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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΣ

Μ
ε την ευκαιρία
των εκλογών, για
την ανάδειξη του

νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου  της ΕΑΑΣ,  κρίνεται

σκόπιμο να σημειώσουμε τα ακόλουθα.
Πρώτον και κυριότερον. Την υποχρέωση
όλων των απανταχού της επικράτειας  συ-
ναδέλφων να συμμετάσχουν στην υπόψη
ψηφοφορία ως εκλογείς. Μην ξεχνάμε ότι
η λογική των αριθμών, στην περίπτωση
αυτή, είναι καθοριστική και άτεγκτη,  τόσο
για την ένδειξη ενδιαφέροντος και στήριξης
της Ένωσης,  όσο και για τη δυναμική και
αποτελεσματική  της παρουσία, στις νόμι-
μες από τη Πολιτεία διεκδικήσεις  της. 

Σε ότι αφορά δε στις υποψηφιότητες, οι
οποίες έκλεισαν, αφού συγχαρούμε  και
ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψη-
φίους, θα ήταν παράλειψη να μην υπο-
γραμμίσουμε ότι ο αριθμός είναι σχετικά
περιορισμένος.  

Στην παρούσα χρονική περίοδο, υπό το
πρίσμα της  κατάστασης και της προοπτικής,
που προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, να χαρακτηρίσει τον νόμο
4093/2012, που αφορά μέρος των περι-
κοπών των συντάξεων και μισθών των
στρατιωτικών, αντισυνταγματικό, η πα-
ρουσία μας ως ενιαίου, συμπαγούς  και

πολυπληθούς  Σώματος, για την
διεκδίκηση ίσης μεταχείρισης μας
από το Κράτος,  θα είναι αποφασι-
στική. 

Μην ξεχνάμε ότι ενώπιον της σπέκουλας,
που είναι δυνατόν να εκτοξευτεί, για την
προαναφερθείσα απόφαση και να μας εκ-
θέσει ως δήθεν ευνοημένους, ενώ υπέ-
στημεν εξόντωση και κατάφωρη αδικία
από τις άνισες, υπέρογκες, άδικες και ανα-
δρομικές  μειώσεις των αποδοχών μας, η
σύμπνοια, το ενδιαφέρον για την
Ένωση, μέσω και της μαζικής
συμμετοχής μας στις υπό-
ψη εκλογές, θα αποτελέ-
σουν ισχυρότατη απάντηση
και προοπτική για ανάσχεση
και αποκατάσταση αυτών. 

Είναι δε εύλογο ότι, δι-
καιώματα χωρίς υποχρεώ-
σεις  και κοινό αγώνα, αρ-
χικά δεν υποστηρίζονται
και τελικά δεν κατοχυρώ-
νονται.   Δικαίωμα δε αλλά και
υποχρέωση η συμμετοχή μας, ως
ψηφοφόρων, στις υπόψη εκλογές της
23 Φεβρ 2014. Τα μηνύματα, που θα προ-
έλθουν από την αυξημένη συμμετοχή μας,
θα φθάσουν πρώτα στα αυτιά αυτών, που
ίσως μας υποτιμούν ή μας παραβλέπουν,
ιδιαίτερα στον αγώνα μας για ίση και δίκαια
αντιμετώπιση.        

Όσο δε για κάποιους,  που λένε ότι οι
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

δεν γενούν χρήματα, υπονοώντας αυτή
που μας δικαίωσε, τους υπενθυμίζουμε
ότι,  πέραν από του ότι φαίνεται να παρα-
βλέπουν την άνιση οικονομική μας εξόν-
τωση, προβαίνουν  το ολιγότερο σε  άστοχο
χαρακτηρισμό του έργου της ανεξάρτητης
Δικαιοσύνης. Eπιπρόσθετα φαίνεται να
αγνοούν ότι υπεράνω όλων είναι  το Δίκαιο
και δη το Συνταγματικό, ενώ οι υπόψη πε-
ρικοπές επιδρούν δυσμενώς στην άμυνα. 

Τέλος υπενθυμίζουμε για μια φορά ακόμη
ότι, η Ένωση μαζί με τις Ενώσεις

αποστράτων των άλλων  κλά-
δων, κατά τις κινητοποιήσεις
της, αλλά και τις αναφορές
της   στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο, σχετικά με
τις άνισες περικοπές των
αποδοχών των στρατιωτι-
κών,  ποτέ δεν έπαψε να
τονίζει τις αντιμνημονιακές

της θέσεις και  να προτάσσει
τα δικαιώματα του  άγρια δοκι-

μαζόμενου  λαού μας.                                  
Συμμετοχή, λοιπόν, στην επικείμενη

ψηφοφορία γιατί δίπλα από το πόσοι εί-
μαστε, υπάρχει και το πόσοι ενδιαφερό-
μαστε και συμμετέχουμε, που φαίνεται
άμεσα και καθαρά από το πόσοι ψηφίζουμε
για την εκλογή του ΔΣ της Ένωσης. Έτσι,
αφ ενός  θα το ενισχύσουμε και αφ’ ετέρου
θα το θέσουμε πλέον δυναμικά και απαι-
τητικά ενώπιον των υποχρεώσεων αλλά
και των  ευθυνών του.

Γράφει ο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. - Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αγοράστε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προϊόντα.
Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
θέσεις

εργασίες. 

ΣEΛIΔΕΣ 24

ΣEΛIΔΕΣ 2

1η Πανελλήνια
Έκθεση 
Εικαστικών 
Τεχνών ΕΑΑΣ

Ανακοίνωση
Συντονιστικού
Οργάνου 
Ενώσεων 
Αποστράτων

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις

και Μηνύματα

Υποψηφιότητες 
Συναδέλφων Μελών 

της ΕΑΑΣ 
για τις αρχαιρεσίες 
της 23ης Φεβ. 2014

ΣΕΛΙΔΕΣ 5-11 και 14-19

• Συνάδελφοι μην απουσιάσετε! 
•Η συμμετοχή σας στις προσεχείς εκλογές 

θα είναι πολύ σημαντική!
•Πρέπει να ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ συμμετοχών 

(αυξάνεται η διαπραγματευσιμότητά μας)! 
ΕΑΑΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ



EΘNIKH HXΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20142θέματα

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση

και να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400)

λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία

του συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και

να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και

αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευ-

χαριστίες και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότη-

τες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγο-

ρεύεται από τις αρχές και αξίες που υπηρετή-

σαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφη-

μένο  και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο

να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

στην ΕΑΑΣ μέχρι  την 10η εκάστου μήνα  είτε

ταχυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων

Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο

η εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσί-

ευση άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και

επί πλέον:

1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2

έως 3 δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμ-

ματοσειρά Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κα-

ταχωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από

συντακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των

άρθρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί

τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

Όροι για την 

δημοσίευση 

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

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

Aντγος ε.α. Παντ. Mαυροδόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

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

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

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

Το βήμα του προέδρου

Διαβάζοντας με σχολαστικότητα τις
τοποθετήσεις και υποσχέσεις των

υποψηφίων για το νεο ΔΣ της ΕΑΑΣ,
χωρίς ίχνος απολογιτικής διάθεσης κρίνω
σκόπιμο να σημειώσω οτι, αρκετά από

αυτά που προτείνουν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το
παρόν ΔΣ. Θα συμφωνούσα δε με τη διατύπωση ως υπό-

σχεσης και προσπάθειας, της διατήρισης και βελτίωσης
αυτών. Όσο από τους παραιτηθέντες από το παρόν ΔΣ και
θέτοντες υποψηφιότητες για τπο επόμενο εύχομαι να μην
επαναληφθεί  η παραίτηση και γίνει συνήθεια (χούι). Τέλος,
για να κάνουμε και λίγο χιούμορ καλό θα ήτανε όλοι οι
υποψήφιοι να έβαζαν στις ανακοινώσεις τους σχετικά επί-
καιρες φωτογραφίες τους, γιατί αφενός στα όνειρα και τις
προσδοκίες δεν ταιριάζει η αναδρομικότητα, και αφετέρου
η πραγματικότης είναι παρούσα μελλοντική και εν προκει-
μένω πολύ δύσκολη.

Γράφει ο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. - Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποψηφιότητες - Υποσχέσεις - Προσδοκίες

- Υπτγος ε.α. Σουλελές Ιωάννης. Απεβίω-
σε στις 29/12/13 και ετάφη στις
30/12/13 στην Κόρινθο.
- Υπλγός ε.α. Δουλγερής Ηλίας του Σταύ-
ρου. Απεβίωσε στις 23/13/13 και ετάφη
στις Σέρρες.
- Ανχης ε.α. (Γ) Στουκογιώργος Αχιλλέας
του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 2/1/14 και
ετάφη στις 7/1/14 στο 3ο Νεκροταφείο.
- Σχης ε.α. (ΠΖ) Τσούγκος Δημήτριος.
Απεβίωσε στις 1/1/14 και ετάφη στις
4/1/14 στο Νεκροταφείο Ν. Φιλαδελφεί-
ας.
- Ανθμος (ΧΩ) Χατζιάρας Βάιος του Θεμι-
στοκλή. Απεβίωσε στις 3/1/14 και ετάφη
στην Πύλη Τρικάλων.
- Αντγος ΧΩ  Μπράκης Νικόλαος του Ανα-
στασίου. Απεβίωσε την 1/1/14 και ετάφη
στο 1ο Νεκροταφείο Τρικάλων.
- Υπτγος (ΔΒ) Δουζίνας Γεώργιος του

Αναστασίου. Απεβίωσε 11/1/14 και ετά-
φη στις 14/1/14 στο Νεκροταφείο Παπά-
γου.
- Στργος (ΠΖ) Περιμένης Μιχαήλ του Ανα-
στασίου. Απεβίωσε 13/1/14 και ετάφη
στις 15/1/14 στο Νεκροταφείο Κηφισιάς.
- Υπτγος (ΕΜ) Αντωναράκος Δρακούλης.
Απεβίωσε στις 13/1/14 και ετάφη στις
15/1/14 στο Νεκροταφείο Παπάγου.
- Ανχης Βασιλακόπουλος Ανδρέας του
Ιωάννου. Απεβίωσε στις 25/9/13 και ετά-
φη στο Βραχάτι Κορινθίας.
- Ταξχος (ΠΖ) Λαμπρούκος Χαράλαμπος
του Παναγιώτου. Απεβίωσε στις
24/12/13 και ετάφη στις 26/12/13 στη
Χαλκίδα.
- Ταξχος (ΠΖ) Νικολιδάκης Παντελής του
Ιωάννου. Απεβίωσε στις 14/1/14 και ετά-
φη στις 15/1/14 στα Χανιά.
- Ταξχος (ΠΖ) Καλαϊτζάκης Ευάγγελος.

Απεβίωσε στις 8/1/14 και ετάφη στις
9/1/14 στο Ηράκλειο Κρήτης.
- Σχης Περισυνάκης Μιχαήλ του Γεωργί-
ου. Απεβίωσε στις 19/1/14 και ετάφη
στον Αγ. Γεώργιο Λασιθίου.
- Ταξχος (ΠΒ) Ζιώρης Κωνσταντίνος του
Ηλία. Απεβίωσε στις 21/1/14 και ετάφη
στις 23/1/14 στο Νεκροταφείο Κόκκινου
Μύλου.
- Ταξχος (ΠΒ) Αχτύπης Ιωάννης του Χρή-
στου. Απεβίωσε στις 3/12/13 και ετάφη
στις 5/12/13 στο Νεκροταφείο Παπά-
γου.
- Σχης (ΤΘ) Παναγιωτόπουλος Απόστο-
λος του Ευάγγελου. Απεβίωσε στις
24/12/13 και ετάφη στις 26/12/13 στη
Γουμενισσα Κιλκίς.
- Λγος Μυριτζής Γεώργιος του Ευστρατί-
ου. Απεβίωσε στις 23/4/13 και ετάφη
στις 25/4/13 στη Κλειώ Λέσβου.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

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

Ως αποτέλεσμα των πολυεπιπέδων ενεργειών στις
οποίες προέβησαν το τελευταίο διάστημα οι τρεις Θε-
σμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, σε συνεργασία
με άλλους Φορείς Ν.Π.Ι.Δ. εν ενεργεία και αποστρατεία
: 

α. Ο Πρωθυπουργός κος Αντώνης Σαμαράς παρα-
δέχθηκε την αδικία που έχει γίνει μέχρι τώρα στις περι-
κοπές των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των
Ε.Δ. και των Σ.Α. και προέβη σε δηλώσεις ότι δεν θα γί-

νουν άλλες περικοπές για το 2014, όπως είχε προαπο-
φασισθεί και ότι θα δωθεί μερίδιο από το πλεόνασμα
στις ανωτέρω κατηγορίες.

β.Το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας, το Συμβούλιο
της Επικρατείας, δικαίωσε σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες, την προσφυγή μας για την αντισυνταγματι-
κότητα των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν. 4013/12.

Παρότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς το σκέλος της δι-
καίωσής μας και το μέγεθος αυτής , θεωρούμε ότι ο
αγώνας μας δικαιώνεται και δικαστικά.

Θεωρούμε καθήκον μας να συγχαρούμε τους Ανώ-
τατους Δικαστές της Πατρίδας μας για την ευθυδικία
και την γενναιότητά τους.

Η απόφαση αυτή μας δυναμώνει, μας δίνει κουράγιο,
γιατί ο αγώνας μας έχει αποτέλεσμα και αποκαλύπτει
στον Ελληνικό Λαό και σε όλους τους δύσπιστους ότι
τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ε.Δ.
και των Σ.Α. είναι τα χαμηλότερα αμοιβόμενα στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο και έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες και
πιο άδικες περικοπές.

Καλούμε την Κυβέρνηση να σεβασθεί την δικαστική
απόφαση και στα πλαίσια και των δεσμεύσεων του κυ-
ρίου Πρωθυπουργού να την εφαρμόσει πλήρως και
χωρίς χρονοτριβή.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται, μέχρι να αρθούν όλες οι
παράλογες και άδικες περικοπές εις βάρος μας.

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

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία, 21 Ιαν 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ 02/14 

ΤΑΞΗ ΣΣΕ 1952
Χαιρετίσαμε τον Ντίνο Κοτίνη

Την 30η Δεκ. έγινε η κηδεία του από τον Ιερό Ναό Διονυσίου
Αεροπαγίτου στο Κολωνάκι.

Χαιρετίσαμε τον διακεκριμμένο συμμαθητή μας και συλλυ-
πηθήκαμε την οικογένειά του.

Είμαστε όλοι κοντά του, στον ύστατο χαιρετισμό του Ντίνου.

Με εμπνευσμένο λόγο του, εκ μέ-
ρους της Τάξεως, ο Κώστας ο Πα-
δουβάς, περιέγραψε την αξιόλογη
διαδρομή εν ζωή του Ντίνου και τον
διαβεβαίωσε ότι δεν θα τον ξεχά-
σουμε ποτέ.

Ο Ντίνος ήταν και ο ιδρυτής του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ.
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Με αφορμή σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδί-
κτυο, κατά αποφάσεων του απερχομένου Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΑΑΣ, σας πληροφορούμε ότι:

• Η καλόπιστη κριτική είναι καλοδεχούμενη και προ-
άγει το έργο της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών Στρατού
και των Παραρτημάτων της. Όμως η κριτική και ο σχο-
λιασμός, ανάλογα με τις επιδιώξεις, είναι καταδικαστέα
και αποκρούονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΑΑΣ.

• Η ικανοποίηση ή μή, οικονομικών αιτημάτων, καθο-
ρίζεται ανάλογα του ποσού που έχει προβλεφθεί στον
Π/Υ και ο οποίος βαίνει μειούμενος, οπότε πρέπει να

περιοριστούν ή και να περικοπούν, δαπάνες οι οποίες
δεν είναι ανελαστικές.

• Τα παραρτήματα της ΕΑΑΣ, ασχέτως της δυνάμεώς
τους και της γεωγραφικής περιοχής, είναι ισότιμα και
αξίζουν συγχαρητηρίων στους συναδέλφους που επέ-
λεξαν ως τόπο οριστικής κατοικίας, ορεινές, ακριτικές ή
προβληματικές περιοχές.

• Το απερχόμενο Δ.Σ. πάντως, εκφράζει τον σεβα-
σμό του προς όλα τα Τ.Σ. των παρ/των αλλά και κυρίως
προς όλα τα Μέλη της ΕΑΑΣ.

ΕΑΑΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανακοίνωση

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Υποστράτηγος ε.α. (ΜΧ) ΣΣΕ 56 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 Υποστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 73 ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 Υποστράτηγος ε.α. (ΤΧ) ΣΣΕ 76 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4 Υποστράτηγοςε.α. (Ο) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
5 Υποστράτηγοςε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 55 ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 74 ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
2 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 73 ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3 Αντιστράτηγος ε.α. (Σ) ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
4 Υποστράτηγος ε.α. (ΤΧ) ΣΣΕ 80 ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
5 Υποστράτηγοςε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 61 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΟΛΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Αντιστράτηγοςε.α. ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2 Ταξίαρχος ε.α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Υποστράτηγος ε.α. (Ο) ΣΣΑΣ 75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 Συνταγματάρχης ε.α. (Ο) ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

A/A ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Συνταγματάρχης ε.α. (ΠΖ) ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 Αντιστράτηγοςε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 74 ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
3 Συνταγματάρχης ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 75 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑ
4 Αντισυνταγματάρχης ε.α. ΣΣΕ 89 ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΠΖ) ΜΠΟΪΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ
6 Υπολοχαγός ε.α. (Γ) ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
7 Συνταγματάρχης ε.α.(ΜΧ) ΣΣΕ 86 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
8 Ταξίαρχος ε.α. (ΥΓ) ΣΑΣΣ 75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 Ανθυπολοχαγόςε.α. (ΑΣ) ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ
10 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΠΖ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
11 Αντισυνταγματάρχης ε.α. (ΤΧ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12 Αντιστράτηγος ε.α. (Σ) ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
13 Συνταγματάρχης ε.α. (ΕΠ) ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 78 ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15 Αντιστράτηγος ε.α. (ΠΒ) ΣΣΕ 75 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16 Συνταγματάρχης ε.α. (ΕΜ) ΣΣΕ 60 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
17 Συνταγματάρχης ε.α. (ΣΓ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
18 Συνταγματάρχης ε.α. (ΥΓ) ΤΣΕΡΠΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19 Ταξίαρχος ε.α. (ΠΖ) ΣΣΕ 81 ΧΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

A/A ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Αστυνομικός Δντης ε.α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
2 Υπαστυνόμος Β’ ε.α. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3 Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. ΜΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
4 Αστυνομικός Υπδντής ε.α. ΝΤΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5 Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ε.Α.Α.Σ. ΜΕΧΡΙ 23 ΙΑΝ 2014

Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 23 Φεβρουαρίου 2014

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 23 Ιαν. 2014 οι
χήρες των αποβιωσάντων Συναδέλφων που είναι
Μέλη της ΕΑΑΣ έχουν δικαίωμα άσκησης του εκλογι-
κού δικαιώματος ως προς το εκλέγειν, ενώ δεν
έχουν δικαίωμα στο εκλέγεσθαι σύμφωνα με την
υπ’αρ. 592/2004 γνωμοδότηση του ΝΙΚ, η οποία
έγινε αποδεκτή από τον κ. ΥΦΕΘΑ (κ. Λαμπρόπουλο).

Τα Μέλη μας τα οποία κατά την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών δεν θα ευρίσκονται στις έδρες τους,
μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
στο εκλογικό τμήμα της περιοχής που θα παρευρί-
σκονται, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητος της
ΕΑΑΣ και σημειώνοντας υποχρεωτικά στους εκλογι-
κούς καταλόγους το παράρτημα στο οποίο ανήκουν
τη διεύθυνση κατοικίας τους καθώς και το σταθερό
ή κινητό τηλέφωνο.

Φέρεται σε γνώση των Μελών της ΕΑΑΣ ότι η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίττας θα πραγματοποιηθεί
στην ΛΑΕΔ την 15 Φεβ. 2014 και ώρα 18.00, ταυτό-
χρονα με τη βράβευση των αριστούχων μαθητών

Ανακοίνωση Γενικού ΔΝΤΗ  ΜΤΣ
Δικαιούχοι του Κληροδοτήματος

Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη 
για το έτος 2013

1. Αν5ρ5677θι8θ7υθι987υθ8787υακοινώνεται ότι
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 19/14/2-12-2013 και
20/10/23-12-2013 Αποφάσεις του ΔΣ/ΜΤΣ οι δικαιού-
χοι του Κληροδοτήματος Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη,
για το έτος 2013, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

Κληροδότημα Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη έτους 2013.
α. Βράβευση αριστούχων μαθητών Γ’ τάξεως Δημο-

σίου Λυκείου Εσωτερικού Σχολικού Έτους 2011-2012,
τέκνων Αξκών Στρατού ε.ε και ε.α, κατόπιν επιλογής-
κληρώσεως παρουσία Συμβολαιογράφου, με το ποσό

των 269,80 € σε ένα έκαστο εξ αυτών.
(1) Ευδοξία Σταυροπούλου του Ραφαήλ.
(2) Ιωάννης Ανυφαντάκης του Εμμανουήλ.
(3) Παντελεήμων Ιωαννίδης του Σπυρίδωνος.
(4) Στέλλα Καρατζέτζου του Χαρίσιου.
(5) Αλέξανδρος Κατραχούρας του Νικολάου.
(6) Αντώνιος Σημαιάκης του Δημοσθένη.
(7) Ελένη-Ειρήνη Ζάχου του Χαράλαμπου.
(8) Χρυσούλα Ραμνιοδοπούλου του Ιωάννη.
(9) Παναγιώτης Τσιπουριάρης του Γεωργίου.
(10) Χριστίνα Βακλατζή του Γεωργίου.

β. Ενίσχυση δέκα (10) τέκνων Αξκών Στρατού ε.ε και
ε.α, τα οποία έλαβαν Βοήθημα Επαγγελματικής ή Οι-
κονομικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) εντός του έτους 2012,
λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους,
κατόπιν κληρώσεως παρουσία Συμβολαιογράφου, με
το ποσό των 1.661,00 € σε ένα έκαστο εξ αυτών.

(1) Eλευθερία Πάλλα του Αλεξάνδρου.
(2) Μαρία Κρυονερίτη του Γεωργίου.
(3) Άννα Μπαξεβάνη του Γεωργίου.
(4) Κρυσταλλία Ευαγγελάτου του Γεωργίου.
(5) Αχιλλέας Τσουμήτας του Βασιλείου.
(6) Νικόλαος Φιλιππάκης του Κων/νου.
(7) Σοφία Καρατζά του Παναγιώτη.
(8) Παρασκευή Κυριλλίδη του Χαράλαμπου.
(9) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Δημητρίου.
(10) Αθανάσιος Νίκας του Στέργιου.

2. Τρόπος πληρωμής:
Η ειδοποίηση των δικαιούχων του Κληροδοτήματος

Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη θα γίνει με ατομικές επιστο-
λές και η καταβολή των αναλογούντων ποσών με κα-
τάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς
των δικαιούχων, κατόπιν υποδείξεώς τους στην Εθνι-
κή Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) ή την Eurobank όπου εί-
ναι κατατεθειμένα τα κεφάλαια του εν λόγω Κληρο-
δοτήματος.

Εκ του ΜΤΣ

Επείγουσες Ανακοινώσεις
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ΠINAKAΣ «A» Kατανομής εκλογέων ΛEKANOΠEΔIOY ATTIKHΣ σε εκλογικά τμήματα (E.T)

α/α    XΩPOΣ                                   ΔIEYΘYNΣH              EKΛOΓIKO       Ποιοί ψηφίζουν σε κάθε Eκλογικό Tμήμα (ET) με βάσει τους τρεις (3) πρώτους

         ΨHΦOΦOPIAΣ                                                     TMHMA (ET)     αριθμούς του Tαχυδρομικού Kώδικα (TK) της κατοικίας τους

1.       KENTPIKA                        Xαρ. Tρικούπη 18A             1ο            TK 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-115

         ΓPAΦEIA EAAΣ                                                            2ο            TK 111-112-117

                                                                                           3ο            TK 113-114-116-118-119

                                                               

2.       ΠOΛEMIKO                              Pιζάρη &                     1ο            TK 161-162-163-164-165-166-167-168-169

         MOYΣEIO                               Bασιλίσσης                   2ο            TK 170-171-172-173-174-175-176-177-178

                                                          Σοφίας                      3ο            TK 157-158-159-154-151

                                                                                           4ο            TK 141-142-143-144-145-146-147-148

                                                                                           5ο            TK 180-181-182-183-184-185-186-187-188-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199

                                                                                           6ο            TK 121-122-123-124-125-126-127-128-129-131-132-133-134-135-136-137-138-139

3.       ΛEΣXH AΠOΣTPATΩN              Λάσκου 62                   1ο            TK 155-156 με αρχικά επωνύμου από A έως MAP

         AΞ/KΩN ΠAΠAΓOY            (Πλ. Aγ. Γεωργίου)             2ο            TK 155-156 με αρχικά επωνύμου από MAΣ έως Ω

4.       ΣXOΛIKO ΣYΓKPOTHMA          Eπί της οδού                 1ο            TK 153

         ΠAΠAΓOY                         Kύπρου (έναντι I.N.            2ο            TK 152

                                                      Aγ. Σκέπης)

ΠINAKEΣ KATANOMHΣ TΩN ΨHΦOΦOPΩN ΣE EKΛOΓIKA TMHMATA
Tα μέλη της ENΩΣHΣ στις εκλογές της 23ης ΦEBPOYAPIOY 2014 για ανάδειξη NEOY

Διοικητικού Συμβουλίου, θα ψηφίσουν όπως παρακάτω:
1. Tα μέλη που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Aττικής θα ψηφίσουν στα Eκλογικά

Tμήματα, όπως ο παρακάτω πίνακας «A». H κατανομή έγινε με βάση τους τρεις (3)

πρώτους αριθμούς του Tαχυδρομικού Kώδικα της κατοικίας.
2. Tα μέλη των Παραρτημάτων θα ψηφίσουν σε Eκλογικά Tμήματα ένα ή περισ-

σότερα, που θα οργανώσουν τα Παραρτήματα στην έδρα τους, όπως ο παρακάτω
πίνακας «B».

1.     AΓPINIO         AITΩΛ/NIAΣ           ΔAΓKΛH 26                         30100           26410 34033
2.    AΛEΞ/ΠOΛH   EBPOY                   14ης MAΪOY 1                    68100           25510 23105
3.     AΘHNA          ATTIKHΣ                 XAP. TPIKOYΠH 18A           10679           210 3633797-
                            (KENTP.)                                                                             3621410 (FAX)
4.     APTA              APTAΣ                   ΣOΛΩMOY 5                       47100           26810 22051
5.     BEPOIA          HMAΘIAΣ               16ης OKTΩBPIOY 1            59100           23310 27463
6.     BOΛOΣ           MAΓNHΣIAΣ           APΓONAYTΩN 49                38333           24210 28902
7.     ΓPEBENA       ΓPEBENΩN            ΠAYΛOY MEΛA 15              51100           24620 24430
8.     ΔPAMA          ΔPAMAΣ                BEPΓINAΣ 114-116             66100           25210 25656
9.     EΔEΣΣA          ΠEΛΛHΣ                ΔHMOKPATIAΣ 39               58200           23810 21141
10.   HPAKΛEIO      HPAKΛEIOY            KAPTEPOY & 1866 82        71201           2810 286598
11.   ΘEΣ/NIKH       ΘEΣΣAΛONIKHΣ      NIKHΦOPOY ΦΩKA 1          54621           2310 234211
12.   IΩANNINA      IΩANNINΩN           N. ΠAΠAΔOΠOYΛOY 8         45444           26510 27144
13.   KABAΛA         KABAΛAΣ               ΔOΪPANHΣ 1                       65302           2510 229335
14.   KAΛAMATA     MEΣΣHNIAΣ           Λ. ΣIΔHP. ΣTAΘMOY 19       24100           27210 97400
15.   KAPΔITΣA       KAPΔITΣAΣ             KOΛOKOTPΩNH 1               43100           24410 29503
16.   KAΣTOPIA       KAΣTOPIAΣ            ΔOYKA ΣAXINH 1                52100           2467 027887
17.   KATEPINH      ΠIEPIAΣ                 EIPHNHΣ 9                         60100           23510 30212
18.   KEPKYPA        KEPKYPAΣ             MANTZAPOY 44                  49100           26610 43439
19.   KIΛKIΣ            KIΛKIΣ                    APIΣTOTEΛOYΣ 24              61100           23410 27234
20.   KOZANH         KOZANHΣ              EΠIΣK. BENIAMIN 14           50100           24610 40206
21.   KOMOTHNH    POΔOΠHΣ              AΠOΣT. ΣOYZOY 14             69100           25310 24478
22.   KOPINΘOΣ      KOPINΘIAΣ            AΔEIMANTOY 28                 20100           27410 23568

23.   ΛAMIA            ΦΘIΩTIΔAΣ            ΠΛATEIA ΛAOY 3                 35100           22310 27854
24.   ΛAPIΣA           ΛAPIΣAΣ                MANΔHΛAPA 3                   41222           2410 623189
25.   MYTIΛHNH     ΛEΣBOY                 IAKΩBIΔOY 1                      81100           22510 46301
26.   NAYΠΛIO        APΓOΛIΔAΣ            OΘΩNOΣ 4                         21100           27520 29037
27.   ΞANΘH           ΞANΘHΣ                BENIZEΛOY 54-60              67100           25410 25425
28.   ΠAΠAΓOΣ       ATTIKHΣ (ANAT.)    ΛAΣKOY 62                         15669           210 6512378
29.   ΠATPA           AXAΪAΣ                  ΓEPOKΩΣTOΠOYΛOY 24      26221           2610 275719
30.   ΠPEBEZA       ΠPEBEZHΣ             Π. TΣAΛΔAPH & ΣΠHΛIAΔOY     48100           26820 28130
31.   ΠYPΓOΣ          HΛEIAΣ                  ΠΛ. KAPAΓIΩPΓA                 27100           26210 22660
32.   PEΘYMNO      PEΘYMNOY           44ου ΣYNTAΓMATOΣ 6        74100           28310 29423
33.   POΔOΣ           ΔΩΔEKANHΣOY      EMΠ. KENTPO ΦΩKIAΛH     85100           22410 31491
34.   ΚΩΣ                ΔΩΔEKANHΣOY      Λ.Α.Φ.ΚΩ                            85300            2242025065
35.   ΣΑΜΟΣ           ΔΩΔEKANHΣOY      Λ.Α.Φ.ΣΑΜΟΥ                     83100           22730 83681
36.   ΣAΛAMINA     ΠEIPAIΩΣ               Λ. ΦANEPΩMENHΣ 33        18900           210 4658813
37.   ΣEPPEΣ          ΣEPPΩN                KΩN/ΠOΛEΩΣ 6                  62122           23210 23405
38.   ΣYPOΣ            KYKΛAΔΩN            ΘYMAT. ΣΠEPXEIOY 17       84100           22810 80838
39.   TPIKAΛA         TPIKAΛΩN             AΣKΛHΠIOY 20                   42100           24310 29376
40.   TPIΠOΛH        APKAΔIAΣ              OPXOMENOY 6                   22100            2710 37024
41.   ΦΛΩPINA       ΦΛΩPINAΣ             Π. MEΛA 106                     53100           23850 22668
42.   XAΛKIΔA         EYBOIAΣ                IΦIΓENEIAΣ 2                      34100           22210 26543
43.   XANIA            XANIΩN                 HP. ΠOΛYTEXNEIOY 34       73132           28210 43111
44.   XIOΣ               XIOY                      11ης NOEMBPIOY 22         82100           22710 27315

ΠINAKAΣ «B» Eκλογικά τμήματα Παραρτημάτων EAAΣ

α/α   EΔPA            ΠAP/MA NOMOY                  ΔNΣH                      T.K.               THΛEΦΩNO α/α   EΔPA            ΠAP/MA NOMOY                  ΔNΣH                      T.K.               THΛEΦΩNO

Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 23 Φεβρουαρίου 2014

Παρατηρήσεις:

Eάν για κάποιο μέλος μας δεν αναγράφεται ο ταχυδρομικός κώδικας της κατοικίας του θα ψηφίσει στο Πολεμικό Mουσείο και στο 6ο Eκλογικό Tμήμα.

Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο της θέσεως που υπηρετούσαν, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
με την επίδειξη του δελτίου της Στρατιωτικής ταυτότητας, καθόσον ως εν αποστρατεία Αξκοι και μερισματούχοι του ΜΤΣ είναι μέλη της ΕΑΑΣ.Σημείωση
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Αγαπητοί εν αποστρατεία συνάδελφοι του Σ.Ξ.και
των Σ.Α.,αγαπητά μέλη της Ένωσης των εκλιπόντων
συναδέλφων.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στις προσεχείς εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ.θα είμαι υποψήφιος
για την θέση του Προέδρου.

Στην απόφασή μου αυτή οδηγήθηκα, ανταποκρινό-
μενος στην αγάπη ,την εκτίμησή ,αλλά και τις προτροπές
σας τις οποίες εισπράττω καθημερινά,ως Αντιπρό-
εδρος.

Έχοντας την εμπειρία της 3ετούς θητείας μου,ως
Αντιπρόεδρος της Ενώσεως και εφόσον εκλεγώ Πρό-
εδρος οι προτεραιότητές μου θα είναι.

ΓΕΝΙΚΑ
Θα αγωνιστώ αποκλειστικά για τα καλώς εννοούμενα

συμφέροντα των εν αποστρατεία στελεχών του Σ.Ξ.και
των Σ.Α.αλλά και των μελών των οικογενειών των
εκλιπόντων συναδέλφων.Όπως είναι:

-Η αποκατάσταση της υπερηφάνειας και του κύρους
μας με πράξεις και όχι λόγια,γιατί έχουν καταρρακωθεί
εξαιτίας της απαξιωτικής αντιμετώπισης των εν απο-
στρατεία αξιωματικών απο κυβερνητικούς και άλλους
ιθύνοντες. 

- Η επαναφορά των νόμιμων συντελεστών κατά
βαθμό στις συντάξεις μας,προκειμένου να έχουμε
αξιοπρεπή διαβίωση.Η πρόσφατη απόφαση της ολο-
μέλειας του Σ.τ.Ε.μας δείχνει τον δρόμο.

-Διατήρηση της Ενώσεως υπεράνω των πολιτικών
κομμάτων,τα οποία αν και σέβομαι και τιμώ ως πυλώνες
της Δημοκρατίας,θεωρώ μη απαραίτητη την ανάμειξή
τους στην Ε.Α.Α.Σ.

-Ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς των μελών
μας στις δραστηριότητες της Ε.Α.Α.Σ.και της Πατρίδος
γενικότερα,η οποία θα τιμάται αναλόγως.Διά της συμ-
μετοχής αυτής η Ένωση θα αποκτήσει,αίγλη,δύναμη
και κύρος.Εγρήγορση όχι εφυσηχασμός ,δεν είμαστε
ΔΕΔΟΜΕΝΟΙ.

-Επικαιροποίηση-Βελτίωση της υπάρχουσας νομο-
θεσίας,χωρίς να διαφοροποιείται ο νομικός χαρακτήρας
της (Ν.Π.Δ.Δ.).Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα
με ενιαία φωνή και κοινή τακτική και στρατηγική.’’Η
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ’’

-Περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
με

-Ενίσχυση του προσωπικού από το Γ.Ε.Σ και το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

-Βελτίωση της ιστοσελίδας για την ει δυνατόν άμεση
ικανοποίηση των πάσης φύσεως αιτημάτων των μελών
της Ενώσεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
•Μ.Τ.Σ.
Δυστυχώς η εφαρμοσθείσα οικονομική πολιτική των

Κυβερνήσεων διαχρονικά έφερε κυρίως το Μ.Τ.Σ το
πιο ισχυρό ταμείο με δική του Τράπεζα,σε κατάσταση
πτώχευσης.

-Επιδίωξή μου θα είναι η επαναφορά της ανταπο-
δοτικότητας και η βιώσιμοτητά του καθώς και η
παροχή αξιοπρεπούς μερίσματος.Η βιωσιμότητα θα
επιτευχθεί

-με την αναζήτηση εσόδων από κάθε πηγή.Η ΕΑΑΣ
και άλλοι φορείς έχουν υποβάλει σχετικές προτάσεις.

-Με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.(Ε.Α.Σ.),η
οποία να διατεθεί για την βιωσιμότητα του Μ.Τ.Σ.

-Με την διαγραφή του χρέους του,όπως έγινε με
Π.Α.Ε και το Μέγαρο μουσικής.

