
Σ
υνολικά και άμεσα, θα αντιμετωπισθούν
από την Κυβέρνηση, τα ειδικά μισθολόγια
στρατιωτικών - γιατρών και πανεπιστημια-

κών, δήλωσε περί τα μέσα Ιουλίου, ανώτατος
παράγων του ΥΠ. ΟΙΚ. Οι όποιες αποφάσεις, θα
ληφθούν σε συνεργασία με την Τρόικα, δεδο-
μένου ότι το ύψος του δημοσιονομικού κενού,
φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Οι εξελίξεις τρέχουν λοιπόν, αλλά ενημερώ-
νουμε συνεχώς και υπεύθυνα τα Μέλη της
Ε.Α.Α.Σ. με Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις
όπως αυτή της 9ης Ιουλίου 2014,  η οποία επι-
βεβαίωσε ουσιαστικά την ανακοίνωση του Συν-
τονιστικού Συμβουλίου των 3 Ε.Α.Α. της 1ης

Ιουλίου 2014.  Στην ανακοίνωσή μας ΔΗΛΩΝΕ-
ΤΑΙ κατηγορηματικά πως η θέση της Ε.Α.Α.Σ.
είναι αδιαπραγμάτευτη και συγκεκριμένα απαι-
τεί την Άμεση και πλήρη εφαρμογή της
2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του
ΣτΕ, με Άμεση Επαναφορά των συντάξεων στα
ύψη προ της 01-08-2012 και Άμεση Επιστροφή
στο ακέραιο και εις χρήμα, των παρανόμως κα-
τακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις.

Η Ε.Α.ΑΣ. μέχρι τώρα έχει προβεί σε όλες τις
ενδεδειγμένες ενέργειες προς τους αρμόδι-
ους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.  Έχει
αποστείλει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ  με
συστημένη επιστολή στο ΥΠΟΙΚ με κοινοποί-
ηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των
ΕΔ, προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαι-
τούμενες ενέργειες για την υλοποίησή της και
πιέζει για τη νομοθετική ρύθμιση υλοποίησης
της απόφασης.

Πέραν αυτών όμως, λόγω του χρόνου που
παρέρχεται απράκτως, της «βραδύτητας» εκ-
δήλωσης ενεργειών από τα αρμόδια κυβερνη-
τικά όργανα και της μη μέχρι τώρα σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης, η Ε.Α.Α.Σ. θέτει υπόψη
των Μελών της τις δύο παρακάτω επιλογές
δράσης που δύνανται ο καθένας ατομικά,
σταθμίζοντας τα δεδομένα, να αναλάβει.

Άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
την διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία
διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της

απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει
τοκοφόρο χαρακτήρα. (Η άσκηση αγωγής στο
Ελ. Συνέδριο, είναι ατομικό δικαίωμα ενός εκά-
στου το οποίο μπορεί να ασκηθεί σε συνεργα-
σία με δικηγορικά γραφεία),  ή

Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους με την οποία να ζητείται  η αναγνώ-
ριση της απαιτήσεως των αναδρομικών, οπότε
διακόπτεται η παραγραφή της απαιτήσεως
αυτής. 
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προϊόντα.

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίες. 
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Τα στελέχη

των Ενόπλων

Δυνάμεων 

δεν είναι το

«γομάρι» 

του Έθνους

Το επαχθές,

επονείδιστο

χρέος 

και το άθλιο

παιχνίδι με 

την Ελλάδα

Οι πύλες της

κόλασης 

άνοιξαν;

Οι εξελίξεις τρέχουν

σε πολλά μέτωπα
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Οδοιπορικό

προσκύνημα

στη Βόρειο

Ήπειρο 

Τάξεως 1963

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ:

13 Ιουλίου 1913. 

Ο ελληνικός στρατός 
απελευθερώνει την 
Ξάνθη από τους 
Βούλγαρους

Η ευκαιρία 

που χάθηκε

Το σχέδιο 
Άτσεσον 
για την Κύπροσελ.6

σελ.6

Παρελθόν - παρόν και μέλλον Δυτικής Θράκης

Την 30-5-2014, έλαβε χώρα σημαντικότατη Ημερίδα
με θέμα: «παρελθόν-παρόν και μέλλον Δυτικής

Θράκης», οργανωμένη από το Γραφείο Στρατιωτικών
και Αμυντικών θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών,
όπου προίσταται ο Ακαδημαϊκός Στρατηγός κ. Δ.
Σκαρβέλης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο
Στρατηγικών Μελετών (Πρόεδρος  Αντιναύαρχος
ε.α. Π.Ν.  κ. Βασίλειος Μαρτζούκος). Το επίκαιρο
αυτό θέμα απασχολεί συνεχώς τους γηγενείς Έλ-
ληνες και δημιουργεί ανησυχίες για τις πολιτικές
δραστηριότητες της μουσουλμανικής μειονότητας
στην περιοχή αυτή.

Με τα μεστά περιεχομένου πορίσματα της ημε-
ρίδας αυτής, τα οποία απευθύνουν εκκλήσεις πα-
ρεμβάσεων προς τους Αρμοδίους της Ελληνικής
Πολιτείας, επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες αυτές και
καλούνται οι ιθύνοντες να ασχοληθούν ταχύτατα
και αποτελεσματικά με τα ζέοντα πολιτικά προβλή-
ματα στη Δυτική Θράκη (πολιτικό-μειονοτικό και
άλλα), για τη σφαιρική διασφάλιση των Εθνικών
Συμφερόντων στο πλαίσιο των Διεθνών Κανόνων,
Συνθηκών και της ακολουθημένης Πρακτικής.

Συνέχεια στη σελίδα 12

ΣEΛIΔA 17
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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

Eθνική Hχώ
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.

-Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Ψυλλάκης Γεώρ-
γιος του Σταύρου (ΣΣΕ 1978). Απε-
βίωσε την 9/7/2014 και ετάφη την
10/7/2014 στο χωριό Αλάγνι δήμου
Άνω Αχαρνών Ηρακλείου Κρήτης 

-Υπτγος (Γ) ε.α. Δημητριάδης Δη-
μήτριος ΣΣΕ 1947. Απεβίωσε την
16/7/2014 και ετάφη την 18/7/2014
στο νέο Κοιμητήριο Μενιδίου.

-Υπτγος (ΣΓ) ε.α Δασκαλάκης Μι-

χαήλ του Δημητρίου. Απεβίωσε και
ετάφη την 4/7/2014 στην Έδεσσα.
- Αντγος (ΠΖ) Κολοβός Κων/νος του
Θεοχάρους. Απεβίωσε στις
7/6/2014 και ετάφη στις 9/6/2014
στο Κοιμητήρο Φυτειών Αιτωλ/νίας.
- Σχης ε.α. Σκούρας Θεόδωρος του
Ιωάννου. Απεβίωσε στις 15/5/14 και
ετάφη στις 16/5/14 στο Κοιμητήριο
Αλυκών Βόλου.

- Eκ παραδρομής, στο προηγούμενο
φύλλο της Ε.Η. εγράφη εσφαλμέ-
νως το όνομα του αποβιώσαντος
Αντγου ΤΘ Περικλή Καρανίκα,  «Κα-
ρανίσας» αντί του ορθού «Καρανί-
κας».
Ζητούμε συγνώμη από τους οι-
κείους του.

Εκ της ΕΑΑΣ

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

ΗΕ.Α.Α.Σ. όπως κάθε χρόνο έτσι και
εφέτος διοργανώνει το 3ήμερο από

30.31 Αυγ. έως και 01 Σεπ ε.ε., δια των
Παραρτημάτων της στους Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αντίστοιχα, προσκυνημα-

τικές εκδηλώσεις, με την ευκαιρία της 65ης επετείου της
λήξεως του αντισυμμοριακού πολέμου της 29ης Αυγ.1949.

Επιθυμία της Ενώσεως είναι η συμμετοχή των δυνατόν
περισσοτέρων συναδέλφων προκειμένου να αποτίσουμε
τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους χιλιάδες
νεκρούς της περιόδου 1946-49.

Ομιλητές,
για μεν τον ΓΡΑΜΜΟ όπου και ο επίσημος για εφέτος

εορτασμός ορίστηκε ο Αντγος (ΠΖ) ε.α. Γεώργιος Λιάκουρης
Σ.Σ.Ε.1963, για δε το ΒΙΤΣΙ ο Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Τζωρτζώπουλος
Ηλίας ΣΣΕ 1975, πρόεδρος του Παραρτήματος Καστοριάς.
Η Ε.Α.Α.Σ. θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς σας μι-
σθώνοντας ανά ένα λεωφορείο για κάθε προορισμό. Προς
τούτο οι επιθυμούντες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους

στην γραμματεία της ενώσεως τηλ. 210.3633797.εσ.14.
ή 15. Αθλγός κ. Ζερβουδάκη για Περισσότερες πληροφορίες
για το πλήρες πρόγραμμα, ξενοδοχεία κ.λ.π. απ’ το μέλος
του Δ. Σ.\ Ε.Α.Α.Σ. Σχη (Ε.Μ) Καίσαρη Νικόλαο
τηλ.6941610950 και 6939768483

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Απόφαση Σ.τ.Ε.
Παρακολουθούμε στενά την πορεία της απόφασης του

Σ.τ.Ε. και μέσω ανακοινώσεων προσπαθούμε να σας κρα-
τάμε ενήμερους. Η Θέση μας είναι σταθερή και αδια-
πραγμάτευτη. Εφαρμογή της αποφάσεως από την Κυ-
βέρνηση στο ΑΚΕΡΑΙΟ.

Μ.Τ.Σ.
Από τα Μ.Μ.Ε. πληροφορηθήκαμε ότι μέχρι τον 15Αυ-

γουστο τα Μετοχικά Ταμεία θα υπαχθούν στο Ενιαίο Επι-
κουρικό Ταμείο Μισθωτών. Κατόπιν αυτού απευθυνθήκαμε
στους καθ’ ύλην αρμοδίους οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν
ότι δεν τίθεται θέμα επικουροποίησης των μετοχικών τα-
μείων. Για το θέμα αυτό το Συντονιστικό Συμβούλιο των
Τριών Ενώσεων υπέβαλε σχετικό έγγραφο προς τους αρ-
μόδιους υπουργούς και το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα
5.

Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ.ότι
με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ.δό-
θηκε η δυνατότητα προμήθειας με δικά τους
έξοδα του παρακάτω αναμνηστικού μεταλλίου
για τα 75 χρόνια της Ε.Α.Α.Σ.

Πολλοί συνάδελφοι εξεδήλωσαν μέσω των
παραρτηάτων τους την  επιθυμία τους.

Όσοι εκ των συναδέλφων δεν το έπραξαν
και επιθυμούν την προμήθειά του να το δη-
λώσουν στα παραρτήματα μέχρι 19
Αυγ.ε.ε.καταβάλοντας το αντίτιμο του (13
ευρώ.)

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ.ότι το Κου-
ρείο και το Κυλικείο θα παρα μείνουν κλειστά λόγω θερι-
νών διακοπών απο 11 Αυγ.μέχρι και 25 Αυγ.ε.ε.

Επίσης το κυλικείο θα είναι κλειστό και τα Σάββατα απο
12 Ιουλ.μέχρι 30 Σεπ.ε.ε.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΣ

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
12/14/25-06-2014 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ, οι νέοι δι-
καιουχοι υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες
γέροντες, απόστρατοι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί
του Στρατού Ξηράς του Κληροδοτήματος «Μαριέττας
χήρας Δημητρίου Δαμιανόπουλου», για το έτος 2013,
είναι οι παρακάτω:

α. Ζαπάντης Παναγιώτης του Κων/νου.
β. Χρηστάκος Ηλίας του Αριστομένη.
2. Η ειδοποίηση των νέων δικαιούχων του Κληρο-

δοτήματος «Μαριέττας χήρας Δημητρίου Δαμιανό-
πουλου» θα γίνει με ατομικές επιστολές και η κατα-
βολή των αναλογούντων ποσών με κατάθεση σε
ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς των δικαιού-
χων μέσω της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΓΤΕ),
καθόσον τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος
τηρούνται αποκλειστικά σ’ αυτήν, για την χρονική πε-
ρίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014 (οικονομικό
έτος 2014).

Εκ του ΜΤΣ

Νέοι Δικαιούχοι του Κληροδοτήματος 
«Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανόπουλου» για το έτος 2013
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ενημέρωση

Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων Ε.Α.Α.Σ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 377/24/15-07-2014/02/Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.  

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το σχετικό, διορίζονται τα παρακάτω Μέλη στα Τοπικά Συμβούλια, με τα έναντι αυτών καθήκοντα:
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Επισήμανση του εκδότη
Η διαδικασία του διορισμού των Τ.Σ. των παραρτημάτων έγινε εντελώς αντικειμε-

νικά, με πλήρη διαφάνεια και δημοκρατικά καθόσον είχε οριστεί τετραμελής επιτρο-
πή από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ για την αξιολόγηση όλων των υποβληθεισών υπο-
ψηφιοτήτων. Η επιτροπή πραγματοποίησε πυκνές συσκέψεις, έκανε την αξιολόγηση
και υπέβαλλε σχετικό πρακτικό στο Δ.Σ. της ΕΑΑΣ το οποίο ως κυρίαρχο όργανο σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 του ΝΔ 1171/72 προέβη στο διορισμό των τοπικών συμβου-
λίων. Το Δ.Σ. της ΕΑΑΣ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συνα-
δέλφους των απερχομένων Τ.Σ. στους οποίους εύχεται υγεία ατομική και οικογενει-
ακή και τους καλεί να σταθούν στο πλευρό των νεοδιορισθέντων στους οποίους επί-
σης εύχεται υγεία και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα επ’αγαθώ της ΕΑΑΣ και
των μελών της. 

Επίσης επισημαίνεται όπως με μέριμνα των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων
να αναζητηθούν κατάλληλοι αξιωματικοί προς συμπλήρωση των συμβουλίων τους.
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EΘNIKH HXΩ ΙΟΥΛΙΟΣ 20144ενημέρωση

Το ελεγκτικό συνέδριο 

για την εισφορά αλληλεγγύης των αποστράτων

ΗΔιοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται
να γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα, αλλά και τον τρόπο

υπολογισμού παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης των
εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ & Σ.Α. 

Ο γενικός επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Διονύσης Λασκαράτος, πριν από την αποχώρησή του από το
δικαστικό σώμα στις 30 Ιουνίου 2014, ζήτησε από την αρμόδια
επιτροπή του ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου οι προ-
σφυγές που έχουν κατατεθεί στο Α’ κλιμάκιό του, από συντα-
ξιούχους στρατιωτικούς, σχετικά με το ζήτημα της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων να εισαχθούν, ως ζητήματα γενι-
κότερου ενδιαφέροντος, στη Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου για να γνωμοδοτήσει. 

Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι η παρακρά-
τηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης επί των συντάξεών τους είναι
αντίθετη στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία προστατεύει
την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι μι-
σθοί και οι συντάξεις. 

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν τα εν αποστρατεία στελέχη
των Ε.Δ & Σ.Α., η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης επί
των συντάξεων, υπολογίζεται εσφαλμένα με βάση το ακαθά-
ριστο ποσό της σύνταξης και όχι με βάση το καθαρό καταβαλ-

λόμενο ποσό. 
Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι για τον υπολογισμό του ποσού

της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων λαμβάνεται υπόψη
το ποσό της σύνταξης, όπως αυτό ανερχόταν κατά το χρόνο
θέσπισης της εισφοράς και όχι εκείνο που έχει διαμορφωθεί
μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων που έγιναν με
τους μνημονιακούς νόμους. 

Η αρμόδια επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό τον απο-
χωρήσαντα προ ολίγων ημερών, λόγω ορίου ηλικίας, πρόεδρο
της Ιωάννη Καραβοκύρη, έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Λασκα-
ράτου και παραπέμφθηκαν οι προσφυγές, υπό την μορφή πρό-
τυπης δίκης, στην Διοικητική Ολομέλεια του ΕΣ για
γνωμοδότηση. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων πα-
ρακρατείται από τις συντάξεις σε κλιμακούμενο ποσοστό ανά-
λογα με το ύψος των συντάξεων, ανά κατηγορία
συνταξιούχων, καθώς και ανάλογα με το σε ποιο φορέα εργα-
ζόντουσαν πριν από τη συνταξιοδότηση.

ΣΧΕΤ.: α. Φ.092.5/1/231730
β. Ν. 2238/ΦΕΚ 151/τ.Α’/16 Σεπ. 94
γ. Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23 Ιουλ. 13) «Φορολογία εισοδήματος - επείγοντα μέτρα

εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2013 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
δ. Η από 11 Ιουν. 14/Επιστολή του Ανχου ε.α. Βολωνάκη Κων/νου

Αγαπητέ Αντισυνταγματάρχη κύριε Βολωνάκη Κωνσταντίνε,
Σας γνωστοποιούμε, κατόπιν της (δ) σχετικής επιστολής σας, ότι το Γενικό Επιτελείο Στρα-

τού, αντιλαμβανόμενο την ανησυχία και το ενδιαφέρον σας για την είσοδο των μελών των οι-
κογενειών των ε.α. Αξιωματικών στα ΚΑΑΥ του ΣΞ, εξέτασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το περιε-
χόμενο της και σας γνωρίζει ότι:

Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης ενιαίας κάρτας εισόδου στα μέλη
των οικογενειών των ε.α. Αξ/κών (σύζυγο, προστατευόμενα τέκνα, γονείς αμφοτέρων συζύ-
γων), ώστε αυτά να εισέρχονται σε όλα τα ΚΑΑΥ και Πρατήρια του ΣΞ, χωρίς τη φυσική παρου-
σία ή συνοδεία του δικαιούχου Αξκού.

Τα μέλη των οικογενειών που έχουν δικαίωμα έκδοσης της παραπάνω ενιαίας κάρτας, απο-
τελούν τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων εισόδου στα ΚΑΑΥ και προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία [(α) έως (γ) σχετικά].

Η παραπάνω δυνατότητα έκδοσης ενιαίας κάρτας εισόδου κατόπιν σχετικού εγγράφου του

ΓΕΕΘΑ, επεκτάθηκε και για τα τέκνα των ε.ε. και ε.α. Αξκών που είναι
άνω των 25 ετών και δεν αποτελούν προστατευόμενα μέλη των δι-
καιούχων, για τα οποία καθορίστηκε κατά την είσοδό τους στα ΚΑΑΥ,
να μπορούν να συνοδεύονται από την οικογένειά τους (σύζυγο και
τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας) και από έναν (1) ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσω-
πο).

Σχετικά με την είσοδο στα ΚΑΑΥ της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού, τα Σαββατοκύ-
ριακα της περιόδου αιχμής, από 01 Ιουλ. έως και 15 Αυγ. εκάστου έτους, δυστυχώς υπάρχει
αδυναμία εξυπηρέτησης επιπλέον προσωπικού από τους μέχρι τώρα δικαιούμενους, λόγω
εξάντλησης των υπαρχόντων υποδομών σε προσωπικό, μέσα και εγκαταστάσεις.

Για όλα τα αναφερόμενα θέματα, απαιτείται η ενημέρωσή σας από την ΕΑΑΣ ή Παραρτήματά
της, στην οποία έχει κοινοποιηθεί το σύνολο των διαταγών προς ενημέρωση των μελών της.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Με εκτίμηση
Ταξχος Ιωάννης Σουρβάς
Διευθυντής ΔΕΝΔΗΣ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/2

ΘΕΜΑ: Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)

ενημέρωση

Κύριε Υπουργέ
Κύριοι Αρχηγοί
Την 30ην Σεπ. 2013, έστειλα επιστολή στον τότε Α/ΓΕΣ σχε-

τικά με την είσοδο στα ΚΑΑΥ των μελών των οικογενειών μας
(συνημμένα στέλνω Φ/Α).

Παρά τα επανειλημμένα τηλεφωνήματά μου στο Γραφείο
του Α/ΓΕΣ και στη ΔΕΝΔΗΣ, ακόμα απάντηση δεν έλαβα.

Πληροφορήθηκα όμως από την ΕΑΑΣ, ότι εδόθη εντολή να

εκδοθούν ταυτότητες στα μή προστατευόμενα μέλη να μπο-
ρούν να εισέρχονται στο ΚΑΑΥ εκτός από τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο, τα Σαββατοκύριακα. Εκτός τούτου, μπορούν να συ-
νοδεύονται μόνο από ένα (1) άτομο.

Δηλαδή, η κόρη μου  ή ο γιος μου μπορούν να μπουν συνο-
δευόμενα από τους συζύγους τους και τα παιδιά τους δεν
μπορούν να εισέλθουν.

Δεν μιλάω για μεγάλα παιδιά, αλλά για παιδιά μέχρι 15 ετών
που είναι κοντά στους γονείς τους πάντα.

Επίσης, ο αποκλεισμός τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εί-
ναι αν μη τι άλλο, παράλογος γιατί μόνο Σαββατοκύριακο μπο-
ρούν τα παιδιά να κάνουν ένα μπάνιο, όσα ακόμα μπορούν και
δουλεύουν.

Νομίζω λοιπόν, ότι προσπαθούμε σιγά-σιγά να αποκλείσου-
με τους αποστράτους και τις οικογένειές των από τα ΚΑΑΥ, εν
μέσω κρίσης, που δεν υπάρχει χρήμα για διακοπές.

Σας πληροφορώ ότι από το 1994 που πήρα σύνταξη, ακόμη
δεν κατάφερα να παραθερίσω αν και υποβάλλω κάθε χρόνο
αίτηση.

Γνωρίζοντας λοιπόν, την ευαισθησία του κ. Υπουργού αλλά
και των Αρχηγών, παρακαλώ να διορθωθούν τα παραπάνω,
να επιτραπεί η είσοδος στα παιδιά μας τους μήνες Ιούλιο-Αύ-
γουστο και να επιτραπεί η είσοδος των τέκνων μας μέχρι 15
ετών που πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς.

Ευχαριστώ και περιμένω την κατανόησή σας.

Επιστολή προς τους ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ
Γράφει ο
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ

Ανχης ε.α.

Σε αυτή την περίπτωση απλά κερδίζεται χρόνος μέχρι
να πάρει επίσημα θέση το Υπουργείο Οικονομικών επί
της αποφάσεως του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών.

Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την ασφα-
λέστερη εκδοχή, ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την
1-8-2014. (Η απαίτηση παραγράφεται ανά μήνα, οπότε
για κάθε έναν που παρέρχεται, παραγράφεται ο αντί-
στοιχος μήνας προ διετίας).

Η Ε.Α.Α.Σ. συνεχίζει να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση

και με κάθε μέσο για την υλοποίηση της απόφασης του
ΣτΕ και καλεί την Κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις ανα-
γκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς χρονοτριβές, σε-
βόμενη τα Συνταγματικά δικαιώματα  των αποστράτων.

Οι Ενώσεις, ήδη προγραμματίζουν, μέσω του Συντο-
νιστικού, να αντιμετωπίσουν και το θέμα του ΕΦΑΠΑΞ
που υπολογίστηκε με μειωμένη σύνταξη αλλά δεν είναι
του παρόντος, το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα του
ΕΛΟΑΣ για τον Σ.Ξ. ή αντίστοιχου οργανισμού για τους
άλλους κλάδους των Ε.Δ.

Επίσης, η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου, καλείται να γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα
αλλά και τον τρόπο υπολογισμού παρακράτησης της
εισφοράς αλληλεγγύης των Εν Αποστρατεία στελεχών
των Ε.Δ. και Σ.Α. (αναλυτικά στην κορυφή της σελίδας).

Στα Εθνικά μας θέματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο
Ιούλιος είναι ο μήνας της Κυπριακής τραγωδίας και στη
σελίδα 6 αναλύεται η ευκαιρία που χάθηκε με το σχέδιο
«Άτσεσον», για την Κύπρο.

Τέλος την 1-7-1828 αρχίζει η λειτουργία της Σχολής
Ευελπίδων στο Ναύπλιο (σελ. 8).

Οι εξελίξεις τρέχουν σε πολλά μέτωπα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

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

Αριθ.πρωτ. 158 Ημερ.: 15-07-2014

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας κο Ι.Βρούτση
Υπουργό Οικονομικών κο Γ.Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.Σταικούρα
ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γεννηματά
ΥΦΕΘΑ κο Ι.Λαμπρόπουλο
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ.Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε.Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ : Μετοχικά Ταμεία Ε.Δ.

1.-Με αφορμή δήλωση του πρώην Υπουργού και
πρώην βουλευτή κου Κουτρουμάνη σε τηλεοπτικό
σταθμό, οτι όλα τα Επικουρικά Ταμεία θα ενταχθουν στο
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβα-
νομένων και των τριών Μετοχικών Ταμείων Στρατου,
Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) θα θέλαμε
να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

α.-Τα εν λόγω Μετοχικά Ταμεία νομικά, αλλά και επί
της ουσίας, δεν είναι Επικουρικά Ταμεία και δημιουργή-
θηκαν για την κάλυψη των αναγκών των στελεχών των
Ε.Δ. πολλά χρόνια πριν υπάρξει η έννοια της Επικουρι-
κής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

β.-Οι πόροι των Ταμείων είναι πόροι προερχόμενοι κυ-
ρίως από τις εισφορές των εν ενεργεία στελεχών και
κατ ουδένα τρόπο προέρχονται από τον κρατικό προ-
υπολογισμό, όπως συμβαίνει για το σύνολο των Επι-
κουρικών Ταμείων.

γ.-Η απώλεια των αποθεματικών των Μετοχικών,
λόγω του PSI, που έγινε χωρίς να ερωτηθούν, ήταν
άλλη μία απόδειξη του πως αντιμετωπίζει η Πολιτεία
τους κόπους και τον μόχθο των εργαζομένων.

δ.-Τα τρία Μετοχικά Ταμεία από μόνα τους περιέκο-
ψαν τις παροχές τους προς τους δικαιούχους κατά 60%,
με δική τους πρωτοβουλία, για να μην θέσουν σε κίν-
δυνο την βιωσιμότητά τους, αποδεικνύοντας την υπευ-
θυνότητά τους.

ε.-Ο έλεγχος και η διοίκηση των τριών Μετοχικών Τα-
μείων πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Εθνικής
Αμυνας, γιατί πέραν των αποστράτων αφορά και τους
εν ενεργεία, οι οποίοι προσδοκούν οτι όταν θα κατα-

στούν απόστρατοι θα εισπράξουν το αντίτιμο των
κόπων τους.

2.-Σας καλούμε, ως αρμόδιο Υπουργό, να διαψεύσετε
τον κο Κουτρουμάνη και να δεσμευθείτε οτι τα τρία Με-
τοχικά Ταμεία θα παραμείνουν εκτός του Ενιαίου Τα-
μείου Επικουρικής Ασφάλισης.

3.- Οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το
σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των
Σ.Α. (120.000 Μέλη) είναι τελείως αντίθετες με το
μέτρο αυτό και θα αντιταχθούν με όλα τα νόμιμα μέσα
στην υλοποίηση του.

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

Τ
ην 19η Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε, στα
πλαίσια συνεργασίας και εθιμοτυπίας, συ-
νάντηση του Προέδρου και Μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού με τον Κύριο Αρχηγό ΓΕΣ,
Αντιστράτηγο Χρίστο Μανωλά.

Η συνάντηση, διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας,
έλαβε χώρα στο γραφείο του Κου Αρχηγού, πε-
ριελάμβανε ενημέρωση επί ειδικών και γενικών
θεμάτων της Ε.Α.Α.Σ. και των Μελών της, με κα-
τάθεση σχετικού υπομνήματος. Η όλη συζήτηση
διεξήχθη σε κατεξοχήν συναδελφικό και άριστο
κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και γόνιμο διάλο-
γο.

Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τα Μέλη
της Ε.Α.Α.Σ., όπως το Μ.Τ.Σ. και το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.,
ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε για το θέμα των αποφά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας τόσο για
τα ε.α. όσο και για τα ε.ε. Στελέχη, όπου δηλώθηκε
η αδιαπραγμάτευτη θέση μας για την άμεση και
πλήρη εφαρμογή τους.

Ο Κος Αρχηγός εξέφρασε την δεδηλωμένη εμ-

πιστοσύνη και στήριξή του προς της Ε.Α.Α.Σ.,
τονίζοντας τον άρρηκτο δεσμό των εν ενεργεία
και αποστράτων συναδέλφων. Μας ενημέρωσε
για τη διαβεβαίωση και δέσμευση που έλαβε
από την Κυβέρνηση ότι, θα εφαρμοστούν στο
ακέραιο οι αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς όμως να
γνωστοποιηθεί ακόμα ο τρόπος και ο χρόνος
υλοποίησής τους. Αναφορικά με το πρόσφατο
δημοσίευμα περί εντάξεως των 3 Μετοχικών
Ταμείων στο ΕΤΕΑ, μας γνώρισε την επίσημη
θέση του ΥΠΕΘΑ πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα
και ότι το Μ.Τ.Σ. ούτε είναι ούτε δύναται να θε-
ωρηθεί ως επικουρικό.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, με τον Κο Αρχηγό
να εκδηλώνει το ειλικρινές ενδιαφέρον του, για
την επίλυση των υποβληθέντων θεμάτων και
συμφωνήθηκε να υπάρχει στενή συνεργασία
του ΓΕΣ με την Ε.Α.Α.Σ., με αλληλοενημερώσεις
και εκ νέου συναντήσεις, όταν αυτό απαιτηθεί
από τις εξελίξεις και τα τυχόν νέα δεδομένα.

Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Συνάντηση με Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού

Στην Αθήνα την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014  τελέστηκε
Αρχιερατικό Μνημόσυνο στον Ι.Ν.Διονυσίου του

Αρεοπαγίτου, υπέρ των ψυχών των πεσόντων για τα
γεγονότα  και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον
Ιούλιο του 1974,  στο οποίο παρευρέθηκε ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση  ακολούθησε κα-
τάθεση στεφάνων, μεταξύ των οποίων από τον Πρό-
εδρο της Ε.Α.Α.Σ. στο μνημείο του Άγνωστου Στρα-

τιώτη.
Ως ΕΑΑΣ απευθύνουμε έκληση προς την κυβέρνηση

για να ανοίξει τον φάκελο της Κύπρου και να προβεί
στη δικαίωση και αποκατάσταση των πεσόντων του
1974.

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Κύπρος: 

40 χρόνια μνήμης και πόνου
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Ως γνωστόν η περιοχή της Ροδοπαίας
(Δυτικής) Θράκης, κατελήφθει από

τους Τούρκους το διάστημα 1360-1385
και έμεινε κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία μέχρι το
1912, δηλαδή για 530 περίπου χρόνια.  Παρ’ όλα αυτά
όμως ποτέ δεν έχασε ο πληθυσμός την Ελληνική και Χρι-
στιανική ταυτότητα αλλά αντίθετα παρουσίασε ανάπτυξη
και άνθιση, κυρίως μετά το 1860.

Τη Θράκη κατέλαβαν τα Βουλγαρικά στρατεύματα το
1912 (ως σύμμαχοί μας εναντίον των Τούρκων) κατά τον
Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, όταν ο Ελληνικός Στρατός  ξεχύνονταν
από την Μελούνα και το Σαραντάπορο προς τα βόρεια.

Έτσι στις 7 Νοεμβρίου του 1912, στρατεύματα της 2ας
Βουλγαρικής Μεραρχίας του Κοβάτσεφ αφού κατέλαβαν
τη Σταυρούπολη, προήλασαν και εισήλθαν την επομένη 8
Νοεμβρίου στην Ξάνθη  μαζί με τμήματα του 21ου Συντάγ-
ματος του Σεραφίμοβ. Οι κάτοικοι  δέχτηκαν τους Βουλγάρους
με αισθήματα χαράς, εφ’ ενός γιατί ήταν Χριστιανοί, αφ’
ετέρου γιατί ήταν σύμμαχοί μας εναντίον του κοινού
εχθρού, του Τούρκου.

Δυστυχώς όμως μετά τις πρώτες μέρες το σκηνικό
άλλαξε και οι «ελευθερωταί» Βούλγαροι έδειξαν τις πραγ-
ματικές τους διαθέσεις και σκοπούς τους. Προκειμένου η
Βουλγαρία να αποδείξει στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι οι πε-
ριοχές που κατέλαβε εθνολογικά κατοικούνταν στην συν-
τριπτική τους πλειονότητα από Βουλγάρους ή εξαρχικούς
με Βουλγαρική γλώσσα και συνείδηση, μετήλθε κάθε
θεμιτό και αθέμιτο μέσο ώστε να εξαναγκάσει τους
κατοίκους να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι. Ή δήλωνες
Βούλγαρος ή αντιμετώπιζες το θάνατο, την εξορία, ξυλο-
δαρμούς και βιασμούς. «Το παν πρέπει να εκβουλγαρισθεί»
επαναλάμβαναν καθημερινά στρατιωτικοί, παραστρατιωτικοί,
υπάλληλοι, κομιτατζήδες, τυχοδιώκτες, ονειρευόμενοι την
«Μεγάλη Βουλγαρία».

Δεν υπάρχει πόλη ή χωριό της δυτικής Θράκης που να

μην γεύθηκε τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό των
Βουλγάρων. Το μένος τους στράφηκε κυρίως προς τον
κλήρο  και τους ναούς των ορθοδόξων. Οι ναοί της Ξάνθης
του Τιμίου Προδρόμου, των Ταξιαρχών, του Ακάθιστου
Ύμνου, του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Αποστόλων και
Αγίου Κήρυκος, όπως επίσης και τα Μοναστήρια των Τα-
ξιαρχών, της Καλαμούς και της Παναγίας της Αρχαγγελιώ-
τισσας υπέστησαν λεηλασίες και πυρπολήσεις. 

Κατά τον Β’ βαλκανικό Πόλεμο, όταν οι μάχες του Ελλη-
νικού Στρατού κατά των Βουλγάρων διαδέχονταν η μια
την άλλη, τμήματα της 8ης Μεραρχίας προελαύνοντα εκ
Μπουκίων (Παρανεστίου) και Γενί-κιον (Σταυρουπόλεως)
την 12η Ιουλίου 1913 πλησίαζαν την Ξάνθη, ενώ άλλες
μονάδες εκ Σαρί-Σαμπάν (Χρυσουπόλεως) μέσω Όξιλαρ
(Τοξοτών) έφθαναν στο Νότιο Δυτικό τμήμα της πόλεως.
Οι Βούλγαροι κατακτηταί αντιλαμβανόμενοι τη δεινή θέση
τους διήρπασαν περιουσίες και ανεχώρησαν «εν μεγίστη
αταξία» πριν προλάβουν να πυρπολήσουν τα σπίτια και τα
καταστήματα των Ξανθιωτών.

Η ιστορία αναφέρει ότι: «Την πρωίαν της 12ης Ιουλίου ο
Βουλγαρικός Στρατός της Ξάνθης, εκ πεντακοσίων ιππέων
και τινών πεζών εγκατέλειψεν την Ξάνθην ομού με τας πο-
λιτικάς αρχάς και τας οικογενείας των». Ο Ντάνεφ και η
παρέα του τις νυχτερινές ώρες πυρπόλησαν τις φυλακές
της πόλεως (παρά τον πλάτανο της κεντρικής πλατείας),
όπου υπήρχαν έγκλειστοι αρκετοί Ξανθιώτες και Αβδηρίτες,
οι οποίοι  σώθηκαν χάρη  στην επέμβαση ενός Ισραηλίτη
Οβαδία και άλλων διερχομένων, οι οποίοι έσπασαν τις
πύλες των φυλακών και απελευθέρωσαν τους φυλακι-
σμένους. 

Το πρωί της επόμενης ημέρας, 13 Ιουλίου 1913 εισήλθαν
τα Ελληνικά στρατεύματα της 8ης Μεραρχίας με Μέραρχο
τον Ματθαιόπουλο στην πόλη της Ξάνθης ως απελευθε-
ρωταί, γενόμενα από τους Έλληνες  και τους Μουσουλ-
μάνους ενθουσιωδώς δεκτά. Η Ξάνθη έπλεε στα γαλανό-
λευκα και μετά την άφιξη 22 ομήρων προκρίτων και του
Μητροπολίτη Άνθιμου στην πόλη (απελευθερώθηκαν στην
Κομοτηνή), εψάλλει δοξολογία και οι εκδηλώσεις χαράς
και υποδοχής των στρατευμένων διήρκησαν μέχρι νυκτός.

Χαρακτηριστικό της φιλοπατρίας των Ξανθιωτών είναι το
γεγόνος ότι εντός ολίγων ωρών αυθόρμητα συγκεντρώθηκαν

10.000 φράγκα, τα οποία απέστειλαν στον Βασιλέα υπέρ
των αναγκών του πολέμου, οι δε κυρίες της πόλεως εγκα-
τέστησαν εντός μιας ημέρας ένα νοσοκομείο 30 κλινών
για τις ανάγκες του στρατεύματος.

Δυστυχώς η χαρά των Ξανθιωτών διήρκεσε μόνο λίγες
εβδομάδες, γιατί με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28
Ιουλίου 1913), η Δυτική Θράκη παραχωρήθηκε στην
ηττημένη Βουλγαρία κι’ έτσι στις 10 Αυγούστου του 1913,
όλη η Θράκη έχανε για μια ακόμη φορά την ελευθερία
της. Η Ελληνική σημαία που κυμάτιζε από τις 13 Ιουλίου,
τώρα υποστέλλεται. Σπαρακτική ακούγεται η φωνή από
τον Έβρο μέχρι το Νέστο. «Έρχονται οι Βούλγαροι». Φωνή
τρόμου, πανικού και απελπισίας.

Ο καθηγητής Κυριακίδης έγραψε: «Πρώην ανθούσες
πόλεις μένουν κεναί κατοίκων. Οι αγροί έρημοι. Όλοι οι κά-
τοικοι της Ξάνθης και οι περισσότεροι της Μαρωνείας, Κο-
μοτινής, Μάκρης και Φερρών έσπευδον προς τους λιμένας
Δεδέαγατς και Π. Λάγους....Ο καθείς ήρπαζε ότι δύνατο να
μεταφέρει.»

Οι Έλληνες της πόλεως και της υπαίθρου, πεισθέντες
στις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Ελ-
λάδας Ε. Βενιζέλου, εγκατέλειψαν την πατρώα γη και με-
τακινήθηκαν στην περιοχή Τοξοτών, Χρυσουπόλεως και
άλλα μέρη Δυτικώς του Νέστου, αναμένοντας την έπάνοδό
τους . Οι λίγοι εναπομείναντες στην Ξάνθη Έλληνες δοκί-
μασαν το μίσος και την αγριότητα των βορείων Χριστιανών
γειτόνων μας.

