
H
υπ’ αριθ. 2192/2014 απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ αποτελεί ύμνο
για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία
και εν αποστρατεία και συγκεκριμένα στη σε-
λίδα 18 και στην παράγραφο 11, αναφέρει:
“Επειδή, από τις ανωτέρω μνημονευόμενες
διατάξεις συνάγεται ότι η αποστολή των ενό-
πλων δυνάμεων, όπως εξειδικεύεται από
τους εκτελεστικούς του άρθρου 45 του Συν-
τάγματος νόμους, συνίσταται στη διασφάλιση
της εθνικής άμυνας, έννοια στην οποία περι-
λαμβάνεται η διαφύλαξη της εθνικής ανε-
ξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακε-
ραιότητας της χώρας, η προστασία των Ελ-
λήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων
και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών
συμφερόντων, σκοπών, δηλαδή, που, ως εκ της
φύσεώς τους, συνάπτονται άμεσα με την ίδια
την κρατική υπόσταση.

Έμμεση αναγνώριση της αποστολής αυτής
αποτελεί, εξάλλου, και η εκ του Συντάγματος
ανάθεση της αρχηγίας των ενόπλων δυνάμεων
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος απονέμει
τους βαθμούς στα στελέχη τους. Αντίστοιχης
σπουδασιότητας είναι και η κύρια αποστολή των
ενόπλων σωμάτων ασφαλείας (της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής), η οποία συνίσταται στην τήρηση
της δημόσιας τάξης και της κρατικής ασφάλειας
και, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, στην εξασφάλιση
της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες
δυνάμεις της χώρας (πρβλ. ΣτΕ 2469 - 2654 /
1987 Ολ. και ΣτΕ 4125, 4139/1999, 3604/1998,
1132/1998 κ.ά.). Η εθνική άμυνα,  η δημόσια

τάξη και η κρατική ασφάλεια, ειδικότερες εκφάν-
σεις των οποίων αποτελεί η πρόληψη και η κα-
ταστολή του εγκλήματος, ως κατεξοχήν δημόσιες
εξουσίες και εκφράσεις κυριαρχίαι, απο-
τελούν αρμοδιότητες αναπόσπαστες

από τον πυρήνα της κρατικής εξου-
σίας.

Σας γνωρίζουμε ότι με την ως
άνω αναφερθείσα απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ, ακυρώθηκε
η υπ’ αριθμ.οικ. 2/83408/0022/
14.11.2012) απόφαση του Αν. Υπ.
Οικονομικών (Β’3017 /14.11.2012) που
αφορά στην αναδρομική από 1/8/2012 έως
την συνεχιζόμενη εφαρμογή του νόμου 4093/12,
μείωση των συντάξεων των  αποστράτων.

Η απόφαση αυτή επιλύει οριστικά το νομικό
ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των από 1-8-
2012 και εντεύθεν περικοπών στις συντάξεις των
εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

και πρακτικά σημαίνει ότι το Δημόσιο υποχρε-
ούται να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχό-
μενο της ειρημένης απόφασης και να επι-
στρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά
σε κάθε έναν από εμάς.

Περαιτέρω, οφείλει το Δημόσιο να επανα-
φέρει τις συντάξεις μας στο ύψος που είχαν

πριν από την 1-8-2012.
Εφόσον αυτό γίνει άμεσα, ουδεμία δικαστική

ενέργεια ή αντίδραση απαιτείται από τα Μέλη

μας. Στην περίπτωση όμως που ο χρόνος πα-
ρέρχεται απράκτως εκτιμάται πως είναι απα-
ραίτητη για τα εν αποστρατεία Στελέχη, η
προσφυγή στη δικαιοσύνη με συμβουλή δι-
κηγόρου, ένεκα κινδύνου έναρξης παραγραφής
της αξίωσης (συμπλήρωση διετίας).

Στην  Ε.Α.Α.Σ. παρακολουθούμε άμεσα τις εξε-
λίξεις, ενημερώνουμε αναλυτικά και υπεύθυνα

τα Μέλη μας, τα οποία και καλούμε να μην
παρασύρονται από ανεύθυνες κινήσεις

εντυπωσιασμού που ενδεχομένως

εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
Ολόκληρη την απόφαση του ΣτΕ

μπορείτε να την αναζητήσετε στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ.

Στη σελίδα 3 δημοσιεύεται η σχε-
τική ανακοίνωση του Συντονιστικού

Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Απο-
στράτων. Η ΕΑΑΣ ήδη διεβίβασε στο Υπ. Οι-

κονομικών τη σχετική απόφαση και ζητά την
άμεση εφαρμογή της και την επαναφορά των
συντάξεών μας, όπως αυτές ίσχυαν την 1η Αυ-
γούστου του 2012. Αγαπητοί συνάδελφοι είμαστε
εν εγρηγόρσει.
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ΣEΛIΔA 16

ΣEΛIΔA 5

Ενημέρωση Μελών Δ.Σ. για Απαντήσεις ΓΛΚ σελ.3

ΣEΛIΔΑ 6

Ενημέρωση 

από τον

ΟΣΜΑΕΣ

και τον 

ΑΟΟΑ

Ανακοίνωση

Συντονιστικού:

Μετά την συνάντηση
με τον αναπληρωτή 
υπουργό κ. Σταϊκούρα

Η μάχη Κιλκίς -

Λαχανά (19-21 

Ιουνίου 1913)

ΣEΛIΔA 20

Η συγκρότηση

«Τακτικού 

Στρατού» στη 

διάρκεια της

Ελληνικής

Επανάστασης

του 1821-29

Η απόφαση του ΣτΕ
αποτελεί ύμνο για τα στελέχη των Ε.Δ.

ΗΗμερίδα Υγείας για την ιατρική-φαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη των απο-
στράτων και των μελών των οικογενειών τους έλαβε χώρα την Παρασκευή 30

Μαΐου 2014 στο Πολεμικό Μουσείο.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων Αποστράτων

(ΕΑΑΣ –ΕΑΑΝ –ΕΑΑΑ) και το Σύνδεσμο Αποφοίτων ΣΣΑΣ.
Είχε προσκληθεί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των 3 Κλάδων των ΕΔ, ειδικότερα

οι ΔΥΓ των ΓΕΕΘΑ /ΓΕΣ/ ΓΕΝ /ΓΕΑ και οι Διευθυντές των Στρτκων Νοσοκομείων.

Συνέχεια στη σελίδα 24

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

O Aρχηγός του ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχ. Κωσταράκος, 

ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χρ. Μανωλάς (4ος από αριστερά), 

ο Υποστράτηγος Γ. Μαυρομανωλάκης, Δντής ΔΕΣ/ΓΕΣ (1ος από αριστερά), 

στο βάθος (με πολιτικά) o κ. Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

Ήταν Κυριακή πρωί 1η Ιουνίου 2014. Μία
ατέλειωτη σειρά ανθρώπων όλων των

ηλικιών, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ανηφόριζαν
στο Λόφο της Βουλιαγμένης –εκεί που παλαι-
ότερα έσφυζε από στρατιωτική (καταδρομική)
ζωή– για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 89
Αξιωματικούς και 595 οπλίτες Ιερολοχίτες –

Καταδρομείς της δεκαετίας του 1940 που
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι «για του Χριστού
την πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευ-
θερία» όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης και θα
μνημονεύσει ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων
Υποστράτηγος Γ. Μαυρομανωλάκης, που είχε
την επιμέλεια της όλης εκδήλωσης.

Συνέχεια στη σελίδα 24

Οφείλει το 

Δημόσιο να επανα-

φέρει τις συντάξεις

μας στο ύψος που εί-

χαν πριν από την

1-8-2012. 

Ημερίδα Υγείας για την περίθαλψη αποστράτων

και αναμένουμε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της
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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 ευχα-

ριστίες και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότη-

τες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

στην 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 δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέ-

ον:

1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2 έως

3 δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμ- ματο-

σειρά 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.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφη-

μερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

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:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

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

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

-Ο Αντγος (ΤΘ) ε.α. Περικλής Καρανίσας,
επίτιμος Δκτής ΧΧΤΘΜ, απεβίωσε την 07
Ιουν. 2014 και ετάφει την 10 Ιουν. 2014
στη Θεσσαλονίκη.

-Ο Αντγος (ΠΒ) ε.α. επί τιμή Αλέξανδρος
Ζαρκάδας, απεβίωσε την 15 Ιουν. 2014 και
ετάφει την 16 Ιουν. 2014 στο κοιμητήριο
Αμαρουσίου.

-Ταξχος (ΕΜ) ε.α Παπανδρόπουλος Γε-
ώργιος Τάξεως 1953. Απεβίωσε 12/6 και
ετάφη 13/6 στο κοιμητήριο Ηλιουπόλεως.

-Αντγος ε.α Χούσος Ευσέβιος, Σ.Σ.Ε. 1961
απεβίωσε την 7 Μαίου 2014 και ετάφει
την 10 Μαίου 2014 στο νεκροταφείο Πα-
πάγου.

-Ο Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σπυρόπουλος Δημή-
τριος, Σ.Σ.Ε.1943, απεβίωσε την 22 Ιουν.
2014 και ετάφει την 25 Ιουν. 2014 στο κοι-

μητήριο Παπαάγου.
- Αντγος ε.α. Ανδρέας Σφακιανάκης του
Χαραλάμπους. Απεβίωσε στις 18-5-14 στο
Ηράκλειο Κρήτης και ετάφη στο χωριό του
Σάρχο-Ηρακλείου.
- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Αλέξανδρος Παπαδόπου-
λος του Δημητρίου. Απεβίωσε στις 3-5-
2014 και ετάφη στις 4-5-2014 στα
Γιαννιτσά.
- Λγός (ΥΠ ε.α. Σπυρίδων Μπάκας του
Κων/νου. Απεβίωσε στις 10-6-2014 και
ετάφη στις 11-6-2014 στο Μαρκόπουλο
Ωρωπού.
- Ανθστής Χωρ/κής ε..α Άγγελος Αραμπα-
τζής του Νικολάου. Απεβίωσε στις 16-6-
2014 και ετάφη στην Αλεξανδρούπολη.
- Ανθστής Χωρ/κής ε.α. Ευάγγελος Παρι-

σίδης του Παρίση. Απεβίωσε στις 15-6-

2014 και ετάφη στην Αλεξανδρούπολη.
- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Διαμαντής Πελοπίδας.
Απεβίωσε στις 20-6-2014 και ετάφη στις
21-6-2014 στο κοιμητήριο Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννη Μπουνίλας Ιωαννίνων.
-Σχης ΤεΣ Σκριβάνος Στυλιανός (ΣΣΕ 1952)
απεβίωσε την 15/3/2014 και ετάφη στο
ν/φ του Κόκκινου Μύλου την 16/3/2014.
-Αντγος ε.α. Κολοβός Κων/νος, Σ.Σ.Ε.1954,
απεβίωσε την 06. Ιουν. 2014 και ετάφη την
09. Ιουν. 2014 στο κοιμητήριο του χωρίου
Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας.
-Ανχης (ΤΧ) ε.α. Μπαμπουκλής Ευαστάθιος
(ΑΜ 43032) απεβίωσε στις 30/6/2014 και
ετάφη στις 1-7/2014 στο χωριό Βαρδαλή
του Δήμου Δομοκού.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

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

Το βήμα του προέδρου

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρα-
τού, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της προ-
σπαθεί να επιλύει τα θέματα που απασχολούν
τα μέλη μας καθώς και τα μέλη της ένωσης
των εκλιπόντων συναδέλφων όπως παρα-
κάτω:

1. Παραθερισμός στο Κ.Α.Α.Υ. Αγίου Ανδρέα.

Δυστυχώς πολλά μέλη μας διαμαρτύρονται για την μη επιλογή
τους να παραθερίσουν την τρέχουσα περίοδο.

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή έγινε με τον πλέον διαφανή
και αντικειμενικό τρόπο,  βάσει των οικημάτων που διατίθενται
από την Α.Σ.Δ.Υ.Σ, των αποφάσεων του Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ. αλλά και της
φ.400\32\ 82424\Σ.343, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα.

Η διαπίστωση της Ε.Α.Α.Σ. είναι ότι όλοι επιθυμούν να παραθε-
ρίσουν τις περιόδους αιχμής, τότε που τα διατιθέμενα οικήματα
είναι λίγα και στις περισσότερες των περιπτώσεων καλύπτονται
από συναδέλφους που δικαιούνται κατά προτεραιότητα παραθε-
ρισμό, ενώ υπάρχει απροθυμία στις περιόδους που τα οικήματα
είναι πολύ περισσότερα.

Από την εξέταση των αναφορών παραπόνων προκύπτει ότι οι
παραπονούμενοι συνάδελφοι στις περισσότερες των περιπτώσεων
έχουν εξυπηρετηθεί σχετικά πρόσφατα ή δεν έχουν υποβάλει
αναφορές για να έχουν μόρια αναμονής, τα οποία βεβαίως μηδε-
νίζονται αν εξυπηρετήθηκαν.

Σημειωτέον ότι το 50 της εκατό των οικημάτων διατίθενται
στους συναδέλφους που δικαιούνται κατά προτεραιότητα εξυπη-
ρέτηση βάσει της Υπ. Αποφάσεως.

2. Δελτία εισόδου στο Κ.Α.Α.Υ.-Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.

Το Γ.Ε.Σ\ΔΕΝΔΗΣ με διαταγές του είχε καθορίσει τους δικαιου-
μένους, την διαδικασία και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων
θα εξέδιδε τα δελτία εισόδου.

Τα δικαιολογητικά τα συγκέντρωνε η Ε.Α.Α.Σ. τα υπέβαλε στο

Γ.Ε.Σ\ΔΕΝΔΗΣ για έλεγχο και  εν συνεχεία η ένωση προχωρούσε
στην έκδοσή τους. Επειδή η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρος  το
Γ.Ε.Σ. με ενέργειες της Ε.Α.Α.Σ. μας εξουσιοδότησε να εκδίδονται
τα εν λόγω δελτία από την ένωση.

Η Ε.Α.Α.Σ. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για παραγγελία
σχετικών εντύπων και ευθύς ως τα παραλάβει θα επισπευσθεί η
διαδικασία  εκδόσεώς των. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
και άρχισε η εκτύπωση των σχετικών δελτίων.

3. Αποφάσεις Σ.τ.Ε. και Ελ.Σ.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αμέσως μετά την
επίσημη παραλαβή της υπ’ αριθμ 2192/2014 απόφαση της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά τις Ενώσεις
Αποστράτων, εξέδωσε δελτίο τύπου προς ενημέρωση των μελών
της και απέστειλε τη σχετική απόφαση του Σ.τ.Ε με συστημένη
επιστολή στο ΥΠΟΙΚ με κοινοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία των ΕΔ, προκειμένου η Πολιτεία να προβεί άμεσα στις
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Στην επιστολή μεταξύ άλλων τονίζεται ότι το Δημόσιο υποχρε-
ούται, σύμφωνα και με την παράγρ.1 του Ν. 3068/14-11-2002
(ΦΕΚ Α’274/2002), να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενο
της ειρημένης απόφασης, να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρα-
τηθέντα ποσά σε όλους τους απόστρατους και να επαναφέρει τις
συντάξεις των αποστράτων, στο ύψος που είχαν πριν από την 1-
8-2012.

Επίσης το Συντονιστικό Συμβούλιο των 3 Ενώσεων ζήτησε την
ΑΜΕΣΗ συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομικών καθώς και
συνάντησή μας με τους καθ’ ύλην αρμοδίους Υπουργούς προκει-
μένου να τους καταστήσουμε κοινωνούς των θεμάτων που μας
απασχολούν αλλά κυρίως για την άμεση εφαρμογή της απόφασης
του ΣτΕ. Την 1η Ιουλίου πραγματοποιηθηκε η συνάντηση με τον
Αν.Υπ.Οικ. Λεπτεμέρειες στη σελίδα 6. Αναμένουμε επίσης την
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία κατά πληροφορίεςείναι
θετική.Μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ. με την  Ε.Η.αλλά και με
νεότερα δελτία τύπου θα συνεχιστεί η ενημέρωσή σας.

4. Η Ε.Α.Α.Σ. ως θεματοφύλακας των συμφερόντων όλων των

συναδέλφων (ε.ε.-ε.α.) αλλά και των μελών των οικογενειών των
εκλιπόντων συναδέλφων θα είναι παρούσα όπου δεί για την δια-
σφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων μας.

Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ανακοίνωση
1. Φέρεται εις γνώση των μελών της ΕΑΑΣ, για ενημέρωση

των ενεργεία μελών και οικογενειών τους, ότι το Γ.Ε.Σ. με
την Φ.290/18/323161/Σ.5441/3 Ιουν.
2014/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3β/2 και στα πλαίσια επικείμενης εναλ-
λαγής τον Σεπτ. του 2014 του προσωπικού του Λόχου Φύ-
λαξης Ανατολ. Τομέα ΕΛΔΥΚΟ στο Κοσσυφοπέδιο, είναι
αναγκαία η επιλογή προσωπικού για επάνδρωση εβδομήντα

πέντε (75) θέσεων.
2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υπηρ.

αναφορά μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ, το αργότερο μέχρι 18,
08.00, Ιουν. 2014.

3. Διάρκεια παραμονής έως έξι (6) μήνες.
Εκ της ΕΑΑΣ

Φέρεται εις γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ ότι το 3ήμερο
απο 30Αυγ.έως 1 Σεπ.2014 θα πραγματοποιηθεί η καθιερω-
μένη ετήσια επετειακή εκδήλωση στο ΓΡΑΜΜΟ και στο ΒΙΤΣΙ
αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι επιθυμούντες να το δηλώσουν στην
γραμματεία της Ένώσεως.Τηλ 2103633797 εσωτ.14 ή 15.

Εκ της ΕΑΑΣ

Με το σχετικό Φ.900/13/1379/Σ.207/29-5-2014/
Ε.Α.Α.Σ./Γραμματεία, ζητήθηκε από τα μέλη μας να δηλώ-
σουν μέσω των Παρ\των ποιοί επιθυμούν να λαμβάνουν την
εφημερίδα μόνο ηλεκτρονικά με σκοπό την μείωση του κό-
στους της εφημερίδας.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας για μια ακόμη φορά να το
δηλώσουν στα κατά τόπους Παραρτήματα ή απευθείας στην
Ε.Α.Α.Σ. 

(Κα. Θεοδωροπούλου. τηλ.2103633797.εσ.17)
Εκ.τηςΕ.Α.Α.Σ.
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Ενημέρωση

1.-  Ως  γνωστόν το Συντονιστικό Συμβούλιο  των τριών
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και οι  3 Ενώσεις Απο-
στράτων Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α, είχαν καταθέσει αίτηση
ακύρωσης κατά των οικείων υπουργικών αποφάσεων εκτε-
λεστικών του Ν.4093/2012, με τις οποίες υπήρξε άδικη και
δραματική μείωση των αποδοχών τους.

2.  Κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στην Ολο-
μέλεια του ΣτΕ, οι Ενώσεις παραστάθηκαν με το Δικηγόρο
Αθηνών Ευστάθιο Μπακάλη και το Δικηγόρο Πειραιώς Θωμά
Καρανίσα. Ήδη έχει κοινολογηθεί στο ευρύ κοινό ότι έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση για τις Ενώσεις
Αποστράτων καθώς και οι υπ’ αριθμ. 2193-2196/2014 για
τους λοιπούς διαδίκους. Από τις πρώτες πληροφορίες και
ενδείξεις προκύπτει ότι τουλάχιστον η συμπροσβαλλόμενη
υπ’αριθμ.οικ.2/83408/ 0022/14.11.2012) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’3017/ 14.11.2012) που
αφορά στην αναδρομική από 1/8/2012 έως την εφαρμογή
του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των  απο-
στράτων (συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέ-
ψουν συντάξιμες αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρε-
ωστήτως καταβληθείσες) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ και
πρέπει κατά το μέρος αυτό, να ακυρωθεί, καθόσον αντιβαίνει
εμμέσως στα άρθρα 45, 23 παραγ.2, 29 παργ. 9, 4 παραγ.
5 και 25 παραγ, 4 του Συντάγματος. Επίσης ότι το σκεπτικό
όλων των εν λόγω αποφάσεων αναλύει την αντισυνταγ-
ματικότητα  των μειώσεων των αποδοχών των εν ενεργεία
σε εκτέλεση του Ν. 4093/12 και επομένως  επιβάλλουν και
την προσαρμογή των συντάξεων στους αντίστοιχους μισθούς
των εν ενεργεία. 

Επίσης  χρειάζεται να τονιστεί ότι αναμένεται και η από-
φαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του
ιδίου αντικειμένου, που έχει ήδη εκδικασθεί..

2.- Είναι πρόδηλο ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο θα απο-
κτήσει ολοκληρωμένη εικόνα αμέσως μετά τη θεώρηση
της αποφάσεως και τη νόμιμη απόκτησή της. 

3.- Συνακόλουθα, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη
και συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για την έκταση και
την ποιότητα της δικαίωσης μας σε σύγκριση με το περιε-
χόμενο της αίτησης ακύρωσής μας, οπότε θα ακολουθήσει
και η επιβεβλημένη αναλυτική ενημέρωση των μελών μας.

4.- Ανεξάρτητα από τα παραπάνω οι Ενώσεις Αποστράτων
Αξιωματικών  και τα Στελέχη που εκπροσωπούν για μια
ακόμη φορά, αισθάνονται την υποχρέωση  να εκφράσουν
την αμέριστη εμπιστοσύνη τους  στους Δικαστικούς λει-
τουργούς της χώρας. Οι τελευταίοι τιμώντας  το λειτούργημά
τους διέγνωσαν με αξιέπαινη ευδικία την κρίσιμη διάσταση
«για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των Στρατιωτικών
μέσω των οποίων, απορρέει  η υποχρέωση της Πολιτείας
για  «ιδιαίτερη» μεταχείρισή τους με  αποδοχές που πρέπει
«να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες
της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος»

5.- Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως
την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις επιταγές του Συν-
τάγματος και της κείμενης νομοθεσίας, που τις καθιστά
υποχρεωτικά εκτελεστέες. 

6.- Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι
τα ποσά που ακούγονται από τα ΜΜΕ ότι δήθεν θα επιβα-
ρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους, απέχουν πολύ
από την πραγματικότητα. Τα ορθά –πλην πολύ κατώτερα-
ποσά επιστροφής χρημάτων μνημονεύονται στην ειρημένη
απόφαση. 

Όσον αφορά δε στο «εκδικητικό» σενάριο περί ισοδύναμων
μέτρων ή άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ με κα-
τασκευή κωλυμάτων μη απόδοσης των οφειλομένων, το θε-
ωρούμε ανάξιο ακόμα και σχολιασμού, για ένα ευνομούμενο
κράτος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών σε εκτελεστική,
νομοθετική  και δικαστική, 

7.- Οι Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, πάντα
στις επάλξεις, σε συνεργασία  με τους νομικούς τους Συμ-
βούλους, θα παρακολουθούν στενά πλέον το θέμα και θα

ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη μας, για τις επό-
μενες κινήσεις, που τυχόν θα απαιτηθούν, αφού λάβουμε
νόμιμα και επίσημα ακριβές αντίγραφο της αποφάσεως και
αναδιφήσουμε στις επιμέρους νομικές σκέψεις.

8,- Ειλικρινώς επιθυμούμε να εκφράσουμε την πίστη μας
ότι οι ισόχρονες με τη δημοσίευση των αποφάσεων, όσο
και επίμονες διαδόσεις περί στρατιωτικών που ιδιοποιήθηκαν
παράνομα χρήματα των συμπατριωτών μας επ’ ευκαιρία
της υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι εντελώς
συμπτωματική και δεν αποσκοπεί στη συντονισμένη μείωση
του κύρους και της υπερηφάνειας των Στελεχών των ενό-
πλων δυνάμεων.

9.- Ασφαλώς, εάν υπήρξαν μεταξύ μας μεμονωμένα
επίορκα Στελέχη είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, η δι-
καιοσύνη θα πράξει το καθήκον της και θα καταλογίσει τις
αντίστοιχες κυρώσεις.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΝ και 

Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ   6 /14  20-06-2014

Ανακοίνωση του Συντονιστικού σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ

για τις συντάξεις των ε.α. στελεχών των Ε.Δ.

ΕΑΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 

ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και λοιπών
φορέων,

Σεβαστέ μου και Γενναίε Στρατηγέ Κόρκα που αποτελείτε
την ζωντανή πολεμική ιστορία της νεώτερης Ελλάδος.

Αξιότιμε Κ.Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Παρ\τήματος
του Ν.Κυκλάδων,

Στρατηγέ κ.Η.Βούλτσο 
Αγαπητοί Συνάδελφοι ,
Κυρίες και Κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι,που με την

παρουσία σας τιμάτε την αποψινή εκδήλωση του παρ\τήμα-
τος του Ν.Κυκλάδων.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τ.Σ του παρ\τή-
ματος Ν.Κυκλάδων,για την πρόσκληση την οποία δέχθηκα
ασμένως για δύο λόγους,

Πρώτον αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να
συνοδεύω τον Στρατηγό τον κ. Κ.Κόρκα,ο οποίος όπως προ-
είπα αποτελεί την ζώσα πολεμική Ιστορία,τον θαυμάζω για
την ζωτικότητά του και θέλω να αντλώ την εμπειρία του
μέσα από τις αφηγήσεις του.

Δεύτερον γιατί θέλω ως Πρόεδρος του Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ να
επικοινωνώ με τα μέλη μας να αφουγκράζομαι τους προ-
βληματισμούς και τις ανησυχίες τους και αναλόγως να
ενεργώ.

Στρατηγέ Κυρίες και Κύριοι 
εγώ δεν θα αναφερθώ στα της απελευθέρωσης της

Σύρου και στα του Ιερού Λόχου,αυτά θα αναπτυχθούν από
τον ακούραστο και γενναίο έφηβο Στρατηγό και από τον
προς τούτο ορισθέντα ομιλητή,θα αναφερθώ εντελώς γε-
νικά και επιγραμματικά στην σημερινή κατάσταση και στην
απειλή που ως χώρα δεχόμαστε από τον εξ’ανατολών γεί-
τονα. 

Το νομικό καθεστώς του Αιγαίου το οποίο αποτελείται
από διεθνείς και διμερείς συμβάσεις και συμφωνίες καθορί-
ζει το Status της περιοχής,για να μπορούν οι διαβιούντες στα
νησιά του Αρχιπελάγους να αισθάνονται ασφαλείς,να μπο-

ρούν να αναπτύξουν πάσης φύσεως δραστηριότητες καθώς
και να προσελκύουν επενδυτές κ.λ.π.

Το Νομικό καθεστώς τηρείται από την χώρα μας επακρι-
βώς αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και από την άλλη
πλευρά, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει το δίκαιο του ισχυ-
ρού στην περιοχή, ιδία τώρα με την Α.Ο.Ζ., συνεχείς παρα-
βάσεις και παραβιάσεις του Εθνικού μας εναέριου χώρου,
παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων, συνεχείς παραβιά-
σεις της αβλαβούς διέλευσης κ.λ.π. Σημειωτέον ότι τα σύ-
νορα της χώρας μας είναι και σύνορα της Ευρώπης οπότε η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες δια-

φύλαξής τους.
Η Δημοκρατική μας χώρα ευρίσκεται στην δυσκολότερη

καμπή της Ιστορίας της αγωνίζεται να ξεπεράσει τα προβλή-
ματα που έχουν συσσωρευθεί εξ’αιτίας λαθεμένων πολιτι-
κών που εφαρμόστηκαν διαχρονικά από τις Δημοκρατικά
εκλεγμένες Κυβερνήσεις μας και πιστεύουμε δε ότι ομονο-
ούντες θα τα καταφέρουμε,να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουμε.Εμείς επιθυμούμε σχέσεις καλής γει-
τονίας επ’αγαθώ των λαών μας και όχι αντιπαλότητες,που
προέρχονται από την άλλη πλευρά προφανώς για εσωτε-
ρική κατανάλωση. Άρα πρέπει να είμαστε όπως προείπα
ομονούντες να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που ως Χώρα
και Έθνος αντιμετωπίζουμε.

Ο Υπερήφανος λαός μας τρέφει απόλυτη εμπιστοσύνη
στις Ε.Δ και τα Σ.Α γιατί είμαστε σπλάχνο από τα σπλάχνα
του υπέστημεν βάρβαρες και άδικες περικοπές δαπανών
στους εξοπλισμούς στους μισθούς και στις συντάξεις
μας,εμείς όμως πιστοί στον όρκο και το καθήκον μας για να
αισθάνεται ο Αιγιοπελαγίτης και γενικώς ο Ακρίτας συνάν-
θρωπός μας ασφαλής να επιδίδεται σε ειρηνικά έργα και να
μεγαλουργεί.Οι Ένοπλες δυνάμεις και τα στελέχη δεν είναι
αντιπαραγωγικοί κυφήνες όπως ορισμένοι δυσφημιστές μας
απεκάλεσαν αλλά ενεργοί αντιστρέφουμε τους χαρακτηρι-
σμούς γιατί τα στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α παράγουν το σημαν-
τικό αγαθό της ασφάλειας στον Ελληνικό λαό  αλλά και σε
κάθε ξένο επενδυτή.

Η Ε.Α.Α.Σ.δεν ανήκει σε κόμματα δεν πολιτικολογεί και
μέσω των παρ\των της προσπαθεί να εκπληρώνει τους σκο-
πούς της,που είναι σκοποί αλληλεγγύης,συναδελφικότη-
τος,καλών σχέσεων με τους τοπικούς φορείς και προ
πάντων διατήρηση αλλοίωτου υψηλού Εθνικού φρονήμα-
τος. 

Σας ευχαριστώ.
Σύρος  08 Ιουν.2014.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.
Πρόεδρος Δ.Σ\ΕΑΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης, 
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ και Δ/νων Σύμβουλος.

Γραμματέας: Αλχίας (ΥΠ) Σταυριανή 
Καλαποθαράκου

Ενημερώνω τα Μέλη του Δ.Σ. ότι το Γραφείο Οικονομικού
Ελέγχου μελέτησε τις απαντήσεις που παρέθεσε το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους επί τεθέντων από την Ε.Α.Α.Σ.
ερωτημάτων με το Φ.800/98/2178/Σ.297/5-9-2013/Γραφείο
Οικονομικού Ελέγχου έγγραφό του. Στο παρακάτω Υπηρεσιακό
Σημείωμα παρατίθεται ανάλυση επί των θεμάτων που
απασχολούν πολλά από τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και παρέχονται
πληροφορίες για τους αρμόδιους φορείς που μπορούν τα
Μέλη να απευθύνονται για την παροχή διευκρινήσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ «15»

ΣΧΕΤ.: α. Φ.800/98/2178/Σ.297/5-9-2013/Ε.Α.Α.Σ./Γρ. 
Οικονομικού Ελέγχου

β. Α.Π. 208983/2013/16-12-2013/ΓΛΚ/Δνση 
Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής 
Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων/Τμήμα Α’
γ. Α.Π. 208541/13/2-5-2014/ΓΛΚ/Δνση Διενέργειας 

Μεταβολών & Δειγματοληπτικών Ελέγχων 
Πολιτικών, Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων / Τμήμα Γ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε και Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,

1.Με τα (β) και (γ) σχετικά έγγραφα παρασχέθηκαν από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις του ΓΛΚ απαντήσεις στα ερωτήματα
που είχαν υποβληθεί από την Ε.Α.Α.Σ. με το (α) όμοιο. Ειδικότερα,
από τα διαλαμβανόμενα στα απαντητικά έγγραφα προκύπτει
ότι :

α.Οι Διευθύνσεις Συντάξεων του ΓΛΚ και όχι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
είναι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η
οποία (συνταξιοδοτική πράξη) υπογράφεται από τον Διευθυντή
της αρμόδιας Διεύθυνσης. 

β.Για όσες περιπτώσεις απαιτείται επανεξέταση ή τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής πράξης, λόγω διαφοροποίησης των
στοιχείων, αρμόδια είναι η 44η Διεύθυνση Κανονισμού και
Εντολής Πληρωμών Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων
(Κάνιγγος 29 Τ.Κ. 10110 Αθήνα) με τηλέφωνο επικοινωνίας

210-3329733, στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται εγγράφως. 

γ. Για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με, την Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ, άρθρο 11 του ν.3865/2010
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 2 του
Ν.4002/2011), καθώς και για τις μειώσεις του Ν.4093/2012 για
(μικτά) ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000� θα πρέπει
τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να απευθύνονται στην Διεύθυνση
Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών Ελέγχων/Τμήμα
Γ΄ στα τηλέφωνα 210-3329135, 210-3329107 και FAX 210-

3329774.
δ.Η Συνταξιοδοτική Πράξη (ή πράξη κανονισμού σύνταξης)

υπόκειται σε Έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εφόσον η έφεση ασκηθεί εντός εξήντα (60) ημερών
από την επίδοση ή την κοινοποίηση της πράξης.

ε.Ενστάσεις κατά των μειώσεων των συντάξεων  που
καταβάλλει το Δημόσιο θα πρέπει να αποστέλλονται στην
Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών
Ελέγχων/Τμήμα Γ’ (τηλέφωνα 210-3329135, 210-3329107 και
FAX 210-3329774), η οποία τις διαβιβάζει με τις απόψεις της
στο αρμόδιο (Α’) κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

στ.Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) παραλαμβάνει από το ΓΛΚ
ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών συντάξεων  σε μηνιαία βάση,
ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων
προβαίνοντας σε διασταυρώσεις και εν συνεχεία υπολογίζει
τις μεταβολές (κρατήσεις - μειώσεις) των συντάξιμων αποδοχών.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε. αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) ηλεκτρονικά αρχεία για τις πληρωμές
των συντάξεων μέσω συστήματος ΔΙΑΣ και για τα αναλυτικά
στοιχεία επιμέρους αποδοχών και κρατήσεων-μειώσεων για
κάθε συνταξιούχο. 

2.Διευκρινίζεται ότι, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Συντάξεων του ΓΛΚ είναι αρμόδιες για την παροχή απαντήσεων
ΜΟΝΟ για τα καταβαλλόμενα ποσά της κύριας σύνταξης του
Δημοσίου. Για τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται σε θέματα
που αφορούν μερίσματα ή επικουρικές συντάξεις ή τυχόν
άλλες κύριες συντάξεις εκτός Δημοσίου θα πρέπει τα Μέλη να
απευθύνονται στους φορείς που καταβάλλουν τις εν λόγω
παροχές.

3. Εισηγούμαι τη λήψη απόφασης ενημέρωσης των Μελών
της Ε.Α.Α.Σ. με τη δημοσίευση ανακοίνωσης στην εφημερίδα
Εθνική Ηχώ και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.

Ο Ελεγκτής
Νικόλαος Κοκκάρης

Σχης ε.α. (Ο)
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση της

εισηγήσεως του Γρ. Οικονομικού Ελέγχου.
Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζητήσεως

επί του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την έγκριση της ενημέρωσης των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. και τη

δημοσίευση ανακοίνωσης στην εφημερίδα Εθνική Ηχώ και
στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης, Σχης ε.α. Νικόλαος
Καίσαρης, Αντγος ε.α. Θωμάς Καρανίσας, Ανχης ε.α. Ελευθέριος
Μπουϊκίδης, Αντγος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Ηλίας Παρασκευόπουλος, Ανχης
ε.α. Παντελεήμων Κράγκαρης, Υπτγος ε.α. Απόστολος Παπαδό-

πουλος,Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Αλχίας (ΥΠ) Σταυριανή Καλαποθαράκου 

Ενημέρωση Μελών Δ.Σ. για Απαντήσεις ΓΛΚ επί Ερωτημάτων

της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Μειώσεις Συντάξεων
Αριθ. Απόφασης: 305/19/11-06-2014/17

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ’ αρ. 19 της 11ης Ιουν. 2014

Ομιλία του Προέδρου της ΕΑΑΣ με την ευκαιρία

του εορτασμού της απελευθερώσεως των κυκλάδων  



EΘNIKH HXΩΙΟΥΝΙΟΣ 2014 5 ενημέρωση

Ενημέρωση

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ/ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τηλ. (εξωτ.): 2106438598
Αθήνα, 23 Ιουν 2014

1.Πρόγραμμα Μαλεσίνας
Έγιναν τα παρακάτω :
α.Εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη και επιχειρησιακό

σχέδιο για αντιμετώπιση των προβλημάτων στο δίκτυο
ύδρευσης και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό
ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας.

β.Έγιναν ενέργειες καθαρισμού της Γεώτρησης Γ2.
γ.Έγιναν εργασίες βελτίωσης τμημάτων δικτυού ύδρευσης

(βάση μελέτης - έκτακτη εισφορά) οι οποίες σταμάτησαν
διότι μεγάλος αριθμός οικιστών και οικοπεδούχων  δεν
πλήρωσαν την σχετική εισφορά.

δ.Υποβλήθησαν αγωγές σε οικιστές - οικοπεδούχους με
μεγάλα χρέη σε εισφορές - ύδρευση.

ε.Πραγματοποιήθηκαν τοπογραφήσεις σε εκτάσεις εκτός
ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας που
αποδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ το 2011 προκειμένου να διε-
ρευνηθούν τυχόν καταπατήσεις στην ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΕΣ
και δρομολογήθηκε το ξεκαθάρισμα με τυχόν καταπατητές
.

στ.Απεστάλει έγγραφο σε Δήμους και συλλόγους για
διαχείριση του νερού. 

ζ.Επανυποβλήθηκαν στο Δήμο Λοκρών έγγραφα (για
απεμπλοκή).

η.Αποκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός διαρροών στο δίκτυο
ύδρευσης ταυτόχρονα με την απομάκρυνση αριθμού σω-
λήνων (by-pass).

θ.Πραγματοποιήθηκε συντήρηση στον εξοπλισμό ασφα-
λείας στις εγκαταστάσεις (μετά από απόπειρα κλοπής).

ι.Υποβλήθησαν μηνύσεις προς οικιστές που διαπιστώθηκαν
ότι έκλεβαν νερό.

ια.Αντικατάσταση μεγάλου αριθμού φραγμένων- σπα-
σμένων σωληνώσεων.

ιβ.    Κατατέθηκε καταγγελία στο Δήμο Λοκρών για κατα-
πάτηση του χώρου που ανήκει στον ΟΣΜΑΕΣ και βρίσκεται
στην παραλία Βλυχάδας και στον οποίο ο Δήμος έχει κατα-
σκευάσει χώρο άθλησης (γήπεδο).

ιγ.     Απεστάλησαν έγγραφες προειδοποιήσεις μέσω του
νομικού συμβούλου για χρέη οικιστών - οικοπεδούχων (πε-
ρίπου 750.000,00 � μέχρι 31 Μαϊ 2014).

ιδ.    Πραγματοποιήθηκαν διακοπές νερού σε οικιστές
που είχαν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση ύδατος
εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα στην σύμβαση ύδατος που
έχουν υπογράψει.

2.Προγραμματισμός Νέων Εργασιών
α.Σταδιακή αντικατάσταση φραγμένων σωληνώσεων και

απομάκρυνση των σωλήνων (by-pass) όπου υπάρχουν.
β.     Ασφαλτοστρώσεις στα τμήματα οδικού δικτύου στα

οποία έχουν γίνει αντικαταστάσεις φραγμένων σωληνώσε-
ων.

γ.     Συνεχίζονται οι προσπάθειες για απεμπλοκή του
ΟΣΜΑΕΣ από τον οικισμό δια της μεταβιβάσεως των αρμο-
διοτήτων διαχειρίσεως στο Δήμο Μαλεσίνας. 

3.Πρόγραμμα Καρύστου
α.Αποκαταστάθηκαν σε ποσοστό 33% τα οικόπεδα  που

παρουσιάζουν πρόβλημα λόγω καταπάτησης από το δρόμο
ενώ συντάχθηκε μελέτη για αποκατάσταση των οικοπέδων
που έχουν μικρή καταπάτηση.

