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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Δεβούρος Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

Συνταξιοδοτικά
και όχι μόνο
w σελ. 2

21 Νοεμβρίου, Ημέρα Εορτασμού των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου
ΣΤΡΑΤΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ, ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά των ε.α. Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στην Πατρίδα.
Με αφορμή τη διπλή αυτή εορτή, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. εύχονται σε όλα τα μέλη της
Ενώσεως και στα μέλη των ορφανικών οικογενειών χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη.
Η Παναγία, Υπέρμαχος Στρατηγός, να

Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα που η Ορθοδοξία γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου, της
Υπερμάχου Στρατηγού και της Μεγάλης
Προστάτιδος όλων μας, το Έθνος τιμά τις
Ένοπλες Δυνάμεις για την προσφορά τους
στην απόκτηση και διατήρηση της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της Αξιοπρέπειάς
του.
Εορτάζεται επίσης και η ημέρα του ΑΠΟ-

μας προστατεύει και να μας καθοδηγεί.
Χρόνια Πολλά.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Η Επικοινωνιακή Θεολογία των ηγετών του
1940 μέσα από τα ιστορικά διαγγέλματά τους
Προκήρυξη
εκλογών της
Ε.Α.Α.Σ. το 2023
w σελ. 3

Επίσκεψη Ε.Α.Α.Σ
στο 401 ΓΣΝΑ

w σελ. 5

Επίσκεψη στον Πρόεδρο
της Ειδικής Διαρκούς
Επιτροπής για την
Παρακολούθηση
του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης

w σελ.11

Λ.Α.Σ.: Τέλεση
Μνημοσύνου w σελ.13
Λειτουργεία ΚΑΑΥ
χειμερινή περίοδος

w σελ.13

H βιβλιοθήκη
της Ε.Α.Α.Σ. w σελ. 13

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Χασόγιας,
Θεολόγος
του Ε.Κ.Π.Α.
Η εθνική επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου, στρέφει την
προσοχή μας στην εποχή του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου για να
θυμηθούμε τις μεγάλες στιγμές
που έζησε το έθνος μας,
αγωνιζόμενο στα
βορειοηπειρωτικά βουνά κατά
των Ιταλών εισβολέων. Το Έπος
εκείνο δεν έγινε τυχαία ή από
συγκυρίες. Τα σύννεφα του
πολέμου είχαν μαζευτεί πυκνά
στην Ευρώπη.

Π

ρος τούτο η κυβέρνηση του Μεταξά με
τη σύμφωνη γνώμη του Βασιλέως Γεώργιου Β’, πραγματοποίησε οχυρωματικά
έργα στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, φρόντισε για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν
ασκήσεις του Ελληνικού Στρατού, υπό τις οδηγίες του Αντιστράτηγου Παπάγου, ώστε αυτός
να είναι ετοιμοπόλεμος.
Σ τις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός Πρέσβης
στην Αθήνα Εμμανουέλε Γκράτσι, επέδωσε τελεσίγραφο στον Μεταξά και ο πρωθυπουργός
της Ελλάδος του απάντησε στα γαλλικά «alors
c'est la guerre» - «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο». Ο
Μεταξάς με την αρνητική του απάντηση στις ιταλικές αξιώσεις, εξέφρασε τη θέληση του ελληνικού λαού με αποτέλεσμα να την αγκαλιάσει
και ο Τύπος της εποχής γράφοντας στα πρωτοσέλιδα τη λέξη «ΟΧΙ», όπως πολύ σωστά απέδωσε η εφημερίδα «Ελληνικόν Μέλλον» την
αποφασιστική άρνηση του Εθνικού Κυβερνήτη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει θεολογική πτυχή του «ΟΧΙ» και η πίστη στον Θεό που είχαν οι πρόγονοι μας με προεξάρχουσα την πολιτειακή, την πολιτική και τη στρατιωτική Ηγεσία
της εποχής. Άπαντες πίστευαν ότι ο Μεγαλοδύ-

ναμος θα βοηθούσε το ελληνικό έθνος να ξεπεράσει την πολεμική περιπέτεια. Η εμπιστοσύνη
στο Θεό φαίνεται ξεκάθαρα στα διαγγέλματα
των Ηγετών της Ελλάδος προς τον ελληνικό λαό
για την έναρξη του πολέμου με την Ιταλία, όπου
επικαλούνταν τη βοήθεια Του, ώστε να επέλθει
η νίκη στο πεδίο της μάχης.
«Με πίστην εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον
και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος, θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής Νίκης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βασιλεύς Γεώργιος Β'. Η βαθιά πίστη του Γεωργίου
Β’ ήταν κληρονομιά από τη γιαγιά του, βασίλισσα Όλγα. Ο ίδιος συνειδητά πίστευε στον Θεό
και αυτό αποδεικνύεται από το ιδιόχειρο σημείωμα του που βρέθηκε μετά τον θάνατο του την
1η Απριλίου 1947, όπου ο Βασιλεύς σημείωνε
τις σκέψεις του για το τι είναι «νίκη», τις οποίες
διέσωσε ο Πιπινέλης στη βιογραφία του Γεωργίου Β’. «Όταν ημπορής να αντιμετωπίζης
την κοινήν ανοησίαν, τον παραλογισμόν,
την διανοητικήν αναισθησίαν και υπομένης
όλα αυτά, όπως τα υπέμεινεν ο Ιησούς – Αυτό είναι νίκη.».

w Συνέχεια στη σελ. 4

Χαιρετισμός του Προέδρου

Στην επετειακή εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ., Πολεμικό Μουσείο 26 Οκτωβρίου 2022
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η Ένωση συνεχίζοντας την παράδοσή της,
οργάνωσε την σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Σε όλες τις επετείους αναφερόμαστε στις
σπουδαίες αποφάσεις των ηγεσιών και τις ηρωικές πράξεις των εκτελεστών, θυμόμαστε τα γεγονότα και τιμούμε τους πρωταγωνιστές. Το

“Έπος του ’40” είναι ένας ύμνος για το μεγαλείο
της ψυχής του Έλληνα. Από αυτό μπορούμε να
αντλήσουμε πίστη στη δύναμη που κρύβει μέσα
του αυτό το Έθνος και ελπίδα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία.
Η προετοιμασία βέβαια των σπουδαίων γεγονότων συνήθως παραμένει στην αφάνεια, ενώ
αποτελεί σπουδαίο παράγοντα της επιτυχίας. Ιδιαίτερα η επιτυχία του αγώνα το Χειμώνα του
1940 σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην προετοιμασία όλου του Κρατικού μηχανισμού και του λα-

ού για να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο πόλεμο.
Ο πόλεμος δεν είναι αποκλειστικό έργο των
Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι υψίστη πολιτική πράξη και σ’ αυτόν συμμετέχουν Κυβέρνηση, Κρατικός Μηχανισμός και Ένοπλες Δυνάμεις και όλος
ο λαός. Απλοποιημένα είναι η περίφημη τριάδα
του Κλαούζεβιτς. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να είναι
προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν το δυσκολότερο κοινωνικό φαινόμενο, τον Πόλεμο.
Συνέχεια στη σελίδα 4
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02 Ενημέρωση
Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις εννιακόσιες
(900) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο 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 αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Να μην έχει προηγηθεί η δημοσίευση ή ανάρτηση σε έντυπο
και ηλεκτρονικό Τύπο
8. Να αναγράφονται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, οι πηγές
των άρθρων.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δημοσίευση
ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από τη συντακτική
επιτροπή.
2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων, τα κείμενα,
φωτογραφίες και άλλα σχετικά, δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
l Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ)
τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν στο τηλ. 211 4184935.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν
να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και
σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: eaasgr@gmail.com

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Ένωσης
Aποστράτων
Aξκών Στρατού
(EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης-Εκδότης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωματικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα:
210 3633797,
Γραμματεία Προέδρου: 211 4184942
Αντιπροέδρος: 211 4184937
Διευθ. Σύμβουλος: 210 3624495
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 210 3632517
e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr

Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ι.ωάννης
Αντγος ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος
Λιάκος Παναγιώτης

Δντης Σύνταξης:
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ

Αρχισυντάκτης:
Λιάκος Παναγιώτης

DTP-Eκτύπωση:
Νews Press Hold

Γράφει ο
Υπτγος ε.α.
Δεβούρος
Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος
Ε.Α.Α.Σ.

Α

ύξηση σε ποσοστό 7% θα δούν
1.682.116 συνταξιούχοι όλων των Ταμείων και ανεξαρτήτως τους είδους της σύνταξης που λαμβάνουν (γήρατος, χηρείας, αναπηρίας) Από αυτούς το 80% περίπου θα δούν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7%, ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων θα δεί αυξήσεις που θα
ξεπερνούν το 6,5% , αναλόγως του ύψους της
προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.
Για τους συνταξιούχους που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά προκύπτει πως σε ποσοστό
80% θα δούν και αυτοί αυξήσεις στις αποδοχές
τους μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (525.456 ωφελούμενοι με
μεγάλη προσωπική διαφορά) και μέσω της καταβολής της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ
(265.367 ωφελούμενοι) Παράλληλα θα δούν
σημαντική απομείωση της προσωπικής τους
διαφοράς. Η μεγάλη προσωπική διαφορά είναι
υπαρκτό πρόβλημα για μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Η ΕΑΑΣ έχει προτείνει λύση.
Για τον ακριβή χρόνο καταβολής των αυξήσεων
της τάξεως του 7% θα υπάρξει επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση μόλις διευκρινιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις θα έχουν αναδρομική ισχύ ξεκινώντας
από την 1/1/2023.
Οι αυξήσεις θα εφαρμοστούν τόσο στο εθνικό
όσο και στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης:
Η αύξηση της εθνικής σύνταξης θα ΄΄ συμπαρασύρει΄΄ μια σειρά από μεγέθη το οποία είναι ΄΄δεμένα΄΄ με την Εθνική Σύνταξη΄΄ το πλαφόν των
κυρίων συντάξεων, τα κατώτατα όρια των συντάξεων λόγω θανάτου, αλλά και το επίδομα
ανασφάλιστων υπερηλίκων, όλα αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω.
Μας στείλαν τα μαντάτα που αφορούν έξτρα
φόρο που έχει ετοιμάσει η Εφορία για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ποσά για την περίοδο 2015-2020.
Οι παραπάνω φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις
προκειμένου να εμφανίσουν τα συγκεκριμένα
εισοδήματα και να εκδοθεί το νέο εκκαθαριστικό με το φόρο που θα πρέπει να πληρώσουν. Η
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι εως
τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ενώ ο φόρος που θα
βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2023. Υπογραμμίζεται ότι
οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα μετά από
αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές
από το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από
τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά
ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών σε 2 εως
48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια
ρύθμιση.
Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν. Ωστόσο εάν τα
αναδρομικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015
κι εφεξής., η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2022 και ποσά
προ συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδι-

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
κό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσης σας πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.
Έχω επισημάνει πολλές φορές και θα το γράψω
μια ακόμη, ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) των ν. 3863/2010 και 3865/2010
που έχει κριθεί αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Φεβ
του 2017, Δεν καταργείται προς το παρόν. Είναι
γνωστό επίσης ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής της, αναδρομικά για 23 μήνες (Φεβ 2017
έως Δεκ 2018) από την Κυβέρνηση.
Σας είχα ενημερώσει από την στήλη αυτή ότι μετά από πολλές γενόμενες προσπάθειες του
ΜΤΣ και της ΕΑΑΣ αναμενόταν μέχρι τέλος Ιουλίου 2022, να έχει ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο
του ΥΠΕΘΑ, στο οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται τα παρακάτω σοβαρά θέματα που
αφορούν τους απόστρατους:
Η κατάργηση της συνδρομής των εν αποστρατεία στρατιωτικών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών
(Τροποποίηση του ν. 4361/2026).
Η Διακοπή της κράτησης του ν. 4093/2012, στα
μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) των
Ε.Δ
Η πρόταση νόμου με εισηγητική έκθεση του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού για δυνατότητα χορήγησης ενός (1) επιπλέον μερίσματος στους
μερισματούχους του Ταμείου.
Η πρόταση του ΜΤΣ εναρμόνισης της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του ν.4472/2017
(Νέο Ειδικό Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων). Μέρισμα Ταξίαρχου – Αρχιλοχία.
Η Ψήφιση του νομοσχεδίου πήρε 1η παράταση
και αναμενόταν να υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο,
παρά την δέσμευση του Υπουργού Άμυνας κατά
την επίσκεψη του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ένωσης στο ΥΠΕΘΑ, την
Δευτέρα 27 Δεκ 2021, ότι το νομοσχέδιο θα έχει
ψηφιστεί μέχρι τέλος Μαρτίου 2022.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου πήρε και 2η παράταση, δεν ψηφίστηκε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου,
αναμενόταν να ψηφιστεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους και δυστυχώς, για μια ακόμη φορά ΔΕΝ ψηφίστηκε!
Είναι γεγονός ότι ο κ. Υπουργός και οι στενοί συνεργάτες του, υπό το βάρος των υψηλών και
δύσκολων καθηκόντων που έχουν και λόγω
του καθημερινού φόρτου εργασίας, δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν τον χρονικό πίνακα
ενεργειών, που οι ίδιοι κάθε φορά καθόριζαν
αλλά παράλληλα δεν καταδέχονται να μας ενημερώσουν για το σοβαρότατο αυτό θέμα.
Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας ήταν απλά
΄΄στάχτη στα μάτια΄΄ στην μεγάλη κοινωνική
ομάδα των αποστράτων, η αναφερόμενη δέσμευση σας και δεν θα έχουμε σύντομα, μετρήσιμα και θετικά αποτελέσματα. Υπογραμμίζεται ότι το υπόψιν νομοσχέδιο δεν θα έχει ψηφιστεί μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου και
το ΜΤΣ ΔΕΝ θα έχει την δυνατότητα να δώσει
στους μερισματούχους του ένα (1) επιπλέον μέρισμα τον Δεκ 2022, σε αντίθεση με τα άλλα
δύο (2) Μετοχικά Ταμεία.
Επίσης η Ένωση Αποστράτων Αξκων Στρατού
(ΕΑΑΣ) διαχρονικά διεκδικεί την δίκαιη αναλογική κατανομή των προερχομένων από τα εξοπλιστικά προγράμματα, πόρων ύψους 4% υπερ

των Μετοχικών Ταμείων (Μ.Τ). Επί του σημαντικού αυτού θέματος για τους συναδέλφους,
έχουν γίνει βήματα και υπάρχουν εξελίξεις.
Σύντομα θα σας ενημερώσω για τις σημαντικές
πτυχές του θέματος δεν είμαι όμως ιδιαίτερα αισιόδοξος.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και να
αξιολογούμε τα γεγονότα και τις καταστάσεις,
όπως ακριβώς είναι και όχι όπως θα θέλαμε
εμείς να είναι. Σε επίπεδο εφαρμοσμένης στρατηγικής και έμπρακτης διπλωματίας, δεν πρέπει
να παραβιάζεται ο βασικός κανόνας της εμμονής στην επιτυχία του ΑΝΣΚ με τις μικρότερες
δυνατές απώλειες σε συνδυασμό με την εξασφάλιση συνενώσεων και στρατηγικών συμμαχιών με τους περισσότερους, αν όχι με όλους
τους συνεμπλεκόμενους φορείς.
Η παραβίαση των παραπάνω κανόνων και μεθόδων ορθολογικής προσέγγισης αποτελεί
ασφαλή μέθοδο ακριβώς για την ανατροπή της
επιτυχίας του ΑΝΣΚ και την δικαίωση των ΄΄κακώς κειμένων΄΄ όπως άλλωστε γίνεται στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες
Οι αξιοπρεπείς και έντιμες ελληνικές οικογένειες συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια έχουν
πληγεί οικονομικά με αποτέλεσμα από την μια
μεριά να έχει συρρικνωθεί σημαντικά το μηνιαίο
εισόδημα τους και από την άλλη να καλούνται
να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των Μεγάλων Αγορών (super market) και
των υγρών καυσίμων, σκηνικό που δημιουργεί
κίνδυνο φτωχοποίησης τους, με ταυτόχρονη
αύξηση της οικονομικής ανισότητας μεταξύ των
πολιτών.
Την 26 Οκτ 2022 ο γράφων και ο Δνων Σύμβουλος της Ένωσης, Ανχης ε.α Χρήστος Χρηστίδης
επισκεφθήκαμε τον Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης , Βουλευτή
Αχαΐας κ. Φωτήλα Ιάσωνα, προκειμένου να τον
ενημερώσουμε σχετικά με τις προτάσεις μας για
τον υπο κατάθεση Σχ. Νόμου του Υπ Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπάρχει στο παρόν φύλο της εφημερίδας αναλυτική ενημέρωση.
Σχόλιο συναδέλφου και συμμαθητή μου, στην
ανακοίνωση που ανάρτησα, για το θέμα σε Μέσο κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), αναφέρει:
΄΄Γιάννη ευχαριστούμε την ΕΑΑΣ για τον αγώνα
που κάνει για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων μας !!! ΟΛΟΙ εκφράζουν υποκριτικά κατανόηση και συμπάθεια, αλλά επι της ουσίας
ΟΥΔΕΝ Αποτέλεσμα να υφιστάμεθα διαρκή κοροϊδία, η οποία έχει επίπτωση στο βιοτικό μας
επίπεδο αλλά ακόμη χειρότερα και στο ηθικό
των εν ενεργεία στελεχών΄΄.
Ο παραπάνω σχολιασμός αποτυπώνει γλαφυρά
την ζοφερή πραγματικότητα!
Όμως οι ταλαιπωρημένοι σωματικά και ψυχικά
συνταξιούχοι (απόστρατοι και μη), έχουν Αξιοπρέπεια. Δεν εκλιπαρούν, ΔΕΝ είναι επαίτες.
Κύριε Υπουργέ Άμυνας και κύριοι αρμόδιοι και
υπεύθυνοι της Κυβέρνησης, κρατήστε επιτέλους τις υποσχέσεις σας και δικαιώστε τους ανθρώπους που έχουν εργαστεί μια ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΖΩΗ και έχουν θεμελιώσει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ΖΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
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ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Α.Α.Σ. 19η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Η εκλογική διαδικασία είναι η μόνη πηγή νομιμοποίησης της διοίκησης κάθε συλλογικού οργάνου. Η Ε.Α.Α.Σ. προκηρύσσει, όπως προβλέπει το καταστατικό της, εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και
καλεί όλα τα μέλη της να ψηφίσουν αλλά και να
συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο της προεκλογικής περιόδου. Η συμμετοχή δυναμώνει
την Ε.Α.Α.Σ. Το ενδιαφέρον των μελών μας
ισχυροποιεί τη θέση μας απέναντι σε κάθε αρχή
του τόπου, όποτε η Ένωση καλείται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των αποστράτων Αξιωματικών και να επικοινωνήσει τις απόψεις της.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την Ανάδειξη
Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ε.Α.Α.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) κατά την Συνεδρίαση της 19ης Οκτ . 2022 , αφού έλαβε υπ’ όψη :
α. Το ν.δ.1171/1972 (Α’ 82),με τις τροποποιήσεις
β. Την υπ’ αριθμ. Φ.950/22/210497/Σ.3417/2
Οκτ.1991 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
στην εκλογή μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. και την
αμοιβή αυτών (Β’ 838),και τις τροποποιήσεις της
γ. Την υπ’ αριθ. Φ.959.4/6/125989/Σ.1851 /15
Μαΐου 2020 την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας « Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού » σύμφωνα με την οποία η θητεία του
σημερινού ΔΣ λήγει στις 21-05-2023 .
Αποφάσισε Ομόφωνα
Την προκήρυξη εκλογών την 19η Νοε 2022
και τη διεξαγωγή τους την 19η Φεβ 2023 ,
ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00 για την
ανάδειξη του νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση αναλύεται παρακάτω:
α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού
Ξηράς
β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
γ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τέως Χωροφυλακή
δ. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα
ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα
στ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό
Ξηράς από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα
Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη
αποκλειομένης της επανεκλογής των.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την
πλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. έχουν όλοι οι ε.α.
Αξιωματικοί (Στρατού και τέως Χωροφυλακής)
καθώς και οι ορφανικές τους οικογένειες οι
οποίοι είναι υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72, διαθέτουν
Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως και διαμένουν
μόνιμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως και αυ-

