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Παραρτήµατα

Παρακαλούνται τα
µέλη της Ε.Α.Α.Σ.
που επιθυµούν να 
δηµοσιεύσουν άρ-

θρα να τα στέλνουν 
δακτυλογραφηµένα

και σε ψηφιακή 
µορφή στη
διεύθυνση:

eaasgr@gmail.com

Το ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων επα-
νήλθε στο προσκήνιο από τα τέλη του

2017, στα πλαίσια της προσπάθειας της νέας
κυβέρνησης της  πΓΔΜ  να ενταχθεί στους
ευρωατλαντικούς θεσµούς. Οι εντατικές δια-
πραγµατεύσεις για την επίλυση της µακρο-
χρόνιας διαµάχης συνεχίζονται αυτή την πε-
ρίοδο,  µε έµµεσες ή άµεσες πιέσεις  και
υποσχέσεις(;) από διεθνείς Οργανισµούς (ΕΕ,
ΟΗΕ, ΝΑΤΟ)  και τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Γερµανία,
Γαλλία κ.λπ.), προς τα δύο εµπλεκόµενα
µέρη. Σύµφωνα  µε δηλώσεις αξιωµατούχων
των δύο πλευρών (27-28 Μαΐου), έχει σηµει-
ωθεί σηµαντική πρόοδος, και διεξάγονται
πλέον διαπραγµατεύσεις σε τεχνικό και νοµικό
επίπεδο.  

Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο ότι  η διένεξη
πρέπει να διευθετηθεί, καθώς θα συµβάλει
στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην
πολύπαθη περιοχή, και θα έχει σηµαντικά γε-
ωπολιτικά, οικονοµικά και άλλα αµοιβαία οφέ-
λη.  Είναι επίσης γεγονός, ότι όποια συµφωνία
και όποτε  επιτευχθεί θα  «πληγώσει» τους
Έλληνες, αφού  το όνοµα  «Μακεδονία», µε
γεωγραφικό ή ιστορικό ή χρονικό  προσδιορι-
σµό, όπως συνάγεται από τις δηλώσεις αξιω-
µατούχων των δύο κυβερνήσεων και του
ΟΗΕ,  θα συµπεριλαµβάνεται στο νέο όνοµα
του κρατιδίου,  παρά την εκδηλωθείσα, µε
ογκώδη συλλαλητήρια και µέσω δηµοσκο-
πήσεων, αντίθεση του Ελληνικού λαού,  αλλά
και η γλώσσα του, η οποία, παρεµπιπτόντως,
δηµιουργήθηκε το 1944, και η εθνικότητα
των κατοίκων του θα είναι η  «µακεδονική»,
αφού έτσι έχουν αναγνωρισθεί από τον ΟΗΕ,
χωρίς η χώρα µας να αντιδράσει.

Ενηµέρωση από το ΓΕΣ
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77η Επέτειος 
της Μάχης των
Οχυρών της
Γραµµής Μεταξά

σελ.8
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100 χρόνια 
από τη µάχη 
του Σκρα
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Το πανηγύρι του
Αη-Συµιού

ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ;

Γράφει ο
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ι. ΒΕΡΙΓΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιµος Δκτης Β’ ΣΣ

Παραθερισµός στα ΚΑΑΥ 
Αγ. Ανδρέα Έτους 2018

Επιλεγέντες για Παραθερισµό στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα 
Έτους 2018 - Σειρές 7-11 (Κανονικοί και Αναπληρωµατικοί)
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ...

ΕΙΝΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ

Αγαπητά µέλη της ΕΑΑΣ, αγαπητοί συνάδελφοι.
Την ώρα που κρατάτε στα χέρια σας την Ε.Η, το έντυπο

όργανο της ΕΑΑΣ, σε πολλές πόλεις της Ελλάδος ίσως
έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν, συλλαλητήρια για την
ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων.

Η ΕΑΑΣ συνεπής στις θέσεις της δεν σταµατά να προβάλ-
λει και να αγωνίζεται για την δίκαιη και αδιαπραγµάτευτη
θέση της στη µη παράδοση του ονόµατος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ µε
οποιοδήποτε  προσδιορισµό και χρήση.

Σας καλούµε λοιπόν να συµµετάσχετε  στις κατά τόπους συγ-
κεντρώσεις που θα πραγµατοποιηθούν δίνοντας δυναµικό

παρόν ενώ θα πρέπει να είστε σε ετοιµότητα για το µεγάλο
πανελλαδικό συλλαλητήριο της Αθήνας ,κατά την ηµέρα

συζήτησης του θέµατος  στη Βουλή
Η συµµετοχή µας  πρέπει να είναι δυναµική και καθολική,

επαναλαµβάνοντας το µεγαλείο των προηγούµενων συγ-
κεντρώσεων, η δε ενηµέρωσή σας για τον τρόπο υλοποί-

ησης ,θα γίνει έγκαιρα µε νέα ανακοίνωσή µας.
Η Μακεδονία είναι µία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Η Μακεδονία είναι ΕΛΛΑΔΑ.
Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Συνέχεια στη σελίδα 3



EΘNIKH HXΩ ΜΑΪΟΣ 20182ενηµέρωση

1. Το κείµενο να αναφέρε-
ται σε θέµα γενικού ενδια-
φέροντος, να  έχει περιορι-
σµένη έκταση, να µην  υπερ-
βαίνει τις τετρακόσιες (400)
λέξεις, να είναι σε ηλεκτρο-
νική µορφή και ουχί δακτυ-
λογραφηµένο ή χειρόγραφο.

2. Να είναι ενυπόγραφο µε όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα

3. Να µην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να
µην περιλαµβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-
παραθέσεις αλλά και να µην περιέχει ευχαριστίες
και επαίνους. 

4. Να µην υπηρετεί κοµµατικές σκοπιµότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαµε.
6. Τα µη δακτυλογραφηµένα και απεσταλµένα

σε ψηφιακή µορφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόµενα κείµενα για δη-

µοσίευση ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείµενα εξετάζονται και αξιολογούνται από

τη συντακτική επιτροπή.  
2. Ανεξάρτητα από τη δηµοσίευση η µη των άρ-

θρων τα κείµενα δεν επιστρέφονται. 
3. Το περιεχόµενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4.Λόγω του περιορισµένου χώρου στην εφηµερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε µεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

λεια αξκου κτλ) τα µέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

Παρακαλούνται τα µέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυ-
µούν να δηµοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-
κτυλογραφηµένα και σε ψηφιακή µορφή στη διεύ-
θυνση: eaasgrafeiotypou@gmail.com

Όροι για την 
δηµοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ
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Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωµατικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 
Φαξ: 210 36.21.410

Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύµβουλος: 210 36.32.517

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

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

Eκδότης:
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος

Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Αριστοµένης Αθ. Κράγκαρης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ
Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουµαλάτσος

Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Κων/νος Παπαευαγγέλου
Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ

Δηµοσιογραφική 
επιµέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:
N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268 
Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερµά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς 

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

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι
τις 15 Ιουλίου.

Ασχέτως µε την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, ο
φόρος εισοδήµατος που θα προκύψει από την εκκαθάριση
της δήλωσης θα εξοφληθεί σε 3 ισόποσες διµηνιαίες
δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µέχρι 31 Ιουλίου, η
δεύτερη έως 29 Σεπτεµβρίου και η Τρίτη έως 30 Νοεµβρί-
ου.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίστηκε ότι ποσά που παρα-
κρατήθηκαν για την µηνιαία εισφορά υπέρ υγειονοµικής
περίθαλψης των συνταξιούχων, κατά το διάστηµα από
1/1/2012 έως 30/6/2016 και τα οποία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4501/2017 επεστράφησαν
άτοκα στους δικαιούχους µε την σύνταξη µηνός Δεκεµβρίου
2017, αποστέλλονται µαζί µε την κύρια σύνταξη, στον
κωδικό 23 του αρχείου εισοδήµατος από µισθωτή εργασία
και συντάξεις. Τα ποσά αυτά που απεστάλησαν από τους
υπόχρεους φορείς µε τον παραπάνω κωδικό, συναθροίζονται
µε τα ποσά από κύριες συντάξεις του φορολογικού έτους

2017 και φορολογούνται στο έτος αυτό.
Το συνολικά συναθροιζόµενο ποσό, εµ-

φανίζεται προσυµπληρωµένο στους κωδικούς 303-304
του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
φορολογικού έτους 2017.

Με την διαδικασία αυτή, δόθηκε η δυνατότητα στους
συνταξιούχους που έλαβαν αναδροµικά ποσά, που ανάγονται
σε τέσσερα (4) φορολογικά έτη, να απαλλαγούν από την
υποχρέωση να επισκεφθούν τις ΔΟΥ, προκειµένου να υπο-
βάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά. 

Παρ’ όλα αυτά, για όσους το επιθυµούν, µε τις ΠΟΛ
1068/2018 και 1083/2018 αποφάσεις του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, παρασχέθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών
δηλώσεων, για την φορολόγηση των ποσών αυτών, στα
έτη που ανάγονται, προκειµένου να µη φορολογηθούν
για το σύνολο των αναδροµικών που έλαβαν, µε την
σύνταξη του Δεκεµβρίου του 2017 (οικονοµικό έτος 2017). 

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ)

•Ανχης (ΥΓ) ε.α. Πολένης Στυλιανός
του Λεωνίδα ΣΣΕ 1959. Απεβίωσε στις
28/4/2018 και ενεταφιάσθη στις
29/4/2018 στο κοιµητήριο του Αγ. Βα-
σιλείου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Τσουτσαίος Ηλίας
του Γεωργίου ΣΣΕ 1958. Απεβίωσε στις
3/5/2018 και ενεταφιάσθη στις 5/5/2018
στο Α’ Κοιµητήριο Αθηνών.
•Ταξχος (Γ) ε.α. Κανδαράκης Αντώνιος
του Ιδοµενέα ΣΣΕ 1949. Απεβίωσε στις
10/4/2018 και ενεταφιάσθη στις
12/4/2018 στο Κοιµητήριο Παπάγου.
•Λγος (ΕΜ) ε.α. Κοντός Κωνσταντίνος
του Δηµητρίου ΣΣΕ 1976. Απεβίωσε στις
31/3/2018 και ενεταφιάσθη στις
1/4/2018 στο Κοιµητήριο Αλεξάνδρειας
Ηµαθίας.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σαραντόπουλος Χρή-
στος του Δηµοσθένη ΣΣΕ 1952. Απε-
βίωσε στις 3/4/2018 και ενεταφιάσθη
στις 15/4/2018 στο Κοιµητήριο Παπά-
γου.
•Ταξχος (ΤΘ) ε.α. Σκαλτσάς Παναγιώτης
του Μαρίνου ΣΣΕ 1960. Απεβίωσε στις
1/5/2018 και ενεταφιάσθη στις 2/5/2018
στο Κοιµητήριο Πράσινο Αρκαδίας.
•Ανχης (ΤΧ) ε.α. Τσαγκαράκης Πανα-
γιώτης του Νικολάου ΣΜΥ 1982. Ενε-
ταφιάσθη στις 10/4/2018 στο Γ’ Νε-
κροταφείο Αθηνών Νίκαια κλείου Κρή-
της.
•Υπ/µος Β’ ε.α. Καρβελάς Δηµήτριος
του Γεωργίου ΕΛ-ΑΣ. Απεβίωσε στις
18/3/2018 και ενεταφιάσθη στις
19/3/2018 στο Κοιµητήριο Επίσκεψης
Τρικάλων Θεσσαλίας.
•Υπ/µος Β’ ε.α. Μπάλας Νικόλαος του
Στυλιανού ΕΛ-ΑΣ. Απεβίωσε στις
23/3/2018.
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Χρυσανθακόπουλος

Χρήστος ΣΣΕ 1980. Απεβίωσε στις
3/5/2018 και ενεταφιάσθη στις 4/5/2018
στο κοιµητήριο Πετρουπόλεως
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Φθενός Βασίλειος του
Δηµοσθένη ΣΣΕ 1970. Απεβίωσε στις
7/5/2018 και ενεταφιάσθη στις 9/5/2018
στο Κοιµητήριο Γωνιές Μαλεβιζίου Ηρα-
κλείου Κρήτης.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Μπακογιώργος Αθα-
νάσιος του Χρύσανθου ΣΣΕ 1974. Απε-
βίωσε στις 9/5/2018 και ενεταφιάσθη
στις 10/5/2018 στο Κοιµητήριο Κόκκινος
Μύλος Φιλαδέλφεια.
•Αστ/µος Β’ ε.α. Οικονόµου Ανδρέας
του Κωνσταντίνου ΕΛ-ΑΣ. Απεβίωσε στις
8/5/2018 και ενεταφιάσθη στις 9/5/2018
στο Κοιµητήριο Κόκκινος Μύλος Φιλα-
δέλφεια.
•Υπτγος Β’ ε.α. Τσαµπής Φώτιος του
Δηµητρίου τ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Απεβίωσε
στις 27/1/2018 και ενεταφιάσθη στις
28/1/2018 στο Κοιµητήριο Άρτας.
•Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μισόκαλος Ιωάννης
του Μαρίνου ΣΣΕ 1958. Ενεταφιάσθη
στις 21/5/2018 στο Κοιµητήριο Ανα-
στάσεως Κερατσινίου Πειραιάς.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Ψαρράκης  Ευάγγελος
ΣΣΕ 1950. Απεβίωσε στις 9/5/2018 και
ενεταφιάσθη στις 10/5/2018 στο Κοι-
µητήριο Κόκκινος Μύλος Φιλαδέλφεια.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σχοινάς Χρήστος ΣΣΕ
1953. Απεβίωσε στις 12/4/2018 και ενε-
ταφιάσθη στις 13/4/2018 στο Κοιµητήριο
Κασσανδρίας Χαλκιδική.
•Ανχης (ΠΒ) ε.α. Γούλας Δηµήτριος του
Βασιλείου ΣΣΕ 1984. Απεβίωσε στις
16/2/2018 και ενεταφιάσθη στις
17/2/2018 στο Κοιµητήριο Καλαµαριάς
Θεσσαλονίκη.
•Σχης (ΤΧ) ε.α. Τέγος Στέργιος του Ηλία
ΣΑΤΕΣ 1958. Απεβίωσε στις 22/5/2018

και ενεταφιάσθη στις 23/5/2018 στο
Κοιµητήριο Μαυροµάτι Καρδίτσας
•Σχης (ΔΒ) ε.α. Τσίπας Γεώργιος του
Θεόδωρου Μ.Α. Απεβίωσε στις
2/12/2017 και ενεταφιάσθη στις
3/12/2017 στο Κοιµητήριο Καλαµαριάς
Θεσσαλονίκη
•Στγος (ΤΘ) ε.α. Πιερράκος Δηµήτριος
του Ιωάννη ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε στις
26/5/2018 και ενεταφιάσθη στις
29/5/2018 στο Κοιµητήριο Καραµπουρ-
νάκι Θεσσαλονίκη
•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Βασιλείου Γεώργιος
του Φώτη ΣΣΕ 1967. Απεβίωσε στις
20/5/2018 και ενεταφιάσθη στις
22/5/2018 στο Κοιµητήριον Αγ.Παρα-
σκευής Καλαµπάκα.
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Καλογήρου Θωµάς
του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 17/4/2018
και ενεταφιάσθη στο Νέο Κοιµητήριο
Βόλου.
•Σχης (Σ) ε.α. Σαριδάκης Τζανής. Απε-
βίωσε στις 3/5/2018 και ενεταφιάσθη
στα κοιµητήρια Ανάληψης του Κυρίου
Θέρµης Θεσσαλονίκης.
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Τσιρόγκας Γεώργιος.
Απεβίωσε στις 2/9/2017 και ενεταφιάσθη
στα κοιµητήρια Έδεσσας.
•Ανχης (ΠΒ) ε.α. Κριτσιµής Λάµπρος.
Απεβίωσε στις 13/4/2017 και ενετα-
φιάσθη στα κοιµητήρια Ιωαννίνων.
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Σύρος Ευάγγελος. Απε-
βίωσε στις 11/02/2018 και ενεταφιάσθη
στα κοιµητήρια Ανάληψης του Κυρίου
Θέρµης Θεσσαλονίκης.
•Ανχης (ΤΧ) ε.α. Λιάκος Κωνσταντίνος.
Απεβίωσε στις 17/02/2018 και ενετα-
φιάσθη στα κοιµητήρια Αγίου Αιµιλιανού
Δοµοκού.

Σας διευκρινίζουµε ότι µετά την αθρόα συµµετοχή
των µελών µας, το οµαδικό πρόγραµµα υγείας της
ΕΑΑΣ συνεχίζεται να ισχύει µε την ειδική εκπτωτική
ετήσια συνδροµή για τα µέλη µας.

Το ειδικό κόστος ΕΤΗΣΙΟ συµµετοχής στο πρόγραµµα
είναι 65� το µέλος της ΕΑΑΣ, 110� για το ανδρόγυνο και
130� για την 6µελή οικογένεια (µπορούµε να εντάξουµε
µέχρι 4 παιδιά έως 27 ετών ή 4 εγγόνια). Επίσης µε το ίδιο κό-
στος µπορούν να ενταχθούν και τα παιδιά των Αποστράτων
µε τις οικογένειες τους.

Το ετήσιο κόστος συµµετοχής µας υπερκαλύπτεται από τα
τρία δωρεάν τσεκ απ.

Το πρόγραµµα καλύπτει πλήρως το κόστος όλων ανεξαρ-
τήτως των εξετάσεων µέσω ΕΟΠΥΥ (µε ηλεκτρονική συντα-

γογράφηση), µας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ετησίως αιµατολογικό
έλεγχο, πλήρη οφθαλµολογικό, ΔΩΡΕΑΝ καθαρισµό
οδόντων, έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρικές
πράξεις και οφθαλµολογικές επεµβάσεις, επιδότηση
στα γυαλιά οράσεως 60%, ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις
σε όλα τα συµβεβληµένα νοσοκοµεία, έκπτωση στα
έξοδα νοσηλείας και ειδική τιµή 10 έως 20� στους συ-

νεργαζόµενους ιδιώτες ιατρούς µε δωρεάν την εκτίµηση των
εξετάσεων και την συνταγογράφηση των φαρµάκων.

Για πληροφορίες και εγγραφή σας καλέστε το
2102322997 ή το 6986500401 ή στείλτε mail στο

ygeiacare100@gmail.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YGEIA CARE
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1. Παρακολουθούσα τις τελευ-
ταίες ηµέρες, συνεδρίαση της Βου-
λής στην τηλεόραση. Μία παρέα
Υπουργών, στα έδρανα λένε ένα

αστείο, γελάνε. Λιγοστοί οι βουλευτές στην αίθουσα,
χαλαρότης και ευθυµία επικρατεί!!!

