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ΧΙΟΣ 30 & 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Β’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
•
•

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΜΑΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ: ΣΤ. ΡΟΥΣΣΟΣ,
Γ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ
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1. Γενικότερου Ενδιαφέροντος
I.
II.

Υπογεννητικότητα
(Καψωμενάκης)
Κωδικοποίηση της εισηγήσεως του Προέδρου της ΣΕΑΝ Ροδόπης
(Τσέτλακας)

III.

Εθελοντισμός – 2004 έκτακτες ανάγκες
(Καμίτσης – Ασλανίδης)

IV.

Internet και ΣΕΑΝ - Προμήθεια Η/Υ
(Λαδόπουλος)

V.

Οργάνωση Εφεδρικού Κινήματος στα Νατοϊκά Πρότυπα
(Ασλανίδης)

VΙ.

Νοσοκομειακή περίθαλψη Εφέδρων Αξ/κών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία
(Φρυδάκης)
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ΘΕΜΑ: Υπογεννητικότητα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καψωμενάκης

Η υπογεννητικότητα αποτελεί το υπ' αριθμ 1 εθνικό πρόβλημα γιατί έχει άμεση
σχέση με τη φυσική μας επιβίωση ή την εξαφάνισή μας ως Έθνος (Δε νοείται ύπαρξη
Έθνους ή Κράτους χωρίς πληθυσμό).
Αυτά δεν είναι κινδυνολογία αλλά υπεύθυνες διαπιστώσεις της Βουλής
(Διακομματικό Πόρισμα Φεβρουαρίου 1993) της Ακαδημίας Αθηνών και Ειδικών
Επιστημόνων Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων με πιο πρόσφατη τη διαπίστωση του
Σουηδικού Ινστιτούτου Δημογραφίας που προβλέπει ότι το 2002 θα έχουν απομείνει
μόνο 2.000.000 Έλληνες!
Ο πληθυσμός μας όχι μόνο δεν αυξάνεται αλλά ούτε καν διατηρείται. Αντίθετα,
μειώνεται συνεχώς και γηράσκει. Για να διατηρείται και μόνο απαιτείται "δείκτης
γεννητικότητας" τουλάχιστον στο 1,2 παιδιά (ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας).
Όμως ο δείκτης ουσιαστικά έπεσε κάτω του 1 (0,90) που σημαίνει ότι σε κάθε
γυναίκα δεν αντιστοιχεί ούτε ένα (πλήρως) παιδί. Δηλαδή κάθε 20 άνθρωποι (τα 10
ζεύγη γονέων) αντικαθίστανται μόνο από 9 παιδιά - έλλειμμα 12 άτομα.
Αντίθετα οι Τούρκοι καλπάζουν δημογραφικά.
Το 1930