•ΕΚΟΕΜΣ
-Απογαλατισμός από το Μ.Τ.Σ.
-Αναζήτηση πόρων από κάθε πηγή προς αύξηση

του χορηγούμενου βοηθήματος,,όπως και για το Μ.Τ.Σ.
-Αξιοποίηση της περιουσίας του Τ.ΕΘ.Α. Στις περι-

πτώσεις που παραχωρούνται στρατόπεδα να εφαρ-
μόζεται η αρχή της αντιπαροχής,προς αύξηση των
εσόδων του ΕΚΟΕΜΣ.

•Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
-Διατήρησή του ως Νοσοκομείου Βετεράνων,με την

παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας και με απόλυτη
προτεραιότητα στην νοσηλεία των εν αποστρατεία
συναδέλφων και των ανασφάλιστων μελών των οικο-
γενειών τους.

-Επίσης δυνατότητα λειτουργίας πτέρυγας τρίτων
σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία,καθώς για να είναι
δυνατή κατά προτεραιότητα η νοσηλεία των εκτός
Αττικής διαμενόντων συναδέλφων και των ανασφάλι-
στων μελών των οικογενειών μας.

•Α.Ο.Ο.Α-Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
-Παρεμβάσεις όπου πρέπει για την όσο το δυνατόν

ευνοικότερη ρύθμιση των χορηγηθέντων από τον
Α.Ο.Ο.Α. δανείων.

-Ορισμός κατάλληλων αξιωματικών για την παρακο-
λούθηση και ενημέρωση μέσω της Ε.Η.των μελών
μας.

-Παρέμβαση για διορισμό εν αποστρατεία αξκού στα
Διοικητικά Συμβούλια των οργανισμών αυτών.

•Ε.Α.Α.Σ.
-Τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συνα-

δέλφων θα αντιμετωπίζονται ως ισότιμα.
-Θα αγωνιστώ για την ευπρεπή-ικανοποιητική στέγαση

των γραφείων της Ε.Α.Α.Σ.
-θα πραγματοποιώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα

συγκεντρώσεις προς ενημέρωση και ανταλλαγή από-
ψεων,προκειμένου να ενεργώ. Θα εξαντλήσω δε όλες
μου τις φυσικές και πνευματικές δυνάμεις για την ικα-
νοποίηση των προσδοκιών σας.

-Φιλοδοξώ να καταστήσω την Ε.Α.Α.Σ ,ΙΣΧΥΡΗ-ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΗ-ΔΙΕΚΔΕΙΚΗΤΙΚΗ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ των συμφε-
ρόντων όλων μας και να της προσδώσω την αίγλη και
το Κύρος που της αναλογεί.

Αθήνα 24 Ιαν.2014
Με τιμή.

Υποστράτηγος ε.α.Ευάγγελος Ν.Δανιάς.
Αντιπρόεδρος-Υποψήφιος Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.  

Στοιχεία Επικοινωνίας
evdanias@gmail.com.

Θεμιστοκλέους 8.Αγία Παρασκευή.
Τ.Κ.15342.

Τηλ.2016002908-6984607643.

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.στις ΕΚΛΟΓΕΣ της 23 Φεβ.2014

Ο Υπτγος (ΠΒ)
Ευάγγελος Ν. Δανιάς,
γεννήθηκε το έτος
1949 στην Καμα-
ρούλα του Ν. Αιτω-
λ ο α κ α ρ ν α ν ί α ς .
Αποφοίτησε από το
Παπαστράτειο Γυμνά-
σιο Αρρένων Αγρι-
νίου, το έτος 1967.
Εισήλθε στην Σ.Σ.Ε το

1969 από την οποία εξήλθε την 26 Ιουλ. 1973 ονο-
μασθείς Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.

Αποφοίτησε από όλα τα σχολεία του όπλου του
και την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (Α.Σ.Π) με επίδοση
λίαν καλώς.

Αποφοίτησε από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονή-
σου του Αίμου το έτος 1988, ομιλεί την Βουλγάρικη
γλώσσα.

Υπηρέτησε σε μονάδες και επιτελεία ανάλογα του
εκάστοτε βαθμού του. Ως επιτελής υπηρέτησε στην
ΧΙΙ Μεραρχία, στον Α.Ο.Ο.Α, στο Γ.Ε.Σ και στο
Γ.Ε.ΕΘ.Α. Διοίκησε ως ταγματάρχης την 197 Α/Κ
Μ.Β.Π.

Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου
το 2004, πλήν όμως από την επομένη της αποστρα-
τείας του ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και το-
ποθετήθηκε ως Δντής της κοινής γραμματείας του
Κ.Υ.Σ.Ε.Α, Σ.Α.Μ, Σ.Α.Γ.Ε, Σ.Π.Α.Κ.Σ, Θέση, στην οποία
υπηρετούσε από το 2001.

Απελύθει τον Ιούνιο το 2010, κατόπιν αιτήσεώς
του, με την συμπλήρωση πλέον των 40 ετών υπη-
ρεσίας.

Στις εκλογές του 26ης Φεβ 2011, για την ανάδειξη
του Δ.Σ / ΕΑΑΣ, εξελέγει ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ /
Ε.Α.Α.Σ.

Είναι έγγαμος και έχει δύο τέκνα, Αξκούς του Στρα-
τού Ξηράς.

Yπτγος ε.α Δανιάς Ευάγγελος, 
Αντιπρόεδρος ΣΣΕ 1973

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πράγματι ζούμε μια  πρωτοφανή  οικονομική  και

δημοσιονομική κρίση η οποία δεν έχει προηγούμενο
στην ιστορία της  χώρας μας ,με αποτέλεσμα να
έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα σε όλες τις
πτυχές της ζωής των εν αποστρατεία συναδέλφων
και όχι μόνον.

Τα προβλήματα  αυτά   χρειάζονται, άμεση, δυναμική,
δραστήρια και αποτελεσματική αντιμετώπιση και πι-
στεύω ότι η ΕΑΑΣ αποτελεί το θεσμοθετημένο εκείνο
φορέα ,που με κατάλληλη στελέχωση ,θα κάνει αυτό
που πρέπει να γίνει, όταν χρειάζεται να γίνει, με γνώ-
μονα  την προάσπιση των συμφερόντων  των μελών
της. Θα ήταν τραγωδία ,εάν τις ελπίδες και τα όνειρα
τόσων χιλιάδων συναδέλφων ,ένα  ασυγχρόνιστο ΔΣ

τα έκανε εξωπραγματικά.
Επειδή όλους μας στη κοινή  πορεία ,μας συνδέουν

στιγμές που πάντα θα περιπλανώνται στις αναμνήσεις
μας ,όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν έχουμε τώρα
τη πολυτέλεια και το χρόνο ,όσο θυμωμένοι κιαν εί-
μαστε ,να αφήσουμε στη τύχη τις τύχες μας για  να
δείξουμε ότι είμαστε σκληροί με  όλους. 

Κατέρχομαι , ως υποψήφιος για τη θέση του Αντι-
προέδρου στις εκλογές της 23ης Φεβρουάριου 2014,
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΑΣ, ανεξάρτητος, χωρίς να ταυτίζομαι με κανένα
χώρο και εφόσον τιμηθώ με την ψήφο σας και εκλεγώ,
θα είμαι αρωγός και συμπαραστάτης του προέδρου. 

Η διαδρομή μου είναι γνωστή και δεν αναφέρομαι
σε αυτή.

Εφόσον εκλεγώ, σε αγα-
στή συνεργασία με όλα
τα μέλη του ΔΣ, θα αφιε-
ρώσω όλες μου τις δυ-
νάμεις για την ποιοτική και
αποτελεσματική αναβάθ-
μιση της Ενώσεως, μιας
Ενώσεως που θα υπερα-
σπίζεται τα δικαιώματα
όλων ανεξαρτήτως των
μελών της, αλλά και που μαχητικά θα διεκδικεί τα νό-
μιμα αιτήματα όλων των στελεχών. 

Με τιμή
Μιχαήλ Γουμαλάτσος

Αντγος ε.α

ΑΝΤΓΟΣ ε.α. ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Κυριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνω την απόφασή μου να θέ-

σω υποψηφιότητα για Πρόεδρος του
ΔΣ/ΕΑΑΣ στις εκλογές του Φεβρουαρίου
2014.

Η θητεία μου ως Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ
από τον Ιούνιο 2010 έως Ιούλιο 2013, σας εί-
ναι γνωστή. Γνωστή είναι και η δυσάρεστη
κατά την θητεία μου περικοπή του Μερίσμα-
τος, δύο φορές κατά 25%, επιβεβλημένη
όμως από την οικονομική υπερχρέωση του
ΜΤΣ με 432.000.000,00 ευρώ που παρέλαβα
τον Ιούνιο 2010.

Με ετήσια έσοδα 135 εκ. ευρώ και έξοδα
210 εκ. ευρώ, θεωρούσα και θεωρώ ότι
ήταν ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος να πε-
ριορισθούν τα έξοδα και να ενισχυθούν τα
έσοδα και έτσι και με άλλες ήπιες παρεμβά-
σεις, να διασωθεί το ΜΤΣ, να συνεχισθεί η κα-
ταβολή έστω μειωμένου Μερίσματος, να
επέλθει αρχικά οικονομική ισορροπία, εξυ-
γίανση, ανάπτυξη.

Τα πεπραγμένα της τριετούς θητείας μουσ
το ΜΤΣ, αποτελούμενα από τριάντα τρεις
σελίδες, έχουν επισυναφθεί στα Πρακτικά
του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου του
ΜΤΣ, τον Ιούνιο 2013 και είναι στην διάθεσή
σας.

Με δυσάρεστες αλλά αναγκαίες παρεμ-
βάσεις, παρέδωσα το ΜΤΣ με μόνο 32 εκ. ευ-
ρώ περίπου χρέος έναντι των 432 που παρέ-
λαβα και αυτό παρά την δραματική μείωση
του Κοινωνικού Πόρου που από 48 εκ. το
2009 έφτασε το 2013 μόλις τα 20 εκ. ευρώ
περίπου.

Σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής
μου διαδρομής, επέλεξα να είμαι χρήσιμος
και όχι αρεστός και έτσι συνεχίζω.

Η απόφασή μου να εκτεθώ στην κρίση σας
δεν έχει ως κίνητρο ούτε την κοινωνική ούτε
την επαγγελματική καταξίωση, ούτε βεβαί-
ως είναι ιδιοτελής.

Όλοι οι απόστρατοι Στρατιωτικοί και Αστυ-
νομικοί, βιώνουμε τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, την δραματική μείωση των συντάξε-
ών μας, με μόνη ελπίδα την σταθερότητα,
την εξυγίανση, την ανάπτυξη. Οι τελευταίες
αποκαλύψεις για συνεχή εγκληματική δια-
σπάθιση του Δημοσίου Χρήματος, που φθά-
νουν σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ, ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ κύριοι συνάδελφοι, το
σύνολο των περικοπών των συντάξεών μας
και το ξεπερνούν. Δεν πρέπει να μείνουμε
απαθείς.

Οραματίζομαι την ΕΑΑΣ του μέλλοντος,
δυναμική και παρούσα στις εξελίξεις. Με παρουσία και λό-
γο στα κέντρα εξουσίας και στα ΜΜΕ, για διεκδίκηση των
δικαίων αιτημάτων μας και με κατανόηση ότι 65.000 Μερι-
σματούχοι του ΜΤΣ που εκπροσωπούνται από την ΕΑΑΣ,
αθροίζουν με τα Μέλη των οικογενειών τους, τουλάχιστον
300.000 άτομα και αποτελούν ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ παρέμβα-

σης και σοβαρό υπολογίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώ-
ματος των Ελλήνων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι. Δεν θεωρώ ότι βιώνουμε
στωικά την παρούσα κρίση. Δεν είμαστε απαθείς. Είμαστε
Αξιοπρεπείς αλλά θα πρέπει να γίνουμε περισσότερο αγω-
νιστικοί.

Δεν είναι μόνον οι οικονομικές διεκδικήσεις που
πρέπει να ακούσουν οι αρμόδιοι που πρέπει να σε-
βαστούν και στο μέτρο του δυνατού να ικανοποι-
ήσουν. Δεν είναι δυνατόν καθαρίστρια στην Βουλή
των Ελλήνων να έχει αποδοχές μεγαλύτερες της
σύνταξης του απόστρατου Στρατηγού μετά 40 χρό-
νια εργασιακής προσφοράς.

Είναι και η ραγδαία υποβάθμιση της ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης που κάνει κάθε χρόνο δυσκο-
λότερη την ζωή μας. Είναι η σχεδόν ισοπεδωτική αν-
τιμετώπισή μας με τους μη δικαιούχους από το
ΝΙΜΤΣ παρά του ότι εμείς από την είσοδό μας στον
Στρατό και μέχρι την έξοδό μας από την ζωή, πλη-
ρώνουμε τακτικά και υποχρεωτικά την συνδρομή
μας υπέρ ΝΙΜΤΣ. Είναι η υποχρέωση συνδρομής και
συμπαράστασης προς κάποιους αναξιοπαθούντες
συναδέλφους μας. Είναι η υποχρέωση της Πολιτεί-
ας να συνδράμει ενεργά και γενναία, τις πρέπουσες,
τις οφειλόμενες εκδηλώσεις μνήμης από την ΕΑΑΣ
για απόδοση φόρου τιμής σε χώρους και πεσόντες
για την ελευθερία της Πατρίδος. Είναι και η εθελον-
τική προσφορά με ανάταση ψυχής για εργασία και
παροχή ειδικών γνώσεων στην ευρύτερη οικογένεια
των αποστράτων από Γιατρούς, Νομικούς, Οικονο-
μολόγους, Μηχανικούς και άλλους που μπορούν με
απ’ ευθείας επικοινωνία ή ηλεκτρονικά, να βοηθή-
σουν και να καλυτερεύσουν την ζωή μας. Είναι ο
ΟΣΜΑΕΣ που από το 1994 αδυνατεί να ολοκληρώσει
το Γ’ Πρόγραμμα. Η περιοχή στην Μεσσήνη (Καλα-
μάτα) από το 2004 τουλάχιστον γνωστή, εξαγγέλ-
λεται μετά 10 χρόνια ως επίτευγμα. Είναι ο ΑΟΟΑ
που εγγραφέντες από το 1968-9-70 μετά 45 χρόνια,
ακόμη περιμένουν. Είναι το ΜΤΣ που χωρίς βοήθεια
και κατανόηση της αποστολής του αλλά και της ση-
μερινής του κατάστασης σε λίγα χρόνι αή θα διακό-
ψει την παροχή Μερίσματος ή θα αρχίσει πάλι όπως
από το 2004 να δημιουργεί χρέη και προβλήματα. Εί-
ναι ο ΕΚΟΕΜΣ που ενώ δεν είναι ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ,
συνυπολογίζεται η παροχή του από ΗΔΙΚΑ για περι-
κοπές και αθροιστική φορολόγηση. Είναι ακόμη και η
απεμπόληση του δικαιώματος να γίνει ο ΕΚΟΕΜΣ
επικουρικό ταμείο με εργοδοτική εισφορά του Δη-
μοσίου, που θα εξασφάλιζε την βιωσιμότητά του
στο διηνεκές και θα επέτρεπε να γίνει ένα ισχυρό Τα-
μείο με ίσως και άλλες παράλληλες κοινωνικού χα-
ρακτήρος, παροχές όπως είναι η αναπλήρωση των
εξόδων που βαρύνουν από το ποσοστό συμμετοχής
του σε δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
κάθε συνάδελφό μας.

Η αναδιοργάνωση, ο εκσυγχρονισμός και η επικαι-
ροποίηση των στόχων της ΕΑΑΣ πρέπει να είναι ερ-
γασία με διαφάνεια, συλλογική και επείγουσα.

Κανείς ως άτομο δεν είναι σοφότερος και ικανότε-
ρος της ομάδος.

Σας παραθέτω σύντομο Βιογραφικό μου για ενη-
μέρωσή σας και αξιολόγησή μου.

Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ με ειλικρίνεια και εκτίμη-
ση.

Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος
Υποστράτηγος ε.α. (Ο)

Σπουδές
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.)
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  - Ναυτιλιακό &

Εμπορικό τμήμα
Στρατιωτική Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
7 Δεκεμβρίου 2012: Τοποθετήθηκα Μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος
(ΓΤΕ).

24 Ιουνίου 2010: Τοποθετήθηκα Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου  του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος ΝΙΜΙΤΣ.

10 Ιουλίου 2010: Τοποθετήθηκα Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΓΤΕ) & Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επι-
τροπής Πειθαρχικού Ελέγχου του Προσωπικού της ΓΤΕ.

Μάρτιος 2004: Αποστρατεύτηκα μετά από παραμονή 2 ετών στο βαθμό του
Ταξίαρχου με το βαθμό του Υποστράτηγου του Οικονομικού Σώματος.

2002-2004: Τοποθετήθηκα ως Γενικός Διευθυντής του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού με το βαθμό του Ταξίαρχου και με Υπουργική απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Άμυνας, κύριου Λάζαρου Λωτίδη.

Κατά τη θητεία μου στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ως Αναπληρωτής αλλά
και ως Γενικός Διευθυντής με σύντομες ενέργειες και ενδιαφέρον εφαρμό-
στηκε μηχανογραφημένο σύστημα της περιουσίας, του χαρτοφυλακίου και
των λοιπών Υπηρεσιών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Εξαλείφθηκε έλ-
λειμμα (αποσβεστέο μέρισμα) ύψους 11 δις δραχμών και με την χρηστή και
ορθή διαχείριση κατά το χρόνο παράδοσης της Γενικής Διεύθυνσης καταλή-
φθηκε οικονομικό πλεόνασμα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ περίπου εκ των
οποίων τα 36 εκατομμύρια ευρώ ήταν προϊόν της πώλησης των 6 εκατομ-
μυρίων μετοχών της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΓΤΕ).

Κατά το έτος 2002 αποδόθηκε στην εταιρία ΠΙΚΑΡ, θυγατρική της Πειραιώς,
μετά από νόμιμες διαδικασίες (Δημόσιος Διαγωνισμός) το Μέγαρο επί των
οδών Πανεπιστημίου-Αμερικής-Σταδίου-Βουκουρεστίου, για μακρόχρονη μί-
σθωση (αρχικώς 25 ετών) και με ετήσιες αποδόσεις που σήμερα προσεγγί-
ζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ , έναντι των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που
εισπράττοντο τα προηγούμενα χρόνια.

1999-2001: Υπηρέτησα πάλι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ως
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.

1998-1999: Τοποθετήθηκα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Με-
τοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και Διευθυντής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Αξιωματικών Στρατού, με το βαθμό του Συνταγματάρχη.

1994-1996: Υπηρέτησα στο Στρατιωτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας επί υπουργείας του κυρίου Γεράσιμου Αρσένη, ως Οικονομικός Σύμ-
βουλος και στο ΕΠΥΕΘΑ ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. 

1983-1984: Υπηρέτησα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ως Προ-
ϊστάμενος της Οικονομικής Διαχείρισης.

1971: Κατατάχθηκα στο Οικονομικό Σώμα Στρατού Ξηράς μετά από εξετά-
σεις. Μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη υπηρέτησα σε διάφορες μονάδες του
Οικονομικού Σώματος του Στρατού, προβλεπόμενες από τον πίνακα οργάνω-
σης ως Προϊστάμενος Οικονομικών Διαχειρίσεων & Λογιστηρίων καθώς και ως
Διευθυντής Οικονομικού Ταξιαρχών & Μεραρχιών.

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.στις ΕΚΛΟΓΕΣ της 23 Φεβ.2014

(ΣΣΕ 1960)-Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Είναι γνωστό ότι ως έθνος κατά βάση ελληνοχριστιανι-

κό, βρισκόμαστε στην αιχμή του δόρατος της Ν.Τ.Π., η
οποία έχει προαναγγείλει, ήδη από το 1979, ότι θα καθυ-
ποτάξει όλους τους λαούς της γης ως δούλους υπό την
εξουσία της. Ανήγειρε δε προς τούτο και μνημείο στην
πολιτεία Georgia των ΗΠΑ που είναι γνωστό ως Georgia
Guidestones με το οποίο κυρίως προαναγγέλει: α) Την
Εγκαθίδρυση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης, β) Τη Μεί-
ωση του Πληθυσμού της Γης όχι πάνω από 500.000.000
ανθρώπους και γ) Τον έλεγχο της αναπαραγωγής τους
στη βάση αυτή. (Αυτά ήδη τα νιώθουμε, τα ζούμε).

Σήμερα όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην Πατρίδα

μας, καθόλου δεν αφίστανται του παραπάνω ερέβους το
οποίο ήδη βιώνουμε, αλλά το νιώθουμε ως αξιωματικοί
σαφώς περισσότερο απ’ ότι άλλοι.

Η ΕΑΑΣ βεβαίως δεν εξαιρείται από την παραπάνω ηθι-
κή, αλλά και οικονομική κρίση που μας βαραίνει, αφού το
ταμείο της είναι μείον και αφού στη Λέσχη της ΛΑΕΔ, αλ-
λά και της ΕΑΑΣ, όλο και ολιγότεροι βρισκόμαστε, ενώ
έπρεπε λόγω της καταστάσεως, να συμβαίνει το αντίθε-
το.

Για ν’ αλλάξουν τα πράγματα θα χρειαστεί και αλλαγή
της νομοθεσίας περί ΕΑΑΣ διότι η παρούσα είναι ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΙΚΗ και ΟΧΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ. Θα πρέπει λοιπόν, ΟΛΟΙ οι μη
εκλεγόμενοι υποψήφιοι στις εκλογές της 23/2/2014 να
συνδράμουν το Νέο Δ.Σ. που θα προκύψει και το οποίο

υποχρεούται να τους καλέσει για κάθε συνδρομή στο έρ-
γο του, μάλιστα μαζί και με όσους ακόμη άλλους ΣΥΝΑ-
ΔΕΛΦΟΥΣ το επιθυμούν.

Σημείωση: Προάγγελοι του Georgia Guidestones ήταν
το Έγκλημα της χωρίς Θεό Επιστήμης, ο πόλεμος των
άστρων, τα UFO, να αρχίσουν οι πόλεμοι στο Ιράκ μέχρι
και Λιβύης - Συρίας, τα CHEMTRAILS, το HAARP για Σει-
σμούς - Κατακλυσμούς, ο Κώδικας Διατροφής, η Κάρτα
του Πολίτη και το σημερινό Παγκόσμιο Χρέος (52,182
ΤΡΙΣ Δολάρια) του συνόλου των ΚΡΑΤΩΝ της ΓΗΣ στους
Διεθνείς Τοκογλύφους της Ν.Τ.Π. που έβαλαν δικούς
τους ανθρώπους στις περισσότερες Κυβερνήσεις για να
επιμηκύνουν τα χωρίς αντίκρυσμα ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΑ ΧΡΕΗ
των Λαών στο διηνεκές.

Τ/F 210/8236421, 6977/250222
ssfaki@yahoo.gr, Φυλής 100, Αθήνα 10434

ΣΧΗΣ (ΕΜ) ε.α. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 23 Φεβρουαρίου 2014

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,
Αγαπητοί Συμμαθητές,

Ύστερα από βαθιά σκέψη και μεγάλο προβληματισμό, για τα
συμβαίνοντα στον κλάδο μας, αλλά και μετά από προτροπή
μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων ηλικιακά Συναδέλφων,
αποφάσισα να υποβάλω την υποψηφιότητά μου για τη θέση
του προέδρου της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού στις
προσεχείς εκλογές. Πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να συ-
νεχίσω με γοργότερους ρυθμούς τη μετάλλαξη που επιχει-
ρείται τα τελευταία χρόνια της ΕΑΑΣ σε ένα διεκδικητικό
όργανο προς το συμφέρον του συνόλου των αποστράτων Συ-
ναδέλφων ανεξαρτήτου βαθμού και προέλευσης αλλά και
των μελών των ορφανικών οικογενειών.
Ο καθένας μας γνωρίζει, ίσως καλύτερα από εμένα, ότι την
παρούσα περίοδο η χώρα μας, διέρχεται μία οικονομική αλλά
και ηθική κρίση, που έφερε βιαίως στο ελληνικό σπίτι, μείωση
βιοτικού επιπέδου, ανεργία, μετανάστευση. Ιδίως, οι άνθρω-
ποι του δικού μας χώρου, εργαζόμενοι άπειρες ώρες, μέρα
και νύχτα, και μη έχοντας τη δυνατότητα να προασπίσουμε
τα συμφέροντα μας, όπως άλλες κοινωνικές ομάδες εργαζο-
μένων, υπεστήκαμε σοβαρότατες αδικίες, όπως διπλές και
τριπλές μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις αλλά και
ηθικές απαξιώσεις (ακόμα ηχούν στα αυτιά μου λέξεις που
λέχθηκαν από πολιτικά πρόσωπα, όπως αυτιστικός και αντι-
παραγωγικός).
Επειδή είμαι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων αλλά
και υπέρ του «λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», σας παραθέτω τις
βασικές θέσεις και στόχους μου, για την ΕΑΑΣ:
Το Όραμα μου για την ΕΑΑΣ, είναι να καταστεί περισσότερο
εξωστρεφής και να είναι, λίαν συντόμως, σε θέση να εκφέρει,
εγκαίρως, άποψη και αντίλογο επί θεμάτων που αφορούν τα
μέλη της και την Ελληνική κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχ-
θεί με προσεκτικές αλλά γρήγορες κινήσεις και με τη βοήθεια
εξειδικευμένων συναδέλφων μας έστω και με μικρή αμοιβή.
Η ΕΑΑΣ πρέπει να αποκτήσει, χθες, εκπρόσωπο τύπου. Δεν
μπορούν να μένουν αναπάντητα, κακόβουλα δημοσιεύματα
που έχουν ως σκοπό να σπιλώσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Σκοπός και στόχος μου, επίσης, είναι τα Παραρτήματα ανά την
Ελλάδα, να έχουν λόγο στις μικρές αλλά και στις μεγάλες
αποφάσεις, που μας αφορούν. Θα εξετάσω τη δυνατότητα
διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων από τα
Παραρτήματα με δυνατότητα επέμβασης. Υπάρχει σχετική
πρόταση. Πέραν του παραπάνω, θα καθορισθεί ετήσια συγ-
κέντρωση για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων στην
οποία θα συμμετέχουν 2 άτομα από κάθε Τοπικό Συμβούλιο
Παραρτήματος και τα ΔΣ της ΕΑΑΣ, του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ.
Παρακολουθώ στο διαδίκτυο σκέψεις και προτάσεις για τρο-
ποποίηση του νόμου περί Ενώσεων Αποστράτων ιδίως σε ότι
αφορά την εκλογή του προέδρου της ΕΑΑΣ αλλά και την το-
ποθέτηση ή εκλογή των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτη-
μάτων. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να συνεχισθεί η
διαβούλευση από τετραμελή επιτροπή (2 μέλη του ΔΣ και 2
από τα Παραρτήματα), μέσα σε στενό χρονικό πλαίσιο (πχ
εντός εξαμήνου), του σχεδίου νόμου που κυκλοφορούσε στο
διαδίκτυο τους πρώτους μήνες του παρόντος ΔΣ της ΕΑΑΣ. 
Το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ, θα: 
Σταθεί αρωγός στην προσπάθεια επιβίωσης, με κάθε σεβα-
σμό, των Ορφανικών Οικογενειών αλλά και κάθε Συναδέλφου
που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα αλλά και
υγείας.
Προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αναγνω-
ριστούν και δικαιωθούν οι πεσόντες για την προάσπιση της
πατρίδας αλλά και οι επιζώντες, σε Ελλάδα, Κύπρο και εξω-

τερικό.
Μαζί με το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ, που θα προκύψει από τις εκλογές,
θα κρατήσουμε με ευλάβεια κάθε ορθή ενέργεια του προ-
ηγούμενου ΔΣ (οικονομικό συμμάζεμα, αγωγές για το συμφέ-
ρον των μελών, κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα εφόσον
απαιτηθεί, αποκέντρωση για έκδοση ταυτοτήτων κλπ) και θα
βελτιώσουμε το βαθμό αντίδρασης μας σε κάθε πρόκληση.
Θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας, προκειμένου να υπάρχει
άμεση αντίδραση, επί θεμάτων, όπως:
Στρατιωτική περιουσία και κοινωνικά αγαθά.
Αντιμετώπιση νομοθετημάτων που στοχεύουν στην αποδυ-
νάμωση της συνοχής των ε.ε και ε.α στελεχών, αλλά και του
λειτουργήματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας. 
Συμμετοχή αλλά και συνεχείς παρεμβάσεις έτσι ώστε το μι-
σθολόγιο των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α. να είναι πρέπον σε

συνδυασμό με τις κατευθύνσεις του Συντάγματος και τις
ανάγκες που δημιουργούνται από την εκτέλεση της αποστο-
λής μας.
Θα επιδιωχθεί επίσης:
Να έρθουμε σε επαφή και συνεργασία με ενώσεις του εξω-
τερικού (π.χ. Euromil), ώστε να ενημερωνόμαστε επί ευρω-
παϊκών αλλά και παγκόσμιων στρατιωτικών δεδομένων, σε
όλους τους τομείς και να διεκδικούμε ανάλογα δικαιώματα.
Θα προσπαθήσω να έχουμε ως ΕΑΑΣ, άριστη συνεργασία όχι
μόνον με τις ΝΠΔΔ θεσμικές ενώσεις ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, αλλά και
τις ΝΠΙΔ ενώσεις αποστράτων και εν ενεργεία στελεχών, προ-
κειμένου να εξασφαλίσουμε τα καλώς εννοούμενα συμφέ-
ροντα των Συναδέλφων μας.
Η αναμόρφωση  – διαμόρφωση των εγκαταστάσεων και των
υπηρεσιών της ΕΑΑΣ, ώστε να γίνει λειτουργικότερη στις πα-
ροχές της προς όλα τα μέλη, καθώς και αναβάθμιση της βι-
βλιοθήκης της ένωσης – σύνδεσή της με βιβλιοθήκες άλλων
χωρών και φορέων, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρονική.
Αποκεντρωμένη οργάνωση εθελοντισμού, μέσα από την

άμεση συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
Βελτίωσης  της εκλογικής διαδικασίας, με εφαρμογή της επι-
στολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.
Η καλύτερη λειτουργία του site προκειμένου η ενημέρωση
να είναι άμεση σε όσους κάνουν χρήση του διαδικτύου. Συ-
νέχιση έκδοσης της εφημερίδας, με ευθύνη τριμελούς επι-
τροπής, που συνεχίζει να είναι το μέσον ενημέρωσης όλων
των Συναδέλφων, αφού φθάνει σε κάθε σπίτι.
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ): Θα παρακολουθούμε την
εξέλιξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί για αύξηση
εσόδων, πιέζοντας την ιεραρχία του ΥΕΘΑ. Επιπλέον θα απαι-
τήσουμε νέα ρύθμιση χρεών με συμψηφισμό οφειλών του
δημοσίου προς αυτό (μερίσματα αντιστασιακών, απώλειες
PSI, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Γενικής Τράπεζας κλπ)
καθώς και ορθότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του
στοιχείων.
Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρα-
τού (ΕΚΟΕΜΣ): Πέραν από την προσπάθεια για αύξηση εσό-
δων, στόχος η μη συμμετοχή στον υπολογισμό του ποσοστού
μείωσης των συντάξεων σε ποσοστά 5, 10 και 15%, πάνω από
1.000 ευρώ.
Την επανάκτηση του ΝΙΜΙΤΣ, με δεδομένο ότι το έχουμε πο-
τίσει με το αίμα μας και τις συνδρομές μας, αλλά και γιατί παγ-
κοσμίως υπάρχουν παρόμοια νοσοκομεία για βετεράνους. 
Θα επιδιώξουμε την «εκμετάλλευση» των δυνατοτήτων των
Συναδέλφων μας από τις τοπικές κοινωνίες και από άλλους
φορείς, έτσι ώστε να μην σταματούν την κοινωνική τους προ-
σφορά στην πιο παραγωγική ηλικία τους ηλικία. 
Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό οι
εισφορές των εν ενεργεία Συναδέλφων μας, υπέρ ΒΟΕΑ. Κα-
νείς δεν έχει το δικαίωμα να καρπωθεί τα χρήματα αυτά παρά
μόνον τα παιδιά μας. 

Αγαπητέ Συνάδελφε,
έχοντας κατανοήσει το μέγεθος της ευθύνης αλλά και τις
απαιτήσεις της θέσης του προέδρου της Ένωσης Αποστρά-
των Αξκων Στρατού, που διεκδικώ, υπόσχομαι να αγωνιστώ
με όλες μου τις δυνάμεις μην υπολογίζοντας χρόνο και κόπο
για τα συμφέροντα των μελών μας και

σε καλώ
να με εμπιστευτείς, να με στηρίξεις και να με τιμήσεις με την
ψήφο σου και εφόσον εκλεγώ να με βοηθήσεις να ανταπε-
ξέλθω στα καθήκοντα μου, ελέγχοντας με αν πιστεύεις ότι
αποκλίνω από τις θέσεις και τις αρχές μου.
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Γεννήθηκα στο Αίγιο Αχαίας
τον Ιανουάριο του 1954.

Απεφοίτησα το 1972 από
το πρακτικό τμήμα του Γυ-
μνασίου Αρρένων Αιγίου και
πέτυχα στην  Σ.Σ.Ε  , από
την οποία απεφοίτησα τον
Ιούλιο του 1976 ονομασθείς
Ανθλγός  του Τεχνικού Σώ-
ματος.

Απεφοίτησα από την Σ.ΤΕ.Α.Τ.Χ το 1980 και πέτυχα
στο τρίτο έτος του Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνεί-
ου.

Έλαβα το Δίπλωμα του ηλεκτρολόγου (ηλεκτρονικού)
μηχανικού το 1983.

Απεφοίτησα από όλα τα σχολεία του Τεχνικού Σώ-
ματος με λίαν καλώς.

Μετεκπαιδεύτηκα στις Η.Π.Α στο Α/Α σύστημα HAWK
.

Υπηρέτησα ως επιτελής , αλλά  τις περισσότερες
φορές ως διοικητής (από Λγος και άνω) σε Μονάδες
, Συγκρότημα  και Σχηματισμό του Τεχνικού Σώματος .

Υπηρέτησα στην ελληνική πρεσβεία των Η.Π.Α ,
καθώς και στο Πεδίο Βολής Κρήτης ως κλαδάρχης τε-
χνικών υπηρεσιών.

Αντιπροσώπευσα την Ελλάδα σε πλήθος επιτροπών
σε οργανισμούς  του Ν.Α.Τ.Ο .

Υπηρέτησα για δύο έτη (2004-2006) στο ΥΠ.ΕΘ.Α
ως  διευθυντής .

Τιμήθηκα με όλα τα προβλεπόμενα  , στο βαθμό
μου , μετάλλια , παράσημα και διαμνημονεύσεις.

Τιμήθηκα από τοπικές κοινωνίες για την κοινωνική
μου δράση ,ειδικά στην παραμεθόριο ( Διδυμότειχο )
.

Τιμήθηκα από οργανισμούς του Ν.Α.Τ.Ο αλλά και
των Η.Π.Α για την συμβολή μου.

Είμαι μέλλος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ 
Γνωρίζω άριστα την αγγλική γλώσσα.
Είμαι από το 1978 παντρεμένος και τώρα ευτυχής

πατέρας δύο τέκνων  , 25 και 35 ετών .

Γεννήθηκα στις 18 Σεπ. 1959 στην Πτελέα Παρανεστίου
Δράμας. Είμαι έγγαμος με την κα Πατεράκη Αναστασία
(ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) και πατέρας δύο τέκνων.

Εισήλθα στη Σχολή Ευελπίδων το 1977 και αποφοίτησα
το 1981, ονομασθείς Ανθγός Πεζικού. Φοίτησα σ’ όλα
τα προβλεπόμενα Σχολεία του όπλου μου και υπηρέτησα
σε Μονάδες, Υπηρεσίες, Επιτελεία Μειζόνων Σχηματι-
σμών. Διετέλεσα Υδκτής του Ανωτάτου Συμβουλίου
Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, Δντής της Υπηρεσίας
Στρκων Αρχείων και Δντης της Δνσης Ταχυδρομικού
του ΓΕΣ.

Παρακολούθησα στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το
Σχολείο ‘’Το σύγχρονο μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση’’,

σεμινάρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’, Β’, και Γ΄βαθμού,
και Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Τιμήθηκα μ’ όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια
και διαμνημονεύσεις για τον βαθμό μου. 

Οδήγησα δίς την Εθνική ομάδα ΕΔ & ΣΑ χειροσφαίρισης,
στην κατάκτηση της 6ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Στρκων Αγώνων, ως Αρχηγός αποστολής και
Πρόεδρος της επιτροπής του αθλήματος.