β.     Υπογράφηκε σύμβαση για την «Συντήρηση – Επισκευή
Αντλιοστασίου, Γεωτρήσεων και Δεξαμενών Δικτύου Ύδρευ-
σης ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου» για το έτος 2014.

γ.     Συνεχίζεται η παραχώρηση κυριότητας των οικοπέδων
με συμβόλαια στους δικαιούχους της Καρύστου η οποία
ξεκίνησε στις 15 Μαρ 2005 και μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί
περίπου 1918 με καταληκτική ημερομηνία έως τέλος του

2014.
δ.     Απεστάλησαν έγγραφες προειδοποιήσεις μέσω του

νομικού συμβούλου για χρέη οικοπεδούχων από εισφορές
(Μεχρι 31 Μαϊ 2014 περιπου 177.000,00 �).

4.Πρόγραμμα μη εξυπηρετηθέντων μελών 

(Γ’ Πρόγραμμα)
α.Τα εγγεγραμμένα μέλη του συνεταιρισμού είναι σήμερα

1.837 ενώ αναμένεται να μειωθούν κι άλλο καθώς συνεχίζεται
η υποβολή αιτήσεων διαγραφής από το πρόγραμμα. 

β.     Απεστάλησαν 1861 επιστολές σε όλα τα μέλη του
Γ’ Προγράμματος προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής για τρεις περιοχές (Μπούκα Μεσσηνίας, Νέα
Γωνιά Χαλκιδικής, και Άγιος Ιωάννης Αιγίου). Κατόπιν αυτού
και μέχρι σήμερα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον (χωρίς δέ-
σμευση για άμεση καταβολή χρημάτων, προκειμένου ο
ΟΣΜΑΕΣ να προβεί στη αγορά των οικοπέδων) περιορισμένος
αριθμός συνεταίρων, ήτοι :

(1)    Περιοχή Μπούκα Μεσσηνίας:        266 
(2)    Περιοχή Αι-Γιάννης (Αίγιο): 74
(3)    Περιοχή Νέα Γωνιά Χαλκιδικής:     114

Την παρούσα χρονική περίοδο δε δύναται να προχωρήσει
κανένα εκ των τριών προτεινομένων προγραμμάτων καθώς
δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μελών , (του-
λάχιστον 1200 ανά περιοχή),  οι οποίοι να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα άμεσης
καταβολής των απαιτουμένων ποσών για την αγορά των
οικοπέδων.

Σχης (ΤΘ) Γεώργιος Παναγόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ. / ΟΣΜΑΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Επχος (ΕΥ) Χρήστος Σέργης 

Γεν. Γραμματέας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Εξέλιξη Θεμάτων 
1. Μετά τη διαβούλευση του σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ που

αφορά τις νέες διαδικασίες εντάξεων, περιοχής εντός σχεδίου
αναμένεται η ψήφιση του Νόμου προκειμένου να δρομολογηθεί
η έναρξη σύνταξης της νέας Πολεοδομικής Μελέτης στην
έκταση του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι Αττικής. 

2. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης τεχνικού συμβούλου
για την σύνταξη των μελετών έργων υποδομής στη Ν. Χηλή
Αλεξανδρούπολης και αναμένεται η έγκρισή του από την προ-
ϊσταμένη αρχή. Ο χρόνος σύνταξης των μελετών είναι ενενήντα
(90) ημέρες. 

3. Εξέλιξη Πολεοδομικών Μελετών σε αποδεσμευόμενα
στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ: 

α. Στρδο «ΛΗΤΗΣ», Δήμου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης 
(Αποθήκες Πυρομαχικών) 

Εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης (ΦΕΚ 367/6-9-10) και θα ακο-
λουθήσει η πράξη εφαρμογής. Ο ΑΟΟΑ μελετά, με βάση την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του, την παραχώρηση
Ο.Τ., με χρήση κατοικίας, για την υλοποίηση μελλοντικού στε-
γαστικού προγράμματος. 

β. Στρδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» ΚΑΒΑΛΑΣ 
Είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με την ΥΑΜΣ και

Δήμο Καβάλας η μεταγραφή της Πράξεως Εφαρμογής στου
Στρδου «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ούτως ώστε να
καταστεί δυνατή στη συνέχεια η εξόφληση του ΤΕΘΑ και η με-
ταγραφή των Ο.Τ. 715Γ και 815Γ στο όνομα του ΑΟΟΑ και να
μπορέσουν να αξιοποιηθούν οικιστικά τα 2 Ο.Τ., τα οποία απο-
δίδουν 60 κατοικίες. 

4. Κατασκευές 
α. Η δημοπράτηση της κατασκευής της πολυκατοικίας

9 διαμερισμάτων στην Καστοριά εξετάζεται, με βάση την εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του ΑΟΟΑ. Για την εν
λόγω Πολυκατοικία έχει εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια και έχει
συνταχθεί η Μελέτη Δημοπράτησης η οποία εγκρίθηκε από
την Προϊσταμένη Αρχή (ΥΕΘΑ). 

β. Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότου για την
κατασκευή (1) πολυκατοικίας οκτώ (8) διαμερισμάτων στην
Καλαμαριά θα επαναληφθεί άμεσα. 

γ. Έχει εγκριθεί από το ΔΣ/ΑΟΟΑ η προμελέτη της
ανέγερσης 48 διαμερισμάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της
οδού ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ, στο στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ», στα
Ιωάννινα .Ήδη συντάσσεται η μελέτη για την έκδοση των
Αδειών Δόμησης. Παράλληλα συντάσσεται η Μελέτη Δημο-
πράτησης. 

δ. Προωθείται η επανασχεδίαση της Αρχι-
τεκτονικής μελέτης για την έκδοση των Αδειών Δό-
μησης, της κατασκευής 18 κατοικιών στο πρώην
Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην Ποσειδωνία του
Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι
διατάξεις του νέου ΝΟΚ. Η προκαταρκτική αρχιτεκτονική
μελέτη έχει εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Δνσης
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και παράλ-
ληλα συντάσσεται η Μελέτη Δημοπράτησης. 

ε. Στη Λάρισα εγκρίθηκε κατ’ αρχήν από το ΥΠΠΟ
η πρόταση του ΑΟΟΑ για την κατασκευή 2 πολυκατοικιών, 24
διαμερισμάτων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η Αρχιτεκτονική Μελέτη
και οι συνοδές μελέτες ( ΚΕΝΑΚ, Γεωλογική Έκθεση κλπ ) για
την υποβολή στην Πολεοδομία του Δήμου Λάρισας της έγκρισης
Δόμησης Συγκροτήματος Κατοικιών στο ΟΤ 833Β. Αναμένεται
η εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών μας, προκειμένου να συ-
νεχιστεί η διαδικασία έγκρισης δόμησης. 

στ. Ο ΑΟΟΑ σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ: 
(1) Πρότεινε σχέδιο αξιοποίησης του Στρδου

«ΠΛΕΣΣΑ», στην Αθήνα, το οποίο είναι το μόνο πολεοδομημένο
Στρδο της Αττικής και στο οποίο είναι δυνατόν να κατασκευα-
σθούν 150 διαμερίσματα, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδια-
φέροντος μελών μας. 

(2) Αναζητά λύσεις αξιοποίησης, μη ανα-
γκαιούντων στο ΓΕΣ, κτιρίων ΣΟΑ, ιδιοκτησίας του Ταμείου, τα
οποία μπορεί να τύχουν ανακαίνισης και να διατεθούν σε
ιδιαίτερα καλές τιμές σε μέλη του ΑΟΟΑ. 

(3) Προωθεί την διαδικασία απόκτησης οι-
κοπεδικών εκτάσεων σε πολλές περιοχές, προκειμένου να τις
συμπεριλάβει στην κατάρτιση Μελλοντικών Προγραμμάτων. 

5. Διευκόλυνση προς Δανειολήπτες ΑΟΟΑ 

α. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν την 4 Απριλίου 2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία αποφασίστηκαν
τα παρακάτω: 

(1) Το επιτόκιο των ήδη χορηγηθέντων δα-
νείων του ΑΟΟΑ προς τα μέλη του, καθορίζεται από 1-1-2013
μέχρι 31-12-2015 σε ποσοστό 1%. 

(2) Στα μέλη που έχουν ήδη λάβει δάνεια
από τον Οργανισμό παρέχεται η δυνατότητα επαναδιαπραγ-
μάτευσης του χρόνου αποπληρωμής αυτών για μια ακόμη
πενταετία, κατόπιν επιλογής τους, ώστε ο τελικός χρόνος
διαρκείας έκαστου ληφθέντος δανείου να διαμορφώνεται στα
είκοσι (20) έτη, με αντίστοιχη εκ νέου διαμόρφωση του ύψους

των οικείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τροπο-
ποίηση κατά τούτο των ήδη συναφθεισών δανειακών
συμβάσεων. 

β. Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν την επι-
μήκυνση του δανείου τους, θα πρέπει να υποβάλουν
σχετική αίτηση στον Οργανισμό, προκειμένου στη
συνέχεια να υπογραφεί σχετική τροποποίηση της
ήδη συναφθείσας δανειακής σύμβασης. 

γ. Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι όσοι λαμβά-
νουν στεγαστικό δάνειο από τον ΑΟΟΑ, επιτρέπεται κατ’

εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 2745/99
να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο τμήμα του δανείου
με έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφληση γίνει μετά την παρέλευση
πενταετίας από την ημερομηνία της δανειακής σύμβασης και
προ της παρελεύσεως δεκαετίας, με την προϋπόθεση ότι έχει
γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου
που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. 

6. Λοιπά Θέματα 

α. Ο Οργανισμός έθεσε σε λειτουργία τη νέα του
διαδραστική πλέον ιστοσελίδα, με την ίδια διεύθυνση
(www.aooa.gr), στην οποία έχουν πρόσβαση για ενημέρωση
άπαντες (μέλη του ΑΟΟΑ και μη). 

β. Οι παραπάνω θα μπορούν να ενημερώνονται,
όπως μέχρι σήμερα για τις δραστηριότητες του ΑΟΟΑ, για
θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και επιπλέον μόνο τα μέλη,
θα μπορούν να εκδηλώνουν την προτίμησή τους, στο σύνδεσμο,
με τίτλο «Μελλοντικά Προγράμματα», προκειμένου ο Οργανισμός
να υλοποιήσει αυτά, στα οποία υφίσταται ενδιαφέρον. 

7. Συνεχίζεται η διαδικασία δημιουργίας καταλόγου στον
οποίο θα περιέχονται κινητό – σταθερό τηλέφωνο και ηλεκτρονική
διεύθυνση των επιθυμούντων μελών του Οργανισμού, με
σκοπό την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση. Παρακαλούνται τα
μέλη μας να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή του Οργανι-
σμού. 

8. Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται: 
α. Από το Γραφείο Ενημέρωσης στα Τηλέφωνα. 

210- 6577483 και 210-6577400. 
β. Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.aοοa.gr). 

Γενικός Διευθυντής 
Αντγος  Αθανάσιος Κουτρουμπέλης 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ακστης Πασχαλιά Γεωργουλάκου 

Γραφ.Ενημερ.Κοινού

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Α.Ο.Ο.Α.) – Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
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Σε πολλά φυσικά συστήματα λειτουργεί το φαινόμενο που
αποκαλείται «αλλαγή φάσης». Στην ποιο γνωστή περίπτωση,

όπως είναι αυτή του νερού, αλλαγή φάσης συμβαίνει σε
πολύ συγκεκριμένες θερμοκρασίας όπου αυτό μετατρέπεται
σε στερεό, υγρό ή αέριο. Φιλοσοφικά λοιπόν όσο όμως και
στην πραγματική ενάσκηση στρατιωτικών καθηκόντων τίθεται
το ερώτημα, αν - πρέπει να-υπάρχει κάποια αλλαγή φάσης
σε ότι αφορά την λειτουργική ενάσκηση της πειθαρχίας σε
όλα τα κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας

Έχουν διατυπωθεί και αναλυθεί πάρα πολλά σχετικά με
τον καθαρά στρατιωτικό όρο «πειθαρχία» με υπερέχουσα
έννοια αυτή της «συνειδητής» και μπορούν να γραφούν και
ακόμη περισσότερα. Επικεντρώνοντας όμως στον σκοπό
της, μπορούμε να την ορίσουμε σαν, άκρως απαραίτητη
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενιαίας και συντονισμένης
πολεμικής δράσης ενός τεράστιου αλλά και πολύμορφου
συνόλου σε μορφή επιβολής ενιαίας ισχύος «εν χρόνω».

Διατρέχοντας όλα τα επίπεδα ιεραρχίας με αφετηρία αυτό
του απλού στρατιώτη, οι τύποι εκδήλωσης σεβασμού προς
τον ανώτερο, χωρίς να είναι οι μόνοι, περιέχονται στην
πρακτική εμπέδωσης του αισθήματος πειθαρχίας των υφι-
σταμένων. Συνεπώς η έννοια της πειθαρχίας πρέπει να δια-
τηρείται αναλλοίωτη. Απομένει συνεπώς να εξετασθεί η
μορφή σχέσης της ανώτατης ηγεσίας των Ε.Δ. στην συναρμογή
της με την προϊστάμενη πολιτική αρχή, διότι πλέον υπεισέρ-

χονται δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες που εκφράζονται
με τις έννοιες «γόητρο» και «επαγγελματισμός».

Οι Ε.Δ. συμβολικά υπάγονται στον ανώτατο άρχοντα της
Χώρας. Στην ουσία όμως εκφράζουν την ψυχή αλλά και την
υπερηφάνεια του Λαού από τους κόλπους του οποίου προ-
έρχονται. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που εκφράζουν το γόητρο
καθώς και η ισχύς τους, δηλώνουν την θέλησή του να είναι
ο αποκλειστικός κύριος της τύχης του. Συνεπώς η ανώτατη
ηγεσία, αποδίδοντας ηθικό χρέος
προς τον Λαό, οφείλει αυτό το
γόητρο να το διατηρεί ως κόρη
οφθαλμού και με τρόπο αδιαπραγ-
μάτευτο. Ποία λοιπόν είναι η οφει-
λόμενη υποχρέωση της προϊστά-
μενης πολιτικής εξουσίας ιδίως όταν
συμβαίνουν τυχαίες -ή όχι -αστο-
χίες;

Γνωρίζουμε ότι οι Στρατηγοί που
επιλέγει το πολιτικό σύστημα για
να αποτελούν εκάστοτε την  ανώ-
τατη ηγεσία των Ε.Δ. ανεξάρτητα από τις- μη εκδηλωμένες-
πολιτικές τους προτιμήσεις, είναι πρόσωπα πολύ υψηλού
πνευματικού και ηθικού επιπέδου με ολοκληρωμένες γνώσεις
και μακροχρόνιες εμπειρίες, απαλλαγμένοι από αξιόμεμπτες
σκοτεινές πλευρές, σε αντίθεση με ότι συνήθως συμβαίνει
με κάποιους πολιτικούς που μάλιστα χειρίζονται υψηλές κυ-
βερνητικές αρμοδιότητες. Τα νομοθετημένα λοιπόν πολιτικά
όργανα που κρίνουν προαγωγές και αποστρατείες της ανώ-
τατης ηγεσίας των Ε.Δ., απαιτείται να επιλέγονται προκειμένου
να διαθέτουν κάποιο επαρκές κύρος προκειμένου οι αποφάσεις

τους να διασφαλίζουν το γόητρο των Ε.Δ. και τον σεβασμό
και αναγνώριση προσφοράς υπηρεσιών μίας ζωής των επι-
λεγμένων ή απερχομένων οπωσδήποτε όμως καταξιωμένων
Στρατηγών.

Σε όση έκταση είναι ισχυρές οι παραπάνω σκέψεις, είναι
χρήσιμο να ανατρέξουμε σε γεγονότα που προσφέρονται
για συγκρίσεις, όπως λ.χ. οι τοποθετήσεις ως Υ.ΕΘ.Α. ατόμων
αρμοδιότητας της ποινικής Δικαιοσύνης, υβριστικές συμπε-

ριφορές προς τις Ε.Δ. από
τυχάρπαστο πολιτικό
προϊστάμενο που χωρίς
να δώσει στοιχειώδη αι-
τιολογία αποκεφάλισε το
σύνολο της ηγεσίας των
Ε.Δ. γεγονός που δεν έχει
συμβεί ούτε σε πολεμική
περίοδο. Στην ουσία η
ύβρις αυτή στρέφεται
προς τον ίδιο τον Λαό
που όμως δεν αντελή-

φθηκε... Τέλος σημειώνεται η μειωτική έκφραση με αντικα-
τάσταση του όρου «Στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α.» από τον
όρο «ένστολοι» (περιλαμβάνει μήπως θυρωρούς και παρό-
μοιούς;)  όσο και η οικονομική ένδεια που δεν αντέχει να
στηρίζει το απαιτούμενο επίπεδο γοήτρου των στελεχών.

Εφόσον εγγυητής του γοήτρου των Ε.Δ. προς τον Ελληνικό
Λαό είναι η φυσική του ηγεσία, είναι χρήσιμο να τοποθετηθεί
η αλλαγή φάσης σε αυτό ακριβώς το επίπεδο  ιεραρχίας
διότι διαφορετικά η συνολική τυπική πειθαρχική συμπεριφορά
δεν θα είναι ένδειξη πειθαρχίας αλλά κάτι διαφορετικό.-

Στις 16 Φεβρουαρίου 2014, στην Χερσόνησο Πεδιάδος
Νομού Ηρακλείου, έγινε τιμητική τελετή μνήμης από

τον Ανχη ε.α. Ελευθέριο Βασιλάκη, προς τιμήν του πατέ-
ρα του Μιχαήλ Βασιλάκη και όλων όσοι πολέμησαν στα
μέτωπα τιμής του Αλβανικού Έπους.

Την τελετή τίμησαν δια της παρουσίας τους, αντιπρο-
σωπείες από την Σχολή Εφέδρων Αξ/κών Πεζικού, την
126 Σμηναρχία Μάχης, εκπρόσωποι των Δήμων Ηρακλεί-
ου και Χερσονήσου, καθώς και Αξ/κοί όλων των βαθμί-
δων της ΕΑΣ Ηρακλείου.

Αφορμή εδόθη από την εκταφή του Μιχαήλ Βασιλάκη.
Ο υιός του Ελευθέριος, γνώριζε από νοσηλεία του πατέ-
ρα του, αφηγήσεις του ιδίου εν ζωή και ιατρικά ντοκου-
μέντα από το στρατ. Νοσοκομείο στα Γιάννενα, που νο-
σηλεύτηκε κατά την οπισθοχώρηση, μετά την επέλαση
των γερμανικών στρατευμάτων.

Γνωρίζοντας τα ακριβή σημεία από διάφορες ακτινο-

γραφήσεις, ανέσυρε με πτυσσόμενο μαγνήτη τρία θραύ-
σματα βλήματος από το στήθος και πλησίον της σπονδυ-
λικής στήλης.

Εξ αυτού του γεγονότος ορμώμενος, θεώρησα καθή-
κον μου να οργανώσω αυτήν την τιμητική τελετή, διότι ο
πατέρας μου, το 1970 που εγώ τον ενημέρωσα ότι η κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε ότι όσοι δεν πέρασαν από επιτρο-

πές αμέσως μετά τον
πόλεμο, να προσκομί-
σουν τα στοιχεία τους
και να πάρουν ό,τι δι-
καιούνται, εκείνος δεν
το εδέχθη, αλλά μου
απάντησε πολύ σεμνά
ότι «έκανε μόνο το καθή-
κον του, και ότι αφού
σας ανάθρεψα τα δύ-
σκολα χρόνια που είχα-
με την τύχη να επιβιώ-
σουμε τότε χωρίς βοή-
θεια, τώρα που δεν το χρειαζόμαστε θα ζητώ;»

Σ’ αυτούς λοιπόν, που έδωσαν στο κάλεσμα της Πατρί-
δας, άλλοι την αρτιμέλειά τους και άλλοι την ζωή τους,
χωρίς να ζητήσουν ποτέ βραβεία, επαίνους ή άλλα αν-
ταλλάγματα, αφιερώσαμε την σκέψη μας με σεβασμό,
ώστε να είναι φάρος στους νεώτερους και δύναμη για να
αντεπεξέρχονται σε κάθε δυσκολία της ζωής, είτε σε ει-
ρηνική είτε σε εμπόλεμη περίοδο.

«Για να δώσουμε τα ελάχιστα, σε αυτούς που έδωσαν 

τα πάντα για την Πατρίδα, χωρίς ανταλλάγματα»

Γράφει ο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Ανχης ε.α.

Πειθαρχία ή δουλοπρέπεια

Γράφει ο
ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υποστράτηγος (ΠΒ) ε.α.

Θραύσματα από το Αλβανικό μέτωπο, που ανευρέθησαν

κατά την εκταφή στις 4 Ιανουαρίου 2013.

Πρέπει να εξετασθεί η μορφή σχέσης

της ανώτατης ηγεσίας των Ε.Δ. στην συ-

ναρμογή της με την προϊστάμενη πολιτική

αρχή, διότι πλέον υπεισέρχονται δύο πολύ ση-

μαντικοί παράγοντες που εκφράζονται

με τις έννοιες «γόητρο» και «επαγγελμα-

τισμός».

“ “
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 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  01-07-2014  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ   7 /14 

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων

Αποστράτων Αξιωματικών ( Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α )

συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό

Οικονομικών κο Χ.Σταικούρα , με αντικείμενο τις πρό-

σφατες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, που

έκριναν ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν

4093/12 και των εκτελεστικών αυτού Υπουργικών

Αποφάσεων , που αφορούσαν τις μειώσεις των μισθών

και των συντάξεων των εν ενεργεία και αποστρατεία

Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.

2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο παρουσίασε την

άσχημη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι από-

στρατοι μετά την επιβολή 9 μειώσεων και ζήτησε

την άμεση και πλήρη εφαρμογή των εν λόγω Απο-

φάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ.

3.-Ο κος Υπουργός επανέλαβε την δήλωση που

έκανε στην Βουλή την Πέμπτη 26-06-2014 οτι η Κυ-

βέρνηση δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις Αποφά-

σεις του ΣτΕ και θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση ανά-

λογες προτάσεις εξεύρεσης των χρημάτων η οποία

θα νομοθετήσει σχετικά.. Οταν συγκεκριμενοποιήσει

τις προτάσεις αυτές , που εκτιμά οτι θα ολοκληρωθούν

μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος, θα έχει

νέα συνάντηση με το Συντονιστικό Συμβούλιο

4.-Μετά τα ανωτέρω το Συντονιστικό Συμβούλιο

τηρεί στάση αναμονής και παρακολουθεί εκ του σύ-

νεγγυς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει έγκαιρα τους

Αποστράτους..

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και 

Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
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Ενώ η χώρα μας εδώ και δύο σχεδόν
δεκαετίες παρέμενε σταθερά αντίθετη

στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιημέ-
νων καλλιεργειών, είναι ανεξήγητη η απόφαση της ελληνικής
κυβέρνησης, ως προεδρεύουσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
να ανοίξει αιφνιδιαστικά τη συζήτηση για τα γενετικά τρο-
ποποιημένα είδη και τελικά να δώσει το «πράσινο φως» για
την καλλιέργειά τους στην Ευρώπη. Η Ελλάδα προώθησε
και πέτυχε την υπερψήφιση μιας «συμβιβαστικής», όπως
αποκαλείται, πρότασης, η οποία, μάλιστα, παρουσιάζεται
επικοινωνιακά ως επίτευγμα, καθώς δήθεν διασφαλίζει τα
συμφέροντα των 28 κρατών-μελών της Ένωσης. Στην
πραγματικότητα αυτό που πέτυχαν οι δύο Έλληνες υπουργοί
Περιβάλλοντος και Εξωτερικών, κ.κ. Γιάννης Μανιάτης και
Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι να ανοίξουν διάπλατα την πόρτα
της Γηραιάς Ηπείρου στο διατροφικό εφιάλτη.

Στις 28/5/2014 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 28 χωρών-
μελών της ΕΕ συμφώνησαν σε κείμενο (συμβιβαστικής)
πρότασης που ετοίμασε η Ελληνική Προεδρία, το οποίο
υποτίθεται ότι δίνει στα κράτη-μέλη το «ελεύθερο» να
απαγορεύουν τη χρήση γενετικά τροποποιημένων καλλιερ-
γειών στο έδαφός τους. «Καχύποπτοι κύκλοι» στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μιλούν πλέον για ταχείες εξελίξεις στο πεδίο της
βιοτεχνολογίας και για «εισβολή» των γενετικά τροποποι-
ημένων σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Εντάσσεται κι’ αυτό στις ποικίλες προκλήσεις της εποχή
μας. Επιχειρούμε να ελέγξουμε τα πάντα και να ξανασχε-
διάσουμε τη ζωή πάνω στη Γη, αγνοώντας πολλές φορές
τους φραγμούς που η ίδια η φύση έχει επιβάλει. Ενώ
οδηγός μας θα πρέπει να είναι οι προβληματισμοί μας στο
παρελθόν, όπως ακριβώς μας προβλημάτισε η παραβίαση
του γενετικού και ιατρικού κώδικα, ή η αγανάκτηση που
προκάλεσαν στη δίκη της Νυρεμβέργης τα εγκλήματα των
Ναζί, και τα ρατσιστικά προβλήματα που η Ευγονική επωά-
ζει.

Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε οι νέες γενετικές τεχνο-
λογίες στοχεύουν σε μια επαναστατική πρακτική της Ιατρικής
και της Γεωπονίας για την αντιμετώπιση του ανθρώπινου

πόνου και της πείνας αντίστοιχα. Τα προβλήματα έχουν να
κάνουν με την ορθή εφαρμογή της νέας γνώσης. Μια ηθική
διάσταση που προσεγγίζεται δύσκολα, καθώς είναι ένας
αγώνας στον οποίο επιδιώκει να επικρατήσει ο κερδοσκόπος
αντί του ανθρωπιστή. Τρεις τύποι αρχών θα πρέπει να ρυθ-
μίζουν την λειτουργία της θεσμοθετημένης αλλά άτονης
για την ώρα στη χώρα μας Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Η
πρώτη αρχή αφορά την κυβερνητική παρέμβαση προστασίας
των συμφερόντων των πολιτών. Η δεύτερη αρχή αφορά
τα ανθρώπινα δικαιώματα,
όπως π.χ. το δικαίωμα του
καταναλωτή στην επιλογή.
Και η τρίτη αρχή αφορά την
κοινωνική δικαιοσύνη, ίση δη-
λαδή και δίκαιη κατανομή των
αγαθών σε όλους.

Η πρωτόγνωρη πρόοδος
των επιστημών σήμερα φέρ-
νει μαζί της τον θαυμασμό
και το φόβο ταυτόχρονα, την
αλήθεια και το ψέμα, το δέον
και το παράτυπο, ένα δυϊσμό
που θέλει προσεκτική προ-
σέγγιση. Kλωνοποίηση, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
και ποικίλοι γενετικοί νεωτερισμοί μας φέρουν σ’ ένα και-
νούργιο κόσμο, αλλά οι αντιδράσεις μεταξύ ανθρώπων,
τεχνολογίας και κοινωνίας οδηγούν σε μια νέα αντίληψη
για το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό και τι κατακριτέο.

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί-φυτά επιστρα-
τεύθηκαν σήμερα για να καταπολεμήσουν το πρόβλημα
της πείνας στον αυξανόμενο πληθυσμό του ανθρώπου. Η
επιμονή που χαρακτηρίζει  τους επενδυτές στην τεχνολογία
των μεταλλαγμένων αναδεικνύει  περισσότερο τις προθέσεις
χρησιμοποίησης αυτής της νέας γνώσης, φέρνοντας στο
προσκήνιο και πάλι τον λεγόμενο δυϊσμό. Απέναντι από τον
ιερό σκοπό αντιμετώπισης της πείνας έχουμε τις κατα-
στροφικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, με την μεταφορά
σ’ αυτό ξένων γονιδίων, που καταστρέφουν την φυσική
επιλογή. Και αυτό πέραν των επιφυλάξεων στο θέμα της
υγείας, που δεν έχουν μπει ακόμα στη βάσανο των αποδεί-
ξεων, όπως ομολογούν οι ειδικοί.

Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Για παράδειγμα οι απαιτήσεις
της αγοράς μπορεί να οδηγήσουν στην δημιουργία τεράστιων

σολομών, με κίνδυνο την κατάρρευση της υδρόβιας χλωρίδας
και πανίδας, νεοφανούς λαδιού, που ήδη μαγειρεύεται,
συμμετρικού ελάτου για τα Χριστούγεννα, κ.λ.π. Και με τον
τρόπο που έληξε με τη νέα συμφωνία το μορατόριουμ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βιομηχανία έχει το τελευταίο «όπλο»
στα χέρια της, τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, για
να πετύχει τη μεγαλύτερη παραγωγή μεταλλαγμένων και
να ρίξει, όπως λέει, τις τιμές των τροφίμων στο ράφι.

Η νέα γνώση είναι το νερό που ξεδιψά, αλλά και πνίγει
μαζί. Οι ειδικοί ομολογούν ότι στη Βιο-
τεχνολογία  τρεις είναι οι βασικοί
τομείς, όπου ο άνθρωπος μπορεί να
αποκτήσει μια σοβαρή μορφή εξουσίας,
σε σημείο που του επιτρέπει να παρι-
στά με αλαζονεία τον « Μικρούλη
θεό». Η αναπαραγωγή, η κληρονομι-
κότητα, και το νευρικό σύστημα. Πολλοί
πειραματισμοί πάνω στους ανωτέρω
τομείς είναι θεμιτοί. Υπάρχουν και πε-
ριπτώσεις θεσμικής απαγόρευσης, κυ-
ρίως όταν η ανάπτυξη της γενετικής
τεχνολογίας κινεί το ενδιαφέρον των
εμπόρων, και όταν οι συμμαχίες μεταξύ

Γενετικής, Ευγονικής και Χρήματος πυκνώνουν.
Σ’ όλους αυτούς τους τεχνολογικούς νεωτερισμούς,

αλλά και αυτούς που θα προκύψουν στο μέλλον, μια είναι
η άμυνα της κοινωνίας. Η μελλοντική δημοκρατία να υπερ-
βαίνει την κλασική ιδιότητα του πολίτη και να επαναπροσ-
διορίζει ηθικές έννοιες και αξίες. Ο διαμορφούμενος νέος
κόσμος απαιτεί ένα νέο δίκαιο, που να αντιμετωπίζει τις
παραπάνω προκλήσεις, και να ισχύει για αυτοκράτορες και
θνητούς. Είναι η σοβαρότερη αντίδραση της ανθρωπότητας
στη γιγάντωση του νέου ολοκληρωτισμού, του τεχνολογικού
και γενετικού ολοκληρωτισμού, που απειλεί την ανθρωπό-
τητα.-

*Ο Γιώργος Γκορέζης είναι Υπoστράτηγος ε.α., συγγρα-
φέας, μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων
Ηπείρου.

e-mail : ggorezis@yahoo.gr
Ggore’s weblog: ggore.wordpress.com

Άνοιξε η κερκόπορτα των γενετικά τροποποιημένων
Γράφει ο
ΓEΩPΓIOΣ ΓKOPEZHΣ

Yποστράτηγος ε.α.

Πριν από 10 χρόνια, είχαμε παραγγείλει
τέσσερα αφη εγκαίρου προειδοποιήσε-

ως AWACS, από τα οποία πήραμε τα δύο.
Το τρίτο θα το παραλάβουμε μέσα σ’ αυτό το χρόνο και το τέ-
ταρτο θα παραληφθεί τον ερχόμενο χρόνο. Οι ξένοι τα αφη
αυτά τα αποκαλούν εγκαίρου προειδοποιήσεως, όμως εμείς
τα βαπτίσαμε «Αετοί της Ειρήνης». Για τα τέσσερα αφη θα
πληρώσουμε το ποσό του 1,5 δις δολάρια, τα οποία μπορούν
να παραμείνουν στον αέρα 24 ώρες το 24ωρο. Τον εφοδιασμό
τους με καύσιμα τον κάνουν άλλα αφη. Από τα σύνορα δεν θα
πετάει ούτε πουλί… Ακόμα και για τα πουλιά που πετάνε στον
αέρα, θα ενημερώνεται η Άγκυρα.

Κατά την τελετή παράδοσης του πρώτου αφους AWACS,
μάθαμε από την ομιλία του πρωθυπουργού, ότι είναι στη
φάση υπογραφής η συμφωνία, για τα Ε/Π γενικής χρήσεως, η
οποία απόφαση  δεν θ’ αργήσει. Σε πρώτη φάση για τα 109
Αμερικανικά Ε/Π τύπου Σικόρσκυ, θα πληρώσουμε 3,5 δις δο-
λάρια. Η υπογραφείσα νωρίτερα συμφωνία με την εταιρία
Agusta Westland για το πρόγραμμα των ΕΕ/Π Τ-129, κόστισε 3
δις δολάρια. Επί πλέον προμηθευόμαστε και τα Ε/Π ναυτικής
συνεργασίας Sea Hawk, για τα οποία θα πληρώσουμε 557 εκα-
τομμύρια δολάρια.

Ο μεγάλος «Γιουσούφ»  δεν ήρθε «δωρεάν»
Τις προάλλες ήρθε ο μεγάλος «Γιουσούφ». Οι ξένοι το απο-

καλούν «Ηρακλής Α400Μ», ένα νέου τύπου γιγαντιαίο αφος,
του οποίου η κατασκευή άρχισε πρόσφατα. Η Τουρκία μετά

από τη Γαλλία, είναι η δεύτερη χώρα που προμηθεύτηκε αυτό
το αφος και υπάρχει παραγγελία για 10 μεγάλους «Γιουσούφ»,
για τους οποίους θα πληρώσουμε το ποσό ου 1,3 δις ευρώ.

Την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία
του πρωθυπουργού συνεδρίαση, η οποία διήρκησε 2,5 ώρες,
στην οποία ελήφθη απόφαση για την προμήθεια επιθετικών
αφών τύπου F-35. Νωρίτερα και για τη συμμετοχή στο κοινό
πρόγραμμα, πληρώσαμε το ποσό των 175 εκατομμυρίων δο-
λαρίων. Τα αφη εφόσον παραχθούν, θα κοστίσει το καθένα
160 εκατομμύρια δολάρια και θα προμηθευτούμε 100. Αυτό
το χρόνο θα παραδοθούν 2 αφη.

Mε τους Κινέζους έχουμε υπογράψει συμφωνία για το
σύστημα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ύψους 4 δις δολαρίων.
Αν δεν ταιριάσει με τους Κινέζους, σειρά έχουν οι Αμερικανοί…

Το τιμολόγιο μεγαλώνει…
Και αν αυτά συμβαίνουν  στον αέρα, στην ξηρά και τη

θάλασσα μένουμε πίσω?
Για το πρόγραμμα του εθνικού άρματος, θα πληρώσουμε

500 εκατομμύρια δολάρια, για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
των αρμάτων Μ-60 το ποσό των 687 εκατομμυρίων δολαρίων

και για το πρόγραμμα των σκαφών ναρκαλιείας 625 εκατομμύρια
δολάρια. Για τα περιπολικά σκάφη το τιμολόγιο είναι 407 εκα-
τομμύρια ευρώ και για το πρόγραμμα αμφιβίων σκαφών 391
εκατομμύρια ευρώ.

Μαθαίνουμε από την ανασκόπηση του Ιμπραχίμ Εκιντζί που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ντουνιά» ότι στα πλαίσια του
προγράμματος M�LGEM (Εθνικά σκάφη), τα δύο σκάφη «Hey-
beliada» (Χάλκη) και «Büyükada» (Πρίγκηπος) κατασκευάστηκαν
στα ναυπηγεία του Γκιόλτζουκ (Νικομήδεια). Στα ναυπηγεία
της Κων/πολης κατασκευάζονται ακόμη δυο σκάφη. Επιπλέον
ελήφθη η απόφαση για διαγωνισμό τεσσάρων ακόμη σκαφών,
ενώ εξετάζονται οι προσφορές για το πρόγραμμα των δυο
σκαφών υποστήριξης επιμελητείας (LDG). Το αεροπλανοφόρο
και τα αποβατικά σκάφη (LPD) θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία
«Σεντέφ» του Μετίν Καλκαβάν. (Αυτό το έργο αρχικά είχε δοθεί
στην εταιρία «RMK» του ομίλου Κοτς, όμως στη συνέχεια ακυ-
ρώθηκε).

Στην ομάδα των σκαφών, η μεγαλύτερη επένδυση είναι το
πρόγραμμα TF 2000.  Απέναντι στις επιθέσεις που θα γίνονται
από πλοία, αφη ή οποιοδήποτε άλλο αεροπορικό μέσο, θα
γίνει προμήθεια φρεγάτας αεράμυνας, που θα εξασφαλίζει
την άμυνα. Στην υποομάδα των σκαφών υποστήριξης, στην
ημερήσια διάταξη είναι και το πρόγραμμα των σκαφών της
σχολής ιστιοπλοΐας.

Συγνώμη… Πάρε.. πάρε.. πάρε… Αυτή η παραζάλη μας
πρέπει να έχει μια αιτία…

Εμείς με ποιόν (έναντι ποίου) προετοιμαζόμαστε για να πο-
λεμήσουμε?

Τα χρήματα γι’ αυτά τα παιχνίδια που λάβαμε, ποιος, πως τα
πληρώνει και θα τα πληρώσει?

Συγγνώμη Κύριοι: Εμείς έναντι ποίου εξοπλιζόμαστε;

Γράφει ο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Άνχης ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

(Από την Εφημερίδα «Μιλλιέτ» της 08 Μαΐου 2014 του δημοσιογράφου Güngör Uras )
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Θέματα

Μ
ε αφορμή το γεγονός ότι στις 22
Μαΐου αυτού του χρόνου  συμπλη-
ρώνονται 110 χρόνια από την ίδρυση

(1904)  του Ελληνικού Μακεδονικού Κομι-
τάτου  ( που ΟΡΓΑΝΩΣΕ ,ΕΠΑΝΔΡΩΣΕ  και ΣΥΝΤΟΝΙΣΕ το ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ) συντάχτηκε  το παρόν κείμενο με πρωταρχικό
στόχο την απότιση φόρου τιμής σε όλους  όσοι  συμμετείχαν ή
συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή του ηρωικού
Μακεδονικού Αγώνα(Μ.Α) ο οποίος έσωσε τη Μακεδονία από
τις ανιστόρητες Βουλγαρικές επιδιώξεις και αναζωογόνησε και
σφυρηλάτησε την εθνική συνείδηση. 

Αν δεν υπήρχε ο Μακεδονικός Αγώνας, αλλού ... θα ήταν «το
σύνορο…»

Σε κάθε  επέτειο σχετική με το ΜΑ εκφωνούνται λόγοι και γί-
νονται εκδηλώσεις στις οποίες μνημονεύονται πολλές
περιοχές(π.χ η Κρήτη , η Πελοπόννησος κ.λ.π) της Ελλάδας για
την πανάξια εθελοντική συμμετοχή πολλών από τα τέκνα τους
σ’ αυτόν τον αγώνα. Ούτε όμως στους λόγους ούτε στις εκδη-
λώσεις αυτές  γίνεται αναφορά στην τεράστια - και τη μεγαλύτερη
σε αναλογία κατοίκων από κάθε άλλη περιοχή - συμμετοχή
των Μανιατών  σε όλες τις φάσεις του αγώνα.