Δεν ξέρω εάν το καταλάβατε, έχουµε µια ωραία
ατµόσφαιρα σήµερα…

Αυτοί είµαστε δυστυχώς… Ο λαός (το µεγαλύτερο
µέρος του) και οι ταγοί του, ετοιµάζονται περιχαρείς,
για το τέλος των µνηµονίων και τα µπάνια του καλο-
καιριού, αναπαράγοντας συνεχώς και µε αυξανόµενο
ζήλο την αδράνεια, την ανυπαρξία οράµατος και το
«βρε δε βαριέσαι αδελφέ…», χαρακτηριστικά στοιχεία
που µας χρεωκόπησαν και µας έσυραν έως εδώ…

2. Για το επόµενο χρονικό διάστηµα έχουµε σε εξέλιξη
τα παρακάτω θέµατα:

α. Αναµένουµε την απόφαση του ΣτΕ επί της προ-
σφυγής των τριών ενώσεων κατά του Ν.4387/2016(νέο
ασφαλιστικό) που επιδικάστηκε την 6 Οκτ 2017.

Η ολοµέλεια του ΣτΕ έχει αποφασίσει βασιζόµενη
στο Σύνταγµα, στις διεθνείς συµβάσεις και στην νοµο-
θεσία, ότι πριν από οποιαδήποτε περικοπή ή αναπρο-
σαρµογή συντάξεων, πρέπει να έχει διεξαχθεί ειδική
και επιστηµονικά τεκµηριωµένη µελέτη η οποία θα
αποδεικνύει ότι τα νέα µέτρα που πρόκειται να ψηφιστούν
από την Βουλή, είναι απαραίτητα για την βιωσιµότητα

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση και
κατ’ επέκταση η βουλή δεν παρουσίασε καµία µελέτη,
όταν ψήφισε τον νόµο Κατρούγκαλου και για τον λόγο
αυτό, οδηγείται σε κατάρρευση ο νόµος.

β. Αναµένουµε την απόφαση της τριµελούς επιτροπής
του ΣτΕ επί του αιτήµατος των τριών (3) Ενώσεων, για
τη µη συµµόρφωση της Διοίκησης µε τις αποφάσεις
2192/2014 και 1128/2016 της ολοµέλειας του ΣτΕ
κατά των Ν.43071/14 και 4093/12 αντίστοιχα. Υπ’όψιν
ότι η υπόθεση ύστερα από δύο (2) αυτεπάγγελτες
αναβολές είχε προγραµµατιστεί να συζητηθεί στις 9
Μαΐου 2018. Πήρε αναβολή για τρίτη(3) φορά και θα
συζητηθεί στις 20 Νοε 2018. Εκτιµάται ότι θα είναι
θετική, στο πνεύµα της απόφασης που εκδόθηκε αρχές
Φεβ 2018, για το ίδιο θέµα.

γ. Καλούµε την Κυβέρνηση και ειδικά τον Υπουργό
Οικονοµικών επιτέλους να συµµορφωθούν µε τις απο-
φάσεις τον ΣτΕ, γιατί αλλιώς παραβιάζουν την παράγραφο
5 του άρθρου 95 του Συντάγµατος.

δ. Αναµένεται ο καθορισµός των επιπτώσεων  από
την εφαρµογή του Ν. Κατρούγκαλου (Ν 4387/16) και
µε βάση την αξιολόγησή τους θα αντιδράσουµε.

ε. Δηλώνουµε ότι ο δικαστικός και όχι µόνον αγώνας
µας, θα συνεχισθεί µέχρι την τελική και ολοκληρωτική
δικαίωσή µας.  

3.  Εισφορά Αλληλεγγύης 
Στόχος της ΕΑΑΣ είναι η εφαρµογή της υπ’αριθµ

244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού συνεδρίου µε την
οποία καθορίσθηκε η διακοπή της παρακράτησης της
εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Αφορά
παρακράτηση ποσοστού από 6% έως και 14% επί του
ποσού της µηνιαίας σύνταξης πάνω από 1400�. Εφαρµογή
από 1/8/2010.

Αναδροµικά δικαιούνται όσοι είχαν καταθέσει αγωγές
πριν από την 7/2/2017. Όλοι οι υπόλοιποι δικαιούνται
αναδροµικά από την επιστροφή των παρακρατηθέντων
ποσών από την 8/2/2017 και µετά. Επισηµαίνεται ότι η
διεκδίκηση των αναδροµικών γίνεται µόνο µε αγωγή, η
οποία θα υποβληθεί προ της συµπλήρωσης διετίας µε
ηµεροµηνία αφετηρίας την 8/2/2017(Ιανουάριος 2019).
Σε διαφορετική περίπτωση, οι µήνες που είναι εκτός
αναδροµικής διετίας, θα χαθούν.

Είναι πραγµατικά πρωτοτυπία των αρµοδίων υπευ-
θύνων και µη εχόντων ουδεµία ευθύνη, η συνέχιση
παρακράτησης εισφοράς, η οποία θεσπίστηκε µε τις
διατάξεις ενός νόµου, οι οποίες αντίκεινται και παρα-
βιάζουν άρθρα του Συντάγµατος, σύµφωνα µε απόφαση
του ανώτατου αρµοδίου δικαστηρίου, παραβιάζοντας
παράλληλα και το άρθρο 95 του Συντάγµατος. Και όλα
αυτά φυσικά, στα πλαίσια της ισχύουσας ισονοµίας και
κοινωνικής δικαιοσύνης.

4. Διαπιστώθηκε τις τελευταίες ηµέρες, ότι στις βε-
βαιώσεις αποδοχών µας, άλλαξαν το καθαρό φορολο-
γητέο ποσό, το αύξησαν, µε ότι αυτό συνεπάγεται
στον φόρο που θα πληρώσουµε, µε την εκκαθάριση
της φορολογικής µας δήλωσης.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση
υπάρχει περίπτωση να απαιτηθεί η υποβολή τροποποι-
ητικής.

Το Συντονιστικό των Αποστράτων Αξιωµατικών, θα
αποστείλει επιστολή στο Υπ. Οικονοµικών/Γ.Λ.Κ/Γενική
Διεύθυνση Συντάξεων, µε την οποία θα ζητούνται πλη-
ροφορίες για το θέµα καθώς και οι λόγοι για τους
οποίους προέβησαν σε αλλαγή του φορολογητέου
ποσού των συνταξιούχων των Ε.Δ.

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστράτηγος (ΕΜ) ε.α.
Διευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όµως, είναι πραγµατικά εφικτή η επιδιωκόµενη λύση, έστω
και µε τις αµοιβαίες(;) υποχωρήσεις; Κατά την άποψη µου
υπάρχουν ανυπέρβλητα κωλύµατα, τα οποία, υπό τις παρούσες
συνθήκες, δεν επιτρέπουν την επίτευξη συµφωνίας, στο άµεσο
µέλλον. Ήτοι:

Η πολυεθνική, πολυθρησκευτική και πολυπολιτισµική σύνθεση
του κρατιδίου των Σκοπίων δεν επιτρέπει τη χάραξη ενιαίας
γραµµής, αφού οι διάφορες εθνικές και θρησκευτικές οµάδες,
ιδιαίτερα οι πιο πολυπληθείς (Σλάβοι, Αλβανοί, Ροµά), θεωρούν
ότι τα προτεινόµενα ονόµατα δεν τους εκπροσωπούν και, ως
εκ τούτου, δεν είναι αποδεκτά. Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει
ακριβής απογραφή των εθνοτήτων και των γλωσσών στα
Σκόπια, αφού η τελευταία απογραφή έγινε το 2001, και είχε
ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, επειδή θεωρήθηκε κατευ-
θυνόµενη και χαλκευµένη, καθώς τα στοιχεία που καταγράφηκαν
δεν αντιπροσώπευαν την πραγµατική κατάσταση στη «χώρα».
Η προγραµµατισµένη απογραφή, το 2011, δεν πραγµατοποιήθηκε
ποτέ, καθώς δεν µπορούν να συνεννοηθούν οι διάφορες εθνό-
τητες, για τον τρόπο διεξαγωγής. Μία καταγραφή από CIA, τα
στοιχεία της οποίας υιοθετούνται και από τη βουλή της Μεγάλης
Βρετανίας, αναφέρει ότι ο πληθυσµός των Σκοπίων εκτιµάται
σε 2.103.721 (Ιούλιος 2017), οι οποίοι κατανέµονται όπως πα-
ρακάτω :

Αποκαλούµενοι «Μακεδόνες»: 64,2%, Αλβανοί: 25,2% (η Αλ-
βανία εκτιµά ότι το ποσοστό πλησιάζει το 50 %), Τούρκοι: 3,9%,
Ροµανί: 2,7% ( η πηγή εκτιµά το πραγµατικό ποσοστό από 6,5-
13%), Σέρβοι: 1,8%, άλλοι: 2,2%. Επισηµαίνεται ότι στα αναφε-
ρόµενα στοιχεία δε γίνεται µνεία στους Βλάχους (αναφέρονται
στο σύνταγµα), στους Βουλγάρους (πρόσφατα ιδρύθηκε Βουλ-
γαρικό κόµµα), στους Έλληνες (ο πρώτος πρόεδρος Κίρο
Γκλιγκόρωφ ανέφερε για 100.000 περίπου) κ.λπ. Τα προανα-
φερόµενα θέτουν σε αµφιβολία τα αποτελέσµατα του δηµο-
ψηφίσµατος, το οποίο θα διενεργήσει, σύµφωνα µε δηλώσεις
της, η παρούσα κυβέρνηση, προκειµένου να εγκρίνει (;) ο
λαός, την όποια συµφωνία µε την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση,
τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων δείχνουν, ότι η πλει-
οψηφία των σκοπιανών δεν επιθυµεί την αλλαγή του συνταγ-
µατικού ονόµατος της χώρας τους.

Η τροποποίηση του σκοπιανού συντάγµατος, για διαγραφή
των αλυτρωτικών στοιχείων, δεν είναι εφικτή, υπό τις παρούσες
συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των θέσεων του κόµµατος

της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE, το οποίο διαθέτει 51 έδρες,
και αντιτίθεται σε οποιασδήποτε αλλαγή του ονόµατος, αλλά
και των θέσεων του σκοπιανού προέδρου Ιβανώφ, ο οποίος
προέρχεται από το προαναφερόµενο κόµµα. Η κυβερνητική
πλειοψηφία, συγκεντρώνει, µαζί µε τα αλβανικά συνεργαζόµενα
και υποστηρίζοντα κόµµατα, 67 έδρες, οι οποίες δεν επαρκούν
για την έγκριση τροποποίησης του συντάγµατος, καθότι απαιτεί
πλειοψηφία 80 από τους 120 βουλευτές.

Η Τουρκία, εξακολουθεί να παρεµβαίνει στα Σκόπια, µε επεν-
δύσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις που ελέγχονται από την
τουρκική κυβέρνηση, επισκέψεις αξιωµατούχων, συντήρηση
οθωµανικών µνηµείων, ίδρυση τουρκικού κόµµατος κ.λπ, και
προσπαθεί να εµφανισθεί ως «προστάτης» των µουσουλµάνων
της περιοχής. Οι διαδοχικές επισκέψεις των σκοπιανών προέδρου,
πρωθυπουργού και υπουργού εξωτερικών στην Τουρκία,
αµέσως µετά την ανακοίνωση της έναρξης των διαπραγµα-
τεύσεων µε την Ελλάδα, και οι ανακοινώσεις για στήριξη της
προσπάθειας των Σκοπίων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ µε το
όνοµα Μακεδονία, είναι ενδεικτικά των παρεµβάσεων της Άγ-
κυρας στην περιοχή.

Η Ρωσία έχει αυξήσει την επιρροή της τα τελευταία χρόνια
στην περιοχή, µε τη χρήση της ήπιας ισχύος, στην προσπάθειά
της να µειώσει την επιρροή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια.
Στο πλαίσιο αυτό πολιτικοποιεί τις διακρατικές, εθνοτικές και
θρησκευτικές εντάσεις, παρουσιάζεται ως ο εγγυητής της
ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή, ίδρυσε ρωσικό πολιτισµικό
κέντρο στα Σκόπια, χρηµατοδοτεί εκκλησίες, χρησιµοποιεί σερ-
βικές ιστοσελίδες και ΜΜΕ για να διακινεί φιλορωσικές και αν-
τιδυτικές πληροφορίες, υποστήριξε τον πρώην πρωθυπουργό
Νικόλα Γκρουέφσκι, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών σχη-
µατισµού κυβέρνησης τον περασµένο χρόνο, ενώ, πρόσφατα,
ο Ρώσος ΥΠΕΞ τάχθηκε υπέρ της µη αποδοχής του όρου «Μα-
κεδονία» στη νέα ονοµασία της πΓΔΜ, καίτοι η Ρωσία ήταν από
τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια µε το συνταγµατικό
τους όνοµα.

Η Βουλγαρία, αν και ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε
την ανεξαρτησία της πΓΔΜ, δεν αναγνώρισε την ύπαρξη ξεχω-
ριστού έθνους Σλαβοµακεδόνων και ξεχωριστής σλαβοµακε-
δονικής γλώσσας, αφού θεωρεί τους πολίτες της ως οµοεθνείς
και οµόγλωσσούς της. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε πρόσφατα
συµφωνία καλής γειτονίας µε τα Σκόπια, η οποία «υπεγράφη
στη “µακεδονική” γλώσσα, σύµφωνα µε το Σύνταγµα της “Μα-
κεδονίας” και στη βουλγαρική γλώσσα, σύµφωνα µε το

Σύνταγµα της Βουλγαρίας» (άρθρο 14) . Παράλληλα, η Βουλγαρία
εξακολουθεί να χορηγεί βουλγαρικό διαβατήριο σε όποιον
πολίτη της πΓΔΜ το αιτηθεί, αποδεικνύοντας εθνική Βουλγαρική
καταγωγή, (τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει
αίτηµα για να λάβουν βουλγαρικό διαβατήριο περίπου 150.000
σκοπιανοί, µεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός
της χώρας κ. Λιούµπκο Γκεοργκιέφσκι). Επίσης, πρόσφατα έχει
επανειληµµένα προειδοποιήσει ότι, η βουλγαρική υποστήριξη
για την προσχώρηση της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι υπό όρους και θα εξαρτηθεί από την πραγµατική
δυνατότητά της να εφαρµόσει τις πολιτικές ενός καλού γείτονα,
ενώ είναι συχνές οι δηλώσεις Βούλγαρων αξιωµατούχων υπέρ
ή κατά των ονοµάτων που συζητούνται για το γειτονικό
κρατίδιο, θεωρώντας ότι οι γεωγραφικοί και ιστορικοί προσ-
διορισµοί την επηρεάζουν. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τελευταία δηµοσιεύµατα κάνουν λόγο για συµφωνία, η

οποία θα προβλέπει την υλοποίηση των όποιων δεσµεύσεων
σε «βάθος χρόνου». Δηλαδή, να συναινέσει η Ελλάδα στην
είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ κατά την προσεχή σύνοδο της
Συµµαχίας και στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
µε την ΕΕ, και τα Σκόπια να αναλάβουν την υποχρέωση να
υλοποιήσουν τους όρους της συµφωνίας  στη βάση συγκεκρι-
µένου χρονοδιαγράµµατος.   

Όµως, οι διαδικασίες του δηµοψηφίσµατος και της τροπο-
ποίησης του συντάγµατος, εκ µέρους των Σκοπίων, είναι χρο-
νοβόρες και είναι αβέβαιο αν τα αποτελέσµατα θα επικυρώνουν
τους όρους της συµφωνίας, ενώ δεν παρέχονται εγγυήσεις,
είτε από τα Σκόπια, είτε από διεθνείς Οργανισµούς ή παράγοντες,
ότι η οποιαδήποτε συµφωνία «σε βάθος χρόνου» θα εφαρµοσθεί.
Άλλωστε, η εµπειρία από την µη εφαρµογή, από µέρους των
Σκοπίων, της ενδιάµεσης συµφωνίας του 1995, είναι αποτρεπτική
στην αποδοχή τέτοιας συµφωνίας από την Ελλάδα.  Επιπρό-
σθετα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τρίτες
χώρες, και ιδιαίτερα από τη Ρωσία, των οποίων επηρεάζονται
τα συµφέροντα στην περιοχή.  

Συµπερασµατικά, απαιτείται η επίδειξη εθνικής, ρεαλιστικής,
σταθερής και αποφασιστικής στάσης κατά τη διεξαγωγή των
διαπραγµατεύσεων, προς επίτευξη των εθνικών µας στόχων.
Επισηµαίνεται ότι δεν βιάζεται η Ελλάδα για την επίτευξη της
συµφωνίας, αλλά τα Σκόπια.  

ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ;
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Ενηµέρωση
11η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Συνέχεια)

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή που εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων της
αξιολογήσεως των αιτήσεων παραθερισµού, κατέληξε στα εξής:

Ενστάσεις που κρίθηκαν αβάσιµες, 
και η κατάσταση παραθερισµού παραµένει ως έχει:
α.κ. Κοζώνη Ελένη, Χήρα Υποστρατήγου
β.Ανχης Τσινέλος Δηµήτριος
γ.Σχης Παναγιώτου Νικόλαος
δ.κ. Κριάρη Ζωή, Χήρα Ταγµατάρχη
ε.Σχης Κλάδου Μανωλία
στ.Υπτγος Κράγκαρης Αριστοµένης
ζ.Σχης Στρατινάκης Γεώργιος
η.Αντγος Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος
θ.Ταξχος Σερέτης Γεώργιος
ι.Σχης Παπαϊωάννου Δηµήτριος
ια.Υπτγος Σίτας Κωνσταντίνος
ιβ.Υπτγος Κοτρωνάκης Παναγιώτης
ιγ.κ. Αλεστά Αικατερίνη, κόρη Ταξιάρχου
ιδ.κ. Καλλινδέρη Ευρυδίκη, σύζυγος Υποστρατήγου
ιε.Υπτγος Μιχαλόπουλος Χαρίλαος
ιστ.κ. Κόνσολα Ανδρονίκη, χήρα Ταξιάρχου
ιζ.Ανθλγός Νίκος Χρήστος
ιη.Υπτγος Τσίτσικας Απόστολος
ιθ.Αντγος Καλαµπαλίκης Παναγιώτης
κ.κ. Κωνσταντέλλου Αθηνά, χήρα Αντιστρατήγου
κα.Ταξχος Μαρκίδης Νικόλαος.