Από ιδρύσεως δε του αθλήματος της χειροσφαίρισης
διετέλεσα αθλητής, προπονητής, διαιτητής, παρατη-
ρητής, Πρόεδρος Σωματείων, της Ομοσπονδίας Χειρο-
σφαίρισης Ελλάδος (OXE) και εκλεγμένο μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου αυτής από το 2000 έως το 2004,

υπηρετών ως πρόεδρος των
επιτροπών ανάπτυξης & προ-
βολής και τεχνικής & επιμόρ-
φωσης. Διετέλεσα Διεθνής Πα-
ρατηρητής της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης
(EHF). 

Εξελέγην κατ’ επανάληψη
πρόεδρος Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων καθώς και πρό-
εδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
του Γ’ διαμερίσματος Αθήνας. 

Σήμερα διατελώ: 
α. Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων της Τάξεως

ΣΣΕ81, β. Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Παπάγου
της ΕΑΑΣ, γ. Α’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Στρατιωτικών και δ.Γενικός Γραμματέας του
Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών ΠΖ. 

ΤΞΧΟΣ ε.α. ΧΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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Αγαπητά μέλη της ΕΑΑΣ, αγαπητοί συνάδελφοι, 
Αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Προέδρου

της ΕΑΑΣ, χωρίς κανένα κίνητρο προσωπικής φιλοδο-
ξίας. Πολλοί θα ισχυρισθούν ότι θα έπρεπε να απέχω
λόγω ηλικίας, αλλά σήμερα που ο κλάδος μας δοκι-
μάζεται και η Πατρίδα μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη
καμπή, ουδείς μπορεί να μένει αδρανής.

Είναι γνωστό ότι επί σειρά ετών, άλλοι αποφάσιζαν
για εμάς, χωρίς εμάς. Σήμερα που όλοι βιώνουμε την
οικονομική πίεση και κυρίως οι νεότεροι, που έχουν
αυξημένες ανάγκες, πρέπει να έχουμε συνειδητοποι-
ήσει ότι όλα τα μέτρα, που έχουν ληφθεί εις βάρος
μας, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών των εκά-
στοτε κυβερνήσεων, μέσα στα πλαίσια της οικονομι-
κής κρίσης, η οποία μαστίζει όλες τις κοινωνικές τάξεις
ανεξαιρέτως.

Επομένως το πρόβλημα δεν είναι μόνο συντεχνιακό
αλλά βαθύτατα πολιτικό και πρέπει η ΕΑΑΣ να είναι σε
ετοιμότητα, όχι διότι μπορεί να ακυρώσει νόμους ή να
τροποποιήσει νομοσχέδια, αλλά κυρίως για να αντι-
δράσει όταν απαιτηθεί, ώστε ουδείς να μας θεωρεί
δεδομένους.

Η ιστορία του καθενός μας είναι γνωστή στο
στράτευμα και κυρίως ποιός συμβιβάστηκε και
ποιός όχι. Τα προβλήματά μου είναι γνωστά..και
πώς μπορεί να μην ήταν, όταν στην οικογένειά μου
υπάρχουν τρεις γενιές αξιωματικών, που καλύ-
πτουν μια στρατιωτική πορεία 60 ετών, η οποία
συνεχίζεται.

Το διακύβευμα στην προσεχή τριετία, πέραν των
ζωτικών θεμάτων των άδικων περικοπών και μει-
ώσεων, του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ, που θα πρέπει να
στηριχθούν και με κανένα τρόπο να μην περάσουν
σε «ξένα» χέρια, είναι η ενεργός συμμετοχή, όσο
το δυνατόν, περισσοτέρων ε.α. στρατιωτικών στο
πολιτικό γίγνεσθαι, διότι μόνον έτσι θα μπορέ-
σουμε υποστηρίξουμε τα ζητήματά μας και να
συμπαρασταθούμε στους δοκιμαζόμενους συμπο-
λίτες μας.

Και η ΕΑΑΣ είναι σε θέση να παίξει σημαντικό
ρόλο, αρκεί όλοι να αφυπνιστούν και να οργανω-
θούν κατάλληλα, σε όλη την επικράτεια.
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Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Απο-
φοίτησε το 1955 από τη Στρατιω-
τική Σχολή Ευελπίδων και
υπηρέτησε σε μονάδες του Πεζικού
και των Ειδικών Δυνάμεων και σε
επιτελεία, σε θέσεις ανάλογες του
βαθμού του.

Αποστρατεύθηκε το 1983, πρώ-
τος και μοναδικός από την τάξη
του, ενώ φοιτούσε στη ΣΕΘΑ, όπου
είχε επιλεγεί για φοίτηση πρώτος
σε μόρια και από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο.

Έχει συγγράψει άρθρα στρατιωτικού, κοινωνικού και πολιτικού
περιεχομένου σε εφημερίδες.

Έδωσε στο στράτευμα τους δύο γιους του και τους δύο εγγο-
νούς του, σε ανταπόδοση της αιφνιδιαστικής, άηθους και παρά-
νομης κομματικής αποστρατείας του.

Τηλ: 210-7231295
Κιν: 6936515017

e-mail: fara36@otenet.gr

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. 
Εισήλθα στο στράτευμα το έτος 1965  με εξετάσεις ως

εθελοντής και κατετάγην στο Τεχνικό Σώμα (ΤΧ). Το 1970
μετετάγην στο Γεωγραφική Υπηρεσία από όπου και απο-
στρατεύτηκα.

Παραιτήθηκα το έτος 1989 με τον βαθμό του Υπολοχαγού,
τον οποίο υπηρέτησα επί 4ετία. 

Συνολικά υπηρέτησα στον Στρατό Ξηράς επί 26 περίπου
έτη στις ακόλουθες θέσεις:  Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού,
Στρατιωτικό Τυπογραφείο Γ.Ε.Σ.  και Δντης του τυπογραφείου
ΣΣΕ. 

Είμαι εκλεγμένο Μέλος των  Δ.Σ. των παρακάτω Συνδέ-
σμων:

α. Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Αξ/κών Ενόπλων
Δυνάμεων Μέσης Ανατολής.

β. Ομίλου Καλλιτεχνών της UNESCO Αθηνών - Πειραιώς
και Νήσων.

γ. Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και
Λογοτεχνών.

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
«Είναι αποτελεσματικός, εργατικός, οργανωτικός, δρα-

στήριος, συνεπής, υπεύθυνος, επίμονος, στην επίτευξη
των στόχων που επιλέγει».

Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων Διοικητικών Συμ-
βουλίων επί Προεδρίας των Αντιστρατήγων  Κοράκη

Γεωργίου (2008 – 2011)  και Μαυροδόπουλου Παντελή
(2011 – 2014), συμμετείχα ως Εθελοντής σε πολλές δρα-
στηριότητες της Ενώσεως υποβοηθώντας ουσιαστικά  και
κατά γενική ομολογία το πολλαπλό και δυσχερές έργο της
Ενώσεως σε μία κρίσιμη χρονική και δυσχερή περίοδο, ιδι-
αίτερα τα τελευταία 3 έτη όπως:

α. Ενεργός συμμετοχή στην προετοιμασία και πραγμα-
τοποίηση στις πολυάριθμες και λίαν επιτυχίες  κινητοποιήσεις
με θέμα τις άδικες μειώσεις στις συντάξεις των ε.α Αξιω-
ματικών και όχι μόνο, σε Αθήνα Θεσσαλονίκη Χανιά και
Λάρισα που οργάνωσε το Συντονιστικό όργανο των 3 ενώ-
σεων Αποστράτων, υποβοηθούμενο από άλλες Ενώσεις –

Συνδέσμους – Ομοσπονδία (ΝΠΙΔ), 
β. Ενεργός συμμετοχή στην προ-

ετοιμασία και διεξαγωγή των εκδη-
λώσεων στο Πολεμικό Μουσείο για
τις Εθνικές επετείους και άλλες δρα-
στηριότητες όπως:

(1)  1η Πανελλήνια έκθεση εικα-
στικών τεχνών για αποστράτους της
ΕΑΑΣ, Γενέθλιος 

(2) Εορτασμός για τα 75 χρόνια
ΕΑΑΣ, 

(3) Εορτασμός για τα 100 χρόνια για την ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα. κτλ 

γ. Υπήρξα εθελοντής συνεργάτης του Προέδρου Αντι-
προέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ. ενεργώντας αλ-
τρουιστικά και με ανιδιοτέλεια προς το συμφέρον της
Ενώσεως και δια αυτής των Μελών της.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή - Αγγλικά 

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να συνεχίσω
την ανιδιοτελή προσφορά μου προς την ΕΑΑΣ ΖΗΤΩ την
υποστήριξή σας. 

Ξάνθου 69  ΠετρούποληΤ.Κ. 132 31,
Τηλ. 6944 288 114 abc00@otenet.gr

ΥΠΛΓΟΣ (Γ) ε.α. ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Πιστεύει στο φιλότιμο και τις αστεί-
ρευτες δυνατότητες του Έλληνα και
πως ότι είναι προς το συμφέρον της
Πατρίδας είναι και δίκαιο. Επιθυμεί μια
Ελλάδα δυνατή και ανεξάρτητη με υπε-
ρήφανους Έλληνες, και τους  Στρατιω-
τικούς ως σύμβολο της ομοψυχίας και
της ενότητας του Έθνους,  Ονειρεύεται
ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα
παιδιά μας, σε μια Ελλάδα που θα ισχύει
η αξιοκρατία, η ισονομία, η δικαιοσύνη,
η   διαφάνεια. 

Θεωρεί πως μοναδικός τρόπος  επί-
τευξης των  παραπάνω αναφερθέντων
είναι ο συνεχής αγώνας και η συλλογική
προσπάθεια ώστε να βγούμε από το
τέλμα, τη μιζέρια, τη κακομοιριά και  να
φύγουμε προς τα εμπρός απαλλαγμένοι
από ότι  μας κρατά καθηλωμένους κά-
νοντας μια νέα αρχή βασιζόμενοι στις

αξίες τις αρχές και τα ιδανικά που
γαλουχηθήκαμε και υπηρετήσαμε
πιστά σε όλη μας τη ζωή. 

Υπόσχεται να αγωνισθεί, μέσα
από την ΕΑΑΣ, με όλες του τις δυ-
νάμεις για την επίτευξη των παρα-
πάνω όπως επίσης για την αποκα-
τάσταση του κύρους, της αξιοπρέ-
πειας και της περηφάνιας του Έλ-
ληνα Στρατιωτικού.    
Έκφραση που τον χαρακτηρίζει εί-
ναι  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 30-32 

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.115 24
ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6945583856

E-MAIL  rozisvasilis@yahoo.com

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1956 ,εισήλθε το 1976 στη Σ.Σ.Ε. και αποφοίτησε
το 1980 ως Αθλγός (ΤΧ). Αποστρατεύθηκε το  2010 με το βαθμό του Υπο-
στρατήγου ε.α.

Είναι νυμφευμένος έχοντας αποκτήσει μία κόρη φοιτήτρια στο 3ο έτος της
Αρχιτεκτονικής και ένα γιό μαθητή 1ης τάξεως του λυκείου.

Αποφοίτησε από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία και υπηρέτησε σε
κέντρα εκπαίδευσης του (ΤΧ) Σώματος (ΚΕΤΧ και ΣΕΤΤΗΛ), σε Μονάδες και Συγ-
κροτήματα (79 ΤΥΠΕΘ, ΣΥΣΤ), σε Συνεργεία (330 Σ.Π καί  315 ΣΠΤΧ ως Δκτής
αντίστοιχα), σε  Εργοστάσια ( 301 Ε.Β και 303 Π.Ε.Β), σε Επιτελεία (ΓΕΣ/Δ.Π.Μ
και ΓΕΣ/ΔΕΣΥ), στη ΜΕΡΥΠ/ΔΤΧ  δύο φορές , στο ΓΕΣ/ΔΤΧ δύο φορές ως Δντής
1ου Γρ.(περ.1992-93 και 2004-05). Από το 2005 έως το 2010  υπηρέτησε στο
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ως Δντής εξοπλιστικών προγραμμάτων του Στρατού ξηράς.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ανεξάρτητης Κίνησης Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ) και
τώρα πρόεδρος της, ενώ σαν εκπρόσωπος της ΑΚΙΣ συμμετείχε  στην συντονιστική επιτροπή κινητο-
ποιήσεων αποστράτων ΕΔ και Σ.Α. καθώς επίσης και στη συντονιστική επιτροπή φορέων Ε.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.
Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του συνδέσμου αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. τάξεως 1980,
μέλος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και μέλος σε πολιτιστικούς και αθλη-
τικούς συλλόγους του τόπου καταγωγής του.

Χόμπι του ο αθλητισμός καθώς υπήρξε αθλητής στίβου, ποδοσφαίρου και βόλεϊ.

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αγαπητοί Συνάδελφοι
Έχω την τιμή και την

χαρά να ανακοινώσω την
υποψηφιότητά μου στις
εκλογές της ΕΑΑΣ, να σας
ενημερώσω για τις βασι-
κές θέσεις του προγράμ-
ματός μου και εσείς να
σκεφθείτε, να  αξιολογή-
σετε και να  ψηφίσετε. 

Κατεβαίνω στις εκλογές
για αγώνα, για ανατροπή και για ξερρίζωμα. Κατεβαίνω
με οδηγό το ΑΡΜΑ «Αγώνας Ριζικής Μεταρρύθμισης και
Αλλαγής», που είναι το δικό μου σύνθημα, και  σημαί-
νει, ηχητικά και εννοιολογικά, τον σκοπό και τον τρόπο.
Σημαίνει το Τι και το Πώς. Σημαίνει ακόμη ξερρίζωμα
των μεθοδεύσεων απαξίωσης, αποξένωσης, ταπείνω-
σης και παράλυσης των Θεσμών, των Αξιών και των
Αρχών. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Όπως όλοι βλέπουμε και ζούμε τα πράγματα πηγαί-

νουν, ανεξέλεγκτα και χωρίς καμμία πρόβλεψη, από το
κακό στο χειρότερο.

Η Εξουσία βαρύνεται για πράξεις και παραλείψεις και
εμείς για ανοχή, απάθεια και αδιαφορία.

Η έλλειψη ενημέρωσης, η άγνοια των νόμων, των
κανονισμών και λοιπών διαδικασιών, η αναξιόπιστη επι-
λογή ή εκλογή προσώπων και οργάνων αποτελούν με-
θοδεύσεις δημιουργίας, διαιώνισης και επιδείνωσης
της συμφοράς.

Η ΕΑΑΣ μέσα σ’ αυτό το κλίμα της έντονης αναταρα-
χής και κάτω από τα αλλεπάλληλα δεινοπαθήματά μας
βαρύνεται για τα δικά της, πολλά και ασυμβίβαστα, και
περιμένει εναγωνίως την αλλαγή.

Αλλαγή με εκλογή για μια καινούργια χαραυγή.
Χαραυγή με νέες και αρμόζουσες αντιλήψεις, χωρίς

τις μικρότητες, τα ευτελή, και τα ζημιάρικα, με πίστη
στο σκοπό, με ιδανικά και ιδεώδη.

Η αδικαιολόγητα παροπλισμένη δύναμη του Σώμα-
τος των Αποστράτων Αξ/κων των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελεί, κυριολεκτικά,
παντοδυναμία και ζητάει την αξιοποίησή της.

Ζητάει και απαιτεί την αξιοποίηση της στο χώρο της

ανάπτυξης, της παραγωγής και της δημιουργίας και εγ-
γυάται αποτέλεσμα τέτοιο, που θα μας κάνει όλους,
πολίτες και πολιτικούς, να τρίβουμε τα μάτια μας και
τις γεννιές που έρχονται να μακαρίζουν και να ευγνω-
μονούν.

Είναι ανάγκη και χρέος της ΕΑΑΣ να σχεδιάσει, να
ενημερώσει, να κινητοποιήσει να συντονίσει τα μέλη
της και να δώσει το μήνυμα του Συναγερμού.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Με βάση τα πλαίσια των παραπάνω σκέψεων και

προσεγγίσεων έχει ήδη συνταχθεί πρόγραμμα με ση-
μαντικόν αριθμό σημαντικών δραστηριοτήτων και ελ-
πίζω στη δική σας συμμετοχή για την υλοποίηση τους.

Μ ε  Ε λ π ί δ α  κ α ι  Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Δ ι ά θ ε σ η

Αρβανίτης Δημήτριος
Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος (ΜΧ) εα – Μηχανικός – 
Επιχειρησιακός Ερευνητής

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.στις ΕΚΛΟΓΕΣ της 23 Φεβ.2014

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς και
της ΕΛΑΣ (τ. Χωροφυλακής), μέλη της ΕΑΑΣ, μετά από
πολλές προτροπές, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα
ως μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ στις επικείμενες εκλογές της 23
Φεβ 2014.Είμαι ο Ανχης ε.α. (ΠΖ) Παπακώστας Ιωάννης,
της 3ης σειράς της ΣΜΥ. Υπηρέτησα σε Μονάδες του
Όπλου του Πεζικού, των Ειδ. Δυνάμεων και της Εθνικής
Φρουράς Κύπρου ως εθελοντής. Μετά από 35 χρόνια
πραγματικής Υπηρεσίας, τερμάτισα ευδοκίμως την προ-
σφορά μου προς την Πατρίδα, με το βαθμό του Ανχη
ε.α.

Μετά την αποστρατεία μου, ασχολήθηκα με τα κοινά
και τα προβλήματα των συναδέλφων. Διετέλεσα μέλος
του ΔΣ/ΣΑΑΥΣ (ταμίας, κοσμήτορας και Πρόεδρός του)
επί πολλά έτη.  Συνεργάστηκα με τον αείμνηστο
Στρατηγό Πανταζόπουλο Δημ., Πρόεδρο του ΠΑΣΑΑΕΔ
& ΣΑ, καθώς και με όλους τους τότε Συνδέσμους και
Συλλόγους εν αποστρατεία στρατιωτικών και επιτύχαμε

μετά από τις συνεχείς ενέργειές μας, να θεσμοθετηθεί
η αιρετότητα των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΣ, διότι τα μέλη
ως τότε ήταν διορισμένα από το ΥΠΕΘΑ.Υπέβαλλα υπο-
ψηφιότητα στις 1ες εκλογές ως μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ και
εξελέγην. Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΣ υπήρξε ο Στρατηγός
Αναγνωστόπουλος Γεώργιοςκαι Αντιπρόεδρος του
ΔΣ/ΕΑΑΣ ο Στρατηγός Αντωνακέας Ιωάννης. Στις 2ες

κατά σειρά αρχαιρεσίες για εκλογή του ΔΣ/ΕΑΑΣ,
εξελέγην και πάλι. Πρόεδρος υπήρξε ο αείμνηστος
λαμπρός Στρατηγός Καλεντερίδης Αλέξανδρος. Συνερ-
γάστηκα μαζί του επί 4 συνεχείς 3ετίες.

Λόγω της πολυετούς ενασχόλησής μου με τα κοινά,
μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου για την επίλυση
των προβλημάτων των συναδέλφων, τα οποία την τε-
λευταία περίοδο έχουν οξυνθεί, εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης, η οποία οδηγεί σε κοινωνική και Εθνική κατά-
πτωση.Οι συνάδελφοι - εν αποστρατεία Αξιωματικοί θα
πρέπει να επιλέξουν κατάλληλα το ΔΣ/ΕΑΑΣ στις 23

Φεβ 2014, έτσι ώστε με ομό-
νοια και σύνεση να προωθούν-
ται και να επιλύονται τα προ-
βλήματά μας. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της
Πατρίδας μας, αποτελούν στα-
θερό σημείο αναφοράς στη
συνείδηση του Ελληνικού
λαού και οι εκπρόσωποι των
εν αποστρατεία στρατιωτικών,
θα πρέπει να έχουν το ανά-
λογο ηθικό ανάστημα.

Τιμώ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλλαν μέχρι
τούδε όλα τα μέλη των ΔΣ/ΕΑΑΣ στο διάβα του χρόνου
και υπόσχομαι ότι εφόσον εκλεγώ, θα συνεχίσω το
έργο τους και θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις για
το κοινό καλό.

Μετά σεβασμού
Παπακώστας Ιωάννης
Υποψήφιος μέλος για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΑΝΧΗΣ (ΠΖ) ε.α. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι έγγαμος, πατέρας

δύο τέκνων.
Αποφοίτησε το 1989 από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ως Ανθυπολοχαγός  Πεζικού.  Το 1993 φοίτησε στο Βασικό
Σχολείο Εκπαίδευσης χειριστών Ε/Π Αεροπορίας Στρατού
όπου συνέχισε τη σταδιοδρομία του, ενώ το 1998 στο βαθμό
του Λοχαγού μετατάχθηκε στο νεοσυσταθέν Όπλο της ΑΣ.

Ως χειριστής Ε/Π στην Αεροπορία Στρατού εκτέλεσε
πληθώρα πτητικών αποστολών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο,
με καλύτερη στιγμή της καριέρας του τη συμμετοχή του
στην αποστολή κατά την περίοδο της κρίσεως των Ιμίων.

Αποφοίτησε επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία
και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ανάλογα με το βαθμό
του. Διετέλεσε Υποδιοικητής Μονάδας Ε/Π της ΑΣ.

Συγκρότησε, οργάνωσε και διοίκησε νεοσυσταθείσα Μονάδα
Επιθετικών Ε/Π.

Τιμήθηκε, με όλα τα προβλεπόμενα στο βαθμό μου, με-
τάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις.

Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και τη γαλλική σε
επίπεδο εργασίας.

Αποστρατεύτηκε, με αίτησή του,  το 2007 με το βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη.

Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε σε Εμπορικό Όμιλο
Επιχειρήσεων ως Διευθυντής Οργάνωσης και Λειτουργιών.

Τα τελευταία 4 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά για την

προάσπιση των συμφερόντων των αποστράτων συναδέλφων
και ορφανικών οικογενειών τους είτε ως μέλος και Αντιπρόεδρος
της Ανεξάρτητης Κίνησης Στρατιωτικών είτε ως εκπρόσωπός
της στη συντονιστική επιτροπή κινητοποιήσεων αποστράτων
ΕΔ και Σ.Α.  Συμμετείχε ενεργά και πρωτοστάτησε σε όλες
της κινητοποιήσεις των αποστράτων είτε με την Α.Κί.Σ. είτε
με την ΕΑΑΣ, υπηρετώντας πιστά και συνειδητά την ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944913966 και *733582
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 

pkragar@yahoo.gr

ΜΗΝΥΜΑ -ΘΕΣΕΙΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ΕΑΑΣ
Θεωρώ ότι αποτελεί ΠΡΟΚΛΗΣΗ για όλους μας, να στελε-

χώσουμε την ομολογουμένως συντηρητική ΕΑΑΣ, με συνα-
δέλφους που έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι είναι αγωνιστές,
δεν συμβιβάζονται, έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να
προσφέρουν με ανοιχτά μυαλά και νοοτροπία.  Την ΕΑΑΣ,
αυτόν τον μεγάλο γίγαντα, που δυστυχώς εδώ και πολλά
χρόνια, ήταν απλός παρατηρητής των εις βάρος μας εξελίξε-
ων.

Στόχος μου είναι να αναδείξουμε την ΕΑΑΣ σε μια σύγχρονη,
ευέλικτη, δυνατή και αποφασιστική Ένωση, η οποία να αγω-
νίζεται σε όλους τους τομείς για τα μέλη της αλλά κυρίως να
αποκαταστήσουμε την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ των μελών μας, σε όλα

τα επίπεδα.  Με όραμα να επι-
τευχθεί αυτό μέσα από ένα δυ-
ναμικό Διοικητικό Συμβούλιο, υπό
την καθοδήγηση των παλαιότε-
ρων και πιο έμπειρων των οποίων
ο εκάστοτε βαθμός προσδίδει
κύρος έναντι των συνομιλητών
μας, συνήθως πολιτικών -υπουρ-
γών, έχοντας πάντα ως γνώμονα
το κοινό συμφέρον και φάρο την
κτηθείσα μέχρι τώρα πείρα.

Θεωρώ ότι στις εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες που βρίσκεται η πατρίδα μας και ειδικά οι
στρατιωτικοί, οφείλουμε όλοι να συστρατευτούμε ως απλοί
Στρατιώτες.

Ας αφήσουμε το «ΕΓΩ» και ας υποταχθούμε στο «ΕΜΕΙΣ»,
ώστε να γίνει πράξη το ρητό της ΕΑΑΣ  «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ
ΕΝΩΣΕΙ»

Δηλώνω έτοιμος να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα έχοντας
τη θέληση και  τη δυνατότητα να προσφέρω με ιδέες και εν-
θουσιασμό. Ευελπιστώ στη δική σας ηθική και ουσιαστική
συμπαράσταση και να ψηφίσετε εσείς τους καταλληλότερους.
Το μόνο που σας ζητώ είναι να προσέλθετε στις εκλογές και
να μη μείνετε αδρανείς, διότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος,
αυτό που θα ανησυχήσει τους εκάστοτε κρατούντες, που
αθέτησαν τις υποσχέσεις τους, είναι η αφύπνισή μας και η
καθολική συμμετοχή.

Δείξτε τους ότι είμαστε ενεργά μέλη με θέληση για αγώ-
να!

Ας πάμε την ΕΑΑΣ με γοργά και σταθερά βήματα ΜΠΡΟΣΤΑ
Με σεβασμό προς όλους και συναδελφική αγάπη,

ΑΝΧΗΣ ε.α. ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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Σκέψεις-Προτάσεις 
για μία Άλλη ΕΑΑΣ
«Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα πράγματα θα διορθωθούν αν

αλλάξουν. Είμαι όμως σίγουρος ότι για να διορθωθούν, πρέπει να

αλλάξουν.»

(Georg Christophe Lichtenberg, 1742-1799, Γερμανός Φιλόσοφος )

Την τελευταία τετραετία οι Έλληνες πολίτες υφίστανται μία πρω-
τοφανή οικονομική επίθεση η οποία τους έχει οδηγήσει στην από-
γνωση, την απελπισία και την αμφισβήτηση των ειλικρινών
προθέσεων όλων όσων ασκούν την πολιτική εξουσία. Ξένα κέντρα
αποφάσεων με την βοήθεια εγχώριων συνεργατών τους προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να αποκομίσουν  οικονομικά
και όχι μόνο οφέλη.

Οι Έλληνες Στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφα-
λείας καθώς και ολόκληρο το σύστημα της Εθνικής μας Άμυνας και
Εσωτερικής  Ασφάλειας είναι οι κατ’ εξοχή κύριοι παράγοντες που
έβαλαν γερή πλάτη και εξουθενώθηκαν υπέρμετρα έναντι των λοι-
πών Ελλήνων για το ξεπέρασμα της κρίσης.

Η πολιτεία αντί να αναγνωρίσει το έργο και την προσφορά τους και
να τους αντιμετωπίσει τουλάχιστον ισότιμα με τους υπόλοιπους Έλ-
ληνες πολίτες, σε πολλές περιπτώσεις τους εξέθεσε, σε άλλες τους
αμφισβήτησε και τους απαξίωσε και τέλος τους εξαθλίωσε οικονο-
μικά με τα σε βάρος τους δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα που πήρε.

Παρά τις διαβεβαιώσεις που ακούμε για το ξεπέρασμα της κρίσης,
τίποτε δεν δείχνει ακόμα να έχει ξεπεραστεί μιας και η τιμωρία των
υπευθύνων παραμένει ακόμη το μεγάλο ζητούμενο.

Στον τομέα της επίλυσης  των Εθνικών μας θεμάτων φαίνεται να
δεχόμαστε πιέσεις για αποδοχή ανεπίτρεπτων συμβιβασμών.

Η ΕΑΑΣ ως η πολυπληθέστερη οργανωμένη Ένωση της ελληνικής
κοινωνίας θα πρέπει  με σύγχρονη δομή, οργάνωση  και δυνατή φωνή
χωρίς στρογγυλέματα,  να αποκτήσει γρήγορα την εμπιστοσύνη όλων
των μελών της και να απαιτήσει την ΕΔΩ και ΤΩΡΑ ικανοποίηση των
αιτημάτων τους καθώς  και την αποκατάσταση των σε βάρος τους
αδικιών. Οι επερχόμενες εκλογές αποτελούν μοναδική ευκαιρία για
την ανάδειξη των ικανότερων που θα έχουν όρεξη για δουλειά,
γνώση των πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος
μας και ισχυρή θέληση για την επίλυση των.

Τομές και δράσεις στις οποίες το νέο Διοικητικό συμβούλιο της
ΕΑΑΣ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα πρέπει να είναι μεταξύ των
άλλων οι παρακάτω:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άμεση σύνταξη και προώθηση προς ψήφιση νέου νομοθετικού

πλαισίου ή ριζική αναδιάρθρωση και τροποποίηση του ισχύοντος ,
υπό την αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ότι η ΕΑΑΣ σε κάθε περί-
πτωση παραμένει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στο
οποίο μεταξύ των άλλων να προβλέπονται: 

α. Η προάσπιση των αξιών και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοι-
νωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών,
κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο.

β. Καθιέρωση επιστολικής ψήφου ώστε να μπορούν να συμμετέ-
χουν στις αρχαιρεσίες  όλα τα μέλη όπου και εάν βρίσκονται.

γ. Κατάργηση διακρίσεων, περιορισμών και αποκλεισμών, καθώς
και της εποπτείας από τον εκάστοτε Α/ΓΕΣ  και ίσες ευκαιρίες «εκλέ-
γεσθαι» προς όλα τα τακτικά μέλη ανεξαρτήτως βαθμού ή προέλευ-
σης.

δ. Επέκταση δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας προς διεκδί-
κηση θέσεως Προέδρου, Αντιπροέδρου ή μέλους του ΔΣ της κεντρι-
κής ΕΑΑΣ από όλα τα τακτικά μέλη ανεξαρτήτως τόπου διαμονής υπό
την γραπτή δέσμευση ότι θα μπορούν απρόσκοπτα να ανταποκρίνον-
ται στα καθήκοντά τους.

ε. Εξέταση δυνατότητας εκλογικών συνδυασμών και κατάρτισης
ξεχωριστών ψηφοδελτίων ώστε στο εκάστοτε ΔΣ της κεντρικής ΕΑΑΣ
να υπάρχει η δυνατότητα αφ’ενός μεν ο εκλεγόμενος πρόεδρος να
διαθέτει την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ προκειμένου να είναι σε
θέση να εφαρμόζει το πρόγραμμά του και αφ’ετέρου να δίνεται η δυ-
νατότητα εκπροσώπησης και των μειοψηφησάντων συνδυασμών. Να
υπάρχει δηλαδή  ο λεγόμενος αντιπολιτευτικός έλεγχος και κατά συ-
νέπεια  εσωτερική δημοκρατία. 

στ. Ανάδειξη των ΔΣ τοπικών παραρτημάτων με εκλογές ενιαίου
ψηφοδελτίου και αύξηση των μελών του ΔΣ πολυπληθών παραρτη-

μάτων σε 5.
ζ. Χρήση νομικών και δικαστικών μέσων σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά

δικαστήρια.
η. Συνεργασία με αρμόδιες κατά περίπτωση κρατικές αρχές και

υπηρεσίες προς υποβολή προτάσεων και διατύπωση παρεμβάσεων.
θ. Συνεργασία με στρατιωτικούς οργανισμούς εξωτερικού και κυ-

ρίως την EUROMIL (European Organisation of Military Associations -
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Συνδέσμων-Ενώσεων).

δ. Διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία στον ιδιωτικό τομέα,
όλων των αποστρατευθέντων  με τους όρους που παρείχε το νομο-
θετικό πλαίσιο, κατά το χρόνο της εισόδου τους στο στράτευμα

ΜΤΣ
Απαίτηση για άμεση εξυγίανση και επίλυση των χρονιζόντων προ-

βλημάτων του ΜΤΣ και τουλάχιστον ίση συμμετοχή του υπουργείου
προστασίας του πολίτη στους πόρους του ταμείου. Η λύση της συ-
νεχούς περικοπής του μερίσματος λόγω των συνεχώς μειουμένων
εσόδων του τα οποία προέρχονται κυρίως από τους πετσοκομμέ-
νους μισθούς των εν ενεργεία στρατιωτικών και αστυνομικών θα πρέ-
πει ΑΜΕΣΩΣ να τελειώνει. Βασική προϋπόθεση για την εξυγίανση του
ταμείου παραμένει η ταχεία εκδίκαση από τη δικαιοσύνη των υπο-
βληθεισών μηνύσεων με βάση το πόρισμα των οικονομικών επιθεω-
ρητών για το απίθανο πάρτι διαφθοράς ,οικονομικών σκανδάλων ,
κακοδιαχείρισης και παρανομιών  που γινόταν από το 1988 μέχρι και

το 2011.
Καθιέρωση ετήσιας συνέλευσης  των μετόχων-μερισματούχων

του ταμείου όπου ο εκάστοτε πρόεδρος θα ενημερώνει τα μέλη, θα
κάνει τον ετήσιο απολογισμό και θα απαντά σε ερωτήσεις.

ΕΚΟΕΜΣ
Εξεύρεση περισσοτέρων πόρων από το ΓΕΣ ,εντός των προβλεπο-

μένων από την ισχύουσα νομοθεσία ,για την αύξηση των αποθεμα-
τικών του ταμείου.

Καταβολή ποσοστού υπέρ ΕΚΟΕΜΣ στις διάφορες δικαιοπραξίες (
παραχωρήσεις, πωλήσεις) που γίνονται από το ΥΕΘΑ σε περιουσιακά
στοιχεία του ΤΕΘΑ. Είναι δηλαδή ακατανόητο να μοιράζονται δωρεάν
κατά καιρούς προς άγραν ψήφων από τους διάφορους υπουργούς
Εθνικής Άμυνας στρατόπεδα και περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΘΑ προς
διαφόρους φορείς χωρίς οι τελευταίοι να καταβάλλουν υπέρ ΕΚΟΕΜΣ
το αντιστοιχούν με βάση την αξία της δωρεάς χρηματικό τίμημα όπως
προβλέπεται από τον ιδρυτικό περί ΕΚΟΕΜΣ νόμο.

Ανακεφαλαιοποίηση των κουρευθέντων παρανόμως από την τρά-
πεζα της Ελλάδος λόγω PSI αποθεματικών του ταμείου ύψους 14 πε-
ρίπου εκ ευρώ.

Διαχωρισμός του ΕΚΟΕΜΣ από το ΜΤΣ και αναγόρευσή του σε αυ-
τόνομο και ανεξάρτητο ταμείο.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
α. Υγειονομική-Νοσοκομειακή Περίθαλψη (417 ΝΙΜΤΣ)

Θα πρέπει να επανέλθει το σύστημα της κατά προτεραιότητα
εξέτασης και περίθαλψης των δικαιούχων καθ’όσον στη πράξη έχει
καταργηθεί. Η δημιουργία τμήματος τηλεφωνικών ραντεβού για δι-
καιούχους κρίνεται αμέσου προτεραιότητας .

Εξέταση της δυνατότητας, σε συνεργασία με το νοσοκομείο και
τις ενώσεις αποστράτων των άλλων κλάδων, μετατροπής του νοσο-
κομείου σε νοσοκομείο αποστράτων ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας
καθώς και των οικογενειών αυτών όπως επίσης και των οικογενειών
εκλιπόντων.

β. ΑΟΟΑ-ΟΣΜΑΕΣ
Απαίτηση για συμμετοχή της ΕΑΑΣ τόσο στο ΔΣ του ΑΟΟΑ όσο και

του ΟΣΜΑΕΣ με ένα τουλάχιστον μέλος της το οποίο ήθελε υποδείξει
η ίδια.

Επανεξέταση εκ βάθρων των δυνατοτήτων του ΑΟΟΑ υπό τα ση-
μερινά δεδομένα και κατάρτιση ρεαλιστικών προτάσεων-προγραμ-
μάτων για τα εν αποστρατεία στελέχη τα οποία θα μπορούν να
ελπίζουν σε κάποια οφέλη.

Ρύθμιση μηνιαίων δόσεων δανείων με βάση τις πραγματικές οικο-
νομικές δυνατότητες των δανειοληπτών. Οι μηνιαίες δόσεις να μην
ξεπερνάνε το 1/10 του πραγματικού εισοδήματος του δανειολήπτη.

