
Τ
ην Τετάρτη 20 Αυγ 2014 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο,

7 μελούς αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.,
με επικεφαλής τον πρόεδρό της Υπτγο ε.α.
Ευάγγελο Δανιά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Δντής
του ΣΓ ΥΦΕΘΑ και ο οικονομικός του σύμβουλος,
από πλευράς δε Ε.Α.Α.Σ. ο Αντιπρόεδρος
Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής, ο Δνων Σύμβουλος
Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης, ο Νο-
μικός Σύμβουλος Αντγος ε.α. Θωμάς Καρανίσας
και τα μέλη Αντγος ε.α. Ηλίας Παρασκευό-
πουλος της ΕΛ.ΑΣ, Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χα-
τσίκας και Σχης ε.α. Νικόλαος Καίσαρης.

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υπτγος ε.α. κ. Ε.
Δανιάς, απευθυνόμενος προς τον κύριο ΥΦ.ΕΘ.Α
τον ευχαρίστησε καταρχήν που πρόθυμα δέ-
χτηκε το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. Αμέσως μετά  ενημέ-
ρωσε τον κ. Λαμπρόπουλο για το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει την Ένωση (Ν.Δ.1171\72
και Π.Δ.434\81 όπως αυτά τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήμερα). 

Η Ε.Α.Α.Σ. άλλωστε βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας υπάγεται στο ΥΠ.ΕΘ.Α. δια μέσου
του Γ.Ε.Σ.(Ν.2292\95.αρθρ.25 παράγρ.1 α(7)).

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ τόνισε ότι ο ομφάλιος
λώρος με τους εν ενεργεία συναδέλφους
μας είναι ισχυρός και δεν πρόκειται ποτέ να
διακοπεί.

Ως Δ.Σ συνέχισε ο κ. Δανιάς έχουμε διττή
ιδιότητα από την μία της υπηρεσιακής με πα-

ροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς το συνά-
δελφο και τα μέλη των οικογενειών των εκλι-
πόντων συναδέλφων μας και από την άλλη
ως αιρετοί της συνδικαλιστικής οπότε πρέπει
ειδικά τώρα που ως κλάδος βαλλόμεθα να
διαφυλάξουμε τα καλώς εννοούμενα συμφέ-
ροντά μας αλλά και να υπερασπιζόμαστε τα
δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία συναδέλφων
μας.

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ μετέφερε την υπάρ-
χουσα δυσπιστία προς την Κυβέρνηση στον κ.

Υφυπουργό, επισημαίνοντας ότι δεν έγινε σε-
βαστή η προς την πατρίδα προσφορά του
σώματος των Ελλήνων αξιωματικών, το οποίο
υπέστη δυσβάστακτες περικοπές στους μι-
σθούς και τις συντάξεις που σημειωτέον στις
περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί το
μοναδικό οικογενειακό εισόδημα, και το απο-
τέλεσμα είναι να μην μπορούν να εκπληρωθούν
οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Κράτος
με κίνδυνο να καταστούν υπόδικοι. 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα.

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίες. 

ΣEΛIΔA 16

Έγγραφο Συντονιστικού για μη υλοποίηση ανακοινωθέντων σελ.3

Μ.Τ.Σ: 

«Προσεχώς

κουρείον»

ΣEΛIΔA 11

Η υποτίμηση

συγκλονίζει και

εξοργίζει

Συνάντηση με τον 

Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης 

κ. Ι. Λαμπρόπουλο
ΣEΛIΔA 5

Κίνημα Εθνικής 

Άμυνας

Συνέχεια στη σελίδα 4

Το νέο e-mail που
αφορά αποκλειστικά
την «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» για
άρθρα, δημοσιεύσεις

κ.α. βρίσκεται 
στην διεύθυνση 

eh@eaas.gr
Παρακαλούμε τους 
συναδέλφους να 
χρησιμοποιούν 

μόνο αυτό το email
όταν πρόκειται για 

θέματα που αφορούν
την εφημερίδα

Η 65η επέτειος των μαχών 

Βίτσι-Γράμμου με την παρουσία 

πλήθους προσκυνητών
Υπό του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Τα βουνά που υψώνονται αγέρωχα γύρω από το χωριό Βούρμπιανη, αλλά και τα λαγκάδια
που διασχίζουν τις βουνοκορφές, αντήχησαν την 31-08-2014 από τα θούρια που εκπέμπονταν

στο χώρο, με την ευκαιρία της ιστορικής για την Ελλάδα επετείου «αντηχεί ο Γράμμος στα
τραγούδια ξημερώνει λευτεριά, ξανανθίζουν πάλι τα λουλούδια και φουντώνουν τα ξερά
κλαδιά». σελ.13

15 Αυγούστου

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ «ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ»

Τη Μάνα, τη μια και μοναδική, γιορτάζει ο χριστιανικός κόσμος, με τη μεγαλύτερη
κατάνυξη και λαμπρότητα. Το Δεκαπενταύγουστο, χιλιάδες πιστών, με την ψυχή γε-

μάτη ελπίδα και κατάνυξη, προστρέχουν στα αμέτρητα προσκυνήματα, όπου λιτα-
νεύονται οι θαυματουργές εικόνες της Μεγαλόχαρης για να αποθέσουν τη δική τους
ικεσία στη χάρη Της. Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας η Παναγιά είναι η "πηγή"
της ελπίδας μας και της εκπλήρωσης των προσδοκιών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



EΘNIKH HXΩ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20142θέματα

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση

και να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400)

λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία

του συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και

να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και

αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει 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 (ΤΘ) ε.α. Δημήτριος Τζάτζας.
Απεβίωσε και ετάφη την 6/8/2014 στη
Θεσσαλονίκη.

-Ταξχος ε.α Αλέξανδρος Σιδηρόπου-
λος του Σάββα. Απεβίωσε την 13-7-2014
και ετάφη την 14-7-2014, στο κοιμητή-
ριο Λεκάνης Καβάλας.

- Ταξχος (Ε.Μ) ε.α Γεώργιος Σπανουγά-
κης του Χρήστου,Σ.Σ.Ε.1952. Απεβίωσε
και ετάφη την 4-8-2014, στο κοιμητήριο
του Βόλου.

-Λγός ε.α Γεώργιος Σκοπιανός του
Κωνσταντίνου, Σ.Μ.Υ.72 Β. Απεβίωσε την
4-8-2014 στη Θεσσαλονίκη και ετάφη
την 5-8-2014 στο κοιμητήριο Κομοτη-

νής.
-Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Δημήτριος Μαθιου-

δάκης του Ιωάννου, Σ.Σ.Ε 1959. Απε-
βίωσε την 7-8-2014 στα Χανιά και ετάφη
την 8-8-2014, στην Αγία Φωτεινή  Χα-
νίων.

- Ταξχος ε.α. Ευστάθιος Παπαθεοδω-
ρόπουλος, Σ.Σ.Ε.1949 Α. Απεβίωσε την
1-6-2014 και ετάφη την 3-6-2014 στο
κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου.

- Ταξχος (ΠΖ) ε.α Γεώργιος Λέων
Σ.Σ.Ε.1974. Απεβίωσε την 10-8-2014 και
ετάφη την  12-8-2014 στο κοιμητήριο
Χαλανδρίου.

-Υπγος (ΠΖ) ε.α. Γεώργιος Μπερδέκλης

του Παναγιώτη, τάξεως ΣΣΕ 43. Απε-
βίωσε την 19/8/2014.
- Υπτγος (ΠΖ) ε.α.Δημήτριος Μ. Κωστα-
ράκος. Aπεβίωσε στις 24/7/2014 και
ετάφη στις 25/7/2014 στο κοιμητήριο
Παπάγου.
- Αντγος (ΠΖ) ε.α. Αραπατζόγλου Ιωάν-
νης ΣΣΕ 1950, επίτιμος Δ/της του Β’ΣΣ
απεβίωσε.
-Μαρία Αρταβάνη, σύζυγος του Υπτγου
(ΠΖ) ε.α. Π. Αρταβάνη ΣΣΕ 1973. Απεβίω-
ση την 25/7/2014 και ετάφη την
28/7/2014 στην Πρέβεζα.

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

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Ε.Α.Α.Σ. με την ευκαιρία της 65ης επε-
τείου από την λήξη του Συμμοριτοπολέμου
την 29.Αυγ.1949 πραγματοποίησε και εφέ-
τος, δια των Παραρτημάτων της στους
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αντίστοιχα,

προσκυνηματικές εκδηλώσεις (μνημόσυνα) υπέρ αιωνίας μνή-
μης και αναπαύσεως των ψυχών των ευκλεώς αγωνισθέντων
και ηρωικώς πεσόντων αθανάτων νεκρών της περιόδου 1946 -
49, με μεγάλη επιτυχία.

Η συμμετοχή παρά την απουσία της ηγεσίας η οποία είχε προ-
σκληθεί, ήταν πάρα πολύ καλή, δεν  παραρατηρήθηκαν έκτροπα
και όλοι οι παρευρεθέντες με την στάση και την συμπεριφορά
τους τίμησαν δεόντως τους Αθάνατους νεκρούς.

Οι ορισθέντες ομιλητές, για μεν  τον ΓΡΑΜΜΟ, ο Αντγος (ΠΖ)
ε.α. Γεώργιος  Λιάκουρης Σ.Σ.Ε.1963 για δε το ΒΙΤΣΙ ,ο Υπτγος
(EM) ε.α Ηλίας Τζωρτζόπουλος, ΣΣΕ 1975 πρόεδρος του οικείου
παραρτήματος, αναφέρθηκαν στα ιστορικά γεγονότα της εν
λόγω περιόδου όπως ακριβώς διαδραματιστηκαν,γιατί η Ιστορία
δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται. Η Ε.Α.Α.Σ. είναι πέρα
και έξω από τα πολιτικά κόμματα, διοργάνωσε τα μνημόσυνα,
υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια χωρίς σκοπιμότητες.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Επειδή υπήρξαν δυστυχώς μετά τον διορισμό των μελών των
Τ.Σ. αιτήσεις μη αποδοχής του διορισμού, αλλά και επειδή εξε-
φράσθησαν διάφορα αρνητικά σχόλια, θέλω να επισημάνω:

1.Το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ. προκύπτει κατόπιν αρχαιρεσιών από ενιαίο
ψηφοδέλτιο, που σημαίνει ότι αποκλείονται ομαδοποιήσεις και
κομματισμός ,είναι συλλογικό όργανο και άρα και οι αποφάσεις
του συλλογικές. Το κάθε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί σύμφωνα με
την συνείδησή του, χωρίς επηρεασμούς ή οτιδήποτε άλλο. ,άλ-
λωστε διακυρηγμένη θέση του Δ.Σ είναι η υπερκομματική της
θέση.

Επομένως λοιπόν η απόφαση είναι συλλογική, βαρύνει όλα τα
μέλη του Δ.Σ. τα οποία αποφασίζουν με ελεύθερη βούληση σύμ-
φωνα με την συνείδησή τους.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  δεν έχει το
δικαίωμα ΒΕΤΟ.

Ο διορισμός των μελών των Τ.Σ. έγινε ακριβώς όπως έχει επι-

σημανθεί στο Φύλλο της Ε.Η. μηνός Ιουλίου. Ήτοι η ορισθείσα
επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ,συνέ-
ταξε πρακτικό στο οποίο για πολλά παραρτήματα πρότεινε πε-
ρισσότερους του ενός, εισηγήθηκε στο Δ.Σ, το οποίο ως
κυρίαρχο όργανο απεφάνθη σχετικά και μάλιστα με ευρεία πλει-
οψηφία στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Η ενέργεια μη αποδοχής του διορισμού, πέρα του γεγονότος
ότι είναι, εκτός του πνεύματος της νομοθεσίας που διέπει την
λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ. ως Ν.Π.Δ.Δ. γιατί όπως προαναφέραμε ο
νόμος αποκλείει ομαδοποιήσεις, κομματισμό, κ.λ.π. είναι αντι-
δεοντολογική και αντισυναδελφική, γιατί όταν  αποφασίζεις να
προσφέρεις στο συνάδελφο και την οικογένειά του, το κάνεις
χωρίς ομάδα επιλογής.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

•Την 12η Αυγούστου εξεδόθη το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 172
έγγραφο προς ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. με κοινοποίηση στον ΥΠ.ΟΙΚ. καθώς και
στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. και που αφο-
ρούσε στη μη υλοποίηση των όσων μας είχε ανακοινώσει στη
συνάντησή μας της 1ης Ιουλίου του 2014.

Λεπτομέρειες στη σελίδα 3.

•Η ΕΑΑΣ προσυπογράφει την επιστολή που 68 Ακαδημαϊκοί και
λοιποί πνευματικοί άνθρωποι απέστειλαν προς τον εξοχότατο
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας και τη δική της αγωνία
και ως υπερκομματικό όργανο (ΝΠΔΔ) στις τάξεις του οποίου
υπάρχουν αξιόλογα στελέχη , καλεί όλα τα κόμματα να ομονοη-
σουν προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος και η υπερηφά-
νεια της χώρας.

Απόφαση Σ.τ.Ε.

Παρακολουθούμε στενά την πορεία της απόφασης του Σ.τ.Ε.
και μέσω ανακοινώσεων προσπαθούμε να σας κρατάμε ενήμε-
ρους. Η Θέση μας είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Εφαρ-
μογή της αποφάσεως από την Κυβέρνηση στο ΑΚΕΡΑΙΟ.

Το θέμα της εφαρμογής της απόφασης του Σ.τ.Ε. ετέθη και
στην συνάντηση του Δ.Σ|ΕΑΑΣ με τον κ. ΥΦ.ΕΘ.Α.

Μ.Τ.Σ.-ΕΚΟΕΜΣ.

Τα θέματα των εν λόγω ταμείων ετέθησαν και αυτά στον
κ.ΥΦ.ΕΘ.Α. στη συνάντηση που είχαμε και επειδή έχει και την αρ-
μοδιότητα  μας διαβεβαίωσε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του και των επαφών του με κυβερνητικούς παράγοντες θα προ-
σπαθήσει για το καλύτερο.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Θέματα

Ο ΥΦΕΘΑ με απόφασή του, απένειμε τον τίτλο του «Επιτίμου
Προέδρου της ΕΑΑΣ» στον αποχωρήσαντα Πρόεδρο του
Δ.Σ./ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλου. Η απόφαση
έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Απονομή Τίτλου Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού (ΕΑΑΣ)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 15 του ΠΔ 434/1981 «Περί Κυρώσεως Κανο-

νισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού (ΦΕΚ Β’ 118).

(2) Του άρθρου 25 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουρ-

γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έλεγχος των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).

(3) Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του ΥΕΘΑ επί των
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241).

β. Το υπ’ αριθμ. 17/22/14 Μαϊ 14 Πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΑΑΣ.

γ. Την Αριθμ. 248334/9 Ιουλ. 2014 Κοινή Απόφαση των Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπου-
λο» (ΦΕΚ Β’ 1881).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απονομή του τίτλου «Επιτίμου Προέδρου της ΕΑΑΣ» του

αποχωρήσαντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλου.

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
ΥΦΕΘΑ

Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΑΣ 

ο Αντγος ε.α. Παντελής Μαυροδόπουλος
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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. 172                             Ημερ.: 12-08-2014
ΠΡΟΣ : Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

κο Χ.Σταικούρα
ΚΟΙΝ :  ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο

Υπουργό Οικονομικών κο Γ.Χαρδούβελη
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 : Αποφάσεις ΣτΕ 
ΣΧΕΤ :  
α.-Εγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-
2014
β.-Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014

γ.-Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014

1.-Κατά την συνάντηση που είχε το Συντονιστικό Συμβού-
λιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών μαζί σας
την 01-07-2014 μας βεβαιώσατε οτι η Κυβέρνηση θα εφαρ-
μόσει τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και οτι σε σύν-

τομο χρονικό διάστημα θα συναντιόμαστε εκ νέου για να
μας γνωρίσετε τον τρόπο που θα εγένετο αυτό. Παρόμοιες
διαβεβαιώσεις είχαμε και από πολλά Κυβερνητικά Στελέχη
και βουλευτές.

2.-Εκτοτε έχουν παρέλθει σαράντα ημέρες , χωρίς να μας
γνωσθεί οτιδήποτε. Αντ αυτού έχουμε πληροφορηθεί οτι
με οδηγίες του ΥΠ.ΟΙΚ. εκπονείται νέο μισθολόγιο για τα
Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.