Ενστάσεις που κρίθηκαν βάσιµες:
α.Λγος Μπάδα Ελένη, τοποθετείται ως αναπληρωµατική στην 62η θέση της ίδιας

παραθεριστικής σειράς (8ης).
β.Σχης Κεκάκης Ιωάννης, τοποθετείται του ως 19ος αναπληρωµατικός στην ίδια πα-

ραθεριστική σειρά (9η).
γ.Σχης Χιώτης Ανδρέας, τοποθετείται ως 32ος κανονικός στην 8η παραθεριστική

σειρά.
δ.Σχης Βλαχόπουλος Γεώργιος, τοποθετείται ως 19ος κανονικός στην ίδια παραθε-

ριστική σειρά (8η).
ε.Ανχης Πούλιος Βασίλειος, τοποθετείται ως 19ος κανονικός στην 6η παραθεριστι-

κή σειρά.

Εκ του ΔΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη & Συνεργάτες
Λ. Αλεξάνδρας  48, Αθήνα, T.K. 11473, Τηλ. 210-3000090, 
Fax: 210-3000095, Κιν. 6956016883,  6983501987, 
www.petradellilaw.com
Ε-mail: «r.petradelli@yahoo.gr» & «petradelli.law@gmail.com»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούµε όλα τα µέλη της ΕΑΑΣ που έχουν απευθυνθεί στο γραφείο µας για τα
θέµατα της διεκδίκησης των µνηµονιακών κρατήσεων των συντάξιµων αποδοχών
τους (50%, ΕΑΣ κλπ), να επικοινωνήσουν µε το γραφείο µας για ενηµέρωσή τους
αναφορικά µε την εξέλιξη των υποθέσεών τους αλλά και επί των ενεργειών που
έχει εκδηλώσει το γραφείο µας και που αφορούν τον επανυπολογισµό των
συντάξεών τους.

Με τιµή
Ροδάνθη Πετραδέλλη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Παρ’Αρείω Πάγω, Μέλος Α.ΑΚ.Ε.
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Ενηµέρωση από το ΓΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση στις Α’ Βοή-
θειες και στον απεγκλωβισµό προσωπικού
από ελικόπτερο, από τον κ. Μαραγκούλια
Δηµήτριο, Πιστοποιηµένο Εκπαιδευτή Α’
Βοηθειών από την Rescue Training Interna-
tional (R.T.I.) και Γενικό Διευθυντή της Hel-
lenic Rotors (Αεροδιάσωση) µε οµάδα
εκπαιδευτών, στην έδρα της ΣΑΣ, στο στρα-
τιωτικό αεροδρόµιο Αλεξάνδρειας Ηµαθίας.

Ο Αρχηγός των Χερσαίων Δυνάµεων της Βουλγαρίας,
επισκέφθηκε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, από 15
έως και 17 Μαΐου 2018. Συζητήθηκαν θέµατα αµοι-
βαίου ενδιαφέροντος που επικεντρώθηκαν στα
πεδία συνεργασίας των Στρατών Ξηράς Ελλάδας και Βουλγαρίας.

•Επισκέψεις 
κ. Α/ΓΕΣ 
σε Σχηµατισµούς,
Σχολές και 
Υπηρεσίες του
Στρατού Ξηράς 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Ταγµάτων
Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), πραγµατοποιήθηκε επάν-
δρωση φυλακίων στην Περιοχή Ευθύνης του
Γ’ και Δ’ Σώµατος Στρατού, σε Επιτηρητικά Φυ-
λάκια της 8ης Μηχανοποιηµένης Ταξιαρχίας,
της 9ης Μηχανοποιηµένης Ταξιαρχίας, της 50ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και του 10ου Συν-
τάγµατος Πεζικού.

Διεξήχθη υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ηµερίδα µε θέµα «Ο
Ρόλος του Ηγέτη στον 21ο Αιώνα – Διαδικασία Ανάδειξης του – Εµπέδωση Ηγε-
τικής Νοοτροπίας». Η ηµερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς προσπά-
θειας του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να επενδύει στην εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναµικού του, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι, το προσωπικό µας
αποτελεί το «πολυτιµότερο οπλικό µας σύστηµα».

•Επίσκεψη του Αρχηγού Χερσαίων 
Δυνάµεων της Βουλγαρίας

•Επιµνηµόσυνη Δέηση στο Μνηµείο Πεσόντων 
Αρκάδων του 1940-1941 στην Τρίπολη

Πραγµατοποιήθηκε επιµνηµόσυνη δέηση,
υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών των 603
πεσόντων Αρκάδων, Αξιωµατικών και Οπλι-
τών, κατά τις επιχειρήσεις 1940-1941,
στο οµώνυµο µνηµείο στην Τρίπολη, πα-
ρουσία του Αρχηγού του ΓΕΣ, Αντιστρά-
τηγου Αλκιβιάδη Στεφανή. Το Μνηµείο θε-
µελιώθηκε το 2004, σε ένδειξη µνήµης

και τιµής των πεσόντων Αρκάδων, κατά τις παραπάνω πολεµικές επιχειρήσεις
στο στρατόπεδο του 11ου Συντάγµατος Πεζικού (11 ΣΠ- «ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ»).

Στη ΣΠΒ

Στη ΣΠΗΥ

Στο Φρουραρχείο Αθηνών Στην 72 ΜΕ

Στη ΜΦΑΤ Στο ΣΦ Αθηνών

•Εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες 
και στον Απεγκλωβισµό Προσωπικού 
από Ελικόπτερο στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ)

Την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλ-
κιβιάδης Στεφανής, εκπροσωπώντας τον Υπουρ-
γό Εθνικής Άµυνας, παρέστη στις εκδηλώσεις
για τον εορτασµό της 98ης Eπετείου
Aπελευθέρωσης της Κοµοτηνής.

•Εκδηλώσεις για την 98η Επέτειο Απελευθέρωσης
της Κοµοτηνής

•Συνεδρίαση 2ου Συµβουλίου
Διοικητών Μονάδων

Στη ΣΔΒ

•Επάνδρωση από Εθνοφύλακες Επιτηρητικών Φυλακίων
της Περιοχής Ευθύνης του Γ’ και Δ’ Σώµατος Στρατού

Στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάσθηκαν
από το ΓΕΣ και υλοποιούνται από τους Σχηµα-
τισµούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς, πραγ-
µατοποιήθηκε στο ΓΕΣ, το 2ο Συµβούλιο Διοι-
κητών Μονάδων. Κατά τη συνεδρίαση του Συµ-

βουλίου συζητήθηκαν και κατεγράφησαν προτάσεις, ιδέες και προβληµατισµοί των
Διοικητών Μονάδων, για περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση προς όφελος της
Υπηρεσίας, από τους αρµόδιους Επιτελικούς Φορείς και Διευθύνσεις του ΓΕΣ.

•2η Συνεδρίαση Επιτροπής Καινοτοµίας ΓΕΣ
Στο πλαίσιο των δράσεων της εξέτασης καινοτόµων
ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, πραγµατοποιήθηκε
η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καινοτοµίας. Η επι-
τροπή εξέτασε την εξέλιξη των προτάσεων από την
1η Συνεδρίαση, καθώς και νέες καινοτόµες προτάσεις
Στελεχών, στους τοµείς Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης -
Επιµόρφωσης, Εξοικονόµησης Πόρων και Συνεργασίας,
µε φορείς εκτός των Ενόπλων Δυνάµεων.

•Διοργάνωση Ηµερίδας από το ΓΕΣ µε θέµα
«Ο Ρόλος του Ηγέτη στον
21ο Αιώνα – Διαδικασία 
Ανάδειξης του – Εµπέδωση
Ηγετικής Νοοτροπίας»,
στο Αµφιθέατρο της Στρατιω-
τικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)
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παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σας γνωρίζουµε ότι κατά το χρονικό διάστηµα
Μαίου 2018 το Παράρτηµα ΕΑΑΣ Δωδ/σου-
Ρόδου συµµετείχε στις παρακάτω εκδηλώ-
σεις:

α. Την  5η Μαίου 2018 ο Προέδρος Ταξχος
ε.α Χατζηχαραλάµπους Κλεόβουλος παρα-
βρέθηκε στην εορταστική εκδήλωση  των πα-
λαιµάχων Αξκων και οπλιτών που υπηρέτησαν
στο 294 ΤΕΧ την περίοδο 1977-1980.

β. Την  8η Μαίου 2018 ο Προέδρος Ταξχος
ε.α Χατζηχαραλάµπους Κλεόβουλος και το
Μέλος Υπτγος ΕΛ.ΑΣ Λέκκας Γεώργιος του Πα-
ραρτήµατος ΕΑΑΣ Δωδ/σου-Ρόδου παραβρέ-
θηκε στην εορταστική εκδήλωση της 8ης
Μαίου (Επέτειος Παράδοσης Δωδεκανήσων)
στη Ν.Σύµη όπου παραβρέθηκε και Α.Ε ο Προ-
έδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας καθώς και
οι πολιτικές, δηµοτικές, στρατιωτικές αρχές.

γ. Την 9η Μαίου 2018 ο Προέδρος Ταξχος
ε.α Χατζηχαραλάµπους Κλεόβουλος  του Πα-

ραρτήµατος ΕΑΑΣ Δωδ/σου-Ρόδου παραβρέ-
θηκε στην εορταστική εκδήλωση  της Λήξης
Β’ΠΠ.

δ. Την  19η Μαίου 2018 ο Προέδρος Ταξχος
ε.α Χατζηχαραλάµπους Κλεόβουλος του Πα-
ραρτήµατος ΕΑΑΣ Δωδ/σου-Ρόδου παραβρέ-
θηκε στην εορταστική εκδήλωση  της ηµέρας
Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.

ΡΟΔΟΣ

Κατά τον µήνα Μάιο, ο Πρόεδρος και µέλη
του Παραρτήµατος, παρέστησαν στις παρα-
πάνω εκδηλώσεις και δραστηριότητες:

•8η Μαι 2018:Παρακολούθηση
Βολών ΠΒ της 88 ΣΔΙ 
Την 8 Μαι 2018 µέλη του Παραρτήµατος

του όπλου του ΠΒ, παρακολούθησαν, µετά
από πρόσκληση του Δκτή ΠΒ, βολές που
πραγµατοποιήθηκαν σε περιοχή στην ΝΑ Λή-
µνο.

•14η  Μαι  2018: Επίσκεψη 
στον Δκτη 88 ΣΔΙ 
Την 14η Μαι 2018, ο Πρόεδρος και ο Γραµ-

µατέας του Τ.Σ επισκέφτηκαν τον Δκτή 88 ΣΔΙ,
µε σκοπό το καλωσόρισµα, την ενηµέρωση
για το Παράρτηµα Λήµνου και την ανταλλαγή
απόψεων. 

•16η  Μαι  2018 : Αλλαγή Δκσεως 
ΔΠΔ της 88 ΣΔΙ
Την 16η Μαι 2018, µέλη του Παραρτήµατος

παρέστησαν στην αλλαγή Δκσεως της ΔΠΒ

της 88 ΣΔΙ.
•20η Μαι 2018 : Εκδήλωση τιµής 
στους Ληµνιούς πεσόντες στην µάχη 
του Σκρά
Την 20η Μαι 2018, ο Πρόεδρος και µέλη

του Παραρτήµατος παρέστησαν στις εκδη-
λώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο χωριό
Ατσική, για του πεσόντες οι οποίοι κατάγονταν
από την Λήµνο και θυσιάστηκαν στον βωµό
της ελευθερίας, στην µάχη του Σκρά. Μετά
την δοξολογία ακολούθησε κατάθεση στε-
φάνων, προσκλητήριο πεσόντων και οµιλία
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας.

ΛΗΜΝΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

α.05-05-2018: Ι.Μ.
Ναός Αποστόλου Παύ-
λου. Πραγµατοποιήθηκε
δοξολογία υπέρ της Αγίας
Ειρήνης, προστάτιδας της
Ένωσης Αποστράτων Σω-
µάτων Ασφαλείας Ν. Κο-
ρινθίας. Στη συνέχεια πα-
ρατέθηκε δεξίωση στη
ΛΑΦΚ µε µέριµνα της
ΕΛΑΣ.

β. 09-05-2018: Ι.Μ. Ναός Αποστόλου Παύλου.
Δοξολογία και επιµνηµόσυνη δέηση για το εορ-
τασµό της λήξης του Β’ΠΠ. Οµιλία από τον Πρό-
εδρο του Παραρτήµατος ΕΕΣ Κορινθίας. Ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές
και στρατιωτικές αρχές, τους προέδρους των
Εφεδροπολεµικών οργανώσεων καθώς και από
µέλος του Παραρτήµατός µας.

γ.11-05-2018: Σχολή Μηχανικού. Τελετή απο-
νοµής των πτυχίων στους αποφοιτησάντων
Δ.Ε.Α. Μηχανικού και Γεωγραφικού  της 2017 ΣΤ’

Ε.Σ.Σ.Ο.
δ.20/21-05-2018: Σχο-

λή Μηχανικού. Θεία Λει-
τουργία και Λιτάνευση της
Ιεράς Εικόνας των Ισα-
ποστόλων Κωνσταντίνου
και Ελένης, του Ι.Ν. του
στρατοπέδου.

ε.20-05-2018: Ι.Μ.Ν.
Αποστόλου Παύλου. Επέ-
τειος της Γενοκτονίας των

Ελλήνων του Πόντου. Πραγµατοποιήθηκε δο-
ξολογία, οµιλία και κατάθεση στεφάνων.

στ.Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρί-
σταντο ο πρόεδρος και µέλη του ΤΣ και φίλοι
του Παραρτήµατος.

ζ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα συνε-
χίστηκαν οι εργασίες συντήρησης - ανακαίνισης
του γραφείου µε τον εσωτερική βαφή των τοίχων
και οροφής καθώς και η τοποθέτηση δαπέδου
τύπου laminate µε µέριµνα της ΣΜΧ.  

•Την 24 Μαι 2018, ο Πρόεδρος  Αντγος
ε.α. Κωστούλας Δηµήτριος, τα µέλη του ΤΣ
και µεγάλος αριθµός αποστράτων αξιωµατικών
του Στρατού παρέστησαν στην τελετή εορ-
τασµού του Μεγαλοµάρτυρα Τροπαιοφόρου
"Αγίου Γεωργίου", προστάτη του Στρατού
Ξηράς, που έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο "Κα-
τσιµήτρου" στο Πέραµα Ιωαννίνων.

•Την 09 Μαι 2018, ο πρόεδρος του ΤΣ/Πα-
ραρτήµατος Ιωαννίνων συµµετείχε στις εκ-
δηλώσεις εορτασµού των Εθνικών Αγώνων
και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού
και φασισµού, που πραγµατοποίησε η περι-
φέρεια Ηπείρου, καταθέτοντας στεφάνι στο
Ηρώο Μπιζανοµάχων στα Ιωάννινα.

•Την 12-13 Μαι 2018, το ΤΣ/Παράρτηµα
Ιωαννίνων πραγµατοποίησε διήµερη  προσκυ-
νηµατική εκδροµή στα Καλάβρυτα, Μέγα Σπή-
λαιο, Μονή Αγίας Λαύρας και στο τόπο θυσίας
(λόφος ΚΑΠΥ) των εκτελεσθέντων από τους
Γερµανούς Ελλήνων πατριωτών, όπου ο πρό-
εδρος κατέθεσε στεφάνι και  όλοι έψαλαν
τον Εθνικό Ύµνο.

•Την 09 Μαι 2018, ο Αντιπρόεδρος Αντγος
ε.α. Στεργιάννης Γεώργιος συµµετείχε στις
εκδηλώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνο-
πόλεως- Πωγωνιανής και Κονίτσης, που έγιναν
στο Δελβινάκι , για την αυτονοµία της Βορείου
Ηπείρου(1914).

•Την Κυριακή 20 Μαι 2018 ο Πρόεδρος
Αντγος ε.α. Κωστούλας Δηµήτριος, τα µέλη

του ΤΣ και µεγάλος αριθµός αποστράτων συ-
ναδέλφων παρέστησαν στην Ανατολή Ιωαν-
νίνων στις εορταστικές εκδηλώσεις για την
επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. Το πρόγραµµα περιελάµβανε θεία
λειτουργία και δοξολογία στο Ι.Ν. της του
Θεού Σοφίας Ανατολής, επιµνηµόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο
του ΤΣ στο µνηµείο «Αλησµόνητων Πατρίδων».
Ακολούθησε οµιλία στο Πνευµατικό κέντρο
Ανατολής από την συγγραφέα Θεοδώρα Ιωαν-
νίδου µε θέµα «Η θυσία του Ποντιακού Ελλη-
νισµού.»

•Την 23 Μαι 2018, ο Πρόεδρος Αντγος ε.α.
Κωστούλας Δηµήτριος  και ο Αντιπρόεδρος
Αντγος ε.α. Στεργιάννης Γεώργιος , παρακο-
λούθησαν στο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Ιωαν-
νίνων το µουσικοχορευτικό πρόγραµµα του
χορευτικού συλλόγου "ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ", µε χορούς
και τραγούδια από την Βόρειο Ήπειρο- Πόν-
το- Ανατολική Ρωµυλία- Καπαδοκία- Μικρά
Ασία- Προποντίδα- Κύπρο- Κάτω Ιταλία.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

α. 6-5-2018, Στη Μεταπολιτευτική Επανά-
σταση 1895-1898 και την επέτειο απελευθέ-
ρωσης του Αποκόρωνα Χανίων.

β. 9-5-2018 Στον εορτασµό Ηµέρας λήξεως
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

γ. 14-20/5/2018 Στις εορταστικές εκδηλώσεις
της 77ης επετείου της Μάχης της Κρήτης, και
αναλυτικά όπως παρακάτω.

(1) Εγκαίνια έκθεσης Μάχης της Κρήτης από
5η ΤΑΞ/ΠΖ, ΣΣΕ και Στρατιωτικό Σώµα Μουσι-
κής.

(2) Μνηµείο Αγιάς όντος Στρατοπέδου Ταξχου
Ραφτοπούλου.

(3) Εκδήλωση Δήµου Χανίων – Λιµανάκι
Νέας Χώρας, Μνηµείο Πεσόντων κατοίκων,
Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, ντοκιµαντέρ για
τον Κακόπετρο.

(4) Μονή Γωνιάς, Μνηµείο Ευελπίδων Κο-
λυµπάρι, Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης.

(5) Φρούριο Φιρκά – Επίσηµή έπαρση ση-
µαιών, επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης,
επίσκεψη στο Γυαλί Τζαµισί, Μνηµείο Πεσόντων
ANZAC /42η οδό Τσικαλαριών, Μνηµείο Ελλη-

νο-Νεοζηλανδών στον Γαλατά Χανίων, Εκδή-
λωση για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της
ΣΣΕ.

(6) Αλικιανός Μνηµείο Κερίτη, Συµµαχικό
Νεκροταφείο Σούδας επιµηνηµοσινη δέηση.

