτίζονται οι γύρω
ορεινοί όγκοι, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν εξαιρετικό
υγροβιότοπο. Στην ενημέρωση που μας έγινε, έμαθα,
ότι το φυλάκιο «Παπαδοπούλα», λόγω της θέσης, είχε
και το όνομα: το μπαλκόνι του ουρανού, όπως μαρτυρεί
και μια πρόχειρη αυτοσχέδια πινακίδα. Εκεί επάνω στην
ηρωική γραμμή των οχυρών του Μεταξά που αρχίζει
από εδώ, από το όρος Μπέλες και τελειώνει στις κορυφογραμμές της Ροδόπης, ήταν που τον Απρίλιο του
1941, ο ηρωισμός ξεπερνούσε την απελπισία της πολιορκίας και την ανισότητα των δυνάμεων. Ένας ηρωισμός
που άφησε βέβαια κάποιους νεκρούς από τους άντρες
του οχυρού, αλλά προκάλεσε πολλούς περισσότερους
στους αντιπάλους.
Βρέθηκα εδώ για να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία
που έγινε σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου ΜαντινείαςΚυνουρίας, και συλλειτουργούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου. Στην Θεία
Λειτουργία παρίστατο και ο Διοικητής του 10ου Συντάγματος, Συνταγματάρχης Ιωάννης Γκουτζουρέλας, του

οποίου είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος, Αξιωματικοί
και Οπλίτες του 10ου Σ.Π., καθώς και κάτοικοι της γύρω
περιοχής.
«Ζήσαμε ένα θαύμα και κάναμε ένα τάμα», είπε ο Μητροπολίτης Μαντινείας-Κυνουρίας, που υπηρέτησε στην
περιοχή το 1960. Ήταν Απρίλιος μήνας, της Σταυροπροσκυνήσεως, όταν εδώ, σε αυτόν τον χώρο, έκανα μια
ομιλία. Κάποια στιγμή πέρασε από τον χώρο η περίπολος
και ένας στρατιώτης που τον έπιασε αμόκ, απασφάλισε
και πέταξε πάνω μου μια χειροβομβίδα, την ώρα που μιλούσα στους παρευρισκόμενους στρατιώτες. Ένας υπολοχαγός πρόλαβε και την πέταξε μακριά, όπου και
έσκασε. Τότε είπε ο Μητροπολίτης, έκανα ένα τάμα. Να
κτίσω ένα εκκλησάκι. Και το τάμα αυτό έγινε πραγματικότητα με τον ανεγερθέντα Ιερό Ναό στην ίδια τοποθεσία,
στην περιοχή του οχυρού Ιστίμπεη του όρους Μπέλες.
Εδώ, σε υψόμετρο 1600 μέτρων, με μέριμνα και δαπάνη
μου.
Το εκκλησάκι εγκαινίασε ο ίδιος πέρυσι, με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, και με την παρουσία του
Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου.
Μετά την επίσκεψη ένοιωσα έντονα το δέος και το σεβασμό που γεννά ο χώρος και οι γνώσεις που έλαβα, και
δεν μπορούσα να μην αναρωτηθώ αν σήμερα θα δείχναμε
την ίδια γενναιότητα με τους άντρες των οχυρών, που
οι Γερμανοί παραταγμένοι τιμητικά τους χαιρέτησαν με
σεβασμό, όταν παραδίνονταν σε ένα σκληρό και ισχυρό
στρατό.
Το σημερινό αφιέρωμα είναι ένας τρόπος να εκφράσω
και εγώ τον θαυμασμό μου για τους ανεπανάληπτους
μαχητές των Οχυρών, να αποτίσω φόρο τιμής στους νεκρούς, και να θυμίσω έναν ακόμη ελληνικό άθλο, που
δεν έχει λάβει τη δημοσιότητα που του αρμόζει.
Ήταν μια εμπειρία που άξιζε να τη ζήσω.

«Η εξαχρείωση της γυναίκας με την πείνα»
«Το μαράκιασμα του παιδιού (μαράζωμα) με την αμάθεια»,
Με άλλα λόγια όσο θα υφίστανται ορισμένα στρώματα της
Κοινωνίας Κοινωνική ασφυξία και θα σέρνεται στον Κόσμον
η αμορφωσιά και η ανέχεια, βιβλία σαν τούτο εδώ, μπορεί
να μην είναι περιττά.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
α. Έχουν παρέλθει, ήδη, 155 χρόνια από τότε, όπου συνέβησαν μέχρι και των ημερών μας, πολλά και σπουδαία
κοσμοϊστορικά γεγονότα, κυρίως κατά την διάρκεια του
20ου αιώνα, όπως μεγάλη πρόοδος στις επιστήμες, τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τους μεγάλους δύο παγκόσμιους πολέμους και περισσότερους τοπικούς πολέμους,
καθώς και πολλές επαναστάσεις, εκ των οποίων η μεγαλύτερη ήταν της «Ρωσικής Επανάστασης των Μπολσεβίκων,
του 1917» που (αυτό) κατέρρευσε (το 1989), απογοητεύοντας
(αφού κατέστρεψε πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, όπου
είχε επικρατήσει), που είχαν πιστέψει ότι θα έλυνε τα
πολλά κοινωνικά προβλήματα.
β. Έτσι και τα τρία (3) προβλήματα του 19ου αιώνα (η
ανεργία του άνδρα, η εξαχρείωση της γυναίκας και το μαράκιασμα (μαράζωμα) του παιδιού) εξακολουθούν να παραμένουν ακόμη ΑΛΥΤΑ!
γ. Τα συμπεράσματα των αναγνωστών.

Το φως της ζωής
Το φως της ζωής αν θες ν’ αντικρύσεις
έχεις το χρόνο πολλά να ποιήσεις,
ξεκίνα με πίστη βαθιά στην ψυχή
στα χείλη σου πάντα γλυκιά προσευχή.
Με το Άγιο Φως την ψυχή να φωτίσεις
τους δρόμους να φέγγει που θα βαδίσεις,
στόχος, σκοπός, όρκοι τιμής
όλοι να βρούμε το Φως της Ζωής.
Μόνος απέμεινε ψηλά στο σταυρό
με τους ληστές σε κάθε πλευρό
μην προφασίζεσαι εν αμαρτίαις
η λύτρωση θέλει πολλές θυσίες.
Αγαλλιάσεως έλαιον χάρισμα
θεϊκού μεγαλείου θάναι το στόλισμα,
φως εκ φωτός ανάστασης Θείο
ο άνθρωπος θάβρει το μεγαλείο.
Κάνε το σώμα ναό ηγιασμένο
αρχέτυπο νάναι και φωτισμένο,
το φως που εξέπεμψε ψηλά στο σταυρό
νάχεις πυξίδα και οδηγό.
Ποιμένας, ρήτορας, προφήτης να γίνεις
δωρεοδότης τα πάντα να δίνεις,
αν θες την ψυχή σου για πάντα να σώσεις
με φως της ζωής την καρδιά να πληρώσεις.
Το φως της Αναστάσεως μεσ’ τις καρδιές να βρούμε
να καταυγάζει την ψυχή τα πάθη να καούνε,
η νύχτα πια προέκοψε κι ήλθε το φως της ζωής
κι από τα φύλλα της καρδιάς το Αληθώς να πεις.
Σείστε τη γη της καρδιάς σας με ύμνους
και θα γεμίσει με ρόδα και κρίνους,
τα κρύφια φύλλα ανοίξτε στο φως
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ για πάντα ΑΛΗΘΩΣ.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

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

Εν Αθήναις τη 9η Απριλίου 2017
Κωνσταντίνος Παπακώστας
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 20, 21 & 22 Απρ.
2017 3ήμερη εκδρομή που οργάνωσε το
Παράρτημα Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού σε συνεργασία
με το αντίστοιχο της Κορίνθου σε Τρίκαλα,
λίμνη Πλαστήρα, Ελάτη, Περτούλι & Μετέωρα.
Την 1η ημέρα το μεσημέρι ξεκίνησε η περιήγησή μας στο καταπράσινο τοπίο της λίμνης ΠΛΑΣΤΗΡΑ με πρώτη επίσκεψη στην
εντυπωσιακή Μονή ΚΟΡΩΝΗΣ σε υψόμετρο
800μ. Στη συνέχεια περπατήσαμε στο μήκους
220μ. ΦΡΑΓΜΑ της λίμνης.
Συνεχίσαμε την διαδρομή μας βλέποντας
γραφικά χωριά και νωρίς το απόγευμα φτάσαμε στα πανέμορφα ΤΡΙΚΑΛΑ, περπατήσαμε
στην όμορφη πόλη, ενώ το βράδυ τιμήσαμε
τα όμορφα ταβερνάκια στους πεζόδρομούς
της.

Την 2η ημέρα επισκεφτήκαμε τη Σ.Μ.Υ.
και το στρατιωτικό μουσείο της, όπου εκτίθεται η αυθεντική Πολεμική Σημαία του 5ου
Συντάγματος Πεζικού των Θεσσαλών που
κυμάτιζε περήφανα, και δεν υπεστάλη ποτέ,
στο Ύψωμα 731.
Η ζεστή υποδοχή και η συμπεριφορά του
Υποδιοικητού της, αλλά και του υπευθύνου
των Δημοσίων Σχέσεων (παρά το πένθος

για την απώλεια τριών συναδέλφων Θεσσαλών στην πτώση του ελικοπτέρου που είχε
συμβεί) μας συγκίνησε.
Στη συνέχεια φτάσαμε στα χωριά του Κόζιακα, με πρώτη στάση την πανέμορφη ΠΥΛΗ,
όπου επισκεφτήκαμε τη Βυζαντινή εκκλησία
ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ και φωτογραφηθήκαμε στη
πέτρινη γέφυρα του ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ.
Το μεσημέρι γευματίσαμε στην ΕΛΑΤΗ, συνεχίσαμε για ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ και μετά τον καφέ
στο γραφικό ΠΕΡΤΟΥΛΙ, σε υψόμετρο 1050μ.,
επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
υπήρξε χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην παλιά πόλη, στη συνοικία Βαρούσι, στο
Κουρσούμ Τζαμί με τον μολυβδοσκέπαστο
θόλο και στο φρούριο με το ρολόι, σήμα
κατατεθέν της πόλης.
Την 3η ημέρα αναχωρήσαμε για τα ΜΕΤΕΩΡΑ, ένα μοναδικό παγκοσμίως φαινόμενο
με τους βράχους να κοσμούνται από διάσπαρτες μονές που φαίνονται να αιωρούνται,
όπου επισκεφθήκαμε και ξεναγηθήκαμε σε
δύο από τις πιο αξιόλογες μονές, του ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΥ και του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
Επιστρέφοντας είδαμε στην Αγία Κυριακή
το Μνημείο προς τιμή των πεσόντων Θεσσαλών πολεμιστών στο ύψωμα 731 και επιστρέψαμε στο Ναύπλιο το βράδυ.

ΚΟΖΑΝΗ
•Tην 1η Ιαν 2017, o Πρόεδρος και ορισμένα
μέλη του Παραρτήματος μας, παρευρέθησαν,
ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, στον εορτασμό της 1ης
του Νέου Έτους 2016, στην Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Κοζάνης και στη συνέχεια επισκέφθηκαν στα γραφεία τους τόσο τον Δήμαρχο,
όσο και τον Περιφερειάρχη, για την ανταλλαγή των καθιερωμένων ευχών.
•Την 27η Ιαν. 2017, ο Αντγος ε.α Ροζής
Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ, στα πλαίσια των εκλογών της ΕΑΑΣ, επισκέφθηκε το
Παράρτημα μας στα γραφεία του , όπου
παρουσία συναδέλφων ανέλυσε τα θέματα
που μας απασχολούν, και την 7η Φεβ. 2017,
ο Ταξχος ε.α. Χατσίκας Δημήτριος, μέλος
της ΕΑΑΣ, γιά τον ίδιο λόγο.
• Την 11η Φεβ. 2017, το Παράρτημα της
ΕΑΑΣ/Ν. Κοζάνης, πραγματοποίησε στην ΛΑΦΚ
την ετήσια χοροεσπερίδα, έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιττα και βράβευσε δύο αριστούχους μαθητές-τριες. Την πίτα ευλόγησε
ο Στρατιωτικός Ιερέας πατήρ Αθανάσιος
και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Στην τελετή
παρέστησαν ο Ταξχος Καρατζέτζος Προκόπιος,
Δκτής της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ , συμμετείχαν
αρκετοί συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών
τους, σε συνολικό αριθμό 150 άτομα, σε μία
κατάμεστη αίθουσα, σε κατά γενική ομολογία
ωραία ατμόσφαιρα, γεγονός που κράτησε
μέχρι αργά και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,
με την συνοδεία της ορχήστρας της ΣΜΣ/9ης
Μ/Π ΤΑΞΠΖ
•Την 18η Φεβ. 2017, ο Πρόεδρος και αρκετά μέλη μας παρευρέθησαν, ύστερα
από πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π
ΤΑΞΠΖ, στην τελετή επιμνημόσυνης δέησης
στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Κοζάνης, για

ΚΑΒΑΛΑ

Η Ένωση Αποστράτων Αξκών/Παρ-μα
Καβάλας στα πλαίσια της επετείου της
Μάχης των Οχυρών,συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις την 09-ΑΠΡΙΛΙΟΥ2017, στο Οχυρό «ΙΣΤΙΜΠΕΗ».Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο Δκτης
Ιης Στρατιάς, Ανγος Ζερβάκης Δημόκριτος,
λοιπές Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές

και πλήθος κόσμου.Απο την ΕΑΑΣ/Παρμα Καβάλας συμμετείχαν ο Πρόεδρος
του Παρ-ματος,με το Τ.Σ και πολλά μέλη.
Μετά τις εκδηλώσεις ακολούθησε γεύμα
σε ταβέρνα της περιοχής και στη συνέχεια
επίσκεψη-προσκήνυμα στην Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου.

ΧΑΝΙΑ
Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα
μέλη του Τ.Σ. και αντιπροσωπεία
συναδέλφων κατά το μήνα Mάρτιο
2017 παρέστησαν στις παρακάτω
εκδηλώσεις – δραστηριότητες:
α. 2-3-2017 Επίσκεψη Αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush
(CVN-77) στην Αμερικάνικη Βάση
στο Μαράθι Χανίων.
β. 4-3-2017 Για την επέτειο επανάστασης στο Θέρισο Χανίων.
γ. 11-2-2017 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίττας και βράβευση Αριστούχας
Μαθήτριας του Παρ/τος στη ΛΑΦ/Χανίων
παρουσία αρκετών συναδέλφων με τις
οικογένειές και αρκετών προσκεκλημένων
φίλων της Ένωσης.
δ. 13-3-2017 Στην παράδοση και παραλαβή Δκτού VΜ. ΚΡΗΤΩΝ.

ε. 18-3-2017 Στον πανελλήνιο Μαθητικό
διαγωνισμό Δοκιμίου για τον Ελευθέριο
Βενιζέλο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ελευθερίου Βενιζέλου.
στ. 19-3-2017 Στο πολιτικό μνημόσυνο
του Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου.
ζ. 25-3-2017 Στον εορτασμό επετείου
25ης Μαρτίου 1821.

ΛΑΡΙΣΑ

τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της πατρίδας μας,
στους αγώνες του έθνους.
•Την 19η Φεβ. 2017, διεξήχθησαν οι
εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της
ΕΑΑΣ, όπου και στο Παράρτημα μας προσήλθαν και ψήφισαν τα μέλη μας.
•Την 16η Μαρ. 2017, o Πρόεδρος και αρκετά μέλη του Παραρτήματος μας παρευρέθησαν, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοκήσεως, που
πραγματοποιήθηκε στο Στρ/δο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», στην Κοζάνη, παρουσία θρησκευτικών, στρατιωτικών, πολιτικών αρχών και
φορέων της πόλης μας.
•Την 25η Μαρ. 2017, ο Πρόεδρος και
αρκετά μέλη του Παραρτήματος, ύστερα
από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, μετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου
( επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου, επιμνημόσυνη δέηση,
κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο εκ
μέρους της ΕΑΑΣ, ανταλλαγή ευχών- παράθεση καφέ με επισήμους στο Δημαρχείο Κοζάνης, μαθητική και στρατιωτική παρέλαση,
κ.λ.π.).