3.-Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύ-
νολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
(120.000 Μέλη ) διαφωνούν πλήρως με την ενδεχόμενη
εφαρμογή νέου μισθολογίου πριν την αποκατάσταση των
μισθών και των συντάξεων στο επίπεδο της 31-07-2012,
γιατί η όποια τέτοια ενέργεια στην ουσία θα ακυρώσει τις
Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και θα δημιουργήσει
πρόβλημα με τα αναδρομικά.

4.-Απαιτούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την
εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και ει-
δικά της υπ.αριθ. 2192/2014 κατά το πρότυπο των Δικαστι-
κών Λειτουργών . Μία τέτοια ρύθμιση θα επιβαρύνει τον
προυπολογισμό του 2014 , για τους εν ενεργεία και απο-
στράτους , μόνο κατά 50 εκατ.Ε , δεδομένου οτι υπολεί-
πονται ολίγοι μόνο μήνες , ενώ θα έχει δημοσιονομικό
κόστος 140 εκατ.Ε τον χρόνο. 

5.-Η αίσθηση που επικρατεί στους Αποστράτους  είναι οτι
η Κυβέρνηση μας εμπαίζει καθησυχάζοντάς μας  οτι θα απο-
καταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις και από την άλλη

πλευρά προωθεί νέο μισθολόγιο που θα επιφέρει περικο-
πές στα δικαιούμενα εκ των Αποφάσεων της Ολομέλειας
του ΣτΕ.

6.-Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατά-
σταση μετά την εκ νέου περικοπή των συντάξεων , λόγω
αύξησης της παρακράτησης του φόρου και της λαίλαπας
φόρων που καλούνται να πληρώσουν και οι αντιδράσεις
τους θα είναι ανάλογες , γιατί τώρα παλεύουν για την επι-
βίωσή τους.

7.-Σας καλούμε να προβείτε στην άμεση νομοθετική ρύθ-
μιση , όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 4 . Σε
ενάντια περίπτωση σας καθιστούμε υπέυθυνο για τις έντο-
νες αντιδράσεις των Αποστράτων , που πλέον θα έχουν πιο
οργανωμένη μορφή. 

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

Έπειτα από πληθώρα ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ. σχετικά με το παραπάνω θέμα διευκρινί-
ζονται τα εξής:

1. Με την παράγραφο 25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι από την έναρξη
ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α΄ 151), συμπε-
ριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 61 του
ν.2238/1994 περί ανακλητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
και οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν έχουν πλέον εφαρμογή από 1.1.2014.

2. Οπότε, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), όταν διαπιστωθεί από τον φορολογούμενο
ότι περιέχουν λάθη ή παραλείψεις, πρέπει από την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013),
ήτοι από 1.1.2014 και μετά να τροποποιούνται με την υποβολή τροποποιητικής φορολογι-
κής δήλωσης. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αν ο φορολογούμενος
υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής
φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής
δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθε-
σμα. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η υποβολή των τροποποιητι-
κών φορολογικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής
ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορο-
λογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθε-
σμης δήλωσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων παρελθόντων ετών (οικ. ετών 2013 και προηγούμενα), μπορούν
να υποβληθούν μέσα στη προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ.
(ν.4174/2013). Για τις δηλώσεις αυτές θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέ-
πονται από τον Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).

4. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που
συμπληρώνουν ποσά τα οποία ορίζονταν ρητά στην παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994
και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προστιθέμενη διαφορά δαπάνης, υποβάλλονται
χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) και εφόσον με την παράλειψη δήλωσης αυτών των πο-
σών στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε φορολογική διάταξη διότι εκείνο το έτος δεν
υπήρχε υποχρέωση συμπλήρωσής τους στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση όμως που το κρίσιμο έτος έχει παραγραφεί το δικαίωμα της Φορολογικής
Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, τότε μόνο γι’ αυτά τα ποσά, και εφόσον αποδε-
δειγμένα δεν έχουν αναλωθεί, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στο επόμενο
μη παραγραφόμενο έτος και εφεξής.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1174/14.7.2014
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α’

ΘΕΜΑ: 

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) 

κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα.

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375318
ΦΑΞ: 210 3375001

ΠΟΛ 1174/2014

Δημοσιεύθηκε στις 8-8-2014, ο Νόμος 4280/2014(ΦΕΚ
159Α), που αφορά στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, με
τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδό-
μηση. Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρύθμιση δασικής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις».

Με την ψήφιση του νόμου, δίνεται η δυνατότητα στον
ΑΟΟΑ να επανεκ-κινήσει τις διαδικασίες εντάξεως στο σχέδιο
πόλεως της περιοχής Πικερμίου, δια-δικασίες που έμειναν
παγωμένες από το 2006, όταν το Συμβούλιο της επικρατείας
(ΣτΕ), είχε απορρίψει το δεύτερο κατά σειρά σχέδιο Προεδρι-
κού διατάγματος (ΠΔ) για το θέμα.

Ύστερα από προσπάθειες ετών φαίνεται, ότι η Ζώνη Αστι-
κού Αναδα-σμού (ΖΑΑ) του Πικερμίου αποκτά το "εργαλείο"

εκείνο που θα την απεμπλέξει από το "αδιέξοδο" που είχε
περιέλθει τα προηγούμενα χρόνια, και θα βοηθήσει να γίνει
το πρώτο βήμα προς θετική κατεύθυνση.

Το ΥΠΕΚΑ θα εκδώσει τις απαραίτητες Υπ. Αποφάσεις και
λοιπές Διοι-κητικές πράξεις, προκειμένου ο ΑΟΟΑ να υπο-
βάλλει την σχετική αίτηση για υπα-γωγή στον Νόμο.

Η διαδικασία προβλέπει την αναθεώρηση διοικητικών πρά-
ξεων που εί-χαν εκδοθεί στο παρελθόν, την σύνταξη πολε-
οδομικής μελέτης με τις νέες κατευ-θύνσεις, την υποβολή
της στο ΥΠΕΚΑ και μερίμνη αυτού σύνταξη νέου ΠΔ, μετά
την έγκριση του οποίου θα ακολουθήσει η μελέτη των
έργων υποδομής, η έναρξη κατασκευής των οποίων θα επι-
τρέψει την διανομή της πολεοδομημένης έκτασης, στους

δικαιούχους, δηλαδή στα μέλη του ΑΟΟΑ και τους λοιπούς
φορείς με τους οποίους ο ΑΟΟΑ συνεργάζεται.

Η ψήφιση του Νόμου είναι η αφετηρία μιας μεγάλης και
σχετικά χρονο-βόρας διαδικασίας, την οποία ο ΑΟΟΑ δηλώνει
έτοιμος να υποστηρίξει, μέσα από την οποία θα υλοποιηθεί
το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του Οργανι-σμού
προς τα Μέλη του.

Ενδεικτικά παρατίθεται η αρχική πολεοδομική μελέτη μετά
την εφαρμο-γή των δεσμεύσεων που ισχύουν σήμερα.

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης
Γενικός Διευθυντής ΑΟΟΑ

AOOA

Ανακοίνωση Νόμου 4280/2014  (Πολεοδόμηση Περιοχής ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)
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Θα είμαστε σε αναμονή τόνισε ο κ. Δανιάς και αν δεν
εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε και θα αντιδρά-
σουμε δυναμικά. 

Η Ένωση πάντοτε αλλά και τώρα προσβλέπει στην
αγαστή συνεργασία με το ΥΠ.ΕΘ.Α. και με το Γ.Ε.Σ. το
οποίο μας ενισχύει με διάθεση προσωπικού χωρίς το
οποίο δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Αυτή
την περίοδο υπηρετούν μία ανθλγός και δύο γυναίκες
υπξκοί,εκ των οποίων η μία που είναι γραμματέας του
Δ.Σ μετατίθεται, λόγω συνυπηρέτησης και μας δημιουργεί
μεγάλο πρόβλημα, καθώς και τρείς οπλίτες εκ των
οποίων ο ένας ειδικός επιστήμων.

Σας ευχαριστούμε και πάλι που μας δεχθήκατε, προ-
σβλέπουμε  στην συμπαράστασή σας, στην επίλυση
των θεμάτων που μας απασχολούν.

Έχουμε σειρά θεμάτων τα οποία μας απασχολούν
και διά υπομνήματος θα σας καταθέσουμε, ελπίζοντας
στην κατά το δυνατόν ικανοποίησή τους.

Στη συνάντηση διάρκειας περίπου δύο ωρών, πα-
ρουσιάσθηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα
που απασχολούν τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και κατατέθηκαν
ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους, στο πλαίσιο
του εφικτού.

Συνοπτικά μεταξύ των άλλων αναλύθηκαν ως θέματα
αμέσου προτεραιότητας:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

• Άμεση και πλήρη εφαρμογή της απόφασης του
ΣτΕ, δηλαδή:

* Άμεση επαναφορά των συντάξεων στα ύψη προ
της 01/08/2012

* Άμεση επιστροφή στο ακέραιο και σε χρήμα των
παρανόμως κατακρατηθέντων ποσών απ’ τις συντάξεις,
χωρίς τη φορολόγηση του 20%, για επιστροφή ανα-
δρομικών.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

• Να μην εκπονηθεί νέο μισθολόγιο για τους ε.ε.
πριν εφαρμοσθούν πλήρως οι αποφάσεις του ΣτΕ που
αφορούν ε.ε. και ε.α. στελέχη.

* Σε περίπτωση συγκροτήσεως επιτροπής για εκ-
πόνηση νέου μισθολογίου, να συμμετέχουν εκπρόσωποι
απ’ τις τρείς Ε.Α.Α.

* Ουδεμία αποκοπή της σχέσεως μισθολογίου ε.ε.
με τις συντάξεις των ε.α.

* Άρση των στρεβλώσεων σε τυχόν σύνταξη νέου
μισθολογίου.

* Νομοθετική ρύθμιση άρσης της κατάργησης των
μισθολογικών προαγωγών  που προβλέπει το πρόγραμμα
ΜΔΣ.

ΤΑΜΕΙΑ

• Ουδεμία περικοπή σε μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ

ΜΤΣ

* Διαγραφή του χρέους 
* Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν.

4058/2012 (ρύθμιση δανείου ΜΤΣ) με περίοδο χάριτος
3 ετών, εξόφλησης του δανείου και επιμήκυνση της
εξόφλησης των 15 ετών σε 25 έτη, με ισόποση δόση
της τάξεως των 6,5 εκ. ευρώ.

* Παράταση της εντός 4 ετών δημιουργίας αποθε-
ματικού, για επιπλέον τέσσερα (4) χρόνια. 

* Επιστροφή του ποσού του κουρέματος των κατα-
θέσεων του ΜΤΣ λόγω PSI ή την  απαλλαγή ισόποσου
του δανείου αυτού. 

ΕΚΟΕΜΣ

* Τον πλήρη διαχωρισμό του απ’ το ΜΤΣ 
* Την επιστροφή των οφειλομένων απ’ το ΜΤΣ και

την αποφυγή επένδυσης των αποθεματικών του.

ΒΟΕΑ

* Την νομοθετική αποτύπωση του ξεχωριστού λο-
γαριασμού του ΒΟΕΑ.

* Την εργοδοτική του επιχορήγηση.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέ-
ροντος και δηλώσαμε τη διάθεσή μας για συνεχή συ-
νεργασία όπου απαιτείται.

Ο κ. Υφυπουργός μας ενημέρωσε ότι ο ίδιος και η
λοιπή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ συμμερίζεται τα προ-
βλήματα και τις ανησυχίες μας και θα καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση και επίλυσή
τους.

Μας διαβεβαίωσε δε ότι, αυτή είναι και η επιδίωξη
της Κυβέρνησης συνολικά.

Μας ενημέρωσε επίσης ότι ο ΑΝΥΠΟΙΚΟ κ. Σταϊκούρας
τον διαβεβαίωσε επίσημα ότι εντός Σεπτεμβρίου θα
υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις επί της αποφάσεως
του ΣτΕ και ότι ο ίδιος ευελπιστεί για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.

Σε ότι αφορά τα περί μισθολογίου, μας ενημέρωσε
ότι ο ΑΝΥΠΟΙΚΟ κ. Σταϊκούρας του ανέφερε ότι δεν
πρόκειται για καινούργιο μισθολόγιο, αλλά ότι συζητείται
ένα είδος δικαίωσης όσων υπέστησαν υπερβάλλουσες
μειώσεις.

Εξ άλλου ο κ. ΥΦΕΘΑ, αναγνωρίζοντας την δυσχερή
οικονομική κατάσταση των Ταμείων, μας ενημέρωσε
ότι εγκρίθηκε μελέτη βιωσιμότητας των Ταμείων απ’
το ΥΠΕΘΑ στο ποσό των 100.000 ευρώ, που θα
πληρωθεί απ’ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφού

μας διαβεβαίωσε για την παραμονή των Ταμείων στο
ΥΠΕΘΑ, μας γνώρισε ότι προωθείται προς ψήφιση νο-
μοσχέδιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διατάξεις δι-
ευθέτησης για την εξυγίανση του ΜΤΣ.

Μετά δε τη νομοθέτηση των αναγκαιουσών διατάξεων
θα δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα μέτρα, για να
δοθεί προοπτική πλήρους εξυγίανσης.

Ο κ. Υφυπουργός μας ευχαρίστησε για την αναλυτική
ενημέρωση και δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει και θα
στηρίξει τις προτάσεις, που θα βελτιώσουν την κατά-
σταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ε.ε. και ε.α. στε-
λέχη των ΕΔ - όπως άλλωστε έπραξε και στην προ-
ηγούμενη θητεία του στο ΥΠΕΘΑ - πιστεύοντας στην
αποστολή και την προσφορά τους, και επισημαίνοντας
ότι το ΗΘΙΚΟ αποτελεί το μέγιστο του ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ του
Στρατεύματος. 

Τέλος συμφώνησε μαζί μας ότι ο «Ομφάλιος Λώρος»
μεταξύ ε.ε. και ε.α. Στελεχών ουδέποτε θα κοπεί και
ζήτησε τη συνεργασία μας με την κατάθεση απλών
και κατανοητών προτάσεων, για να τις προβάλει και να
τις υποστηρίζει.

Η Ε.Α.Α.Σ. κατέθεσε αναλυτικά υπομνήματα με τεκ-
μηριωμένες προτάσεις και απαιτούμενες ενέργειες,
για τη βιωσιμότητα των ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, αλλά και
υπόμνημα με προτάσεις επί όλων των θεμάτων που
απασχολούν τους Αποστράτους. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., στον σύντομο χαιρετισμό
του επισήμανε τη δυσπιστία των  συναδέλφων  απέναντι
στην Κυβέρνηση και ανέφερε ότι η Ένωση θα συνεχίσει
τη συνεργασία, αναμένοντας την αποτύπωση των δί-
καιων αιτημάτων των Αποστράτων στην πράξη και την
άμεση νομοθέτηση και υλοποίηση όσων απαιτούνται,
με την ουσιαστική πλέον συμμετοχή και του ΥΠΕΘΑ.

Τέλος ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. επέδωσε αναμνηστική
πλακέτα στον κ. ΥΦΕΘΑ.

Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη, εποικοδομητική και
για τις δύο πλευρές συνάντηση, κάνοντας κοινωνό
των θεμάτων μας τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος επέδειξε ιδι-
αίτερη ευαισθησία και πραγματικό ενδιαφέρον για τα
στελέχη (ε.ε. και ε.α.) των ΕΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ. παρακολουθεί
εκ του σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν τα
μέλη μας και είναι πάντα έτοιμο για κάθε συνεργασία,
αλλά και για κάθε νόμιμη αντίδραση, όταν θίγονται η
αξιοπρέπεια και η τιμή των Αποστράτων Μελών της
Ένωσης.

Διαβεβαιώνει δε τα Μέλη της ότι η αντίδραση θα
είναι πλέον δυναμική, στην περίπτωση που διαπιστώσει
τη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στην απόφαση
της Ολομέλειας του ΣτΕ εντός Σεπτεμβρίου 2014 και
δεν πρόκειται να δεχθούμε σε καμία περίπτωση νέο
μισθολόγιο πριν την ολική εφαρμογή της.   

Συνάντηση με τον ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στα πλαίσια παρακολούθησης των διαφόρων και ποικίλων
θεμάτων που αφορούν τα απόστρατα Στελέχη και Μέλη
μας, λάβαμε ενημέρωση  από το γραφείο της Βουλευτού
Τάνιας Ιακωβίδου, η οποία  είναι η εισηγήτρια του σχεδίου
νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμύ-
νης.