Η συγγραφή αυτού του κειμένου δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει
ούτε  ιστορικό ούτε λογοτεχνικό πόνημα. Δεν είναι επίσης πρό-
θεσή του συντάκτη να υποβαθμίσει τη συμβολή άλλων περιοχών
της Ελλάδας στον Μακεδονικό Αγώνα. Η μόνη φιλοδοξία του
είναι πρωτίστως να υπενθυμίσει τον ΜΑ και δευτερευόντως  να
συμβάλει (έστω και κατ� ελάχιστον) στην υπογράμμιση και επι-
κοινώνηση της αδικίας που γίνεται, σκόπιμα ή μη, για την πολύ-
παθη Μάνη, την πάντοτε παρούσα σε όλους τους απελευθε-
ρωτικούς εθελοντικούς ή μη αγώνες του έθνους, αλλά πάντοτε
... απούσα από τα σχολικά βιβλία  και τα πανεπιστημιακά συγ-
γράμματα. Οι συγγραφείς των βιβλίων και των συγγραμμάτων
πάντοτε ξεχνούν...ότι ο Ρήγας στους Μανιάτες και στους Σου-
λιώτες ήλπιζε και ότι ο Μητροπολίτης στην  Καστοριά Γερμανός
Καραβαγγέλης  έλεγε στο βοεβόδα Γκέλεφ, τον οποίο παρότρυνε
να εργασθεί υπέρ τού Ελληνικού Κομιτάτου ότι: «όπου να ‘ναι

φτάνουν από Κάτω και Ελληνικά Σώματα Κρητικοί και Μανιάτες.

θα δής κάθε κλαδί και παλικάρι». 

Όλα όσα κατατίθενται στις επόμενες παραγράφους έιναι
δράσεις εθελοντών και γεγονότα που περιγράφονται στη βι-
βλιογραφία που  τεκμηριώνει  ιστορικά όλες τις πτυχές του ΜΑ
και η οποία σημειώνεται  στην τελευταία παράγραφο.

Εκτός όμως από την βιβλιογραφία υπάρχουν και τα αθάνατα
Μανιάτικα Μοιρολόγια, όπως το παρακάτω, που μας περιγράφουν
με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ηρωική δράση των Ελ-
λήνων και μερικών Μανιατών στην ένδοξη εκείνη φάση της Ελ-
ληνικής ιστορίας, ίσως τη πιο κρίσιμης για τη σωτηρία της Μα-
κεδονίας: 

«...Στα Γιαννιτσά στα Βοδενά / στη Φλώρινα, στην Καστοριά

/πολέμησε( σ.σ ο Π.Μελάς) με τα θεριά

βουλγάρικα και τουρκικά./ Είχε Μανιάτες γιαλεχτούς,/ 

πολεμιστές οπλαρχηγούς,

που κυνηγούσαν τα θεριά/κι ήταν λιοντάρια φτερωτά! / 

Θα μελετήσου( σ.σ θε μνημονεύσω)  χωριστά

το Γέρμα και το Ματαπά /του Τσιμπιδάρου το παιδί / 

και τους Πετροπουλάκηδες/

όπου εμείνασι φρουροί / αιώνιοι και σιωπηλοί / 

στα φρούρια της λευτεριάς  /  στα Μακεδονικά χωριά».

(Απόσπασμα  από μοιρολόϊ που αυτοσχεδίασε  μια αγράμματη

Μανιάτισσα με το άκουσμα της είδησης για το θάνατο του

ήρωα Π.Μελά ) [6]

Η ίδρυση του Μακεδονικού Κομιτάτου και η Προετοιμασία
του Μακεδονικού Αγώνα.

Η Βουλγαρία και πριν από το 1903 επανειλημμένα προσπάθησε
να αλλοιώσει με κάθε μέσο τον ελληνικό εθνικό χαρακτήρα
της Μακεδονίας. Το χρόνο όμως αυτό ιδρύει σε συνεργασία με
την Βουλγαρική ηγεσία, το Βουλγαρικό Μακεδονικό Κομιτάτο
για τον καλλίτερο συντονισμό της επίτευξης του σκοπού της.
Για την αντιμετώπιση του ορατού και συστηματικά πλέον οργα-
νωμένου βουλγαρικού κινδύνου, δραστηριοποιούνται δύο δια-
πρεπείς Μανιάτες, δημοσιογράφοι και διευθυντές εφημερίδων:
ο Δημήτρης Καλαποθάκης (ΕΜΠΡΟΣ) και Ο Πέτρος Κανελλίδη
(ΚΑΙΡΟΙ).

Ο Δ. Καλαποθάκης γεννήθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης το
1862. Με την αρθρογραφία του για το Μακεδονικό ζήτημα, με
το ψευδώνυμο «Μακεδονικός», επηρέαζε τη κοινή γνώμη και
είναι αυτός που συνέστησε  (Ιστορία  του ΕλληνικούΈθνους

τ.ΙΕ σ 235 ), μαζί με άλλους, στις 22 Μαΐου 1904 το «Μακεδονικό
Κομιτάτο» [1,2,3,4,5]  την οργάνωση που έστησε τον ένοπλο
Μακεδονικό Αγώνα, με έδρα στην Αθήνα, στα γραφεία της
εφημερίδας «Εμπρός». Ο Καλαποθάκης  ανέλαβε την προεδρεία
του Κομιτάτου και ταυτόχρονα ήταν και  διευθυντής του «Εμ-
πρός».

Ο Π. Κανελλίδης γεννήθηκε στο Κουτήφαρι (Θαλάμες) της
Μάνης το 1848. Είχε διακριθεί ως εθελοντής στη Κρήτη το
1869 στο σώμα του μανιάτη Δημήτρη Πετροπουλάκη. Γίνεται
μέλος του Κομιτάτου και συγκεκριμένα της πρώτης οργανωτικής
επιτροπής αυτού.

Μέλη του Κομιτάτου ήταν πολλοί επιφανείς Έλληνες όπως
οι: Ν. Πολίτης καθηγητής πανεπιστημίου, Ιωάννης Ράλλης,
Πέτρος Σαρόγλου κλπ

Οργάνωση του Αγώνα
Ο Καλαποθάκης, που ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος,

είχε την καθολική εκτίμηση κράτους και λαού, κρατάει ουσιαστικά
στα χέρια του το σχεδιασμό του Αγώνα στο κέντρο [5,σ 169-
170). Οργανώνει τα αντάρτικα σώματα και τα αποστέλλει στη
Μακεδονία, αλληλογραφεί και συντονίζει και ενημερώνει την
Κυβέρνηση   για τον Αγώνα . Στο γραφείο του γίνονται οι στρα-
τολογήσεις και η οργάνωση σε σώματα  των εθελοντών και
φυσικά των Μανιατών εθελοντών.

Αυτός κρατά στα στιβαρά χέρια του τον αγώνα, στην Αθήνα,

ενώ επιτόπου παρακολουθεί την κατάσταση με την άγρυπνη

φροντίδα του ο Λάμπρος Κορομηλάς, που διορίστηκε από την

Κυβέρνηση, επίτηδες , πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Καλαποθάκης με το «Μακεδονικό Κομιτάτο» διορίζει,(Ιστορία

του Ελ Εθν τ. ΙΕ σ.239) τον Αύγουστο του 1904, τον ανθυπολοχαγό
Παύλο Μελά[4], αρχηγό των περιφερειών Μοναστηρίου και
Καστοριάς, και εκείνος, ο εθνομάρτυρας, εισέρχεται στην Μα-
κεδονία τη νύχτα της 27/28 Αυγούστου 1904  με 35 άντρες!

Σ’ όλα τα ελληνικά προξενεία αποσπάστηκαν αξιωματικοί
του στρατού και δημιούργησαν ένα θαυμάσιο δίκτυο συνεργατών
και αγωνιστών. Στόχος τους ήταν η εξουδετέρωση της βουλ-
γαρικής και ρουμανικής προπαγάνδας, η εμπιστευτική αλληλο-
γραφία, η κατασκοπεία, η μεταφορά τραυματιών, η τροφοδοσία
των Ελλήνων ανταρτών και γενικά η υπεράσπιση του ελληνικού
στοιχείου.

Με άλλα λόγια στο στάδιο αυτό καταρτίζεται ένα εκπληκτικό
δίκτυο επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών σε όλη τη Μα-
κεδονία, επανδρωμένο από πανάξιους Έλληνες αλλά και παρά
πολλούς Μανιάτες [1,2,3]. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Ο Κυριάκος Ταβουλάρης, ανθυπασπιστής του πυροβολικού
που υπηρετεί στο προξενείο Θεσσαλονίκης με το ψευδώνυμο
«Κατσανός». Ο Ιωάννης Ζαγοριανάκος (καπετάν Ζάγρας) ως
πράκτορας στη Προσοτσάνη, Καβάλα, Δεδέγαετς και Κωνσταν-
τινούπολη. Ο Μιχαήλ Αναγνωστάκος (καπετάν Ματαπάς), ως
ηγούμενος στη Μονή Όσσιανης (Αρχαγγέλου) με το ψευδώνυμο
Παπαχρήστος. Ο Ιωάννης Δεμέστιχας (καπετάν Νικηφόρος), ως
παραγγελιοδόχος στη Θεσσαλονίκη. Παρά πολλοί από αυτούς
και από τους λοιπούς πανάξιους Έλληνες, όταν η ανάγκη του
αγώνα το επέβαλε, ανέλαβαν ένοπλη δράση με τα αντάρτικα
σώματα. 

Ο θάνατος του Π.Μελά.
Στις 13 Οκτ. του 1904  ο Π. Μελάς σκοτώθηκε στην Στάτιστα

από το Τουρκικό στρατό, προδοθείς από τους Βουλγάρους. Η
αγγελία του θανάτου του Π. Μελά έγινε το προσάναμμα για να
φουντώσει η πυρκαγιά που ξύπνησε και σφυρηλάτησε την
εθνική συνείδηση όλων των Ελλήνων, και έδωσε αφορμή να
γίνει ευρύτερα γνωστός ο Μ.Α • ο ηρωικός θάνατός του έγινε
εγερτήριο σάλπισμα και εθνικό προσκλητήριο για την σωτηρίαν
της Μακεδονίας.

ΟΙ άνδρες, που πολεμούσαν,  ήδη στη Μακεδονία  ζητούσαν
εκδίκηση για το θάνατο του παλικαριού και η προσέλευση εθε-
λοντών από όλα τα μέρη της Ελλάδας πολλαπλασιάστηκε.
Από αυτό το εθνικό προσκλητήριο δεν ήταν δυνατόν να λείψουν
τα «σπαρτιατόγκονα» όπως αποκαλεί τους Μανιάτες ο Σαράντος
Καργάκος [6].

Οι Μανιάτες στη  Διεξαγωγή του Μακεδονικού Αγώνα
Οι  Μανιάτες Καπεταναίοι -Μακεδονομάχοι που, μαζί με τους

ντόπιους και από άλλες περιοχές της Ελλάδας καπεταναίους,
έδρασαν στις περιοχές της Μακεδονίας είναι παρά πολλοί.
Λόγω χώρου θα αναφερθούν ελάχιστοι από αυτούς.

Στη Κεντρική Μακεδονία
Ο Μιχαήλ Αναγνωστάκος (καπετάν Ματαπάς),από τη Χαριά

του Πύργου Δυρού ,ήταν Ανθλγός Π/Β και τον Απρίλιο του
1905 στάλθηκε από το Μ.Κ στη Κεντρική Μακεδονία .Αφού ως

ζωέμπορος διέσχισε όλη την Κ.Μ και μελέτησε την κατάσταση,
τελικά ζήτησε και ανέλαβε αρχηγός εθελοντικού σώματος στο
Λαγκαδά, στη Γουμένιτσα, στη λίμνη Γιαννιτσών, στη Χαλκιδική,
στον Όλυμπο, στην Πιερρία. Έπεσε μαχόμενος αργότερα στη
Μάχη του Λαχανά.

Εκτός από τον Κ. Ματαπά στην περιοχή αυτή της Μακεδονίας
πολέμησαν και πολλοί άλλοι Μανιάτες.

Ανατολική Μακεδονία(Μερικοί από αυτούς που έδρασαν σε
αυτή την περιοχή ήταν):

Αντώνης Βλαχάκης (καπετάν Λίτσας) στα Καστανοχώρια, σκο-
τώθηκε στην Οσνίτσανη στις 7/5/1906. Λεωνίδας Πετροπουλάκης

(καπετάν Λεωνίδας) σκοτώθηκε και αυτός στον ίδιο τόπο και
την ίδια μέρα . Γρηγόρης Φαληρέας (καπετάν Ζάκας) στην Κα-

στοριά, στο Βογατσικό,στα  Καστανοχώρια, στην Πτολεμαΐδα,

και στα Γρεβενά, επέζησε, πολυτραυματίας.

Νικόλαος Τσοτάκος (καπετάν Γέρμας) στο Καλογερικό, σκο-
τώθηκε  στις 16 Ιουλίου 1907 στη Λόσνιτσα. Θεόδωρος Μαν-

τούβαλος (καπετάν Ταΰγετος) πολυτραυματίας στο Καλογερικό,

πολέμησε σε όλους τους μετέπειτα εθνικοαπελευτερωτικούς

αγώνες .

Λίμνη Γιαννιτσών[8] (Μερικοί από αυτούς που έδρασαν σε
αυτή την περιοχή ήταν):

Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας (καπετάν Πετρίλος), ο Μιχαήλ
Αναγνωστάκος (καπετάν Ματαπάς) ο Παναγιώτης Παπατσανετέας
(καπετάν Παναγιώτης) ο Παρασκευάς Ζερβέας (καπετάν Παρα-
σκευάς) ο Νικόλαος Μαντούβαλος (καπετάν Νίκος), ο Ιωάννης
Δεμέστιχας (καπετάν Νικηφόρος) και πολλοί άλλοι.

Τους Μανιάτες και μη καπετάνιους  πλαισίωσαν εθελοντικά
πολλοί Μανιάτες (και μη) υπαξιωματικοί, ως υπαρχηγοί, οπλαρ-
χηγοί ή ομαδάρχες. Όπως οι οπλαρχηγοί Κ. Ταβουλάρης, Β.
Μπουτσικάρης, Β. Στρατάκος, Π. Τζανάκος και πολλοί άλλοι Μα-
νιάτες Επιλοχίες, Λοχίες, Ενωμοτάρχες, απλοί στρατιώτες και
πολίτες 

Από όλους αυτούς τους προαναφερθέντες και τους λοιπούς,
που λόγω χώρου δεν αμαφέρονται, άλλοι σκοτώθηκαν, και
άλλοι έζησαν ως πολυτραυματίες ή ικανοί για δράση. Οι επιζή-
σαντες και δυνάμενοι, όπως έκαναν και στο Μ.Α., έσπευσαν εθε-
λοντικά, από τους πρώτους να ενισχύσουν τους νέους αγώνες
της πατρίδας (Βαλκανικοί πόλεμοι, Βορειοηπειρωτικό, Μ. Ασία)! 

Η συμμετοχή των Μανιατών όπως και των λοιπών Ελλήνων
από όλα τα μέρη της ελεύθερης τότε Ελλάδας που έσπευσαν
να βοηθήσουν του Μακεδόνες υπόδουλους αδελφούς ήταν
εθελοντική και όπως γράφει ο Γ.Γιαννακάκος –Ράζελος στον
πρόλογο του βιβλίου του [1] «Οι εθελοντικοί αγώνες δια την

Ελευθερίαν , εγκλείουν ύψος αυταπαρνήσεως και Πατριωτισμόν

ιδιαίτερον και συγκινούν περισσότερον…»

Κλείνοντας αυτό το κείμενο νομίζω ότι ο καλλίτερος επίλογος
θα ήταν η παράθεση του παρακάτω αποσπάσματος του μανιά-
τικου μοιρολογιού  για το λοχαγό Ταβουλάρη που σκοτώθηκε
στη Μάχη του Σκρα.[6]

«Να βρεις παπόρι για να μπεις/ παπόρι να παρκαριστείς, /

καημένε μου, να πας στον Σκρα ,

σ’ αυτά τα  έρημα βουνά , /θε να ρωτήσεις στα χωριά,/ 

για Ταβουλάρη λοχαγό ./ 

Άκου Χρυσέ, συμπέθερε/

πες  του να κάθεται ‘κειδά /και να φυλάη το σύνορο !» .

Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η τελευταία αράδα αυτού του
μοιρολογιού εκτός από το «φυλάτειν Θερμοπύλας [6];

ΟΙ ιδρυτές του Ελληνικού Μακεδονικού Κομιτάτου και οι πα-
νάξιοι  Έλληνες που συμμετείχαν με οποιοδήποτε  τρόπο στον
ηρωικό ΜΑ, μας προστάζουν ...να προσέχουμε την Μακεδονία
σαν τα μάτια μας!

Ας τους θυμόμαστε με ανείποτο θαυμασμό και ας τους μνη-
μονεύουμε πάντοτε με ευγνωμοσύνη !
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«Ήρθαν της Μάνης τα παιδιά / 

από τ’ απάτητα βουνά

στων Μακεδόνων τα χωριά / 

να φέρουσι τη λευτεριά»[6]
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Θέματα

Το 1940 μετά την εισβολή και κατάληψη του μεγαλυτέρου
μέρους της Γαλλίας και των βορείων κρατών της Ευρώπης

από τους Ναζί, έμεινε αντίπαλός των η Αγγλία με πρωθυ-
πουργό τον Ουΐνστων Τσώρτσιλ με στρατό χωρίς πολεμικό
υλικό αφού φεύγοντας από
την Δουνκέρκη εγκατέλειψαν
τα όπλα τους στον εχθρό.

Όλοι περίμεναν ότι η Αγ-
γλία θα έπεφτε σαν ώριμο
φρούτο στα χέρια του Χίτλερ
ή το καλλίτερο γι’ αυτήν θα
ήταν να διαπραγματευθεί τη
συνθηκολόγησή της.

Δεν έγινε όμως ούτε το
ένα ούτε το άλλο, ο Τσώρ-
τσιλ έβγαλε από τις αποθή-
κες τα παλαιά όπλα του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου για να
εξοπλίσει το στρατό του και
εζήτησε από τον αγγλικό
λαό να πολεμήσει με ό, τι
έχει στα χέρια του ακόμη
και με γεωργικά εργαλεία,
και να μην αφήσουν ζωντανό Γερμανό αλεξιπτωτιστή στο
έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο λαός του υπάκουσε και πολέμησε με νύχια και με
δόντια για να κρατήσει την πατρίδα του ελεύθερη.

Αυτή είναι η εθνική συνείδηση του αγγλικού λαού και
τέτοιοι λαοί δεν πεθαίνουν εύκολα.

Την ίδια χρονική περίοδο η δεύτερη χώρα που πραγ-
ματικά αντιτάχθηκε στο φασισμό που ζητούσε να την
υποδουλώσει, ήταν η Ελλάδα, η οποία κατετρόπωσε
τη δεύτερη μεγάλη φασιστική χώρα, την Ιταλία του
Μουσολίνι, και του έδειξε το μεγάλο του λάθος να τα
βάλει μαζί μας.

Όταν ο Χίτλερ στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον
Μουσολίνι ετοίμαζε επίθεση κατά της Ελλάδας, ο πρωθυ-
πουργός της Αγγλίας Τσώρτσιλ, ηγέτης πρώτου μεγέθους,
εζήτησε από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη
Μεταξά, άνθρωπο με εθνική συνείδηση, να αποδεσμευθεί
από τη συμφωνία με τη Αγγλία και να πράξει ό,τι συμφέρει
στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς , υψηλών προδια-
γραφών ηγέτης , με ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης , αρ-
νήθηκε την παραχώρηση του Τσώρτσιλ και αντέταξε άμυνα
γράφοντας νέο έπος στα οχυρά των συνόρων της Πατρίδας
του.

Το ίδιο έπραξε και ο Ελληνικός λαός που σύσσωμος στά-
θηκε στο πλευρό του Κυβερνήτη του και πολέμησε με τα
παλαιά όπλα που διέθετε η πατρίδα του τις σιδερόφρακτες
μεραρχίες του Χίτλερ.

Να η Ελλάδα του χτες, να οι πατέρες μας και οι παππούδες
μας, μας έδειξαν το δρόμο πώς να ζούμε ελεύθεροι και να
αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας.

Αλλά το ίδιο δεν έπραξαν και οι πρόγονοί μας από το
1821 μέχρι και το 1912 – 13, με τον Καραϊσκάκη, τον Κολο-
κοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, τον Κανάρη και τόσους άλλους
οι οποίοι θυσιάσθηκαν για να αποκτήσουμε ελεύθερη πα-
τρίδα;

Τα ίδια δεν έπραξαν και οι παλαιοί πρόγονοί μας ο Μιλ-
τιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας που αγωνίσθηκαν και
θυσιάσθηκαν για να υπάρξει ελεύθερη η Ελλάδα;

Όλοι αυτοί μπροστάρηδες των Ελλήνων μαζί τους ενω-
μένοι αγωνίσθηκαν και μας έδειξαν το δρόμο για την ελευ-
θερία.

Να που υπήρξε εθνική συνείδηση, να ποιοι ήσαν φιλοπά-
τριδες, να ποιοι έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας,
να ποιους σήμερα ζητάμε να μας αναγνωρίσουν ότι είμαστε
απόγονοι.

Αυτή ήταν η Ελλάδα του χτες, αυτοί ήταν οι Έλληνες

που έζησαν στα χώματα που σήμερα εμείς πατάμε.
Αυτοί έζησαν με τη δόξα που τους χάρισαν οι αγώνες

τους με κίνητρο την εθνική συνείδηση την αγάπη προς την
πατρίδα τους.

Βέβαια υπάρχουν σήμερα μεταξύ μας αρκετοί κομπλεξικοί
που αυτοτοποθετούνται ότι βρίσκονται μέσα στην πνευματική
ελίτ του τόπου μας, ο Θεός να τους λυπηθεί, και διακη-
ρύσσουν ότι αυτοί που εμείς δοξάζουμε και τιμούμε στις
εθνικές γιορτές μας ήσαν κλέφτες, κανίβαλοι, άπιστοι και
ό, τι άλλο κατεβάζει η κούτρα τους, με στόχο απαξιώνοντας

τους ήρωές μας να ανα-
δειχθούν αυτοί σοφοί και
μεγάλοι δάσκαλοι. Να τα
φαινόμενα του σήμερα.

Κλέφτης ο Κολοκοτρώ-
νης, άπιστος ο Καραϊσκά-
κης, ανύπαρκτος ο Παλαι-
ών Πατρών Γερμανός,
πλιατσικολόγος ο Κανά-
ρης, να πως στολίζουν
τους ήρωές μας και έχουν
το θράσος να ζουν μαζί
μας και προβάλλονται και
σαν μπροστάρηδες του
λαού μας.

Ο μεγάλος πολιτικός
Ουΐνστων Τσώρτσιλ το Δε-
κέμβριο του 1944, ευρι-
σκόμενος στην Ελλάδα

που τότε καταστρέφονταν από τους Έλληνες, προσπα-
θώντας να μας βοηθήσει να κρατήσουμε την πατρίδα μας
ελεύθερη έγραψε στα απομνημονεύματά του «οι Έλληνες
είναι ένας περίεργος λαός με ροπή προς την πολιτική των
κομμάτων, ερίζουν και μισούνται μεταξύ τους, όσο μεγάλος

και αν είναι ο εξωτερικός εχθρός που απειλεί,

όμως καταφέρνουν τελικώς να επιβιώνουν».
Ήταν η εποχή που αμέσως μετά την αποχώρηση των

ναζί Γερμανών και Βουλγάρων από την Ελλάδα και ενώ οι
Έλληνες ρημαγμένοι από την κατοχή περίμεναν να ανα-
πνεύσουν ελευθερία και να γιατρέψουν τις πληγές τους,
μια μειοψηφία Ελλήνων σήκωσε τα όπλα κατά της πατρίδας
με στόχο να αρπάξει την εξουσία και δουλώσει τους
Έλληνες στα νύχια του άλλου αιμοσταγούς φασίστα του
Στάλιν ο οποίος μέχρι τότε είχε καταφέρει να εξοντώσει
τους διαβιούντας στη Ρωσία Έλληνες.

Φαντάζεται κανείς τι θα είχε συμβεί αν ο ελληνικός λαός
δεν αντιδρούσε στην προσπάθεια μιας μειοψηφίας να τον
υποδουλώσει;

Βέβαια το τίμημα ήταν χιλιάδες Αθηναίοι, γέροι, γυναίκες,
φτωχοί να κατακρεουργηθούν και άλλοι τόσοι να πεθάνουν
από τα κρύα και τις κακουχίες όμηροι της μειοψηφίας στα
βουνά της Ελλάδας.

Όμως η δυστυχία των Ελλήνων δεν σταμάτησε το 1945
αφού από το 1946 η ίδια μειοψηφία των Ελλήνων τους
επέβαλε άλλον εθνοκτόνο πόλεμο, τον χειρότερο που
έζησε ποτέ η Ελλάδα, που κράτησε 4 χρόνια με στόχο τη
σκλαβιά κάτω από τον ίδιο μεγάλο σφαγέα το Στάλιν.

Και σ’ αυτόν τον πόλεμο η εθνική συνείδηση των Ελλήνων
επεκράτησε και εσώθη η Ελλάδα.

Για άλλη μια φορά κρατήσαμε την πατρίδα μας όρθια να
συνεχίσει τη ζωή της ελεύθερη.

Φαντάζεται κανείς τις συνέπειες αν στον πόλεμο αυτό
κέρδιζε η καθοδηγούμενη μειοψηφία; 

Η Ελλάδα θα περιοριζόταν στα σύνορα του 1911 αφού
το υπόλοιπο τμήμα της θα αποτελούσε τη Μακεδονία των
Βουλγάρων και Γιουγκοσλάβων και οι Έλληνες θα εξορίζονταν
στη Σιβηρία όπως έκανε ο Στάλιν με τις κοινωνίες των Ελ-
λήνων που ζούσαν στη Ρωσία, στον τόπο μας θα έρχονταν
ρωσικές φυλές, δηλαδή πλήρης εξαφάνιση της Ελλάδας.

Οι Έλληνες για μια φορά ακόμη αγωνίσθηκαν και τιμώρησαν
τους επιβολείς.

Και εδώ έρχεται η καινούρια ομάδα μειοψηφίας των Ελ-
λήνων οι πολιτικοί που ανέλαβαν να μας διοικήσουν οι άν-
θρωποι που στο όνομα της Δημοκρατίας παραβιάζουν τη
Δημοκρατία.

Η ύπαρξη των λαών καταγράφεται από τη συνεχή ιστορία
τους η οποία αποδεικνύει την ύπαρξη τους.

Αν προσπαθήσει κανείς να  βρεί τη συνέχεια της ζωής
της Ελλάδας θα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα έσβησε το 1946
και αναστήθηκε πάλι το 1950 και αυτό θα αποδειχθεί από
την ιστορία της η οποία σταματάει το 1946 και αρχίζει πάλι
το 1950.

Να το θαύμα των νεοελλήνων πολιτικών.
Να η μισαλλοδοξία και αρχομανία αδελφωμένες.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πέθανε και ποτέ δεν ανεστήθη και

κατά την 4ετια 1946 - 1949 έγραψε λαμπρή ιστορία σε όλη
την επικράτειά της, τραυματισμένη όμως αλλά ζωντανή
και ελεύθερη.

Έλα όμως που η ιστορία αυτή αποτυπώθηκε κατά τον
πλέον αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο χρησιμοποιώντας
μόνο τις πολεμικές εκθέσεις των μάχιμων μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεών της, εκθέσεις που συντάσσονται κάθε
ημέρα καταγράφουν επακριβώς τα γεγονότα και υποβάλ-
λονται στα προϊστάμενα κλιμάκια προκειμένου αυτά να
ενημερωθούν και να συντάξουν τα πολεμικά σχέδια της
επομένης;

Αλλοίμονο στον Διοικητή Μονάδος που υπέβαλλε ψεύτικες
πολεμικές εκθέσεις με συνέπεια να παρασύρει τους προ-
ϊσταμένους του σε αποτυχημένες αποφάσεις, μόνο αν
ήθελε ο ίδιος να αυτοκτονήσει.

Όμως η ιστορία αυτή η απόλυτα αντικειμενική δεν άρεσε
στους πολιτικάντηδες πολιτικούς γιατί δεν τους άφηνε πε-
ριθώρια να ψαρέψουν ψήφους από το αντίπαλο στρατόπε-
δο.

Έτσι βρήκαν τη λύση να κάψουν όλα τα αντίτυπα της
αδιάβλητης αυτής ιστορίας γιατί έλεγαν ότι υποδαυλίζει
το μίσος.

Η ιστορία των λαών δεν υποδαυλίζει το μίσος, αντίθετα
αποτελεί το πλέον χρήσιμο μάθημα διότι προβάλλει τα
γεγονότα όπως εξελίχθηκαν και διδάσκει τα λάθη και τις

συνέπειες αυτών που δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Να πως η Ελλάδα έμεινε πεθαμένη για 4 χρόνια και τότε

τι έγινε;
Ο δημοσιογράφος και βουλευτής κ. Μαρίνος είπε ότι η

Ελλάδα πρωτοτύπησε σε όλο τον κόσμο αφού την ιστορία
σε όλο τον κόσμο τη γράφουν οι νικηταί ενώ στη χώρα
μας την ιστορία την έγραψαν οι ηττημένοι.

Αυτό είναι το επίτευγμα των Ελλήνων πολιτικών.
Η συνέχεια; Τη ζούμε σήμερα.
Η χώρα με τον μεγάλο φυσικό πλούτο της, η χώρα που

την προστατεύει ο άγνωστος θεός, όπως έγραψε και ο
γνωστός μας Ουΐνστων Τσώρτσιλ, να στέκεται επαίτης στις
αυλές της οικουμένης και οι κάτοικοί της να λιμοκτονούν.

Όμως οι πολιτικοί μας με τις παχυλές αμοιβές και τα κε-
κτημένα προνόμια τους να ευημερούν και από πάνω να
αγωνίζονται με χίλια δυο ψέματα να πλανέψουν να τους
εμπιστευθούμε πάλι την εξουσία δηλαδή να συνεχίσουν
το πάρτι της ευδαιμονίας τους.

Και τι δεν σοφίζονται με μπροστάρηδες τους αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων και συμμάχους όλους τους βολε-
μένους προκειμένου να μπουν πάλι στη βουλή κατεβάζοντας
ακόμη και τον ουρανό με τα άστρα, τον οποίον μας προ-
σφέρουν σαν δόλωμα.

Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα, εξαθλίωση και δυστυχία
στο λαό, ας το προσέξουν οι Έλληνες που  το βιώνουν και
ας φροντίσουν να την αλλάξουν, να κάνουν την Ελλάδα
των Ελλήνων με εθνική συνείδηση, να κάνουν την πατρίδα
της ευημερίας της δόξας, την Ελλάδα που αγωνίσθηκαν
και στέριωσαν οι πρόγονοί μας. Την Ελλάδα του χτές.

Η Ελλάδα του χτες και η Ελλάδα του σήμερα
Γράφει ο
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ

Υπτγος (ΤΧ) ε.α
Πρόεδρος ΣΑ.Α.ΤΧ

Αγοράστε ελληνικά προϊόντα.

Στηρίξτε ελληνικές θέσεις εργασίες. 

Οι Έλληνες είναι ένας περίεργος

λαός με ροπή προς την πολιτική
των κομμάτων, ερίζουν και μισούνται

μεταξύ τους, όσο μεγάλος και αν
είναι ο εξωτερικός εχθρός που
απειλεί, όμως καταφέρνουν τελι-

κώς να επιβιώνουν

“

“
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Θέματα

Τ
ο τελευταίο βιβλίο (Απρίλιος 2013) του καθηγητή Χρήστου
Ροζάκη για την περιώνυμη «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ) και το Διεθνές Δίκαιο» έρχεται να φωτίσει στον κα-

τάλληλο χρόνο, ένα πολύπλοκο και σύνθετο ζήτημα, του Διε-
θνούς Δικαίου, του οποίου έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία για
τη Χώρα μας, μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογο-
νανθράκων και φυσικού αερίου, στην Ανατολική Λεκάνη της
Μεσογείου (Κύπρος – Ισραήλ) και των ισχυρών πλέον ενδείξεων
ότι, τέτοιου είδους κοιτάσματα, υπάρχουν και στην δική μας
περιοχή (Ιόνιο – Ήπειρος – Κρήτη – Αιγαίον Πατραϊκός Κόλπος
- Κατάκωλο κλπ.).

Στο Βιβλίο αυτό ο κος Καθηγητής, εκθέτει με καθα-
ρούς επιστημονικούς όρους, με μια νηφάλια σκέψη
και ανάλυση, του πολύπλοκου αυτού ζητήματος, για
να καταλάβει ο καθένας μας, τι πραγματικά συμβαίνει
και αυτό το χρόνιο πρόβλημα, εξακολουθεί να παρα-
μένει άλυτο, εδώ και σαράντα (40) χρόνια και έχει
φέρει τουλάχιστον δύο φορές, την Πατρίδα μας και
την Τουρκία, στα πρόθυρα του πολέμου. (Μάρτιος
1987 – Ιανουάριος 1996 ΙΜΙΑ).

Μέσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, προ-
κύπτει ότι τέτοιου είδους προβλήματα, δεν επιλύονται,
με μονομερείς αποφάσεις ή με εθνικοπατριωτικές
κορώνες και παλικαρισμούς, που έχουν ως στόχο την
εσωτερική πολιτική κατανάλωση, αλλά με αυστηρή
τήρηση των διεθνών κανόνων δικαίου, σε συνεννόηση
και με συνεργασία πάντοτε, με τις γειτονικές μας Χώ-
ρες.

Ενώ η ανακήρυξη της ΑΟΖ αποτελεί αναμφισβήτητο,
κυριαρχικό δικαίωμα, του παράκτιου Κράτους απαιτείται
όμως παράλληλα και διαπραγμάτευση, με τα παρα-
κείμενα Κράτη, στην περίπτωση, που η μεταξύ τους,
θαλάσσια απόσταση, δεν υπερβαίνει τα 400 ΝΜ και
τούτο, γιατί το εύρος, για κάθε Χώρα της ΑΟΖ, είναι
μέχρι 200 ΝΜ και ένεκα τούτου, στην περίπτωση της
Χώρα μας, αναφύονται ποικίλα τοπικά προβλήματα,
που μόνο με διαπραγματεύσεις επιλύονται ή με από
κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
ή σε εσχάτη περίπτωση ακόμα και με πόλεμο.

Σε ότι αφορά το Αιγαίο, λόγω των εξαιρετικά μικρών απο-
στάσεων και των νησιών μας, δεν τίθεται πρακτικά θέμα ΑΟΖ,
καθώς ή όποια εκμετάλλευση, του υπεδάφους του, καλύπτεται
πλήρως από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, στην οποία
σε αντίθεση με την ΑΟΖ τα δικαιώματα σε αυτήν υπάρχουν,
αυτοδικαίως και εξ’ υπαρχής (ipso Facto και ab initio, για τους
νομικούς). Καλό θα είναι και για τις δύο Χώρες, ύστερα μάλιστα,
από σαράντα ολόκληρα χρόνια, συνεχών διαπραγματεύσεων,
να καταλήξουμε με την Τουρκία, επιτέλους σε μια συμφωνία,
χωρίς νικητές και ηττημένους. Λύση δηλαδή θετικού αθροί-
σματος.

Όσοι ανεύθυνα κραυγάζουν και ορίονται ότι, εδώ και τώρα,
η μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΖ, στο Αιγαίο, θα λύσει αυτόματα
και ανώδυνα, υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων, το χρόνιο
αυτό πρόβλημα, όχι μόνον δεν γνωρίζουν τις βασικές διατάξεις
του Διεθνούς Δικαίου, αλλά δεν αντιλαμβάνονται κιόλας ότι,

μια τέτοια εκ μέρους μας, ενέργεια, θα προκαλέσει σίγουρα,
ακόμα μια περιττή και αδικαιολόγητη, με την Τουρκία κρίση, τη
στιγμή μάλιστα, που συνεχίζονται και δεν έχουν ολοκληρωθεί
ακόμα, οι διαπραγματεύσεις με αυτήν, για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας.

Αλλά και στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, που εκτιμάται ότι,
υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων και αερίου,
για τους ίδιους λόγους (Θαλάσσιες αποστάσεις είναι μικρότερες
των 400ΝΜ), δεν αρκεί μια απλή μονομερής ανακήρυξη της
ΑΟΖ, αλλά απαιτείται και εδώ διαπραγμάτευση, με τις γειτονικές
μας Χώρες, για την τελική οριοθέτηση της. Με την Ιταλία
υπάρχει σχετική συμφωνία από το 1977, για την οριοθέτηση
της υφαλοκρηπίδας, αλλά όχι όμως και για την ΑΟΖ. Με την
Αλβανία έχει υπογραφεί, μεταξύ μας από το 2009, σχετική
συμφωνία, για την οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών «πολ-

λαπλών χρήσεων», αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο της
Χώρας αυτής, έκρινε αυτή άκυρη και έκτοτε παραμένει αυτή,
σε εκκρεμότητα. Παρά ταύτα τον τελευταίο καιρό η Αλβανία
αντιλαμβανόμενη ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτα απολύτως
απ’ αυτήν την εκκρεμότητα, προσπαθεί να βρει κάποια φόρμουλα
προκειμένου να διευθετηθεί αυτή η διαφορά προς αμοιβαίο
όφελος και των δύο γειτονικών Χωρών. Σε ότι αφορά τη Λιβύη
και την Αίγυπτο, οι έως τώρα μεταξύ μας διαπραγματεύσεις,
δεν απέδωσαν γιατί και οι δύο Χώρες ζητούν να εξαιρεθούν
(Γαύδος - Σχίζα - Στροφάδες - Σαπιέντζα - Χρυσή - Κουφονήσι)
Λιβύη και (Καστελόριζο - Στρογγύλη) για την Αίγυπτο.

Αυτά σε γενικές γραμμές, γιατί εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά
το διαφωτιστικό αυτό βιβλίο, τότε θα καταλάβει ότι, τα
πράγματα δυσκολεύουν κάπως για το Καστελόριζο, όπου στο
σημείο αυτό, ενώνονται οι ΑΟΖ της Ελλάδος - Κύπρου -
Τουρκίας - Αιγύπτου) σε ένα τετραεθνές στίγμα και δίδει στη

Χώρα μας, ΑΟζ 22.000 τετρ. χλμ. όσο είναι η Πελοπόννησος
και η Τουρκία ερμηνεύοντας διαφορετικά το Διεθνές  Δίκαιο,
αυτό δεν το δέχεται και ζητά να εξαιρεθεί το νησί μας, από τις
διαπραγματεύσεις, πράγμα, που εμείς κατηγορηματικά με τη
σειρά μας το απορρίπτουμε και έτσι καρκινοβατούν, οι όποιες
συζητήσεις γίνονται.

Η Χώρα μας επ’ αυτού για να κατοχυρώσει τις θέσεις
στο Αιγαίο κατέθεσε την 20-3-2013 στο ΟΗΕ με τη μορφή επι-
σήμου εγγράφου, ρηματική διακοίνωση και ενημέρωσε σχετικά
τον διεθνή αυτόν οργανισμό για τις συνεχείς προκλητικές
κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Επ ‘ αυτού η Τουρκία προχώ-
ρησε με σχετική δική της ρηματικά διακοίνωση και έτσι σήμερα
ο ΟΗΕ έχει επισήμως πλέον ενημερωθεί για τις θέσεις και των
δύο γειτονικών Χωρών.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε μελετώντας
αυτό το βιβλίο ότι, η σύμβαση του Μοντέγο Μπέϊ (Τζαμάϊκα
1982), για το Δίκαιο των Θαλασσών, την οποία η Χώρα μας,
την έχει υπογράψει και επικυρώσει, σε αντίθεση με την
Τουρκία, που αρνείται πεισματικά να πράξει τούτο, γιατί,
δεν τη συμφέρει, ενώ την Πατρίδα μας, την ευνοεί στα πε-
ρισσότερα σημεία. Δίδει σε όλα τα νησιά μας, ανεξαρτήτου
μεγέθους, αρκεί να κατοικούνται και να έχουν οικονομική
δραστηριότητα, δικαιώματα ΑΟΖ. Καταρρίπτονται έτσι οι
ισχυρισμοί της Τουρκίας ότι, τα νησιά μας,  επικάθονται,
στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας και ως εκ τούτου στε-
ρούνται δική τους (υφαλοκρηπίδα). Ουδαμού δε και σε
καμία περίπτωση δεν συσχετίζεται η υφαλοκρηπίδα των
νησιών με τις αντικείμενες ακτές γειτονικών Χωρών. Ανα-
γνωρίζει με νομολογίες, που έχουν προκύψει από σχετικές
αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων Χάγης και του Αμ-
βούργου, ότι όλα τα νησιά ακόμα και οι βραχονησίδες δι-
καιούνται εύρος χωρικών υδάτων 12ΝΜ, πράγμα, που η
Τουρκία μας απειλεί ως γνωστόν, με casus belli (αιτία πο-
λέμου), εάν επεκτείνουμε, τα χωρικά μας ύδατα, πέραν
των 6ΝΜ, που είναι σήμερα.