γ. Εφημερίδα ΕΑΑΣ «Εθνική Ηχώ»
Η Εθνική Ηχώ πρέπει να καταστεί μαχητικό όργανο διατύπωσης ,

προβολής και διεκδίκησης των αιτημάτων των μελών της Ένωσης. Η
φωνή της για τα Εθνικά μας Θέματα πολλά από τα οποία, είτε απο-
σιωπώνται  είτε διαστρεβλώνονται είτε σκοπίμως αγνοούνται, θα
πρέπει να είναι δυνατή και αιχμηρή.

Η διαφορετική άποψη και κριτική επί διαφόρων ενεργειών ή πα-
ραλείψεων του ΔΣ θα πρέπει να αποτελεί ζητούμενο. Η ιδιότυπη λο-
γοκρισία με την απόρριψη κειμένων που ασκούν καλόπιστη κριτική
δείχνει αδυναμία και πάντως όχι σεβασμό στην ελευθερία της έκφρα-
σης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Έχοντας ήδη καταθέσει την υποψηφιότητά μου για την θέση του

Αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ και πιστεύοντας ακράδαντα στην ανάγκη
ύπαρξης μιας ισχυρής Ένωσης απαλλαγμένης από τις αγκυλώσεις
του παρελθόντος με σύγχρονη νομοθεσία, δομή και οργάνωση που
να μάχεται με κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των Εθνικών μας
Αξιών καθώς και για τα δίκαια και δικαιώματα των μελών της όπως
επίσης να συνεργάζεται αρμονικά με τους υφιστάμενους διεκδικητι-
κούς φορείς στο χώρο των αποστράτων και να συμμετέχει ενεργά
στις αποφάσεις που παίρνονται και μας αφορούν από τα διάφορα θε-
σμικά όργανα της πολιτείας , τα οποία όπως μέχρι τώρα έχει φανεί
αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, θεώρησα υποχρέωσή μου να δια-
τυπώσω εν συντομία τις παραπάνω σκέψεις και προτάσεις μου τις
οποίες, σε περίπτωση εκλογής μου, θα υποβάλλω αναλυτικά προς
υλοποίηση στο μελλοντικό ΔΣ της Ένωσης.

Παράλληλα εύχομαι οι παραπάνω σκέψεις και προτάσεις να απο-
τελέσουν τη βάση διαλόγου και προβληματισμού μεταξύ όλων των
υποψηφίων   μελών καθώς και των μελών των ΔΣ των τοπικών πα-
ραρτημάτων. 

Ο Στέλιος Καστραντάς γεννή-
θηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το
1950.Εισήλθε στη Σχολή Ευελπί-
δων το 1969 και εξήλθε το 1973
ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πεζι-
κού. Υπηρέτησε σε Μονάδες  εκ-
στρατείας του όπλου του καθώς
και Σχηματισμούς  και Επιτελεία.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Πο-
λέμου της Σχολής Εθνικής Αμύ-
νης, και πτυχιούχος της Παντείου
Σχολής Πολιτικών και Κοινωνικών
Επιστημών. Διετέλεσε Στρατιωτικός Ακόλουθος και Ακό-
λουθος Άμυνας στη Σόφια (1993-1996) καθώς και Ακόλου-
θος Άμυνας στο Σαράγιεβο (2000-2002) .Μετά την
αποστρατεία του συνεργάζεται με τον τομέα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει  ως
διεθνής παρατηρητής τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας στην Ευ-
ρώπη (ΟΑΣΕ) σε χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής
,Ωκεανίας. Την τελευταία τετραετία και με αφορμή την πο-
λύμορφη κρίση και παρακμή της Χώρας καθώς και την κα-
ταφανή προσπάθεια της πολιτείας να απαξιώσει τον ρόλο
και το έργο των ΕΔ και των στελεχών τους με απώτερο
στόχο την οικονομική τους εξαθλίωση, δραστηριοποι-
ήθηκε έντονα προς την κατεύθυνση διεκδίκησης των  δι-
καιωμάτων  των Στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων
Ασφαλείας και πρωτοστάτησε στην ίδρυση απαραίτητων
υπό το πνεύμα της εποχής διεκδικητικών φορέων ΝΠΙΔ
(Π.Ο.Σ, Α.Κί.Σ της οποίας υπήρξε επί τριετία Γεν.Γραμμα-
τέας) .  Πιστεύει ότι η διεκδίκηση των δικαίων και δικαιω-
μάτων μας μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη
συσπείρωση ,την  ενημέρωση, τη συνεργασία και εν
ανάγκη τη μαχητική κινητοποίηση. Φέρει τον αποστρατευ-
τικό βαθμό του Αντιστρατήγου και μιλάει Αγγλικά, Βουλ-
γάρικα και Ρώσικα. Είναι παντρεμένος με τη Θεανώ
Γιανναρά και έχουν δύο παιδιά. Τη Σοφία που είναι παιδία-
τρος πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
τον Κωνσταντίνο που είναι απόφοιτος του τμήματος ηλε-
κτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου και εργάζεται
στην ΙΒΜ.

ΑΝΤΓΟΣ ε.α.ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

- Δικηγόρος
- Πτυχιούχος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
(ΠΟΕ) Παν/μίου Αθηνών

Κατατάχθηκε στην Ελληνική Β. Χωρ/κή, το έτος 1957,
ως Δόκιμος Υπεν/ρχης. Αποφοιτήσας εκ της Σχολής
Αξ/κών Χωρ/κής (1964) και ονομασθείς Ανθυπομοίραρ-
χος, υπηρέτησε στο Σώμα μέχρι το έτος 1971, οπότε και
μετατάχθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στο Κοινό Δικαστι-
κό Σώμα των ε.Δ., με τον βαθμόν του Λοχαγού - Δικαστι-
κού Συμβούλου Δ’ τάξεως, εξελιχθείς μέχρι του βαθμού
του Συντ/ρχου - Δικαστικού Συμβούλου Α’ (1984).

Το έτος 1985 τέθηκε σε αποστρατεία, τη αιτήσει του,
με τον κατεχόμενον βαθμόν (Συντ/ρχου), αποκαταστα-
θείς εν συνεχεία στον βαθμόν του Ταξιάρχου - Αναθεω-
ρητού Γ’ τάξεως ε.α.

Έκτοτε διαμένει στην Αθήνα και ασκεί δικηγορίαν,
ασχολούμενος κυρίως με ποινικά, διοικητικά (στρατιω-
τικά και Μη) και συνταξιοδοτικά θέματα (Διοικητικά Δικα-
στήρια - Συμβούλιο Επικρατείας - Ελεγκτικό Συνέδριο
κ.λπ.) και ιδιαιτέρως με τοιαύτα απασχολούντα τους εν
ενεργεία και εν αποστρατεία αξκούς των ΕΔ και ΣΑ (προ-
αγωγές, κρίσεις, πειθαρχικά, μισθολογικά, συνταξιοδο-
τικά, αποζημιώσεις κ.λπ.).

Ως ε.ε. αξκός Δικαστικού,
υπηρέτησε στο ΑΤΑ, στο Γρα-
φείο Δικαστικού / 1ης Στρα-
τιάς - Στρατοδικείο Λαρίσης,
στο Στρατοδικείο Αθηνών,
στο ΓΕΑ (Νομικός Σύμβουλος
Α/ΓΕΑ) και τέλος στο Γραφ. Δι-
καστικού/ΣΔΑ, απ’ όπου και
απεστρατεύθη.

- Διετέλεσε, αρχικά διορι-
σμένο (1990) και αργότερα
εκλεγμένο (2002), μέλος (Δικαστικός) του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ,
παραιτηθείς και τις δύο φορές, για λόγους αρχών, λόγω
διαφωνίας του, τόσον ως προς τον τρόπον λειτουργίας
αυτής όσον και ως προς τον χειρισμόν και την αντιμετώ-
πιση βασικών θεμάτων, που απασχολούσαν το σώμα
των αποστράτων αξκών.

ΤΑΞΧΟΣ ε.α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΑΑΣ
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Θλιμμένο Στράτευμα που καίει πιστεύω ότι οι Έλληνες
δεν γίνονται Δούλοι. Είναι γεννημένοι ελεύθεροι και θα μεί-
νουν ελεύθεροι. Ακόμα οι ευρωπαίοι θαυμάζουν το πώς
καταφέρνουν να κρατιούνται στη ζωή οι Έλληνες και όμως
η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο.

Δεν ξεχνώ, Υποδ/τής Τάγματος στον Έβρο, ημέρα Ενό-
πλων Δυνάμεων, δίδοντας τιμές στο Ιερό Σύμβολο του
Έθνους, καταθέσεις στεφάνων σε μνημεία Ηρώων που
Δακρύζεις.

Οι απόστρατοι Αξιωματικοί δεν είναι εργάτες εργοστασί-
ου, είναι στελέχη που εργάσθηκαν σκληρά για την οχύρω-
ση της αιματοβαμμένης πατρίδος μας. Θυμάμαι αξιωμα-
τούχοι τεχνικοί με επιστήμονες, δεν γράφω ονόματα, σή-
μερα καθηγητών Πανεπιστημίου, πραγματοποιήσαμε κινη-
τοποιήσεις αρμάτων μάχης, πυροβόλων, παραπλανητικά
οπλικά συστήματα, μετατροπές αρμάτων σε χειρουργεία
κ.λπ. στο πεδίο μάχης. Μέχρι τις ερπύστριες των αρμάτων
μάχης, πλήρως ανακατασκευή. Το Τεχνικό είναι αυτό που
οχύρωσε τη χώρα με προσωπικότητες που βρίσκονται σή-
μερα στις γειτονιές των αγγέλων και όμως, οι κ.κ. το χτυ-
πούν αλύπητα, να πεινάνε, με παιδιά άνεργα.

Πρόσφατα, ευρισκόμενος στην Εθνική Εορτή της 28ης

Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θαύμασα που ο κόσμος χει-
ροκροτούσε ασταμάτητα τις σύγχρονες Μπουμπουλίνες,
Αρχηγούς σύγχρονων Αρμάτων Μάχης, κοπέλες Ειδικών
Δυνάμεων, που έδωσαν το σύνθημα στον κάθε εχθρό: ΕΔΩ
ΕΙΜΑΣΤΕ, ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.

Δεν ξεχνώ τη λάσπη που πέταξαν και δη Υπουργός σε
Αξιωματικούς, λες και ήμασταν αλήτες. ΑΙΣΧΟΣ!!! Με ποιο
δικαίωμα κλείνουν πολεμικά αμυντικά εργοστάσια; Αυτό
αποτελεί εθνικό έγκλημα. Μήπως μας θεωρούν γέρικα
άλογα που τα σκοτώνουν όταν γεράσουν; Γελάστηκαν!!!

Γίναμε μειονότητα στην ίδια μας την πατρίδα. Γίναμε «με
το έτσι θέλω» άσυλο κακοποιών - αλητών. Με το «έτσι θέ-
λω» αλλοίωσαν τον Ελληνισμό. Όχι κύριοι, η Ελλάδα είναι
κέντρο Ορθοδοξίας και πολιτισμού. Γι’ αυτό αξιωματικοί και
Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, σε όποιον δεν αρέσει, ας πάει
αλλού, εδώ είναι Ελλάδα και κέντρο της Ορθοδοξίας.

Γι’ αυτό ζητώ, απαιτώ με επείγον σήμα, να ψηφίζουν με
φαξ άπαντες και προπαντός οι έχοντες προβλήματα κινή-
σεως, το γρηγορότερο. Όσο για τις ενισχύσεις, να γίνει το
γρηγορότερο κάτι τύπου ΛΟΤΤΟ, για ενίσχυση της Εθνικής
Άμυνας. Να δούμε ποιοι είναι Έλληνες.

Οι Αξιωματικοί που υπηρετούν, και πολλοί έχουν αυτο-

κτονήσει, πρέπει να ζουν με
αξιοπρέπεια. Λυπάμαι και είναι
αίσχος, υπουργός άμυνας, που
σήμερα είναι στις φυλακές, και
να είναι κλέφτης. Δηλαδή ο λύ-
κος να φυλάει τα πρόβατα.

Κύριοι, ελάτε στην Κάρυστο
στο Κάβο Ντόρο, με 10 μπο-
φόρ, με κύματα πολλών μέ-
τρων. Βρισκόμουν εκεί που
στις φρεγάτες του Πολεμικού
Ναυτικού, που τα παιδιά μας
υπηρετούν παίρνοντας 800 €, χωρίς ωράριο, χωρίς Σαββα-
τοκύριακα - Αργίες - σαν τον Κανάρη - Μιαούλη.

Δεν θα περάσει η συνταγή του Κίσινγκερ. Υποκλίνομαι
στις πολεμικές σημαίες και στις Ενώσεις Αποστράτων που
βρίσκονται εκεί ως Πρόεδροι Αξιωματικοί με πολλά παρά-
σημα που φυλάττουν τις Θερμοπύλες του Ελληνισμού.

Έχω στα εικονίσματα του πατέρα μου, παράσημα που
γράφουν «Σαραντάπορο, Σκρα, Μπέλες, Σόσοβιτς», τα ξω-
κλήσια και οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, ένα σύν-
θημα λένε: «Ούτε μια χούφτα από το χώμα μας, ούτε μια
σταγόνα από τα νερά μας».

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αξιωματικός υπηρετήσας Πατρίδα και Ορθοδοξία 

41 χρόνια

ΑΝΧΗΣ (ΤΧ) ε.α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Γεννήθηκε στο Αγναντερό Καρδίτσας το 1951. Εισήλθε
στη Νομική Αθηνών το έτος 1969 και το έτος 1971 με-

ταπήδησε στο νεοσύστατο τότε Δικαστικό Τμήμα της ΣΣΑΣ.
Έλαβε το πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και το Μάρτιο του έτους 1974 ορκίστηκε
Ανθυπολοχαγός Δικαστικού. 

Υπηρέτησε όλα τα παραγωγικά χρόνια αποκλειστικά σε
μάχιμες δικαστικές θέσεις έδρας (ανακριτής, εισαγγελέας,
πρόεδρος) στα Στρατιωτικά Δικαστήρια Αθηνών, Χανίων,
Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Το έτος 1999 προήχθη στο
βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε μέλος του Ανα-
θεωρητικού Δικαστηρίου, Επιθεωρητής Στρατοδικείων και

Δικαστικών Λειτουργών καθώς και Διευθυντής Διευθύν-
σεως Δικαστικού στον ΥΕΘΑ.

Το έτος 2003 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ προήχθη σε Υπο-
στράτηγο και τοποθετήθηκε ως Β' Αντιπρόεδρος του Ανα-
θεωρητικού Δικαστηρίου. Εν συνεχεία, το έτος 2005 με
νέα απόφαση του ΚΥΣΕΑ προήχθη σε Αντιστράτηγο - Αρ-
χηγό του Δικαστικού Σώματος και τοποθετήθηκε Πρόεδρος
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Δικαστικών Λει-
τουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και για δύο θητείες
εξελέγη Πρόεδρός της. Από κοινού με τα προεδρεία των
άλλων Δικαστικών Ενώσεων συνδιοργάνωσε και συμμε-

τείχε ενεργά σε επιστημονικά
συνέδρια και συνδικαλιστικές
διεκδικήσεις.

Αποστρατεύτηκε με τη λήξη
της θητείας του το έτος 2008.
Είναι έγγαμος και πατέρας τεσ-
σάρων τέκνων. Σήμερα είναι
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. 

Πιστεύει στην ανυποχώρητη
και δυναμική διεκδίκηση των
δίκαιων αιτημάτων του Σώμα-
τος των Αξιωματικών, στην
αποκατάσταση, διατήρηση και προάσπιση του κύρους
τους με βάση πάντοτε το κριτήριο της ομαδικότητας και
όχι της ατομικότητας.

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΑΑΣ

Γεννήθηκα στο Αμόριο Έβρου το 1952.
Εισήχθην στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

(ΣΣΑΣ) το 1971 και εξήλθα  το 1975 ονομασθείς Ανθυπο-
λοχαγός Οικονομικού.

Είμαι Απόφοιτος της Σχολής Πολέμου και της Σχολής
Εθνικής Αμύνης καθώς και Πτυχιούχος Οικονομικών και Νο-
μικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

Υπηρέτησα σε όλες τις θέσεις και υπηρεσίες του Οικο-
νομικού Σώματος που προβλεπόταν για τον εκάστοτε
βαθμό που έφερα, αποφοίτησα από όλα τα σχολεία και τι-
μήθηκα ομοίως με όλα τα Μετάλλια-Παράσημα και Δια-
μνημονεύσεις.

Μετά την αποστρατεία μου εργάστηκα στον Ιδιωτικό
τομέα ως Διευθυντικό Στέλεχος σε όμιλο εταιρειών του

Βιομηχανικού-Εμπορικού και Ναυτιλιακού κλάδου.
Είμαι παντρεμένος και έχω έναν γιο που είναι φοιτητής

στο 5ο έτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διαμένω μόνιμα στην Αθήνα (τηλ.επικοινωνίας:
2109223710, 6977603862, email:
pap_frindios@hotmail.com).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΗΝΥΜΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Συμμαθητές, 
Υπέβαλα υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ πι-

στεύοντας ότι μπορώ να συμβάλω με τις όποιες δυνατό-
τητές μου στην επίλυση των δύσκολων και πολύμορφων
προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το Σώμα των εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία Ελλήνων Αξιωματικών. 

Τα προβλήματα -που είναι
γνωστά σε όλους- δεν είναι
καινούργια, ούτε μόνο οικονο-
μικής φύσεως. Εντάθηκαν
όμως, λόγω της οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτικής κρί-
σεως που διέρχεται η χώρα
μας.

Η θέση μου είναι ότι για την
επίλυσή τους απαιτείται
γνώση, εμπειρία, σύνεση και
αποφασιστικότητα.

Είμαι βέβαιος ότι θα επιλέξετε τους καλύτερους και ικα-
νότερους για όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθιστώντας έτσι την ΕΑΑΣ  ικανή να ανταποκριθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να εκπληρώσει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο την αποστολή της.

Με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α

OΠολυχρόνης N. Xαραλαμπίδης, το γένος Bλάχου A.,
γεννήθηκε στον EΛAIΩNA ΣEPPΩN.

Tα πρώτα γράμματα έμαθε στο χωριό. Aποφοίτησε από
το Γυμνάσιο Σερρών.

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Eυελπίδων απ’ όπου
αποφοίτησε το 1961, ως Mόνιμος Aνθυπολοχαγός Πεζι-
κού.

Yπηρέτησε σχεδόν σε όλη την Eλλάδα (Aθήνα, Iωάν-
νινα, Kύπρο, Bέροια, Πολύκαστρο, Pοδόπολη, Θράκη,

Pόδο, Mυτιλήνη κ.ά.).
H τελευταία Yπηρεσία ήταν στο Aιγαίο, ως Yποστράτη-

γος, όπου υπηρέτησε 6 χρόνια ως υπεύθυνος Παλλαϊκής
Άμυνας του Aιγαίου απ’ όπου και αποστρατεύθηκε το
2001.

Πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε μάχιμες Mονάδες και
Eπιτελεία.

Oμιλεί ξένες γλώσσες.
Eτιμήθη με διάφορα παράσημα.

Διετέλεσε Πρόεδρος του
παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Σερ-
ρών. Eίναι έγγαμος με την Xρυ-
σούλα Kυνηγού και έχει μία
κόρη, Aντισυνταγματάρχη (N)
την Aθανασία και ένα γιο τον
Nικόλα, Tαγματάρχη του Mη-
χανικού.

AΓΩNIZOMAI MAZI ΣAΣ.

EYXAPIΣTΩ 
ΓIA THN EMΠIΣTOΣYNH ΣAΣ

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΑΑΣ

ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βασιλόπιτα έκοψε απόψε η Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν.

Πιερίας στα κατάμεστα από κόσμο γραφεία
της στην Κατερίνη. Σύντομη ομιλία έκανε ο
πρόεδρος του παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ν.
Πιερίας κ. Γεώργιος Χατζημαλλής, ο οποίος
ευχήθηκε μεταξύ άλλων το νέο έτος 2014
να είναι έτος ανατροπής και με αλληλεγγύη
όλοι οι στρατιωτικοί εν αποστρατεία και εν
ενεργεία να είναι ενωμένοι και μάχιμοι,
δείχνοντας ότι είναι αντίθετοι στη διάλυση
του στρατεύματος, διεκδικώντας δρόμους
προκοπής για μια καλύτερη Ελλάδα. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η

αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου,
καθώς και ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας
Χιονίδης. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης
ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Μακρίδης,
ο δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης κ.
Παπαγιανούλης, η πρόεδρος της δημοτικής
κοινότης Κατερίνης Πιπίτσα Μακρίδου, ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Πιερίας Ηλίας Τάπρας
κ.α.

Στο τέλος της εκδήλωσης βραβεύτηκαν
με χρηματικούς επαίνους των 320 ευρώ
από το ΓΕΣ παιδιά των αξιωματικών της
Πιερίας που πρώτευσαν στις στρατιωτικές
σχολές. 

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρα-
τού, Παράρτημα Νομού Καστοριάς στις 18
Ιαν. 2014, σε μία σεμνή τελετή στην Λέσχη
Αξιωματικών Φρουράς Καστοριάς, παρουσία
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου, προέβη
στην κοπή βασιλόπιτας προς τα μέλη της,

καθώς και φίλους του Παραρτήματος. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,
κ. Σαββόπουλος Δημήτριος, η Βουλευτής
Ν.Δ. του Νομού Καστοριάς κα. Αντωνίου

Μαρία, ο Ταξίαρχος Διοικητής του 15ου Συν-
τάγματος Πεζικού, κ. Γρηγοριάδης Γρηγόριος,
ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Χατζησυμεωνίδης

Εμμανουήλ, ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών κ. Ζα-
κοντίνος, ο Στρατηγός και πολεμιστής 1974
κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος εκ μέρους
της Ε.Α.Α.Σ. Αθηνών και άλλοι επίσημοι. 

Το Παράρτημα Καστοριάς λειτουργεί από
μηνός και πλέον στα νέα του γραφεία, σε
κεντρικό και προσβάσιμο σημείο της πόλεως,

στο νέο εμπορικό κέντρο. Ήταν απαίτηση
δεκαετιών. Την πρωτοβουλία του Παραρ-
τήματος,  στήριξε ο Πρόεδρος και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ.

Eκοψαν την Βασιλόπιτα οι απόστρατοι
Αξιωματικοι της ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας

ΞΑΝΘΗ

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-
ματοποιήθηκαν, από 20ης Δεκ.2013  μέχρι  και
10ης  Ιανουαρίου 2014, τις οποίες διοργά-
νωσε το Παράρτημα ήταν οι παρακάτω:

α.20 Δεκ:2013.Διανομή Δώρων στα Στρ. Φυ-
λάκια και Ιδρύματα.

β.24 και 31 Δεκ.2013: Ανταλλαγή ευχών και
Κάλαντα στο Παράρτημα από τις χορωδίες

της ΣΜ/ Δ’Σ. Στρατού και XXV ΤΘΤ. 
γ. 4 Ιαν.2014, Ομιλία στο Δημοτικό Αμφιθέ-

ατρο Ξάνθης του Επίτιμου Α/ΓΕΣ, Στρατηγού
ε.α Φραγκούλη  Φράγκου, με Θέμα: «ΘΡΑΚΗ-
ΠΟΝΤΟΣ», στο πλαίσιο της παρουσίασης του
βιβλίου «ΠΟΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ; ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ;»

Για το ΤΣ/ Παραρτήματος  ΕΑΑΣ Ξάνθης
Υπτγος ε.α  Γεώργιος Γεωργιάδης                                                   

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 23η Δεκ. 2013 και ώρα 10.00 έως
13.00 ο Πρόεδρος με τα Μέλη του Τ.Σ. της
ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ εις την έδρα του παραρ-
τήματος εις την έδρα του Παραρτήματος
εις το Αγρίνιο, αντήλλαξαν Ευχές επ’ ευκαι-
ρία των Εορτών με τα Μέλη (παλαιά και νέα)
της ΕΑΑΣ. Αρωγοί εις την εκδήλωση (υπ’
όψη ελείται για πρώτη φορά) ήταν η χορω-
δία (25μελής) του 1ου Δημ. Σχολείου Αγρι-
νίου με επικεφαλής την μουσικό κα Βαγγέ-
λη Ελένη και παρόντα τον Δντή κ. Κωστό-
πουλο Βασίλειο. Τα παιδιά της χορωδίας
έψαλλαν τα Κάλαντα και τραγούδησαν Χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια, δίνοντας χρώμα

και χαρά εις την κατάμεστη από Μέλη της
ΕΑΑΣ, αίθουσα.

2. Την πρωΐαν της 31ης Δεκ. 2013, η Φι-
λαρμονική «ΟΡΦΕΑΣ» του Δήμου Αγρινίου,
επεσκέφθην την έδρα του Παραρτήματός
μας και έπαιξε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
- Κάλαντα προς τέρψιν των παρευρισκομέ-
νων Μελών μας. Τα μέλη της Φιλαρμονικής
ευχαρίστησε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτή-
ματος Υπ/νόμος ε.α. (ΕΧ) Κασβίκης Δημ. αν-
ταποδίδοντας Ευχές και προσφέροντας
συγχρόνως τα ανάλογα γλυκίσματα.

Ανχης (ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΒΡΟΣ

Το ετήσιο καθιερωμένο μνη-
μόσυνο υπέρ των πεσόντων
στρατιωτικών, χωροφυλάκων,
Μ.Α.Υ. και πολιτών κατά την
διάρκεια της ιστορικής μάχης
της Κόνιτσας, που διήρκεσε από
τα Χριστούγεννα του 1947 έως
τις 3 Ιαν του 1948 τελέσθηκαν
στις 12 Ιαν 2014.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η
Ένωση Αποστράτων Αξιωματι-
κών/Παράρτημα Ιωαννίνων. Η
θεία λειτουργία και το μνημό-
συνο έγιναν στον Άγιο Νικόλαο
Κονίτσης χοροστατούντος του

Μητροπολίτη Δρυινουπό-
λεως, Πωγωνιανής και Κο-
νίτσης κ.κ. Ανδρέα, τον
οποίο συνόδευαν πλειάδα
κληρικών. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκε πλήθος κό-
σμου, καθώς και ορισμένοι
υπερήλικες μαχητές του
πολέμου 1946-1949.

Μετά το μνημόσυνο ακο-
λούθησε ομιλία από τον κ.
Τζιαφά Γεώργιο, τ. εκδό-
τη-δημοσιογράφο, ο οποίος
με γλαφυρότητα αναφέρ-
θηκε στη μάχη της Κονίτσης

και εξήρε τη θυσία των πεσόντων στρατιωτών
υπερασπιστών της κωμόπολης. Στη συνέχεια
στο λόγο του ο Μητροπολίτης κ. Ανδρέας
αναφέρθηκε στη θυσία των μαχητών – υπε-
ρασπιστών της κωμόλης. Στο τέλος καυτηρίασε
τη συμπεριφορά της πολιτείας σε μια πλειάδα
από εθνικά θέματα.

Ακολούθησε τρισάγιο στους τάφους των
πεσόντων και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο
των πεσόντων. Η όλη τελετή έκλεισε με τον
εθνικό ύμνο και μικρή δεξίωση.- 

Τιμήθηκε η μνήμη των Πεσόντων
Στην ιστορική Μάχη της Κόνιτσας

Την απουσία και αδιαφορία της Πολιτείας καυτηρίασε ο Μητροπολίτης Ανδρέας 

Ο «Σύνδεσμος Αποστράτων Βορείου
Έβρου», πραγματοποίησε στις 25 Ιαν 2014
στη ΛΑΦ Διδυμοτείχου, την  καθιερωμένη
κοπή βασιλόπιτας, με τη συμμετοχή ικανού

αριθμού συναδέλφων και των οικογενειών
τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι :
-Στρατηγός-Δκτής ΧVI Μ/Κ ΜΠ. 
-Δήμαρχος Διδυμοτείχου Κος Παρασκευάς
Πατσουρίδης
-Δκτές Σχηματισμών της περιοχής
-Εκπρόσωπος του  Μητροπολίτου Διδχου-
Ορεστιάδος & Σουφλίου, πατήρ Νικόδημος.
Κατά την τελετή επιδόθηκαν και τα βραβεία
της ΕΑΑΣ σε δύο αριστούχους μαθητές,
τέκνα συναδέλφων.

Φυδανάκης Αθ.    Καραγκιοζούδης Χαρ.
Υπτγος ε.α                Άνχης ε.α.



Την Κυριακή 19-1-2014, πραγματοποιήθη-
κε η κοπή βασιλόπιτας του Παραρτήμα-

τος Ε.Α.Α.Σ. Νομού Πέλλας στη Λέσχη Αξιω-
ματικών Φρουράς Έδεσσας. Πάνω από εκα-
τόν πενήντα μέλη και φίλοι ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση του τοπικού συμβουλίου
της Ε.Α.Α.Σ. και παραβρέθη-
καν στο πατροπαράδοτο αυ-
τό έθιμο. Στην εκδήλωση
προσκλήθησαν επίσης οι
Θρησκευτικές, Πολιτικές και
Στρατιωτικές Αρχές του Νο-
μού. Μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους:

Ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Εδέσσης Πέλλης και
Αλμωπίας δια του εκπροσώ-
που του, πατέρα Μάξιμου. Ο
Διοικητής ΙΙας Μ/Κ ΜΠ Υποστράτηγος Γεωρ-
γίου Πέτρος. Ο Δήμαρχος Έδεσσας Γιάννου
Δημήτριος. Οι Βουλευτές του Νομού: Καρα-
σμάνης Γεώργιος, Τζάκρη Θεοδώρα, Σταμε-
νίτης Διονύσιος και Τζαμτζής Ιορδάνης. Ο Αν-
τιπεριφερειάρχης Πέλλας, Θεοδωρίδης Θε-
όδωρος μας ενημέρωσε, λίγο πριν την εκ-
δήλωση, ότι δεν μπορεί να παραστεί λόγω
σοβαρού οικογενειακού προβλήματος. Ο

Πρόεδρος του παρτος καλωσόρι-
σε και ευχαρίστησε όλους τους
προσελθόντες και ευχήθηκε ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ και ό,τι το καλύτερο να
συμβεί στη ζωή όλων. Η εκδήλω-
ση συνδυάστηκε με τη βράβευση
πέντε (5) μαθητών, παιδιά συνα-
δέλφων αποστράτων Αξιωματι-
κών, που αρίστευσαν στη Β’ και Γ’

τάξη λυκείου, με το τιμητικό «Βραβείο Προ-
όδου της Ε.Α.Α.Σ.» και το χρηματικό ατομικό
βραβείο των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ,
ο καθένας.

Οι αριστούχοι μαθητές που βραβεύτηκαν
είναι οι: Βέσκου Ζηνοβία του
Χρήστου, Μιτσάγγα Ιορδάνα
του Χρήστου, Πατσογιάννης
Μάριος-Άγγελος, Τζέκα Δή-
μητρα του Βασιλείου και
Φωτίου Χριστίνα του Δημη-
τρίου. Τυχερός της ημέρας
ο Άνχης ε.α. Τζέκας Βασίλει-
ος.

Κλείνοντας την εκδήλω-
ση ο πρόεδρος του παρ/τος
Τχης ε.α. Μουλάκης Ιωάν-
νης, στην ομιλία του, εξέ-

φρασε συνοπτικά κάποιες σκέψεις για τη
χρονιά πουέφυγε και κυρίως για τη νέα χρο-
νιά που ανέτειλε. Η εκδήλωσή μας συνεχί-
στηκε με τα κεράσματα που προσέφερε το
παρ/μα μας στους καλεσμένους του. Τέλος
ευχαριστούμε θερμά τον Στρατηγό για τη
διάθεση της Λέσχης, καθώς και το προσωπι-
κό της Λ.Α.Φ.Ε. για την πολύτιμη συνδρομή
τους.
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ΠΕΛΛΑ

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι απόστρατοι αξιωματικοί του παραρτήμα-
τος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι-

κών Στρατού του νομού Ροδόπης, στις 27-12-
2014 επισκέφθηκαν τους φρουρούς των συ-
νόρων του οχυρού Νυμφαίας, για ευχές των
Χριστουγέννων και του νέου έτους 2014 για
την προσφορά διαφόρων δώρων ανάγκης,
όπως έναν θερμοπομπό, ένα ρολόι και μια κα-
νάτα βραστήρα. Τους υποδέχθηκε ο διοικητής
του τάγμτος, ο διοικητής του λόχου με τους
στρατιώτες. Ο πρόεδρος του παραρτήματος
Αν/χης Ν. Κουρούδης, αφού τους ευχήθηκε
χρόνια πολλά ευτυχισμένα και ειρηνικά, για τις
γιορτές, τους είπε να είναι υπερήφανοι που
υπηρετούν την πατρίδα τους, την ωραία Ελ-

λάδα μας όπου φυλάσσουν Θερμοπύλες,
όπως σ’ αυτόν τον τόπον τον ιστορικό του
οχυρού Νυμφαίας, που την εποχή του 1941
και συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου, οι Έλληνες
στρατιώτες αντιμετώπισαν την στρατιά, των
Γερμανών και Βουλγάρων.

Τους είπε πως οι γονείς του νιώθουν υπερη-
φάνεια που ο γιος τους είναι υγιής και στρα-
τεύθηκε για να υπηρετήσει το καθήκον του
προς την πατρίδα. Τους είπε πως το αγόρι
όταν γεννιέται και το κρατά ο πατέρας στην
αγκαλιά του, του δίνουν την ευχή να ζήσει και
να τον καμαρώσει και στρατιώτη, όπως τους
είπε και τις παρακάτω πατρικές συμβουλές:

- Για να προκόψετε έντιμα στη ζωή σας, να
εργασθείτε εντατικά με όλη την ψυχή σας, να
μην αγχώνεσθε και να στεναχωριέστε, μονάχα
έτσι μπορεί πιο δυνατοί να είστε. Να μελετάτε

τα λάθη σας και τις επιτυχίες για να διδάσκε-
σθε απ’ αυτά βρίσκοντας τις αιτίες. Για να ανέ-
βετε την κορφή πρέπει φτερά να απλώσετε.
Ζεστή καρδιά χρειάζεσθε, βαθιά χαρά να νιώ-
σετε, την αδικία να μισείτε και την συκοφαντία,
μη δείχνετε ποτέ σ’ ευεργέτη σας αχαριστία.
Αξιοπρεπείς και συνετοί να είστε στην κοινω-
νία, να εργάζεσθε και να προοδεύετε με τη δι-
κή σας αξία. Ουδέποτε να ενεργείτε σε βάρος
της υγείας, γιατί είναι πολύτιμο αγαθό, βάση
της ευτυχίας. Το γέλιο, το χαμόγελο και η αι-
σιοδοξία τονώνουν πάντα την ψυχή και είναι

ευλογία. Απαξιώστε τον στεναγμό, και την με-
λαγχολία, γιατί αυτά αποτελούν πολλών κα-
κών αιτία.

Η καλοσύνη, η ανθρωπιά, να μην σας απο-
λείπει, προστάτες και αρωγοί να είστε σε κάθε
χροιά και λύπη. Να αγαπάτε την πατρίδα σας,
σαν την κόρη των ματιών σας και να είστε πάν-
τα τιμωροί του επίβουλου εχθρού σας, όμως
μην προσπαθείτε να λύσετε κάποιο πρόβλημα

με φιλονικία. Πιστέψτε στις ικανότητες του
εαυτού σας. Η επιτυχία και αποτυχία είναι
πνευματικές καταστάσεις. Τίποτα δεν είναι
αδύνατο, κυνηγήστε τα όνειρά σας και θα γί-
νουν πραγματικότητα. Οι άνθρωποι σας κρί-
νουν ανάλογα με τον τρόπο που παρουσιάζε-
τε τον εαυτό σας.

Ο διοικητής του τάγματος και διοικητής του
λόχου και όλοι οι στρατιώτες, ευχαρίστησαν
τους απόστρατους για την επίσκεψη, τα δώρα
και τις ευχές τους.

ΡΟΔΟΠΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

1. 28 Οκτωβρίου 2013: Ι.Μ.Ν. «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ». Επίσημος εορτασμός της
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου. Επί-
σημη Δοξολογία. Ομιλία και κατάθεση Στε-
φάνων από τις πολιτικές και Στρατιωτικές
Αρχές ως επίσης και από τον Πρόεδρον του
Τ.Σ. του Παρ/τος. Ακολούθησε παρέλασε
στην κεντρική λεωφόρο της Κορίνθου.

2. 21 Νοεμβρίου 2013: Ι.Μ.Ν. «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ». Επίσημος εορτασμός της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου. Επίσημη Δοξο-
λογία, ομιλία και κατάθεση Στεφάνων, ως
ανωτέρω αναφέρεται.