Η Κα Ιακωβίδου κατέθεσε 5 τροπολογίες εκ των οποίων
τρεις είναι ειδικού ενδιαφέροντος για εμάς, καθώς δύο αφο-
ρούν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και μία το εφάπαξ βοή-
θημα  στρατιωτικών (ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.)

Οι υπόψη τροπολογίες είναι  συγκεκριμένα οι παρακάτω:

Τροπολογία για τον σχηματισμό ταμειακού αποθεματικού
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Τροπολογία για το χρόνο  αποπληρωμής της οφειλής του
ΜΤΣ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τροπολογία για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), στους μη μονιμοποιηθέν-
τες εθελοντές και εθελόντριες του ν.δ. 445/1974, στις εθε-
λόντριες του ν. 705/1977, καθώς και στους Εθελοντές
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989. 

Εκ του Γραφείου Τύπου 

Ενημέρωση για κατάθεση τροπολογιών 

επί του σχεδίου νόμου 

που ρυθμίζει θέματα του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης

Φέρεται εις γνώση των μελών της
Ε.Α.Α.Σ.ότι ο Δήμος της Νάξου,θα πραγ-
ματοποιήσει  την 12η Οκτ.2014, εκδη-
λώσεις, με την ευκαιρία της απελευθέ-
ρωσης της Νάξου απο τους Γερμανούς.

Η Νάξος απελευθερώθηκε απο τους
Γερμανούς,ύστερα απο 3ήμερη μάχη.(12
έως 15 Οκτ.1944)

Στην εκδήλωση θα προσκληθούν το
Γ.Ε.Σ, διάφοροι φορείς, μεταξύ αυτών
και η Ε.Α.Α.Σ. Προσωπικότητες κ.λ.π.

Παρακαλούνται όσοι εκ των μελών
της Ε.Α.Α.Σ.επιθυμούν να συμετάσχουν
με δικά τους έξοδα, να το δηλώσουν
στην γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ. μέχρι 10
Οκτ.2014.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ενημέρωση

Το Μ.Τ.Σ. / Δνση Παροχών -Τμήμα Καταβολής Μερ/των κατόπιν  σχετικού ερωτήμα-
τος της Ε.Α.Α.Σ. μας γνώρισε ότι:

Σε εκτέλεση του από 16-5-2014 Πρακτικού του ΔΣ/ΜΤΣ, ανεστάλη ήδη η καταβολή
του μερίσματος σε 1.414 μη απογραφέντες μερισματούχους, επιπλέον των 676 μερι-
σματούχων για τους οποίους είχε ήδη ανασταλεί η καταβολή του μερίσματος λόγω
μη απογραφής με τη διαδικασία της Υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Επίσης πως η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. γνωστοποίησε  στο Μ.Τ.Σ. ότι 325 μερισματούχοι από τους
2090 των οποίων έχει ήδη ανασταλεί το μέρισμα δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή και το
Μ.Τ.Σ. θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους.

ΗΔιακλαδική Καρδιοχειρουργική
Κλινική του 401 ΓΣΝ μετά από

περίπου ενάμιση χρόνο λειτουρ-
γίας και δεκάδες επιτυχείς επεμ-
βάσεις έχει κερδίσει την αποδοχή
και την εκτίμηση των στελεχών
των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σω-
μάτων Ασφαλείας, των αποστρά-
των αξιωματικών και των απλών
μη πλουσίων Ελλήνων πολιτών.

Φαίνεται όμως πώς η επιτυχία
από ένα Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
που λειτουργεί με τα πλέον σύγ-
χρονα μηχανήματα και άρτια εκ-
παιδευμένο και ειδικευμένο προ-
σωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει
ενοχλήσει. Πιθανόν γιατί «κλέβει
πελατεία».

Έτσι το βλέπουν κάποιοι και προσπαθούν να υπονομεύσουν την θαυμάσια αυτή Δια-
κλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική, με… δόλιους τρόπους.

Η Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέπει να διαφυ-
λάξουν την Κλινική αυτή, από τα διάφορα συμφέροντα, να κόψουν το βήχα σε όσους,
εποφθαλμιούν οφέλη και να στηρίξουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που
«έχτισε» με τόσο μεράκι  την ωραία αυτή Κλινική.

Επιβάλλεται να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία της ωραίας αυτής  Κλινικής
και την εξέλιξη της πέραν ιδιωτικών και λοιπών συμφερόντων, προς όφελος του προ-
σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων , εν ενεργεία και εν αποστρατεία, των  Σωμάτων
Ασφαλείας και ακόμη των μη προνομιούχων Ελλήνων πολιτών.

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες μέσω των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)

και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), καλούνται να παρουσιαστούν,
όπως παρακάτω:

Στη ΣΣΕ στη Βάρη Αττικής, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 07:30.
Στη ΣΜΥ στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα

07:30.
Οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους τα απαραίτητα

δικαιολογητικά που ορίζονται από την εγκύκλιο.
Πληροφορίες και δικαιολογητικά που αφορούν στους επιτυχόντες στη ΣΣΕ και

στη ΣΜΥ, υπάρχουν διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών διευθύνσεων
των Στρατιωτικών Σχολών http://www.sse.gr και http://www.smy.gr.

Συνταγματάρχης (ΔΒ) Ιωάννης Βαλάρης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Απογραφή Μερισματούχων Μ.Τ.Σ.

Πρόσκληση Επιτυχόντων στις Εξετάσεις

των Παραγωγικών Σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ

Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική

του 401 ΓΣΝ Αθηνών

Την 17 Αυγούστου 1916, μια ομάδα
Αξιωματικών οι οποίοι υπηρετούσαν

στην Μακεδονία, με επικεφαλής τους
Συνταγματάρχη Ιππικού Παμίκο Ζυμ-

βρακάκη και Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Μαζαράκη
Κων/νο,  κυκλοφόρησαν επαναστατική προκήρυξη υπο-
γράφοντες ως « Επιτροπή Εθνικής Αμύνης». Οι κινηματίες
καλούσαν τον στρατό και τον λαό να επαναστατήσει
κατά της κυβερνήσεως. Η κυρία αιτία του κινήματος
αφορούσε την έξοδο της Ελλάδος στο πόλεμο στο
πλευρό της Αντάντ . Σαν αφορμή επικαλέσθηκαν την
αποσόβηση της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης στους
Σέρβους, μετά από απόφαση της Γαλλικής κυβερνήσεως.
Το κίνημα επέτυχε χάρη στην βοήθεια των Γαλλικών
στρατευμάτων. Οι μη προσχωρήσαντες σ’ αυτό, αξιω-
ματικοί και οπλίτες εστάλησαν στην Αθήνα. Την 26 Σε-
πτεμβρίου 1916, ο Ελ. Βενιζέλος ανέλαβε την ηγεσία
του κινήματος, ουσιαστικά μεν αυτός, τυπικά όμως  σαν
μέλος της τριανδρίας, με τους Ναύαρχο Π. Κουντουριώτη
και  Στρατηγό Π. Δαγκλή. 

Τα αίτια  
Στην Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε επαναστατική « Προ-

σωρινή Κυβέρνηση», όχι όμως αντιμοναρχική. Η μισή Ελ-
λάδα εισήλθε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό
των Αγγλογάλλων.  Δύο ισχυρές και λαοφιλείς προσω-
πικότητες της εποχής υπήρξαν η αιτία του διχασμού του
έθνους. Από την μία ο «πολιτικός» Βενιζέλος, οραματιζόταν
την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, μέσα από μια
συμμαχία με την Αντάντ. Παράτολμος και διπλωμάτης
έβλεπε το τέρμα και δεν τον απασχολούσαν οι «τεχνικές

λεπτομέρειες». Από την άλλη ο «στρατιωτικός» Βασιλεύς
Κωνσταντίνος, πίστευε ότι με την  ουδετερότητα θα κα-
τοχυρώνονταν   τα κεκτημένα των Βαλκανικών πολέμων.
Ο Κωνσταντίνος λάμβανε σοβαρά υπόψη την γνώμη του
Υπουργού Εξωτερικών  Γ. Στρέιτ και του αρχηγού του
επιτελείου Συνταγματάρχη  Ι. Μεταξά. Αμφότεροι είχαν
πεισθεί ότι δεν θα υπήρχε νικητής του μεγάλου πολέμου.
Το θέαμα που παρουσίαζε η χώρα μας την εποχή εκείνη
ήταν θλιβερό από κάθε άποψη. Τα δύο «κράτη» ήσαν
υποχείρια της Γαλλίας, το κράτος της Θεσσαλονίκης οι-
κειοθελώς και των Αθηνών δια της βίας. 

Η Εκθρόνιση του Κωνσταντίνου
Στις 15 Ιουν 1917, μετά από απαίτηση των Γάλλων,

για την αποφυγή εμφυλίου πολέμου, ο Βασιλεύς απο-
σύρθηκε του θρόνου, χωρίς να παραιτηθεί. Τον διαδέχθηκε
ο δευτερότοκος υιός  του Αλέξανδρος. Ο Βενιζέλος
έγινε ο απόλυτος κύριος της καταστάσεως.  Οι συνέπειες
του διχασμού έγιναν  ακόμη χειρότερες, όταν στα πλαίσια
του «αποκωνσταντινισμού», εκτοπίστηκαν οι κυριότεροι
πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου και απολύθηκαν
χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι (στρατιωτικοί, δικαστικοί,
κληρικοί κα). Τα μέτρα αυτά επανέφεραν το ελληνικό
πολιτικό σύστημα στην «φυσική» του κατάσταση, σύμφωνα
με την οποία, ο λόγος ύπαρξης των κόμματων είναι να
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πελατών και των οπα-
δών τους.  Επιπροσθέτως τα επιτυχή στρατιωτικά κινήματα
(3ης Σεπ 1843, Γουδί 1909, Εθνικής Αμύνης), παρουσιά-
σθηκαν ως  «επαναστάσεις», οι οποίες κρίθηκαν επιβε-
βλημένες για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Τα πολλά στρατιωτικά κινήματα ιδιαίτερα την περίοδο
του μεσοπολέμου, μέχρι και το τελευταίο της 21 Απρ
1967, εκδηλώθηκαν με γνώμονα  την σωτηρία της πα-
τρίδος και δικαιολόγησαν την  εκδήλωση τους απ’ αυτά
. Ποτέ το Σύνταγμα της χώρας μας δεν είχε αστερίσκους,
όσον  αφορά την εφαρμογή του. 

Οι Συνέπειες
Ένα αιώνα μετά τον Εθνικό Διχασμό, σαν λαός δεν

έχουμε αποβάλλει την πολιτική συμπεριφορά και την
νοοτροπία της περιόδου εκείνης. Παρά την είσοδο μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποδεχτήκαμε και δεν εν-
στερνιστήκαμε τις αρχές λειτουργίας του ευρωπαϊκού
πολιτικού συστήματος. Εάν το είχαμε κάνει θα είχαμε
αποφύγει και την οικονομική κατάρρευση. Θέλω να πι-
στεύω ότι δεν το κάναμε, γιατί είναι πέρα από τις ικανό-
τητες μας, εάν είναι επιλογή μας είναι ακόμη χειρότερα.

f.oineas@yahoo.com

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

« Ἐγώ ὑπήρξα ὁ αἴτιος διότι ἐδιχάσθη 
ὁ Ἑλληνικός Λαός κατά τόν μέγα πόλεμον.  

Ἐγώ, καλῶς ἤ κακῶς, εἶμαι ἐκεῖνος ποῦ 
προκάλεσε τόν διχασμόν αὐτόν». 

Ελ. Βενιζέλος (Αγόρευση στην βουλή 17 Δεκ 1929)

Κίνημα Εθνικής Άμυνας

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Αφήνοντας τις εικασίες για το ποιος ακριβώς φιλοξενείται
στο ταφικό κατά τα φαινόμενα μνημείο του τετάρτου
αιώνος προ Χριστού, για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε
σίγουροι: Πρόκειται για μνημείο ενός ή περισσοτέρων προ-
σώπων της βασιλικής οικογένειας των Μακεδόνων.

Το μέγεθος και η φιλοσοφία δε του ευρήματος παραπέμπει
σε μία περίοδο όπου η βασιλική οικογένεια της Μακεδονίας
στην ουσία κυβερνούσε τον γνωστό κόσμο. Η ύπαρξη των
Σφιγγών, η τοποθέτηση του Λέοντα στην κορυφή αλλά και
το μέγεθος του οικοδομήματος «φωνάζουν» πως πρόκειται
για την τελευταία κατοικία μελών μιας βασιλικής οικογένειας,
η οποία διοικούσε τόσο την Αίγυπτο όσο και την αχανή
Ασία.

Είναι προφανές πως πρόκειται για ένα υβριδικό μνημείο
το οποίο ακολουθεί την αρχαία ελληνική ταφική παράδοση
και «παντρεύει» στοιχεία από την Φαραωνική και μυστηριακή
Αίγυπτο αλλά και την αυτοκρατορική Μεσοποταμία. Ό,τι
πρέπει δηλαδή για την τελευταία κατοικία των πρώτων Οι-
κουμενιστών του πλανήτη, δηλαδή του Μεγίστου των Ελ-

λήνων και μελών της οικογενείας του.
Κάνοντας «κάποιες ημέρες υπομονή» όπως μας προέτρεψε

ο πρωθυπουργός και αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις,
για ένα πράγμα μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος: Πρόκειται
για ένα μνημείο το οποίο θα αποτελέσει τον κέντρο του
επιστημονικού ενδιαφέροντος για το Αρ-
χαίο Μακεδονικό βασίλειο, ίσως και να
επισκιάσει τις ανακαλύψεις του μεγάλου
Ανδρόνικου.

Όπως είναι φυσικό, το εύρημα αυτό
θα μιλήσει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο
για την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τόσο του ενοίκου του,
όσο και του πολιτισμού, της εθνικής, θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής του βάσης και
της κληρονομιάς που έφερε.

Το εύρημα αυτό είναι σίγουρο πως θα
αποτελέσει το πρωτογενές υλικό για την
συγγραφή βιβλίων για τη Μακεδονία, και
την ιστορία, την ταφική, τον πολιτισμό,
τη θρησκεία και την ιστορία του λαού
που κατοικεί τα εδάφη της περιοχής τον
τέταρτο αιώνα προ Χριστού.

Το εύρημα αυτό είναι σίγουρο πως θα ξεθεμελιώσει με
τον πλέον τρανό τρόπο τις φαντασιοπληξίες, ανοησίες και
επικίνδυνες – για τους ίδιους – φιλοδοξίες των «μακεδονο-
μάχων» των Σκοπίων και των από ανατολάς στρατηγικών
τους εταίρων, οι οποίοι με την μεγαλύτερη «λογοκλοπή»
του 20ου αιώνα, προσπαθούν να παραστήσουν τους εαυτούς
τους κάτι που δεν είναι. Το κυριότερο όμως είναι, ότι ανα-
πτύσσουν μία εχθρική ρητορική απέναντι στη χώρα μας
μέσω του ψέματος στο οποίο ζούνε, ειδικά την εποχή
Γκρουέφσκι.

Πώς θα εξηγήσει λοιπόν η ελίτ των Σκοπίων στους απο-
χαυνωμένους Σλάβους του κρατιδίου, ότι αυτό που βλέπουν
στην Αμφίπολη στην ουσία δεν είναι ελληνικό αλλά... Σκο-
πιανό;

Πώς θα προσπαθήσουν να περάσουν ψευδεπίγραφες
αναλύσεις σε μία επιστημονική κοινότητα η
οποία φυσικά και τους έχει πάρει πλέον χαμ-
πάρι από την εποχή Γκλιγκόροφ;

Τέλος, με τι ακριβώς ανάστημα (όχι μόνο
ηθικό) θα στείλουν στον ειδικό διαμεσολαβητή
για το Σκοπιανό Μάθιου Νίμιτς τις απαιτήσεις
τους, τη στιγμή που ο πλανήτης ολόκληρος
θα μιλάει για το εύρημα της Αμφίπολης;

Εκτιμάται, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός
έκανε μία πολύ σωστή κίνηση με το να επι-
σκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο, αφού πέραν
της εύκολης ανάγνωσης για τα περί εσωτε-
ρικής πολιτικής εκμετάλλευσης, η κίνηση
αυτή αποτελεί και «μήνυμα» τόσο προς τη
πλευρά των Σκοπίων, όσο και προς τον ειδικό
διαμεσολαβητή, ο οποίος θα πρέπει να λάβει

υπόψη του τα δεδομένα «επί του πεδίου», προτού στείλει
στην Αθήνα τις προτάσεις του.