Περίμεναν όμως μέχρι την 4η Οκτωβρίου του 1919 «στε-
ρούμενοι, θλιβόμενοι και κακουχούμενοι» όταν κατέλαβαν
την πόλη  Ελληνικές Δυνάμεις της 9ης Μεραρχίας του Λε-
οναρδόπουλου, με την έγκριση των συμμάχων.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ                                                             
Α. Πανόραμα του Πολέμου 1912-13. Ελεύθερη Σκέψη

1992. (Ανατύπωση από την πρωτότυπη του 1913 του
Ο.Ε.Κωνσταντινίδη και Σία. Τυπογραφείο Εστίας

Β. Θρακικός Αγώνας 1912-1920 Πέτρου Γεωργαντζή,
Ξάνθη, 1993

Γ. Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων ΓΕΣ/ΔΙΣ.
Δ. Αναμνήσεις Γαβριήλ  Λαδά, Δημάρχου Ξάνθης.

13 Ιουλίου 1913. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει 

την Ξάνθη από τους Βούλγαρους για πρώτη φορά
Γράφει ο
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ

Το Σχέδιο Άτσεσον για την Κύπρο

Στις αρχές Ιούλιου του 1964 στην
Γενεύη, άρχισαν  διαπραγματεύσεις

μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας,
με σκοπό την αποτροπή του  πολέμου,
λόγω της Κυπριακής κρίσεως. Ο Φι-

λανδός διπλωμάτης Σακχάρι Τουομιόγια, τις επόπτευε
ως μεσολαβητής του ΟΗΕ. Στην Γενεύη, είχε μεταβεί
κατόπιν εντολής του προέδρου Τζόνσον και ο πρώην
υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Ντην Άτσεσον, με σκοπό
την παροχή βοήθειας στην εξεύρεση λύσεως του Κυ-
πριακού  προβλήματος. Η παρουσία του Άτσεσον,  συνο-
δευόμενου από τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
δεν είχε επισημοποιηθεί, παρότι οι εμπλεκόμενοι και ο
ΟΗΕ αποδέχθηκαν την βοήθεια του.  Είχε φήμη δεινού
διαπραγματευτή και οι προτάσεις του εξαρχής αποτέλεσαν
την βάση των συνομιλιών. Ο Μακάριος δεν δέχθηκε να
συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Το ιστορικό της κρίσεως
Ο πρόεδρος της Κύπρου Μακάριος, την 30 Νοεμβρίου

1963, κατήγγειλε μονομερώς τις συμβάσεις Λονδίνου Ζυ-
ρίχης, με 13 προτάσεις τροποποιήσεως του Κυπριακού
Συντάγματος, που υπέβαλλε προς τις εγγυήτριες δυνάμεις.
Οι τουρκοκύπριοι, που θιγόντουσαν από τις αλλαγές, αν-
τέδρασαν  με βίαιο τρόπο, υποστηριζόμενοι από την
Τουρκία. Η Ελλάδα με την σειρά της υπεστήριξε την
Κύπρο, ενισχύοντας την με μέσα και με προσωπικό.  Ο
στρατηγός Γ. Γρίβας ανέλαβε την αρχηγία όλων στρατιω-
τικών δυνάμεων που ευρίσκοντο στην νήσο.  Η κλιμάκωση
των συγκρούσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, έφεραν

την Ελλάδα και την Τουρκία στα πρόθυρα πολέμου. Τότε
δημιουργήθησαν οι πράσινες γραμμές διαχωρισμού των
δύο κοινοτήτων στις πόλεις. Την 5 Μαρτίου 1964, με την
186 απόφαση του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ, απο-
στάλθηκε  στην Κύπρο ειρηνευτική δύναμη. Η κατάσταση
επιδεινώθηκε όταν ο Μακάριος  δήλωσε ότι θα ζητήσει
την βοήθεια της ΕΣΣΔ σε περίπτωση Τουρκικής εισβολής.
Οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν ούτε τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας, ούτε την μετατροπή της Κύπρου σε  «Κούβα»
της Μεσογείου. Η προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ
Τζόνσον, για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Παπανδρέου
και Ινονού απέτυχε.  Την δεδομένη συγκυρία, ένα ανε-
ξάρτητο Κυπριακό κράτος αποτελούσε απειλή για τα

συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Η λύση που υιοθέ-
τησαν οι ΗΠΑ, ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Το σχέδιο
Ο Άτσεσον πρότεινε ένα σχέδιο ενώσεως της Κύπρου

με την Ελλάδα, το οποίο στην τελική του μορφή προέβλεπε:
α. Την άμεση ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και ανα-
γνώριση της Ελληνικής κυριαρχίας. 

β. Την διοίκηση της νήσου από Ελληνοκύπριο, ο οποίος
θα κατείχε θέση υπουργού της Ελληνικής κυβερνήσεως

γ. Την τοποθέτηση τουρκοκυπρίου έπαρχου σε 2 επαρχίες. 
δ. Την μίσθωση της χερσονήσου της Καρπασίας, για 50

χρόνια από τους Τούρκους. 
ε. Την διαβίωση των τουρκοκυπρίων  υπό τις ίδιες συν-

θήκες των μουσουλμάνων της Θράκης. 
στ. Την επανεγκατάσταση των απελαθέντων Ελλήνων

από την Κωνσταντινούπολη. Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου
το αποδέχθηκε, του πρωθυπουργού επισημαίνοντας: «Μας
χαρίζουν πολυκατοικία, με τον όρο να τους νοικιάζουμε
την σοφίτα.» Ο Μακάριος διαφώνησε με το σχέδιο, διεκδι-
κώντας πλήρη ανεξαρτησία της Κύπρου. Σε περίπτωση
εφαρμογής του σχεδίου προειδοποιούσε με αιματοκύλισμα
της νήσου. Η ελληνική κυβέρνηση αναγκάσθηκε να ανα-
καλέσει την απόφαση της, δεχόμενη τα επικριτικά σχόλια
των ΗΠΑ για τις παλινωδίες της. Στην συνέχεια απέρριψε
το σχέδιο και η Τουρκία.

Το σχέδιο Άτσεσον αποτέλεσε την μεγαλύτερη ευκαιρία
ενώσεως της  Κύπρου με την Ελλάδα. Δυστυχώς ο Πα-
πανδρέου στερείτο της πυγμής για την λήψη γενναίων
αποφάσεων, ενώ ο Μακάριος αποδείχθηκε ο  μοιραίος
ηγέτης επιδιώκοντας το απραγματοποίητο. Η εξέλιξη του
Κυπριακού απέδειξε το μεγάλο σφάλμα απόρριψης του
σχεδίου Άτσεσον.

f.oineas@yahoo.com

« Ὅλαι αἵ συμφωνίαι μας άπέβησαν

μάταιαι , ἄλλα συμφωνούμαι

καί ἄλλα ὑμεῖς πράττετε» 

Τηλεγράφημα του Γ. Παπανδρέου 

προς Μακάριο την 7η Αυγ. 1964 .

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
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Θα ξεκινήσω με μια αναγκαία επανάληψη μιας παρατήρησης.
Κόψτε άπαντες το «ένστολοι». Ένστολοι είναι κι οι σεκιουριτάδες
ή ο θυρωρός της «Μεγάλης Βρετανίας». Άξιοι άνθρωποι και
τίμιοι εργαζόμενοι αλλά δεν είναι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί.
Αυτός που είναι ταγμένος, αν χρειαστεί, να πεθάνει κι ενίοτε
πεθαίνει, αξίζει κάτι παραπάνω από το τσουβάλιασμα της
λέξης «ένστολος». Ξοδέψτε λίγο παραπάνω οξυγόνο, ώστε με
σεβασμό και τιμή να αναφέρεστε πάντοτε σε στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτοί είναι
ο σκληρός πυρήνας του κράτους και στο κέντρο αυτού του
πυρήνα, θεμέλιο της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας μας,
θεματοφύλακας της Ελευθερίας του όλου Έθνους, από τη
Χειμάρα έως τα ελεύθερα χωριά της Επαρχίας Αμμοχώστου,
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τους υποσχεθήκαμε προεκλογικά πως δεν θα τους πειράξουμε
και τους κάναμε διπλή, περιποιημένη, μείωση αποδοχών. Είχαν
δε προηγηθεί κάτι προσβολές περί «αυτιστικών» κλπ. Είναι από
τις εξυπνάδες που αμολάνε συνήθως οι «Γιωτάδες», που συχνά
πυκνά καβαλικεύουν την εξουσία και την καμπούρα του λαού,
γιατί περάσαμε από το 1974 στο αντίθετο άκρο και κανείς δεν
θα τους πετάξει το πηλήκιο στα μούτρα.

Είναι βολικό γομάρι τα στελέχη. Πειθαρχημένοι, δεν απεργούν,
δεν καταλαμβάνουν το Υπουργείο ή τις Μονάδες τους, δεν
κλείνουν την Πανεπιστημίου και δεν ουρλιάζουν συνθήματα
με ντουντούκες. Κάθονται προσοχή ακόμη και μπροστά τους
υβριστές τους, όταν έχουν θεσμική θέση. Και με δυο καπάκια
πίτουρα να πληρωνόντουσαν, την κρίσιμη ώρα, από φιλότιμο
και περηφάνεια, θα την κάνουν την δουλειά στην αναχαίτιση,

θα ξαγρυπνούν στην προκάλυψη, στα readiness και στις
γέφυρες, θα την φάνε τη σφαίρα, θα εξακολουθήσουν να πε-
ριπολούν με βουνό τα κύματα, να πηδάνε νύχτα από αεροπλάνα
κι ελικόπτερα, να συντηρούν με κόπους, θυσίες και πατέντες
το υλικό, να ματώνουν στην εκπαίδευση, να σκοτώνονται υπε-
ρασπιζόμενοι τον εναέριο χώρο μας και τα χωρικά μας ύδατα,
την γη των Ελλήνων και τους Έλληνες.

Είμαι ένας από αυτούς. Ανήκω στο Σώμα των Αξιωματικών,
ως ταπεινός Έφεδρος Υπολοχαγός. Έχω μοιραστεί για 23
μήνες τις ευθύνες τους και τον τρόπο της «νομαδικής» ζωής
τους. Έχω κουβαλήσει στα χέρια τον οικογενειάρχη Λοχαγό
μου με συντριπτικό κάταγμα σπονδύλου μετά από άλμα στην
Πάχη. Κι όπως ωραία μας έλεγε, ένας εξαίρετος Αξιωματικός,
τότε Υπολοχαγός στην ηρωϊκή ΣΕΑΠ και νυν Διοικητής της, ο
Ταξίαρχος Μπουζάκης Γεώργιος, οι Έφεδροι Αξιωματικοί είμαστε
ο σύνδεσμος των μονίμων στελεχών με την κοινωνία. Είναι
λοιπόν τώρα πάλι ώρα, εμείς που μοιραστήκαμε τις ευθύνες
τους κι είμαστε μέσα στην κοινωνία, να συνηγορήσουμε υπέρ
τους. Να χτυπήσουμε το χέρι μας 3στο τραπέζι. Ένα πράγμα
είμαστε στην εκπαίδευση κι ακόμη περισσότερο στον πόλεμο.
Στα κοιμητήρια των πεσόντων δίπλα – δίπλα.

Λοιπόν, τα στελέχη δεν είναι το γομάρι του Έθνους που
υπομένει σιωπηλά τα πάντα. Έχουν πειθαρχία αλλά κι αντοχές.
Ακόμη κι αυτοί που στα 18 τους διάλεξαν να φορέσουν το
«ράσο» της στολής κι έχουν αποδεδειγμένα ψυχικές και
σωματικές αντοχές πέρα από τα όρια των πολλών, έχουν
όμως κι αυτοί όρια.

Είμαι κατά του συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας. Κάθετα. Όμως αυτή η αντίθεση μου έχει
μια προϋπόθεση. Το κράτος να φροντίζει τα στελέχη του και
τα μέσα που τους διαθέτει για την Αποστολή, ως κόρη
οφθαλμού. Να μην χρειάζονται να συνδικαλιστούν. Όταν όμως
αντιμετωπίζεις τους προκινδυνεύοντες σου ως αποπαίδια,

όταν η λογική είναι «σκάσε και κολύμπα» ή «τι θα κάνεις, θα
κάτσεις κλαρίνο και θα πεις κι ένα τραγούδι» ενώ η αξιοπρέπεια
σου θα είναι καταγής, τότε η ανάγκη γεννά την δράση. Και
θυμίζω κάτι μπανάλ αλλά εξόχως πρακτικό, για όσους δεν
χαμπαριάζουν περί αξιοπρέπειας, σκληρού πυρήνα της εθνικής
κυριαρχίας και λοιπών ακατανόητων στην κολωνακιώτικη ελίτ.
Τα στελέχη δεν απεργούν, δεν οχλαγωγούν στους δρόμους
αλλά ψηφίζουν. Έχετε πάρει ήδη μια γεύση, σοφολογιώτατοι
«επιτελικοί» της παράταξης, από την σιωπηρή οργή τους.

Πάντως η ομάδα των στελεχών, που ανέλαβε την πρωτο-
βουλία, συλλέγοντας, μαθαίνω, με έρανο τα 12.500 Ευρώ
που χρειάστηκαν για τον νικηφόρο δικαστικό αγώνα, προσέφεραν
καλή υπηρεσία στους συναδέλφους τους αλλά και στην Πα-
τρίδα.

Η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επι-
κρατείας δεν είναι ένα «πρόβλημα». Η συμμόρφωση με αυτήν
είναι η λύση. Καμμία Τρόϊκα δεν μπορεί να απαιτήσει να παρα-
βιάσουμε τις αποφάσεις των Δικαστηρίων μας.

Η πολιτική ηγεσία τους αδίκησε κατάφωρα κι οφείλει να
επανορθώσει. Κι επειδή η όποια Τρόϊκα θα γκρινιάξει, απλά θα
της δείξουμε την απόφαση. Έχουν νόμους και δικαστήρια και
στα τευτονικά, γαλατικά και γιάνκικα χωριά τους. Ξέρουν.

Θα πουν βέβαια οι ιθύνοντες και τα καθεστωτικά montblanc
των υπουργείων και των αντηχείων τους, «μα που θα βρούμε
τα λεφτά»; Ξαναλέω, αρχίστε απολύοντας τους γιους, τις
κόρες, τους γαμπρούς, τις νύφες, τα ανήψια, τις γκόμενες και
τους λοιπούς συγγενείς σας από την Βουλή και τα Υπουργεία,
μετά περιορίστε τους υπαλλήλους της Βουλής στους μισούς
της Βουλής της Γερμανίας, που έχει οκταπλάσιο πληθυσμό,
κόψτε κανά χιλιάρικο από τον μισθό των πατέρων του Έθνους
και άμα δεν φτάσουν, φίλτατοι, θα δούμε για τα υπόλοιπα…

Aναδημοσίευση από την Κυριακάτικη Δημοκρατία 30/6

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι το «γομάρι» του Έθνους
Γράφει ο
ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΟΑμερικανός πρεσβευτής  στο Κίεβο κος  Geoffrey Pyatt σε
ομιλία του χαρακτήρισε την Ουκρανία ως μια χώρα με τε-

ράστια γεωστρατηγική σημασία, καθώς έχοντας σύνορα με  τέσ-
σαρες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  μπορεί να
γίνει  το ανατολικό σύνορο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού οικονομικού
χώρου, επίσης  πύλη της Ευρώπης προς την  Ευρασιατική εν-
δοχώρα που θα εκτείνεται μέχρι τη Σαγκάη αλλά και το Βλαδι-
βοστόκ.

Η τοποθέτηση του κου  Pyatt για την Ουκρανία ταυτίζεται
απόλυτα με αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο του κου Brezinsky
“Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ” που σύμφωνα με αυτόν, οι ΗΠΑ θα
πρέπει να επιδιώξουν ώστε να κυριαρχήσουν στο χώρο της Ευ-
ρασίας η οποία  χαρακτηρίζεται  και από πλευράς  πρώτων
υλών αλλά και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού  το “θη-
σαυροφυλάκιο” της υδρογείου, αποκτώντας αρχικά επιρροή
στην Ουκρανία αλλά και στις χώρες της κεντρικής Ασίας και του
Καυκάσου που τις ονομάζει “Ευρασιατικά Βαλκάνια”.

Το παραπάνω σχέδιο αν και έχει σημειώσει αρκετές αποτυχίες,
παρατηρούμε ότι στην Ευρώπη εξελίσσεται ικανοποιητικά, εν-
σωματώνοντας σιγά -σιγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και
στο ΝΑΤΟ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, πλησιάζοντας τον κύριο
αντικειμενικό στόχο, που δεν είναι άλλος παρά η Ουκρανία, δη-
μιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ένταξή της  στους
παραπάνω οργανισμούς και βέβαια λίγο αργότερα και της Λευ-
κορωσίας,  αφού  και αυτή με διάφορες μεθοδεύσεις αποκτήσει
φιλοδυτική κυβέρνηση.

Έτσι λοιπόν, σε μία χώρα όπως η Ουκρανία όπου η διαφθορά
είναι σήμα κατατεθέν, η Δύση άνοιξε τις στρόφιγγες ροής χρή-
ματος προς διάφορες οργανώσεις, εντάσσοντας αυτές στο φι-
λοδυτικό σχέδιο  “οικοδόμησης  δημοκρατικών πολιτών” (του
οποίου η χρηματοδότηση μόνο από την πλευρά των ΗΠΑ σύμ-
φωνα με την υφυπουργό  κα V. NOULAND  ανήλθε στο ποσό
των $ 5 δις) αποκτώντας τη δυνατότητα, να ασκεί σημαντική
επιρροή στη διαμόρφωση των πολιτικών πραγμάτων της χώρας
αυτής.    

Αυτό φάνηκε όταν τον Νοέμβριο 2013 ο τότε εκλεγμένος
Ουκρανός πρόεδρος κος Β. Γιαννούκοβιτς αρνήθηκε να εντάξει
την χώρα του στην “Ανατολική σχέση “ της Ε.Ε. δυσαρεστημένοι
ολιγάρχες, φιλοδυτικοί βουλευτές αλλά και ναζιστικά στοιχεία
συμμάχησαν για την ανατροπή του την οποία πέτυχαν τον Φε-
βρουάριο 2014 επιβάλλοντας στην Προεδρία της Κυβέρνησης
τον εκλεκτό του STATE DEPARDMENT κο Arsenie Yatsenyuk o
οποίος και αποτελεί προφανώς  την εγγύηση για την εξέλιξη
του σχεδίου.

Ήδη και με την σύμπραξη του  νεοεκλεγέντος  Πρόεδρου P.

Porosenko προωθείται προς το παρόν, η συμφωνία ένταξης
της χώρας στην Ε.Ε. της οποίας, οικονομικά συμφέροντα  πολύ
θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βαριάς αλλά
και της Αεροπορικής της Βιομηχανίας, που βρίσκεται κυρίως
στις ανατολικές επαρχίες της χώρας.  

Ωστόσο η αντίδραση της Ρωσίας που εκδηλώνεται με
-την απόσπαση της Κριμαίας από την Ουκρανία και την ενσω-

μάτωσή της στη Ρωσία
-την άσκηση πολλαπλών πιέσεων πάνω στην Ουκρανική κυ-

βέρνηση με αιχμή τη μη διάθεση Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) χρησι-
μοποιώντας ως κύριο λόγο την μη τήρηση των συμβατικών
υποχρεώσεών της προς την ρωσική εταιρία GAZPROM.

-την άμεση προώθηση των σχεδίων  κατασκευής του αγωγού
Νότιο Ρεύμα (SOUTH STREAM)

- την εξέγερση ρωσόφωνων πληθυσμών στις ανατολικές
επαρχίες της χώρας  πράγμα που μπορεί να σημάνει ακόμη και
τον διαμελισμό της.

δημιουργεί συνθήκες μη ομαλής περαιτέρω πορείας των
σχεδιασμών.

Πέραν των παραπάνω  και παρά την έκρυθμη κατάσταση

που επικρατεί, στις 18.6.2014 ο πρωθυπουργός Yatsenyuk κα-
τέθεσε πρόταση στο κοινοβούλιο που αφορούσε την πώληση
της κρατικής εταιρίας διανομής, διαμετακόμισης και αποθήκευσης
Φ.Α. “ NAFTOGAZ.” δίνοντας μια νέα οικονομική διάσταση στην
κρίση.

Η συγκεκριμένη εταιρία θεωρείται εθνικός θησαυρός, καθόσον,
δημιουργεί ένα εγγυημένο εισόδημα σε ξένο νόμισμα ενώ οι
πληρωμές από την GAZPROM  είναι πάντα στην ώρα τους.

Στην πρόταση αυτή του πρωθυπουργού μεταξύ άλλων ανα-
φερόταν ότι το 49% της εταιρίας έπρεπε να πωληθεί σε Αμερι-
κανούς επενδυτές ,πράγμα που θα εξασφάλιζε σύμφωνα με
αυτόν, την ομαλή ροή  του Φ.Α. στις δυτικές αγορές ενώ θα
απέτρεπε την υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής του αντα-
γωνιστικού αγωγού SOUTH STREAM , ο οποίος σε συνδυασμό
με τον ήδη λειτουργούντα  αγωγό NORTH STREAM θα καθιστούσε
το ουκρανικό σύστημα αγωγών “ άχρηστους σωλήνες”.

Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας
και τις έντονες αντιρρήσεις του υπουργού ενέργειας που
έθεσαν την πρόταση του πρωθυπουργού στις ελληνικές κα-
λένδες, θα πρέπει να αξιολογηθεί επίσης, οτι με την ενσωμάτωση
στην Ρωσία της Κριμαίας αλλά και την εξέγερση των ρωσόφωνων
στις ανατολικές επαρχίες, στην ουσία ακυρώθηκε, πέραν των

άλλων και η υλοποίηση των συμφωνιών που είχε υπογράψει ο
εκδιωχθείς τ. πρόεδρος Γιαννούκοβιτς με τις ενεργειακές εται-
ρίες  “CHEVRON”- “EXXON MOBIL”-” R. D. SHELL” για έρευνες και
εξόρυξη υδρογονανθράκων στις περιοχές  Οleska , Υusinka που
βρίσκονται στην Α. Ουκρανία αλλά και στην θαλάσσια περιοχή
της Κριμαίας.

Το γεγονός αυτό θα πρέπει να επέφερε ζημίες
σημαντικού  ύψους στις παραπάνω εταιρίες, που ενώ είχαν
ήδη προβεί σε  επενδύσεις, αναγκάσθηκαν να ακυρώσουν τα
σχετικά προγράμματα. 

Από τα παραπάνω και με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις,
πέραν των σχεδιασμών για την υλοποίηση του  στρατηγικού  σχε-
δίου των δυτικών που αποβλέπει μακροπρόθεσμα στον έλεγχο
της Ευρασίας παρατηρείται ότι το άμεσο ενδιαφέρον αμερικανικών
αλλά άλλων δυτικών συμφερόντων μάλλον μετατοπίζεται στον
έλεγχο και την συνέχεια της λειτουργίας του Ουκρανικού συ-
στήματος αγωγών Φ.Α. πράγμα που αφ ενός θα διατηρήσει τον
στρατηγικό χαρακτήρα της Ουκρανίας στον εφοδιασμό των Ευ-
ρωπαϊκών Αγορών αφ ετέρου θα δημιουργήσει συνθήκες
ελέγχου αυτών  και προσπόρισης σημαντικών κερδών. 

Έτσι λοιπόν  ο σημερινός στόχος των αμερικανών  εστιάζε-
ται

α. στην ανάληψη από αμερικανικές εταιρίες του ουκρανικού
συστήματος διαμετακόμισης Φ.Α. προς την Δ, Ευρώπη (η οποία
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό Φ.Α., στο 30% η
Γερμανία ενώ άλλες χώρες στο 100% όπως Φιλανδία- Σλοβακία)
που θα δώσει την δυνατότητα στις διαχειρίστριες εταιρίες, να
επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση των τιμών Φ.Α. εκμε-
ταλλευόμενες, την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ουκρανία
αλλά και το γεγονός ότι μέσα στην επόμενη διετία λήγουν
παρά πολλά συμβόλαια μεταξύ της GAZPROM και πολλών ευ-
ρωπαϊκών εταιριών.

β. στην άσκηση πιέσεων σε διάφορες κυβερνήσεις, (πχ Βουλ-
γαρίας) να αναστείλουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
Νότιο Ρεύμα (αγωγός SOUTH STREAM) ώστε να εμποδισθεί η
υλοποίηση του προγράμματος καθιστώντας απαραίτητο το ου-
κρανικό σύστημα αγωγών. Σημειώνεται ότι και η Ελληνική κυ-
βέρνηση έχει υπογράψει το 2007 σχετική συμφωνία ένταξης
στο πρόγραμμα. 

Τέλος χωρίς να επιχειρήσουμε προβλέψεις για την εξέλιξη
της  ουκρανικής  κρίσης, με βάση, την επικρατούσα κατάσταση
στην περιοχή, την επιρροή που ασκεί η Ρωσία στους πληθυσμούς
της Ουκρανίας, τις μακρόχρονες σχέσεις των ρωσικών εταιριών
με τις ευρωπαϊκές, την δυνατότητα της GAZPROM να διαμορφώνει
ανταγωνιστικές τιμές αλλά και την δυνατότητα υλοποίησης
εναλλακτικών διαδρόμων και παράλληλα μη παραβλέποντας  ότι
σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών  της Δ. Ευρώπης κατευθύνεται
προς τις χώρες της υπό ανάπτυξη Ευρασιατικής Ένωσης, τεκ-
μαίρεται ότι παρά τις σχετικές εντάσεις και τους κλυδωνισμούς
οι υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις  Ρωσίας - Ε.Ε. ελάχιστα θα
επηρεασθούν .

ΑΘΗΝΑ 22.6.2014

Η οικονομική διάσταση της ουκρανικής κρίσης
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ

Οικονομολόγος - 
Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ
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Θέματα

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο
Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων,

με την επωνυμία «Λόχος Ευελπίδων», Διοικητή τον Ιταλό
Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαυαρό Συνταγμα-
τάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της υπεγράφη αργό-
τερα, στις 21 Δεκεμβρίου1828. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν
επιστήσει» το μότο της σχολής. 

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) είναι Ανώτατο
Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) του
Ελληνικού Στρατού (ξηράς) και το αρχαι-
ότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελ-
λάδας. Ιδρύθηκε στο Ναύπλιο την 1η Ιουλίου
1828 με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια,
αποτελώντας σχολή αξιωματικών. Ο Ιωάννης
Καποδίστριας θέλοντας να πλαισιώσει το Τα-
κτικό Σώμα Στρατού με ικανά στελέχη, προ-
χωράει με διάταγμα στην ίδρυση
Στρατιωτικής σχολής την οποία και ονομάζει
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Σαν πρότυπο
έθεσε τη Γαλλική Πολυτεχνική Σχολή (École
Polytechnique) δημιούργημα του Ναπολέ-
οντα. Αναθέτει λοιπόν την εποπτεία της συγ-
κρότησης και οργάνωσης στον Βαυαρό
Συνταγματάρχη Καρλ Βίλχελμ φον Χάιντεκ, ο
οποίος ήταν εκείνη την εποχή διευθυντής
του Τακτικού Στρατού. 

Ο ίδιος ο Καποδίστριας ονόμασε τους
πέντε πρώτους μαθητές «Ευέλπιδες». Την 1η
Ιουλίου 1828 η Σχολή ιδρύεται στο Ναύπλιο
με προσωρινό τίτλο «Λόχος των προγυμνα-
στών» ενώ η διεύθυνση της ανατίθεται στον
Ιταλό υπολοχαγό Ρωμύλο ντε Σαντέλι ο οποίος
όμως αποδείχθηκε ανεπαρκής για ένα τέτοιο εγ-

χείρημα. Έτσι, την ίδια χρονιά ο Καποδίστριας τον αντικαθιστά
με τον Γάλλο λοχαγό του Πυροβολικού Ανρί Πωζιέ. Οι πρώτοι
οκτώ Ανθυπολοχαγοί Πυροβολικού αποφοίτησαν το 1831,
στους οποίους φόρεσε τις επωμίδες ο ίδιος ο Καποδίστριας.
Το 1831 ο Καποδίστριας διορίζει στην θέση του διευθυντή
της Σχολής τον Ρώσο Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Νι-
κόλαο Ραϊκόφ.

Στόχος της κυβέρνησης ήταν η σχολή να
εκπαιδεύσει δημόσιους μηχανικούς οι
οποίοι θα αναλάμβαναν κρατικά τεχνικά
έργα και στην συνέχεια έργα για την οχύ-
ρωση της χώρας. Η διάρκεια της εκπαίδευ-
σης καθορίστηκε στα 3 έτη. Το 1834τα έτη
σπουδών αυξήθηκαν στα 8 και προστέθη-
καν περισσότερα μαθήματα, εισάγονται δε
μαθητές ηλικίας από 12 ετών. Την ίδια χρο-
νιά η σχολή μεταφέρεται στην Αίγινα, στο
κτίριο του Καποδιστριακού Ορφανοτρο-
φείου ενώ το 1837 στον Πειραιά.

Διοικητές της Σχολής
1.  Υπολοχαγός ΡΩΜΥΛΟ ΝΤΕ ΣΑΝΤΕΛΛΙ

(1828)
2.  Αντισυνταγματάρχης ΠΩΖΙΕ ΕΡΡΙΚΟΣ

(1829-1831)
3.  Αντισυνταγματάρχης ΡΑΙΚΟ(Φ) ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΣ (1831-1832)
4.  Λοχαγός ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1832)
5.  Επιλοχαγός ΑΞΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(1832)
6.  Συνταγματάρχης ΡΑΙΝΕΚ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

(1832-1840)

21 Δεκεμβρίου 1828:
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως 

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 
από τον Ιωάννη Καποδίστρια

Οι ένοπλες δυνάμεις είναι η ασπίς της πατρίδος

Το ερέθισμα για να επισημάνω, τα εις την παρούσα ανα-
φερόμενα και εν πολλοίς να τα ξαναεπαναλάβω, οφείλεται

στην εκούσια ή ακούσια συμπεριφορά των πολιτικών κομ-
μάτων έναντι των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας.

Εάν οι ενέργειες αυτές εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων
αποβλέπουν στην υποβάθμιση της Στρατιωτικής προσωπι-
κότητας των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνουν
μεγάλο λάθος, ματαιοπονούν. Για τον απλό λόγο τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι σαρξ εκ της σαρκός σας και
απέκτησαν την αξία των μέσα στον χώρο εργασίας των,
από όπου περνούν όλα τα Ελληνόπουλα και κρίνονται από
αυτά, για την προσφορά των στην Πατρίδα, για την εντιμότητά
των, τις αρχές και τις αξίες των και για την συμπαράστασή
των στον συνάνθρωπο. Έχει δε μεγάλη αξία διότι αυτή η
ανθρώπινη σχέση σφυρηλατήθηκε σ’ ένα αυστηρά πειθαρχικό
περιβάλλον, όπου οι νόμοι της Δημοκρατίας και οι Στρατιωτικοί
κανονισμοί εφαρμόζονται στο ακέραιο. Αποτέλεσμα της
προσφοράς των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προς
την πατρίδα και τον Ελληνικό λαό είναι οι κατά καιρούς
σφυγμομετρήσεις (γκάλοπ) και η θέση των σ’ αυτά, για την
προσφορά των. Εμείς δε μία πλειάδα αποστράτων Αξιωμα-
τικών, είμεθα πάρα πολύ ευτυχείς, διότι τώρα που δεν κα-
τέχουμε καμία θέση, βλέπουμε και νοιώθουμε  αυτούς που
κατά καιρούς υπηρέτησαν υπό τας διαταγές μας στο
Στρατό[Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και απλοί Στρατιώτες],να
μας δείχνουν την αγάπη τους, τον σεβασμό τους, και την
αμέριστη εκτίμησή τους. Είναι ένα αίσθημα ευτυχίας που
δεν έχει ταίρι.

Εάν πάλι οι ενέργειες αυτές εκ μέρους των πολιτικών
κομμάτων, αποβλέπουν στην υποβάθμιση της ανάγκης
υπάρξεως Ενόπλων Δυνάμεων για την Ελλάδα εγκληματούν
κατά της χώρας των, ή επιεικέστερα στερούνται πατριωτισμού.
Βέβαια ο «πατριωτισμός» δεν μπορεί εύκολα να συνταιριάζει
με τις προτεραιότητες της άνεσης, του οχαδερφισμού και
της μεγιστοποιημένης κατανάλωσης που κυριαρχούν ακόμη
και στην σημερινή μας κοινωνία παρά τα τεράστια οικονομικά
προβλήματα της χώρας μας, εξαιτίας των οποίων διακυ-

βεύονται ακόμη και τα εθνικά μας θέματα. Στις ανησυχητικές
αυτές διαπιστώσεις, με θλίψη και στενοχώρια καταλήγει
κάθε σκεπτόμενος Έλληνας, όταν προσπαθεί να ερμηνεύει
δηλώσεις και θέσεις ή ακόμη και συμπεριφορές κομμάτων
στο συγκεκριμένο θέμα. Και! επισημαίνω ενδεικτικά:

ΠΡΩΤΟΝ: Πολιτικό κόμμα της χώρας μας και μάλιστα υπο-
ψήφιο για την εξουσία, να δηλώνει μεταξύ άλλων: «…οι με-
ταθέσεις και οι προαγωγές στις Ένοπλες Δυνάμεις θα
γίνονται από επιτροπή που θα αποτελείται από κατώτερους
αξιωματικούς, φαντάρους και πολίτες από την τοπική κοι-
νωνία… κ.λπ.».

Αυτά δεν γινόντουσαν ούτε στα κράτη των Σοβιέτ,
ερμηνεία δεν μπόρεσα να δώσω.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Νεοϊδρυθέν εθνοσωτήριο Κόμμα, ακούμε στις
πρώτες προγραμματικές δηλώσεις του να λέει μεταξύ
άλλων, «…Εις ότι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις αυτές πλέον,
εφ’ όσον ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν χρειάζονται για την
Ελλάδα… εάν μας επιτεθούν οι Τούρκοι θα έλθουν οι Ευ-
ρωπαίοι να μας σώσουν…» (εφημ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ σελίς 3η/13-4-
14). Αυτοί δυστυχώς είναι οι μνηστήρες της πολιτικής
εξουσίας της χώρας μας.

Τον ενημερώνω αυτόν και κάθε ανημέρωτο και σκεπτόμενο
έτσι Έλληνα πολίτη:

Στην Αλβανία: Τα παιδιά διδάσκονται στα σχολεία ότι· οι
Νομοί Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων ανήκουν στην Αλβανία.

Στα Σκόπια: Τα παιδιά διδάσκονται στα σχολεία των ότι·
Στο ιστορικά πλαστογραφημένο κράτος των που το ονομάζουν
«Μακεδονία», ανήκουν οι Νομοί Θεσσαλονίκης, Πιερίας,
Εδέσσης, Κοζάνης και Φλωρίνης, οι οποίοι ευρίσκονται
σήμερα υπό Ελληνική Κατοχή.

Στην Βουλγαρία: Τα παιδιά διδάσκονται στα σχολεία των,
για την Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου και ότι η ανατολική Μα-
κεδονία και δυτική Θράκη, ανήκει στην Βουλγαρία και κακώς
ευρίσκονται υπό Ελληνική επικυριαρχία.

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την σημερινή κατάσταση στο
Αιγαίο, απαιτεί δικαιώματα στο Αιγαίο και μάλιστα με
υπογραφή Ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Διατηρεί στρατεύματα
κατοχής στην Κύπρο, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις
του Ο.Η.Ε. Προσπαθεί σε πρώτη φάση ν’ ανεξαρτητοποιήσει
την Δυτική Θράκη και σε δεύτερη φάση την κατάκτησή της
και για όλα αυτά αναμένει την ευκαιρία, έχει υπομονή.
Εκείνο δε που διδάσκονται για Ιστορία τα παιδιά στην
Τουρκία, ούτε που μπορεί κανείς να το διανοηθεί.

ΤΡΙΤΟΝ: Ας έλθουμε στα έργα και ημέρες του κυβερνώντος
κόμματος, που οι αδικαιολόγητες, ακροβατικές και επικίνδυνες

Ενέργειες δεν έχουν τελειωμό.
α. Μειώθηκε η θητεία στους 9 μήνες (Υπουργός κ. Μεϊμα-

ράκης Ε.), με αποτέλεσμα πολλές μονάδες να αδυνατούν
να εκπαιδεύσουν το προσωπικό των. Επομένως έχουμε
ανεκπαίδευτη και επικίνδυνη Εφεδρεία.

β. Καταργήθηκαν πολλές Μονάδες και Σχηματισμοί, χωρίς
σχετική και ουσιαστική αναδιοργάνωση για την αντιμετώπιση
των αποστολών των καταργηθέντων, ουσιαστικά.

γ. Μεταξύ αυτών το σοβαρότερο – του Β! Σ.Σ., ένας ισχυ-
ρότατος Σχηματισμός των Ενόπλων μας Δυνάμεων, άριστα
εκπαιδευμένος, αμέσου επεμβάσεως, με όλα τα μέσα
Ξηράς, Θαλάσσης και αέρος. Αυτός ο Σχηματισμός, το καμάρι
των Ενόπλων μας Δυνάμεων καταργήθηκε. ΓΙΑΤΙ; Να βγει
λοιπόν ένας Υπεύθυνος από την Πολιτική και Στρατιωτική
Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας και να
εξηγήσει στο απορρούντα και σοβαρά προβληματισμένο
Ελληνικό Λαό τους λόγους της κατάργησής του. Εμείς! οι
Ε.Α. Αξιωματικοί δεν έχουμε εξήγηση.

δ. Τελευταία και πομπωδώς ανέφερε η Κυβέρνηση ότι,
μεταξύ των αδικηθέντων με τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα
κοινωνικών ομάδων της χώρας μας, είναι και τα στελέχη
των Ε.Δ. και η αδικία αυτή πρέπει να διορθωθεί κ.λπ. πλη-
ροφορούμεθα ότι, με την τελική απόφαση η Κυβέρνηση
δίδει 500 · στα κατώτερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
εφ’ άπαξ διότι αυτά αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα
από τα οικονομικά μέτρα, που ελήφθησαν.

Ποιος σας είπε, εσάς της εξουσίας και ποιος ζήτησε ελε-
ημοσύνη από τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σας ζητήσαμε όπως όλοι οι Έλληνες και το ξανατονίζω
και εγώ η ταπεινότητά μου, μαζί με όλους τους φορείς που
εκπροσωπούν τις Ένοπλες Δυνάμεις:

Να υπάρχει δίκαια κατανομή των οικονομικών βαρών σ’
όλες τις κοινωνικές ομάδες της χώρας μας, ανάλογα με το
βαλάντιο ενός εκάστου.

Τα κλεμμένα να επιστρέψουν στον Κρατικό Κορβανά σε
όποια τσέπη και αν ευρίσκονται και ιδίως από τους πολιτικούς,
τους παρατρεχάμενούς των και των κομματανθρώπων της
Βουλής των Ελλήνων. Δυστυχώς κυκλοφορούν πληροφορίες
στο διαδίκτυο, όχι στα Μ.Μ.Ε., πληροφορίες που αναφέρουν
μεγάλες περιουσίες πολιτικών, όλων των Κομμάτων.