(7) Ιερά Μητρόπολη – Όρθρος – Θεία Λει-
τουργία – Μνηµόσυνο, ξενάγηση στη νησίδα
Θοδωρού, Γερµανικό νεκροταφείο Μάλεµε,
Τελετή λήξης-αεροδρόµιο Μάλεµε.

δ. 27-5-2018 Στον εορτασµό της επετείου
της κήρυξης της «Επανάστασης του 1821 στην
Κρήτη» στον Ιερό Ναό Παναγίας Θυµιανής
Σφακίων.

XANIA

ΛΑΡΙΣΑ

Συνάντηση µε τον αναπληρωτή υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Φώτη Κουβέλη είχαν την
Παρασκευή 18-5-2018 οι πρόεδροι των Ενώ-
σεων Αποστράτων Αξιωµατικών (ΕΑΑΣ & ΕΑΑΑ)
των παραρτηµάτων Λάρισας, Αντιστράτηγος
ε.α. Κων/νος Βλάχος και Σµηναγός ε.α. Κων/νος
Λιούτας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, µεταξύ
άλλων, τέθηκαν τα θέµατα των συντάξεων
και ειδικότερα η εφαρµογή της απόφασης
του ΣΤΕ για την επιστροφή του υπόλοιπου
50% όπως είχε δεσµευθεί η κυβέρνηση.

Επισηµάνθηκε ότι τα ε.α. στελέχη βρίσκονται
σε οικτρή οικονοµική κατάσταση και είναι αδύ-
νατο να αποδεχτούν περαιτέρω µείωση των
συντάξεων όπως προβλέπεται µε το νόµο
Κατρούγκαλου.

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε επίσης στις συν-
τάξεις χηρείας και την απελπιστική κατάσταση
που βιώνουν οι γυναίκες-χήρες των αποστρά-
των.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η επιστροφή
του υπόλοιπου 50% δεν πρέπει να αναµένεται
πριν τον προσεχή Σεπτέµβριο ενώ για τη νέα
περικοπή των συντάξεων που προβλέπεται
από το νόµο Κατρούγκαλου είπε ότι δεν
µπορεί να έχουµε περαιτέρω µείωση όταν οι

ήδη µειώσεις στις ΕΔ έχουν κριθεί αντισυν-
ταγµατικές.

Για τα παραπάνω θέµατα επιδόθηκε στον
κ. υπουργό σχετικό υπόµνηµα.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Α/ΓΕΣ Αν-
τιστράτηγος, Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Διοι-
κητής της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος, Δη-
µόκριτος Ζερβάκης.

ΥΓ. Με την ευκαιρία της συνάντησης τέθηκαν
ειδικότερα θέµατα, συγκεκριµένα, από τον κ.
Βλάχο η µετεγκατάσταση του παραρτήµατος
της ΕΑΑΣ στο χώρο του πρώην στρατιωτικού
πρατηρίου της Λάρισας και από τον κ. Λιούτα
η καθολική διαφωνία και οργή όλων των απο-
φοίτων σχολών υπαξιωµατικών για τη διαγραφή
του ονόµατος των ιστορικών σχολών ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ και ΣΙΡ της ΠΑ µε την κατάργησή τους.



Ανακοινώνεται ότι στις 01 Ιουν 2018, επι-
σκέφθηκε το Παράρτηµα ΕΑΑΣ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
ο Στγός Δκτής της XVI Μ/Κ ΜΠ Υπτγος Παπα-
δόπουλος Βασίλειος, συνοδευόµενος από τον
Υδκτή της Μεραρχίας Ταξχο Σταυρόπουλο
Σταύρο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγµα-
τοποιήθηκε ενηµέρωση του Στγού Δκτού από
τον πρόεδρο του ΤΣ του Παραρτήµατος για
τις δράσεις και εκδηλώσεις του Παραρτήµατος,
αντηλλάγησαν απόψεις για διάφορα θέµατα
που αφορούν τους αποστράτους αλλά και
τους ε.ε συναδέλφους µας, καθώς επίσης και
για θέµατα εθνικού ενδιαφέροντος.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίµα, υπήρ-
ξε ταύτιση απόψεων και αυτό δείχνει ότι υπάρ-
χει συνέχεια και συνέπεια µεταξύ των ε.ε και
ε.α στελεχών των ΕΔ.

Το Παράρτηµα αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει τη Δκση της XVI Μ/Κ ΜΠ για τη
συνδροµή της και τη βοήθειά της σε όλα τα
θέµατα που αφορούν το Παράρτηµα ΕΑΑΣ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», καθώς και για την επίσκεψη
που πραγµατοποίησε στο Παράρτηµά µας.

Βασίλειος Δαλαµαγκίδης
Αντγος ε.α - Πρόεδρος
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παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

1.  23 Μαρ – 5 Απρ. 2018: Πραγµατοποιήθηκε
στο χώρο του εντευκτηρίου µας Εορταγορά
µε Πασχαλινές χειροποίητες δηµιουργίες και
γλυκά για την ενίσχυση της «Κιβωτού του Κό-
σµου» Παράρτηµα Διµηνίου Μαγνησίας. Η αν-
ταπόκριση των µελών µας ήταν συγκινητική
και ως αποτέλεσµα είχε την απόδοση ενός
σηµαντικού ποσού στην υπεύθυνη της Κιβωτού
κα Καραβοσιάνη Ευανθία. Η παράδοση έγινε
την Μ. Πέµπτη 5 Απρ. από τα µέλη του Τ.Σ.
του Παραρτήµατος Μαγνησίας. 

2. Πέµπτη 3 Μαΐου: Πραγµατοποιήθηκε
Οµιλία µε θέµα «ΑLZHEIMER και Άνοια» στο
χώρο του εντευκτηρίου µας από τον συνά-
δελφο και πρώην Πρόεδρο του Ινστιτούτου
για την Νόσο ALZHEIMER Σχη (ΕΜ) εα Αριστείδη
Λιάπη.

3. Σαββατοκύριακο 12-13 Μαΐου: Πραγµα-
τοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία εξόρµηση
στα Ιαµατικά Λουτρά Πόζαρ Αλµωπίας και
προσκύνηµα στην Παναγία Σουµελά στην Βέ-
ροια. Όλοι οι συµµετέχοντες δήλωσαν εν-
θουσιασµένοι και ανανεωµένοι!

4. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Τ.Σ. ΕΑΑΣ Ν.
Μαγνησίας συµµετείχαν στις παρακάτω εκδη-
λώσεις που πραγµατοποίησαν φορείς και
στρατιωτικές Μονάδες της πόλης και της ευ-

ρύτερης περιοχής: 
Α. Τρίτη 3 Απριλίου - Οµιλία και βραβεύσεις

µαθητών και πρώην στελεχών στη Ένωση
Αποστράτων Αξιωµατικών Αεροπορίας Ν. Μα-
γνησίας

Β. Δευτέρα 21 Απριλίου -Εορτασµός του
προστάτη του Πεζικού Αγ. Γεωργίου από την
32 ΤΑΞΠ/Ν στο Στρατόπεδο «Γεωργούλα».

Γ. Τετάρτη 9 Μαΐου - Εορτασµός των Εθν.
Αγώνων κατά του Φασισµού και Ναζισµού µε
δοξολογία στο Ι.Ν. Αγ Νικολάου και κατάθεση
στεφάνων στο Ηρώο.

Δ. Πέµπτη 10 Μαΐου – Επίσκεψη µε τον
ΣΑΑΤΧ στα 307 ΠΕΒ (πρώην ΤΣΥΑΥ) στο Στε-
φανοβίκειο και 308 ΠΕΒ στο Βελεστίνο.

Ε. Τετάρτη 16 Μαΐου – Ηµέρα Μνήµης και
Τιµής για τους πεσόντες συναδέλφους στην
1η ΤΑΞΑΣ (Στεφανοβίκειο)

ΣΤ. Κυριακή 20 Μαΐου – Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στον
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ν. Ιωνίας Βόλου

Ζ. Τρίτη Μαΐου - Επίσκεψη µε τον ΣΑΑΤΧ στο
303 ΠΕΒ (Λάρισα)

Η. Σάββατο 26 Μαΐου – Τελετή Αδελφοποί-
ησης του Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών
ΣΕΑΝ. Μαγνησίας µε τον ΣΕΑ Λεµεσού Κύπρου
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας

Το Σάββατο 05 Μαΐου αντιπροσωπεία του
Παραρτήµατος αποτελούµενη από µεγάλο
αριθµό µελών προερχόµενα από την ΕΛ.ΑΣ.,
παρέστη στη Θεία λειτουργία στον Ι. Ν. Αγίου
Δηµητρίου στη Λαµία για τον εορτασµό της
Αγίας Ειρήνης, Προστάτιδος της Ελληνικής
Χωροφυλακής. 

Την Παρασκευή 11 Μαΐου, αντιπροσωπεία
του Παραρτήµατος παρέστη στην τελετή ονο-
µασίας των ΔΕΑ Υλικού Πολέµου της 2017
ΣΤ΄ ΕΣΣΟ που πραγµατοποιήθηκε στο Κ.Ε.Υ.Π..

Την Κυριακή 13 Μαΐου, ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. του Παραρτήµατος παρέστη στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις της επετείου της ιστορικής
µάχης στο Χάνι της Γραβιάς που πραγµατο-
ποιήθηκαν στην οµώνυµη Δ.Ε. του Δήµου Δελ-
φών Φωκίδος όπου και κατέθεσε στέφανο
στο µνηµείο της µάχης.

Την ίδια ηµέρα, ο Αντιπρόεδρος του Τ.Σ.
συνοδευόµενος από τον Ταµία αυτού, πα-

ρευρέθη στις εορταστικές εκδηλώσεις µνήµης
για τη Μάχη της Ταράτσας (Καµηλόβρυση)
στις 07 Μαΐου 1897, που πραγµατοποιήθηκαν
στο χώρο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην
Ταράτσα Λαµίας, όπου και κατέθεσε στέφανο
στο µνηµείο πεσόντων της µάχης.

Την Κυριακή 20 Μαΐου, ο Πρόεδρος και
αριθµός µελών του Παραρτήµατος παρέστησαν
στις εορταστικές εκδηλώσεις µνήµης της γε-
νοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της
µάχης της Κρήτης που πραγµατοποιήθηκαν
στη Λαµία.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Μήνυµα υπέρ της περιβαλλοντικής συνεί-
δησης µέσω της εθελοντικής προσφοράς
έστειλε σήµερα από την Πρέβεζα η ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ/ Παράρ-
τηµα Πρέβεζας που συµµετείχε στην πανελ-
λήνια εκστρατεία «Let’s do it Greece» ,Από
νωρίς το πρωί «εξοπλισµένοι» µε πολλή όρεξη,
διάθεση εθελοντισµού, γάντια, σακούλες σκου-
πιδιών, τσουγκράνες, και άλλα εργαλεία προ-
βήκαµε στον ευπρεπισµό του Κτηρίου της Π.
Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Πρέβεζας µε

καθαρισµό του περιµετρικού χώρου από χόρτα
και σκουπίδια  και ελαιοχρωµατισµό για επι-
κάλυψη µηνυµάτων που στόλιζαν το κτήριο.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Ε.Α.Α.Σ./ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ let’s do it της 29 Απρ.2018

ΗΛΕΙΑ

Α. Στις 10 Απριλίου πραγµατοποιήθηκαν εκ-
δηλώσεις που διοργάνωσε ο σύνδεσµος των
εν Ηλεία Γορτυνίων «Γρηγόριος ο Ε’» προκει-
µένου να τιµήσει την µνήµη του Εθνοµάρτυρα
Αγίου Γρηγορίου του Ε’ Πατριάρχη Κων/πόλε-
ως.

Β. Την Κυριακή 22 Απριλίου πραγµατοποι-
ήθηκε εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας στη ΣΕΤΤΗΛ,
ενώ την εποµένη 23 Απριλίου, επίσηµος εορ-
τασµός της εορτής του Αγ. Γεωργίου, προστάτη
του Στρατού Ξηράς, πλην Πυρ/κου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασµιό-
τατος Ηλείας κ.κ. Γερµανός, οι πολιτικές και
Στρατιωτικές αρχές της πόλης και πλήθος κό-
σµου. 

Γ. Στις 5 Μαΐου εγκαινιάστηκε στα Λεχαινά,
Ηλείας παρουσία της εκκλησιαστικής, πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας του Νοµού η κινητή
έκθεση του Πολεµικού Ναυτικού. 

Δ. Την Τρίτη 15 Μαΐου εορτάστηκε µε επι-
µνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων η
επέτειος της λήξης του Β’ Παγκοσµίου Πολέ-
µου. 

Ε. Το Σάββατο 19 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε
οµιλία του Καθηγητή Αστροφυσικής κ. Σταµάτη
Κριµιζή.  

ΣΤ. Επίσης το Σάββατο 19 Μαΐου πραγµατο-
ποιήθηκε εκδήλωση µνήµης και την Κυριακή
20 Μαΐου έγινε δοξολογία επιµνηµόσυνης δέ-
ησης και κατάθεση στεφάνων για τη γενοκτονία
του Ποντιακού Ελληνισµού.  

Ζ. Στις 21 Μαΐου µε την ευκαιρία της εορτής
των Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης δόθηκε η ευ-
καιρία στα µέλη µας να εκκλησιαστούν και να
συναντηθούν για άλλη µία φορά στον ιδιωτικό
οµώνυµο Ναό του µέλους µας Λγου (ε.α.)
Τσιγκρέλη Αθανάσιου. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις την Ε.Α.Α.Σ. εκπρο-
σώπησε ο Πρόεδρος του παραρτήµατος.       

1.  Με την παρουσία των γονέων τους, του
Δντή Β’ Κλάδου του ΓΕΣ και των πολιτικών αρ-
χών, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 30
Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30, στο Κέντρο Εκ-
παιδεύσεως Στρατονοµίας, στο Ρούσσο Καρ-
δίτσας, η τελετή ονοµασίας – αποφοίτησης
των 128 νέων Δεκανέων Στρατονοµίας, και
Σµηνιτών Αερονοµίας της 2017 Α’ Εκπαιδευτικής
Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών.Παρέστησαν οι
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του Νοµού,
καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του Παραρτή-
µατος Ν. Καρδίτσας της ΕΑΑΣ, Σχης ε.α Πανα-
γιώτης Καραϊσκος.  

3.   Το Σάββατο 5 Μαΐου ,το Τ.Σ του Παραρ-
τήµατος της Ε.Α.Α.Σ Ν.Καρδίτσας παρέστη
στον Ι.Ν. του Αγίου Κλεόπα- Αγίας Ειρήνης &
Αγίου Φανουρίου (οδός Σωτήρος), όπου Ένωση
Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Ν. Καρδίτσας
τίµησε την προστάτιδά της Αγία Ειρήνη.Εκτός
αυτού παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καρ-
δίτσας κ. Β Τσιάκος ο Αστ/κος Δντης Ν. Καρδί-
τσας , το Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αστυ-
νοµικών Ν. Καρδίτσας καθώς και ε.ε και ε.α
Αξκοι των Σωµάτων Ασφαλείας κ.α. 

4.  Η επέτειος λήξης του Β’ Παγκοσµίου πο-
λέµου τιµήθηκε την 9 Μαΐου, και στην Καρδίτσα.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν µε την
επίσηµη δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό
Αγίων Κων/νου και Ελένης. Ακολούθως στο
ηρώο πεσόντων, στο προαύλιο του Μητρο-
πολιτικού Ναού, εψάλλει τρισάγιο και ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων. Εκ µέρους της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού
κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος
Σχης ε.α Καραΐσκος Π.

5.   Τον εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου  τίµησε
την 20 Μαΐου 2018 η Καρδίτσα και η περιφε-
ρειακή ενότητα Καρδίτσας, Το πρωί
τελέσθει Επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων στο Ηρώο έµπροσθεν του Ι.Μ,
Ναού από τον  Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας
Α. Δ. Φρουράς Καρδίτσας και λοιπούς φορείς
του τόπου, ενώ για την  Ένωση Αποστράτων
Αξιωµατικών Στρατού/Παράρτηµα Ν.Καρδίτσας
ο Πρόεδρος Σχης ε.α Καραϊσκος Παναγιώτης
κ.α,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1.05-05-2018
Η Ταξίαρχος ε.α. Νάννου Καλλιόπη (Γραµ-

µατεύς και Υπεύθυνο Δηµ. Σχέσεων) παρευρέθη
στη δοξολογία στον Ι. Ναό Αγ. Μηνά που
πραγµατοποίησε ο Σύνδεσµος Απ. ΑΞ/ΚΩΝ
των Σωµάτων Ασφαλείας προς τιµήν της Αγ.
Ειρήνης, προστάτιδά τους.

2.15-05-2018
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αντ/γος

ε.α. Κύριος Τραχανατζής Κωνσταντίνος και τα
Μέλη της ΕΑΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ παρευρέθησαν στην
επιµνηµόσυνη Δέηση υπέρ πεσόντων στη
Μάχη του Σκρα.

3.20-05-2018
Η Ταξίαρχος ε.α. Κ. Νάννου Καλλιόπη (Γραµ-

µατεύς και Υπεύθηνος Δηµ. Σχέσεων) παρευ-
ρέθη στην επιµνηµόσυνο Δέηση που ετελέσθη
στον Ι. Ναό Αγ. Σοφίας υπέρ της γενοκτονίας

των ποντίων και κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώων
Γ’ Σ.Σ.

4.22-05-2018 
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΤ/ΓΟΣ

ε.α. Κύριος Τραχανατζής Κωνσταντίνος πα-
ρευρέθη στη διάλεξη του επίτιµου Γεν. Επι-
θεωρητή του Στρατού ΑΝΤ/ΓΟΥ ε.α. Κύριου
Χρήστου Φωτόπουλου µε θέµα τα 70 χρόνια
από την ίδρυση των Δυνάµεων Καταδροµών,

5.24-05-2018
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΤ/ΓΟΣ

ε.α. Κύριος Τραχανατζής Κωνσταντίνος πα-
ρευρέθη στη διάλεξη του επίτιµου Γεν. Επι-
θεωρητή του Στρατού ΑΝΤ/ΓΟΥ ε.α. Κύριου
Χρήστου Φωτόπουλου µε θέµα τα 190 χρόνια
από την ίδρυση της Στρατιβτικής Σχολής Ευελ-
πίδων.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Την 10η Φεβ 2018
το Τ.Σ. ΕΑΑΣ Μυτιλή-
νης, διοργάνωσε Χο-
ροεσπερίδα για την
κοπή βασιλόπιτας του
Παραρτήµατος και την
βράβευση αριστούχων
τέκνων των µελών, µε
τη συµµετοχή της ηγε-
σίας και των Τοπικών
Αρχών του Νησιού.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΕΡΡΕΣ

•Βράβευση του Ανχη ε.α. Κοτρίδη Ηλία
απο την ΕΑΑΣ για το ερευνητικό και συγ-
γραφικό του έργο µε θέµα τα Οχυρά της
γραµµής Μεταξά.