3. 24 Νοεμβρίου 2013: Ι.Μ.Ν. «ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ». Εορτασμός της Εθνικής Αντί-
στασης. Επίσημη Δοξολογία, ομιλία και κα-
τάθεση Στεφάνων, ως ανωτέρω αναφέρε-
ται.

4. 6 Δεκεμβρίου 2013: Σχολή Μηχανικού.
Τελετή Απονομής των πτυχίων στους απο-
φοιτούντες Δ.Ε.Α. Πεζικού, Μηχανικού και
Γεωγραφικού, της 2013 Δ’ Ε.Σ.Σ.Ο..

5. Κατά την διάρκεια του τριμήνου υπε-
βλήθησαν δικαιολογητικά και εκδόθηκαν
από την Ε.Α.Α.Σ. Δελτία Ταυτοτήτων σε τέσ-
σερα νέα μέλη του Παρ/τος.

6. Ακόμη επισκευάσθηκε η βεράντα του
παλαιού γραφείου του Παρ/τος.

7. Τέλος αναφέρεται ότι στις ανωτέρω
Εθνικές επετείους, εορτές, τελετές και εκ-
δηλώσεις παρίσταντο το Τ.Σ. και πολλά Μέ-
λη του Παρ/τος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 15η Ιανουαρίου 2014 στο ΚΕΤΧ ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκών ΤΧ πραγματοποίησε
Αιμοδοσία στην οποίαν συμμετείχαν ε.α. και ε.ε. στελέχη ΤΧ και μέλη των οικογενειών τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΤΧ

Κοπή Βασιλόπιτας Ευχές στους φρουρούς των συνόρων του οχυρού Νυμφαίας

Ευχαριστήριο
Με την επιστολή μου επιθυμώ να ευχαρι-

στήσω τον κ. Αγγελάντα Ιωάννη Γεν. Δ/ντή
του ΝΙΜΤΣ, όπως και τον Υπδ/ντή κ. Βασκα-
τζίδη Παντελή, για το ενδιαφέρον τους κατά
την διάρκεια νοσηλείας της μητέρας μου Κα-
τσέλη Μαριάνθης.

Επίσης, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Δ/ντή
Ορθοπεδικής κ. Παπαπολυχρονίου Θεόδωρο
για το επιστημονικό του ενδιαφέρον και την

ανθρωπιά του, όπως και τους βοηθούς του.
Οι νοσηλευτικές παροχές δε της 7ης κλινι-

κής, διακρίνονται από ιδιαίτερη φροντίδα,
ανθρωπιά, ενδιαφέρον. Το πρόβλημα σου το
κάνουν δικό τους, παρόλες τις αντίξοες συν-
θήκες. Ευχαριστώ θερμά την προϊσταμένη κ.
Συμεωνίδου Μαρία και όλες τις νσολεύτριες
της κλινικής.

Ευχαριστώ
Αξ/κός Υγ/κού Ε.Δ. Ζωή Μπίκου-Κατσέλη

Μέλος Δ.Σ. ΕΑΑΣ
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Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 23 Φεβρουαρίου 2014

Έγγαμος, 2 τέκνα 
Ημ. Γέννησης: 22 Φεβρουαρίου 1965
Επαγγελματική πείρα
Συνταγματάρχης Μηχανικού εν αποστρατεία
Από 2009-2010 υποδιοικητής Συγκροτήματος. Από 2007-

2009 Διοικητής Μονάδας. Σχεδίαση, συντονισμός, έλεγχος
δραστηριοτήτων.

Από 2006 έως 2007 τμηματάρχης και έπειτα Διευθυντής στη
Διεύθυνση Προσωπικού Στρατηγείου μεγάλου Σχηματισμού –
ως χειριστής θεμάτων αδειών, αποσπάσεων, κινήσεων, οικο-
νομικών μεταβολών προσωπικού (250 άτομα). Μέλος Τεχνικού
Συμβουλίου Έργων (έλεγχος-εγκρίσεις προυπολογισμών τε-
χνικών έργων, εξετάσεις ενστάσεων περί διαδικασιών διαγω-
νισμών ανάθεσης).

Από 2004 έως 2006 Διευθυντής Γραφείου Εθιμοτυπίας και
Δημοσίων Σχέσεων Στρατηγείου μεγάλου Σχηματισμού. Από
2003 έως 2004 υπέυθυνος συντήρησης κτηριακών εγκατα-
στάσεων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με πα-
ράλληλα καθήκοντα προισταμένου Διαχείρισης Υλικού. Μέλος
επιτροπών κατάρτισης συμβάσεων και διενέργειας διαγωνι-
σμών. Από 2000 έως 2002 Διοικητής Μονάδας στο Νομό
Έβρου.Υπεύθυνος σχεδίασης, συντονισμού και έλεγχο δρα-
στηριοτήτων.

Από 1995 έως 2000 Υποδιοικητής και Διοικητής διαφόρων
κλιμακίων Διοίκησης Προσωπικού στο Στρατό Ξηράς με παράλ-
ληλα καθήκοντα επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών και Προιστα-
μένου Εφοδιασμού και Διαχείρισης. Επίσης προβλέπων σε
τεχνικά στρατιωτικά έργα υποδομής (πτυχιούχος πολιτικός δο-
μικών έργων).

Από 1990 έως 1993 ομαδάρχης ομάδων ναρκαλιείας στο
Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων για εκκαθαρίσεις ναρκοπε-
δίων και έρευνα υπόπτων χώρων για εκρηκτικά-πυρομαχικά-
(εύρεση και εξουδετέρωση). Από 1988-1990 υποδιοικητής

ανεξάρτητης υπομονάδας σε νήσο του Βορείου Αιγαίου.
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Το 2008 εκπαίδευση στο σχολείο Διοικητών Μονάδων Μη-

χανικού του ΝΑΤΟ στο ENTEC (Euro NATO Training Engineer
Centre) στο Μόναχο της Γερμανίας. Το 2007 εκπαίδευση στη
βασική υποστήριξη ζωής και στη χρήση του αυτόματου εξω-
τερικού απινιδωτή (BLS/AED course) στο κέντρο Ιατρικής Προ-
σομοίωσης SIMULAND από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC).

Από 2002 έως 2003 φοίτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων
Γλωσσών Στρατού Ξηράς στο τμήμα εκμάθησης της Γερμανι-
κής γλώσσας. Πτυχίο Zertifikat Deutch από Ινστιτούτο Γκαίτε.

1999 εκπαίδευση στο σχολείο Πολιτικής Σχεδίασης Εκτά-
κτων Αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. Από 1998 έως 1999
φοίτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών Στρατού
Ξηράς στο τμήμα εκμάθησης της Σερβοκροατικής γλώσσας.
Πτυχίο.

1998 Πτυχίο αγγλικών First Certificate in English του Cam-
bridge University.

Από 1993 έως 1995 φοίτηση στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης Αξιωματικών Μηχανικού. Πτυχίο αναγνωρισμένο από το
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ισότιμο με του Πολιτικού Δο-
μικών Έργων των ΤΕΙ.

1992 Φοίτηση στη Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνά-
μεων σε θέματα χημικού και βιολογικού πολέμου.

1991 Φοίτηση σε σχολείο Πληροφοριών σε θέματα ασφα-
λείας προσωπικού, υλικού, έργων και εγκαταστάσεων.

Από 1982 έως 1986 φοίτηση στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα της Σχολής Ευελπίδων-ΣΣΕ.

1980 Πτυχίο αγγλικών Proficiency του Center for Business
Studies.

Γλώσσες: Εξαιρετική γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Γερμα-

νικών, βασική γνώση Σερβοκροα-
τικών.

Κοινωνικές Δεξιότητες και ικα-
νότητες

Διαβίωση και εργασία με
πολλά άτομα σε μεγάλα Επιτε-
λεία και σε Διακλαδικές, Εθνικές
ασκήσεις και ασκήσεις του ΝΑΤΟ.
‘Ανεση και ικανότητα στην επικοι-
νωνία. Αντοχή σε εργασία υπό
καθεστώς πίεσης και μεταβαλλό-
μενες συνθήκες και ικανότητα
παροχής βέλτιστων λύσεων και εισηγήσεων για έγκαιρη λήψη
ορθών αποφάσεων.

Οργανωτικές Δεξιότητες και ικανότητες
Μεγάλη εμπειρία και ικανότητα στον τομέα διοίκησης-οργά-

νωσης προσωπικού. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου – επίλυσης
προβλημάτων. Ικανότητα διαχείρισης έργων και εμπειρία σε
θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, ασφάλειας έργων και εγ-
καταστάσεων. Ικανότητα επίβλεψης τεχνικών έργων υποδο-
μής.

Τεχνικές Δεξιότητες και ικανότητες
Γνώση Η/Υ Windows MS Office, ευχέρεια κίνησης στο δια-

δίκτυο.
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 8ου Δημο-

τικού Σχολείου Ηλιούπολης, μέλος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης.

Διακρίσεις
Απονομή παρασήμων-μεταλλίων
Α. Χρυσός σταυρός του Φοίνικα
Β. Χρυσός σταυρός του Τάγματος της Τιμής
Γ. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄Τάξης
Δ. Μετάλλιο Ευδόκιμου Διοικήσεως Β΄Τάξης
Ε. Διαμνημόνευση Επιτελείου 
Στ. Έμβλημα Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς
Ζ. Certificate of appreciation from HQ NATO Deployable

Corps.

Συνάδελφοι και φίλοι,
Συμμετέχω στις εκλογές του τρέχοντος

έτους για την ανάδειξη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.), ως υποψή-
φιος για τη θέση του Αντιπροέδρου αλλά
και του Μέλους.   Στη ζωή μου έχω σαν
αρχή την προσφορά και τα έργα. Με την
εκλογή μου, θα ήθελα να μου δοθεί η δυ-
νατότητα να προσφέρω ανιδιοτελώς και
πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες και
στρατηγικές στο νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., ώστε
αυτή να εκπληρώσει την αποστολή της. Το
Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., ως εκπρόσωπος των συ-
ναδέλφων Αποστράτων, πρέπει να ενεργεί
αποκλειστικά με γνώμονα τα συμφέροντα,
τις διεκδικήσεις και τα δίκαιά τους, χωρίς

δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Πρέπει να δώσει
λύσεις στα χρόνια αιτήματα που απασχολούν
τον χώρο μας, όπως μισθολόγιο και συντάξεις
ανεξάρτητα από την υπό έκδοση απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, επιβολή περικο-
πών συντάξεων σε όσους παραιτήθηκαν και
είναι κάτω των 55 ετών κλπ.   

Στόχος μου είναι να καταβάλλω κάθε προ-
σπάθεια ώστε το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. να έχει δυ-
ναμική παρουσία, κοινωνική προσφορά και
αγαστή συνεργασία με Υ.ΕΘ.Α., τις άλλες Ενώ-
σεις Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τα Παραρτή-
ματα της Ε.Α.Α.Σ., αλλά και με άλλους φορείς
όταν και όπου αυτό απαιτηθεί. 

Σας ευχαριστώ
Γεώργιος Πούλος

Ως εν ενεργεία αξιωματικός, υπηρέτησα σε όλες τις
θέσεις και υπηρεσίες του Στρατολογικού Σώματος. Ει-
δικότερα, ως Τμηματάρχης και Διευθυντής Στρατολογι-
κών Γραφείων Επιτελής ΓΕΣ, Γ.Ε.ΕΘ.Α., βοηθός ΑΚ. ΑΜ.
Βόννης και Διοικητής 1ης Διοίκησης Στρατολογίας, Δι-
ευθυντής Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΔΣΛ. Μου έχει απονεμηθεί, δε, και
ο τίτλος του επίτιμου Διευθυντή Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΔΣΛ.   

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.
και έχω φοιτήσει σε όλα τα σχολεία του Σώματός μου,
καθώς και στην Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών
(Σ.Σ.Ξ.Γ.), Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Π.Η.Υ.) και
Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.). Μιλώ τρεις ξένες γλώσσες: αγγλική, γερμα-
νική, ιταλική. 

Διετέλεσα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ. από
τον Νοέμβριο 2010 έως και τον Ιανουάριο 2013. 

ΑΝΤΓΟΣ (Σ) ε.α. ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΣΧΗΣ (ΜΧ) ε.α. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Είμαι έγγαμος με την
Ιωάννα Βάκουλη από τις Σέρρες και έχoυμε δύο κόρες 20 και
16 χρονών. 

Είχα εισαχθεί στη ΣΣΑΣ το 1981 και αποφοίτησα το 1986 ως
Ανθυπολοχαγός Οικονομικού. 

Είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της ΝΟΕ του
ΑΠΘ και έχω φοιτήσει  σε όλες τις σχολές του Σώματος μου
καθώς και στην Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (ΣΠΗΥ).
Υπηρέτησα σε όλες τις θέσεις και υπηρεσίες του Οικονομικού

Σώματος που προβλεπόταν για τον εκάστοτε βαθμό που
έφερα, και ιδίως στις  Μηχανογραφικές Μονάδες του Σώματος
καθώς και σε θέση του ΝΑΤΟ και τιμήθηκα ομοίως με όλα τα
Μετάλλια Παράσημα και Διαμνημονεύσεις.

Ομιλώ άριστα την αγγλική γλώσσα.
Αποστρατεύτηκα, με αίτησή μου, το 2010 με το βαθμό του
Συνταγματάρχη. 

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι ενεργά για την προ-
άσπιση των συμφερόντων των αποστράτων συναδέλφων και
ορφανικών οικογενειών τους σε διάφορες κινήσεις όπως Ανε-
ξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (ΑΚΙΣ), ΑΝΕΑΕΔ κ.α.
Διαμένω μόνιμα στην Αθήνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944854035 και *790935 
Email : olkgm@yahoo.gr

ΜΥΝΗΜΑ- ΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι Φίλοι 
Θέλω αρχικά να σας ενημερώσω, ότι στα πλαίσια της προ-

κήρυξης των εκλογών της ΕΑΑΣ, πήρα την απόφαση να δη-
λώσω υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ της Ένωσης .

Ομολογώ ότι προβληματίστηκα έντονα για τη λήψη αυτής
της απόφασης, ειδικά μάλιστα λόγω των υφιστάμενων περι-
στάσεων, αλλά θεώρησα τελικά ότι αποτελεί ΠΡΟΚΛΗΣΗ για
όλους μας να στελεχώσουμε την ομολογουμένως «απαρχαι-

ωμένη» μας ΕΑΑΣ, με συναδέλ-
φους που έχουν «νέα» μυαλά,
διάθεση και δυνατότητα να προ-
σφέρουν.

Μακριά από πολιτικές και μι-
κροπολιτικές σκοπιμότητες πι-
στεύω ότι ένα νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ
που θα αποτελείται από παλιούς
και ιδίως νέους έντιμους, άφο-
βους και ειλικρινείς ανθρώπους
με όρεξη για δουλειά, είναι η κα-
λύτερη λύση. Το καινούργιο ΔΣ
της ΕΑΑΣ  θα είναι το δυσκολότερο στην ιστορία της ΕΑΑΣ και
πρέπει να  διεκδικεί και να αντιπροσωπεύει όλους τους συ-
ναδέλφους.

Πιστεύω να ανταποκριθώ των καθηκόντων μου στις υπο-
χρεώσεις μου ως μέλος του ΔΣ όπως έκανα σε όλη μου την
ζωή και στην θητεία μου ως Έλληνας Αξιωματικός.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι καλή επιτυχία σε
όλους του υποψηφίους.

Μακρής Γεώργιος 
ΣΧΗΣ ε.α. (Ο) 

ΣΧΗΣ (Ο) ε.α. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΑΑΣ
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Απεφοίτησε από τη Σ.Μ.Υ. της Σάμου
το 1959 σαν Αρχηγός της Τάξεως 1959Α’
(12η Σειρά).

Προήχθη μέχρι του βαθμού του Συν-
ταγματάρχου και αποστρατεύθηκε το
1993 αφού συμπλήρωσε 35ετία ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία
του.

Μετά την αποστρατεία του εξελέγη
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ-
ΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ - ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
(ΣΑΑΥΣ) για δύο (2) χρόνια (1997-1999).

Από το 1999 εξελέγη το Δ.Σ. της ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και ΙΕ-
ΡΟΛΟΧΙΤΩΝ όπου μέχρι σήμερα εκτελεί τα καθήκοντα του Ταμία
της Λέσχης.

Είναι Αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της εφημερίδας «Τα Νέα
της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών» από την έκδοσή της
μέχρι σήμερα (13 χρόνια).

Είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞ/ΚΩΝ ΠΕ-
ΖΙΚΟΥ.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ 
ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διετέλεσα ως Μέλος
στο προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ, ότι απέκτησα μεγάλη πείρα
στα λειτουργικά της, στις δυνατότητες και αδυναμίες της,
στο νομικό καθεστώς που τη διέπει καθώς και στις απαιτούμενες
αλλαγές για την αναβάθμισή της.

Η Φύση και η υπαγωγή της ΕΑΑΣ διέπονται από ένα ανα-
χρονιστικό νομικό καθεστώς, με κύριο χαρακτηριστικό την
πλήρη εξάρτηση και έλεγχο από τον ΥΕΘΑ, πράγμα που δεν
δικαιολογείται, διότι η Ένωση κινείται με αποκλειστικούς
πόρους τη συνδρομή των μελών της και δεν επιβαρύνει το
δημόσιο κορβανά, ούτε με ένα Ευρώ. Η εποπτεία της μέσω
του ΓΕΣ και τελικά μέσω της ΓΕΣ/ΔΟΙ, μόνο ταπεινωτική
μπορεί να χαρακτηρισθή.

Στους σκοπούς της το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΜΕΛΩΝ της είναι
εξαιρετικά υποβαθμισμένο. Θα πρέπη να δοθή σ’ αυτό μεγα-
λύτερη σημασία, ώστε να είναι σε προτεραιότητα αμέσως
μετά «τη διατήρηση αμειώτου εθνικού φρονήματος των
μελών και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση
των προσφορών προς την Πατρίδα». Απολιθωμένες λογικές,
του τύπου ότι η ΕΑΑΣ είναι ΝΠΔΔ και όχι το συνδικαλιστικό
όργανο των Αξιωματικών, πρέπει να αναθεωρηθούν.

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Προέδρου δεν συμβαδίζουν
με το γεγονός ότι εκλέγεται απ’ ευθείας από τη βάση. Σε
τελική ανάλυση δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα απλό
μέλος του ΔΣ, πλην της διπλής ψήφου, σε περίπτωση ισοψη-
φίας. Θέση μου είναι να αναβαθμισθή σε Πρόεδρο της
Ενώσεως και όχι του ΔΣ αυτής, με δυνατότητα αρνησικυρίας
σε όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. δεν κρίνει σωστές, η οποία αρ-
νησικυρία θα ανατρέπεται μόνο με αυξημένη πλειοψηφία
του Δ.Σ..

Αντιπρόεδρος, κατά τη γνώμη μου δεν απαιτείται. Αντ’
αυτού μπορεί να προβλεφθή μία θέση «Προέδρου του ΔΣ», η
οποία θα αντικαταστήση Αντιπρόεδρο και Διεθύνοντα Σύμ-
βουλο.

Ο τρόπος εκλογής των Μελών του ΔΣ είναι ξεπερασμένος,
αντιδημοκρατικός και άδικος. Αποκλείονται της εκλογής μέλη
βαθμού Ταξιάρχου και κάτω για τη θέση του Προέδρου και
Αντιπροέδρου. Πρέπει να αφεθή στην κρίση των μελών ο κα-
ταλληλότερος για εκλογή στις θέσεις αυτές. Επίσης απο-
κλείονται της εκλογής όσοι δεν κατοικούν στην Αθήνα! Τη
σημερινή εποχή με τις τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας,
είναι δυνατή η διεξαγωγή Δ.Σ. από πολλά σημεία της Ελλάδος,
με τηλεδιάσκεψη.

Τα Μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων θα
πρέπη να εκλέγωνται από τα μέλη τους, ως έκφραση στοι-
χειώδους σεβασμού προς την ιστορία τους και τις αρχές της
Δημοκρατίας.

Τα Παραρτήματα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αυτο-
δίκαια ένα ποσόν, το οποίο να διαχειρίζονται σύμφωνα με

τους εν ισχύι νόμους αλλά και τις οδηγίες που θα εκδοθούν
και όχι να εκλιπαρούν για διάθεση πιστώσεως, για κάθε
δαπάνη που σε πολλές φορές δεν αξίζει τον κόπο και το
κόστος της αλληλογραφίας γι’αυτό. Αυτό θα μειώση τη γρα-
φειοκρατία, αλλά και τον συγκεντρωτισμό. Οι δικαιολογίες
για τη μη διόρθωση των παραπάνω είναι αστείες και σε κάθε
περίπτωση εκτός εποχής.

Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνονται μέλη τα οποία

εκλέγονται αριστίνδην με αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι του
Σ.Ξ. μένουν εκτός, αν και λαμβάνουν περισσότερες ψήφους
απ’ αυτούς. Θέση μου είναι ότι οι εκλεγόμενοι από την ΕΛΑΣ
να περιοριστούν σε έναν, δεδομένου ότι με νόμο τα μέλη
που προέρχονται από την ΕΛΑΣ, εγγράφονται προαιρετικά
στην ΕΑΑΣ και ο αριθμός τους έχει περιορισθή σημαντικά. Η
πρόσληψη Νομικού και Οικονομικού Συμβούλων, θα παράσχη
τη δυνατότητα επανεξετάσεως της αναγκαιότητας να εκλέ-
γονται κατ’ εξαίρεση στο Δ.Σ. εκπρόσωποι από το Δικαστικό
και το Οικονομικό Σώμα.

Η παρουσία της Ενώσεως στο Δ.Σ. του ΜΤΣ πρέπει να ανα-
βαθμισθή, πλέον της παρουσίας του Προέδρου.

Η ΕΑΑΣ πρέπει να αναλάβη δράση προς κάθε κατεύθυνση
ώστε να βελτιωθή ο τρόπος περιθάλψεως των μελών της
από το ΝΙΜΤΣ και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με προτεραιότητα
αμέσως μετά τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και όχι να
εκλιπαρούν για να μη χάνουν τη σειρά τους.

Πρέπει να γίνουν ενέργειες για την επαναφορά του μέτρου
της μοριοδοτήσεως των τέκνων των στρατιωτικών, για την
είσοδό τους στις Στρατιωτικές Σχολές, το οποίο προκλητικά
καταργήθηκε από τον «Υπουργό μας» κ. Αρσένη, μόλις έφυγε
από το ΥΠΕΘΑ.

Απαιτείται αναθεώρηση του τρόπου επιλογής παραθερισμού
στα ΚΑΑΥ, με κατάργηση της απόλυτης προτεραιότητας ΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και αντικατάστασή της με μοριοδότηση.
Επίσης πρέπει να εξομαλυνθούν οι μεγάλες διαφορές μορίων,
που δίνονται στους βαθμούς, εις βάρος των χαμηλόβαθμων.
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ από ορισμένες περιπτώσεις
οδηγεί στον αποκλεισμό άλλων συναδέλφων και στην μετά
βδελυγμίας αποχή τους από τα κοινά της Ενώσεως.

Το ισχυρότερο μέσο προβολής των θέσεων της Ενώσεως,
η «Εθνική Ηχώ», πρέπει να γίνη πιο μαχητική και να μη χαϊδεύη
τις ηγεσίες, αλλά να έχη ως κύρια αποστολή το συμφέρον
των μελών της. Προς τούτο πρέπει να συγκροτηθή επιτροπή
ύλης, τουλάχιστον τριμελής, η οποία να μεριμνά για την εξα-
σφάλιση της ελεύθερης έκφρασης των μελών και όχι να
γίνεται μεροληπτική λογοκρισία, όπως κατάφωρα συνέβαινε
στα προηγούμενα Δ.Σ.

Για όλα τα παραπάνω που προανέφερα και για τα οποία
δεν έγινε ούτε ένα βήμα στο προηγούμενο ΔΣ, αλλά και την
ανακοίνωση πολλών αξίων υποψηφιοτήτων, αποφάσισα να
θέσω εκ νέου υποψηφιότητα στο νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ και να ζη-
τήσω την ψήφο σας.

Μαζί με την ψήφο σας,
καλώ

όλους τους Αρχηγούς και Αντιστρατήγους, διατελέσαντες
μέλη του ΑΣΣ, να διαθέσουν τη βαρύτητα του κύρους τους
και να ισχυροποιήσουν την Ένωση, θέτοντας υποψηφιότητα
για τη θέση του Προέδρου αλλά και τις λοιπές θέσεις του
Δ.Σ. Δεν είναι κατανοητή από μένα η αποχή των κατά τεκμήριο
αξιοτέρων Στελεχών του Στρατεύματος από τα διοικητικά
της Ενώσεως!

Ο Αντγος ε.α. Σταθόπουλος
Βασίλειος, του Γεωργίου, γεν-
νήθηκε στις 14 Ιανουαρίου
1953, στο Μοσχάτο Καρδίτσας.

Φοίτησε στο 2ο Γυμνάσιο Αρ-
ρένων Λαρίσης, από το 1965
έως και το 1971, οπότε εισήχθη
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων, μέχρι το, οπότε ονομάσθηκε
Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.

Αποφοίτησε, εκτός από τα κα-
θιερωμένα Σχολεία του Όπλου, και στα παρακάτω:

Σχολή Αεράμυνας των ΗΠΑ (Τμήματα Βασικό και Προ-
χωρημένο)

Ανωτάτη Σχολή Πολέμου
Σχολή Εθνικής Άμυνας
Στρ. Σχολή Ξένων Γλωσσών, Τμήμα Γαλλικής.
Υπηρέτησε στις Μονάδες:
133 ΜΠΠ, στην Καβύλη Ορεστιάδος,
180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», Δ/Π, Γ/Π, Δκτής Α/Π και ΑΞΕΠ Μοίρας.
129 ΜΠΠ, στο Βάλτο Ορεστιάδος.
Διοίκησε την 140 Α/Κ ΜΜΠ.
Ως Επιτελής, υπηρέτησε στη ΔΠΒ/ΓΕΣ, 95 ΑΔΤΕ και στο

Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες).
Διετέλεσε Διοικητής του Συγκροτήματος Υποστηρίξεως

του ΝΑΤΟϊκού Στρατηγείου Τυρνάβου, Υποδιευθυντής της
ΔΠΒ/ΓΕΣ και τέλος

διοίκησε το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο Τιράνων, γενόμενος
έτσι ο πρώτος Έλληνας Αξιωματικός, Διοικητής ΝΑΤΟϊκού
Στρατηγείου εκτός Ελλάδος.

Αποστρατεύθηκε το 2005.
Είναι πτυχιούχος των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής των

Μητροπόλεων Λαρίσης και Τυρνάβου και Νέας Ιωνίας Ατ-
τικής.

Μετά την αποστρατεία του, φοίτησε στο Τμήμα Μαθη-
ματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 2010, με κα-
τεύθυνση στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά και εξειδίκευση
στα Υπολογιστικά Μαθηματικά.

Μιλάει σε πολύ καλό βαθμό τα Αγγλικά και σε επίπεδο
εργασίας τα Γαλλικά.

Προέλευση: ΣΜΥ
Όπλον: Πεζικό (Καταδρο-

μές-Αλεξιπτωτιστής)
Επειδή μερικοί από τους

συναδέλφους σχολίασαν
αρνητικά την παραίτησή
μου από το απερχόμενο
ΔΣ/ΕΑΑΣ και δικαιολογημένα
να έχουν κάποιες επιφυ-
λάξεις αυτοί οι συνάδελφοι
να με ψηφίσουν, τους πλη-
ροφορώ ότι μετά από εμένα άλλα τρία μέλη του
ίδιου ΔΣ/ΕΑΑΣ παραιτήθεισαν χωρίς να σχολιαστούν
οι παραιτήσεις τους.

Οι λόγοι της παραίτησής μου δημοσιεύτηκαν στην
εφημερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός Δεκεμβρίου 2011 και
αφορούσαν στον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ/ΕΑΑΣ,
με συνέπεια να νιώθω, κυριολεκτικά απαξιωμένος.

Μπουϊκίδης Ελευθέριος
Ανχης εα

ΣΧΗΣ (ΦΠΖ) ε.α. 
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΧΗΣ ε.α. 
ΜΠΟΥΪΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

του ΑΓΑΠΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

ANTΓΟΣ ε.α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Αγαπητοί 
συνάδελφοι
Ενόψει των
εκλογών, για
την ανάδειξη
του Νέου Διοι-
κητικού Συμ-
βουλίου της
ΕΑΑΣ, επιτρέψτε
μου παρακαλώ
να σας γνωρίσω
ότι θέτω στην κρίση σας την υποψη-
φιότητά μου με μοναδικό στόχο και δέ-
σμευση, να υπηρετήσω με απόλυτη
συνέπεια τους σκοπούς ίδρυσης της
ΕΑΑΣ και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής.

ΣΧΗΣ (ΥΓ) ε.α. 
ΤΣΕΡΠΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε Αν-
θυπίατρος το 1975 από τη ΣΣΑΣ. Έλαβε την ειδικότητα του
πνευμονολόγου.

Διετέλεσε Διευθυντής Πνευμονολογικών Κλινικών στο 401
ΓΣΝΑ, στο 414 ΣΝΕ και Υποδιευθυντής των 414 ΣΝΕ και 272
ΗΣΝΔ.

Από το 2001 μέχρι το 2006 ήταν ο επικεφαλής της Ειδικής
Επιτροπής του ΓΕΣ για την έρευνα και ταυτοποίηση με τη μέ-
θοδο DNA, των οστών των Ελλαδιτών πεσόντων και αγνου-
μένων ηρώων στην Κύπρο.

Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε με εμπορικές επι-

χειρήσεις είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ είτε ως ιδρυτής
και εταίρος σε ΕΕ.

Ο παππούς του ήταν ο πρώτος πρόεδρος και Διευθυντής
του ΝΙΜΤΣ, Διοικητής του Αποσπάσματος Κιουταχείας κατά την
Μικρασιατική Εκστρατεία και ο πατέρας του Ιερολοχίτης.

Σύντομο Μήνυμα:
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Πιστεύω ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή ενός μέλους στο

ΔΣ/ΕΑΑΣ, προερχομένου από το Υγειονομικό Σώμα. 
Θεωρώ υποχρέωσή μου να στηρίξω το ΔΣ της ΕΑΑΣ, με τις

γνώσεις μου πάνω στα θέματα
της υγειονομικής περίθαλψης
των αποστράτων συναδέλφων,
ειδικά αυτήν την περίοδο, που οι
συντάξεις μας και η υγειονομική
μας περίθαλψη έχουν απομει-
ωθεί. Ειδικά για το ΝΙΜΤΣ, πρέπει
να εργασθούμε για να παραμεί-
νει το κατ’ εξοχήν νοσοκομείο
των αποστράτων και να αποτρέ-
ψουμε οποιαδήποτε επίθεση
κατά  των συμφερόντων μας.

Τηλ. οικίας: 2107623723, Κινητό: 6942671443
email: pan.charilaos@gmail.com

ΤΑΞΧΟΣ (ΥΓ) ε.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Γεννήθηκε το  1963,  ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου,
στο Ηράκλειο Κρήτης από τον πρεσβύτερο - καθηγητή Καλο-
γιαννάκη Ιωάννη και την πρεσβυτέρα Ζωή, πρώτος μεταξύ
έντεκα τέκνων της πατρικής του οικογενείας. 

Ο ίδιος είναι έγγαμος, πατέρας δυο τέκνων και παππούς
δυο εγγονών. 

Είναι   απόστρατος Αστυνομικός Διευθυντής, απόφοιτος
της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ. ΑΣ (1986) και σήμερα μάχιμος
Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι πτυχιούχος  του Τμήματος
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης (Οικονομολόγος)
του ως άνω Πανεπιστημίου καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) του ΤΕΙ Αθηνών.

Τέλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, της Σχολής
Εθνικής Ασφαλείας. 

Από 2-11- 1981 έως 16-06- 2007  υπηρέτησε ευόρκως,
στην Ελληνική Αστυνομία, αποστρατεύτηκε δε κατόπιν  αίτησής
του, με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή.

Στη διάρκεια της θητείας του ανέλαβε σημαντικές θέσεις
ευθύνης όπως : Προϊστάμενος στο Γραφείο Ηθών, Λεσχών
και Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, Διοικητής του
Τμήματος Ασφάλειας Ομονοίας, Διοικητής του  Aστυνομικού
Τμήματος Παπάγου,  Επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας
στο Συντονιστικό ΄Οργανο  Δίωξης Ναρκωτικών, Τμηματάρχης
στο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας κλπ. 

΄Hταν μέλος του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, για δύο τριετείς θητείες
καθώς επίσης της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας για τα Ναρ-
κωτικά, του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1994-2002), στις Βρυξέλλες.  

Επίσης εκπροσώπησε ως Επικεφαλής, την Ελληνική Αστυ-
νομία,  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Συνεργασίας ,
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρου, που διεξήχθη
το 2004 στην Πορτογαλία, όπου η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε
για πρώτη φορά στην ιστορία της το Ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα.

Επιπροσθέτως  την ίδια χρονιά ήταν Διοικητής Ολυμπιακής

Εγκατάστασης κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών  και Παρα-
ολυμπιακών αγώνων στη χώρα μας,  ως Επικεφαλής  70
Αστυνομικών και 50 Στρατιωτικών. 

Τέλος από 07-01-2011 έως 28-10-2012 διατέλεσε Υποδι-
οικητής-Αναπληρωτής Διοικητής  της Υγειονομικής Περιφέρειας
Κρήτης /7ης ΔΥΠΕ Κρήτης.

Συνδικαλιστική Δράση:
Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του πρώτου Συνδικαλιστικού

Σωματείου Αστυνομικών στην Κρήτη, τα δε τελευταία χρόνια
ήταν Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων των Σωμάτων
Ασφαλείας Νομού Ηρακλείου, για δυο συνεχείς θητείες, θέση
την οποία κατείχε από του έτους 2009 μέχρι και το Kαλοκαίρι
του 2013, οπότε παραιτήθηκε καθώς εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην Αττική.

Στις 17 Απριλίου  2013    ήταν μεταξύ των ομιλητών, εκ-
προσωπώντας τους  απόστρατους αστυνομικούς της Κρήτης
και την ΠΟΑΑΣΑ,  στην συγκέντρωση  διαμαρτυρίας  και
πορεία 2,5 χιλιάδων  αποστράτων και εν ενεργεία στελεχών
των Ε.Δ και των Σ.Α,  που  οργανώθηκε  στα Χανιά από το
Συντονιστικό Όργανο των Αποστράτων,  όπου συνοπτικά
ανέφερε και τα παρακάτω:

«Συνάδελφοι,  απόστρατοι και εν ενεργεία, φίλες και
φίλοι. 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, στην συνέχεια των μεγάλων
συγκεντρώσεων των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, εδώ
στην πόλη των Χανίων, αυτή την πανέμορφη και ιστορική
πόλη του Ελευθερίου Βενιζέλου, για να διατρανώσουμε όλοι
μαζί την αντίθεση μας στα βάρβαρα οικονομικά μέτρα που
βιώνουμε   και που έχουν εξαθλιώσει εμάς και τις οικογένειες
μας.

Βρισκόμαστε και πάλι εδώ,   για να υπερασπιστούμε την
ΖΩΉ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ, από την  χωρίς έλεος και
υπό την επίφαση δημοκρατικής νομιμοποίησης, καταστροφή
κάθε συνταγματικού μας δικαιώματος, κάθε κατάκτησης του
νομικού μας πολιτισμού.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ επαναφορά στην προ μνημονίων κατάσταση
των  ΜΙΣΘΩΝ και των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  μας, καθώς  πλέον έχουν

κατέβει κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας των 1300 , που ορίζει η EU-
ROSTAT, για μια οικογένεια  με δυο
παιδιά. 

ΤΕΡΜΑ στην ΑΝΟΜΙΑ και ΑΣΥΛΙΑ
των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΩΝ  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Για το λόγο αυτό  επιπλέον
διεκδικούμε:

• Να σταματήσει η πολιτική της εξαθλίωσης και της φτώ-
χειας.

• Να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, να σταμα-
τήσει πια η φορολογική λαίλαπα σε βάρος ημών των χαμηλών
και μεσαίων στρωμάτων, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και η
φοροκλοπή και να πληρώσουν, επιτέλους, οι έχοντες και κα-
τέχοντες.