α. 2 Απρ 2017. Μέλη του Παραρτήματος με ένα(1) λεωφορείο
μετέβησαν στο Λιτόχωρο και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις (Μνημόσυνο-Καταθέσεις στεφάνων)
της Μάχης του Λιτοχώρου την
30/31 Μαρ 1946.
β. 5 Απρ 2017. Μετά από πρόσκληση, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς Αντγος Ζερβάκης Δημόκριτος,
επισκέφτηκε την ΕΑΑΣ για μία γνωριμία με τα μέλη του Παραρτήματος και για ευχές του Πάσχα.
γ. 8 Απρ 2017. Ετήσιο Μνημόσυνο στη
μνήμη των Θεσσαλών Υγειονομικού Στρατιωτικών τελέστηκε στο μνημείο του 404
ΓΣΝ. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο πρόεδρος με μέλη του Παραρτήματος.
δ. 9 Απρ 2017. Μέλη του Παραρτήματος

και με πρωτοβουλία του προέδρου Αντγου
ε.α. Σπυρίδωνα Τσιρώνη, πραγματοποίησαν
προσκηνυματική εκδρομή στα Οχυρά του
ΡΟΥΠΕΛ στα πλαίσια των εκδηλώσεων
της Μάχης των Οχυρών. Στη συνέχεια
μετέβησαν για προσκύνημα στην Ιερά
Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών.
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9 παραρτήματα

EΘNIKH HXΩ

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΜΑ
Την 04 Φεβ 2017 πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου
Δράμας η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας και
βράβευση αριστούχων μαθητών Β και Γ Λυκείου
του σχολικού έτους 2015 - 2016.

Στην τελετή παραβρέθηκαν οι αρχές του
τόπου, εκ μέρους της ΕΑΑΣ ο Αντγος ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος, ο Ταξχος ε.α. Χατσίκας
Δημήτριος και πλήθος μελών του Παραρτήματος μας.

ΡΟΔΟΣ
α.Ο Πρόεδρος και αρκετά μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Δωδ/σου, παρευρέθησαν στις
εορταστικές εκδηλώσεις της 7ης και της 25ης
Μαρτίου. Στις εορταστικές εκδηλώσεις ο Μητροπολίτης Ρόδου, πολιτικές, τοπικές και στρατιωτικές αρχές.

β. Ο Πρόεδρος και 2 μέλη του ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ Δωδ/σου επισκέφτηκαν το Φυλάκιο
Γκίνας του 294 ΤΕ την 12 Απριλίου 2017 (Μεγάλη Τετάρτη) και προσέφεραν δώρα ενόψει
της εορτής των Αγίων Ημερών του Πάσχα.

2 Απρ.17 : Μνημόσυνο στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ,
για Πεσόντες 30/21 Μαρ.1949
Ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος μετέβησαν, μαζί με τον ΔΣ της Ένωσης Αποστράτων
Αστυνομικών Ξάνθης, στο Λιτόχωρο Πιερίας και
συμμετείχαν, ως απότιση της ελάχιστης Τιμής στο
Επετειακό Μνημόσυνο για τους Πεσόντες Χωροφύλακες και τους 2 Στρατιώτες, κατά την επίθεση
των Κ/Σ στο Σταθμού Χωροφυλακής Λιτοχώρου
την ν30/31 Μαρ.1946 και την λιτή τελετή που
διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών και Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας .
2 Απρ. 17: Μνημόσυνο για Αγωνιστές
ΕΟΚΑ 1955-1959
Τελέστηκε, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κυπρίων Ν. Ξάνθης, μνημόσυνο στο Καθεδρικό Ιερό
Ναό της Του Θεού Σοφίας, παρουσία Πολιτικών,
Στρατιωτικών και λοιπών Αρχών και κατοίκων της
ΠΕ Ξάνθης, για τους πεσόντες υπέρ Πατρίδος, Κυπρίους Αγωνιστές της ΕΟΚΑ στον αγώνα τους για
την Ελευθερία της Κύπρου από τους Άγγλους.
Επακολούθησε κατάθεση τιμητικών στεφάνων στο
Μνημείο Ηρώων της Ξάνθης, από τις αρμόδιες
Αρχές. Το στεφάνι από το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν.
Ξάνθης κατέθεσε το μέλος μας, Υπτγος ε.α Μαρίνος
Σδρέβανος. Συμμετείχαν αρκετά μέλη του Παραρτήματος
8 Απρ.17: Συνέντευξη για τη ΜΑΧΗ
των ΟΧΥΡΩΝ στο Ράδιο ART.FM
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη, στο Δημοσιογράφο του παραπάνω ρ/φωνικού σταθμού, Παρμενίωνα Λιβανίδη,
με κύριο θέμα την «Μάχη των Οχυρών 610Απρ.1041», καθώς και σύντομη σύνοψη των γεγονότων που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην κατασκευή της Οχυρωματικής « Γραμμής Μεταξά».

ΗΛΕΙΑ
Πραγματοποιήθηκαν στην Ηλεία οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Οι επετειακές εορτές ξεκίνησαν με αφιερώματα στην 25η Μαρτίου και τους Ήρωες
του Αγώνα για την Ελευθερία της παρτίδας
μας από τη χορωδία Πύργου στις 20 Μαρτίου,
το ΚΑΠΗ Βαρθολομιού στις 21 Μαρτίου και
της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας στις 23 Μαρτίου.
Οι εκδηλώσεις έληξαν με την επίσημη Δοξολογία την 25η Μαρτίου, καταθέσεις στεφάνων
στο Μνημείο των πεσόντων και παρέλαση
στρατιωτικών πεζοπόρων τμημάτων, σχολείων

ΞΑΝΘΗ

ποίησε ημερήσια εκδρομή σε Σπάρτη – Μονεμβασιά – Γύθειο. Συμμετείχαν συνολικά 54
(όσες και οι θέσεις του πούλμαν) μέλη με τις
οικογένειες τους. Η εκδρομή, βοηθούντος και
του ανοιξιάτικου καιρού, ήταν υπέροχη. Οι εκδρομείς έμειναν ενθουσιασμένοι και συμφώνησαν να κάνουμε και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

και συλλόγων-οργανώσεων. Σε όλες τις εκδηλώσεις παρέστησαν πλήθος κόσμου και
πολλά μέλη μας, ενώ την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του παραρτήματος Ηλείας,
ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι.
Την 26η Μαρτίου το Παράρτημα πραγματο-

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

9 Απρ.’17: 76η Επέτειος Μάχης
Οχυρών 1941, στον ΕΧΙΝΟ
Εορτάστηκε με λαμπρότητα στις 9 Απρ.2017 η
76η επέτειος της μάχης των Οχυρών στη Γραμμή
Μεταξά ι στον Εχίνο (6-10 Απριλίου 1941) και απεδόθησαν οι οφειλόμενες τιμές στους ηρωικούς
αγωνιστές, που έδωσαν τη ζωή τους, αρνούμενοι
να παραδοθούν στον κατακτητή, μαχόμενοι μέχρι
θανάτου για την τιμή των όπλων και την ελευθερία
της Πατρίδας μας στο Οχυρό ΕΧΙΝΟΣ, στο οποίο
έπεσαν μαχόμενοι 23 ήρωες (20 Χριστιανοί και 3

Μουσουλμάνοι). Οι Απώλειες των Γερμανών ήταν
200 νεκροί και περισσότεροι από 800 τραυματίες.
Προηγήθηκε Θεία λειτουργία στον Ι.Ν.Αγ. Γεωργίου
στον ΕΧΙΝΟ όπου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ.κ. Παντελεήμων. Τη λειτουργία παρακολούθησαν, πολυμελής και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Δ’ Σώματος Στρατού με επικεφαλής τον Υποδιοικητή,
Υποστράτηγο Λιάκο Γεώργιο, οι επίτιμοι Διοικητές,
Στρατηγοί ε.α. Αικατερίνης Δημήτριος και Μαυράκης
Ιωσήφ, ο επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και νυν βουλευτής Έβρου ΝΔ κ. Δημοσχάκης Αναστάσιος, ο
Αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Σγουρίδης Παναγιώτης,
εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,
οι Δήμαρχοι Ξάνθης και Αβδήρων, εκπρόσωπος του
Δήμου Μύκης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής της
ΔΑ Ξάνθης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Ξάνθης, ο
Λιμενάρχης Πόρτο Λάγους, το σύνολο των Προέδρων από τους Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς
Συλλόγους / Ενώσεις της Ξάνθης με μέλη τους και
πλήθος πιστών που προσήλθαν με ΙΧΕ οχήματα,
όπως και με δύο (2) λεωφορεία που μίσθωσε το
Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ξάνθης.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας επακολούθησε λαμπρή τελετή, που διοργανώθηκε υποδειγματικά από το Δ’ Σώμα Στρατού.
Εκεί στο Μνημείο Ηρώων τελέστηκε, διαδοχικά,
επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα για τους ηρωικώς πεσόντες 20 Έλληνες Χρι-

στιανούς Ορθόδοξους, όπως και η ανάλογη προσευχή από τον Σοφολογιότατο Μουφτή Ξάνθης,
κ.κ. Σινίκογλου, για τους 3 ήρωες πεσόντες Έλληνες,
Μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, που πολέμησαν
γενναία κάτω από την ίδια Σημαία, για την ίδια Πατρίδα, την Ελλάδα μας. Πραγματοποιήθηκε προσκλητήριο πεσόντων, ενώ στρατιωτικό άγημα προέβαινε σε ρίψη τιμητικών βολών.
Ακολούθησε ομιλία από τον Διοικητή του ΤΕ Εχίνου, Τχη (ΠΒ) Γαϊταντζή Κωνσταντίνο.
14 Απρ .’17 :Περιφορά Επιταφίου
στον Αγ. Γεώργιο στον ΕΧΙΝΟ
Τις βραδινές ώρες της Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14 Απριλίου
2017, χτύπησε και πάλι πένθιμα η καμπάνα του
Αγίου Γεωργίου του Εχίνου, καλώντας τους πιστούς
στην Ιερά Ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του
Επιταφίου Θρήνου, στο πλαίσιο του Προγράμματος,
«Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώρια 2017», για τους
άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων ,των Σωμάτων
Ασφαλείας, καθώς και για τους εργαζόμενους στο
Κέντρο Υγείας στον Εχίνο.
Μέσα με μια κατανυκτική ατμόσφαιρα πιστοί
κάθε ηλικίας, παρακολούθησαν την Ιερά Ακολουθία
όπου ιερούργησε ο αιδεσιμότατος Πατήρ Γεώργιος
Βρένος και έψαλλε ο συνταξιούχος δάσκαλος κ.
Λεωνίδας Βλασακούδης.Παρόντες στο εκκλησίασμα
ήταν οι Διοικητές, Αξιωματικοί και Οπλίτες από τις
Στρ. Μονάδες της περιοχής, άνδρες του Αστ. Τμήματος Εχίνου, προσωπικό του ΚΥ Εχίνου, στους
οποίους προστέθηκαν και 70-80 άτομα, που προσήλθαν από την Ξάνθη, (με 2 λεωφορεία και ΙΧΕ
οχήματα), για να εκκλησιαστούν και ταυτόχρονα
να συμπαρασταθούν στους ακρίτες για την τόνωση
του Θρησκευτικού, αλλά και του Εθνικού τους Φρονήματος.
15 Απρ.’17. Ανάσταση στον ι.ν. Αγ. Γεωργίου
στον ΕΧΙΝΟ Ξάνθης
Τελέστηκε και φέτος από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κκ. Παντελεήμονα, η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως στον Ι.Ν.
Αγ. Γεωργίου στον ΕΧΙΝΟ Ξάνθης, για όσους ήταν
σε διατεταγμένη υπηρεσία, επικουρούμενος από
τον Στρ. Ιερέα Πατέρα Γρηγόριο.
Στο εκκλησίασμα παρευρέθησαν, ο Δκτής, Αξιωματικοί και Οπλίτες του ΤΕ Εχίνου, ο Δκτής και προσωπικό του ΑΤ ΕΧΙΝΟΥ, η Ιατρός και προσωπικό
του ΚΥ, όπως και άλλοι Χριστιανοί που αφίχθησαν
από την Ξάνθη, συνολικά πάνω από 30 άτομα, για
να εκκλησιαστούν και να συμπαρασταθούν ηθικά
στους “ακρίτες”. Μεταξύ αυτών με τις οικογένειές
τους ήταν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και μέλη
του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, ο Πρόεδρος
και μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αστυνομικών,
ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
ΤΔ Ξάνθης, όπως και Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ξάνθης, καθώς και άλλοι Χριστιανοί από την
Ξάνθη, αλλά και 2 άτομα που ήρθαν από την γειτονική Κομοτηνή.
21 Απρ.17: Συνέντευξη Προέδρου
στον Τ/Ο Σταθμό XANTHI CHANNEL
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, καλεσμένος
στην εκπομπή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΡΑ», από τον Δημοσιογράφο, κ. Ιπποκράτη Καμαρίδη, πραγματοποίησε
τον Απολογισμό των δραστηριοτήτων του ΠαραρτήματοςΕΑΑΣ Ξάνθης, επικεντρώνοντας στο Πρόγραμμα « Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα Πομακοχωρια
της Ξάνθης» και εστιάζοντας στις πρόσφατους εκκλησιασμούς Γ’ και Δ’ Χαιρετισμούς, περιφορά Επιταφίου και Ανάσταση στον Εχίνο ενώ έγινε και
ειδική αναφορά στην «Μάχη των Οχυρών 610Απρ.1041», καθώς και σύντομη σύνοψη των γεγονότων που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην κατασκευή της Οχυρωματικής « Γραμμής Μεταξά».
Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί, με
εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος
μας :www.eaasxanthis.gr , όπως και στο Facebook
: ‘’EααΣ Ξάνθης’’.
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Θέματα

Η Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα που είδαν οι Ευρωπαίοι
Γράφει ο
Ν.Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ

Η

Θεσσαλονίκη του 190υ αιώνα εντυπωσιάζει τους Ευρωπαίους
επισκέπτες. Στο τελευταίο αυτό σημείωμά μας συνοψίζονται
οι σημαντικότερες μαρτυρίες τους από την εμβληματική μελέτη
Γρηγορίου-Χεκίμογλου.! Υπερβαίνει τις 4 σελίδες ώστε να ολοκληρώσει την εικόνα. Γράφουν κατά χρονολογική σειρά:
* 1801, Edward Daniel Clarke, Άγγλος αρχαιολόγος: Στη Θεσσαλονίκη μας οδήγησαν στο σπίτι του κυρίου Charnaud, του Άγγλου προξένου. Σε μία περίοδο που η πανούκλα βρισκόταν σε
τέτοια έξαρση, οι πόρτες του σπιτιού του έμεναν κλειστές σε
οποιονδήποτε ανεπιθύμητο επισκέπτη. Ακόμη και οι προμήθειές
του παραλαμβάνονταν κάθε μέρα με μία περιστρεφόμενη
μηχανή, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται στα μοναστήρια.
Μας είπαν ότι η πανούκλα ήταν εντοπισμένη στα «παζάρια», στο
χαμηλότερο τμήμα της πόλης, και στις συνοικίες που κατοικούσαν
οι Εβραίοι με τους οποίους δεν είχαν καμία επαφή. Δυστυχώς,
στο τμήμα εκείνο της πόλης βρισκόταν σχεδόν η μοναδική αξιοθέατη αρχαιότητα του τόπου, τα προπύλαια του αρχαίου ιπποδρόμου. Μας είπαν ότι μπορούσαμε να τα δούμε, αρκεί να
ήμασταν προσεκτικοί και να μην δεχόμασταν να μας αγγίξει οιοδήποτε πρόσωπο.
Όπως συμβαίνει με τις αρχαίες και σύγχρονες πόλεις της Ελλάδας, η οικτρή εσωτερική όψη της έρχεται σε αντίθεση με την
ομορφιά της εξωτερικής εμφάνισής της, καθώς υψώνεται αμφιθεατρικά στη λοφοπλαγιά που περιβάλλεται από κυπαρίσσια
και άλλα αειθαλή δένδρα και θάμνους. Η διοίκηση της Μακεδονίας
εναποτίθεται στα χέρια ενός πασά με τρεις ιππουρίδες. Μόνον
η αστική δικαιοσύνη έχει υπεύθυνο έναν αξιωματούχο που ονομάζεται «μουλάς». Καθώς η επίσκεψή μας σε αυτόν τον τόπο
ήταν σύντομη, τα όσα είχαμε ήδη δει από την κοινωνία των
«Φράγκων» ήταν αρκετά για να μας κάνουν να λυπούμαστε που
δεν μπορούσαμε να παρατείνουμε τη διαμονή μας, έστω και σε
πείσμα της πανούκλας. Όλα τα είδη τροφίμων είναι φτηνά στην
αγορά της πόλης. Μία γαλοπούλα κοστίζει μόνον 25 παράδες.
Μία χήνα είκοσι. Τα πουλιά είναι τόσο περιφρονημένα, που δύσκολα θα τα έτρωγαν και οι φτωχότεροι κάτοικοι. Το ψωμί είναι
εξαιρετικό. Στο σπίτι του προξένου μας τρώγαμε καϊμάκι και
φρέσκο βούτυρο.
Τρομερή ελονοσία εκδηλώνεται στην περίοδο του καλοκαιριού
κοντά στις εκβολές όλων των ποταμών και στις ακτές των
λιμνών, όπως και σε όλες τις πεδιάδες, ειδικά εκεί που καλλιεργείται βαμβάκι. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το καλύτερο
σχέδιο για τους Άγγλους που ζουν στην Εγγύς Ανατολή είναι να
φροντίσουν ώστε η διαμονή τους να βρίσκεται όσο το δυνατόν
κοντύτερα στις κορυφές των βουνών.
* 1806, William Martin Leake, Άγγλος αρχαιολόγος, τοπογράφος
και στρατιωτικός Σε μισή ώρα κατεβήκαμε στην πεδιάδα της
Θεσσαλονίκης και μετά μία ώρα φτάσαμε στο τουρκικό κοιμητήριο
που περιβάλλει την πόλη και περιλαμβάνει πολλά θραύσματα
από κίονες και σαρκοφάγους, σκορπισμένα ανάμεσα στις
επιτύμβιες πλάκες. Εισήλθαμε στη Βαρντάρ-Καπισί, δηλαδή
στην πύλη του Βαρδάρη. Σε ένα δένδρο μπροστά της, κρέμεται
το σώμα ενός ληστή. Τα τείχη της πόλης αποτελούνται εν
μέρει στο κατώτερο τμήμα τους από αρχαία μάρμαρα και καθ'
όλες τις ενδείξεις παραμένουν στην ίδια θέση που είχαν κατά
την αρχαιότητα. Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι είναι φειδωλοί μέχρι
υπερβολής, ενώ η πολυτέλεια δεν είναι ασυνήθιστη στους νεαρούς Οσμανλήδες. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κατάγονται
από τη μεγαλύτερη παροικία απ' όσες εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα κατά την εποχή του διωγμού τους από την Ισπανία, στα
τέλη του 150υ αι. Αλλά έκτοτε ένα σημαντικό τμήμα τους
έγιναν Μουσουλμάνοι και σχημάτισαν μια ξεχωριστή τάξη, τους
μαμίν, που είναι γενικά πλούσιοι χάρις στο εβραϊκό πνεύμα της
φειδούς και της φιλοπονίας.
Η «Πολιτεία», δηλαδή η Ελληνική Κοινότητα, έχει επικεφαλής
της τον Μητροπολίτη, ο οποίος μαζί με τους άρχοντες ρυθμίζει
όλες τις αστικές διαφορές, στις οποίες οι Τούρκοι δεν αναμειγνύονται, εκτός αν οι Χριστιανοί κρίνουν σκόπιμο να καταφύγουν
στο Ιεροδικείο. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη πλούσιοι Έλληνες
έμποροι, που οι περισσότεροι οφείλουν την ακώλυτη κατοχή
και επαύξηση του πλούτου τους στην προστασία που τους παρέχουν τα ευρωπαϊκά προξενεία ως δραγουμάνους ή μπερατάριους.
Οι χειρώνακτες των τουρκικών οικογενειών, όπως οι καφετζήδες,
οι τουντουτζήδες (καπνεργάτες) και οι αχτζήδες (μάγειροι) παίρνουν περίπου δέκα πιάστρες (δώδεκα σελίνια) τον μήνα. Οι Ελληνίδες υπηρέτριες στις φράγκικες οικογένειες παίρνουν περίπου
πενήντα γρόσια τον χρόνο μαζί με μερικά ρούχα και η διατροφή
είναι επιπλέον. Η κανονική τιμή του μεταξιού είναι πενήντα
γρόσια η οκά και σχεδόν κάθε οικογένεια τρέφει μεταξοσκώληκες.
Τα συνηθισμένα βαμβακερά και μάλλινα υφάσματα για την
ένδυση του απλού λαού υφαίνονται επίσης κατ' οίκον, καθώς
και στα γύρω χωριά. Εδώ παράγεται σημαντική ποσότητα βαμβακερών προσοψιών, μερικές φορές διακοσμημένων με χρυσές
κλωστές, για το «νίψιμον», το πλύσιμο, των ανώτερων τάξεων
πριν και μετά το γεύμα, συνήθεια που ισχύει σε κάθε μέρος της

Ελλάδας από την εποχή του Ομήρου.
Ένα άλλο προϊόν της πόλης είναι το μεταξωτό τούλι, για
πουκάμισα και κουνουπιέρες. Ωστόσο, οι κυριότεροι βιοτεχνικοί
κλάδοι είναι η βυρσοδεψία και η βαφή των δερμάτων, οι οποίοι
βρίσκονται πλήρως στα χέρια των γενίτσαρων. Το εμπόριο της
Θεσσαλονίκης έχει παρακμάσει πολύ στη διάρκεια του πολέμου
ακόμη περισσότερο και από το 1797. Το μοναδικό άξιο λόγου
εξαγώγιμο προϊόν είναι ο καπνός, που αποστέλλεται από εδώ
με τα αυτοκρατορικά πλοία. Κανένα αγγλικό πλοίο δεν φόρτωσε
εδώ στη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων χρόνων. Οι μπέηδες
έχουν τις αποθήκες τους γεμάτες καλαμπόκι, το οποίο, βάσει
ενός φιρμανιού της Πύλης, απαγορεύεται να στέλνουν στις χριστιανικές χώρες. Στο μεταξύ, η Πύλη απαιτεί μία συγκεκριμένη
αναλογία του προϊόντος σε χαμηλή τιμή από όλες τις σιτοπαραγωγές περιοχές της Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και από
τη Μακεδονία, επικαλούμενη τον εφοδιασμό στόλων και στρατευμάτων. Σιτάρι τριών ή τεσσάρων χιλιάδων κοιλών θα αποσταλεί
στην Κωνσταντινούπολη μαζί με όσο αριθμό βοοειδών ζητηθεί.
* 1807, Frederic Franςοίs Guillaume de Vaudoncourt, Γάλλος
βαρόνος, στρατηγός και ιστορικός: Φτάνουμε σε έξι ώρες στη
Βέροια ή αλλιώς Καραβέροια.
Από εδώ έως τη γέφυρα του Βαρντάρ η απόσταση είναι
πέντε ώρες από τον κάμπο και έπειτα τρεις ως το Κοντογκρού
και άλλες δύο μέσω του Λεπλί για τη Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή
από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη είναι 411/2 ώρες. Υπάρχουν δύο
διαδρομές εδώ. Η διαδρομή που ακολουθούν τα καραβάνια
περνά από την Ελασσόνα από όπου μία πλευρική οδός οδηγεί
στο Λιβάδι σε πεντέμισι ώρες και από εκεί σε άλλες έξι στην Κατερίνη. Η άλλη διαδρομή, που προτιμούν οι ταξιδιώτες και οι
αγγελιοφόροι, διαρκεί μόνο 38 ώρες μέσα από την κοιλάδα των
Τεμπών.
* 1809, John Galt, Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος: Οι Έλληνες
και οι Φράγκοι κατοικούν στα χαμηλότερα τμήματα της πόλης,
οι Εβραίοι στα μεσαία και οι Τούρκοι στα υψηλότερα. Υπάρχει
ένας δρόμος που καταλαμβάνουν κυρίως σιδηρουργοί, η
καταγωγή των οποίων ανάγεται στην Αίγυπτο. Εμφανίζονται ως
μουσουλμάνοι, αλλά οι Τούρκοι δεν τους θεωρούν αληθινούς
πιστούς.
Η πόλη διοικείται από τον μπέη και τον μουλά. Ο μπέης διοικεί
επίσης και την επαρχία. Υπάρχει και ένας αγάς των Γενιτσάρων,
που είναι ο ειδικός προστάτης των Εβραίων. Οι αξιωματούχοι
αυτοί συνήθως αντικαθίστανται κάθε χρόνο. Οι Έλληνες έχουν
τους δικούς τους αξιωματούχους, οι οποίοι κανονίζουν τις υποθέσεις τους απευθείας με τον διοικητή.
Τα σιτηρά αποτελούν το βασικό εξαγωγικό προϊόν των εύφορων
περιχώρων του κόλπου. Μόνο το σιτάρι που μεταφέρεται κάθε
χρόνο με τα πλοία ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες μπούσελ
[17.500 τόνους]. Τελευταία, στις παρακείμενες περιοχές καλλιεργείται πολύ το βαμβάκι. Στις μέρες μας αποστέλλονται διά
ξηράς στη Γερμανία πάνω από σαράντα χιλιάδες φορτία. Το
μετάξι συλλέγεται κάθε χρόνο στα περίχωρά της. Υπολογίζεται
ότι το βάρος του ξεπερνά τις εξήντα χιλιάδες λίβρες.
Παλαιότερα εξάγονταν στη Γαλλία μεγάλες ποσότητες μαλλιού
άριστης ποιότητας. Όμως, το εμπόριο αυτό έχει πλέον διακοπεί
εντελώς. Οι Αλβανοί διαμεσολαβητές αγοράζουν όλη την ποσότητα μαλλιού στην ενδοχώρα και το αποστέλλουν διά ξηράς
στη Γερμανία. Ο καπνός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό
εμπορικό κλάδο στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν έχει πλέον τη
σημασία που του απέδιδαν κάποτε. Ίσως η αυξανόμενη ζήτηση
για βαμβάκι και το γεγονός ότι η καλλιέργειά του είναι λιγότερο
κοπιαστική και πιο παραγωγική, έχουν συμβάλει στη μείωση της
καλλιέργειας του καπνού. Η αξία της ποσότητας καπνού που
πουλιόταν στην περιοχή αυτή πριν από πέντε χρόνια υπολογίζεται
σε ογδόντα χιλιάδες λίρες στερλίνες. Ωστόσο, σήμερα δεν
ανέρχεται ούτε στα δύο τρίτα αυτού.
Οι κάτοικοι αρχίζουν πάλι να έχουν κάποια μικρή αίσθηση των
δημόσιων διασκεδάσεων. Έχουν κατασκευάσει ένα περίπτερο
κοντά στην ακροθαλασσιά, στο τέλος μίας σύντομης και ευχάριστης διαδρομής από τη δυτική πύλη της πόλης, όπου οργανώνουν εκδρομές το καλοκαίρι. Η Θεσσαλονίκη, έπειτα από την
Αθήνα, διαθέτει τα ομορφότερα κατάλοιπα της αρχαιότητας
που συναντήσαμε ποτέ.
* 1810, Charles Robert Cockerell, Άγγλος αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος και συγγραφέας: Όλη η ακτή κατά μήκος του Κόλπου
της Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά είναι μια τεράστια σιτοπαραγωγός περιοχή που εφοδιάζει σε μεγάλο ποσοστό την Ελλάδα.
Ο δρόμος για την Αθήνα είναι προς το παρόν επικίνδυνος. Ο
κύριος Charnaugh λέει ότι οι Αλβανοί ληστές κυκλοφορούν σε
συμμορίες. Μετά το γεύμα είχα την ευχαρίστηση να κάνω έναν
περίπατο στην πόλη, στην οποία είδαμε αρκετές ελληνικές εκκλησίες, που είχαν μετατραπεί σε τεμένη. Η μία από αυτές, του
Αγίου Δημητρίου, είχε μεγάλο μέγεθος. Εκεί είδαμε αρκετά από
το είδος των ψηφιδωτών που χρησιμοποιήθηκαν και στην Αγία
Σοφία. Βρήκα στις αυλές των δύο εκκλησιών επισκοπικούς άμβωνες πλούσια διακοσμημένους. Είδαμε και τις αρχαιότητες, τη
θριαμβική αψίδα και τις Καρυάτιδες [την αψίδα του Γαλερίου και
τις Ινκαντάδας], καθώς και μερικά γλυπτά που ήταν πολύ
όμορφα, στο ανατολικό τείχος, κοντά σε μια πύλη. Η εκκλησία
της Αγίας Σοφίας στο εσωτερικό έχει πλούσια ψηφιδωτά. Στη

μορφή του Χριστού έχουν επικολληθεί χρυσές ψηφίδες. Οι
μορφές των αγίων διατηρούνται και στο ιερό η Παρθένος. Υπάρχουν πολλές αρχαίες εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη γνώμη του το βάρος του κεφαλικού φόρου πέφτει
κυρίως στους φτωχούς, οι οποίοι πληρώνουν σημαντικά μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με τους πλούσιους. Οι Εβραίοι πληρώνουν λιγότερα, χάρη σε μια συμφωνία που έκαναν με τους
Τούρκους, όταν κατέφθασαν από την Ισπανία. Είχαν σημαντικά
προνόμια, τα οποία με την πάροδο του χρόνου εκφυλίστηκαν
και τώρα πάσχουν από μεγάλη φτώχεια. Ασχολούνται κυρίως
με τις τράπεζες και την εμπορική διαμεσολάβηση. Οι πασάδες
και οι μπέηδες δανείζονται ανελέητα από αυτούς, έπειτα πληρώνουν ένα μέρος του χρέους, αλλά πάντοτε μένουν 20.00030.000 ή 10.000 υπόλοιπο, το οποίο στην πράξη καταστρέφει
τους δυστυχείς τραπεζίτες. Οι Έλληνες έχουν τη φιλοδοξία να
ξεχωρίσουν και να βελτιωθούν. Οι Έλληνες έμποροι που εγκαταστάθηκαν στο Λιβόρνο, στη Βιέννη και σε άλλες πόλεις έχουν
ιδρύσει ελληνικά σχολεία, στα οποία διδάσκονται τα ελληνικά
γράμματα και οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Υπάρχουν δύο
σχολεία στη Θεσσαλονίκη, δύο στη Μυτιλήνη και ένα στη
Σμύρνη.
* 1812, Henry Holland, Άγγλος γιατρός και περιηγητής: Μόνο
η Κωνσταντινούπολη, και ίσως η Αδριανούπολη, ξεπερνούν τη
Θεσσαλονίκη σε πληθυσμό. Όσον αφορά το εύρος του εμπορίου
της, μόνον η πρωτεύουσα την ξεπερνά.
Η γενική κατάσταση της πόλης και το μεγαλείο της εξωτερικής
εμφάνισής της έχουν ήδη αναφερθεί. Το εσωτερικό της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την ασυμμετρία και τις δυσμορφίες που
είναι συνήθεις στις τουρκικές πόλεις. Η απότομη ανηφόρα στον
λόφο ελαττώνει αυτή την ασχήμια στο άνω τμήμα της πόλης.
Συνολικά, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την εσωτερική
άνεση, η σύγκριση με άλλες μεγάλες και πολυπληθείς πόλεις
της Τουρκίας είναι υπέρ της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα κερδίζει
κατά πολύ στη σύγκριση, αν θέσουμε ως κριτήριο ανωτερότητας
την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εκτός από τις συνοικίες όπου κατοικούν οι επιφανείς Τούρκοι,
υπάρχει μία γενική εικόνα ζωντάνιας και κίνησης, αντίθετη προς
τη μονοτονία των τουρκικών πόλεων. Οι αποβάθρες είναι γεμάτες
εμπορεύματα. Πλήθος ανθρώπων απασχολούνται στα πλοία
και τις αποθήκες, ενώ τα παζάρια είναι πλήρως εφοδιασμένα
και μονίμως γεμάτα με αγοραστές και πωλητές. Η τεράστια και
ξαφνική εισροή εμπορευμάτων στο λιμάνι παρείχε μία ιδιαίτερα
ευνοϊκή ευκαιρία.
Το ύφος της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη είναι τελείως
τουρκικό. Τα παζάρια, τα οποία βρίσκονται στο χαμηλότερο
τμήμα της πόλης, είναι πολύ εκτεταμένα και σχηματίζουν
μερικούς επιμήκεις, αλλά στενούς δρόμους. Οι έμποροι είναι
κυρίως Έλληνες και Εβραίοι σε μεγάλη αναλογία οι τελευταίοι.
Στα παζάρια παρατηρήσαμε ότι υπήρχε τεράστια αφθονία χαβιαριού, που εκτίθονταν προς πώληση.
Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ίσως ξεπερνά στην παρούσα
φάση τις εβδομήντα χιλιάδες ψυχές. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός
των ελληνικών οικογενειών στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου δύο
χιλιάδες. Το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού
ασχολείται με το εμπόριο και πολλοί από τους Έλληνες εμπόρους
που κατοικούν εδώ έχουν αποκτήσει σημαντικές περιουσίες
από αυτή την πηγή. Το εμπόριο που διεξάγουν είναι ως έναν
βαθμό εξαρτημένο από το εμπόριο των Φράγκων εμπόρων της
Θεσσαλονίκης, αλλά επιπροσθέτως διατηρούν ισχυρούς και
ανεξάρτητους δεσμούς με τη Γερμανία, την Κωνσταντινούπολη,
τη Σμύρνη, τη Μάλτα και με διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Δεν έχουν τόσο μεγάλη φήμη στα γράμματα όσο οι συμπατριώτες
τους στα Ιωάννινα, αλλά έχω επισκεφθεί τα σπίτια ορισμένων
εμπόρων της Θεσσαλονίκης στα οποία υπήρχαν μεγάλες
συλλογές βιβλίων που περιλάμβαναν όχι μόνο τη ρωμαϊκή
γραμματεία μα και της Ευρώπης. Οι Εβραίοι αποτελούν μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού της πόλης. Ο αριθμός των σπιτιών
που καταλαμβάνουν υπολογίζεται σε τρεις με τέσσερις χιλιάδες.
Η κοινότητα έχει ισπανική καταγωγή και είναι εγκαταστημένη
εδώ υπό συγκεκριμένους όρους προστασίας και προνομίων,
που φαίνεται ότι τηρούνται πιστά από την πλευρά των Τούρκων.
Οι Εβραίοι της ανώτερης τάξης κερδίζουν τα προς το ζην κυρίως
ως μεσίτες ή ως λιανέμποροι στα παζάρια. Οι περισσότεροι
απασχολούνται ως αχθοφόροι στις αποβάθρες και σε άλλες
παρόμοιες εργασίες. Επιδεικνύουν και εδώ την ίδια δραστήρια
φιλοπονία, όπως παντού αλλά η φήμη των δόλιων συνηθειών
τους πάει μαζί με την εργατικότητά τους.
Ο φράγκικος πληθυσμός περιορίζεται στις χαμηλότερες συνοικίες της πόλης, αλλά πρόσφατα έχει αυξηθεί, λόγω της αύξησης του εμπορίου. Οι Γερμανοί και Γάλλοι κάτοικοι είναι περισσότεροι από τους Άγγλους.
Ο Συναξαριστής
Ν. Ι. Μέρτζος