οι Έλληνες 6½ εκατομμύρια
οι Τούρκοι 13,200 εκατομμύρια

Το 1960

οι Έλληνες 8.400.000
οι Τούρκοι 31.200.000

Το 1991

οι Έλληνες 10.200.000
οι Τούρκοι 60.000.000

} αναλογία 1/2
} αναλογία 1/4
} αναλογία 1/6

Η απογραφή του 2001 στην πραγματικότητα έδειξε μείωση των Ελλήνων κατά 3%. Η
επίσημη αναφορά για μικρή αύξηση οφείλεται σε συνυπολογισμό και 1,5 εκατομ.
μεταναστών και διπλή απογραφή Ελλήνων στους τόπους κατοικίας και καταγωγής.
Ο πληθυσμός μας μειώνεται και γερνάει. Οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις. Το
18% των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών (σε λίγα χρόνια θα φθάσουν το 35%). Ο
παιδικό μας πληθυσμός (μέχρι 14 ετών) είναι μόνο το 15% ενώ στην Τουρκία φθάνει
το 40% και γεννιόνται 1.000.000 ετησίως. Ο Οζάλ είχε πει: "Δε χρειάζεται πόλεμος
με την Ελλάδα γιατί τα προβλήματά μας θα τα λύσουν οι δημογραφικές εξελίξεις των
2 Λαών".
Επιπτώσεις της υπογεννητικότητας στην Εθνική μας Άμυνα είναι τρομακτικές. Σε
κάθε ΕΣΣΟ καλούνται όλο και λιγότεροι στρατεύσιμοι. Γι’ αυτό καλούνται
μισθοφόροι αλλά και από αυτούς (λόγω της υπογεννητικότητας) δεν εμφανίζονται
όσοι ζητούνται.
Εισηγήσεις
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Δεν αποκλείεται λοιπόν σύντομα να ζητούνται ως μισθοφόροι και αλλοδαποί! Αλλά
τα όπλα όταν τα χειρίζονται αλλοδαποί ίσως να είναι επικίνδυνα.
Προ μερικών ετών οι στρατεύσιμοι έφθαναν τις 200.000, ενώ σήμερα φθάνουν τις 8085000 και σε λίγα χρόνια θα περιοριστούν στις 50-55000.
Λόγω της υπογεννητικότητας θα απαιτούνται όλο και μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες
για αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων. (αλλά ο Θουκυδίδης λέει στον
“Επιτάφιο” « Άνδρες πόλεις και ου τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί » πόσο θα είναι
αποτελεσματικά τα όπλα, αν δεν υπάρχουν χέρια ανδρών για να τα χειρίζονται;
(το 1821 και το 1940 είχαν αίσιο τέλος γιατί υπήρχαν πολλοί στρατιώτες λόγω
πολυτεκνίας τις εποχές εκείνες).
Αν δεν ανακοπεί και δεν αναστραφεί η δημογραφική μας κατρακύλα, η Ελλάς θα
καταντήσει χώρα γερόντων και συνταξιούχων, πριν να σβήσει εντελώς και αφού η
Τουρκία (αλλά και η Αλβανία) που θα καλπάζουν πληθυσμιακά, με το χιτλερικό
δόγμα περί «ζωτικού χώρου» θα ζητούν Ελληνικά εδάφη.
Η « Ελευθεροτυπία » της 31/3/1992 είχε δημοσιεύσει το « Χάρτη της Τουρκίας του
21ου αιώνα » όπου εκτός εδαφών άλλων γειτονικών της κρατών περιλαμβάνεται και η
υπόλοιπη Κύπρος, η Δ. Θράκη, η Μακεδονία και μέρος της Ηπείρου.
Μη ξεχνούμε ότι και η Αλβανία ζητάει τσαμουριά και όχι μόνο..
« Γεννάτε λοιπόν, γιατί χανόμαστε!»
Γενικές σκέψεις για να σταματήσει η δημογραφική κατάρρευση.
Α Να πάψει ο στρουθοκαμηλισμός μας.
Β Να αποβάλλουμε το « σύνδρομο του Αρχία » δηλαδή την υποτίμηση του κινδύνου
και την αναβλητικότητα. ΟΧΙ λοιπόν στο « ες αύριον τα σπουδαία » ώστε αντίθετα
με τον Αρχία (που δεν είχε αύριο) να επιβιώσει ο Ελληνισμός.
Η κατάσταση δεν είναι κρυολόγημα για να αντιμετωπίζεται μα σταγόνες και
ασπιρίνες. Είναι καλπάζουσα φυματίωση που αν δεν αντιμετωπισθεί με
αποτελεσματικά «φάρμακα» ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ μπορεί να επιφέρει ακόμη και την
εξαφάνιση του Ελληνισμού.
Ο Ιστορικός Πολύβιος εξηγώντας την κατάρρευση της αρχαίας Ελλάδας, την
αποδίδει στην ολιγανθρωπία.
Μπροστά σ’ αυτή τη ζοφερή προοπτική, Πολιτεία, Κοινωνία, Ακαδημία, Πνευματικά
Ιδρύματα, ΟΤΑ Οργανισμοί, Τράπεζες, ΟΛΟΙ ας ξυπνήσουμε από το λήθαργο και ας
συστρατευθούμε σ’ ένα Πανεθνικό Αγώνα για να εξουδετερώσουμε το δημογραφικό
κατήφορο, ώστε ο Ελληνισμό να επιβιώνει αιώνια!
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ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση της εισηγήσεως του Προέδρου της ΣΕΑΝ
Ροδόπης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κων/νος Τσέτλακας