Με λίγα λόγια το εύρημα της Αμφίπολης μπορεί να έχει
καταλυτικές συνέπειες σε ένα θέμα που έχει ανακύψει
2.300 έτη μετά την κατασκευή του.

Ο Αλέξανδρος και η οικογένειά του, ακόμα και από τον
τάφο τους, στέλνουν το κατάλληλο μήνυμα του Ελληνισμού
στους εχθρούς του.

Να προτείνουμε λοιπόν στον ηγέτη των Σκοπίων να βάλει
κρυφά στα κεφάλια των Σφιγγών... την προτομή του, μπας
και τον πιστέψει κανείς.

Ο Μέγας Αλέξανδρος «χαστουκίζει» 

τα Σκόπια κι από τον τάφο του

Γράφει ο

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΦΙΛΗΣ

Με μεγάλο ενδιαφέρον η παγκόσμια κοινή γνώμη και
επιστημονική κοινότητα αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις
για την ανασκαφή στην Αμφίπολη.

Πέραν όμως των προφανών επιστημονικών, τουριστικών
και πολιτιστικών παραμέτρων το εντυπωσιακής αξίας αλλά
και μεγέθους εύρημα είναι σίγουρο πως θα έχει και κάποιες
παράπλευρες απώλειες... στα Σκόπια.

Δεν έχω προσωπικά καμία σχέση με την επιστήμη της Οι-
κονομίας, την μόνη εμπειρία που διαθέτω προσωπικά

είναι, η χρησιμοποίηση του Δημοσίου Χρήματος απαιτεί
ηθική και σεβασμό στον φορέα. Και! την οικιακή Οικονομία
στην οποία πρέπει να επικρατεί το μέτρο, οι απαιτήσεις να
είναι ανάλογες με τις δυνατότητες του οικογενειακού
κορβανά και η διατήρηση της αξιοπρέπειας ως άτομο και
ως οικογένεια.

Γι’ αυτό και δεν διαθέτω έστω και γνώμη, για την επίλυση
του τεράστιου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει
η χώρα μας.

Διαβάζουμε όμως και βλέπουμε σε Μ.Μ.Ε. (ΕΣΤΙΑ) κατα-
ξιωμένους Έλληνες οικονομολόγους με διεθνές κύρος και
Καθηγητές Πανεπιστήμιων, να προτείνουν λύσεις του με-
γάλου προβλήματος του χρέους μας. Αυτό είναι πολύ πα-
ρήγορο, μπρος στην μαυρίλα που παρουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε.
συναγωνιζόμενα την αντιπολίτευση, που πληγώνουν το
φρόνημα και την πίστη του Έλληνα πολίτη, τον οποίο δεν
αφήνουν καμία ελπίδα να ελπίζει.

Προ πενταετίας όπως γνωρίζουμε όλοι, η χώρα μας
ευρέθη στο χείλος του γκρεμού με βάση την οικονομία,
από την εγκληματική συμπεριφορά των Κυβερνήσεων της
τελευταίας τριακονταετίας. Όπως:

- Το τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού
- Το τεράστιο χρέος, και
- Το έλλειμμα εθνικής συμπεριφοράς και πατριωτισμού

των Κυβερνήσεων.
- Ένα τεράστιων διαστάσεων σπάταλο Κράτος. Και τέ-

λος
- Την δημιουργία προϋποθέσεων καταλήστευσης του

Δημοσίου, από τους ανθρώπους που έπρεπε να το υπηρετούν
και να το υπερασπίζονται και από την άλλη η αισχροκέρδεια
και ο παράνομος πλουτισμός, εις βάρος του Ελληνικού
λαού παντού και κυριολεκτώ.

Αυτή ήταν η κατάσταση και αυτή συνεχίζει δυστυχώς να
είναι, εν μέρει και σήμερα. Που οφείλεται!

- Κατά μεγάλο μέρος στις Κυβερνήσεις της Χώρας μας,

οι οποίες δεν είχαν την δύναμη και την θέληση να επιβάλλουν
τους Νόμους, δηλαδή την κορυφαία πράξη σε μια Δημο-
κρατική Χώρα.

- Στην συνεχώς δοκιμαζόμενη παιδεία των Νέων, εδώ
και σαράντα χρόνια, υφισταμένη μοιραία δεινά, όπως:

Κάθε νέα Κυβέρνηση, και μια μεταρρύθμιση, απεργίες, 
Απεργίες, καταλήψεις Σχολείων από μερίδα μαθητών

υποκινούμενων εντέχνως από κομματικούς μηχανισμούς,
ουσιαστικές αλλαγές στην διδακτέα ύλη, έξω ο Ελληνισμός,

η ιστορία και η θρησκεία του Ελληνικού λαού και πολλά
άλλα.

- Στην έλλειψη Ηγέτη στην πολιτική εξουσία της χώρας,
παρά μόνον επικίνδυνων Λαϊκιστών και την ύπαρξη πλειάδος
πολιτικών στα κόμματα πάντα κατώτεροι των περιστάσε-
ων.

- Στην κακή εκτίμηση της ιδέας του Συνδικαλισμού στην
Ελλάδα. Ο οποίος δεν διστάζει να καταστρέφει περιουσίες
και να εκθέτει ακόμη και την χώρα, έναντι των συντεχνιακών
συμφερόντων των.

Το πρόβλημα της Πατρίδος μας δεν είναι μόνο οικονομικό,
υπάρχει ακόμη έλλειψη Πατριωτισμού, ενιαίας εθνικής πο-
λιτικής των κομμάτων και απομάκρυνση των Ελλήνων από
τις αρχές και αξίες της χώρας μας, λόγω παιδείας, από την
εντέχνως εισαγόμενη προπαγάνδα των υποστηρικτών, των
ιδεών της Παγκοσμιοποίησης. Κατόπιν των ανωτέρω προ-
τείνονται:

ΠΡΩΤΟΝ: Ο πρωθυπουργός της χώρας να ενημερώνει
τον Ελληνικό λαό εγκαίρως, τους λόγους για κάθε διαρ-
θρωτική αλλαγή. Ν’ απαλλαγεί από την πλειάδα των οικο-
νομικών συμβούλων του και ν’ ακούει και τις φωνές κατα-
ξιωμένων επιστημόνων της Οικονομίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να μειωθούν άμεσα οι βουλευτές του Κοινο-
βουλίου κάτω από 200. Εάν η Κίνα είχε βουλευτές σε αντι-
στοιχία με τον Ελλάδα, θα έφθαναν αυτοί τον αριθμό
36.000.

ΤΡΙΤΟΝ: Να οργανωθεί το δημόσιο επί νέας βάσεως, με
ιεραρχία η οποία θα έχει ουσιαστικά δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις. Να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων όχι με
απολύσεις, αλλά σταδιακά με συνταξιοδοτήσεις. Οι υπάλληλοι
να εισέρχονται στο Δημόσιο με Πανελλαδικές εξετάσεις,

μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Και! τέλος να καταργηθεί ο
Συνδικαλισμός από το Δημόσιο και κάθε χώρο του Δημοσίου.
Διότι την εξουσία δεν ασκεί μόνο η νόμιμη Κυβέρνηση. Η
ζωή των πολιτών επηρεάζεται βάναυσα και καθοριστικά,
από την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και τις αποφάσεις
των Συνδικαλιστικών φορέων. Δυστυχώς! μια μεγάλη μερίδα
αυτών, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, κόβουν το ηλε-
κτρικό ρεύμα, οδηγούν φοιτητές σε απώλεια ακαδημαϊκού
έτους, αποκλείουν λιμάνια ή αεροδρόμια, σταματούν συγ-
κοινωνίες και αναστατώνουν συνεχώς την ζωή των πολιτών
της χώρας. Όπως λέει και ο αξιότιμος κ. Χρηστίδης: Είναι οι
σύγχρονες μορφές απολυταρχίας, εναντίον των οποίων
πρέπει να αντισταθεί η κοινωνία.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Την κατανομή των οικονομικών βαρών, εξίσου
σε αναλογία μεταξύ πλουσίων και φτωχών και αυστηρή δι-
καιοσύνη στην εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, προς
πάσα κατεύθυνση, με μπροστάρηδες και παράδειγμα τις
Ηγεσίες της χώρας μας, τους πολιτικούς και όλους τους
παρατρεχάμενους και συμβούλους αυτών.

Οι αποφάσεις των ανεξάρτητων Δικαστηρίων της χώρας
μας, αψευδής μάρτυς των αδικιών κατά την κατανομή των
οικονομικών βαρών στις διάφορες κοινωνικές ομάδες της
Πατρίδος μας.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Την ύπαρξη ισχυρού και εκπαιδευμένου Στρατού,
με αύξηση της θητείας και ουσιαστική ενεργοποίηση των
Στρατιωτικών Εργοστασίων.

Επίσης, την ύπαρξη οργανωμένης και καλά εκπαιδευμένης
Αστυνομίας, είναι καλή να γίνει ακόμη καλύτερη. Ώστε αφ’
ενός ο Έλλην πολίτης και κάθε πολίτης στην χώρα μας, να
νοιώθει ασφάλεια και κάθε επενδυτής ξένος και Έλληνας,
ότι βρίσκεται σε χώρα όπου εφαρμόζονται οι νόμοι, με
κοινή εθνική πολιτική των Κομμάτων, που δεν θα επηρεάζεται
η κατάσταση στα βασικά αυτά θέματα, με αλλαγές Κυβερ-
νήσεων.

Τέλος! Επειδή το πολιτικό μας πρόβλημα είναι κατά βάση
ηθικό, και επιμένουμε δυστυχώς, όπως λέει και ο αξιότιμος
κ. Καργάκος ως παιδιά του Οιδίποδος, να βγάζουμε μόνοι
μας τα μάτια μας, πρέπει να βρούμε τα νήματα του χθες,
για να υφάνουμε το πρόσωπο της Πατρίδας μας του
σήμερα. Έτσι μόνο θα έχουμε δικό μας πρόσωπο στο μέλ-
λον.

«Εκ της Ιστορίας προκύπτει ότι, αν οι Έλληνες δεν αλλη-
λοσπαράσσονταν θα κατακτούσαν την υφήλιο» (ΒΙΣΜΑΡΚ
ΦΟΝ ΟΘΩΝ).

To πολιτικό πρόβλημα της χώρας μας είναι ηθικό

«Πλεονεξίη τα πάντα λέγειν, 
μηδέν δε θέλειν ακούειν» (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε



EΘNIKH HXΩΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 7 βήμα

Τελευταία, εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας
απόφαση, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι πε-

ρικοπές στις αποδοχές και στις συντάξεις των στρατιωτικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από
1/8/2012 (απόφαση 2192/2014 Ολομέλειας). Την απόφαση
αυτή ακολούθησαν δημοσιεύματα στον γραπτό και ηλεκτρο-
νικό Τύπο με... απαξιωτικούς, υβριστικούς υποτιμητικούς, κα-
ταφρονητικούς και απαράδεκτα εμπαθείς για τους αξιωματι-
κούς χαρακτηρισμούς, με ρηχό, θορυβώδη, απληροφόρητο
και συγχυτικό λόγο. Χαρακτηρισμοί, που δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα, αλλά απηχούν αντιλήψεις που αντι-
στρατεύονται τη θεσμική, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους,
αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ιδιαίτερη μισθολογική
μεταχείριση των στρατιωτικών, που καθορίστηκε από τον κοι-
νοβουλευτικό νομοθέτη, είναι το αντιστάθμισμα των απαγο-
ρεύσεων, των περιορισμών και των ειδικών συνθηκών εργα-
σίας, που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή και
τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και της αναγνώρισης
της εθνικής σημασίας της αποστολής που αναλαμβάνουν και

επιτελούν.
Για αυτούς ακριβώς τους λόγους και όχι ως «προνόμιο»

αναγνωρίζεται το αποκαλούμενο «ειδικό μισθολόγιο» των
στρατιωτικών, με το οποίο επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός
ελάχιστου ορίου, αναγκαίου για την αξιοπρεπή διαβίωση των
ιδίων και της οικογένειάς τους.

Με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, οι
αξιωματικοί υπέστησαν, στα τελευταία χρόνια, εκτός από τα
άλλα βάρη, και αλλεπάλληλες μισθολογικές μειώσεις που
φθάνουν μέχρι 40% των αποδοχών τους και 60% των συντά-
ξεων των αποστράτων. Τις μειώσεις αυτές δεν αμφισβήτη-
σαν, αναλογιζόμενοι την ανάγκη της οικονομικής ανόρθωσης
της πατρίδας μας και τη δεινή οικονομική θέση μεγάλης μερί-
δας των συνανθρώπων μας. Τον μήνα Νοέμβριο του έτους
2012, ψηφίστηκε ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') με τον
οποίο υπέστησαν νέες περικοπές και μειώσεις λόγω μεταβο-
λής του βασικού μισθού και των συντελεστών προσδιορι-
σμού των διαφόρων βαθμών της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Για τις μειώσεις αυτές, η ΕΑΑΣ άσκησε νόμιμα ενώπιον της
Δικαιοσύνης τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, όχι για να επα-
νέλθουν οι αποδοχές των στρατιωτικών στο προ της κρίσης
μισθολογικό καθεστώς, αλλά για να κριθούν οι περικοπές του
νόμου 4093/2012 αντισυνταγματικές, πράγμα που έγινε με
την προμνημονευόμενη απόφαση. Μία απόφαση, η οποία
αποκαθιστά τη συνταγματική τάξη, δεν επαναφέρει μισθούς

και συντάξεις στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα, αλλά
ούτε και προνόμια δημιουργεί και απονέμει.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά τις πολλαπλές
περικοπές και μειώσεις που έχουν υποστεί, εργάζονται με
αφοσίωση, υψηλό φρόνημα και σεβασμό στην αποστολή
τους. Περιφρουρούν με αυτοθυσία, αίσθημα ευθύνης, ζήλο
και αυταπάρνηση τα συμφέροντα της πατρίδας μας και την
εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία και εξασφαλίζουν κά-
θε στιγμή την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τμημάτων τους.
Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα δεν έχουν καμία επιχειρησια-
κή αξία αν δεν υπάρχει η δύναμη της ψυχής των στελεχών.

Οι αξιωματικοί είναι απογοητευμένοι και οργισμένοι από τις
προσπάθειες μερικών, ευτυχώς ολίγων, δημοσιογράφων,
αυτόκλητων κατηγόρων τους, που έχουν τη δυνατότητα και
την ευθύνη στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, και όμως
αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς
την ανάλογη υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Αλήθεια, γιατί αυτή η αποδοκιμασία μερίδας δημοσιογρά-
φων προς τους αξιωματικούς, προς μια κοινωνική τάξη που
δεν έχει τη δυνατότητα να προασπίσει τα δικαιώματά της;
Γνωρίζουν ότι καμία άλλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών δεν
παραπλανήθηκε και δεν δοκιμάστηκε οικονομικά, κατά την
παρούσα περίοδο της κρίσης, όσο οι εν ενεργεία και απο-
στρατεία αξιωματικοί;

Αξιωματικοί και δημοσιεύματα

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Κύριε Παλαιτσάκη,
Αφορμή για την επιστολή μου αυτή, στάθηκε το άρθρο σας

με τίτλο “Μερική αποκατάσταση ενστόλων με νέο αυξημένο
μισθολόγιο”, δημοσιευθέν στην ιστοσελίδα: http://www.e-
typos.com

Σκοπός της επιστολής μου είναι να επιστήσω την προσοχή
σας, στην εσφαλμένη ονομασία - χαρακτηρισμό των Αξιωματικών,
Υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων,
καθώς και των αντιστοίχων των Σωμάτων Ασφαλείας με τον
όρο “ένστολοι”. Με το όρο “ένστολοι”, περιγράφονται προφανώς
όλοι εκείνοι οι οποίοι φέρουν στολή. Συνεπώς, στην επάλληλη
αυτή έννοια, περιλαμβάνονται και λοιπές ομάδες εργαζομένων
στην χώρα μας, που φέρουν κάποια στολή κατά την εργασία
τους, και στους οποίους ασφαλώς, δεν αφορά η συγκεκριμένη
απόφαση του ΣτΕ, για την οποία αναφέρεστε. Επίσης, περι-
λαμβάνονται και οι πάσης μορφής καρναβαλιστές που φέρουν
κάποια στολή. Δεν θα προβώ σε περαιτέρω σχόλια και στην
ετυμολογική ανάλυση του όρου. Σας είναι ευκόλως αντιληπτά.
Ρηξικέλευθη απάντηση σε σας και όλους τους ανεπιτυχώς
χρήστες του όρου, έδωσε προ ημερών ο κ. Φαήλος Κρανιδιώτης,
στην ιστοσελίδα: http://www.briefingnews.gr Α ν α φ έ ρ ε ι :
“...Θα ξεκινήσω με μια αναγκαία επανάληψη μιας παρατήρησης.
Κόψτε άπαντες το “ένστολοι”. Ένστολοι είναι και 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 πάντα σε στελέχη των ΕΔ
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 όλου του έθνους, από τη Χειμάρρα έως τα
ελεύθερα χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου, τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων”.