Αλέξανδρος Γρηγορίου-Ευάγγελος Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη
των περιηγητών 1430-1930, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,
εκδόσεις Μίλητος, 2008
1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

11

EΘNIKH HXΩ

θέματα

Θέματα

Τα στρατιωτικά κινήματα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα
Πολλά τα Στρατ. Κινήματα. Επιλέγονται τέσσαρα (4) σ’ εφαρμογή, για την ερμηνεία τους, της Συγκριτικής πολιτικής.
Γράφει ο
XAPAΛ Π. ΠANAΓIΩTAPEAΣ
Tαξίαρχος (MX) ε.α. ΣΣΕ 52
1ο Κίνημα, την 3ην Σεπτεμβρίου 1843
Πολιτικό-στρατιωτικό κίνημα που εκδηλώθηκε στις πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 με σκοπό την παραχώρηση Συντάγματος από
τον Όθωνα. Μέχρι τότε ο Βασιλιάς κυβερνούσε ως απόλυτος
μονάρχης, χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του «Ελέω
θεού μοναρχία».
Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου ήτο προϊόν συνομωσίας
τριών ανθρώπων, του Κεφαλλονίτη αγωνιστή Ανδρέα Μεταξά
(Ρωσικό Κόμμα), του Αιγιώτη αγωνιστή και διπλωμάτη Ανδρέου
Λόντου (Αγγλικό Κόμμα) και του Στρατηγού Μακρυγιάννη
(Γαλλικό Κόμμα). Αργότερα μυήθηκαν και στρατιωτικοί, όπως
ο Συνταγματάρχης Ιππικού Δημήτριος Καλλέργης. Η φρουρά
των Αθηνών που στρατοπέδευε στο Μοναστηράκι στασίασε
και με αρχηγό τον Δημ. Καλλέργη παρατάχθηκε στην πλατεία
έμπροσθεν των ανακτόρων. Εκεί έφτασε και ο Μακρυγιάννης
με πλήθος κόσμου αλαλάζοντας «Ζήτω το Σύνταγμα».
Τελικώς ο Όθων εδέχθη το αίτημα του Δημ. Καλλέργη για
την άμεσο σύγκληση Εθνοσυνέλευσης για την κατάρτιση Συντάγματος και σχηματισμό κυβέρνησης που θα απολάμβανε
της εμπιστοσύνης του Λαού. Μετά την αποδοχή του αιτήματος
των επαναστατών από τον Όθωνα ο Στρατός την ίδια ημέρα
επέστρεψε στους Στρατώνες.
2ο Κίνημα (επανάσταση) – Έξωση του Όθωνα
Από το 1859 ο νέος Βουλευτής Επαμεινώνδας Δεληγιώργης
διακήρυττε πως για όλα τα δεινά του τόπου φταίει το στέμμα.
Τον Μάιο του 1859 συνέβησαν γεγονότα, που έμειναν γνωστά
ως Σκιαδικά, δυνάμωσαν το αντικαθεστωτικό φρόνημα κ α ι ε
ν τ ε λ ώ ς α π ρ ό σ μ ε ν α, α π ο τ έ λ ε σ α ν τ ο ν κ α τ α
λ ύ τ η σ τ ι ς σ χ έ σ ε ι ς λ α ο ύ – Π α λ α τ ι ο ύ.
Καθώς το αντικαθεστωτικό ρεύμα δυνάμωνε ο Δημήτριος
Βούλγαρης και άλλοι πολιτικοί προσχώρησαν στο ρεύμα αυτό.
Μόλις η Κυβέρνηση πληροφορήθηκε τον Μάιο για την συνωμοσία, για την οποία καταγγέλθηκαν και αξιωματικοί, αυτοί
φυλακίσθηκαν. Ακολούθως αποφυλακίστηκαν και ορίσθηκε
ως χώρος διαμονής τους το Ναύπλιον. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες ξέσπασε η Ναυπλιακή Επανάσταση την 1η Φεβρουαρίου 1862. Την 1η Μαρτίου οι κυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν
τις θέσεις των επαναστατών και στις 24 Μαρτίου έγινε συνθηκολόγηση με χορήγηση γενικής αμνηστίας. Μετά ο Όθων
έδωσε εντολή για τον σχηματισμό νέας Κυβέρνησης και παρ’
όλο που το αντιδυναστικό κλίμα συνέχισε να βρίσκεται σε
έξαψη, το Βασιλικό ζεύγος απεφάσισε να κάνει μια μεγάλη
περιοδεία για να εξάψει τα βασιλικά αισθήματα. Μια νέα επανάσταση στη Βόνιτσα με αρχηγό τον Θεόδωρο Γρίβα, γνωστόν
αντιμοναρχικό, ύψωσε σημαία της επανάστασης. Ακολούθησαν
διαδοχικοί ξεσηκωμοί στο Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Πάτρα, Ναύπακτο,
Κόρινθο, Μέγαρα, το πρόγραμμα της περιοδείας ματαιώθηκε
και το Βασιλικό ζεύγος επέστρεψε στην Αθήνα.
Στην Αθήνα το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου ξέσπασαν ταραχές
και το Παλάτι καταλήφθηκε από Στρατιωτικούς. Την 11/10/1862
η πρωτεύουσα βρισκόταν υπό τον έλεγχον της Στρατιωτικής
Κυβέρνησης του Βούλγαρη, που κήρυξε την κατάργηση της Β
α σ ι λ ε ί α ς του Όθωνα και τη σύσταση προσωρινής Κυβέρνησης υπό τους Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφο, μέχρι να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση.
Το μεσημέρι της ιδίας ημέρας η Βασιλική θαλαμηγός «Αμαλία»
κατέπλευσε στον Πειραιά. Πληροφορείται το Βασιλικό ζεύγος
τα τελευταία γεγονότα ενώ πλήθος Αθηναίων και Πειραιωτών
εκδήλωναν τα αντιβασιλικά τους αισθήματα στην ακτή.
Την επομένη ο Όθων έχει πάρει την απόφαση να φύγει για
να αποφευχθεί ο εμφύλιος πόλεμος. Ακολουθούν επίπονες
διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατέληξαν

στην εκλογή του Πρίγκηπα Γουλιέλμου Γεωργίου της Δανίας
του Οίκου Γλύξμπουργκ, που αναγορεύτηκε Βασιλιάς των Ελλήνων ως Γεώργιος Α’, και επικυρώθηκε από την Ελληνική
Εθνοσυνέλευση το καλοκαίρι του 1863.
Ο Στρατός και πάλι επέστρεψε στους Στρατώνες.
3ον Το κίνημα (επανάσταση) στο Γουδί.
Τον Μάιο του 1909 ιδρύεται ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος,
μέλη του κατώτεροι Αξιωματικού που δυσφορούν,
1ον Για την προώθηση ευνοουμένων της Βασιλικής οικογενείας
στο Στράτευμα.
2ον Για την κακή κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων.
3ονΕθνικά αίτια. Αίσθημα ντροπής για την ήττα στον πόλεμο
1897.
4ονΠολιτικά-πολιτειακά: Σύντομη θητεία Κυβερνήσεων, ανίκανοι
να αντιμετωπίζουν προβλήματα, μείωση του κύρους των πολιτικών.
Τον Ιούνιο του 1909 μπροστά στο φόβο πραξικοπήματος η
Κυβέρνηση Δ. Ράλλη, επιτέθηκε στον Στρατιωτικό Σύνδεσμο
με ένα κύμα μεταθέσεων και παραπομπή 12 αξιωματικών σε
ανακριτικό Συμβούλιο προς απόταξη. Προχωρεί και σε συλλήψεις.
Την νύχτα της 15ης Αυγούστου ο Σύνδεσμος προχωρεί, με
αρχηγό τον Ν. Ζορμπά Συν/χη, στο κίνημα που επικρατεί
άμεσα. Ο Συνταγματάρχης Ν. Ζορμπάς ήτο μετριοπαθής και
συντηρητικός, δεν επέτρεψεν την εξέγερση να λάβει ακραία
αντιδυναστική μορφή.
Το πρόγραμμα του Συνδέσμου, σε ήπιο τόνο, με ευχές για
μεταρρυθμίσεις στον Στρατό, στη Διοίκηση και στην Παιδεία
απέκλειε ρητά κάθε περίπτωση καθεστωτικής αλλαγής. Ζητούσε
απλώς την απομάκρυνση του Διαδόχου Κωνσταντίνου και των
λοιπών Πριγκήπων από το Στράτευμα.
Ο Δ. Ράλλης παραιτείται. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης
δέχεται τους όρους των Επαναστατών και σχηματίζει Κυβέρνηση.
Ακολούθως ο Συν/χης Ν. Ζορμπάς, αρχηγός του Συνδέσμου
εκδίδει διαταγή στις Επαναστατικές δυνάμεις να επιστρέψουν
στις θέσεις τους. Ο Στρατός επέστρεψε, δικτατορία δεν εγκαθιδρύθηκε παρά τις παροτρύνσεις μεγάλου πλήθους λαού και
φοιτητών.
Την περίοδο αυτή, πολιτικής αναταραχής, ο Στρατ. Σύνδεσμος
κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πρωθυπουργό της Κρητικής
Πολιτείας. Αρνήθηκε να σχηματίσει Κυβέρνηση, συμβούλευσε
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αναθεωρητικής
Βουλής. Ακολούθως, ως πρωθυπουργός, διώρισε Αρχιστράτηγον
τον Διάδοχον Κωνσταντίνο ο οποίος ωδήγησε τον Στρατό
στους Νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13).
4ον Κίνημα 21ης
Απριλίου 1967.
«Εθνοσωτήριον επανάστασιν» το απεκάλεσαν οι πρωτοστατήσαντες σ’ αυτό. Πραξικόπημα το χαρακτήρισε η Ε’ Αναθεωρητική
με το ψήφισμα στις
8/1/1975. Γεγονός είναι
ότι δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο και επίτευγμα με τα τρία προαναφερθέντα κινήματα.
Εθεώρησαν δε οι πρωτοστατήσαντες ότι πρέπει να «θεραπεύσουν
την νοσούσαν πόλιν
άπαξ και δια παντός»
και αγνόησαν τον στοχασμό του Αδαμαντίου
Κοραή ο οποίος ως για-

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαίρω τον υιό μου Θεόδωρο Δημ. Σακελλαρόπουλο, υιό του
Δημητρίου Σακελλαρόπουλου, ταξιάρχου ΠΒ ε.α. (τάξεως 1952) και αδελφό
της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών Βιργινίας Δημ. Σακελλαροπούλου, ο
οποίος, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, εισήλθε μεταξύ των πρώτων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ), ευχομένη λαμπρή σταδιοδρομία.
Η μητέρα του
Ελένη Σακελλαροπούλου
χήρα Ταξιάρχου

ΝΕΟΡΑΓΙΑΣ
Εκ γενετής ρεαλιστής
δεν είχα ψευδαισθήσεις
στις δήθεν κατακτήσεις
σαθρής πολιτικής.
Αφεύκτως ήλθαν οι καιροί
που έπεσαν οι μάσκες.
Οι κάθε αυταπάτες
μας έγιναν σκοινί.
Παγιδευμένος στην σκλαβιά,
νεοραγιάς πολίτης,
ως νέος ισοβίτης
βιώνω τα δεσμά.
Εκ των πραγμάτων στοχαστής,
σαν φθάνω στους δυνάστες,
τους βρίσκω φεουδάρχες
της δύσμοιρης φυλής.
Στην φύση τους κατακτητές
μας πήρανε χαμπάρι
και πλάκωσαν «φαντάροι»,
σωτήρες-δανειστές.
Ομολογώ ειλικρινά
πως λαχταρώ τα χρόνια,
χωρίς την καταφρόνια
κι’ αυτή την συμφορά.
Παναγ. Κ. Καραμούντζος

τρός είχε αποφανθεί «εκτός από τας αιτίας της ασθενείας
υπάρχει και η κράσις του ασθενούς». Αγνόησαν δε ακόμη και
την σύγχρονο ιστορία των Στρατ. κινημάτων, ότι δηλαδή όταν
επικρατούν ως δικτατορικά καθεστώτα κάποιος από τους δεύτερους ανατρέπει τους πρώτους.
Συμβαίνει δε στην Πολιτική Ιστορία αυτό που λέει προς
τους Αθηναίους -και επισημαίνει ότι συμβαίνει και με την πολιτική- ο Δημοσθένης (Α’. Όλυνθ. 11) «προς γαρ το τελευταίον
εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται» και το τελευταίον
εκβάν της 21ης Απριλίου ήτο η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο… Και συνεχίζει -ο Δημοσθένης- συμβουλεύων τους Αθηναίους «Διό και σφόδρα δεί των λοιπών υμάς, ώ άνδρες
Αθηναίοι φροντίσαι, ίνα ταύτα επανορθωσάμενοι την επί τοις
πεπραγμένοις αδοξίαν αποτριψώμεθα». Όχι αποτρέψουμε αλλά
«αποτριψώμεθα», αυτό ως μεταφορά σημαίνει, να καθαρίσουμε
τους πολιτικούς χιτώνες μας από λεκέδες που μας ντροπιάζουν
και καθαροί, διαυγείς, παρουσιασθούμε στην Εκκλησία του
Δήμου αγορεύοντες ό,τι καλό για την πόλη.