Με 6ΝΜ χωρικά ύδατα, στη Χώρα μας ανήκει το 35%
του Αιγαίου και στην Τουρκία το 8,9% κάτι, που αποδέχεται
και ουδέποτε το έχει αμφισβητήσει μέχρι σήμερα η γειτονική
μας Χώρα. Με 12ΝΜ χωρικά ύδατα, που νομικά τουλάχιστον,
μας εξασφαλίζει αυτοδικαίως το δίκαιο των θαλασσών του
1982, με τις ενσωματωμένες σε αυτό νομολογίες, το 35%
γίνεται 64% (Ελλάδα) και το 8,9% γίνεται 10% (Τουρκία). Ας
τα έχουν αυτά υπόψη τους ιδιαίτερα, όσοι εντελώς επιπόλαια

και ανεύθυνα παίζουν με τα Εθνικά μας θέματα, εκτοξεύοντας
συνεχώς σχετικές κατηγορίες, για Εθνική προδοσία και άλλα
πολλά, για τη δημιουργία, μόνο και μόνο εντυπώσεων στο
εσωτερικό ακροατήριο και να μην επιτρέπουν, τελικά να δημι-
ουργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα για τις αναγκαίες, όπως
προκύπτει, διαπραγματεύσεις με τους γείτονές μας.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ως Χώρα, που δηλώνει
την προσήλωση της, στο Διεθνές Δίκαιο, θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτική, όχι μόνο στο να το επικαλείται σταθερά,
αλλά και να προσπαθεί, να το εφαρμόσει, ακολουθώντας τις
ερμηνείες του, που ευθυγραμμίζονται, με το γράμμα του Διε-
θνούς Δικαίου, που έχουν υιοθετηθεί, από τη διεθνή πρακτική
και αντανακλώνται, στην πλούσια νομολογία, των διεθνών δι-
καστηρίων, που κατά βάση τη δικαιώνουν σε όλα σχεδόν τα
σημεία.

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και το Διεθνές Δίκαιο
Γράφει ο
MIΧΑΛΗΣ ΓΚΡΙΛΛΑΣ

Σμήναρχος ε.α. 1η ΣΥΔ

Στον κατάμεστο από συναδέλφους  με
οικογένειες θερινό κινηματογράφο του
ΚΑΑΥ / Αγ. Ανδρέα (Στρατόπεδο Στρατηγού
Μιλτιάδη) πραγματοποιήθηκε κι εφέτος
(22/6/2014) η καθιερωμένη πλέον εκ-
δήλωση, αφιερωμένη στην Ελληνική Πα-
ράδοση.

Την παράδοση ερμήνευσε με Ελληνικούς Δημοτικούς
Χορούς απ’ όλη την Ελλάδα, το χορευτικό συγκρότημα του
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, με χοροδιδάσκαλο τον Στάθη
Καλογερόπουλο. Το πρόγραμμα διάρκειας 1,30 ώρας περιε-
λάμβανε επτά ενότητες με πέντε χορογραφίες από κάθε πε-
ριοχή, σύνολο 35 χοροί από Σαλαμίνα, Επτάνησα, Μακεδονία,
Μικρά Ασία, Μυτιλήνη, Θράκη, Κρήτη, Ήπειρο. Κάθε περιοχή
διαθέτει πληθώρα  χορογραφιών, επομένως τα προγράμματα
διαφέρουν από έτος σε έτος. 

Οι θεατές επευφήμησαν ιδιαιτέρως τους ερμηνευτές του

Συγκροτήματος για την εκφραστικότητα, τους ρυθμούς, τη
χάρη και ομορφιά, αλλά και για τις «φιγούρες» στους χορούς,
που είναι προϊόν επίπονης εργασίας και έντονης προσπάθει-
ας.

Τα μέλη του Συγκροτήματος –που έχουν την αμέριστη
στήριξη του Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού Παντελή Ξυριδάκη
και της Αντιδημάρχου Κατερίνας Μουράντ-Πετρίτση– ασχο-
λούνται με το αντικείμενο αμισθί, τις ελεύθερες ώρες, με κί-
νητρο την αγάπη προς την Ελληνική παράδοση και εμφανίζονται
στο ΚΑΑΥ επί δέκα χρόνια.

Στην προσφώνησή του ο Διοικητής του ΚΑΑΥ Συνταγματάρχης
Αλέξανδρος Γαλανός συνεχάρη τα μέλη του Συγκροτήματος
για τις επιδόσεις στο αντικείμενο και την αποδοτικότητα στη
συγκεκριμένη παράσταση.

Στην αντιφώνησή του ο Χοροδιδάσκαλος Στάθης Καλογε-
ρόπουλος μεταξύ των άλλων τόνισε:

«Η εμφάνισή μας εδώ, για μία ακόμη φορά, δηλώνει την
απεριόριστη εκτίμηση που έχουμε για τα στελέχη του στρατού
μας. Δεν ξεχνούμε ότι εάν έχουμε σήμερα ειρήνη και ασφάλεια
στην περιοχή μας, το οφείλουμε στην αποτρεπτική ικανότητα
και επαγρύπνηση των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Οι θεατές εκφράστηκαν με τα θερμότερα λόγια για την πε-

τυχημένη αυτή παράσταση.
Όμως η επιτυχία δεν οφείλεται μόνο στην θέληση και στην

εργώδη προσπάθεια των μελών του Συγκροτήματος.
Η επιτυχία ήταν και συνάρτηση προπαρασκευαστικών ερ-

γασιών στο χώρο, όπως ηλεκτροφωτισμός, σκηνικές διευθε-
τήσεις, καθώς επιτελική διαχείριση του θέματος και φιλοξενία,
δραστηριότητες που έγιναν κάτω από την επίβλεψη του
νέου Διοικητού Συνταγματάρχου Τεθωρακισμένων Αλέξανδρου
Γαλανού και ήχθησαν εις πέρας από εξειδικευμένο προσωπικό
όπως των: Λοχαγών Γ. Αικατερίνη, Μ. Χασούρη, Υπολοχαγού
Κ. Τόμτση, Ανθυπολοχαγού Α. Πάρνου, Αρχιλοχιών Φ. Κορω-
ναίου, Χ. Μαστραντωνάκη, Α. Καλογερόπουλου, Ι. Κυλώνη,
Δ. Γκοράτσα, Λ. Σεφέρη, Σ. Πατρικαλάκη, Επιλοχιών Λ. Ταξιάρχη,
Θ. Βαρώτσου, Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Ωρολογά, Λοχιών Α. Μα-
σέλου, Α. Αγγελόπουλου.

Ο νέος διοικητής Συνταγματάρχης Α. Γαλανός αεικίνητος
και δραστήριος, βαδίζοντας στα ίχνη των προκατόχων του,
όπως φαίνεται, έχει μεγαλεπήβολα σχέδια που θα βελτιώσουν
την λειτουργικότητα των χώρων και των δράσεων του συγ-
κεκριμένου Στρατοπέδου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Αλλαγή Διοικήσεως στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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Θέματα

10. Στοιχεία Γκαγκαούζων:

α. Πολιτισμός

Οι Τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι έγραφαν και
διάβαζαν χρησιμοποιώντας το Ελληνικό Αλ-
φάβητο. Τελούσε υπό ισχυρή επιρροή της Κα-
ραμανλήδικης φιλολογίας, ξένης προς την αν-
τίστοιχη Τουρκική. Μέχρι την ανταλλαγή των
πληθυσμών διάβαζαν καραμανλήδικα βιβλία.
Από γενιά σε γενιά μετέδιδαν λαϊκά ποιήματα,
τραγούδια, παραμύθια, παροιμίες, ανέκδοτα
κ.λπ. Το 1904 ο Παπαδάσκαλος Mihali Chiahir
μετέφρασε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο,
διάφορες προσευχές κ.λπ. Η λογοτεχνία τους
είναι λιγοστή. Τούτο οφείλεται στους απηνείς
διωγμούς και μαζικές μετατοπίσεις από τους
Οθωμανούς, αλλά και τις κατά καιρούς σκοπι-
μότητες από πλευράς Ρωσίας και Βουλγαρίας.

Απότο1960 έως 1990, εκδόθηκαν μόνο 30
βιβλία. Στο Κόμπατ λειτουργεί σήμερα Εθνο-
λογικο Μουσείο. Τα ονόματά τους στην πλει-
οψηφία τους είναι Ελληνικά, ενώ υπάρχουν
και ορισμένα σλαβικά. Τα επώνυμα είναι Τουρ-
κικά, όπως ήταν αυτά των Ελλήνων της Μ.
Ασίας των προερχομένων από Τουρκόφωνες
περιοχές. Το ιδιαιτέρως ανησυχητικό είναι, ότι
γίνεται προσπάθεια τελευταία αλλαγής των
μικρών ονομάτων τους, όπως: Το Stefan (Στέ-
φανος) σε Stapan, ή το Fedon (Φαίδων) σε Fe-
dor, κ.ά.

β. Παιδεία: Μέχρι και το 1957, οι Γκαγκαούζοι

στο γραπτό τους λόγο, χρησιμοποιούσαν μό-
νο το Ελληνικό αλφάβητο. Αντικειμενικές δυ-
σκολίες αλλά και πολιτικές σκοπιμότητες, εί-
χαν σαν αποτέλεσμα την μερική αλλοίωση
του αλφαβήτου τους, όπως: Στη θέση των 8
γραμμάτων μπήκαν Λατινικά και τα υπόλοιπα
έμειναν Κυριλλικά. Από μαρτυρίες Ρουμάνων
βουλευτών και Γερουσιαστών, προκύπτει ότι
οι Γκαγκαούζοι της Μολδαβίας πριν από λίγα
χρόνια χρησιμοποιούσαν το Ελληνικό αλφά-
βητο. Δυστυχώς, ο αναλφαβητισμός σε πολ-
λές περιοχές είναι εκτεταμένος. Είναι μείζον
το γλωσσικό ζήτημα. Οι Γκαγκαούζοι διαθέ-
τουν 48 σχολεία (πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπ/σης). Στο Πανεπιστήμιο του Κισί-
νιεφ λειτουργεί τμήμα εθνολογικής έρευνας
των Γκαγκαούζων. 

Στην Μολδαβία γενικά, λειτουργούν 8 ανώ-
τατα εκπ/κά ιδρύματα, επιστημονικά ινστιτού-
τα και περίπου 50 Ερευνητικά Κέντρα. Τα τε-
λευταία χρόνια η Ελληνική πλευρά πέτυχε να
ενταχθούν τα Ελληνικά ως περίπου επίσημη
γλώσσα στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπι-
στημίου των Γκαγκαούζων.

γ. Θρησκεία

Οι Γκαγκαούζοι έχουν βαθειά πίστη στην Ορ-
θοδοξία. Από τον Δυτικό τύπο έχουν χαρακτη-
ρισθεί ως Strong Orthodox (δυνατοί Ορθόδο-
ξοι). Η φιλοτουρκική τους ηγεσία προσπάθησε
από τη δεκαετία του 1990, να τους εντάξει στο
Τουρκοορθόδοξο Πατριαρχείο. Η ιδέα αυτή
απορρίφθηκε από τους Γκαγκαούζους αλλά
και το Ρωσικό Πατριαρχείο. Έτσι, η προσπά-
θεια της Τουρκίας εγκαταλείφθηκε. Εκκλησια-
στικά οι Γκαγκαούζοι της Μολδαβίας, υπάγον-
ται στο Πατριαρχείο της Μόσχας.

Η θρησκευτική ορολογία τους αποτελείται
από Ελληνικές λέξεις όπως: Άγιος, Παναγία,
σταυρός, βαφτίς, στιεφανός, κλισιά, ποπάς,

μετάνη, τριημούρ, γιορτού κ.ά. Υποδηλώνουν
έτσι μέχρι σήμερα, την ιστορική σύνδεση με
τη Βυζαντινή κληρονομιά. Η τουρκική όμως
προσπάθεια, δεν σταματά. Από το 1989 επεμ-
βαίνουν ενεργά στο θέμα των Γκαγκαούζων,
όπως: Δια του τύπου, εντύπων, βιβλίων, πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, δημοτικών χορών,
τραγουδιών. Επιπλέον, χρηματοδοτούν τη
λειτουργία ιδιωτικών σχολείων και δίδουν
υποτροφίες δια την Τουρκία, σε συνδυασμό
με άφθονο χρήμα.

Τα ίδια περίπου δεν κάνουν στην Ελληνική
Θράκη αλλά και στα λοιπά Βαλκάνια; Το 1994 ο
Ντεμιρέλ (π. Πρωθυπουργός της Τουρκίας)
δήλωσε σε συγκέντρωση στη Μολδαβία:
«Εσείς οι Γκαγκαούζοι είστε μέρος του μεγα-
λύτερου Έθνους (δηλ. Τουρκίας). Η Τουρκία
θα σας σκέφτεται πάντα και θα σας έχει στην
καρδιά της.

δ. Οικονομία

Η Μολδαβία δεν έχει υδάτινα αποθέματα.
Παράγει σταφύλια, φρούτα, λαχανικά, ηλιό-
σπορο, σιτάρι, καλαμπόκι και εκτρέφει βοοει-
δή και χοίρους. Γενικά, η Μολδαβία είναι η πιο
φτωχή χώρα της Ευρώπης. Και η περιοχή που
ζουν οι Γκαγκαούζοι είναι η πιο υπανάπτυκτη
περιοχή της Μολδαβίας. Τον τελευταίο καιρό,
παρατηρείται δραστηριότητα τουρκικών επι-
χειρήσεων κυρίως στον εμπορικό τομέα. Ικα-
νός αριθμός Γκαγκαούζων εργάζονται ως οι-
κονομικοί μετανάστες στην Τουρκία. Ένα μέ-
ρος εξ αυτών προωθείται παράνομα στο κατε-
χόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου ως έποικοι
προς αλλαγή του εκεί δημογραφικού. Αλλά
και αν χρειασθεί να πολεμήσουν εναντίον των
Ελληνοκυπρίων. Σύγχρονς γεννιτσαρισμός.
Στον Βιομηχανικό τομέα: Υπάρχουν οινοποι-
εία, κονσερβοποιεία, εργοστάσια ζάχαρης κ.ά.

ε. Πληθυσμιακά: Στην περιοχή Μπούτσακ,

στα νότια της χώρας πλησίον των συνόρων
της με την Ουκρανία, ζουν 163.000 Έλληνες
Γκαγκαούζοι. Εκτός από τη Μολδαβία Γκαγ-
καούζοι υπάρχουν και στις εξής χώρες: 40.000
περίπου στην Ουκρανία. 20-30.000 στην πε-
ριοχή της Αζοφικής Θαλάσσης (Κριμαία), στον
Ρωσικό Καύκασο, στα Καζακστάν-Ουζμπεκι-
στάν. Μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες ζουν
επίσης στην Βουλγαρία.

4. Επίλογος

Από τα ω άνω εκτεθέντα, προκύπτει αβία-
στα το συμπέρασμα ότι η Ελληνική πολιτεία
θα πρέπει να ενδιαφερθεί ξέχωρα και να μην
αφήσει σε καμία περίπτωση στις επιβουλές
του καθενός, τα όπου γης παιδιά της. Παρ’
όλες τις γνωστές δυσκολίες που έχει και αντι-
μετωπίζει η χώρα μας, έχει στα χέρια της δυ-
νατά χαρτιά. Τα οποία μπορεί και πρέπει να
χρησιμοποιεί επί συνεχούς βάσεως. Αυτά εί-
ναι: Η παιδεία, η χριστιανική θρησκεία, ο πολι-
τισμός, το εμπόριο. Αλλά και οι αφανείς πολ-
λές φορές, εθελοντές πατριώτες και χορηγοί
(ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιοι). Έτσι μπορεί
να ξαναβρεί, να επικοινωνήσει, να βοηθήσει τα
λησμονημένα, τα παραμελημένα, τα εγκατα-
λειμμένα, τα κυνηγημένα διάσπαρτα παιδιά
της. Έχομε την ίδια καταγωγή, τη γλώσσα, τη
θρησκεία, το χορό, το τραγούδι, τα έθιμα, τα
μοιρολόϊα, τις διατροφικές συνήθειες, τις ρί-
ζες. Οι ρίζες αυτές είναι σαν του γεροπλάτα-
νου. Βαθειές, δυνατές, ανθεκτικές στον χρόνο
και την ανομβρία. Ο μεγάλος ποιητής και φλο-
γερός πατριώτης Άγγελος Σικελιανός, γράφει:
“Τίποτα δεν είναι εύκολο. Και το εύκολο είναι
τίποτα”.

“Έλληνες
βοηθήστε τους Έλληνες”.

Ο Ελληνισμός στην Μολδαβία (Γκαγκαούζοι) (Συνέχεια από το προηγούμενο)

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.-π. Υπαρχηγός Ε.Φ. 
Κύπρου-Αντ/δρος Πανελλ. 
Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων

Το Δημόσιο ως παροχέας

Προκαλούν θλίψη και ανησυχία οι εξωφρενικές/κυνικές απαι-
τήσεις και τελικά εξασφαλίσεις - κατ’ ανοχήν - ακόμα και κλάδων
που δεν θα έπρεπε, φορέων που θεωρούν εαυτούς «λειτουρ-
γούς» διακεκριμένης σημασίας για την Πολιτεία.

Επίσης, υπάρχουν οργανισμοί / επιχειρήσεις κρατικοδίαιτοι
που μόνοι αποφασίζουν τις αποδοχές των στελεχών τους και οι
υπεύθυνοι δεν τολμούν να δημοσιοποιήσουν τα χρηματικά πο-
σά που τους παρέχουν και μιλούν αόριστα για «μέσο όρο».

Θυμίζω ότι για τις απολαβές των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ,
μας έλεγαν (και κυβερνητικοί φορείς) ότι διατίθενται 100 εκα-
τομ. ευρώ για 2.500 εργαζόμενους, που με τον απλό υπολογι-
σμό (έλεγαν) βγαίνει ποσό 40.000 ευρώ ετησίως για τον καθέ-
να... αντί να πουν (εφόσον δεν θέλουν ονομαστικά - πράγμα
ακατανόητο και απαράδεκτο για την συσχέτιση με τα διαβόητα
προσωπικά δεδομένα, ενώ πρόκειται για ρεμούλα των χρημά-
των των φορολογούμενων), αντί λοιπόν να πουν τουλάχιστον,
πόσα παίρνουν οι 10 πρώτοι, πόσα οι 20 επόμενοι, πόσα οι 50
επόμενοι...

Αν η κραιπάλη συνεχίζεται, είναι ελέγξιμη.
Ένα παράδειγμα: με απόφαση του Φεβ. 2013, τρία στελέχη

Ταμείου αμείβονται αντιστοίχως έκαστος με 215.000 ευρώ, με
185.000 ευρώ και με 165.000 ευρώ ετησίως.

Και θα τα παίρνουν μέχρι την 30.06.2017...
Δηλαδή καθένας τους παίρνει τις αποδοχές τριών Αρχηγών

Σωμάτων ή Κλάδων ή τριών Προέδρων Αρείου Πάγου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μείωσε τη χορηγία της Πολιτεί-

ας προς το ύπατο αξίωμά του σε 138.732 ευρώ ετησίως (Καθ.
15.9.12).

Σχεδόν διπλάσια παίρνει καθένας από τους παραπάνω υπαλ-
λήλους του Ταμείου (και χρονολογικά μετά τη μείωση της χορη-
γίας από τον Πρόεδρο).

Σε τέτοιες θέσεις Οργανισμών, Ταμείων κ.λπ. αποδοτικότερο
θα μπορούσε να είναι, να τοποθετούνται στελέχη Απόστρατοι -
Συνταξιούχοι - Ομότιμοι, με φιλοπάτριδα διάθεση, που απέρχον-
ται αρκετά νέοι από Υπηρεσίες με γιγάντιες απαιτήσεις, άρα με
τριβή και πείρα, και μάλιστα - το πιστεύω αυτό - χωρίς άλλες
αποδοχές πέραν αυτών της σύνταξής τους, τουλάχιστον στην
περίοδο κρίσης.

Ενιαίο μισθολόγιο
Σήμερα, θα ζητούσα πραγματικά Ενιαίο Μισθολόγιο για

ΟΛΟΥΣ. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον πρωτοείσακτο κλητή-
ρα, για όλους τους μισθωτούς του Δημοσίου, όλων των τομέων
δράσης, επιχείρησης, λειτουργίας. Οι ιδιαιτερότητες κάθε έρ-
γου ευθύνης και κινδύνου πρέπει να αντιμετωπίζονται, τουλάχι-
στο όσο διαρκεί η οικονομική καχεξία της χώρας, ιδιαίτερα, αλλά
με περίσκεψη, σύνεση και αιτιολόγηση.

Είμαι βέβαιος ότι, με την πρότασή μου για εφαρμογή Ενιαίου
μισθολογίου για όλους σήμερα, θα ωφελούσα περισσότερο
τους συναδέλφους μου και τη Χώρα μου.

Συνέγερση επιβεβλημένη
Σήμερα, θα θεωρούσα πλέον ενδεδειγμένο και πλέον ορθό,

αλλά και προσωπικά τιμή μου, αντί να διεκδικώ την προστασία
κλαδικών ιδιαιτεροτήτων - των οποίων την ύπαρξη αμφισβητώ -
, σήμερα, επαναλαμβάνω, θα ήθελα να μετέχω με συναδέλ-
φους μου μιας προσπάθειας που αποσκοπεί στο να σωθεί η χώ-
ρα, με κινήσεις έντιμες, πατριωτικές, δημοκρατικές, να εδραι-
ωθεί η νομιμότητα, η αξιοπρέπεια, η δίκαιη κατανομή των βα-
ρών, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς εύνοιες, χωρίς προστατευμένα
απυρόβλητα και να πολεμηθεί κάθε ανομία».

Πυλώνες της Πολιτείας
Οι Ε.Δ. και Σ.Α. και άλλα βάθρα στηρίζουν την Πολιτεία. Οι στη-

ρίζοντες, όμως, θωρακισμένοι ηθικά καθώς είναι με πολλαπλώς
και πολυχρονίως σφυρηλατημένο χάλυβα, πρέπει να διαλογί-
ζονται, να ξέρουν, να πιστεύουν, να έχουν συνείδηση τι στηρί-
ζουν. Πρέπει η διάθεση στήριξης να εδράζεται και να προέρχε-
ται από φρόνημα υψηλό φιλοπατρίας και φιλαλληλίας και να
προσβλέπει σε αξιώσεις για Κράτος έντιμο, δίκαιο, αξιοκρατικό,
όχι κράτος διεφθαρμένο, σαθρό, της ντροπής και της καταισχύ-
νης. Οι ηγεσίες, όλες οι επιμέρους ηγεσίες στη Χώρα, σε κάθε
Χώρα έχουν την ευθύνη και τον τρόπο, πρέπει να βρίσκουν τον
τρόπο, να ενισχύσουν τις θετικές και να αποθαρρύνουν τις αρνη-
τικές δράσεις και όψεις των συμπεριφορών των διαφόρων ορ-
γάνων και χειριστών της εξουσίας, όλων των επιπέδων.

Δεν βρίσκονται μακριά, ακόμα και από τους Κυβερνώντες και
από όλους αυτούς που διαμορφώνουν την όλη ζωή και το μέλ-
λον του τόπου.

Παρακινήσεις αυτού του τύπου ιχνηλατούνται στις ένορκες
υποχρεώσεις μας προς την Πατρίδα.

Δυνατότητες αποστράτων

Οι Απόστρατοι, καταρχήν, αρθρώνουν λόγο πειστικότερο
όταν ομονοούν και όταν δεν διασπώνται σε πολλές εξωθεσμι-
κές συσπειρώσεις.

Οι Απόστρατοι, ως Σώμα, διαθέτουμε προσωπικό ποικίλης και

υψηλής μορφώσεως και μεγάλης πείρας και έχουμε δυνατότη-
τα να οργανώσουμε μια Υπηρεσία υποδοχής και επεξεργασίας
θεμάτων και προβλημάτων για υστερήσεις και εκτροπές των
αρμοδίων και υπόχρεων της Πολιτείας. Η καταγγελία / πληρο-
φόρηση για πράξη παράνομη, παράλειψη, κωλυσιεργία ή απρα-
ξία συγκεκριμενοποιείται και είτε αποστέλλεται προς την υπαί-
τια ή πάσχουσα Υπηρεσία - αφυπνιστικά - ή ως αδίκημα πλέον,
οδηγείται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Ερευνητέες υποθέσεις θα μπορούσε να είναι οι αμοιβές του
Δημοσίου σε μετακλητά πρόσωπα συγκριτικά προς τις παροχές
προς τα μόνιμα στελέχη ή παροχές σε κυρίως πρόσωπα των
οποίων η αναποτελεσματικότητα προκύπτει από απογραφές και
απολογισμούς.

Επίσης, αδιαφανείς προνομίες οικονομικές υπέρ οργανισμών
- κλάδων, υπηρεσιών, ομάδων, προσώπων, επιδόματα και συ-
ναφή είναι διακρίσεις συγκρίσιμες.

Υπάρχουν περιπτώσεις εντελώς αδίωκτες και παραβάτες ατι-
μώρητοι, όπως οι φοροφυγάδες και οι εισφοροφυγάδες. Μα-
κροχρόνια κωλυσιεργεία και επιλήψιμες θωπείες προς αρνού-
μενους να εκπληρώσουν τη συνταγματικά οριζόμενη υποχρέω-
σή τους της συμμετοχής στα δημόσια βάρη «ανάλογα με τις δυ-
νάμεις τους», υπόθαλψε το φαινόμενο. Η Πολιτεία χρειάζεται και
σε αυτό βοήθεια από όλους και αυστηρότητα όση απαιτείται για
να καταβληθούν τα οφειλόμενα με τον εξαναγκασμό των οφει-
λετών, που οι παλιμβουλίες, οι νωθρότητες και επιλήψιμες δι-
στακτικότητες των υπόχρεων οδηγούν σε αναστολές και ανα-
βολές.

Βοήθεια και στήριξη συστηματική θα ήταν ενδεδειγμένη προς
φορείς όπως οι επιθεωρήσεις της Δημόσιας Διοίκησης και οι συ-
ναφείς προς αυτές.

Η Χώρα σε πολλά εμφανίζεται ως άτακτη, όπου άτομα και
ομάδες δρουν, συμπεριφέρονται εντελώς πρωτόγονα, αφηνια-
σμένα είτε στους δρόμους είτε στους χώρους δημοσίων λει-
τουργιών είτε στα ταμεία του Δημοσίου, πολλοί από τους οποί-
ους μένουν αδίωκτοι και ατιμώρητοι.

Η κατάσταση απαιτεί ανάλογη αντιμετώπιση και αφού δεν εί-
ναι εύκολη η εξόντωση τόσου κακού, χρειάζεται υπέρμετρη ικα-
νότητα και μόχθος από πλευράς Πολιτείας και Πολιτών και ορι-
σμένους κλάδους (όπως ο δικός μας) τους βαρύνει περισσότε-
ρη ευθύνη.

Χρειάζεται αυστηρότητα στην εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται σε ορισμένες καταστάσεις που έχουν τραχυνθεί.

Τελικό ζητούμενο είναι η επικράτηση των νόμων σε όλους
τους τομείς και οι Απόστρατοι μπορούν να δίνουν το παράδειγ-
μα, το πρότυπο και να μετέχουν, να συμβάλλουν και να στηρί-
ζουν την προσπάθεια ευόρκως.

Οι Απόστρατοι και τα οικονομικά τους (Συνέχεια από το προηγούμενο)

Γράφει ο
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

Υποστράτηγος ε.α. Αστυνομίας-Νομικός
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΞΑΝΘΗ

Tην 1η Ιαν 2014, o Πρόεδρος και ορισμένα
μέλη του Παραρτήματος μας, παρευρέθησαν,
ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας, στον εορτασμό της 1ης του
Νέου Έτους 2014, στην Πανηγυρική Δοξολογία
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Κοζάνης και στη συνέχεια επισκέφθηκαν στα
γραφεία τους τόσο τον Δήμαρχο, όσο και τον
Περιφερειάρχη,  για την ανταλλαγή των κα-
θιερωμένων ευχών.

Την 8η Φεβ. 2014, το Παράρτημα της ΕΑΑΣ/
Ν. Κοζάνης, πραγματοποίησε στην ΛΑΦΚ την
ετήσια χοροεσπερίδα, έκοψε την καθιερωμένη
βασιλόπιττα και βράβευσε έξι  αριστούχους
μαθητές-τριες. Την πίτα ευλόγησε ο  Στρα-
τιωτικός Ιερέας  πατήρ Αθανάσιοςς  και τον
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.  Στην τελετή παρέ-
στησαν ο πρώην Στρατηγός Δκτής  Α’ΣΣ,  ο
Δκτής της  9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, συμμετείχαν
αρκετοί συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών
τους, σε συνολικό αριθμό 160 άτομα, σε μία
κατάμεστη αίθουσα, σε κατά γενική ομολογία
ωραία ατμόσφαιρα, γεγονός που κράτησε
μέχρι αργά και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,
με την συνοδεία της ορχήστρας της ΣΜΣ/9ης
Μ/Π ΤΑΞΠΖ. 

Την  22α Φεβ. 2014, ο Πρόεδρος  και ορι-
σμένα  μέλη μας  παρευρέθησαν, ύστερα

από πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π
ΤΑΞΠΖ, στην τελετή επιμνημόσυνης δέησης
στο Στρατιωτικό  Νεκροταφείο Κοζάνης, για
τους νεκρούς  που έπεσαν υπέρ της ελευθερίας
και ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, στους
αγώνες του έθνους.

Την 25η Μαρ. 2014, ο Πρόεδρος και  μέλη
του Παραρτήματος,  ύστερα από πρόσκληση
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετείχαν
στις εορταστικές εκδηλώσεις εορτασμού της
εθνικής επετείου (επίσημη δοξολογία στον

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, επιμνη-
μόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου και από
τον Πρόεδρο εκ μέρους της ΕΑΑΣ, ανταλλαγή
ευχών με επισήμους στο Δημαρχείο Κοζάνης,
παρέλαση, κ.λ.π.)   

Την 27η Μαρ. 2014, o Πρόεδρος  και αρκετά
μέλη του Παραρτήματος μας  παρευρέθησαν,
ύστερα από πρόσκληση του Διοικητού της
9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, στην τελετή παράδοσης-πα-
ραλαβής της Διοκήσεως, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Στρ/δο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», στην
Κοζάνη, γιά πρώτη φορά σε επίπεδο Ταξιαρχίας,
μετά την κατάργηση του ηρωικού και ένδοξου
Α’ΣΣ από τον Νοε 2013, την δε 15η  Απρ.
2014, ο Πρόεδρος με τον Αντιπρόεδρο, πραγ-
ματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα
της Ταξιαρχίας. 

Την 23η  Απρ. 2014, ο  Αντγος ε.α. Κόλιας
Αντώνιος, Επίτιμος Υποδιοικητής του Α΄ΣΣ
και αρκετά  μέλη του Παραρτήματος μας ,πα-
ρέστησαν  ύστερα από πρόσκληση   της 9ης
Μ/Π ΤΑΞΠΖ, στον εορτασμό του  Προστάτη
Στρατού Ξηράς  Αγίου Γεωργίου,
στο Στρατόπεδο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
στην Κοζάνη. 

Την 09 Μαί 2014, ο Aντιπρόεδρος
του Παραρτήματος, συμμετείχε στον
εορτασμό της Ημέρας Λήξης του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και Πανελλα-
δικού Εορτασμού Εθνικών  Αγώνων
κ Εθνικής Αντίστασης κατά του να-
ζισμού και φασισμού, όπου μετά
την επίσημη δοξολογία και την επι-
μνημόσυνη  δέηση ακολούθησε κα-
τάθεση στεφάνων,  στην κεντρική
πλατεία της πόλης. Στεφάνι κατα-
τέθηκε και από τον Αντιπρόεδρο
του Παραρτήματος μας,  εκ  μέρους της ΕΑΑΣ.  

Από 9-14  Μαί.2014, το Παράρτημα μας,
σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό  του,
σχεδίασε και πραγματοποίησε με ιδιαίτερη
επιτυχία,   εξαήμερη  τουριστική εκδρομή
στην Κεντρική Ευρώπη (Σερβία -Ουγγαρία-Αυ-
στρία),  με  την συμμετοχή αρκετών μελών

του Παραρτήματος μας, σε συνολικό αριθμό
σαράντα πέντε ατόμων. Είναι η πέμπτη
κατά σειρά εκδρομή που διοργανώνεται
από το Παράρτημα μας τα τελευταία  πέντε
χρόνια, σε πείσμα των καιρών, της μελαγ-
χολίας και της κατάθλιψης, της κατήφειας
και της απαισιοδοξίας που μας έχουν κα-
τακυριεύσει τον τελευταίο καιρό.  Κατά
γενική ομολογία  η όλη απόδραση, υπήρξε
ιδιαίτερα επιτυχής, και αποδεικνύει για
άλλη μία ακόμα φορά ότι οι Κοζανίτες, με
το χιούμορ που διαθέτουν, τη σκωπτική
διάθεση και τον αυτοσαρκασμό, αντιμε-
τωπίζουν με αισιοδοξία και το «χαμόγελο
στα χείλη» τις δύσκολες καταστάσεις. Το

πρόγραμμα μας περιελάμβανε κατά ημέρα τα
παρακάτω:  Την 9η Μαί 2014  (1η Ημέρα),

αναχώρηση από Κοζάνη, διέλευση από μεθο-
ριακό σταθμό  Ευζώνων και Σκόπια, άφιξη –

ξενάγηση στο Βελιγράδι, αναχώρηση γιά Νόβι
Σαντ, δείπνο και διανυκτέρευση. Την 10η Μαί
2014 (2η Ημέρα), Πρωινό, σύντομη ξενάγηση
στην πόλη και αμέσως αναχώρηση για Βου-
δαπέστη, άφιξη, μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση

Συνέχεια στη σελίδα 14

Τελέστηκαν την Κυριακή 1η Ιουν.’14, με
κάθε επισημότητα και το προβλεπόμενο

τελετουργικό, τα Θυρανοίξια στο Ιερό Πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και Αγ. Δημη-
τρίου στις Σάτρες Ξάνθης, Πρωτοστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης
και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμονος, επι-
κουρούμενος στην τελετή  από τον Πατέρα
Γεώργιο και 2 Ιεροδιακόνους.

Το εκκλησίασμα, ήταν το ΔΣ και Μέλη της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πολιτικών

Συνταξιούχων Δημοσίου από την Αθήνα, με
επικεφαλής τον αειθαλή Πρόεδρο τους κ.
Παναγιώτη Βαβουγυιό, όπως και Προέδρους
και Μέλη από 14    ομώνυμους Συλλόγους

που προσήλθαν με 16 λεωφορεία και ΙΧΕ
οχήματα, από όλη σχεδόν την ηπειρωτική
Ελλάδα και έτσι παραβρέθηκαν συνολικά
τουλάχιστον 900 άτομα. 

Το παρεκκλήσιο το υιοθέτησε ο Σύλλογος
Συνταξιούχων  Πολιτικών Υπαλλήλων Ξάνθης,

που εφεξής θα
έχει τη διαρκή
φροντίδα επι-
μέλειας της
συντήρησης και
λε ι τουργ ίας
του, που έτσι
δ ι α σ ώ ζ ε τ α ι
οριστικά πλέον
το Ιερό αυτό
Προσκύνημα
και θα λειτουρ-
γεί τακτικά στην
Παραμεθόριο Περιοχή, έχοντας ‘’ακοίμητους
φρουρούς’’ και παραστάτες του, αντικριστά
την Βυζαντινή και Ελληνική Σημαία που κυ-
ματίζουν περήφανα ενώ ήχησε και πάλι η
καμπάνα, άναψαν τα καντήλια των Αγίων,
ακούστηκαν οι ψαλμωδίες και τα τροπάρια
της Ορθοδοξίας. 

Μετά τα Θυρανοίξια Σεβασμιώτατος, ευ-
χαρίστησε όλους τους παρισταμένους για

την παρουσία τους, όπως και το Στρατηγό
Διοικητή του Δ’ΣΣ, τον Επίτιμο Α/ΓΕΣ, τον
Πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης,
αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην ανα-

καίνιση του ιερού Παρεκκλησίου. Στη συνέχεια
ο Υπτγος (Χ),κ. Κυπάρισσος Κυπαρισσόπουλος
(τότε  Υπομοίραρχος στον Εχίνο), περιέγραψε
με συγκίνηση τις λεπτομέρειες για την από-

Συνέχεια στη σελίδα 15

Κοσμοσυρροή 900 ατόμων, στα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγ. Γεωργίου
& του Αγίου Δημητρίου στο Πομακοχώρι ΣΑΤΡΕΣ.



Την 18/6 το Παρ-μα της ΕΑΑΣ Καβάλας δέ-
χτηκε την επίσκεψη Βουλγάρων αποστρά-

των Αξκων κ Υπαξκων,απο την πόλη της Στάρα
Ζαγοράς,μελών της αντίστοιχης οργάνωσης
στη Βουλγαρία. (ΕΑΥΑΕ-Ενωση Αξκων Υπαξ-
κων απο την Αποστρατεία κ Εφεδρεία όπως
συγκεκριμένα ονομάζεται).

Το Παρ-μα Καβάλας μετα απο έγκριση της
ΕΑΑΣ και της ΧΧΤΘ/Μ παράθεσε στη ΛΑΦ Καβά-
λας στους φιλοξενούμενους του, Δεξίωση Κα-
φέ-Ούζου προσέφερε μικρά αναμνηστικά απο
την πόλη της Καβάλας και τέλος τους απένει-
με την πλακέτα της ΕΑΑΣ.

Η εκδήλωση,την οποία τίμησε με την πα-
ρουσία του και ο Δκτης της ΧΧΤΘ/Μ, έγινε σε
φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα αντηλάγησαν
απόψεις για τα προβλήματα που απασχολούν
τους ε.α Αξκους και για τις σχέσεις καλής γει-
τονίας των 2 χωρών.

Οι Βούλγαροι τέλος απήφθηναν πρόσκλη-
ση στους Έλληνες συναδέρφους τους να επι-
σκεφθούν την Στάρα Ζαγορά την οποία και
αποδέχθησαν.

Νίκος Καφετζόπουλος
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ΚΑΒΑΛΑ

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Στον ακριτικό νομό της Κα-
στοριάς, τιμήθηκε με σειρά εκ-
δηλώσεων η πλέον ένδοξη και
παράδοξη στην ιστορία μάχη,
«Η Μάχη της Κρήτης», ο πρό-
εδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ
του Νομού Υπτγος ε.α. κ. Τζωρ-
τζόπουλος Ηλίας, προσκεκλη-
μένος των Κρητών φοιτητών
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και
του Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα, παρουσίασε σειρά δια-
λέξεων με θέμα την ομώνυμη
μάχη, «Τη Μάχη της Κρήτης».