Θεωρώ απίθανο να μην διαβάσατε το άρθρο αυτό, ως άν-
θρωπος του τύπου. Όπως φαίνεται, παρά την πειστικότητα και
πατριωτισμό των λόγων του, δεν σας έπεισε, και συνεχίζεται
να χρησιμοποιείτε τον όρο “ένστολοι”.

Εγώ θα προχωρήσω λίγο περισσότερο…
Δεν θεωρώ ότι στο άρθρο σας χρησιμοποιήσατε τον όρο

“ένστολοι” με απαξιωτικό χαρακτήρα για τους Αξιωματικούς.
Θεωρώ δεδομένο, ότι είστε απόφοιτος ΑΕΙ και αντιλαμβάνεστε
πλήρως την ετοιμολογία της λέξεως (δηλαδή όλα τα προανα-
φερόμενα). Επίσης θεωρώ ότι υπηρετήσατε την θητεία σας
και ότι δεν έχετε καμίαν εμπάθεια με τους Αξιωματικούς.
Όμως, παρά την πολύ καλή αντίληψή σας, διακινδυνεύσατε
και χρησιμοποιήσατε  τον όρο αυτό. Διακινδυνεύσατε την πι-
θανότητα, να σας απευθύνει  κάποιος μία επιστολή και να σας
επιστήσει την προσοχή στην χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Ήσασταν βέβαιος, ότι δεν θα σας σταματούσε/λογόκρινε ο

αρχισυντάκτης σας, λόγω της επικρατούσης ελευθεροτυπίας.
Σίγουρα δεν ανήκετε στην χορεία των αγραμμάτων και αδαών.
Τέλος, αδυνατώ να πιστέψω ότι παρασυρθήκατε από την
χρήση του όρου αυτού, από άλλους αγραμμάτους και αδαείς
χρήστες της Ελληνικής Γλώσσας ή άτομα εμπαθή προς τους
Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, που ενδεχομένως να σκέ-
φτονται τους “ενστόλους καρναβαλιστές”, όταν χρησιμοποιούν
τον όρο αυτό.

Χαρακτηρίσατε τους Αξιωματικούς - Υπαξιωματικούς συλλή-
βδην “ενστόλους”  ενσυνείδητα. Αυτό είναι το συνειδητό
λάθος σας.

Αναλαμβάνοντας λοιπόν την ευθύνη, του εξ ορισμού λαν-
θασμένου  όρου που χρησιμοποιείτε, σας ερωτώ: 

Είδατε παρακαλώ σε κάποιο σημείο του κειμένου του Συν-
τάγματος της Χώρας να περιγράφονται οι Αξιωματικοί, οι Υπα-
ξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων,
καθώς και των αντιστοίχων των Σωμάτων Ασφαλείας με τον

όρο “ένστολοι”; Δεν θα το βρείτε πουθενά. Επίσης, σας ενη-
μερώνω, ότι κανείς Νόμος τους Κράτους, κανένα Προεδρικό
Διάταγμα, κανένα επίσημο έγγραφο δεν περιλαμβάνει τον
υπόψη όρο. Γεννάται εύλογο το ερώτημα: Για ποίον λόγο
λοιπόν συνεχίζεται (γνωρίζοντας την ατέλεια του όρου,)να
τον χρησιμοποιείται εσείς; 

Συνάγω, είναι αυτό προφανώς, ότι δεν σας άρεσε η χρήση
της ορθής ονομασίας της μεγάλης και αξιολόγου ομάδος των
Δημοσίων Λειτουργών, των Αξιωματικών, με το πραγματικό-
κανονικό τους όνομα, το νόμιμο, το αξιακό, αλλά προτιμήσατε
ενσυνειδήτως να τους ονομάζετε με την ονομασία του ρούχου
“της στολής” που φέρουν (ή που έφεραν) στην ενάσκηση των
καθηκόντων τους.

Σας επισημαίνω λοιπόν την λανθασμένη επιλογή σας στον
όρο “ένστολοι” έναντι της ορθής “Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί
ε.α. ή ε.ε”. Διαβάστε λοιπόν για να μάθετε και να συνειδητο-
ποιήσετε το λάθος σας. Ασφαλώς, δεν μπορώ να δεχθώ, ότι
σας ενοχλεί η ετοιμολογία της λέξης “Αξιωματικός”. 

Η Ελληνική γλώσσα διαμόρφωσε ορθώς την λέξη “Αξιωμα-
τικός”,(*) προκειμένου, στο πρόσωπο που αναφέρεται, να πε-
ριγράψει την περιέχουσα αξία της θέσεώς του και του επιτε-
λουμένου έργου του, στοιχεία τα οποία, ενσωματώθηκαν σε
αυτή διαχρονικά. Η Ελληνική γλώσσα (Ελληνικός Λαός), ονο-

ματοθέτησε σοφά με διαφορετικό όνομα τους διαφόρους
(λοιπούς) Κρατικούς Λειτουργούς και Υπαλλήλους του Κράτους.
Έτσι, άλλους ονόμασε Δικαστές, άλλους Δικαστικούς Υπαλλή-
λους, Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, άλλους απλά Δημοσίους
Υπαλλήλους, άλλους Δημοσιογράφους. Ποτέ όμως “Αξιωμα-
τικούς”, δηλαδή αυτός που διεκδικεί το κύρος αυθεντίας,
αυτός που φέρει κάποιο αξίωμα, παρά του ότι σε όλα τα
λοιπά επαγγέλματα/λειτουργίες υφίστανται αξιώματα, διακρίσεις,
αυθεντίες. Ίσως, διότι αναγνώρισε, από εννοιολογικής και
πραγματικής πλευράς, ότι ουδείς των παραπάνω ενσωμάτωσε
στο έργο του, στην αποστολή του, τον όρο “αξία”, την “πραγ-
ματική αξία” του επιτελούμενου έργου τους και της αποστολής
τους, καθώς και τον όρο “αξίωμα”, στην πραγματική του
έννοια. Η λέξη “Αξιωματικός”, εξ ορισμού, αναφέρεται σε
εκείνον που είναι ταγμένος από την φύση της αποστολής του
να ηγείται έναντι όλων των άλλων, [βαθμοφόρος τακτικού
ένοπλου σώματος (στρατού, αστυνομίας κ.λπ.)].

Καταλήγω στο συμπέρασμα μετά πεποιθήσεως, αφού ο
γραπτός σας λόγος είναι πολύ καλός, και διακρίνεται για την
σαφήνεια και ακρίβεια, με μόνη εξαίρεση την εσφαλμένη
χρήση του προαναφερθέντος όρου, ότι μάλλον παρασυρθήκατε
από την μαζική χρήση του όρου “ένστολοι”, δυστυχώς από
αδαείς, αγραμμάτους και ίσως εμπαθείς χρήστες, που δυστυχώς
ευδοκιμούν σήμερα στην Πατρίδα μας.

Πιστεύω ότι, εφόσον σας έπεισα με την ορθότητα και
ακρίβεια των λόγων μου,  εις το μέλλον να γίνεται χρήστης και
υπερασπιστής του ορθού όρου και να ασκείτε την κατάλληλη
κριτική προς τους αδαείς ή παρασυρμένους συναδέλφους
σας και προς τους αδαείς ή παρασυρμένους πολιτικούς,
χρήστες του λανθασμένου όρου.

(*) : Από το “ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ,  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ,  ΔΕΥΤΕΡΗ  ΕΚΔΟΣΗ, ΚΕΝΤΡΟ  
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΕ, Α ΘΗΝΑ  2002
αξίωμα (το) {αξιώμ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η (συνήθ. υψηλή)

θέση σε ιεραρχία: αιρετό | ανώτατο | δικαστικό | εκκλησιαστικό
~|| το ~ τού προέδρου | τού υπουργού | τού δημάρχου |
τού στρατηγού 

ΣΥΝ. οφίκιο • 2. ΦΙΛΟΣ.-
ΜΑΘ. η θεμελιώδης αρχή στην οποία στηρίζεται κάθε

υπόθεση και η οποία δεν χρειάζεται απόδειξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άξιώ. Η σημ. τής θεμελιώδους αρχής που

τίθεται ως βάση επιστημονικών πορισμάτων, πρωτοαπαντά
στον Αριστοτέλη]. 

αξιωματικός (ο/η) βαθμοφόρος τακτικού ένοπλου σώματος
(στρατού, αστυνομίας κ.λπ.) ή μη μάχιμου σώματος, που είναι
όμως οργανωμένο σύμφωνα με τον στρατιωτικό κανονισμό
(Λιμενικό, Εμπορικό Ναυτικό κ.τ.ό.): ανώτερος | κατώτερος ~.

* ΣΧΟΛΙΟ λ. βαθμός. αξιωματικός, - ή, -ό [μτγν.] 1. αυτός
που διεκδικεί κύρος αυθεντίας ή που δεν χρειάζεται απόδειξη:
τέτοιες ~ θέσεις δεν βοηθούν να υπάρξει πραγματικός διάλογος
・

2. ΠΟΛΙΤ. αξιωματική αντιπολίτευση βλ. λ. αντιπολίτευση. —
αξιωματικ-ά | -ώς [μτγν.] επίρρ. αξιωματούχος (ο/η) [1891]
πρόσωπο που κατέχει αξίωμα, κυρ. ανώτερη διοικητική θέση:
~ τού Υπουργείου Εξωτερικών ΣΥΝ. υψηλόβαθμος, ανώτερο
στέλεχος.

Εσφαλμένη ονομασία των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ως “ένστολοι”!!

Γράφει ο

ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Επιστολή  ατον κ. Παλαιτσάκη, Δημοσιογράφο - Θεσσαλονίκη 23 Ιουλίου 2014
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Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκε  συνε-
δρίαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ με διάφορα θέματα, που δεν

γνωρίζω (και καλώς δεν γνωρίζω ) μεταξύ των οποίων
και ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΣ στους Νομούς της
χώρας.

Αναμενόμενη ενέργεια και σύννομη, αφού η διάρκεια
θητείας τους είναι ίση με την θητεία του ΔΣ της ΕΑΑΣ,
όπως προκύπτει αυτό μετά από εκλογές. Όλα αυτά γνω-
στά.

Πριν από την έκδοση των αποφάσεων επι του θέμα-
τος, και για συγκεκριμένη θέση Προέδρου σε Νομό της
χώρας, υπήρξε ανάρτηση, στην οποία αναφέρονται τα
αποτελέσματα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ
ΕΑΑΣ, ενώ ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί το παραμικρό
και δεν έχει εκδοθεί καμμία ανακοίνωση.

Με την ελάχιστη εμπειρία μου σε θέματα διοικητικών
συμβουλίων, αφού επι δεκαετία και πλέον ήμουν μέλος
σε κάποια από αυτά (καμμία σχέση με ΕΔ γενικώς),
μπορώ να διατυπώσω κάποιες απόψεις, τις οποίες και
ελπίζω να λάβουν υπόψη τους ο Πρόεδρος και τα μέλη

του ΔΣ της ΕΑΑΣ, ώστε να λάβουν τα μέτρα τους στο
μέλλον, προς αποφυγή παρομοίων περιστατικών.

Από κάποιο ή κάποια μέλη του ΔΣ, διέρρευσε η πλη-
ροφορία για το συγκεκριμένο θέμα . Μέγιστο λάθος, που
δυναμιτίζει στην κυριολεξία την ομαλή λειτουργία και
συνεργασία των μελών. Αμέσως – αμέσως, με διαρροή
παρομοίων θεμάτων, όλα τα μέλη διαχωρίζονται σε ΚΑ-
ΛΟΥΣ και ΚΑΚΟΥΣ, ή σε ΦΙΛΟΥΣ και ΕΧΘΡΟΥΣ.

Το θέμα είναι, ότι τέτοιος διαχωρισμός δεν υπάρχει,
αφού ο καθένας έχει τις απόψεις του και τις υποστηρίζει,
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ. Από
εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ακόμη και αν η δική του
άποψη είναι διαφορετική, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να συν-
ταχθεί με την απόφαση του ΔΣ. Εάν εξακολουθεί να έχει
διαφορετική γνώμη, δεν του μένει παρά η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.

Αυτά δεν αναφέρονται για κανέναν ειδικά, αλλά είναι
γενικώς κάποιες από τις αρχές λειτουργίας των Διοικητι-
κών Συμβουλίων.

Το χειρότερο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα Διοικη-
τικό Συμβούλιο, είναι να βλέπει κοινοποιημένες τις απο-
φάσεις του, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥΣ.
Και σε αυτό το θέμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Εκτός από το ότι είμαι ένας από όλους μας, έχω την
χαρά και την τιμή να είμαι φίλος τόσο με τον συμμαθητή
μου Πρόεδρο της ΕΑΑΣ, όσο και με τα περισσότερα μέλη
του ΔΣ, και για αυτό το λόγο παίρνω το θάρρος να εκ-

φράσω αυτές μου τις απόψεις, ξέροντας εκ των προτέ-
ρων ότι δεν θα παρεξηγηθούν, αφού είναι γνωστό ότι
δεν κρύβουν καμμία υστεροβουλία.

Δεν θα κάνω συστάσεις, γιατί θα υποτιμήσω την προ-
σωπικότητα των μελών του ΔΣ. Ξέρουν πολύ καλά την
δεοντολογία, αλλά και το τι πρέπει να κάνουν. Στην συγ-
κεκριμένη περίπτωση, ό τι έγινε, έγινε, και δεν γυρίζει
πίσω. Σημασία, έχει όλα τα μέλη του ΔΣ, να υποτάξουν
το αναμφισβήτητα σημαντικό ‘’ΕΓΩ’’ τους στο ‘’ΕΜΕΙΣ’’,
που είναι πιο σημαντικό.

Και για να ελαφρύνω λίγο τις εντυπώσεις, το σωστό
Διοικητικό Συμβούλιο ξέρετε τι κάνει ?

Κλείνεται στην αίθουσα και κλειδώνει την πόρτα.
Από έξω, οι τυχόν παρευρισκόμενοι, ακούν κάθε τόσο

και λιγάκι, φωνές και χαλασμό κόσμου, και νομίζουν ότι
μέσα ‘’σκοτώνονται’’.

Στο τέλος, ξεκλειδώνει η πόρτα, βγαίνουν όλοι χαμο-
γελαστοί και πάνε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για ουζάκι στο παρακείμενο
ουζερί.

Σαν υστερόγραφο, κακίζω κάποιους συναδέλφους,
που εκμεταλλευόμενοι τη διαρροή του θέματος, πρόλα-
βαν και ‘’ξιφούλκισαν’’ επιτιθέμενοι εναντίον όλων, για
προσωπικούς λόγους εκτιμώ, που κάποιους αντιλαμβά-
νομαι και κάποιους όχι. Οι έχοντες την μυγα, ας μυγια-
στούν…
Με την αγάπη και εμπιστοσύνη μου

Διαρροές αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΣ

Γράφει ο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΕΖΙΑΔΗΣ

Συνταγματάρχης (ΔΒ) ε.α.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω με σεβασμό σε κάθε αρμό-
διο, ότι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, εί-

χαμε και ακόμη έχουμε πάρα πολλές βροχές και το χορτά-
ρι γενικά, έχει θεριέψει σ’ όλη τη χώρα και σε λίγο που θα
ξεραθεί, θ’ αποτελέσει μια απέραντη πυριτιδαποθήκη.
Εμείς στο Στρατό λέγαμε, πως το προλαμβάνειν εστί κάλ-
λιον του θεραπεύειν.