τοπροσώπως από τους υποψηφίους, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως από την ημερομηνία προκηρύξεως των εκλογών και μέχρι
τις 12:00 της 24ης, Ιανουαρίου 2023, κάθε Τρίτη
και Πέμπτη εκάστης εβδομάδος από 10:00 έως
και 13:00.
Θα εσωκλείονται σε φάκελο επί του οποίου θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η ένδειξη Υποβολή Υποψηφιότητας και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Το συνημμένο υπόδειγμα «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020» το οποίο θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους τόσο από την Γραμματεία της Ενώσεως
καθημερινά από 10:00 έως και 13:00 όσο και
από την ιστοσελίδα της www.eaas.gr
β. Για τους Υποψηφίους Αποστράτους Αξιωματικούς του Στρατού φωτοαντίγραφο του Δελτίου
Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ
γ. Για τους Υποψηφίους Αποστράτους Αξιωματικούς της τέως Χωροφυλακής θα πρέπει να συνοδεύεται πέραν του φωτοαντιγράφου του
Δελτίου Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ. και από Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου στο οποίο να φαίνεται
ότι κατετάγησαν στην τέως Χωροφυλακή, προ
της εντάξεώς τους στην ΕΛ.ΑΣ
Στους υποψηφίους, τους προερχομένους από
τις ορφανικές οικογένειες, δεν επιτρέπεται η
υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των
Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ενώσεως.
Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την
υποψηφιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.
Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική και
πέραν αυτής οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από
το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 25η Ιαν 2023, θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενώσεως και
των Παραρτημάτων της και θα κοινοποιηθεί ευρέως με κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δημοσιευθεί το
βιογραφικό τους στην Εθνική Ηχώ των τευχών,
είτε Ιανουαρίου, είτε Φεβρουαρίου 2023 και
στην ιστοσελίδα της Ενώσεως, θα πρέπει να
στείλουν πρόσφατη φωτογραφία τους και σχετικό κείμενο μέχρι 250 λέξεις και μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2023 απαρέγκλιτα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία είναι μυστική και το δικαίωμα του
εκλέγειν έχουν όλα τα υποχρεωτικώς και προαιρετικώς εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη της
Ε.Α.Α.Σ, καθώς και οι ορφανικές τους οικογένειες τα οποία διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της
Ενώσεως ή Επιτίμου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα εκλογικά
τμήματα την αυτή ημέρα και ώρες.
Οι εκλογές διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπή υποβοηθούμενη
από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές και
με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ..
Τα μέλη των παραπάνω Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται δια κληρώσεως μεταξύ των μελών της Ενώσεως, προτεινομένων από τους

Συνδέσμους Αποστράτων Αξιωματικών των τάξεων της Σ.Σ.Ε. (Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) και του Σ.Α.Α.Υ.Σ. (Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Στρατού).
Στα Μέλη των Εφορευτικών επιτροπών θα καταβληθεί αποζημίωση (50,00Ευρώ) .
Η υποβολή υποψηφιότητας για οποιαδήποτε θέση στο ΔΣ καθώς και η μη κατοχή Δελτίου Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. αποκλείει την συμμετοχή
από τις παραπάνω επιτροπές.
Πέραν των προταθέντων της παρ. (3) οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α.Σ. δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία ως
μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής απ’ ευθείας
στην Ε.Α.Α.Σ. ή στο Παράρτημα, το οποίο ανήκει, από της προκηρύξεως των εκλογών (19 Νοε
2022) μέχρι την 16η Ιαν 2023 και να συμπεριληφθεί στην κλήρωση που θα διεξαχθεί.
Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του Παραρτήματος στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο πλησιέστερο Εκλογικό τμήμα
της περιοχής που βρίσκονται την ημέρα των
εκλογών εκτός των εγγεγραμμένων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα ψηφίσουν υποχρεωτικά στο εκλογικό τμήμα που ανήκουν εκ της κατανομής που θα γίνει με βάση των
Ταχυδρομικό τους Κώδικα.

Από την ημερομηνία ανακηρύξεως των υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την
12η Φεβ 2023, οι υποψήφιοι δύνανται, να επισκέπτονται τα Παραρτήματα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υποψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο
(Τ.Σ.) του Παραρτήματος, για την ακριβή ώρα
επίσκεψης.
Τα Παραρτήματα θα πρέπει να αναρτούν σχετική
ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους
για την επίσκεψη και να την κοινοποιούν στα
ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουν.
Κατά την παρουσία του υποψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον ένα
μέλος του Τ.Σ.
Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων
δύνανται να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την
Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ. ή από την ιστοσελίδα
της www.eaas.gr
Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη μας να
συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές ώστε η φωνή μας να δυναμώσει και να κάνουμε πράξη τα
όσα προτίθεστε να αναθέσετε στο επόμενο ΔΣ
της Ενώσεως.
Εκ του ΔΣ/ Ε.Α.Α.Σ.
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Η Επικοινωνιακή Θεολογία των ηγετών του
1940 μέσα από τα ιστορικά διαγγέλματά τους
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Γράφει ο
Κωνσταντίνος
Χασόγιας,
Θεολόγος
του Ε.Κ.Π.Α.,
Ο πρωθυπουργός Ιω. Μεταξάς τόνιζε στο διάγγελμά
του τα εξής:
«Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον,
αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα
παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.» Ο
Τερζάκης στο βιβλίο του «Η Ελληνική Εποποιία
του 1940-1941», περιγράφει τις ιστορικές στιγμές
στο υπουργικό συμβούλιο την 28η Οκτωβρίου
1940 όπου ενώπιον του Βασιλέως και του Διαδόχου, ο Μεταξάς ανέφερε τα ακόλουθα:
«Αυτή είναι κύριοι συνάδελφοι, η όλη εξέλιξις
της πολιτικής μας. Τώρα εφόσον πρόκειται να ζητήσω τας υπογραφάς σας εις το Διάταγμα της επιστρατεύσεως, σας δηλώ απεριφράστως ότι, οιοσδήποτε εξ υμών έχει τυχόν αντίρρησιν ή επιφύλλαξιν, μπορεί να διατυπώσει ελευθέρως ή αν διαφωνεί να υποβάλη την παραίτησιν του. Η συγκίνηση ήταν βαθειά. Πήρε ο Μεταξάς τα έτοιμα διατάγματα: -Θέτω προς υπογραφήν τα διατάγματα ταύτα και υπογράφω πρώτος. Έκανε το σημείο του
Σταυρού, υπέγραψε το διάταγμα της γενικής επιστρατεύσεως. –Ο Θεός σώζοι την Ελλάδα, είπε.»
Ο Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος στην
Ημερησία Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940
υπογράμμιζε : «Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και η Εθνική
Κυβέρνησις μου ενεπιστεύθησαν την αρχηγίαν του Στρατού. Αναλαμβάνων αυτήν, καλώ
τους Αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού

Αρχιστράτηγος Αλ. Παπάγος

Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς
την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν
αυταπάρνησιν και σταθερότητα.… Μήν αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν με την
βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας
ευχάς του Έθνους. Έλληνες Αξιωματικοί και
οπλίται φανήτε ήρωες!»
Παράλληλα με την Ηγεσία της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος στο μήνυμα του
προς τους πιστούς θέλοντας να τονώσει το φρόνημά λαού και στρατού έγραφε:
«Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο πρόεδρος της
εθνικής ημών κυβερνήσεως καλούν ημάς
πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα. Η Εκκλησία
ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού θα σπεύσουν εν μιά ψυχή και
καρδιά ν΄ αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών
και της Ελευθερίας και τιμής και θα συνεχί-

σουν ούτω την απ΄ αιώνων πολλών αδιάκοπον
σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα
προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την
άσχημον ζωήν της δουλείας..».
Επίσης οι ευλαβείς στρατιώτες και Αξιωματικοί έβλεπαν στο μέτωπο την Υπεραγία Θεοτόκο να
στέκεται στο πλευρό τους, προστατεύοντας τους
ως στοργική μητέρα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Ανθυπασπιστή Νικόλαου Γκάτζαρου, ο
οποίος σε αναφορά του έγραφε ότι είδε τη Θεοτόκο και η ίδια του τόνισε ότι ο Ελληνικός Στρατός θα
νικούσε, ενώ χάρη στη συμβουλή της Παναγίας,

γλίτωσε ο ίδιος και η διμοιρία του από ιταλικό ναρκοπέδιο.
Το θρυλικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων αρχικά κατά
των Ιταλών εισβολέων και έπειτα κατά των Γερμανών διήρκησε επτά ολόκληρους μήνες δοξάζοντας για άλλη μία φορά την πατρίδα μας σε συμμάχους και εχθρούς. Διέλυσε το μύθο, για το αήττητο του Άξονα, ενώ αποκάλυψε την τρωτότητα του.
Αναντίρρητα η ηρωική γενιά του 1940 με τις αξίες,
τα ιδανικά και κυρίως την πίστη στον Τριαδικό Θεό
βίωσε ένα θαύμα, που άλλαξε τον ρουν της Ιστορίας του κόσμου.

Χαιρετισμός του Προέδρου στην επετειακή εκδήλωση
της Ε.Α.Α.Σ., Πολεμικό Μουσείο 26 Οκτωβρίου 2022
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Γράφει ο
Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αυτό ακριβώς έγινε το
’40. Η προετοιμασία ήταν
πολυεπίπεδη.
Πρωτίστως μια κοινωνία που ζούσε χωρισμένη κάτω από την επήρεια του εθνικού διχασμού και υπό δικτατορικό καθεστώς ενώθηκε
και λειτούργησε σαν ένα.
Προεπιστρατεύθηκαν μεραρχίες και δεν το
πληροφορήθηκε ο εχθρός. Ήχησαν οι σειρήνες
και δεν πανικοβλήθηκε ούτε ένας.
Κηρύχθηκε επιστράτευση και όλοι ήξεραν τι
έπρεπε να πράξουν.
Ο Τύπος “δεν έδωσε μόνο την πένα του, αλλά και την ψυχή του”, όπως του ζητήθηκε από

τον Ιωάννη Μεταξά.
Οι άνθρωποι της Τέχνης έδωσαν θάρρος
στο λαό και τους στρατιώτες και διακωμώδησαν
τον εχθρό.
Οι πολίτες κάθε γειτονιάς ήταν οργανωμένοι και ήξεραν τα καθήκοντα που τους είχαν
ανατεθεί.
Οι γυναίκες σε όλη τη χώρα ανέλαβαν έργα
διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, πλέξιμο μάλλινων, κουβάλημα εφοδίων, υγειονομική υποστήριξη, μέχρι και γράψιμο επιστολικών δελταρίων.
Οι μάνες άντεχαν τις απώλειες και το κλάμα
τους δεν γινόταν αντιπολεμική κραυγή.
Οι προμήθειες πολεμικού υλικού, οι κατασκευές οχυρωματικών έργων, οι ασκήσεις ετοιμότητας, οι οργανωτικές αλλαγές του στρατεύματος απέδωσαν την κρίσιμη στιγμή.
Τα στρατιωτικά τμήματα περπάτησαν μέρες
από τα οδικά ή τα σιδηροδρομικά τέρματα προς
τους τελικούς χώρους αναπτύξεως, επιδει-

κνύοντας καρτερία και μπήκαν στον αγώνα με
ενθουσιασμό.
Οι στρατιώτες μπορούσαν να βλέπουν την
Παναγία να τους οδηγεί.
Αντιμετωπίζοντας εδώ και 10ετίες τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα της Τουρκίας
ας αντλήσουμε από τους προγόνους μας του ’40
πίστη στο Έθνος μας και ελπίδα από τις δυνατότητές μας. Ας προετοιμαστούμε ανάλογα, καθότι ο εχθρός είναι προ των πυλών. Και η προετοιμασία είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και ευθύνη
ατομική.
Η Κυβέρνηση πρέπει:
l να εκπονήσει πολεμικά σχέδια για όλο τον
κρατικό μηχανισμό και όχι απλά για το Στρατό,
l να οργανώσει την παιδεία ώστε τα ελληνόπουλα να νιώθουν και να μπορούν να πράξουν
το ορθό στη δύσκολη στιγμή,
l να εκπαιδεύσει το λαό για τη μαζική συμμετοχή του στην πολεμική προσπάθεια,

l να βελτιώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να εκπαιδεύσει την Εφεδρεία του και να αυξήσει τη λειτουργικότητα των μέσων του, παράλληλα με την
προμήθεια και αξιοποίηση των νέων οπλικών
συστημάτων.
Ο καθένας μας ας μην σκέφτεται μόνο “τι
κάνει το Κράτος γι’ αυτόν, αλλά τι κάνει αυτός
για την Πατρίδα του”.
Και γι’ αυτούς που λοιδορούν τα ιστορικά
συμπεράσματα και ισχυρίζονται ότι όλα αυτά
δεν χρειάζονται σήμερα που “οι πόλεμοι γίνονται με κουμπιά” και που ξεχνούν την Κύπρο, τη
Γιουγκοσλαβία, το Κόσοβο, τη Γεωργία, το Ιράκ,
τη Συρία, την Αρμενία, όλη τη γειτονία μας εδώ
και 40 χρόνια, τους λέμε: “δείτε την Ουκρανία”.
Με αυτά τα λίγα λόγια χαιρετώ την εκδήλωσή μας και ας απολαύσουμε το πρόγραμμα που
προετοιμάσαμε.

Οκτώβριος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Ενημέρωση 05

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Δ.Σ /Ε.Α.Α.Σ. ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ
Του Αντ/γου ε.α. Κωνσταντίνου
Σκαρμαλιωράκη, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ

Τ

ην Δευτέρα 24 Οκτ 2022 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. επισκέφθηκε το Στρατιωτικό μας
Νοσοκομείο αποδεχόμενο την πρόσκληση του Δκτού του 401 ΓΣΝΑ σε
υλοποίηση των οδηγιών του κ Α/ΓΕΣ Αντγου Χαράλαμπου Λαλούση για τη
μέριμνα της οικογενείας των αποστράτων σε θέματα υγείας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής, ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α.
Ιωάννης Δεβούρος και τα Μέλη Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης και
Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Σοφία Παπαδάτου. Ο Δκτής του 401 ΓΣΝΑ Υπτγος Δημήτριος
Κασίμος, υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α.Σ. στο γραφείο του. Είναι η
δεύτερη επίσκεψη του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ στο 401 ΓΣΝΑ με την ίδια διοίκηση.
Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τον Δκτή και τον Δντη Διεύθυνσης οργάνωσης και εκπαίδευσης Γενικό Αρχίατρο (ΥΙ) Ελευθέριο Χουλιαρά με τη συμμετοχή του Υπδντού Ταξχου
Κων/νου Λιασκώνη. Ακολούθησε ξενάγηση σε χώρους του Νοσοκομείου.
Η ενημέρωση περιέλαβε το Όραμα της Δκσεως, τη νοσηλευτική κίνηση (στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις των δικαιούχων
εν ενεργεία Στρατιωτικών και Αστυνομικών, εν αποστρατεία Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Μελών Οικογενειών αυτών καθώς και Λοιπών Δικαιούχων και Ιδιωτών στα εξωτερικά ιατρεία, το τμήμα των επειγόντων περιστατικών και τη νοσηλεία), τις επιχειρησιακές- υγειονομικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.
Συζητήθηκαν θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη της
Ε.Α.Α.Σ και απαντήθηκαν ερωτήματα που τέθηκαν.
Αναφέρθηκε ότι στην επιδημία του Covid-19 το Νοσοκομείο τηρεί τις οδηγίες –
πρωτόκολλα της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας. Διέθεσε υγειονομικό προσωπικό στα εμβολιαστικά κέντρα συνδράμοντας στη μάχη
για την αντιμετώπιση της επιδημίας με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των
τακτικών χειρουργείων. Μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των επισκέψεων στα
εξωτερικά ιατρεία. Το ποσοστό των νοσηλευομένων εν αποστρατεία συναδέλφων
Σ.Ξ. για το έτος 2022 μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 10%, του συνόλου των Νοσηλευομένων και των δικαιούχων (μέλη οικογενειών ) στο 25%.
Διευκρινίστηκε ότι την κατηγορία των Ιδιωτών ανήκουν και οι συγγενείς των ανωτέρω, που δεν έχουν α’ βαθμό συγγενείας (π.χ. πεθερικά, γαμπροί, νύφες κλπ).
Επισημάνθηκε ότι δεν έχουν νοσηλευθεί μετανάστες.
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα Ηλεκτρονικά ραντεβού που εφαρμόζεται στο
401 ΓΣΝΑ από 1η Σεπτεμβρίου 2021. Αναλύθηκε η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού
ραντεβού που είναι ο σεβασμός του έργου του ιατρικού προσωπικού και η αξιοπρέπεια του πάσχοντα συναδέλφου, ο τρόπος με τον οποίον έχουν καθοριστεί ο
χρόνος ιατρικής εξέτασης, ο αριθμός /ποσοστό των δικαιούχων ανά κατηγορία
και ειδικότητα. Διευκρινίστηκε ότι με την αξιοποίηση των στοιχείων της τελευταίας τετραετίας που διαθέτει η Διεύθυνση πληροφορικής του ΓΕΣ για τη κίνηση του
ιατρείου της κάθε ειδικότητας έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα ποσοστά ανά ειδικότητα για όλους τους δικαιούχους και για την οικογένεια των αποστράτων. Τονίσθηκε η σημασία του παραδεκτού χρόνου αναμονής (μέγιστος χρόνος έξη εβδομάδες) για τα χρόνια περιστατικά. Σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση ο χρόνος
αναμονής είναι έξη (6) εβδομάδες. Γίνεται προσπάθεια να μειωθεί. Έχει παρατηρηθεί ότι χρήστες της υπηρεσίας των εξωτερικών ιατρείων δεν προσέρχονται στο
καθορισμένο ραντεβού στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα τη δέσμευση χρόνου και
αποκλεισμό άλλων συναδέλφων. Ενδεικτικά σε απόλυτο αριθμό χρηστών είναι
καθημερινά 40-50 περιστατικά.
Η καλή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και η απουσία μεγάλης αναμονής
εξεταζομένων στο χώρο των ιατρείων είναι εμφανής. Δόθηκε έμφαση στη συμβολή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με την Δνσα Ταξιάρχο Μαρία Μήτσιου να οργανώνει και να καθοδηγεί το νοσηλευτικό προσωπικό και για τα εξωτερικά ιατρεία
της προισταμένης Σχης (ΥΝ) Αλεξάνδρας Ασλανίδου και Σχης (ΥΝ) Βασως Μαραγκού.
Διευκρινίστηκε ότι το ΕΚΑΒ μεταφέρει στο τμήμα επειγόντων (ΤΕΠ) του 401
ΓΣΝΑ, ΜΟΝΟΝ εν ενεργεία προσωπικό του Στρατού Ξηρά και της Ελληνικής
Αστυνομίας . Ενδιαφέρον στοιχείο της παροχής υπηρεσιών του 401 ΓΣΝΑ σε επείγοντα περιστατικά είναι ότι ποσοστιαία ο αριθμός των των συνταξιούχων και των
δικαιούχων (μέλη οικογενειών) που εξετάζονται στο ΤΕΠ είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία, και ότι ο αριθμός των επισκέψεων των εν ενεργεία Αστυνομικών στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών
είναι σημαντικά μεγαλύτερος από όσους εξετάζονται στα ΕΙ και υπολείπεται ελάχιστα των ενεργεία Στρατιωτικών για το συγκεκριμένο τμήμα .
Οι απόστρατοι και τα μέλη των οικογενειών τους νοσηλεύονται στη Νοσηλευτική Μονάδα του 5Β.
Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το Κύριο κσι Μοναδικό Νοσοκομείο για τα εν ενεργεία
στελέχη του Στρατού Ξηράς είναι το 401 ΓΣΝΑ στην Αθήνα και το 424 ΓΣΝΕ στη
Θεσσαλονίκη καθώς αυτά δεν έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής νοσοκομείου, ενώ για τους αποστράτους και τα μέλη των οικογενειών τους για την

Αθήνα υπάρχει η επιλογή του 417 ΝΙΜΤΣ.
Προκλήσεις που το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει είναι:
Ο μικρός ετήσιος Π/Υ, ο οποίος δεν καλύπτει το αναλαμβανόμενο έργο. Σήμερα
απαιτείται σταθερή χρηματοδότηση για τη συντήρηση των ηλεκτρο-υγειονομικών
(H/Y) οργάνων και των εγκαταστάσεων.. Την παρούσα χρονική στιγμή θα ήταν σημαντικό να υπάρχει αναλογική οικονομική συνδρομή του Υπουργείο Προστασίας
Πολίτης στη συντήρηση των H/Y για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 401 ΓΣΝΑ
στο προσωπικό της ΕΛΑΣ.
Η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό ιδιαίτερα σε μικρούς
βαθμούς. Η υποστελέχωση του ιατρικού προσωπικού επιτείνεται με την παραίτηση νεαρών στρατιωτικών ιατρών λόγω έλλειψης κινήτρων διοικητικών και οικονομικών, όπως ενδεικτικά ο χρόνος διοικήσεως, η μη αποζημίωση των εφημεριών με αντιστοιχία αυτών των ιατρών του ΕΣΥ. Η υποστελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού οφείλεται και στη μετάταξη νέων νοσηλευτών στο ιατρικό –
οδοντιατρικό, μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από τις αντίστοιχες σχολές.

Επιτευχθείσες Βελτιώσεις
Στις πολύ μεγάλες βελτιώσεις του νοσοκομείου είναι η δημιουργία του νέου Τμήματος Ακτινοθεραπείας, με δωρεά 5εκατ ευρώ του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι η αιχμή του δόρατος του Νοσοκομείου τόσο
στην κοινωνική προσφορά των ΕΔ όσο και σε υψηλή τεχνολογία με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα του, που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο.
Η εφαρμογή και η τήρηση των ηλεκτρονικών ραντεβού έχει δώσει εικόνα ευταξίας στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων.
Η αναδιοργάνωση χωροταξικά των κλινικών με τη δημιουργία Νοσηλευτικών Μονάδων ανά τομέα (παθολογικό, χειρουργικό) με την λειτουργία μέσα σε αυτές
τμημάτων αντιστοίχων ειδικοτήτων.
Η βελτίωση της ξενοδοχειακής υποδομής με τη μετατροπή όλων των 6κλινων θαλάμων σε 4κλινους.για τη καλύτερη ιατρονοσηλευτική φροντίδα των ασθενών.
Η εφαρμογή στην λειτουργία των τακτικών χειρουργείων της «Ημέρας του Χειρουργού», για καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατι-

κών και αξιοποίηση της χειρουργικής ικανότητας όλων των χειρουργών.
Η δημιουργία της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, για την χορήγηση σε ένα
τμήμα των χημειοθεραπειών, ανοσοθεραπειών και την ευπρεπή νοσηλεία των
ογκολογικών , αιματολογικών, νευρολογικών, ρευματολογικών, γαστρεντερολογικών περιστατικών.
Η δημιουργία της Ομάδας αντιμετώπισης Ελκών-Κατακλίσεων αποτελούμενη
από εξειδικευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό, πλαστικό χειρουργό, διαιτολόγο και
της Ομάδας ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων προσέθεσε στο Νοσοκομείο
στοιχεία σύγχρονης λειτουργίας του και σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων
υγειονομικών υπηρεσιών.
Η αποτύπωση του αρχιτεκτονικού σχεδίου του Νοσοκομείου, που θα συμβάλλει
στη σωστή συντήρηση των κτηριακών υποδομών.
Ο Δκτης του Νοσοκομείου πρότεινε την καθιέρωση σε τακτική βάση εξαμηνιαία
ή ετήσιας, συνάντησης/ενημέρωσης, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με την
Ε.Α.Α.Σ. και σε συνεργασία με το Νοσοκομείο να δρομολογηθούν διαδικασίες
αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών. Τονίστηκε η σημασία της επίλυσης
τυχόν προβλημάτων στο επίπεδο του Νοσοκομείου με την άμεση επικοινωνία με
στελέχη της Διοίκησης του Νοσοκομείου και η αρχή της μη διάκρισης καθώς «ο
Θεός γυμνούς μας φέρνει και γυμνούς μας παίρνει».
Μετά την ενημέρωση ο Δκτής του 401 ΓΣΝΑ επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον
Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ.
Επίσκεψη Χώρων
Ο Δκτής του 401 ΓΣΝΑ μας ξενάγησε στους χώρους του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα:
τη Γραμματεία Μέριμνας Αποστράτων και Μελών, στον 1ο Όροφο των Εξωτερικών Ιατρείων όπου διαπιστώσαμε την καλή λειτουργία της. Διευκρινίστηκε ότι το
διατιθέμενο προσωπικό εξυπηρετεί και εν ενεργεία στελέχη του ΣΞ. . Στο ισόγειο
λειτουργεί το γραφείο για την εξυπηρέτηση εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικούς. Σε άλλο χώρο στο Ισόγειο, λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο το γραφείο
για τους Οπλίτες.
τα Εξωτερικά Ιατρεία,
το Τμήμα Ακτινοθεραπειών, όπου εντυπωσιαστήκαμε βλέποντας το νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα, το εξειδικευμένο προσωπικό και τους ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας στην Νοσηλευτική Μονάδα του 3Β ι
το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εξαιρετικό, οργανωμένο με σύγχρονα μηχανήματα και ειδικές κλίνες/φορεία. Διευκρινίστηκε ότι ο χρόνος αναμονής καθορίζεται από την κρισιμότητα του περιστατικού και όχι από το χρόνο άφιξης στο χώρο και η βαρύτητα των επειγόντων περιστατικών κατηγοριοποιείται, με συγκεκριμένα χρώματα:
Κόκκινο = κατεπείγουσα αντιμετώπιση
Πορτοκαλί = επείγουσα αντιμετώπιση
Κίτρινο = αναμενόμενος χρόνος αναμονής 1 ώρα
Πράσινο = αναμενόμενος χρόνος αναμονής 2 ώρες και
Μπλέ = αναμενόμενος χρόνος αναμονής 4 ώρες
Διαπιστώσαμε την βούληση της Διοίκησης του νοσοκομείου για την ισότιμη αντιμετώπιση των ε.α στελεχών από το προσωπικό του Νοσοκομείου,, την βελτίωση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, την απόκτηση υπερσύγχρονων μηχανημάτων, την αισθητή βελτίωση των εγκαταστάσεων και την ιδιαίτερη
καθαριότητα σε όλους τους χώρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δκτης και ο Υπδντης του Νοσοκομείου, είναι τέκνα των
αποβιωσάντων συναδέλφων ταξχου εα (ΠΖ) Γεωργίου Κασίμου και Υπτγου εα
(ΠΖ) Αθανασίου Λιασκώνη, τάξεως ΣΣΕ 1950 με τα στοιχεία του ανθρωπισμού,
αλληλεγγύης που τους διακρίνουν να οφείλονται στις αρχές και αξίες με τις οποίες έχουν ενστερνισθεί από το πατρικό πρότυπο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Δκτή του 401 ΓΣΝΑ και όλο το ευγενέστατο προσωπικό που συναντήσαμε. Είμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας
μας με το 401 ΓΣΝΑ.
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Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής , παραβρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι στις παρακάτω
εκδηλώσεις:
l Την 12η Οκτωβρίου, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της Απελευθέρωσης των Αθηνών
από τα στρατεύματα κατοχής
l Την 17η Οκτωβρίου, στην Σ.Σ.Ε. όπου πραγματοποιήθηκε ημερίδα από την ΔΙΤ/ΓΕΣ με θέμα: « Το Ιππικό στη
Νεότερη Ελληνική Ιστορία :200 έτη αγώνων και προσφοράς»
l Την 20η Οκτωβρίου, στο Μνημείο Ιερού Λόχου στο Πεδίο του Άρεως, στην Επιμνημόσυνη Δέηση για τους υπέρ
Πατρίδος πεσόντες Ιερολοχίτες.
l Την 21η Οκτωβρίου, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθω-

ρακισμένων στην Αυλώνα όπου από την ΔΙΤ/ΓΕΣ , πραγματοποιήθηκε «Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών »
l Την 16η Οκτωβρίου, ο Αντιπρόεδρος της Ενώσεως
Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος, παρέστει και κατέθεσε
στεφάνι στην Επιμνημόσυνη Δέηση για τα 78 χρόνια από
την εκτέλεση της Λέλας Καραγιάννη ,στο μνημείο της
Ηρωίδας στο χώρο μεταξύ Πολυτεχνείου και του Αρχαιολογικού Μουσείου.
l Την 23η Οκτωβρίου, ο Ανχης ε.α. Χρήστος Χρηστίδης
Διευθύνων Σύμβουλος της Ενώσεως, παραβρέθηκε και
κατέθεσε στεφάνι στην τελετή Επιμνημόσυνης Δέησης
Πεσόντων Αεροπόρων στο ομώνυμο Μνημείο της πλατείας Καραϊσκάκη, που πραγματοποιήθηκε από την
Ε.Α.Α.Α.

ΧΑΝΙA

l Την 29η Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα της,
επισκέφτηκε το Παράρτημα αντιπροσωπεία
της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.) αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Άχνη (ΤΧ) Σαμαρτζίδη Ευδόκιμο, τη Γενική Γραμματέα Άχνη
(ΕΜ) Αλεξάκη Χριστίνα και τη Αναπληρωτή
Γραμματέα Λγο (ΠΖ) Μασουράκη Ιωάννα,
προκειμένου να μας ενημερώσουν για τους
σκοπούς, το πλαίσιο, τον τρόπο λειτουργίας
της καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυ-

νάμεων στη Περιφέρεια των Χανίων.
l Την 6η Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του Παραρτήματος αποτελούμενη από 15 μέλη, μετέβη στο Ρέθυμνο, όπου τους υποδέχτηκε στη
ΛΑΦ Ρεθύμνου ο Πρόεδρος του Παραρτήμα-

ΑΡΚΑΔΙΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε.α. Κλεάνθης
Σχοινάς και μέλη του Παραρτήματος , συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις εορτασμού του
Δήμου Τριπόλεως για την
επέτειο άλωσης της Τριπολιτσάς όπως παρακάτω:
l Την 23η Σεπτεμβρίου,
στην εκδήλωση που διοργάνωσε η IV ΜΠ ΔΙΚΕ για τα 110
χρόνια από την ίδρυση της
“Πτερωτής Μεραρχίας” ( IV
ΜΠ) και τα 201 χρόνια από
την άλωση της Τριπολιτσάς.
l Την 24η Σεπτεμβρίου,

ΑΧΑΪΑ

l Την 20η Οκτωβρίου , πραγματοποιήθηκε ταβέρνα των μελών
του Παραρτήματος στη ΛΑΦ Πατρών, παρουσία του Ανώτερου
Δκτή Φρουράς Πατρών Ταξχου
Χατζηγιάννη Τρύφωνα και λοιπών προσκεκλημένων.
l Την 27η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος
ε.α. Νάκας Κωνσταντίνος, επέδωσε βραβείο με την επωνυμία
«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», στην
μαθήτρια Φαρδέλλα Μαρία, της
Γ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Πατρών , που πρώτευσε στο σχολικό

έτος 2021-2022.
Τον τιμητικό Έπαινο μαζί με το
χρηματικό βραβείο, καθιέρωσε η
ΕΑΑΣ να επιδίδεται στους άριστους μαθητές ή μαθήτριες των

l Την 27η Οκτωβρίου, ο Αντγος ε.α. Κωνσταντίνος Σκαρμαλιωράκης μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ, παραβρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι στις εκδηλώσεις της Περιφερείας Αττικής,
για την Εορτή Της Εθνικής Σημαίας - Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας.

τος Ρεθύμνου, Ταξχος ε.α. Κωνσταντάκης Αντώνιος και το μέλος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Κουριδάκης Ε. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
συλλογής μουσειακού οπλισμού και αντικειμένων του συλλέκτη – αναβιωτή κ. Καλλιγιάννη Νεκταρίου.. Παρόντες στον εκθεσιακό χώρο ήταν επίσης ο Διευθυντής του Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου Τχης (ΠΖ)
Παπαδάκης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του
Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης κ. Πετράκης
Ιωάννης και ο Διοικητής του ΤΕΘ Ρεθύμνου
Τχης (ΠΖ) Σφηναρόλης Γεώργιος. Μετά τη ξενάγηση ακολούθησε γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ρεθύμνου.

στην εκδήλωση στην θέση
Λιμποβίσι, προς τιμή του Θ.
Κολοκοτρώνη. με κατάθεση
στεφάνου. Το απόγευμα της
ίδιας ημέρας το Παράρτημα
εκπροσώπησε ο γραμματέας
στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μανώλη Δούνια,
οπλαρχηγού πορθητή της
Τριπολιτσάς.
l Την 25η Σεπτεμβρίου,
στην εκδήλωση για τα 201
χρόνια από την άλωση της
Τριπολιτσάς (δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, παρέλαση). Το βράδυ της ίδιας ημέρας σε μουσική εκδήλωση
προ τιμή του Μ. Θεοδωράκη.
l Tην 12 Οκτωβρίου και στα

Λυκείων που Αποφοίτησαν Αξιωματικοί που πολέμησαν κατά την
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το
καλοκαίρι του 1974 και είναι Νεκροί ή Αγνοούμενοι.

πλαίσια της μηνιαίας συνάντησης των μελών του Παραρτήματος, προσκλήθηκε και
μίλησε στα μέλη μας ο ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής κ.
Τσίρκας Χρήστος με θέμα
‘’Σύγχρονες ψυχικές παθήσεις- τρόποι διάγνωσης- θεραπείας’’.Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος υπήρξε
ανταπόκριση από τα μέλη με
την ομιλία να συνεχίζεται με
ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα καυτά θέματα της ψυχικής υγείας.
Στην εκδήλωση παραβρεθήκαν ο Δκτης και
Υδκτης της IV ΜΠ ΔΙΚΕ.