ΠΙΕΡΙΑ

Την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 η Μαρία Πα-
παδήμου, κόρη του Ταξιάρχου ε.α. Θωμά Πα-
παδήμου, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς
της Κων/νο Χατζή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου στην Λεπτοκαρυά Πιερίας. Ο Πρόεδρος
και τα μέλη του ΤΣ του Παραρτήματός μας ,
εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν βίον
ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους.

Με εκτίμηση
Γεώργιος Χατζημαλλής

Πρόεδρος ΤΣ /Παραρτήματος Ν. Πιερίας

ΛΑΡΙΣΑ

Ο Διοικητής της
Πολυεθνικής Τα-
ξιαρχίας Νοτιοα-
νατολικής Ευρώ-
πης (SEEBRIG) Τα-
ξίαρχος Hakan
Eser, συνοδευό-
μενος από τον
Ανχη (ΠΒ) Γκούζο
Αθανάσιο και το
Λγο Emre
Mayakan, επισκέ-
φθηκε την Τρίτη
6/5, τις εγκατα-
στάσεις του Πα-
ραρτήματος Λά-

ρισας της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού.
Το μέλος της ΕΑΑΣ Λάρισας Σχης ε.α. Γρηγόριος

Παπαχαραλάμπους παρουσίασε με προβολή
φωτογραφιών τον σκοπό ύπαρξης και τις κοι-
νωνικές και όχι μόνον δραστηριότητες της
Ένωσης. Θυμίζουμε ότι τέλος Ιανουαρίου
2014 αντιπροσωπεία της ΕΑΑΣ Λάρισας επι-
σκέφθηκε την Ταξιαρχία μετά από πρόσκληση
του Διοικητού αυτής, όπου και ενημερώθηκε
για την αποστολή της σε επιχειρήσεις υπο-
στήριξης ειρήνης, ανακούφισης από κατα-
στροφές αλλά και επιχειρήσεων ανθρωπιστικής
βοήθειας. Τον Ταξίαρχο υποδέχθηκε ο πρό-
εδρος της ΕΑΑΣ Λάρισας Συνταγματάρχης ε.α.
Απόστολος Παπαπαρίσης, ενώ παρευρέθησαν
ακόμη ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Λάρισας Σμηναγός
Κωνσταντίνος Λιούτας  και μέλη της ΕΑΑΣ Λά-
ρισας. Στις αρχές Ιουνίου, αντιπροσωπείες
των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρα-
τού και Αεροπορίας, θα επισκεφθούν για ενη-
μέρωση το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο που εδρεύει
στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ κατόπιν πρόσκλησης του Δι-
οικητού Υπτγου Philippe Pontiès. 

Επίσκεψη πραγματοποίησαν οι απόστρατοι
της ΕΑΑΣ Λάρισας στην Πολυεθνική Ταξιαρχία

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG) μετά από
πρόσκληση του Διοικητού της, Ταξχου Hakan

ESER. Η συζήτηση ήταν φιλική και εγκάρδια,
ενώ η παρουσίαση σχετικά με την αποστολή

της Ταξιαρχίας σε επιχειρήσεις υποστήριξης
ειρήνης, ανακούφισης από καταστροφές αλλά
και επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας,
ήταν εμπεριστατωμένη και λεπτομερής. Πα-
ρόντες ήταν επίσης ο επιτελάρχης Σταύρος
Σταυρόπουλος και οι επικεφαλής αξιωματικοί
όλων των κρατών που αποτελούν τη SEEBRIG.
Οι προσφωνήσεις, συζητήσεις και φυσικά η
παρουσίαση έγινε στην Αγγλική γλώσσα που
είναι και η επίσημη της Ταξιαρχίας. Η αντιπρο-

σωπεία των αποστράτων αποτελείτο από
τους: Σχη ε.α. Απόστολο Παπαπαρίση (πρό-
εδρο), Υπτγο ε.α. Κων-νο Κωνσταντάρα, Ταξχο
ε.α. Νικόλαο Χυτούδη, Σχη ε.α. Ηλία Φλούδα,
Τχη ε.α. Στέλιο Δολμέ  και Ανθλγο ε.α. Χρήστο
Βαλάση. 

Επίσκεψη Διοικητού SEEBRIG στην ΕΑΑΣ Λάρισας…

Οι Απόστρατοι επισκέφθηκαν τη SEEBRIG

1. Ο Πρόεδρος και μέλη του ΤΣ παρέστησαν
στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε
ο Δήμος Κιλκίς για την 101η επέτειο απελευ-
θέρωσης της πόλης του Κιλκίς.

2. Την 21η Ιουνίου αρκετά μέλη του παραρ-
τήματος παρέστησαν στην δοξολογία που
έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό ''Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρος''. Μετά τη δοξολογία μετέ-
βησαν στο Λόφο του Ηρώου Μάχης Κιλκίς,
όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητή-
ριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων. Για την
ΕΑΑΣ κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του

παρ/τος Υπτγος ε.α. Τσιρώνης Ηλίας. Στη συ-
νέχεια ξεναγήθηκαν και παρακολούθησαν πε-
ριγραφή της μάχης στο Πολεμικό Μουσείο
που βρίσκεται πλησίον του Ηρώου.

3. Στις 12:00 έγινε παρέλαση σχολείων και
συλλόγων του Κιλκίς, καθώς και τμημάτων
της 71 Α/Μ ΤΑΞ ''ΠΟΝΤΟΣ'', επί της οδού 21ης
Ιουνίου έμπροσθεν της ΛΑΦ Κιλκίς, παρουσία
του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Ορφα-
νού Γεώργιου. Την παρέλαση παρακολούθησε
το ΤΣ του παρ/τος και μεγάλος αριθμός
μελών.
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ΔΡΑΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το Παράρτημα
Δράμας παρέστει σε εκδηλώσεις τους

μήνες Απρίλιο και Μάιο 2014, όπως πα-
ρακάτω:

α. Την 6 Απριλίου 2014, ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00, ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος Ανχης ε.α. Κεφαλίδης Κων/νος,
ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Αν-
χης ε.α. Καραδάνης Ιωάννης και μέλη του
Παραρτήματος Αξκοί ε.α., ύστερα από
πρόσκληση του Διοικητού του 10ου Συν-
τάγματος Πεζικού «ΧΜΠ» Σχη Αλέξαν-
δρου Παπαδόπουλου, μετέβησαν στο
οχυρό «ΛΙΣΣΕ» στο υψίπεδο Κ. Νευροκοπί-
ου και παρέστησαν στην εκδήλωση εορ-
τασμού της 73ης επετείου της μάχης των
οχυρών, που έγινε την 6η Απριλίου 1941
από τα βάρβαρα χιτλερικά στρατεύματα.
Η περιοχή των επιχειρήσεων εκτεινόταν
από τον Αξιό ποταμό και βόρεια της Κο-
μοτηνής, το δε κύριο πεδίο της μάχης
ήταν μεταξύ των ποταμών Αξιού και Νέ-
στου, ήτοι τοποθεσία Μπέλες-Νέστος. Η
τοποθεσία ήταν οχυρωμένη με μόνιμα
έργα οχύρωσης και είναι γνωστή ως
«ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ».

Τα οχυρά που αποτελούσαν τη «Γραμ-
μή Μεταξά» ήταν τα εξής, από τα Δυτικά
προς τα Ανατολικά:

(1) Στο όρος Μπέλες: Ποποτλίβιτσα,
Ιστίμπεη, Κελκαγιά, Παλιουριώνες και Αρ-
παλούκι. (5)

(2) Στο όρος Άγγιστρο: Ρούπελ, Κάλη
και Καρατάς. (3)

(3) Στο υψίπεδο Κ. Νευροκοπίου: Περ-
σέκ, Μπαμπατζώρα, Μαλιάγκα, Περιθώ-
ρι, Παρταλούσκα, Ντάσαβλη, ΛΙΣΣΕ και
Πυραμοειδές. (8)

(4) Στην περιοχή Φαλακρού όρους: Κα-
στέλλο, Άγιος Νικόλαος και Μπαρτίσεβα.
(3)

(5) Στην περιοχή Δ. Θράκης: Σχίνος και

Νυμφαία (2). Ήτοι συνολικά 21 οχυρά.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος στο

Μνημείο κατέθεσε Στεφάνι.
β. Την 11η Μαΐου 2014 και ώρα 13.30,

ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, ο Αντι-
πρόεδρος και μέλη, ύστερα από πρό-
σκληση της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Ένωσης
Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος (ΕΣΕΑ),
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
του τοπικού διαμερίσματος Σιδηρονέ-
ρου, μετέβη στη θέση του μνημείου «ΠΑ-
ΠΑΔΩΝ» στο 35ο χλμ Δράμας-Σιδηρονέ-
ρου στο Νέστο ποταμό και παρέστησαν
στον εορτασμό της 70ης επετείου της
ιστορικής Μάχης «ΠΑΠΑΔΩΝ» που έγινε
τον Μάιο του 1944, μεταξύ των Εθνικών
Ανταρτικών Ομάδων (Ε.Α.Ο.) και της Ένω-
σης Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος
(ΕΣΕΑ) και των Βουλγαρικών Στρατευμά-
των Κατοχής. Ακολούθησε επιμνημόσυ-
νη δέηση από τον Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο, ομιλία για την
επέτειο από εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Α. με
θέμα: «Το Ιστορικό της Μάχης στη Γέφυ-
ρα των Παπάδων στο Νέστο ποταμό»,
ομιλητής ήταν ο κ. Αναστάσιος Γρηγοριά-
δης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά. Τι-
μούμε αυτούς που έπεσαν για την ελευ-
θερία της πατρίδας μας, τιμούμε τους
μαχητές της ελευθερίας που σήμερα εί-
ναι μαζί μας και μαρτυρούν τα γεγονότα
της ιστορικής αλήθειας της δοθείσας μά-
χης στη Γέφυρα Παπάδων στο Νέστο πο-
ταμό την 6η έως 10η Μαΐου 1944. «Υπο-
σχόμαστε ότι θα είμαστε παρόντες στα
προσκλητήρια για τη διαφύλαξη των ιδα-
νικών της Ελευθερίας - Ανεξαρτησίας και
της Ορθοδοξίας εάν απαιτηθεί προς τού-
το.«Έγινε προσκλητήριο νεκρών, ο Πρό-
εδρος του Παραρτήματος στο Μνημείο
κατέθεσε στεφάνι.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

(1)Την 01-06-2014  Ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευ-
στράτιος παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις: 

α) Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου και

β) Ημέρα Μνή-
μης της Μάχης
του Σκρά, στον
Ιερό  Μητροπολι-
τικό Ναό Μυτιλή-
νης πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή
δοξολογίας και
ακολούθησε η
επιμνημόσυνη δέηση στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας
Μάνας (Επάνω Σκάλα) και κατατέθηκε εκ μέρους
της ΕΑΑΣ δάφνινο στεφάνη στη μνήμη των πεσόν-
των.

(2) Την 04-06-2014 Ο Πρόεδρος Αντγος (ΠΒ)
ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος και ο Αντιπρόεδρος 

Τχης (ΠΖ) ε. α. Μουτζούρης Δημήτριος του Τοπικού
Συμβουλίου παραβρέθηκαν στη διεξαγωγή των
Στρατιωτικών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στο
Δημοτικό Στάδιο Καλλονής 

«ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ». 
(3) Την 05-05-2014 Ο Αντιπρόεδρος Τχης (ΠΖ) ε.

α. Μουτζούρης Δημήτριος και ο Γραμματέας 
Υπαστ. Β’ (ΕΛ. ΑΣ). ε. α. Τσακπίνης Βασίλειος του

Τοπικού Συμβουλίου  παραβρέθηκαν στην Ημέρα
Μνήμης του Πλωτάρχη Λ. Σ.  ΗΛΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Λιμε-
νάρχη Μυτιλήνης , που εκτελέστηκε το 1942 από
τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

(4)Την 12-05-2014 Ο Αντιπρόεδρος Τχης (ΠΖ) ε.
α. Μουτζούρης Δημήτριος και ο Γραμματέας 

Υπαστ. Β’ (ΕΛ. ΑΣ). ε. α. Τσακπίνης Βασίλειος του
Τοπικού Συμβουλίου  παραβρέθηκαν στον εορτασμό
της Γενέθλιας Ημέρας της 98 ΑΔΤΕ, στο στρατόπεδο
«Σχη (ΠΖ) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» που βρίσκεται
στην Παγανή Μυτιλήνης.

Αντγος (ΠΒ) ε. α.  Χαραλάμπους Ευστράτιος

ΧΑΝΙΑ

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Παραρτήματός μας, κατά
τον μήνα Μάιο και Ιούνιο 2014, έλαβαν μέρος

στις παρακάτω εκδηλώσεις:
α. Στις 10 Μαΐου 2014: Πραγματοποιήθηκε ημε-

ρήσια εκδρομή - ενημερωτική επίσκεψη στα Μυριο-
κέφαλα - Αργυρούπολη - Λίμνη Κουρνά.

β. Στις 11 Μαΐου 2014: Παρέστησαν στις εκδηλώ-
σεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Αντιπε-
ριφέρεια Χανίων, για την γενοκτονία των Ποντίων.

γ. Από τις 12 έως και στις 23 Μαΐου 2014: Παρέ-
στησαν στις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποι-
ήθηκαν για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Στις
22 Μαΐου, στην τελετή η οποία έγινε στο Μνημείο
Ευελπίδων, στο Κολυμπάρι, κατατέθηκε στεφάνι
από την ΕΑΑΣ/Παράρτημα Χανίων.

δ. Στις 2 Ιουνίου 2014: Παρέστησαν στις εκδηλώ-

σεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Θυμιανή Πα-
ναγία στα Σφακιά, για τον εορτασμό της κήρυξης
της επανάστασης στην Κρήτη το 1821.

ε. Στις 2 Ιουνίου 2014: Παρέστησαν σε ενημερω-
τική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πο-
λυεθνικό ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής) στο
Μαράθι στη Σούδα.

στ. Στις 11 Ιουνίου 2014: Παρέστησαν στις εκδη-
λώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο ΠΒΚ, με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 50 ετών από
την γενέθλια ημέρα του.

ζ. Στις 14 Ιουνίου 2014: Το παράρτημα πραγματο-
ποίησε ημερήσια εκδρομή με παράλληλη ιστορική
ενημέρωση, στο Υστερομινωικό Νεκτοταφείο Αρ-
μένων Ρεθύμνου, στο Σπήλι, στο Γερακάρι και στο
Φράγμα Ποταμών.

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Tην 5 Μαΐου 2014, ο Πρόεδρος Ανχης ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης
Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος Υπνόμος ε.α. (ΕΧ) Κασβίκης Δημήτριος
και μέλη του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, παρέστη-
σαν εις την εορταστική εκδήλωη προς Τιμή της Προστάτιδος Αγ.
Ειρήνης που έλαβε χώρα εις τον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Αγρινίου (πε-
ριοχή Αγ. Ρηγανά). Την παραπάνω εκδήλωση διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου.

2. Την 9 Μαΐου 2014, σύσσωμο το Τ.Σ. του Παραρτήματος,
παρέστη εις τις θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις
(Εσπερινός - Λιτανεία) εις Μνήμην του Μεγαλομάρτυρα Αγ. Χρι-
στοφόρου, πολιούχου της πόλεως του Αγρινίου. Επίσης, τίμη-
σαν με την παρουσία τους, επίσημοι εκπρόσωποι Αρχών (Πολι-
τικών - Στρατιωτικών - Σωμάτων Ασφαλείας), φορέων, μέλη
της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας και πλήθος πιστών.

3. Την 10 Μαΐου 2014, ο Πρόεδρος Άνχης ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης

Ηλίας, παρέστη εις την τέλεση επίσημου Μνημοσύνου εις Μνή-
μην των εκατόν είκοσι (120) εκτελεσθέντων την Μ. Παρασκευή
του 1944 από τους Γερμανούς, που έλαβε χώρα εις τον Ι.Ν. Αγ.
Τριάδος Αγρινίου. Κατόπιν ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
από Δήμο, επισήμους εκπροσώπους (Στρκών - Σωμάτων Ασφα-
λείας), Πρόεδρο ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, οργανώσεις και συγγενών
θυμάτων.

4. Την 11 Μαΐου 2014, ο Πρόεδρος Άνχης ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης
Ηλίας, παρέστη εις την εκδήλωση Μνήμης της Ποντιακής Γενο-
κτονίας, που έλαβε χώρα εις τον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου εις την Δ.Ε. Αγ.
Κων/νου Αγρινίου.

5. Την 11 Μαΐου 2014, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του
Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, παρέστησαν εις την εκ-
δήλωση με θέμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με τα πρότυ-
πα της πρώτης Εκκλησίας που έλαβε χώρα εις τον Ι. Ν. Αγ. Δη-

μητρίου Αγρινίου. Την ευθύνη της εκδηλώσεως είχε ο πατήρ
Κων/νος Καντάνης, Εφημέριος του Ναού. Το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε Ψαλμωδίες - Απαγγελίες ποιημάτων - Τραγούδια και
Βραβεύσεις καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Την πα-
ραπάνω εκδήλωση τίμησαν επίσημοι εκπρόσωποι Αρχών - Φο-
ρέων, Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας και πλήθος κόσμου.

6. Την 21 Μαΐου 2014, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του
Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας παρέστησαν εις τις θρη-
σκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις (Εσπερινός - Λιτανεία)
εις Μνήμην των Αγ. Κων/νου και Ελένης, που έλαβαν χώρα εις
τον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου εις την Δ.Ε. Αγ. Κων/νου Αγρινίου. Επίσης,
τίμησαν με την παρουσία τους Επίσημοι εκπρόσωποι Αρχών
(Πολιτικών - Στρκών - Σωμάτων Ασφαλείας), Φορέων, Μέλη της
ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας και πλήθος πιστών.

ΚΟΖΑΝΗ (συνέχεια από τη σελίδα 12)

και μετά το  δείπνο, μια παραμυθένια, ρομαντική, νυχτερινή
βόλτα εν πλω στον Δούναβη.  Διανυκτέρευση.

Την 11η Μαί (3η Ημέρα), Πρωινό και το μαργαριτάρι του
Δούναβη μας περιμένει…  όπου  θαυμάσαμε τον λόφο του
Γκλέρτ  με το άγαλμα της Ελευθερίας, τον λόφο των ψαράδων
με τον Ναό του Ματία και το πανόραμα της πόλης, την
περίφημη πλατεία Ηρώων, την όπερα, το ογκώδες σε ρυθμό
μπαρόκ κοινοβούλιο και τον Ναό του Αγ. Στεφάνου. Διακοπή
γιά γεύμα.  Ελεύθεροι στην αγορά Βάτσι Ούστα, για τις αγορές
και τον καφέ μας και το βραδάκι, μετάβαση  γιά διασκέδαση
στα ξακουστά τσιγγάνικα βιολιά με τοπική παραδοσιακή κουζίνα.
Διανυκτέρευση.

Την 12η Μαί ( 4η Ημέρα), Πρωινό και αμέσως αναχώρηση για
Βιέννη, μέσω μιάς πανέμορφης διαδρομής κατά μήκος του
Δούναβη, φθάσαμε στην λαμπερή Βιέννη. Στην ξενάγηση μας
είδαμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και  περιηγηθήκαμε  στην
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου  θαυμάσαμε τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης , όπως το δημοτικό πάρκο
,την όπερα, το τετράγωνο των μουσείων, την πύλη του Φραγ-

κίσκου Ιωσήφ, το κοινοβούλιο, το  Δημαρχείο, το παλιό ανα-
κτορικό Θέατρο, το πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος,
τη Φωτιφ Κιρχε  και τέλος  καταλήξαμε στον καθεδρικό Ναό
του Αγ. Στεφάνου. Χρόνος για καφέ, ψώνια.  Επιστροφή το
βράδυ στη Βουδαπέστη, δείπνο, διανυκτέρευση.

Την 13η Μαί (5η Ημέρα) Πρωινό, μια τελευταία περιήγηση
της πόλης   και  αμέσως  αναχώρηση για  Βελιγράδι  (ξενάγηση
στην πόλη, χρόνος γιά καφέ-φαγηγτό) και αργά αναχώρηση
γιά το Νις, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση. 

Την 14η Μαί  (6η Ημέρα),  Πρωινό, σύντομη   ξενάγηση στην
πόλη, ελεύθερος χρόνος και  τέλος αναχώρηση  μέσω  Σκοπίων
γιά   Ευζώνους,  με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και
φαγητό. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.  H εκδρομή μας ολο-
κληρώθηκε με συγκέντρωση  μόνο των γυναικών, την 22α
Ιουν. 2014 το απόγευμα στα γραφεία του Παραρτήματος μας,
όπου παρατέθηκε μικρή δεξίωση με τοπικά εδέσματα που
ετοίμασαν οι κυρίες, σχολιάζοντας ιδίως τα της εκδρομής,
ανανεώνοντας παράλληλα το ραντεβου μας για την  18-19η

Οκτ . 2014, σε μία διήμερη  εκδρομή στο Καρπενήσι-Ιερά
Μονή  Προυσιώτισσας.

Την  15η Ιουν. 2014,  ο Πρόεδρος και  αρκετά μέλη του Πα-
ραρτήματος μας, προερχόμενα κυρίως εκ της ΕΛΑΣ, παρευρέ-
θησαν ύστερα από  πρόσκληση του  Διευθυντή της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κοζάνης , στον εορτασμό της Ημέρας Τιμής των
Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που σύμφωνα με το
πρόγραμμα, τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στον Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, καθώς και δοξολογία,
αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ και
στη συνέχεια παρατέθηκε μικρή δεξίωση στο παραχωρηθέν
προς τούτο από τη Μητρόπολη και πρόσφατα ανακαινισμένο
ιστορικό κτίριο της παλαιάς επισκοπής, ένα αξιόλογο και
λαμπρό κτίσμα της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, όπου
εκεί είχε  φιλοξενηθεί   και συνεργάστηκε ο Παύλος Μελάς,
την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα  και αργότερα το Επιτελείο
του Αρχιστρατήγου Κων/νου, με την απελευθέρωση της πόλης. 

Αντγος ε.α. Καψάλης Μιχαήλ 
Πρόεδρος
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

φαση του  (τότε)  Σχη, Διοικητή Διοίκησης Χωροφυλακής
Ξάνθης και μετέπειτα Στρατηγού-Αρχηγού Χωροφυλακής

αείμνηστου Χρήστου Κα-
ραβίτη, όπως και για την
πρώτη λειτουργία του πα-
ρεκκλησίου, στη γιορτή
του Αγ. Δημητρίου. ( 26
Οκτ.1965).

Στην τελετή παραβρέ-
θηκαν ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ,
Στρατηγός ε.α . Φραγκού-
λης Φράγκος, που αντα-
ποκρίθηκε στην σχετική
πρόσκληση Πόλης, ο εκ-
πρόσωπος του Στρατηγού
Διοικητή Δ’Σ. Στρατού και
αντιπροσωπείες Μονάδων
του Δ’ΣΣ οι  Πρόεδροι και

Μέλη των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού
και Αστυνομικών Ν. Ξάνθης ,όπως και ο Πρόεδρος και Μέλη
του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ξάνθης.

Της τελετής των Θυρανοιξίων προηγήθηκε στο Μνημείο
Ηρώων στον ΕΧΙΝΟ « Επιμνημόσυνη Δέηση », για τους 23
Έλληνες ( 20 Χριστιανούς και 3 Μουσουλμάνους ‘’ Πεσόντες
Υπέρ πατρίδος ‘’,  στη Μάχη των Οχυρών 6-10 Απρ.1941 .
Επακολούθησε κατάθεση Τιμητικών Στεφάνων, από τον Πρό-
εδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
του Δημοσίου, κ . Παναγιώτη Βαβουγυιό και τους Προέδρους
των Συλλόγων Νομών :Φωκίδος  και  Ελλήνων Λογοτεχνών,

Φθιώτιδος,  Αχαΐας,  Ναυπλίου, Έβρου,  Δράμας, Σερρών,
Πιερρίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Θεσπρωτίας, Τρικάλων, Ευ-
ρυτανίας και Ξάνθης. 

Τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή και όλοι μαζί έψαλλαν τον ΕΘΝΙΚΟ
ΥΜΝΟ, με πνεύμα συγκίνησης , περηφάνιας και τιμής.

Όλοι μαζί  επέστρεψαν στην Ξάνθη και γευμάτισαν σε
ειδικό κέντρο  δεξιώσεων, με όλους τους προσκεκλημένους
όπως  και οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ξάνθης & Περιθε-
ωρίου, και Μαρωνείας και  Κομοτηνής. Με την έναρξη έγινε
και καλωσόρισμα με  2-3 χορούς, ευγενική προσφορά από
τους Συλλόγους Ποντίων Ν. Ξάνθης ( παιδικό τμήμα), όπως
και του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ξάνθης, μέλη του οποίου με
τις παραδοσιακές τους στολές ενωρίτερα είχαν και τον ρόλο
των παραστατών στο Μνημείο Ηρώων του Εχίνου  και στα
Θυρανοίξια που επακολούθησαν.

Οι δύο Μητροπολίτες απύηθηναν ευχαριστίες, ενώ ο Ποι-
μενάρχης Ξάνθης και Περιθεωρίου, προσέφερε  στα ΔΣ των
Συμβουλίων, ως δώρο καλαίσθητη  έκδοση βιβλίου με την
«Ιστορία της Ιεράς Μονής Καλαμούς της Ξάνθης.» 

Ήταν μια πολύ επιτυχη-
μένη εκδήλωση, ιδιαίτερα
από πλευράς προσέλευ-
σης , δεδομένο που μας
τόνωσε την πίστη και το
ηθικό , δίνοντάς μας το
κουράγιο για να συνεχί-
σουμε την προσπάθεια
για την Ενίσχυση του Θρη-
σκευτικού και του αλλη-
λένδετου Εθνικού Φρονή-
ματος των κατοίκων της
Θράκης και της Πατρίδος
γενικότερα. Οι επισκέπτες
της Θράκης αναχώρησαν
για τις περιοχές τους , γεμάτοι ενθουσιασμό και ευχαρίστησαν
όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. 

Ευχαριστούμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όσους και
όσες προσήλθαν και ειδικότερα στην Πρόεδρο κ. Άννα Μπαλ-
τζοπούλου, όπως και σε καθένα ξεχωριστά σε  όλο το ΔΣ
του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης
, που υπερέβαλαν εαυτούς για προετοιμασία και την άριστη
οργάνωση της όλης εκδήλωσης.

Ελπίζουμε μελλοντικά , ότι και άλλοι Σύλλογοι ή Ενώσεις
θα ακολουθήσουν σε παρόμοιες εκδηλώσεις , σε συνδυασμό
με την επίσκεψή τους και εκκλησιασμό στα Ιερά αυτά Προ-
σκηνύματα στην παραμεθόριο περιοχή της Πατρίδας.

Υπτγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης
Πρόεδρος ΤΣ ΕΑΑΣ Ξάνθης

ΞΑΝΘΗ (συνέχεια από τη σελίδα 12)

Κοσμοσυρροή 900 ατόμων, στα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγ. Γεωργίου & του Αγ. Δημητρίου στο Πομακοχώρι ΣΑΤΡΕΣ.

Αγαπητέ Κύριε Διευθυντά και αγαπητοί κάτοικοι της Ξάνθης και
της  Θράκης γενικότερα , 

Την Κυριακή 1 Ιουνίου ε.ε. γίναμε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης
για την περιοχή μας εκδήλωσης. Τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκ-
κλησίου των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, στην ορεινή περιοχή
των Πομακοχωρίων, στις ακριτικές Σάτρες. 

Το παρεκκλήσι επισκευάσθηκε και ανακαινίσθηκε με πρωτοβουλία
του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης, με τη βοήθεια του Δ’  ΣΣ και δια-
φόρων συμπολιτών μας Ξανθιωτών που προσέφεραν δωρεάν,
άλλοι τα υλικά και άλλοι χρηματική βοήθεια και έτσι πλήρως ανα-
καινισμένο υιοθετήθηκε από τον Σύλλογο Συνταξιούχων Πολιτικών
Υπαλλήλων του Δημοσίου Νομού Ξάνθης.

Με μέριμνα του παραπάνω συλλόγου προσκλήθηκαν το ΔΣ της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και οι ομώνυμοι σύλλογοι από όλους
τους νομούς της Χώρας, 14 από τους οποίους  ανταποκρίθηκαν
και η συμμετοχή των μελών τους έφθασε στον απίστευτο αριθμό
των 650 επισκεπτών. Μέχρι από Πάτρα και Ναύπλιο υπήρχε συμ-
μετοχή. 

Ο πολυπληθής αριθμός των προσελθόντων λαμβάνει ιδιαίτερη
σημασία, γιατί επιτεύχθηκε σε μια περίοδο κρίσης για όλους τους
συνταξιούχους, όπου τα οικονομικά τους έχουν συρρικνωθεί σε
βαθμό που να είναι δύσκολη ακόμη και αυτή η επιβίωση τους. Άρα
το να υποβληθεί κάποιος συνταξιούχος σε έξοδα για να πραγμα-
τοποιήσει ένα τέτοιο ταξίδι, αποτελεί μεγάλη θυσία.

Οι παραπάνω μαζί με τα μέλη του τοπικού συλλόγου και άλλων
συμπατριωτών μας, ξεπέρασαν τον αριθμό των 900 ανθρώπων οι
οποίοι με 16 Λεωφορεία και με Ι.Χ. αυτοκίνητα μετέβησαν στην
περιοχή.

Η όλη εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση στο ‘’Ηρώο
Πεσόντων Υπέρ Πατρίδος στην Μάχη των Οχυρών 6-10
Απρ.1941‘’στον ΕΧΙΝΟ και κατάθεση στεφάνων, από τους προέδρους
των Δ.Σ. των συμμετασχόντων συλλόγων, ενώ στη συνέχεια με-
τέβησαν άπαντες προς τις Σάτρες, όπου παρουσία του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος
ετελέσθησαν τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου.

Η εικόνα τόσου κόσμου να συμμετέχει με ευλάβεια στην τελετή
με φόντο στο βάθος το γραφικό πομακοχώρι τις Σάτρες ήταν πρω-
τόγνωρη, σπάνια και με ιδιαίτερη σημειολογική βαρύτητα από
πολλές πλευρές.

Δεν θα ασχοληθώ με την εθνική ή την θρησκευτική σημασία της
όλης εκδήλωσης. Θα ασχοληθώ με μια πρακτική, καθημερινή και
πεζή πλευρά της. Την οικονομική.

Συγκεκριμένα 650 και πλέον άνθρωποι, που το Σαββατοκύριακο
31 Μαΐου/ 1 Ιουνίου επισκέφτηκαν την Ξάνθη από τους οποίους
μάλιστα οι 200  διανυκτέρευσαν στα ξενοδοχεία της πόλεως μας.
Άπαντες γευμάτισαν και ήπιαν στα εστιατόρια και τις ταβέρνες και
απόλαυσαν τον καφέ ή το αναψυκτικό τους στα διάφορα καφέ και

καφενεία της περιοχής. Πάρα πολλοί από αυτούς ψώνισαν τοπικά
προϊόντα από τα διάφορα καταστήματα.

Τα 16 λεωφορεία και τα ΙΧΕ  αυτοκίνητα ανεφοδιάστηκαν με
καύσιμα, ενώ μετά τα Θυρανοίξια πάνω από 700 άτομα , γευμάτισαν
ομαδικά και διασκέδασαν σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων της
Ξάνθης. Πολλοί από αυτούς θα ξαναέρθουν ως τουρίστες στην
περιοχή. Όλοι θα διαφημίσουν την όμορφη πόλη μας και θα γίνουν
πρεσβευτές της στις άλλες πόλεις της πατρίδας μας.

Άρα η και η οικονομική τόνωση της αγοράς, σε μια περίοδο ιδι-
αίτερα δύσκολη για τον επαγγελματικό κόσμο, ήταν σημαντική.

Από αυτήν την πλευρά αν το εξετάσει κανείς, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της περιοχής καθώς και οι διάφοροι
επαγγελματικοί σύλλογοι, θα πρέπει να αγκαλιάσουν τέτοιες ενέρ-
γειες και δράσεις και να τις θέσουν υπό την προστασία τους. Όλοι
οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι τα οφέλη τους είναι πολλαπλά.
Εξ άλλου όπως λέει και μια επαγγελματική ρήση «ο πελάτης και
τη σκόνη του μόνο να αφήσει, κέρδος είναι». Η μέχρι σήμερα
αποχή ή αδιαφορία συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
(‘’Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώρια του Ν. Ξάνθης’’), μεγάλου
μέρους του εμπορικού κόσμου, αυτονόητα θεωρούμε ότι αποβαίνει
εις βάρος όλων μας και προπαντός σε βάρος τους.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε μία αξιο-
πρόσεκτη και κατακριτέα διαπίστωση. Δυστυχώς!!! Ούτε ένας από
τους τοπικούς άρχοντες ΔΕΝ παρευρέθηκε στην εκδήλωση, που
είχε ανακοινωθεί επί ημέρες από όλα τα τοπικά ΜΜΕ. Ούτε ένας
από αυτούς που προεκλογικά έτρεχαν προς άγραν ψήφων σε
κάθε εκδήλωση, δεν παρευρέθηκε. ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ !! Ούτε από αυτούς
που εξέλεξε ο Ξανθιώτικος λαός,  ούτε από αυτούς που δεν εξε-
λέγησαν. Αλλά γιατί να παρευρεθούν; Ο προεκλογικός αγώνας τε-
λείωσε.  Επίσης απορίας άξιον είναι, γιατί κανένα από τα Τοπικά
κανάλια TV, δεν προσήλθε για να καλύψει και να μεταδώσει μερικά
στιγμιότυπα από την σπάνια και μεγαλειώδη προσέλευση σ’ αυτή
την εκδήλωση, στην οποία σημειωτέον είχαν προσκληθεί προφορικά
και εγγράφως από τους διοργανωτές.

Μετά την μεγάλη προσέλευση των μακρινών  επισκεπτών, που
ήλθαν αποκλειστικά για το σκοπό (που προαναφέρθηκε) και την
επιτυχία που σημειώθηκε, κατά την άποψη του γράφοντος,   είναι
καιρός πλέον όλοι οι κάτοικοι της Θράκης να προβληματιστούν και
να αγκαλιάσουν έμπρακτα , συμμετέχοντας,  το σχετικό πρόγραμμα
που ενημερώνεται διαρκώς με όλες τις λεπτομέρειες στην
ιστοσελίδα www.eaasxanthis.gr.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Αργύριος Ανδριώτης

Ταξίαρχος ε.α.
Μέλος της ΕΑΑΣ - Κάτοικος Ξάνθης

Ανοιχτή Επιστολή του  Ταξιάρχου ε.α.Αργύρη Ανδριώτη, Κατοίκου Ξάνθης ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόεδρον Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου

Κύριο Παναγιώτη Βαβουγυιό

Ξάνθη  20 Ιουν.2014

Αρ. Πρωτοκ: 724

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Παραρ-

τήματος  ΕΑΑΣ Ξάνθης, όπως και οι άλλοι

ανάδοχοι Σύλλογοι- Ενώσεις, σας ευχα-

ριστούν ολόθερμα για την προσωπική

σας παρουσία ,αλλά και την παρουσία

με τη δική σας παρότρυνση, των ΔΣ και

των μελών σας που συνέρρευσαν μαζικά

από όλη τη Χώρα, την 1η Ιουνίου  ε.ε.

στα Θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

και Δημητρίου στο Πομακοχώρι ΣΑΤΡΕΣ,

ξεπερνώντας τα 900 άτομα.

Η παρουσία σας αποτέλεσε πρωτό-

γνωρη εμπειρία για όλους μας στην Ξάνθη

και την Ελληνική Θράκη γενικότερα ,

μας δίνει δε το κουράγιο να συνεχίσουμε

με μεγαλύτερη δύναμη, ευελπιστώντας

ότι θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη,

για άλλους Συλλόγους από όλη τη Χώρα,

να πραγματοποιήσουν ανάλογες επισκέ-

ψεις στη Θράκη με εκκλησιασμούς στα

Ιερά Παρεκκλήσια που βρίσκονται στα

Πομακοχώρια, για να τονωθεί περαιτέρω

το Θρησκευτικό συναίσθημα και το αλ-

ληλένδετο Εθνικό Φρόνημα όλων των

Κατοίκων. Η άφιξή σας μας γέμισε  όλους

με υπερηφάνεια.

Για το ΤΣ 

Παραρτήματος ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Γεωργιάδης Υπτγος ε.α.
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Ημάχη του Κιλκίς -Λαχανά ήταν η
πρώτη μάχη  του Β’ Βαλκανικού

Πολέμου (16 Ιουν-18 Ιουλ 1913).
Οι νικήτριες δυνάμεις του Α’ Βαλ-

κανικού Πολέμου, Ελλάς, Μαυροβούνιο, Σερβία και
Βουλγαρία δεν δεσμευόντουσαν με καμία συμφωνία,
όσο αφορά την διανομή των εδαφών της ηττημένης
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βουλγαρία διαθέτουσα
τον ισχυρότερο στρατό, αφού απέτυχε να καταλάβει
την Κωνσταντινούπολη, έγειρε διεκδικήσεις  εις
βάρος της  Σερβίας για το Μοναστήριο και εις βάρος
της  Ελλάδος  για την Θεσσαλονίκη. Ειδικά για την
Θεσσαλονίκη  δια διαφόρων μεθόδων κατόρθωσε
να εγκαταστήσει 12 Τάγματα Πεζικού  εντός της πό-
λεως.  Για την αντιμετώπιση της Βουλγαρικής επιθε-
τικότητας  η Ελλάδα και η Σερβία την 1η Μαΐου του
1913 υπέγραψαν  συνθήκη αμυντικής συμφωνίας,
την οποία ακολούθησαν δύο στρατιωτικές συμβά-
σεις.

Το Σχέδιο

Την  16 Ιουνίου οι Βούλγαροι επετέθησαν ταυτόχρονα
στις Ελληνικές δυνάμεις (Νιγρίτα – Ελευθερούπολη) και
στις Σερβικές (Γευγελή). Ο Ελληνικός στρατός δεν αιφνι-
διάσθηκε, απέκρουσε την επίθεση και ετοιμάσθηκε για
την κατάληψη των ισχυρά οργανωμένων αμυντικών το-
ποθεσιών Κιλκίς –Λαχανά. Ο Ελληνικός Στρατός επιτέθηκε

με 6 Μεραρχίες Πεζικού, 4 κατά του Κιλκίς και 2 κατά
του Λαχανά.  Το Ελληνικό σχέδιο επιθέσεως περιελάμβανε
3 φάσεις. Σε πρώτη φάση, κατάληψη των θέσεων των
προκεχωρημένων βουλγαρικών τμημάτων,  σε δεύτερη,
λήψη επαφής με την κύρια αμυντική τοποθεσία και τε-
λευταία την εκπόρθηση των Κιλκίς και Λαχανά. Οι βουλ-
γαρικές δυνάμεις ήταν περίπου ίσες σε αριθμό, είχαν

όμως το πλεονέκτημα της αμύνης σε οργανωμένη το-
ποθεσία. Τα ελληνικά σχέδια είχαν συνταχθεί με μεγάλη
επιμέλεια, από τον Αξιωματικό Επιχειρήσεων του Επιτε-
λείου, Ταγματάρχη Μηχανικού Ιωάννη Μεταξά. 

Η Μάχη

Μετά από τριήμερη σκληρή μάχη  κάτω από αφόρητο

καύσωνα, ο ελληνικός στρατός νίκησε τους Βουλγάρους
και κατέλαβε όλες τις θέσεις τους. Το τίμημα της νίκης
ήταν ιδιαίτερα βαρύ, το σύνολο των νεκρών και τραυ-
ματιών ανήλθε σε 8540, το οποίο αντιστοιχεί στο 10%
της συνολικής δυνάμεως. Οι απώλειες των Αξιωματικών
ήσαν δυσανάλογα μεγάλες, φονεύθηκαν 7 Διοικηταί
Συνταγμάτων, 3 Ταγμάτων και μεγάλος αριθμός κατω-

τέρων Αξιωματικών. Οι απώλειες του εχθρού ήσαν
μεγαλύτερες των Ελληνικών.