Η βράβευση έγινε κατα την παρουσίαση
του νέου του βιβλίου µε θέµα "ΡΟΥΠΕΛ ΑΝΑ-
ΜΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ" στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Εµπορικού Επιµελητηρίου
Σερρών, απο τον Πρόεδρο του τοπικού πα-
ρατήµατος ΕΑΑΣ Υ/Β ε.α. Στρίκο Θεόδωρο.

Ο Ηλίας Κοτρίδης Κατατάχθηκε στον Στρατό το 1976. Υπηρέτησε
σε µονάδες Εκστρατείας και φοίτησε σε όλα τα προβλεπόµενα
σχολεία. (Β. εκπάιδευση, Δκτων λόχων, Δκτων Μονάδων) Συµµετείχε
στην πολυεθνική δύναµη KFOR και διετέλεσε δκτης λόχου Προ-

καλύψεως στην περιοχή των Οχυρών επι τέσ-
σερα έτη. Διετέλεσε Υδκτής του 517 ΤΠ στο
Πετρίτσι Σερρών µέχρι το 2009.

Τιµήθηκε µε σειρά Ελληνικών µεταλλίων,
αλλά και της Γαλικής Δηµοκρατίας. 

Το βιβλίο του "ΡΟΥΠΕΛ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ" βασιζεται κατα κύριο λόγο
στις προφορικές και έγγραφες µαρτυρίες, πο-
λεµιστών, αλλά και στην ανάλυση και ερµηνεία

των πολεµικών γεγονότων του ηρωϊκού αγώνα των Οχυρών
•Κατάθεση Στεφάνου στον Αδριάντα του Ιεροµάρτυρα Χρυσό-

στοµου Σµύρνης κατα την επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισµού την 20 Μαϊου 2018 απο το µέλος της ΕΑΑΣ Σερρών.
Ανχη ε.α. Κοτρίδη Ηλία

ΞΑΝΘΗ

1η Ηµέρα: 23 Σεπ. (ΚΥΡΙΑΚΗ)
ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ-ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
•07:00: Αναχώρηση από ΞΑΝΘΗ (από ΛΑΦΞ) και ΑΘΗΝΑ

(ΛΑΕΔ): 
Με ενδιάµεσες 2-3 στάσεις και µετά από 7 ώρες, φθάνουµε

στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ (σηµείο συνάντησης των δύο Λεωφορείων από
ΑΘΗΝΑ &ΞΑΝΘΗ). Στη συνέχεια κοινό πρόγραµµα .

ΚΑΚΚΑΒΙΑ-ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ
Συνεχίζουµε και µετά από 6 χλµ φθάνουµε στο χωριό Βου-

λιαράτες. Ένα από τα 24 χωριά της επαρχίας Δρόπολης, δίπλα
στο δρόµο Κακαβιάς – Αργυροκάστρου. Δίπλα στο χωριό, ο
οµογενής Μπάκος Ιωάννης, είχε χτίσει εκκλησάκι, στον προαύλιο
χώρο του οποίου είχαν ταφεί έλληνες στρατιώτες, τους
τάφους των οποίων και φρόντιζε, όπως και οι άλλοι κάτοικοι.
Επί Χότζα, έκρυψε τους σταυρούς και τηρούσε µε µεγάλη µυ-
στικότητα τον κατάλογο µε τα ονόµατα των νεκρών στρατιωτών,
όπως µας διηγήθηκε ο Γ. Μπάκος (ή Πάκος), που από ετών
φροντίζει τους τάφους και το ηρώο. Μετά το1991 ιδρύθηκε το
σηµερινό στρατιωτικό νεκροταφείο, επισκευάσθηκε το παλαιό
µικρό εκκλησάκι, αφιερώθηκε στην Αγία Σκέπη και εγκαινιάσθηκε
την 28η Οκτ 1999. Τρισάγιο-Κατάθεση Στεφάνου- Εθνικός
Ύµνος. 

ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ –ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ.
Αναχώρηση- για ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. Άφιξη και τακτοποίηση στα

Ξενοδοχεία µας 4*:‘’ARGJIRO’’ ή και ‘’KALEMI‘’. Ανάπαυση. Τις
βραδινές ώρες συνάντηση και ενηµερώσεις από τον Γενικό
Πρόξενο Αργυροκάστρου και τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
κκ. Δηµήτριο. Επίσκεψη στο Ελληνικό Σχολείο στον Ιερό Ναό
της Αναστάσεως. Βόλτα - ξενάγηση στην Πόλη. Προαιρετικό
δείπνο.

2η Ηµέρα (ΔΕΥΤΕΡΑ) 24 ΣΕΠ:
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -Ύψωµα 731- ΚΟΛΙΚΟΝΤΑΣΙ-ΑΥΛΩΝΑΣ: 
•08:00 Αναχώρηση για το ολοκαίνουργιο µοναστήρι του

Αγίου Νικολάου ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, έργο και αυτό του Αρχιεπισκόπου
Αναστασίου. Στον αύλειο χώρο του υπάρχει το νέο στρατιωτικό
νεκροταφείο για την ταφή των οστών των ηρώων µας στους
ήδη έτοιµους 350 τάφους (ανά 28άδες, µε σταυρούς, χωρίς
ακόµη να έχουν ενταφιαστεί, τα οστά των οποίων βρίσκονται
σε Οστεοφυλάκια ,µέσα στον Ιερό Ναό). Ένας τεράστιος
σταυρός υψώνεται πάνω από τους τάφους. Η ιερότητα του
χώρου και η γαλήνη του τοπίου, µας συνεπαίρνουν. Τρισάγιο -
Κατάθεση στεφάνου και το «απ’ τα κόκκαλα βγαλµένη των Ελ-
λήνων τα ιερά, χαίρε ώ χαίρε ελευθεριά». Είναι τόσο επιβλητική
η όλη εικόνα του µοναστηρίου όσο και η συγκίνηση από την
παρουσία των έτοιµων τάφων για τους ηρωικούς µας προγόνους,
που δυστυχώς επί 77 χρόνια εξακολουθούν και παραµένουν
άταφοι!!.

Αναχωρούµε για Κλεισούρα και συνεχίζουµε για τον κύριο
σκοπό της επίσκεψής µας, το προσκύνηµα στο ύψωµα 731
(διαδροµή η οποία γίνεται µε ειδικά οχήµατα χωρητικότητας
6-8 ατόµων). Φθάνοντας στην κορυφή, ανεβαίνουµε περί τα
200 µ. µε τα πόδια µέσα από ανηφορικό µονοπάτι. Λίγο πριν

από την κορυφή, συναντάµε µια µικρή πέτρινη πλάκα, µνηµείο
για Iταλούς νεκρούς (κατεστραµµένο πλέον) µε χαραγµένη
την επιγραφή στα ιταλικά «η Μεραρχία ΠΟΥΛΙΕ στους πεσόντες
οι οποίοι πρώτοι µεταξύ των στρατιωτών της Ιταλίας έκαµαν
το ύψωµα αυτό ιερό πορφυρό θυσιαστήριο χαραυγή για την
πατρίδα». Τριάντα µέτρα ψηλότερα, στην κορυφή του υψ.731,
υπάρχει το λιτό µνηµείο για τους Έλληνες ήρωες. Περιγραφή
της Μάχης από Οµιλητή (µέριµνα ΕΑΑΣ/ Παράρτηµα Ξάνθης) -
Τρισάγιο -Κατάθεση Στεφανιού - Εθνικός Ύµνος. 

Κίνηση από ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, περνώντας από ΤΕΠΕΛΕΝΙ, φτάνουµε
µετά από 2 ώρες στο ΚΟΛΙΚΟΝΤΑΣΙ, όπου βρίσκεται ο Τάφος
του Κοσµά του Αιτωλού, όπου και πραγµατοποιούµε προσκύνηµα.
Αναχωρούµε για την παραθαλάσσια πόλη ΑΥΛΩΝΑΣ, όπου και
διανυκτερεύουµε στο ξενοδοχείο 5*  ‘’HOTEL VLORA INTERNA-
TIONAL’’. Περιήγηση – προαιρετικό δείπνο . 

3η Ηµέρα 25 ΣΕΠ. (ΤΡΙΤΗ)
ΑΥΛΩΝΑΣ -ΧΙΜΑΡΑ-ΔΕΛΒΙΝΟ-ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ-
08:00: Αναχώρηση και µετά από διαδροµή 2 ωρών φθάνουµε

στη ΧΙΜΑΡΑ .
Επίσκεψη στο Ελληνικό Σχολείο ‘’ΟΜΗΡΟΣ’’- προσφορά

δώρων – και ακολούθως στη γειτονική Εκκλησία. Στη συνέχεια
επίσκεψη στο σπίτι της κ. Ερµιόνης ΜΠΡΙΓΚΟΥ, ‘’τη Μάνα της
Χιµάρας’’, η οποία τιµήθηκε στις 11 Οκτ.2014, από τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κ Κ. Παπούλια για την Πατριωτική
της προσφορά. Σηµειώνεται ότι κράτησε καρτερικά µυστικό,
το ότι ο Πατέρας της έθαψε µε κάθε κίνδυνο για την  Οικογένεια
του, τους 6 Έλληνες Στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην αυλή
του σπιτιού τους. Τρισάγιο και κατάθεση Τιµητικού Στεφάνου
στο ‘’Μνηµείο Πεσόντων’’, που κατασκευάστηκε µετά το 1990.

Αναχώρηση για το Δέλβινο. Τρισάγιο στον Ι.Ν. Ευαγγελισµός
της Θεοτόκου και στο παρακείµενο καµπαναριό στο υπόγειο
του οποίου –φυλάσσονται σε οστεοφυλάκια τα οστά των 19
πεσόντων 40-41.

Άφιξη στους Αγ. Σαράντα. Διανυκτέρευση στο Ξενοδοχείο
4* ‘’SARANDE INTERNATIONAL’’. Περιήγηση-Οµαδικό Δείπνο
(προαιρετικό) και γλέντι µε Ελληνική Μουσική, σε ταβέρνα.

4η Ηµέρα: 26 ΣΕΠ (ΤΕΤΑΡΤΗ):
ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ- ΣΑΓΙΑΔΑ-ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ
08:30-11:00 Περιήγηση στους Αγ. Σαράντα
11:00: Αναχώρηση για το µεθοριακό σταθµό ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ/ΣΑ-

ΓΙΑΔΑΣ. Μετά τις τελωνειακές διατυπώσεις εισερχόµεθα στη
Χώρα µας. Στη συνέχεια µέσω Ηγουµενίτσας φθάνουµε στα
Γιάννενα. Οµαδικό (προαιρετικό) γεύµα στην περιοχή ‘’Μώλος’’
µε θέα τη λίµνη και το νησάκι. Εδώ οι δρόµοι µας και τα δύο
λεωφορεία ‘’χωρίζουν’’, αναχωρούµε και µε ενδιάµεσες
στάσεις, φθάνουµε αντιστοίχως τις βραδινές ώρες σε ΞΑΝΘΗ
και ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 
150€ σε δίκλινο/τρίκλινο. - ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 200€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μεταφορά µε πολυτελή λεωφορεία – ξενοδοχεία 4* (3 δια-

νυκτερεύσεις µε πρωϊνό) - Ξεναγός- Αρχηγός Εκδροµής-
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης).

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
•Εισόδους σε Μουσεία / Αρχαιολογικούς χώρους
•Κίνηση ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - Υψ. 731 µε ειδικά Οχήµατα: 60€ (8 άτοµα)
•Γεύµατα – Δείπνα (σηµείωση: δεν υπερβαίνουν τα 10-12€�

/άτοµο).

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ -  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1ο Λεωφορείο: ΞΑΝΘΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ- ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-

ΒΕΡΟΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ. Όσοι διαµένουν σε πόλεις που
εξυπηρετούνται από το δροµολόγιο, δύνανται να επιβιβαστούν
καθοδόν.

2ο Λεωφορείο : ΑΘΗΝΑ:ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΡΙΟ—ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
–ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ. Όσοι διαµένουν ΑΘΗΝΑ ή
εξυπηρετούνται από το δροµολόγιο, δύνανται να επιβιβαστούν
καθοδόν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο Παράρτηµα ΕΑΑΣ Ξάνθης
α. Με αποστολή email:eaasxanthis@gmail.com.
β. Τηλέφωνα Επικοινωνίας :
6937100910 (Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος. Γεωργιάδης) 
6937409943 (Ταξίαρχος ε.α. Ιωάννης. Κουτσαϊµάνης).
              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
•Προκαταβολή: 50€/άτοµο, µέχρι 30 Ιουν 18.
Με την προκαταβολή ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ η συµµετοχή που δη-

λώθηκε.
•Ολική Εξόφληση: µέχρι 20 Αυγ.2018.
•Τρόπος Πληρωµής:
α. Διαµένοντες στην ΞΑΝΘΗ: Μετρητά στο Παράρτηµα (10:00-

12:00) ή κατάθεση στον παρακάτω ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
β. Λοιπές περιοχές: στον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, µε ΙΒΑΝ: GR 09 0171 6120 0066 1213 0889 473. Δι-
καιούχος: Γεώργιος Γεωργιάδης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στους παρακάτω συνδέσµους, δείτε εικόνες και VIDEO, από
τα Προσκυνηµατικά Ταξίδια (2015, 2016 και 2017).

•http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynemaste-
bepeiro12-10-2017 

•http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynemati-
keekdromestebepeiro309-2102016

•http://www.eaasxanthis.gr/drasteriotetes/proskynemati-
keekdromestebepeiro26-28ioun2015

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ στους «Άταφους Ήρωες» 1940/41
στη Β.Ηπειρο (23-26 Σεπ.’18)

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΥΨ. 731- ΑΥΛΩΝΑΣ -ΧΙΜΑΡΑ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ -ΔΕΛΒΙΝΟ

Το ταξίδι απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  καθότι, από 20 Ιαν
2018, άρχισαν εκ νέου οι έρευνες ανεύρεσης/ταυτοποίησης
πεσόντων ηρώων µας, σε εφαρµογή Συµφωνίας ΜΕΙΚΤΗΣ Στρ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ, που από πλευρας της
Χώρας µας υλοποιεί το ΓΕΕΘΑ.Την παρούσα περίοδο οι έρευ-
νες  µε αίσια εξέλιξη γίνονται στο ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ( DRAGOT), πε-
ριοχή την οποία και θα επισκεφθούµε, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γνωρίζεται στα µέλη της Ε.Α.Α.Σ., ότι στις 23-26 Σεπτεµβρίου 2018, θα πραγµατοποιηθεί Προσκύνηµα στους Άταφους Ήρωες του έπους 1940/41 στη Β. Ήπειρο, 
µε διοργάνωση του ταξιδιού, από το ΤΣ του  Παραρτήµατος Ε.Α.Α.Σ. Ξάνθη. Δροµολογούνται  δύο (2) λεωφορεία, µε αφετηρίες εκκίνησης την Αθήνα και την Ξάνθη αντίστοιχα.
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ενηµέρωση

1. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού:                                              

α.Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας διορίζει τα µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΔΣ/ΜΤΣ).                                                                                         

β. Η σύνθεση του ΔΣ/ΜΤΣ είναι οκταµελής και αποτελείται:

(1) Από έναν (1)  Ανώτατο εν αποστρατεία Αξιωµατικό,
ως πρόεδρο ή αντιπρόεδρο.                                                                                                                                                                   
(2) Από έναν (1)  Ανώτατο εν ενεργεία Αξιωµατικό, ως
πρόεδρο ή αντιπρόεδρο. (όταν πρόεδρος ορίζεται εν
ενεργεία Αξιωµατικός, αντιπρόεδρος ορίζεται εν απο-
στρατεία και αντιθέτως).                                                                                                                              
(3) Από τρεις (3) Ανώτατους εν ενεργεία Αξιωµατικούς
(Μηχανικού, Οικονοµικού, Δικαστικού).                                                                                                                        
(4) Από ένα (1)  µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού.                                                                                                      
(5) Από έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας.                                                                                                               
(6) Από έναν (1) ανώτερο υπάλληλο του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους..                                                                                                                                                    
γ. Η επιλογή των προς διορισµό µελών του ΔΣ/ΜΤΣ, µε

εξαίρεση τον Ανώτατο εν αποστρατεία Αξιωµατικό, γίνεται
από τους φορείς στους οποίους υπάγονται και µε τη διαδι-
κασία που προβλέπεται για τον καθένα από αυτούς. Συγκε-
κριµένα η επιλογή των εν ενεργεία Αξιωµατικών γίνεται
από το Γενικό Επιτελείο Στρατού,του εκπροσώπου της ΕΑΑΣ
από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής,του εκπροσώπου της
Ελληνικής Αστυνοµίας από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και του υπαλλήλου του ΓΛΚ από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών.                        

2. Αντίθετα η επιλογή του εν αποστρατεία Ανωτάτου

Αξιωµατικού, ο οποίος προβλέπεται να καταλάβει τη θέση
του προέδρου ή αντιπροέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ δεν γίνεται από
το φορέα στον οποίο ανήκει αλλά µέχρι σήµερα ο εκάστοτε
Υπουργός Εθνικής Άµυνας “εν κρυφώ και παραβύστω”και
χωρίς να έχει, κατά τη γνώµη µου, το προς τούτο δικαίωµα
επιλέγει και διορίζει στη θέση του προέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ
έναν Ανώτατο εν αποστρατεία Αξιωµατικό, χωρίς κανείς να
γνωρίζει πως και από που προέκυψε.

3. Στο ερώτηµα: Ποιος είναι ο φορέας  στον οποίο ανήκει
ο εν αποστρατεία Αξιωµατικός; Η απάντηση είναι: Μα
φυσικά η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Ε.Α.Α.Σ),η οποία είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου
και µέλη της είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  άπαντες οι απόστρατοι
Αξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς.

4. Στο συνακόλουθο ερώτηµα: Με ποια διαδικασία; Η
απάντηση είναι: Με την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης
(Προέδρου-Αντιπροέδρου),πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος,συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων,υποβολή τους
στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)
για επιλογή του καταλληλότερου και εν συνεχεία υποβολή
του πρακτικού του ΑΣΕΠ µε απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ στον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας.

5. Σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ δηλώσει αναρµοδιότητα η
επιλογή µπορεί να γίνεται από επιτροπή που θα συγκροτείται
από το ΔΣ/ΕΑΑΣ, θα επιβαρύνει τον προυπολογισµό  της και
θα αποτελείται από δύο καθηγητές Πανεπιστηµίου (συν-
ταγµατικού-διοικητικού ή εργατικού δικαίου),από δύο πρώην
Α/ΓΕΣ και από ένα µέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ (επιλέγεται µε κλή-

ρωση).Προεδρεύει ο αρχαιότερος Α/ΓΕΣ.