Το βιβλίο “ΕΛΕΝΗ”
Τον μήνα Ιανουάριο
με την ευγενική μέριμνα και φροντίδα της
εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” κυκλοφόρησε σε δύο τόμους
το βιβλίο “ΕΛΕΝΗ”
του Νίκου Γκατζογιάννη, το οποίο
διατέθηκε στο αναγνωστικό κοινό με
την Καθημερινή
της Κυριακής των
15 και 22 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
Ο συγγραφέας,
δημοσιογράφος και λογοτέχνης περιγράφει με περίσκεψη, σύνεση και επιστημονική μεθολογία και προπαντός με γλώσσα απλή,
κατανοητή και ειλικρινή την παραδοσιακή ζωή, τα ήθη,
τα έθιμα και την κοινωνική πραγματικότητα στο χωριό
του ΛΙΑ της Θεσπρωτίας, που έζησε τα πρώτα παιδικά
του χρόνια και εξιστορεί τόσον τη φρίκη του αιματηρού
αδελφοκτόνου πολέμου της περιόδου 1946-1949 όσον
και τα δεινά του παιδομαζώματος της εποχής.
Συνέγραψε ένα εξαιρετικό λογοτεχνικό αριστούργημα,
που μνημονεύει μια δραματική πραγματικότητα, που
συγκινεί τους αναγνώστες κάθε ηλικίας. Περιγράφει με
δημοσιογραφική λεπτομέρεια τη ζωή, τις ενέργειες, τις
δραστηριότητες, τις κακουχίες και τα βασανιστήρια της
μάννας του, τα οποία υπέστη από τους ίδιους τους φίλους, τους συγχωριανούς, τους συγγενείς και τελικά τον
φρικτό θάνατό της προκειμένου να εξασφαλίσει στα παιδιά της μια καλύτερη ζωή.
Σκοπός του δεν είναι να αναμοχλεύει τα πάθη του παρελθόντος, αλλά να περιγράψει τη ζωή και να τιμήσει
την μάννα του. Με τρόπο εύληπτο, κατανοητό και μεθοδικό παρουσιάζει προφορικές πρωτογενείς και τεκμηριώνει τα γραφόμενά του, ενώ παράλληλα σκιαγραφεί τη
γενικότερη κατάσταση των αντιμαχόμενων δυνάμεων
κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Επιχείρησε και
επέτυχε να παρουσιάσει με τον όσο δυνατόν αναλυτικό,
ακριβή και παράλληλα άμεσο και κατανοητό τρόπο τα
δεινά του εμφυλίου πολέμου.
Γενικά, πρόκειται για ένα βιβλίο πραγματικά εντυπωσιακό, ως προς την περιεκτικότητα και την πληρότητά
του, το οποίο αξιοποιεί τις προσωπικές μαρτυρίες, αποτυπώνει την πραγματική αφήγηση των γεγονότων και
συμβάλλει στην ιστορική γνώση και στην εθνική αυτογνωσία.
Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” για
την πρωτοβουλία και την εξαιρετική έκδοση του βιβλίου
“ΕΛΕΝΗ” το οποίο γράφηκε με επιστημονικό ζήλο, ευσυνειδησία και την υπευθυνότητα ενός πνευματικού ανθρώπου στη μνήμη της μάννας του, συγγενών και των
συγχωριανών του.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Με τιμή
Νικόλαος Ζαρκάδας, Υπστγος ε.α.
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Ο μυστικός πόλεμος 1941-1944
και το σύστημα διαφυγών προς Μέση Ανατολή
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Ο

ι Δράσεις του Μυστικού πολέμου
1941-1944 αρχίζουν πριν τον πόλεμο
1940, συνεχίζονται διαρκούντος αυτού,
καθώς και μετά την κατάληψη της Ελλάδος από τον Άξονα και εξαπλώνονται
(οι Δράσεις) σε όλο τον Ελλαδικό χώρο
μετά την έλευση από την Αίγυπτο του ταγματάρχου Γιάννη
Τσιγάντε 31/7/1942 και της 12μελούς Ομάδος Ελλήνων Commandos.
Η Μ. Βρετανία συγκροτεί Υπηρεσίες Πληροφοριών ειδικότερα
την Special Operations Executive (SOE) που θα μας απασχολήσει
στο παρόν με αποστολή την συλλογή Πληροφοριών καθώς
και διενέργεια πολεμικών εγχειρημάτων στις χώρες που θα
αποτελούσαν στόχους του εχθρού ή θα είχαν καταληφθεί από
τον Άξονα.
Οι επίσημες διπλωματικές αποστολές της Αγγλίας στις χώρες
της εμπόλεμης Ζώνης (Βαλκάνια- Μέση Ανατολή) δηλαδή οι
Αγγλικές Πρεσβείες θα αποτελέσουν κέντρα εκπόρευσης
δικτύων ειδικών αποστολών και δράσεων.
Υπάλληλοι των Διπλωματικών Αποστολών, εκτός της επίσημης
ιδιότητας, θα έχουν και μια άλλη καλυμμένη, αυτή της οργανώσεως και διεξαγωγής ενεργειών Μυστικού Πολέμου. Επιπλέον
προσωπικό, θα αντλήσουν από την παρουσία στις ξένες χώρες
ομάδων ομοεθνών τους που δραστηριοποιούνταν στον Οικονομικό Τομέα (εταιρείες συγκοινωνιών, επενδύσεις (Λ. Κωπαΐδος,
Shell), ενέργειας, τραπεζών, εκπαιδευτήρια, εμπορίου κ.λπ.).
Μια τέτοια εταιρεία (σε ό,τι μας αφορά) ήταν η Ηλεκτρική
Εταιρεία Αθηνών, η λεγόμενη «Power», της οποίας οι διευθύνοντες είχαν εμπλακεί στις αναφερόμενες δράσεις, που μερικές
θα ήταν επωφελείς για τη χώρα μας και άλλες επιζήμιες.
Τέλη Αυγούστου 1939, στους κοσμικούς κύκλος της Αθήνας
θα αναδυθεί ένας μετέπειτα Άγγλος διπλωμάτης, ο Noel Rees,
γόνος πλούσιας ευκατάστατης αριστοκρατικής βρετανικής οικογένειας. Ο πατέρας του δραστηριοποιείτο σε χώρες Ελλάδα,
Αίγυπτο, Τουρκία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ναυτιλία, ιπποδρομίες και οι προσφιλείς του σταθμοί ήταν Αλεξάνδρεια,
Σμύρνη, Ρόδος, Αθήνα. Ο Noel Rees συνέχισε τις δράσεις του
πατέρα του μέχρι τέλη Αυγούστου 1939. Την 1η Σεπτεμβρίου
αρχίζει ο Β’ ΠΠ και ο Noel Rees παρουσιάζεται στην Αγγλική
Πρεσβεία να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, ένα από τους σταθμούς
της οικογένειάς του, πληροφορείται ότι έχει επιστρατευθεί
από την Υπηρεσία Πληροφοριών της πατρίδας του, την SIS
Section D (Special Intelligence Service M16), με έδρα την Αλεξάνδρεια.
Μετά από διαδοχικές μετατοπίσεις του ο Rees τοποθετείται
ως Υποπρόξενος της Αγγλίας στη Χίο, απ’ όπου τέλη Απριλίου
1941 βοηθά στη διαφυγή στην Τουρκία δύο ομάδων Αυστραλών
– Νεοζηλανδών 150-200 στρατιωτών πολεμιστών στον Όλυμπο
οι οποίοι είχαν αποκοπεί, ύστερα δε από περιπέτειες εν πλω
στο Αιγαίο, είχαν καταλήξει στη Χίο.
Προστίθεται εδώ ότι το Γενικό Επιτελείο του Τουρκικού
Στρατού συνεργαζόταν (καλυμμένα) με τις Αγγλικές Υπηρεσίες
Πληροφοριών στην περιοχή, μέχρι σημείου να συνδέσουν τηλεφωνικά το Αγγλικό Προξενείο Σμύρνης με το Τουρκικό
Τελωνείο στον Τσεσμέ, όπου επίσης υπήρχε Ελληνοαγγλικό
παράρτημα πληροφοριών.
Από εδώ κι εμπρός μέχρι λήξεως του πολέμου η Χίος θα
αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό προωθήσεως στη Μέση Ανατολή
Ελλήνων πατριωτών (αξιωματικοί, οπλίτες, πολιτικοί άνδρες
και άλλες προσωπικότητες). Δύο εμπνευσμένοι Χιώτες καθώς
και ένας τρίτος, ο καπετάνιος του βενζινόπλοιου «Ταξιάρχης»
θα αποτελέσουν τον πυρήνα αυτής της κινήσεως και, στο
αμέσως επόμενο διάστημα, θα συγκροτηθεί επιτροπή από 40
άτομα στην οποία θα περιλαμβάνονται ο γιατρός Ματθαίος
Ζύμαρης, λιμενάρχης Αγησίλαος Αστεριάδης και ο ταγματάρχης
Χρίστος Γκιων. Αυτή η επιτροπή θα συνδεθεί με την αντίστοιχη
των Αθηνών από τους Αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Γεωργόπουλο,
Ανθυπολοχαγό Βασίλειο Παναγόπουλο και τον Λοχαγό Αναστάσιο
Κοντογιάννη (Πέτρου Μακρή – Στάικου ο Άγγλος Πρόξενος).
Πρωταγωνιστής σ’ αυτή την Οργάνωση ήταν ο Συνταγματάρχης
Παυσανίας Κατσώτας (μέχρι πριν αναχωρήσει για ΜΑ). Ο
γράφων το παρόν είχε την τιμή να γνωρίσει τον Κατσώτα τη
δεκαετία 1980 σ’ ένα από τα ταξίδια μας στην Αλεξάνδρεια για
την επέτειο της Μάχης Ελ Αλαμέιν.
Ο Κατσώτας το καλοκαίρι 1941 μεταβαίνων στην Αίγυπτο,
αναλαμβάνει τη διοίκηση της νεοσυγκροτηθείσας Ι Ελληνικής
Ταξιαρχίας η οποία το επόμενο έτος (23/10/1942), συμμετέχουσα
στην διάσπαση της Γραμμής Ελ Αλαμέιν, διαπρέπει και προσθέτει

περγαμηνές στην ένδοξη Ελληνική Ιστορία του ΟΧΙ 1940. Ο
Κατσώτας ως Αντιστράτηγος 1946-49, διετέλεσε διοικητής
της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Στερεάς Ελλάδας και
μετά θα ασχοληθεί με την πολιτική, εκλεγόμενος Δήμαρχος
Αθηναίων.
Επανερχόμενοι στα του έτους 1941 προσθέτουμε ότι ο Κατσώτας σε ιδιόχειρο σημείωμα γράφει: «Θα κληθεί ο Ζύμαρης
εις Τσεσμέ υπό ΡΗΣ δι’ ευρυτέραν συνεννόησιν. Ο λιμενάρχης
φροντίσει εύρει πλοιάριον δια σύνδεσμον Χίου – Αθηνών,
μέχρι αποστολής πομπού όστις λειτουργήσει συμφώνως
οδηγίας ΡΗΣ. Μετά αποκατάστασιν συνδέσμου, πρώτη αποστολή
γίνεται φροντίδι επιτροπής Χίου, δευτέρα κ.λπ. δια συμπεφωνημένου τηλεγραφήματος μεταξύ Χίου – Αθηνών π.χ. «Μαρία
Χούλη υγιαίνει» σημαίνει «τρόπος διαρροής εκανονίσθη, οργανώσατε αποστολήν». Εκάστη αποστολή αποτελεσθήσεται εκ
15-20 προσώπων. Εν τω μεταξύ θα καταφθάνουν εις Χίον διαβατήρια του Βρ. Προξενείου δι’ αυτούς. Ο σχεδιασμός των
διαφυγών από Χίο προς Τουρκία περιελάμβανε κατ’ αρχήν τον
προσδιορισμό της έδρας της Επιτροπής στο νησί, που ήταν η
Κλινική του Ζύμαρη, ενώ στην ανατολική πλευρά του νησιού
από Καρδάμυλα και Οινούσσες μέχρι τα Νένητα έχουν αυτοστρατολογηθεί συνεργάτες, παρατηρητές των παραλίων και
των κινήσεων του εχθρού. Ο παρατηρητής στις Οινούσσες Δημοσθένης Μωραΐτης έχει επιλεγεί προσωπικά από τον Ρηζ. Η
Οργάνωση των διαφυγών, όπως περιεγράφη ανωτέρω, θα
προωθήσει στην Τουρκία χιλιάδες αξιωματικούς, οπλίτες και
πολιτικούς στη ΜΑ. Από Ιούνιο 1941 μέχρι Φεβρουάριο 1943
πέρασαν από Σμύρνη 15.000 Έλληνες.
Στο Αιγαίο Πέλαγος είχαν δημιουργηθεί πέντε Γραμμές Διαφυγής:
Θεσσαλονίκη – Ίμβρος – Τσανάκαλε
Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική – Σμύρνη
Βόρειες Σποράδες – Σμύρνη
Αθήνα – Νησιά – Σμύρνη
Αθήνα – Νησιά – Κάιρο
Η μεταφορά τους από Χίο στα τουρκικά παράλια γίνεται
νύχτα κυρίως από μία λωρίδα ξηράς μετά το μοναστήρι του
Μερσινιδίου, από την Αγ. Ελένη και τον Καταρράκτη. Η
επικοινωνία των αφίξεων και αναχωρήσεων εκατέρωθεν των
ακτών γινόταν με συνθηματικές φωτιές.
Προστίθεται εδώ ότι στην Τουρκία οι Άγγλοι πλέον των υπηρεσιών που αναφέραμε προώθησαν και μία άλλη δράση, αυτή
των αντιπληροφοριών (Enigma), μηχανισμός αποκωδικοποιήσεως
σημάτων του εχθρού και παραπλανήσεως, που τόσο πολύ
συνέβαλε στην επίτευξη της Νίκης, όπως στο Ελ Αλαμέιν με
τα εικονικά άρματα μάχης στον Νότιο Τομέα και την εμφάνιση
εικονικού στρατηγού Πάττον στις αγγλικές ακτές, λίγο πριν
την απόβαση στη Νορμανδία (6-6-1944).
Στην Δυτική ακτή της Τουρκίας (Χερσόνησος Ερυθραίας) 81
χιλιόμετρα από την Σμύρνη βρίσκεται η κωμόπολη Τσεσμές
(Κρήνη στα Ελληνικά). Είναι ο τόπος που χαρακτηρίζεται
Σταθμός ή Κέντρο δράσεων της SOE και όπου ο Rees θα αναδειχθεί άξιος της πατρίδας του. Στους πρώτους μήνες της
ξένης κατοχής της Ελλάδος ο Rees διέθετε μόνο Αγγλικό διαβατήριο και τον τίτλο του πρώην προξένου στη Χίο καθώς και
Γραφείο εντός του Βρετανικού Προξενείου Σμύρνης.
Οποιαδήποτε δράση της SOE στα Δυτικά παράλια της Τουρκίας
πρέπει να έχει την κάλυψη της πανίσχυρης τουρκικής αστυνομίας
αρμόδιας για την εσωτερική ασφάλεια κατασκοπεία, αντικατασκοπεία με παραρτήματα και φυλάκια ακτοφυλακής. Ο Rees
θα επιδιώξει να τους προσεταιρισθεί, εννοείται με το αζημίωτο.
Οι πληροφορίες για τις αποστολές διαφυγών από την κατεχόμενη
Ελλάδα προέρχονται από δύο πηγές. Παραμείναντες και διαφεύγοντες από Ελλάδα στρατιωτικοί του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος και μαρτυρίες του πλήθους Ελλήνων στρατιωτικών και πολιτών που διαφεύγουν από την Ελλάδα για ΜΑ,
μέσω του ίδιου διαύλου.
Χωρίς να είναι δυνατή η απαρίθμηση ονομάτων που έδρασαν
αυτοβούλως στην περισυλλογή εγκαταλειμμένων Βρετανών
στην Ελλάδα, θα αναφερθούμε συμβολικά σε μερικά ονόματα
από Αθήνα και νησιά Βόρειες Σποράδες, όπως καταγράφονται
στο βιβλίο του Στάικου. Αντιπλοίαρχος Αλέξανδρος Λεβίδης,
Μητροπολίτης Κύμης – Καρυστίας Παντελεήμων Φωστίνης,
Αμαλία Βουρέκα (μετέπειτα λαίδη Αμαλία Fleming), Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Πόγκας, Ευγένιος Βαλασάκης, τελώνης