Ενθυμούμενοι με πόνο, τους 65 θανάτους από τις πυρ-
καγιές της Ηλείας, την καταστροφή του Κρονίου Λόφου
της Αρχαίας Ολυμπίας και τις ανυπολογίστου αξίας κατα-
στροφές, πάσης φύσεως υλικού, χλωρίδος και πανίδος,
θα έπρεπε όλοι οι αρμόδιοι φορείς να έχουν προειδοποι-
ήσει ήδη, ολόκληρη την κοινωνία, για το ενδεχόμενο κα-
κό, για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ώστε να μειωθούν
στο ελάχιστο οι κίνδυνοι. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει
να οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια, η αντιμετώπιση του
ενδεχόμενου κινδύνου, τόσο στο κέντρο, όσο και στην
περιφέρεια, μέχρι το τελευταίο χωριό και τον τελευταίο
οικισμό. Έτσι θα συμμετέχουμε όλοι στον αγώνα και δε
θα περιμένουμε μόνο την πυροσβεστική υπηρεσία και το
στρατό. Ο στρατός, λόγω της μικρής θητείας, δεν έχει τη
δυνατότητα να τρέχει πρώτος και παντού, αλλά αφού

επέμβουν οι κάτοικοι της περιοχής, με τα μέσα που διαθέ-
τουν και η πυροσβεστική και δεν επαρκούν, τότε ζητούν
την επέμβαση του στρατού, ο οποίος πρέπει να γνωρί-
ζουν άπαντες, πως επεμβαίνει εις βάρος της εκπαιδεύσε-
ώς του, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη, λόγω της μει-
ωμένης θητείας, για να είναι αξιόμαχος και έτοιμος να
εκτελέσει την αποστολή του αν απαιτηθεί. Πρώτοι οι πε-
ριφερειάρχες, οι δήμαρχοι με τους κατοίκους της περιο-
χής και η πυροσβεστική με όλα της τα μέσα και μετά ο
στρατός.

Προ ετών, ταξίδεψα στην Τουρκία μέχρι την Καππαδο-
κία και πουθενά δεν είδα ούτε δένδρο καμμένο από πυρ-
καγιά. Ρώτησα πώς γίνεται και δεν έχουν πυρκαγιές και η
ξεναγός μας απάντησε, πως έχουν πάρα πολύ σκληρούς
νόμος, με πολύ αυστηρές συνέπειες για τους παραβάτες
και από φόβο οι πολίτες γίνονται προσεκτικοί. Ας ψηφί-
σουμε και εμείς προληπτικούς και κατασταλτικούς νό-
μους σκληρούς, τους οποίους και να εφαρμόζουμε, για
να σώζουμε τη χλωρίδα και την πανίδα και να μη θρηνού-
με ζωές, με λιγότερη προσπάθεια και μικρότερο κόστος
αλλά και να γλυτώνουμε εκατομμύρια εργατοώρες, κάθε
είδους και αξίας.

Θα μου επιτραπεί ν’ αναφέρω ένα σπουδαίο κατά την
κρίση μου περιστατικό, που αφορά στην πρόληψη των
πυρκαγιών και που σε ΚΑΝΕΝΑΝ δεν έκανε εντύπωση και
ενταφιάστηκε από τους τότε ιθύνοντες. Υπηρετώ το 1978

ως Δκτής Τεθ/νών του Α’ ΣΣ και βρίσκομαι με άδεια στη Σά-
μο. Από το αεροδρόμιο πήρα ταξί για την πόλη. Στο δρό-
μο, ο ταξιτζής σταμάτησε απότομα και κινήθηκε προς τα
πίσω. Τον ρώτησα για την αιτία. Τώρα θα δείτε, μου απαν-
τά και μου δείχνει όταν σταμάτησε, ένα αναμμένο αποτσί-
γαρο, το οποίο πάτησε και έσβησε. Είδατε κύριε μου λέει,
κάποιος ασυνείδητος το πέταξε, θα το πάρει ο αέρας, θα
το πάει στα ξερά χόρτα και θα καούν τα ωραία μας δάση.

Με συνεκίνησε τόσο πολύ η συμπεριφορά του, που αυ-
θόρμητα τον αγκάλιασα, τον φίλησα, τον συνεχάρην από
καρδιάς και του ζήτησα τα στοιχεία του και τον αριθμό του
ταξί: Λέγεται Αξιώτης Κων/νος και ο αριθμός του ταξί είναι
416015. Τότε το κράτος εσίγησε, αδιαφόρησε, εκώφευσε
και δεν έγινε ανάλογη εκμετάλλευση. Σήμερα μήπως το
κράτος δια τον οργάνων του, ευαισθητοποιηθεί και ανα-
ζητήσει τον ευσυνείδητο Έλληνα, να τον αμείψει κατά
κρίση και να τον προβάλλει ως παράδειγμα ανά το πανελ-
λήνιο, (εάν ζει βέβαια), αφού από τότε έχουν περάσει 37
χρόνια. Αυτό μπορεί αν θέλει η Πολιτεία, να το εξακριβώ-
σει δια των αρμόδιων οργάνων της, με μόνο ένα τηλεφώ-
νημα. Εάν πάντως οι καλές πράξεις και οι διακρίσεις, δεν
προβάλλονται Ηθικά και Υλικά και αν οι κακές πράξεις, η
νωθρότητα και η αδιαφορία, δεν ελέγχονται και δεν τιμω-
ρούνται, όχι μόνο δεν υπάρχει ΠΡΟΟΔΟΣ, αλλά και δημι-
ουργείται πικρία και απογοήτευση στους ΤΙΜΙΟΥΣ, στους
ΗΘΙΚΟΥΣ και στους ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ εργαζομένους.

Θερινή περίοδος και οι κίνδυνοι πυρκαγιών

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Υποστράτηγος (ΤΘ) ε.α.

Την 16 Ιουλ. 2014 ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας απένειμε τιμάς εις 25

προσωπικότητας διακριθείσας εις τον
εκπαιδευτικόν, τον επιστημονικόν,
τον πολιτιστικόν και άλλους τομείς εθνικού ενδιαφέρον-
τος. Μεταξύ των τιμηθέντων περιελαμβάνετο και η Χριστί-
να Μουστακλή δια την συμπαράστασιν εις τον βασανι-
σθέντα από το Στρατιωτικό καθεστώς σύζυγόν της τότε
Ταγματάρχην και ήδη αντιστράτηγον ε.α. Μουστακλήν
Σπύρον και την επιδειχθείσαν γενικώς αντοχήν, δύναμιν

και αξιοπρέπειαν που τιμά εις το σύνολον τις γυναίκες.
Ουδεμία μνεία εγένετο περί του αγώνος της δια την

ανάσυρσιν και μετακομιδήν εκ του βαράθρου Μπελίζοβο
Ζυγοβιστίου των οστών του δολοφονηθέντος από κομ-
μουνιστάς διδασκάλου πατρός της. Τούτο δε παρά το γε-
γονός ότι η τιμή εις την ως είρηται κυρίαν Μουστακλή απε-
νεμήθη εξ αφορμής αναφοράς προς τον Πρόεδρον της
Δημοκρατίας σχετικής προς την περισυλλογήν των οστών
του πατρός της Δημητρακάκη. Κατεδείχθη δε τούτο σα-
φώς κατά την υποδοχήν της κας Μουστακλή εις το Προ-
εδρικό Μέγαρον όπου εξ όλων των οργάνων ανεφέρετο
ως επώνυμον της τιμηθείσης αυτό της Δημητρακάκη -
Μουστακλή.

Προκύπτει σαφώς και ανεπιφυλάκτως το συμπέρασμα
ότι ο κ. Πρόεδρος σκοπίμως απεσιώπησε περιστατικόν

ιστορικής σημασίας ενώ επέλεξε έτερον της αρεσκείας
του.

Απέφυγε δε να τιμήση τους επίσης μετά της Δημητρα-
κάκη - Μουστακλή προταθέντας σπηλαιολόγους οίτινες
ανέσυραν τα οστά των δολοφονηθέντων διδασκάλων εκ
του βαράθρου, όλως ανιδιοτελώς και με προφανή κίνδυ-
νον της ζωής των.

Τίθεται ευλόγως το ερώτημα: Τι θα επείραζε μία αναφο-
ρά εις την τήρησιν των θεσμίων εκ μέρους της κας Δημη-
τρακάκη - Μουστακλή, εις ό,τι αφορά την περισυλλογήν
των οστών του πατρός της, δολοφονηθέντος εις περίο-
δον εχθρικής κατοχής και ανωμαλιών δια την πατρίδα μας.

Δεν αποτελεί περιφρόνησιν προς τον προτείνοντα η εκ
μέρους του κ. Προέδρου επιλογή της μισής αληθείας.

Mισές Αλήθειες
Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ

Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Θέματα

ΟΕλγίνος (Elgin 1766-1841) διορίστηκε, το 1799 , πρε-
σβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη επί

Σουλτάνου Σελίμ του Γ’.
Το Μάιο του 1800 ήρθε σε συνεννόηση με τις τουρκικές

αρχές—βλέπετε, δεν έχασε καθόλου τον καιρό του—
για να στείλει στην Αθήνα τον ιδιαίτερο γραμματέα του
Γουλιέλμο Άμιλτον μαζί με άλλους έξη καλλιτέχνες (ζω-
γράφους, Αρχιτέκτονες, τεχνίτες εκμαγείων κ.λ.π.), για
να κάνουν για λογαριασμό του «τοπογραφικές μετρήσεις
και ζωγραφικά σχεδιάσματα» των μνημείων που βρίσκονταν
πάνω στην Ακρόπολη.

Αυτή είναι η πρώτη φάση, που κράτησε 9 μήνες ,της
διάπραξης του πιο βάρβαρου προμελετημένου πολιτι-
στικού εγκλήματος εις βάρος της υπόδουλης Ελλάδας
και της πολιτισμένης, κατ’επέκταση ανθρωπότητας.

Το ότι ήταν προμελετημένο προκύπτει και από το
ημερολόγιο που κρατούσε και η σύζυγός του Μαίρη Νί-
σμπετ Άρτσερφιλντ όπως:

«……..Εν πλω. 6 Σεπτεμβρίου 1799 : Ο Έλγιν λέει συ-
νέχεια ότι το όνειρό του είναι να γεμίσει το ομιχλώδες
Μπρούμχολντ (σ.σ. είναι η κατοικία του στη Σκοτία), που
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ,με Αρχαιοελληνικά αγάλματα
και γλυπτά, που σχεδιάζει να φέρει μαζί του……….».

Μέχρι το Μάιο του 1801,οι Άγγλοι είχαν εκδιώξει τους
Γάλλους από την Αίγυπτο και είχαν αποκατασταθεί και οι
διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αγγλίας.Το
γεγονός αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ελγίνος για να προ-
χωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου του.Εκμεταλ-
λευόμενος την Ανατολίτικη πνευματική αφασία των
Τούρκων περί την κλασσική παιδία, πλησίασε τον
Καπετάν Πασά για να μεσολαβήσει, ώστε να λάβει
«άδεια ανασκαφών, λήψη εκμαγείων και αφαίρεση μικρών
τεμαχίων γλυπτών ή ενεπιγράφων».

Η άδεια του δόθηκε,αλλά φρόντισε στη συνέχεια να
την επισημοποιήσει  μέσω  του τοπικού Τούρκου περι-
φερειάρχη με έκδοση «φιρμανίου» (σ.σ.φιρμάνι είναι
διάταγμα εκδιδόμενο από τον Σουλτάνο). Από την ομάδα
των έξη καλλιτεχνών που προαναφέραμε απέλυσε τους
πέντε και κράτησε μόνο τον έμπιστό του ζωγράφο
Ιωάννη Βαπτιστή Λουζιέρη με τέσσερις λατόμους, εφο-
διασμένους με τα κατάλληλα εργαλεία κοπής μαρμά-
ρων.

Έτσι, φίλοι αναγνώστες, το «ευγενές» τέκνο της Σκοτίας,
αφού «έδεσε» καλά τη δουλειά του, εγκατέστησε στον
ιερό βράχο της Ακρόπολης την ομάδα της λεηλασίας
και της καταστροφής .

Για να αντιληφθούμε την αναισθησία την ποταπότητα,
τη μικρότητα και την ιδιοτέλεια αυτού του μοιραίου αν-
θρώπου, θα ανατρέξουμε πάλι στο προσωπικό ημερολόγιο
της συζύγου του.:

 «Μαίρη Έλγιν. Κωνστ/πολη, 4 Σεπτεμβρίου 1800...
Είμαι βέβαιη πως η επιθυμία του άντρα μου να πάρει τα
αγάλματα από τον Παρθενώνα πηγάζει από την ανάγκη
του, να επαναφέρει στη ζωή του την ομορφιά... ο πρό-
σωπό του έχει παραμορφωθεί έτσι όπως σαπίζει σιγά,
σιγά  η μύτη του.»

«Μαίρη Έλγιν. Αθήνα. 15 Απριλίου 1802 :Έκανα βόλτα
στον Παρθενώνα με τον Έλγιν... Ο Έλγιν άρχισε να κα-
τεβάζει μερικά αγάλματα από εκεί που στέκονταν, ψηλά
πάνω από την πόλη... ΈναςΈλληνας εργάτης δίπλα μου,
είπε ότι του φάνηκε πως τα άκουσε να βγάζουν πονεμένες
φωνές.»

«Μαίρη Έλγιν .Αθήνα 30 Απριλίου 1802:…….Ξέρω
βέβαια  τα επιχειρήματα υπέρ της μεταφοράς των γλυ-
πτών: Λένε δηλ. , ότι έτσι κι’αλλιώς οι ταξιδιώτες απο-
γυμνώνουν σιγά, σιγά τους θησαυρούς, ότι οι Τούρκοι
έχουν μετατρέψει αρκετά απ’αυτά σε ασβεστοκονίαμα,
ακόμα  ότι αν δεν τα πάρουμε εμείς, τότε θα τα πάρουν
οι Γάλλοι με εντολή του Ναπολέοντα. Παρ’όλλα  αυτά
δεν μου φαίνεται σωστό να κατεβάζουμε ολόκληρες
μαρμάρινες παραστάσεις από ένα οικοδόμημα που

υπήρχε και πεντακόσια χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός…
…………..ότι κι’αν λέει όλα αυτά τα αρχαία τα θέλει για
τον εαυτό του, όχι για το Έθνος……..».

Η δεύτερη αυτή φάση της λεηλασίας του ιερού βράχου
κράτησε  περίπου  12 χρόνια (1802—1814). Όταν ο Να-
πολέων κατήγγειλε την Ειρήνη της Αμιένης  ο Ελγίνος
βρισκόταν  συμπτωματικά στο Μελλόν της Γαλλίας και
έτσι κρατήθηκε αιχμάλωτος των Γάλλων από το 1803
έως το 1806 .Όμως οι εργασίες της διαρπαγής δεν στα-
μάτησαν, αλλά συνεχίστηκαν από τον Λουζιέρη με
οδηγίες της συζύγου του Έλγιν, μέσω αλληλογραφίας.

Ο Γάλλος αρχαιολόγος (Ιταλικής καταγωγής) Βισκόντι
(1751—1818) αναφέρει, ότι τα καλλιτεχνικά δημιουργή-
ματα που κατέκλεψε  ο Ελγίνος, ανέρχονται σε περίπου
253 ( εκτός από διάφορα αγγεία, ηλιακά ωρολόγια, κτε-
ρίσματα τάφων, και άλλα μικροτεχνήματα) που έμειναν
στην ιστορία με την ονομασία «Ελγίνεια Μάρμαρα».

Ήταν τέτοια η βαρβαρότητα και η απληστεία.του «Κό-
μητος» Έλγίνου ώστε αφαιρώντας, τα τεμάχια από τα
Μνημεία δεν τον ενδιέφερε αν αυτά θα έχαναν τη
Στατική τους ισορροπία. Έτσι π.χ.με την αφαίρεση
κάποιων προσώπων και των ίππων του Ηλίου κατέστρεψε
το Νότιο άκρο του Δυτικού Αετώματος του Παρθενώνα.
Με την αφαίρεση της Καρυάτιδας κλονίστηκε η σταθε-
ρότητα του εξώστη του Ερεχθείου

Αλλά αγαπητέ αναγνώστη ο κατάλογος της λεηλασίας
και της αρπαγής, που διεπράχθη από τον «ευγενή»

πρόγονο ενός ξιπασμένου και αλαζόνα λαού, που πει-
σματικά ακόμη και σήμερα με περισσή θρασύτητα αρνείται
να επιστρέψει τα κλαπέντα καλλιτεχνικά αριστουργήματα
στον τόπο που τα δημιούργησε, δεν τελειώνει εδώ.
Αυτός ο αρχαιοκάπηλος σάρωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα
και συνέλεξε και άλλα δημιουργήματα τέχνης, από το
υπόλοιπο της Αθήνας, την Αίγινα, την Ελευσίνα, το
Δαφνί, τη Νεμέα, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα

Όσα τεμάχια και αγάλματα συνέλεξε και μετέφερε
στο ομιχλώδες Μπρούμχολντ, αποτέλεσαν στην αρχή
προσωπική συλλογή και ιδιοκτησία του.Αλλά τον Φλεβάρη
του 1815 τα διαπραγματεύθηκε με την Αγγλική κυβέρνηση
και έπειτα από χρονίζουσες διαπραγματεύσεις  της τα
πούλησε το 1816, έναντι 36000 λιρών στερλινών και
από τότε τοποθετήθηκαν στο βρετανικό Μουσείο. Έτσι
λοιπόν το επίσημο αγγλικό κράτος έγινε κλεπταποδό-
χος.