Τα κλειδιά της ελληνικής νίκης ήταν: α. Ο Αρχι-
στράτηγος Βασιλέας Κωνσταντίνος ο οποίος σε ηλικία
45 χρονών, έχαιρε της αποδοχής και της αγάπης του
στρατεύματος. Ο Κωνσταντίνος ήταν γεννημένος
στρατιώτης, αναμφίβολα υπήρξε ο στρατηλάτης των
Βαλκανικών πολέμων. β. Το επιτελείο επανδρωμένο
με ικανότατους Αξιωματικούς, ανταποκρίθηκε πλήρως
στην αποστολή του. γ. Ο Στρατός μετά τις νίκες του
Α’ Βαλκανικού πολέμου είχε αποκτήσει αυτοπεποίθηση
και εμπειρία. Το ηθικό του ήταν ακμαιότατο. δ. Ο εμ-
βολιασμός των ανδρών κατά της χολέρας, μείωσε
στο ελάχιστο τις απώλειες μη μάχης σε σχέση μ’
αυτές των Βουλγάρων.

Τα εδαφικά κέρδη το Βαλκανικού Πολέμου κατο-
χυρώθηκαν με την υπογραφή της συνθήκης του
Βουκουρεστίου (10 Αυγ. 1913). Η Ελλάδα  διπλασιά-
σθηκε σε έκταση και πληθυσμό και κατέστη ένα

ισχυρό και βιώσιμο κράτος. Τότε το συμφέρον της
πατρίδας μας ετέθη υπεράνω όλων. Δυστυχώς στη συ-
νέχεια δεν υπακούσαμε στη φωνή της λογικής και του
κοινού νου, οποίος δεν είναι τόσο κοινός, όσο κοινώς πι-
στεύεται.

f.oineas@yahoo.com

Η μάχη Κιλκίς –Λαχανά (19-21 Ιουνίου 1913)
«Διατάσσω, ὅπως ἅπαντες οἵ Ἀξιωματικοί, ἐντός τῆς αὔριο ἀφαιρέσωσι τά γαλόνια ἐκ τῶν πηλικίων των». 

Μπάλτσα 21-6-1913, ὥρα ἑνάτη νυκτός . Κωνσταντῖνος .
( Τα κόκκινα διακριτικά του βαθμού στα πηλίκια των Αξιωματικών, προσέλκυαν τα πυρά του εχθρού)

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

Υ
πηρέτησα εις τον Ελληνικόν Στρατόν (και ΟΧΙ εις
τον Εθνικόν Στρατόν), από την 7-4-1946 έως την
31-7-1977, ότε και απεστρατεύθην ως Ταξίαρχος.

Είχον την τιμήν να λάβω μέρος εις τον Αντισυμμορια-
κόν Αγώνα, ως Ανθλγός Πεζικού του 509 Τάγματος Πεζι-
κού - 22ας Ταξιαρχίας - ΙΙ Μεραρχίας.

Ετραυματίσθην την πρωΐαν της 10ης Αυγούστου
1949, εις εφαρμογήν του Σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ Β’, κατά την
επίθεσην προς κατάληψιν του υψώματος ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΒΙ-
ΤΣΙΟΥ.

Η Θεία Πρόνοια και η τύχη βοήθησαν εις τον μη θανά-
σιμον τραυματισμόν μου. Δεν είχον όμως όλοι οι συνά-
δελφοί μου την τύχη αυτή και έμειναν εκεί μόνιμα φρου-
ροί της Μακεδονίας μας, 19 Ανθυπολοχαγοί ΣΣΕ Τάξεως
1949 Α.

Η Πατρίς με ετίμησε με όλας τας προβλεπομένας ηθι-
κάς αμοιβάς. Εις τα απονεμηθέντα Διπλώματα τα οποία
κοσμούν τον χώρον του Γραφείου μου, αναφέρονται με-
ταξύ των άλλων τα εξής: «...εις τον Ανθυπολοχαγόν Πε-
ζικού Παπαμαρκάκην Ιωάννην του 509 Τάγματος Πεζι-
κού, δια την ηρωικήν του προσπάθειαν επί του πεδίου
της Μάχης, εις τας εναντίον των αναρχικών συμμοριών
επιχειρήσεις. (Βεβαίως δεν αναφέρεται συμμετοχή μου
εις εμφύλιον πόλεμον).

Επισημαίνω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έγ-
γραφα, δημοσιεύματα, δηλώσεις, διαγγέλματα κ.λπ.
της προ του 1974 ανωτάτης πολιτειακής, πολιτικής,
Στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και όλων των δημοκρατικά
εκλεγμένων υπό του Λαού Πρωθυπουργών, είχον χαρα-
κτηρισθεί:

• Αντισυμμοριακός ο Αγών 1944-1949 (ΟΧΙ ΕΜΦΥ-
ΛΙΟΣ).

• Ο Αγών διεξήχθη υπό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ και
ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. Αντίπαλός μας δεν ήτο ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ αλλά ΑΝΑΡΧΙΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ.

Επί πλέον, εις όλας ανεξαιρέτως τας αφορώσας εις
την Ελλάδα αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, ο διεξαγόμενος από το 1946 μέχρι το 1949
αγών, χαρακτηρίζεται σαφέστατα και με ορολογίαν ανε-
πίδεκτον άλλης ερμηνείας «Αντισυμμοριακός (Bandits -
Guerrilla War).

Με το παρόν υπό μορφήν διαμαρτυρίας, επισημαίνω
την νόθευσιν, την παραχάραξιν και τον βιασμόν της προ-
σφάτου ιστορίας μας, προφανώς χάριν πολιτικών σκοπι-
μοτήτων, εξαρτήσεων, συμφερόντων και θώκων. Προ-
σωπικώς τιμώ την μνήμη των συναδέλφων αξιωματικών
και οπλιτών, που με την θυσίαν των έσωσαν την Ελλάδα
μας τότε από την βεβαίαν ένταξίν μας εις το Ανατολικόν
Μπλοκ με ό,τι θα ακολουθούσε.

Συμπερασματικά, κατά την προσωπικήν γνώμην και
πεποίθησίν μου, η ορθή ορολογία βάσει των ως άνω εί-
ναι:

• Αντισυμμοριακός Αγών (Όχι Εμφύλιος).
• Ο Στρατός ήτο Ελληνικός (Όχι Εθνικός).
• Ο Ελληνικός Στρατός είχε ως Αντίπαλον Στασιαστάς

και Αναρχικάς Συμμορίας. (Όχι Δημοκρατικό Στρατό).
Επιδίωξίς μου δια της δημοσιεύσεως του παρόντος εί-

ναι:
• Η ενημέρωσις των συναδέλφων και λοιπών ανα-

γνωστών οι οποίοι λόγω ηλικίας, δεν έζησαν τα γεγονό-
τα της αναφερομένης περιόδου.

• Να υπενθυμίσω εις τας οικογενείας των πολυαρίθ-
μων θυμάτων συναδέλφων αξιωματικών και οπλιτών,
εις τους συγγενείς και εις τους γνωστούς των, ότι δια της
θυσίας των, δεν παρεχωρήθη η βορείως του Ολύμπου
Ελλάς εις τους Σλαύους, με έξοδόν τους εις το Αιγαίον
εκ της Θεσσαλονίκης.

• Πέραν της προστασίας της ακεραιότητας της Ελλά-
δος, παραμείναμε εις τας ελευθέρας Ευρωπαϊκάς χώ-
ρας με ευημερίαν, έστω και με άνισον κατανομή πλού-

του, συγχρόνως αποφύγαμε την υπαγωγήν μας εις το Σι-
δηρούν Παραπέτασμα, με τας γνωστάς συνθήκας δια-
βιώσεως, υπό συνθήκες ίσης κατανομής αθλιότητος.

Τιμής ένεκεν, αναφέρονται κατωτέρω τα ονόματα των
πεσόντων 17 συμμαθητών μου, Ανθυπολοχαγών Πεζι-
κού, κατά την περίοδο του αντισυμμοριακού αγώνος
(1946-1949).
- ΔΡΙΖΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
- ΜΑΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
- ΚΑΣΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΒΟΓΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
- ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΜΑΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΞΗΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Να είναι ΑΙΩΝΙΑ η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ.

Ιωάννης Παπαμαρκάκης
Ταξίαρχος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1949Α

Σχόλιο: Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι το περιεχόμενο εκάστου

άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογρά-

φοντος και σε καμία περίπτωση την ΕΑΑΣ. Πρέπει δε, να

τηρούνται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 14 του Συντάγ-

ματος

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις την περίοδο 1946-49

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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Πριν προχωρήσω στην εξιστόρηση του απεχθούς
αυτού εγκλήματος, θεώρησα σκόπιμο να δώσω

μια εικόνα —κάνοντας μια αναδρομή —στην λίγο
μετά την έξωση του Όθωνα (1863)— ελληνική
κοινωνία και των πολιτικών δρώμενων της εποχής,
που δεν .είχαν αλλάξει και πολύ την περίοδο που
συνέβη το έγκλημα..

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της βαριάς κοινωνικής
καθυστέρησης της εποχής ήταν η μάστιγα της λη-
στείας, που εμπόδιζε την αγροτική ανάπτυξη της
υπαίθρου, ευτέλιζε τα πολιτικά ήθη —με την προστασία
των ληστών από τους τοπικούς κομματάρχες όλων
των παρατάξεων.— και αυτό δημιουργούσε στην
ύπαιθρο, ακόμη και μόλις δύο βήματα έξω από τις
παρυφές της πρωτεύουσας καθεστώς ανασφάλειας
για τους πολίτες και τους ξένους, γεγονός που είχε
πολύ μεγάλο δυσμενή αντίχτυπο σε βάρος της Ελ-
λάδας στο εξωτερικό, που την κατέτασσε στην ομάδα
των βάρβαρων χωρών της Μέσης Ανατολής. Λίγο
μετά την έξωση του Όθωνα-τον Γενάρη του 1863 -
επικράτησε μία περίοδος αναρχίας. Προκηρύχτηκαν εκλο-
γές Συντακτικής Συνέλευσης, μετά την παραίτηση του
Κανάρη. και οι πληρεξούσιοι χωρίστηκαν σε δύο παρα-
τάξεις, στους «Πεδινούς» (οπαδοί του Βούλγαρη) και σε
«ορεινούς», οι της αντίπαλης παράταξης Στο τρίμηνο
που μεσολάβησε σχηματίστηκαν τρεις κυβερνήσεις (Ζ.
Βάλβη,Δ. Κυριακού,και Μπενιζέλου Ρούφου) Ακόμη και
στρατιωτικά τμήματα στασίαζαν, υποστηρίζοντα,  εναλλάξ
τις αντιμαχόμενες κομματικές παρατάξεις και για να ενι-
σχυθούν  οι  «πεδινοί» του Βούλγαρη είχαν έρθει στην
Αθήνα από τις επαρχίες πάσης φύσεως ταραχοποιά
στοιχεία, ακόμη και επικηρυγμένοι ληστές, που λεηλα-
τούσαν τα προάστια και περιφέρονταν ένοπλα
στους δρόμους της Αθήνας. Οι «Ορεινοί» υπο-
στήριζαν την κυβέρνηση του Μπενιζέλου Ρούφου.
Επί τρεις μέρες (19—22 Ιουνίου 1863) η Αθήνα
έγινε πεδίο μάχης με θύματα, μεταξύ των οποίων
και ο Υπολοχαγός Κανάρης γιος του ένδοξου
Ναυάρχου .Η αναρχία σταμάτησε με την παρέμ-
βαση των πρεσβευτών των τριών Δυνάμεων,
που απείλησαν, ότι θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα.
Μετά από αυτήν την σοβαρή απειλή απομα-
κρύνθηκαν προς τις επαρχίες τα κομματιζόμενα
στρατιωτικά τμήματα καθώς και οι λήσταρχοι
με τις ομάδες τους

Μετά την έξωση του Όθωνα χρήστηκε βασιλιάς,
της Ελλάδας ο νεαρός Δανός πρίγκιπας, που
την εποχή του στυγερού εγκλήματος είχε συμ-
πληρώσει τον 7ο χρόνο της ανόδου του στο
θρόνο. .Το Σύνταγμα της χώρας γιόρταζε τα
εξάχρονά του, Πρωθυπουργός ήταν ο Θ Ζαΐμης
και η χώρα προσπαθούσε να αποκτήσει ομαλό
κοινωνικοπολιτικό βίο όταν της ήρθε κατακέφαλα
στις 29/3/1870 το αποκρουστικό έγκλημα της
σφαγής του Δήλεσι που θα αναφέρουμε αμέσως
παρακάτω. :

Το πρωί της παραπάνω ημερομηνίας. μπήκε σε
δύο άμαξες και αναχώρησε με προορισμό τον
Μαραθώνα, η παρακάτω ομάδα εκδρομέων, για να επι-
σκεφτούν, το πεδίο της μάχης, που είχαν δώσει οι Έλ-
ληνες το 490 π.χ., να δουν τον Τύμβο του Μαραθώνα
και άλλα αξιοθέατα του χώρου :

-Ο λόρδος Μανκάστερ με τη σύζυγό του- ο Φρειδερίκος
Βίνερ Άγγλος,- ο γραμματέας της αγγλικής πρεσβείας
Χέρμπερτ,- ο κόμης Μπόϋλ γραμματέας της ιταλικής
πρεσβείας,- ο Λόϋδ Άγγλος δικηγόρος με τη σύζυγό του
και τη μικρή τους θυγατέρα Βαρβάρα.,-  ένας οδηγός,
που ήταν στην υπηρεσία του ξενοδοχείου της Αγγλίας
ονόματι  Ανεμογiάννης γνώστης της αγγλικής γλώσσας,
-ένας Ιταλός υπηρέτης του γενικού γραμματέα της

ιταλικής πρεσβείας. Για παν ενδεχόμενο τους συνόδευαν
και 4 έφιπποι χωροφύλακες.

Μετά το πέρας της επίσκεψης και στην έναρξη της
επιστροφής, έπεσαν σε ενέδρα ληστών στις 16.30 το

απόγευμα, δώθε από το Πικέρμι προς τα
Σπάτα στα σύνορα των Δήμων Κρωπίας και
Μαραθώνα .Ευθύς με την εμφάνιση της
προφυλακής των ληστών δύο έφιπποι χω-
ροφύλακες όρμησαν εναντίον τους ,χωρίς
αποτέλεσμα γιατί κατέφθασε επί τόπου ο
μεγάλος όγκος των ληστών(πάνω από 20),
που περικύκλωσαν τις άμαξες και υποχρέω-
σαν τους επιβάτες να κατέβουν. Ένας από

τους ληστές πλησίασε τη λαίδη Μανκάστερ και τράβηξε
από το λαιμό της ένα πολύτιμο διαμαντένιο κόσμημα
και τους πρόσταξαν να τους ακολουθήσουν, προς το
όρος Πεντέλη σε απόσταση � της ώρας. Εκεί τους περί-
μεναν άλλοι 6 ληστές, μάλλον ηλικιωμένοι. Ήταν οι
δύο αδελφοί αρχιληστές Αρβανιτάκιδες με το επιτελείο
τους .και οι οποίοι παρέλαβαν τη λεία τους..

Αυτήν τη στιγμή κατέφθασε στον τόπο απόσπασμα 6
στρατιωτών που άρχισε να πυροβολεί εναντίον των λη-
στών(που είχαν ήδη φτάσει περίπου τους 30) Οι ληστές
απάντησαν ότι αν δεν παύσουν τους πυροβολισμούς θα
εκτελέσουν τους ομήρους. Έτσι οι ληστές αποχώρησαν

ανενόχλητοι. Το βράδυ στις1900 άφησαν ελεύθερες τις
γυναίκες, για να έχουν ευκολία κινήσεων, και οι οποίες
επέστρεψαν στην Αθήνα με τις άμαξες και με συνοδό
τον Ιταλό υπηρέτη. Όταν οι ληστές έφτασαν στα λημέρια

τους έδωκαν στους; ομήρους χαρτί και μολύβι, για
να αναγγείλουν στην Αθήνα την αιχμαλωσία τους
αναγράφοντας φυσικά και τα λύτρα που ζητούσαν.
Αρχικά είχαν ζητήσει 32000 λίρες Αγγλίας, για την
απελευθέρωσή τους αλλά μετά από ώριμη σκέψη
άλλαξαν και ζήτησαν 50000 ή την απονομή αμνηστίας,
απαίτησαν δε ακόμη και την αναστολή πάσης δίωξής
τους από τη δημόσια δύναμη, μέχρι να τελειώσουν
οι διαπραγματεύσεις .Η κυβέρνηση όμως απέρριψε
την αμνηστία, γιατί το Σύνταγμα την απαγόρευε ρητά
.Η αγγλική πρεσβεία, που διέβλεπε άμεσο κίνδυνο
απαίτησε από την κυβέρνηση την αναστολή της
δίωξης και τη συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις
των ληστών. Ο Υπουργός των στρατιωτικών δεν

συμφώνησε με μία τέτοια εξευτε-
λιστική για το κύρος του κράτους
συνθηκολόγηση. Όλα  αυτά επιβρά-
δυναν τη λήψη αποφάσεων η οποία
προκάλεσε τον εκνευρισμό των λη-
στών. Ο Υπουργός των στρατιωτικών
επέλεξε τότε έναν γενναίο και εκ-
παιδευμένο Αξιωματικό—τον Ταγ-
ματάρχη Θεαγένη— τον τοποθέτησε
επικεφαλής ισχυρών αποσπασμάτων,
για την καταδίωξη και εξόντωση
των ληστών οι οποίοι διωκόμενοι
διέφυγαν από την Πεντέλη προς
την Πάρνηθα. Από εδώ οι ληστές
διαμήνυσαν στον λόρδο Μαγκάστερ,
που τον είχαν απελευθερώσει ενω-
ρίτερα για να διαπραγματεύεται με
τις Αρχές, να βιαστεί γιατί οι όμηροι

δεν θα επιζούσαν.Την Πέμπτη μέρα μετά την
αιχμαλωσία των εκδρομέων είχαν φτάσει στο
χωριό Ωροπός, κρύφτηκαν στο δάσος και ζήτησαν
για τελευταία φορά την κατάπαυση της κατα-
δίωξής  τους και σε άρνηση  θα πραγματοποιούσαν
την απειλή τους, δηλ. για κάθε φονευόμενο
ληστή θα εκτελούσαν και έναν όμηρο Γύρω στο
μεσημέρι οι ληστές και τα αποσπάσματα συναν-
τήθηκαν στη θέση  Άγ. Γεώργιος του Ωροπού
Άρχισε τότε η μάχη, που κράτησε 3 ώρες. Οι λη-
στές αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, φοβούμενοι
κύκλωση και τράπηκαν προς το Δήλεσι με την
ελπίδα να διαφύγουν με πλοιάριο. Όμως τα απο-
σπάσματα του Θεαγένη συνέχισαν και ενίσχυσαν
τα πυρά τους φονεύσαντες έναν ληστή.Τότε ο
Χρήστος Αρβανιτάκης (ο ένας από τους δύο
αδελφούς αρχιληστές) φόνεψε τον Λόϋδ, που
από τις κακουχίες δεν μπορούσε πλέον να βαδίσει.
Έπειτα από λίγες ώρες έπεσαν άλλοι δύο ληστές
κοντά στον Ασωπό και ο Τάκης Αρβανιτάκης εκτέ-
λεσε τον Ιταλό κόμητα Δε Μπόϋλ. Στο Δήλεσι

κοντά στη θέση Γούρνα έπεσε τέταρτος ληστής και
αμέσως εκτελέστηκε ο Άγγλος Βίνερ και τελευταίος
εκτελέστηκε στη θέση Άγιος Αθανάσιος του Δήλεσι
ο γραμματέας της αγγλικής πρεσβείας Χέρμπερτ.Η
νύχτα απλώθηκε και επιτόπου μετρήθηκαν 7ληστές

νεκροί και 4 τραυματίες, από δε τα αποσπάσματα δίωξης
10 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ο Ταγματάρχης
Θεαγένης έθαψε τους νεκρούς του και επέστρεψε στην
Αθήνα μαζί με τους αιχμάλωτους ληστές.

Ο αντίκτυπος από τα γεγονότα υπήρξε τρομερός. Η
κυβέρνηση Ζαΐμη παραιτήθηκε, και ο Ταγματάρχης Θεα-
γένης τιμωρήθηκε. Το κράτος κατέβαλε σε κάθε οικο-
γένεια, που έχασε τον προστάτη της 25000 λίρες Αγγλίας.
Αποδόθηκαν οι ζητηθείσες τιμές στην Αγγλία και στην
Ιταλία για τους παθόντες διπλωμάτες τους και ο ευρω-
παϊκός  Τύπος ζητούσε την διακοπή των διπλωματικών
σχέσεων.

Η σφαγή στο Δήλεσι (29 Μαρτίου 1870)

Μέλη της συμμορίας

των αδελφών Αρβανιτάκη.

Μέλη της συμμορίας των Αρβανιτάκηδων (οι τρεις στο κέντρο,

ο ένας με την φουστανέλα αριστερά, δεξιά ο καθιστός

και αμέσως δίπλα του, ο όρθιος), μόλις έχουν συλληφθεί

από τη Βασιλική Χωροφυλακή.

Γράφει ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ

Tαξίαρχος Δ/Β ε.α. 

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Θέματα

Ο χρησμός ήταν σαφής: «Τον μονοκρήπιδα πάντως εν
φυλακά σχέθεμεν μεγάλα ευτ’ άν αιπεινών από σταθμών ες
ευδείελον χθόνα μόλη κλειτάς Ιωλκού ξεινος αιτ’ ών αστος»
(Να φυλάγεσαι πάντα πολύ από εκείνον που θα κατέβαινε
μονοσάνδαλος από τα ψηλώματα κατά την λιόχαρη γη της
φημισμένης Ιωλκού, είτε ξένος θάναι αυτός, είτε και από τον
τόπο αυτό).

Αρχικά ο Πελίας αδιαφόρησε για τον χρησμό, αργότερα
όμως όπως μας πληροφορεί ο Απολλόδωρος τον προβλημάτισε
πολύ. Όταν δηλαδή προσέφερε θυσίες στον Ποσειδώνα πλη-
σίον της θάλασσας, εκάλεσε πολλούς να λάβουν μέρος και
μεταξύ αυτών και τον Ιάσωνα. Ο Ιάσων ζούσε στους Αγρούς
και ασχολείτο με την Γεωργία, έσπευσε όμως να λάβει μέρος
στην θυσία. Όταν περνούσε τον π. Άναύρο, του παρέσυραν
τα νερά του ποταμού το ένα σανδάλι και βγήκε στην άλλη
όχθη μονοσάνδαλος, έτσι δε παρουσιάσθηκε στο Πελία, ο
οποίος τότε θυμήθηκε τον χρησμό που του είχε δοθεί από το
Μαντείο των Δελφών. Ο Πελίας τότε κρύπτοντας την ταραχή
του, τον ρώτησε, «ποιος είναι» Και! ο Ιάσων του απάντησε:
«έχω την τιμή να είμαι μαθητής του σοφού Χείρωνα, έρχομαι
από το άντρο του, όπου με ανέθρεψαν η Φιλύρα και η
Χαρικλώ οι θυγατέρες του. Έχω συμπληρώσει το εικοστό
έτος της Ηλικίας μου και έως τώρα δεν έκαμα τίποτε το
ανάξιο, ούτε με λόγους ούτε με έργα. Όταν ο Ιάσων τελικά,
όπως αφηγείται τα γεγονότα ο Πίνδαρος με την απαράμιλλη
ποιητική του γραφίδα, εζήτησε από τον Πελία να του αποδώσει
τον θρόνο. Αυτός δεν τον αρνείται, αλλά απαιτεί από τον
Ιάσωνα να φέρει από την Κολχίδα το Χρυσόμαλλο δέρας και
μετά θα πραγματοποιήσει το αίτημά του.

Με τις συμβουλές του σοφού Χείρωνα ο Ιάσων ετοιμάζει
την μεγάλη αργοναυτική Εκστρατεία.

Με το θρυλικό πλοίο η «Αργώ» ο Θεσσαλός ήρωας και οι
άλλοι διάσημοι ήρωες του πανάρχαιου Ελληνισμού επραγ-
ματοποίησαν την ξακουστή εκστρατεία. Ναυπηγός του πλοίου
ήταν ο Άργος από τον οποίο πήρε και το όνομα το πλοίο.

Η «Αργώ» αφού αντιμετώπισε μύριες περιπέτειες, στην Με-
σόγειο, στο Αιγαίο, στον Ελλήσποντο και στην Μαύρη Θάλασσα,
σύμφωνα με την Σχολή της Μιλήτου  το 500 π.Χ. (διότι
υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες του ταξιδιού αυτού),
έφθασε στην Κολχίδα. Εκεί τον ερωτεύθηκε παράφορα η
άλλη κόρη του Βασιλέα Αιήτη η Μήδεια, με την βοήθεια της
οποίας και τις συμβουλές της, κατόρθωσε να γίνει κάτοχος
του Χρυσόμαλλού Δέρατος. Κατά τον χρόνο της επιστροφής
του, ο Ιάσων έκαμε τους Γάμους του με την Μήδεια και μετά
από επίσης πολλές περιπέτειες έφθασε στην Ιωλκό. Εκεί
όμως, όπως αναφέρει ο Μύθος, από τον Πελία εφονεύθησαν
οι γονείς του και ο Αδελφός του Πρόμαχος.

Παρ’ όλα αυτά ο Ιάσων παρέδωσε το Χρυσόμαλλο δέρας
στο Πελία και αφιέρωσε την «Αργώ» στον Ποσειδώνα. Μετά
την εκδίκηση της Μήδειας προς Πελία για το κακό που έκαμε
στην οικογένεια του Ιάσωνα, ο Ιάσων και η Μήδεια φεύγουν
για την Κόρινθο. Τέλος κατά μίαν άλλην εκδοχήν του μύθου ο
Ιάσων και η Μήδεια επέστρεψαν στην Κολχίδα όπου βασίλευσαν
για πολύ καιρό.

Ο Ιάσων έμεινε στην συνείδηση των Ελλήνων ως ο πρώτος
τολμηρός θαλασσοπόρος ο οποίος με το θάρρος και την
ορμή της νιότης του παρέσυρε σε παράτολμες περιπέτειες
ήρωες πολύ μεγαλύτερους του κατά ηλικία οι οποίοι, μηδέ
του Ηρακλή εξαιρουμένου, τον ανεγνώρισαν ως αρχηγό των.
Ο θρυλικός Θεσσαλός ήρως, είναι αυτός που άνοιξε τους
δρόμους προς τις κυριότερες πηγές πλούτου του Πόντου,
και θεμελίωσε την παράδοση των Ελλήνων στην Ναυτιλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε»
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
1. Γενικά - Ιστορία
α.  Ο όρος γενοκτονία σημαίνει την μεθοδική εξολόθρευση,

ολική ή μερική μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής
ομάδος, όχι για κάτι που έκαμε, αλλά γι’ αυτό που είναι. Η
λέξη γενοκτονία προέρχεται από την ελληνική λέξη γένος
και την λατινική λέξη caedere = φονεύω.

Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, που είναι ένα γε-
γονός ιστορικά τεκμηριωμένο, εντάσσετο σε οργανωμένο
σχέδιο εξόντωσης όλων των μειονοτήτων που διαβιούσαν
στο χώρο της Μικράς Ασίας. Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε
από τους νεότουρκους του Κεμάλ με την Μικρασιατική Κατα-
στροφή του 1922 και σε συνδυασμό όμως με την πυρπόλυση
και την σφαγή της Σμύρνης. Υπεύθυνοι για την γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου είναι: ηθικοί αυτουργοί ο Κεμάλ

Ατατούρκ, ο Ισμέτ Ινόνου, ο Υπουργός Στρατιωτικών των νε-
ότουρκων Στρατηγός Εμβέρ Πασάς και ο απάνθρωπος εκτε-
λεστής Τοπάλ Οσμάν.

- Οι Διαδοχικές γενοκτονίες του Ποντιακού Ελληνισμού
έγιναν από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις
του Τουρκικού Κράτους, μεταξύ του 1909-1915, του 1915-
1918 και ολοκληρώθηκαν μεταξύ 1918-1922.

Μετά την εκθρόνιση του Αβλούλ Χαμίζ, η επανάσταση των
νεοτούρκων (1908), αρχικά προσπάθησε να πείσει τον Ελληνικό
πληθυσμό να ξεχάσει την εθνική του ταυτότητα και ν’
αποκτήσει οθωμανική συνείδηση, ποτέ όμως κατά τον σωβινιστή
Τούρκο, ισότητα.

Από το 1915, και συγκεκριμένα μετά την ήττα των Τούρκων
στους Βαλκανικούς Πολέμους, άρχισαν οι μαζικές εκτοπίσεις
Ποντίων, με την δημιουργία των ταγμάτων εργασίας (με την
καθοδήγηση του Γερμανού Συνταγματάρχη Λίμαν φον Σάντερς).
Μέχρι το 1922 εξοντώθηκαν περίπου 350.000 Πόντιοι.

β. Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου έγιναν παράλληλα
με τους διωγμούς των Αρμενίων. Εκδηλώθηκαν αρχικά με
την μορφή σποραδικών κρουσμάτων βίας, καταστροφών,
απελάσεων και εκτοπισμών, τα οποία φαινόταν αρχικά σαν
να προέρχοντο από ανεύθυνα κυρίως στοιχεία. Από την
άνοιξη όμως του 1914 και έπειτα, οι διωγμοί εγένοντο πιο
συστηματικοί, πιο οργανωμένοι και σε μεγάλη έκταση εστρέ-
φοντο τόσο κατά των Ελλήνων όσο και κατά των Αρμενίων.
Το όλο έργο ανέλαβε ο τότε Υπουργός εσωτερικών της
Τουρκίας Μεχμέτ Ταλαάτ. Οι εντολές του εδίδοντο υπό
μορφήν απόρρητων τηλεγραφημάτων, προς όλους τους πο-
λιτικούς και στρατιωτικούς Διοικητές των διαφόρων νομών.
Είναι χαρακτηριστική η εντολή του Νουρεντίν (συνεργάτη
του Ταλαάτ) που έλεγε: «κάθε Τούρκος να φονεύει πέντε
Έλληνες».

Η συστηματικά επιδιωκόμενη εξόντωση των Ελλήνων του
Πόντου εντάθηκε μετά τον Α! Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άρχισε
να γίνεται πλέον βάναυση, ανηλεής και απάνθρωπη, με
εντολή πάντα του Κεντρικού Κομιτάτου ων νεοτούρκων
«Ένωσις και Πρόοδος», με την βασική αρχή ότι: Μόνο με την
εξαφάνιση των Ελλήνων και των Αρμενίων, θα ηδύνατο να
κάνουν Πατρίδα των την Μικρά Ασία. Έτσι άρχισε από τους
νεότουρκους η εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι
προ του Α! Παγκοσμίου Πολέμου αριθμούσαν 700.000 άτομα,
από τους οποίους μέχρι το τέλος του 1923 είχαν εξοντωθεί
350.000 Έλληνες του Πόντου. Σύστημα! Οι σφαγές, οι πυρ-
πολήσεις οικιών, οι βιασμοί, οι καταστροφές περιουσιών και
οι εκτοπίσεις στο εσωτερικό της χώρας ήσαν καθημερινά γε-
γονότα, όμοια με τις διώξεις των Αρμενίων. Κανένα Έθνος
δεν έχει τέτοια συστηματική Ιστορία σφαγών και βασανιστηρίων
σε τόσο μεγάλη κλίμακα ή υπήρξε ποτέ στην Παγκόσμια
Ιστορία, παρόμοια συμπεριφορά, όπως αυτή των Τούρκων
προς τον ποντιακό ελληνισμό και γενικότερα προς τον ελληνικό
πληθυσμό της Μ. Ασίας.

γ. Στις 20 Ιουλίου 1914 το Τουρκικό Κράτος κηρύσσει
σκόπιμα γενική επιστράτευση όλων των εθνοτήτων της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, όπου κλήθηκαν όλες οι ηλικίες από
20 έως 50 ετών. Όσοι δεν παρουσιάστηκαν μέσα σε 11
ημέρες θεωρήθηκαν ανυπότακτοι και καταδικάστηκαν σε θά-
νατο. Όσοι χριστιανοί παρουσιάστηκαν τους έστειλαν στα πε-
ριβόητα Τάγματα Εργασίας (αμελέ ταμπουρού), τα οποία
στην πραγματικότητα ήταν τάγματα εξόντωσης. Δρόμος και
προορισμός χωρίς επιστροφή.

Πολλοί Έλληνες ανυπότακτοι και λιποτάκτες από τα τάγματα
εργασίας και με την εξέλιξη των διωγμών, αναγκάστηκαν
πλέον να καταφύγουν εις τα όρη, οργανώνοντας αντάρτικες
ομάδες, οι οποίες ασφαλώς περιόρισαν κάπως την γενοκτο-
νία.

Με αφορμή τις ανυποταξίες στην υποχρεωτική στράτευση
και τις λιποταξίες από τα Τάγματα Εργασίας, οι Τούρκοι με
αποσπάσματα χωροφυλακής οργάνωναν εκτεταμένες έρευνες
σ’ όλα τα ελληνικά χωριά, έμπαιναν στα σπίτια, άρπαζαν τα
πράγματα, ατίμαζαν τις γυναίκες, έκαιγαν τα χωριά και όσους
συλλαμβάνανε, τους εκτελούσαν, μαζί με τους οικείους των,
που τους έκρυβαν ή τους υπέθαλπταν.

2. Αδιάψευστα στοιχεία της Γενοκτονίας
α. Σε έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας για την ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

με ημερομηνία 21 Απριλίου 1917, έχουν καταχωρηθεί τα
ακόλουθα: «Με αφορμή την ανυποταξία 300 περίπου φυγάδων,
πυρπολήθηκαν 88 ελληνικά χωριά, από τον Δεκέμβριο 1916
έως το Φεβρουάριο 1917. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών,
ανερχόμενοι σε 30.000 περίπου κατά το μεγαλύτερο μέρος
ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά (διότι οι άνδρες ήσαν στα
τάγματα εργασίας – λιποτάκτες κ.λπ.), εκτοπίστηκαν βιαίως
στο νομό Άγκυρας μέσα σε δριμύτατο χειμώνα, χωρίς να
τους επιτραπεί να παραλάβουν ούτε τα ενδύματά τους. Το
ένα τέταρτο από αυτούς πέθανε κατά την διαδρομή από τις
κακουχίες, την πείνα και την δίψα».

β. Στις 16 Ιουλίου 1914, ο Γερμανός Πρόξενος στην ΑΜΙΣΟ

Kuckhoff, με τηλεγράφημά του, ενημέρωνε το Βερολίνο. «…
Από αξιόπιστες πηγές ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός
της ΣΙΝΩΠΗΣ και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κα-
πανομής, έχει εξορισθεί και κατά το μεγαλύτερο μέρος εξο-
λοθρευτεί».

γ. Στις 30 Νοεμβρίου 1916 ο Αυστριακός Υποπρόξενος
ΑΜΙΣΟΥ Kwiatkowski ενημέρωνε τον Υπουργό εξωτερικών της
χώρας του S. Baron Burian για τις πρόσφατες αποφάσεις του
Μουτεσερίφη Αμισού, Ραφέτ Μπέη «… στις 29 Νοεμβρίου
είπε ο Ραφέτ Μπέης: Πρέπει τώρα να τελειώνουμε με τους
Έλληνες. Έστειλα στα περίχωρα τα τάγματα για να σκοτώσουν
στο δρόμο κάθε Έλληνα που συναντούν…»

δ. Στις 22 Οκτωβρίου 1918 ο Γερουσιαστής Δαμάν Φερίτ
Πασάς (πρώην μέγας Βεζίρης), αγορεύοντας στην Οθωμανική
Γερουσία είπε: «Η εκμηδένιση των χριστιανικών πληθυσμών
ήταν ασυγχώρητο έγκλημα και πρέπει να αποδοθεί στο
κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος και ήταν έγκλημα που διαπράχ-
θηκε χωρίς κανένα λόγο. Οι πληθυσμοί αυτοί δεν μετανά-
στευσαν με την θέλησή τους, αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν
με την απειλή και την βία και εξολοθρεύτηκαν χωρίς οίκτο…»

ε. Το έκτακτο Στρατοδικείο που συγκροτήθηκε στις αρχές
του 1919 δίκασε στις 8 Μαρτίου 1919 τους ηγέτες της Κυ-
βερνήσεως των Νεοτούρκων για τα εγκλήματα κατά του χρι-
στιανικού πληθυσμού. Στο Στρατοδικείο αυτό ο Μουσταφά
Κεμάλ κατέθεσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «… Οι πασάδες
που διέπραξαν απερίγραπτα εγκλήματα, τέτοια που δεν
μπορεί να συλλάβει η φαντασία του ανθρώπου, εγκαθίδρυσαν
τυραννικό καθεστώς, οργάνωσαν εκτοπίσεις και σφαγές,
έκαψαν με πετρέλαιο βρέφη που ακόμη θήλαζαν, βίασαν γυ-
ναίκες και μικρά κορίτσια μπροστά στα μάτια των γονιών
τους, κατάσχεσαν παράνομα κινητές και ακίνητες περιουσίες,
εξόρισαν γυναικόπαιδα, προέβησαν σε κάθε είδους ωμότητες,
επιβίβασαν σε πλοία χιλιάδες αθώους και τους πέταξαν στην
θάλασσα. Γεγονότα που δεν έχουν προηγούμενο…»

στ. Παρ’ όλα τα παραπάνω διαδραματισθέντα και λεχθέντα
από τον Κεμάλ και άλλους, από το 1919 αρχίζει νέος κύκλος
αγρίων διωγμών κατά των Ελλήνων, οργανωμένος αυτή την
φορά πλέον από το κεμαλικό καθεστώς. Με την βοήθεια του
νεοτουρκικού κομιτάτου συγκροτείται η κεμαλική μυστική ορ-
γάνωση Mustafai Millixe, η οποία κηρύσσει το μίσος και οργα-
νώνει την τελική εξόντωση όλων των Ελλήνων.

Μέλος της οργάνωσης αυτής ήταν ο περιβόητος Τοπάλ
Οσμάν. Για την εγκληματική δράση του κτηνανθρώπου αυτού
ο Γ. Βαλαβάνης στο βιβλίο του «Σύγχρονη Γενική Ιστορία του
Πόντου», γράφει: «…Τα θύματα του Τοπάλ Οσμάν και των
τσετέδων του, στον Πόντο ξεπερνούν τους 70.000…»

3. Εμπειρία της προσωπικής μου οικογένειας
Τελειώνοντας τα ελάχιστα από τα πάμπολλα στοιχεία για

την Γενοκτονία των Ποντίων, θα ήθελα στην παρούσα ν’ ανα-
φερθώ και στην εμπειρία της προσωπικής μου οικογένειας. Η
Γιαγιά μου Δέσποινα Ραφαηλίδου από την ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ, αφού
συνέλλαβαν οι Τούρκοι τσετέδες του Τοπάλ Οσμάν, τον
παππού μου Χαράλαμπο Ραφαηλίδη και τον δολοφόνησαν
αγρίως, αναγκάσθηκε με τα τρία της παιδιά, Ουρανία (μητέρα
μου), Χρήστο και Κυριάκο, να εγκαταλείψει το σπίτι της και
όλα τα υπάρχοντά της (πλούσια οικογένεια) και να κρυφθεί
για λίγο με την βοήθεια τουρκικής κρυπτοχριστιανικής οικο-
γένειας σε αγρόκτημα. Από εκεί μέσα στον χειμώνα περπα-
τώντας η γυναίκα αυτή με τα τρία παιδιά της 17, 15 και 13
ετών από βουνό σε βουνό με χίλιες περιπέτειες, που δεν
μπορεί να τις συλλάβει ανθρώπινος νους έφθασε στην Δράμα
της Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι ο υιός της Χρήστος
(αδελφός της μητέρας μου), 17 ετών, στον δρόμο προς την
Ελλάδα χωρίς τελειωμό (δυο μήνες), αρρώστησε και πέθανε.
Δεν είχε που να τον θάψει και τον έθαψε η τραγική αυτή
Μάνα μέσα στα χιόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το μόνιμα
θλιμμένο πρόσωπό της. Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες
δράματα των Ελλήνων του Πόντου και κατ’ επέκταση του Μι-
κρασιατικού Ελληνισμού.