ΕΒΡΟΣ
(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
Την 11η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος
Αντγος ε.α. Βαϊραμίδης Βασίλειος
και μέλη του ΤΣ του Παραρτήματος,
μετά από πρόσκληση του Στγού
Δκτού XVI Μ/Κ ΜΠ Υπτγου Θεόδωρου Χατζηγεωργίου,παρέστησαν
στην τελετή εγκαινίων του Υποκαταστήματος Στρατιωτικού Φαρμακείου
Διδυμοτείχου, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε από πρόταση του Παραρτήματός μας, θα λειτουργεί στη
ΛΑΦ Διδυμοτείχου και θα καλύπτει
πλέον τις ανάγκες των ε.ε και ε.α συναδέλφων μας και των οικογενειών
τους.
Στην Τελετή παρέστησαν:
l Α/ΓΕΣ Άντγος Χαράλαμπος Λαλούσης
l Δκτής Δ΄ΣΣ Άντγος Ιωάννης Τσιόπλος
l Δκτής XVI Μ/Κ ΜΠ Υπτγος Θεόδωρος Χατζηγεωργίου
l Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος
Χατζηγιάννογλου
l Δήμαρχος Ορεστιάδος Βασίλειος
Μαυρίδης και
l Δκτές Τοπικών Σχηματισμών
Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου,
κ.κ. Δαμασκηνός.

ΔΡΑΜΑ
Την 29 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Χρήστος Μαυρίδης, συμμετείχε με μέλη
του ΤΣ στην ημέρα μνήμης για την
σφαγή κατοίκων από τους Βούλγαρους τον Σεπτέμβριο του 1941 και
κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο εκτέλεσης.
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ΗΛΕΙΑ
Την 28η Ιουλίου στον Πύργο
Ηλείας πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της
Διοίκησης της Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας
(ΣΕΤΤΗΛ) από τον Αντισυνταγματάρχη (ΤΧ) Ιωάννη Μπλούνα στον
Συνταγματάρχη (ΤΧ) Παρασκευά
Κατσιλίδη, παρουσία του Διευθυντή Τεχνικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγου
Κωνσταντίνου Καλαματιανού.
Στην εκδήλωση που ξεκίνησε με
την δοξολογία παρουσία του Σε-

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣA
(ΡΟΔΟΣ)

βασμιότατου Μητροπολίτη Ηλείας
κ.κ. Γερμανού, παρευρέθηκαν οι
στρατιωτικές και πολιτειακές αρχές του νομού εκφράζοντας τις
ευχές τους στους δύο αξιωματικούς. Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση στο χώρο του στρατοπέδου.
Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο
αντιπρόεδρος και ο γραμματέας
του παραρτήματος Ανχης ε.α.
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης και
Λγος ε.α. Τσιγκρέλης Αθανάσιος
καθώς και άλλα μέλη του τοπικού
παραρτήματος.

l Την 28η Σεπτεμβρίου, μέλη του Παραρτήματος μετά των οικογενειών τους, συμμετείχαν σε μία εξαιρετική εκδήλωση-ταβέρνα
που διοργάνωσε το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) Ρόδου. Τα μέλη
μας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να
γνωριστούν με νέα μέλη και να συνδιασκεδάσουν. Το ΤΣ του Παραρτήματος ευχαριστεί θερμά τα μέλη μας για την συμμετοχή
τους και φυσικά τον Διοικητή του ΚΕΔΑ -Ρόδου Σμήναρχο (Ι) κ. Κίμωνα Χυτήρη και το
προσωπικό της Μονάδος του για την ευγενική πρόσκληση, την υποδοχή και την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
l Την 01η Οκτωβρίου, μέλη του Παραρτήματος συμμετείχαν κατόπιν προκλήσεως,
στη θρησκευτική πανήγυρη του Ι.Ν. της
‘’Παναγίας Νικοποιού’’, στην έδρα του Στρατηγείου της 95 ΑΔΤΕ, με την συμμετοχή του
Υδκτή της ΑΣΔΕΝ και του Δκτού της 95 ΑΔΤΕ. Ο εορτασμός περιελάβανε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, που τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. Κύριλλος και λιτάνευση της
Ιερά Εικόνας.
l Την 19η Οκτωβρίου, μέλη του ΤΣ παρακολούθησαν την εκδήλωση που οργάνωσε η
Α’ ΜΑΚ, στην αίθουσα της Ιπποτικής Οπλοθήκης με την ευκαιρία των 80 χρόνων από
την ίδρυση του ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ. Στην εκδή-

λωση παρευρέθησαν ο Δκτής της 95 ΑΔΤΕ
και πλήθος συγγενών Δωδεκανησίων Ιερολοχιτών και αγωνιστών.
l Την 20η Οκτωβρίου, μέλη του ΤΣ παρευρέθηκαν στην τελετή εορτασμού του Προστάτη της ΕΛ.ΑΣ Αγίου Αρτεμίου , που πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού Ρόδου.
l Την 20η Οκτωβρίου, σε εκδήλωση που
διοργάνωσε το Παράρτημα στα γραφεία
του, ο έγκριτος και διεθνούς κύρους ομότιμος καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Θεσμών κ. Στέλιος Περράκης , ανέπτυξε το
άκρως ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα ‘’Ψηλαφώντας τις τρέχουσες δοκιμασίες της διεθνούς δικαιοπραξίας. Προσκλήσεις για την
ελληνική εξωτερική πολιτική και ο ρόλος του
Διεθνούς Δικαίου- ένας απολογισμός ‘’.
Στην ομιλία του ο κ. καθηγητής αναφέρθηκε
διεξοδικά στην διεθνή πρακτική, στην εθνική
στρατηγική και στις προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο και την έννομη τάξη, την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο για την Χώρα μας. Μετά
την αρχική τοποθέτηση του κ. καθηγητού ,
ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Βασίλειος Υψηλάντης και κ. Μάνος Κόνσολας, εκπρόσωπος του
Μητροπολίτου Ρόδου, ο Χορικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Ευστρατίου, ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ κ. Δημήτριος Βακεντής,
εκπρόσωπος της βουλευτού κ. Μ. Ιατρίδη, εκπρόσωποι των τοπικών στρατιωτικών αρχών
και της ΕΛ.ΑΣ, δημοσιογράφοι του έντυπου

ΗΛΕΙΑ

ΓΡΕΒΕΝA

και ηλεκτρονικού τύπου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ
Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, η Διευθ. Σύμβουλος του ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ κ.
Βάνα Μανωλάκη , ο πρόεδρος της ΣΕΑΝ Δωδεκανήσου κ. Πολύβιος Παυλίδης, η διεθνολόγος κ. Ελευθερία Φτακλάκη , φίλοι και μέλη
του Παραρτήματος .

l Την 18η Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας εκδήλωση για την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής με
επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τις στρατιωτικές και πολιτικές
αρχές της πόλης. Το Παράρτημα εκπροσώπησε ο γραμματέας
Λγος ε.α. Τσιγκρέλης Αθανάσιος ο οποίος κατέθεσε στεφάνι.
l Την 2α Οκτωβρίου,πραγματοποιήθηκε στο Κατάκολο Ηλείας
Αρχιερατική Δοξολογία για την επέτειο της Ναυμαχίας του Κατακόλου που οργάνωσε το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Ν. Νομού Ηλείας. Μετά το πέρας της δοξολογίας πραγματοποιήθηκε κατάθεση
στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κεντρικής ΕΑΑΝ Ναύαρχο
ε.α. Κ. Μανιωλουδάκης ΠΝ Επίτιμος Επιθεωρητής Πολεμικού
Ναυτικού, τον Αντιναύαρχο ε.α. Ι. Σαμαρά ΠΝ και Πρόεδρο Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, τον Δήμαρχο Ύδρας Κο Γεώργιο
Κουκουδάκη που ήταν και επίτιμος καλεσμένος, τον πρόεδρο
της Ε.Α.Α.Ν. Παράρτημα Ηλείας Πλοίαρχο (Ε) ε.α. Ζώη Υφαντή
ΠΝ. Το Παράρτημα εκπροσώπησε το μέλος του Λγος ε.α. Κυριαζόπουλος Θεόδωρος.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Τχης (ΠΖ) ε.α. Σπυρίδης
Ευστάθιος με μέλη του ΤΣ, παραβρέθηκαν στις παρακάτω
εκδηλώσεις:
l Την 7η Οκτωβρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Δκτη του
586 ΜΤΠ, στην τελετή ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της
2022 E’ ΕΣΣΟ στο Στρδο ‘‘Λγου ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ’’. Στην τελετή
παρέστησαν ο Δκτης της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, εκπρόσωποι των
πολιτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας του τόπου, και
πλήθος κόσμου. Η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη εκδήλωση ενθουσίασε το παρευρισκόμενο πλήθος το οποίο καταχειροκρότησε τις με ακρίβεια εκτελεσθήσες αναφωνήσεις
του όρκου και του Εθνικού Ύμνου.
l Την 13η Οκτωβρίου, για τα 110α ελευθέρια της πόλης από
τον οθωμανικό ζυγό μετά από πρόσκληση του Δήμου Γρεβενών. Της επίσημης δοξολογίας, που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ, με παρουσία πολιτειακών
και στρατιωτικών αρχών, σχολείων και πλήθους κόσμου,
ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων από
τις πολιτειακές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, στην προτομή του εθνομάρτυρα Αιμιλιανού Λαζαρίδη (1887-1911),
στη μνήμη των πεσόντων στους ιερούς αγώνες του έθνους.
Στη συνέχεια οι επίσημοι μετέβησαν σε κεντρική οδό της
πόλης όπου επακολούθησε παρέλαση των σχολείων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης και συλλόγων, την παρέλαση έκλεισε όπως πάντα πεζοπόρο στρατιωτικό τμήμα της 9ης
Ταξιαρχίας Πεζικού, το οποίο προκάλεσε όπως κάθε χρόνο
ιδιαίτερη συγκίνηση και καταχειροκροτήθηκε από το παρευρισκόμενο πλήθος.
Το πανηγυρικό κλίμα της ημέρας εμπλουτίστηκε και με
τον εορτασμό, όπως καθιερώθηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου από το 2019, όλων των εν Γρεβενοίς Αγίων, λείψανα
των οποίων τέθηκαν ήδη από την προηγουμένη για προσκύνηση.
l Την 16η Οκτωβρίου, στον εορτασμό για την επέτειο έναρξης του Μακεδονικού Αγώνα που περιλάμβανε επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης χοροστατούντος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ, την
τέλεση τρισάγιου στη μνήμη των πεσόντων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων από την
πολιτειακές και στρατιωτικές αρχές του τόπου στην κεντρική
πλατεία των Γρεβενών, στην προτομή του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανού Λαζαρίδη (1887-1911).
l Την 28η Οκτωβρίου, στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για το
έπος του 40’’ , με επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον
Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ, παρουσία πολιτειακών και στρατιωτικών αρχών, σχολείων και πλήθους
κόσμου.
Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων,
στην προτομή του εθνομάρτυρα Αιμιλιανού Λαζαρίδη (18871911), στη μνήμη των πεσόντων στους ιερούς αγώνες του
έθνους και παρέλαση των σχολείων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, συλλόγων και πεζοπόρου στρατιωτικού
τμήματος της 9ης Ταξιαρχίας.Το πανηγυρικό κλίμα της ημέρας εμπλουτίστηκε και με την μεγάλη θρησκευτική εορτή της
Ιεράς Σκέπης της Παναγίας.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης
ε.α. Παναγιώτης Καραΐσκος, μέλη του Τ.Σ.
και του Παραρτήματος Καρδίτσας παρέστησαν στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Την 15η Ιουλίου, στην τελετή απονομής
διακριτικών στους αποφοιτούντες Στρατονόμους - Αερονόμους της 2022 Γ’ ΕΣΣΟ,
που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο εκπαίδευσης Στρατονομίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ρούσσου του Ν. Καρδίτσας.
l Την 18η Ιουλίου, στην τελετή επίδοσης
ξίφους, στον Τχη (ΕΜ) ε.α. Αθανάσιο Κολοκυθά, αποστρατευθέντα το έτος 1999,που
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο εκπαίδευσης Στρατονομίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Ρούσσου του Ν. Καρδίτσας.Η επίδοση του
Ξίφους έγινε από τον Υποδιοικητή του ΚΕΣΝ
Τχη (ΠΖ) Γεωργούλια Κωνσταντίνο.
l Την 16η Σεπτεμβρίου, στην τελετή απονομής των διακριτικών, στο κέντρο εκπαίδευσης Στρατονομίας, στους αποφοιτούντες Στρατονόμους, Αερονόμους και Ναυτονόμους στο Δ.Δ. Ρούσσου Καρδίτσας.
l Την 18η Σεπτεμβρίου, στις εκδηλώσεις
της Ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, από το
Τουρκικό Κράτος, που τίμησαν φορείς και
πολίτες της Καρδίτσας συμμετέχοντας στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, όπου τελέστηκε Δοξολογία

προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου και συλλειτουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου. Οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες συλλειτούργησαν
και στην θεία Λειτουργία που προηγήθηκε
συμμετέχοντας στον εορτασμό των οκτώ
πολιούχων αγίων της τοπική μας Εκκλησίας, τα ιερά λείψανα των οποίων έσπευσαν
να προσκυνήσουν εκατοντάδες πιστοί. Ακολούθως τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση
στο Ηρώο, που βρίσκεται στο προαύλιο του
Μητροπολιτικού Ναού. Στεφάνι κατέθεσε ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε.α. Παναγιώτης Καραΐσκος.
l Την 25η Σεπτεμβρίου, στις εκδηλώσεις
προς τιμήν του Αγίου Σεραφείμ, Επισκόπου
Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, στον τόπο όπου μαρτύρησε στο Φανάρι. Στο φερώνυμο Ιερό Ναό του Φαναρίου
τελέσθηκε Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε

Λιτάνευση της Τίμιας Κάρας του Αγίου. Κλήρος και Λαός σχημάτισαν μεγάλη Θρησκευτική πομπή η οποία αφού διήνυσε κεντρικούς δρόμους του Φαναρίου κατέληξε ξανά
στο Ναό, όπου τελέσθηκε αρτοκλασία.
l Την 9η Οκτωβρίου, στα αποκαλυπτήρια του <<Μνημείου Απελευθέρωσης
του Φαναρίου και της ευρύτερης περιοχής>> που πραγματοποιήθηκε στην Ιστορική Βρύση του Κόμπελου, στον ομώνυμο
οικισμό , της Τ.Κ. Φαναρίου του Δήμου
Μουζακίου Καρδίτσας.
l Την 10η Οκτωβρίου, στον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα ,για φιλανθρωπικούς
σκοπούς, της Εθνικής ποδοσφαιρικής
ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων, με τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές Δήμου Σοφάδων, που διεξήχθη στο γήπεδο Σοφάδων
l Την 20η Οκτωβρίοι, στον εορτασμό
Ημέρας της Αστυνομίας και του προστάτη
του Σώματος Αγίου Αρτεμίου.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Την 12η Σεπτεμβρίου, το
Παράρτημα με αφορμή τα 100
χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή διοργάνωσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Αξιωματικών
και Οπλιτών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Μεραρχίας στους
Καρουσάδες Κέρκυρας, τόπο
καταγωγής του Διοικητή της, τότε Σχη (ΠΖ) Δημήτριου Θεοτόκη
όπως και των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής.
Στη συνέχεια ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο
που έχει τοποθετηθεί για τον
Κερκυραίο ηγήτορα στο χωριό
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του.
Την επόμενη ημέρα, διοργάνωσε από κοινού με τον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Σύλλογο
Ανεμόμυλου Κέρκυρας εκδήλωση με τίτλο ‘’ Τα διδάγματα της
Μικρασιατικής Καταστροφής και

η ανάγκη Εθνικής ομοψυχίας’’ η
οποία περιείχε δύο εισηγήσεις:
Την πρώτη με τίτλο: ‘’ Ο ρόλος
των Μεγάλων Δυνάμεων στο Μικρασιατικό ζήτημα και την Μικρασιατική καταστροφή’’ από
τον Ιστορικό Ερευνητή κ. Γεώρ-

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Το Παράρτημα Σαλαμίνος της ΕΑΑΣ
διοργάνωσε από 7 έως και 10 Οκτ 2022 ιεραποδημία στο Άγιον Όρος Άθω. Σε αυτήν
έλαβαν μέρος 20 μέλη και φίλοι του Παραρτήματος με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, Υπτγο εα Βασίλειο Μήττα και τα μέλη του ΤΣ, Σχες εα Ελευθέριο
Γούναρη και Λυκούργο Σωτηρόπουλο, και
με συμμετοχή του Αντιπροέδρου του ΔΣ της
ΕΑΑΣ, Υπτγου εα Ιωάννη Δεβούρου. Υπεύθυνοι για τις δύο ομάδες, στις οποίες χωρίσθηκαν κατά την παραμονή στον Άθω, ήσαν
ο Υπτγος εα Χρήστος Λειβαδίτης και ο Σχης
εα Ελευθέριος Γούναρης.
Κατά τη μετάβαση οι εκδρομείς διήλθαν
από τη Θεσσαλονίκη, όπου προσκύνησαν
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και ξε-

ναγήθηκαν στην Κρύπτη-τόπο μαρτυρίου
του Αγίου. Στο Άγιον Όρος επισκέφθηκαν το
Πρωτάτο (έδρα της εκκλησιαστικής διοίκησης) στην πρωτεύουσα Καρυές, τις Ιερές
Μονές Ιβήρων - Κουτλουμουσίου - Καρακάλου - Φιλοθέου, τη Σκήτη Αγίου Ανδρέου,
και το Κελί της Παναγούδας (όπου άσκησε ο
νεοφανής Όσιος Παΐσιος). Στην επιστροφή,
περιέλαβαν στο πρόγραμμά τους και τη Μο-

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α Σταύρος Καλογεράκης παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l 23 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη εργασίας στον ΑΔΦ
Ηρακλείου Ταξχο κ Στέφανο Σίμο. Σκοπός της επισκέψεως η ανταλλαγή απόψεων για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προτάσεις για ενδυνάμωση των άρρηκτων δεσμών μεταξύ ε.α. και ε.ε. στελεχών.
l 20 Οκτωβρίου, στην δοξολογία για τον εορτασμό
του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη της ΕΛΑΣ, στον ΙΜ Ναό
του Αγίου Μηνά.
l 28 Οκτωβρίου, στην δοξολογία για τον εορτασμό
της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον
ΙΜ Ναό αγίου Μηνά και στην επιμνημόσυνη δέηση στο
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου κατέθεσε
στεφάνι.