Το πολιτιστικό έγκλημα που διέπραξε ο Ελγίνος, είχε
μόνο ιδιοτελή και ποταπά κίνητρα—δηλ.να στολίσει την
κατοικία του στο ομιχλώδες Μπρούμχολντ στη Σκοτία.
Έτσι το παραμύθι που επικαλούνται τώρα οι Άγγλοι ,ότι
διέσωσαν τα Μάρμαρα., αναγκάστηκε να το επικαλεστεί
ο Ελγίνος, όταν για το έγκλημα που διέπραξε δέχτηκε
την κατακραυγή των επιφανών διανοουμένων της εποχής
του, όπως των Chateaubriand, Βyron, των περιηγητών
Douglas και Hobe House και των κοινοβουλευτικών
Ηughs, Clark, Milton, που τον κατέκριναν δριμύτατα μέσα
στο  Αγγλικό κοινοβούλιο.

Ειδικώς ο Byron τον στιγματίζει και στο βιβλίο του
«The Curse of Minerva» (Η κατάρα της Αθηνάς)

Αλλά και αναβρασμό με συζητήσεις στον τύπο προκά-
λεσε  και μια μεγάλη μερίδα διανοουμένων υιοθέτησε
το σύνθημα « Give back the Elgin Marbles», αλλά με την
πάροδο του χρόνου το ζήτημα αποσιωπήθηκε και αντί
να τα αποδώσουν ,μας έστειλαν τα γύψινα εκμαγεία

τους που έκτοτε τοποθετήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Ακροπόλεως.

Ο Ελγίνος τιμωρήθηκε ,όχι από τους ανθρώπους, αλλά
από την αρχαία Θεά Νέμεση ,που θεωρούσε ότι πάσα
παράβαση του ηθικού φραγμού υπό των ανθρώπων,
αποτελεί ύβρη εναντίον των Θεών .Και θα ρωτησετε
ποια ήταν η τιμωρία του; Βασικά τα σχέδιά του δεν του
βγήκαν όπως τα λογάριαζε ,δηλ να στολίσει την ομιχλώδη
κατοικία του, .Έμεινε τρία χρόνια αιχμάλωτος των Γάλλων.
Η γυναίκα του τον εγκατέλειψε .Κατέρρευσε οικονομικά
και το χειρότερο η Σύφιλη που τον σάπιζε σταθερά και
ανελέητα 

Θα ήθελα να κλείσω την εξιστόρηση αυτού του. βάρ-
βαρου εγκλήματος, που διέπραξε εις βάρος της παναν-
θρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς ένας αγενής «ευγενής»
γόνος της αγγλικής υψηλής κοινωνίας με τις τελευταίες
παραγράφους του ημερολογίου που τηρούσε η σύζυγός
του Μαίρη  Έλγιν Άρτσερφιλντ....

«Μαίρη Έλγιν
Αθήνα 30 Απριλίου 1802
Βρίσκομαι ακόμη στην Αθήνα και βοηθάω στην οργά-

νωση αποστολής μερικών μαρμάρων...Ξέρω βέβαια τα
επιχειρήματα υπέρ της μεταφοράς των γλυπτών…
..Παρ΄όλλα αυτά δεν μου φαίνεται σωστό να κατεβά-
ζουμε ολόκληρες μαρμάρινες  παραστάσεις από ένα οι-
κοδόμημα που υπήρχε και πεντακόσια χρόνια πριν
γεννηθεί ο Χρηστός………Καθώς στεκόμουν σήμερα ανά-
μεσα στις πέτρες, συγκλονισμένη από την ομορφιά των
αγαλμάτων ένας από τους Έλληνες εργάτες,μου ζήτησε
να πάω να δω κάτι που είχε βρεί εκεί που έσκαβε.. Με
το δάχτυλό του μου  έδειχνε μέσα στο μικρό λάκκο ένα
αριστουργηματικό ανδρικό κεφάλι,ένα απερίγραπτα ωραίο
κεφάλι.Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν το κεφάλι του Ερμή.Δεν
είχα καμιά επιθυμία να το πάρω.Σκέφτηκα ότι δεν θέλω
να το δώσω αυτό στον Έλγιν .Δεν θέλω να εκτεθεί κι’
αυτό σαν τρόπαιο στο Μπρούμχολντ, την προσωπική
του έπαυλη. Ότι κι’αν λέει όλα αυτά τα αρχαία τα θέλει
για τον εαυτό του και όχι για το Έθνος.

Αυτός ο νεαρός Θεός πρέπει να ξεφύγει. Αυτός ο
αρχαίος Έλληνας με τα περήφανα χείλη ,το ανασηκωμένο
πηγούνι, δεν θέλω να αιχμαλωτισθεί…….Ο εργάτης που
είχε βρει το κεφάλι στεκόταν δίπλα μου.Και ξαφνικά κοι-
τάζοντάς τον κατάλαβα πόσο σακατεμένοι είμαστε όλοι
εμείς. Αυτος ο Έλληνας όμως έμοιαζε τέλειος, όπως θα
πρέπει να ήταν κάποτε το άγαλμα του Ερμή.Τον παρα-
κάλεσα να πάρει το κεφάλι να το κρύψει και ύστερα να
μου πεί που το έκρυψε….Ο Έλληνας ήρθε να με δει σή-
μερα και μου είπε ότι το έθαψε κοντά σε ένα
παρεκκλήσι,,την Αγία Τριάδα ,,στους πρόποδες της Πάρ-
νηθας…………..»

«Μαίρη Έλγιν,
Άρτσερφιλντ,
Σκοτία, 10 Φεβρουαρίου 1806
Μέσα στα τόσα μου βάσανα θυμάμαι  τη στιγμή ,που

έπεισα τον νεαρό εκείνον Έλληνα να κρύψει το κεφάλι
του Θεού. Να και κάτι σωστό που έκανα στη ζωή μου…
….Ήταν η σπουδαιότερη πράξη στη ζωή μου. Δεν βρί-
σκεται τώρα αλυσοδεμένο σε κάποια σκοτεινή αίθουσα
στο Παρκ ΛέΪν, Δεν γίνεται μήλο της έριδας ανάμεσα σε
υπερφίαλους πολιτικούς, όπως τα άλλα μεγάλα αγάλματα,
μορφές θεόρατες,που διασχίζουν τον κόσμο, ,,ανθρω-
πόμορφοι γίγαντες από μια μακρινή εποχή .Εγώ είμαι
αδύναμη, αλλά εκείνη την ώρα στάθηκα δυνατή.....»

Και ο επίλογος:
Ο Εφέσιος Ηρόστρατος το 356 π.χ.πυρπόλησε τον πε-

ρίφημο ναό της Αρτέμιδος για να μείνει όπως ομολόγησε,
το όνομά του στην ιστορία .Ο Σκότος ευγενής «Ελγίνος
Θωμάς Μπρους διέπραξε ένα παρόμοιο έγκλημα λεη-
λατώντας τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως των Αθηνών,
αυτό το κορυφαίο πολιτιστικό μνημείο της παγκόσμιας
κληρονομιάς κι’ έτσι παραδόθηκε κι’ αυτός στην ιστορική
μνήμη ως ο νεώτερος Ηρόστρατος.

Βοηθήματα: Βασική πηγή:
Μεγάλη Ελλην. Εγκυκλοπ                     

Το όνειδος της λεηλασίας της Ακροπόλεως 

και ο «ευγενής» Σκότος Ελγίνος Θωμάς Bruce

Γράφει ο

Αντώνιος Μοιρισκλάβος
Ταξίαρχος Δ/Β ε.α. Σ.Σ.Ε. 1938
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Θέματα

Σεβασμιώτατε
Κυρίες και κύριο
Περιποιεί  τιμή στο πρόσωπό μου η ανάθεση από τον

Πρόεδρο και το ΔΣ της ΕΑΑΣ, του ρόλου του κεντρικού ομι-
λητού στη σημερινή 65η επέτειο από την ολοκλήρωση
μιας πολεμικής συρράξεως του Έθνους, στην οποία πολλοί
έχουν δώσει διάφορες ονομασίες. Μία  όμως είναι η ιστο-
ρικά αληθής και μάλιστα επικυρωμένη από τον ΟΗΕ ονομα-
σία, δηλ. ένοπλη ανταρσία και όχι η θεσπισθείσα και
δυστυχώς καθιερωθείσα από Πολιτικές αποφάσεις συγκυ-
ριακής πολιτικής σκοπιμότητας, εμφύλιος πόλεμος. Τον
ονόμασαν εμφύλιο, διότι   νομίζουν ότι τον δικαιολογούν
και καθαγιάζουν. Ξεχνούν ότι ο εμφύλιος πόλεμος είναι ο
πιο βρώμικος πόλεμος. Στους εμφυλίους πολέμους βγαί-
νουν στην επιφάνεια τα πλέον απάνθρωπα ένστικτα του
ανθρώπου και διαπράττονται τα απαισιότερα και πλέον
αποτρόπαια εγκλήματα και δυστυχώς διαπράχθηκαν πολλά
από τη μερίδα που τον καθιέρωσε ως εμφύλιο. Όπως επί-
σης ξεχνούν ότι η εθνική συμφιλίωση δεν μπορεί να στη-
ριχθεί πάνω σε ιστορικές ανακρίβειες, ούτε να επιτευχθεί
με μονομερείς παραχωρήσεις από τη μια πλευρά.

Όμως θεωρώ, ότι η μεγίστη των τιμών είναι η παρουσία μας
σε αυτόν εδώ το χώρο, σε αυτά εδώ τα χώματα, τα οποία για
μια τριετία και πλέον ποτίσθηκαν από ελληνικό αίμα, και  κα-
θαγιάσθηκαν από τη θυσία χιλιάδων ελληνοπαίδων, οι οποίοι
«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» άφησαν τη ζωή τους ή μέλη
του σώματός τους στις κορυφογραμμές και τα υψώματα του
Γράμμου και του Βίτσι. Για  πιο όμως λόγο, σε ποιο πόλεμο; σε
έναν περίεργο πράγματι πόλεμο, στον οποίο όμως διακυ-
βεύοντο τα πάντα.

Τι ήταν λοιπόν ο πόλεμος αυτός, που διαφέρει από όλους
τους μέχρι τότε πολέμους. Σε τίποτα ως προς το σκοπό, ο
οποίος ήταν η διατήρηση της ελευθερίας και της ακεραιότητος
της χώρας. Στο μόνο που διέφερε ήταν ότι ο αντίπαλος ήταν
δυστυχώς Έλληνες, οπαδοί ενός πολιτικού κόμματος, που
πρέσβευε μια ολοκληρωτική ιδεολογία, πέραν και έξω από
κάθε έννοια δημοκρατίας, ελευθερίας και των αρχών του ελ-
ληνοχριστιανικού πολιτισμού, αλλά και αυτής ταύτης της ιδιο-
συγκρασίας του Έλληνα. Ένα κόμμα, η ηγεσία του οποίου
ξεσηκώθηκε εναντίον της νομίμου τότε κυβερνήσεως με μο-
ναδικό και απώτερο σκοπό την κυριαρχία της ιδεολογίας αυτής
και να εγκαταστήσει ένα
ολοκληρωτικό καθεστώς
με κουτσουρεμένη την
ακεραιότητα της χώρας. 

Μερικοί  θεωρούν τον
πόλεμο αυτό ως συνέχεια
και συνέπεια του εθνικού
διχασμού του 1916-22, επιχει-
ρώντας με αυτόν τον τρόπο να
επιρρίψουν την ευθύνη στη μια
παράταξη του διχασμού.  Ουδέν
ιστορικά, πολιτικά και κοινωνιολο-
γικά αναληθέστερο. Τρανή  από-
δειξη τούτου το γεγονός ότι οι
πρώην αντίπαλες παρατάξεις του διχασμού, οι πολιτικοί από-
γονοι και επίγονοι των «βενιζελικών» και «βασιλικών»,  μετά από
ένα μεγαλειώδη και εθνικά σωτήριο ιστορικό συμβιβασμό, συμ-
μάχησαν και συγκρότησαν κυβέρνηση εθνικής ενότητος, η
οποία με επικεφαλής τον ηγέτη των φιλελευθέρων, διαχειρί-
σθηκε την εθνική κρίση που προκάλεσε η εθνοκτόνος ανταρ-
σία.

Ποία όμως υπήρξε η τύχη και η μοίρα των ηρώων αυτών,
που πολέμησαν και πότισαν με το αίμα τους το χώμα που πα-
τάμε σήμερα; Δυστυχώς και αλλοίμονο ξεχάστηκαν από την
επίσημο πολιτεία. Και δεν φθάνει αυτό. Το χειρότερο είναι ότι
έχει επιβληθεί σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και
κοινής γνώμης η άποψη ότι, κάθε ενέργεια αποδόσεως φόρου
τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους ήρωες αυτούς, κάθε   ανα-
φορά και μνημόνευση της θυσίας τους, θεωρείται τουλάχιστον
πράξη αναμοχλεύσεως των παθών, αν όχι όνειδος και ενέργεια
εθνικού διχασμού. Από την άλλη τιμώνται οι στασιαστές, οι
οποίοι αιματοκύλισαν τη χώρα, θεωρούντες τους εαυτούς τους
ως μοναδικούς εκπροσώπους της εθνικής αντιστάσεως, ανα-
φέρονται δε επισήμως στην ιστορία ως Δ.Σ.Ε. Ποίοι  αυτοί που
υπηρετούσαν, όπως απεδείχθη στην πράξη ένα ολοκληρωτικό
ανάλγητο καθεστώς. Και η σκοπιμότητα καθιερώσεως του
όρου ΔΣ είναι προφανής, διότι η καπήλευση και υπεξαίρεση του
όρου «Δημοκρατικός», δημιουργεί κατ΄αντιδιαστολή συνειρ-
μούς ότι ο ΕΣ δεν ήταν Δημοκρατικός. Τη διαπίστωση για υπε-
ξαίρεση και καπήλευση όρων και συνθημάτων από το ΚΚΕ είχε
στιγματίσει πρώτος ο αείμνηστος ΓΠ γράφοντας:  «..Μέθοδος
του Κομμουνισμού είναι η υφαρπαγή όλων των ηθικών και εθνι-

κών συνθημάτων μας……… όπως εις την υπεξαίρεσιν του όρου
' Δημοκρατία'. Και βαθμιαίως νομιμοποιείται εις την χρησιμο-
ποίησίν του, εις τρόπον ώστε ο όρος 'Δημοκρατία', 'δημοκρα-
τικός στρατός', 'δημοκρατικόν κίνημα' να καταντά να σημαίνει
πλέον κομμουνιστικήν κίνησιν. »

..Και εμείς από έλλειψιν επαρκούς προσοχής εις την ηθικήν
και ψυχολογικήν αξίαν των συνθημάτων ενδίδομεν και επιτρέ-
πομεν αυτήν την υπεξαίρεσιν. ……».

Για την αποκατάσταση λοιπόν αυτής της άδικης αντιμετωπί-
σεως των ηρώων του Γράμμου και του Βίτσι, αλλά και ολοκλή-
ρου του Συμμοριτοπολέμου, βρεθήκαμε, όπως κάθε χρόνο,
σήμερα εδώ εμείς  λίγοι, αλλά αρκετοί και δυνατοί. Ταπεινοί
προσκυνητές, για να ανασύρουμε  τους ήρωες αυτούς από την
εθνική λήθη, να τους αποκαταστήσουμε στην εθνική μνήμη και
από θύτας που τους έχει κατατάξει η αριστερόφο-κουλτουριά-
ρικη προπαγάνδα, στα θύματα που πράγματι είναι.  Για να απο-
τίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμωσύνης για τη
θυσία και τον αγώνα τους, χάριν των οποίων η  Ελλάδα σώθηκε
και μπόρεσε να ορθοποδήσει,  αλλά και για να τους κάνουμε
τα αρμόζοντα από τη Θρησκεία μας μνημόσυνα.