4.  Μικρό σχόλιο
Με την συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και την ανταλλαγή

των πληθυσμών, ολοκληρώθηκε ο ξεριζωμός και οι επιζήσαντες
των διωγμών Πόντιοι, κατέφυγαν εις την Μητέρα Ελλάδα,
διατηρώντας μέχρι και σήμερα ακοίμητο το εθνικό φρόνημα
και αλησμόνητη την ανάμνηση των ιστορικών εστιών της Πα-
τρίδος των.

Η αναφορά στα θύματα της Τουρκικής αγριότητας πρέπει
να είναι διαχρονική και η υπόμνηση συνεχής.

Η εικόνα αλλοφροσύνης και φρίκης που χαράχτηκε στα
πρόσωπα όσων επέζησαν της τουρκικής θηριωδίας δύσκολα
θα λησμονηθεί, παρά την καλή μας θέληση, με το πέρασμα
του χρόνου.

Οι Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου (Συνέχεια από το προηγούμενο)

Γράφει ο 
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της ΣΣΕ

Συνέχεια στο επόμενο
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Θέματα

Προς
την εφημερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Την 30η Μαΐου 1941 συνέβη στο κατέβασμα της Γερμανικής

σημαίας από την Ακρόπολη. Οι δύο ήρωες, ο Μανώλης Γλέζος
και ο Απ. Σάντας έπραξαν το αδιανόητο, το ηρωικό, το θαυμά-
σιο. Δύο έφηβοι, δυο Ελληνόπουλα, απετόλμησαν την ταπεί-
νωση και τον εξευτελισμό της παντοδύναμης τότε Γερμανίας.

Αυτήν την πράξη, δικαίως ετίμησε και εβράβευσε η Ακαδη-
μία Αθηνών με το χρυσό βραβείο της. Αυτή ήτο η πρώτη σπίθα
της αφύπνισης του Ελληνικού λαού, ήτο η πεποίθηση ότι η
σκλαβιά της κατοχής θα τελειώσει κάποιαν ημέρα. Έδειξε
όμως και τη μεγάλη αλήθεια, ότι θα χρειασθούν αγώνες και αί-
μα μέχρι τότε.

Το εγχείρημα των δύο ηρώων είχε πράγματι τεράστιες δια-
στάσεις και ο αντίκτυπός του έφτασε στα πέρατα της γης.

Την ίδια εποχή, πλείστα όσα παρόμοια
γεγονότα συνέβησαν σε διάφορα μέρη
της πατρίδας μας, εκ των οποίων άλλα
κατεγράφησαν από τους ιστορικούς, άλ-
λα έμειναν στην αφάνεια, παρ’ όλο που
δεν υστέρησαν σε μεγαλείο, θάρρος και
ανδρεία εκείνων που τα απετόλμησαν.

Θα μου επιτρέψετε κ. Διευθυντά να
αναφερθώ σε ένα παρόμοιο γεγονός που
έγινε εκείνη την εποχή, στην ιδιαίτερη
πατρίδα μου, την Ικαρία. Τον Μάιο του
1941, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν τα νησιά μας, ένας Έλλη-
νας εξωμότης, ανέβασε τη Γερμανική σημαία στο χωριό Καρα-
βόσταμο. Τότε ένα δεκαεπτάχρονο παλληκάρι, τελειόφοιτος
Γυμνασίου, ο Ελευθέριος Ιω. Τσιμπίδης, συνεπαρμένος από τα
ιδανικά της πατρίδας και πνιγμένος από την αγανάκτηση, να
υποχρεούται να βλέπει την βδελυρή σημαία του εχθρού να
ανεμίζει αδιάντροπα, πάνω από τα σπίτια του χωριού, την κα-
τέβασε και στη θέση της ανέβασε την Ελληνική σημαία, στη
στέγη του σπιτιού του.

Την ιστορία αυτή την εγνώριζα, αλλά ο χρόνος φέρνει τη
λήθη και σχεδόν είχε ξεχασθεί. Την κατέγραψε όμως ο αείμνη-

στος Ιω. Τσαντές, Γυμνασιάρχης, στο βιβλίο
του «Το χρονικό της κατοχής της Ικαρίας»
(1940-1944) σελ. 9, έκδ. 1977.

Φυσικά, το κατόρθωμα έγινε γνωστό, και
για το παληκάρι δεν υπήρχε άλλη διέξοδος
από την καταφυγή του στη Μέση Ανατολή,
όπου κατετάγει στον Ελληνικό στρατό.
Έλαβε μέρος στις μάχες του Β’ παγκοσμίου
πολέμου, στην Αφρική και την Ιταλία (Ρίμινι)
και αργότερα και στην Ελλάδα, ως αξιωμα-
τικός των καταδρομών. Απεστρατεύθη ως

ανώτατος αξιωματικός και ετιμήθη με τα τιμιώτερα παράσημα
τιμής και ανδρείας που του απένειμε η Ελληνική πατρίδα.

Η εξέλιξη όμως του Ελ. Τσιμπίδη δεν σταμάτησε με την τι-
μητική του αποστρατεία. Με το πηγαίο λογοτεχνικό ταλέντο
που τον επροίκισε η φύση, παρουσίασε μέσα από το συγγρα-
φικό του έργο, την βαθειά ομορφιά της ζωής με την ποιητική
του συλλογή «Τ’ αγναντέματα» καθώς και την ιστορία του πο-
λέμου στη Μ. Ανατολή (Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι) μέσα από το βιβλίο
του «ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΕΣ» (1941-1945).

Ένοιωσα την ανάγκη να τα γράψω όλα αυτά γιατί νομίζω
πως τέτοιες ηρωϊκές πράξεις πρέπει να μνημονεύονται.

Το κατέβασμα της Γερμανικής σημαίας...

Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΕΝΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ε.σ.

Μεγάλος αριθμός ανδρών και γυναικών συνηθίζουν να
προσέρχονται και να κοινωνούν των Αχράντων Μυστη-

ρίων, χωρίς προηγουμένως να έχουν προετοιμαστεί σωματι-
κά (νηστεία) και ψυχικά (Ιερά Εξομολόγηση). Αποτέλεσμα
αυτής της συνήθειας είναι να προσερχόμαστε ενώπιον του
Κυρίου μας και να λαμβάνουμε ΤΟ ΣΩΜΑ και ΤΟ ΑΙΜΑ Του, ΧΩ-
ΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ «ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ» με Τον Θεό.

Η Εξομολόγηση, λοιπόν, μας προετοιμάζει για την Θεία
Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, δεν πρέπει να γίνεται χωρίς εξο-
μολόγηση. Η Ιερά Εξομολόγηση είναι ένα από τα βασικά Μυ-
στήρια της Εκκλησίας μας και είναι τόσο αναγκαία για κάθε
Χριστιανό, όσο και το Βάπτισμα. Γιατί,
το Βάπτισμα μας καθαρίζει από τις
προηγούμενες αμαρτίες μας, ενώ η
Εξομολόγηση, από όσες διαπράττου-
με μετά το Βάπτισμα. Χωρίς το Βάπτι-

σμα, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε

των Αχράντων Μυστηρίων. Επίσης,
δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, αν

δεν εξομολογηθούμε τις αμαρτίες

μας, αφού σαν τείχος, μας χωρίζουν
από Τον Θεό. Είναι πράξη μετανοίας.
Όταν αμαρτάνουμε, απομακρυνόμα-
στε από τον Θεό. Όταν όμως μετανο-
ούμε, ομολογούμε τις αμαρτίε ςμας
και ζητάμε συγχώρεση, επιστρέφουμε σ’ Αυτόν. Η Εξομολό-
γηση, μας απαλλάσσει από το βάρος της αμαρτίας, μας δίνει
την ευκαιρία να συζητήσουμε τους βαθύτερους προβλημα-
τισμούς μας, να δεχθούμε συμβουλές και να ενισχυθούμε
πνευματικά.

Πώς όμως, καθιερώθηκε η Εξομολόγηση; Μήπως πρόκειται

για πρόσφατη επινόηση των κληρικών;
Το μυστήριο καθιερώθηκε από τον ίδιο το Χριστό. Αυτός
έδωσε στους Αποστόλους την εξουσία να συγχωρούν αμαρ-
τίες (Ιω.20,23). Αυτοί μετέδωσαν την χάριν αυτήν στους Επι-
σκόπους και τους Πρεσβυτέρους και έτσι διαιωνίζεται, μέσω
της κανονικής χειροτονίας.

Μπορούν να εξομολογούν όλοι οι Επίσκοποι και οι Ιερείς;
Μπορούν να εξομολογούν όλοι οι Επίσκοποι και επιλεγμέ-

νοι γι’ αυτό το έργο Ιερείς, οι Πνευματικοί. Ο Πνευματικός,
δεν συγχωρεί τις αμαρτίες με την δική του αγιότητα και δύ-
ναμη, αλλά με την χάρη που του δόθηκε από τον Θεό. Αυτός
μεσολαβεί μόνον. Άλλωστε και ο ίδιος, σαν άνθρωπος, έχει
τις δικές του αμαρτίες, που φροντίζει να εξομολογείται σε
άλλον Πνευματικό.

Είναι απαραίτητη η Εξομολόγηση για όλους;

Μόνον ένας αναμάρτητος δεν χρειάζεται Εξομολόγηση.
Σύμφωνα όμως με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγε-
λιστή, όποιος θεωρεί τον εαυτόν του αναμάρτητο, βρίσκεται
σε πλάνη και μακριά από την αλήθεια (Α’ΙΩ.1,8). Άλλωστε και
ο μόνος αναμάρτητος, ο Χριστός, δέχτηκε το βάπτισμα της

μετανοίας από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και έδειξε έτσι
την αναγκαιότητα του Μυστηρίου. Γι’ αυτό η Εξομολόγηση,
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ορθόδοξης χριστιανι-
κής ζωής.

Η Εξομολόγηση γίνεται συνήθως στον Ναό. Μπορεί όμως,
να γίνει σε κάποιο παρεκκλήσι ή άλλο χώρο. Καθόμαστε αν-
τικρύζοντας τις εικόνες και, με την προτροπή του Πνευματι-
κού, εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας. Εξετάζουμε τα αι-
σθήματα, τις σκέψεις, τα λόγια, τις πράξεις, τις συμπεριφο-
ρές, τις συνήθειες, τις αξίες, τις προτεραιότητες, τους στό-
χους και τον τρόπο ζωής μας, τόσο στο πλαίσιο της προσω-
πικής μας πνευματικής ζωής, αλλά και σε σχέση με τις οικο-
γενειακές, κοινωνικές, επαγγελματικές σχέσεις, ακόμη και
με την διασκέδασή μας. Κι αυτό, επειδή όλη μας η ζωή πρέ-
πει να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, όχι για να καταδικάσου-

με τον εαυτό μας, αλλά για να εξασφαλίσουμε την πορεία
μας προς Τον Χριστό, παίρνοντας απο-
φάσεις και κάνοντας επιλογές, που
μας προάγουν πνευματικά και ψυχικά.
Ρωτούν πολλοί: ούτε έκλεψα, ούτε
σκότωσα, τι να εξομολογηθώ; Όποιοι
εκφράζουν τέτοια απορία, αποκαλύ-
πτουν ότι δεν γνωρίζουν την διδασκα-
λία Του Χριστού μας, ο οποίος μας δι-
δάσκει ότι, ακόμη και οι αμαρτωλοί λο-
γισμοί, μας απομακρύνουν από Τον
Θεό. Άλλωστε αμαρτάνουμε, όχι μό-
νον όταν πράττουμε το κακό, αλλά και
όταν δεν εφαρμόζουμε το καλό. Μπο-
ρεί αλήθεια κανείς μας, να ισχυριστεί

ότι εκπληρώνει πραγματικά την εντολή ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ και μάλι-
στα προς τους εχθρούς του;

Ένας εύκολος τρόπος εξέτασης του εαυτού μας και της
αμαρτωλότητάς του, είναι οι Δέκα Εντολές και η ερμηνεία
τους υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Το τελειότερο και
ακριβέστερο κριτήριο όμως, είναι η εντολή της ΑΓΑΠΗΣ προς

Τον Θεό και τον συνάνθρωπο (Ματθ. 22,40). Σύμφωνα με τα
λόγια Του Χριστού, σ’ αυτή την εντολή, περιέχονται όλες οι
άλλες. Μάλιστα, η γνησιότητα της αγάπης προς Τον Θεό,
αποκαλύπτεται από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο (Α’ Ιω.
4,20). Ρωτούν επίσης πολλοί: μου φαίνεται δύσκολο να μι-
λήσω για τόσο προσωπικά θέματα. Ντρέπομαι! Τι θα σκεφτεί
ο Πνευματικός; Πρέπει λοιπόον να βλέπουμε το εξομολογη-
τήριο σαν ιατρείο και τον Πνευματικό σαν ιατρό. Η Εξομολό-
γηση είναι θέμα ψυχικής και συχνά σωματικής υγείας. Για τον
Πνευματικό, είναι κάτι σύνηθες, άλλωστε είναι και ο ίδιος άν-
θρωπος και κουβαλάει και αυτός τις δικές του αμαρτίες. Έχει
ακούσει - ίσως - και χειρότερες. Δεν πρόκειται λοιπόν να σο-
καριστεί. Ακούγεται δε περίεργο, η ντροπή, που μας λείπει

την ώρα της αμαρτίας, να μας κυριεύει την ώρα της μετάνοι-

ας.

Αφού ολοκληρώσουμε την Εξομολόγηση, γονατίζουμε
και, ο Πνευματικός, βάζοντας το πετραχήλι (σύμβολο της ιε-
ρατικής λειτουργίας του), πάνω στο κεφάλι μας, ζητά από
Τον Θεό, την άφεση των αμαρτιών μας. Φεύγοντας, ασπαζό-
μαστε το πετραχήλι και το χέρι του Πνευματικού. Η ευχή του
Πνευματικού, δίνει άφεση όλων των αμαρτιών που εξομο-
λογηθήκαμε. Συνεπώς, τυχόν αμφιβολία μας για το θέμα αυ-
τό, δείχνει έλλειψη πίστης στο Μυστήριο και στη δύναμη του

Θεού. Αν ξεχάσαμε να αναφέρουμε κάτι, εφόσον δεν είναι
σοβαρό, μπορούμε να το αναφέρουμε στην επόμενη Εξομο-
λόγηση. Αν όμως, παραλείψαμε κάτι εσκεμμένα, τότε δεν
πρέπει να θεωρούμε ότι μας δόθηκε άφεση και δεν πρέπει
να κοινωνήσουμε, ακόμη και αν πήραμε την άδεια του Πνευ-

ματικού.
Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία

Η μετανοια, δεν περιορίζεται στην Εξομολόγηση. Η Εξομο-
λόγηση μας προετοιμάζει για την Θεία Κοινωνία. Η συμφιλίω-
ση και η ένωσή μας με τον Θεό, δεν ολοκληρώνεται χωρίς
την Θεία Κοινωνία, την μυστηριακή ένωση με τον Θεάνθρω-
πο Χριστό, το αποκορύφωμα των Μυστηρίων. Μετά την Εξο-
μολόγηση, θα πρέπει, επομένως, να ζητήσουμε (από τον
Πνευματικό) την άδεια να μεταλάβουμε. Αυτός θα ορίσει τον
χρόνο, τη συχνότητα και τον τρόπο της προετοιμασίας μας
(νηστεία, προσευχή, συγχώρευση-συμφιλίωση με τους άλ-
λους κ.λπ.).

Και αν κάποιος ρωτήσει: τι νόημα έχει να εξομολογούμαι
τακτικά, όταν γνωρίζω ότι θα ξανακάνω τις ίδιες αμαρτίες; Η
απάντηση - μπορεί να - είναι: όπως κάποιος που πάσχει από
χρόνια ασθένεια, δεν παύει να προσπαθεί για την απαλλαγή
του, έτσι και εκείνος που επιθυμεί πραγματικά την πνευματι-
κή του υγεία, φροντίζει αδιάκοπα να την αποκτήσει. Αυτός εί-
ναι ο πνεματικός αγώνας του Χριστιανού, η δια βίου μετά-

νοια. Το μυστήριο της Εξομολογήσεως, εξασφαλίζει ότι κα-
μία αμαρτία, δεν μπορεί να μας απομακρύνει από το έλεος
Του Θεού. Μόνο η έλλειψη μετανοίας, μπορεί να μας καταδι-
κάσει στην αιώνια στέρησή του.

Σε λίγες μέρες, θα έχουμε τη χαρά και την ευλογία, να γί-
νουμε δεκτοί στο Περιβόλι Της Παναγιάς μας. Έναν τόπο
αγιασμένο από τον κόπο, τον αγώνα και τα δάκρυα εκατον-
τάδων χιλιάδων ψυχών μοναχών, που αγωνίστηκαν τον καλό
αγώνα της μετανοίας και της ταπείνωσης και πύκνωσαν τις
τάξεις των Αγίων και Οσίων της Εκκλησίας μας επί αιώνες. Σ’
αυτό το πλυντήριο των ανθρώπινων ανομημάτων, όπου οι
αγωνιστές της πίστεώς μας μοχθούν μέρα και νύχτα να πλη-
σιάσουν το Θείο, μας άνοιξαν τις θύρες για να μοιραστούμε
μαζί τους την φιλοξενία, το χώρο, την ατμόσφαιρα των ακο-
λουθιών, την αγάπη στην Κυρία Θεοτόκο. Μας δίνουν λοι-
πόν, την ευκαιρία, να πάρουμε φεύγοντας μαζί μας εικόνες,
βιώματα, κατάνυξη, αλλά και την ευλογία της μετάνοιας. Σε
όλες τις Ιερές Μονές που θα φιλοξενηθούμε, υπάρχουν Γέ-
ροντες Πνευματικοί, πρόθυμοι να μας προσφέρουν την Μυ-
στηριακή ευωχία της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Ας παραμερίσουμε λοιπόν τις όποιες τυχόν αναστολές

μας και ας προσφέρουμε στον εαυτό μας την ανάπαυση της
μετανοίας. Ακόμη και αν έχουμε Πνευματικό, ας ζητήσουμε
την ευλογία του και ας συνομιλήσουμε με κάποιον από τους
Αγιορείτες Γέροντες Πνευματικούς. Πολλά έχουμε να κερδί-
σουμε από το πνευματικό αυτό δώρο στον εαυτό μας.
ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ!!!

Πηγές:
α. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.
β. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον.
γ. Επιστολή Α’ Ιωάννου.
δ. Πατερική Θεολογία.
ε. Πρωτοπρ. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου ομιλία “Περί Μετανοί-
ας”, στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αμπεριάς Χανίων.

Περί Μετανοίας και Εξομολογήσεως

Γράφει ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ

Ταγματάρχης (ΠΖ) ε.α.
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Ιστορικά ντοκουμέντα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας - με την άλωση της Κων/λεως (29 Μαΐου 1453) -
επεξετάθη η Οθωμανική κυριαρχία σ’ όλες τις Ελληνικές
περιοχές και διελύθησαν τα υπολείμματα του στρατού
της άλλοτε Κρατικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

β. Με την παρόδο των αιώνων - και από τον 19ον
αιώνα - εμφανίσθηκε μια ισχυρή «Οικονομική Τάξη»

στις Ελληνικές περιοχές των εμπόρων, των πλοιοκτητών
και των μεγαλογαιοκτημόνων, οι οποίο ενδιαφερόν-

τουσαν (μόνον) για την συσσώρευση πλούτου.
γ. Για όσο καιρό δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα από

τους τοπικούς Άρχοντες και τις λοιπές Αρχές του Οθω-
μανικού Κράτους, δεν ενδιαφέροντο να οργανωθούν
και να προπαρασκευάσουν τον αγώνα για την απελευ-
θέρωση της πατρίδας! Όταν, όμως, η φορολόγηση
των Οθωμανών (τοπικών Αρχόντων και Κράτους) άρχισε

να απομυζά (με «ΧΑΡΑΤΣΙ») με επιβολή υψηλής φορο-
λογίας («ΒΑΡΛΙΚ») ανερχομένη σε ποσοστό μέχρι και

του 90% του παραγομένου πλούτου και των περιουσιών
των... και να περιορίζονται σημαντικά τα κέρδη των οι-
κονομικών δραστηριο-
τήτων τους, αποφάσι-
σαν να οργανωθούν και

να δραστηριοποιηθούν
για την απελευθέρωση

από την καταπίεση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,

με οποιοδήποτε τίμημα!

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
α. Κατά την περίοδο αυτή,

εμφανίσθηκαν αρκετές μικρές
Ομάδες ενόπλων ανδρών,
τοπικού χαρακτήρα, για την προστασία της ζωής, της
περιουσίας και της τιμής των Ελλήνων και Τούρκων
πολιτών, σ’ ένα διεφθαρμένο κράτος (με επιβλή «ΧΑ-

ΡΑΤΣΙ» και «ΜΠΑΞΙΣ»), όπου δεν ετηρούντο οι Νόμοι και
ευνοούσαν την διαφθορά και την εκμετάλλευση, καθώς
και την ανάπτυξη και αύξηση της ληστείας στην ξηρά
και της πειρατείας στη θάλασσα.

β. «Οι Κλέφτες» και «οι Αρματολοί»

(1) «Οι Κλέφτες» ήταν φυγάδες, οφειλέτες, επικη-
ρυγμένοι τυχοδιώκτες και (αρκετοί) ήταν θύματα αδικιών

και καταπιέσεων που έβγαιναν στα βουνά.
(2) «Οι Αρματολοί»ήταν η μόνη μη Μουσουλμανική

Ομάδα (υπήρχαν πολλές Ομάδες), που τα μέλη τους
κυκλοφορούσαν ένοπλα νομίμως. Οι τοπικοί Οθωμανοί
Άρχοντες και οι πλούσιοι Έλληνες, πλήρωναν τους

«Αρματολούς» για να προστατεύσουν συγκεκριμένα
χωριά και περιοχές και εμπορικούς δρόμους (διαδρομές

και περιοχές) από τις επιδρομές των «Κλεφτών».

3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-29)

α. Είναι ιστορικώς επιβεβαιωμένο, ότι η ευθύνη της
υλοποίησης της οργάνωσης και της προπαρασκευής
του “Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της περιόδου

1821-29» πέρασε στα μέλη των μεσαίων «Κοινωνικών
Τάξεων» (καραβοκύρηδων, εμπόρων και μεγαλογαι-
οκτημόνων).

β. Ο Εθνικός αγώνας (1821-29), διεξήχθη (κυρίως)

με τους «Κλέφτες» και τους «Αρματολούς», του ςοποίους
συντηρούσαν, κατηύθυναν και ήλεγχαν οι επικεφαλής
των προαναφερομένων τριών κοινωνικών τάξεων, σε
τοπικό (γεωγραφικό) χώρο.

γ. Οι πολιτικοί και οι Στρατιωτικοί Ηγέτες, που ανα-
δείχθησαν κατά την διάρκεια του αγώνα (1821-29), πί-
στευαν ότι - με την απελευθέρωση της χώρας από
τον Οθωμανικό ζυγό  η δική τους πολιτική εξουσία θα

αυξανόταν και διεκδικούσαν υψηλά Αξιώματα στο απε-
λευθερωμένο Ελληνικό κράτος.

δ. Προσπάθειες για την συγκρότηση «Εθνικού Τακτικού

Στρατού», που θα εκτελούσε (μόνο) τις εντολές της
«Κεντρικής Πολιτικής Εξουσίας» απέτυχαν, πολλές
φορές, παταγωδώς.

4. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
α. Συγκρότηση «Εθνικού Τακτικού Στρατού».

Ο Ι. Καποδίστριας ανέ-
λαβε την διακυβέρνηση

της χώρας από τον Ιαν.
του 1828, όταν ήλθε στο
Ναύπλιο (πρωτεύουσα

της Ελλάδας), για επτά
(7) χρόνια, με απόφα-

ση της 3ης Εθνικής Συ-
νέλευσης της Τροιζή-

νας, στις 14 Απρ. του
1827. Ο πόλεμος κατά

των Οθωμανών (Τούρκων) συνεχιζόταν σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας.

β. Οι Ελληνικές δυνάμεις ανήρχοντο σε 20-30 χιλιάδες
ατάκτων στο Στρατό και 15-20 χιλιάδες στο Ναυτικό,
οι οποίοι πολεμούσαν, κατά περιοδικά διαστήματα,
υπό την διοίκηση δυσανάλογου υψηλού αριθμού βαθ-
μοφόρων (Αξιωματικών).
Οι περισσότεροι εκ των
βαθμοφόρων είχαν κερδί-
σει τους βαθμούς τους
κατά την περίοδο των εμ-
φυλίων συγκρούσεων, που
τους απονέμοντο από τους
πολιτικούς οι οποίοι μοί-
ραζαν βαθμούς και αξιώ-
ματα διοικήσεως, στους
Αρχηγούς των Ενόπλων
Ομάδων, για να εξασφα-
λίσουν την υποστήριξή
τους - δια των όπλων -
στις διεκδικήσεις της εξου-
σίας κατά τις αναμετρήσεις
των (πολιτικών).

β. Ίδρυση της «Στρατιω-
τικής Σχολής Ευελπίδων»!

Ιδρύθηκε στο Ναύπλιο,

το 1828.

Οι πρώτοι σπουδαστές
(Ευέλπιδες) ήταν 43 άν-

δρες και έφηβοι (ηλικίας 12-25 ετών) και ονομάσθηκε

«Λόχος Ευελπίδων», απ’ όπου αποφοιτούσαν ως Μόνιμοι
Αξκοί.

γ. Συγκρότηση Μονάδων Τακτικού Στρατού.
Συγκροτήθηκαν οκτώ (8) χιλιαρχίες (συνολικής δύναμης

8.000 ανδρών). Συγκροτήθηκαν δεκατέσσερα (14)
«Ελαφρά Τάγματα» (συνολικής δύναμης 6.000 ανδρών).
Το προσωπικό τούτων προήρχετο από πολλές ομάδες
ατάκτων και προτιμήθηκαν οι Σουλιώτες, επειδή ήταν
ολιγότεροι και μεγαλύτερες και περισσότερες στρα-

τιωτικές ικανόττες), ενώ δεν επηρεάζοντο (πολιτικώς)
ούτε είχαν κάποια εξάρτηση από τους πολιτικούς αντι-

πάλους, όπως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο
Ιωάννης Κωλέττης, που (θα) επεδίωκαν να τους κα-
τευθύνουν κατά το δοκούν.

δ. Ίδρυση «Γενικού Φροντιστηρίου».

Αρχικώς, θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα της Επιμε-

λητείας (Διοικητική Μέριμνα) και στη συνέχεια, βαθμιαίως,
θα εξελίσσετο σ’ ένα «ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ» για το Στρατό

και για το Ναυτικό.
ε. Διορισμός του Δημητρίου ΥΨηλάντη ως «Γενικού

Διοικητή της Ανατολικής Ρούμελης» και ανάθεση (σ’
αυτόν) της σύνταξης «Νέου Στρατιωτικού Οργανισμού».

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

α. Ο συγκροτηθείς τακτικός Εθνικός Στρατός, εκπαι-
δευμένος και οργανωμένος, εξοπλισμένος και με υψηλό
Ηθικό, έλαβε μέρος, (για πρώτη φορά) στην τελευταία

«Μάχη» που έγινε στην «Πέτρα της Βοιωτίας», τον Σε-
πτέμβριο του 1829 (τελευταία μάχη του Αγώνα της

Επανάστασης 1821-29), όπου πολέμησε γενναία και
ενίκησε τοςυ Τούρκους.

β. Οι ένοπλοι (άτακτοι) της Πελοποννήσου επέστρεψαν
στις αγροτικές ασχολίες τους στα κτήματα και τα βο-
σκοτόπια) στα χωριά τους και επεβίωσαν.

γ. Οι Ρουμελιώτες, όμως, που έμειναν εκτός στρατού
και δεν είχαν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες

για να επιβιώσουν, αποστρατευθέντες, επέστρεψαν
(πάλιν) στην παρανομία και οι ηρωικοί «Κλέφτες»-αγω-
νιστές και Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης (1821-

29), μεταμορφώθηκαν σε «ληστές» για να επιβιώσουν.
Αφού το Ελληνικό κράτος (πάντα) εγκαταλείπει αβοή-

θητους εκείνους που βοήθησαν και πολλοί εθυσιάσθησαν
και οι οικογένειές των αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν

το πρόβλημα της αξιοπρεπούς επιβίωσης.

Η συγκρότηση «Τακτικού Στρατού» στη διάρκεια 

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821-29

«Είναι αξίωμα γενικώς παραδεδεγμένο,

πως κανένα κράτος δεν μπορεί 

να παραμείνει ελεύθερο,

αν δεν είναι εξίσου ισχυρό με τα 

γειτονικά του (όμορα) κράτη»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Γράφει ο
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

το Ελληνικό κράτος (πάντα) εγκα-

ταλείπει αβοήθητους εκείνους που

βοήθησαν και πολλοί εθυσιάσθησαν

και οι οικογένειές των αντιμετώπι-

σαν και αντιμετωπίζουν το πρό-

βλημα της αξιοπρεπούς επιβίω-

σης.

“
“

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Η στήλη της βιβλιοθήκης

Συνεχίζουν νά φθάνουν βιβλία συ-
ναδέλφων, καὶ ὄχι μόνο, στήν βιβλιοθήκη μας, διαθέσιμα
γιά κάθε μελετητή-ἐρευνητή. Δημοσιεύουμε σήμερα
καί ἄλλα τρία (3) βιβλία μέ τά στοιχεῖα ἐκδότη καί
συγγραφέα γιά ἐνημέρωση.

1ο «ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙ-
ΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ-
ΖΟΓΡΑΦΩΝ» τοῦ Λυκειάρχου κ.
Ἀρβανίτη Βασιλείου (ἀδελφοῦ
τοῦ ἐπιτίμου ΓΕΠΣ κ. Ἀρβανίτη
Δημητρίου). 

Ὁ συγγραφέας, ὅπως φαίνεται
καί ἀπό τόν ὑπότιτλο, μελέτησε

ὅλους τούς ἀρχαῖους Ἕλληνες συγγραφεῖς καί ποιητές
ἀπό τόν Ὅμηρο ἕως τέλος τῆς κλασικῆς ἐποχῆς, καί μέ
τό  πόνημά του αὐτό τῶν  600 σελίδων μᾶς δίδει μέ
σαφήνεια, πληρότητα καί γνώση ἄγνωστη, ἴσως, γιά
πολλούς τήν ἀξία τῆς πνευματικότητος  τῶν προγόνων
μας ἀλλά καί ἕνα πλοῦτο ἀπό ἰδέες, ἀρχές καί ἠθικά
διδάγματα . Ἕνα βιβλίο ἐφόδιο γιά τόν ἄνθρωπο τῆς
ἐποχῆς μας καί γιά τήν σημερινή κοινωνία.

(Τηλ. συγγραφέα: 24310 20330 )

2ο «Ἀπό - Μνηνονεύματα» τοῦ
κ. Σταυρακάκη Νικολάου.  Ἕνα
βιβλίο μνημόσυνο καί ὕμνος
ταυτόχρονα τοῦ ἐγγονοῦ (συγ-
γραφέα) πρός τόν συνονόματό
του παπποῦ καί ἥρωα Σταυ-

ρακάκη Νικόλαο ἤ «ἀεροπόρο».
Ἡ περιπετιώδης  ζωή ἄρχισε μέ
τήν γέννησή του στά Ἀνώγεια τῆς
Κρήτης τό 1897 καί τελείωσε μέ
τόν θάνατό του 1973. Τό ἔτος
1917 κατετάγει ὡς μηχανικός ἀεροσκαφῶν , ἐξ οὗ καί

τό προσωνύμιο τοῦ ἀεροπόρου. Κατά τήν διάρκεια
τῆς γερμανικῆς κατοχῆς πολέμησε τούς κατακτητές σέ
πολλές μάχες ὡς ἀρχηγός ἐνόπλων τμημάτων πού ὁ
ἴδιος εἶχε ὀργανώσει. Συμμετεῖχε καί στήν ἀπαγωγή
τοῦ Γερμανοῦ στρατηγοῦ Κράιπε. Τό βιβλίο συνοδεύεται
καί μέ cd ὅπου ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ ἥρωα. (Ἐκδόσεις
ΤΡΟΠΗ Ἡρακλέους 5ο Καλλιθέα τηλ. 210 9591143)

3ο «ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ» τοῦ Ταξχου ἐ.ἀ. κ. Βάσι-

λα Βασιλείου. Ἕνα βιβλίο στό
ὁποῖο ὄχι μόνο ἐντοπίζεται καί
διαπιστώνεται τό ὀξύτατο
πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητος
στήν Ἑλλάδα, ἀλλά προτείνονται
λύσεις. Ἴσως ὅλοι μας πρέπει νά
ἐνημερωθοῦμε ἐπ’ αὐτοῦ.
(Ἐκδόσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝ Σκουφᾶ 81
τηλ. 3605305-25)

Γράφει ο 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Ηδιακοπή του καπνίσματος είναι αναμφίβολα μια
από τις εξυπνότερες πράξης που μπορούμε να

κάνουμε στη ζωή μας. Αυτή η παράλογη τοξική
συνήθεια όχι μόνο καταστρέφει κυριολεκτικά την σω-
ματική και ψυχική υγεία του χρήστη, άλλα επίσης
αφαιρεί εντελώς ασυνείδητα 52 ευρώ κάθε μήνα από
τον μέσω καπνιστή, και 105 ε – 150 ε κάθε μήνα από

έντονα εξαρτημένους. Τα ποσά αντιστοιχούν σε 624 €
και 1260 € - 1800 € ανά έτος αντίστοιχα για τον κάθε
εξαρτημένο χρήστη.

Η διακοπή του καπνίσματος θα σας ωφελήσει όχι
μόνο για να διώξετε το δηλητήριο που βρίσκεται στο
σώμα σας και να χαρί-
σετε ζωντάνια στη ζωή
σας, αλλά επίσης θα
σας βοηθήσει να ξεπε-
ράσετε οικονομικές δυ-
σκολίες που είναι γνώ-
ριμες σε όλους μας από
την τεχνητή κρίση που
περνάμε αυτό το διά-
στημα, σύμφωνα με τα
ποσά που ξοδεύονται
για αυτό το ναρκωτικό
(διότι πρόκειται πραγ-
ματικά για επικίνδυνο
και υπέρ-αποδεδειγμέ-
να θανατηφόρο ναρ-
κωτικό, που απλά μπόρεσε και "εξαγόρασε τον νόμο",
όπως ακριβώς και το αλκοόλ).

Το κλειδί για να βάλετε τη συνείδηση σας να δουλέψει
θετικά και σωστά προς την απόφαση και πράξη της
διακοπής του καπνίσματος, είναι να αντιληφθείτε τί
είναι αυτό που κάνετε, να αναρωτηθείτε γιατί το
κάνετε, και να καταλάβετε ότι δεν μένουν περιθώρια
για καμία απολύτως δικαιολογία για την συνέχιση
αυτής της εξάρτησης.

Προσοχή εδώ, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι ο καπνός
με τον οποίο φτιάχνονται όλα τα τσιγάρα όλων των
εταιριών που υπάρχουνε αυτή τη στιγμή, είναι τροπο-
ποιημένος και εμπλουτισμένος με τεχνητά χημικά συ-
στατικά τα οποία είναι υπεύθυνα για την άμεση και έν-
τονη εξάρτηση! Επιπλέον όλοι οι καπνοί, είτε σε
κανονικά τσιγάρα είτε οι καπνοί για στριφτά, είναι εμ-
πλουτισμένοι με τεχνητά καρκινογόνα χημικά τα οποία
αρωματίζουν τον καπνό, ρυθμίζουν την καύση, την
γεύση και την αίσθηση του καπνού.

Να ξέρετε ότι δεν θα βρείτε τσιγάρα στις μέρες μας
τα οποία είναι από φυσικό μη τροποποιημένο καπνό,
ούτε στριφτά. Μην πιστεύετε τους πωλητές και σε
καμία περίπτωση μην πιστεύετε αυτά που γράφουν οι

συσκευασίες. Υπάρχουνε παραδείγματος χάρη καπνοί
που γράφουνε στη συσκευασία "φυσικό άρωμα και
γεύση" χωρίς πρόσθετα, αλλά αυτό που εννοούνε
είναι "χημικό άρωμα με χημική γεύση... περίπου φυσι-
κού".

Αν τύχει και δοκιμάσετε φυσικό καπνό, δηλαδή
φύλλα καπνού αποξηραμένα χωρίς καμία επεξεργασία,
θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ.

Είναι στο χέρι σας να πάρετε αυτή την ώριμη
απόφαση για τη ζωή σας, το κάπνισμα δεν σας ωφελεί
σε τίποτα. Όσοι από εσάς πιστεύετε ότι με το κάπνισμα
δείχνετε "ενήλικο" εαυτό στον κύκλο σας (αυτό προ-

ορίζεται κυρίως για τους
νέους), κάνετε τραγικό
λάθος. Να είστε σίγουροι
ότι σας ξεγελάει η ανω-
ριμότητα του να κατα-
λάβετε τι είναι αυτό που
κάνετε στο εαυτό σας.
Οι άνθρωποι, ακόμη και
αυτοί που δεν το δεί-
χνουν, θεωρούν πάντα
δυνατότερο και ανώτερο
νοητικά κάποιον που δεν
καπνίζει, σε σχέση με
τον εαυτό τους εάν είναι
οι ίδιοι καπνιστές.

Χρησιμοποιήστε την
γνώση σας για τις επιπτώσεις προς όφελος σας, μην
κλείνετε τα μάτια της συνείδησης σας για αυτό που
κάνετε. Δώστε οριστικό τέλος σε κάτι το οποίο σας
καταστρέφει εσωτερικά και εξωτερικά! Καλή αρχή!

Μερικά μόνο από τα οφέλη της διακοπής του καπνί-
σματος:

- Αύξηση ενέργειας, αντοχής, θετικότητας και διάθεσης
- Ισορρόπηση του μεταβολισμού
- Βελτιστοποίηση ορμονικών/σεξουαλικών λειτουργιών
- Αύξηση γονιμότητας
- Ταχύτερη αύξηση μυικής μάζας για όσους αθλούνται
- Ελαχιστοποίηση κινδύνου καρδιακών και αναπνευστικών

προβλημάτων
- Αύξηση της δυνατότητας για ποιοτικότερη και ταχύτερη

λήψη αποφάσεων λόγο καλύτερης οξυγόνωσης του εγ-
κεφάλου

- Μείωση τους άγχους
- Μακροζωία
- Καθαρή αναπνοή, λευκότερα δόντια
- Βελτίωση της κατάστασης του δέρματος, νεανικότητα
- Αύξηση της αίσθησης γεύσης και οσμής
- κ.α πολλά!

http://roykoymoykoy.blogspot.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Η ΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΤΕ!!!

ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η μάχη των Θερμοπυλών είναι ένα από τα κορυ-

φαία γεγονότα της στρατιωτικής μας ιστορίας, το
οποίο συνέβαλε στη φήμη που απολαμβάνει η Αρ-
χαία Ελλάδα παγκοσμίως. Η μη απόδοση τιμής από
τους νεοέλληνες στο Λεωνίδα και τους συμπολεμι-
στές του αποτελεί προσβολή για το μέγεθος του
ιστορικού γεγονότος και την ηθική του διάσταση. Πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι η κατάσταση αυτή πρέπει
να αναστραφεί και είναι έργο και ευθύνη όλων μας.

Προς ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος και με
σκοπό να τιμηθεί η μνήμη των αγωνιστών που θυ-
σιάστηκαν για να διασφαλίσουν το δικαίωμα της αν-
θρωπότητας στην ελευθερία

οργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
Πορεία τιμής με την επωνυμία

ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2014
την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

επί της διαδρομής της Ανοπαίας ατραπού

Η διαδρομή έχει μήκος 23 χιλιόμετρα περίπου· ξε-
κινάει από υψόμετρο 837μ., ανεβαίνει στα 1117μ. και
εκείθεν κατεβαίνει στο επίπεδο της θάλασσας.  Εκτι-
μώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδρομής : 5-6
ώρες περίπου.

Για πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής παρακα-
λούμε να απευθύνεστε στον κ. Σκαρμαλιωράκη (con-
skarmos@hotmail.com)ή στον Π. Μαυρόπουλο,
6947997081 (pmavropoulos@yahoo.gr).

Σας περιμένουμε όλους

Η οργανωτική επιτροπή
Π. Μαυρόπουλος

Χ. Νοταρίδης
Σ. Κουτρή ς

Κ. Σκαρμαλιωράκης
Χ. Τετριμίδας
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MAΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
(κόρη αξιωματικού)

Γραφείο: Ζωοδ. Πηγής 8-10, 4ος όροφ. 10678 - Αθήνα
Τηλ. 210 3823991 - 210 3820438 Fax: 210 3825814

Οικία: Παναγιώτου 57, Παπάγου 15669
Τηλ.: 210 6541453, κιν.: 6932 425666

***
MAΛΕΣΙΝΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΟΣΜΑΕΣ

Πωλείται οικόπεδο αρ. 3 και επιφανείας 1058 τ.μ. 
κείμενον εις την οδόν 21. Τηλ. 210/6525434.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΟΤ 35, αρ. οικ. 10, έκταση

672,25 τ.μ., τιμή λογική.
Πληροφορίες: Ν. Τσιτίδης, τηλ. 22310/45098, 6947/431806

***
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ στο ΠΟ-

ΛΥΧΡΟΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, με οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310/454770, κιν. 6977/997409

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 667 τ.μ., στην Κάρυστο, εντός του οικισμού

ΟΣΜΑΕΣ (Ο.Τ. 7 - αρ. οικ. 24) αξία 38.000 ευρώ, συζητήσιμη. Πλη-
ροφορίες τηλ. 210/5148132

***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΤΗΛ.: 6977/954711, 22510/94598
e-mail: ispyrellis@hotmail.gr

Σκάλα Ν. Κυδωνιών Τ.Θ. 87, 81100 - Μυτιλήνη
***

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διπλωμ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
M.Sc. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

(Υιός Ανώτ. Αξκού)
Μελέτες - Επιβλέψεις- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Σόλωνος 4 Κιλκίς 61100 τηλ: 6948402621 , 6982407344

e-mail: civil.dimitrisgeorgoulas@gmail.com
***

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΤΣΕΛΙΟΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ειδικευθείς & μετεκ/θείς στην Αγγλία, 

Russells Hall Hospital, University of Birmingham, UK
British Society of Echocardiografphy (BSE) Accreditation

Ιατρείο: Εθνικής Αντιστάσεως 17 & 28ης Οκτωβρίου, Βριλήσσια, 
152 35 (πλησίον Μετρό – Προαστιακός 

Στάση Λ. Πεντέλης, έξοδος 12 Αττικής οδού)
Τηλ./Fax: 211.0148060,  Κιν. 6977642333 Νοσοκ. 210.7494414

e-mail: dr.andreastselios@doctors.org.uk
***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ:

Κόρη Συναδέλφου Αξκού ε.α., καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής, κατ’οίκον, σε παιδιά 
Δημοτικού - Γυμνασίου. Τιμές Φιλικές και Προσιτές. Πληροφο-
ρίες: 6947390776 και 24210-23756, καθηγήτρια κυρία Όλγα. 

***

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΑΝΙΔΗΣ

(Υιός Αξκού ε.α.)
Πτυχιούχος Ελλ. Φιλολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσα-
λονίκης, με διδακτορική πείρα, παραδίδει μαθήματα Ιστορίας, Νε-
οελληνικών (Έκθεση, Λογοτεχνία), Αρχαίων σε μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: τηλ. 6976/096933

***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ (Αδελφός Ανωτ. Αξ/κού)
Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών, με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.

Πληροφορίες: 6932/833713
***

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ταξίαρχος ε.α.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικά, άδειες, 
βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων.

Τηλ. 210/6857835, κιν. 6983/072995
e-mail: kwstasxenos@hotmail.com

***
Πωλείται Κτήμα 22 στρεμμάτων με ελιές, άρτιο και 

οικοδομήσιμο στην περιφερειακή οδό Πόρτο-Χελίου - Ερμιόνης.
Βλέπει στη θάλασσα, βρίσκεται εγγύς άλλων σπιτιών. 

Απέχει 800 μ. από τη θάλασσα και 500 μ. από τον κεντρικό δρόμο.
Τιμή 10.000 € το στρέμμα. Τηλ. επικοινωνίας: 6945/791726

***
Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή του ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 

υπ’ αριθ. 5 του Ο.Τ. 135, έκτασης 738,38 τ.μ., 
το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου 651/77 (εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου).

Η τιμή του βρίσκεται στα 35.000 ευρώ. Για οποιαδήποτε περαιτέ-
ρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Καλαϊτζή

Αικατερίνη στα τηλέφωνα: 210/6516343 και 6944/293024
***

Νικόλαος Π. Κυριάκου
Στρατιωτικός  Ιατρός

Χειρουργός  Ωτορινολαρυγγολόγος
Γιός συναδέλφου (ΠΒ) Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Συνεργάτης Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν και Αθηναϊκής Κλινικής

Ιατρείο: Αγ. Ιωάννου  73 Αγ. Παρασκευή  15342

Τηλ. 2130 284072, κιν. 6938327988
δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

***
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
Αναλαμβάνω την έκδοση και μεταβίβαση Συντάξεων 

λόγω θανάτου Συνταξιούχων

(Ειδικές τιμές για στρατιωτικούς συνταξιούχους)
Αχιλλέως 8, Βριλήσσια 15235

Τηλ. 210 6132022, κινητό: 6932065296
e-mail: george.sar@windowslive.com

***
ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΣ

(Υιος Αντ/γου ε.α.)
Πτυχιούχος Οργάνωσης  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
Αθήνα: Χρ. Καραθανάση 16, Παπάγου 

Τηλ-Fax 210.65.63.603 Κιν. 6944717577
Παροχή Ασφαλιστικών πληροφοριών Δωρεάν

Ιωάννινα: Ναπ. Ζέρβα 2,  Τηλ. 2651036754  Κινητ. 6937104771
Δολιανά Ιωαν: Μπιζανίου 1, Τηλ.-Fax. 2653042048  

Κινητ. 6937104771
***

Κωνσταντίνα Βελήσαρη

(Κόρη συναδέλφου Αξκού ε.α.)
Παιδοψυχολόγος - Ψυχοπαιδαγωγός 

Πτυχιούχος του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστη-
μίου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μετεκπαιδευθείσα
στην παιδαγωγική και στην ψυχοπαιδαγωγική σε Πανεπιστήμιο

της Ισπανίας (Universidad de Granada) 
Αναλαμβάνει παιδιά ηλικίας από 3ων  έως 16 ετών για συμβου-
λευτική, ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη, για διάγνωση

κι αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών καθώς και για δημιουρ-
γική απασχόληση μέσω παιχνιδιού, παραμυθιού και θεάτρου.

Τηλ.:   213 0 22 44 80       Κιν.:6936 42 74 12
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 11 Στρεμμάτων 

στο χωριό Μιστεγνά Μυτιλήνης κοντά στην παραλία.
Τηλ. 6944267338

***
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΜΙΣΘΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

• ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Δέχεται με ραντεβού στο ΧΟΛΑΡΓΟ και ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Τηλ. 6930759202  www.psixologos-xolargos.gr

***
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Ζ. ΦΑΜΕΛΗΣ

(Υιός συναδέλφου αξκου  ε.α.) 
-Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας

-Συναγερμοί οικιών – αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών
-Αντικλεπτικά GPS -Ηχοσυστήματα – τηλεοράσεις  αυτοκινήτων –

φώτα ΧΕΝΟΝ κ.α. 
-Κάμερες – καταγραφικά – ηλεκτρονική επιτήρηση

Τηλ: 212 100 50 27 – 6985868515 – 6973557315 - *757315 (ΓΕΣ)
Λεωφόρος Πετρουπόλεως 73 ΙΛΙΟΝ.

***
Πωλείται οικόπεδο στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Οπλιτών
Χωρ/κής και πολιτικών υπαλλήλων, στον Αετό Καρυστίας,

οικοδ. τετράγωνο 134, οικόπεδο 6 - Β’ ζώνη, 25.000 €, 
500 τ.μ., κτίζεις 120 τ.μ.

Τηλ. 2109950337, κιν. 6973177846
***

Πωλείται οικόπεδο στον Οικοδομικό Συν/σμο Αξ/κών 
και Ανθ/στών Χωρ/κής, Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζοϋπαλλή-

λων, στο Κριαρίτσι Συκιάς Σιθωνίας Χαλκιδικής, 
500 τ.μ. εντός Σχεδίου, κτίζεις 120 τ.μ.

Τιμή 30.000 €, οικοδ. τετρ. 159, οικόπεδο 5 - Β’ ζώνη.
Τηλ. 2109950337, κιν. 6973177846

***
ENOIKIAZETAIA. Παραλία Άγ. Άννας Νάξου, 110 ευρώ τα 5 βράδια
σε δίκλινο, πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο για Ιούνιο και Σεπτέμ-
βριο. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, γιος συναδέλφου ε.α. τηλ.

6981814681, www.litsa-studios.gr
***

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Υιός Γενικού Αρχιάτρου ε.α.)
ΑΡΨΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις έργων, Τακτοποίηση αυθαι-
ρέτων, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις Μηχανικού.

Τηλ. 6932440914, 2106891907
***

ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

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

Δέχεται με ραντεβού στα τηλ. 210/6993151,
κιν. 6945/870854 - evgenidikat@yahoo.gr

Ειδικές τιμές για ε.ε. και ε.α. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς
και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.

***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Διαμέρισμα στο Αγρίνιο πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο με
διπλά τζάμια αυτόνομη θέρμανση και χωρίς κοινόχρηστα

Τηλ.:2641026548 - 6974525516
***

ΑΘΗΝΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ - ΚΑΒΒΑΔΑ

(Κόρη Αξκών ε.α.)
Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Μελέτες - Κατασκευές - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τηλ.:2106547184 - 6974765753

***
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΙΑ - ΚΥΦΩΝΙΔΗ

(Νύφη Αξκού ε.α.)
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ

Μελέτες - Κατασκευές - Ανακαινίσεις
Επιβλέψεις - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τηλ.:210 6527318 - 6944183055
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αξιόλογο οικόπεδο στο ΠΙΚΕΡΜΙ (ΑΟΟΑ), 
Συνοικισμό ΔΙΩΝΗ, 536,41 τ.μ., Ο.Τ. 129,  Αρ. οικοπέδου 660 
επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τιμή λογική. Τηλ. 6945652843

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΚΑΡΥΣΤΟ (ΟΣΜΑΕΣ) 893,50 τ.μ., Ο.Τ. 201, 

Αρ. οικοπέδου 16, πρώτη σειρά προς θάλασσα, 
απεριόριστη θέα. Τιμή λογική. Τηλ. 6945652843.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,

1081 τ.μ. αμφιθεατρικό (θέα Ευβοϊκός), οικοδ. τετρ. 104, αριθ. οικοπ. 8.
Τηλ. 210 6081634, 210 6002057.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Χαλκιδική, Μερίδα του Προγράμματος Γερακινής 

του Παραθεριστικού Οικιστικού Συνδέσμου Αποστράτων Αξ/κών Ε.Δ. &
Σ.Α. (Μακεδονίας-Θράκης). Αναμένεται η έγκριση της 
Πολεοδομικής Μελέτης του υπόψη Προγράμματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310-264643
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης σειρά του περιοδικού «ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» ετών 1956 έως 1971, βιβλιοδετημένη ανά έτος.

Πληροφορίες τηλ. 2510 837913 & 6942241112
***

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555

***
ΦΩΤΙΟΣ Β. ΡΟΜΠΟΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υιός Απόστατου Αξιωματικού

Βίκτωρος Ουγκώ 14, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313012057, 6973809279

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (εργατικές διαφορές, 

μισθώσεις, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ.)
***

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

(Υιός Γενικού Αρχιάτρου ε.α.)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Επιβλέψεις Έργων
Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Ενεργειακά Πιστοποιητικά,

Βεβαιώσεις Μηχανικού.
Τηλ. 6932440914, 2106891907

***
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ισαύρων 14 Θεσσαλονίκη 
(Tσιμισκή & Δημ. Γούναρη γωνία)

Τηλ.: 6947430511  email: ncostog@hotmail.com
***

HOTEL CAVO BIANCO LIMNOS

Προσφέρουμε 18 Διαμερίσματα Studios στο Πλατύ Λήμνου με έκπτωση
50% για απoστράτους. Διαθέτουν κουζίνα, ψυγείο, air condition, parking,

κήπο, θέα στη θάλασσα.
Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γκιριζώτης

***
MICROCHECK

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Υποστράτηγος Ιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος

Χωρίς οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου
Στρ/γού Τόμπρα 5, Αγ. Παρασκευή (δίπλα στην Εμπορική Τράπεζα)

E-mail:jdtsolakis@yahoo.gr
Tηλ.:210 600 2790 κιν.: 6932443668 fax:210 609 0655

***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγε-

νών, βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6132022 - Κιν. 6932065296

***
Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΖΙΛΑΛΗΣ

Αγγειοχειρουργός
Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής κλ. 401 ΓΣΝΑ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετεκπαιδευθείς στην Ενδαγγειακή Χειρουργική

στο Royal Prince Alfred Hospital,
University of Sydney, Australia

Ιατρείο: Λ. Κηφισίας 25α, 1ος όροφος, Αμπελόκηποι, 11523 Αθήνα
Web: www.vtzilalis.gr

Τηλ.: 210 6401010, Fax: 210 6401056, Kιν.: 6944612162
Ε-mail: vtzil@yahoo.gr

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι

κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο τέλος της δεξιάς στή-

λης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την πρώτη που ευρίσκε-

ται επάνω επάνω στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει

ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ευχαριστήριο
Προς τον Αξιότιμο κ. Αρχηγό Γενικού Επιτ.

Στρατού
κ. Αρχηγέ, αισθάνομαι την υποχρέωση να

σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της
καρδιάς μου για την άμεση ανταπόκριση πα-
ρουσίας αντιπροσωπείας Αξ/κών και απο-
στολής Στεφάνου εκ μέρους σας, για την

απώλεια ζωής του Συζύγου μου Λγού (ΥΠ)
ΜΠΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Κων/νου.

Η πράξη σας αυτή μου αναπτέρωσε το
ηθικό, με αποτέλεσμα να με κάνει να πι-
στεύω ότι ανήκω στην μεγάλη οικογένεια
του Ελληνικού Στρατού που διοικείται από
καταξιωμένους Αξ/κούς παρά, την οικονο-
μική εγκατάλειψη από την πολιτεία.

Σας ευχαριστώ
Με τιμή Χα Πολυξένη Μπάκα

Η Τάξη 52 έχασε 
2 συμμαθητές

Η Τάξη 52 έχασε ακόμη 2 συμμαθητές, τον
Θόδωρο Μαραβέλια και τον Στέλιο Σκριβάνο.
Στο Θόδωρο τον Μαραβέλια ήμασταν όλοι
κοντά του, προσευχηθήκαμε, συλλυπηθή-
καμε και κάναμε ό,τι έπρεπε.

Δυστυχώς για τον θάνατο του Σκριβάνου

του Στέλιου, που απεβίωσε στις 15 Μαρτίου
2014 και ενταφιάστηκε στο Νεκροταφείο
του Κόκκινου Μύλου Ν. Φιλαδελφείας, ειδο-
ποιηθήκαμε πολύ αργότερα, από μέλος της
οικογένειάς του. Δεν είμασταν κοντά του να
κάνουμε το καθήκον μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκε-
πάσει. Αιωνία τους η μνήμη.

Βασίλης Ανδρουλιδάκης

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, πραγ-

ματοποιήθηκε στο Α/Δ Στεφανοβικείου
Μαγνησίας, υπό την αιγίδα του ΓΕΣ/ΔΑΣ
και τη συνεργασία της ΛΑΣ, η «Ημέρα
Μνήμης και Τιμής της Αεροπορίας Στρα-

τού» για τα στελέχη της, ήτοι:  
α. Μνήμης για τους  ιπταμένους (χειριστές

και μηχανικούς) που έχασαν τη ζωή τους κατά
την  πτήση.

β. Τιμής για τα εν ενεργεία (εε) και εν απο-
στρατεία (εα) στελέχη και πολιτικό προσωπικό
της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ).

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς, ο Μητροπο-
λίτης Λαρίσης κ.κ. Ιγνάτιος, ο εκ-
πρόσωπος του Προέδρου της
Δημοκρατίας Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος
Καπράλος, ο Διοικητής της Ιης
ΜΠ Υπτγος Αντώνιος Νομικός, ο
Διευθυντής της ΔΑΣ/ΓΕΣ  Ταξχος
Αντώνιος Δάρας, ο Διοικητής της
1ης ΤΑΞΑΣ Ταξχος Αθανάσιος Τσι-
λικούδης, οι Διοικητές και αντι-
προσωπείες των ΣΑΣ, 307 ΤΣΥΑΥ,
2ου ΣΥΑΣ, όλων των Μονάδων
της Αεροπορίας Στρατού (ΜΑΣ),
οι οικογένειες των πεσόντων,
διατελέσαντες επίτιμοι Διοικητές
μειζόνων σχηματισμών, πρώην Διευθυντές
ΔΑΣ/ΓΕΣ και Διοικητές ΤΑΞΑΣ-ΜΑΣ, αντιπροσωπείες
της 32 ΤΑΞΠΖ και της 111ΠΜ και εκπρόσωποι
της 110ΠΜ, του Λ.Σ. και της Π.Υ.  

Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ
και της ΕΑΑΑ, οι πρόεδροι των Παραρτημάτων

ΕΑΑΣ Βόλου και Πιερίας, ο Πρόεδρος και ο Γ’
Αντιπρόεδρος της ΠΟΣ, οι Πρόεδροι των Συν-
δέσμων ΣΣΕ 1971-1978, του ΣΕΜ και του Πα-
ραρτήματος ΤΧ (Λάρισας), τα ΔΣ και μέλη της
ΛΑΣ και του ΣΑΑΑΣ, εκπρόσωποι του Ελληνικού
Συνδέσμου Ναυτικής Αεροπορίας (ΕΣΝΑ), του
Πανελληνίου Συνδέσμου Βετεράνων Αεροπόρων
(ΠΑΝΣΥΒΑ) και του Πανελληνίου
Συλλόγου Φίλων ΠΑ «ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ»
και μεγάλος αριθμός αποστράτων
(χειριστών- τεχνικών) και πολιτι-
κού προσωπικού που υπηρέτησαν
στην ΑΣ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την
προσέλευση της Πολεμικής Ση-
μαίας της 1ης ΤΑΞΑΣ. Στη μνήμη
των αειμνήστων ιπταμένων και
παρουσία των οικογενειών τους,
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση,
χοροστατούντος του  Μητροπο-
λίτη Λαρίσης. Μετά την επιμνη-
μόσυνη δέηση, ακολούθησε το προσκλητήριο
νεκρών και οι τιμητικές βολές, όπου άγημα της
1ης ΤΑΞΑΣ και η μπάντα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ απέδιδαν
τις προβλεπόμενες τιμές. Ανείπωτη η συγκίνηση
που διαπότισε τη ψυχή μας στο άκουσμα των
ονομάτων των συναδέλφων μας, φίλων και
συγγενών, που πέταξαν ψηλά στο Πάνθεο των
Ηρώων, στην πολύχρονη ιστορία της Αεροπορίας
Στρατού. Απόλυτη σιωπή. Ο εκκωφαντικός ήχος
της κλαγγής των όπλων του τιμητικού αγήματος
επέτεινε τη συγκινησιακή φόρτιση, διέκοψε τις
πτήσεις ψυχής στο παρελθόν και μας προσγεί-
ωσε στην πραγματικότητα. Θεωρούμε ιερό μας
χρέος να κρατάμε βαθιά στην μνήμη μας τους
38 πεσόντες ιπταμένους συνάδελφους της πε-
ριόδου 1912-1930, αλλά και τους επίσης 38
πεσόντες της περιόδου 1947-2013, οι οποίοι

έδωσαν τη ζωή τους κατά την πτήση
στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Ακολούθησαν η ανάγνωση ημερήσιας
διαταγής από το Διευθυντή ΔΑΣ/ΓΕΣ
και σύντομη ομιλία από τον Πρόεδρο

της ΛΑΣ Βασίλειο Νικολόπουλο. Κατά-
θεση στεφάνων έγιναν εκ μέρους της Α.Ε.

του Προέδρου της Δημοκρατίας, από τον Αρχηγό
του ΓΕΣ, εκ μέρους της ΕΑΑΣ, της ΕΑΑΑ, της
ΠΟΣ, της ΛΑΣ, του ΣΑΑΑΣ, του Παραρτήματος
ΤΧ Λάρισας και του Συλλόγου «ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ». 

Εξαιρετική και επιβλητική ήταν η στα-
τική επίδειξη των αεροπορικών και λοιπών  μέ-
σων της ΑΣ. 

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από τη ΛΑΣ
με θέμα «Ιστορική Αναδρομή της ΑΣ» και από
τη ΔΑΣ/ΓΕΣ με θέμα «Το παρόν και το Μέλλον
της ΑΣ». Ο Πρόεδρος της ΛΑΣ επέδωσε το έμ-
βλημα της Λέσχης στον Αρχηγό του ΓΕΣ, ο
οποίος ανταπέδωσε με το έμβλημα του Γενικού

Επιτελείου.  Τέλος ο Α/ΓΕΣ συλ-
λυπήθηκε τις οικογένειες των
πεσόντων και άκουσε τα προ-
βλήματά τους. 

Ήταν μία ακόμη εντυπωσιακή
εκδήλωση, αντάξια του σκοπού
της, που συγκέντρωσε πλήθος
εα στελεχών από πολλά μέρη
της χώρας. Μία ηθική υποχρέωση
απέναντι στους ιπταμένους συ-
ναδέλφους μας που έχασαν τη
ζωή τους στην εκτέλεση του κα-
θήκοντος, αλλά και αναγνώρισης
του έργου του προσωπικού της

ΑΣ, από το οποίο προέρχονται και οι απόστρατοι
που διαχρονικά ανήκουν σε αυτό. 

Πιστεύουμε ότι πλέον επιβεβαιώθηκε η ανα-
γκαιότητα καθιέρωσης από το ΓΕΣ της Ημέρας
Μνήμης και Τιμής της Αεροπορίας Στρατού σε
μόνιμη βάση, την 7η Μαΐου κάθε χρόνο, ημερο-
μηνία που εκδόθηκε το ΠΔ 107/1998 για τη

συγκρότηση του  Όπλου της Α.Σ. 
Ευχαριστούμε όσους βρέθηκαν κοντά μας

σε αυτή την ξεχωριστή για την Αεροπορία Στρα-
τού ημέρα. Ιδιαίτερα η ΛΑΣ εκφράζει τις θερμές
ευχαριστίες της στο προσωπικό της ΔΑΣ/ΓΕΣ,
της ΣΑΣ, αλλά και των 1ου ΤΕΑΣ, 1ου - 2ου ΤΕΕΠ,
1ου ΤΥΑΔ, ΛΑΦΣ, που υπό την καθοδήγηση και
συντονισμό της 1η ΤΑΞΑΣ και παρά το ήδη βε-
βαρημένο πρόγραμμα τους, ανταποκρίθηκαν
και συντέλεσαν αποφασιστικά στην επιτυχία
της εκδήλωσης. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολόπουλος Βα. Παρασκευόπουλος Αν.

Ταξχος εα Ανχης εα 

Ευχαριστήριος επιστολή για το 401 ΓΣΝΑ και το
Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών

Στο Στρατόπεδο ΓΟΥΔΗ, σε ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό λιθόκτιστο διώροφο κτίριο, στε-
γάζεται το Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών, δίπλα στο Φρουραρχείο (ανήκει στην Οδοντια-

τρική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ).
Σ’ αυτό, σε ένα καθαρό και λειτουργικό περιβάλλον, εκτελούνται θεραπευτικές και οδοντο-

προσθετικές εργασίες στους δικαιούχους στρατιωτικούς, ε.ε. και ε.α., καθώς και στα προστα-
τευόμενα μέλη τους, με καταβολή μόνον της συμμετοχής και της αξίας των υλικών (σημαντι-
κό, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσεως).

Για ένα οδοντικό μου πρόβλημα, που απαιτούσε οδοντοπροσθετικές εργασίες, προσήλθα
τον Μάρτιο του 2014, στο Οδοντιατρείο της Φρουράς και από την πρώτη στιγμή, διαπίστωσα
την ευσυνειδησία και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος όλου του ιατρικού προσωπικού. Έμεινα
απόλυτα ικανοποιημένος από την συμπεριφορά του προσωπικού και το αποτέλεσμα της
οδοντιατρικής περίθαλψης που μου παρασχέθηκε.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου στον Διευθυντή του Οδοντιατρείου και ιδιαίτερα
στον Ανχη (ΥΟ) Ουρανία Λιόνα που ακούραστα, με υψηλή ιατρική κατάρτιση και απαράμιλλη
δεξιοτεχνία, με περιέθαλψε:

Οι γιατροί μας, με πίστη στον όρκο τους, τιμούν το λειτούργημά τους και τους αξίζει ο σεβα-
σμός μας. Θερμά συγχαρητήρια.

Αντιστράτηγος ε.α. Θεόδωρος Δημούδης

Οι αχινοί είναι μικρά, θαλάσσια ζώα
με ασβεστολιθικό σφαιρικό κέλυφος

και φέρουν αγκάθια τα οποία συναντάμε
σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.

Ειδικότερα, ζουν στη λάσπη του βυθού
ή σε μέρη με φύκια ή επάνω σε βράχους,
σε μικρό σχετικά βά-
θος. Αχινοί, αστερίες
και φύκη είναι μερικά
από τα είδη που
μαρτυρούν πόσο
υγιές είναι ένα θα-
λάσσιο οικοσύστη-
μα.

Ο αχινός όμως
αποτελεί πρόβλημα για τους λουόμενους,
αφού αν κάποιος τον πατήσει, εκτός του
ότι πονάει, είναι και δύσκολο να αφαιρε-
θούν τα αγκάθια.

Το είδος του αχινού που ζει στις ελ-
ληνικές θάλασσες

Ονομάζεται Paracentrotus lividus. Είναι
ο γνωστός ελληνικός μοβ αχινός. Ζει
στη Μεσόγειο θάλασσα και στον ανατο-
λικό Ατλαντικό Ωκεανό και η διάμετρός
του φτάνει έως τα 7 εκατοστά.

Αν πατήσετε λοιπόν αχινό:
Το περιστατικό δεν είναι σοβαρό ούτε

υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο πόνος βέβαια
είναι αρκετά μεγάλος.

Ο κίνδυνος: Είναι πιθανό να δημιουρ-
γηθεί απόστημα στην περίπτωση που
παραμείνουν κάποια αγκάθια μέσα στο
δέρμα.

Τι να κάνετε:   
-Καθαρίστε την περιοχή με λίγο οινό-

πνευμα ή οξυζενέ, για να αποφύγετε
περαιτέρω μολύνσεις. Αν δεν διαθέτετε,
καθαρίστε την περιοχή με λίγο νερό
(κατά προτίμηση ζεστό, γιατί βοηθά στην

απομάκρυνση των αγκαθιών).
-Επαλείψτε με λάδι, στα σημεία της

επιδερμίδας που έχουν μπει τα αγκαθάκια.
Χρησιμοποιείστε ελαιόλαδο ή baby oil ή 

ακόμα και λάδι αντηλιακό. 
Ό,τι έχουμε εύκαιρο, αρκεί να είναι λι-

παρή ουσία. Περιμένετε λίγο μέχρι να
μαλακώσει το δέρμα και τότε αφαιρέστε
τα αγκάθια με ένα τσιμπιδάκι φρυδιών,
το οποίο έχετε απολυμάνει προηγουμέ-

νως με οινόπνευμα
ή καίγοντάς το με
έναν αναπτήρα.
Καλό θα είναι να
έχουμε και έναν με-
γεθυντικό φακό για
να βλέπουμε.

-Προσοχή, υπάρ-
χει και η λύση της

καρφίτσας, αν και είναι καλύτερα να την
αποφύγετε γιατί, εκτός του ότι τραυμα-
τίζετε το δέρμα, υπάρχει περίπτωση να
έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αφού
την απολυμάνετε με οινόπνευμα, πολύ
προσεκτικά, την πιέζετε και βγαίνει το
αγκαθάκι.

-Αν πάλι δεν διαθέτετε τσιμπιδάκι ή
καρφίτσα, πιέζετε μηχανικά στα σημεία
με τα δάχτυλά σας, ώστε να βγουν προς
τα έξω τα αγκάθια του αχινού. Προσε-
κτικά, τα τραβάτε για να τα απομακρύ-
νετε.

-Όταν επιτέλους τελειώσει αυτή η
διαδικασία, πρέπει να απολυμάνετε με
οινόπνευμα ή οξυζενέ για να αποφύγετε
τη μόλυνση.

-Αποφύγετε να πατήσετε το πόδι όσο
μπορείτε και καλύψτε την περιοχή με
αυτοκόλλητο επίδεσμο.

Συνήθως ο πόνος κρατάει γύρω στις
δύο μέρες. Αν όμως δεν υποχωρεί, ίσως
να σας ανακουφίσουν τα ποδόλουτρα
με δροσερό νερό.

Πότε να πάτε στον γιατρό: Αν παρα-
τηρείτε ακόμα μικρά μαύρα σημαδάκια
που δεν μπορείτε να αφαιρέσετε, πη-
γαίνετε σε γιατρό και μην περιμένετε να
βγουν από μόνα τους.

Τι να κάνετε αν πατήσετε αχινό
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι βουλευτές Κα Βούλ-
τεψη, Κα Ιακωβίδου και σε μέρος αυτής ο Υπουργός
Υγείας Κος Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο συντονισμός της ημερίδας έγινε από τον Αρχιπλοίαρχο
(ΥΙ) ΠΝ ε.α. Αθ. Γρίβα, ενώ κύριοι ομιλητές ήταν ο Υπτγος
(ΥΙ) Ιωάννης Αγγελάκας (Γενικός Διευθυντής ΝΙΜΤΣ), ο
Ταξ/χος (ΥΙ) Κων/νος Φιλιππάκης (Υδντης ΓΕΕΕΘΑ /ΔΥΓ),
ο Αρχίατρος ε.α Φ. Πατσουράκος (Αντιπρόεδρος Σύνδ.
Αποφ. ΣΣΑΣ και Μέλος του ΔΣ /ΙΣΑ) και ο Αρχιπλοίαρχος
(Ο) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Αντωνιάδης (Πρόεδρος Συνδ. Αποφ.
ΣΣΑΣ). Σύντομη τοποθέτηση έγινε και από τον Δντη
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ Υποπτέραρχο (ΥΙ) Κο Χ. Γρηγορέα.

Αρχικά δόθηκε ο λόγος στους 3 Προέδρους των ΕΑΑ

για να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό και κα-
τόπιν δόθηκε ο λόγος στους κύριους ομιλητές.

Μετά το πέρας των ομιλιών και ενώ είχε ανα-
χωρήσει ήδη ο Υπουργός Υγείας, ακολούθησαν
ερωτήσεις από το ακροατήριο και έγινε συζήτηση
επί αυτών, ενώ όπου ήταν εφικτό δόθηκαν
απαντήσεις από τους ομιλητές. Οι ερωτήσεις
είχαν να κάνουν κυρίως με τα εξής θέματα:

• Προτεραιότητα δικαιούχων.
• Δυσκολία επικοινωνίας με τα Νοσοκομεία.
• Συνταγογράφηση.
• Δικαίωμα στη λήψη αίματος από την αιμο-

δοσία για τους αποστράτους.
• Δυσχέρειες για παροχή ιατρικής - νοσοκο-

μειακής περίθαλψης
στους συναδέλφους
που διαμένουν μα-
κριά από Στρτκα Νο-
σοκομεία και Μονά-
δες Υγειονομικού.

Η Ημερίδα Υγείας ήταν μια
πρώτη κίνηση θετικής πρω-
τοβουλίας που αφορά το ΚΑΙ-
ΡΙΟ θέμα της ΥΓΕΙΑΣ και κρί-
νεται ως άκρως εποικοδομη-
τική. Θετικό σημείο είναι ότι
έγινε δέσμευση για συγκρό-
τηση Διακλαδικής Επιτροπής
από τις 3 Ενώσεις Αποστρά-

των Αξκών σε συνεργασία με τη ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ, η οποία θα
προβεί σε συγκεντρωτική συλλογή σχετικών θεμάτων,
ερωτήσεων και προτάσεων από το σύνολο των απο-
στράτων.

Σχολιάσθηκε δυσμενώς η απουσία της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ δυστυχώς δεν σημειώθηκε
αθρόα προσέλευση αποστράτων συναδέλφων παρά τη
δημοσιοποίηση της εκδήλωσης αλλά και κυρίως της
σπουδαιότητας του θέματος.  

Ημερίδα Υγείας για την περίθαλψη αποστράτων

Η πολεμική δεκαετία του 1940 στην
οποία βρέθηκαν και πολεμιστές του
Ιερού Λόχου, περιλαμβάνει το Βορει-
οηπειρωτικό Έπος, τις Μάχες των Οχυρών – Γραμμής
Μεταξά και Κρήτης, προπαρασκευαστικές ενέργειες
για τη συγκρότηση και ανάπτυξη νέων Ενόπλων Δυ-
νάμεων Μέσης Ανατολής, αγώνες κατά των δυνάμεων
του Άξονα στη Βόρεια Αφρική και νησιά του Αιγαίου
και τον αγώνα 1946-49 κατά της τετράχρονης ανταρ-
σίας. Στους αγώνες που τιμώνται έκτοτε περιλαμβά-
νονται και αυτοί της Κύπρου 1964 και 1974.

Η δρώσα Ελλάς της Μέσης Ανατολής συμπορεύτηκε
με τους Συμμάχους –που όπως φαινόταν θα εξήρχοντο
από τον πόλεμο νικητές– με σκοπό την γρήγορη απε-
λευθέρωση της χώρας μας. Πλέον αυτού υπήρχαν
και άλλοι δύο λόγοι:

Ο πρώτος να εμποδιστεί η Τουρκία, από του να κα-
ταλάβει κάποιο ή κάποια από τα νησιά μας που θα
ήταν «κενά εχθρού», όπως ορεγόταν, με αντάλλαγμα
την είσοδό της στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων
και ο δεύτερος λόγος να μπορεί η Ελλάδα να παρα-
καθήσει στο τραπέζι των νικητών και να απαιτήσει
την εκπλήρωση των εθνικών δικαίων, πράγμα που
πέτυχε στην περίπτωση της Δωδεκανήσου και βεβαίως
πέτυχε την απελευθέρωση της χώρας μας (πλην ορι-
σμένων νησιών και Κρήτης) κατά 8 μήνες νωρίτερα,
πριν λήξει ο πόλεμος.

Στην εκδήλωση στο Λόφο Βουλιαγμένης (Καβούρι)
την 1/6/2014 παρέστησαν:

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος, οι Αντι-
στράτηγοι Χ. Μανωλάς Αρχηγός ΓΕΣ, Χ. Μανώλας ΓΕΠΣ,
Ι. Ηλιόπουλος Διοικητής ΑΣΔΕΝ, ο Διευθυντής και Υποδι-
ευθυντής ΔΕΔ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γ. Μαυρομανωλάκης
και Ταξίαρχος Β. Μπαλντούμης, οι ετ Αρχηγοί ΓΕΣ Στρατηγοί
Ε. Καπραβέλος και Ν. Ντούβας και ο ετ Διοικητής Στρατιάς
Ιερολοχίτης Αντιστράτηγος Κ. Κόρκος, οι ευρωβουλευτές
Αντιστράτηγοι εα Γ. Επιτήδειος,    Συναδινός, ο εκπρόσωπος

της Νέας Δημοκρατίας μέλος της ΚΕ Φαήλος Κρανιδιώτης,
ο βουλευ607*0,007τής της Χρυσής Αυγής Η. Κασιδιάρης,
ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Κονίτσης Αντιστράτηγος Α. Πα-
πασπύρου, μεγάλος αριθμός αντιπροσωπειών από τα 4
Γενικά Επιτελεία και μονάδες του λεκανοπεδίου κυρίως

καταδρομών που τα green beret συναγωνίζονταν το
πράσινο του λόφου, αντιπροσωπείες Στρατιωτικών Πα-
ραγωγικών Σχολών Ευελπίδων, Ικάρων και Νοσηλευτικής,
από την ΕΑΑΣ ο πρόεδρος Υποστράτηγος Ε. Δανιάς, από
τη Λέσχη Καταδρομέων – Ιερολοχιτών οι Αντιστράτηγοι
Γ. Παπαδόπουλος, Α. Καμπουρίδης, Χ. Φωτόπουλος, οι
Υποστράτηγοι Κ. Γεωργαντάς και Ι. Δάφνης, ο Συνταγμα-
τάρχης Α. Δημητρόπουλος και Ε. Γατσούλης, οι έφεδροι
αξιωματικοί Π. Βενετσάνος, Κ. Τουρναβίτης και Π. Βι-
τσέντζος, εκπρόσωποι πολιτικών αρχών και κομμάτων,

έφεδροι καταδρομείς Ελλάδος και Κύπρου και πλήθος
κόσμου.

Τιμές απέδωσε η ΣΜ της ΑΣΔΥΣ και άγημα καταδρο-
μέων δυνάμεως Λόχου.

Το πρόγραμμα άρχισε με έπαρση σημαίας, ακολού-
θησε επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιοτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ.κ. Παύλου, προ-
σκλητήριο πεσόντων του Ιερού Λόχου, των πέντε
Μοιρών Καταδρομών, 480 ΤΔ/Β, ΚΕΕΚ, στις περιοχές
Πάρνωνα – Ρούμελη, Ήπειρο, Βίτσι-Γράμμο – Καϊμα-
κτσαλάν, Αλη Μπουτούς, καθώς και 4 μοιρών Κύπρου
Μανσούρα-Πενταδάκτυλος, ομιλία από τον Διευθυντή
ΔΕΔ, ο οποίος εξήρε την πολεμική αρετή, φιλοπατρία,
ανδρεία, πίστη στα ιδεώδη, την αυταπάρνηση, εγκω-
μιάζοντας τη δράση των τιμωμένων ηρώων στους
αγώνες του Έθνους κατά την επισκοπούμενη περίοδο,
δίνοντας ο κ. Μαυρομανωλάκης την υπόσχεση ότι οι
σύγχρονοι καταδρομείς σε περίπτωση ανάγκης θα
τηρήσουν το παράδειγμα  των πεσόντων συναδέλφων

τους.
Η τελετή έκλεισε με κατάθεση στεφάνου από τον Αρ-

χηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο και την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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