ΚΑΒΑΛΑ

l Την 16η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Αλέξανδρος Σιρίτογλου συμμετείχε
στις εορταστικές εκδηλώσεις του Μακεδονικού Αγώνα, που πραγματοποιήθηκαν με δοξολογία και κατάθεση στεφάνων.
l Την 27η Οκτωβρίου, το Παράρτημα και ο Δήμος Καβάλας, τιμώντας τη μνήμη του καβαλιώτη Υπολοχαγού
(ΠΖ) Κρίτωνα Κονσουλίδη, την διοργάνωσε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, στην μαρμάρινη
προτομή του ήρωα - μαχητή του Ελληνοαλβανικού μετώπου, στην ομώνυμη πλατεία.
l Την 28η Οκτωβρίου, το Παράρτημα συμμετείχε στις
εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου, στη
δοξολογία και κατάθεση στεφάνων.

γιο Σκλαβούνο και η δεύτερη με
τίτλο: ‘’ Η συντεταγμένη πορεία
της Ανεξάρτητης Μεραρχίας
(1922) υπό την Διοίκηση του Σχη
(ΠΖ) Δημήτριο Θεοτόκη μέχρι την
επιστροφή στην Ελλάδα’’ από
τον Αντγο ε.α και Πρόεδρο του
Δ.Σ της ΕΑΑΣ Σταύρο Κουτρή
προβάλλοντας με αυτό το τρόπο
το φωτεινό παράδειγμα Ηγεσίας
του Κερκυραίου Ηγήτορα.
Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά από κουϊντέτο χάλκινων πνευστών που απέδωσε κομμάτια για
την Μικρασιατική καταστροφή.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Πολιτικές και Στρατιωτικές
Αρχές τόπου και πλήθος άνω των
100 συμμετεχόντων.

νή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής
(όπου ο τάφος του Οσίου).
Το προσκύνημα, που πραγματοποιήθηκε υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ωφεληθούν ψυχικά όχι μόνο από τις επισκέψεις σε τόπους
αγιασμένους, αλλά και από τις παραινέσεις
και συνομιλίες με πατέρες που ασκούνται
στον Άθω. Συμμετείχαν στις ακολουθίες και
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα μαγειρεία και τις τράπεζες των μονών, όπως και οι
απλοί μοναχοί. Επέστρεψαν πλουσιότεροι
σε εμπειρίες και ισχυρότεροι σε ψυχική δύναμη. Ο πρόεδρος του ΤΣ εξέφρασε εκ μέρους όλων τις ευχαριστίες των προσκυνητών στη διοίκηση του Γ’ΣΣ/NRDC-GR για τη
δυνατότητα που δόθηκε για διαμονή στα καταλύματα του, και στην Ι Μ Φιλοθέου για τη
θερμή φιλοξενία και πνευματική κατάρτιση.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Την 16η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Τζωρτζόπουλος Ηλίας παραβρέθηκε
και κατέθεσε στεφάνι με αρκετά μέλη ,στην εκδήλωση
στο Χ. ΜΕΛΑΣ κατά την οποία τελέστηκε δοξολογία και
μνημόσυνο στη μνήμη του ήρωα του Μακεδονικού
Αγώνα, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Ακολούθησε ομιλία για τον
Μακεδονικό αγώνα.
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ΚΙΛΚΙΣ
Ο Πρόεδρος του Παρατήματος Άνχης (ΕΜ) ε.α.
Ευάγγελος Μαυρογόνατος συμμετείχε με μέλη του
Τ.Σ. και κατέθεσε στεφάνι στις παρακάτω εκδηλώσεις :
l Την 15η Σεπτεμβρίου, εκδήλωση στο πρώην φυλάκιο «Δοϊράνης» από τον Σύνδεσμο Εφέδρων
Αξιωματικών Κιλκίς, με την ευκαιρία εορτής του Αγίου Νικήτα προστάτη τους.
l Την 18η Σεπτεμβρίου, εκδήλωση για την Μικρασιατική Εκστρατεία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Κιλκίς.
l Την 25η Σεπτεμβρίου, εκδήλωση στο Πολύκαστρο
στο μνημείο Λήξης Α΄Π.Π. για τη διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου, νεκροί 24.000 Έλληνες.
l Σε διάφορες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως
Κιλκίς και του Δήμου Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος
ε.α. Καψάλης Μιχαήλ με μέλη του ΤΣ και του
Παραρτήματος, παραβρέθηκαν στις παρακάτω εκδηλώσεις :
l Την 17η Σεπτεμβρίου, για τα 100 χρόνια
μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ο Δήμος Κοζάνης, η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης και
ο Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης ,
συνδιοργάνωσαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ομιλία με θέμα « Όψεις της
Θρησκευτικότητας του Ελληνισμού των Χαμένων Πατρίδων», με ομιλητές δύο αρχιμανδρίτες και ένα δόκτορα θεολογίας , οι οποίοι εύστοχα προσέγγισαν την συμβολή των Αγίων,
Μαρτύρων και Οσίων του Πόντου , της Μικρασίας και της Καππαδοκίας στη θρησκευτική
ταυτότητα των Ελλήνων. Την εκδήλωση
έκλεισε με συνοπτική αναφορά στα γεγονότα
της περιόδου ο προσκληθείς Αντγος (ΠΖ) ε.α.
Ζούκας Ιωάννης, Επίτιμος Διοικητής Γ΄ΣΣ..
l Την 18η Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Π.Ε. Κοζάνης , ο Δήμος Κοζάνης και ο Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης , συνδιοργάνωσαν επίσημη εκδήλωση
που περιέλαβε , πέραν της έπαρσης της σημαίας και των σημαιοστολισμών , θεία λειτουργία
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, επίσημη δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση
στο πρόσφατα ιδρυθέν Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού στην μετονομασθείσα Πλατεία Μικράς Ασίας στην Κοζάνη, ομιλία από
τον Στρατηγό κ. Ζούκα Ιωάννη με θέμα «Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» και
καταθέσεις στεφανιών.
l Την 19η Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της περαιτέρω σύσφιξης των ήδη υφισταμένων σχέσεων και της αλληλογνωριμίας με την από τον
Απρίλιο νεοτοποθετηθείσα Διοίκηση της 9ης

Μ/Π ΤΑΞΠΖ, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα της όπου συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε
εξαίρετο κλίμα και περιβάλλον.
l Την 02η Οκτωβρίου, ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο
Χρώμιο Αιανής Κοζάνης, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στον Μπούρινο , για τον εορτασμό της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα
και της συμπλήρωσης 144 χρόνων από την
επανάσταση της Επαρχίας Ελίμειας για την κατάργηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου.
Τελέστηκε θεία λειτουργία στον Ιστορικό Ναό
του Αγίου Νικολάου Μπούρινου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ. Ακολούθησαν δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, , χαιρετισμοί επισήμων και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος.
l Την 05η Οκτωβρίου, στη Δεσκάτη Γρεβενών στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων απελευθέρωσης της πόλης από την οθωμανική αυτοκρατορία και ύστερα από πρό-

σκληση του Δημάρχου της, ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος παρουσίασε μία πολύ ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα < Βαλκανικοί Πόλεμοι, Απελευθέρωση
Δεσκάτης>, αρχικά στους μαθητές των ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ και σε δεύτερο χρόνο στους μαθητές του Γυμνασίου. Η ομιλία και η παρουσίαση, καθήλωσαν όλους , μαθητές και καθηγητές των δύο σχολείων , τόσο με το πλούσιο
υλικό παρουσίασης , όσο και με τον απλό λόγο του ομιλητή, καθώς ανέδειξε πλήρως πολλές άγνωστες πτυχές των μαχών της απελευθέρωσης.
l Την 11η Οκτωβρίου, στον εορτασμό της
110ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης
της Κοζάνης, κατά την οποία τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου , επιμνημόσυνη δέηση στην
κεντρική πλατεία της πόλεως και κατάθεση
στεφάνου , από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος και ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη
παρέλαση των μαθητών των σχολείων της πόλης.

ΛΑΡΙΣA
Την 2α Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τον Αντιστράτηγο Τσιώνο Σωτήριο, ο οποίος έπεσε ηρωικά
μαχόμενος, κατά την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974, οι οποίες οργανώθηκαν από
την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν η Βουλευτής
Λάρισας του ΚΙΝ-ΑΛ. κ. Λιακούλη Θεοφάνη
Ευαγγελία, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ.
Απόστολος Μπίλλης, ο Αντιδήμαρχος Ελασσόνας κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, ο κοινοτάρχης
Καλλιθέας Θωμάς Βαρνάς, εκπρόσωποι της
1ης Στρατιάς και της Γενικής Περιφερειακής
Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλίας και μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής.
Τελέστηκε μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Καλλιθέα Ελασσόνας.
Ακολούθησαν ομιλίες του Προέδρου του
Παραρτήματος, Αντιστράτηγου ε.α. Κωνσταντίνου Βλάχου και του Ταξίαρχου ε.α. Απόστολου
Κόνιαρη, εκπρόσωπου της τάξης 1968 της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, συμμαθητή
του πεσόντα ήρωα.
Στη συνέχεια οι δύο παραπάνω, βράβευσαν δυο αριστούχες μαθήτριες με το Βραβείο
“Δεν ξεχνώ”, που θεσπίστηκε από την
Ε.Α.Α.Σ., στη μνήμη του ήρωα Αντιστράτηγου
Τσιώνου Σωτήριου.
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε κατάθεση
στεφάνων στην προτομή του πεσόντα, στην

κεντρική πλατεία της Καλλιθέας.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την τέλεση τρισάγιου στο μνήμα του πεσόντα ήρωα,
στον Κοκκινοπηλό Ελασσόνας, τόπο καταγωγής του.
Την 13 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Βλάχος Κωνσταντίνος,
ο Ταμίας Λγος ε.α. Στέφος Γεώργιος και ο
Γραμματέας Λγος ε.α. Νασόπουλος Βασίλειος,
επισκέφθηκαν στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
τον Στρατηγό – Διοικητή, Αντγο Χουδελούδη
Άγγελο.
Έγινε συζήτηση για θέματα που αφορούν

γενικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και για θέματα που αφορούν τους Αξιωματικούς σε αποστρατεία. Ο Πρόεδρος του ΤΣ Λάρισας ευχαρίστησε τον Στρατηγό – Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ για τη συμπαράσταση και βοήθεια, που η
ΣΤΡΑΤΙΑ, προσφέρει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, προς την ΕΑΑΣ και
τα μέλη της.
Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο
Στρατηγός – Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ επέδωσε στον Πρόεδρο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ, αναμνηστική πλακέτα της 1ηςΣΤΡΑΤΙΑΣ.

ΛΕΣΒΟΣ
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.
α. Θεόδωρος Δαγκόπουλος παραβρέθηκε στις
εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, με παρακολούθηση Δοξολογίας στη Μητρόπολη Μυτιλήνης και της παρέλασης και κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα της ελευθερίας

10 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ξάνθη

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε.α.
Ιωάννης Ίσσαρης, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Την 20η Οκτωβρίου, συνοδευόμενος και
από το Διαχειριστή Χρηματικού Λγό ε.α. Παναγιωτακόπουλο Αναστάσιο, παραβρέθηκαν
στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του
Χριστού Καλαμάτας, όπου τελέστηκε Δοξολογία για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Αρτεμίου, προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμ. Φίλιππο Χαμαργιά.
Με το πέρας της Δοξολογίας αναγνώσθηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας και η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
ενώ ο Πρωτοσύγκελλος μετέφερε τις θερμές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.
l Στο θεσμοθετημένο εορτασμό της επετείου της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834,που
διοργανώθηκε από το Δήμο Οιχαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και περιελάμβανε θρησκευτικές τελετές στον ιστορικό ναό του Αγίου Δημητρίου Πάνω Ψαρίου, κατάθεση
στεφάνων στο ερειπωμένο σπίτι του Γιαννάκη Γκρίτζαλη, πρωταγωνιστή της Μεσσηνιακής Επανάστασης (μαζί με τον Μητροπέτροβα και τον Αναστάση Τζαμαλή), ο οποίος μετά την κατάπνιξή
της δικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και εκτελέστηκε άμεσα στην Κυπαρισσία. Η γιορτή περιελάμβανε ακόμη ομιλία του Μελέτη Μελετόπουλου, διδάκτορα πανεπιστημίου Γενεύης και
Λυκειάρχη της Ιονίου Σχολής, ποιήματα από μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Δωρείου και
χορούς από τους “Δωριείς” του Συλλόγου Γυναικών Δωρίου.
l Στην εκδήλωση για τα 110 έτη ιδρύσεως της ΔΙΚΕ (IVMΠ) Τρίπολης και τα 201 έτη από την
άλωση της Τριπολιτσάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιαροπούλειο θέατρο.
l Την 28η Οκτωβρίου, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου
Του 40’’ και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων της Πόλεως.
l Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης δύο αριστούχων
μαθητών από το 3ο και 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας, εις μνήμη δύο ηρωικά πεσόντων Αξιωματικών στα
γεγονότα της Κύπρου 1974.(Αντιστράτηγου Κουρούπη Παύλου και Συνταγματάρχη Σταύρου
Σωτήριου).
Ιδιαίτερα η ομιλία του Αντιστράτηγου Κλείδωνα Θεοφάνη προκάλεσε ρίγη συγκίνησης αλλά και προβληματισμού για τα δεινά που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος Σχης ε.α. Ιωάννης Ίσσαρης όπου μας περιέγραψε τι είναι η ΕΑΑΣ, ποια η αποστολή και το έργο της αλλά και τους προβληματισμούς των μελών της. Κατόπιν έλαβαν το λόγο ο Δκτης της 77ΜΕ Σχης (ΠΖ) Δημητρακόπουλος Ηλίας, ο
Δντής του Στρατιωτικού Μουσείου Λγός (ΠΖ) Κορομηλάς Χρήστος οι βουλευτές Μεσσηνίας κύριοι Λαμπρόπουλος Ιωάννης και Χρυσομάλλης Μιλτιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Φάββας Γεώργιος .
Στην εκδήλωση εκτός των προαναφερθέντων παρευρέθησαν εκπρόσωπος του Μητροπολίτη ,Δντή Αστυνομικής Δνσεως Μεσηνίας, ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ ,εκπρόσωποι των συνδέσμων αποστράτων ΕΛΑΣ, εκπρόσωποι των εφέδρων Αξκών και Δυνάμεων Καταδρομών.
Τιμητικές πλακέτες της ΕΑΑΣ απονεμήθηκαν στον Ανχη (ΠΖ) κ. Μπόσινα Παναγιώτη για τις
υπηρεσίες του στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974 και στον Αντγο ε.α. Κλείδωνα Θεοφάνη και
στις οικογένειες των πεσόντων Αξκων.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης παρακολούθησε, προσκεκλημένος του Δ΄ΣΣ, την Ημέρα
Διακεκριμένων Επισκεπτών (ΗΔΕ)Distinguished Visitors Day (DV
Day) της ΤΑΜΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -22/OLYMPIC COOPERATION-22» που διεξήχθει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στο
ΠΑ-ΠΒ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝA
Ο Πρόεδρος, μέλη του ΤΣ και του Παραρτήματος, παραβρέθηκαν στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Την 18η Σεπτεμβρίου, στην Ανατολή Ιωαννίνων για την “Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος” , που συνδιοργάνωσαν η Αδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννιτών , όπου πραγματοποιήθηκε Δοξολογία που εψάλη, στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη “Μπονίλα”, ενώ στη συνέχεια, ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και τον Εθνικό Ύμνο.
l Την 29η Σεπτεμβρίου, στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, για τις εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για
τους 49 Προκρίτους της Παραμυθιάς, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, την
29 Σεπτεμβρίου 1943 , που διοργάνωσε ο Δήμος Σουλίου,όπου έγινε
Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Δονάτου, ενώ η κεντρική
ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Παντελή Χαράλαμπο (Αρχαιολόγο - Ιστορικό), η οποία αναφέρθηκε στα γεγονότα και τις συνέπειές τους στην περιοχή.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και τον Εθνικό Ύμνο
l Την 30η Σεπτεμβρίου, στη πόλη των Ιωαννίνων, για την “Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών” , που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αθανασίου εψάλη Επιμνημόσυνη Δέηση ενώ η κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σιούλη Τριαντάφυλλο,
Θεολόγο.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και τον Εθνικό Ύμνο
l Την 2α Οκτωβρίου, στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων, με τη συμπλήρωση 79 χρόνων από την ημέρα που
τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής σκόρπισαν τον θάνατο .
Το πρωί, μετά τη Θ. Λειτουργία , τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Μνημείου, έγινε
προσκλητήριο νεκρών , κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Μ. Ελισάφ
Παρών, ο μοναδικός επιζών αυτής της γερμανικής θηριωδίας , κ. Παναγιώτης Μπαμπούσκας, ο
οποίος ήταν τότε έξι μηνών, όταν χτυπήθηκε από λόγχη Γερμανού στρατιώτη και επέζησε πάνω στο
σώμα της νεκρής μητέρας του και ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Οκτώβριος 2022

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

παρουσία του Δκτού 1ης Στρατιάς,
Αντγου Άγγελου Χουδελούδη του
Δκτή των Αμερικανικών Δυνάμε-

ων, Σχη Ricardo Turner και του
Αμερικανού ΑΚΑΜ, Σχη Nathan
Mann.