Και! τέλος ζητήσαμε από την πολιτική Ηγεσία της χώρας
μας να αποτελέσει το παράδειγμα και τότε να είναι βέβαια
αυτή ότι, ο Λαός θα τους ακολουθήσει αγόγγυστα.

«Εξωτερική πολιτική χωρίς αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, Ισοδυναμεί με μια συναυλία χωρίς μουσικά όργανα»

Γράφει ο 
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

Την 1-7-1828 αρχίζει η λειτουργία της Σχολής Ευελπίδων στο Ναύπλιο. Στη φωτογραφία 

η τάξη του 1899. Μεταξύ των μαθητών, καθιστός στο μέσον, ο Θεόδωρος Πάγκαλος

1-7-1828
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Θέματα

Από την έναρξη της κρίσης χρέους το
2008/09, η οποία είναι μοναδική πε-

ρίπτωση, διότι έχει κυρίως ενδογενή χα-
ρακτηριστικά π.χ. διαφθορά, μια τελείως

κατεστραμμένη Δημόσια Διοίκηση, φοροδιαφυγή κ.λπ.,
παρατηρείται  μια έντονη και συστηματική παραπλανητική
προπαγάνδα. Μία προπαγάνδα η οποία όχι μόνον απο-
κρύπτει και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, δηλαδή
τα πραγματικά αίτια της κρίσης χρέους εις την Ελλάδα
και τον σωστό τρόπο αντιμετώπισής της, αλλά ταυτόχρονα
σε καθημερινή βάση τρομοκρατεί τους Έλληνες για τις
σοβαρές συνέπειες που θα υποστούν εάν δεν αποδεχθούν
τις «λύσεις» που προτείνονται, δηλαδή την αποδοχή των
υστερόβουλων σχεδίων που επιβάλλει με εκβιασμούς η
ηγεσία του Βερολίνου εις τον Ελληνικό Λαό.

Αυτή η εμμονή της ΤΡΟΙΚΑ να αλλάξει τα πάντα εις την
Ελλάδα, μέχρις του σημείου να στραγγαλίσει την ελληνική
οικονομία και να φέρει τη πλειονότητα του ελληνικού
πληθυσμού εις το όρια της πτώχειας, διότι όπως δείχνουν
οι εξελίξεις περί αυτού και μόνον πρόκειται, όλα  αυτά τα
τραγικά που συμβαίνουν εις την χώρα μας, δημιουργούν
όχι μόνον εύλογα ερωτηματικά, αλλά και σοβαρότατες
υποψίες. Όμως, λιπόθυμοι από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα
που δεχόμαστε, αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε τους εκ-
βιασμούς των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι και αυτοί οι
ίδιοι κατάντησαν να είναι τώρα υποχείριοι και πειθήνια
όργανα της πανίσχυρης τώρα Γερμανίας, ότι για την κα-
ταβολή της «δόσης» που κάθε τόσο εκλιπαρούμε, πρέπει
να «εκπληρώσουμε όλα τα μέτρα και προαπαιτούμενα».

Η Πατρίδα μας, με ένα ΑΕΠ μόλις 1.63% του συνόλου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και μόλις 0.22% του παγ-
κοσμίου, μία ανέκαθεν «ουραγός οικονομία» της Ευρώπης
με πολλές όμως διαρθρωτικές παθογένειες, ουδόλως
απειλεί με το χρέος της την Ε.Ε. και το ΕΥΡΩ. Αυτό σε
σύγκριση με την φούσκα των ακινήτων εις την Ισπανία
που ανέρχεται εις το 1.8 τρις Ευρώ, τα υπέρογκα χρέη
της Ιταλίας, αλλά και το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα
της Γαλλίας, το οποίο αποκρύπτεται, όπως π.χ. και αυτό
της Γερμανίας. Το «πρόβλημα της Ελλάδος» θα μπορούσε
να λυθεί από την αρχή της κρίσης εντός ενός μηνός!

Υποστηρίζεται διαρκώς από πολλούς δήθεν «ειδήμονες»,
ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το χρέος της χώρας
μας, θα μπορούσαν να καλυφτούν πλήρως από την
πάταξη της φοροδιαφυγής, την είσπραξη των βεβαιωμένων
φόρων που δεν καταβάλλονται, και την επιβολή φόρου
45% εις τα κεφάλαια που διέφυγαν εις το εξωτερικό.
Αλλά ότι αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω δήθεν «αδυναμίας
του  κρατικού μηχανισμού», αλλά και της δήθεν «άρνησης
της Ελβετίας» να παράσχει όλα τα σχετικά στοιχεία που
διαθέτει.

Πρόκειται για αστεία επιχειρήματα που υπερβαίνουν τα
όρια της γελοιότητας, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούν

σοβαρότατες υποψίες για την ύπαρξη ενός υποχθόνιου
σχεδίου που αποσκοπεί εις την χρησιμοποίηση της Ελλάδος
ως «μοντέλο» για την αποδόμηση των κοινωνικών κατα-
κτήσεων και δικαιωμάτων των λαών της Ευρώπης.

Είναι πράγματι περίεργο, ότι παρά όλη την ηλεκτρονική
τεχνολογία που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, αλλά και
την τεχνική υποστήριξη εκατοντάδων Γερμανών, Γάλλων,
Ολλανδών, Βέλγων, Φιλανδών ειδικών εμπειρογνωμόνων,
που έχουν εγκατασταθεί εδώ και 4 χρόνια εις την Ελλάδα,
να μη είναι εφικτή η είσπραξη δισεκατομμυρίων ευρώ,
για να αντιμετωπισθεί το χρέος της χώρας μας. Παράλληλα
μεγάλες υποψίες δημιουργεί το γεγονός, ότι εδώ και 6
σχεδόν χρόνια, οι δανειστές, δηλαδή η ΤΡΟΙΚΑ, οι οποίοι
θα  «έπρεπε να ενδιαφέρονται» για την είσπραξη των κε-
φαλαίων που έχουν δανείσει την χώρα μας, να έχουν
πράξει   «5 ολέθρια λάθη», σκόπιμα βέβαια, προς μεγάλη
έκπληξη όλων των μεγάλων οικονομολόγων και ειδημόνων
του πλανήτη:

α) κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία, από την οποία
θα μπορούσαν να εισπράξουν με απόλυτη σιγουριά τα
κεφάλαια των, δηλαδή έσφαξαν την αγελάδα που δίνει
το γάλα και το κρέας, β) δημιούργησαν 2 εκατ. ανέργους
με παράπλευρες απώλειες για το σύνολο της οικονομίας
και του δημοσιονομικού ελέγχου, γ) άφησαν ανέπαφο
τον υδροκέφαλο, αντιπαραγωγικό και σπάταλο Δημόσιο
τομέα, από τον  περιορισμό του οποίου θα μπορούσαν
να ωφεληθούν επιπλέον και οι δανειστές, δ) αύξησαν το
ποσοστό της ύφεσης σε ανεπανόρθωτο πλέον βαθμό και
διάρκεια, και ε) μέσω της εμμονής των εις τα εργασιακά
επιδιώκουν την καθήλωση της αμοιβής κάτω των 400
Ευρώ, την κατάργηση των τριετιών και αποζημιώσεων,
εις δε τους νέους κάτω των 25 ετών, την καθιέρωση
αμοιβών πείνας.

Όμως όλα αυτά που συμβαίνουν εις την χώρα μας, δεν
είναι τυχαία, αν δεν υπάρχει πίσω από όλα αυτά μια μα-
κροπρόθεσμη στρατηγική και ένα σχέδιο της ηγεσίας του
Βερολίνου που συνοψίζεται ως εξής:  η εξοντωτική
πολιτική λιτότητας του Βερολίνου, το οποίο εδώ και 6
χρόνια μέσω της ΤΡΟΙΚΑ επιβάλλεται εκβιαστικώς εις την
Ελλάδα, με την κατάργηση των δικαιωμάτων επαρκής
και αξιοπρεπής διαβίωσης των ανθρώπων, αποσκοπεί εις
την τρομοκράτηση και άλλων λαών -εκτός μερικών εξαι-
ρέσεων- της Ε.Ε. Ήδη διαφαίνονται οι πρώτες συνέπειες
εις την Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, οι πρώτες μεγάλες
διαμαρτυρίες εις την ίδια την Γαλλία και την Μεγάλη Βρε-
τανία, που εις το τέλος θα ακολουθήσουν και άλλες χώ-
ρες.

Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, εάν δηλαδή δια των
απειλών, των ασφυκτικών πιέσεων, της τρομοκρατίας και
εκφοβισμού που ασκείται καθημερινώς δια των ΜΜΕ και
διαφόρων φορέων της Ε.Ε., ότι η μη εφαρμογή της λιτό-
τητας θα οδηγήσει εις την διάλυση της Ευρωζώνης, σε
έσχατη περίπτωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ακόμη
εάν διατηρηθεί η Ε.Ε. σε περιορισμένη μορφή, αυτό δεν
ενδιαφέρει και τόσο πολύ το Βερολίνο. Διότι και εις τις
δύο περιπτώσεις, μόνο η σύγχυση και ο πανικός που δη-
μιουργείται εις τους λαούς της Ευρώπης από τα σκληρά

και βάρβαρα μέτρα λιτότητας του Βερολίνου, θα έχει επι-
κίνδυνες συνέπειες και θα οδηγήσει αναπόφευκτα εις την
υποταγή και κηδεμονία της Ευρώπης από την Γερμανία.

Η πολιτική λιτότητας που επιβάλλει με εκβιασμούς  η
ηγεσία του Βερολίνου στηρίζεται  αφενός μεν εις τα τε-
ράστια αποθέματα που διαθέτει και που εξοικονόμησε
από την οικονομική της πολιτική και με το Ευρώ, και η
οποία ανέδειξε την Γερμανία σε πανίσχυρη χώρα εις το
παγκόσμιο στερέωμα, αλλά ταυτόχρονα και εις τους φό-
βους που διακατέχεται η ίδια και τον θανάσιμο κίνδυνο
που διαβλέπει από τον ανταγωνισμό της με την Κίνα,
Ινδία και Βραζιλία και σε δεύτερη μοίρα την Ρωσία και
Νότια Αφρική. Ανταγωνιστές με πολύ χαμηλό κόστος ερ-
γασίας. Όμως με τα μέτρα εξοντωτικής λιτότητας και την
καθήλωση των αμοιβών εις τους λαούς της Ε.Ε., που ήδη
ελέγχει, περνάει και τα σχετικά μηνύματα εις τους πολίτες
της δικής της χώρας περί μείωσης του κόστους εργασίας.
Ήδη εις την ίδια την Γερμανία, βάσει Στατιστικής, 16.1%
των πολιτών ευρίσκονται εις τα όρια της πτώχειας και 5
εκ. απασχολούνται με μηνιαίο μισθό των 400 Ευρώ, που
έχει επιβάλλει με τον Νόμο HARZT ο προκάτοχός της  κ.
Μέρκελ Καγκελάριος  Gerhard Schröder.

Η δε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και η εκποίηση
δημόσιας περιουσίας και εθνικού πλούτου που και αυτά
επιβάλλει μέσω των εκβιαστικών, εξοντωτικών μνημονίων
και προαπαιτούμενων, όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά
και σε άλλες χώρες, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαγορά
χιλιάδων επιχειρήσεων, έναντι πινακίου φακής, από Γερ-
μανούς κυρίως επιχειρηματίες, με τεράστια αποθέματα
των Γερμανικών Τραπεζών, οι οποίοι σε συνάρτηση με τις
αμοιβές πτώχειας και την κατάργηση των εργασιακών δι-
καιωμάτων θα αποκτήσουν τεράστια κέρδη.

Όλες αυτές οι εξελίξεις που ξεκίνησαν από την Ελλάδα,
φαίνεται ότι ανησυχεί την Ουάσινγκτον, η οποία προτάσσει,
ως γνωστόν, εμπόδια εις τα σχέδια του Βερολίνου, με το
οποίο εδώ και 6 χρόνια ευρίσκεται σε μεγάλη διάσταση.
Ένα πράγμα είναι όμως σίγουρο. Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν
δύο πράγματα: α) να χρησιμοποιήσει η Γερμανία την τε-
ράστια οικονομική της ισχύ για την υποταγή και κηδεμονία
της αδύναμης από την κρίση χρέους Ευρώπης, και β) την
διείσδυση και περεταίρω διεύρυνση της Γερμανίας εις τις
οικονομίες της Άπω Ανατολής, Ινδίας, Βραζιλίας και Νοτίου
Αφρικής. Ως εκ τούτου η σύγκρουση των  ΗΠΑ με την πα-
νίσχυρη και επικίνδυνη τώρα Γερμανία είναι αναπόφευ-
κτη.

Όμως η αναχαίτιση της Γερμανίας είναι εφικτή με την
κοινή συμμαχία, αντίδραση και εναντίωση όλων εκείνων
των λαών της Ευρώπης οι οποίοι εδώ και 6 χρόνια
δέχονται τις εκβιαστικές, βάρβαρες και ταπεινωτικές πο-
λιτικές της ηγεσίας του Βερολίνου.

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος διαμένει στην Ξάνθη.

Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιο-
λογία στη Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά
στην Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομο-
σπονδιακής Βουλής της Γερμανίας.

Το επαχθές, επονείδιστο χρέος 

και το άθλιο παιχνίδι με την Ελλάδα

Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Κοινωνιολόγος

Ηχαρά είναι συναίσθημα αγαθό ή κατάσταση μεγά-
λης ευχαρίστησης και ικανοποίησης, που προέρχε-

ται από ό,τι ικανοποιεί και τρέφει την ψυχή. Αναζωογο-
νεί και τονώνει τον άνθρωπο, γι’ αυτό πρέπει να αναζη-
τείται, να επιδιώκεται. Η αληθινή χαρά πλημμυρίζει με
ευφροσύνη τον εσωτερικό μας κόσμο. Χαίρεται ο άν-
θρωπος όταν κερδίζει την αγάπη του συνανθρώπου,
γιατί αισθάνεται ότι είναι αγαπητός.

Χαρά είναι όταν κερδίζουμε έναν τίμιο αγώνα. Εκδη-
λώνεται με γέλιο όταν είναι έντονη, εγκάρδια. Χαρά εί-

ναι να βλέπεις την ομορφιά της φύσης, όταν μπορείς να
βλέπεις και να ακτιμάς την αρετή, όταν χαίρεσαι την
ανυπόκριτη, θεία χαρά των μικρών παιδιών και εγγονών,
που είναι οι άγγελοι του Θεού στη γη. Όταν επικοινωνείς
με τους συγγενείς και φίλους σου που αγαπάς και σ’
αγαπούν. Όταν όμως χαίρεσαι για κάποιο πάημα, ατυχία
ή δυστυχία συνανθρώπου είναι χαιρεκακία και ΑΜΑΡΤΙΑ.
Το παρακάτω περιστατικό επισημαίνει την αξία του εγ-

κάρδιου, αυθόρμητου και γνήσιου γέλιου.
Ένας πλούσιος από το Παρίσι, που είχε ψυχολογικά

προβλήματα, αφού επισκέφθηκε πολλούς γιατρούς,
πήγε και σε ένα φημισμένο γιατρό στο Λονδίνο. Ο για-
τρός του είπε: «Δεν βρίσκω καμία οργανική πάθηση. Σας
συνιστώ να ξεσκάσετε λιγάκι. Στο Παρίσι μάλιστα, έχετε
τον έξοχο, υπέροχο εκείνο κωμικό, τον Ν., που σκορπά-
ει κάθε βράδυ το κέφι και το γέλιο».

Ο άρρωστος τον κοίταξε μελαγχολικά και του είπε:
«Γιατρέ μου, εγώ είμαι ο κωμικός αυτός...».

Χαρά! Πολύτιμο αγαθό! Τίποτα δεν στοιχίει. Στην επο-
χή μας τη «χρυσή» σαν το χρυσό σπανίζει.

Μειδία και ο κόσμος θα μειδιά μαζί σου.

Η αξία της Χαράς
Γράφει ο
Ν. Η. ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ

Υπτγος Πεζ. ε.α.

Τέσσερα είναι τα αγαθά της ζωής:

Η υγεία, το κάλλος, ο πλούτος χωρίς δόλο και η

χαρά της ζωής.

(Σιμωνίδης 556-468 π.Χ.)
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Θέματα

Στο βιβλίο με τίτλο «Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ – Γεωστρατηγική Ανάλυση της Μεσογείου»[1],

γράφαμε στο τελευταίο κεφάλαιο «ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ», υπό τον τίτλο «Η εκτίμηση της ισχύος» τα
εξής: «Στη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής,

όπως κυρίως έχει διαμορφωθεί μετά την κρίση στη

Συρία, αντιπαρατίθενται γενικά δύο πλευρές:

(…) Είναι προφανές ότι από θρησκευτικής

άποψης πρόκειται για αντιπαράθεση Σουνιτι-

σμού και Σιιτισμού. Κάποιοι εκτιμούν ότι επι-

διώκεται η αντιπαράθεση των μουσουλμάνων,

με μοχλό την αντίθεση Σουνιτών και Σιιτών.

Οδεύουμε λοιπόν προς έναν μουσουλμανικό

εμφύλιο πόλεμο;» Θα πρέπει να ομολογή-
σουμε ότι δεν αναμέναμε τόσο σύντομα την
επαλήθευση της παραπάνω εκτίμησης. Όμως
τα γεγονότα στο Ιράκ και στη γύρω περιοχή
την επιβεβαιώνουν. Είναι καταλυτικά και εξε-
λίσσονται με ταχύτητα.

H δράση των εξτρεμιστών σουνιτών του
Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) ή
Islamic State of Iraq and the Levant’s (ISIL)
προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, την
αντίδραση των σιιτών του Ιράκ, που βέβαια
είναι και αυτοί Άραβες, αλλά με θρησκευτική
και πολιτική επιρροή από το γειτονικό Ιράν. Χιλιάδες
σιίτες παρήλασαν το Σάββατο 21 Ιουνίου στη Βαγδάτη
και σε αρκετές άλλες σιιτικές πόλεις του Ιράκ, επιδει-
κνύοντας έτσι την ετοιμότητά τους να πολεμήσουν τους
σουνίτες εξτρεμιστές που έχουν αποκτήσει τον έλεγχο
σημαντικών περιοχών στο βόρειο και στο δυτικό Ιράκ.
Φορώντας στρατιωτικές στολές και φέροντας όπλα και
μάλιστα βαρύ οπλισμό, οι σιίτες παρήλασαν σε πολλές
πόλεις ύστερα από έκκληση του σιίτη ηγέτη Μοκτάντα
αλ Σαντρ, με την παρουσία της αστυνομίας και του
στρατού. Περισσότε-
ροι από 2,5 εκατομ-
μύρια σιίτες απ΄ όλο
το Ιράκ φέρεται ότι
έχουν δηλώσει εθε-
λοντές για να φέρουν
όπλα και να βοηθή-
σουν τον στρατό να νικήσει
τους τζιχαντιστές, σύμφωνα
με στατιστικά στοιχεία της
κυβέρνησης της Βαγδάτης.

Το ISIS και η δράση του
Το ISISείναι κατά βάση η διάδοχη οργάνωση της αλ-

Κάιντα στο Ιράκ που την ξεκίνησε ο AbuMusabAlZarqawi,
λίγα χρόνια πριν την αμερικανική εισβολή του 2003 στη
χώρα. To 2004 υποσχέθηκε υποταγή στην Αλ-Κάιντα
του OsamabinLadenκαι οι Σουνίτες μαχητές δραστηριο-
ποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων
καθώς και σε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της σιιτικής
κυβέρνησης της Βαγδάτης που ανέλαβε την αρχή μετά
την ανατροπή του SaddamHussein.

Κύριος στόχος του ISIS και του Ιρακινού ηγέτη του Abu
Bakr al Baghdadi, είναι η εγκατάσταση ενός ριζοσπαστικού
σουνιτικού ισλαμικού κράτους (χαλιφάτου) στην Ανατολική
Συρία και στην περιοχή στην οποία αναφέρεται ο όρος
“al-Sham” και εκτείνεται από τη νότια Τουρκία μέχρι την
Αίγυπτο,  περιλαμβάνοντας -πέραν της Συρίας και του
Ιράκ- τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδα-
νία.  Το ISIS ελέγχει ήδη σημαντικά τμήματα τόσο του
Ιράκ όσο και της Συρίας, ενώ έχει διαιρέσει το «κράτος»
του σε 16 διοικητικές περιφέρειες -ή βιλαέτια (wilayats)-

τις οποίες φιλοδοξεί να καταλάβει.
Οι εκδηλώσεις βιαιοτήτων άρχισαν τον περασμένο Δε-

κέμβριο όταν ο πρωθυπουργός του Ιράκ Nourial-Maliki-
διέταξε δυνάμεις ασφαλείας να διαλύσουν ένα στρατό-
πεδο στην πόλη Ραμάντι, επί του Ευφράτη στο κεντρικό
Ιράκ, 110 χιλιόμετρα δυτικά της Βαγδάτης, το οποίο θε-
ωρούσε εκκολαπτήριο της αλ-Κάιντα. Από τον Ιανουάριο
του 2014, χιλιάδες καλά εξοπλισμένων Ισλαμιστών πα-
ραστρατιωτικών εμφανίσθηκαν στα περίχωρα του Ραμάντι
το οποίο κατέλαβαν, όπως και την Φαλούχα, απειλώντας
τη Βαγδάτη.

Το Ιράκ και ο Περσικός Κόλπος αποτελούν γενικά το
«σημείο επαφής» των δύο κόσμων – του σουνιτισμού

και του σιιτισμού. Στην Ανατολή βρίσκεται το κέντρο του
σιιτισμού -το Ιράν-, ενώ στη Δύση τα κέντρα του σουνι-
τισμού -η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Σύμφωνα με
στοιχεία του OPEC, στην περιοχή αυτή βρίσκεται το 56%
των παγκοσμίως γνωστών κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Βεβαίως οι εξτρεμιστές του ISIS δεν
επιτίθενται μόνο κατά των σιιτών. Προκειμένου να επι-
τύχουν τον σκοπό τους, να ιδρύσουν δηλαδή το ισλαμικό
κράτος (χαλιφάτο) τους, επιτίθενται και κατά των σουνιτών,
κυρίως εκείνων που θεωρούν ως συνεργάτες των «απί-

στων», όπως τα καθεστώτα
της Σαουδικής Αραβίας και
της Ιορδανίας.

Στη Συρία, από θρησκευτι-
κής πλευράς, υπερτερεί το
σουνιτικό στοιχείο με ποσοστό
που ξεπερνά το 70%, ενώ η

μειονότητα των Αλαουϊτών
του Άσαντ που κυβερνά τη
χώρα εδώ και πέντε δε-
καετίες περιορίζεται μόλις
στο 12% του πληθυσμού
της χώρας. Αντίθετα στο

Ιράκ οι Σιίτες αποτελούν το 65% και κατοικούν στο
εύφορο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας σε επαφή με
το Ιράν και τον Κόλπο. Οι Σουνίτες κατοικούν στο βόρειο
και δυτικό τμήμα της χώρας, που σχεδόν ελέγχεται ήδη
από το ISIS, με εξαίρεση την αυτόνομη περιοχή των
Κούρδων στα βορειανατολικά.

Αντιδράσεις και συμφέροντα
Εκείνο όμως που είναι ενδιαφέρον και θα πρέπει να

εξετασθεί, διότι είναι πιθανό να οδηγήσει σε γενικότερη
ανάφλεξη, είναι η στάση των κρατών αλλά και μη
κρατικών οντοτήτων (κατά βάση εξτρεμιστικών ομάδων)
της περιοχής και η ενδεχόμενη ή αναμενόμενη εμπλοκή
τους στην κρίση. Ας προσεγγίσουμε πολύ σύντομα
κάποιες περιπτώσεις:

1ον)   Το Ιράν, ως κέντρο του Σιιτισμού και κύρια περι-
φερειακή δύναμη της περιοχή της Μέσης Ανατολής αν-
τέδρασε ήδη. Ουσιαστικά κήρυξε ιερό πόλεμο κατά των
σουνιτών. Στην πράξη, με δεδομένο ότι όλοι οι «ιεροί» ή

«θρησκευτικοί» πόλεμοι αποτελούν συγκάλυψη γεωπο-
λιτικών επιδιώξεων, το Ιράν ενδιαφέρεται για την διατή-
ρηση του ελέγχου του νοτίου Ιράκ και της κυβέρνησης
της Βαγδάτης. Δυνάμεις του της Επαναστατικής Φρουράς
(«ιερές ταξιαρχίες») έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του
νοτίου Ιράκ, υπό διάφορες μορφές (σύμβουλοι κλπ),
προκειμένου να βοηθήσουν τα ιρακινά στρατεύματα.

Επιπλέον, το Ιράν χρηματοδοτεί την κυβέρνηση του
Άσαντ στη Συρία με τουλάχιστον 1 δις δολάρια μηνιαίως
καθώς επίσης και την οργάνωση Χεζμπολά του Λιβάνου,
την οποία εξοπλίζει και συντηρεί πλήρως. Τίθεται εν
προκειμένω το ερώτημα: μέχρι πότε θα έχει τη δυνατότητα
να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει όλους αυτούς. Δεν θα

πρέπει να μας διαφεύγει ότι το Ιράν δεν είναι
μία μεγάλη δύναμη, κυρίως σε οικονομικό
επίπεδο. Οι δυνατότητες του είναι περιορι-
σμένες και οπωσδήποτε πεπερασμένες.

2ον) Τα αραβικά κράτη του Κόλπου, με
πρώτες την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ
έχουν έντονη αντιπαράθεση με το σιιτικό
Ιράν. Οι έξι αραβικές μοναρχίες, που από το
1981 έχουν συγκροτήσει το Συμβούλιο Συ-
νεργασίας του Κόλπου (GulfCooperationCouncil
– GCC), ανησυχούν από την ενδυνάμωση του
Ιράν και πολύ περισσότερο από την ενδεχό-
μενη απόκτηση πυρηνικών δυνατοτήτων.

Σημειώνεται επίσης το στοιχείο της ενέρ-
γειας, μια και στην περιοχή βρίσκονται τα με-
γαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού
αερίου. Τον Ιούλιο του 2011, οι κυβερνήσεις
της Συρίας, του Ιράν και του Ιράκ υπέγραψαν
μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία για έναν

αγωγό αερίου που θα ξεκινά από το ιρανικό λιμάνι Port
Assalouyeh στον Περσικό Κόλπο και θα φτάνει στη
Δαμασκό μέσω του ιρακινού εδάφους. Το αέριο θα προ-
έρχεται από το πεδίο South Pars, ένα από τα μεγαλύτερα
πεδία φυσικού αερίου που διαμοιράζεται μεταξύ του
Ιράν και του Κατάρ στον Περσικό Κόλπο. Από γεωπολιτικής
σκοπιάς πρόκειται έναν «σιιτικό αγωγό» που ξεκινά από
το σιιτικό Ιράν και μέσω της σιιτικής πλειονότητας του
Ιράκ φτάνει στο φιλο-σιιτικό καθεστώς των Αλαουιτών
του Άσαντ. Το «γεωπολιτικό δράμα» εν προκειμένω είναι
ότι το πεδίο South Pars βρίσκεται επί της οριογραμμής
μεταξύ του σιιτικού Ιράν και του σουνιτικού Κατάρ στον
Περσικό Κόλπο.

Το Κατάρ, από την πλευρά του, επιδιώκει την εξαγωγή
των δικών του τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου
μέσω «σουνιτικού αγωγού», μέσω της Σαουδικής Αραβίας
και της Ιορδανίας στον Κόλπο της Άκαμπα και ειδικώς
στον Αραβικό Αγωγό Αερίου (AGP) ο οποίος μέσω Συρίας
θα φθάνει στην Τουρκία για την διοχέτευση του αερίου
στην Ευρώπη. Ο εμίρης του Κατάρ διατηρεί καλές σχέσεις
με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, στους οποίους πα-
ρέχει υποστήριξη στη διεθνή τους επέκταση, με αντάλ-
λαγμα ένα «σύμφωνο ειρήνης» στο εσωτερικό της χώρας
του. Το ενδεχόμενο επιβολής ενός ισλαμικού καθεστώτος
από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους στην Ιορδανία θα
μετέβαλλε πλήρως την γεωπολιτική της παγκόσμιας
αγοράς φυσικού αερίου, προς όφελος του Κατάρ και εις
βάρος της Ρωσίας, της Συρίας, του Ιράν και του Ιράκ,
ενώ θα είναι και αρνητικές οι επιπτώσεις στα ενεργειακά
συμφέροντα της Κίνας.

3ον) Από κάποιους ειδικούς αναλυτές εκτιμάται ότι
ένας από τους επόμενους στόχους του ISIS, μετά τις
επιτυχίες στο Ιράκ, θα είναι η Ιορδανία, έστω και αν
αυτό γίνει όχι τόσο με είσοδο ενόπλων τμημάτων στο
εσωτερικό της χώρας αλλά με τρομοκρατικές επιθέσεις.
Η επέκταση της δράσης του ISIS εντός της Ιορδανίας
ακολουθεί πράγματι την γεωπολιτική λογική της περιοχής.
Σύμφωνα με δημοσιευθείσες πληροφορίες το Ιράκ απέ-
συρε δυνάμεις από δυτικές περιοχές, πλησίον των
μήκους 180 χιλιομέτρων συνόρων του με την Ιορδανία,
προκαλώντας ανησυχία στο Αμάν, το οποίο ενίσχυσε
την ασφάλειά του στα σύνορα, καθώς υπάρχουν φόβοι

Προς ισλαμικό εμφύλιο; Οι συγκρούσεις στο Ιράκ 

και το «χαλιφάτο» με τα 16 βιλαέτια

Γράφει ο

Ιωάννης Παρίσης
Υποστράτηγος ε.α.

ιδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης/

Διεθνών Σχέσεων

(Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, τ. Ιουλίου 2014)
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Θέματα

για είσοδο των τζιχαντιστών στη χώρα. Από την άλλη,
ισλαμική πηγές αναφέρουν ότι ομάδες τζιχαντιστών
έχουν έναν κλάδο τους εντός του εδάφους της Ιορδανίας
ως μέρος των σχεδίων τους για τη δημιουργία ενός πε-
ριφερειακού εμιράτου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
το καθεστώς της Ιορδανίας είναι μακράν σταθερότερο
από εκείνα του Ιράκ ή της Συρίας. Επιπλέον οι δυνάμεις
ασφαλείας του βασιλείου έχουν ισχυρή υποστήριξη
από τις Ηνωμένες Πολιτείες

4ον) Σημαντική είναι η στάση της Τουρκίας για το
στρατηγικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής, δεδομένων των γεωπολιτικών
της χαρακτηριστικών αλλά και του ηγεμονικού ρόλου
που επιδιώκει να παίξει στην περιοχή. Οι νέες γεωπολιτικές
εξελίξεις στην περιοχή δεν είναι δυνατόν να αφήσουν
την Τουρκία αδιάφορη, η αντίδραση της οποίας πρέπει
να συνυπολογιστεί. Η Τουρκία έχει τεράστια οικονομικά
συμφέροντα (εμπορικές συναλλαγές, μεταφορές, κα-
τασκευαστικές εταιρίες), κυρίως στο Ιράκ και στη Συρία.
Η εμπλοκή της στη συριακή κρίση, όπως και στο Ιράκ,
δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά και πολλά προβλήματα
στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Έχει ήδη σημειωθεί
από πολλούς διπλωμάτες και παρατηρητές ότι η προ
ετών εξαγγελθείσα πολιτική (δόγμα) για «μηδενικά προ-
βλήματα» με τις γειτονικές της χώρες έχει οδηγηθεί σε
αποτυχία. Φυσικά, το κουρδικό πρόβλημα συνιστά έναν
στρατηγικό εφιάλτη για την Τουρκία. Σε συνδυασμό μά-
λιστα με την ανάφλεξη στην περιοχή που προκαλεί η
εξέγερση του ISIS, το πρόβλημα καθίσταται πολυπλοκό-
τερο.

5ον) Η Αίγυπτος λόγω της σημαντικής γεωστρατηγικής
της θέσης, της παραδοσιακά ηγετικής θέσης που κατέχει
στον αραβικό κόσμο, του μεγάλου πληθυσμού της και
της στρατιωτικής ισχύος της, έχει εκ των πραγμάτων
βαρύνοντα λόγο για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανα-
τολή.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στο Ιράκ –
που επεκτείνονται σε Συρία και Ιορδανία, ανησυχούν το
Κάιρο, κυρίως εξαιτίας του ότι θα ήταν δυ-
νατόν να παρασύρουν τους φανατικούς
ισλαμιστές της χώρας. Ωστόσο, τα τεράστια
εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η χώρα και η πολιτική αστάθεια, δεν της
δίνουν την δυνατότητα ενεργού και ου-
σιαστικής παρουσίας. Οι Αδελφοί Μου-
σουλμάνοι που απέκτησαν την εξουσία το
2012 δεν κατάφεραν να ισορροπήσουν
μεταξύ των ισλαμιστών υποστηρικτών τους
και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι
οποίες δεν έπαψαν να διατηρούν τα κέντρα
εξουσίας τους. Παράλληλα ήταν υποχρε-
ωμένη να προσαρμοστεί προς τη διεθνή
πραγματικότητα, ακολουθώντας μια ρεάλ-
πολιτίκ, τόσο στις σχέσεις της με τη Δύση
–ειδικώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες– όσο
και με το Ισραήλ, σεβόμενη τη Συνθήκη
Ειρήνης του 1979. Έτσι σύντομα η εξουσία
πέρασε και πάλι στα χέρια των στρατιωτι-
κών, οι οποίοι από το 1952 διατηρούν μια
πλεονεκτική θέση στο σύστημα διοίκησης
της Αιγύπτου.

6ον) Μέσα σε όλα αυτά δεν μπορεί φυσικά να μην λη-
φθεί υπόψιν η θέση και οι ανταγωνισμοί ισχύος των
κύριων διεθνών παικτών που ούτως ή άλλως είναι πα-
ρόντες στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν,
φαινομενικά τουλάχιστον, μία έλλειψη αποφασιστικότητας.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο –πολιτικά και στρατιωτικά- να
επανέλθουν με στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράκ. Στην
Ουάσιγκτον, έντονες είναι οι κατηγορίες κατά του Προ-
έδρου Ομπάμα και της κυβέρνησής του για απουσία
στρατηγικής και εγκατάλειψη του Ιράκ στον έλεγχο
ακραίων ομάδων. Είναι όμως έτσι, ή μήπως η εξέλιξη
της κατάστασης ευνοεί απολύτως τους στρατηγικούς
αντικειμενικούς σκοπούς της, αν δεν αποτελεί επιδίωξή
της. Μήπως δηλαδή η ενδο-ισλαμική σύρραξη είναι
προϊόν μιας «επιτυχημένης» πολιτικής των ΗΠΑ ή τουλά-
χιστον την εξυπηρετεί;

Από την πλευρά του το Ιράκ ζητά την επίσπευση της
στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ, ειδικώς επιθετικά
ελικόπτερα Apache, μαχητικά αεροσκάφη F-16 και εξο-
πλισμό ανίχνευσης, για την αντιμετώπιση των εξεγερμένων
μαχητών. Εμφανίζεται έτσι το παράδοξο, Ιράν και ΗΠΑ
να είναι από κοινού συμπαραστάτες της ιρακινής κυβέρ-

νησης. Από την άλλη, η Ρωσία δεν φαίνεται να έχει το
ενδιαφέρον ή, προφανώς, και τη δυνατότητα να παρέξει
περισσότερη υποστήριξη προς τον Άσαντ.

Το σημαντικό για την Ουάσιγκτον, είναι ότι οι στρατηγικοί

της στόχοι συμπίπτουν, έστω ευκαιριακά, με εκείνους
του ISIS. Αμφότεροι επιζητούν μεγαλύτερη πολιτική εκ-
προσώπηση των σουνιτών, αμφότεροι επιθυμούν την
ελαχιστοποίηση της επιρροής του Ιράν στο Ιράκ, ενώ
υποστηρίζουν ένα ήπιο σχέδιο διαχωρισμού, θεωρώντας
ότι η μόνη βιώσιμη στρατηγική για την «διόρθωση» του
«ιστορικό ελαττώματος» του Ιράκ είναι μια λύση τριχο-
τόμησης: Κούρδοι στο βορρά, Σουνίτες στο κέντρο και
Σιίτες στο νότιο. Έτσι, δεν έχουν λόγο οι ΗΠΑ να επιτεθούν
κατά των δυνάμεων του ISIS -ακόμη και αν αυτοί
βρίσκονται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από τη Βαγδά-
τη-, αφού επωφελούνται από τις εξελίξεις.

Η θέση της Ελλάδος
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ελλάδος στο

όλο πλαίσιο της μεσανατολικής κρίσης; Η Ελλάδα έχει
εκ των πραγμάτων συμφέροντα στην περιοχή για πολλούς
και διαφορετικούς λόγους και κατά συνέπεια ανάλογο
θα πρέπει να είναι και το ενδιαφέρον της εξωτερικής
της πολιτικής.

•Καταρχήν η εγγύτητα της χώρας προς τη Μέση Ανα-
τολή, αλλά και η ύπαρξη παραδοσιακά προνομιακών
σχέσεων με τον Αραβικό Κόσμο, επιβάλλει τη συνεχή
παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και την
με κάθε τρόπο πολιτική ή διπλωματική παρουσία της
Ελλάδος στα συμβαίνοντα.

•Δεύτερον, η ύπαρξη των Πατριαρχείων της Αντιοχείας
και των Ιεροσολύμων (κυρίως του δευτέρου) και των
ελληνορθόδοξων μειονοτήτων, συνιστούν επίσης προ-
νομιακές καταστάσεις για τη χώρα μας οι οποίες θα
πρέπει κατάλληλα να συντηρηθούν και να ενδυναμω-
θούν.

•Τρίτον, η εγγύτητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε
συνδυασμό με το ζήτημα των υδρογονανθράκων της
Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξη κατάλληλων σχέσεων
με τη Συρία θα βοηθούσε στο μέλλον σε μια συμφωνία
οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ της Συρίας και της Κύπρου,
ανεξαρτήτως των αντιδράσεων της Τουρκίας.

•Τέταρτον, η Συρία θα μπορούσε να αποτελέσει την
πύλη εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
προς τον Αραβικό Κόσμο. Η κρίση κάποια στιγμή θα
φθάσει σε ένα τέλος. Είναι ευνόητο ότι εκείνο που θα

ακολουθήσει θα είναι η ανοικοδόμηση της χώρας, η κα-
τασκευή υποδομών ή η αποκατάσταση των κατεστραμ-
μένων και η αναβίωση των αγορών. Με δεδομένο ότι το
Ισραήλ δεν είναι επιθυμητό για προφανείς λόγους, ο
ανταγωνιστής της Ελλάδος στην περιοχή θα ήταν μόνον
η Τουρκία.