Είμαστε αποφασισμένοι να ανατρέψουμε την κατάσταση
όλοι μαζί. Ενώνουμε τις φωνές μας, από εδώ, από τα Χανιά,
την Κρήτη,  για να  ανατρέψουμε μια πολιτική που σαρώνει
τα πάντα και αφήνει πίσω της μόνον κοινωνικά ερείπια.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ   ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ

ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΕΙΣ…»
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
Εχοντας ως αυριανό  μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ, κύριο γνώμονα

για την δράση μου τις παραπάνω σκέψεις,  αλλά και με
αρωγό τη γνώση και την εμπειρία μου    ως  Νομικού   καθώς
και  την πολύτιμη  Αστυνομική  κλπ προϋπηρεσία μου, σας
ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας, στις εκλογές της 23ης

Φεβρουαρίου 2014 και σας υπόσχομαι  ότι θα  αγωνιστώ με
όλες μου τις δυνάμεις για την ευόδωση των γενικών και
ειδικών  σκοπών  της ΕΑΑΣ, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, ενόψει
και της κρισιμότητας των καιρών και θα προσπαθήσω να
φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας.

Καλή ψήφο,  με το χέρι στην καρδιά…….
Σας ευχαριστώ,

Δ/νση γραφείου: Θεμιστοκλέους 33 και
Σόλωνος, Τ.Κ : 10677, ΑΘΗΝΑ

6976809100-2103826582-2114075029
nomosnikitas@gmail.com

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ ε.α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Εξήλθε της Σχολής Ανθυπομοιράρχων το 1967.
Σπούδασε Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες (ΟΠΕ) στο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου.

Υπήρξε άριστος επιτελής αξιωματικός και διετέλεσε επί 9
έτη προϊστάμενος του Νομικού Τμήματος του Αρχηγείου Χω-
ροφυλακής και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.

Διετέλεσε καθηγητής και δίδαξε επί σειρά ετών στις Αστυ-
νομικές Σχολές χιλιάδες διδακτικές ώρες, Αγορανομία, Τουρισμό,
Συνταγματικό, Ποινικό και Δικονομικό Δίκαιο.

Υπήρξε άριστος μάχιμος αξιωματικός και διοίκησε επιτυχώς
όλες τις βαθμίδες των Υπηρεσιών του Αστυνομικού Σώματος
από Σταθμό Χωροφυλακής μέχρι Γενική Επιθεώρηση (Θεσσαλίας
Μακεδονίας και Θράκης 18 Νομοί).

Στις επαγγελματικές μετεκπαι-
δεύσεις που έλαβε μέρος με άλ-
λους 50 τουλάχιστον συναδέλφους
σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας Τρο-
χαίας και Αγορανομίας είχε άριστες
επιδόσεις και απεφοίτησε μεταξύ
των πρώτων τεσσάρων.

Απεστρατεύθη κατά την επιλογή
του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. προαχθείς
σε επίτιμο Α’ Γενικό Επιθεωρητή
Αστυνομίας.

ΑΝΤΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ε.α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

(με πραγματική Υπηρεσία στο Στρατό 39 έτη και 2 μήνες)
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Με πλήρη συναίσθηση και επίγνωση των συνεπειών και των ευ-

θυνών μου απέναντι στο καθήκον και με υπόσχεση ότι θα εργα-
στώ, για ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ένα μέλος του Δ.Σ.
της ΕΑΑΣ, εφαρμόζοντας προπαντός, πλήρως το ωράριο εργα-
σίας που αρμόζει σε κάθε φορέα διανοούμενο από ένα αιρετό Δι-
οικητικό Συμβούλιο, όπως η ΕΑΑΣ.

Η ΕΑΑΣ μπορεί να μην είναι μία Στρατιωτική Μονάδα, αλλά τα
μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της, πρέπει να τηρούν επακριβώς
το ωράριο μιας Δημόσιας Υπηρεσίας, έτσι και μόνον θα μπορέσει
να αποδώσει προσπαθώντας να επιλύσει τα πολλά προβλήματα
που απασχολούν όλους τους συναδέλφους (οικονομικά - κοινω-
νικά - Μ.Τ.Σ. - ΕΚΟΕΜΣ - ΑΟΟΑ - ΟΣΜΑΕΣ - ΝΙΜΤΣ).

Με αυτή μου τη συνοπτική τοποθέτηση και απευθυνόμενος σε
όλους τους συναδέλφους που είχαν την τύχη να με γνωρίσουν,

καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά και σε
αυτούς που δεν με γνώρισαν, πληρο-
φορούμενοι από άλλους συναδέλ-
φους για το πρόσωπό μου, (από Κα-
τώτερο Αξκό μέχρι Στρατηγό), να με
στηρίξουν με την ψήφο τους στις επι-
κείμενες εκλογές για ανάδειξη νέου
Δ.Σ. της ΕΑΑΣ και σας υπόσχομαι ότι
θα φανώ αντάξιος όλων των προσδο-
κιών μας απέναντι στα προβλήματα
που μας απασχολούν και νομίζω ότι
δεν θα σας διαψεύσω.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΣΧΗΣ (ΣΓ) ε.α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 23 Φεβρουαρίου 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο έμβλημα της ΕΑΑΣ είναι γραμ-

μένο το ρητό «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».
Είναι όμως εφικτό η ΕΑΑΣ να ενώσει όλους τους εν απο-

στρατεία συναδέλφους; Πιστεύω πως ΝΑΙ. Εξαρτάται βασικά
από τη θέληση όλων μας να βγάλουμε την περιβόητη «ταυ-
τότητα» της ΕΑΑΣ, ώστε η Ένωσή μας να φανεί και τυπικά ότι
εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό μελών, όταν ουσιαστικά εί-
μαστε ΟΛΟΙ Μέλη της, αφού παρακρατείται υποχρεωτικά από
τη σύνταξή μας κάποιο ποσόν, υπέρ της.

Εξαρτάται όμως πρωταρχικά από τη θέληση του Προ-
έδρου και των Μελών του ΔΣ αυτής, να υπερασπίσουν με
κάθε κόστος τα συμφέροντα των Μελών της και να αγωνι-
σθούν δυναμικά για την αποκατάσταση όλων των αδικιών
(κοινωνικών, συνταξιοδοτικών, μισθολογικών κ.α.), που έχουν
υποστεί μέχρι σήμερα.

Συνεπώς, στις 23 Φεβ 2014, κατά την άποψή μου ψηφί-
ζουμε αξιοκρατικά (και όχι με κριτήρια προσωπικής φιλίας,
συγγένειας, συμμαθητικά ή ακόμη χειρότερα πολιτικά ή κομ-
ματικά), Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του ΔΣ, που έχουν
αποδείξει ως Αξκοί ότι αγαπούν τον Συνάδελφο, ενδιαφέρον-
ται για τα προβλήματά του, είναι έντιμοι, δίκαιοι και αξιοκρά-
τες, και που με ήθος και αξιοπρέπεια θα αγωνισθούν για τα
προαναφερθέντα, ανεπηρέαστοι από πολιτικά κόμματα.

Προσωπικά πιστεύω ότι ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ
πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

α. ΕΑΑΣ
Να παραμείνει πάση θυσία ΝΠΔΔ.
Να τροποποιηθεί το νομοθετικό της πλαίσιο, ώστε να κα-

ταργηθούν απαράδεκτες ή αναχρονιστικές διατάξεις και να
προστεθούν νέες σύγχρονες.

Να εκσυγχρονισθεί ο Κανονισμός Οργανώσεως και Λει-
τουργίας της.

Να βελτιωθεί η εκλογική διαδικασία με προσθήκη της ηλε-
κτρονικής και επιστολικής ψήφου, με εκλογή Προέδρου και
Αντιπροέδρου και από τον βαθμό του Ταξχου, με κατάργηση
του δικαιώματος υποψηφιότητας Προέδρου και Αντιπρο-
έδρου των συζύγων εκλιπόντων Ανωτάτων, με εκλογές και
στα Παραρτή-ματα, με Ομαδικά ψηφοδέλτια κ.α.

Να εκδίδονται αυτόματα ταυτότητες Αποστράτων όλων
των συναδέλφων, ταυτόχρονα με την αποστρατεία τους, και
εγγραφή τους ως Μελών της ΕΑΑΣ με δικαιώματα «εκλέγειν»
και «εκλέγεσθαι».

Να βελτιωθεί η ιστοσελίδα της, να επεκταθεί σε όλα τα
Παραρτήματα και να εξυπηρετούνται τα Μέλη της και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Να δημιουργηθεί Γραφείο Νομικών Θεμάτων για ενημέ-
ρωση και συμβουλές νομικής φύσεως στα Μέλη, ακόμη και
για ομαδικές προσφυγές.

Να δημιουργηθεί Γραφείο Κοινωνικής Συμπαράστασης, που
να μεριμνά για θέματα υγείας, θανάτου, σύνταξης, κοινωνικά
κ.α. των Μελών.

Να προβλεφθεί Εκπρόσωπος Τύπου στην Αθήνα και στη Θεσ-
σαλονίκη, με επιδίωξη προβολής των θέσεων και διεκδικήσεων
των Αποστράτων στα ΜΜΕ.

Να αγωνισθεί:
Για την προάσπιση των αξιών των Μελών της, την αποκατά-

σταση του κύρους και του σεβασμού αυτών, αλλά και την από-
δοση τιμής σε αυτούς ως Αποστράτων, όπως γίνεται σε πολλά
άλλα προηγμένα κράτη.

Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και αποκατάσταση όλων
των σε βάρος των Μελών της αδικιών, με κάθε νόμιμο μέσον.

Κατά του επιδιωκόμενου διασυρμού των Στελεχών των Ε.Δ.
και της επιχειρούμενης σπίλωσης Αρχών, Αρετών και Θεσμών
του Στρατού μας.

Για την προσέλκυση των νέων Αποστράτων σε όλες τις δρα-
στηριό-τητες και εκδηλώσεις της.

Για την ενίσχυση των ορφανικών οικογενειών και διορισμό
ενός συγγενούς εκλιπόντος Συναδέλφου στο ΥΠΕΘΑ (ανεξαρ-
τήτως λόγου που απεβίωσε εν ενεργεία).

Για τη μέριμνα υπέρ της τρίτης ηλικίας αλλά και των ανα-
ξιοπα-θούντων της κοινωνικής μας ομάδας.

Για την αποκατάσταση και δικαίωση όλων των πεσόντων στην
Ελλάδα, Κύπρο και τις Ειρηνευτικές αποστολές.

Για τη διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία στον ιδιωτικό
τομέα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που υφίστατο κατά

το χρόνο εισόδου τους στο Στράτευμα.
Για την επαναφορά της μοριοδότησης των τέκνων μας, για

όλες τις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές.
Για την επαναφορά του Δώρου των Χριστουγέννων (ισόποσου

του καθαρού μισθού/καθαρής μηνιαίας σύνταξης) στους εν
ενεργεία και εν αποστρατεία Συναδέλφους, ως μοναδικού μέ-
τρου «ανάπτυξης», για μας.

Για την κατάργηση των προνομίων των «Επιτίμων», για τα
ΚΑΑΥ (πλην Επιτίμων Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ).

Στενότερη συνεργασία με όλους τους παρεμφερείς φορείς
(ΣΕΕΘΑ, Σύνδεσμοι Ο/Σ, Σύνδεσμοι Τάξεων, ΣΑΑΥΣ, Λέσχες κ.α.)
αλλά και με τους ιδρυθέντες «διεκδικητικούς» φορείς είτε Δευ-
τεροβάθμιους (ΠΟΣ) είτε Πρωτο-βάθμιους (ΑΚιΣ, ΠΟΑΣΑ, ΠΣΑΕΜΘ
κ.α.).

Επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με το ΓΛΚ, ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ
και ΥΑΜΣ.

Συνεργασία με αντίστοιχες Ενώσεις του Εξωτερικού (π.χ. EU-
ROMIL), με τη χρησιμοποίηση καταλλήλων γλωσσομαθών
Μελών της, με ανάλογη εμπειρία. 

Οργάνωση Ημερίδων για ΕΘΝΙΚΑ, Κοινωνικά, Πολιτιστικά και
Επιστη-μονικά θέματα.

Προβολή/Δραστηριοποίηση του Εθελοντισμού και για το
Εσωτερικό της ΕΑΑΣ, αλλά και για άλλους φορείς (ΠΣΕΑ, ΚΧΚ
κλπ).

Προβολή των Επιχειρήσεων, στις οποίες δραστηριοποιούνται
πολλοί Συνάδελφοι, και για έκπτωση παρεχομένων υπηρε-
σιών/προϊόντων αλλά και για εξεύρεση εργασίας στα Μέλη και
τα τέκνα μας.

Κατάλληλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων της ΕΑΑΣ, για
νέα Γραφεία, προς καλλίτερη εξυπηρέτηση των Μελών της,
αλλά και για επέκταση της πλούσιας βιβλιοθήκης της και καλλί-
τερη τακτοποίηση του Αρχείου της.

Δημοσίευση στην «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» και διαφορετικών από-
ψεων/κριτικών από αυτές του ΔΣ, με σεβασμό στην
ελευθερία του λόγου και όχι επιλεκτική λογο-κρισία.

Διατήρηση του «ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ» εν ενεργεία και
Αποστράτων, σε όλες τις διεκδικητικές διαπραγματεύ-
σεις, για θέματα παροχών, πρόνοιας, απα-σχόλησης, πα-
ραμεθορίου κλπ.

β. ΜΤΣ
Να αναγνωρισθεί επίσημα ως Επικουρικό Ταμείο, υπό

το ΥΠΕΘΑ, κατόπιν τεχνικοοικονομικής διερεύνησης.
Επιδίωξη διαγραφής του χρέους ή σε αντίθετη περί-

πτωση περίοδος χάριτος εξόφλησης 3-4 ετών, με πα-
ράλληλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του στα
25 έτη.

Ενίσχυση των πόρων του με κοινωνικούς πόρους εκ
του Υπουργείου Δημό-σιας Τάξης, ανάλογα του αριθμού
των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ, ώστε οι παροχές (Μέρι-
σμα, ΒΕΑ) να είναι και εξισωμένες και ανταποδοτικές.

Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) των με-
ρισματούχων του Ταμείου να διατίθεται στο ΜΤΣ.

Να μεταφερθεί η συνταξιοδότηση των αντιστασιακών
από το ΜΤΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ.

Εξεύρεση νέων πόρων, αλλά όχι σε βάρος του
ΕΚΟΕΜΣ.

γ. ΕΚΟΕΜΣ
Να σταματήσει το ΕΚΟΕΜΣ να υπολογίζεται στη σύν-

ταξη.
Εξεύρεση νέων πόρων (π.χ. από παραχωρήσεις/πω-

λήσεις περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΘΑ, κ.α.).
Ανακεφαλαιοποίηση των «κουρευθέντων», παρανόμως

από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω PSI, αποθεματικών
του Ταμείου.

δ. ΝΙΜΤΣ
Προτεραιότητα εξέτασης και περίθαλψης των δικαιού-

χων.
Βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών, υγειονομικών

και φαρμακευτικών υπηρεσιών.
Διατήρηση του ρόλου του ως Νοσοκομείο Βετεράνων-

Αποστράτων ΜΤΣ, των οικογενειών αυτών, των ανασφα-
λίστων τέκνων τους, καθώς και των οικογενειών
εκλιπόντων Συναδέλφων.

ε. ΑΟΟΑ
Συμμετοχή της ΕΑΑΣ στο ΔΣ αυτού με Μέλος της.
Ρύθμιση μηνιαίων δόσεων δανείων, ώστε αυτές να

μην ξεπερνούν το 1/10 του καθαρού εισοδήματος του
δανειολήπτη.

Εξυπηρέτηση Μελών με νέα χαμηλότοκα δάνεια.
Συνέχιση του αγώνα για την οριστική επίλυση του ζητήματος

του Πικερμίου.
στ. ΟΣΜΑΕΣ
Συμμετοχή της ΕΑΑΣ στο ΔΣ αυτού με Μέλη της, που συμμε-

τέχουν στα προγράμματα του συνεταιρισμού (οικιστές–οικοπε-
δούχους).

Στενότερη επαφή με τη Διοίκηση του ΟΣΜΑΕΣ, με συχνότερη
ενημέρωση για τις δραστηριότητές του, για επιτάχυνση τακτο-
ποίησης εκκρεμοτήτων στα προγράμματα.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, επιδίωξή μου δεν είναι μόνον τα πα-
ραπάνω οικονομικής φύσεως μέτρα και ενέργειες, αλλά κυρίως
η αποκατάσταση του κύρους και της κοινωνικής θέσης του
Στρατιωτικού στην Κοινωνία μας.

Ευελπιστώντας στην εκλογή ενός αρίστου ΔΣ, που θα αγωνι-
σθεί με αποφασιστι-κότητα, πιο δυναμικά, περισσότερο διεκδι-
κητικά και με εξωστρέφεια για τα συμφέ-ροντα των Μελών της
ΕΑΑΣ, λαμβάνοντας τις ορθότερες των αποφάσεων, με γνώ-
μονα το «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» (στην πράξη), τη σύμπνοια,
αλλά και τον σπουδαίο κανόνα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ», εύχομαι
ολόψυχα σε σας και στις οικογένειές σας καλή χρονιά, με υγεία,
ευτυχία, δύναμη και αισιοδοξία. 

Στην δε αγαπημένη μας ΠΑΤΡΙΔΑ, την ΕΛΛΑΔΑ μας, εύχομαι
να ορθοποδήσει και να αποκτήσει ξανά το ΚΥΡΟΣ και την ΑΙΓΛΗ
που της αξίζει.

Με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη,
Αντγος ε.α.  Κων/νος Αντ. Σκαρμαλιωράκης 

6974557663 ή *757663  - conskarmos@hotmail.com

ΑΝΤΓΟΣ ε.α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Αντ.
Σκαρμαλιωράκης γεννήθηκε το 1956 στην
Αθήνα, και αποφοίτησε από το Λύκειο «Η
Αθηνά, Γ. Ζηρίδη» το 1974. Εγγονός Αξιωμα-
τικού Χωροφυλακής και γιός Αξιωματικού
αποφοίτου ΣΣΕ Τάξεως 1943, ακολουθώντας
την οικογενειακή παράδοση, εισήλθε στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και αποφοί-
τησε το 1978, ως Ανθυπολοχαγός Πυροβο-
λικού.  

Αποφοίτησε από όλα τα σχολεία του
Όπλου του, από την Control Data, τη Σχολή
Ξένων Γλωσσών, καθώς και από διάφορα
σχολεία του εσωτερικού, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Είναι απόφοιτος της Ανω-
τάτης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας και ομιλεί άριστα
την Αγγλική γλώσσα.  

Υπηρέτησε σε Μονάδες Πυροβολικού Μάχης και Αντιαεροπορικού Πυ-
ροβολικού, καθώς και σε Επιτελεία ανάλογα του εκάστοτε βαθμού του.
Διοίκησε την 105 Α/Κ ΜΜΠ στον Έβρο, την 180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», καθώς και τις
Διοικήσεις Πυροβολικού των 98 ΑΔΤΕ (Λέσβο) και ΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Έδεσσα). Στη
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ως Διοικητής της Σχολής Ει-
δικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων, διετέλεσε προϊστάμενος του Ειδικού
Τμήματος Ραδιολογικού, Βιολογικού και Χημικού Πολέμου. Ως Επιτελής
υπηρέτησε στη Σχολή Πεζικού, στη Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες, στο ΓΕΣ, στην Ευρωπαϊκή Δύναμη (ΕUFOR) στο Σεράγεβο,
καθώς και στο ΓΕΕΘΑ ως Ταξίαρχος Διευθυντής Σχεδίων. Ως Ταξίαρχος δι-
οίκησε την 88 ΣΔΙ στη Λήμνο. Αποστρατεύθηκε το 2010 από την Ξάνθη,
όπου διετέλεσε Υποδιοικητής του Δ’ΣΣ.  

Έχει τιμηθεί με όλα τα ελληνικά Μετάλλια και Παράσημα που προ-
βλέποντο στους διάφορους βαθμούς και με τις προβλεπόμενες Διαμνη-
μονεύσεις Επιτελούς και Ευδοκίμου Διοικήσεως. Επίσης, με το Τιμητικό
Παράσημο της Αγίας Βαρβάρας των ΗΠΑ και το Παράσημο της EUFOR. 

Όταν αποστρατεύθηκε, δραστηριοποιήθηκε στον Σύνδεσμο Αποφοίτων
Αξιωματικών ΣΣΕ της Τάξεώς του (1978) και είναι μέλος του ΔΣ. Συμμετείχε
ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις/διαμαρτυρίες για τα δίκαια αιτήματα των
αποστράτων.

Δραστηριοποιήθηκε επίσης με συμμαθητές του της ΣΣΕ, στην οργάνωση
και διεξαγωγή του «Λεωνίδα Τρόπαιο», εκδήλωση που από το 2010 κα-
θιερώθηκε ετησίως, προς τιμήν του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών. 

Έχει διοργανώσει αρκετές συναντήσεις τύπου «Reunion» των συμμα-
θητριών-συμμαθητών του από το Λύκειό του «ΖΗΡΙΔΗ». 

Τα χόμπι του είναι ο φιλοτελισμός, το σκάκι, το τέννις και το βόλλεϋ.  
Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη, απόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου

και ένα γιό, Αξιωματικό Πυροβολικού. 

Γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας και κατοικεί στην
Αθήνα. 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαί-
δευσης Ανθ/μων της ΕΛ.ΑΣ.

Υπηρέτησε σε διάφορες Επιτελικές Υπηρεσίες της Χωρ/κής

και της ΕΛ.ΑΣ.
Είναι εκλεγμένο μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων Ένωση

Αποστράτων Αξ-κων Στρατού ΕΑΑΣ Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αποστράτων Αξ-κων Σωμάτων Ασφαλείας Πανελλήνιο Σύνδε-
σμο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Ως μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ συνερ-
γάστηκε άριστα με όλα τα μέλη
του Δ.Σ.  ενώ ήταν παρόν στις διά-
φορες κινητοποιήσεις με ενεργό
συμμετοχή.

6945778610, 210-7659238
Φορμίωνος 135, Παγκράτι.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΔΝΤΗΣ ε.α. ΝΤΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι
Στις εκλογές που έρχονται στην ΕΑΑΣ στις 23 Φεβρουαρίου

του 2014, επήρα την οριστική απόφαση να είμαι υποψήφιος
Σύμβουλος για το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Η πορεία της
ζωής μου συνηγορεί για το ότι δικαιούμαι απόλυτα ένα από
τους τέσσερις σταυρούς που έχετε δικαίωμα να βάλετε για
θέση συμβούλου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ που
θα προκύψει από τις εκλογές των αρχών του 2014.

Αποφοίτησα από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως Αν-
θυπολοχαγός Εφοδιασμού-Μεταφορών, το 1975.

Έγινα πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπηρετώντςα συνεχώς μα-
κριά από την Αθήνα και χωρίς να έχω καμμία απολύτως απαλ-
λαγή από την Υπηρεσία, κάνοντας πάμπολλες σκληρές υπη-
ρεσίες και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την κανονική μου
άδεια για να δίνω μαθήματα στη Νομική Αθηνών, τα οποία πα-
ρά τις σκληρότατες συνθήκες που αντιμετώπιζα όταν τα έδι-
να, τα περνούσα και με επιδόσεις «λίαν καλώς» και «άριστα».
Από τις Ένοπλες Δυνάμεις παραιτήθηκα οικειοθελώς το 1996
με το βαθμό του Συνταγματάρχη και εισήλθα στη μαχόμενη
Δικηγορία απ’ όπου προασπίζω ημέρα και νύχτα τα συμφέρον-
τα όλων των συναδέλφων σε όλο το φάσμα των υποθέσεών
τους συνταξιοδοτικά, κληρονομικά, ποινικά, φορολογικά, οι-
κογενειακά κ.λπ. και ήδη αφού η Δικηγορία από το 2011 απε-
λευθέρωσε όλη την Ελλάδα, υπερασπίζω πλέον μεγάλο πλή-
θος υποθέσεων συναδέλφων σε όλους τους Νομούς της Ελ-
λάδος, οδηγώντας τους σε βεβαία επιτυχία. Διαθέτω μία
πλουσιοτάτη Νομική Βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει σπά-

νια νομικά συγγράμματα από την εποχή της συστάσεως του
νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Είμαι Διδάκτορας Νομικής Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Έχω προαχθεί σε Δικηγόρο παρ’ Αρείω
Πάγω.

Συμμετέχω σε πλήθος σωματείων, συλλόγων Στρατιωτι-
κού και γενικότερα Επιστημονικού κύρους.

Είμαι ενεργό μέλος του Πειραϊκού Συνδέσμου, πνευματικό
και πολιτιστικό Σωματείο, το οποίο δημιουργήθηκε το 1894
από επιφανείς προσωπικότητες του Πειραιώς, καθώς και όλης
της Ελλάδος, εν όψει της τελέσεως των πρώτων Ολυμπιακών
Αγώνων στην Αθήνα το 1896 και έκτοτε συνεχίζει αμείωτα τη
δράση του με πολύπλευρες πνευματικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες.

Είμαι ενεργό μέλος της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών από
πολλών ετών (Σωματείο πνευματικού χαρακτήρα του οποίου
ιδρυτές υπήρξαν ονομαστοί Καθηγητές της Νομικής Αθηνών,
όπως ο μεγάλος Αστικολόγος και Υπουργός Χρ. Θηβαίος) και
στο οποίο εκλέγομαι συνεχώς από το 2002 στο Διοικητικό
Συμβούλιο (2002, 2005, 2008, 2011) και ήδη ασκώ για τρίτη
3ετία τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Δικηγόρου αυ-
τού.

Είμαι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Δικηγόρος αυτού.

Είμαι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιν-
στιτούτου Στρατηγικών μελετών της Ελλάδος (Σωματείο που
ίδρυσε ο αείμνηστος Στρατηγός Αχιλλέας Τάγαρης), Γενικός
Γραμματέας αυτού και Δικηγόρος αυτού.

Είμαι ενεργό μέλος του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Στρατηγικών Με-
λετών και Δικηγόρος αυτού.

Είμαι ενεργό μέλος όλων των
Συνδέσμων Όπλων και Σωμάτων
του Στρατού Ξηράς ως φίλος, κατα-
βάλω σε όλους συνδρομή και πα-
ρευρίσκομαι σε όλες τις εκδηλώ-
σεις τους.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελ-
φοι

Εγγυώμαι στη Στρατιωτική μου τιμή και στο Επιστημονικό
μου υπόβαθρο, το οποίο απεκτήθη με κόπους, μόχθους και
θυσίες πολλών ετών, ότι εκλεγόμενος με την αταλάντευτη
και ομόφωνη στήριξή σας, για την οποία σας είμαι ευγνώμων
από βάθους καρδιάς, θα δώσω όλη μου την ψυχή για τα συμ-
φέροντα των συναδέλφων μέσα από τις γραμμές του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ ακόμη και αν χρειασθεί να μην κοι-
μάμαι παρά μόνο ελάχιστες φορές τα βράδια όταν αυτό είναι
αναγκαίο, για να προασπίσω τα απαράγραπτα δικαιώματα των
συναδέλφων μας.

Αυτή η τελευταία πρότασή μου, αποτελεί το επίσημο συμ-
βόλαιο τιμής που κάνω απέναντί σας και το οποίο εγγυώμαι
στη Στρατιωτική μου τιμή και στο Επιστημονικό μου υπόβα-
θρο, ότι θα τηρήσω απαρέγκλιτα.

Με αδελφικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Νικόλαος Καίσαρης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΗΣ (ΕΜ) ε.α. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Σεβαστοί και αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμες κυρίες, μέλη
της ΕΑΑΣ.

Με την παρούσα θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την
υποψηφιότητά μου ως μέλος του Δ.Σ της ΕΑΑΣ.

Η απόφασή μου αυτή λήφθηκε κατόπιν ωρίμου σκέψεως
και προτροπής από αξιόλογους συναδέλφους, προκειμένου
να εκσυγχρονισθεί το ΔΣ της Ένωσης, να στελεχωθεί από
νέους ανθρώπους και να αποκτήσει νέα  δυναμική. Παράλληλα
τη βούλησή μου αυτή οδήγησε και η πρόθεσή μου να
αγωνιστώ για την προστασία των αξιών και νομίμων δικαιω-
μάτων των μελών της ΕΑΑΣ, ανεξαρτήτως προέλευσης. 

Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησε από τη Λέσχη Αε-
ροπορίας Στρατού, της οποίας υπήρξα ιδρυτικό μέλος στην
αρχή και μέλος του Δ.Σ (ταμίας) από το 2011. Το 2013
εκλέχτηκα μέλος ΔΣ του ΣΑΑΥΣ  και μου ανατέθηκαν τα καθή-
κοντα του αντιπροέδρου.

Με τη μικρή σχετικά εμπειρία μου κατάλαβα γρήγορα,
ότι μόνο μέσα από αγώνες και διεκδικήσεις, στηρίζοντας
ενεργά τα θεσμικά μας όργανα, μπορούμε να διεκδικήσουμε
τα δίκαια αιτήματά μας και πάντα με την αξιοπρέπεια που χα-
ρακτηρίζει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Χωρίς να θέλω να σας κουράσω θα αναφερθώ ενδεικτικά
και επιγραμματικά σε ορισμένα θέματα που θεωρώ σημαντικά
δεσμευόμενος, στην περίπτωση που με τιμήσετε με την
ψήφο σας, να εργαστώ με όλη μου τη δύναμη  προς το συμ-
φέρον του συνόλου:

Διατήρηση της ΕΑΑΣ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της και συνεργασία με
άλλους φορείς και οργανισμούς (εξωστρέφεια). 

Δημιουργία Γραφείου Μέριμνας Μελών για θέματα ενημέ-
ρωσης, συμπαράστασης, οικονομικών κλπ

Συνεργασία με τους κοινοβουλευτικούς πολιτικούς φορείς
της χώρα και μακριά από οποιαδήποτε κομματική δράση.

Δυνατότητα ψήφου (επιστολική ή διαδικτυακή) από τον
τόπο κατοικίας των μελών.

Αναβάθμιση των Παραρτημάτων:
Ορισμός των μελών των ΔΣ των, με βάση ψηφοφορία που

θα διεξάγεται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ.
Τηλεδιασκέψεις με κεντρική ΕΑΑΣ.
Άνοιγμα στην κοινωνία.
Χρηματοδοτήσεις.
Αποκατάσταση των οικονομικών αδικιών σε βάρος μας.
Ουσιαστική συμμετοχή στα ΔΣ των ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-

ΑΟΟΑ-ΟΣΜΑΕΣ κλπ με μέλη της ΕΑΑΣ,  γνώστες των κατά πε-
ρίπτωση θεμάτων.

Ενδυνάμωση τους κύρους των Στρατιωτικών.
Βελτίωση της εξυπηρέτησης στο ΝΙΜΤΣ και μάλιστα κατ’

απόλυτη προτεραιότητα των δικαιούχων αποστράτων.
Αποκατάσταση του δικαιώματος για εργασία στον ιδιωτικό

τομέα, ανεξάρτητα από ηλικιακά κριτήρια.
Επαναφορά της μοριοδότησης  για είσοδο στις παραγωγικές

Σχολές των τέκνων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Αναβάθμιση της Σχολής Μον. Υπαξκών και του ρόλου των

Υπξκών στο σύγχρονο περιβάλλον
Τα θέματα που μας απασχολούν όλους μας είναι πολλά.

Πιστεύω όμως ότι σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του
ΔΣ, με πίστη στο Θεό και την Πατρίδα, μπορούμε να επιτύχουμε
της αποστολής μας. Θεωρώ απαραίτητη επίσης τη συνεργασία
με τους ιδρυθέντες «διεκδικητικούς» αλλά και λοιπούς φορείς
(ΝΠΙΔ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο μας και την αξιο-
ποίησή τους για το κοινό καλό.   

Η κρισιμότητα της εποχής που ζούμε επιβάλλει τη συμπό-

ρευση όλων μας, χωρίς διασπάσεις και αγκυλώσεις του πα-

ρελθόντος, που ενδεχομένους έχουμε βιώσει, χαράσσοντας

νέα πορεία και ξεπερνώντας τις αναστολές που μας εγκλω-

βίζουν σε στασιμότητα και εφησυχασμό. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 13 ΜΑΙΟΥ 1968
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                    ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ

Β. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποφοίτησα από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών το

έτος 1988, μετά από διετή φοίτηση, με την ειδικότητα του
Ηλεκτρολόγου Αρμάτων, την οποία και άσκησα, σε μάχιμη
μονάδα του  Όπλου των Τεθωρακισμένων.

Το 1991 επιλέχθηκα για φοίτηση στη Σχολή Αεροπορίας
Στρατού στο τμήμα χειριστών ελικοπτέρων απ’ όπου απο-
φοίτησα με επιτυχία (4ος μεταξύ 20 εκπαιδευομένων) μετά
από 9 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου υπηρέτησα στο 2ο ΤΕΑΣ
(Μέγαρα Αττικής), στο 3ο ΤΕΑΣ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας) και
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στις Μονάδες συμμετείχα στο
σύνολο των πτητικών τους δραστηριοτήτων όπως νυκτερινές

πτήσεις, πυρόσβεση με τη χρήση
κάδου, πτήσεις μεταφοράς εξω-
τερικών φορτίων, αεροδιακομι-
δές, πτήσεις VIP,  τακτικές κ.α. 

Κατά την υπηρεσία μου στο
ΓΕΣ  υπηρέτησα στο Γραφείο
Προσωπικού της Αεροπορίας
Στρατού και στη Διεύθυνση Στρα-
τιωτικού Προσωπικού. Επίσης ως
Σύνδεσμος στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων του ΓΕΣ με αποστολή την
παρακολούθηση των προγραμ-
ματισμένων πτήσεων όλων των Μονάδων της Αεροπορίας
Στρατού και σχεδιασμού εκτάκτων, όπως αεροδιακομιδές,
πυρόσβεση και γενικώς αντιμετώπισης κρίσεων σε συνεργασία
με τους υπόλοιπους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Ναυ-
τικό, Αεροπορία ), καθώς επίσης και με άλλες Δημόσιες Υπη-
ρεσίες (Διάφορα Υπουργεία, ΕΚΑΒ κλπ).

Είμαι κυβερνήτης  στα ελικόπτερα NH-300C, UH-1H και στα
αεροπλάνα U-17 (Cessna 182 tail dragger) με συνολική
πτητική εμπειρία άνω των 1500 ωρών.

Τέθηκα σε αποστρατεία με αίτησή μου στις 2/3/2005 με
το  βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Μετά την αποστρατεία μου εργάστηκα επί 3ετία ως μέλος
πληρώματος (διερμηνέας- αεροναυτίλος) ελικοπτέρου S-
64E (2007-2009) στην Αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία
ERICKSON AIR CRANE, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
στον τομέα της αεροπυρόσβεσης.

Επίσης εργάστηκα ως μεσίτης επί 4ετια.

Γ. ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως χειριστών U-17(Cessna 172)
Παρακολούθησα το 2nd AIR ACCIDENT INVESTIGATION AND

AVIATION SAFETY BOARD υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Με-
ταφορών.

Έχω παρακολουθήσει το τμήμα Αστροβιολογίας του πανε-
πιστημίου του Εδιμβούργου.

Γνωρίζω καλά την Αγγλική γλώσσα και τη χρήση Η/Υ.
Παρακολουθώ τμήμα εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων και Υπαξ-

κων Αποφοίτων ΣΜΥ (ΣΑΑΥΣ) από το έτος 2013.
Μέλος της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, από ιδρύσεώς

της και μέλος του ΔΣ (ταμίας) από το 2011.
Με τιμή

Ανθλγος (ΑΣ) ε.α   Παπαευαγγέλου Κων/νος
2103301732,  6937442669 -  kpapaev@gmail.com

ΑΝΘΛΓΟΣ (ΑΣ) ε.α. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΦΑΙΔΩΝΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΑΑΣ
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τ. Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας 
Γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1962.
Κατετάγη στην Ελληνική Χωροφυλακή  το έτος 1981. 
Το 1982 εισήλθε στη Σχολή Ενωμοταρχών  και το 1983 ονο-
μάστηκε  Ενωμοτάρχης. 
Το 1984 εισήλθε  στη Σχολή Αξιωματικών ως Δόκιμος Ανθυ-
πομοίραρχος και  αποφοίτησε το 1987 με το  βαθμό του
Υπαστυνόμου Β’. 
Στη διάρκεια του υπηρεσιακού του βίου υπηρέτησε σε διάφο-
ρες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,  κυρίως όμως στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Έχει φέρει εις πέρας σημαντικές υποθέσεις που συγκλόνισαν

το πανελλήνιο και έχει τιμηθεί, εκτός των προβλεπομένων,

στο βαθμό του, παρασήμων και μεταλλίων,  με τον Αστυνο-
μικό Σταυρό για «ιδιαίτερα διακεκριμένη και εξαίρετη πράξη»
καθώς και με  εύφημες μνείες, επαίνους και υλικές αμοιβές
για την υπηρεσιακή του απόδοση. 
Έχει εκπαιδευτεί σε χώρες του εξωτερικού (Γερμανία- Η.Π.Α.)
πάνω στην Έρευνα της Σκηνής του Εγκλήματος και έχει συμ-
μετάσχει σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυ-
ξέλλες και στο Βισμπάντεν-Γερμανίας, με αντικείμενο την
ενσωμάτωση-εναρμόνιση στην Ελληνική Νομοθεσία και πρα-
κτική, αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικές με την
κοινοτική εσωτερική ασφάλεια. 