6. Σηµειώνεται ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η υποβολή
υποψηφιότητας αφορά και τις δύο θέσεις (προέδρου-αντι-
προέδρου) και υποψηφιότητες για µία µόνο θέση δεν θα γί-
νονται δεκτές.

7. Με την εφαρµογή της πρότασης αυτής επιτυγχάνεται:                                                         
α.Διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής του εν αποστρατεία

ανωτάτου Αξιωµατικού για διορισµό στο ΔΣ/ΜΤΣ.                                                                                                 
β. Διαπιστώνεται το πραγµατικό ενδιαφέρον προσφοράς

στο ΜΤΣ των εν αποστρατεία στελεχών.                                                                                                                     
γ. Απαλλάσσεται ο Υπουργός Εθνικής  Άµυνας από τις

όποιες πιέσεις, δείχνοντας σε όλους τη φωτεινή λεωφόρο
της διαφάνειας.

δ. Γίνεται δε από όλους κατανοητό ότι το ΜΤΣ δεν είναι
φέουδο του κάθε Υπουργού και δεν νοµιµοποιείται ο τε-
λευταίος να επιλέγει τον πρόεδρο του ΔΣ/ΜΤΣ από τους
κοµµατικούς του φίλους ή ακόµα και τους κηπουρούς
του(εάν υπήρχε περίπτωση να αποκτήσουν την απαιτούµενη
ιδιότητα).                                                                      

8. Στο ερώτηµα, τι γίνεται αν o επιλεγείς αρνηθεί τη
θέση του αντιπροέδρου; Η απάντηση είναι: Τέτοια ατιµία
δεν υπάρχει στο σώµα των Ελλήνων Αξιωµατικών. 

ΑΘΗΝΑ  10 ΔΕΚ 2017
Παπαδόπουλος Απόστολος

Υπτγος εα

ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Πρόκειται για το όνοµα «ilindeska Republika Makedona»,
το οποίο έβαλε στο τραπέζι ως πρόταση ο πρωθυ-

πουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, για χρήση έναντι
όλων (erga omnes).

Tο όνοµα αυτό, παραπέµπει ευθέως στα γεγονότα
του Ήλιντεν, στις αρχές του 20ου αιώνα, µια εξέγερση
που αποσκοπούσε στην πλαστογράφηση της Ιστορίας,
δηµιουργία ψευδούς Μακεδονικής γλώσσας και την δη-
µιουργία µιας αυτόνοµης Μακεδονίας, όπως την ορα-
µατίζονται οι Σλαβόφωνοι, στην οποία θα περιλαµβάνονται
και Ελληνικά εδάφη, βάσει των τότε αξιώσεων. 

Οι εδαφικές αξιώσεις της εξέγερσης, καταγράφονται
στον χάρτη και προέβλεπε τον χωρισµό της Μακεδονίας
σε τρία (3) βιλαέτια: Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου και
Κοσσυφοπεδίου.

Καθιέρωσε επίσης τον Μακεδονισµό των εθνικιστών,
µε βασικό σύνθηµα « Η Μακεδονία για τους Μακεδόνες».
Αυτό υιοθέτησε ο Τίτο και µετά το 1991 στην πιο ακραία
και επιθετική µορφή του, το κρατίδιο των Σκοπίων.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο πληθυσµός της περιοχής,
αποτελούνταν από διάφορες εθνοτικές οµάδες: Έλληνες,
Σέρβοι , Βούλγαροι, Τούρκοι, Εβραίοι, Βλάχοι και Αλβανοί,
οι οποίοι µιλούσαν διαφορετικές διαλέκτους.

Το 1903 οι Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας οργανώθηκαν
και πραγµατοποίησαν την λεγόµενοι «εξέγερση του
Ήλιντεν», υπό την αυτονοµιστική οργάνωση «Εσωτερική
Μακεδονο-Ανδριανουπολιτική επαναστατική Οργάνωση»
(ΕΜΑΕΟ), εναντίον των Οθωµανών.

Η εξέγερση ξέσπασε στις 20 Ιουλίου ηµέρα του προ-
φήτη Ηλία και εκδηλώθηκε στο βιλαέτι του Μοναστηρίου.
Υποστηρίχθηκε από τους Βουλγαρόφιλους και Σλαβό-
φωνους, των αγροτικών περιοχών αλλά και σε κάποιο
βαθµό από τον Αρµανικό (βλάχικο) πληθυσµό της πε-
ριοχής.

Στις 6 Αυγ 1903, έγινε η εξέγερση Βουλγάρων αγροτών,

στο βιλαέτι της Ανδριανούπολης και οδήγησε στον
έλεγχο µιας µεγάλης περιοχής στα όρη της Στράντζα,
κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ανακηρύχθηκε η δηµι-
ουργία αυτόνοµης Διοίκησης των ελεύθερων περιοχών,
µε το όνοµα «Δηµοκρατία της Στράντζα» και µιας προ-
σωρινής Διοίκησης (κυβέρνησης) µε έδρα την πόλη Βα-
σιλικό( σήµερα Τσάρεβο της Βουλγαρίας, στην επαρχία
Μπουργκάς). Η προσωρινή Κυβέρνηση διατηρήθηκε συ-
νολικά για είκοσι (20) ηµέρες µέχρι την καταστολή της
εξέγερσης από τον Οθωµανικό στρατό.

Το κίνηµα του Ήλιντεν, όπως ονοµάστηκε, πέτυχε να
διεθνοποιήσει την Βουλγαρική άποψη για το Μακεδονικό
ζήτηµα και κυρίως να καταστήσει τους Βούλγαρους
διεκδικητές του ευρύτερου γεωγραφικού Μακεδονικού
χώρου.

Ήταν επίσης αφορµή για πολλούς Έλληνες πατριώτες,
µε την καθοδήγηση του Ελληνικού Κοµιτάτου, να ανη-
φορίσουν στην Μακεδονία, να οργανώσουν οµάδες
ενόπλων, να πολεµήσουν και να δώσουν την ζωή τους
για την Πατρίδα.

Έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας και ηρωϊσµού του

Μακεδονικού Αγώνα.
Η στάση του Ελληνικού κράτους, αν και δεν έχει ξε-

καθαριστεί απόλυτα, ιστορικά δεν φαίνεται να ήταν
θετική, καθώς δεν προκρινόταν µια ανεξάρτητη Μακε-
δονία. Κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο µε τις εδαφικές αξιώσεις
της χώρας µας στην περιοχή.

Η συγκεκριµένη εξέγερση εορτάζεται σήµερα στην
ΠΓΔΜ ως εθνική επέτειος στις 2 Αυγούστου, ενώ υιοθε-
τείται και από την Βουλγαρία.

Η Ελληνική θέση, τουλάχιστον µετά την σύνοδο κο-
ρυφής στο Βουκουρέστι (2008), ήταν ότι το όνοµα «Δη-
µοκρατία της Μακεδονίας» υπονοεί αλυτρωτισµό και
είναι απαραίτητο για να ζήσουν οι δύο λαοί οµαλά, ο
αλυτρωτισµός αυτός από την πλευρά του κρατιδίου,
να εγκαταλειφθεί µε την επιλογή µιας ουδέτερης ονο-
µασίας: «ΝΑΙ στη σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό, για όλες τις χρήσεις».

Απόσπασµα από το Σύνταγµα των Σκοπίων: «Δηµοκρατία
της Μακεδονίας είναι Εθνικό κράτος του Μακεδονικού
Έθνους, συνεχίζει την παράδοση του Ήλιντεν, αποτελεί
νόµιµη συνέχεια της Δηµοκρατίας του Κρουσόβου, είναι
η κοιτίδα όλων των Μακεδόνων και έχει υποχρέωση να
φροντίζει όλους τους Μακεδόνες που ζουν στις άλλες
χώρες και τα εξωτερικά τµήµατα της Ενιαίας Μακεδο-
νίας».

Η αφαίρεση αυτού του αποσπάσµατος είναι από τα
βασικά αιτήµατα της Ελλάδας ως προς την αλλαγή του
Συντάγµατος. Ακριβώς επειδή αναφέρεται στην «παρά-
δοση του Ήλιντεν», στην «συνέχεια του Κρουσόβου»
και στο ότι είναι «κοιτίδα όλων των Μακεδόνων» τους
οποίους «έχει υποχρέωση να φροντίσει».

Με την ονοµασία «Μακεδονία του Ήλιντεν» η πλευρά
των Σκοπίων στέλνει το µήνυµα ότι υιοθετεί και ζητά
µάλιστα και την Ελληνική συνυπογραφή, το ιστορικό
σχέδιο του VMRO «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες».

Πρέπει να υπάρχει απόλυτη έλλειψη αντίληψης-
γνώσης της Ιστορίας για να γίνει αποδεκτή από την Ελ-
ληνική πλευρά η συζήτηση µιας τέτοιας λύσης.

Διαβάζοντας σε δεύτερο χρόνο τη συνέντευξη του κ.
Πρωθυπουργού, στη Σόφια, µετά την αποκάλυψη ότι
συζητείται και το όνοµα «Ilinden Makedona», στέκοµαι
σε µία φράση, που αρχικά δεν είχα δώσει σηµασία:

«Η όποια συµφωνία, θα πρέπει να σέβεται την πολιτι-
στική κληρονοµιά και την παράδοση των δύο λαών». 

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστρατηγος ε.α.
Διευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΣ

Illindeska Republika
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άρθρα

Τελέσθηκε και φέτος η επέτειος της Γερµανικής ει-
σβολής της 6ης Απριλίου 1941 και ιδιαίτερα η

σθεναρή αντίσταση των µαχητών των Οχυρών της
Γραµµής Μεταξά. 

Η ΕΑΑΣ συµµετείχε στην επέτειο, µε τα κατά τόπους
Παραρτήµατά της, Σερρών, Δράµας, Ξάνθης και Ροδό-
πης.

Όµως για πρώτη φορά αναβάθµισε τη συµµετοχή
της στην επέτειο σε πανελλήνιας εµβέλειας, συµµετέ-
χοντας στο Οχυρό του Ρούπελ, µε προσκυνητές από
την Κεντρική ΕΑΑΣ και τα Παραρτήµατα Λαρίσης και
Θεσσαλονίκης.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν στις 12 π.µ. στο
Οχυρό Ρούπελ, το οποίο δεσπόζει της οµώνυµης στε-
νωπού, την οποία φράσσει µε τα πυρά που εκτοξεύονται
από τους µαχητές του.

Συµµετείχαν ο Δκτής του Γ’ΣΣ, Αντιστράτηγος κ. Μπίκος
Δηµήτριος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Τζιτζικώστας Απόστολος, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου
κ. Μακάριος, ο Δήµαρχος Σιντικής κ. Δοµουχτσίδης
Φώτιος, εκπρόσωποι Κοµµάτων, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ,
αντιστράτηγος ε.α. κ. Ροζής Βασίλειος, επικεφαλής
Μελών του ΔΣ και µεγάλου αριθµού Μελών της Ενώσεως
και άλλοι Πρόεδροι Παραρτηµάτων και Ενώσεων Απο-
στράτων.

Η τελετή άρχισε µε επιµνηµόσυνη δέηση, στην οποία
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης.

Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών η οποία, σε συν-
δυασµό µε τα πυρά που το συνόδευαν προκάλεσαν
ρίγη συγκινήσεως. 

Στη συνέχεια, ο Διοικητής του 10ου Συντάγµατος Πε-
ζικού (Χ ΜΠ) Συνταγµατάρχης κ. Παπαδόπουλος Αλέ-
ξανδρος εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ηµέρας, οµο-
λογουµένως ένα συγκινητικό λόγο, πέρα από τα µέχρι
τώρα συνηθισµένα πρότυπα. 

Σειρά είχε η καθιερωµένη κατάθεση στεφάνων από
τους προαναφερθέντες επισήµους και η τελετή έκλεισε
µε τη σιγή ενός λεπτού εις µνήµη των νεκρών µαχητών
και τον Εθνικό µας Ύµνο.

Την τελετή διαδέχθηκαν τρία ευχάριστα και συγκινητικά
δρώµενα: Επίδειξη αντιγράφων στολών και γνησίου
οπλισµού της εποχής από οµάδα εθελοντών και εθε-
λοντριών, επίσκεψη και ξενάγηση σε ένα τµήµα του
Οχυρού, όπου οι επισκέπτες, ιδιαίτερα αυτοί που επι-
σκέφθηκαν ένα Οχυρό για πρώτη φορά, είχαν τη δυνα-

τότητα να θαυµάσουν το θαύµα αυτό της τεχνικής της
εποχής εκείνης και το βαθµό προετοιµασία που είχε η
Πατρίδα µας για να αντιµετωπίσει την τότε επικείµενη
εχθρική επιβουλή. Καλό θα ήταν οι τώρα κρατούντες
να µελετήσουν πώς η Κυβέρνηση Μεταξά αντιµετώπισε
όλες τις προκλήσεις χωρίς υπερφίαλες προκλητικές
δηλώσεις τύπου οπαδών γηπέδου, αλλά εργαζόµενη

ΣΙΩΠΗΡΑ, επίµονα και σύντονα για την κατάλληλη προ-
ετοιµασία για την κρίσιµη ώρα που έβλεπε να έρχεται.

Όλα τα συµπεράσµατα και οι κριτικές, για την ανα-
βαθµισµένη αυτή συµ µετοχή της ΕΑΑΣ ήταν παραπάνω
από ευνοϊκές, µάλιστα και ενθαρρυντικές για µαζική και
σε εορτασµούς και άλλων πτυχών της Ελληνικής Στρα-
τιωτικής Ιστορίας.

77η Επέτειος της Μάχης των Οχυρών της Γραµµής Μεταξά
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ

Την Κυριακή, 13 Μαΐου
2018, γιορτάστηκε στο

Σκρα Παιονίας, η 100ή επέ-
τειος της µάχης, για την εκ-
πόρθηση της οχυράς το-
ποθεσίας Σκρα ντι Λέγκεν,
στις 17 Μαΐου 1918, µε
διοργανωτές το Δήµο Παι-
ονίας και το Ίδρυµα «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος».

Η τελετή άρχισε µε τρι-
σαρχιερατική θεία λειτουρ-
γία, στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Δηµητρίου του χωριού.
Συµµετείχαν οι Σεβασµιώ-
τατοι Μητροπολίτες Γουµε-
νίσσης Αξιουπόλεως και Πο-
λυκάστρου κ. Δηµήτριος,
Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος και Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου κ. Δαµασκηνός. Η παρουσία των φιλοξενουµένων
Αρχιερέων δεν ήταν τυχαία, αλλά συµβόλιζε τη συµµετοχή
στη Μάχη των Μεραρχιών Αρχιπελάγους, Κρήτης και
Σερρών. 

Στις 10:30 τελέσθηκε στον ίδιο ναό, παρουσία και του

Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου,
Δοξολογία για τα επινίκια.

Παράλληλα διεξήχθη και το Τρόπαιο Α’ΠΠ, από την Αξι-
ούπολη µέχρι το Σκρα.

Ακολούθησε τελετή στο Μνηµείο πεσόντων του Α’ΠΠ,
που περιλάµβανε:

•Επιµνηµόσυνη δέηση
•Προσκλητήριο Νεκρών
•Κατάθεση στεφάνου από τον κ. Πρόεδρο
•Ενός λεπτού σιγή
•Εθνικό Ύµνο
•Χαιρετισµό του Δηµάρχου Παιονίας
•Χαιρετισµό του Ιδρύµατος «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Οµιλία του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ο οποίος µας
εξέπληξε µε τις λεπτοµέρειες που γνώριζε, τόσο στρα-
τιωτικής φύσεως, όσο και των προσωπικοτήτων της εποχής
που συµµετείχαν στη Μάχη και γενικά στο Μακεδονικό µέ-
τωπο, σε αντίθεση µε τον Μητροπολίτη κ. Δηµήτριο ο
οποίος σε όλες τις δεήσεις του, µνηµόνευε Σερραίους,
Κρητικούς και Λεσβίους, αγνοώντας τους Χιώτες και τους
Σαµίους της Μεραρχίας Αρχιπελάγους.

Απονοµή επάθλων στους τρείς νικητές του Τροπαίου
Α’ΠΠ.

Στις τελετές, την ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της
Αντιστράτηγος ε.α. κ. Βασίλειος Ροζής, συνοδευόµενος
από το Μέλος του ΔΣ, Αντιστράτηγο ε.α. Βασίλειο Σταθό-
πουλο.

Eκ του Γραφείου Τύπου Ε.Α.Α.Σ.

100 Χρόνια από τη Μάχη του Σκρα
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Ευχαριστούµε τον Α/ΓΕΣ Στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή, το παράρτηµα Ηρακλείου -
Λασιθίου της Ε.Α.Α.Σ. καθώς και όλους που συµµετείχαν στο βαρύτατο πένθος
µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα και παππού Αρχιά-

τρου ε.α. Στυλιανού Πολένη
Με εκτίµηση

Η σύζυγος Σοφία Πολένη - Τα παιδιά - Τα εγγόνια

Εκ µέρους όλων των συναδέλφων, αι-
σθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστή-
σουµε όλοι µαζί και ο καθένας ξεχωριστά,
τον Δκτή της Σχολής Μονίµων Υπξκών
Ταξχο κ. Κωστόπουλο Δηµοσθένη, τον
Υδκτή, το Επιτελείο της Σχολής, καθώς
και τους Μαθητές συνοδούς µας, για την

υποδοχή, ενηµέρωση για τον σκοπό και
τις δραστηριότητες της Σχολής και την
υποµονή στην ξενάγηση στις εγκαταστά-
σεις της Σχολής.

Εκ µέρους των συναδέλφων µου Ευ-
χαριστούµε την ΕΑΑΣ για την φιλοξενία
στην Εθνική Ηχώ. 

Ευχαριστούµε από καρδιάς τον κ. Κω-
τούλα Χριστόφορο, Γενικό Αρχίατρο και
Αναπληρωτή Διευθυντή του Καρδιοχει-
ρουργικού κέντρου στο 401 ΓΣΝΑ, καθώς
και τον Καρδιοχειρουργό κ. Κοκοτσάκη
Ιωάννη για την αποτελεσµατικότητα,
το ενδιαφέρον τους και την επιστηµονική
τους κατάρτιση. Επίσης ευχαριστούµε
όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό του 401 ΓΣΝΑ για τις άριστες
υπηρεσίες που προσέφερε εντός και
εκτός χειρουργικού θαλάµου.