α) Οι έφεδροι Αξιωματικοί συνθέτουν τον κορμό της ζωντανής δύναμης και
παρουσίας του κράτους μας.
β) Έχουμε αποπροσανατολιστεί ως κοινωνικό σύνολο από τους στόχους Οικογένεια,
Ελληνική Πατρίδα, Στρατός, Έφεδρος Αξιωματικός σε καιρό πολέμου και σε καιρό
ειρήνης.
γ) Ανθελληνική ατμόσφαιρα από τους όμορους λαούς που επιβουλεύονται τη χώρα
μας Τούρκοι - Βούλγαροι - Σκοπιανοί - Αλβανοί κλπ!!!
δ) Η Θράκη κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να αλλοιωθεί από την οργανωμένη
Τουρκική προπαγάνδα.
ε) Να αξιωθεί ο τίτλος του Εφέδρου Αξιωματικού και να διαδραματίσει το ρόλο που
του αξίζει!!! και τούτο θα επιτευχθεί με τη συνεχή αλληλοενημέρωση με επικεφαλής
τη Διοίκησή μας την ΑΠΟΕΑ.
στ) Έκδοση ψηφίσματος για απομάκρυνση των στρατευμάτων κατοχής του Αττίλα
και την Επάνοδο των 200 χιλ. προσφύγων στα κατεχόμενα.
ζ) Να συνταχθούμε με το δόγμα Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος.
η) Να γίνει το επόμενο συνέδριο στην Κομοτηνή για να ενισχυθεί το εφεδρικό κίνημα
των Εφέδρων Αξιωματικών με εναλλάξ συνέδρια στις έδρες των Περιφερειών.
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ΘΕΜΑ: Εθελοντισμός – 2004 έκτακτες ανάγκες
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ασλανίδης

•

Να προσφέρουν οι Εφεδροι Αξιωματικοί αμισθί εθελοντική εργασία στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με μόνη δέσμευση από το κράτος, να καλυφθούν
τα έξοδα μετακινήσεως – διαμονής του εθελοντή και της συζύγου του, ως και των
τέκνων του κάτω των 18 ετών. Εάν τα τέκνα είναι άνω των 18 ετών, να
εγγράφονται και αυτά ως εθελοντές.

•

Για το διάστημα ενός μηνός να προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Αμύνης και να κατέβουν στην Αθήνα με τα ίδια κίνητρα.

•

Να εξετασθεί το θέμα από όλους τους ΣΕΑΝ οι οποίοι και θα υποβάλουν σε έξι
μήνες τις προτάσεις τους.

Από μέρους των Κυπρίων Εφέδρων Αξιωματικών προτάθηκε η συνεργασία της
ΑΠΟΕΑ Κύπρου και ΑΠΟΕΑ Ελλάδος για τον εθελοντισμό σην Ολυμπιάδα του
2004.

Εισηγήσεις
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ΘΕΜΑ: Internet και ΣΕΑΝ - Προμήθεια Η/Υ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εφ Ανθλγος (ΥΠ-Ο) Θρασύβουλος Ν. Λαδόπουλος Πρόεδρος
Υποεπιτροπής Νεαρών Εφέδρων Αξιωματικών CIOR (YROW
SubCom)
Internet και ΣΕΑΝ
•

Αξιοποίηση της σύγχρονης της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) με
ταυτόχρονη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει
προκειμένου να καταστεί εμφανής στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον η
παρουσία του κινήματος των Εφέδρων Αξιωματικών (δημιουργία
δικτυακού χώρου και ιστοσελίδων).

•

Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τηλεπικοινωνιακής και οργανωτικής επί θεμάτων γραφείου και γραμματείας - υποδομής των ΣΕΑΝ με την
άμεση υιοθέτηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (κατάργηση
χρονοβόρων διαδικασιών επεξεργασίας εντύπων και εκμετάλλευση των
νέων - φθηνών - τηλεπικοινωνιακών δεδομένων).

•

Σημαντική μείωση δαπανών που αφορούν σε δραστηριότητες / ενέργειες
που απαιτούν την διανομή πληροφορίας μέσω των υφιστάμενων συμβατικών - μεθόδων, όπως ταχυδρομείο, fax, courier κ.λ.π. (υιοθέτηση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

•

Συμμετοχή με αμεσότητα και ταχύτητα στην δημιουργία πρωτογενούς
πληροφόρησης (έγκυρης και τεκμηριωμένης) μέσα από την αξιοποίηση
του δικτυακού ιστού (ανταλλαγή απόψεων σε άμεσο χρονικό διάστημα
και έγκαιρη διανομή πληροφορίας).

•

Ανάκτηση πληροφορίας και δυνατότητα αξιοποίησης / εκμετάλλευσης της
σχετικά με την υφιστάμενη δομή / οργάνωση των υπολοίπων συμμαχικών
Συνδέσμων / Ομοσπονδιών.

Προμήθεια Η/Υ
•

Έρευνα αγοράς και επιλογή της συμφερότερης προσφοράς. Απαραίτητη
προϋπόθεση η εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης με το μικρότερο δυνατό
κόστος.

•

Εκπαίδευση στελεχών στην χρήση των Η/Υ.

•

Αξιοποίηση μελών με γνώση στην χρήση και λειτουργία Η/Υ.