ΠΡΕΒΕΖΑ
Την 20 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Παραρτήματος
Λγος (ΤΘ) ε.α. Γιώτης Ιωάννης συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας που ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων της Νικόπολης που βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Αρχαία Νικόπολη. ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και
Πρεβέζης Χρυσόστομος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για
τους πεσόντες της Μάχης της Νικόπολης παρουσία των
αρχών , των φορέων , αγήματος της ΑΕΝ και αντιπροσωπειών σχολείων. Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, ο βουλευτής Πρέβεζας
Στέργιος Γιαννάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεωνίδας Αργυρός, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Δαρδαμάνης, Γρηγόρης Κουμπής, Κώστας Ακρίβης, Γιώργος Σαριάνογλου και Νίκος Παγγές, οι πρόεδροι των Τ.Κ Μύτικα
Γιώργος Νόβας και Νικόπολης Ευθύμιος Πάσχος, η Αντιδήμαρχος Κέρκυρας Χρυσούλα Τόμπρου -Γκίνη, η Προϊσταμένη της Β’θμιας Φανή Μπισκανάκη, ο διευθυντής
σπουδών της ΑΕΝ Πρέβεζας Παντελής Κίκερης και άλλοι
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.
Για τη μάχη της Νικόπολης μίλησε η εκπαιδευτικός του
8ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας Κωνσταντινιά Πετροπούλου, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Την 20η Οκτωβρίου, ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Σχης (ΜΧ) ε.α. Κων/νος Μπουρνάκας και το μέλος
Λγος (ΥΠ) Ιωάννης Ματσίρας, παραβρέθηκαν στις εκδη-

λώσεις για τη μνήμη του προστάτη της ΕΛ-ΑΣ Αγίου Αρτεμίου. Η θρησκευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πρεβέζης Χρυσοστόμου. Στον
εορτασμό παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Πρέβεζας Στέργιος
Γιαννάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος
Ιωάννου, ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος, ο Αστυνομικός
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας Κωνσταντίνος Σιώρος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Παναγιώτης Κόκκαλης, διοικητές του Τμημάτων της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρέβεζας, ο Δοικητής ΔΙΠΥΝ
Πρέβεζας Πύραρχος Αθανάσιος Μικρούλης, εκπρόσωποι
σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων
καθώς και πολιτών. Μετά την Δοξολογία, αναγνώστηκε η
Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Την 21η Αυγούστου, στο Ροδάκινο Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τιμής και μνήμης στο εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου στο Ύψωμα «Κουρκουλός», για να τιμηθεί η 201η Επέ- τειος
από την Ύψωση του πρώτου Επαναστατικού Λαβάρου στις 24 Μαΐου του 1821 από τον Η- γούμενο της Ιεράς Μονής Πρέβελη Μελχισεδέκ Τσουδερό, πράξη που προανήγγειλε την έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με την
Τοπική Κοινότητα Ροδάκι- νου και τον Πολιτιστικό σύλλογο «ο
Κουρκουλός». Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε Θεία Λει- τουργία
από τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Λάμπης Σιβρυτού και
Σφακίων Π. Αθανάσιο Καραχάλιο. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που έχει ανεγερθεί εντός του αύλειου χώρου της
εκκλησίας με κατάθεση Στεφάνων από τους εκπροσώπους των
φορέων. Το παράρτη- μα εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο
Ταξχος ε.α. Δημητρακάκης Κων/νος
Την 5η Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης
και τιμής για την 79η Επέτειο από την εκτέλεση των Μυλοποταμιτών από τα στρατεύματα της Γερμανικής Κατοχής στη θέση Γουρνόλακος του Ψηλορείτη, η οποία έγινε το Σεπτέμβρη του 1943.
Πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Πνεύματος, χοροστατού- ντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομου και ακο- λούθως
Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των εκτελεσθέντων ηρώων,
παρουσία της Αντιπερι- φερειάρχου Ρεθύμνης κ. Μαίρης Λιονή,
του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Δημητρίου Κόκκινου, του Δημάρχου Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη και άλλων τοπικών αρχόντων και φορέων, εκ- προσώπων του Στρατού και των Σωμάτων

Ασφαλείας.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, και ομιλία του Καθηγητού
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστου Λιονή.
Το παράρτημα εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο Ταξχος ε.α.
Ανδρέας Κλάδος
- Την 14η Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΦ Ρεθύμνου η καθιερωμένη μηνιαία συγκέντρωση-συζήτηση των ε.α.
συναδέλφων, μελών του παραρτήματος. Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Μετά το πέρας
της ενημερώσεως άπαντες παρακάθισαν σε τραπέζι όπου προσφέρθηκαν καφές και διάφορα εδέσματα.
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Επίσκεψη Ε.Α.Α.Σ στον Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
Την 26η Οκτωβρίου 2022, αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α.Σ., αποτελούμενη από
τους Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α. Γιάννη Δεβούρο και Δντα Σύμβουλο Ανχη ε.α. Χρήστο Χρηστίδη, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο
της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την
Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, Βουλευτή Αχαΐας κ. Ιάσονα Φωτήλα και κατέθεσε υπόμνημα με
τις προτάσεις της ώστε αυτές να συμπεριληφθούν στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και άλλες διατάξεις».

Επίσης η ‘Ενωση διά των Εκπροσώπων της, ζήτησε να παρασταθεί στις εργασίες της Επιτροπής, ώστε να της δοθεί
η δυνατότητα να επιχειρηματολογήσει
για τις θέσεις της.
Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα
και ο κ. Φωτήλας δεσμεύθηκε να προωθήσει τα θέματά μας στον αρμόδιο
Υπουργό.
Οι προσπάθειες για τη βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου των μελών και την
ευόδωση των στόχων μας θα συνεχιστούν, διατηρώντας πάντα το δικαίωμα
της επιφύλαξης ως προς τα “υποσχόμενα”
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Ή ταν Ή επί τας Έλληνα Πολεμιστή
Γράφει ο Ταξχος ε.α. Δρ.
Θεόδωρος Μαστιχιάδης
Πόλεμος εις την Ουκρανία.
Οι Ρώσοι εξεστράτευσαν
κατά της Ουκρανίας,
δηλώνοντας ως
αιτιολογίες:

l θέματα αλυτρωτισμού τμήματος της
Πατρίδος τους, και
l την ασφάλεια των συνόρων τους.

Δεν είμαι κατάλληλος για να σχολιάσω το δίκαιο ή το άδικο του αγώνα τους
και ποίος θα είναι ο τελικός νικητής, αλλά
μπορώ να σχολιάσω, σαν ένας κοινός πολίτης, την εντύπωση που μου δημιουργήθηκε από τις επιχειρήσεις, έτσι όπως
προβάλλονται τόσο από τα ΜΜΕ τα προσκείμενα εις την Δύση, όσο και από τα φιλορωσικά. Η πρώτη εις εμέ εικόνα είναι
ότι και από τις δύο πλευρές είμεθα τα θύματα της προπαγάνδας εις το μέτωπο της
ενημερώσεως.

l Ο πρώτος ηττημένος εις τον πόλεμον
αυτόν, όπως και σε κάθε πόλεμο, είναι η
αλήθεια.

l Ο δεύτερος ηττημένος και βαρειά πληγωμένος εις τον πόλεμον αυτόν, όπως
και σε κάθε πόλεμο, είναι ο άμαχος πληθυσμός.

l Ο τρίτος ηττημένος εις τον πόλεμον
αυτόν, όπως και σε κάθε πόλεμο, είναι η
ιστορία, καθ’ ότι γράφεται από τον νικητή
και μόνον από αυτόν.

Σήμερα ζούμε μία ακόμη απειλήν εις
το ταραγμένο διεθνές προσκήνιο. Τις
σχέσεις Ρωσίας - Ιαπωνίας για τα νησιά
Κουρίλες, τα οποία βρίσκονται εις την
Ρωσική επικράτεια, και τα οποία διεκδικεί η Ιαπωνία.
Προ 40 ετών περίπου έγινε ένας άλλος πόλεμος, Μεγάλη Βρετανία εναντίον
Αργεντινής για τα νησιά Φώκλαντ. Οι Αργεντινοί έθεσαν θέμα αλυτρώτων εδαφών και η Εγγλέζοι υπερασπίστηκαν την
διατήρηση της κυριαρχίας τους εις την
αποικία τους.
Με το πέρας του Β’ΠΠ, το 1947 είχαμε πόλεμο εις την Παλαιστίνη, για την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Οι
Εβραίοι, παρά τις χιλιάδες έτη απουσίας
τους από την περιοχή, δεν ξέχασαν την
ιστορία τους και πολέμησαν για να ξαναπάρουν εδάφη που θεωρούσαν ότι τους
ανήκαν ως πατρογονικά. Σήμερα πολεμούν για να τα διατηρήσουν.
Βεβαίως ο στόχος του άρθρου αυτού
δεν είναι η ανάλυση της διεθνούς πολιτικής καταστάσεως, αλλά η υπενθύμιση,
με σταχυολόγηση προσφάτων ιστορικών
παραδειγμάτων, ότι τα έθνη πολεμούν
τόσο για τις Πατρίδες τους, όσο και για τα
κεκτημένα και κατεχόμενα ή ελεγχόμενα
από αυτά εδάφη.
Και ερχόμεθα εις την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Γράφω αυτό το άρθρο με πολύ πόνο, διότι κατάγομαι και
από τους δύο παππούδες μου από την
Κωνσταντινούπολη και από την μία γιαγιά
μου από το Στενήμαχο της Αν. Ρωμυλίας,
περιοχές από τις οποίες κατάγονται και

εκατομμύρια άλλοι Έλληνες, τόσο εις την
μητροπολιτική Ελλάδα όσο και εις τον
Ελληνισμό της διασποράς, εις την ομογένεια. Πατρίδες που η πολιτεία μας τις έχει
ξεχάσει.

πολιτεία δεν αντέδρασε, ή μήπως η δήλωσις αυτή ήταν η άποψη της, την οποίαν
παρουσίασε πλαγίως ;;

Και σήμερα ακούμε την γειτονική μας
χώρα, την Τουρκία, να διαλαλεί ότι της
ανήκουν τα νησιά του Αιγαίου και ότι θα
έρθει και θα τα πάρει.

Και άραγε σήμερα η πολιτεία μας,
έχει πράγματι σκοπό να υπερασπισθεί
την Πατρίδα, ή θα ενεργήσει, την κρίσιμη
στιγμή, κατά τρόπους μη συμβατούς με
την Ελληνική και Εθνική μας αξιοπρέπεια, όπως έγινε και εις το πρόσφατο παρελθόν μας ;;

Και παρακολουθούμε τον τρόπο σκέψεως της πολιτείας της χώρας μας, η
οποία κατά τα τελευταία χρόνια :

l Το 1955 και το 1964 επέτρεψε την εκδίωξη των Ελλήνων από την Πόλη αδιαμαρτύρητα και αδιάφορα.

l Το 1974 δήλωσε «η Κύπρος κείται μακράν», και επέτρεψε την κατάληψη μέρους της νήσου από την Τουρκία, χωρίς
να πολεμήσουμε υπέρ αυτής. 50 χρόνια
μετά, ο περίφημος «φάκελος της Κύπρου», κρατείται ακόμη διπλοκλειδωμένος και δεν ανοίγει.
l Το 1996 με την κρίσιν των Ιμίων επιτρέπει να μετατραπεί το Ανατολικό Αιγαίο
σε γκρίζα ζώνη.

l Το 2018 προσυπογράφει την συμφωνία των Πρεσπών.

l Όταν εις το τέλος Σεπτεμβρίου 2022
έγινε η τελετή των εγκαινίων του γηπέδου της ΑΕΚ εις την Νέα Φιλαδέλφεια,
και εν συνεχεία το «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΝΠΔΔ,
και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, εδήλωσεν ότι ο δικέφαλος αετός υποδαυλίζει αλυτρωτικές τάσεις, η

Γιατί άραγε όλα αυτά ;;

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώ το σύνολο των συναδέλφων αξιωματικών των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία και αποστράτων, όπως και ολόκληρη την κοινωνία μας :
Εμείς ως Έλληνες καταγόμενοι από
τις πατρίδες του Πόντου, της Κωνσταντινουπόλεως, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Β. Ηπείρου, της Β.
Κύπρου τι πρέπει να διδάσκουμε τα παιδιά μας για την ιστορία μας και τις υπό ξένη κατοχή Πατρίδες μας ;;
Εμείς ως Έλληνες Αξιωματικοί, αλλά
και ως κοινωνία, πρέπει θεωρούμε την
Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την Μικρά Ασία, την Β. Κύπρο, την Β. Ήπειρο,
την Ανατολική Ρωμυλία, ως απολεσθείσες Πατρίδες, τις οποίες πλέον η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να διαγράψει μαζί
με τις χιλιάδες έτη της εκεί ιστορίας μας ;;
Έχουμε αναρωτηθεί τι θα απολογηθούμε εις τους προγόνους μας όπως και
εις τους απογόνους μας εάν ολιγωρήσουμε ;;

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Τι να σου πει μια… βούρτσα

Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Ο μακαρίτης ο πατέρας μου, είχε εμμονή
με τα γυαλισμένα παπούτσια. «Ένα
καθαρό και γυαλισμένο παπούτσι είναι ο
καθρέφτης του ανθρώπου» έλεγε. Τον
θυμαμαι που γυάλιζε μόνος του τα
παπούτσια του χρησιμοποιώντας κάτι
μικρά μπουκαλάκια που περιείχαν υγρό
χρώμα και μετα αφού τα βούρτσιζε τα
άλοιφα με μια αλοιφή, τζιλά την έλεγε, η
οποία τους έδινε μία φανταστική
γυαλάδα. Τι ακριβως ήταν αυτή η «τζιλά»
ποτέ δεν κατάλαβα. Όταν κατεβήκαμε
στην Αθήνα με την λήξη του
συμμοριτοπόλεμου και πήγα σ΄ ένα
στιλβωτήριο και ζήτησα ένα κουτάκι
τζιλά, ο μαγαζάτορας με ρώτησε «Τι είνι
αυτό ρε μικρέ;» και καταντράπηκα.
Κάπως αλλιώς θα το λέγανε στην
πρωτεύουσα…

Π

άντως γεγονός είναι ότι μου έμεινε η «λόξα» για τα
γυαλισμένα παπούτσια. Ακόμα και όταν υπηρετούσα στον Εβρο και γύριζα σπίτι, έπλενα τα άρβυλα να
φύγει εκείνη η φοβερή λάσπη, τα στέγνωνα στη σόμπα και
μετά τα έβαφα μανιωδώς μέχρι να γίνουν καθρέφτης. Και να
δεις που γινόνταν.
Όλα αυτά θυμήθηκα προχθές, όταν χρειάστηκε να βάψω
τα παπούτσια μου (ακόμη ασχολούμαι με το… σπορ), προκειμένου να πάω σε κάποια εκδήλωση. Η ματιά μου κόλλησε
πάνω στη βούρτσα που χρησιμοποιώ χρόνια τώρα. Συγκεκριμένα από το… 1963. Δηλαδή επί 59 συναπτά έτη. Και πού
ακριβως κόλησε; Σ΄έναν κακογραμμένο αριθμό, που με λίγη
καλή θέληση και πολύ προσπάθεια διακρίνεις ότι γράφει
10.182. Έναν μυστηριώδη αριθμό. Τον 10.182. Τι ήταν

όμως αυτός ο αριθμός;. Δεν ήταν καθόλου μυστηριώδης.
Ήταν απλώς ο αριθμός μητρώου μου στην Σχολή Ευελπίδων.
Να λοιπόν πώς μία βούρτσα, μπορεί να γίνει χρονοκάψουλα και να σε γυρίσει 59 χρόνια πίσω.
«Μα» θα μου πείτε «κάθε μέρα τη βλέπεις τώρα σε γύρισε πίσω;» και θα ‘χετε και δίκιο. Όμως, καθώς περνούν τα
χρόνια, η κλεψύδρα αδειάζει και όσο το τελευταίο ταξίδι
πλησιάζει, τόσο και κάποιες μικρές και ασήμαντες για τους
πολλούς λεπτομέρειες, σε κάνουν να αναπολήσεις, να θυμηθείς, να συγκινηθείς και ίσως ίσως και να κλάψεις. Ένα
τραγούδι, ένα γράμμα, ένα πάρκο, μια ακροθαλασσιά…
Αναπόφευκτα, έχεις γίνει πλέον ένα ευσυγκίνητο άτομο, που κάθε ανάμνηση, μπορεί να σε διαλύσει. Ακόμη και
να επιφέρει το μοιραίο. Θυμηθε΄τε τιν στρατηγό Κόρκα, που
αφού κατέθεσε στεφάνι στην μνήμη των πεσόντων καταδρομέων, κατέρρευσε.
Θυμάσαι ότι τότε, τον Οκτώβριο του 1963, καποιος «ζόρικος δεκανέας» σε υποχρέωσε να γράψεις τον αριθμό μητρώου σου, σε όλα τα δημόσια είδη, ακόμα και στο… λοφίο.