και λιμενάρχης Σκιάθου Ευάγγελος Χρυσοφάκης, Συραϊνού
Κάλλιαρη, Νίκος Τζούμας, Νίκος Καραστατήρας, Παναγής και
Κώστας Χρήστου, Γιάννης Χανάς, αστυνομικός σταθμάρχης Ι.
Παναγιωτόπουλος, Ν. Τσάμης, Γιάννης Μπαλωτής, Κ. Γαρουφαλής, Γιάννης Νικολάου, Δημήτρης Καραμπίνης, Γιάννη Γιαλούρης, Γιάννης Λάμπρου, Μανώλης Βιργιλίου, Νίκος Πηλιάτης,
Λέτα Ξύδη μετέπειτα σύζυγος Σπύρου Μαρκεζίνη, συγγενής
της Αλίκης Rees, Αλέκος Λαδάς, Μιλτιάδης Χούμας, Μανώλης
Λεοντής (Ρόδος), Ανδρέας Βέμπος, Σταμάτης Μηνιώτης και
πολλοί άλλοι. Άτομα πληρωμάτων αναφέρονται και ως καπετάνιοι των βενζινοπλοίων.
Αφανείς ορμίσκοι προσορμίσεως υποβρυχίων και βενζινοπλοίων – πλωτά μέσα:
Ενδελεχείς αναγνωρίσεις ακτογραμμής της Ηπειρωτικής Ανατολικής Ελλάδος, των νησιών του Αιγαίου από Πήλιο μέχρι
Μάνη καθώς και Δωδεκανήσου και Κρήτης, ανέδειξαν απόκρυφα
σημεία που θα χρησιμοποιηθούν ως αγκυροβόλια μεθορμίσεως
υποβρυχίων και βενζινοπλοίων. Αφετηρίες επιβιβάσεως πατριωτών σε πλωτά για Τουρκία – ΜΑ χαρακτηρίζονται ως
πρόχειρα και άλλα ως οργανωμένα. Χαλκιδική, ακτές των
Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος,
Εύβοια, Κύμη), Αν. Αττική (Κερατέα, Αγ. Ανδρέας, Ραφήνα,
Πόρτο Ράφτη), υπήρξαν τόποι μυστικών διακινήσεων. Την
Κύμη (Μητροπολίτης Παντελεήμων) χρησιμοποίησε και η τραγουδίστρια της Νίκης 1940 Σοφία Βέμπο για να βρεθεί ανάμεσα
στους στρατιώτες μας στη ΜΑ και να τους τραγουδήσει το
«παιδιά της Ελλάδος παιδιά».
Στο αρχικό στάδιο των μυστικών δράσεων η διακίνηση προσώπων και υλικού γινόταν με καΐκια ναυλωμένα, ο ιδιοκτήτης
των οποίων ήταν και ο καπετάνιος. Δεν είναι γνωστός ο
συνολικός αριθμός, χαρακτηρίζονται ως πολλά. Προϊόντος του
χρόνου, το ΣΜΑ έστειλε στην Κύπρο αντιπρόσωπό του να ναυλώσει ή να αγοράσει καΐκια, για λογαριασμό της SOE σε
εφαρμογή του «Σχεδίου Καϊκιών αριθ. 3».
Ο Σαμιώτης Μιλτιάδης Χούμας που είχε καταφύγει στην
Κύπρο, ιδιοκτήτης και καπετάνιος (Captain Milton) του πετρελαιοκίνητου «Ευαγγελίστρια» έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διακίνηση πατριωτών. Συγχρόνως συγκροτείται ελληνοβρετανικός
στολίσκος καϊκιών «Levant Schooner Flotilla» (Στολίσκος ημιολιών
της Ανατολής) με αρχηγό τον πλοίαρχο Ανδρέα Λόντο.
Ο τομέας της παραπλάνησης παρουσιάζεται για την SOE
προσφιλής το καλοκαίρι 1943 για ανάπτυξη τέτοιας δράσης.
Την ευκαιρία στην SOE έδωσε η δράση στην Ήπειρο του
ΕΔΕΣ/Ν. Ζέρβας, του οποίου η μαχητικότητα δεν διέφερε από
αυτή του Τακτικού Στρατού. Μετά την εκκαθάριση της Βόρειας
Αφρικής ο επόμενος στόχος των Συμμαχικών Δυνάμεων ήταν
η Ευρώπη, συγκεκριμένα Ιταλία με πρώτο προγεφύρωμα
Σικελία. Το ΣΜΑ όμως άφησε να διαρρεύσει ότι η απόβαση θα
γινόταν στην Δυτική Ελλάδα (Ήπειρο) και Δυτική Κρήτη. Για την
υλοποίηση αυτής της διαρροής εκπονήθηκαν ένα σχέδιο με
κωδική ονομασία «Animals» το 1943 και ένα «Noah’s Ark» το
1944. Ο σκοπός και των δύο σχεδίων ήταν η αγκίστρωση Γερμανικών δυνάμεων στον Ελλαδικό χώρο και η παρεμπόδιση
ενισχύσεως των Δυνάμεών τους στην απόκρουση συμμαχικών
αποβάσεων Σικελία (10/7/1943) και Νορμανδία (6/6/1944) και
εκλήθη ο ΕΔΕΣ να εφαρμόσει τα σχέδια και στις δύο περιπτώσεις
την πρώτη 14/22-7-1943 με προσβολές κατά Γερμανικών Φαλάγγων στον οδικό άξονα Αμφιλοχία Άρτα (Μακρυνόρος) και
την άνοιξη – καλοκαίρι 1944 πραγματοποίησε 15 πολεμικά εγχειρήματα κατά των Γερμανών με σημαντικότερα αυτά στο
Ζάλογγο – Φιλιππιάδα 11-18/8/1944, 7-7/10-7-1944, Πάργα,
Παραμυθιά 1-10/9/1944, Γέφυρα Ζήτα – Κανέτα, επιχειρήσεις
του ΕΔΕΣ που χαρακτηρίστηκαν ως κατόρθωμα στην πορεία
του Απελευθερωτικού αγώνα 1941-1944.
Θα ήταν παράλειψη εδώ εάν δεν κάναμε μνεία στην ηρωική
δράση δύο υποβρυχίων μας «Κατσώνης» και «Τρίτων» με κυβερνήτες τους αντιπλοιάρχους Βασίλειο Λάσκο και Επαμεινώνδα
Κοντογιάννη αντίστοιχα, μετά από περιπολίες στο Αιγαίο
14/9/1943 και 21/11/1942 και, αφού αποβίβασαν Έλληνες
Καταδρομείς στη Σκιάθο και Καφηρέα Εύβοια εντοπιζόμενα τα
υποβρύχια από Γερμανικό ανθυποβρυχιακό, δέχθηκαν αλλεπάλληλες βόμβες βυθού με αποτέλεσμα τα υποβρύχια ν’
αναγκαστούν να αναδυθοθύν και να ξεκινήσουν αγώνα επιφανείας. Ο Λάσκος πίπτει ηρωικώς μαχόμενος ως τελευταίος χειριστής του πυροβόλου του σκάφους και ο Κοντογιάννης αιχμαλωτίζεται.

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια Τόρβα, σας ευχαριστεί όλους θερμά για
την συμπαράστασή σας στο βαρύ πένθος της για την
μεγάλη απώλεια του πουαγαπημένου τους συζύγου,
πατέρα και παππού Αντιστρατήγου Τόρβα Θεοδώρου
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Η Τάξη 52 συγχαίρει το νεοκλεγέν διοικητικό Συμβούλιο και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
Γράφει ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Μ

ε αφορμή διάφορες ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εν ενεργεία Στρατιωτικών καθώς και
των θεσμικών και μη ενώσεων των εν αποστρατεία στελεχών
σχετικά με το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό τους θέμα,θα ήθελα
να κάνω ορισμένες διαπιστώσεις και να καταθέσω τις απόψεις
-θέσεις-προτάσεις μου για το μείζον αυτό θέμα.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Από τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις-προτάσεις των εν λόγω
συλλογικοτήτων προκύπτει ότι
α.Το ενδιαφέρον τους για το θέμα αυτό εξαντλείται στο
ποια οργάνωση-ένωση θα έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση
στις επιτροπές και τα συμβούλια του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ε.Φ.Κ.Α.)
β.Αγνοούν, ως φαίνεται,καθόσον δεν τους επικαλούνται,
τους λόγους για τους οποίους τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ΟΥΔΕΠΟΤΕ εντάχθηκαν στην κοινωνική ασφάλιση αλλά
υπήγοντο διαχρονικά και μέχρι την ψήφιση του νόμου 4387/2016
σε ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς.
γ.Δεν γνωρίζουν σε βάθος το καθεστώς της κοινωνικής
ασφάλισης που ισχύει στη χώρα μας τουλάχιστον από το
1950,και σύμφωνα με το οποίο η κοινωνική ασφάλιση αποτελείται
από δύο φορείς, ένα φορέα κύριας σύνταξής και έναν επικουρικής
σύνταξης. Έτσι κάθε απασχολούμενος στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα ασφαλίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στους δύο αυτούς φορείς.
δ.Συνακόλουθα δεν τους απασχόλησε το γεγονός ότι μέχρι
σήμερα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχουν ασφαλιστεί σε φορέα επικουρικής σύνταξης. Γιατί άραγε; Οφείλεται
αυτό σε παράλειψη της πολιτείας ή έχει να κάνει με τη νομική
φύση της αποστολής και του έργου που επιτελούν και κατ'
επέκταση με το νομικό χαρακτήρα των αποδοχών και της σύνταξης τους;
ε.Πιστεύουν ότι «Με άτυπα όργανα των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών, υπό την ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α» θα αντιμετωπίσουν
το μείζον αυτό θέμα.
στ.Διατυπώνουν απόψεις, που δεν αντέχουν σε κριτική όπως
ότι «Η ΓΔΟΣΥ/ΥΠΕΘΑ εκπροσωπεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» Προφανώς κάτι άλλο ήθελαν να πουν, που αν το
αποτολμούσαν ,θα έθετε εν αμφιβόλω την ανάγκη ύπαρξης
και λειτουργίας τόσο της ομοσπονδίας που έχει την άποψη
αυτή όσο και των νεοσύστατων συνδικαλιστικών οργανώσεων
του χώρου.
ΑΠΟΨΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ
α.Κατά τη γνώμη μου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
έπρεπε να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του νόμου 4387/2016
γιατί η σύνταξή τους δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα και γι' αυτό
άλλωστε ουδέποτε ίσχυσαν γι' αυτά οι διατάξεις του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε και
λειτούργησε τουλάχιστον από το 1950 μέχρι σήμερα.
β.Οι αποδοχές των στελεχών των Ε.Δ δεν αποτελούν προιόν
συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως αυτό συμβαίνει με τους
άλλους εργαζόμενους, αλλά καθορίζονται μονομερώς υπό
της πολιτείας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους φορείς ασφάλισής
τους. Αυτό γίνεται γιατί στερούνται συνδικαλιστικής εκπροσώπησης καθόσον η φύση της αποστολής τους δεν επιτρέπει
κάτι τέτοιο καθώς και για τους λόγους που διαλαμβάνονται
στο σκεπτικό της υπ' αριθμόν 2192/2014 αποφασεως της
ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,που νομίζω παρέλκει να αναφέρω.
γ.Κατ' ακολουθία και η σύνταξή τους ,ως ποσοστό των αποδοχών τους δεν έχει τον κοινωνικό χαρακτήρα που απαιτεί το
κοινωνικοασφαλιστικό μας σύστημα και γι'αυτό ο εργοδότηςπολιτεία έκρινε διαχρονικά και μέχρι σήμερα ότι η σύνταξη
των στελεχών των Ε.Δ προσιδιάζει περισσότερο με τιμητική
κατ' απονομή σύνταξη και όχι με κοινωνική παροχή και δεν
ενέταξε τα στελέχη αυτά σε φορέα επικουρικής ασφάλισης.
δ.Το θέμα της ασφάλισης των στελεχών των Ε.Δ σε φορέα
επικουρικής σύνταξης αντιμετωπίστηκε και το 1992 κατά τη
συζήτηση του Ν 2084/1992,με τον οποίον καθορίστηκαν ενιαίες
διατάξεις σχετικά με την επικουρική σύνταξη (Μέχρι τότε οι
φορείς επικουρικής σύνταξης, τα λεγόμενα ταμεία αρωγής
λειτουργούσαν με διαφορετικές το καθένα διατάξεις τόσο ως
προς τις εισφορές όσο και ως προς τις παροχές.) . Η τότε
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ μετά από διαβούλευση με τη στρατιωτική όμοια και σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έκριναν και αυτό έγινε
αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν ταιριάζει στη φύση της αποστολής και

του έργου των στελεχών των Ε.Δ και έτσι τα στελέχη αυτά
δεν εντάχθηκαν σε φορέα επικουρικής ασφάλισης που ήταν
πλέον υποχρεωτικός για τους προσλαμβανόμενους από
1/1/1993.
ε.Αίφνης με το Ν 4687/2016 τα στελέχη των Ε.Δ εντάχθηκαν
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) χωρίς η
σύνταξή τους να έχει κοινωνικό χαρακτήρα και μάλιστα σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων ασφαλισμένων (φτωχοί συγγενείς) και τούτο για τους εξής λόγους.
(1) Ένας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος που προσλαμβάνεται
σήμερα ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α για κύρια και επικουρική
σύνταξη, ενώ ένας στρατιωτικός που κατατάσσεται επίσης
σήμερα ασφαλίζεται μόνο για κύρια σύνταξη. Πού είναι οι
ενιαίες διατάξεις που ευαγγελίζεται ο εν λόγω νόμος;
(2) Ομοίως ένας δημόσιος-ιδιωτικός υπάλληλος λαμβάνει
από τον Ε.Φ.Κ.Α κύρια και επικουρική σύνταξη ,ενώ ένας στρατιωτικός μόνο κύρια. Ποιό ήταν το λάθος ή το έγκλημα που
διέπραξε ο τελευταίος;
(3) Υπάρχει μείζον πρόβλημα με το ποσοστό αναπλήρωσης
της ανταποδοτικής σύνταξης. Με δεδομένο ότι ένας δημόσιος
υπάλληλος εγκαταλείπει τον εργασιακό βίο μόνο με αίτησή
του ή με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του,ενώ
ο στρατιωτικός κρίνεται κατ ' έτος, έχει όριο ηλικίας σε κάθε
βαθμό και πάντοτε αποστρατεύεται χωρίς τη θέλησή του
πολύ νωρίτερα από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανταποδοτική σύνταξη
του στρατιωτικού να υπολείπεται κατά πολύ αυτής του
δημοσίου υπαλλήλου.(πχ στρατιωτικός με 40 συντάξιμα χρόνια
έχει ποσοστό αναπλήρωσης 42,80% ενώ δημόσιος υπάλληλος
με 47 χρόνια 56,80% ήτοι 32,71% μεγαλύτερη ανταποδοτική
σύνταξη.)
στ. Τέλος, το ότι μόνο η κύρια σύνταξη των στελεχών των
Ε.Δ εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α, ενώ τα άλλα ταμεία τους παρέμειναν
στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, αφήνει περιθώριο για επανεξέταση του όλου θέματος. Εδώ θέλω να
σημειώσω, με έμφαση, ότι ΜΟΝΟΣ αρμόδιος να τοποθετηθεί
για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ε.Δ
είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ουδείς έτερος. Θα ήταν
λάθος η εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου Υπουργού. Πιστεύω
ότι μόνο κακό έκαναν οι διάφορες επισκέψεις και τα τραπεζώματα
σε άλλους Υπουργούς από αρμόδιους και αναρμόδιους εκπροσώπους των Στρατιωτικών. Επαναλαμβάνω ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας οφείλει να πάρει θέση, όπως έκαναν και οι
προκάτοχοι του.