•

Δυνατότητα δημιουργίας Υπολογιστικού Δικτύου Εφέδρων Αξιωματικών.
Με τον τρόπο αυτό το κίνημα των Εφέδρων Αξιωματικών αποκτά και την
σύγχρονη ψηφιακή υπόσταση που την στιγμή αυτή βρίσκεται σε
πρωταρχικό στάδιο.

Εισηγήσεις
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ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εφεδρικού Κινήματος στα Νατοϊκά Πρότυπα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εφ Ανσχος (Ι) Γεώργιος Ασλανίδης
Γενικός Γραμματέας ΑΠΟΕΑ.

•

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
•
Σύσταση Επιτροπής η οποία θα αναλάβει να συλλέξει σχετικά με την
υφιστάμενη οργάνωση των συμμαχικών Συνδέσμων / Ομοσπονδιών.
Ως μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:
• Μαντούδης Παύλος
• Καλογεράκης Παύλος
• Λαδόπουλος Θρασύβουλος
• Γιαννόπουλος Χαράλαμπος
•
Αξιολόγηση των συλλεχθέντων πληροφοριών.
•
Σύνταξη πορίσματος αξιολόγησης.
•
Προσαρμογή στα ισχύοντα κατά την Ελληνική νομοθεσία αλλά και
κατά την Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.
•
Υποβολή στα αρμόδια όργανα (τηρουμένης της οργανωτικής
ιεραρχίας) για περαιτέρω ενέργειες.

Εισηγήσεις
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ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακή περίθαλψη Εφέδρων Αξ/κών σε Στρατιωτικά
Νοσοκομεία
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Φρυδάκης
Επίτιμος Πρόεδρος (ΣΕΑΝ ΛΕΣΒΟΥ)
Οι Έφεδροι Αξ/κοί ειδικά στα ακριτικά νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές, οι
οποίοι έχουν οικονομική δυσχέρεια και αδυναμία να εισαχθούν στο Νοσοκομείο,
επιβάλλεται να τύχουν προστασίας και να εισάγονται στα κρατικά Νοσοκομεία για
περίθαλψη ή στα ΣΤΕΠ του Στρατού μας.

Εισηγήσεις
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2. Γενικότερου Ενδιαφέροντος
I.
IΙ.

Οργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφ. Αξ/κών στο Στρ/κο Πένταθλο
(Χαράλαμπος Ηλ. Καμίτσης)
Ενημερωτικά στοιχεία για το Διεθνές Στρατιωτικό Πένταθλο της
CIOR/CIOM/ΝΑΤΟ
(Χαράλαμπος Ηλ. Καμίτσης)

Εισηγήσεις
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ΘΕΜΑ: Οργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφ. Αξ/κών στο
Στρ/κο Πένταθλο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Ηλ. Καμίτσης Υπεύθυνος της Επιτροπής Αγώνων
της CIOR

Προσπάθεια καθιέρωσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφ. Αξ/κών στο στρατιωτικό
πένταθλο
Χρ. Κουλάς - ΣΕΑΝ Μορφού Κύπρου
• Να καθιερωθούν αγώνες σκοποβολής ανά ΣΕΑΝ
Βίκτωρ Τσίγγης – ΣΕΑΝ Λεμεσού Κύπρου
• Ερώτημα: Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής της Κύπρου σε αγώνες αθλητικούς
CIOR
• Να καθιερωθούν πανελλήνιοι αγώνες Εφ. Εξ/κών
• Κάθε ΣΕΑΝ να δημιουργήσει αθλητική ομάδα
Καλογεράκης- ΣΕΑΝ Χίου
• Να διευκολύνουν και ενθαρρύνουν οι στρατιωτικές μονάδες τους Εφέδρους στη
σκοποβολή.

Εισηγήσεις
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ΘΕΜΑ: Ενημερωτικά στοιχεία για το Διεθνές Στρατιωτικό Πένταθλο
της CIOR/CIOM/ΝΑΤΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Ηλ. Καμίτσης Υπεύθυνος της Επιτροπής
Αγώνων της CIOR