Διετέλεσε καθηγητής σε όλες τις παραγωγικές σχολές της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος στην
Έρευνα-Ανακατασκευή της Σκηνής του Εγκλήματος μετά από

το συμβάν.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της

Ένωσης  Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας Αττικής από το έτος
2007 μέχρι το 2008 καθώς και Αν-
τιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας
από το έτος 2008 μέχρι το 2011. 

Αποστρατεύτηκε το 2011 ως ευ-
δοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρο-
μίας του. 
Κατέχει την ειδικότητα του  Πραγματογνώμονα Δακτυλοσκό-
που και Εξερευνητή Σκηνής Εγκλήματος, είναι ιδρυτικό μέλος
της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών και
μέλος της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωμα-
τικών Σ.Α.

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων.
Διαμένει μόνιμα στην Αθήνα. 

6945876618 - mpettasd@yahoo.gr

ΥΠΤΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ε.α. ΜΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αντιστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Νικολοδήμος του Δήμου
Αντιπρόεδρος: Αντιστράτηγος ε.α. Πέτρος Μαρκόπουλος του Αγγέλου
Γενικός 
Γραμματέας Αντιστράτηγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης του Αντωνίου
Ταμίας: Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος Σκουρλετόπουλος του Γεωργίου
Μέλος: Υποστράτηγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς του Νικολάου
Μέλος: Ταξίαρχος ε.α. Γεώργιος Τσακαλώτος του Κων/νου
Μέλος: Συνταγματάρχης ε.α. Δημήτριος Ταραντίλης του Παναγιώτου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Αντιστράτηγος ε.α. Παναγιώτης Μπακόπουλος του Κων/νου
Γραμματέας: Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Επιτήδειος του Αθανασίου
Μέλος: Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Σκαρπέλος του Κων/νου

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Ο  Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Νικολοδήμος Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
Αντιστράτηγος  ε.α. Αντιστράτηγος  ε.α.

Σχης (ΕΠ) ε.α. Ρέππας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, κάτοχος
MSc.  σε Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Παν. Αθήνας),
Diploma in Management (CLC), Υπ. Διδ. Πληροφορικής.  

Αποφοίτησα σαν Ανθγλός (ΠΒ) από τη ΣΣΕ το 1985 και με-
τατάχθηκα στο Σώμα Έρευνας- Πληροφορικής, από την
ίδρυσή του.

Ολοκλήρωσα όλα τα σχολεία του ΠΒ και του Σώματος
Έρευνας-Πληροφορικής καθώς επίσης και:  το σχολείο Αε-
ράμυνας της Σχ. ΠΒ, το σχολείο TCO της 180 ΜΚΒ «ΧΩΚ», το
Σχολείο ΗΠ στο ΚΕΑΤ/ΣΟΤ της ΠΑ και το CAX STAFF’s NATO στο
NC3A. 

Υπηρέτησα σε Μονάδες του ΠΒ (ΚΕΠΒ, Σχ. ΠΒ, 101 Α/Κ
ΜΠΠ, 180 ΜΚΒ «ΧΩΚ») και σαν Αξκός ΕΠ στο Μηχ. Κέντρο ΓΕΣ,
ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ, ΓΕΕΘΑ/Πολ. Παίγνια, ΔΙΠΛΗ/ΓΕΕΘΑ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ,

ΣΕΘΑ, ΥΠΕΘΑ/Γρ. Υπουργού.
Παραιτήθηκα το 2007, όντας Δντης Πληροφορικής – Επι-

κοινωνιών και Ν. Τεχνολογιών στο ΥΠΕΘΑ και Δντης Επιτελικού
Συντονισμού στο Γραφείου κ. ΥΕΘΑ.

Από την αποστρατεία μου και μέχρι σήμερα δραστηριοποι-
ούμαι στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών, στην διδασκαλία και στη συμβουλευτική επιχειρήσε-
ων.

Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος για το ΔΣ της ΕΑΑΣ, κυρίως
για τους παρακάτω λόγους:

1.Γιατί πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ενισχύσουμε την προ-
σπάθεια, που έχει ξεκινήσει για την αποκατάσταση των
αδικιών σε βάρος μας.

2.Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική από τον καναπέ.

3.Γιατί οι παραιτηθέντες συντα-
ξιούχοι «διωκόμαστε» ρατσιστικά

4.Γιατί πιστεύω ότι ο Νόμος που
διέπει τις Ενώσεις πρέπει να τρο-
ποποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί. 

5.Γιατί το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ κιν-
δυνεύουν να αφανισθούν και επο-
μένως πρέπει όλοι να δράσουμε.

6.Γιατί πρέπει οι ηλιακά νεότεροι
να συνδράμουν τον αγώνα που έχει
ξεκινήσει η ΕΑΑΣ.

7.Γιατί πρέπει να υπάρξει ειδική ΜΕΡΙΜΝΑ για τους βετεράνους
συναδέλφους μας, όπως γίνεται ΠΑΝΤΟΥ.

8.ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΔ, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙ-
ΚΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ.

9.ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΕΑΑΣ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΙ.
Θα ήταν τιμή και υποχρέωση συνάμα εάν αποτελέσω

επιλογή σας,  ανάμεσα από άξιους συναδέλφους.  

ΣΧΗΣ (ΕΠ) ε.α. ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ

Αναγνωρίζοντας την μεγάλη ανάγκη για αερο-
κομιδές απο τα νησιά του Αιγαίου και μετά την
πληροφορία του θανάτου του 56χρονου στο Κα-
στελόριζο (ανήμερα του Αϊ Γιαννιού) από έμφραγμα
του μυοκαρδίου, αλλά και την καθυστέρηση του
ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ από τη Ρόδο λόγω φόρτου
εργασίας!

Ο Αρχηγός ΓΕΣ  Αντιστράτηγος Τσέλιος Αθανάσιος
έδωσε  εντολή να διασκευαστεί από προσωπικό
της Α.Σ και του Τεχνικού Σώματος ένα  Ελικόπτερο
ΑΒ-212 της ΑΣ, το οποίο χρησιμοποιείται για με-
ταφορά ηγεσίας – VIP έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άμεσα  σε περιπτώσεις αεροδια-
κομιδών.

Η μετατροπή δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και θα αποσυμφορίσει την χρησιμοποίηση των Chinook
(έχουν άλλη επιχειρησιακή αποστολή), μειώνοντας παράλληλα και το το κόστος πτήσεων …Λύσεις
από ότι φαίνεται υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει η βούληση  να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο !

Εμείς από την πλευρά μας χαιρετίζουμε την Πρωτοβουλία του Αρχηγού ΓΕΣ και ευχόμαστε να την
ακολουθήσουν και άλλοι εκτός Στρατεύματος!

www.veteranos.gr

Τέρμα τα «ΑΒ-212 ώς VIP Ηγεσίας» 
…Για αεροκομιδές τα στέλνει ο Α/ΓΕΣ

Θετικών  Ειδήσεων και εκπλήξεων συνέχεια από τον Αρχηγό ΓΕΣ!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Προέρχομαι από την Ένδοξη Ελληνική Χωροφυλακή και
είμαι έγγαμος με δυο παιδιά. 

Έχω υπηρετήσει στα Τεθωρακισμένα ως  Εθελοντής Υπα-
ξιωματικός (ΤΘ) από το 1976  στην 22α ΕΜΑ,  ΙΛΥΒ (Λιτόχωρο
Πιερίας), 95 ΜΙΛΕΧ,  12η ΕΜΑ και  στο  ΚΕΤΘ.

Στην Ελ. Χωροφυλακή: Α.Τ. Γλυφάδας,  Α.Τ. Αγ. Δημητρίου,
ΥΔΤ/ΔΤΕ (ΕΛ-ΑΣ),  Διεύθυνση Αμέσου

Δράσεως Αττικής (ΕΛ-ΑΣ). 
Αποστρατεύτηκα στις 31/12/2009, με συνταξιοδοτικό βαθμό

Αστυν.  Διευθυντού (ΣΧΗ).  
Σπουδές:

Πτυχιούχος Ιστορικός, Ελ. Αν. Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ, Πατρών).
Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό & στις Ευρωπαϊκές Τέ-

χνες

Πτυχιούχος  Ηλεκτρονικός (ISDA Λονδίνου). 
Βεβ. από Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Πλη-

ροφορικής).
Βεβ. Πληροφορικής ΤΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ. Πιστοποίηση  ECDL.

Κρατικό Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη (SV1EFY) Υπουργείου Μ/Ε. 
Τιμητικά Διπλώματα
1. Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Ελληνικής  Χωρο-

φυλακής                                     
2. Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-

νομίας
3. Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων International Police  Associa-

tion
4. Από Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
5. Από την  Καθημερινή Αθλητική Εφημερίδα

Δραστηριότητες
1) τ. μέλος Δ.Σ. της Ένωσης

Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, 2)
τ. μέλος Δ.Σ. ένωσης φοιτητών
και αποφοίτων «Εκαταίος» Ε.Α.
Παν/μίου (Πατρών), 3) μέλος της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι-
κών Στρατού (ΕΑΑΣ), 4) μέλος
Δ.Σ. του Πανελλήνιου συνδέσμου
αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ.&
Σ.Α. (ΠΣΑΑΕΔ&ΣΑ), 5) μέλος της
Πανελληνίου Ομοσπονδίας
Αποστ. Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ). 

Με εκτίμηση και σεβασμό
Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου ως μέλος του ΔΣ της

ΕΑΑΣ και ζητώ με σεβασμό από τους ανωτέρους μου Αξιω-
ματικούς Στρατού και Χωροφυλακής να μου δώσουν την ευ-
καιρία να συμβάλω στην ΕΑΑΣ που με τίμησε όταν με έκανε
δεκτό στην στρατιωτική οικογένεια.

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ε.α. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ
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ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Ν. 4093/12 (Ισχύς  από  1-8-2012):
- Α .Δικαστικών  :  -  ΒΜ. Πρωτοδίκη :  1778,00  ΕΥΡΩ.
- ΒΜ : Αρεοπαγίτου :  Συντ. 1,42 Χ  1778,00 = 2.524,οο   ΕΥΡΩ.

———————————
- Β .Στρατιωτικών :   -   ΒΜ.  Ανθυπολοχαγού :  875,οο  ΕΥΡΩ .  

——————————
-  Βάσει των διατάξεων του  Ν. 4093/12 ( Ισχύοντος  αναδρομικώς από  1-8-2012), αναπρο-
σαρμόζονται  και οι  συντάξεις  των  αντιστοίχων  βαθμών ως ακολούθως : 

Σ.Σ.: 1. Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις συντάξιμες αποδοχές (ΜΒ + ΕΧΥ) των εν ενεργεία
στρατ/κών των ΕΔ και ΣΑ - και τις συντάξεις των αντιστοίχων βαθμών – όπως διεμορφώθησαν
με τον πρόσφατον Ν. 4093/2012 και ισχύουν από 1-8-2012 και εφεξής. 

2. Πέραν, όμως, των μειώσεων που υπέστησαν οι μισθοί και οι συντάξεις των ε.ε. και ε.α.
στρατ/κών, από την αναπροσαρμογήν (μείωση) του ΒΜ του βαθμού του Ανθ/γού (875 ΕΥΡΩ),
ως και των συντελεστών των αντιστοίχων βαθμών (διπλή μείωση), βάσει των διατάξεων του
Ν. 4093/2012 και δη αναδρομικά, από 1-8-2012, οι συντάξεις αυτών υπέστησαν ταυτο-
χρόνως και νέα περαιτέρω ( και πλέον σοβαρά) μείωση, βάσει του ιδίου Νόμου. 

Και τούτο, διότι, με σχετική διάταξη του ιδίου Ν. 4093/12 (υποπαράγρ. Β3 περίπτ. α. της
παραγρ. Β. του άρθ. πρώτου) – όπως συμπληρώθηκε με την από 19/11/ 2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ. Α. 229/19-11-2012) - καθιερώθηκε περαιτέρω μείωση, από
01-01-2013 και εφεξής του συνολικού ποσού της συντάξεως ή του αθροίσματος των
συντάξεων (δηλ. συντάξεως και μερισμάτων), που υπερβαίνουν το ποσόν των 1000,οο ΕΥΡΩ,
κλημακηδόν, αναλόγως του ύψους αυτής ήτοι κατά ποσοστόν 5%, 10%, 15% και 20%, εφ’όσον
η σύνταξη ή το άθροισμα των συντάξεων υπερβαίνουν τα ποσά των 1000,οο, 1500,οο,
2000,οο και 3000,οο ΕΥΡΩ, αντιστοίχως, με παρακράτηση μάλιστα του οικείου ποσοστού επί
του συνολικού ποσού της παρεχομένης συντάξεως και ουχί επί του υπερβάλλοντος τα
ανωτέρω όρια ποσού αυτής.

3. Εις εκτέλεση των διατάξεων του ρηθέντος Ν. 4093/12, εξεδόθησαν σχετικές πράξεις
του ΓΛΚ., διά των οποίων αναπροσαρμόσθηκαν οι συντάξεις των αποστράτων στρατ/κών
όλων των βαθμών (αναδρομικά, από 1-8-2012). 

Παραλλήλως, εξεδόθησαν ανάλογες αποφάσεις (πράξεις) του ΓΛΚ., για την παρακράτηση
του οικείου ποσοστού (5%, 10%, 15% και 20%), εκ της παρεχομένης συντάξεως (μετά την ανα-
προσαρμογήν της, βάσει των ανωτέρω διατάξεων), από 1-1-2013 και εφεξής. (παγία κράτηση). 
Η παρακράτηση αυτή (παγία κράτηση), εμφαίνεται στα τριμηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα

του ΓΛΚ, παραλλήλως με τις λοιπές παρακρατήσεις των Ν. 4002/11, Ν. 4024, Ν. 4051/12 κλπ. 
Με άλλες αποφάσεις (πράξεις) του ΓΛΚ, ορίσθηκε η παρακράτηση σε εξ (6) μηνιαίες δόσεις,

των χρηματικών ποσών, που κατεβλήθησαν στους συνταξιούχους (ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων), βάσει του προϊσχύοντος μισθολογίου, από 1-8-2012 μέχρι 31-12-2012. (Η
κράτηση αυτή έπαυσε τον Ιούλιο 2013). 
Κατά των ως άνω πράξεων του ΓΛΚ, ασκήθηκαν Εφέσεις ενώπιον του Ελ. Συνεδρίου (κατά

των πράξεων αναπροσαρμογής της συντάξεως) και Ενστάσεις ενώπιον του Α. Κλιμακίου/ΕΣ,
για τις θεσπισθείσες παρακρατήσεις εκ των συντάξεων (πάγιες και αναδρομικές).
4. Με την προσφάτως κοινολογηθείσα (και ΜΗ δημοσιευθείσα εισέτι) απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, εκρίθησαν τα ανωτέρω θέματα, τόσον ως προς την αναπροσαρμογή των ΒΜ
των εν ενεργεία στρατ/κών, όσον και για τις περικοπές αυτών, βάσει των ανωτέρω διατάξεων.
(Βλεπ. σχόλια και σχετικό Σημείωμά μου στο Φύλλο της «Ε.Η» Φεβρ. 2013). 
Όπως επισημαίνεται και στο ανωτέρω Σημείωμά μου, τα βασικά θέματα που τίθενται εν προ-
κειμένω και επί των οποίων καλούνται να αποφανθούν τα Δικαστήρια, είναι τα εξής: Συνταγ-
ματικότης ή ΜΗ των διατάξεων που αφορούν τις μειώσεις των ΒΜ των συνταξιούχων των
κλάδων των λεγομένων Ειδικών Μισθολογίων - δικαστικών, στρατ/κών κλπ. – την αναδρομικότητα
των μειώσεων αυτών, από 1/8/2012 και τις περικοπές – παρακρατήσεις κατά ποσοστόν 5%,
10%, 15% και 20%) των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1000,οο ΕΥΡΩ μετά την αναπροσαρμογήν
τους, βάσει των διατάξεων του ιδίου Ν. 4093/12. 
- Αναμένεται η δημοσίευση της αποφάσεως του ΣΤΕ, για πλήρη ενημέρωση και διατύπωση

αναλόγων σχολίων, επί των κατ’ ιδίαν θεμάτων. 
5. Οσον αφορά τους συνταξιούχους στρατ/κούς, τα αντίστοιχα θέματα θα κριθούν από το Ελ.
Συνέδριο (μάλλον με την διαδικασία της προτύπου δίκης – από την Ολομέλεια), ενώπιον του
οποίου εκκρεμούν σχετικές Εφέσεις των δικαιούχων (κατά των πράξεων αναπροσαρμογής),
ως και Ενστάσεις (κατά των πράξεων περικοπών). Αν ανακύψει διαφωνία, μεταξύ Συμβουλίου
της Επικρατεία και Ελεκτικού Συνεδρίου, ως προς την συνταγματικότητα ή ΜΗ των σχετικών
διατάξεων, το θέμα θα παραπεμφθή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, προς επίλυση της
διαφοράς (ως προς τα επί μέρους θέματα της διαφωνίας). 

6. Εν όψει των ανωτέρω, οι συνταξιούχοι στρατ/κοί, μετά την δημοσίευση της αποφάσεως
του ΣΤΕ, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, δύνανται να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις
προς το ΓΛΚ , για ανάκληση των πράξεων αναπροσαρμογής της συντάξεώς των και την
επιστροφή των αχρεω-στήτως παρακρατηθέντων ποσών (έστω και αν δεν έχουν υποβάλλει
Εφέσεις και Ενστάσεις, κατά των ανωτέρω πράξεων του ΓΛΚ ) - με κοινοποίηση προς το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την έκδοση σχετικού πρακτικού αναγνωρίσεως των δι-
καιωμάτων τους, βάσει του άρθ. 90 του Ν. 2692/95 . Μετά την δημοσίευση της σχετικής απο-
φάσεως του ΣτΕ, θα επανέλθουμε με αναλυτικά στοιχεία, περί των επιβαλλομένων κατά πε-
ρίπτωση ενεργειών. 
7. Στο φύλλο της «Ε.Η» μηνός Φεβρουαρίου 2013 και υπό τον τίτλον «ΜΝΗΜΟΝΙΟ …....... ΠΕ-

ΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.», δημοσιεύθηκε
Σημείωμά μου, σχετικά με τις αλλεπάλληλες περικοπές και μειώσεις των μισθών και συντάξεων
των στρατ/κών εν γένει, με συνοπτική αναφορά στις κυριώτερες διατάξεις, που ίσχυσαν από
του έτους 2010 και εντεύθεν και βάσει των οποίων επεβλήθησαν οι εν λόγω περικοπές, ως
και τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν στην διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι . 
Λόγω της ........ συνεχιζομένης όμως «βιομηχανίας» εκδόσεως νέων Νόμων με ανάλογο πε-

ριεχόμενο (ως είναι οι Ν. 4151/13, Ν. 4111/13 κλπ) και ως εκ της ιδιαιτέρας σημασίας των
μνημονευομένων σχετικών διατάξεων, στο προσεχές φύλλο της «Ε.Η.» θέλομε αναδημοσιεύσει
το σχετικό κείμενο, αναμορφωμένο και συμπληρωμένο με τις νέες διατάξεις και επισημείωση
των προβλεπομένων κατά περίπτωση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, κατά των σχετικών
πράξεων αναπροσαρμογής (μειώσεων) και περικοπών των συντάξεων, βάσει των τελευταίων
διατάξεων. 
Εν προκειμένω, απλώς επισημαίνουμε, ότι με τον Ν. 4151/13:
α) Καταργήθηκε η ΕΕΚΠΣ (με την αιτιολογία, ότι δεν ....... λειτουργούσε !!! ), με αποτέλεσμα

όλες οι υποθέσεις να παραπέμπονται πλέον στο Ελεγκτ. Συνέδριο (κατόπιν Εφέσεως, με την
ανάλογη δαπάνη), όπου θα εκδικάζονται μετά παρέλευση 6, 7 ή και .....10 ετών). Ολες δε οι
εκκρεμούσες παρά τη ΕΕΠΚΣ Ενστάσεις, θεωρούνται ως ............. απορριφθείσες σιωπηρώς
(!), και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσφύγουν Εφέσεις στο Ελεγκτ. Συνέδριο, κατόπιν
Εφέσεως των ενδιαφερομένων (όπου θα αναμένουν την εκδίκαση άλλα τόσα χρόνια !!!).
Αυτό λέγεται...... αποσυμφόρηση των δικαστηρίων! 
β) Τροποποιήθκαν (επί το δυσμενέστερον) οι διατάξεις του άρθ. 66 του ΠΔ. 169/07 (Συντοξιο-
δοτικός Κώδιξ), ώστε τα όργανα του ΓΛΚ, να δύνανται να προβαίνουν οίκοθεν στην «διόρθωση»
οιουδήποτε «τυπικού ή ουσιαστικού» στοιχείου των εκδιδομένων παρ’ αυτών πράξεων, χωρίς
χρονικούς περιορισμούς (δηλ. και μετά 15, 20 χρόνια), εάν ήθελε διαπιστωθεί (!) «εσφαλμένη
εφαρμογή» των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων (κατά την εκτίμηση του εκάστοτε
Δντού), αλλά κατ’ αίτηση των δικαιούχων, εντός 60 ημερών (!), κατά παράβαση των αρχών
περί ισότητος, χρηστής διοικήσεως και ....... κράτους δικαίου (!), αλλά και του άρθ. 6 της
ΕΣΔΑ.! Ιδού άλλο ένα δείγμα σεβασμού της αρχής της προστατευομένης ........ εμπιστοσύνης
των πολιτών, στην νομιμότητα και την δημοσιότητα των δραστηριοτήτων της Δημοσίας
διοικήσεως !!! ( Ήδη το ΓΛΚ ανακαλεί πράξεις κανονισμού συντάξεως, των ετών 1997 - 2000,
για «ευδοκίμως τερματίσαντες» ανωτάτους αξκούς της ΕΛ-ΑΣ, λόγω διαφορετικής ..... ερμηνείας
των σχετικών διατάξεων, από την αρμοδία σημερινή Δντρια!) και
γ. Από τις περικοπές των συντάξεων που προβλέπονται από τον Ν. 4093/13 (παρακρατήσεις

5%, 10%, 15% και 20%), εξαιρούνται και οι ανάπηροι με ΠΑ 80% και άνω ( ενώ λοιποί ανάπηροι,
από 67% και άνω, παραπέμπονται στον ..... καιάδα !). Ιδού και ένα δείγμα ηυξημένης ......
κοινωνικής ευαισθησίας του κ. Στουρνάρα, ο οποίος ηύξησε το πλαφόν της κοινωνικής
προστασίας από 67% σε 80% ! 

Σ.Σ. : 1. Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις διαφορές των Συντελεστών - ΒΜ των εν
ενεργεία στρατ/κών, βάσει του προϊσχύσαντος μισθολογίου και του νυν ισχύοντος βάσει του
Ν. 4093/12 (χωρίς τις παρακρατήσεις κατά ποσοστόν 5%, 10%, 15% και 20 % που επεβλήθησαν
με τον ίδιο Νόμον). 
Βάσει των ΒΜ των ενεργεία στρατ/κών, διαμορφώνονται αναλόγως και οι συντάξεις των αντι-
στοίχων βαθμών. 
2. Με το προΪσχύσαν Μισθολόγιο (Ν. 3205/03), ο ΒΜ του βαθμού Ανθλγού – βάσει του οποίου
διεμορφούντο και οι ΒΜ των λοιπών βαθμών – από 1/1/2008 είχε διαμορφωθεί στα 882 ΕΥΡΩ
και από 1/10/200 στα 899 ΕΥΡΩ . 
Εκτοτε ΒΜ των εν ενεργεία στρατ/κών παρέμεινα στάσιμοι 899 ΕΥΡΩ (ενώ με το άρθ. 38 του
Ν. 3896/11, από 1/7/2011 ανεστάλη η εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 2838/2000 και Ν.
3016/02 περί μισθολογικών προαγωγών, μέχρι της 31/7/2012) και με τον Ν. 4093/12 ο ΒΜ
του Ανθλγού μειώθηκε στα 875 ΕΥΡΩ. 
3.Σημειωτέον, ότι οι συντάξεις των αποστρατευομένων από 1/1/2008 και εφεξής, υφίστανται
περαιτέρω μείωση, λόγω μεταβολής του τρόπου κανονισμού αυτών, βάσει του ν. 3029/02
(Μ.Ο. αποδοχών της τελευταίας πενταετίας και σταδιακή μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης
από 80% των αποδοχών ενεργείας, σε 70% - 1% ανά έτος).

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β.Μ. των ε.ε. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ βάσει  
του προηγουμένου και του νυν ισχύοντος Μ Ι Σ Θ Ο Λ Ο Γ Ι ΟΥ.

Ν. 3205/2003                   ————-                                  Ν. 4093/2012
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (ΒΜ:1/1-1/10/2008) ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΒΜ (1-8-12)

Α/ ΓΕΕΘΑ : 2,50 2.293 - 2.337 2,14 1.872,50
Α/ΓΕΣ κλπ.: 2,30 2.029 - 2.068 1,94 1.697,50
ΓΕΠΣ-ΑΤΑ κλπ.: 2,10 1.852 - 1.888 1,81 1.583,75
Αντγος : 1,95 1.720 - 1.753 1,69 1.478,75
Υπτ/γος : 1,83 1.614 - 1.645 1,60 1.400,00
Ταξ/χος : 1,68 1.482 - 1.510 1,50 1.312,50
Σχης : 1,44 1.270 - 1.295 1,31 1.146,25
Ανχης : 1,28 1.129 - 1.151 1,18 1.032,50
Τ/χης : 1,19 1.050 - 1.070 1,11 971,25
Λοχαγός : 1,13 997 - 1.016 1,06 927,50
Υπολ/γος : 1,08 953 - 971 1,04 910,00
Ανθυπ/γος : 1,00 720 (882) - 899 1,00 875,00
Ανθυπ/στης : 0,96 847 - 863 0,94 822,50
Αλχ/ιας 0,93 820 - 835 0,91 796,25
Επ/χιας 0,89 785 - 800 0,88 770,00
Λοχίας 0,76 670 - 683 0,82 717,50
Δεκανέας 0,57 503 - 512 0,57 498,75
Μον. Στρατ. 0,32 282 - 288 0,32 280,00 

- Βαθμός -  Συντελεστής –   Β. Μ.  -  ΕΧΥ (60%)  -   Σύνταξη (800/1000). 
- Α/ΓΕΕΘΑ : 2,14 = 1872,50 +  ΕΧΥ (60%)   1123,50 =  2996,00 Χ 80%  =  2.396,00     
- Α/ΓΕΣ:  1,94 = 1697,50 +  ΕΧΥ (60%)  1018,50 =  2716,00 Χ 80%  =  2.172,80
- ΓΕΠΣ  :  1,81 = 1583,75 +  ΕΧΥ (60%)   950,25 =  2534,00  X 80%  =  2027,20
- Αντγος : 1,69 = 1478 ,75 +  ΕΧΥ (60%)   887,25 =  2366,00  X 80%   = 1892,80
- 1/3 Αντγου : = 1426,25 +  ΕΧΥ (60%)   855,75 =  2282,00 Χ 80%    =  1825,60
- Υπτγος : 1,60 = 1400,00 +  ΕΧΥ (60%)   848,00 =  2240,00 X 80%   =   1792,00
- Ταξχος : 1,50 = 1312,50 +   ΕΧΥ (60%)  787,50 =  2100.00 X 80%   =  1680,00
- 1/3  Ταξχου : 1201,58 + ΕΧΥ (60%)   720,94 =  1922,52 Χ 80%   =  1538,02
- 2/3 Ταξχου : 1256,90 +   ΕΧΥ (60%) 754,14 =  2011,04 Χ 80%   =  1608,83    
- Σχης  : 1,31 = 1146,25 +   ΕΧΥ (60%) 687,75 =  1834,00 Χ 80%   =  1467,20 
- 2/ 3  Σχη : 1108,32 +   ΕΧΥ (60%) 664,99 =  1773,31 Χ 80%   =  1418,64 
- 1/ 2  Σχη : 1089,37 +   ΕΧΥ (60%) 653,62 =  1742,99 Χ 80%   =  1394,39 
- Ανχης :  1,18 = 1032,50 +  ΕΧΥ (60%) 619,50 =  1651,20 Χ 80%   =  1320,96
- Τχης :   1,11 = 971,25 +   ΕΧΥ (60%)572,75 =  1554 ,00 Χ 80%  =   1243,20
- Λγός :   1,06 = 927,50 +   ΕΧΥ (60%)556,50 =  1484,00  Χ 80%  =   1187,20
- Υπλγός :  1.04 = 910,00 +   ΕΧΥ (60%)546,00 =  1456,50  Χ 80%   =  1164,80
- Ανθλγός: 1,00 = 875,00 +  ΕΧΥ (60%) 525,00 =  1400,00  Χ 80%  =   1120,00
- Ανθστής: 0,94 = 822,50 +  ΕΧΥ (60%) 493,50 =  1316,00  Χ 80%   =  1052,80      

NIKOΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
- Ταξίαρχος  Δικαστικού  ε.α. – Δικηγόρος
- Πτυχιούχος  Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών  
(ΠΟΕ)   Παν/μίου  Αθηνών.



Αρθρα υποψηφίων

άρθρα

ΟΕ.Ε.Σ. ιδρύθη το 1877 σύμφωνα
με τη Σύμβαση της Γενεύης της

10-8-1864, μετέχει δε και σ’ όλες
τις έκτοτε τροποποιήσεις και συμ-
πληρώσεις της Συμβάσεως αυτής, από δε του 1919 είναι
μέλος και του εν Παρισίοις Οργανισμού της Διεθνούς Επι-
τροπής των Ερυθρών Σταυρών και του Συνδέσμου των
Συλλόγων.

Αποτελεί ΝΠΙΔ, έχει ίδιον οργανισμόν ανεξάρτητον από
το Ελληνικό Δημόσιο, το δε Καταστατικό του έχει αναγνω-
ρισθεί με την υπ’ αριθ. 6517/1914 απόφαση του Πρωτο-
δικείου Αθηνών και την εν συνεχεία τροποποίηση και επι-
κύρωση με την υπ’ αριθ. 17115/1965 απόφαση του ιδίου
Δικαστηρίου.

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Εν καιρώ πολέμου η συνδρομή στο έργο της Υγειονο-

μικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας, η περίθαλψη των τραυμα-
τιών ή ασθενούντων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και η
υπέρ των αιχμαλώτων μέριμνα καθώς και του αμάχου
πληθυσμού και των θυμάτων του πολέμου. Επομένως εί-
ναι βοηθητική Υπηρεσία στο έργο των Ε.Δ. της χώρας.

β) Εν καιρώ ειρήνης είναι η αρωγή προς τους πάσχοντες
εκ θεομηνιών ή επιδημιών, η βοήθεια προς το Κράτος ή
προς άλλους ανθρωπιστικούς φορείς που απαλύνουν τον
ανθρώπινο πόνο, ή και αυτοτελώς σε σκοπούς για την
προάσπιση γενικώς της δημοσίας υγείας, με ειδική μέρι-
μνα για την παιδική ηλικία.

Προς εκπλήρωση του σκοπού και της μεγάλης αποστο-
λής του, ο ΕΕΣ λειτουργεί Σχολές Διπλωματούχων Νοσο-
κόμων πάσης ειδικότητος και Επισκεπτριών Αδελφών, Σα-
μαρειτών κ.λπ., η δε δράση του επεκτείνεται και στο εξω-
τερικό.

Οι αρχές στις οποίες εδράζεται ο Ερυθρός Σταυρός είναι
οι εξής έξι (6): Αμεροληψία, Ουδετερότης, Ανεξαρτησία,
Εθελοντισμός, Ενότης (ένας Σύλλογος σε κάθε χώρα) και

Παγκοσμιότης.
Τα μέλη του ΕΕΣ είναι Αρωγά και Τακτικά. Δυστυχώς τις

στιγμές αυτές οι θύρες του ΕΕΣ είναι ερμητικά κλειστές,
επικρατεί δε μια απαράδεκτη νοοτροπία ενός κλειστού
αριθμού (numerus clausus) μελών. Υπάρχουν αρωγά μέ-
λη από 20ετίας εγγεγραμμένα, χωρίς δικαίωμα ψήφου
στις Γενικές Συνελεύσες, διότι οι προηγούμενες διοική-

σεις δεν ηυδόκησαν να τακτοποιήσουν, όπως είχαν υπο-
χρέωση και καθήκον, την εκκρεμότητα αυτή για προφα-
νείς λόγους.

Σε κράτη μικρότερα από τη χώρα μας, τα τακτικά μέλη
του Ερυθρού Σταυρού ανέρχονται σε 25 με 30 χιλιάδες,
ενώ στην Ελλάδα μόλις φθάνουν στις τρεις χιλιάδες, εξ
ων πολλά ενδεχομένως να ευρίσκονται σε τόπους χλοε-
ρούς και αναψύξεως.

Η νέα Προσωρινή Διοίκηση του ΕΕΣ ορισθείσα από το Ει-
ρηνοδικείο Αθηνών με συγκεκριμένην εξάμηνον θητείαν,
απευθύνει μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ προς τους αξιωματι-
κούς των Ε.Δ. πρόσκληση εγγραφής τους ως αρωγών με-
λών στον ΕΕΣ, διότι πιστεύει ότι αποτελούν εκλεκτή και
διακεκριμένη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, με μεγάλη
πείρα την Οργάνωση και Διοίκηση, αλλά και γενικώς μία
αξιόλογη δύναμη η οποία με την παρουσία της θα προ-
άγει στα βέλτιστα το έργο του ΕΕΣ.

Με το νέο Καταστατικό το οποίο λίαν προσεχώς θα εγ-
κρίνει η Γεν. Συνέλευση, θα απλοποιηθούν και οι διαδικα-
σίες εγγραφής τακτικών μελών στον ΕΕΣ.

Οι εν επαρχία διαμένοντες, δύνανται να απευθύνονται
στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα ή τις Επιτροπές
του ΕΕΣ.

Η μέριμνα όλων μας είναι η αναβάθμιση του ΕΕΣ στο
ύψος που απαιτεί η μεγάλη αποστολή του, αλλά και η
πλούσια σε εθνικό και κοινωνικό έργο ιστορία του.

Ο ΕΕΣ είναι ο μεγαλύτερος εν Ελλάδι ανεξάρτητος αν-
θρωπιστικός και κοινωνικός οργανισμός, τον οποίον υπη-
ρέτησαν κατά τα 136 χρόνια της ένδοξης διαδρομής του
μεγάλες εθνικές, πατριωτικές και ηθικές προσωπικότη-
τες, πολλές των οποίων εκληροδότησαν και την περιου-
σίαν των προς ευόδωση των σκοπών του.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΕΣ)

Γράφει ο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΕΕΣ

Σ
τη σημερινή δυσχερή  οικονομική κα-
τάσταση που βρίσκεται η χώρα, την
οποία όλοι  βιώνουμε, με τις περικοπές των μισθών

και των συντάξεων, με τα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία
υπό κατάρρευση με  το σύστημα της περίθαλψης σε
δοκιμασία, επιχειρείται αλλαγή-αναδιοργάνωση  δομών
και υπηρεσιών του κράτους όχι ως αποτέλεσμα της
δική μας βούλησης αλλά  ως προαπαιτούμενο για την
επόμενη δόση των δανειστών μας.

Σε αρκετές περιπτώσεις θα έπρεπε από μόνοι μας να
είχαμε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και δια-
δικασίες για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και των
δομών των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά αφήσαμε τα
πράγματα να φτάσουν στην κατάσταση που βιώνουμε
έχοντας, όλοι μας, το αναλογούν μερίδιο ευθύνης για
το αποτέλεσμα αυτό.

Είναι αποδεκτό ότι  διαφορετικά λειτουργεί η αλλαγή
των δομών και η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μετά
από  διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη  τους εμπλεκό-
μενους  φορείς, με επιστημονικοτεχνικές μελέτες  και
με την απαραίτητη πίστωση  χρόνου και διαφορετικά,
υπό τη δαμόκλειο σπάθη της μη καταβολής της επόμενης
δόσης.