λέχη των Ε.Δ, στις Στρατιωτικές παραγωγικές σχολές είναι
αγωγή για ηρωικό τρόπο ζωής. Το ηρωικό στοιχείο επομένως
είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του αξιώματος, όπως
του επαγγέλματος είναι το οικονομικό και του λειτουργήματος
το κοινωνικό. Κατά συνέπεια όποια λύση και αν δοθεί ,είτε
δηλαδή βαρύνει το ηρωικό στοιχείο και επανέλθει το προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς,είτε κυριαρχήσει το οικονομικό στοιχείο και επέλθει πλήρης ένταξη των στελεχών
στην κοινωνική ασφάλιση (κύρια και επικουρική σύνταξη) το
ηρωικό στοιχείο ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των
Ελλήνων Αξιωματικών θα κυριαρχεί στην ψυχή, το μυαλό και
την καρδιά τους.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ
1.Τα κύρια χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης είναι:
Εισφορές 6% επί των συνταξίμων αποδοχών (3% ο εργοδότης,
3% ο εργαζόμενος) και παροχές(σύνταξη) 20% επί των συνταξίμων αποδοχών. (Με το Ν 4387/2016 επήλθαν μικρές τροποποιήσεις)
2.Το Μετοχικό ταμείο Στρατού ΔΕΝ είναι φορέας επικουρικής
σύνταξης αφ' ενός μεν γιατί δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αφ' ετέρου δε γιατί το 70% των μερισματούχων του
(Ελληνική Αστυνομία) είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα επικουρικής σύνταξης (ΤΕΑΠΑΣΑ) και σύμφωνα με το Ν 2084/1992
απαγορεύεται η ασφάλιση σε περισσότερους του ενός τέτοιους
φορείς και επί πλέον γιατί δεν είναι και το Μετοχικό ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. κ.λ.π,κ.λ.π .
3.Είναι αλήθεια ότι η πρόσφατη θεσμοθέτηση του συνδικαλισμού στις Ε.Δ.,αλλοιώνει λίγο την ξεκάθαρη εικόνα και αποδυναμώνει ορισμένα επιχειρήματα. Μόνο τυχαίο θα πρέπει να
θεωρηθεί το γεγονός ότι η ψήφιση του σχετικού νόμου έγινε
μόλις δύο μήνες μετά την ψήφιση του Ν 4387/2016. Δεν
μπορώ να σκεφθώ τίποτα άλλο. Επίσης δεν μπορώ να αποφύγω
τον πειρασμό να μην αναφέρω ένα φανταστικό σενάριο, που
μπορεί να μην είναι και τόσο φανταστικό. Η Ε.Α.Α.Σ, υποβάλει
στον Υπουργό την «Α» σχετική πρότασή της, επιστημονικά
πλήρως τεκμηριωμένη. Ο Υπουργός, επειδή το θέμα αφορά
και τα εν ενεργεία στελέχη είναι υποχρεωμένος να ζητήσει και
τη γνώμη του συνδικαλιστικού τους φορέα. Αν η πρόταση του
τελευταίου είναι «Β», τι θα κάνει ο Υπουργός; Έξυπνος τρόπος
να παραπεμφθεί το θέμα στις καλένδες. Παράπλευρες παρενέργειες θα παρατηρήσει κάποιος, αφού οι κύριες και σημαντικότερες εντοπίζονται στον επιχειρησιακό τομέα των Ενόπλων
Δυνάμεων. Πως είναι δυνατόν μια μειοψηφία στελεχών, συνδικαλιστικά οργανωμένη, να αποφασίζει για τις τύχες της πλειοψηφίας θα διερωτηθεί κάποιος άλλος. Ας οργανωθεί συνδικαλιστικά και οι πλειοψηφία θα απαντήσει ένας τρίτος. Και αν
στην πλειοψηφία πρυτανεύει το ηρωικό στοιχείο, ο ηρωικός
τρόπος ζωής, που δεν συμβιβάζεται με τον συνδικαλισμό στο
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, τι γίνεται, αντιτείνει τέταρτος.
Μύλος απαντώ εγώ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θα κλείσω την παρέμβασή μου αυτή με μία και μόνη,
πρακτική κατά τη γνώμη μου, πρόταση. Η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού, που έχει τη δυνατότητα να καλύψει τη
σχετική δαπάνη, να ζητήσει από ειδικούς επί του θέματος (καθηγητές πανεπιστημίου ή εργατολόγους) τη σύνταξη μελέτης
με αντικείμενο τη διαχρονική πορεία του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού θέματος των στελεχών των Ε.Δ .Το πόρισμα της
Αθήνα 12 Απριλίου 2017
μελέτης θα πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:
α.Εάν καλώς τα στελέχη των Ε.Δ.
εξαιρέθηκαν από την κοινωνική
Νέο βιβλίο (10ο) του Κώστα Ε. Παδουβά, Αντγου ε.α.
ασφάλιση ,όπως αυτή διαμορφώθηκε και λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Έκδοση 2017 με τίτλο:
β.Σε καταφατική απάντηση ,με
«Πρότυπο ΒΟΗΘΗΜΑ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ποιο τρόπο μπορούν να απεμπλακούν από τον Ε.Φ.Κ.Α και να επαΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
νέλθουν στο προηγούμενο καθεΣε αυτό το βιβλίο κατατίθεται η πολλαπλή εμπειρία, του συγγραφέα ως προϊσταμένου,
στώς.
όχι μόνο στο στρατό ξηράς, αλλά και σε διευθυντικές θέσεις σε τρία Υπουργεία μετά
γ.Σε αρνητική, ποιος ευθύνεται γι
την αποστρατεία του (Εσωτερικών, Τουρισμού, Κρήαυτό,εάν πρόκειται για παραλειψη
της) και σε Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ως Πρόεδρος
του εργοδότη-πολιτείας και τι μπορεί
επί 10 χρόνια.
να γίνει..
Αναπτύσσονται οι ρόλοι των προϊσταμένων, τα
Αντίγραφο της μελέτης αυτής να
γνωρίσματα της προσωπικότητας και του χαρακτήρα
υποβληθεί από το Διοικητικό συμτους, οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτύσσουν
βούλιο της Ε.Α.Α.Σ, στον Υπουργό
και υποδείξεις συμπεριφορών πριν, κατά και μετά
Εθνικής Άμυνας σε ειδική προς τούτο
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
συνάντηση. Το θέμα αυτό πρέπει
Συνοδεύεται από την ισχύουσα σχετική νομονα λυθεί είτε με τον ένα είτε με τον
θεσία και χρήσιμους πίνακες για την ολοκληρωμένη
άλλο τρόπο .Είτε δηλαδή θα επαενημέρωση του αναγνώστη.
νέλθουμε στο προηγούμενο καθεΤο βιβλίο είναι ενδιαφέρον για όλους (προστώς ή αν παραμείνουμε στον
ϊσταμένους και μη), αποτελείται από 365 σελίδες
Ε.Φ.ΚΑ, θα παραμείνουμε με ίσους
και τιμάται 10 ευρώ ανά αντίτυπο για τους στραόρους ήτοι με εξασφάλιση επικουτιωτικούς (τιμή κόστους).
ρικής σύνταξης. .Με ποιο τρόπο θα
Διατίθεται από τον εκδοτικό οίκο «Δεσμός»
γίνει αυτό αρμόδιος να το αποφασίπου εκδίδει και την ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ.
σει-επιλύσει είναι ο Υπουργός ΕθνιΠαραγγελίες (αριθμητικά):
κής Άμυνας.
Ε-mail :desmosekdoseis@gmail.com
Τηλ.
:210.3468268
ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Fax
:210.3467155
Η παιδεία που λαμβάνουν τα στε-
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Οι σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας
και οι Ένοπλες Δυνάμεις - Σ. Ασφαλείας
Γράφει ο
Kώστας Παδουβάς
Aντιστράτηγος ε.α.

Π

ολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις σχέσεις Πολιτείας – Εκκλησίας, με διάφορες
δημόσιες απόψεις που κυμαίνονται από του
να μείνουν οι σχέσεις αυτές όπως έχουν μέχρι να εγκαθιδρυθούν «διακριτοί ρόλοι» μεταξύ τους, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης και με δήθεν «παραχωρήσεις» να επιβληθούν ο σεβασμός του κοσμικού χαρακτήρα
του κράτους και της ιστορικής πορείας και του παραχθέντος
έργου από την εκκλησία με την ευθύνη για την ενότητα του
λαού...
Επειδή είναι ταυτόχρονα σαφής ως προς τις προθέσεις και
ασαφής στην εφαρμογή η πρόταση αυτή, οι Ένοπλες Δυνάμεις
και τα Σώματα Ασφαλείας που «έβαψαν ανεξίτηλα» με το
τίμιο αίμα αμφότερους τους δύο αυτούς διακριτούς θεσμούς
όπως είναι σήμερα, έχουν «δικαίωμα και λόγο» να αποφύγουν
την περιθωριοποίηση τους, που τόσο παραλλαγμένα αλλά
προκλητικά κατεργάζονται οι παραπάνω προτείνοντες την
αναθεώρηση βασικών και μη αναθεωρούμενων άρθρων του
Ελληνικού Συντάγματος.
Περιττεύει, βέβαια, να γίνει υπενθύμιση ότι τα πρόσωπα
αμφοτέρων των θεσμών αυτών (Πολιτείας-Εκκλησίας) του
Ελληνικού έθνους, έχουν την ίδια καταγωγή με εκείνα των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, επομένως,
όταν το οποιοδήποτε άτομο αναφέρεται στον Ελληνικό λαό
συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον Ελληνικό πληθυσμό, δηλαδή,
όλoυς τους πολίτες με την Ελληνική ιθαγένεια. Η φράση: «με
την ευθύνη για την ενότητα του λαού» εννοεί προκαταβολικά
τη συμμετοχή συλλήβδην όλων των σημερινών και αυριανών

Ελλήνων πλην εκείνων που δεν υπάρχουν στη ζωή.
Ναι!... αγνοούνται όλοι εκείνοι που αγωνίστηκαν νικηφόρα
ή μη και έπεσαν σε κοινούς εθνικούς αγώνες κάτω από την
επίσημη πολεμική Ελληνική σημαία, η οποία φέρει περιμετρικά
χρυσά κρόσσια που συμβολίζουν τα δάκρυα όλων των ευρισκομένων στη ζωή σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και μνήμης
του έθνους για το χαμό τους;
Της σημαίας που όχι μόνο δεν κάνει «λόγο» για διακριτούς
ρόλους Πολιτείας-Εκκλησίας, αλλά παρουσιάζει έντονα και
καταδεικνύει σαφέστατα τους κοινούς τους ρόλους που υπερασπίζονται μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός τους
οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και κατ’ επέκταση από τον τροφοδότη Ελληνικό λαό.
Δικαιούνται, λοιπόν, (οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας) να ερμηνεύσουν ως πρόθεση αυτών που προτείνουν τους παραπάνω «διακριτούς ρόλους», να προχωρήσουν
και να τροποποιήσουν το σύμβολο του έθνους (την Ελληνική
σημαία) και επέκεινα τους ρόλους του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,
με άλλους λόγους να ακρωτηριάσουν τα σύμβολα και το
Πολίτευμα της Ελλάδας.
Ιδού, λοιπόν, «πεδίον λαμπρό» να ερωτηθεί ο λαός αν
θέλει ή δεν θέλει τους διακριτούς ρόλους Πολιτείας –
Εκκλησίας και των συνεπειών τους γιο ολόκληρο τον Ελληνικό
λαό.
Το σίγουρο είναι ότι στην ιστορική αγωνιστική πορεία του
Ελληνικού έθνους υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία κοινών νικηφόρων αγώνων Πολιτείας-Εκκλησίας-Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας, στους οποίους τα αιματηρά μαρτύριά
τους και του συμμετέχοντος λαού (από τον οποίο προέρχονται
και στον οποίο ανήκουν), αποτελούν ανεξίτηλες θυσίες ή
αυτοθυσίες, για τα οποία δε σταματούν ποτέ τα δάκρυα ολό-

κληρου του Ελληνικού λαού, όπως συμβολικά πλαισιώνουν
την επίσημη Ελληνική πολεμική σημαία μας.
Μεγαλομάρτυρες αναδείχθηκαν και θα αναδεχθούνε όλοι
οι Έλληνες που προέρχονται από τον Ελληνικό λαό, όταν
ήταν και θα είναι ενωμένος και όχι διχασμένος με πρωτοπόρους
τους κύριους θεσμούς όπως έχουν, χωρίς αδόκιμους πειραματισμούς προερχομένους από ακατανόητες και επικίνδυνες
ιδεοληψίες.
Τα μαρτύρια του αίματος που υπέστησαν οι Ελληνικής καταγωγής Άγιοι της Χριστιανοσύνης με την ακλόνητη πίστη
τους, αποτελούν «Διδάγματα» και παραδοσιακή συμπεριφορά
των Ελλήνων που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και αγωνίστηκαν
καθαρά για τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, όπως αυτά διαμορφώθηκαν τελικά και οφείλουμε να τα σεβαστούμε όλοι
οι γνήσιοι απόγονοί τους ανεξαιρέτως.
Το καθαγιασμένο αίμα που χύθηκε και χύνεται από τους
Έλληνες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
(μονίμους, εφέδρους ή στρατευμένους) με τις ευλογίες των
εκπροσώπων της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας ως
ακατανίκητου θεσμού της Ελληνικής Πολιτείας, ρέει και θα
ρέει ως συγκολλητική ουσία στα θεμέλια του «εθνικού οικοδομήματος» και του πολιτισμού του. Εάν διαχωριστεί η ροή
αυτή, οι αλυσοειδείς διασυνδέσεις των θεσμών αποδυναμώνονται και ακρωτηριάζονται και τέλος η έννοια της φράσης
«Ισχύς εν τη ενώσει» χαλαρώνει.
Με άλλους λόγους, οι Έλληνες θα καλούνται να εργάζονται
στο όλον εθνικό οικοδόμημα διχασμένοι, με ορατούς τους
κινδύνους κατάρρευσης, κατά παρόμοιο τρόπο της κατάρρευσης του πολυεθνικού πύργου της Βαβέλ, για να επωφεληθούν όσοι γνωστοί και άγνωστοι εχθροί της Ελλάδος καραδοκούν ανάλογες ευκαιρίες.
Ας σοβαρευτούμε, οι καιροί ου μενετοί!

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Από τη Σκύλλα των Εβραίων Αδελφών Ricardo
Στη Χάρυβδη της Τρόικα και του ΔΝΤ
Γράφει ο
ΓΕΩΡ. Β. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
Επισμηναγός (Ι) ε.α.

Ο

Antam Smith έλεγε, «με δύο τρόπους μπορείς να κατακτήσεις ένα έθνος. Με το δόρυ και με το χρέος». Και η
χώρα μας σήμερα, ας μη γελιόμαστε, είναι υπόδουλη των
τοκογλύφων της Τρόικα και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου. Τι αξία λοιπόν έχει αν τυπικά είμαστε ελεύθεροι,
όταν στην ουσία είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, η οποία
έχει χάσει την αυτοκυριαρχία της, σε σημείο οι τοκογλύφοι
να ελέγχουν και τις δαπάνες της εθνικής της αμύνης;
Ο δανεισμός της χώρας, δυστυχώς, δεν αποτελεί σύμπτωμα της εποχής μας. Άρχισε από τα πρώτα χρόνια της
επαναστάσεως του 1821 για τις ανάγκες του αγώνα. Ενώ
όμως τότε ο δανεισμός είχε απόλυτη δικαιολογητική βάση,
προϊόντος του χρόνου κατέστη «τακτικό έσοδο του κράτους
και ταυτόχρονα δυσβάστακτο έξοδο». Ας παρακολουθήσουμε
όμως τη δανειακή πορεία της χώρας και τις διαχρονικές
πρακτικές των τοκογλύφων, αλλά και των διαχειριστών
των δανείων.
Τον Απρίλιο του 1823 η ορισθείσα, από την Β’ Εθνοσυνέλευση του Άστρους, Επιτροπή, για τη σύνταξη ενός
πρόχειρου προϋπολογισμού, παρέδωσε την έκθεσή της,
σύμφωνα με την οποία η οικονομική κατάσταση του νεοσύστατου κράτους ήταν τραγική. Ενώ δηλαδή τα έξοδά
του υπολογίζοντο στα 38 εκατομμύρια γρόσια, τα έσοδα
ανήρχοντο μόνο στα 12 εκ. γρόσια. Με δεδομένο ότι η
επανάσταση βρισκόταν σε πολύ κρίσιμο σημείο, η Επιτροπή
εισηγείτο σφικτότερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος
από τους τοπικούς άρχοντες και παράλληλα εξωτερικό
δανεισμό.
Τον Ιούνιο του 1823 η Κυβέρνηση (Εκτελεστικό) εξουσιοδότησε τους Ιωάννη Ορλάνδο, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα
Λουριώτη να μεταβούν στο Λονδίνο για τη σύναψη δανείου
ύψους 4.000.000 ισπανικών ταλίρων. Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως των εξόδων του ταξιδιού, η Επιτροπή μετέβη στο
Λονδίνο στις 26 Ιανουαρίου του 1824 και αφού τα έξοδα

καλύφθηκαν από δάνειο που παρέσχε ο Λόρδος Βύρων. Το
δάνειο που κατάφερε να συνάψει η Επιτροπή ανήρχετο
στο ποσό των 800.000 λιρών Αγγλίας, με τους εξής επαχθέστατους όρους. Το πληρωτέο ποσό θα ανήρχετο στο
59% του συμφωνηθέντος, ήτοι 472.000 λίρες, το επιτόκιο
ήταν 5%, η προμήθεια 3%, τα ασφάλιστρα 1.5% και η
περίοδος αποπληρωμής 36 χρόνια. Ως υποθήκη για την
αποπληρωμή του δανείου είχαν τεθεί τα δημόσια έσοδα
και τα δημόσια κτήματα. Και τι ποσό έφθασε τελικά στην
επαναστατημένη χώρα; Μόνο 298.000 λίρες. Διότι από το
ποσό των 472.000 λιρών παρακρατήθηκαν τόκοι δύο ετών,
ήτοι 80.000 λίρες, τοκοχρεολύσια 16.000 λίρες, προμήθεια
2.000 λίρες και άλλες δαπάνες. Και ποιες ήταν αυτές οι
άλλες δαπάνες; Η πολυτελής διαβίωση των μελών της
Επιτροπής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Λονδίνο.
Τον Ιούλιο του 1824, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών, αποφασίστηκε η
σύναψη και νέου δανείου, ύψους δύο εκατομμυρίων χρυσών
λιρών από την Αγγλική τράπεζα των Εβραίων αδελφών Ιακώβου και Σαμψών Ρικάρντο. Διαπραγματευτές και του
νέου δανείου ήσαν ο Λουριώτης και ο Ορλάνδος. Για να καλυφθούν οι επισφάλειες των Άγγλων πιστωτών το δάνειο
συμφωνήθηκε στο 55% της ονομαστικής του αξίας, το
οποίο σήμαινε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ελάμβανε το
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000)
χρυσών λιρών, ενώ η χώρα θα πλήρωνε τόκους για τα 2
εκ. λίρες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκαν προκαταβολικά, 284.000 λίρες για τους
τόκους δύο ετών, 68.000 λίρες ως μεσιτικά, 212.000 λίρες
για την αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου, 160.000
λίρες για την παραγγελία έξι ατμοκίνητων πλοίων , από τα
οποία μόνο τρία έφθασαν στην Ελλάδα και 155.000 λίρες
για την ναυπήγηση δύο φρεγατών στις ΗΠΑ, εκ των οποίων
μόνο μία «ΕΛΛΑΣ» ήλθε στην Ελλάδα μετά την επανάσταση
και την οποία έκαψε ο Ανδρέας Μιαούλης με τα ίδια του τα
χέρια στο λιμάνι του Πόρου την 1η Αυγούστου του 1831,
όταν επαναστάτησε κατά του Καποδίστρια και τα κυβερνητικά