Τα ανωτέρω απαιτούν μια καλοσχεδιασμένη εξωτερική
πολιτική με παράλληλη ανάπτυξη μια συστηματική και
αποτελεσματική οικονομική διπλωματία. Είναι γνωστό
ότι στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν υπήρξε η ευκαιρία
συμμετοχής της Ελλάδος σε διεθνές κονσιόρτσιουμ εκ-

μετάλλευσης των συριακών υδρογονανθράκων που
όμως δεν προχώρησε κυρίως επειδή δεν υπήρξε η
απαραίτητη βούληση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευ-
ρές εντός της χώρας μας.

Συμπερασματικές σκέψεις
Ο θρησκευτικός φανατισμός που εμφανίζεται σε όλο

τον χώρο της Μέσης Ανατολής είναι το χειρότερο
στοιχείο μιας κρίσης. Οι εξεγέρσεις των τελευταίων
ετών στον Αραβικό Κόσμο δημιούργησαν μια σειρά από
νέες πραγματικότητες, όπως η άνοδος των Ισλαμιστών,
το φάντασμα του σεχταρισμού και της ασφάλειας, καθώς
και η μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.
Εκείνο κυρίως που δημιουργεί φόβους είναι η δράση
των ανεξέλεγκτων ομάδων –μη κρατικών δρώντων–, η
οποία συχνά εξελίσσεται σε σφαγές.

Θα κλείσω αυτή σύντομη ανάλυση με μια ακόμα ανα-
φορά από το ίδιο κεφάλαιο («ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»)
του βιβλίο μου (σελ. 326): «Η Μέση Ανατολή και η

Βόρεια Αφρική θα συνεχίσουν να αποτελούν, από γεω-

πολιτική άποψη, σημαντική περιοχή, τόσο εξαιτίας της

σημασίας του πετρελαίου για την παγκόσμια οικονομία

όσο και λόγω των απειλών που μπορεί να προέλθουν

από την αστάθεια στην περιοχή αυτή. (…) Είναι πολύ

δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι η κατάσταση στη Μέση

Ανατολή θα φτάσει σε κάποια λύση χωρίς μια γενική και

ευρεία σύρραξη.»

Δυστυχώς παρατηρούμε ότι όλα κινούνται
προς τα εκεί: την «γενική και ευρεία σύρ-
ραξη». Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο
Πληροφοριών των ΗΠΑ, το μέλλον της
Μέσης Ανατολής εξαρτάται κατά κύριο
λόγο από τις πολιτικές εξελίξεις στην πε-
ριοχή. Εάν η «Ισλαμική Δημοκρατία» διατη-
ρήσει την εξουσία στο Ιράν και είναι σε
θέση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η Μέση
Ανατολή θα αντιμετωπίσει ένα εξαιρετικά
ασταθές μέλλον. Από την άλλη, η ενδεχό-
μενη κατάρρευση του Οίκου των Σαούντ
στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να σπεί-
ρει τον όλεθρο στην οικονομία της περιοχής,
ενώ η ανάληψη της εξουσίας από μια ρι-
ζοσπαστική ισλαμική κυβέρνηση στην Αί-
γυπτο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις πε-
ριφερειακές εντάσεις σε διάφορα μέτω-
πα.[1]

Τα σκληροπυρηνικά αυταρχικά καθεστώτα
που είχαν επικρατήσει για χρόνια στην πε-
ριοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης

Ανατολής, εξυπηρέτησαν τη Δύση ως αξιόπιστοι εγγυητές
της σταθερότητας, αποτρέποντας την επέκταση του ρι-
ζοσπαστικού Ισλάμ και ελέγχοντας την εισροή των με-
ταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι χώρες της Δύσης
υποστήριξαν σθεναρά τη διατήρηση ισχυρών και βάναυ-
σων καθεστώτων, ικανών ωστόσο να διατηρήσουν την
ειρήνη για χάρη ενός συμμάχου: του Ισραήλ.

Η δράση του ISIS και η γενικότερη ανάφλεξη που προ-
καλεί συνιστούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη σταθε-
ρότητα στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων στα τέλη του 2011. Ο κατακερματισμός
κατά μήκος των εθνικών και θρησκευτικών γραμμών
στο Ιράκ και στη Συρία θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αναδιάταξη των σημερινών συνόρων που όμως θα συ-
νέβαλε στην γενικότερη αστάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι
Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και οι οργανώσεις του αραβικού
κόσμου, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος, οφείλουν να
έχουν σαφή στρατηγική και να μην είναι θεατές της κα-
ταστροφής.

[1] Global Trends 2025: A Transformed World, 

National Intelligence Council, USA, November 2008.
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Για την περιληπτική ενημέρωση του
αναγνώστη, αλλά και για να σχηματίσει
προσωπική άποψη επί του όλου θέματος, ακολουθούν οι
επόμενες αναδρομές, σχετικές παραθέσεις πρόσφατων
δεδομένων και οι αναγκαίες επάλληλες πληροφορίες
που επιβεβαιώνουν τη σημαντική αξία της παραπάνω
ημερίδας του Ανώτατου Πνευματικού και Επιστημονικού
Ιδρύματος Αθηνών στην πρωτεύουσα  της χώρας, σε ση-
μαντική απόσταση από τη Θράκη.

Από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους (1830) μέχρι
και σήμερα, υφίστανται διάφοροι  μειονότητες μεταξύ
του εθνικού ελληνόφωνου χριστιανικού πληθυσμού σε
διάφορα εδαφικά σημεία της χώρας,  όπως Σλαβογενείς
(Σλαβόφωνοι), Τουρκογενείς, Πομάκοι και Αλβανοί  (Μου-
σουλμάνοι), Εβραίοι, Βλάχοι, Αρμένιοι, Αθίγγανοι (Ρομά)
κ.ά.

Οι μειονότητες στη Ελλάδα προέκυψαν ύστερα από
τις διαδοχικές επεκτάσεις - προσαρτήσεις των εδαφών
της δια των Διεθνών Συνθηκών- Συνδιασκέψεων. Διεθνείς
Συνθήκες-Συνδιασκέψεις έλαβαν χώρα ύστερα από διμερείς
ή πολυεθνείς πολέμους, στις οποίες υπόκεινται και οι
σχετικές ειρηνικές  διεθνείς πράξεις εδαφικών εκχωρή-
σεων, όπως εμφαίνονται στον παρατιθέμενο  χάρτη των
επεκτάσεων της χώρας.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του
κόσμου που σέβονται την ανθρώπινη ύπαρξη και  τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, οι κάθε είδους και προέλευσης μει-
ονότητες τέθηκαν υπό την προστασία της Ελληνικής Πο-
λιτείας. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο
διεθνές καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων, που
αρχικά τελούσε υπό την κηδεμονία της Κοινωνίας των
Εθνών και μετέπειτα του ΟΗΕ, ανεξάρτητα αν δημιουρ-
γήθηκαν de facto (στην πράξη-εκ των γεγονότων) ή de
Jure (νόμιμα, με συμβάσεις Διεθνούς Δικαίου). Η προστασία
αυτή περιλαμβάνει πολιτιστική, γλωσσική, εκπαιδευτική
και θρησκευτική αυτονομία (όχι πολιτική). 

Στις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν οι οξείες διαφο-
ρές-προστριβές μεταξύ των δίγλωσσων ή πολύγλωσσων
Ελλήνων πολιτών των μειονοτήτων υπέρ της ομοιογένειας

του εθνικού στερεότυπου Ελληνοχριστιανικού ορθόδοξου
πληθυσμού, λόγω των εξελιγμένων όρων διαβίωσης των
μειονοτήτων στην Ελλάδα. Στη χώρα μας προάγεται
ολοένα και περισσότερο ένας κοινός ευρωπαϊκός πολιτισμός
με σεβασμό στην ετερότητα που οδηγεί  σε μεγαλύτερη
ακόμη αφομοίωση των Ελλήνων πολιτών των περισσο-
τέρων μειονοτήτων.Τα συνολικά ποσοστά σε πανελλήνια
έκταση δεν ξεπερνούν το 4%, έναντι του μεγίστου 9% πα-
λαιότερα, λόγω της οικονομικής αναδιάρθρωσης της
Ελληνικής κοινωνίας, της διεύρυνσης της μετανάστευσης,
της χαλάρωσης των συλλογικών συνειδησιακών δεσμών
συνοχής των μειονοτικών ομάδων με τις εθνότητες προ-
έλευσης, της κοινής πολιτικής δραστηριότητας κ.λπ.

Σ’ αυτή τη φθίνουσα ποσοστιαία πορεία των μειονοτήτων
αποτελεί εξαίρεση η τουρκογενής μουσουλμανική μει-
ονότητα της Δυτικής Θράκης,  η οποία υποστηριζόμενη
εμφανώς διπλωματικά και οικονομικά από την Τουρκία
(δια μέσου του εκεί Προξενείου της) διατηρεί υψηλά τα

τοπικά ποσοστά της, όπως αποδείχτηκε  πρόσφατα από
τη συμμετοχή  στις ευρωεκλογές 25-5-2014 νεοσύστατου
ιδίου κόμματος στην Ελλάδα με την ονομασία DEB ή ΚΙΕΦ
(Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας με το παραπλεύρως
έμβλημα). 

Το μικρό ποσοστό που έλαβε το ΚΙΕΦ σε πανελλήνιο
επίπεδο ψήφων (0,71%), δεν προκαλεί εφησυχασμό, διότι
έλαβε τοπικά ποσοστά πολύ υψηλά. Στο κόμμα αυτό εν-
τάχθηκαν όλοι οι Μουσουλμάνοι (Τουρκο-
γενείς, Πομάκοι, Ρομά), με αποτέλεσμα
στις μεγαλύτερες Μουσουλμανικές πυ-
κνότητες της Δυτικής Θράκης να υπερ-
ψηφιστεί , όπως στα Πομακοχώρια 90,14%
ή 10.800 ψήφους (Δήμος Αρριανών με
κατοίκους τουρκογενείς και Πομάκους) ,
στο Δήμο Μύκης με κατοίκους Τουρκογενείς και
Πομάκους, 70,37%, στη Ροδόπη 41,68% ή 25.857 ψήφους,
στην Ξάνθη 25,89% (15.378 ψήφους), στον Έβρο 1,45% ή
1.220 ψήφους, στα Δωδεκάνησα 15 ψήφους, στην Αττική
1 ψήφο. 

Οι τοπικές αυτές ποσοστιαίες υπεροχές του ΚΙΕΦ απο-
δεικνύουν, αφ΄ ενός ότι υπάρχει τοπικό δημογραφικό
πρόβλημα των Χριστιανών κατοίκων και αφετέρου ότι οι
Μουσουλμάνοι συνεχώς πασχίζουν να διατηρούν υψηλά
τα δημογραφικά τους ποσοστά αλλά και να δραστηριο-
ποιούνται  εμφανιζόμενοι ως μια μειονοτική τουρκοφανή
ενότητα, συγκροτούμενη από ετερογενείς κατοίκους
(τουρκογενείς, Πομάκους και Ρομά).

Ωστόσο, ιδρύοντας στη Δυτική Θράκη πολιτικό (όχι πο-
λιτιστικό) τουρκογενή μειονοτικό φορέα με το παραπλα-
νητικό πομπώδη τίτλο (Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας) ως
να μην ήταν Έλληνες πολίτες, δηλαδή, πολιτικό κόμμα
της τουρκογενούς μειονότητας, δεν απολαμβάνουν πλέον
της προβλεπομένης προστασίας των διεθνών συμφωνιών

του ΟΗΕ και για τον πρόσθετο λόγο της ένταξης στο
κόμμα αυτό και των μειονοτήτων των Πομάκων και Αθιγ-
γάνων. Ευνόητη είναι, επομένως, η άμεση παρέμβαση
της Ελληνικής Πολιτείας να αποκαταστήσει αποφασιστικά
και οριστικά την εκτροπή αυτή των Μουσουλμάνων της
Δυτικής Θράκης, όπως θα έπραττε κάθε άλλη χώρα και
ειδικότερα η Τουρκική Πολιτεία σε περίπτωση ίδρυσης
κόμματος Ειρήνης και Φιλίας των εκεί  Ελληνογενών Ορ-
θοδόξων, υποσκάπτοντας το ισχύον Σύνταγμα της χώρας.

Πέραν των άμεσων παρατηρήσεων αυτών, προκύπτουν
ορισμένοι πρόσθετοι προβληματισμοί για το ίδιο θέμα,
όπως τονίστηκαν και στην παραπάνω ημερίδα στην Ακα-
δημία Αθηνών:

1. Η Ελληνική Πολιτεία έπεται αντί να προηγείται, των
κάθε είδους δραστηριοτήτων (πολιτιστικών, πολιτισμικών,
εκπαιδευτικών, πολιτικών κ.ά.) του ευρισκομένου στην

Κομοτηνή Γενικού Τουρκικού Προξένου της Τουρκίας, ο
οποίος εκφράζει και προπαγανδίζει την τουρκική προοπτική
διεύρυνσης της Τουρκικής επιρροής Ελλήνων κατοίκων
της μειονότητας σε Ελληνικό-Ευρωπαϊκό έδαφος. Τούτο
συμβαίνει,  προφανώς, εξ αιτίας της έλλειψης σχεδιασμού
και δράσεως εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας στους
τομείς της καθημερινότητας, όπως π.χ. στην πρόβλεψη
χορήγησης Ελληνικών Κεφαλαίων για την κινητικότητα
της τοπικής οικονομίας, ώστε να παύσουν οι κάτοικοι,
περιλαμβανομένων και ορισμένων που δεν ανήκουν στην
Μουσουλμανική μειονότητα, να εξαρτώνται από ξένα
(Τουρκικά) Κεφάλαια, που διατίθενται αφειδώς από  την
εκεί Τουρκική τράπεζα ΖΙΡΑΑΤ και μάλιστα με πολύ καλ-
λίτερους όρους δανεισμού εκείνων της Ελλάδας. 

2. Η ελληνική Πολιτεία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανεκτική
αν όχι αδιάφορη και δεν εκμεταλλεύεται πλήρως το ευ-
ρωπαϊκό γίγνεσθαι, σε ζητήματα αυστηρής εφαρμογής
του Ελληνικού Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων
και των Διεθνών Συμφωνιών περί των μειονοτήτων. Το
αποτέλεσμα φάνηκε από τις πρόσφατες ευρωεκλογές
και τις υπονομευτικές δημόσιες δηλώσεις του αρχηγού
του παραπάνω μουσουλμανικού κόμματος εγείροντας
θέματα ισονομίας και ισοπολιτείας Ελλήνων πολιτών
(εκ των μειονοτήτων) στη Δυτική Θράκη. Συγκεκριμένα ο
σημερινός Πρόεδρος του κόμματος αυτού Μουσταφά
Αλή Τσαβούς διακήρυξε δημόσια στα Αρριανά, ότι το νε-
οσύστατο κόμμα ΚΙΕΦ είναι : « …η Τουρκική! Μειονότητα

της Δ. Θράκης που θέλει να ζήσει με ειρήνη και αδελφο-

σύνη στην περιοχή» και σε άλλη αποστροφή του λόγου
του «Λοιπόν, ήλθε η ώρα η Τουρκική Μουσουλμανική

μειονότητα της Δ. Θράκης να είναι μια ενιαία γροθιά και

να ενώνει το κόμμα που ίδρυσε ο ηγέτης μας Σαδίκ Αχ-

μέτ…», ως να απευθύνονταν στους γηγενείς Έλληνες

χωρίς την υποχρέωση να λογοδοτεί για τις αντισυνταγ-

ματικές διασπαστικές δηλώσεις του!

3. Δεδομένης της μεγάλης γεωστρατηγικής-γεωπολιτικής
αξίας της Δυτικής Θράκης και των επί μέρους παραγωγικών
τομέων πρωτογενούς, βιομηχανικής, τουριστικής και κάθε
άλλου είδους παραγωγής, όχι μόνο για τη χώρα μας
αλλά και για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή (Ευρωπαϊκά
Βαλκάνια, Ανατολή), όπως επιβεβαιώνεται και ιστορικά,δεν
έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί  από την Ελληνική Πολιτεία
και την Ε.Ε. ομοιόμορφα η Εθνική Άμυνα αυτής. Είναι μεν
ικανοποιητική η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην
περιοχή της Δυτικής Θράκης (Δ’Σ.Σ. κ.ά.,), αλλά οι λοιποί
κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς (οικονομικής-βιομηχανικής
ανάπτυξης , εκπαιδευτικής –πολιτιστικής υποδομής κ.ά)
που αποτελούν συνιστώσες της όλης Εθνικής και Ευρω-
παϊκής άμυνας είναι εμφανώς εξασθενημένοι, συμπερι-
λαμβανομένου και του δημογραφικού προβλήματος που
βρίσκεται σε επικίνδυνη φθίνουσα προοπτική. Οι παρε-
νέργειες της ανισοβαρούς ελλιπούς αυτής συγκεκριμένης
πολιτικής της Ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε. είναι βα-
ρυσήμαντες και πολυσήμαντες, όχι μόνο όπως καταδεί-
χτηκαν από τα απαράδεκτα αποτελέσματα των πρόσφατων
ευρωεκλογών, αλλά και από τις πράξεις της καθημερινό-
τητας των εκεί κατοίκων. Πολλοί κάτοικοι της Δυτικής
Θράκης, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καταφεύγουν στη
γειτονική Βουλγαρία για να εξοικονομούν χρήματα από
τις αγορές αγαθών, οπότε καθιστούν υποτονικό το τοπικό
εμπόριο, μειώνουν τον  πατριωτικό ευρωπαϊκό οραματισμό
ενώ η ψυχολογία του κινδύνου της φτωχοποίησης του
πληθυσμού επιτρέπει τις διεισδυτικές  βουλιμίες της γει-
τονικής στην Ελλάδα και στη Ε.Ε. Τουρκίας.  

4. Όλα τα ενδεικνυόμενα (και επιβαλλόμενα) μέτρα
θεραπείας των σημερινών υστερήσεων στην άμυνα,
ασφάλεια, ανάπτυξη και τον πλήρη εξευρωπαϊσμό της
Δυτικής Θράκης, αλλά και όσα απαιτούνται για την απο-
δυνάμωση των εμφανών απειλητικών ενεργειών εκ
μέρους της γειτονικής Τουρκίας στη ζωτική αυτή περιοχή
της χώρας και της Ε.Ε.,  θα πρέπει να σχεδιάζονται και
υποστηρίζονται κατά την υλοποίησή τους για ένα πλήρες
ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής (80ετία τουλάχιστον), ώστε
να μην επαναληφθούν οι αποτυχημένες βραχυπρόθεσμες
και ατελέσφορες σχετικές προσπάθειες παρελθόντων
ετών, οι οποίες αν και περιβλήθηκαν με νομική υπόσταση
(νομοθετήθηκαν από Ελληνικά Κοινοβούλια και Ευρωκοι-
νοβούλια) ουδέποτε εφαρμόσθηκαν είτε εφαρμόσθηκαν
μερικώς.

Γένοιτο! 

επίκαιρα άρθρα

Γράφει ο
Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

1930: Αρχική σύσταση Ελληνικού κράτους με το
πρωτόκολλο Λονδίνου (Συνθήκη).

1864: Ιόνιοι νήσοι στο Ελληνικό Βασίλειο με τη
Συνδιάσκεψη του Λονδίνου.

1881:Εκχώριση Θεσσαλίας με τη Συνδιάσκεψη
Κωνσταντινουπόλεως.

1913: Ευρεία προσάρτηση χερσαίων και θαλάσ-
σιων εκτάσεων με τη Συνθήκη Βουκουρεστίου
(μετά Βαλκανικούς πολέμους)

1919(1922):Συνθήκη Νεϊγύ (μετά τον Α’ Π.Π) και
παραχώρηση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα
(μετέπειτα). 

1947: Συνθήκη Ειρήνης Β’Π.Π. και ενσωμάτωση
Δωδεκανήσου

Χάρτης διαδοχικών επεκτάσεων της Ελλάδας



Στις 6 Απριλίου
2014 σε κεντρική

πλατεία στο Ηράκλειο
Κρήτης πραγματοποι-
ήθηκαν τα αποκαλυ-
πτήρια της προτομής
του Στρατηγού Ιωάν-
νου Σ.Αλεξάκη από
τον δήμαρχο Ηρακλεί-
ου κ.Ιωάννη Κουράκη
ενώ άγημα της
Σ.Ε.Α.Π. απέδωσε τι-
μές. Στην επιμνημό-
συνη δέηση  χορο-
στάτησε ο Αρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ.κ.
Ειρηναίος και παρευ-
ρέθηκαν ο υφυπουρ-
γός Εργασίας κ. Κεγ-
κέρογλου,  ο Δκτης
της 126 Σ.Μ. Σμήναρ-
χος κ. Καλογήρου, ο
Γενικός Αστυνομικος
Διευθυντής Κρήτης
Υποστράτηγος κ. Κα-
ραμαλάκης, Αξιωμα-
τικοί των ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Δή-
μαρχοι και πλήθος κόσμου. ΤΟ παράρτημα
ΕΑΑΣ Ηρακλείου εκπροσώπησε ο Στ.Κα-
λιγεράκης και παραβρέθηκαν  20 ανώτατοι
ε.α. αξκοί μέλη του παραρτήματος.

Ο Στρατηγός Ιωάννης Σ. Αλεξάκης
(1885-1980) συμμετείχε και πολέμησε

στους δυο Βαλκανικούς Πολέμους, στην
Μικρασιατική Εκστρατεία και στους δυο
Παγκόσμιους Πολέμους.Ανδραγάθησε στις
μάχες Λαχανά(19/06/1013), Πιλάφ Τεπέ
(06/07/1913), Άνω Τζουμαγιάς
(12/07/1913) , Σκρα (17/05/1918) και του
Καρά Μπούγιου Ρουκλουντάγ
(01/07/1921). Αξιώθηκε ως επικεφαλής

του Α’ Ανεξάρτητου Τάγματος Κρητών να
μπει πρώτος την 29/10/1912 στη Θεσ-
σαλονίκη.Τιμήθηκε με 22 παράσημα Ελ-
ληνικά και Συμμαχικά. 

Πέρα όμως από την πολεμική του δρα-
στηριότητα είχε έντονη πνευματική δράση,
συγγράφοντας 30 βιβλία σημαντικότερα
των οποίων: «Οι Ελληνικοί Απελευθερω-
τικοί Πόλεμοι 1912-13», «Η Μάχη του Λα-
χανά», «Η Μάχη της Δοϊράνης», «Αναμνή-
σεις» κ.ά.

Με εκτίμηση 
Παντουβάκης Αντώνιος, Ταξίαρχος ε.α.

μέλος Τ.Π. ΕΑΑΣ Ηρακλείου Κρήτης

EΘNIKH HXΩΙΟΥΛΙΟΣ 2014 13 παραρτήματα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1. 11.4.2014: Σχολή Μηχανικού. Τελετή
απονομής των πτυχίων στους αποφοι-
τούντες Δ.Ε.Α. Μηχανικού και Γεωγραφι-
κού της 2013 ΣΤ’ Ε.Σ.Σ.Ο..

2. 18.4.2014: Ι.Μ.Ν. Αποστόλου Παύ-
λου. Περιφορά του επιταφίου, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολί-
του κ.κ. Διονυσίου, με τον υπ’ αυτόν κλή-
ρο.

3. 23.4.2014: Σχολή Μηχανικού. Εορτή
του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρα-
τού Ξηράς.

4. 5.5.2014: Ι.Μ.Ν. Αποστόλου Παύ-
λου. Δοξολογία της Ένωσης Αποστρά-
των Σωμάτων Ασφαλείας «Η Αγία Ειρή-
νη», χοροστατούντος του Σεβασμιοτά-
του Μητροπολίτου κ.κ. Διονυσίου προς
τιμή της προστάτιδας των Σωμάτων
Ασφαλείας.

5. 9.5.2014: Ι.Μ.Ν. Αποστόλου Παύ-
λου. Εορτασμός της Ημέρας Λήξης του
Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Δοξο-
λογία και κατάθεση στεφάνων από τις
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.ς

6. 11.5.2014: Ι.Μ.Ν. Αποστόλου Παύ-
λου. Εορτασμός της Ημέρας μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Δοξολογία, ομιλία και κατάθεση στεφά-
νων από τις πολιτικές και στρατιωτικές

αρχές.
7. 20 & 21.6.2014: Σχολή Μηχανικού.

Εορτή των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου
και Ελένης. Θεία λειτουργία και λιτάνευ-
ση της Ιεράς Εικόνας του Ναού της Σχο-
λής.

8. 28 & 29.6.2014: Ι.Μ.Ν. Αποστόλου
Παύλου. Μέγας Συνοδικός Εσπερινός
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμου του Β’, συγχοροστατούν-
των Σεβασμιοτάτων Συνοδικών Μητρο-
πολιτών και του Σεβασμιοτάτου Μητρο-
πολίτου κ.κ. Διονυσίου, με τον υπ’ αυτόν
κλήρο. Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του
πολιούχου Κορίνθου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥ-
ΛΟΥ». Την επόμενη πανηγυρική πολυαρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Μ.Ν.
Αποστόλου Παύλου. Το απόγευμα της
ιδίας ημέρας στην Αρχαία Κόρινθο στο
«Βήμα του Γαλλίωνος», Μέγας πανηγυρι-
κός Εσπερινός.

9. Κατά το Β’ τρίμηνο του 2014 εκδόθη-
καν τέσσερα (4) Δ.Τ./ΕΑΑΣ σε νέα μέλη
του παραρτήματος.

10. Τέλος αναφέρεται ότι στις εθνικές
εορτές, τελετές και εκδηλώσεις ήταν πα-
ρόντες μέλη του Παραρτήματος.

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 6η Ιουν. 2014, ο Πρόεδρος Ανχης
ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης Ηλίας, παρέστη εις την
Ορκωμοσία των οπλιτών της 2014 Γ’ ΕΣ-
ΣΟ, η οποία έλαβε χώρα εις το Στρατόπε-
δο Αντγου «ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΣΠΥΡΟΥ» του
2/39 ΣΕ της πόλεως Μεσολογγίου. Επί-
σης, τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Δκτής της ΑΣΔΥΣ Αντγος Γεωργίου Πετρ.,
ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΣ και μέλη της
ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, κάτοικοι Αγρινίου -
Μεσολογγίου: Ταξχος ε.α. Τσερπέλης Γ.,
Άνχης ε.α. Φαρμάκης Κ., Τχης ε.α. Μασα-
λής Β., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Απο-
στράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσολογ-
γίου Υπ/νόμος ε.α. Μελίστας Αθ. και πλή-
θος κόσμου.

2. Την 8η Ιουν. 2014, ο Πρόεδρος Ανχης
ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης Ηλίας, παρέστη εις τον
Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Αγρινίου (Δοξολογία) επ’ ευκαιρία του
Εορτασμού της Ιστορικής Επετείου της
Απελευθερώσεως του Αγρινίου (Βραχω-
ρίου), την 11η Ιουν. 1821. Κατόπιν πραγ-
ματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη Δέηση εις
το μνημείο Πεσόντων εις την πλατεία ΔΗ-

ΜΑΔΗ και καταθέσεις στεφάνων από επι-
σήμους εκπροσώπους Αρχών (Πολιτικών
-Στρκών - Σωμάτων Ασφαλείας), Πρό-
εδρο ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, Συνδέσμων -
Φορέων και Οργανώσεων. Επίσης τίμη-
σαν με την παρουσία τους Μέλη της ΕΑΑΣ
Ν. Αιτωλ/νίας: Υπτγος ε.α. Καραπάνος Γ.,
Υπλγός ε.α. Παπαγεωργίου Κ., Υπνόμος
ε.α. Κολιοκώτσιος Δ. και πλήθος κόσμου.

3. Την 10η Ιουν. 19.30 μ.μ. 2014, ο Αντι-
πρόεδρος Υπ/νόμος ε.α. (Ε.Χ.) Κασβίκης
Δημ., παρέστη εις την Ακολουθία του
Εσπερινού εις τον Ι.Ν. «Παναγία Άξιον
Εστί», εις την περιοχή Λεύκα Αγρινίου.

4. Την 15η Ιουν. 10.00 π.μ. 2014, εορτή
των Αγίων Πάντων, ο Αντιπρόεδρος
Υπ/νόμος ε.α. (Ε.Χ.) Κασβίκης Δημ., παρέ-
στη εις τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αγρινί-
ου, όπου εορτάσθηκε η Ημέρα Τιμής των
Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την εορτή διοργάνωσε η Αστυνομική Δι-
εύθυνση Ακαρνανίας. Χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ Ν. Αι-
τωλ/νίας.

Την Δευτέρα 5/5/2014 η ΕΑΑΣ Παρ/μα Κα-
βάλας διοργάνωσε στη
ΛΑΦ Καβάλας εκδήλω-
ση,ομιλία υπό τον τίτλο
''Η Ιστορία Επαναλαμ-
βάνεται ;",με ομιλητή
το μέλος του ΔΣ του
παρ-ματος μας,Ανχη(ο)
Παπαβέργο Ευάγγελο. 

Επρόκειτο για μια
συγκριτική θεώρηση
των οικονομικών κρίσε-
ων-πτωχεύσεων του
1893 και του 1932 μη
την παρούσα οικονομι-

κή κρίση.
Παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Φιλλίπων-

Νεαπόλεως κ Θάσου κκ Προκόπιος,ο Δκτης
της ΧΧΤ/ΘΜ,κος Θωμαϊδης Δημήτριος, ο
Περ.σύμβουλος ΑΜΘ κος Παπακωσμάς Κων,οι
Πρόεδροι του ΣΕΑΝ κ ΣΑΣΑ Καβάλας,φίλοι και
μέλη του Παρ/τος.

Με το πέρας της εκδήλωσης άπαντες προ-
έβησαν σε ιδιαιτέρως επαινετικά σχόλια τόσο
για την οργάνωση, της εκδήλωσης όσο και
για την επιστημονική τεκμηρίωση της ομιλίας. 

Νίκος Καφετζόπουλος

''Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται;"

Συλλυπητήρια
Ο «Σύνδεσμος Αποστράτων Βορείου Έβρου»

Εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του για τον τόσο πρόωρο χαμό της Παναγιώτας
Τσιαγκανά (ετών 31), κόρης του συναδέλφου μας Άνχου ε.α Κων/νου Τσιαγκανά, η
οποία στις 5 Ιουνίου 2014 έχασε τη μάχη με τη ζωή,  μετά από άνιση μάχη με την
ανίατη νόσο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Βορείου Έβρου και της Θρακιώτικης γης  που τη
σκεπάζει.

Την οικογένεια του συναδέλφου μας, ευχόμαστε ο θεός να την οπλίσει με
κουράγιο και δύναμη.

Για το ΔΣ
Αθανάσιος Φυδανάκης Χαράλαμπος Καραγκιοζούδης
Υπτγος ε.α –Πρόεδρος       Άνχης ε.α –Γενικός Γραμματέας
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Κράτος δικαστών

Από τα προηγούμενα άρθρα μου για
τις διεκδικήσεις των Αποστράτων

Αξκών και Ορφανικών Οικογενειών Ε.Δ.
και Σ.Α., που δημοσιεύθηκαν στην εξαι-
ρετικά αξιόλογη και συνεχώς αναβαθμιζόμενη εφημερίδα
«ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» της Ενώσεώς μας, διαπιστώθηκαν τα παρακά-
τω:

α.Ένας μεγάλος αριθμός Συναδέλφων - περίπου 50.000 -
που δεν έχει προβεί, λόγω αγνοίας ή προσωπικής επιθυμίας,
σε καμία προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ελ. Συν.) - για
τα αναδρομικά συντάξεως από 1-7-2000 μέχρι 31-12-2007
- δεν γνωρίζουν, ότι το δικαίωμα της προσφυγής τους έχει
πλέον παραγραφεί λόγω της παρελεύσεως των 5 ετών.

β. Ένας μεγάλος αριθμός Αποστράτων, από τους περίπου
20.000 που προσέφυγαν με Έφεση στο Ελ. Συν. (Δικαστή-
ριο) - για τα παραπάνω αναδρομικά - δεν έχει προβεί στην
προβλεπομένη Αγωγή για το συνολικό ποσό της προβλεπο-
μένης χρηματικής αποζημιώσεως, που είναι της τάξεως των
10.000 έως 25.000 ευρώ. Η Αγωγή όμως είναι τώρα απαραί-
τητη, διότι η τυχόν σημερινή θετική Απόφαση της Εφέσεως
ή η μετά το 2011 θετική Απόφαση της Εφέσεως, δεν έχει
πλέον καμία αξία, διότι η Έφεση ισχύει, δηλαδή δίδει χρημα-
τική αποζημίωση, για 3 χρόνια πίσω από την έκδοσή της.

Όλοι όμως οι Απόστρατοι Ε.Δ. και Σ.Α. από την 1-1-2008,
λαμβάνουν την προβλεπομένη σύνταξη και ως εκ τούτου η
θετική Απόφαση της Εφέσεως δεν έχει πλέον κανένα οικο-
νομικό αποτέλεσμα. Κατόπιν αυτού, ο μόνος τρόπος για να
λάβει κανείς την προβλεπομένη χρηματική αποζημίωση εί-
ναι η υποβολή Αγωγής και όσοι δεν έχουν υποβάλλει τέτοια
Αγωγή, μπορούν να την υποβάλουν και τώρα, φθάνει βέ-

βαια, να έχουν υποβάλλει Έφεση είτε αυτή έχει εκδικασθεί
είτε δεν έχει εκδικασθεί. Ειδικότερα, αν δεν έχει εκδικασθεί
η Έφεσή τους, μπορούν ναζητήσουν συνεκδίκαση με την
Αγωγή τους, όπως προβλέπει ο ν. 4015/2010. Υπόψη ότι η
Αγωγή από την ημερομηνία υποβολής της μέχρι της κατα-
βολής της, έχει 6% επιτόκιο επί του αιτηθέντος χρηματικού
ποσού.

Ως γνωστόν, σήμερα υπάρχουν στο Ελ. Συν. περίπου
30.000 (!!!) υποθέσεις (Εφέσεις και Αγωγές), ανεκδίκαστες
από το 2006 (!!), λόγω της αδικαιολόγητης καθυστερήσεως
της εκδικάσεώς τους. Αυτό είναι φυσικό, αφού εκδικάζονται
περίπου 150 υποθέσεις (Εφέσεις και Αγωγές) σε 10 δικάσι-
μες το έτος (!!), με αποτέλεσμα εύλογα να διερωτάται κα-
νείς, με ποιο έργο ασχολούνται τις υπόλοιπες ημέρες οι δι-
καστές του III Τμήματος, που είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις
των Αποστράτων Αξκών.

Ασφαλώς, λόγω της παρελεύσεως του “ευλόγου χρό-
νου”, για την καθυστέρηση της εκδικάσεώς τους, μπορούν
πλέον οι Απόστρατοι να “καταφύγουν” στο Ελ. Συν., αλλά
απαιτείται μια δικαστική δαπάνη της τάξεως των 400 ευρώ,
ενώ, μέχρι την 20 Φεβ. 2014, μπορούσαν να προσφύγουν
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αδαπάνως, χωρίς δικηγόρο και
στην Ελληνική γλώσσα, που ήδη έχουν πάρει περίπου 500
Συνάδελφοι, χρηματική αποζημίωση, της τάξεως των 3.000
ευρώ.

Υπόψη ότι μέχρι τώρα 2.500 Απόστρατοι Αξκοί και Ορφανι-
κές Οικογένειες Ε.Δ. και Σ.Α. έχουν λάβει αναδρομικά συντά-
ξεως για 3 χρόνια, της τάξεως μέχρι 15.000 ευρώ και περί-
που 20 Απόστρατοι έχουν λάβει την χρηματική αποζημίωση
πλέον των 3 ετών (Εφέσεως) με την Αγωγή τους και βέβαια
οι χιλιάδες προσφυγόντες με Αγωγή θα τα λάβουν οπωσδή-
ποτε στο μέλλον με επιτόκιο 6%.

Επισημαίνεται, ότι οι Ορφανικές οικογένειες μπορούν να
ζητήσουν την εκδίκαση των υποθέσεων θανόντων συζύ-
γων-πατέρων για λογαριασμό τους, ενώ οι έχοντες προ-

βλήματα υγείας ή είναι σε ηλικία πλέον των 80 ετών, μπο-
ρούν να ζητήσουν την “κατ’ εξαίρεση” εκδίκαση, δηλαδή σε
ενωρίτερον χρόνο.

Επισημαίνεται, ότι οι διοικητικά αποκατασταθέντες Από-
στρατοι, δικαιούνται διαφορών εφ’ άπαξ και επιδομάτων εν
ενεργεία Αξκού, πολλών χιλιάδων ευρώ, ενώ οι υπηρετή-
σαντες στο εξωτερικό, δικαιούνται επιστροφής φόρου αρ-
κετών χιλιάδων ευρώ.

Τώρα, όσον αφορά τις θετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (Αποφάσεις 2192 έως 2196/2014), που
αποφάνθηκε, ότι οι μειώσεις των μισθών, συντάξεων από 1-
8-2012, είναι αντισυνταγματικές και οι Απόστρατοι θα πρέ-
πει να επανέλθουν εδώ και τώρα, στο συνταξιοδοτικό καθε-
στώς της 31-7-2012 (ή κατά την μειοψηφία των Μελών του
ΣτΕ, να ισχύσουν από 1-1-2015, διότι δεν έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του 2014, καλόν θα είναι, να αναμένε-
ται κατ’ αρχήν, η δημοσιοποίηση της Αποφάσεως και κυρίως
να αναμένεται η Απόφαση της Κυβερνήσεως για την υλοποί-
ησή της.

Δηλαδή, θα πρέπει να αναμένεται ο ακριβής χρόνος υλο-
ποιήσεως της Αποφάσεως και κυρίως για τα αναδρομικά
από 1-1-2012, που είναι της τάξεως των 5.000 έως 8.000
ευρώ, ανάλογα με τον συνταξιοδοτικό τους βαθμό και βέ-
βαια η μηνιαία αύξηση κυμαίνεται μηνιαίως στο ποσό των
100 έως 300 ευρώ. Ως εκ τούτου, η ομαδική προσφυγή -
εδώ και τώρα - στο Ελ. Συν. είναι επί του παρόντος προς με-
λέτη. 50 άτομα ταυτόχρονα και δεν υπάρχει άλλωστε, καμία
ιδιαίτερη βία, καθ’ όσον η διετής παραγραφή αρχίζει από 31
Αυγ. 2014, δηλαδή του μέχρι χρόνου για την υποβολή της,
για να υπολογισθεί η διεκδίκηση από την 1-8-2012.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2311-210640 της
εφημερίδας «ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που επιμελούμαι
εδώ και 22 χρόνια ή στο ΦΑΞ 2311-241352 ή στο στρατιωτι-
κό WIND: 797291.

Οι διεκδικήσεις των Αποστράτων Αξκών 

που είναι σε εξέλιξη...
Γράφει ο
ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιστράτηγος (Τ.Θ) ε.α. 