Ακομα και στο «κυάθιο ξυρίσματος». Ακόμα και στη βούρτσα των παπουτσιών. Ιστορίες καθημερινής τρέλλας, θα
σκεφτόσουνα τότε. Ιστορίες, που μακάρι να τις ξαναζούσαμε
σήμερα, σκέφτεσαι τώρα.
Όταν δίδασκα στην Σχολή Ευελπίδων, ένας Εύελπις με
ρώτησε: «Θα θέλατε να ξαναγυρίστε στην ενεργό υπηρεσία;». Η απάντησή μου ήρθε ακαριαία: «Ναι, αλλά ή ως τεταρτοετής Εύυελπις, ή ως Συνταγματάρχης». Το λέω αυτό,
διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί η βούρτσα να φέρνει γλυκιές αναμνήσεις, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλες, που είναι σαν τον καφέ, δηλαδή μέτριες ή πικρές, τις
οποίες ο χρόνος έχει φροντίσει να τις διαγράψει ή να τις απαλύνει.
Αυτή η βούρτσα, αυτό το… «κειμήλιο», που είναι το μόνο
που έχει διασωθεί από εκείνη την τόσο μακρινή εποχή, είναι
ικανή να ανατρέψει και να σαρώση τα πάντα στο… βούρτσισμά της.
Την κοιτάζω την κοιτάζω και ξαφνικά σαν να ξύπνησα
από λίθαργο: «Α να χαθείς παλιόπραμα» και την πέταξα στο
βάθος του ντουλαπιού. Κι’ αυτήν και τις αναμνήσες της…

Δεν είναι πια κοντά μας
Α/Α
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΤΑΞΗ
ΣΣΕ - 1969
Μονιμοποιηθείς
ΣΜΥ- 1952
ΣΜΥ - 1956
ΣΣΕ - 1963
ΣΣΕ - 1949
ΣΣΕ - 1990
ΣΜΥ - 1955
ΣΜΥ
ΣΣΕ - 1972
ΣΣΕ - 1969
Εκ Διαγωνισμού -1973
ΣΣΕ – 1980
ΕΛ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΕΛ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΕΛ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΣΜΥ - 1959
ΣΣΕ - 1960

ΒΑΘΜΟΣ
Ο-Σ
Υπτγος (ΔΒ)
Άνχης (ΤΧ)
Σχης (ΤΘ)
Τχης (ΜΧ)
Ταξχος (ΠΖ)
Υπλγος (ΠΖ)
Σχης (ΠΖ)
Άνχης (ΤΘ)
Άνχης (ΤΧ)
Αντγος (ΔΒ)
Σχης (ΠΒ)
Άνχης (ΤΔ)
Ταξχος (ΥΠ)
Αστυνομικός Υπ/ντής
Ανθ/στής Χωροφυλακής
Ανθ/στής Χωροφυλακής
Τχης (ΠΖ)
Υπτγος (ΠΒ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μενούνος Βασίλειος
Νούσιας Κωνσταντίνος
Περδικάρης Κωνσταντίνος
Κωστίδης Γεώργιος
Κουτσοβίτης Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Σουρλής Αντώνιος
Καλοχέρης Ευάγγελος
Μιχελάκης Νικηφόρος
Κάπρος Σωτήριος
Γκολφινόπουλος Ηλίας
Τσαντάκης Δημήτριος
Παπαναστασίου Χρυσόστομος
Φλώρος Σπυρίδων
Παπαβασιλείου Χαράλαμπος
Σαββίδης Παναγιώτης
Μανθόπουλος Κωνσταντίνος
Μπαϊζάνης Παναγιώτης

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Αθανάσιος
Νικόλαος
Αντώνιος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Ηλίας
Νικόλαος
Βασίλειος
Αντώνιος
Παναγιώτης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Παύλος
Αναστάσιος
Ματθαίος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
28 Σεπτεμβρίου 2022
26 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022
28 Σεπτεμβρίου 2022
01 Οκτωβρίου 2022
29 Σεπτεμβρίου 2022
25 Σεπτεμβρίου 2022
19 Ιουνίου 2022
15 Οκτωβρίου 2022
18 Οκτωβρίου 2022
21 Οκτωβρίου 2022
21 Οκτωβρίου 2022
24 Οκτωβρίου 2022
22 Οκτωβρίου 2022
23 Οκτωβρίου 2022
27 Οκτωβρίου 2022
20 Οκτωβρίου 2022
31 Οκτωβρίου 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
30 Σεπτεμβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022
28 Σεπτεμβρίου 2022
29 Σεπτεμβρίου 2022
01 Οκτωβρίου 2022
03 Οκτωβρίου 2022
27 Σεπτεμβρίου 2022
20 Ιουνίου 2022
17 Οκτωβρίου 2022
21 Οκτωβρίου 2022
23 Οκτωβρίου 2022
24 Οκτωβρίου 2022
26 Οκτωβρίου 2022
25 Οκτωβρίου 2022
24 Οκτωβρίου 2022
27 Οκτωβρίου 2022
21 Οκτωβρίου 2022
01 Νοεμβρίου 2022

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Κοιμητήριο Μερτικαίικα Ξυλοκάστρου Κορινθίας
Κοιμητήριο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Αγίου Νικήτα Λευκάδος
Κοιμητήριο Πτολεμαΐδος
Κοιμητήριο Πολυκάστρου Κιλκίς
Κοιμητήριο Παπάγου
Νέο Κοιμητήριο Λάρισας
Κοιμητήριο Λάρισας
Κοιμητήριο Καρθάνια Κισσάμου
Κοιμητήριο Θεσπιών Βοιωτίας
Β ΄Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως
Παλαιό Κοιμητήριο Ν. Κω
Κοιμητήριο Πλαταμώνα Πιερίας
Κοιμητήριο Θέρμης Θεσσαλονίκης
Κοιμητήριο Μετσόβου Τρικάλων
Κοιμητήριο Ξάνθης
Κοιμητήριο Αγία Παρασκευή Αττική
Κοιμητήριο Καλαμαριάς Θες/νίκης

Οκτώβριος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Γράφει
ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Συνεχίζεται ἡ δραστηριότητα συναδέλφων και άλλων
συγγραφέων προσφέροντας έργα τους γιά τήν βιβλιοθήκη
μας. Ἒτσι τόν τελευταίο μῆνα ἔφθασαν τά παρακάτω
βιβλία:
1. Ὁ Ταξίαρχος (ΜΧ) ἐ. ἀ. κ.
Παναγιωταρέας Χαράλαμπος,
συνεχίζοντας τήν συγγραφή τῶν
ἐξαίρετων, σπάνιων καί μοναδικῶν
μελετῶν του, μᾶς κοινοποίησε τό
τελευταίο του πόνημα μέ τίτλο:
“ΦΗΜΗ ΑΠΟΝΤΩΝ” Πρόκειται γιά
τά ὀνόματα καί βιογραφικά
στοιχεία τῶν Ἀξκων τοῦ
Μηχανικοῦ οἰ ὁποίοι κατά τόν 19ο
αἰώνα συνέβαλαν στήν ἐξέλιξη τῆς
τεχνικῆς ἐκπαίδευσης καί
νεοκλασικῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καθώς καί στήν μελέτη και
ἐπίβλεψη Δημοσίων Ἒργων. Ὀνόματα τά ὁποία
περιλαμβάνονται σέ μελέτες καί ἐργασίες τῶν καθηγητῶν
καί καθηγητριῶν τοῦ ΕΜΠ καθώς καί ἂλλων ἐπιστημόνων.
2. Ἡ Λέσχη Καταδρομέων καί
Ἱερολοχιτῶν μάς δώρησε δύο
βιβλία: τό “Σαράντα καυτά
χρόνια” μέ ὑπότιτλο: “10
πόλεμος 30 εἰρήνη” καί τό “ΟΙ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΤΤΙΛΑ”.
Τό πρῶτο ἁφορᾶ στήν βιογραφία
καί
αὐτοβιογραφία
τοῦ
Στρατηγοῦ Κόρκα μέ φόντο,
ὃμως,
τήν ἱστορία τῆς
ταραγμένης 10ετίας τοὺ ‘50
ἀλλά καί τῶν ἑπόμενων ἐτῶν.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ
Συνταξιούχος Συμβολαιογράφος
Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα
Αθήνα, 20η Ιουνίου 2022
Προς: τον Αντιστράτηγο ε.α. και Πρόεδρο κ. Σταύρο Κουτρή, τον Υποστράτηγο ε.α. και Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Δερβούρο ως και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού
Αξιότιμοι κύριοι,
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εμμανουήλ Παππάς», αισθάνομαι
την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε σας και
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Χρηστίδη για την αποφασιστικής σημασίας χορηγία σας προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΚΟΥΕΟΡΑ», προκειμένου να πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών η θεατρική παράσταση από το καλλιτεχνικό σχήμα του Συλλόγου
αυτού «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ».
Οι επιδιώξεις σας να συμβάλλεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην
προβολή παρόμοιων εκδηλώσεων και ιδιαίτερα την εμπέδωση των
αγνών και υψηλών Εθνικών ιδεωδών με πρότυπα σαν τον Αρχιστράτηγο των Μακεδονικών Δυνάμεων της Επαναστάσεως του 1821, Εθνεγέρτη Μακεδόνα Εθνικό μας Ήρωα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, σας τιμούν, είναι αξιέπαινες και αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων.
Παράλληλα ευχαριστώ ολόθερμα τον ικανό, δραστήριο και ακούραστο
Πρόεδρο του παραρτήματος Σερρών της Ενώσεως σας, κ. Θεόδωρο
Στρίκο, Υπαστυνόμο ε.α. για τις αυθόρμητες, πολύτιμες, δυναμικές και
αποφασιστικές ενέργειες του για τον συντονισμό της όλης εκδήλωσης
και την πραγματοποίηση αυτής με εξαιρετική επιτυχία.
Σας δηλώνω ότι στο μέλλον θα στηρίξω παρόμοιες εκδηλώσεις της
Ενώσεως σας.
Με εκτίμηση,
Αριστείδης Δράγιος
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Ἐπιχειρήσεων.

Τό δεύτερο ἀναφέρεται στίς
Ἐπιχειρήσεις
τῶν
Δυνάμεων
Καταδρομῶν στήν Κύπρο τό 1974 ὃπως
φαίνεται μέσα ἀπό τά Πρακτικά τῆς
Ἠμερίδας τῶν Εἰδικὼν Δυνάμεων πού
πραγματοποιήθηκε στό Πολεμικό
Μουσείο τόν Νοέμβριο τοῦ 2016 μέ
ματρυρίες τῶν συμμετεχόντων Ἀξκῶν
οἱ ὁποίοι ἐπέζησαν τῶν παραπάνω

3. Ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ. ἀ. κ.Πάτσαλος
Κωνσταντίνος μᾶς έστειλε τό νέο
λογοτεχνικό του ἒργο μέ τίτλο:
“Άναμνήσεις - Πορεία στό Χρόνο”. Ἓνα
ἒργο πού ἡ κάθε του σελίδα εἶναι ἓνας
ὓμνος πρός τήν Κύπρο μας.
(Τηλ. τυπογραφείου: 22210 24253, e-male:
karalise@otenet.gr)

4. Ὁ συγγραφέας κ. Ἀντώνης Κρούστης μᾶς προσέφερε 3
μοναδικά ἐνημερωτικά βιβλία του μέ τίτλους:
“ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ”, ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, “Ήταν
ο Κομουνισμός, Ηλίθιε!”μέ ὑπότιτλο: (Γιατί κατέρευσε ἡ
ΕΣΣΔ;), ἐκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, καί τό “ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ

ΜΑΡΞΙΣΤΗΣ” (μέ ὑπότιτλο: Μιά ἐμπεριστατομένη ἀνάλυση
τοῦ Μαρξισμοῦ), ἐκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
Καί στά 3 αυτά εξαιρετικά έργα ἀναλύονται τά θέματα ὁπως
φαίνονται στούς τίτλους καί ἐξηγούνται μέ στοιχεία ὃλα τά
γεγονότα πού ὁδήγησαν τόν συγγραφέα στήν ἒκδοσή τους.
(Εκδόσεις : Γεωργιάδης: 210 3815000 www.georgiadesbooks.com
ΚΑΔΜΟΣ: 210 3838068 )
5. Ο λογοτέχνης κ. Απόστολος
Ράντσιος μάς δώρησε ττήν ιστορική
μελέτη του μέ τίτλο: “Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΡΩΜΑ΄Ι΄ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” από τις
εκδόσεις “Ἰνφογνώμων”. Στό έργο του
αύτό , ὁ συγγραφέας, ἀναλύει μέ
μοναδικό τρόπο πὼς, μετά τόν Καίσαρα
καταλύθηκε ἡ Δημοκρατία στήν Ρώμη
καί οἱ διάδοχοί του μέ τόν ἀπολυταρχικό
τρόπο διοίκησης ἒφεραν τήν
καταστροφή της.
(Ἐκδόσεις: Ινφογνώμων: 210 3316036, www.infognomon.gr)
6. Ὁ Σύνδεσμος τῆς
Τάξεως ΣΣΕ 1985 μᾶς τίμησε χαρίζοντάς
μας δύο ἐπετειακά βιβλία τά ὁποία
ἐξέδωσε φέτος στήν Θεσσαλονίκη. Τό ἓνα
ἒχει τίτλο: ¨Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ 1922 (100
ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ)”
καί τό δεύτερο: “200
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
1821”. Πρόκειται για
μιά συρραφή πηγῶν, εἰδήσεων καί ἁπλῶν
γεγονότων πού διακινούνται ἐλεύθερα στό
διαδίκτυο καί ἁφοροῦν στά θέματα τῶν
παραπάνω βιβλίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΑΥ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Γνωρίζεται στα μέλη μας, ότι το ΚΑΑΥ «Αγ. Ανδρέα» θα λειτουργήσει, κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου 2022-2023, από 11 Οκτ 2022 έως και 06 Απρ 2023.
1. Οι επιλογές των παραθεριστών, σχετικά με τη διάθεση οικημάτων, θα είναι οι παρακάτω:
α. Παραμονή διάρκειας 3 ημερών (3 διανυκτερεύσεις) από
Παρασκευή 12:00 έως ευτέρα (αναχώρηση, μέχρι 12:00).
β. Παραμονή διάρκειας 7 ημερών (7 διανυκτερεύσεις), από
Παρασκευή 12:00 έως και Πέμπτη (αναχώρηση, μέχρι 12:00).
γ. Δυνατότητα διαδοχικής διάθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω,
σε περίπτωση εκ νέου επιθυμίας και δυνατότητας, από το ΚΑΑΥ.
2. Η Λέσχη θα λειτουργεί καθημερινά από 13:00 έως 22:00. Θα παρασκευάζει δύο(2) μενού τις καθημερινές και τρία(3) μενού τα Σαββατοκύριακα, με ταυτόχρονη διάθεση εδεσμάτων
της ώρας.
3. Η διάθεση των οικημάτων, θα γίνεται αποκλειστικά από την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, κατόπι ν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερομένων (τηλ. 210-7496273, 210-7496178, 2107496173), μέχρι 13:00 της προτελευταίας ημέρας, της περιόδου επιλογής των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1α (ημέρα Τετάρτη).
4. Δικαίωμα κράτησης οικήματος και διανυκτέρευσης στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, έχουν μόνο
οι έχοντες δικαίωμα παραθερισμού και τα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1α του Παραρτήματος «Α» της ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3.
5. Το μίσθωμα του οικήματος για κάθε διανυκτέρευση, θα είναι:
α. Ημερήσια Μισθώματα οικημάτων μέχρι 31 Δεκ 22
(1) Αντγοι : 5,30€ (2) Υπτγοι- Ταξχοι : 4,90€ (3) Ανώτεροι Αξκοί : 4,40€ (4) Κατώτεροι Αξκοί
: 4,10€ (5) Ανθστές- Υπξκοί- ΠΥΣΥ- Συνταξιούχοι Υπάλληλοι: 3,70€
β. Ημερήσια Μισθώματα οικημάτων από 1 Ιαν 23
(1) Αντγοι : 8,00€ (2) Υπτγοι- Ταξχοι : 7,50€ (3) Ανώτεροι Αξκοί : 7,00€ (4) Κατώτεροι Αξκοί
: 6,50€ (5) Ανθστές- Υπξκοί- ΠΥΣΥ- Συνταξιούχοι Υπάλληλοι, Ορφανικές Οικογένειες : 6,00€
6. Επισημαίνεται ότι:
α. Εντός του ΚΑΑΥ λειτουργεί Ιατρείο, το οποίο παρέχει Α βοήθειες, όπου απαιτείται. Δεν
παρακολουθεί χρονίως πάσχοντες, ούτε παρέχει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, δεν χορηγεί - συνταγογραφεί φάρμακα για χρόνια και εξειδικευμένα νοσήματα.
β.Η χρόνια φαρμακευτική αγωγή, που λαμβάνει κάθε παραθεριστής/τρια και η διαθεσιμότητα αυτής αποτελούν ευθύνη του ίδιου/ας.
Το Τμήμα ΚΑΑΥ/Ε.Α.Α.Σ.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Οκτώβριος 2022
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο20
Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην
από το καταστατικό προβλεπόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Δευτέρα 7 Νοε. 2022, με εναλλακτική
στις 14 Νοε.22. στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, οδός Ρηγίλλης 1 και Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:
α.
Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου.
β.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ.
Ισολογισμό και Απολογισμό Οικονομικής Διαχειρίσεως.
δ.
Προϋπολογισμό επομένου έτους.
ε.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Αρχαιρεσίες).
στ. Άλλα θέματα που τίθενται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να
υποβάλλονται στον ΠΣΑΠ email:peziko@gmail.com, τουλάχιστον 45 ημέρες προ της ημερομηνίας πραγματοποιήσεως των
αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού.
Την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες και στο Παράρτημα Κ. Μακεδονίας.
Δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν) έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου, τα οποία δύνανται να παραστούν και να ψηφίσουν ή να αποστείλουν εγκαίρως την ψήφο τους στην Επιτροπή Εκλογών ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό τρόπο στο email
του ΠΣΑΠ.
Μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση, στο χώρο της ΛΑΕΔ.
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται και στους αφυπηρετήσαντες Εφέδρους Αξιωματικούς Πεζικού που δεν είναι μέλη του
Συνδέσμου και τους παρακαλούμε να προσέλθουν στη συνάντησή μας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν την επικοινωνία με πολλούς συναδέλφους που συνυπηρέτησαν στη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας.
Μετά τιμής και συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Αντγος ε.α. Χαράλαμπος Πόκας
Αντγος ε.α. Λάμπρος Τζούμης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε
τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την
αποστολή τους :
Τετραμηνιαία Έκδοση του Γενικού Επιτελείου
Στρατού ‘’ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Επιθεώρηση ‘’
Περιοδική Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος ‘’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ‘’
Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση Συνδέσμου ε.α.
Αξκων ΣΣΕ -1968 ‘’σύν-δεσμος ΄68’’
Τριμηνιαία Έκδοση Συνδέσμου ε.α. Αξκών Ιππικού-Τεθωρακισμένων ‘’ ΙΠΠΙΚΟ- ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ‘’
Τριμηνιαίο Δελτίο Συνδέσμου Αποφοίτων Αξκών
ΣΣΕ-1952 ‘’ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 52 ‘’
Τριμηνιαία Έκδοση Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Στρατού Μακεδονίας-Θράκης
(Αποφοίτων ΣΜΥ) ‘’Η ΦΩΝΗ ‘’
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
Επίσημη χοροεσπερίδα για τον Εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την Προστάτιδα
του Πυροβολικού Αγία Βαρβάρα, στις 3 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα
Σάββατο και ώρα 21:00, θα λάβει χώρα στη Λέσχη Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων (πλατεία Ρηγίλλης) η μεγάλη χοροεσπερίδα
του Συνδέσμου μας, όπως κάθε χρόνο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι
20 Νοεμβρίου 2022. Οι κάρτες συμμετοχής θα διατίθενται από τις
20 Νοεμβρίου 2022 στο γραφείο του Συνδέσμου (Οδός Μαυροκορδάτου αρ. 9). Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις στο τηλέφωνο του Γραφείου
:2105235408 , κινητό Προέδρου : 6937332842 και Αντιπροέδρου:
6977486964.
Ο Πρόεδρος
Πέτρος Μαρκόπουλος
Αντγος ε.α.

Βρείτε τη λύση στο επόμενο φύλλο της «Ε.Η»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Γραφική πόλη της Κρήτης – μία

1. Πρωτεύουσα της Εύβοιας -

επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας

υπάρχω

2. Γραφική πόλη της Θράκης

2. Καλά (αρχ.) - πολύ (αρχ.)

3. Μία από τις Ωκεανίδες

3. Υπήρξε πρωτεύουσα της Ελλά-

4. Παλαιά ονομασία της ΕΥΠ – επι-

δος

φώνημα που ακούγεται στις αρένες
- βυζαντινή νότα
5. Κάθε πρόβλημα έχει και τη δική
του - αυγά (αρχ.)
6. Ένας Λουδοβίκος – έτσι τελειώνει η προσευχή
7. Νησί των Σποράδων (αιτ.)