στρατεύματα επεχείρησαν να καταλάβουν τον επαναστατημένο στόλο.
Από το εναπομείναν ποσό του δανείου διετέθησαν
ακόμη, 13.700 λίρες για συμβολαιογραφικά έξοδα, 37.000
λίρες για τη μισθοδοσία του φιλέλληνα Κόχραν και το κερασάκι στην τούρτα, 15.487 λίρες για έξοδα των συμπατριωτών μας διαπραγματευτών. Και πόσα περίσσεψαν για
τις ανάγκες του αγώνος; Μόλις και μετά βίας 590.813
χιλιάδες λίρες. Το ποσό αυτό κατατέθηκε σε τράπεζα της
Ζακύνθου, η οποία τότε τελούσε υπό την κυριαρχία των
Άγγλων, η δε εκταμίευση γινόταν τμηματικά και πάντοτε
υπό την έγκριση της τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείτο
από τον Λόρδο Βύρωνα, τον Συνταγματάρχη Στάνχοπ και
τον Λάζαρο Κουντουριώτη. Αλλά και κάτω απ’ αυτή την
κλεψύδρα της εκταμιεύσεως ας μη νομίσουν μερικοί ότι τα
χρήματα αυτά κατευθύνοντο για τις ανάγκες του αγώνος.
Διότι τόσο οι πολιτικοί με τις πελατειακές τους υποχρεώσεις
όσο και οι οπλαρχηγοί με την πλασματική αύξηση των
οπλιτών τους – κάτι ανάλογο με τα δηλούμενα υπό των
γεωργών μας στρέμματα για την είσπραξη των επιδοτήσεων
- εύρισκαν τον τρόπο να εκταμιεύουν χρήματα του δανείου
για ίδιες ανάγκες..
Για να αντιληφθεί κανείς τις πραγματικές οικονομικές
συνθήκες, τις οποίες βίωνε η χώρα αυτή την περίοδο, αναφέρουμε και το εξής. Όταν το 1826 ανέλαβε τη διακυβέρνηση
του νεοσύστατου κράτους ο Ανδρέας Ζαΐμης βρήκε στα
κρατικά ταμεία μόνο 16!! γρόσια, δηλαδή κάτι λιγότερο
από μια λίρα. Αυτή λοιπόν είναι και η πρώτη περίοδος χρεοκοπίας στην ιστορία της χώρας και κάτω απ’ αυτές τις οικονομικές συνθήκες διεξήχθη ο αγώνας της απελευθερώσεώς της από τον Τουρκικό ζυγό. Αν σ’ αυτές προσθέσουμε
και την εμφύλια σύρραξη των ετών 1823-1825, κατά την
οποία οι πολιτικοί , αντί των Τούρκων, πολεμούσαν τους
στρατιωτικούς, με αποκορύφωμα τη φυλάκιση του θρυλικού
Αρχιστρατήγου της Πελοποννήσου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,
τότε ευλόγως διαπορεί κανείς πως απελευθερώθηκε αυτή
η χώρα.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστος Ευβοίας στη θέση Παξιμάδα,
εντός σχεδίου πόλεως. Οικ. τετράγωνο 154 αριθμός 5
τετραγωνικά μέτρα 660, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ: 210 6926997- 697 5922 183
***
Ράπτης Κωνσταντίνος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Στρατιωτικός Ιατρός Επιμελητής 251 ΓΝΑ
Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών
Εξειδίκευση στην οστεοπόρωση
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο Λεωφόρος Δημοκρατίας 77 Μελίσσια, Αττικής
Τηλ. 2108035834 - 6948094701
***
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Φλώρου Χ. Αλεξία
(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)
Υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου,
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, κ.ά.
Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.547.580 Κιν: 697.4704.525
e -mail: alexia.florou@hotmail.com
***
Ορέστης Γούλας
(Γυιός Τχη ΤΧ ε.α. )
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής
Ιατρείο: Ασκληπιού 82, Αθήνα. Τηλ. για ραντεβού: 6974736510
***
ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – Ανχης (ΥΝ) ε.α.
Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Σύμβουλος (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Msc Management Υπηρεσιών Υγείας (CNAM-FRANCE)
(ΚΟΡΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.)
Εξειδικευμένη σε Προγράμματα Υγείας –Συνταξιοδοτικά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 16 Ασφαλιστικές Εταιρείες
Τηλ. 210-6142100 & 6985050660
***
Πωλείται Οικόπεδο
Στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα,
με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετ. 28,
αριθμ. 33, τηλ. 210-6522750,
κιν. 698 3478083
Τιμή Ευκαιρίας
***
Αλέξανδρος Φράγκου
Οικονομολόγος-Φορολογικός Σύμβουλος
(Συνάδελφος ε.α.)
Διατηρεί Λογιστικό γραφείο στη Λάρισα.
ξειδικεύεται ιδιαίτερα στη Φορολογία εισοδήματος, ακινήτων,
κατοίκων εξωτερικού, αγροτών.
Ανθ. Γαζή 1(πλατεία Εβραίων), Λάρισα
τηλ. 2410 536262, 693 2765 202
***
Χριστίνα Γεωργαντά
Δικηγόρος
LLM Ευρωπαϊκου και Διεθνούς Δικαίου
Δυρραχίου 23, Παπάγου-Αθήνα, τκ. 15669
κιν. 694 4849 862, email: xristinageor@yahoo.gr
***
Άγγελος Κ. Ζαφειρόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος (Υιός Αξ/κου)
Δέχεται με ραντεβού
Κατεχάκη 1 και Μεσογείων
τηλ. 2106995535, 6972072076
***
Ιωάννης Ε. Κωστούλας
Υιός Απόστρατου Αξ/κου
Χειρούργος Οδοντίατρος-Ειδικός Προσθετολόγος
Ειδικευθείς στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα
Master of Science στα Βιοϋλικά
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση Ιατρείου: Χατζηγιάννη Μέξη (Χίλτον), 115 28, Αθήνα
τηλ. Ιατρείου: 210 72 39 293, Κινητό: 693 7422 838
***
Μιχαήλ Δ. Τσούνης
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων.
Στρατιωτικός Ιατρός-Δντής ΩΡΛ Τμήματος ΕΛ.ΑΣ.
Μετεκπαιδευθείς σε Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία.
Λεωφ. Μεσογείων 163 Α, 4ος όροφος,
ΤΚ 11526 (πλησίον Μετρό Κατεχάκη)
Τηλ. 2106990484,
κιν. 6944221223.
***
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής
Πρώην Επιμελητής Ε.Σ.Υ.
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας
Κουμουνδούρου 22, Τηλ/fax: 2410 251551, Λάρισα
email: anestis_paraskevopoulos@yahoo.com
Κιν: 6977 464081
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
***
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Την απασχόληση παιδιού ή
την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου
Τηλ. επικοινωνίας: 693 29 27509
***

Χάλικας Αλέξανδρος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (Υιός Ταξίαρχου ε.α.)
Μελέτες-Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού
Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον
Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας
Τοπογραφικές εργασίες
Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Γραφείων Κατοικιών
Τηλ: 210 2133373
Κιν: 6977 777 261
***
Πτυχιούχος Καθηγήτρια Γαλλικής με διδακτική εμπειρία
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά ενδιαφερόμενους
για τα πτυχία Delf A1, A2, B1, B2,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)
Τηλ: 697 4692 103
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αξιόλογο οικόπεδο στο Πικέρμι
Συνοικισμός Διώνη (οδός Σερρών), Ο.Τ. 98,
επιφανείας 515,44 τ.μ., τηλ. 698 18 70 868,
210 9346 6718 Ταξίαρχος ε.α. Εμμανουήλ Φραϊδάκης
***
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Υιός Αξκού ε.α.)
Επιμελητής Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου
Metropolitan Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Αθηνών Μετεκπαιδευθείς στην Ιαπωνία
Ιατρείο Βελονισμού: Θερμοπυλών 13, Περιστέρι
Τηλ.: 2121056400, 6942690050
Website: www.iatrikosvelonismos.com
***
Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός
(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α.)
Με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθήνα και Αγγλία και 12ετή
εμπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά κέντρα και φροντιστήρια
Μ. Εκπ/σης, πραγματοποιεί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
(δυσλεξία, ΔΕΠΥ)και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.
τηλ. Επικοινωνίας: 693 7481 704 (Αθήνα)
***
Βάσσης Δημήτριος
Φυσικός, M.Sc.
Ιδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ
παραδίδονται επιμελέστατα από καθηγητή, κάτοχο
μεταπτυχιακού τίτλου (Ε.Α.Π.) και πτυχίου φυσικής (Ε.Κ.Π.Α.)
τηλ. 6936-838118, 210-8012046
***
Ιωάννης Μανιαδάκης
Δικηγόρος
Αρείου Πάγου - Συμβ. Επικρατείας
Ταγ/ρχης Χωρ/κης ε.α.
Ναυαρίνου 14, 106 80 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 3608 668, Κιν. 6932 264 874
e-mail: ioannis.maniadakis@live.com
maniadakis.ioan@dsa.gr
***
Δημήτριος Ν. Κωνσταντάκης
(εγγονός αποστράτου)
Οδοντίατρος - Dr.med.dent - Χειρουργός Στόματος
Ειδικευθείς στη Στοματική Χειρουργική
Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας
Βασ. Σοφίας - Δ. Αιγινήτου 8
115 28 Αθήνα, Στάση μετρό: Μέγαλο Μουσικής
Τηλ. 210 72 26 278, Κιν. 6944 77 8532
Email: info@konstantakisdental.gr
***
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗΣ
μαθηματικά - φυσική - χημεία
www.theofilis.gr
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
www.theofilis.gr Το καλύτερο βοήθημα για το Γυμνάσιο!
Πάνω από 2500 βιντεομαθήματα για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου με τη θεωρία και τις λύσεις όλων των ασκήσεων
των βιβλίων των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας!
Ειδικά για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας έκπτωση 10%
με τον εκπτωτικό κωδικό : superoffer.
***
Σταύρος Μιχ. Γρατσίας
(υιός Αποστράτου Αξ/κού)
Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική
Karolinska Institute Stockholm Sweden
Καρνεάδου 41, Αθήνα (πλησίον Μετρό Ευγγελισμός)
τηλ. 210 7237 138, κιν. 694 2424 290
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήμα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου
4 στρεμμάτων, πλησίον θάλασσας
τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504 Αναστασία Βασιλάκη
***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
(γιος Ταξιάρχου ε.α.)

Παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγητή Ισπανικής Φιλολογίας
Ε.Κ.Π.Α.μεταπτυχιακό φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών,
με διδακτική εμπειρία και σπουδές στην Ισπανία.
Τιμές Προσιτές.
699 2097 700, aleksandrosmpa@gmail.com
***
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Παιδοχειρούργος - Γεν. Χειρούργος
Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής
Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας
Τ. Στρατ. ιατρός (Λοχαγός Ιατρός) Χειρούργος
Τ. Επιστημονικός Συν/της Χειρ/κής Παν. Θράκης
Τ. Αναπλ. Δ/ντής Χειρ/γός Ν. Άμφισσας
Κλειούς 30, 15561 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: 210 6537607, 6974 886655
E-mail: thkoul@yahoo.gr
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στη Μαλεσίνα εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ
Αμφιθεατρικό με απέραντη ΘΕΑ
προς τη θάλασσα του Ευβοϊκού
1067 τμ. Ο. Τετράγωνο 29, οικόπεδο υπ’ αριθ. 6
δρόμος 69 (πρώτη γραμμή), τιμή ευκαιρίας
τηλ: 26610 28586, 698 2919 766
Καββαδίας Νικόλαος Υπτγος ε.α.
***
Διδάκτωρ Φυσικής
(σύζυγος Ανχη (ΠΖ) ε.α.)
με πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής,
Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής
International Baccalaureate.
Περιοχές πέριξ Μεσογείων, Ανατ. Αττικής
Τηλ. 697 4098 590
***
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Δικηγόρος - Ποινικολόγος
(εγγονός Υπστγου ε.α. Ιωάννου Παπαδόπουλου)
αναλαμβάνει υποθέσεις,
ποινικές, αστικές, εμπορικές, διοικητικές
(απονομή συντάξεων κ.λπ.) και πάσης φύσεως
Νομικές υποθέσεις.
Τηλ. 694 7770 870, 210 6926 997
***
Παπαδήμας Νικόλαος
Μαθηματικός - Msc (Υιός Αξκού ε.α.)
Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών
(Περιοχή Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί)
από καθηγητή Μαθηματικών με μεταπτυχιακό
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜΠ)
σε φοιτητές-μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου
Τιμές φιλικές Τηλ. 697 3557 319
***
Μανώλης Σμυρνάκης
Χειρούργος Οδοντίατρος
(γιός Υποστρατήγου Ελεγκτικού ε.α.)
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνα: 2810 344979 και 6947 807649
***
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΑΙΣΙΝΑΣ
Αμφιθεατρικό - πευκόφυτο
θέα: Οικισμός Κόλπος Θεολόγου
Ε= 1007, Ο.Τ. 94, Α.Ο. 6, Οδός 50
Υψηλός βαθμός αξιολόγησης 1,62 Τιμή συμφέρουσα
Τηλ. 693 3318 141, 693 2988 940
***
ΜΑΡΙΑ ΑΤΖΕΜΙΑΝ
Φυσικοθεραπεύτρια (τέκνο απόστρατου)
Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λαμίας
Σύγχρονο κέντρο φυσικοθεραπείας με υπερσύγχρονα
μηχανήματα όπως TECAR κτλ για γρήγορη
αποκατάσταση όλων των παθήσεων
(ορθοπ. νευρ., αθλητ., καρδιολ., αναπνευστ., γυναικ.
καθών κλινικοί Pilates και TUMBAO).
Τηλ. επικοινωνίας: 22730 78420, 695 5996 671
Δ/νση Ομήρου 6, Καρλόβασι Σάμου
email: maria.atzem@gmail.com
Facebook: Physio Care
***
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θ. ΔΗΜΟΥΔΗΣ
Ογκολόγος – Παθολόγος
Προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
και σε Ογκολογικό Κέντρο της Δανίας.
Ειδικευμένος σε παθήσεις μαστού, πεπτικού, πνευμόνων
Ιατρείο Τσιμισκή 109, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 231400 8329 – 697 2244 604
Γιος Αντιστρατήγου ε.α.
Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγελιών, 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 δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται
στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει
την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή
στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου
και εξόδου αγγελιών.
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Εκδηλώσεις

Η τελετή παράδοσης και παραλαβής της ΕΑΑΣ
Σ
τις 25 Απριλίου 2017 στην
κατάμεστη Κεντρική αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων έγινε η τελετή παράδοσης και
παραλαβής του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΑΑΣ, από το απερχόμενο
αντίστοιχο.
Συντονιστής της εκδήλωσης
ήταν ο αντισυνταγματάρχης ε.α. κ. Παντελής Κράγκαρης
μέλος του απερχόμενου Δ.Σ.
Οι ομιλίες:
Ο απερχόμενος πρόεδρος υποστράτηγος ε.α.
κ. Ευάγγελος Δανιάς παρουσίασε έναν σύντομο
απολογισμό του έργου
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται εκτενώς στην σελίδα 1 και στην ιστοσελίδα της Ενώσεως.

Παρέστη αντιπροσωπεία
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και πλήθος εκπροσώπων
Σωματείων, Ενώσεων, παραρτημάτων και άλλων.
Στη συνέχεια ο νεοεκλεγείς
πρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α.
κ. Βασίλειος Ροζής σκιαγράφησε εν συντομία τους στόχους του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, κείμενο που επίσης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της Ενώσεως.
Αμέσως μετά έγινε η παρουσίαση των μελών του
νέου διοικητικού συμβουλίου όπου έκαστος απηύθυνε
σύντομο χαιρετισμό.

Η παρουσίαση του νέου Δ.Σ:

Τιμητικές πλακέτες επίσης απένειμαν στον απερχόμενο
πρόεδρο κύριο Δανιά, η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού και η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών
Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι πρόεδροι των παραπάνω ενώσεων ευχήθηκαν
καλή επιτυχία στο έργο του νέου διοικητικού συμβουλίου
και απηύθυναν ευχές προς το απερχόμενο.

Ακολούθησε απονομή πλακετών προς τα απερχόμενα
μέλη.
Οι απονομές των τιμητικών πλακετών:

Τα δύο Δ.Σ, το νεοεκλεγέν και το απερχόμενο.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση.