Το ερώτημα ''ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο'' είναι
παλαιό όσο η Ελλάδα. Με κάποιες δικαστικές αποφάσεις

που εκδίδονται κατά καιρούς και ειδικά τον τελευταίο καιρό
ίσως το ερώτημα βρίσκει έστω εν μέρει την απάντησή του.
Η Ελλάδα κυβερνάται και από τους δικαστές της. Οι οποίοι
βεβαίως,όταν πρόκειται να εκδικάσουν θέματα που αφορούν
στην τσέπη τους αυτοαναγορεύονται σε υπερκυβερνήτες,
καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική και αποφασίζουν
οιονεί κυριαρχικά οτι η κυβερνητική οικονομική πολιτική και
προπάντων η Κρίση ουδόλως και ούτε κατ'ελάχιστον αφορά
σ'αυτούς, αυτοί, ως ομάδα τελείως αποκομμένη από την
υπόλοιπη κοινωνία δικαιούνται να μην υποστούν ουδεμία
επίπτωση από την χρεωκοπία, η οποία χτυπά αλύπητα
άλλες παρακατιανές κοινωνικές ομάδες και να έχουν τις
απολαβές που είχαν προ της Κρίσης. Και όλα αυτά την
στιγμή που οι ''εκλεκτοί των εκλεκτών'' έκριναν το 2010
οτι το Μνημόνιο είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα προκειμένου
να μην καταρρεύσει η χώρα, γνωρίζοντας τις επιπτώσεις
σε ευρέα τμήματα του πληθυσμού. Όταν όμως ήλθε και η
δική τους σειρά, έκριναν, ενδεδυμένοι την δικαστική τήβενο
οτι τα μέτρα αυτά ναι μεν είναι απαραίτητα για την σωτηρία
της εθνικής οικονομίας, υπό την απαραίτητη προυπόθεση
οτι αυτά θα αφορούν όλους τους άλλους και όχι αυτούς
τους ίδιους.

Για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, οφείλουμε να
απαντήσουμε όλοι (πολίτες και πολιτικοί) στο εξής θεμε-
λιώδες ερώτημα. Ποιος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα
να καθορίζει την κυβερνητική και επομένως την οικονομική
πολιτική, η Κυβέρνηση που έχει λαϊκή νομιμοποίηση ή οι δι-
καστές που διορίζονται στην θέση τους; Είναι λογικό και εν
κατακλείδι λυσιτελές και σκόπιμο να έχουν οι δικαστές
τόση εξουσία ώστε με τις αποφάσεις τους να ανατρέπουν
προυπολογισμούς και στο τέλος να ασκούν οι ίδιοι την οι-
κονομική πολιτική της χώρας και αν ναι σε ποια χώρα του

δυτικού κόσμου γίνεται αυτό; Το ερώτημα το θέτω ασχέτως
αν οι αποφάσεις των δικαστών είναι καλές ή όχι και ασχέτως
αν είναι αρεστές σε πολλούς ή όχι. Από την Μεταπολίτευση
και έως σήμερα έχουν ανατραπεί στα δικαστήρια πάμπολλες
κυβερνητικές αποφάσεις και έχουν διαταραχθεί προυπολο-
γισμοί σε σημείο να διερωτάται κανείς ποιος πραγματικά
κυβερνά και δια μέσω ποιου και αν πραγματικά η βασική
συνταγματική επιταγή της διάκρισης των εξουσιών ισχύει
στην Ελλάδα.

Ερωτήματος συνέχεια. Αν έτσι έχουν τα πράγματα και οι
δικαστές έχουν υπέρμετρη εξουσία μέχρι του σημείου ανα-
τροπής θεμελιωδών κυβερνητικών αποφάσεων, τότε ποιος
μας εξασφαλίζει ως κράτος και κοινωνία οτι δεν γίνεται
διαχρονικά συναλλαγή (ξέρετε, αλισιβερίσι) μεταξύ κυβερ-
νήσεων και δικαστών, ούτως ώστε να επικυρώνονται στα
ανώτατα δικαστήρια κάποιες κυβερνητικές αποφάσεις με
αντάλλαγμα οικονομικές απολαβές του δικαστικού σώματος
πέραν κάθε λογικής και ηθικής;

Προβληματισμού συνέχεια. Με καταπλήσσει η σπουδή
της Κυβέρνησης, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποκαθιστά τις απολαβές των
δικαστών στα προ Κρίσης επίπεδα να εφαρμόσει την από-
φαση, χωρίς καμμία χρονοτριβή. Γιατί άραγε; Γιατί επίσης
από τα υπόλοιπα κόμματα δεν σημειώθηκε καμμία αντί-
δραση;

Όσο για την ουσία του θέματος, έχω κάτι να ρωτήσω
τους εκλεκτούς με την τήβενο. Αναρωτηθήκατε κύριοι που
θα βρει όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που απο-

φασίσατε να πάρετε αυτός ο φτωχός λαός; Δεν γνωρίζετε
ως εκλεκτοί οτι σε περίπτωση εθνικού κινδύνου, όπως ο
παρών κίνδυνος, όλοι έχουμε υποχρέωση συνδρομής στο
κράτος και οτι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές οφείλουμε
όλοι να αρκεσθούμε σε όσα το κράτος και η πατρίς μπορούν
να μας δώσουν, χωρίς να ζητούμε άλλα; Αν το άλας μω-
ρανθεί, τι θα απομείνει σ'αυτόν τον τόπο; Το παράδειγμα
του Στρατηγού Νικηταρά που επένετο και επαιτούσε, πλην
όμως εδήλωνε οτι η Πατρίς του δίνει αρκετά, δεν σας λέει
τίποτε;

Η κατάσταση αυτή είναι νομικώς, οικονομικώς και ηθικώς
απαράδεκτη. Το νέο Σύνταγμα πρέπει να προβλέψει Συν-
ταγματικό Δικαστήριο, να αφαιρέσει το δικαίωμα να απο-
φασίζει για την συνταγματικότητα νόμων ο κάθε πρωτοδίκης
της περιφέρειας και κυρίως να αφαιρέσει την δυνατότητα
από τα δικαστήρια να αποφασίζουν την οικονομική πολιτική
του Κράτους. Μια Κυβέρνηση έχει δικαίωμα να κυβερνά
είτε καλά, είτε κακά, αλλά να κυβερνά. Τα δικαστήρια
μπορούν μόνο να κρίνουν ατομικές διαφορές των πολιτών
μεταξύ τους ή με το Κράτος, αυτά και ουδέν έτερον. Όλα
τα άλλα είναι σύγχυση των εξουσιών και ανωμαλία.

Ελπίζω η Τρόϊκα να αποκαταστήσει την ισορροπία και την
δικαιοσύνη κατά τον έλεγχο του Σεπτεμβρίου και να επιβάλει
την πιστή τήρηση του Μνημονίου που επιβάλλει περικοπές
σε όλα τα ειδικά μισθολόγια. Το Μνημόνιο πρέπει να τηρηθεί
και να επιβάλλει θυσίες σε όλους εξ ίσου, επομένως και
στους δικαστές. Διαφορετικά, θα θεωρήσω δίκαιο την
άρνηση πληρωμής φόρων από όλη την μεσαία τάξη,
εφόσον με δικαστικές αποφάσεις κάποιοι εξαιρούνται και
αυτοεξαιρούνται. Φτάνει πια με την κοροϊδία σ'αυτόν τον
τόπο.

Υ.Γ.Αυτά που γράφει ο γράφων στρέφονται εναντίον των
συμφερόντων του, καθότι ως απόστρατος αξιωματικός και
ανήκων σε ειδικό μισθολόγιο έχει και αυτός λαμβάνειν σε
περίπτωση εφαρμογής των παραπάνω δικαστικών αποφά-
σεων. Πλην όμως εμμένω στις απόψεις μου, εύχομαι αυτές
οι αποφάσεις να μην εφαρμοσθούν μέχρι η χώρα να απο-
πληρώσει το μισό της τουλάχιστον χρέος και δεν θα
επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να λάβει κάτι που δεν δι-
καιούται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΣ

Ταξίαρχος ε.α.
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Η4η ΤΑΞΚΔ, η αναφερόμενη και ως
«φωλιά των αετών», η οποία  βρίσκε-

ται στο Τούντζελι και αποτελεί την «κόρη
οφθαλμού» των ΤΕΔ, αποτελείται εξολοκλήρου από
επαγγελματίες στρατιωτικούς, ήτοι Αξκούς, Υπαξκούς και
ειδικευμένους υπαξκούς, στην οποία υπηρετούν και 4
γυναίκες Δκτές.

Οι γυναίκες Δκτές εμπλέκονται στις επιχειρήσεις ανά-
λογα με τις ανάγκες και χρησι-
μοποιούν κάθε είδους όπλα,
μεταξύ των οποίων εκτοξευτές
πυραύλων και χειροβομβίδες και
για την αύξηση της αυτοπεποί-
θησής τους, ολοκληρώνουν με
επιτυχία ορειβατικές διαδρομές.

Στη Δκση της 4ης ΤΑΞΚΔ υπηρε-
τεί  η Λγός Εμινέ Καλκάν, οι
Υπλγοί Οζγκλέ Ερντογάν και
Τουγμπλά Όκσιουζ και η υπαξ-
κός Λοχίας Νιχάλ Κενάρ, οι
οποίες παρόλο που είναι γυναί-
κες, στα στρατιωτικά τους καθή-
κοντα δεν υστερούν από τους
άνδρες και τα φέρουν σε πέρας με επιτυχία. Οι γυναίκες
Δκτές οι οποίες επέλεξαν το στρατιωτικό επάγγελμα, ως
πρώτη αιτία προτίμησης ήταν ο σεβασμός για τη στολή.
Προερχόμενες από διάφορες επαρχίες της Τουρκίας,
ήρθαν στα βουνά του Τούντζελι, μοιράζονται την ίδια
τύχη και χωρίς να φοβούνται εκτελούν τα καθήκοντά
τους, για την άμυνα της πατρίδος από την τρομοκρατία,
η οποία είναι έντονη στα βουνά του Τούντζελι. Οι γυναί-
κες Δκτές εκπαιδεύονται όπως και άνδρες συνάδελφοί
τους. Στους απόκρημνους βράχους του Τούντζελι και τις
απόκοσμες δασικές περιοχές, οι γυναίκες
Δκτές, μαζί με τους άνδρες συναδέλφους
τους, πραγματοποιούν προετοιμασίες για
επιχειρήσεις και κατά την εκπαίδευσή τους
χρησιμοποιούν πραγματικά όπλα. Στην 4η

ΤΑΞΚΔ, η οποία αποτελεί την «κόρη οφθαλ-
μού» των ΤΕΔ, υπηρετούν 4 γυναίκες Αξκοί,
οι οποίες αποτελούν τις γυναίκες αετούς
των βουνών του Τούντζελι.

Αν ζούσε ο πατέρας μου, 
θα ήταν περήφανος
Η 28χρονη Υπαξκός-Λοχίας Νιχάλ Κενάρ,

η οποία κατάγεται από το Εσκίσεχιρ και
είναι μία από τις δύο κόρες της οικογενείας,
είπε ότι σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα
της αλλά επειδή δεν είχε αδερφό, ο πατέ-
ρας της που την ανέθρεψε σαν αγόρι, αν ζούσε σήμερα
και την έβλεπε στο στρατό, θα ήταν περήφανος. Η Υπαξ-
κός Νιχάλ Κενάρ, το 2008 σε ηλικία 22 ετών μπήκε στην
«Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Υπαξκών του Μπαλίκε-
σιρ», μας λέει:

«Εγώ κατάγομαι από το Εσκίσεχιρ. Στην οικογένειά μας
δεν υπήρχε κανείς στρατιωτικός, πλην όμως από την παι-
δική ηλικία, είχα μια γοητεία έναντι των ένστολων επαγ-
γελμάτων. Σ’ αυτό μπορώ να πω ότι είχα μια επιρροή του
πατέρα μου. Από μικρή ήθελε να με αναθρέψει σαν
αγόρι. Σε φιλική συνομιλία με ένα φίλο μου, συζητήσαμε
την πρόσληψη γυναικών Αξκών από τις ΤΕΔ. Και εγώ την
ίδια μέρα έκανα αίτηση. Σήμερα βρίσκομαι εδώ. Δεν είχα
αδερφό, ήμασταν δυο αδερφές. Αν ζούσε ο πατέρας
μου, θα ήταν περήφανος για μένα. Η εκπαίδευσή μας
στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Σε ένα επάγγελμα όπου
η πλειονότητα είναι άνδρες, προκειμένου να μπορούμε
να συμβαδίσουμε μαζί τους, χρειάζονταν λίγη περισσό-
τερη σωματική προσπάθεια. Όμως τώρα θεωρώ ότι
έκλεισε αυτό το άνοιγμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρί-

σκομαι στο Τούντζελι. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και
είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το στρατιωτικό είναι ένα δύ-
σκολο επάγγελμα και επίσης δύσκολο είναι να είσαι και
μητέρα και σύζυγος στρατιωτικού. Επειδή και ο σύζυγός
μου είναι στρατιωτικός, καταλαβαίνει καλύτερα ο ένας
τον άλλον. Σχετικά με το παιδί μας κατά διαστήματα
έχουμε δυσκολίες, αλλά μας υποστηρίζει και η οικογέ-
νειά μας, η οποία μπαίνει  στο κύκλωμα». 

«Για την επιλογή μου στο Στρατό, 
η οικογένειά μου δεν είχε ιδέα»
Μετά το Λύκειο αποφάσισα να πάω στο Στρατό και σε

ηλικία 18 ετών εισήλθα στη Σχολή, μας λέει η 26χρονη
Υπλγός (ΔΒ) Οζγκέ Ερντογάν και μας εξηγεί το επάγ-
γελμα. Ο Οζγκέ ανέφερε τα εξής: «Στο Γυμνάσιο όταν
είδα στην εφημερίδα την αγγελία του Στρατιωτικού Λυ-
κείου, αποφάσισα να γίνω στρατιωτικός. Επειδή τα στρα-
τιωτικά λύκεια δεν έπαιρναν γυναίκες, το ανέβαλα για

κάποιο διάστημα και μετά το
λύκειο έκανα αίτηση και
έγραψα εξετάσεις. Στο έντυπο
ÖSS (εξετάσεις επιλογής φοι-
τητών), το ότι δήλωσα και τις
στρατιωτικές σχολές, η οικο-
γένειά μου δεν είχε καμία ιδέα
νωρίτερα. Μετά την επιτυχία
μου, όταν ήρθε έγγραφο στο
σπίτι,  από εκεί το έμαθαν.
Ξαφνιάστηκαν πολύ, ήταν
αναστατωμένοι αλλά μετά
την επιτυχία μου, πάντα στά-
θηκαν δίπλα μου. Στη Σχολή ο
αριθμός των ανδρών είναι
πολύ μεγαλύτερος σε σύγ-
κριση με τον αριθμό των γυ-
ναικών. Γενικά στα τμήματα

υπάρχει μια ή δυο γυναίκες. Και στην κατάρτιση για να
τους συναγωνιστούμε, συμμετέχουμε σε όλες τις εκπαι-
δεύσεις. Η εκπαίδευση στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη.
Ιδιαίτερα δυσκολεύτηκα κατά την εκπαίδευσή μας στην
προσαρμογή, όμως με την απόκτηση φυσικής κατάστα-
σης, σιγά-σιγά συνήθισα. Ερχόμενη στο Τούντζελι, ήρθα
με μεράκι και αγωνία. Με το που φθάσαμε εδώ, κατά-
λαβα ότι δεν ήταν τόσο τρομακτικά όσο το φανταζόμα-
σταν. Είμαι Διμοιρίτης στο Λόχο Διαβιβάσεων και με το
προσωπικό που έχω στη Διμοιρία μου, κάνουμε μαζί εκ-
παίδευση, αθλητισμό και βολές. Διαβιβάσεις είναι οι επι-
κοινωνίες και εγώ εργάζομαι για την συνεχή επικοινωνία
μεταξύ του Στρατηγείου και των Μονάδων».

«Είμαστε στρατιωτικοί, αλλά ταυτόχρονα 
είμαστε μητέρες και σύζυγοι»
Και ο σύζυγός της είναι Λγός όπως και η ίδια, μας λέει

η 28χρονη Εμινέ Καλκάν, η οποία έχει 11 χρόνια υπηρε-
σία στις ΤΕΔ και το μόνο της παράπονο είναι ότι δεν δια-
θέτει όσο χρόνο θα ήθελε για το παιδί της. Η Λγός Εμινέ

αποφοίτησε το έτος 2003 από τη ΣΣΕ και μας είπε: «Μετά
την υπηρέτησή μου στην Άγκυρα, το Ντιγιάρμπακιρ και
τη Σεβάστεια, το έτος 2012 μετατέθηκα στο Τούντζελι.
Είμαι παντρεμένη, ο σύζυγός μου είναι Λγός της Στρκής
και έχουμε ένα κοριτσάκι 7 ετών. Απέναντι στη στολή
είχα πάντα ένα θαυμασμό και σεβασμό. Όταν έμαθα ότι
μπορώ ως γυναίκα να εκπαιδευτώ στη ΣΣΕ, ενθουσιά-
στηκα. Αμέσως έκανα αίτηση και πέτυχα. Είμαι στρατιω-
τικός αλλά ταυτόχρονα είμαι μητέρα και σύζυγος. Έχω
ένα κοριτσάκι 7 ετών αλλά μερικές φορές δεν αφιερώνω
πολύ χρόνο στο παιδί μου. Τη ζωή μας τη ζούμε σύμ-
φωνα με το επάγγελμά μας. Και η κόρη μας αυτή τη ζωή
μοιράζετε μαζί μας. Τα καθήκοντά μου είναι να παρέχω

ανεφοδιασμό. Ένα πρόβλημα που
μπορεί να προκύψει στον ανεφοδια-
σμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα
επηρεάσει άμεσα τη δράση μας και
γι’ αυτό προσπαθούμε να εκπληρώ-
σουμε την αποστολή μας με ακρί-
βεια». 

Πέτυχε στο ODTÜ (Τεχνικό Πανεπ.
Μ. Ανατολή) αλλά δεν παράτησε τη
ΣΣΕ

Η 26χρονη Υπλγός Τουγμπά Όκσι-
ουζ, η οποία αποφοίτησε το 2010
από τη ΣΣΕ, μας είπε: «Για ένα χρόνο
εκπαιδεύτηκα στο σχολείο του Σώ-

ματος, στη Σμύρνη. Στη συνέχεια στον τόπο που εκπαι-
δεύτηκα, παρέμεινα για δύο χρόνια ως Διμοιρίτης. Την
περασμένη χρονιά πήρα μετάθεση για το Τούντζελι,
αλλά λόγω του ότι γέννησα ένα κοριτσάκι, είχα πάρει
άδεια κυήσεως- μητρότητας. Γι’ αυτό το λόγο ήρθα λίγο
αργότερα. Για περίπου ένα χρόνο είμαι Δντής γραφείου
στην Κεντρική Δκση. Στην απόφασή μου να γίνω στρα-
τιωτικός, μου επηρέασε πολύ η οικογένειά μου. Στην οι-
κογένειά μου δεν υπάρχουν ρίζες στρατιωτικές αλλά ο

πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πολύ
ενθουσιασμένοι με τη στολή. Με το που
έμαθα ότι παίρνουν στη ΣΣΕ και γυναίκες,
χωρίς δισταγμό έκανα αίτηση και πέτυχα
στη σχολή. Κατά την εκπαίδευση προσαρ-
μογής, έμαθα ότι πέτυχα και στο Τεχνικό Πα-
νεπιστήμιο Μέση Ανατολή. Οι φίλοι μου και
η οικογένειά μου νόμισαν ότι θα γυρίσω
πίσω. Όμως εγώ αυτό αγαπούσα, το ήθελα
και συνέχισα. Ακόμα είμαι περήφανη γι’ αυτό
το επάγγελμα».

Και ο σύζυγός της είναι περήφανος
Ο Λγός Τζιχάν Κενάρ, που είναι σύζυγος

της Υπαξκού-Λοχία Νιχάλ Κενάρ, μας
έδωσε τα εξής στοιχεία, σχετικά με την οι-
κογενειακή τους ζωή: «Εμείς προσπαθούμε
να αφήσουμε τη δουλειά μας εδώ (στο

στρατόπεδο). Με το που ερχόμαστε στο σπίτι, ενδιαφε-
ρόμαστε περισσότερο για το παιδί μας. Προσπαθούμε να
συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες. Προσπαθώ
να περάσω τον περισσότερο χρόνο με το παιδί μου και
τη σύζυγό μου. Με τη σύζυγό μου γνωριζόμασταν πριν
από το Στρατό. Ήθελε να γίνει στρατιωτικός, θα έπαιρ-
ναν πέντε γυναίκες υπαξκούς και μου είπε ότι θα συμμε-
τάσχει στις εξετάσεις. Δεν πίστευα ότι θα πετύχει, όμως
πέτυχε και συνεχίζουμε μαζί το επάγγελμά μας».

Ο Λγός Φατίχ Καλκάν, σύζυγος της Λγού Εμινέ Καλκάν,
είπε: «Ως Αξκός της Στρκής, είμαι περήφανος για όλο το
προσωπικό της 4ης ΤΑΞΚΔ και για τη σύζυγό μου. Δεν
ζούμε με πάρα πολλές δυσκολίες. Μετά το ωράριο ερ-
γασίας, δίνουμε έμφαση στην οικογενειακή ζωή. Όταν η
σύζυγός μου είναι υπηρεσία, προσέχω την κόρη μου και
μαζί της περνάω το χρόνο μου. Το χρόνο που μένει εκτός
υπηρεσίας, προσπαθώ να τον περάσω με την οικογένειά
μου. Μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκο-
λίες».

Τουρκία: Η φύλαξη των βουνών του Τούντζελι, 

έχει ανατεθεί στις γυναίκες Αξκούς
Δημοσίευμα της εφημερίδος  «Γενί Σαφάκ» της 2 Ιουν 2014  

Μετάφραση - Απόδοση στα Ελληνικά
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Άνχης ε.α.

«Είμαστε στρατιωτικοί αλλά ταυτό-

χρονα είμαστε μητέρες και σύζυγοι»

Λγός (ΕΜ) 

Εμινέ Καλκάν 28 ετών

Υπλγός (ΔΒ) 

Οζγκέ Ερντογάν 26 ετών
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Θέματα

Με ιδιαίτερη χαρά έχω την τιμή να απευθυνθώ σήμερα
προς τους συμμαθητές μου, που πρίν από πενήντα

χρόνια εξήλθαμε από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα
της ΣΣΕ, αναπολώντας τις ωραίες στιγμές του πέρατος
της εκπαιδεύσεως μας και την είσοδο μας έκτοτε στο
στίβο του στρατεύματος ως ηγήτορες μικρών κλιμακίων.

Στο διάβασμα όλων αυτών των χρόνων μέχρι σήμερα
πολλοί συμμαθητές μας, 32 τον αριθμό (2 περισσότεροι
από ότι αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκδήλωση
προ τριετίας), καθώς επίσης 12 γυναίκες συναδέλφων –
συμμαθητών και η πλειονότητα των καθηγητών και εκ-
παιδευτών μας στη σχολή, δεν βρίσκονται σήμερα στη
ζωή και ο νους όλων μας στρέφεται στη μνήμη αυτών
αποτίοντας τη δέουσα τιμή και παρακαλώντας τον Ύψιστο
να αναπαύει τις ψυχές τους με εκείνων των δικαίων και
Αγίων.

Η παρουσία μας εδώ σήμερα δεν προέρχεται μόνο
από το νόστο που μας ξαναφέρει στον ιερό αυτό χώρο
για μας, αλλά και από μία εσωτερική παρόρμηση να επι-
κοινωνήσουμε με τις ρίζες τροφοδοσίας του λαμπρού
δένδρου γαλούχησης γενεών συναδέλφων, ανανεώνοντας,
ενδυναμώνοντας
και συσφίγγοντας
τους παλαιούς
αλλά πάντα ισχυ-
ρούς δεσμούς, που
μένουν αναλλοί-
ωτοι στο διάβα του χρό-
νου.  

Σ’ αυτό τον ιερό χώρο
της ΣΣΕ, πέρα από τη γε-
νική παιδεία που σκοπός
της είναι η καλλιέργεια
και πραγμάτωση της
ανωτέρας φύσης του ανθρώπου, μάθαμε πώς να καλ-
λιεργούμε τις στρατιωτικές αρετές, τα εθνικά ιδεώδη και
τις ανώτατες ηθικές αξίες, στα οποία πρέπει να πιστεύει
ο Έλληνας Αξιωματικός, προκειμένου με την κατάλληλη
στρατιωτική και ακαδημαική παιδεία να εκπληρώσει το
λειτούργημα του και την άκρως υψηλή αποστολή του
κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Μάθαμε εδώ και δια-
πιστώσαμε στην πράξη ότι για τον ηγήτορα οποιουδήποτε
κλιμακίου σκοπός δεν είναι το διοικείν αλλά το υπηρετείν.
Η διοίκηση επιβάλλει υποταγή, ενώ εμπνέει εμπιστοσύνη
και οδηγεί σε υπακοή και όχι υποταγή. Ο ηγήτορας είναι
έννοια υπερκειμένη της τοιαυτης του Διοικητού, επομένως
και η ηγεσία είναι ευρύτερα έννοια εκείνης της διοικήσεως.
Ένας καλός ηγήτορας και καλός διοικητής δίνει ζωή και
θάρρος στις ψυχές των υφισταμένων του, ο δε άριστος
τρόπος διοικήσεως είναι εκείνος δια του παραδείγματος.
Η έννοια της λέξεως εξουσία δεν είναι κάτι «εκτός ουσίας»,
που λένε και γράφουν στα συνθήματα τους οι αντιεξου-
σιαστές, αλλά η λέξη προέρχεται από το ρήμα έξειμι (το
οποίο συναντάτε ως απρόσωπο έξεστι) και ειδικότερα
από την μετοχή του (έξων- εξούσα-εξόν) και σημαίνει
παροχή δικαιώματος. Δηλαδή, στρατιωτική εξουσία είναι
το δικαίωμα που παρέχεται στο στρατιωτικό διοικητή,
σύμφωνα με τον βαθμό και τη θέση του, προκειμένου να
εκδίδει διαταγές και να θέτει σε εφαρμογή όλες τις ανα-
γκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο άσκων οποιαδήποτε εξουσία (πολιτικής – στρατιωτικής)
πρέπει να αισθάνεται μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για
την διακριτική αυτή δικαιοδοσία και πρέπει να τηρεί αυτήν
σε υψηλό βαθμό ακτινοβολίας και επιβολής. Στις ένοπλες
δυνάμεις ηγήτορας και διοικητής συναντώνται στο ίδιο
πρόσωπο, η δε ευθύνη που βαρύνει τον διοικητή είναι
εκείνη έναντι της εκπλήρωσης της αποστολής του και
εκείνη έναντι των υφισταμένων του.

Για τον Έλληνα Αξιωματικό υπάρχει σήμερα στη ζωή
και ένας ακόμη βαθύτερος σκοπός πέραν από την εκπλή-
ρωση της αποστολής του και την μέριμνα των υφισταμένων
του. Είναι η καταξίωση και η ηθική  δικαίωση του λει-
τουργήματος του μέσα σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται
και μεταβάλλεται συνεχώς, σε έναν κόσμο παρακμής
όπου βασιλεύουν τα έργα βίας, η αγωνία, η ανασφάλεια,
η αβεβαιότητα, η αφιλαδελφία, η ακοινωνησία, η μόνωση,
η κατάθλιψη, τα ναρκωτικά, τι πνεύμα της ηθικής απο-

σύνθεσης, η χρεοκοπία των ιδεολογιών και πολλά άλλα.
Παρ όλα αυτά, όμως, υπάρχουν ακόμη και σήμερα ηθικές
αξίες, τις οποίες τιμούν και υλοποιούν υπεύθυνοι, απλοί,
αγνοί, έντιμοι και ειλικρινείς Έλληνες κάτω από αυτά τα
δεδομένα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι για το Ανώτατο Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα  της ΣΣΕ, που διαπλάθει τους χαρακτήρες
των νέων Ελλήνων Αξιωματικών και τους εκπαιδεύει δε-
όντως, η κύρια αποστολή του σήμερα βρίσκεται πάνω
στις στενές και απόκρημνες χιονοσκεπείς κορυφές και όχι
στις λιπαρές και εμποτισμένες με σήψη εκτεταμένες πε-
διάδες. Και τούτο διότι το ήθος και η ζωή του Έλληνα
Αξιωματικού πρέπει να αποτελούν, και πράγματι αποτελούν,
ζωντανό παράδειγμα φρονηματισμού και αντικείμενο μέ-
γιστου θαυμασμού, τόσο για τους νέους που καλείται να
εκπαιδεύσει και να τους οδηγήσει στη δόξα αν χρειαστεί,
όσο και για την Ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Η μεγάλη οικονομική κρίση, που έπληξε την χώρα μας
τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει
πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους στην ανεργία,
χιλιάδες νέους στην ξενιτειά για εύρεση καλύτερης τύχης,
καθώς επίσης και χιλιάδες συνάνθρωποι μας έφθασαν

στην απογοήτευση, την απελπι-
σία, την κατάθλιψη, ακόμη δε
και στην αυτοκτονία. Υπάρχει
πράγματι σοβαρότατο οικονομικό
πρόβλημα, για τους περισσότε-
ρους δε το πρόβλημα είναι πολύ
μεγάλο, ενώ για ορισμένους

(τους ολίγους) αυτό είναι μι-
κρότερο. Όλοι μας διερωτώ-
μεθα για ποιο λόγο αυτός ο
τόσο δραστήριος και χαρι-
σματικός λαός μας βρέθηκε

σ αυτήν την δύσκολη κατάσταση;
Αλήθεια, δεν έχει προηγηθεί εδώ και χρόνια η πνευματική,
ηθική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση; Δεν είχε εξαπλωθεί
σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας
της Ελληνικής κοινωνίας η ανηθικότητα, η αδικία, η ανα-
ξιοκρατία, η διαφθορά, η διαπλοκή, η σήψη και η απαξίωση
των ηθικών ιδεωδών. Αυτών που κράτησαν ακτινοβολούσα
την πατρίδα μας πάνω από 4000 χρόνια; Με την φορο-
διαφυγή, φοροκλοπή, την απάτη, την κομπίνα, την μίζα,
την ρεμούλα και την αρπαχτή, «σύγχρονες λέξεις», που
ορισμένοι τις θεωρούσαν ως συνώνυμο της μαγκιάς, αλ-
λοιώθηκε ο χαρακτήρας και η νοοτροπία των συνανθρώπων
μας και οτιδήποτε ηθικό, υγιές εθνικό και χριστιανικό χα-
ρακτηρίζονταν και λοιδορούνταν ως αναχρονιστικό. Ο
εύκολος και χωρίς φραγμούς υπερδανεισμός διέλυσε
τον παραγωγικό ιστό
της χώρας και την οδή-
γησε σε μέγιστη υπερ-
χρέωση. Ξοδεύοντας
χρήματα που δεν υπήρ-
χαν για πράγματα πέρα
των δυνατοτήτων μας.
Γενικά είχε αλλάξει η νοο-
τροπία των πολιτών. Διεκδί-
κηση λιγότερων ωρών ερ-
γασίας και ολοένα και μεγα-
λύτερων απολαβών για να
φτάσουμε τα Ευρωπαϊκά επί-
πεδα με δανεικά και αγύριστα,
τη στιγμή που δεν παράγονταν αντίστοιχο εθνικό προϊόν,
παράνομες απολαβές και επιδοτήσεις με διάφορα πονηρά
τερτίπια, μεγάλη άνθηση χιλιάδων off-shore (εξωχώριων)
εταιρειών, μαϊμού συντάξεις, παράνομα επιδόματα δια-
φόρων αναπηριών και άλλα πολλά των οποίων «ουκ έστι
αριθμός».

Την αρετή των ολίγων είχε κατανικήσει η δύναμη των
πολλών, και μετά απ όλα αυτά φτάσαμε στην κατάσταση
την σήμερον, όπου: η μεγάλη ανεργία και η ύφεση κατα-
τρώει τις ψυχές των ανέργων. Η νεολαία μας ξενιτεύεται,
η ελληνική κοινωνία γηράσκει και η υπογεννητικότητα
βρίσκεται στο υψηλότερο από της συστάσεως του Ελλη-
νικού κράτους μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.
Χιλιάδες συνάνθρωποι μας ζουν κάτω από το όριο της
φτώχιας. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε πόσο οδυνηρό

είναι για έναν πατέρα και ιδιαίτερα για μια μάνα να μη
μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, ή να αφήσουν τα
παιδιά τους διάφορα ιδρύματα επειδή είναι και οι δυο
άνεργοι.

Όταν όμως ο καθένας μας βρεθεί ξαφνικά μπροστά
στη δική του σκληρή πραγματικότητα, τότε πανικοβάλλεται,
οργίζεται, καταρρέει και ψάχνει να βρει τι και ποιοι του
φταίνε; και φυσικά μας φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από
εμάς τους ίδιους. Μήπως λοιπόν από εμάς τους ίδιους
εξαρτάται η λύση του προβλήματος που μαστίζει την
κοινωνία μας: όλοι οι γονείς, δάσκαλοι κάθε βαθμίδας, οι
κληρικοί, οι ηγέτες πάσης υφής, όλοι οι μεγαλύτεροι
(παππούδες, γιαγιάδες κλπ.) πρέπει να αποτελέσουμε
υγιή πρότυπα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και γενικά
τους νέους, με την ηθική κατά βάση χριστιανική μα ζωή,
διδάσκοντας τους κατ αυτόν τον τρόπο πως πρέπει να
πορευθούν στη ζωή τους. Με την έντιμη, ηθική και δίκαιη
ζωή μας, το καλό παράδειγμα μας, τη μυστική προσευχή
μας, ακόμη δε και τη σιωπή μας να τους δώσομε έμπνευση,
δύναμη, καρτερία, ελπίδα, αισιοδοξία για το μέλλον, και
ότι αυτό που μας έτυχε θα περάσει, όπως πέρασαν τόσα
και τόσα άλλα και μάλιστα ακόμη πιο οδυνηρότερα για
την πατρίδα μας κατά την ιστορική της διαδρομή. Το
οφείλουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και γενικά
στη νέα γενιά! Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε και
να αγωνιστούμε πρώτοι εμείς, διότι αυτοί δεν φταίνε για
τη σημερινή μας κατάντια. Να τους δείξουμε και να κατα-
λάβουν ότι ακόμη και σήμερα η χειμαζομένη πατρίδα
μας, παρά τις οποίεσδοίποτε στενοχώριες μας και την
απογοήτευση δεν πρέπει να αφήσουμε να μας κυριέψει
η απόγνωση, η απελπισία και η κατάθλιψη.

Η πρόκληση για το σύγχρονο άνθρωπο είναι να μπορεί
να επιβιώσει και να συντηρηθεί από την αγωνία, τον
κίνδυνο, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια αντί να πε-
θάνει εξ αιτίας τους. Στις ιστορικές διαδικασίες, όπου
αδιάκοπα τα μέσα μεταβάλλονται σε σκοπούς και οι
σκοποί σε μέσα, η εφησυχασμένη συνείδηση είναι πηγή
ασυνειδησίας και η ένοχη συνείδηση είναι πηγή της δια-
φθοράς. Πρέπει να υποταγούν και η μία και η άλλη σε μια
συνείδηση υπευθυνότητας.

Ο 20ς αιώνας, που ζήσαμε, ήταν αγώνας των μεγάλων
αντιθέσεων, ήτοι πρωτόγνωροι καταστροφικοί πόλεμοι,
σκληρές μαζικές εκτελέσεις, αλλά και μεγάλη τεχνολογική
πρόοδος σε όλους τους τομείς, τελειοποίηση οπλικών
συστημάτων, σημαντικότερα βήματα εξερεύνησης του
διαστήματος, καθώς και πολλά άλλα που δεν είναι
δυνατόν να αναφερθούν σε μια σύντομη ομιλία. Στον 21ο

αιώνα, τη δεύτερη δεκαετία του οποίου διανύουμε με
μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, αν η διεθνής κοινότητα

θέλει οι ελπίδες των απλών
ανθρώπων να μη σβήσουν
μέσα στις έντονες διαμάχες
και στο χάος που απλώνεται
μπροστά μας, πρέπει να εν-
στερνιστεί την ανάγκη οικο-

δόμησης ενός πολιτισμού
σύγκλισης, συνεργασίας
και αλληλεγγύης, δηλαδή
μετάβαση σε μια οικου-
μενική αρμονική κοινωνία
και όχι σε μια παγκοσμιο-

ποίηση όπου βασιλεύει ο
άκρατος ανταγωνισμός και η καταπάτηση των αδύνατων.
Σε μια τέτοια αρμονική κοινωνία τη βάση μπορεί να απο-
τελέσει ο Έλληνο-χριστιανικός πολιτισμός, όπως συνέβη
και με τον οικουμενικό Ελληνισμό της Αλεξανδρινής πε-
ριόδου και των Ελληνιστικών χρόνων, διότι «όσο πιο
βαθιά κοιτάξει κανείς στο παρελθόν τόσο μακριά στο
μέλλον μπορεί να δει.

Η ιστορία, όμως, όπως και ο χώρος είναι τρισδιάστατη,
έχει δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον. Περιφρονώντας
το παρελθόν και αγνοώντας το μέλλον γκρεμίζουμε όλο
το οικοδόμημα που λέγεται ανθρώπινος πολιτισμός και
γινόμαστε αγέλη ζώων, τα οποία ούτε συνείδηση της
ιστορίας έχουν, αλλά ούτε αντίληψη για το μέλλον.
Εθνική συνείδηση για μας του Έλληνες σημαίνει ιστορική
συνείδηση, που είναι συνείδηση της αδιάπτωτης συνέχειας

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤ/ΓΟΥ Ε.Α ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΚΤΗ Α’.Σ.Σ, ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΞΕΩΣ 1963, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 50 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 1963 ΑΠΟ ΤΗΝ Σ.ΣΕ

Το να γεννηθεί κανείς σε αυτή την

ζωή είναι ευλογία. Το να γεννηθεί,

όμως, σ αυτό το χώρο τον Ελληνικό

είναι διπλή ευλογία αλλά και διπλό

χρέος. Δεν πρέπει να πάψουμε να

πιστεύουμε στις ρίζες μας.