Ο σύζυγος-πατέρας µας υποβλήθηκε
τον περασµένο Μάιο σε µια εξαιρετικά
σύνθετη και σπάνια χειρουργική επέµ-
βαση (αποκατάσταση ανευρύσµατος
αορτικού τόξου), η οποία στέφθηκε µε
επιτυχία χάρη στη συνεργασία, την
επαγγελµατική συνείδηση και τις άριστες
γνώσεις των παραπάνω συµµετεχόντων.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες της εποχής,
επέδειξαν όλοι ιδιαίτερο σθένος και
στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών µας. 

Οικ. Βαχουθιανάκη Εµµ.

Ευχαριστίες θερµές οφείλω: 
Στο Γενικό Αρχίατρο Αγγειοχειρουργό κ.

Βασίλειο Τζιλαλή, Διευθυντή της Αγγειοχει-
ρουργικής Κλινικής του 401 Γενικού Στρα-
τιωτικού Νοσοκοµείου, ο οποίος µε πρωτο-
ποριακή µέθοδο, προέβη σε λεπτότατη
επέµβαση και αποκατέστησε βλάβη αορτής
και απέτρεψε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο
που απειλούσε τη ζωή µου. 

Οφείλω επίσης ευχαριστίες τόσο στην
επιστηµονική του οµάδα όσο και στο επι-
στηµονικό προσωπικό των κλινικών - Καρ-
διολογική, Αιµατολογική, Παθολογική- που
συνέβαλλαν κατά το µερίδιο της συµµετοχής

τους στην αισίαν έκβαση της εγχειρήσεώς
µου. 

Επίσης ευχαριστώ το νοσηλευτικό προ-
σωπικό διότι µε στοργή και υποµονή συνέ-
βαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της νο-
σηλείας µου. 

Το 401 ΓΣΝ απέδειξε πάλι ότι βρίσκεται
στις κορυφές της ιατρικής επιστήµης της
Πατρίδας µας και αποτελεί κόσµηµα για τις
ένοπλες δυνάµεις αλλά και για την ελληνική
κοινωνία γενικότερα. 

Γεώργιος Β. Φάκος
Ταξίαρχος ε.α.

Απευθύνοµαι σε σας προς οικονοµική στή-
ριξή µου για τους παρακάτω λόγους: 

Η σύζυγός µου Ανθίππη Φουτσιτζή του
Αθανασίου που πάσχει από υποτροπιάζουσα
σκλήρυνση κατά πλάκας και έχει κριθεί ανά-
πηρη µε ποσοστό αναπηρίας 67% από την
Υγειονοµική Επιτροπή του ΙΚΑ Αλεξ/πολης
είναι αποκλειστική κυρία ενός οικοπέδου
µετά παλαιού κτίσµατος εντός αυτού, που
βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, επί της
οδού Βιζυηνού αρ. 12 και αποτελεί το µο-
ναδικό περιουσιακό µας στοιχείο. Αυτό το
σπίτι που ήταν µη κατοικήσιµο αποφάσισα
να επισκευάσω µε τα χρήµατα από το δικο
µου εφάπαξ για να εγκατασταθεί η οικογένειά
µου. Αποφάσισα να εκτελέσω ο ίδιος την
εργασία που µπορούσα στα πλαίσια περιο-
ρισµού της δαπάνης µου, δηλαδή να αφαι-
ρέσω µόνος µου το παλιό πάτωµα της κα-
τοικίας, και να αναθέσω τις υπόλοιπες ερ-
γασίες, που δεν γνώριζα να εκτελέσω ο
ίδιος, σε εργολάβο, αναλαµβάνοντας το κό-
στος τους. Ανέθεσα στο τέλος του 2014
στον Ιωάννη Μπάρδο του Γκάκι έπειτα από
συµφωνία µαζί του, εργασίες επισκευής
στέγης, βαψίµατος εσωτερικά και εξωτερικά
της οικίας. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος για τα
µέτρα προστασίας των εργαζοµένων στο
έργο και για την άδεια που θα εξέδιδε,
αφού  αυτός επέλεγε το προσωπικό και µε-
ταξύ αυτών τον Γιάννη Μπλίντοφ, µε βάση
τις γνώσεις του καθενός και την εµπειρία
του για την κάθε εργασία, τον κατάλληλο
χρόνο έναρξης της εργασίας αφού λάµβανε
υπ' όψιν του τις καθηµερινές αλλαγές λόγω

της εποχής στις κλιµατολογικές συνθήκες,
ώστε να εξασφαλισθεί η αρτιότητα του
έργου και η προστασία των εργαζοµένων.
Δυστυχώς κατά την εργασία αντικατάστασης
των κεραµιδιών στη σκεπή έπεσε ο Γιάννης
Μπλίντοφ και σκοτώθηκε. 

Με αφορµή την άσκηση αγωγής για εί-
σπραξη αποζηµίωσης από την σύζυγο του
θανόντα που ενεργούσε τόσον για την ίδια
ατοµικά όσο και ως εκπρόσωπος και για λο-
γαριασµό των ανηλίκων παιδιών της Alek-
sandro (Αλέξανδρου) Blidof (Μπλίντοφ) και
Valentini (Βαλεντίνης) Blintof, εκδόθηκε η
υπ' αριθ. 243/2017 απόφαση του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης που επεδί-
κασε 50.000  € ως αποζηµίωση για καθένα
εκ των δικαιούχων, δηλαδή συνολικά 150.000
ευρώ πλέον τόκων από την επίδοση της
αγωγής και η απόφαση αυτή είναι προσωρινά
εκτελεστή για το ποσό των 30.000€, το
οποίο ποσό δεν υφίσταται εις χείρας εµού
και της συζύγου µου προς καταβολή, ούτε
κατά ένα µέρος και έτσι υπάρχει κίνδυνος
κατάσχεσης του µοναδικού περιουσιακού
στοιχείου δηλαδή της κύριας κατοικίας ηµών
και των δύο ανήλικων παιδιών µας. 

Για τον λόγο αυτό και ζητώ να µε συν-
δράµετε οικονοµικά, ώστε να ανταποκριθώ
στην καταβολή αρχικά του προσωρινά εκτε-
λεστού ποσού που είναι άµεσα καταβλητέο,
γιατί βρίσκοµαι προς οικονοµικού και ψυχο-
λογικού αδιεξόδου. 

Με εκτίµηση 
Τράπεζα Πειραιώς
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Με αφορµή την πρόσφατη αλλά και πα-
λαιότερη νοσηλεία του πατέρα µου Οικο-
νόµου Ανδρέα στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., νοιώθω  την
ανάγκη να ευχαριστήσω τον αιµατολόγο Γε-
νικό Αρχίατρο κ. Παναγιώτη Κάρµα, τον ειδικό
παθολόγο Αρχίατρο κ. Βασίλειο Γέρµαν
καθώς και την κα Θανάση Αφροδίτη, προ-

ϊσταµένη της Α’ Παθολογικής κλινικής και
όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για το εν-
διαφέρον, την ανθρωπιά και τον επαγγελ-
µατισµό τους. 

Με εκτίµηση, 
Οικονόµου Κων/νος 

Σχης(ΜΧ) ε.α. 

Με την παρούσα επιστολή επιθυµώ να
εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες για
την αντιµετώπιση σοβαρού περιστατικού
υγείας  της µητέρας µου Αγγελικής, η
οποία  εισήχθη εκτάκτως την 26 Απριλίου
στο Τµήµα Επειγόντων του 401 ΓΣΝΑ και
τελικά απεβίωσε τις απογευµατινές ώρες
της εποµένης. 

Νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω
θερµά τις εφηµερεύουσες ιατρούς
Επτρους Πετροπούλου Κωνσταντίνα της
Α’ Παθολογικής Κλινικής και Καµπέρου
Χριστίνα της Καρδιολογικής κλινικής για
τον επαγγελµατισµό, την ευσυνειδησία

και την ανθρωπιά την οποίαν επέδειξαν. 
Τους διευθυντάς των παραπάνω κλινικών

Γενικούς Αρτρους Καρνέζη Λάζαρο και
Καλπάκο Διονύσιο για την όλη συνδροµή
τους. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσο-
κοµείου για την άριστη  συµπεριφορά
του προς την ασθενή µητέρα µου.

Τέλος επιθυµώ να συγχαρώ τον διευ-
θυντή του νοσοκοµείου Υπτγο(YI) Τάκο
Παναγιώτη για την άριστη λειτουργία του
νοσοκοµείου. 

Παππάς Λεωνίδας
Υποστράτηγος ε.α.

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του

Συνδέσµου µας µε την παρούσα επιστολή
θα θέλαµε αρχικά να σας ευχαριστήσουµε
θερµά για την ευγενή στήριξη και συµπα-
ράσταση της Ένωσης στα δίκαια αιτήµατά
µας στον κ. Αρχηγό του ΓΕΣ την 20 Μαϊου
2018, που µε τον Νόµο 4494/2-11-2017
απονέµεται τιµητικά ο βαθµός του Συνταγ-
µατάρχου και Πλοιάρχου αντίστοιχα στους
απόστρατους Αντισυνταγµατάρχες του Στρα-
τού Ξηράς και τους Αντιπλοιάρχους του Πο-
λεµικού Ναυτικού, προερχόµενους από τη
ΣΜΥ και ΣΜΥΝ. 

Στρατηγέ. 
Θέλουµε να σας γνωρίσουµε ότι: Επί µα-

κρού χρόνου, η παραπάνω αποκατάσταση

αποτελούσε δίκαιο αιτήµά µας, χωρίς όµως
να υλοποιείται και πλέον είµαστε ευγνώµονες
για την αποδοχή του. Η πράξη αυτή αποτελεί
ηθική δικαίωση και ισονοµία έναντι των
τριών κλάδων των Ενόπλων µας Δυνάµεων,
µιας και οι Αντισµήναρχοι της Πολεµικής
Αεροπορίας και οι αντίστοιχοι αξιωµατικοί
του Λιµενικού Σώµατος, έχουν δικαιωθεί
προ ετών. 

Σας εκφράζουµε την ευαρέσκειά µας και
σας ευχαριστούµε. 

Είθε ο Πανάγαθος Θεός σας χαρίζει πλου-
σιοπάροχα υγεία και δύναµη. 

Ο Πρόεδρος        Ο Γραµµατέας
Π. Βασιλάκος Ε. Καπενής
Ανχης (ΠΒ) ε.α. Σχης (ΤΔ) ε.α.

Με αφορµή την ανακοίνωσή σας για το
Κέντρο Μοριακής Βιολογίας του 401 ΓΣΝΑ,
(ταυτοποίηση των πεσόντων στο αλβανικό
µέτωπο), θα επιθυµούσα να γνωστοποιήσω
ότι µετέβην στο παραπάνω Κέντρο πριν
15 ηµέρες για υλοποίηση των προβλεπό-
µενων διαδικασιών, προς αναζήτηση του
πεσόντα θείου µου, αδελφού του πατέρα
µου.

Εκεί διαπίστωσα τον επαγγελµατισµό
του Διευθυντή κ. Μενούνου Παναγιώτη
καθώς και την ευαισθησία µε την οποία
αντιµετώπισε το ηθικό αυτό θέµα, γεγονός
που µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

Μετά τιµής
Θεοδόσιος Δαγρές

Αντγος ε.α.

Ευχαριστήριος Επιστολή προς την Ε.Α.Α.Σ του 
Συνδέσµου Αποστράτων Αξκων Στρατού 

Μακεδονίας-Θράκης (Αποφ. ΣΜΥ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ε.α. ΕΚ Σ.Μ.Υ. ΤΑΞΕΩΣ 77 Α’

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ 401 ΓΣΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ 
Του Χρήστου Παπαστάµου του Κων/νου 

κατοίκου Αλεξ/πολης 



ΜΑΡΙΑ ΑΤΖΕΜΙΑΝ
Φυσικοθεραπεύτρια (τέκνο απόστρατου)

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λαµίας
Σύγχρονο κέντρο φυσικοθεραπείας µε υπερσύγχρονα

µηχανήµατα όπως TECAR κτλ για γρήγορη
αποκατάσταση όλων των παθήσεων

(ορθοπ. νευρ., αθλητ., καρδιολ., αναπνευστ., γυναικ. 
καθών κλινικοί Pilates και TUMBAO).

Τηλ. επικοινωνίας: 22730 78420, 695 5996 671
Δ/νση Οµήρου 6, Καρλόβασι Σάµου

email: maria.atzem@gmail.com
Facebook: Physio Care

***
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θ. ΔΗΜΟΥΔΗΣ
Ογκολόγος – Παθολόγος

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

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

Γιος Αντιστρατήγου ε.α.
***

Απόστρατος Αξιωµατικός 
επιθυµεί να αγοράσει από ιδιώτη ανεξάρτητη κατοικία 

ή οροφοδιαµέρισµα 
στην περιοχή του Παπάγου - Χολαργού. 

Τηλ. 6944240791
***

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

Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας 
και για τις τρεις γλώσσες 

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

***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κου)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

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

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

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

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Κάρυστος ΟΣΜΑΕΣ  

Οικ. τετράγωνο 186 οικόπεδο 5 
τετραγωνικά µέτρα 650,36. Τιµή: 55.000€.

Πληροφορίες τηλ: 6949208383
***

PRIME AUDIO VISUAL
Εταιρεία Μουσικής και Ηχητικής κάλυψης 

κοινωνικών εκδηλώσεων
Γιώργος Μισιρλής

Τηλέφωνο 6977601111 • http://www.primeav.gr
Ειδικές τιµές για Αξιωµατικούς

***
Δασκάλα αριστούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

µε εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και πολυετή εµπειρία, 
αναλαµβάνει µε υπευθυνότητα την καθηµερινή 

ενισχυτική διδασκαλία µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου, 
περιοχές Βορείων προαστείων

Τηλ.: 6984093044
***

Μαθήµατα Γαλλικών- Ορολογία Τουρισµού
Αλεξιάδου Αναστασία- κόρη Αποστράτου Λοχαγού

Με πτυχίο Γαλλικής (ΑΠΘ) και κάτοχος µεταπτυχιακού 
τίτλου- Τουρισµός (Πανεπιστ. Αιγαίου) µε κρατική 

Άδεια Διδασκαλίας
Για εξετάσεις Delf-Dalf, προετοιµασία για γαλλόφωνα πανεπι-
στήµια, µεταφράσεις. Τιµές προσιτές για οµαδικά τµήµατα.

Περιοχές: Π. Φάληρο, Άλιµος, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Ν. Σµύρνη
Τηλ: 6978067631 email: tasoula_a@yahoo.gr

***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερµανικής, µε πολυετή διδακτική εµ-
πειρία, προετοιµάζει (ατοµικά ή οµαδικά) ενδιαφερόµενους για
το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας, για διπλώµατα του
Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές
εξετάσεις κλπ. Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά

Projekte. (είναι θυγατέρα Αξιωµατικού ε.α.)
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 697797791

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Κάρυστος ΟΣΜΑΕΣ Οικ. Τετραγωνο 154, οικόπεδο εννιά (9) 
τετραγωνικά µέτρα 669.09. Τιµή συµφέρουσα

Πληροφορίες: 6980038763
***

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΙΤΣΟΣ MD PGDip
Παιδίατρος - Εξειδικευµένος παιδοαλλεργιολόγος. 

Eιδικευθείς στη Σουηδία, στο Lund University Hospital, Sweden 
και στο University of Southampton UK.

Ελ. Βενιζέλου 19, 55133 Καλαµαριά Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310455284 - 6943237835

email:nkitsos@gmail.com
***

ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αµπελόκηποι

Δέχεται µε ραντεβού. 
Τηλ: 210.6993151 - 6945870854 email:evgenidikat@yahoo.gr
Ειδικές τιµές για ε.ε. και ε.α. Αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και

πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.
***

ΠΕΝΥ ΑΘ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ
Δικηγόρος

Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια
Δίπλωµα Διαπραγµάτευσης Οικ. Παν. Αθηνών

LL.M in International Trade and Investment Law
(Universiteit Van Amsterdam)

Nευροκοπίου 10, Παπάγος, Τ.Κ. 156 69
Κιν.:6977507194 • pskarafigka@gmail.com

***
Πωλείται οικόπεδο - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - Παξιµάδα ΟΣΜΑΕΣ

694,9 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο (αρ.163,8), 
µε θέα στον νότιο ευβοϊκό. 
Δικαίωµα δόµησης 120τµ. 

τηλ.6946 483312
***

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΑΚΟΣ
ΞΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΤΣΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΤΣΑΚΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δερβενακίων 58, 15343, Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 2106007184, Τηλ.&Fax: 210 6009529
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ευβοια - Κάρυστος (ΟΣΜΑΕΣ) Οικόπεδο 650 τ.µ. 

εντός σχεδίου πόλεως σ.δ. 0,4% ύψος 8,5 
σε εξαιρετική θέση αντί 60.000 ευρώ, 

ιδιώτης, Θεσσαλονίκη
Τηλ.2310698630 κιν.:69464115888

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο ΚΑΡΥΣΤΟΣ Παξιµάδα ΟΣΜΑΕΣ
694,9 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο (αρ.163,8),

µε θέα στον νότιο ευβοϊκό. 
Δικαίωµα δόµησης 120τµ. τηλ.6946 483312

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εντός παραθεριστικού οικισµού «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΣΥ-
ΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 500 τµ, Α’ Ζώνη, Ο.Τ. 25, Αριθµός 9, πλησίον

θαλάσσης µε απέραντη ΘΕΑ προς πέλαγος - Άγιον Όρος. 
Στον οικισµό λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός. Τιµή συµφέ-

ρουσα. Τηλ.2106525479
***

Δαλακλίδου Ηλ. Σοφία
(κόρη Αποστράτου Αξ/κου)

Ειδικός Καρδιολόγος
Triplex καρδιάς, Holter ρυθµού - πίεσης

Ιατρείο Υµηττού 83 Παγκράτι
Τηλ.Ιατρείου 210-7565941, 6974003431

***
Δαλακλίδου Ηλ. Βασιλική

(κόρη Αποστράτου Αξ/κου)
Ειδικός Παθολόγος

Πρώην Επιµελήτρια ΓΝΑ Γ. Γεννηµατάς
Ιατρείο Βρυάξιδος 12, Παγκράτι

Τηλ.Ιατρείου 210-7665604, 6946246807
***

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- Ταξχος ε.α. ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

•Τοπογραφικά •Άδειες οικοδοµών•Αυθαίρετα
•Ανακαινίσεις κατοικιών µε αυτεπιστασία

Τηλ. 6983072995, 210- 6037063
e-mail: kwstasxenos@hotmail.com

***
ΜΑΝΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(Νύφη Ευλαµπίας χήρας 
συνταγµατάρχου Χρήστου Παναγάκη)

Ενδοκρινολόγος –Διαβητολόγος
Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Αγ.Σοφίας 10, 4ος όροφος
Τηλ: 2310-237347

Συν. Ιατρ. Διαβαλκανικού Θες/νίκης
***

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
Τχης ε.α.