Η ΑΠΟΕΑ στις τέσσερις δεκαετίες συμμετοχής της στην Διεθνή Οργάνωση της
CIOR - CIOMR του ΝΑΤΟ έχει να επιδείξει αξιολογότατο έργο και αξιοπρεπή
εκπροσώπηση της Χώρας μας στην εν λόγω επιτροπή.
Διοργάνωσε τέσσερα Διεθνή Συνέδρια στην Αθήνα με επιτυχία (1965-1975-19861999 ) ενώ άλλα μέλη Κράτη ή δεν διοργάνωσαν ποτέ ή μία και δύο φορές. Έλαβε
μέρος με ικανοποιητική αντιπροσωπεία μελών της σε όλα τα προσυνέδρια και
συνέδρια και την τελευταία 10ετία με ομάδα επίλεκτων Εφ. Αξ/κών - Αθλητών
μετέχει στην 4η επιτροπή της CIOR - CIOMR. (Επιτροπή Αγώνων - MILCOM)
ανελλιπώς.
Η αθλητική ομάδα της Χώρας μας έχει αποσπάσει δύο φορές το Κύπελλο
Προσπάθειας και Ήθους , η δε βαθμολογία της στα επί μέρους και στο σύνολο των
αγωνισμάτων είναι ικανοποιητική παρά την έλλειψη χώρου, χρόνου και μέσων
προετοιμασίας της.
Αυτήν την περίοδο η Χώρα μας, εκ της ανελλιπούς συμμετοχής της στην Επιτροπή
Αγώνων, διαθέτει ικανοποιητικό αριθμόν Εφ. Αξ/κών εμπείρων στο αντικείμενο του
Στρατιωτικού Πεντάθλου ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του (οργανωτικά προπονητικά και αθλητικά). Για τον λόγο αυτόν είμεθα σήμερα στην ευχάριστη θέση
να προτείνουμε και στην χώρα μας διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος εφ.
Αξ/κών στο Στρατιωτικό Πένταθλο.
Σκοπός του Στρατιωτικού Πεντάθλου.
Η συμμαχία απαιτεί και επιδιώκει τα Εφεδρικά Στελέχη των Κρατών - μελών της
μέχρι την ηλικία των 50 ετών να έχουν Μαχητική Ικανότητα, Φυσική κατάσταση και
Ηγετικά προσόντα για την αποστολή τους.
Πιστεύει ότι τα επί μέρους αγωνίσματα του Στρατιωτικού Πεντάθλου καλλιεργούν,
διατηρούν και συγχρονίζουν τα προσόντα αυτά. Δια της Σκοποβολής την Μαχητική
ικανότητα. Διά της Κολυμβήσεως και του Στίβου εμποδίων την Φυσική κατάσταση
και της Στρατιωτικής πορείας με τα στρατιωτικά επεισόδια και αντικείμενα τα
Ηγετικά προσόντα. Τα ανωτέρω αντικείμενα αναπροσαρμόζονται κατά χρονικά
διαστήματα τεχνικά ώστε να είναι μέσα στον επιδιωκόμενο σκοπό.
Το Εφεδρικό Κίνημα της Χώρας μας δεν πρέπει και δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο σε
μια τέτοια προσπάθεια, θα επιδιώξουμε την διάδοση αυτής της εκπαιδεύσεως σε όλα
τα Εφ, Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας και θα πρωτοπορήσουμε
έναντι των γειτονικών μας Κρατών στην σύγχρονη εκπαίδευση Ηγετικών στελεχών
μικρών μονάδων ή τμημάτων στα πλαίσια της συμμαχίας και μελλοντικά στα υπό
ένταξη ή σύνδεση μέλλων της.
Διαθέτουμε την γνώση, έχουμε την εμπειρία του αντικειμένου, προσφέρονται Εφ.
Αξ/κοί για την υλοποίηση και την εμπέδωση των γνώσεων τους στους Έλληνες Εφ.
Αξ/κούς όλης της Χώρας. Στην καλή διάθεση των συναδέλφων εναπόκειται η
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επιτυχία του εγχειρήματος προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει και οι ενεργές Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας μας να μας παρέξουν τα διατιθέμενά τους μέσα και χώρους π,χ,
όλπα και πυρομαχικά, πεδία βολής, στίβο εμποδίων και κολυμβητήριο, κατάλληλο
και ασφαλή χώρο για την στρατιωτική πορεία και ότι άλλο στρατιωτικό υλικό απαιτεί
η οργάνωση αυτής της εκδηλώσεως.
Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια αυτή θα ενθουσιάσει τους Εφ. Αξ/κούς, ιδίως τους
νέους και η συμμετοχή τους θα είναι ικανοποιητική.
Το κέρδος του Εφεδρικού κινήματος από αυτήν την δραστηριότητα θα είναι τεράστιο
και δεν θα πρέπει να παραμεληθεί.
Παρατίθεται εκλαϊκευμένος ο Διεθνής Κανονισμός του Διεθνούς Στρατιωτικού
Πεντάθλου Εφ. Ας/κών προς γνώση των συναδέλφων με την ελπίδα να κατανοηθεί
και εν ευθέτω χρόνο να υλοποιηθεί σε Πανελλήνια κλίμακα
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