“
“

Η πρόκληση για το σύγχρονο

άνθρωπο είναι να μπορεί να επι-

βιώσει και να συντηρηθεί από την

αγωνία, τον κίνδυνο, την αβε-

βαιότητα και την ανασφάλεια

αντί να πεθάνει εξ αιτίας τους

“

“
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της Ελληνικής ζωής. Έχει αποδειχθεί ότι λαοί που ξεχνούν
την ιστορία και την παράδοσή τους σβήνουν από το
χάρτη της γης. Η προσπάθεια αποδόμησης της λαμπρής
ιστορίας του έθνους μας, και των Ελληνοχριστιανικών
μας παραδόσεων από ορισμένους και μάλιστα Έλληνες,
με δήθεν «συνωστισμούς», «εθνικούς μύθους», με κα-
τάργηση στα σχολεία των θρησκευτικών και της αρχαίας
Ελληνικής γλώσσας και άλλες ακρότητες και ανακρίβειες,
αποτελεί μεγάλη κατάντια, διασυρμό, ανοσιούργημα και
περιφρόνηση της δόξας των αρετών και ιδανικών των
προγόνων μας. Η ιστορία είναι ο κόσμος της ελευθερίας
και του πνεύματος. Οι πολεμικές αρετές και οι αρετές
τους πνεύματος, με κύρια στοιχεία την ανδρεία και τη
γνώση, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την Ελληνική γη
και έφταναν στο ύψιστο σημείο τους που ήταν ο έρωτας
για την ελευθερία, ήτοι ελευθερία τόσο στον γύρω μας
κόσμο (τον εξωτερικό) όσο και στον εσωτερικό μας
κόσμο. Από την ιστορία μας διαπιστώνουμε ότι απλοί και
γνήσιοι Έλληνες έθεταν πάνω απ όλα τον άνθρωπο που
βλέπει ψηλά, τον άνθρωπο που έχει μνήμη και δημιουργεί
μύθους και ιστορίες, τον άνθρωπο που έχει νόηση και
δημιουργεί ιδέες, τον άνθρωπο που έχει θέληση και δη-
μιουργεί έργα.

Το να γεννηθεί κανείς σε αυτή την ζωή είναι ευλογία.
Το να γεννηθεί, όμως, σ αυτό το χώρο τον Ελληνικό είναι
διπλή ευλογία αλλά και διπλό χρέος. Δεν πρέπει να πά-
ψουμε να πιστεύουμε στις ρίζες μας. Η Ελλάδα ως οι-
κουμενική ιδέα θέτει σε μας τους Έλληνες πρωτίστως
υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Ως γνήσιοι Έλληνες
λόγοι εθνικοί, άνθρωποι και θείοι επιβάλλουν να μην επι-
στρέψουμε να διαγραφεί από την γλώσσα μας η λέξη
«χρέος», με την ηθική του όρου έννοια, όλων εμάς που
είμαστε κληρονόμοι και συνεχιστές των Ελληνικών πολι-
τιστικών αξιών και ιδανικών, που μας κληρονόμησαν οι
πρόγονοι μας. Διότι μόνο έτσι θα στέκει Ελλάδα επάνω
στο βαθμό που της αξίζει, που οι πρόγονοι μας τη
σμίλευσαν με αδάμαστη ψυχή, αίμα και ιδρώτα, για να
συνεχιστεί άσβεστη η ακτινοβολία της σε κάθε ωραίο και
υψηλό, τόσο Πανελλήνια, όσο Πανευρωπαϊκά και Παγκό-
σμια.

Ο χρόνος, μεγάλος σιωπηλός και υπομονετικός διδάχος,
ολοένα θα μας διδάξει πως πιο πάνω από τα καθημερινά,
πιο πέρα από τα λιγότερο σημαντικά, πρέπει να προ-
σβλέπουμε προς τα μόνιμα υψηλά και τα κοινώς αποδεκτά,
σε εκείνα που δεν μας χωρίζουν, σε εκείνα που πάντοτε
μας ενώνουν. Έτσι λοιπόν, στο μόνιμο αυτό χώρο της
κοινής μας ομολογίας, εκεί που οικοδομούμε όλοι μαζί
τον κοινό μας ναό και επιτελούμε την κοινή μας αποστολή
ως άνθρωποι και γνήσιοι Έλληνες, μέσα σε πνεύμα
άριστης συνεργασίας, αλληλεγγύης, προσφοράς, αληθινής
αγάπης και ομόνοιας, μπορούμε να βοηθάμε την χώρας
μας να προοδεύει συνεχώς, αρκεί ο καθένας μας και όλοι
μαζί να συνεισφέρουμε αγόγγυστα αυτά που αρμόζει και
πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της ισονομίας, της αναλο-
γικότητας και της δικαιοσύνης.

Ας ελπίσουμε ότι, σύντομα, με την βοήθεια του θεού
και τη φιλότιμη προσπάθεια και τη συμβολή όλων ανε-
ξαρτήτως των Ελλήνων, θα λάμψει το πολύτιμο «φως
στο τούνελ», με κύριο μέλημα να ανασάνουν τα θύματα
της οικονομικής κρίσης, να καταπολεμηθεί η μάστιγα της
ανεργίας, που ταλανίζει τη χώρα μας, και να σταματήσει
η αιμορραγική φυγή των νέων μας στην ξενιτιά, αποφεύ-
γοντας έτσι την ερήμωση της χώρας μας από νέους,
άξιους και ικανούς ανθρώπους.

Ευοίωνες προοπτικές για αυτά διαφαίνονται στον ορί-
ζοντα. Ευχόμεθα ολόψυχα ταχεία ευόδωση αυτών των
προσδοκιών.!

Για την σημερινή μας εκδήλωση πολλά συγχαρητήρια
ανήκουν στον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου της Τάξεως μας για την άρτια
οργάνωση αυτής. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει
στον Στρατηγό Διοικητή της ΣΣΕ και το προσωπικό αυτής,
που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης
αυτής.

Τελειώνοντας σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική
καλοσύνη και την υπομονή που είχατε να με ακούσετε
και σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, μακροημέρευση, ευτυχία,
καθώς και κάθε πραγμάτωση των ευγενών στόχων και
επιδιώξεων, τόσο σε σας όλους προσωπικά, όσο και στις
οικογένειες σας. Το ίδιο εύχομαι ολόψυχα και στους
απόντες συμμαθητές μας και στις οικογένειες αυτών.
Επίσης να ευχηθούμε γρήγορα η πατρίδα μας να ξεπεράσει
τις δύσκολες καταστάσεις που διέρχεται και να βγει νικη-
φόρα και αλώβητη από αυτές.

Τ
α δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη,
με τους βομβαρδισμούς  των Ισραηλινών στην λωρίδα
της Γάζας και την συνεχή εκτόξευση ρουκετών από την

Παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς από την Γάζα στο κεντρικό Ισ-
ραήλ δεν ήταν τυχαία και ξαφνικά. Ήταν η προδιαγεγραμμένη
πορεία μιας σειράς γεγονότων, που δεν άφηναν την παραμικρή
αμφιβολία για το τι επρόκειτο να συμβεί. Ας τα πάρουμε από
την αρχή: 

H απαγωγή στις 12 Ιουνίου και η δολοφονία των τριών Ισ-
ραηλινών εφήβων μετά από δύο εβδομάδες, από ανεγκέφαλους
φανατικούς Παλαιστινίους  ήταν η αρχή. Από την πρώτη
στιγμή το Ισραήλ κατηγόρη-
σε την οργάνωση της Χαμάς
(για την Δύση είναι τρομο-
κρατική οργάνωση), που
ελέγχει απόλυτα την λωρίδα
της Γάζας, έχει σχηματίσει
δική της κυβέρνηση, με πρω-
θυπουργό τον Ισμαήλ Χανί-
για, έχει δε ακόμη συνδέ-
σμους και οπαδούς σε ολό-
κληρη την Δυτική Όχθη, που
ελέγχεται όμως και διοικείται
από την Φατάχ και τον πρό-
εδρο της Παλαιστινιακής Αρ-
χής τον Μαχμούτ Αμπάς. Από
την πρώτη ημέρα της απα-
γωγής η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε κατηγορήσει την οργάνωση
της Χαμάς, την τρομοκρατική αυτή οργάνωση, όπως την απο-
καλεί, ως υπεύθυνη και δράστη της απαγωγής των τριών Ισ-
ραηλινών εφήβων και ότι θα πληρώσει πολύ ακριβά, για αυτή
την πράξη.

Μετά την ανεύρεση των τριών σωμάτων των άτυχων
νεαρών Ισραηλινών στην Δυτική Όχθη, κοντά στην πόλη της
Χεβρώνας, έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση  του  Ισραηλινού
στρατού, είχαμε συνέχεια με μια ακόμη φρικτή πράξη από την
άλλη πλευρά των φανατικών ανεγκέφαλων. Λειτουργώντας
σαν αγέλη άγριων ζώων, μια ομάδα  Ισραηλινών εφήβων,
μερικοί εξ αυτών ανήλικοι, καθόσον συνελήφθηκαν 6-7 ως
ύποπτοι για το συμβάν και ανακρίνονται, από την περιοχή της
Ιερουσαλήμ, απήγαγαν και αφού βασάνισαν σκότωσαν με
φρικτό τρόπο ένα νεαρό Παλαιστίνιο, καίγοντάς τον ζωντανό.
Και μιλάμε για παιδιά 14-16 ετών, από άλλη περιοχή, μακριά
από την Χεβρώνα που έγινε το πρώτο περιστατικό,  τα οποία
ποτισμένα με μίσος και αδιαλλαξία πήραν τον νόμο στα χέρια
τους, εφαρμόζοντας το φρικτό «οφθαλμόν αντί οφθαλμού
και οδόντα αντί οδόντος». Έτσι σε κανέναν δεν απέμεινε
καμιά αμφιβολία ότι το καμπανάκι του τρόμου είχε ηχήσει
ξανά στην πολύπαθη περιοχή και όλοι ανέμεναν τις εξελίξεις,
παρά τις εκκλήσεις για μετριοπάθεια και αυτοσυγκράτηση
από όλες τις πλευρές. 

Η Χαμάς από την άλλη, συνέχισε την προσφιλή προβοκα-
τόρικη και προκλητική τακτική της, δηλαδή της ρίψης
ρουκετών σε κατοικημένους τόπους στο κεντρικό Ισραήλ,
αύξησε αμέσως τον ρυθμό και τον όγκο των ρουκετών της ,
με αποτέλεσμα το  Ισραήλ να αρχίσει αεροπορικούς  βομ-
βαρδισμούς στην λωρίδα της Γάζας ως αντίποινα , κινητο-
ποιώντας επιπλέον τις Ένοπλες Δυνάμεις του, με σκοπό την
πολύ πιθανή έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων και την εισβολή
των στην Γάζα, την τρίτη σε έξη χρόνια, αν συμβεί και δύο
μόλις χρόνια από την  επιχείρηση «Pillar of Defense» ( 2012)
των Ισραηλινών κατά της Γάζας. Οι προσπάθειες για ειρήνευση
από διεθνείς παράγοντες, απέτυχαν και η κλιμάκωση συνεχώς
διευρύνεται, με αποτέλεσμα όλοι να εκτιμούν ότι τα χειρότερα
έπονται. 

Σύμφωνα με πληροφορίες,  για την επίτευξη κατάπαυσης
του πυρός,  η  Χαμάς απαιτεί την απελευθέρωση των συλλη-
φθέντων Παλαιστινίων, που είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τη
συμφωνία Σαλίτ (ήταν ο Ισραηλινός στρατιώτης που είχε
απαχθεί από την Χαμάς πριν δύο περίπου χρόνια και οι
Ισραηλινοί απελευθέρωσαν εκατοντάδες Παλαιστινίους) και
συνελήφθησαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για
τον εντοπισμό των δολοφόνων των τριών Ισραηλινών εφήβων.
Πηγή της Χαμάς υποστήριξε ότι η σύλληψή τους έγινε “χωρίς
κανένα λόγο”, σαν μέρος της προσπάθειας πάταξης της ορ-
γάνωσης και των υποδομών της στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια,
με στόχο τη διάσωση των τριών νεαρών, οι σοροί των οποίων
ανακαλύφθηκαν τελικά στις 30 Ιουνίου, και την πρόληψη
νέων επιθέσεων. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον 56 από τους
1.027 Παλαιστινίους, που είχαν αφεθεί ελεύθεροι με αντάλ-

λαγμα την απελευθέρωση του Γκιλάντ Σαλίτ συνελήφθησαν
στην τελευταία επιχείρηση, των IDF(Israel Defense Forces).

Έτσι η κατάσταση που διαμορφώνεται μέχρι τώρα είναι θα
λέγαμε ένας ρουκετοπόλεμος, με ρουκέτες εδάφους-εδάφους
από Παλαιστινιακής  πλευράς και βόμβες αέρος- εδάφους
από Ισραηλινής  πλευράς. Οι στόχοι των Ισραηλινών στην
Γάζα, όπως ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί,  είναι και θα είναι πάντα
οι πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς,  που όμως
πάντα έχουν παράπλευρες απώλειες μεταξύ των αμάχων,
της δε Οργάνωσης Χαμάς δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος,
παρά μόνο οτιδήποτε μπορεί να κτυπηθεί εντός των κατοι-
κημένων περιοχών στο κεντρικό Ισραήλ (άνθρωποι, κτίρια,
υποδομές). Έτσι έχουμε μέχρι τώρα δεκάδες νεκρούς από
πλευράς Παλαιστινίων στην Γάζα, μεταξύ αυτών και ενός
ηγετικού στελέχους της Χαμάς, μαζί με ολόκληρη την
οικογένειά του, πολλοί περισσότεροι τραυματίες και κατα-
στροφές κτιρίων και λοιπών υποδομών. Από πλευράς Ισραήλ
οι περιοχές που επλήγησαν από τις ρουκέτες (τύπου Grad,
M75, M302 κινεζικής κατασκευής προερχόμενες από Ιράν
κλπ) είναι σχεδόν όλο το κεντρικό Ισραήλ, όπως οι πόλεις και
οικισμοί  Γκεντέρα,  Μπερσέβα,  Άσκελον, Ασντότ, το Οφακίμ

Νετιβοτ, το Εσκόλ κλπ. Εί-
ναι δε χαρακτηριστικό ότι
οι σειρήνες ήχησαν αυτή
την φορά και στο Τελ
Αβίβ, που απέχει 100 ΚΜ
περίπου από την Γάζα, με
ζημίες στις περιοχές που
επλήγησαν , σε κτίρια και
με μερικές δεκάδες τραυ-
ματίες. 

Τα αποτελέσματα βέ-
βαια σε ότι αφορά το Ισ-
ραήλ δεν είναι τόσο οδυ-
νηρά, όσο στην Γάζα,
αφενός λόγω της αναπο-
τελεσματικότητας  και μη

ακρίβειας των ρουκετών, που βάλλονται στην τύχη κατά κα-
τοικημένων περιοχών και «όποιον πάρει ο Χάρος», σε αντίθεση
με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, όπου η στόχευση
είναι απόλυτη και βέβαια θερίζει ο Χάρος, αφετέρου δε στην
εκπληκτική αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας
από ρουκέτες που διαθέτουν οι Ισραηλινοί, το περίφημο και
εξελιγμένο IRON DOME, το οποίο έχουν δημιουργήσει, εξελίξει
και διαθέτουν μόνο οι Ισραηλινοί,  που έχει την δυνατότητα
να αναχαιτίζει μικρά και ευέλικτα πυραυλικά συστήματα,
όπως ρουκέτες και μικρούς πυραύλους, σε χαμηλό ύψος.
Έτσι όπως αναφέρεται,  αναχαιτίσθηκαν με απόλυτη επιτυχία
ρουκέτες πάνω από τον ουρανό  του Τελ Αβίβ. 

Η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο δραματική και η κατάσταση
ακόμη πιο επικίνδυνη και μη ελεγχόμενη. Οι IDF  κινητοποιούνται,
έφεδροι ανακαλούνται και επανδρώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις
του Ισραήλ, ενώ  στρατιωτικοί σχηματισμοί επιπέδου Ταξιαρχιών,
έχουν προωθηθεί περιμετρικά  της λωρίδας της Γάζας και
λαμβάνουν ήδη επιθετική διάταξη. Η Ισραηλινή πολιτική
ηγεσία φέρεται αποφασισμένη να δώσει ένα ισχυρό κτύπημα
στην τρομοκρατική (κατά το Ισραήλ, ΗΠΑ και Δύση) Οργάνωση
Χαμάς και να προστατεύσει τον λαό από τις τρομοκρατικές
επιθέσεις και τις καθημερινές ρίψεις ρουκετών σε κατοικημένους
τόπους, στο κεντρικό Ισραήλ. Ο Νετανιάχου εκτός από τις
ακραίες πολεμικές κραυγές που ακούγονται συνεχώς από το
κόμμα του και την κυβέρνησή του, που είναι συνεργασίας,
έχει να αντιμετωπίσει  και την δυσφορία της κοινής γνώμης,
ότι δεν είναι ικανός να  παρέξει  ασφάλεια στους πολίτες του
Ισραήλ.  Από Παλαιστινιακής πλευράς η κατάσταση είναι πιο
περίπλοκη. Από την μια η πλευρά του μετριοπαθούς προέδρου
Μαχμούτ Αμπάς  και της  κυβέρνησης της Φατάχ στην Δυτική
Όχθη, οι οποίοι  προσπάθησαν τελευταία και πέτυχαν να
σχηματίσουν ενιαία Παλαιστινιακή κυβέρνηση, σε συνεννόηση
και συνεργασία με την Χαμάς, για πρώτη φορά μετά τον
αδελφοκτόνο εμφύλιο πριν οκτώ χρόνια και την διαίρεση των
Παλαιστινίων σε δύο κυβερνήσεις – κράτη, ,παρακολουθεί
την κατάσταση και δεν μπορεί να αντιδράσει, να παρέμβει,  να
επηρεάσει την κατάσταση. Από την άλλη η πλευρά της Χαμάς,
του ηγέτη και πρωθυπουργού Ισμαήλ Χανίγια φέρεται και
είναι αποφασισμένη για όλα. Το μήνυμα που μεταδόθηκε από
την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, προς τους Ισραηλινούς
πολίτες  έλεγε επί λέξει: «Ο ηττημένος στρατός σας έχει
θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο. Οι ρουκέτες μας θα φτάσουν σε
σας εντός των επομένων ωρών», υποσχόμενοι  στο τέλος
έναν «τρομερό σεισμό» σε όλο το Ισραήλ. Έτσι αναμένουμε
την περαιτέρω κλιμάκωση  στην περιοχή, προς το παρόν δεν
υφίσταται  κάποια πρωτοβουλία διευθέτησης και αποκλιμάκωσης
και τα χειρότερα, δυστυχώς είναι μπροστά μας. Αναζητούνται
δικαιοσύνη, μετριοπάθεια, λογική, αυτοσυγκράτηση, επαφές,
συνομιλίες. Λέξεις άγνωστες στο λεξιλόγιο της Μέσης Ανατολής
και ειδικά στην πολύπαθη Παλαιστίνη. Ελπίζουμε ότι δεν
άνοιξαν  και δεν θα ανοίξουν τελικά οι Πύλες της Κόλασης. 
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Θέματα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
α. Κατά την ιστορική παράδοση, ο Βασιλιάς των Γαλα-

τών, Ολοφέρνης Βρέννος, κατέλαβε την Ρώμη (κατά τον
Πολύβιο το 397 π.Χ. και κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη,
το 390 π.Χ.) και εζήτησε από τους Ρωμαίους να του δώ-
σουν, ως λύτρα, ένα υπέρογκο ποσό (σε χρυσάφι και πο-
λύτιμους λίθους), για να αποχωρήσει από τη Ρώμη.

β. Κατά τη ζύγιση των λίτρων (χρυσάφι), οι Ρωμαίοι πα-
ραπονέθηκαν στον Βρέννον ότι η ποσότητα του χρυσού
ήταν μεγάλη και τότε ο Βρέννος έριξε το ξίφος του στο
ένα τάσι της ζυγαριάς, αξιώνοντας ακόμη μεγαλύτερη
ποσότητα χρυσού και αναφώνησε το περίφημο: «Vae Vic-
tis» - «Ουαί τοις ηττημένοις» που ισχύει διαχρονικά, από
τότε μέχρι και των ημερών μας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
α. Έχουν παρέλθει από τότε πολλοί αιώνες και έχουν

καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία οι αυθαιρεσίες, οι
διαρπαγές πλούτου, εδαφών και το χειρότερον μεγάλες
αδικίες και συγερά εγκλήματα σε λαούς, που οι (εκάστο-
τε) «ΝΙΚΗΤΕΣ» υπέταξαν με πολέμους ή βιαίως χωρίς αν-
τίσταση, όταν ο συσχετισμός των δυνάμεων (προσωπι-
κού και πολεμικών και οικονομικών μέσων) ήταν υπέρτε-
ρος των ισχυρών, έναντι των αδυνάμων (ηττημένων).

3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 2Οον ΑΙΩΝΑ
α. Στο δάσος του «Κατίν» (Πολωνία) - (=Πεδιάδα)
Είναι γνωστά από την παγκόσμιο ιστορία, ότι βάσει «μυ-

στικού πρωτοκόλλου», που υπέγραψαν οι υπουργοί Εξω-
τερικών της Γερμανίας Φον Ρίμπεντροπ και της Ε.Σ.Σ.Δ.
(Ρωσίας) Μολότπως και ήταν συνημμένο στο «Σύμφωνο
μη επιθέσεως», διεμοιράσθη η Πολωνία μεταξύ της Γερ-
μανίας και της Ε.Σ.Σ.Δ., το 1939. Στο δάσος του Κατίν (Πο-
λωνία), κατά την διάρκεια της κατοχής υπό της Ε.Σ.Σ.Δ.

(Ρωσίας) εξετελέσθησαν (με πυροβολισμούς στον αυχέ-
να) εικοσιδύο χιλιάδες (22.000) Πολωνοί αξιωματικοί, με-
ταξύ των οποίων ήταν και πλειάδα άλλων διακεκριμένων
πολιτών.

Το γεγονός απεκρύβη και με την λήξη του 2ου Π.Π.
(Μάιο του 1945), απεκαλύφθησαν στρώματα (οστά και
άλλα τεκμήρια) των σφαγιασθέντων αιχμαλώτων Πολω-
νών Αξιωματικών (κυρίως) και άλλων εξεχόντων πολι-
τών.

Οι Ρώσοι, απέδωσαν το μεγάλο έγκλημα πολέμου
(εκτέλεση αμάχων αιχμαλώτων) στους Γερμανούς. Οι
Άγγλοι, όμως, εγνώριζαν το αποτρόπαιο έγκλημα των
Ρώσων και είχαν ενημερώσει γι’ αυτό και τον Πρόεδρο τω
Η.Π.Α. Ρούσβελτ, αλλά δεν το εγνωστοποίησαν, διε-
θνώς, το έγκλημα, κατά τη διάρκεια του 2ου Π.Π. για να
μη δυσαρεστήσουν τον Στέλιν, τον οποίον είχαν ανάγκη
κατά τη διάρκεια του 2ου Π.Π.

Βεβαίως, η Ε.Σ.Σ.Δ. (Ρωσία), ποτέ δεν απεδέχθη την
ενοχή της, καίτοι υπήρχαν μαρτυρίες και αδιάσειστα
στοιχεία για την ενοχή της και ποτέ κανένας, δεν τιμωρή-
θηκε γι ατο μεγάλο αυτό αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου.

β. Ο βομβαρδισμός και η καταστροφή της Δρέσδης

Η ιστορική πόλη ΔΡΕΣΔΗ της Γερμανίας, άλλοτε πρω-
τεύουσα του Βασιλείου της Σαξωνίας, με αξιόλογα ιστο-
ρικά και καλλιτεχνικά μνημεία, κατεστράφη καθ’ ολοκλη-
ρίαν από αλλεπαλλήλους βομβαρδισμούς (ημέρα και νύ-
χτα) από τη Συμμαχική Αεροπορία (Η.Π.Α.- Αγγλία), λί-
γους μήνες πριν λήξει ο 2ος Π.Π. και ενώ είχε ήδη, κριθεί
η νίκη των Συμμάχων σ’ όλα τα μέτωπα.

Εφονεύθησασν περί τους 200 αμάχους (άνδρες, γυναί-
κες, παιδιά) και έμειναν ανάπηροι (δια βίου) εκατοντάδες
άλλες ομάδες αμάχων πολιτών.

Για το έγκλημα αυτό δεν υπήρξε «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» για να
δικαστούν οι ένοχοι, διατί αυτοί ήταν οι «ΝΙΚΗΤΕΣ»! (Αιδώς
Αργείοι!)

γ. Ιαπωνία (Ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα - Ναγκασάκι)
Οι Η.Π.Α. έκαναν χρήση της Ατομικής Βόμβας (το πρώ-

τον) εναντίον αμάχου πληθυσμού.
- Την 6 Αυγ. 1945, στη Χιροσίμα και την 9 Αυγ. 1945 στο

Ναγκασάκι και προκάλεσαν βιβλικές καταστροφές (ολο-
καύτωμα), προκαλέσαντες επώδυνο θάνατο και πολυ-
τραυματισμούς σε εκατοντάδες χιλιάδες αθώους (άμαχο
πληθυσμό), ενώ επί εικοσαετία και πλέον, πολλοί πέθα-
ναν από καρκίνο και είχαν τεραγογενέσεις.

Οι Ιάπωνες είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου, αλλά
οι Η.Π.Α. δεν ετόλμησαν να τους δικάσουν γι’ αυτό.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
α. Οι Η.Π.Α. και οι άλλοι «ΝΙΚΗΤΕΣ του 2ου Π.Π.» δεν δι-

κάσθηκαν ποτέ γιατί δεν υπήρχαν άλλοι Νικητές (ισχυρό-
τεροι αυτών) να τους δικάσουν.

β. Στην Κύπρο (εισβολή «ΑΤΤΙΛΑ» Ιούλιο-Αύγουστο
1974) οι Τούρκοι διέπραξαν «Εγκλήματα πολέμου» με την
εκτέλεση αιχμαλώτων πολέμου και αμάχων πολιτών του
Κυπριακού Ελληνισμού, που αποκαλύφθηκαν και από τον
Τούρκο ηθοποιό Αττίλα Ολκάτς και δημοσιεύτηκαν και
στον Ελληνικό Τύπο.

Δυστυχώς, ισχύει η κυνική φράση του Χένρι Κίσινγκερ:
«Οι δυνατοί έχουν πάντα δίκιο. Την ηθική την αφήνουν
έξω από την πόρτα τους».

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: Εγκλήματα πολέμου

Γράφει ο
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

α. «Δια την των χρημάτων κτήσιν 

πάντες οι πόλεμοι γίγνονται»

(Πλάτων)

β. «Ο Πόλεμος είναι η συνέχεια 

της πολιτικής με άλλα μέσα»

(Κάρολος Κλαούζεβιτς, πρώσος Στρατηγός 

και συγγραφέας του περίφημου βιβλίου 

«Περί τον πόλεμο». 1780-1831)

γ. «Οι ισχυροί έχουν πάντα δίκιο. Την Ηθική 

την αφήνων έξω από την πόρτα τους»

(Χένρυ Κίσινγκερ, Υπουργός Εξωτερικών 

των ΗΠΑ το 1974 - Κύπρος).

«Vae victis» - «Ουαί τοις ηττημένοις»

Είναι παράδεισος αυτή η χώρα, ο επί-
γειος παράδεισος του πλανήτή μας.

Όνειρο για τους ανθρώπους, όπου γης,
για τουλάχιστον μια φορά στην ζωή τους,
να επισκεφθούν αυτόν τον παράδεισο και
πολλοί αποταμιεύουν χρήματα σ’ όλη
τους τη ζωή, για ν’ αγοράσουν μια επίσκε-
ψη ολίγων ημερών στον τόπο μας.

Ευλογημένος τόπος, που κάνουμε ό,τι
είναι δυνατόν, για να τον κακοποιήσουμε,
να τον μετατρέψουμε σε κόλαση... Ο ου-
ρανός καταγάλανος, η θάλασσα ένα ποί-
ημα, οι παραλίες, οι ωραιότερες στον κό-
σμο, και το κλίμα, πουθενά αλλού, ναι
πουθενά αλλού, στον πλανήτη. Bρέχει
μόνο τόσο όσο ν’ αναπτυχθεί η βλάστη-

ση, η θερμοκρασία του
παντοτινού ήλιου, είναι
ιδανική και ο ήλιος φωτί-

ζει μόνον και ποτέ δεν
τον χάνουμε πίσω από τα
σύννεφα για πολύ.

Ακούμε για τυφώνες,
για πλημμύρες, για τσου-

νάμι, για πολικές θερμοκρασίες, για καύ-
σωνες, για κλιματικές συνθήκες που κά-
νουν τους ανθρώπους σ’ άλλες χώρες να
υποφέρουν, να είναι σε διαρκή εγρήγορ-
ση προκειμένου να προστατευθούν από
ακραία καιρικά φαινόμενα που ζουν διαρ-
κώς κάτω από την απειλή τους.

Κι εμείς εδώ τα καταφέραμε, να εξορί-
ζονται τα παιδιά μας, από τον δικό μας πα-
ράδεισο, σε χώρες με τα χαρακτηριστικά
που πιο πάνω αναφέραμε.

Διώχνουμε τις Ελληνικές διάνοιες, γιατί
είναι αδύνατο να κρατήσουμε εδώ τις
πνευματικές προσωπικότητες που γεννά
αυτή η χώρα, σ’ αυτό το κλίμα, προς χώ-
ρες που στους ουρανούς σπάνια βλέπεις
το χρώμα τους, που είναι περίεργο να μην

βρέχει κάθε μέρα, γιατί εκεί τους προσφέ-
ρεται αμοιβή που φυσικά τους αιχμαλωτί-
ζει.

Τους αναγκάζει όμως, να προσαρμο-
σθούν στην συγκεκριμένη μορφή ζωής,
που αρχίζει το πρωΐ στις 9 και τελειώνει το
βράδυ στις 8, με μικρή διακοπή 45 λε-
πτών για ένα σάντουιτς το μεσημέρι. Μια
μορφή ζωής, του ερωτήματος: «Ζω για να
εργάζομαι ή εργάζομαι για να ζω;»...

Παραδίδουμε τις Ελληνικές ιδιοφυίες
στην ξενητειά, στον αυτοεξορισμό, γιατί
δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ
να φωτίσουν την χώρα τους, αλλά φωτί-
ζουν και εργάζονται για άλλες χώρες, με
το παράπονο του ξενητεμένου, την νο-
σταλγία για την πατρίδα, την στέρηση του
άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος
των γονιών που θέλουν να χαίρονται τα
παιδιά τους. Και η επικοινωνία με τηλε-
φωνήματα ή για τους πιο τυχερούς, σε
επικοινωνία μέσω Skype.

Κι ύστερα έρχονται παιδιά και εγγόνια
που γεννιούνται σ’ άλλες χώρες και οι
απώλειες πολλαπλασιάζονται γιατί οι
επόμενες γενιές εγκλιματίζονται στις νέ-
ες χώρες που ασφαλώς καμία σχέση δεν
έχουν με την ευλογημένη χώρα μας. Βέ-
βαια, οι γονείς με υπερηφάνεια περιγρά-
φουν πως «ο γιος μας είναι καθηγητής Πα-
νεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο .....», και
βεβαίως είναι έτσι. Οι ελληνικές ιδιοφυίες
λάμπουν, δεν μπορούν όμως να κρύψουν
την θλίψη τους για την απουσία των παι-
διών τους. Τα τηλέφωνα και το Skype δεν
κλείνουν τις πληγές της απουσίας του γι-

ου, της κόρης τους, του εγγονού, της εγ-
γονής...

Δυστυχισμένη χώρα, που δεν μπορείς
να κρατήσεις εδώ στην αγκαλιά σου, στον
λάμποντα ήλιο και τις απέραντες γαλά-
ζιες θάλασσες, τις λάμπουσες ιδιοφυΐες,
τα δικά σου παιδιά, που φωτίζουν άλλες
χώρες που τους εξασφαλίζουν την οικο-
νομική ευμάρεια, αλλά ένα απαράδεκτο
για τα ελληνικά δεδομένα, τρόπο ζωής...

Πρέπει κάποτε, αυτή η χώρα να εξα-
σφαλίσει για τα παιδιά της, για τις ιδιο-
φυίες της, απασχόληση και αμοιβές που
να τους κρατούν εδώ και την σοφία τους
να την παραδίδουν στην χώρα τους και να
μην αναγκάζονται να την προσφέρουν
αλλού αντί αμοιβής επιβίωσης.

Το παράπονο του ξενητεμένου και των
εδώ γονέων, μπορεί να μη γίνονται παρα-
δεκτά αλλά είναι οδυνηρά και η γέννηση
ελληνόπουλων στην αλλοδαπή με γνω-
στές τις συνέπειες, μπορεί να μην προσ-
διορίζονται ή να γίνονται παραδεκτές από
τους θιγομένους, όμως κρύβουν μεγάλο
πόνο...

Ο παράδεισος είναι εδώ, το ιδανικό θα
ήτανε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ
στην χώρα τους και να δώσουν το πνευ-
ματικό τους φορτίο στην δική τους πατρί-
δα, κοντά στις οικογένειές τους.

Είναι ευχή;
Είναι ελπίδα;
Είναι όνειρο;...
Μπορεί...

Mε τον μεγεθυντικό φακό

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ
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Θέματα

Το «εγώ» και το «εμείς»: ένα μάθημα 

«πολιτικής γραμματικής» από τον Μακρυγιάννη

ΟΜακρυγιάννης υπήρξε ο γενναίος
του ξίφους και της πέννας.

Έγραψε και με τα δύο ιστορία. Με το
ξίφος αγωνίστηκε για την απόκτηση μιας ελεύθερης πατρί-
δας· με την "απελέκητη γραφή" του, όπως τη λέει ο ίδιος,
μό χθησε για την εδραίωση της ελεύθερης πατρίδας πάνω
σε κάποιες υγιείς κοινωνικές και πολιτικές αρχές. Οι αρχές
αυτές κρυσταλλώνονται στον Επίλογο των Απομνημο -
νευμάτων του, που θα έπρεπε, ίσως να έχει θέση προ -
λόγου.

Γράφει ο λαϊκός αγωνιστής: «Τούτη την πατρίδα την έχουν
όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και
στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρω ποι». Θα μπο-
ρούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη φράση αυτή απλή κοινο-
λεξία. Πως ο Μακρυγιάννης διαπιστώ νει κάτι αυτονόητο.
Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η τραγικότητα της
Ελλάδας έγκειται στο ότι "ανή κει στους Έλληνες" -πράγμα
που έγινε και πολιτικό σύνθημα. Αλλά το δύσκολο είναι να
προσδιορίσει κανείς σε ποιους Έλληνες ανήκει, μια και όλοι
σχεδόν λογα ριάζουμε τον εαυτό μας σαν περισσότερο Έλ-
ληνα από τους άλλους.

Δικαιολογημένα λίγα χρόνια μετά τον Μακρυγιάννη ο Εμ-
μανουήλ Ροΐδης σαρκάζοντας γράφει πως η μεγαλύ τερη
πληγή του τόπου μας είναι... ο πατριωτισμός. Όλοι θέλουμε
η πατρίδα ν' ανήκει σ' εμάς· όχι εμείς σ' αυτή. Και λογικό
είναι ν' ανήκει σ' εμάς. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει από τη
στιγμή που θ' ανακύψει το ερώτημα: ποιος είναι ο τιμητής
της "πολιτικής" μας ιθαγένειας; Κι αυτό είναι το δυστύχημα.
Από την απελευθέρωση κι εδώθε η Ελλάδα ανήκει στα κόμ-
ματα. Ξέφυγε από τον Τούρκο τοπάρχη κι έγινε φέουδο του
κομματάρχη. Ο Μακρυγιάννης απαντά νηφάλια: η Ελλάδα
ανήκει στο λαό της. Πέρα από κάθε κοινωνικό, πνευματικό,
οικονο μικό διαχωρισμό, πέρα από την ισχύ και τη δύναμή
τους όλοι είναι μέτοχοι στην Ιδέα της Πατρίδας.

Η Ελλάδα, αλλά και κάθε τόπος, είναι για τους πολί τες της
σημείο  αναφοράς,  συνδετικός κρίκος.   Όταν ενεργούν γι'
αυτήν είναι όλοι ίσοι, έστω κι αν η προσ φορά δεν είναι ίση·
η γνώμη τους έχει το ίδιο βάρος, έστω αν δεν έχει την ίδια
βαρύτητα. Κι ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στον άλλο
κι όλοι μαζί απέναντι στην πατρίδα. Η σύγκλιση των επιμέ-
ρους επιδιώξεων σ' έναν κοινό στόχο, την πρόοδο της πα-
τρίδας, ανεβάζει όλους σ' ένα υψηλότερο επίπεδο. Η
ενασχόληση με τα θέματα που αφορούν στο γενικότερο
συμφέρον της πα τρίδας προϋποθέτει τον παραμερισμό του
προσωπικού συμφέροντος. Πατρίδα, όμως, σημαίνει ολό-
τητα και μέσα στην ολότητα ανήκουμε όλοι μας.

Δυστυχώς οι Έλληνες έχουν ένα χαρακτηριστικό που
συχνά αποβαίνει ολέθριο: εναγκαλίζονται σφικτά και ασφυ-
κτικά την πατρίδα τους. Αυτό βέβαια μπορεί να διοχετεύει
σ' αυτή τη δύναμη και την ορμή που διαθέτει ο καθένας,
από την άλλη όμως της στερεί τη δυνατότητα μιας αυτο-
δύναμης, ομόρροπης και ισόρροπης ανάπτυ ξης. Γιατί σ'
αυτή την περίπτωση, αντί οι στόχοι μας να προσαρμόζονται
στους δικούς της, αντίθετα θέλουμε οι εθνικοί στόχοι να
προσαρμόζονται στους δικούς μας, είτε αυτοί είναι ατομικές
είτε ταξικές είτε κομματικές επιδιώξεις.

Από το σημείο αυτό περνάμε σ' ένα δεύτερο σημείο, τον
υπερτονισμό του "εγώ". Γράφει σχετικά ο Μακρυ γιάννης:
«Ξέρετε πότε να λέγει καθείς "εγώ"; Όταν αγω νιστεί μόνος
του και φκιάσει ή χαλάσει να λέγει "εγώ". Όταν όμως αγω-
νίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε "εμείς". Είμαστε
στο "εμείς" κι όχι στο "εγώ"» Ό μως, όπως απέδειξε η μικρή
πολιτική ιστορία της νεότε ρης Ελλάδας, το ατομικό "εγώ"
πάντα έχει μια προτε ραιότητα έναντι του συλλογικού
"εμείς". Το άτομο απαι τεί την προβολή του μέσα από τις κοι-
νωνικές διαδικα σίες, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Και
με υπερηφά νεια υπερτονίζει το "εγώ", πιστεύοντας αφελώς
ότι έτσι επιτυγχάνει την ανάδειξη του. Έμμεσα ο Μακρυγιάν-
νης θεωρεί ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι ο
αγώ νας του. Άρα, το "εγώ" μπορεί να το χρησιμοποιήσει
όταν εκτελέσει κάτι μόνος· καλό ή κακό. Η προϋπόθεση
αυτή, που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αναιρεί σχεδόν
τη δυνατότητα του ατόμου να μιλά χρησιμοποιώ ντας το
πρώτο ενικό πρόσωπο.