Πτυχιούχος ιστορικός
Παραδιδω ιδιαίτερα µαθήµατα αποκλειστικά 
σε µαθητές Δηµοτικού Γυµνασίου Λυκείου 

και πανεπιστήµιου, τιµές προσιτές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6951232722

***
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΖΕΡΒΑΣ

(Υιός Απόστρατου Αξ/κου)
Χειρουργός Οδοντίατρος - M.Sc. Προσθετικής Bristol Univ. -

M.Sc. Εµφυτευµατολογίας Warwick Univ. Ειδικός εις τα οδοντο-
εµφυτεύµατα.

Ξάνθου 4 - Κολωνάκι.
Δέχεται µε ραντεβού στα 

τηλ.: 210-7228101- Κιν.: 6937468591 
τους ε.ε. και ε.α. Αξ/κούς.

E-mail: dr.christos.zervas @gmail.com
***

Ο Μαραγκούλιας Αναστάσιος του Δηµητρίου 
και της Σταυρούλας ,το γένος Γαβάκη, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές 
και  η Παγώνη Αγγελική  του Νικολάου, 

το γένος Αγγελοπούλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι  
και κατοικεί στις Αχαρνές, 

θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στις Αχαρνές.
***

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α)

Με µεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή 
σε Αθήνα- Αγγλία,  ειδικά εξουσιοδοτηµένη λειτουργός 

στη διάγνωση των  µαθησιακών  δυσκολιών (δυσλεξία, ΔΕΠΥ
κλπ) και µε 15ετή εµπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά  

φροντιστήρια. Παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
Δηµοτικού-Γυµνασίου-Λυκείου

Τηλ. Επικοινωνίας: 6937481704(Αθήνα)
***

Χριστίνα Γ. Σιωπίδου
(κόρη Απόστρατου Αξ/κου)
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Αναλαµβάνει νοµικές υποθέσεις
παντός αντικειµένου 

τηλ. 6946852710
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο 265 τµ εντός σχεδίου στη θέση Παγκράτι Λαµίας.

Συντελεστής δόµησης: 0,80. Τιµή λογική. Τηλέφωνο:
6976737252.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

οικία (σύγχρονη, µε καλοριφέρ κλπ.) 
στην Παλαιά Γιαννιτσού της Φθιώτιδας, α’ όροφος 67 τµ,

ισόγειο 35  τµ, µε 2190 τµ 
οικόπεδο µε δενδροφυτεία περιµετρικά. Τιµή λογική. 

Τηλέφωνο: 6976737252.
***

Ανέστης Παρασκευόπουλος
Ειδικός Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής

Πρ. Επιµελητής Ε.Σ.Υ.
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας
Κουµουνδούρου 22, Λάρισα, 41222

Τηλ./Fax: 2410251551
Κιν.:6977 464081

e-mail:anestis_paraskevopoulos@yahoo.com
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήµα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου
4 στρεµµάτων, πλησίον θάλασσας 

τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504 
Αναστασία Βασιλάκη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον οικισµό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας εµβαδού 1.241
τ.µ. Πρόκειται για το οικόπεδο υπ. αριθµό 3234, οικοδοµ. τετράγ. 127,

αρ. οικοπέδου 2. ΚΑΕΚ 460990815001/0/0
Βασίλειος Ε. Παππάς Τηλ. 6942-847546

***
Πωλείται οικόπεδο στην Καρυστο ΟΣΜΑΕΣ

Οικοπεδικό τετράγωνο 144  υπ.αρ.2
658τ.µ  επίπεδο και γωνιακό µε θέα τον Ευβοϊκό κόλπο

Τηλ επικοινωνίας 6983055830
***

Πωλούνται δύο (2) οικόπεδα στην Παξιµάδα ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
άρτια οικοδοµήσιµα -Ο.Τ. 132 Α.0. 6 - 687 τ.µ.

-Ο.Τ. 26 Α.Ο. 27 - 65 τ.µ.
Τιµές προσιτές .

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  :2310 - 311909
***

Πωλείται οικόπεδο στην Κάρυστο - Παξιµάδα -ΟΣΜΑΕΣ- 
669,50 τ.µ.   Ο.Τ. 192,   ΟΑ 10 , Άρτιο οικοδοµήσιµο , πολύ κοντά στη

θάλασσα , θέα στο Νότιο Ευβοϊκό   δυνατότητα δόµησης  120 τ.µ. τη-
λέφωνο επικοινωνίας   6936541162

***
Πωλείται οικόπεδο στην Κάρυστο  παξιµάδα ΟΣΜΑΕΣ- 

708,51 τ.µ. Ο.Τ. 83, ΟΑ 8 , Άρτιο οικοδοµήσιµο , σε εξαιρετική θέση  
µε θέα στο Νότιο Ευβοϊκό δυνατότητα δόµησης  120 τ.µ.   

τηλέφωνο  επικοινωνίας  6975947806
***

Καλλιόπη Γ. Λέκκα
Μαιευτήρας (Χειρουργός-Γυναικολόγος)

(Θυγατέρα Υπτγου ε.α.) Ιατρείο Καµείρου 44, Ρόδος
Τηλ.:2241029369  -  6981072370

Ειδικές τιµές για ε.ε. και ε.α. Αξωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και πολιτικό
προσωπικό των Ε.Δ. και Σωµάτων Ασφαλείας.

15ΜΑΪΟΣ 2018 EΘNIKH HXΩ αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενηµερώνουµε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-
λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις
τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα
απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δηµοσι-
εύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται
στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει
την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή
στήλη. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου
και εξόδου αγγελιών.



16 ΜΑΪΟΣ 2018EΘNIKH HXΩενηµέρωση

Εκδηλώσεις

To πανηγύρι του Αη-Συµιού

Το πανηγύρι του Άη-Συµιού στο Με-
σολόγγι είναι ένα από τα σηµαντικό-

τερα και πιο ιστορικά που οργανώνεται
το καλοκαίρι στη Πατρίδα µας. Κάθε
χρόνο το τετραήµερο της Πεντηκοστής

και του Αγίου Πνεύµατος, γιορτάζεται στην Ιερά Πόλη του
Μεσολογγίου το πανηγύρι του Άη – Συµιού που είναι άρρηκτα
συνδεδεµένο µε το έπος της Εξόδου. Στο µοναστήρι του
Άη-Συµιού ήπιαν το πρώτο νερό της λευτεριάς όσοι επέζησαν
απ’ την µεγάλη σφαγή.Σαν Μεσολογγίτης το παρακολουθούσα
από πολύ µικρός και αργότερα τα χρόνια που ήµουν εν
ενεργεία. όσες φορές είχα άδεια και το επέτρεπαν οι υπη-
ρεσιακές υποχρεώσεις. Υπηρετώντας όµως σε διαφορετικά
µέρη ανά την Πατρίδα µας, όπως άλλωστε όλοι µας, είχα
την ευκαιρία να παρακολουθήσωκατά καιρούς πανηγύρια
σε πολλά διαφορετικά γεωγραφικά διαµερίσµατα, τόσο στην
ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά. 

Το πανηγύρι όµως του Άη – Συµιού στην ιδιαίτερη Πατρίδα
µου διαφέρει! Είναι πανηγύρι µε ένα πολύ σύνθετο ιστορικό,

θρησκευτικό, κοι-
νωνικό και συµβο-
λικό µαζί χαρακτή-
ρα, που µονάχα
στο Μεσολόγγι
συνηθίζεται! Εκεί
κάθε χρόνο, το ξη-
µέρωµα της µε-
γάλης γιορτής της
Πεντηκοστής, ση-
µαίνει και την
έναρξη ενός τριη-
µέρου, γραφικό-
τατου λαϊκού πα-

νηγυριού. Πήρε το όνοµά του από το µεταβυζαντινό µοναστήρι
του Άη-Συµιού, που χτίστηκε το 1740 σε µια λαγκαδιά του
Ζυγού, κατάφυτη, οκτώ χιλιόµετρα ανατολικά του Μεσο-
λογγίου. Ο εορτασµός αυτός συνηθιζόταν και στην Τουρκο-
κρατία. Με την ανοχή των
Τούρκων, που είχαν επιτρέ-
ψει στους ραγιάδες την ελεύ-
θερη τέλεση των πανηγυ-
ριών, οι Μεσολογγίτες συγ-
κεντρώνονταν την Κυριακή
της Πεντηκοστής στο µονα-
στήρι, εκκλησιάζονταν σε
αυτό την Δευτέρα του Αγίου
Πνεύµατος, έψεναν ύστερα
σφαχτά και γλεντοκοπούσαν
µέχρι πρωίας.Ο ξεσηκωµός
είχε αναστείλει τη συνήθεια.
Με την απελευθέρωση
όµως, ξανάρθε στη ζωή µε
περισσότερη µάλιστα λαµ-
πρότητα, γιατί ο χώρος του µοναστηριού είχε συνδεθεί
στενά µε την τοπική ιστορία.

Γράφει ακόµα ο Ανδρέας Καρκαβίτσας: «Ούτω κατά τα πο-
λυστένακτα έτη τη δουλείας ο ιερός λόφος εκείνος κατήντα
το εντευκτήριον και των τριών µερίδων του έθνους των
κληρικών, των αρµατολών και των ραγιάδων, όπου συνηυ-

θύµουν και ηδελφούντο και ωνειροπόλουν την ελευθερίν
της πατρίδος µακράν της θέας του βάρβαρου δυνάστου». 

συνεχίζει: 
«οι καταδιωκόµεµοι κλέφτες του Ζυγού κατέβαιναν απ’το

βουνό στο Μοναστήρι όπου µε παπά από το Μεσολόγγι
ελειτουργούντο και πανηγύριζαν µαζί µε τους χωριάτες της

περιοχής»
Δεν είναι µόνο η πολυήµερη διάρκειά του και τα ποικίλα

δρώµενα, είναι και η όσο το δυνατόν πιο πιστή µεταφορά
του µέσα στα χρόνια και βεβαίως η πάνδηµη συµµετοχή,
που ενώνει Μεσολογγίτες και επισκέπτες µ’ έναν πρωτόφαντο
τρόπο.Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του εορτασµού
είναι οι «αρµατωµένοι», Μεσολογγίτες ντυµένοι µε την παλιά
λαϊκή ενδυµασία, µε πολλά άρµατα, χρυσοποίκιλτα δηλαδή
κοσµήµατα και άλλα εξαρτήµατα της ανδρικής φορεσιάς
καθώς επίσης και οι  καβαλαραίοι, η πλειοψηφία των οποίων
είναι νέοι, ιππεύουν άλογα στολίζουν έτσι  το πανηγύρι και
εκδηλώνουν το σεβασµό της νέας γενιάς στις ωραίες παρα-
δόσεις του τόπου.

Οι αρµατωµένοι, µε την απαραίτητη συνοδεία «ζυγιάς»(δυο
ζουρνάδες και ένα νταούλι) σχηµατίζουν από το πρωί της
Πεντηκοστής παρέες µε ορισµένη οργάνωση και καθιερωµένο
εθιµικό τυπικό. Αφού γυρίζουν στους δρόµους του Μεσο-
λογγίου, το απόγευµα, µαζί µε έφιππους συνεορταστές, ξε-

κινούν από το περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα
για το µοναστήρι, σταµατώντας, για λίγο, στον κήπο των
Ηρώων, όπου ψάλλεται τρισάγιο.

Το πανηγύρι που έχει παραδοσιακό-ιστορικό και θρησκευτικό
χαρακτήρα γιορτάζεται από τους Μεσολογγίτες δύο φορές
το χρόνο. Το χειµώνα, 2-3 Φεβρουαρίου και το καλοκαίρι
στις ηµέρες του Αγίου Πνεύµατος. Η φετινή γιορτή ξεκίνησε
το Σάββατο 26 Μαίου µε τον σηµαιοστολισµό, τη φωταγώγηση
της πόλης και τα πρώτα γλεντοκόπια αρµατωµένων και κα-
βαλαραίων, για να συνεχιστεί την Κυριακή της Πεντηκοστής
27 Μαίου στο ιστορικό µοναστήρι του Αγίου Συµεών, σ’ ένα
γλέντι µε νταούλια και ζουρνάδες. Στο χώρο του µοναστηριού
µε τα πανύψηλα πλατάνια, κάθε παρέα έχει το δικό της προ-
καθορισµένο από χρόνια χώρο, όπου κρεµούν τα άρµατα,
αφού πρώτα προσκυνήσουν και προσευχηθούν στην εκκλησία.
Ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι µε «άϊ -συµιώτικα» τραγούδια
και µε τοπικούς χορούςτο οποίο εκτυλίχθηκε µέχρι και τη
Δευτέρα του Αγίου Πνεύµατος 28 Μαίου µε την επιστροφή

πλέον στην πόλη του Μεσολογγίου.
Το πανηγύρι του Άη Συµιού ολοκληρώθηκε την Τρίτη 29

Μαίου  που γιορτάζει η Αγία Τριάδα, το απόγευµα στο
ιστορικό εκκλησάκι της θρυλικής Κλείσοβας και αργότερα το
βράδυ στην Πόλη.Νωρίς το απόγευµα, αρµατωµένοι και οι
επισκέπτες διασχίζουν µε γαΐτες και πριάρια την λιµνοθάλασσα
και βγαίνουν στο νησάκι της Κλείσοβας για να ανάψουν το
κεράκι τους και να προσευχηθούν. Το βράδυ στις παρέες
ακολούθησαν γλέντια, χοροί και ξεφαντώµατα όπως η πα-
ράδοση ορίζει.

Άφησα για το τέλος  δύο(2) σονέτα ενός ξεχασµένου
ποιητή, του Χρηστάκη Παλαµά (µεγαλύτερος αδελφός του
Κωστή Παλαµά) από την ακόµη ανέκδοτη συλλογή «Τα γε-
ροντικά σονέττα» (1924)…

Τ’ Άη Συµιού
Απλώνεται το σύννεφο παχύ στα περασµένα

Μιανής ζωής πολύδαρτης… η µνήµη σκοτισµένη
Γυρίζει νάβρει ξάναση σε κάτι ξεχασµένα

Κι όσο τα χρόνια φεύγουνε, τόσο κι αυτή µακραίνει.
Και ξάφνου µια οχλοβοή χαρούµενη του κόσµου
Το τούµπανο και ο ζουρνάς, λαλούµενα, αντάρα

Σαν αστραπή το σύννεφο σκίζουνε… και το φως µου
Ξανοίγεται στη θύµηση της νιότης µου µε µάρα

Κι ενώ η µατιά µου άπλερη στης πόρτας το καρτέρι
Και η καρδιά τρεµουλιαστή ζητάει άλλα χνάρια

Ο νους µου φεύγει πιο ψηλά… Σ’ απάτητο ληµέρι,
Στου Άη-Συµιού το ρίζωµα… και φερν’ η φαντασία
Μ’ αρµατωσιές περίβαλτες εκειά τα παλληκάρια

Να ροβολούνε στο Ζυγό σ’ αληθινή θυσία…
Της Αγιά Τριάδος

Γυρίζει πάλι η θύµηση µ’ άλλους αχούς κι αντάρες
Κάτου στις θαλασσόνυχτες φυκιές της Χωροπούλας

Στριµώνονται γυροβολιά οι όµορφες κ’ οι χάρες
Πεζοβολάνε οι µατιές του νιου και της παιδούλας.
Βαριοί πηδάν µε τ’ άρµατα εις το νερό οι Ζυγιώτες

Και φτερακάνε στο νησί γεµάτα τα πριάρια
Το πήραν άλλη µια φορά – χου – οι πανηγυριώτες

Η λίµνη παραδέρνεται µανιώνουνε τα ψάρια…
Και στρέφεται ο λογισµός σε κειό το πανηγύρι

Του πόλεµου και της φωτιάς… στη χούφτα των ανδρείων
Που ξέρας µιαν αδρασκελιά µ’ ακράτητο αργοπύρι

Της δόξας και της λευτεριάς εστήσαν το βωµό
Και τα ρηχιά της Κλείσοβας µνηµούρι των θερίων

Σηµείο για την Έξοδο το µέγα χαλασµό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Ταξιδιωτικά »του Ανδρέα Καρκαβίτσα
«Το Πανηγύρι Τ’ Άη Συµιού (µια µεσολογγίτικη λαογραφία)»

των Θωµά και Βησσαρίωνος Γκόρπα.
{Τα αδέλφια Γκόρπα, Μεσολογγίτες αµφότεροι, δένουν

το πανηγύρι µε το παρελθόν του, περιγράφοντας λεπτοµέρειες
και γεγονότα, ερευνώντας ταυτοχρόνως το πώς εµφανίστηκε
αυτό (το πανηγύρι) µέσα στην ποίηση και τη λογοτεχνία.}

ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ
Εφηµερίδα «Ελληνικά Χρονικά» Έτος:1859
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
http://www.onairnews.gr- https://aisimios.wordpress.com/
{“Ο Άη Συµιός” Σύλλογος πανηγυριστών}
https://iaitoloakarnania.gr

Γράφει ο
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΘ. ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ
Yποστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

«Αρχαία συνήθεια επεκράτησε να τελήται
κατ’έτος την Πεντηκοστήν πανήγυρις.Αφ’εσπέρας
πηγαίνουσιν οι πανηγυρισταί ως και την πρωίαν.
Επίσης κατ’αρχαίαν συνήθειαν µεταβαίνουσιν οι πλεί-
στοι τούτων ένοπλοι και µεγάλη προσπάθεια κατα-
βάλλεται εκ µέρους ιδία των νέων τις να φέρει την
λαµπροτέρα πανοπλίαν…»

(Εφηµερίδα Ελληνικά Χρονικά 1859)

«Σήµερον είναι ηµέρα της Πεντηκοστής. Το Μεσο-
λόγγι σήµερον άγει όλως αρχαϊκήν κι επιβάλλουσαν
εορτήν, πανήγυριν απ’ εκείνας, αι οποίαι καταντούν
αναπόσπαστοι από τον τόπον εις τον οποίον τελούνται,
κι ενέχουσιν όλα τα προσόντα του τόπου, εν τω
οποίω εγεννήθησαν.»

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ – Ταξιδιωτικά 1891)

«Ιστορική παρέα του 1904. Διακρίνονται: Ασηµάκης Ζαχα-
ράτος, Γεώργιος Στεφανάτος, Πάνος Μανωλάτος, Γεώργιος
Μαλδαβίνας, Στέφος Γαΐτσης και ο µικρός Κωστής Στεφανάτος
µε το δαχτυλίδι στο χέρι.»