4. Αρχικά πρώην Υπουργείου – ο
ελληνικός αριθμός 430
5. Ικανός – ανάδοχος (κλητ.)
6. Όχι σύνθετη – το ακούμε συνέχεια από πολιτικούς
7. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος

8. Ένα αισθητήριο όργανο

– σύλλογος οπλομαχίας

9. Νησί των Επτανήσων

8. Συνοδεύουν τα έθιμα - αρχαία

10. Αυτός που είναι παρών (αρχ.) -

ελληνική θεότητα

δεν πρέπει να οδηγούμε στη λωρί-

9. Μόριο – ή ύπαρξη

δα αυτή – συμπερασματικός σύν-

10. Βρέχονται από τη λίμνη Παμβώ-

δεσμος

τιδα

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο19

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών για
ανάδειξη νέου Δ.Σ και εξελεγκτικής επιτροπής

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Οκτώβριος 2022

Αγγελίες 15

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΕΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622

Οικόπεδο 880 τ/μ στον οικισμό Εξαμήλια Κορινθίας, άρτιο οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, τέσσερα χιλιόμετρα από την Κόρινθο (Αστική Συγκοινωνία).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972206900
Ταξχος (ΥΓ) Γκότσης Βασίλειος

Πωλούνται δυο οικόπεδα ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου,
1) οτ 137 αρ 5 (300μ από πλαζ) 720 τ.μ. και
2) οτ 28 αρ 8 (2000μ από πλαζ) 650 τ.μ. αμφιθεατρικά με θέα θάλασσα, τιμή
συζητήσιμη . τηλ 6944797931

ΕΝΟΙΚΙάΖΕΤΑΙ

Διαδικτυακά Μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας

Για τους θερινούς μήνες, νεόκτιστο διαμέρισμα στην Παξιμάδα Καρύστου (οικισμός ΟΣΜΑΕΣ).Το διαμέρισμα 60 Τ.Μ, είναι πλήρως επιπλωμένο με σαλόνι-κουζίνα,2 κρεβατοκάμαρες –μπάνιο, βρίσκεται δίπλα στη Θάλασσα, με
απεριόριστη πανοραματική θέα.
Πληροφορίες: Τηλ. 6974525516. e-mail. elenedania@gmail.com.

Απόφοιτη του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, κόρη
Αξκού ε.α., με πολυετή διαδικτυακή διδακτική εμπειρία, παραδίδει, ιδιαίτερα ατομικά και ομαδικά μαθήματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Τηλ.
Επικ. 6984813526 και 6936473504 Χαρένια Γεωργία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Ο.Τ. 104 Αρ.Οικ.9, 671 τ.μ., 60 μέτρα από θάλασσα εντός σχεδίων
Σ.Δ. 0,4 ύψος 8,5 μ. σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000€.
Υπτγος ε.α. Γιόγιας Ιωάννης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 – 6012744 και 698 0078388
Γεώργιος Σ Τζιάτζιος MD,PhD
Γαστρεντερολόγος- Ηπατολόγος
Υιός αποστράτου Αξιωματικού
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευτείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Augsburg,Γερμανία.
g_tziatzios@yahoo.gr
Τηλ: 6942259009
Διαδικτυακά Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας
Θυγατέρα Αξκού ε.α. Σμαράγδα Κωνσταντή απόφοιτος ΕΚΠΑ Τμ. Ισπανικής Φιλολογίας, με πολυετή διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά, εφήβους και ενήλικες, για απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, όλων των επιπέδων και Πιστοποιητικού Ινστιτούτου
Cervantes.
Τηλ.6983734846.
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλαισίνα,
οικισμό ΟΣΜΑΕΣ, με θέα προς Θεολόγο. ο.τ. 87 οικ. 21 - 1005 τ.μ. - παροχές νερού – ηλεκτρικού - τηλεφώνου. Τιμή συζητήσιμη.
Νικόλαος Παπαγεωργίου, Τηλ. 6947991493
‘’50 years food stories
Elafokinigos Catering Services Since 1971
Με ιστορία που ξεκινά από το 1971, συνεχίζουμε την διαχρονική μας πορεία έχοντας σημείο αναφοράς τις ποιοτικές υπηρεσίες Catering/Ζητήστε προσφορά επωφεληθείτε από τις ειδικές χρεώσεις προς όλα τα μέλη της
Ε.Α.Α.Σ. για δεξιώσεις στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Λ.Α.Ε.Δ)
Υπεύθυνος πωλήσεων/Αντωνόπουλος Σωτήρης
Εmail.: elafokinigoscatering@gmail.com Mob.: +306942637662
Instagram.: https://www.instagram.com/elafokinigos_catering_services/'
facebook.: https://www.facebook.com/ElafokinigosCateringServices1971/
ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 725,77 τ.μ., ΟΤ 69, ΑΟ 22
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947706858, 2294097875
Πωλείται Οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως
άρτιο και οικοδομήσιμο θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) κοντά στη θάλασσα βλέπει Αιγαίο πέλαγος.
Οικ. Τετράγωνο 141, αριθ. Οικοπέδου 28 658,59τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2111825627-6943184587
ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Άντα Ν. Αναστασοπούλου (κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
Αρχιτέκτων μηχ. Ε.Μ.Π.( 1989 ) με έδρα την Αθήνα.
Αναλαμβάνει μελέτες, επιβλέψεις κτιρίων,
ανακαινίσεις διαμερισμάτων και καταστημάτων.
Με ποιοτικές δουλειές, πνεύμα συνεργασίας και μεγάλη εμπειρία.
Κιν. 6932521291. email: anda.anastasopoulou@gmail.com
Ιωάννης Καλούδης
Υιός Νικ.Καλούδη (ΣΣΕ 1977) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ειδικευθείς σε νοσοκομεία της Γερμανίας, Μεγ. Βρετανίας και
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" Θεσσαλονίκης.
Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν τηλ. ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Κούσκουρα 2 και Μητροπόλεως
Τηλ.2311827191, 6974090086 e mail: plasticsurgery@ikaloudis.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Κάρυστο "Παξιμάδα" ΟΣΜΑΕΣ 694,9 τμ.
Οικ.Τετ. 169, Αρ. 5, άρτιο, οικοδομήσιμο, εξαιρετική θέα.
Τηλ. Επικοινωνίας 6973330280 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Παξυμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) ο.τ 40,
οικόπεδο 32, με θέα στη θάλασσα. Τιμή 18.500 Ευρώ. Τηλ 6948057463
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Θυγατέρα Αξιωματικού ε.α., πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής, με πολυετή
διδακτική εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για
το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου
Γκαίτε όλων των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ. Διαθέτει
προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικ.: 210-6526906, 6977977912.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
Αναλαμβάνει την μετάφραση κειμένων από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας και για τις τρεις γλώσσες
(Μηχανικός ΕΜΠ, Υιός αξιωματικού ε.α.). Τηλ. 210-6008532, E-mail:
achilakeas@otenet.gr
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Οικόπεδα (Προνομιούχα):
α. ΠΙΚΕΡΜΙ (ΔΙΩΝΗ) 537 τ.μ., οδός Μακεδονίας Ο.Τ. 129, Αριθ. Οικ.660.
β. ΚΑΡΥΣΤΟΣ (ΠΑΞΥΜΑΔΑ) 894 τ.μ. , Ο.Τ. 201, Αριθ. Οικ. 16 .
Τηλ. 6945652843
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
(Υιός Αποστράτου Αξιωματικού) Ειδικός Καρδιολόγος
Άνοιξε το Ιατρείο του και δέχεται κατόπιν ραντεβού
στην Κομοτηνή, Απ. Σούτσου 6 (1ος Όροφος)
Τηλ. : 2531084777 - 694429228
e-mail : georgekourtidis@yahoo.com
ΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Πωλείται οικόπεδο στην Μαλεσίνα , εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό,
πευκόφυτο, κοντά στη θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1.099
τ.μ.,
οικ. τετρ. 28, αριθ. 33. Τιμή 33.000 ευρώ.
Τηλ. 210-6522750, 6974091364
ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΛΑΝΗ
Ενοικιάζονται στην Νικήτη Χαλκιδικής πλησίον παραλίας, νεόδμητα πλήρως
εξοπλισμένα μονόχωρα ή δίχωρα διαμερίσματα με πισίνα, από 5 ημέρες και
άνω (60€ την ημέρα). Πληροφορίες 6973302170 Βίκη Ασλάνη (Θυγατέρα
Ταξ/χου)
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
Χολαργός, Κουντουριώτη 1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Μαθηματικός)
(Κόρη Σχου ΜΧ ε.α.)
Πτυχιούχος και Μεταπτυχιακός Μαθηματικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου
και Φοιτητές στην Ξάνθη. Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς – Αστυνομικούς
Τηλ. 6939727077
ΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΥΤΖΑΛΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 120 τμ. γωνιακό στην ΙΞΙΑ ΡΟΔΟΥ με 3υ/δ, κουζίνα,
σαλοτραπεζαρία, μπάνιο και wc.
Ανακαινισμένο το 2022.
Διαθέτει 3 ανεμιστήρες οροφής, 3 a/c, ηλιακό θερμοσίφωνα, μεγάλη βεράντα με τέντα. 100 μέτρα από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα θάλασσα.
Επιπλωμένο ή μή. Τιμή 160.000 €
Τηλ. 6932400506 Φρυτζαλά Τάνια

ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΟΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών (γαμπρός αξιωματικού ε.α.), με παιδαγωγική κατάρτιση ΑΣΠΑΙΤΕ, παραδίδει μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου & Α’
Λυκείου, από 10€/Διδακτική Ώρα (παρέχονται νόμιμες αποδείξεις).
Ρωτήστε για ειδικές τιμές. fb: chronis.edu, Τηλ.: 6978660254
ΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΛΗΛΙΓΚΑ
Πωλείται οικόπεδο 676,01 τ.μ. Κάρυστος Παξιμάδα ΟΣΜΑΕΣ ο.τ. 65 α.ο.3,
άρτιο οικοδομήσιμο, εξαιρετική θέα όρμο Καρύστου κοντά σε αμμουδερή
ακτή τιμή συζητήσιμη. Επικοινωνία 2221042250 / 6944675596
ΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ
(Θυγατέρα Ανχη ε.α Λιοντήρη Σωκράτη)
Ψυχολόγος, ΕΚΠΑ - Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια
Εξειδίκευση: Κλινική Ψυχοπαθολογία.
MSc Εξαρτησιολογία, Ιατρική ΕΚΠΑ
Συνεργασία με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
Παρέχει συνεδρίες- Ασκληπιού 26, Αθήνα
Τηλ: 6945117517 email: afroditiliontiri@gmail.com
ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΩΝΗ
Πωλούνται δύο οικόπεδα στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) άρτια οικοδομήσιμα
- ΟΤ 132 ΑΟ 6 687τ.μ.
- ΟΤ 26 ΑΟ 27 665τ.μ.
Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο 2310 311909
ΑΓΓΕΛΙΑ ΦΕΓΓΟΥ
Καθηγήτρια Ισπανικών, σύζυγός αξιωματικού ε.α. με μεγάλη εμπειρία, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων, διαδικτυακά και δια ζώσης.
Τηλ: 6947724186
email: lianadeli@gmail.com
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι Στρατηγικές Εκδόσεις Ι. ΦΛΩΡΟΣ ζητούν
αποστράτους αξιωματικούς για να αναλάβουν
την τηλεφωνική προώθηση των δύο τελευταίων
εκδόσεών τους σε συγκεκριμένο πελατολόγιο.
Η εργασία είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και από το σπίτι. Στην περίπτωση αυτή τα τηλεφωνικά έξοδα βαρύνουν την εταιρεία. Οι αποδοχές αποτελούνται από μόνιμη αποζημίωση συν μπόνους επί των πωλήσεων. Λεπτομέρειες στα τηλέφωνα 2103836042, 2103822793.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα ΟΣΜΑΕΣ, αρ. οικοπέδου 4, οικοδομικό τετράγωνο 143. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6977262855, 2106910963
ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΡΟΥ
Πωλείται οικόπεδο 664 τ.μ. στην παξιμάδα Καρύστου περιοχή ΟΣΜΑΕΣ
με εκπληκτική ορατότητα ,είναι γωνιακό με τριγωνική θέα που ατενίζουν
τον κόλπο Καρύστου, και τις βόρειες Κυκλάδες. Ο.Τ. 16. αριθ. Οικοπ.1.
Τιμή 40.000, Τηλ.6944215415, 2108067816.

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα
αγγελιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να
ξεπερνά τις τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται
στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο τέλος της
δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την
πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής
ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
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Ο EOΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Του Αντγου ε.α.
Μιχαήλ Γουμαλάτσου ,
Υπευθύνου Γραφείου
Δημοσίων Σχέσεων.
Tην Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022,
πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΑΣ στο
Πολεμικό Μουσείο, με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, ο εορτασμός της
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Η τελετή άρχισε με θεατρικό δρώμενο, στο οποίο οι ηθοποιοί της ομάδας
θεάτρου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Στέργιος Σιαραμπής και Άκης
Λιακόπουλος, υποδύθηκαν τους Ανχη Μαρδοχαίο Φριζή και Υπλγό Αλέξανδρο Διάκο αντιστοίχως, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δεγαΐτη και κείμενα του
Σχη ε.α. Αναστασίου Φαραντάτου.
Ακολούθως έγινε προσκλητήριο νεκρών και τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού,
για τους ήρωες αξιωματικούς και
οπλίτες του έπους του 1940-41.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Προέδρος του ΔΣ του Πολεμικού
Μουσείου, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος ε.α.
κ.Σταύρος Κουτρής και ο ιατρός Ελπιδοφόρος Δουράτσος, ανιψιός του
Θρυλικού Διοικητή του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ, Στγου Γεωργίου Δουράτσου.
Τον πανηγυρικό της ημέρας, με τεκμηριωμένη ιστορική αναδρομή των
γεγονότων για την προετοιμασία του
Έθνους και του Στρατού μας, από τον
πρωθυπουργό της χώρας Ιωάννη Μεταξά, εκφώνησε ο κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Διδάκτωρ Ιστορίας του Λουδοβικείου-Μαξιμιλιανείου Πανεπιστημίου
Μονάχου και Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Ακολούθησε μια εντυπωσιακή παρουσία της μικτής χορωδίας «Ιονίου
Φωνές», της Κερκυραϊκής Εστίας
Αθηνών, της οποίας η ερμηνεία επετειακών τραγουδιών, πρόσφερε
στους παρευρισκόμενους μια ακουστική πανδαισία.
Τμήμα της Στρατιωτικής Μουσικής
της ΑΣΔΥΣ, απέδωσε διάφορα άσματα και εμβατήρια, σχετικά με το έπος
του 1940.
Το πρόγραμμα συνέχισε το Λύκειο
των Ελληνίδων του Παραρτήματος
Ραφήνας, προσφέροντας ένα εξαίρετο χορευτικό θέαμα, με παραδοσιακούς χορούς
Το επετειακό πρόγραμμα διανθίστηκε
με την προβολή αποσπασμάτων από
την ταινία του Τζέιμς Πάρις «ΟΧΙ» καθώς και την απαγγελία του ποιήματος
του Δημήτρη Γιαννουκάκη «Η τιμημένη Στολή» από τον κύριο καλλιτεχνικό

εκφραστή του έπους του 40, ηθοποιό
Κώστα Πρέκα.
Η εκδήλωση συνεχίσθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων . Τιμήθηκαν ο ομιλητής κ. Ηλίας Ηλιόπουλος,
ο ιατρός κ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος,
η Πρόεδρος της χορωδίας «Ιονίου
Φωνές» κ. Λίνα Βέργη, η Αντιπρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων κ.
Μαρία Παπαμάρκου, η Πρόεδρος του
Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Ραφήνας κ. Εύη ΓκατζοπούλουΑλικάκου και ο ηθοποιός Κώστας
Πρέκας.
Το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης, έκλεισε η Μικτή Χορωδία «Ιονίου Φωνές» που έψαλε τον ΕΘΝΙΚΟ
ΥΜΝΟ.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν
στην πρωτότυπη έκθεση συγχρόνων
καλλιτεχνών, με θέμα «Η Ανεξάρτητη
Μεραρχία», στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου.
Παρέστησαν εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής ο Βουλευτής Α΄
Πειραιά κ. Νικόλαος Μανωλάκος, εκ
μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ο
πατήρ Θεοφάνης Δαρζέντας, εκ μέρους του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΄΄ΣΥΡΙΖΑ΄΄ο επίτιμος Α/ΓΕΣ κ. Γεώργιος Καμπάς, εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΄΄ΠΑ.ΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ ΄΄ ο Γραμματέας Τομέα Άμυνας Ανπτχος (Ι) ε.α. κ.
Χατζηαθανασίου Θωμάς, ο Στγος κ.
Γεώργιος Κέλλης Υπαρχηγός ΓΕΣ ως
εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ,
ο Υπνχος ΠΝ κ. Ιωάννης Πάττας Δκτης
της ΣΝΔ εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ , ο
Υπνχος Λ.Σ. κ. Γεώργιος Σκανδάλης
εκπρόσωπος του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Πολεμικού Μουσείου και π. Υπουργός κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο Ταξχος
κ. Φώτης Νικόπουλος εκπρόσωπος
του Δκτη ΑΣΔΕΝ, ο Υπτγος κ. Παναγιώτης Νούλης Δντής του ΝΙΜΤΣ, ο
επίτιμος Πρόεδρος της ΑΠΟΕΑ καθηγητής κ. Γρηγόρης Κωσταράς, η κ.
Ιωάννα Φωκά – Μεταξά εγγονή του
Πρωθυπουργού του ΄΄ΟΧΙ΄΄ Ιωάννη
Μεταξά, εκπρόσωποι Συνδέσμων –
Φορέων και Τάξεων, σπουδαστές της
ΣΣΕ – ΣΑΝ – Σχολής Αξκων Αστυνομικής Ακαδημίας, Μέλη και φίλοι, της
Ενώσεως
Η ΕΑΑΣ ευχαριστεί όλους, που με
τη παρουσία τους τίμησαν μαζί μας
τους ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ μας της
περιόδου 1940-41.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