Σε μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ελληνικού
κράτους, αυτή του θεματοφύλακα της κοινωνικής ειρήνης
και εσωτερικής ασφάλειας των πολιτών, της Ελληνικής
Αστυνομίας προωθείται  η αναδιάρθρωση με το υπό κα-
τάθεση για συζήτηση-ψήφιση Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο
«Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις».

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του σ.ν.: «Το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
επιχειρεί τη θεσμική αναδιοργάνωση του δομικού σχή-
ματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής
Αστυνομίας, προκειμένου να βελτιώσει τις δυνατότητες
και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες
αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες

και απαιτήσεις...”
Επειδή  η ύπαρξη και διατήρηση ενός περιβάλ-

λοντος ασφάλειας, όπου θα επικρατεί η σταθερό-
τητα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, και η ειρηνική
συμβίωση, προϋποθέτει και έναν καλά οργανωμένο
μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας, με κεντρικό πυ-
ρήνα το θεσμό της Αστυνομίας, απαιτείται μεγάλη
προσοχή στη λήψη της όποιας απόφασης η οποία
πρέπει να μην είναι πρόχειρη αλλά επιστημονικά

τεκμηριωμένη για την αναγκαία βεβαίως αναδιάρθρωση
και των αστυνομικών υπηρεσιών.

Το προωθούμενο σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μου,
δεν προχωρά σε  μια ριζική και εκ βάθρων αναδιάρθρωση
των δομών και των λειτουργιών του Σώματος, με σκοπό
τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελε-
σματικής Αστυνομίας επιπροσθέτως δε, απουσιάζει η
βασική επιχειρηματολογία, η κοστολόγηση - ανάλυση
ανθρώπινων πόρων και υλικών μέσων και πάνω απ’ όλα
η τελική στόχευση, δηλαδή οι βασικοί κανόνες εκπόνησης
οποιουδήποτε σχεδιασμού.

Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη των υπηρεσιών
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε επιτελικό
επίπεδο, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην κα-
θημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών
του πολίτη, ελλοχεύει δε ο σοβαρότατος  κίνδυνος, με
το διαχωρισμό στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και
Μετανάστευσης και την καθετοποίηση των δομών  μέχρι
την κατώτερη διοικητική μονάδα το Τμήμα,  να υπάρξουν
τρεις διαφορετικές αστυνομίες, με  ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του
Σώματος και  τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
πολιτών.

Στόχος θα  πρέπει να είναι ένα πιο ευέλικτο και πιο
αποτελεσματικό σχήμα, που ενώ θα στοιχίζει λιγότερο
σε πόρους, θα είναι αποτελεσματικότερο στην αντιμε-
τώπιση της εγκληματικότητας, με κατευθυντήριους
άξονες το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, την αρχή της νομιμότητας  και την αύξηση
της  ουσιαστικής αστυνόμευσης, με στόχο τη δημιουργία
περιβάλλοντος ασφάλειας, κοινωνικής ειρήνης, νομιμό-
τητας και δικαιοσύνης, ώστε τελικά να προάγεται η πρό-
οδος και η ανάπτυξη του τόπου μας.

Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες θα πρέπει να επι-

κεντρώνονται στα εξής:
Στον επαναπροσδιορισμό του αστυνομικού έργου και

την απεμπλοκή από παροχή υπηρεσιών, που θεωρούνται
«πάρεργα».

Στη δημιουργία ζωνών αστυνόμευσης με βάση συγκε-
κριμένα κριτήρια εγκληματικότητας και άλλες ιδιαιτερό-
τητες.

Στην ορθολογική κατανομή αστυνομικών δυνάμεων
με συγκεκριμένα κριτήρια, δημιουργία νέων και πιο ευέ-
λικτων υπηρεσιακών δομών και κατάλληλη στελέχωση
υπηρεσιών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.

Στον έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς και
την εξασφάλιση διαφάνειας.

Στη δια βίου ουσιαστική, σύγχρονη και αποτελεσματική
επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση του προ-
σωπικού.

Στην αξιολόγηση  προσωπικού – υπηρεσιών, με αντι-
κειμενικά κριτήρια.

Στην πλήρη μηχανοργάνωση της Αστυνομίας.
Στην απαραίτητη παροχή υλικοτεχνικής υποδομής –

σύγχρονων τεχνικών μέσων αλλά και απόκτηση νέας
τεχνογνωσίας.

Στον περιορισμό του αριθμού των αστυνομικών που
υπηρετούν σε Υπουργεία, προστασία επισήμων, δημο-
σιογράφων, επιχειρηματιών κ.λπ., ώστε να διατίθενται
για την ασφάλεια των πολιτών και την αστυνόμευση πε-
ριοχών αυξημένης εγκληματικότητας και

Στη άμεση προώθηση ρηξικέλευθων διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και δομών για την αντιμετώπιση των
σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, όπως τα οικο-
νομικά εγκλήματα, την παράνομη μετανάστευση, τα
ναρκωτικά, τη ρατσιστική βία, την εμπορία ανθρώπων,
τα εγκλήματα δια μέσω του διαδικτύου, τα εγκλήματα
κατά του περιβάλλοντος κ.λπ. 

Όλα αυτά βέβαια, βάσει μελέτης, με σημείο αναφοράς
τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, του πολίτη αλλά
και τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της νέας Ελ-
ληνικής Αστυνομίας.  Διότι καμία αναδιάρθρωση δεν θα
είναι αποτελεσματική αν δεν κατανοηθεί και υποστηριχθεί
το αστυνομικό προσωπικό και κατά κύριο λόγο οι ανάγκες
για ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη των πολιτών, που
αποτελούν σημείο αναφοράς και αιτιολογική βάση της
ύπαρξης της αστυνομίας.

Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΠΕΤΤΑΣ
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
τ. Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας 
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Η στήλη της βιβλιοθήκης

Ἡ  βιβλιοθήκη τῆς Ἑνώσεως ἔγινε πλουσιότερη μέ τά
παρακάτω βιβλία, τά ὁποῖα εὐγενῶς δώρησαν οἱ συγ-
γραφεῖς των, συνάδελφοι καί μή: 

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ ΣΤΟΥΣ ΘΡΥΛΙΚΟΥΣ ΛΟΚ» τοῦ
ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. κ. Ἀραμπατζῆ Γεωργίου. Μέ τό 4ο

αὐτό βιβλίο ὁ συνάδελφος,   συμπληρώνει τήν ἱτορία
τῶν καταδρομῶν. Ἐδῶ παρουσιάζεται ἡ ἔνδοξη πορεία
τῶν θρυλικῶν ΛΟΚ.

Μέσα στήν φωτιά τοῦ Β’Π.Π, μέ τήν Ἑλλάδα ὑπό κα-
τοχή (1942), ὁ Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες
ὀργανώνει τήν πρώτη Μονάδα Κομμάντος στήν Μέση
Ἀνατολή. Αὐτή ἡ Μονάδα ἦταν ἡ ἀρχή γιά νά ξεκινήσῃ
ἡ ἔνδοξη ἱστορία τῶν Λόχων Ὁρεινῶν Καταδρομῶν
(ΛΟΚ) καί μετέπειτα Εἰδικῶν Δυνάμεων τῆς χώρας μας.
Ἕνα βιβλίο 470 σελίδων στό ὁποῖο μπορεῖ ὁ κάθε
ἀναγνώστης νά παρακολουθήσῃ τήν πολεμική δρᾶση
τῶν Ἑλλήνων Καταδρομέων ἀπό τό 1942 ἕως 1974.(
Ἐκδόσεις ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, Τηλ.6937937539). 

« ΟΙ  ΖΗΜΙΕΣ ΜΑΣ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ» καί μέ ὑπότιτλο: «Η

λεηλασία της Ελλάδας, τά ἀποτελέσματα μιας ανεύθυ-

νης πολιτικής» τοῦ κ. Σιάτρα Ἰωάννη.  Ὁ τίτλος καί μόνο
μας  τοποθετεῖ στό πνεῦμα τοῦ συγγράμματος.   Ἀλλά
τό σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα μᾶς βεβαιώνει

ὄτι εῖναι ὁ πλέον εἰδικός γιά νά γράψῃ τέτοιο βιβλίο.
Σπούδασε οἰκονομικά στήν Θεσσαλονίκη καί ΗΠΑ,
ἱδρυτής καί ἐκδότης τοῦ χρηματιστηριακοῦ περιοδικοῦ
ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ καθώς καί ἱδρυτής καί Πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου «Έλληνες φορολογούμενοι».   (Τηλ.210
3242032, 6948259545  e- male : i.siatras@gmale.com)

«Οι επιγενόμενοι» τοῦ Ὑποστρατήγου ἐ.ἀ. κ.

Ἀργυρόπουλου Κωνσταντίνου. Ἕνας ὕμνος σέ ὅσους
ἀξκούς πολέμισαν καί ταυτόχρονα ἕνα μνημόσυνο στούς
ἥρωες πεσόντες στήν μαρτυρική Κύπρο κατά τήν
εἰσβολή τοῦ ’74. Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας συμμετεῖχε στά
γεγονότα αὐτά, συμμάθητής τῶν περισσοτέρων (τάξεως
ΣΕ ’68) εἶναι ὁ καταλληρότερος νά τούς παρουσιάσῃ
ἕναν-ἕναν. (Ἐκδόσεις Πελασγός Χαρ. Τρικούπη 14 τηλ.
210 6440021).

«Σούλι-Καταγωγή-Σουλιωτῶν» μέ ὑπότιτλο: (Σου-

λιώτες Ἀγωνιστές τοῦ 1821) τοῦ ἱστορικοῦ, φιλολόγου

καί Δρ τῆς Ἱστορίας κ. Τσίλη Εὐαγγέλου. Μιά ξενάγηση
τοῦ ἀναγνώστη στόν ἱερό τόπο τοῦ Σουλίου. Ὁ χώρος
αὐτός γέννησε πλειάδα ἀγωνιστῶν ἡρώων τοῦ ’21 οἱ
ὁποῖοι ἔδρασαν σέ ὅλη τήν χώρα. (Ἐκδόσεις apiroshora
Ἀθήνα τη. 210 5154920, τηλ. συγγραφέα: 210 644055
Γκύζη Κεφαλᾶ 12 Τ.Κ. 114 76).

«Το παλικαράκι  του ήλιου», «Ενα ρυάκι από φως η

πατρίδα μου», «Επί τον τύπων των ήλων» τῆς κ.

Μπεχράκη Παυλίνας. Σύζυγος τοῦ Ταξίαρχου ἐἀ
Μπεχράκη Βλασίου ἡ συγγραφεύς , μᾶς ἔστειλε τά πα-
ραπάνω βιβλία της πού χαρακτηρίζονται ἀπό εὐαι-
σθησία καί πατριωτισμό. Τό πρῶτο, ἕνα ἱστορικό
κοινωνικό ἀφήγημα ἁφορᾶ στήν ταραγμένη 10ετία τοῦ
’40 καί τά ἄλλα δύο, ποιητικές συλλογές.  Τό τελευταίο
ἁφορᾶ στήν πολύπαθη Κύπρο . (τηλ. συγγραφέως :

27410 26854, 6947885865,6981331934) 
«ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Μ.Υ.ΠΑ-

ΤΡΩΝ» τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ ἐ.ἀ.  κ. Τοτονίδη Νικολάου.

Ἕνα λεύκωμα πλέον τῶν 500 σελίδων στό ὁποῖο φαίνε-
ται ἡ ἱστορία τῆς Σ.Μ.Υ ὁπως λειτούργησε στή Πάτρα στό
τέλος τῆς 10ετίας τοῦ 40. Παρελαύνουν ὅλοι οἰ ἐκπαι-
δευτές καί μαθητές τῶν σειρῶν αὐτῶν μέ σχόλια γιά τόν
καθένα καί ἔχει περιληφθεῖ πλήθος ἄλλων πληροφο-
ριῶν γύρω ἀπό ἐκπαίδευση τῆς ἐποχής αὐτῆς. (Ἐκδόσεις
Πελασγός Χαρ. Τρικούπη 14 τηλ. 210 6440021).

«ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Ἀνατολική Ρωμυλία)» τοῦ Ἀντι-

στρατήγου ἐ.ἀ. κ. Δημούδη Θεοδώρου. Μιά ἱστορία
τοῦ χωριοῦ του καί μιά ἀναδρομή στά παιδικά του
χρόνια μέ φόντο τίς μετακινήσεις τῶν ἐλληνικῶν πλη-
θυσμῶν ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία πρός τήν μητέρα
Ἑλλάδα στίς ἀρχές τῆς 10ετίας τοῦ ‘20 καί εἰδικά μετά
τήν Μικρασιατική καταστροφή. Ὁ συνάδελφος στη-
ριγμένος σέ μιά πλούσια βιβλιογραφία μᾶς παρουσιάζει
καταστάσεις καί γεγονότα πού δέν διδαχθήκαμε ποτέ
στά σχολεία. (Ἐκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ.τηλ. 21ο 3604793, τηλ.
συγγραφέα: 210 6824799, κιν. 6974326338).

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» τοῦ Ταξίαρχου (ΥΙ) ἐ.ἀ.

κ. Δημόπουλου Θεοφάνη. Πρόκειται γιά μιά ἐκδοση τῶν
χειρογράφων τοῦ ἡμερολογίου πού τηροῦσε ὁ πατέρας
του Παναγιώτης ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τήν πατρίδα ἀπό
τό 1917 ἕως τό 1958. Μέσα ἀπό αὐτό ζεῖ ὁ ἀναγνώστης
τήν πολύπαθη ἱστορία τῆς πατρίδος μας ἀπό τίς ἀρχές
τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα μέχρι τήν 10ετία τοῦ ‘50. Ἔλαβε
μέρος σέ ὄλες τίς ἐπιχειρήσεις καί τελικά κατετάγει στήν
Ἀστυνομία. Ὁ συνάδελφος χαρίζει τό πόνημα αὐτό σέ
ὅποιον μελετητή ἐνδιαφέρεται νά ἀντλήσῃ ἱστορικές
πληροφορίες τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. (τηλ.  6944542749)   

Φίλτατε φίλε Κώστα,
Τα χρόνια που μας έδωσε ο Θεός

δεν είναι και λίγα για να παραπονιόμα-
στε.

Μα σαν η ψυχή μας νοιώθει νέα και ο κόσμος γύρω μας,
τα παιδιά και τα εγγόνια, μας δίνουν χαρές, γίνονται ευ-
πρόσδεκτες οι παρατάσεις ζωής που παίρνουμε από το
μεγαλοδύναμο, όταν μας τις προσφέρει.

Στον αντίποδα στέκεται ο χάρος που, στο χρόνο που τε-
λειώνει, προκάλεσε πολλές λαβωματιές στην τάξη μας.
Και κατά πως τραγουδούν οι Κρητικοί στις μαντινάδες τους.
«Στου χάρου τις λαβωματιές φάρμακα δεν χωρούνε»

Αγαπητέ Κώστα
Ο φίλος ο Θύμιος που για χρόνια κρατάει το παρουσιο-

λόγιο και απουσιολόγιο των συμμαθητών μας με παρεκά-
λεσε να σε αποχαιρετήσω και να σου εκφράσω την
εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων των συμμα-
θητών.

Προβληματίστηκα αν έπρεπε σε θρήνους να αναλυθώ,
για ένα φίλο που φεύγει, ή να σε αποχαιρετήσω σαν τον
Ολυμπιονίκη Διαγόρα που έφυγε από τη ζωή με την ικανο-
ποίηση της προσφοράς και της διαδοχής που αφήνει.

Στο δεύτερο κατέληξα.
Δεν πρέπουν κλάματα στα παλληκάρια.
Είχες το προνόμιο, σε χρόνια δίσεκτα για την πατρίδα

μας, να πολεμάς για τη σωτηρία της, ως εθελοντής Λο-
χίας, από τις γραμμές του 573 Τ.Π., στην περιοχή του Γράμ-
μου. Σκληροτράχηλος Αρκάς καθώς ήσουν και
δοκιμασμένος μέσα σε πολυμελή οικογένεια, με γονείς και
οκτώ παιδιά, ξέφυγες του χάρου τις τρικλοποδιές στου
Γράμμου τις βουνοκορφές.

Έδωκες εξετάσεις από το 573 Τ.Π. που υπηρετούσες και
πέτυχες στις εισαγωγικές της Στρ. Σχολής Ευελπίδων,
όπου ήλθες και ανταμωθήκαμε τον Μάρτιο του 1949.

Βρεθήκαμε στην ίδια Διμοιρία και το ίδιο Εκπαιδευτικό
Τμήμα. Σε θυμάμαι καλόκαρδο και καλοσυνάτο με ένα
αμυδρό χαμόγελο σ’ένα πρόσωπο που ποτέ δεν έχανε τη
σοβαρότητά του.

Σε θυμάμαι στα υψώματα Σταμάτας με το φόρτο μάχης,
να πορεύεσαι αγόγγυστα, όταν ο καύσωνας του Ιουλίου
και η δίψα στην οποία δοκίμαζαν τις αντοχές μας οι οργα-
νωτές της ασκήσεως, έκαναν μερικούς από τους συμμα-
θητές μας να βλαστημούν την ώρα που απεφάσισαν να
γίνουν αξιωματικοί.

Εσύ τότε με το αφοπλιστικό σου χαμόγελο καλούσες
τους συμμαθητές να κάμουν τα τελευταία βήματα, λέγον-
τας:  «Άιντε και φθάνουμε παιδιά».

Μαζί γευτήκαμε τη χαρά της ονομασίας μας σε ανθυπο-
λοχαγούς του πεζικού για να πάρουμε το δρόμο για τη
Σχολή Πεζικού και τις Μονάδες.

Για δέκα χρόνια, στο Πεζικό και στις καταδρομές γυρό-

φερνες φαράγγια και καταράχια και μετρούσες σε βήματα
τα χιλιόμετρα των συνόρων μας.

Το 1960 αναζητώντας υπήνεμο λιμάνι βρέθηκες στην
αγκαλιά της αγαπημένης σου Κωστούλας με την οποία
συμπορεύτηκες τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Τα δύ-
σκολα που απόμεναν και τα λιγοστά εύκολα τα περάσατε
μαζί.

Αποκτήσατε την αγαπημένη σας κόρη Τάνια και τον επί-
σης αγαπημένο γαμπρό σας Γιώργο κι απ’αυτούς τα δύο
εγγόνια τον Νικόλα και τη Νάντια που σας έκαμαν περή-
φανους και ευτυχισμένους.

Να γιατί σε αποχαιρετώ φίλε Κώστα ως τον Ολυμπιονίκη
– Διαγόρα που έφυγε ευτυχής όταν είδε τα παιδιά του
Ολυμπιονίκες.

Από μέρους όλων των συμμαθητών μας, τους οποίους
τιμούσες και σε τιμούσαν σε προπέμπω στο αιώνιο ταξίδι,
με εγκάρδιες ευχές.

Προσευχόμεθα να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή σου και
να σε δεχθή στον παράδεισό του.

Στην αγαπημένη σου σύζυγο, στα παιδιά και τα εγγόνια
σου, στ’αδέλφια και τα ανήψια σου ευχόμεθα την εξ
ύψους παρηγορίαν και τη συντροφιά του γλυκού χαμόγε-
λου που ήξερες να σκορπάς.

Στο μικρό χωριό σου, την Πλατάνα Κυνουρίας, στον νε-
οκόρο της εκκλησιάς, στέλνουμε την παράκληση να
ανάψη ένα κερί κι ένα καντήλι, σαν ύστατο χαιρετισμό εν-
θύμησης και αγάπης στη γενέτειρά σου.

Αιωνία σου η μνήμη φίλε Κώστα.

Αποχαιρετισμός στον Ταξίαρχο ε.α. Κώστα Σπυράκη

Γράφει ο συμμαθητής του

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ
Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Την 6 Φεβρουαρίου, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00, σε Γενι-
κή Συνέλευση στην ΛΑΕΔ, η Τάξη συνέρχεται και:

1. Γνωστοποιεί στα μέλη Ετήσιο Διοικητικό και Οικονομικό
απολογισμό.

2. Αναδεικνύει νέο Δ.Σ.
3. Κόβει την πίτα για το 2014.

Μνημόσυνο Ταξχου ε.α. 
Κων. Κοτίνη

Θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο
και ώρα 10.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, πίσω από την
ΛΑΕΔ.

Η οικογένεια, αμέσως μετά την τελετή, θα δεχθεί συλλυ-
πητηρίους ευχάς στην ΛΑΕΔ.

Θα είμαστε όλοι εκεί, να προσευχηθούμε, για τον αείμνη-
στο συμμαθητή μας.

Προσφορά στο 
«Χαμόγελο του Παιδιού»

Προσφέραμε 170 πλούσια γεύματα στο «Χαμόγελο του
Παιδιού», στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της Τάξης
μας.

Ο Πρόεδρος
Υπτγος ε.α. Β. Ανδρουλιδάκης 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΞΕΩΣ ΣΣΕ 1952- ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Λόγω πληθώρας ύλης και ένεκα προεκλογικής πε-

ριόδου έπρεπε να καλυφθούν όλες οι υποψηφιότητες

των μελών για το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ, προκειμένου τα

μέλη μας να ενημερωθούν και να επιλέξουν τους

κατά την κρίση τους καταλληλότερους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ για μια ακόμη φορά ότι η καθολική

συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές είναι το ζητούμενο

Σημ.: Δραστηριότητες παραρτημάτων, αγγελίες,

άρθρα και ανακοινώσεις Τάξεων θα δημοσιευθούν

στο φύλλο Φεβ. 14

ΕΑΑΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

Πανελλήνιος Συνδ. Αποστ. Αξκων ΠΖ
Τό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού
(ΠΣΑΠ), προσκαλεί τα μέλη του στην τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβ. 2014 και ώρα 10:00 (η οποία θεωρείται

επαναληπτική της 2ας Φεβ.) στην αίθουσα συνεδρίων της  ΛΑΕΔ (Ρηγίλλης 1).

Ο Πρόεδρο Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Μπολώσης Δημήτριος Χατσίκας

Υπτγος ε.α. Ταξχος ε.α.   

Αθήνα,  15 Ιαν  2014

Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά πλήττεται
το κύρος των Ένοπλων Δυνάμεων και αμφι-
σβητείται η εντιμότητα και το ήθος των στε-
λεχών του, με πρόφαση την υπόθεση των
παρανόμων  χρηματοδοτήσεων (Μίζες)..

Είναι γνωστό ότι οι Στρατιωτικοί, στο πλαίσιο
των καθηκόντων τους, διαχειρίζονται χρήματα
και υλικά αξίας χιλιάδων και ενίοτε πολλών
εκατομμυρίων Ευρώ. Όταν όμως διαπιστώνεται
έλλειμμα, τότε εφαρμόζεται αμέσως το « Που
εγεννήθης; Που κατοικείς;..» και ανάλογα των
ευθυνών, Διοικητικών ή Ποινικών, επιβάλλονται
αντίστοιχα πειθαρχικές ποινές ή οδηγούνται
στα Στρατοδικεία, των οποίων  οι αποφάσεις
είναι αυστηρότερες από εκείνες των πολιτικών
δικαστηρίων. Όμως με τις Διοικητικές κυρώσεις
στιγματίζονται ενώ με τις αποφάσεις του Στρα-
τοδικείου συνήθως εφαρμόζεται ο Νόμος
«περί Καταστάσεως Αξιωματικών» με  δυσά-
ρεστες συνέπειες (αποστρατεία–απόταξη κλπ).

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξετασθεί
ποιοί είναι οι στρατιωτικοί που ενεπλάκησαν
στις λεγόμενες «Μίζες», ποιός Φορέας  Προ-
μηθειών ήταν αυτός που δημιούργησε τις
«Μίζες» και  κυρίως ποιος ενέκρινε αυτές τις
Προμήθειες. 

Η αλήθεια είναι ότι, η εισβολή πολιτικοποι-
ημένων ιδιωτών  στις υπηρεσίες του  ΥΕΘΑ,
επέτρεψε και τη μεταφορά των «κακών  συ-
νηθειών» της κοινωνίας μας, στο Υπουργείο.
Βασική εστία του νοσηρού φαινομένου υπήρξε
η τότε ΓΔΕ (Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών
(ΓΔΕ) και τώρα ΓΔΑΕΕ, τα οποία διοικούσαν
διορισμένα πολιτικά πρόσωπα. 

Όμως οι αντιδράσεις στελεχών των Ε.Δ.,
σε κάθε είδους αυθαιρεσίες, οικονομικές ή
Διοικητικές, των πολιτικοποιημένων προϊστα-
μένων, πολιτικών ή στρατιωτικών, πληρώνονται
με  κυρώσεις (μεταθέσεις, δυσμενής αξιολό-
γηση, αποστρατεία και  κάθε είδους διώξεις).

Μετά από αυτά, μη λιθοβολείται άδικα τις
Ένοπλες Δυνάμεις, διότι τα στελέχη τους,
την ώρα που δυσφημίζονται, αυτά ζουν σε

άλλο κόσμο! Στον κόσμο της τιμής και του κα-
θήκοντος υπερασπιζόμενοι, με κίνδυνο ης
ζωής τους, την Εθνική Ανεξαρτησία και την
ακεραιότητα της Χώρας. Μακριά από τις εστίες
τους με τεράστιες ευθύνες, κάτω από δύσκο-
λες οικονομικές και όχι μόνο, συνθήκες. Αυτή
την τάξη, που δεν απεργεί, δεν καταστρέφει
αλλά προστρέχει πάντα σε κάθε συμφορά
(φυσική ή άλλη), αυτή την τάξη δυστυχώς,
έπληξε, άδικα, η Πολιτεία. 

Λιθοβολήστε, αφού πρώτα ερευνήσετε, δι-
κάσετε, καταδικάσετε και φυλακίσετε, αυτούς
που έφεραν τη Χώρα σε αυτή την οικονομική
συμφορά, τους «ληστές» της Εθνικής Οικονομίας
και των οικονομικών σκανδάλων. Σεβαστείτε
τα θέματα Εθνικής Ασφαλείας και καταργήστε,
επί τέλους, το Νόμο «Περί Ευθύνης Υπουργών»
και το άρθρο 86 του Συντάγματος «Περί Άρσεως
Ασυλίας των Βουλευτών με Κοινοβουλευτική
πλειοψηφία». Σταματήστε τις συγκαλύψεις,
γιατί οι «Μίζες» υπονομεύουν την ισχύ των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλο κατηγορητήριο
θα έπρεπε να απαγγελθεί, το αδίκημα «της
Εσχάτης Προδοσίας» .

Αναμένουμε, αφού εθίγησαν θέματα Εθνικής
Άμυνας, να εκδηλωθούν οι επιβαλλόμενες
ευαισθησίες των Ταγών της Πολιτείας, προ-
κειμένου να λάμψει η αλήθεια και να αφεθούν,
ανεπηρέαστες, οι Ένοπλες Δυνάμεις να επι-
τελέσουν, το έργο τους για το οποίο έχουν
ταχθεί ως εγγυητές, της Ασφάλειας της Χώρας,
του Συντάγματος και του Δημοκρατικού μας
Πολιτεύματος.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος, καταδικάζει την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή εμπλοκή
στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων σε παρά-
νομες  χρηματοδοτήσεις και απαιτεί την πλήρη
εξακρίβωση της ενοχής των επιόρκων μελών
της ιεραρχίας του ΥΕΘΑ και την αυστηρή εφαρ-
μογή των Νόμων στην οποία βασίζει ο Ελλη-
νικός λαός την Ασφάλειά του και την ύπαρξή
του.

Για το ΔΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΜΙΖΕΣ) KAI ΤΟ ΥΕΘΑ

δραστηριότητες23ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 EΘNIKH HXΩ

Το Πυροσβεστικό Σώμα τί-
μησε τον Δ/ντη της Θρη-

σκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ. ΑΣ. Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριο Κιούλο για την ποιμαντική του προ-
σφορά.

Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε
στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με
την παρουσία του νέου Αρχηγού κ. Βασιλείου
Παπαγεωργίου, ολόκληρης της ηγεσίας και
των Διοικητών όλων των Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών Αττικής τιμήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Νε-
κτάριος Κιούλος, ιεροκήρυκας των Σωμάτων
Ασφαλείας και Δ/ντης της Θρησκευτικής Υπη-
ρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. για την πνευματική του προ-
σφορά προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το ανώτατο μετάλλιο τιμής πρόσφερε ο εκ-
πρόσωπος του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
και Προστασίας του Πολίτη Γενικός Γραμματέ-
ας κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης.

Όπως ανεφέρθη ο π. Νεκτάριος εξυπηρετεί

πνευματικά πανελληνίως και τους χιλιάδες
αξιωματικούς και πυροσβέστες του Πυροσβε-
στικού Σώματος συμμετέχοντας στις διάφο-
ρες εκδηλώσεις αλλά ενισχύοντας πνευματι-
κά ολόκληρο το προσωπικό δίνοντας την μαρ-
τυρία της Ορθοδοξίας και της εκκλησίας στην
ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα.

Ο Π. Νεκτάριος αφού ευχαρίστησε τον Αρ-
χηγό αλλά και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
για την τιμή που του έγινε, δήλωσε ότι η πρά-
ξη αυτή τιμά και την εκκλησία μας που στις δύ-
σκολες αυτές ημέρες συμπαρίσταται στις
πνευματικές ανάγκες του λαού.

Το γεγονός αποδεικνύει για μια ακόμη φορά
την μεγάλη αξία της πνευματικής συμπαρα-
στάσεως του λαού, την ανάγκη οργανώσεως
του ποιμαντικού αυτού έργου της εκκλησίας
στους διάφορους κοινωνικούς φορείς και τον
χαρακτηρίζει κληρικό με εκκλησιαστικό φρό-
νημα και μεγάλη δραστηριότητα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμί-

ου - Ραφήνας προσκαλεί τα μέλη του στην από το Κατα-
στατικό προβλεπόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση, που θα πραγματοποιηθεί την 12 Μαρτίου 2014, ημέ-
ρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στην Αίθουσα της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Χαρ. Τρικούπη 18α,

Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δ.Σ., ενημέρωση για

τις μέχρι την ημέρα αυτή εξελίξεις στο θέμα της ΖΑΑ και
Προγραμματισμός ενεργειών για τη νέα περίοδο.

2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός για
το 2014.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του
Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4. Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από μέλη του
Συλλόγου και ανταλλαγή απόψεων για παραπέρα ενέρ-
γειες».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ανδρέας Ε. Αποστολόπουλος Γεώργιος Κωστάκης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Υποστράτηγος ε.α.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Η, υπό του Καταστατικού του Συνδέσμου, προβλεπόμενη ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγμα-

τοποιηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Κέντρου Παπάγου (ΠΟΚΕΠΑ), οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 1 (300 μέτρα από τη στάση ΜΕΤΡΟ
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ ή 2η Στάση Λεωφορείου 408 - ΠΑΠΑΓΟΥ, μετά από το ΜΕΤΡΟ.

Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων, θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων των Παραρτημάτων.

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2014. Ο Πρόεδρος
της Γ.Σ. συμπληρώνει τον Πίνακα υποψηφίων εκ των παρευρισκομένων μελών της Γ.Σ., που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν.

Συνάδελφοι, βιώνουμε την χειρότερη οικονομική κατάσταση ως χώρα, από το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι κακοί και αδέξιοι χειρισμοί της οικονομίας μας από τους ταγούς της Πολιτείας μας έφεραν
στην δεινή αυτή κατάσταση και μας έθεσαν υπό την κατοχή των κυρίαρχων δανειστών μας, την
Τρόικα.

Καλούνται οι Απόστρατοι του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Αστυνομίας,
του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού, και οι ορφανικές οικογένειες των Στρατιωτικών, όπως προ-
σέλθουν στην Συνέλευση που είναι καθοριστική, για να δώσουμε το στίγμα μας για τα εθνικά μας
θέματα και για την κακή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Σταφυλάς Φώτιος Ακριώτης Κων/νος
Ταξίαρχος ε.α. Ταξίαρχος ε.α.

• ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ.
ΣΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο υπ’ αριθμ. 559 φύλλο της εφη-
μερίδας της ΕΑΑΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ»

μηνός Σεπτεμβρίου 2013 και στις
σελίδες 4 και 5, περιλαμβάνονται
προτάσεις της ΕΑΑΣ για την αύξηση
των εσόδων του Μ.Τ.Σ., κατόπιν σχε-
τικού αιτήματος, του Ταμείου, όπως
αναγράφεται, μετά δύο παραρτημάτων αφο-
ρόντων, του πρώτου την αύξηση των εσόδων
και δεύτερου την κατανομή των μερισμάτων.

Δια την αύξηση των πόρων, ως περιλαμβά-
νονται εις το παράρτημα, ουδείς θα έχει αν-
τίρρηση, αντίθετα θα συμφωνούσαμε ότι θα
πρέπει να συνεχίσουμε τις διαρκείς συλλογικές
προσπάθειές μας για την αύξηση και διερεύ-
νησή τους. Αναλογικότητα όμως, παρά πάσα
προσπάθεια δεν είναι δυνατή, καθ’ όσον οι
δαπάνες του ΥΠΕΘΑ και οι εντεύθεν προκύ-
πτοντες κοινωνικοί πόροι είναι πολλαπλάσιες
των του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη.

Δια τις προτάσεις του παραρτήματος Β’ που
αφορούν προτάσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ δια την
κατανομή των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ., έχουμε
να παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Τα Υπουργεία δεν αποτελούν φέουδα
των υπαγομένων εις αυτά, αλλά συνεστήθησαν
δια την εξυηρέτηση του Ελληνικού Λαού.

β. Τα λειτουργικά έξοδα των Υπουργείων
δεν καταβάλλονται εκ μέρους των υπαγομένων
εις αυτά αλλά εκ μέρους του φορολογουμένου
λαού.

γ. Οι κοινωνικοί πόροι υπέρ των διαφόρων
ταμείων είναι χρήματα των φορολογουμένων
και όχι συγκεκριμένων ατόμων.

δ. Οι κοινωνικοί πόροι του ΥΠΕΘΑ και του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας

του Πολίτη ανήκουν σε όλους τους με-
τοχομερισματούχους του Μ.Τ.Σ. και όχι
αναλόγως προελεύσεως.

ε. Στη νομοθεσία του Μ.Τ.Σ. δεν
υπάρχει διάκριση που να αναφέρεται

σε αναλογική κατανομή των κοινωνικών
πόρων. Οι μετοχομερισματούχοι αντιμε-

τωπίζονται ισότιμα.
στ. Οι ατομικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Σ. είναι

ανάλογες με το βαθμό τις αποδοχές ενός
εκάστου των μετοχομερισματούχων.

ζ. Η προτεινόμενη αναλογική εφαρμογή,
πρωτοτυπία, των συναδέλφων μελών της
ΕΑΑΣ του Μ.Τ.Σ. σημαίνει υφαρπαγή, λεηλασία
των μερισμάτων των μερισματούχων των
προερχομένων εκ της Χωρ/κής νυν Ελληνικής
Αστυνομίας υπέρ των συναδέλφων του στρα-
τού, δηλαδή στη λογική «να ζήσουμε εμείς
και ας πεθάνουν οι άλλοι». Αυτό δεν εόιναι
συναδελφική αλληλεγγύη.

η. Δια την προτεινόμενη απόδοση πόρων
από τα Επικουρικά Ταμεία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Χωρ/κής στο Μ.Τ.Σ. κατά την πρώτη
πενταετία 100% και εν συνεχεία αναλογικά
δεν βλέπουμε παρόμοια πρόταση και για πό-
ρους προερχόμενους στο ΕΚΟΕΜΣ.

θ. Η πρόταση του Προέδρου και του Δ.Σ.
της ΕΑΑΣ δεικνύει ότι δεν αντιμετωπίζει όλα
τα μέλη ισότιμα, αλλά τα διακρίνει εις πατρι-
κίους και πληβείους, αναλόγως προελεύσε-
ως.

Επομένως η πρόταση είναι όχι μόνο παρά-
λογος αλλά παράνομος, τυχόν δε αποδοχή
της υπό το Μ.Τ.Σ. θα οδηγήσει σε δικαστικές
περιπέτειες.

Για το Δ.Σ./Πρόεδρος
Θεόφ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Υπτγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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1η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών
Τεχνών Αποστράτων Αξκών

Επειδή στο προηγούμενο φύλλο λόγω χώρου δεν προβάλαμε έργα εικαστικής τέχνης όλων των Συναδέλφων, οι

οποίοι συμμετείχαν στην 1η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών της Ενώσεως Αποστράτων, το πράττουμε τώρα.
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