Παρ' όλα αυτά από τα πρώτα μετεπεναστατικά χρό νια

όλοι επιθυμούν να εκφραστούν εντελώς προσωπικά, ξέ-
χωρα από τους άλλους. Αυτό, σύμφωνα με τον Μακρυ -
γιάννη, δεν είναι δικαίωμα αλλ' αυθαιρεσία. Το προνό μιο να
λέει κανείς "εγώ" το έχει όποιος αγωνιστεί μόνος του. Ένας
"αχρείος" ή "άτιμος" (με τη σημασία που έδι ναν στις λέξεις
οι Αρχαίοι), δεν έχει δικαίωμα να εκφρα στεί έτσι. Κι όμως
είναι διαπιστωμένο ότι όσο πιο ασή μαντος είναι ή νιώθει
πως είναι κάποιος, τόσο συχνότερα επικαλείται το "εγώ", για
να ισχυροποιήσει τη θέση του. Το πρώτο ενικό πρόσωπο
προσδίδει με την επιτακτικότητά του ένα ηγεμονικό κύρος
στο άτομο. Παράλληλα όμως γελοιοποιείται, καθώς σπάνια
η αξία συνοδεύει την προβολή τού "εγώ". Η συνετή συμμε-
τοχή στους κοινούς αγώνες επιτρέπει μια συνετή και περιο-
ρισμένη προβολή του εαυτού μας. Ειδάλλως, είναι
καλύτερα το άτομο να παραμένει αθέατο στα πλαίσια της
απροσωπίας, που του επιβάλλει η ασήμαντη ή μηδαμινή
προσφορά του στο σύ νολο.

Δυστυχώς, η έλλειψη κοινωνικής αγωγής δε μας επι τρέπει
να "δούμε πόσο επικίνδυνη είναι η διόγκωση του "εγώ" και
για το "εγώ" και για το "εμείς". Οι Έλληνες διογκώνοντας το
"εγώ" τους λειτουργούν σαν τον καρκί νο. Προκαλούν το θά-
νατο. Όμως αυτό που δεν έχει γί νει συνείδηση είναι ότι μαζί
με τον άνθρωπο πεθαίνει κι ο καρκίνος. Είναι φρεναπάτη,
λοιπόν, να υποστηρίζεται το "εγώ να 'μαι καλά". Εφόσον η
τακτική αυτή θα εφαρ μόζεται απ' όλους, δεν μπορεί κανέ-
νας να είναι καλά.Γιατί η εγωλατρία γεννά την αδιαφορία, κι
όποιος αδια φορεί για τους άλλους είναι αφελής αν περιμέ-
νει οι άλλοι να ενδιαφερθούν γι' αυτόν.

Το πόσο ακριβά πληρώνουμε αυτό τον ατομισμό φαί νεται
από το «γεγονός ότι η πολιτική μας εξέλιξη έχει υπο -
βαθμιστεί στο επίπεδο της διαφημιστικής κουλτούρας, ενώ
οι καθημερινές θλιβερές καταστάσεις (σκάνδαλα, συναλλα-
γές, εγκλήματα κ.λπ.) αντιμετωπίζονται σαν κάποιο είδος
"soft" κι όχι σαν εξευτελισμός της εθνικής μας ύπαρξης. Η
βουλή των Ελλήνων έχει καταντήσει απλή ονομασία κτη-
ρίου κι όχι συλλογική έκφραση της πολιτικής βούλησης των
Νεοελλήνων. Οι Έλληνες ξέ ρουν να χρησιμοποιούν τα δά-
κτυλα για να μουτζώνουν· όχι να τα ενώνουν. Όμως, ένα
δάκτυλο μόνο του δεν εί ναι τίποτε· πέντε δάκτυλα ενωμένα
σχηματίζουν μια γροθιά.

Τα παραπάνω δεν έχουν τη σημασία πως η χρησιμο -
ποίηση του "εγώ" είναι κατακριτέα. Η έννοια, όμως, του "εγώ"
ολοκληρώνεται με τη σύζευξη του "εσύ". Μέσα από αυτή
την "κοινωνία" προσώπων αναδεικνύεται το "εμείς", η έκ-
φραση της συνολικής τελείωσης. Με το να περάσουμε από
το "εγώ" στο "εμείς" αποκλείεται πρώ τα—πρώτα η μονοπώ-
ληση του πατριωτισμού από μια κα τηγορία πολιτών, που
θεωρούν λάφυρο προσωπικό τους αγώνες του συνόλου.
Από την άλλη με τη συνένωση δυ νάμεων επιτυγχάνεται ευ-
κολότερα η κοινωνική πρόοδος. Το άτομο μπορεί να "φκιά-
σει" ή να "χαλάσει". Αυτοί όμως που ξέρουν να λειτουργούν

στο επίπεδο του "εμείς" ξέρουν να "φκιάνουν"· ασφαλώς και
να "χαλούν"· δε ζη τούν όμως εξιλαστήρια θύματα ή αποδιο-
πομπαίους τρά γους. Αναλαμβάνουν οι ίδιοι συνολικά την ευ-
θύνη.

Σήμερα, δυστυχώς, είναι δύσκολο να πεισθεί ο λαός να
ξεπεράσει το "εγώ" και να σταθεί στο "εμείς". Δεν έχει πρό-
τυπα. Του προσφέρεται μια ανάπηρη πολιτική παιδεία και
αποκτά μια τραυματική εμπειρία από την επαφή που έχει με
την πολιτεία. Ο απλός πολίτης καθη μερινά πείθεται ότι ο
πλούτος δεν αποκτιέται με μόχθο και τιμιότητα αλλά με την
ποταπότητα. Όταν στελέχη κρατικών οργανισμών ή άνθρω-
ποι της εξουσίας, πολύ ψηλά ιστάμενοι —όχι όμως απαραι-
τήτως ηθικά ιστάμενοι υψηλά- είναι ένοχοι στη συνείδηση
του λαού για απά τες, γιατί, άραγε, αυτή η συνείδηση δε θα
μολυνθεί και δε θ' αναισθητοποιηθεί; Εφόσον άνθρωποι,
που λόγω αξιωμάτων θα' πρεπε να "πονοκεφαλιάζουν" για
το συμ φέρον του κοινωνικού συνόλου, "πονοκεφαλιάζουν"
για να βρουν φόρμουλες να κατακλέψουν το δημόσιο ή για
να βρουν τρόπους για να ξεφύγουν από την αρπάγη του
νόμου, δε θα 'πρεπε να υπάρχει —αν όχι απαίτηση— του -
λάχιστον η αυταπάτη πως ο λαός δε θα διαβρωθεί.

Κι ακόμη όταν διαπιστώνεται πως οι ανώτεροι υπό σχονται
στους κατώτερους το "εμείς" και πράττουν το "εγώ", τότε
δύο τινά συμβαίνουν: ή εξεγείρονται οι εξα πατημένοι, ανα-
ζητώντας το δίκιο τους ή συνηθίζουν στην ιδέα της διαφθο-
ράς και η συνείδηση τους μαλθακοποιείται. Το τελευταίο
είναι μια γνωστή τακτική των διε φθαρμένων συστημάτων
εξουσίας. Βέβαια κρατούνται κάποια προσχήματα: πρώτα
αποκαλύπτονται ή ανακα λύπτονται κάποιες ατασθαλίες κι

αν υπάρξει αντίδραση "ξεσκεπάζεται" έως ένα σημείο ασφα-
λείας "όλη" η δια φθορά. Έτσι το αίσθημα δικαιοσύνης "ικα-
νοποιείται", αλλ' ο λαός αηδιασμένος διαφοροποιείται και
ένα τμήμα του αδιαφορεί για τα κοινά κι ένα άλλο -ευτυχώς
όχι πάντοτε μεγάλο— σπεύδει να συμμετάσχει στη δια-
φθορά για να "μη μείνει πίσω".

Λείπει, σίγουρα, από το λαό μας το αίσθημα της κοι -
νωνικής ευθύνης. Γιατί ακούει κηρύγματα περί αλληλεγ γύης
και κοινωνικής προσφοράς αλλά δε βλέπει όλα αυτά να τα
μετουσιώνουν σε πράξεις οι κήρυκες τους.Δεν εμπνέεται
από πουθενά να περιορίσει τις εγωιστικές ορμές του, να
συνδεθεί με τους άλλους. Έχει —δικαιολο γημένα— κατα-
ληφθεί από την έμμονη ιδέα πως σε βάρος του παίζεται ένα
βρώμικο παιχνίδι και ότι αυτός τελικά θα πληρώσει τα "σπα-
σμένα". Έτσι προσπαθεί κι αυτός να ξεγελάσει, για να μην
τον ξεγελάσουν. Δεν ικανοποι είται με την ιδέα ότι "όλα εδώ
πληρώνονται". Ξέρει πως πολλοί πληρώνουν και λίγοι καρ-
πώνονται. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ακόμη και στη
Δικαιοσύνη.

Να υποθέσουμε, λοιπόν, ότι το κύμα του ατομικιστι κού
ωφελισμού θα σαρώσει αξίες, πρότυπα, ιδανικά; θα ήταν
βέβαια εφιαλτικό. Όμως το να κοιτάμε κατάματα την αλή-
θεια κάπου ωφελεί. Ίσως η πιο ευγενική και εν διαφέρουσα
επιδίωξη θα ήταν να μην παλέψει κανείς μόνος αλλά στην
πάλη του να ζητήσει συμπαραστάτες. Ένα "εγώ" δεν αρκεί

για να φέρει μια πνοή ηθικής· χρειάζεται το "εμείς" που εκ-
φράζει ένα ευρύτερο όλο. Και σε κάθε περίπτωση το όλο
αποτελεί κάτι περισσό τερο από το άθροισμα των μερών
του.

Η χρησιμοποίηση του α' πληθυντικού της προσωπικής αν-
τωνυμίας είναι φόρος τιμής στην κοινωνική συμβίωση. Πα-
ράλληλα, είναι και δυναμική απάντηση στο αίτημα της
εποχής μας για συσπείρωση μπροστά στις δυνάμεις που αλ-
λοιώνουν, λιώνουν και αλλοτριώνουν τις ψυχές μας. Η απο-
βολή του στενού εγωιστικού πνεύματος θα συντελέσει στη
δημιουργία πυρήνων αντίστασης, στην ανάσχεση του καλ-
λιεργούμενου μίσους ανάμεσα στους πολίτες, στη συνεχώς
εξαπλούμενη απάθεια για τα κοι νά. Η φυγή από τη μοναξιά
του "εγώ" προς την κατεύ θυνση του "εμείς" είναι επιτακτική
ειδικά για το λαό μας, που η οξειδωμένη ιστορική του μνήμη
δεν τον βοη θάει να θυμηθεί ότι μπορεί το έργο της συνέ-
νωσης να εί ναι δύσκολο, τα αποτελέσματά της όμως είναι
διαρκέ στερα και θαυμαστότερα.

Ο Μακρυγιάννης συνεχίζοντας την "πολιτική γραμ ματική"
του λέει παρακάτω: «Και εις το εξής να μάθωμεν γνώσιν, αν
θέλωμεν να φκιάσωμεν χωρίον, να ζήσωμεν όλοι μαζί».
Κάπως διαφορετικά ο Τσώρτσιλ είχε πει: ή θα σωθούμε όλοι
μαζί ή θα χαθούμε όλοι μαζί. Για τους Έλληνες περιθώρια
άλλων επιλογών δεν υπάρχουν: για να επιβιώσουν πρέπει
να συμβιώσουν. Να κάνουν "χω ριό" που θα τους ενώνει κι
όχι να τους χωρίζει. Προϋ πόθεση γι' αυτό είναι να "μάθωμεν
γνώσιν". Η λέξη "γνώση" εδώ λειτουργεί συντακτικά σαν
εσωτερικό αντι κείμενο. Κι εμείς σαν "εξωτερικό" υποκείμενο,
μέσω αυ τής της γνώσης, να ενεργούμε προς την κατεύ-
θυνση μιας ομαλής κοινωνικής συμβίωσης. Ο Έλληνας μπο-

ρεί να μαθαίνει αλλ' αυτό δε σημαίνει πως αποκτά γνώση·

μπο ρεί να κατέχει γνώσεις αλλ' όχι και γνώση. Ίσως σε κά -
ποια τάξη να έμαθε την απειροστική λογική μα του λεί πει η
απλή λογική. Η σύγχρονη παιδεία δεν τον βοηθά να σχημα-
τίσει προσωπικότητα.

Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει το "impersonalyou" (=το
απρόσωπο εσύ). Ίσως —όχι βέβαια στην ελληνική γραμμα-
τική— όμως στην κοινωνιολογική γλώσσα πρέπει, ειδικά για
τον Νεοέλληνα, να χρησιμοποιηθεί ένα "α πρόσωπο εγώ".
Μπορεί η προκατασκευασμένη γνώση να προσφέρεται σε
τεράστιες ποσότητες αλλά αυτή συμβάλ λει στη δημιουργία
προκατασκευασμένων προσωπικοτή των. Δεν είναι προσω-
πικότητες που προκύπτουν από το "γνώθι σαυτόν". Όταν δεν
γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του δημιουργεί ένα ανά-
πηρο "εγώ". Και λόγω αναπηρίας τα "εγώ" δεν μπορούν ν'
απαρτίσουν ένα εύ ρωστο "εμείς". Χρειαζόμαστε, λοιπόν, το
"ένδον σκά πτε", για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε
κάτι κα λύτερο μέσα από μια κοινωνία προσώπων κι όχι
"προσω πικοτήτων".

Post-scribtum: είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος, όταν
άρχισε η   εκτύπωση  των  δοκιμίων αυτών.   Ένα κόμμα
πρόβαλε έξυπνα ένα ωραίο σύνθημα: «Αξίζουμε μια καλύ-
τερη Ελλάδα». Ευφυέστατα η κ. Ε. Βλάχου το αντέστρεψε.
«Η Ελλάδα αξίζει καλύτερους Έλληνες»!

Πηγή: Προβληματισμοί

(Στο ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΛΕΜΗ που δεν γράφει μόνο αλλά και δημιουργεί τη νέα ιστορία της Άνδρου)

Γράφει ο 
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ

Ιστορικός - Συγγραφέας
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Θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ζ»
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα Μνήμης της Γε-
νοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και η ακάματη και συνεχής
προσπάθεια, προώθησης της διεθνούς αναγνώρισης της Γε-
νοκτονίας, πρέπει ν’ αποτελεί για όλους τους Έλληνες
πολιτικούς και όχι μόνον, ως χρέος τιμής και Μνημοσύνης
στους τριακόσιους πενήντα χιλιάδες νεκρούς (350.000) της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

2. Το κατηγορητήριο για το αποχαλίνωτο κράτος της Τουρκίας,
που δεν σεβάστηκε ποτέ, ούτε και σήμερα ακόμη, τα ατομικά
δικαιώματα του ανθρώπου και των αιχμαλώτων, πρέπει ν’
αποτελεί μέλημα και φωνή κάθε πολιτισμένου ανθρώπου.

Η μελέτη της Ιστορίας, τα βιώματα πολλών από εμάς και
από τις περιγραφές επιζησάντων για την απάνθρωπη βαρβα-
ρότητα των Τούρκων, μας αφήνουν μ’ ένα κόμπο στο λαιμό,
με την ψυχή μας συνεχώς επαναστατημένη, για την αξεπέραστη
θλίψη που αισθανόμαστε. Βλέπουμε και σήμερα ακόμη ότι,
και οι πιο στοιχειώδεις υπαγορεύσεις που επιβάλλει η φύση
του ανθρώπου, ελλείπουν από την ψυχή των Τούρκων, ώστε
να δώσουν λίγη αγάπη, να δείξουν λίγη φιλευσπλαχνία προς
τον συνάνθρωπό τους. Έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στην
δημοσιότητα, νέα φωτογραφικά γεγονότα, συμπαρομαρτούντων
των γεγονότων της Κωνσταντινουπόλεως της περιόδου 1955
και της Κυπριακής Τραγωδίας του 1974, για να καταλήξει και ο
πιο αντικειμενικός κριτής, ότι οι Τούρκοι παραμένουν οι ίδιοι
και δεν άλλαξαν σε τίποτε στο πέρασμα του χρόνου.

3. Η Ιστορική έρευνα έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας
αναρίθμητα έγγραφα που στοιχειοθετούν και τεκμηριώνουν
το τεράστιο έγκλημα της γενοκτονίας. Το Δ! Παγκόσμιο συνέδριο
του Ποντιακού Ελληνισμού (1997) αποφάσισε την συνεχή
προώθηση του θέματος της διεθνούς αναγνώρισης της Γενο-
κτονίας. Υπ’ όψιν ότι τον Ιούνιο του 1998 διακομματική επιτροπή
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο επισκέφθηκε τον Ο.Η.Ε. και
υπέβαλε υπόμνημα, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ποντίων. Βέβαια για την επίσημη Τουρκία, το θέμα της Γενο-
κτονίας των Ποντίων αποτελεί εφεύρημα του Ελληνικού
Κράτους, οι Πόντιοι όμως θυμούνται, οι μνήμες και αφηγήσεις
των παλαιοτέρων στέκουν πύρινες στο μυαλό τους. Ο Ελληνι-
σμός πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τελικής αποδοχής
της Γενοκτονίας από το Τουρκικό Κράτος.

4. Για όσους αμφισβητούν την Γενοκτονία των Ποντίων και
όχι μόνον, τους παραπέμπω, στα λόγια του σοφού Άγγλου
πολιτικού Γλάδστων, ο οποίος είπε: «Οι Μωαμεθανοί Τούρκοι,
δεν είναι οι πράοι Μωαμεθανοί των Ινδιών, ούτε οι ιπποτικοί
Σαλαδίνοι της Συρίας, ούτε οι πολιτισμένοι Μαυριτανοί της
Ισπανίας, οι Τούρκοι σχεδόν στο σύνολό τους από της εμφανί-
σεώς τους στην Μ. Ασία και στην Ευρώπη είναι το μοναδικό
δείγμα της ανθρωπότητος, που έδειξε την μεγαλύτερη έλλειψη
ανθρωπισμού. Από όπου πέρασαν, μια πλατειά κηλίδα αίματος,
έδειχνε τα ίχνη της διαβάσεώς τους και σ’ όλη την έκταση της
Κυριαρχίας τους, ο Πολιτισμός εξαφανίζετο. Πέρασαν δια
πυρός και σιδήρου του Βαλκανικούς λαούς και τον 16ον αιώνα
έφθασαν προ των πυλών της Βιέννης, όπου ηττήθηκαν από
τον Συμμαχικό Στρατό της Ευρώπης. Εάν είχαν τότε νικήσει, οι
Τούρκοι, η Ευρώπη σήμερα θα ήταν χειρότερη από τις υπανά-
πτυκτες χώρες της Ασίας και Αφρικής.

5. Ο Αδούλωτος Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τον ξεριζωμό
από τις πατρογονικές του Πατρίδες και την γενοκτονία που
υπέστη από την απάνθρωπη τουρκική βαρβαρότητα, όχι μόνο
δεν χάθηκε, αλλά κράτησε τις παραδόσεις του, τις ρίζες του
και με πυξίδα και φάρο τις χιλιάδες ψυχές της γενοκτονίας, θε-
ριεύει και διδάσκει όχι μόνο στην Ελλάδα την πατρίδα των,
αλλά και σ’ όλη την Ευρώπη, αρχές, αξίες και παραδόσεις που
πρέπει να διατηρήσουμε αν θέλουμε να έχουμε σαν έθνος,
μέλλον. Ζωντανό παράδειγμα η ονειρεμένη εικόνα στο 27ο
Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της νεολαίας που
το 2009 πραγματοποιήθηκε στο Uni Hall του Βούπενταλ της
Βόρειας Γερμανίας, με μέριμνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ελλήνων Ποντίων της Ευρώπης. Μας αφηγείται ένας θεατής:
«…Τα φώτα χαμηλώνουν, οι πέντε είσοδοι του σταδίου
ανοίγουν. Πρώτα μπαίνουν οι νέοι με τα ποντιακά λάβαρα και
ακολουθούν τα αμέτρητα νέα παιδιά τρίτης και τετάρτης

γενιάς Ποντίων, ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές, τις
ζίπκες και τις ζουμπούνες τους εισέρχονται εντυπωσιακά στον
χώρο. Τα μάτια τους αστράφτουν από χαρά και υπερηφάνεια
για την Ελληνική ποντιακή καταγωγή τους. Μέσα σε λίγα
λεπτά, 1.500 περίπου παιδιά από την Ελλάδα, την Γερμανία,
την Σουηδία, την Ελβετία, το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες έχουν κατακλύσει το στάδιο, πιασμένα χέρι-χέρι χορεύουν
κυκλικά στους ρυθμούς της χαρακτηριστικής ποντιακής μουσικής,
με τον κόσμο που έχει κατακλύσει τις εξέδρες να τα αποθεώνει
εκστασιασμένος…». Αυτή η φυλή των Ελλήνων, οι Έλληνες
ξεριζωμένοι Πόντιοι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής
Ιστορίας, του Πολιτισμού και της Παράδοσής μας. Το λαμπρό
ιστορικό τους παρελθόν και το θριαμβευτικό και ουσιαστικό
παρόν, είναι η εγγύηση ότι το Ελληνικό έθνος, εκτός από το
ιστορικό Παρελθόν, το υπέροχο παρόν, θα έχει και Μέλλον.

6. Οι όροι του Κεμάλ στην συνθήκη των Μουδανιών (20-9-
24), έγιναν αποδεκτοί από τους συμμάχους, η Ελλάδα στερείτο
του δικαιώματος των διαπραγματεύσεων. Είναι αλήθεια ότι ο
Έλληνας αντιπρόσωπος Στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης
αρνήθηκε να υπογράψει την συμφωνία, αλλά οι σύμμαχοι
έβαλαν την υπογραφή τους. Και αν ο Κεμάλ φάνηκε διαλλακτικός
στην συνθήκη αυτή, αν οι ορδές τους δεν συνέχισαν την αιμα-
τοβαμμένη πορεία τους προς τον Έβρο, ήταν γιατί ένα
καινούργιο θαύμα είχε αρχίσει να ξεδιαλύνει τα μαύρα σύννεφα
της συμφοράς. Ήταν οι ανίκητοι-ηττημένοι εκείνοι που δημι-
ούργησαν την Στρατιά του Έβρου υπό τον Πάγκαλο και Πλα-
στήρα, μια τρομερή πολεμική μηχανή του Ελληνικού Στρατού,
έτοιμη ν’ αποδείξει ότι δεν ήταν ο Στρατός μας αυτός που ητ-
τήθηκε στην Ιωνία. Ο πόλεμος δεν χάθηκε στις εύφορες Μι-
κρασιατικές κοιλάδες. Χάθηκε στα σαλόνια της Αθήνας. Η
Ελλάδα ηττήθηκε πολλούς μήνες πριν αρχίσουν οι Μάχες.
Αυτήν την θανάσιμα τραυματισμένη ψυχικά μηχανή, δεν τολ-
μούσε ν’ αντιμετωπίσει ο Κεμάλ. Ήταν οι προδομένοι και τα-
πεινωμένοι νικητές, από την πολιτική τους ηγεσία έτοιμοι να
βροντοφωνάξουν εμείς δεν νικηθήκαμε. Αυτό το γνώριζε καλά
ο Κεμάλ και το ομολόγησε στην Τουρκική εθνοσυνέλευση,
στην πρώτη επέτειο της νίκης του, όπου είπε: «…Δεν πρέπει
να λησμονούμε, ότι στην Μικρά Ασία δεν ηττήθη ο γενναίος
Ελληνικός Στρατός. Η Πολιτική Ηγεσία του ηττήθη…».

Για 500 χρόνια το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδος διατήρησε
όλη την λαμπρότητά του, θέρμαινε τις ψυχές των αδούλωτων
Ελλήνων επί τόσους αιώνες και στα κρυφά σχολεία, αντί για
προσευχές, πολλές φορές οι Ρασοφόροι δάσκαλοι ψιθύριζαν
το «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι…».

Σήμερα το όνειρο έχει διαλυθεί, το λυχνάρι της Ελπίδας
έσβησε, δεν μένει παρά η μαρτυρική νοσταλγία για τις χαμένες
Πατρίδες. Η Βασιλεύουσα δεν έπεσε το 1453. Ποδοπατήθηκε
το Σεπτέμβριο του 1922 από τους Τούρκους με τον ξεριζωμό
των Ελλήνων της Μ. Ασίας (της Αιωνίας Ελλάδος) και πέθανε
πλέον και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς…

7. Όσον αφορά μερικούς άσχετους και ενθουσιώδεις θιασώτες
της Ελληνο-Τουρκικής προσέγγισης, τους συνιστούμε να μην
βιάζονται και να είναι προσεκτικοί, διότι οι Τούρκοι δεν έχουν
μπέσα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οι Τούρκοι από της εμφανίσεώς
των, επεδίωκαν να ξεριζώσουν από την πανάρχαια κοιτίδα τον
Πόντο και όχι μόνον τον Ελληνισμό και το πέτυχαν το 1922.
Αυτή ήταν η πρώτη φάση του Τουρκικού Σωβινισμού και κατά
την δεύτερη φάση έχουμε την επέκταση στο Αιγαίο και την
Θράκη. Το Άγαλμα του Κεμάλ στην Σμύρνη δείχνει με το δεξί
χέρι του, την κατεύθυνση προς την Ελλάδα. Επίσης, χρειάζεται
να διαβάσετε το βιβλίο του Κ. Σολταρίδη «Τι διδάσκουν οι
Τούρκοι στα Σχολεία τους» και θα δείτε πως φανατίζουν τους
νέους τους, εναντίον της Ελλάδος. Ας αφήσουν λοιπόν για
αργότερα τις περιπτήξεις, τους εναγκαλισμούς, τους ασπασμούς
της υποτέλειας και τα ομαδικά τουρκο-τσιφτετέλια και τα
κουμπαριά και να μην ξεχνούν οι ιθύνοντες, κατευθύνοντες
και οδηγούντες τον ιερό αυτό τόπο, την εθνική μας υπερηφάνεια
και το γόητρο του λαού μας.

8. Με αφορμή τις υποτιμητικές δηλώσεις του Υπουργού
εξωτερικών της Τουρκίας Βετζντί Γιονούλ στις Βρυξέλλες στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις χριστιανικές μειονότητες
της Τουρκίας και την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, άρχισε
σιγά-σιγά να εγκαινιάζεται όπως όλα δείχνουν, επιτέλους μια
γόνιμη και αξιόλογη συζήτηση στον τουρκικό τύπο για την
συμπεριφορά του Τουρκικού Κράτους στον Παρελθόν, για την
τύχη των μη μουσουλμάνων και μη τουρκικών μειονοτήτων
της Τουρκίας.

Στις συζητήσεις αυτές και στις διάφορες δηλώσεις, συμμετέχει
σχεδόν όλο το φάσμα της Τουρκικής διανόησης (Καθηγητές
Πανεπιστημίου – έγκριτοι δημοσιογράφοι κ.λπ.)

Αποσπασματικά ας δούμε μερικές θέσεις αυτών:

- Ο Μπασκίν Οράν, καθηγητής Πολιτ. Επιστημών στο Πανεπι-
στήμιο της Άγκυρας λέει: «…Η ανταλλαγή του 1923 ήταν
εθνική και θρησκευτική κάθαρση…» (εφημ. Βατάν 11/11/08 κ.
Μπιρ Γκιουν 12/11/08).

- Ονούρ Γιλντιρίμ, καθηγητής Οικονομολογίας στο Πολυτεχνείο
Μέσης Ανατολής, αφού πρώτα αναφέρθηκε στο διεθνές Δίκαιο
είπε: «… η ανταλλαγή πληθυσμών βάσει του διεθνούς Δικαίου
θεωρείται εθνοκάθαρση…», δεν δίστασε επίσης ν’ αναφερθεί
ότι: «… οι συνθήκες τρομοκρατίας κάτω από τις οποίες έγινε η
ανταλλαγή των χριστιανικών πληθυσμών, προϋπήρχε ήδη από
την εποχή των Νεοτούρκων, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις
Έλληνες απεβίωσε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης…» και συ-
νέχισε ως ειδικός: «… Η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας κα-
θυστέρησε τουλάχιστον πενήντα χρόνια, εξαιτίας της απο-
κλήρωσης του Χριστιανικού Στοιχείου, που αποτελούσε την
μεσαία επιχειρηματική τάξη της χώρας. (εφημ. «Σαμπάχ» 17-
11-08).

- Ο Χαλίλ Μπερκτάι, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Σαμπαντζί, με άρθρο του, καυτηρίασε την στρατηγική οικοδό-
μησης του Τουρκικού Έθνους πάνω στον φόβο και το μίσος
του Τουρκικού λαού, προς κάθε εθνικό και θρησκευτικό, που
δεν είναι δικό του (εφημ. «Ταράφ» 20-11-08).

Από την άλλη πλευρά σ’ ένα τόσο λεπτό ζήτημα που αγγίζει
πανανθρώπινες αξίες, δεν έλλειψαν και δεν ελλείπουν οι πα-
ραφωνίες όπως:

- Ο Ριφάτ Μπαλί, Ιστορικός-Ερευνητής, αυτός προσπαθεί ν’
αποσυνδέσει όσα υπέστησαν οι Χριστιανοί επί της εποχής των
Νεότουρκων  και του μονοκομματισμού, από εκείνα της μετά
Κεμάλ εποχής (φόρος περιουσίας, γεγονότα Σεπτεμβρίου 1955,
απελάσεις κ.λπ.), τα οποία αποδίδει στα αμυντικά αντανακλαστικά
του Κράτους. (εφημερίδα «Χουριέτ» 23-11-08). Όπως και άλλες
φωνές που τολμούν να εκφράσουν, έστω κάποιες Αλήθειες.

8. Συμπερασματικά και σήμερα ακόμη μπορούμε να πούμε
ότι οι χριστιανικές μειονότητες της Μικράς Ασίας, καίτοι ξερι-
ζωμένες από τα πάτρια εδάφη των, συντελούν στον εκδημο-
κρατισμό του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας που έχει
δυστυχώς πολύ δρόμο ακόμη, και ότι ο αριθμός των Τούρκων
διανοούμενων υπερμάχων της αλήθειας δεν είναι και τόσο
ευκαταφρόνητος επί των ημερών μας.

9. Η Σημερινή Τουρκία, αν θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή
χώρα, οφείλει ν’ ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας.
Να παραδεχθεί τις πολυάρισθμες γενοκτονίες που διέπραξε.
Να ζητήσει συγνώμη γι’ αυτές και να δώσει εγγυήσεις στην
ανθρωπότητα και τον εαυτό της ότι δεν θα τις επαναλάβει.
Μόνον έτσι θα απελευθερώσει συνειδησιακά την ψυχή των
νέων Τουρκικών γενεών, από τα ερυνικά συμπλέγματα της
ενοχής, που την κατατρέχουν και την εμποδίζουν ν’ αφομοιώσει
ουσιαστικά τις μεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Τέλος, ας αντιληφθεί κάποτε η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία
της Τουρκίας, ότι το αίτημα των Ποντίων για την αναγνώριση
της γενοκτονίας εμπεριέχει μια δυναμική, ένα μήνυμα, μια
ελπίδα λύτρωσης προς την ίδια την τουρκική κοινωνία.         

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ. 2006: «Αναμνήσεις

από την τύχη των Ελλήνων του Πόντου και της Μ. Ασίας» (Αν-
τσγος Π. Κωνσταντόπουλος, Δ/ντης ΔΙΣ/ΓΕΣ)

2. Εφημ. ΕΣΤΙΑ, 18-5-2007: «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ποντίων» (Κων. Β. Χιώτος. Πρόεδρος Εθνικ. Ενωσ. Βορεί-
ων Ελλήνων).

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ, Δελτίο Μαΐου 2006: «Η Γενοκτονία
των Ποντίων».

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Μάρτιος 1997: «Ποντιακός Ελ-
ληνισμός» (Ανχης (ΠΖ) Χρήστος Δέλλας).

5. Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (15-11-01): ένθετο ΙΣΤΟΡΙΚΑ (ο
Πόντος των Ελλήνων).

6. Internet: Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδια ‘Βικιπαιδεία’
(http://thalassa-karadeniz.livepage.gr).

7. Εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ», Τόμος 9, Σελίδες 774-775 και
1135, τόμος 15 σελίδα 218.

8. Εφημ. «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 30-11-08: «Τουρκική διανόηση και
χριστιανικές μειονότητες» (Κ. Βοσπορίτης ο νεώτερος).

9. Εφημ. «ΕΣΤΙΑ», 21-5-08: «Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής
Γενοκτονίας» (Ν.Ι. Κωσταράς).

10. «Η κατάρα της Ασίας». Ομιλία του Προέδρου της
«Εστίας» Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Ταξ/χου ε.α. Αυγουστίνου Καμπά.

11.  «Χαμένες Πατρίδες», Γιάννης Π. Καψής, εκδόσεις Α.Α.
Λιβάνη.

12. «Κρατούν άσβεστη την μνήμη του Πόντου», Φ. Παντα-
ζής (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, Κυριακή 22-6-2008).

-Ο κ. Ιωάννης Ασλανίδης είναι Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

Οι Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου (Συνέχεια από το προηγούμενο)

Γράφει ο 
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της ΣΣΕ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Το θανατηφόρο πλήγμα της κοινωνίας μας

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.
Τουλάχιστο τα τριακόσια τελευταία χρόνια ο άνθρωπος

θέλησε να πάρει στα χέρια του ολοκληρωτικά τις τύχες
του. Να απαλλαγεί από τα μεταφυσικά ερείσματά του
και να αποκτήσει  απόλυτη ελευθερία  στις αποφάσεις
του για ένα προσωπικό τρόπο ζωής.

Αρχικά, στην ταυτόχρονη απομάκρυνση της κοινωνίας
από το φεουδαλισμό και της κοινωνικής ιδεολογίας
από θεολογία, φάνηκε ότι βρέθηκε μια μέση οδός αρ-
μονικής σύνθεσης στα πλαίσια της ανάπτυξης της κα-
λούμενης αστικής στάσεως ζωής.

Ο Λόγος θα αποτελούσε την οργανωτική αρχή της
αρμονίας, ήτοι θα καθόριζε, με επιταγές και απαγορεύσεις
ποια θέση θα κατείχε το κάθε μέρος μέσα στο όλο. Αρ-
μονία του Λόγου και του ψυχόρμητου. Υποταγή των εν-
στικτωδών και αξερίζωτων παρωθήσεων σε ένα έλλογο
σκοπό.  Παραίτηση από την άμεση ικανοποίηση για
χάρη μιας ανώτερης
ευτυχίας και σταθερό-
τητας. Μια ζωή, η
οποία στηρίζεται στο
μέτρο. 

Τελικά, όμως, με την
«επιστράτευση» καλλι-
τεχνών, επιστημόνων και φι-
λοσόφων πολεμήθηκαν οι
αξίες της αστικής τάξεως
στο σκοπό της ανωτερότη-
τας του ανθρώπου. Οδηγη-
θήκαμε σε άκρατη φιλαυτία
και εγωτισμό. Η κοινωνία
έλαβε τη μορφή ενός μαζι-
κού μορφώματος και επικρά-
τησε ένας είδος απέραντου
μηδενισμού. Κάθε στοιχείο σύνθεσης  και σύνδεσης
των ατόμων, ως προσώπων, ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε.
Υπήρξε μια  κατάρρευση των αξιών της αστικής τάξεως.
Σε αυτή την αχαλίνωτη λαίλαπα  πορείας προς την
«απόλυτη» ατομική ελευθερία προκλήθηκε και το θα-
νάσιμο πλήγμα στον τεράστιας σημασίας για την
κοινωνική συνοχή δεσμό, την εμπιστοσύνη.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ.
Ζούμε σε μια μαζική, χωρίς ουσιαστική μορφή, κοινωνία.

Δεν υφίσταται κοινωνική οντότητα με αρμονική συνοχή
και με ολική λειτουργία. Η υπερβολική φιλαυτία και η
θεώρηση του εαυτού μας ως το ...κέντρο του Κόσμου
μας δημιουργεί αυταπάτες. Ο ορίζοντας θεώρησης της
πραγματικότητας είναι περιορισμένος και προπαντός
φιλτραρισμένος με τις δικές μας απαιτήσεις και τα συμ-
φέροντα. Η επικοινωνία με την πραγματικότητα γίνεται
όλο και πιο θολή. Η καταιγίδα των πληροφοριών, οι
οποίες τις περισσότερες φορές έχοντας εμπορικό χα-
ρακτήρα εντυπώσεων μας προκαλεί την ψευδαίσθηση
ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Ασχολούμαστε με τα πάντα.
Στην ουσία όμως, δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν…αν-
τιλαμβανόμαστε  την πραγματικότητα. 

Η εσωστρέφεια μας απομακρύνει από το διπλανό
μας, τον οποίο τον θεωρούμε μάλλον αντίπαλο παρά
συνεργάτη και συνοδοιπόρο. Δεν επιζητούμε φιλίες
ουσίας, αλλά «φιλικές» συνεργασίες συμφερόντων. Δεν
θεωρούμε τον άνθρωπο , ως ύπατο αγαθό, αλλά θεω-
ρούμε αγαθά ό,τι εκείνος , περιστασιακά, μας παρέχει.

Οι αδυναμίες του άλλου και η αστοχίες του αναδει-
κνύονται πιο εύκολα. Τα θετικά του στοιχεία εξουδετε-
ρώνονται από τα αρνητικά. Σταδιακά δημιουργείται μια
νοοτροπία σύγχυσης και αμαύρωσης της ποιότητας

όλων μας. Παρά το ότι η αδικοπραγία του άλλου δεν
δικαιολογεί τη δική μου, τη χρησιμοποιώ , όμως , ως
δικαιολογία και άφεση των αμαρτιών μου. 

Κυριαρχούν χαρακτηρισμοί: «Όλοι» κλέβουν»! «Όλοι
είναι ανειλικρινείς [ψεύτες]»! «Όλοι ενεργούν από προ-
σωπικό συμφέρον». «Όλοι λαδώνονται» !!κοκ. 

Αλλοίμονο! Δεν υπάρχουν, άραγε υγιή κύτταρα στη
Κοινωνία μας! Δεν υπάρχουν αξιαγάπητοι συνάνθρωποι;
Όλοι μας βλέπουν ως εμπορικό όφελος! 

Όχι βέβαια. Και καλοί και αγαθοί άνθρωποι υπάρχουν,
όπως και άνθρωποι που θέλουν μια σταθερή φιλία και
άδολη αγάπη. 

Η υπερβολική  εμπορευματοποίηση των πάντων μας
έχει οδηγήσει στο μηδενισμό των αξιών μας. Η περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα [κουλτούρα μας] κατακλύστηκε
από δυσπιστία, η οποία δυστυχώς επηρεάζει τα μυαλά
[νοοτροπία] όλων και κυρίως των νέων μας.

ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ».
Εμπιστοσύνη είναι η μετάβαση από την απλή γνώμη,

μέσω της στερεής πεποίθησης, στην πίστη. Είναι η
πρώτη κρυστάλλωση της αξίας της ιερότητας. Η εμπι-

στοσύνη στεριώνει επάνω
σε μια βεβαιότητα , η οποία
αποπνέει ευαρέσκεια και
εμπεδώνεται στην πράξη
ως  καλό. 

Στην απλή της μορφή
μπορεί να είναι ένα συναί-
σθημα ευεξίας στην επι-
κοινωνία και τις συνανα-

στροφές των ανθρώ-
πων, που διευκολύνει
την κοινωνική λειτουρ-
γία.

Ουσιαστικότερα όμως
μετατρέπεται , λόγω
της βασικής ουσίας της

ειλικρίνειας, σε σχέση και δεσμό μεταξύ των προσώπων.
Το κάθε πρόσωπο κατέχει τη θέση του αγαθού για τα
άλλο πρόσωπο. Ο ένας καθίσταται φίλος του άλλου.
Με αυτή την έννοια συνιστά σκοπό και αξία της κοινωνικής
ζωής μας. Δημιουργεί τη φιλότητα. Την αδελφοσύνη.

Τέλος η εμπιστοσύνη επειδή αναδύεται από τη
σύνθεση της αλήθειας, της ομορφιάς και του πρακτικά
αγαθού, μετουσιώνεται με τη συνήθεια σε πρώτιστη
ατομική και κοινωνική αρετή. Είναι το απόλυτο ιερό
στοιχείο συνεκτικής αρμονικής σύνθεσης της κοινωνίας.
Από την εμπιστοσύνη αναδύονται  η αδελφοσύνη-
αγάπη και η ελπίδα.

Κάθε αρμονικό σύνολο ανθρώπων, ήτοι ονομάζεται
οικογένεια, δήμος, κοινότητα, κοινωνία, είτε Πατρίδα
εδράζεται σε αυτό το βασικό χωροδικτύωμα αξιών.

Εάν η εμπιστοσύνη μηδενισθεί όλο το σύνολο κα-
ταρρέει. Γιατί μηδενίζεται η ενσυναίσθηση, δηλαδή η
αρετή του να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Επι-
κρατούν τα άτομα με μηδενισμένη ενσυναίσθηση  ήτοι:
οι αλαζόνες, οι μακιαβελιστές και τα  ψυχοπαθή. Αυτής
της ποιότητας άτομα κυριαρχούν στο πλήρως εμπο-
ρευματοποιημένο κοινωνικό περιβάλλον. Θεωρούνται,
δυστυχώς, ως επιτυχημένα πρότυπα ανθρώπων. Προ-
βάλλονται ως πρότυπα στους νεότερους και έτσι καλ-
λιεργείται η νοοτροπία που κατά φαύλο τρόπο τα ανα-
δεικνύει. 

Τότε κυριαρχούν τα χομπσιανά φαινόμενα, ήτοι ο
ένας εναντίον όλων και όλοι εναντίον του καθενός
μας.

Τότε επιβάλλεται στο σύνολο μια αβάστακτη αβεβαι-
ότητα και ένα παράλογο άνοιγμα στο χάος, από το
οποίο αναδύεται το αφόρητο συναίσθημα του φόβου
και του τρόμου.

Σε αυτό το δραματικό σημείο τείνει να φθάσει η

μαζικού χαρακτήρα κοινωνία μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Η εμπιστοσύνη είναι ο βασικός κρίκος στερεότητας

κάθε ανθρώπινου συνόλου, γιατί προσδίδει σε κάθε
σχέση την ποιότητα της αξίας της ιερότητας.

Κατάρρευση και μηδενισμός της εμπιστοσύνης, που
οφείλεται στην στρέβλωση της πραγματικότητας, ή
στην έλλειψη ευπρέπειας ή στην πρακτική κακοήθειας,
προκαλεί επικίνδυνο εγωκεντρισμό και μηδενισμό της
ενσυναίσθησης. Συνέπεια η «ανάδειξη», ως κυρίαρχων
της Κοινωνίας μας ατόμων που δεν αποπνέουν εμπι-
στοσύνη, οπότε επικρατεί μια απέραντη δυσπιστία, μια
αφόρητη αβεβαιότητα και  αντιπαλότητα. Ένας διάχυτος
φόβος και τρόμος μηδενίζει κάθε υγειές κοινωνικό φαι-
νόμενο.

Το μόνο αντίδοτο στην αβεβαιότητα και  στο φόβο
είναι η ελπίδα, η οποία αναδύεται από την αγάπη  και
την αδελφοσύνη, που με τη σειρά τους αναδύονται
από την εμπιστοσύνη, η οποία στηρίζεται στην αλήθεια,
την ομορφιά και τη καλοσύνη.

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Η ανάδειξη  ως προτεραιότητες των βασικών αξιών

και η επαναφορά της εμπιστοσύνης στις σχέσεις μας.
Δρόμος μακρύς και ανηφορικός. Η ανάγκη όμως είναι

επιτακτική όσο ποτέ. Η αβεβαιότητα, ο φόβος ακόμη
και ο τρόμος για την αυριανή μέρα μας έχουν καταστρέψει
τη ζωή. Ποτέ το μεμονωμένο άτομο δεν κατόρθωσε
να επιβιώσει και να ευτυχήσει. 

Ο διπλανός δεν πρέπει να θεωρείται αντίπαλός μας,
αλλά συνοδοιπόρος και αρωγός μας. Είμαστε υποχρε-
ωμένοι να δούμε  τα αληθινά, τα ωραία και καλά
στοιχεία του, τα οποία όντως έχει, όπως και εμείς,
φυσικά, έχουμε.

Οι σωστοί και δίκαιοι νόμοι εδραιώνουν τη αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Δεν αρκεί όμως η δια της βίας εφαρμογή
τους. Απαιτείται η συνειδητή και με καλή προαίρεση
εφαρμογή τους. Απαιτείται και η αιδώς για αποφυγή
της προσβολής της προσωπικής μας τιμής, η οποία,
δυστυχώς, αργεί.

Απαιτείται ο πρακτικός λόγος, ο εθισμός και η αντίστοιχη
κουλτούρα. 

Προπαντός, όμως, απαιτείται η τεράστια ψυχική δύναμη
να ξεφύγουμε, ενσυνείδητα, από αυτό, που είναι εύκολο
και να στραφούμε σε εκείνο που αξίζει, αλλά είναι πιο
δύσκολο.

Όλα αυτά είναι κατά βάση θέματα γενικής παιδείας
και μόρφωσης, η οποία έχει αφεθεί στην εμπορική διά-
θεση και ορμή.

Παιδεία είναι μέθοδος και σημαίνει παιδαγωγία των
νέων, αλλά πρώτιστα ανδραγωγία [Βλέπε σχετικό άρθρο

στο διαδίκτυο: « Η μοναδική μας ελπίδα: Η ανδραγωγία»]. 
Σημαίνει  δια βίου αγωγή μέχρι τη φάση της αυτοορ-

γάνωσης και αυτοπραγμάτωσής  μας. 
Οι περισσότεροι δυϊσμοί και μανιχαϊσμοί είναι εσκεμ-

μένοι. Μπορούν να συντεθούν σε ανώτερο επίπεδο σε
αρμονική σχέση.[βλέπε άρθρο:«Α-ΝΟΗΤΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟ-

ΤΗΤΕΣ]. 
Μια ωραία περιπέτεια είναι ολόκληρη η  ζωή μας.

Αλλά περιπέτεια σημαίνει σύνθεση ομοίων και  προπαντός
αντιθέτων στοιχείων και γεγονότων, σε μια αρμονική
ενότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρυσή τομή και το
«μέτρον άριστον».[βλέπε σχετικό άρθρο: «Η χρυσή τομή

το άριστο των αρίστων παράδειγμα].

Κοντολογίς μιλάμε για ένα  συναρπαστικό και μοναδικό
ταξίδι. Το δικό μας ταξίδι.

Αλλά μαζί με τους διπλανούς μας. Για το δικό τους
καλό και τη δική μας  ευτυχία.

Γράφει ο 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΑΚΑΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Οι σωστοί και δίκαιοι νόμοι

εδραιώνουν τη αμοιβαία εμπι-

στοσύνη. Δεν αρκεί όμως η δια

της βίας εφαρμογή τους. Απαι-

τείται η συνειδητή και με καλή προαίρεση

εφαρμογή τους. Απαιτείται και η αιδώς

για αποφυγή της προσβολής

της προσωπικής μας τιμής, η

οποία, δυστυχώς, αργεί
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Ο Σαλπιγκτής σάλπισε...

Παλαιά, όταν η πολιτική ηγεσία έταζε λαγούς με πετραχήλια,
στους μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και

ποτέ δεν υλοποιούσε αυτά που έταζε, εμείς υπό μορφή
αστεϊσμού λέγαμε «σάλπισε ο σαλπιγκτής νομή». Βέβαια η
ιστορία επαναλαμβάνεται, όχι με τα ίδια πρόσωπα αλλά ούτε
και με τα ίδια δεδομένα. Τότε λέγαμε «σάλπισε ο σαλπιγκτής»...
Τώρα μας λένε «η πατρίδα σας χρωστάει πολλά και όταν
έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα σας τα δώσει. Να ...κοιτάτε
το τούνελ, στο βάθος υπάρχει φως». Κοιτάμε, ξανακοιτάμε,
γουρλώνουμε τα μάτια μας για να δούμε το φως ...πουθενά
δε βλέπουμε φως. Το τούνελ όμως το βλέπουμε... διότι εκεί
μας οδήγησαν. Υπάρχει
απόλυτο σκοτάδι και τα
βλέπουμε όλα μαύρα.

Κύριε Υπουργέ, αν ο
αξιωματικός τα βλέπει
όλα μαύρα και κινείται
και ζει σε μαύρο περι-
βάλλον, με τι ηθικό θα προ-
σπαθίσει ως ηγήτωρ, να μετα-
τρέψει πρόβατα σε λέοντες; Πι-
στεύω ότι, έστω και αν ηγείται
λεόντων, επειδή η πτώση του
ηθικού σε συνδυασμό με την
οικονομική ανέχεια, ίσως να περιβληθεί από το πνεύμα ωχα-
δερφισμου και αυτό θα μεταδοθεί και στους άνδρες που
διοικεί. Οπότε οι λέοντες θα μεταμορφωθούν σε πρόβατα.
Επήλθε όμως η καταστροφή. Θα έχουμε παραπτώματα ξένα
και ασυνήθιστα για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Η
οικονομική ανέχεια ενδέχεται να αποπροσανατολίσει τον
αξιωματικό καθότι άνθρωπος είναι και αυτός. Αν η σύζυγός
του, βλέποντας τις οικονομικές δυσχέρειες που γιώνουν και
ο υιός τους είναι επιτυχών στο πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων
και πει στον σύζυγό της «Χρήστο, με τι χρήματα θα στείλουμε
το παιδί μας στα Γιάννενα να σπουδάσει;» Αυτός ό άνθρωπος
όταν έχει τέτοια προβλήματα, με τι ηθικό θα εκτελέσει τα
καθήκοντά του ως Διοικητής Μονάδας;

Αν θέλουμε να έχουμε Ένοπλες Δυνάμεις, πρωτίστως θα
πρέπει να έχουμε στελέχη που να είναι αφοσιωμένα στο κα-
θήκον, να έχουν σιδερά εσωτερική πειθαρχία και θέληση
στην εκτέλεση της αποστολής τους. Όμως, η πολιτεία θα
πρέπει να είναι δίπλα τους προστατευτικά και να επιλύει τα
προβλήματα και όχι να τάζει λαγούς με πετραχήλια και στην

ουσία να μην υλοποιεί τίποτα. Αυτή η τακτική είναι χειρότερη
και από το σαράκι που ροκανίζει το ξύλο όσο κληρό και να εί-
ναι.

Πριν από λίγο καιρό, ανακοινώθηκε ότι στα στελέχη των
ενόπλων δυνάμεων και στα σώματα ασφαλείας, θα χορηγηθεί
έκτακτο επίδομα από το πρωτογενές πλεόνασμα. Το είπε ο
αρμόδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπαν όλα τα κανάλια,
το ακούσαμε από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Αυτή η είδηση αναμεταδόθηκε για πολλές ημέρες και σε όλα
τα δελτία ειδήσεων και είχε σαν συνέπεια, ο κόσμος να
πιστέψει ότι οι αξιωματικοί και οι συνταξιούχοι αξιωματικοί θα
πάρουν όλα τα χρήματα από το πλεόνασμα. Γιατί αυτή η
επαναλαμβανόμενη είδηση για πολλές ημέρες, ότι τάχα οι
αξιωματικοί θα πάρουν, θα πάρουν... Ενώ στην πραγματικότητα
δεν πήραν ΤΙΠΟΤΑ. Πήραν ό,τι αναλογούσε με βάση την από-
φαση, νεαροί με λίγα χρόνια υπηρεσίας και χαμηλούς βαθμούς,

ενώ παράλληλα οι αξιωματικοί
οι ανώτεροι - ανώτατοι με 2-
3 παιδιά, δεν πήραν τίποτα
και με πολλαπλάσιες υποχρε-
ώσεις στην κοινωνία, στην οι-
κογένεια και στην Υπηρεσία.

Δεν γίνεται ένας δεκανέας
με 304 χρόνια Υπηρεσίας, να
έχει ίδιες ευθύνες στη Μο-
νάδα με το Διοικητή. Επομέ-
νως, ο Διοικητής επιβάλλεται
να αλμβάνει πολλαπλάσιες
αποδοχές. Αν όμως συνεχι-

στεί αυτή η τακτική, θα έχουμε την εξής κατάληξη: «Ο
δεκανέας να είναι μισθολογικά πολύ κοντά στο Διοικητή, ο
δεκανέας να έχει 4-5 χρόνια Υπηρεσίας και ο Διοικητής 25
χρόνια και πάνω. Έχουμε λοιπόν, πλήρη τελμάτωση. Ό,τι
χειρότερο για ένα σύγχρονο στρατό ενώ σε εμάς έγινε
βούκινο, που λέει ο λαός.

Στους δικαστικούς δόθηκαν περίπου 130 εκατομμύρια και
στους συνταξιούχους δικαστικούς 30 εκατομμύρια και δεν
ακούστηκε τίποτα, πέρασε απαρατήρητο, δεν έγινε κανένα
σχόλιο, καμία συζήτηση στα ΜΜΕ, ότι τάχα ο λαός υποφέρει,
πεινάει και δίδουν αυξήσεις εκατομμύρια στους δικαστικούς.
Εδώ ταιριάζει γάντι η παροιμία «ο έχων το μαχαίρι τρώει
πεπόνι». Γιατί αυτή η βιασύνη και επίμονη διαφήμιση της
στοργής της πολιτείας για τους αξιωματικούς των ενόπλων
δυνάμεων, μήπως κατά βάθος
θέλουν να απαξιώσουν το Σώμα
των αξιωματικών; Πουθενά δεν
καλούν απόστρατο αξιωματικό
για να προσφέρει τις υπηρεσίες

του για το καλό της πατρίδας μας. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι
οι αξιωματικοί είναι απύθμενες δεξαμενές γνώσεων και σε
όποια υπηρεσία και να ταχθούν, το έργο που θα παρουσιάσουν
θα είναι άριστο από πάσης πλευράς;

Στην παραπάνω σκέψη, κατέληξα από τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών. Εξελέγη ευρωβουλευτής οικονομική με-
τανάστρια, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας... Τι υπηρεσία
θα προσφέρουν στην Ελλάδα και με τι προσόντα διερωτώμαι
και προβληματίζομαι. Για το συμφέρον της πατρίδας μας, δεν
θα ήταν σωστότερο ένα ποσοστό της δυνάμεως των ευρω-
βουελυτών της χώρας μας να είναι απόστρατοι αξιωματικοί
και με καταγωγή από τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου; αν
δεν έχουμε σε υπόληψη τους αξιωματικούς μας, πώς θα κα-
ταφέρουμε οι αριστούχοι μαθητές να έχουν στο μυαλό τους
πρώτες τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων στις προτιμήσεις
τους και όχι τις ιατρικές - πολυτεχνικές;

Πώς θα καταφέρουμε να εισάγονται οι μαθητές με ήθος,
με αγάπη για τις ένοπλες δυνάμεις, με πνεύμα αυτοθυσίας
για την πατρίδα; Πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα παραπάνω,
όταν δημοσιογράφοι αναφερόμενοι στους αξιωματικούς, τους
αποκαλούν το λιγότερο «καραβανάδες» και το χειρότερο
είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη - προστασία από την πολιτική
ηγεσία.

Γιατί δεν μίλησε υποτιμητικά ποτέ κανένας για τους δικα-
στικούς; Με τι οικονομικά δεδομένα θα πάνε στις σχολές των
ενόπλων δυνάμεων οι αριστούχοι μαθητές, όταν ο ανθυπο-
λοχαγός έχει βασικό μισθό μικρότερο από το μουσικό του
Δημοσίου; Και όταν ο δακτυλογράφος της Βουλής ίσως να
λαμβάνει μισθό το μήνα διπλάσιο από ενα συνταγματάρχη
με 30 έτη υπηρεσίας;

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι το προσωπικό της Βουλής είναι
αποκλειστικά παιδιά - εγγόνια Υπουργών, έχουν δημιουργήσει
στεγανότητα του χώρου για τα άλλα ελληνόπουλα. Δηλαδή,
έχουν φτιάξει νέα “μανιάτικα” όπως ήταν στο πάλαι ποτέ στο
λιμάνι του Πειραιά. Ας βρεθεί ένας υπάλληλος στην Βουλή
που να μην είναι αποκλειστικός συγγενής Υπουργού, ας
βρεθεί ένας Υπουργός που το παιδί του ή ο εγγονός του να
είναι μόνιμος αξιωματικός.

Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας, οι Έλληνες αναμένουν
τις ενέργειές σας πάνω σε αυτά τα ζητήματα που για το
καλό της πατρίδας μας, δεν πρέπει να περάσουν απαρατή-
ρητα.

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΔΗΣ

Ανχης ε.α.

Ας βρεθεί ένας υπάλληλος στην

Βουλή που να μην είναι απο-

κλειστικός συγγενής Υπουργού,

ας βρεθεί ένας Υπουργός που

το παιδί του ή ο εγγονός του

να είναι μόνιμος αξιωματι-

κός.
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Παρακαλούμε τους συμμαθητές και τους

φίλους της τάξεως αποφοίτων της ΣΜΥ
1970, όπως δηλώσουν την μεγαλύτερη δυ-
νατή συμμετοχή τους μέχρι 31 Αυγούστου
2014, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσ-
σαλονίκη στις 5/10/2014 και ώρα 13.00
στην αίθουσα δεξιώσεων ΔΗΒΕΛΙΑ στο

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Το κόστος συμμετοχής θα είναι 12 ευρώ

το άτομο και θα περιλαμβάνει πλήρες
μενού, ποτά, αναψυκτικά και καφέδες.

Δηλώσεις στο τηλέφωνο 6955669116.
Σχης ε.α. Κυριακίδης Ιωάννης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΜΥ 
ΤΑΞΕΩΣ 1970

Η κ. Ελένη Ψυλλάκη και τα παιδιά της Μαριάνθη, Σταύρος και Μιχάλης ευχαριστούν
θερμώς τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στγο Κωσταράκο Μιχαήλ, τον κ. Α/ΓΕΣ Αντγο Μανωλά Χρήστο,
τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ Αντγο Ηλιόπουλο Ιωάννη, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Αξιωματι-
κών ΣΣΕ Τάξεως 1978, τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων και το Πα-
ράρτημα ΕΑΑΣ Ηρακλείου Κρήτης για την αποστολή στεφάνων στην κηδεία του
προσφιλούς συζύγου και πατέρα Υπτγου ε.α. Ψυλλάκη Γεωργίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Προς τους Πολεμιστές του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος 

Κορέας μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Πευκούπολη» που
βρίσκεται στην περιοχή ΔΕ Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του προαναφερόμενου οικοδομικού συνεταιρισμού, σας
πληροφορώ τα εξής:

Είμαι ο Σχης ε.α. Βάϊος Σπυρίδων, κάτοικος Σπάρτης 2 Τ.Κ. 54640 Θεσ/νίκη, τηλ. κιν
6947679832 μέλος του εν λόγω οικοδομικού συνεταιρισμού.

Μετά από έρευνα προς διάφορους φορείς, τελικά η Δνση Δασών Κορινθίας με Ταχ. Δνση:
Αράτου 39 Τ.Κ. 20100, τηλ. 27410-24578 και 28276 με πληροφόρησε τα εξής:

α) Η έκταση και η θέση του οικοδομικού συνεταιρισμού «Η Πευκούπολη», έχει καταγραφεί
από το προσωρινό δασικό κτηματολόγιο του Ν.248/76 της περιοχής Αγ. Θεοδώρων με ΚΑ
1166230256 και 1166232983 ως Δάσος.

β) Επίσημο αντίγραφο του αντίστοιχου κτηματικού χάρτη και πίνακα μπορείτε να λάβετε
από το τμήμα  Δασικού Κτηματολογίου στην Δνση Δασών Κορινθίας (Σίνα 24 Τ.Κ. 20100 ΚΟ-
ΡΙΝΘΟΣ, τηλ. 27410-23843.

Από το με αριθ. 1774/22-6-1966 συμβόλαιο αγοράς του Συμβολαιογράφου Αθηνών
Χαλκιά φαίνεται ότι έχετε αγοράσει ιδανικό μερίδιο από το όλο που αντιστοιχεί σε 501,5 τ.μ.

Οι συνάδελφοι μέλη του εν λόγω συνεταιρισμού μπορούν για περισσότερες πληροφορίες
να μου τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο κιν. 6947-679832

Σχης ε.α. Βάιος Σπυρίδων
Σπάρτης 2 ΤΚ 54640 Θεσ/νίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



23ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 EΘNIKH HXΩ αγγελίες

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

***
ΖΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(υιός Ταξιάρχου ε.α.)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

•Μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης -
κλιματισμού •Ενεργειακά πιστοποιητικά - Σχέδια Δ.Ε.Η.
•Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας •Άδειες λειτουργίας

•Ανακαινίσεις χώρων •Εμπορία ειδών θέρμανσης - κλιματισμού
ΤΟΜΠΑΖΗ 39 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: / Φαξ: 2314020197   Κιν.: 6936996267
www.z2tech.gr     email: info@z2tech.gr

***
EΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΠΑΝΑΓΟΥ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

Μετεκπαιδευθείς στο ROYALFREEHOSPITAL, LONDON
Δέχεται: Δευτ.-Τετ.-Παρ. 6-9 μ.μ.

Με ραντεβού
ΙΑΤΡΕΙΟ: Μεσογείων 7, τηλ. 210-7483907, κιν.: 6932647524

***
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΒΑΣΙΛΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Οικογενειακή θεραπεύτρια - Ατομική και Ομαδική θεραπεία - Συμβουλευτι-

κή Παιδιών, Εφήβων, Ζεύγους, Οικογένειας
Αξιολόγηση & Χορήγηση Προβολικών Δοκιμασιών

(H.T.P., K.H.T.P., F.D., K.F.D., T.A.T., Rorschach)
Δέχεταικατόπιν ραντεβού στο 6980704349

***
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΑΜΠΡΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
MD, MSc, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

• Αθλητικές κακώσεις • Μεταβολικά νοσήματα των οστών (Οστεοπόρω-
ση)

• Παιδορθοπεδική • Επανορθωτική χειρουργική μεγάλων αρθρώσεων
(ισχύου-γόνατος)

Επιμελητής Παιδοορθ/κής νοσ. Metropolitan
Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών, Ιασώ, General, Βιοκλινικής Αθηνών

Ελ. Βενιζέλου 20, Μελίσσια, Τηλ.: 210-6130409, Κιν.: 6948500355
e-mail: dimitrioskampras@yahoo.gr

***
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
(κόρη αξ/κού ε.α.)

Ειδικευθείσα στη Μ. Βρετανία και Ευαγγελισμό
Δέχεται με ραντεβού

Ιατρείο: Πατησίων 364, τηλ.: 210-2021755, 6944-543067
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟστον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Αξ/κών και Ανθ/στών
Χωρ/κής-Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζοϋπαλλήλων, στοΚριαρίτσι Συ-

κιάς Σιθωνίας Χαλκιδικής, 500 τ.μ., εντός σχεδίου, κτίζεις 120 τ.μ.

Τιμή 40.000 € (ο.τ. 268) αριθ. οικοπ. 10 Β’ ΖΩΝΗΣ
Τηλ.: 210-9353792, κιν.: 6932861178

***
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Σχης (ΜΧ) ε.α.
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

Απόφοιτος του Ιπποκράτειο Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής
Μέλος του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ)

Ολιστική διάγνωση και ομοιοπαθητική θεραπεία των οξέων και χρόνιων
παθήσεων - ΠΡΟΛΗΨΗ

Ευφρονίου 24 Παγκράτι, Αθήνα και
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 10, Καλαμάτα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 7258810 και 6973235159
***

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΕΡΕΙΣΜΑ»
Οι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη και ο ΤΣΟΥΤΣΕΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Γεωρ-
γίου, τέκνα Αξκών ε.α., με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα (Δντής - Καθηγη-
τής Μαθηματικών και Φυσικής αντίστοιχα), άνοιξαν το δικό τους Φροντι-
στήριο με την παραπάνω επωνυμία, στον ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού

Καρδίτσης αριθ. 12 και τηλ. 210 6616560.
Τιμές λογικές, προσαρμοσμένες στο πνεύμα της εποχής

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.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

εκδηλώσεις 24 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014EΘNIKH HXΩ

ΟΣύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-πίδων της Τάξεως 1963 με

τις οικογένειές μας και με συναδέλφους άλλων τάξεων
και φίλους μας πραγματοποιήσαμε τετραήμερη εκδρομή
στην Ήπειρο, 7-10 Ιουνίου 2014 με μια ημερήσια προσκυ-
νηματική επίσκεψη στη ΒΟΡΕΙΟ  ΗΠΕΙΡΟ στις 8 Ιουνίου.

Η διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν Αθήνα-Γέφυρα
Ρίου Αντιρρίου-Αμφιλοχία–Χάνι του Εμίν Αγά–Ιωάννινα-Καλ-
πάκι-Κακαβιά-Βουλιαράτες–Αργυρόκαστρο–Άγιοι Σαράντα-
Ηγου-μενίτσα-Παραμυθιά-Ιωάννινα. Ενδιάμεση διαδρομή
και περιήγηση στα Ζαγοροχώρια. Και επιστροφή Μέτσοβο-
Καλαμπάκα-Τρίκαλα-Καρδίτσα-Λίμνη Πλαστήρα-Δομοκός-
Αθήνα. 

Καθ’ όλη τη διαδρομή είχαμε πλήρη ενημέρωση από
κατάλληλους ξεναγούς και ιστορικούς, με ευχάριστα –
διασκεδαστικά διαλείμματα από ανέκδοτα των εκδρομέων. 

Στάση είχαμε στο Μενίδι, κοντά στην Αμφιλοχία, που
είχε φροντίσει επι-
μελώς ο αρτινός
συμμαθητής μας Τα-
ξίαρχος ε.α. Βασίλης
Παπαδήμας για ένα
λιχούδικο γεύμα,  δί-
πλα στη δροσερή
γαλήνια παραλία. Η
επόμενη στάση μας
ήταν στο ιστορικό
Χάνι του Εμίν Αγά,
όπου επισκεφθήκα-
με το Μουσείο. Εδώ
μας περίμενε ο ηπει-
ρώτης συμμαθητής
μας Υποστράτηγος
ε.α. Ελευθέριος Πέ-
τρου που μας ξενάγησε σχετικά. Η πλήρης εξιστόρηση
των Βαλκανικών Πολέμων (ΒΠ) είχε προηγηθεί κατά τη
διαδρομή από τον Αντιστράτηγο ε.α. Γεώργιο Λιάκουρη.
Επίσης, συμπλήρωσε την όλη ενημέρωση εύστοχα και λε-
πτομερειακά, για τις προσωπικότητες των πρωταγωνιστών
της περιόδου, ο Αντιστράτηγος ε.α κ. Ευάγγελος Τσίρκας,
φίλος του Συνδέσμου μας, τον οποίο και από τη θέση
αυτή  ευχαριστούμε για την καλή του διάθεση και την ενη-
μερωτική του προσφορά και σε άλλες περιοχές. 

Για τη διαμονή μας στα Γιάννενα και την περιήγησή μας
στην Αλβανία είχαν μεριμνήσει οι συμμαθητές μας Πέτρου,
Γκορέζης, Δημητρίου και ήταν άψογη και φροντισμένη από
κάθε πλευρά  και βέβαια με την καθοδήγηση και την
έγκριση του δυναμικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του
Συνδέσμου μας, που είχε την όλη σχεδίαση, οργάνωση και
πραγματοποίηση της εκδρομής, έτσι ώστε να είναι άνετη,
ευχάριστη και μορφωτική. 

Κύριος στόχος μας ήταν η επίσκεψη των  περιοχών Αρ-
γυροκάστρου, Αγίων Σαράντα,  και του Ελληνικό Στρατιωτικού
Κοιμητηρίου στο χωριό Βουλιαράτες της Βορείου Ηπεί-
ρου.

Τρεις αξιόλογοι Βορειοηπειρώτες ξεναγοί – εκπαιδευτικοί,
ο κ. Δημήτριος Παππάς, ο κ. Θεόδωρος Βεζιάνης και ο κ.
Χρήστος Ντρίτσος, μας ξενάγησαν κατά την παραμονή
μας στη Β. Ήπειρο με συμπληρωματική εξιστόριση των
γεγονότων των Βαλκανικών Πολέμων, του  Βορει-οηπει-
ρωτικού αγώνα το 1914, και του Ελληνοϊταλικού  πολέμου
1940-41. από συμμαθητές – συναδέλφους.

Η πρώτη στάση μας στην Βόρειο Ήπειρο  ήταν στο Ελ-
ληνικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο  στο χωριό Βουλιαράτες, 6
χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου με θρη-
σκευτική ευλάβεια προσκυνήσαμε στον Ιερό Ναό της Αγίας
Σκέπης και εθνική συγκίνηση ο Πρόεδρος της Τάξεώς μας,
Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Φυτάς κατέθεσε  δάφνινο
στεφάνι στο Ηρώο των πεσόντων, 60  επώνυμων Ελλήνων
Αξιωματικών, Υπαξιωματικών  και Στρατιωτών, κατά τον
Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41. Και όλοι μαζί ψάλαμε τον
Εθνικό μας Ύμνο. Με τον τηλεβόα της ιστορίας οι πεσόντες

ήρωες  επαναλαμβάνουν
στους επισκέπτες  την αθά-
νατη φράση  «εις οιωνός
άριστος αμύνεσθαι περί πά-
τρης», που αναγράφεται
στο Μνημείο και παραμέ-
νουν  επώνυμα επί τόπου
με την αιώνια παρηγοριά
ότι  «ανδρών επιφανών
πάσα γη τάφος».

το χωριό Γκόριτσα, στην
σχεδόν χέρσα κοιλάδα της
Δρόπολης, τον Ιερό Ναό
του Προφήτη Ηλία, τον
οποίο έχει ανακαινίσει με
δαπάνες του ο συμμαθητής
μας Ταξίαρχος ε.α. Νικό-
λαος Δημητρίου από τα
Γιάννενα, που είχε πλήρως
καταστραφεί και η οικογέ-
νειά του τον συντηρεί και
τον επισκέπτεται συχνά, όπως πληροφορηθήκαμε. Επι-
κροτούμε την εξαίρετη και καθόλα επαινετή αυτή ενέργεια!
Τον συγχαίρουμε από βάθους καρδιάς ο καθένας συνά-

δελφος χωριστά και όλοι
μαζί για το θεάρεστο αυτό
έργο και  ευχόμαστε να έχει
τη βοήθεια του Προφήτη
Ηλία ο ίδιος  και η οικογένειά
του. Ένας νέος σεβάσμιος
ιερέας  του χωριού μάς
έδωσε αντίδωρο και η πρε-
σβυτέρα του έψαλε υπέ-
ροχα και με θρησκευτική
κατάνυ-ξη τον Ακάθιστο
Ύμνο κατά την παραμονή
μας στην εκκλησία.

Ζήσαμε στιγμές πολύ συγ-
κινητικές, βλέποντας τους
Βορειοηπειρώτες Έλληνες
γρανιτω-μένους πάνω στη

ελληνική βορειοηπειρωτική γη, διατηρώντας ακέραια και
αναλλοίωτα γλώσ-σα, ήθη, έθιμα για πολλά χρόνια. Τους
αξίζει  κάθε δυνατή βοήθεια και ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!

Γεύμα πλούσιο και προσεγμένο είχαμε στο χωριό Σο-
φράτικα Αργυροκάστρου σ’ ένα καλό εστιατόριο που με
επιμέλεια και περισσή φροντίδα είχε προετοιμάσει ο συμ-
μαθητής μας Νίκος Δημητρίου. Είχαμε την εξαιρετική τιμή
να έχουμε στο γεύμα τον Σε-
βασμιότατο Μητροπολίτη Αρ-
γυροκάστρου κ.κ. Δημήτριο και
τον Γενικό Πρόξενο Αργυρο-
κάστρου κ. Νικόλαο Κοτροκόη,
οι οποίοι μας ενημέρωσαν αν-
τίστοιχα για την όλη κατάσταση
της Αλβανίας, τις δυσκολίες
και τις προσπάθειες των Βο-
ρειοηπειρωτών, αλλά και την
αρωγή και την συμπαράσταση
της Χώρα μας. Ο Πρόεδρος
της Τάξεώς μας τους απένειμε
τιμητικά την πλακέτα του Συν-
δέσμου μας με τη χαραγμένη
φράση «Φιλείν ες αεί».

Επισκεφτήκαμε το Αργυρό-
καστρο, την πολύπαθη ελλη-
νική πόλη, που έγινε και πρω-
τεύουσα της  Β.Η, και τα άλλα
γύρω χωριά της περιοχής, καταλήγοντας στην πανέμορφη
περιοχή των Αγίων Σαράντα, ένα τουριστικό μέρος απ’
όπου αγναντεύεις την Κέρκυρα, όπου μείναμε αρκετή ώρα
απολαμβάνοντας τον απογευματινό μας καφέ. 

Γενικά, οι εντυπώσεις μας από την περιήγηση αυτήν
ήταν άριστες. Διαπιστώσαμε το υψηλό φρόνημα των Βο-
ρειοηπειρωτών και την αγάπη τους να παραμένουν στην
περιοχή φύλακες και συντηρητές της εθνικής ελληνικής
μειονότητας και των ιερών και οσίων, των ηθών  των
εθίμων και των  παραδόσεων του έθνους μας  στον τόπο
αυτόν. 

Μετά πήραμε τον δρόμο της επιστροφής δια μέσου της
Εγνατίας Οδού από Ηγου-μενίτσα-Παραμυθιά-Δωδώνη και
με άνεση φθάσαμε στα Γιάννενα. Πλήρη γεωγραφική και
ιστορική ανάλυση είχαμε από τους συμμαθητές μας Υπο-
στράτηγους ε.α. Γκορέζη Γ. και Πέτρου Ε, που ήταν πλήρως
ενήμεροι και κατατοπιστικοί σε όλα τα θέματα.

Η επόμενη μέρα μας ήταν η περιήγηση στα Ζαγοροχώρια.
Λεπτομερέστατη ξενάγηση είχαμε από τον  συμμαθητή
μας Αντιστράτηγο ε.α. Θεόδωρο Νικολαΐδη, γαμπρό της
περιοχής. Απολαύσαμε τη μαγεία της καταπράσινης φύσης,
και το φαράγγι του Βίκου, τις πετρόκτιστες θολωτές
γέφυρες και καταλήξαμε στους Κήπους , όπου είχαμε
πλούσιο γεύμα με τη συνοδεία  τοπικής βροχής, που μας
δρόσισε! Επιστρέφοντας στα Γιάννενα επισκεφτήκαμε το
Σπήλαιο και το Νησί. 

Φεύγοντας από τα Γιάννενα είχαμε στις αποσκευές μας,
και ένα κουτί από τα περίφημα γιαννιώτικα γλυκά, ευγενική
προσφορά του συμμαθητή μας Λευτέρη Πέτρου.

Πήραμε το δρόμο της επιστροφής με πρώτη στάση το
Μέτσοβο, που η Εγνατία Οδός το έχει οιονεί απομονώσει.
Είδαμε το Μνημείο του Ιππικού-Τεθωρακισμένων έξω από
το Μέτσοβο σε περίοπτη θέση που απεικονίζει τη δράση
της Μεραρχίας Ιππικού στον Εληνοΐταλικό Πόλεμο 1940-
41. Ο Αν/τηγος ε.α. κ. Ευάγγελος Τσίρκας μάς εξιστόρησε
τα γεγονότα και την πρόσφατη ιστορία της κατασκευής
του Μνημείου. Είναι εξαιρετικό και απαθανατίζει τη συμβολή
του όπλου Ιππικού-Τεθωρακισμένων στους αγώνες του

Έθνους μας. Μπράβο σε όλους
όσους συνέβαλαν στην κατα-
σκευή του εξαίρετου αυτού Μνη-
μείου, που κάλυψε ένα μεγάλο
κενό .

Θαυμάσαμε την Εγνατία Οδό
με τις πολλές και σε μεγάλο μή-
κος σήραγγες και κοιλαδογέφυ-
ρες, που κάνει πολύ άνετη τη
διαδρομή και το πέρασμα από
τη Νότια Πίνδο. Πήραμε καφέ
στην Καλαμπάκα και περνώντας
την Καρδίτσα καταλήξαμε στη
Λίμνη Πλαστήρα, όπου είχαμε
εξαιρετικό γεύμα, φροντίδα και
επιμέλεια του συμμαθητή μας
Γιώργου Λιάκουρη. Όπως είναι
γνωστό η Λίμνη είναι τεχνητή και
ήταν ιδέα του μεγάλου στρατιω-
τικού και  πολιτικού Νικόλαου
Πλαστήρα, και προς τιμή του και

η ομώνυμη ονομασία. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε
στις 30 Οκτωβρίου 1960 και αποτελεί ένα αξιόλογο έργο
ύδρευσης, άρδευσης και ηλεκτρικής ενέργειας για την ευ-
ρύτερη περιοχή.

Οφείλουμε να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τις ευ-
χαριστίες μας στο ΔΣ της Τάξης μας, ΣΣΕ 1963,για την
άρτια σχεδίαση-οργάνωση-εκτέλεση της καθόλα επιτυχη-
μένης εκδρομής.

Και στην επόμενη εκδρομή με το καλό, ευχηθήκαμε
όλοι μας!

Γράφει ο 
IΩANNHΣ Δ. ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.
Επίτιμος Α’ Υ/ΓΕΣ και Διευθυντής 
της ΔΙΣ/ΓΕΣ και Πρόεδρος της ΕΕΣΙ του ΓΕΕΘΑ

Οδοιπορικό προσκύνημα στη Βόρειο

Ήπειρο Τάξεως 1963