Τα γεγονότα πριν και κατά τον πόλεμο αυτό, δηλ. από το
1941 μέχρι το τέλος του είναι λίγο πολύ γνωστά. Θα επιχει-

ρήσω μια σύντομη ανα-
δρομή, για να  ανασύρω στη
μνήμη μας, τα σημαντικό-
τερα εξ αυτών. Το ΚΚΕ και οι
διάφοροι συνοδοιπόροι και
παραφυάδες του,  αμέσως
σχεδόν μετά την τριπλή

γερμανό-ιταλικό-βουλγα-
ρική κατοχή της χώρας
μας, έθεσε σε εφαρμογή
ένα ευρύτερο, καθοδη-
γούμενο από τη Σοβιετική
Ένωση(ΣΕ) σχέδιο μονο-
πωλήσεως της Εθνικής

Αντιστάσεως (ΕΑ) κατά των κατακτητών, με απώτερο σκοπό τη
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κατάληψη της εξουσίας
μετά την απελευθέρωση της χώρας. Η μονοπώληση της ΕΑ θα
γινόταν με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Την οργάνωση του
ΕΑΜ και του στρατιωτικού σκέλους του ΕΛΑΣ, ακολούθησε η
προσπάθεια κυριαρχίας τους επί των λοιπών  εθνικών αντιστα-
σιακών οργανώσεων που  ήταν μεν πολλές, αλλά ασυντόνι-
στες,. Έτσι το ΚΚΕ δεν δίστασε προκειμένου να επιτύχει το
σκοπό του αυτό να διαλύσει, πνίγοντας στο αίμα, δεκάδες μι-
κρότερες αντιστασιακές οργανώσεις, που δεν δέχονταν να συ-
νοδοιπορήσουν μαζί του. Κάθε   περιοχή έχει να παρουσιάσει
τέτοια θύματα αγνών πατριωτών μελών αντιστασιακών ομά-
δων με επικεφαλής κυρίως Αξιωματικούς, που μοναδικό μέ-
λημά τους είχαν να αγωνισθούν εναντίον των κατακτητών.
Θυμηθείτε τον Σχη Ψαρρό, τους Ταγματάρχες Κωστόπουλο και
Αντωνόπουλο, τον ίλαρχο Βρετάκο, και τόσους άλλους. Και τα
κατάφεραν να τις εξοντώσουν όλες με μοναδική εξαίρεση τον
ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα. Ακολούθησαν οι προσπάθειες
ακυρώσεως και σπιλώσεως της συμμετοχής των Ενόπλων Δυ-
νάμεων(ΕΔ) της χώρας μας στον κοινό συμμαχικό αγώνα με τα
κινήματα στη Μέση Ανατολή(ΜΑ), για να φθάσουμε στο απο-
κορύφωμα των Δεκεμβριανών, όπου απεδύθησαν σε μια
πρώτη, ανεπιτυχή ευτυχώς, προσπάθεια καταλήψεως της
εξουσίας της απελευθερωμένης πλέον πατρίδας μας. Απέτυ-
χαν  μεν δεν έπαψαν όμως να στοχεύουν στο στρατηγικό τους
στόχο.  Έτσι παραβίασαν από της υπογραφής της τη συνθήκη
της Βάρκιζας, αποκρύπτοντας τον βαρύ και σύγχρονο οπλισμό
τους. Και ενώ όλες οι σύμμαχοι χώρες άρχισαν την προσπάθεια

ανοικοδομήσεως των ερειπίων που επεσώρρευσε ο Β! ΠΠ,
η χώρα  εξ αιτίας τους ενεπλάκη σε έναν νέο, πλέον δυ-
σχερή και σκληρό πόλεμο, στον οποίο είχε να αντιμετωπί-
σει Έλληνες.  Αυτό διότι πριν καν κατακάτσει ο κονιορτός
από τα Δεκεμβριανά, εξαπέλυσαν τον τρίτο γύρο, τον αν-
ταρτοπόλεμο. Με σκοπό τη βίαιη ανατροπή της νόμιμης
δημοκρατικά εκλεγμένης εξουσίας και την εγκαθίδρυση
κομμουνιστικού καθεστώτος. Επεδίωξαν δε τούτο παρά τις
ισορροπίες των διεθνών γεωπολιτικών συνθηκών, σύμ-
φωνα με τις οποίες η Ελλάδα είχε συμφωνηθεί να ανήκει
στη σφαίρα επιρροής των φυσικών συμμάχων της του Β!
ΠΠ.

Από τον Μάρτιο του 1946 που χρονολογείται η πρώτη
ένοπλη επίθεση κατά της νόμιμης εξουσίας, η χώρα  ει-
σήλθε σε μια δίνη εμφυλίου σπαραγμού και εθνικής διχό-
νοιας, που δεν είχε ζήσει ποτέ στην ιστορία της από την
εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η τραγωδία, διότι
περί  τραγωδίας  πρόκειται, διήρκεσε τρία και πλέον έτη,
κατά τη διάρκεια των οποίων η κρίση πέρασε από διάφο-
ρες πολιτικοδιπλωματικές και στρατιωτικές φάσεις. Αρχικά

ο από τις τέφρες του αναγεννώμενος Εθνικός Στρατός(ΕΣ) στε-
ρούμενος συγχρόνου οργανώσεως, οπλισμού και πείρας αντι-
μετωπίσεως τέτοιου πολέμου, αντιμετώπισε σημαντικές
δυσχέρειες και οι ανταρτικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν την αμέ-
ριστο υποστήριξη της ΣΕ και των ομόρων κομμουνιστικών
χωρών, σημείωσαν μεγάλες επιτυχίες. που έφεραν σε δυ-
σχερή θέση τη χώρα. 

Εδώ θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση για τονίσω ότι ο
αγώνας των κομμουνιστών στην Ελλάδα δεν έμοιαζε καθόλου
με τον αγώνα των κομμουνιστών των γειτονικών   κρατών, οι
οποίοι αγωνίζοντο πρώτα για τα συμφέροντα της χώρας τους
και μετά για τα γενικότερα της ΣΕ.  Αντιθέτως στην Ελλάδα ο
αγώνας των κομμουνιστών τέθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο και
εξάρτηση κυρίως της ΣΕ, αλλά και των σλαβικών ομόρων κρα-
τών. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σφάλμα της ηγεσίας τους, που
προήλθε από έλλειψη πολιτικής ωριμότητας και τυφλό δογμα-
τισμό. Σαν συνέπεια ήλθαν οι πολιτικοστρατηγικές αντιπαροχές
τους προς τους γείτονες υποστηρικτές τους, με αποκορύφωμα
την απόφαση της 5ης ολομέλειας του ΚΚΕ στις 30 Ιανουαρίου
1949 περί αποσπάσεως της Μακεδονίας από την Ελλάδα.

Κλείνοντας την παρένθεση και συνεχίζοντας την σύντομη
ιστορική αναδρομή αναφέρουμε ότι σταδιακά   από τα μέσα
του 1948 η όλη κατάσταση άρχισε να μεταστρέφεται υπέρ του
ΕΣ. Σε αυτό συνετέλεσαν:

Πρώτον  ο διεθνής παράγων με την ανάληψη της ηγεσίας
του Δυτικού κόσμου από τις ΗΠΑ, οι οποίες διέγνωσαν έγκαιρα
τον κίνδυνο που διήρχετο η ΝΑ Ευρώπη  από τυχόν ένταξη της
Ελλάδος στο ανατολικού μπλοκ και έριξαν όλο το βάρος τους
υπέρ της χώρας μας με δραστικές ενέργειες όπως το δόγμα
Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ και η αμέριστη διπλωματική,
υλική και ηθική βοήθεια.

Δεύτερο και εξ ίσου σημαντικό το γεγονός ότι  ο ελληνικός
λαός δεν παρεσύρθη, όπως ήλπιζε το ΚΚΕ και δεν ακολούθησε
μαζικά τις τάξεις του κομμουνιστικού στρατού, αλλά αντιθέτως
κατατασσόταν ενθέρμως στις τάξεις του ΕΣ.

Τρίτο η  πολιτική ηγεσία της χώρας, όπως προελέχθη, διεπί-
στωσε, έστω και καθυστερημένα και μετά από πολλές αμφι-
ταλαντεύσεις, τον κίνδυνο και συγκρότησε κυβέρνηση εθνικής
σωτηρίας.

Μετά από όλα αυτά η οργάνωση, ο εξοπλισμός και η εκπαί-
δευση  του ΕΣ βελτιώνονται σημαντικά. Συγχρόνως από τους
τελευταίους μήνες του 1948 εφαρμόζεται νέα στρατηγική αν-
τιμετωπίσεως του ανταρτοπολέμου, η οποία προέβλεπε σε
πρώτη φάση σταδιακή εκκαθάριση των θυλάκων του κομμου-
νιστικού στρατού από νότου, την Πελοπόννησο προς βορρά τη
Στερεά, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, με λήψη μέτρων
απαγορεύσεως της αναμολύνσεώς τους. Στην συνέχεια, σε
δευτέρα φάση και μετά την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων
της πρώτης, προεβλέπετο η αντιμετώπιση του όγκου του κομ-
μουνιστικού στρατού επί των μονίμων βάσεών του στα σύ-
νορα, από το σύνολο των Εθνικών Δυνάμεων.

Οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσεως άρχισαν στις 19 Δεκεμ-
βρίου από την Πελοπόννησο, διεξήχθησαν κατά βάση από τα
Α! και Γ! ΣΣ   και εστέφθησαν από απόλυτο επιτυχία. Έτσι από
το Μάιο ακόμη ο Αρχιστράτηγος, Αλ. Παπάγος, ο οποίος από
τις  21 Ιανουαρίου 1949, είχε αναλάβει την ηγεσία των ΕΔ της
χώρας με απεριόριστες, απόλυτες ούτως ειπείν εξουσίες, ήταν
σε θέση να διατάξει την εκπόνηση σχεδίων για την τελική Δευ-
τέρα Φάση με ΑΝΣΚ την ολοκληρωτική εξάλειψη της απειλής
με επιχειρήσεις εναντίον των περιοχών Γράμμου-Βίτσι, όπου
είχε συγκεντρωθεί ο όγκος των ανταρτικών δυνάμεων του ΚΚΕ.
Παράλληλα άρχισαν έντονες προετοιμασίες των στρατευμά-
των, οι οποίες προέβλεπαν ανάπαυση των τμημάτων, εκπαί-

Προσκυνηματική εκδήλωση στο Γράμμο 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ (ΠΖ) ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΣΣΕ 1963 

(κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης)

Η εθνική νίκη στο Γράμμο και
στο Βίτσι ήταν όμως  νίκη ελευ-
θερίας για τον Ελληνικό λαό που
δεν έζησε ποτέ την εξαθλίωση

και την τυρρανία που έζησαν
άλλοι λαοί υπό κομμουνιστικά
καθεστώτα

“

“
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Θέματα

Δ
εν είμαστε από άλλη χώρα, ούτε αι-
θεροβάμονες. Είμαστε εκείνοι που
υπηρετήσαμε την πατρίδα και την

υπηρετούμε από οποιαδήποτε κατάσταση βρεθήκαμε και
βρισκόμαστε, θυσιάζοντας πάρα πολλές χαρές της αν-
θρώπινης καθημερινής ζωής μας, μέσα στο πλαίσιο των
συνταγματικών επιταγών και των πολιτικών επιλογών των
εκάστοτε Κυβερνήσεων της χώρας. Είμαστε το δυναμικό
κομμάτι του λαού που συγκεντρώνει αποφασιστικότητα,
δημιουργικότητα και ειδική παραγωγικότητα προκειμένου
να κατευθυνθούν οι δραστηριότητες και ενεργητικότητες
των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και
του  ενεργού πληθυσμού εκεί όπου χρειάζονται επικίνδυνες
είτε αιματηρές μάχες επιβίωσης του Έθνους μέσα και έξω
από τα χωρικά όρια.

Όπως επιβάλλεται από το Δημοκρατικό μας πολίτευμα,
είμαστε, αλληλέγγυοι και  φύλακες όλων των  πολιτειακών
και κυβερνητικών νόμιμων νομοθετημένων πράξεων συμ-
βατών με το ισχύον Σύνταγμα της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε υπερασπιστές  και φύλακες
των νομοθετημάτων της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουρ-
γικών αποφάσεων, των εκλογικών Εθνικών, Πολιτειακών
και Ευρωεκλογικών διαδικασιών, είτε των ανειλημμένων
υποχρεώσεων της χώρας σε διεθνείς συμμετοχές, οργα-
νισμούς και του Διεθνούς Δικαίου, μη εξαιρουμένων των
ξενοκρατικών επιτηρήσεων εκ μέρους των δανειστών της
χώρας. Και όλα αυτά χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς αντιπολι-
τευτικές κραυγές, χωρίς καταγγελίες για εθνικές μειοδοσίες,
χωρίς σκέψεις εφαρμογών των αντιδημοκρατικών Στρα-
τιωτικών Νόμων, αλλά αντίθετα με πλήρη κατανόηση των
δυσκολιών που διέρχεται η πατρίδα ανεξάρτητα από τους
υπαιτίους που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία της ση-
μερινής κρίσης. Σε εμάς στηρίζει η Πολιτεία γενικότερα
την ασφαλή λειτουργία της και είναι αυτονόητο ότι χωρίς
εμάς, που αποτελούμε τον κορμό της Εκτελεστικής εξου-
σίας, θα ήταν αβέβαιη η  συνέχεια λειτουργίας των άλλων
εξουσιών, της Νομοθετικής  και Δικαστικής, δηλαδή του
έννομου κράτους.

Οι σημερινοί στρατιωτικοί με τη γενική έννοια (Ένοπλες
Δυνάμεις –Σώματα Ασφαλείας), εξ άλλου, που  συγκροτούν

την κοπιωδέστερη και επικινδυνότερη κοινωνική ομάδα
της Εκτελεστικής εξουσίας, εκτελούν τα καθήκοντά τους
στο σύγχρονο αναβαθμισμένο επιστημονικά περιβάλλον
της εργασίας τους,  εντασσόμενοι απ’ αρχής και παραμένουν
μέχρι τέλους σ’ ένα πολύ αυστηρό, πολύ αρρενωπό και
αδιάλλακτο ιδιαιτέρων απαιτήσεων και ικανοτήτων τμήμα
του πληθυσμού , προκειμένου να χειριστούν καταστάσεις
και δύσχρηστους εξελιγμένους εξοπλισμούς στα παιδία
των ασκήσεων και των μαχών. Η εκπαίδευσή τους είναι
εξουθενωτική, η ετοιμότητα εφιαλτική, η εξειδικευμένη
ευρυμάθειά τους καλύπτει τις περισσότερες των δόκιμων
επιστημών, ενώ  οι πνευματικές και οι ανθρώπινες σωματικές
αντοχές τους δοκιμάζονται στα όριά τους και ακόμη μέχρι
θανάτου όπου επιβληθεί. Συγκριτικά, επομένως,  με όλες
τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες η δημόσια προσφορά
τους στο σύνολο του πληθυσμού είναι κορυφαία και αλ-
ληλέγγυα με τις δημόσιες προσφορές των άλλων εξουσιών,
της Νομοθετικής και της Δικαστικές, που και εκείνες έχουν
αντίκτυπο στο σύνολο του πληθυσμού παρ’ όλες τις δια-
φοροποιήσεις ως προς το περιβάλλον της εργασίας τους
και των μειωμένων δοκιμασιών στις κάθε είδους οριακές
αντοχές τους. 

Με τα παραπάνω δεδομένα οι τρεις αυτές ολιστικές
κρατικές εξουσίες προσδοκάται να αποδίδουν τα μέγιστα
στον κρατικό δημόσιο μηχανισμό για το καλό της πατρίδας.
Δεν νοείται να αγνοούνται η ειλικρινής αλληλεγγύη μεταξύ
τους, οι επαχθείς και προκλητικές διακρίσεις μεταξύ των
μελών τους ως δημοσίων λειτουργών, ούτε να αγνοούνται
η αλληλεγγύη της συνοχής και η ισχύς εν τη ενώσει.

Όμως, σ’ αυτή τη χώρα συμβαίνουν τα αντίθετα. Νομο-
θετούνται π ρ ο ν ό μ ι α όπως η ασυλία, προκλητικές δια-
κρίσεις στις αμοιβές-παροχές-συντάξεις, ακατανόητες
απαλλαγές από φορολογικές υποχρεώσεις κ.ά. που δημι-
ουργούν δικαιολογημένα αισθήματα παραγκωνισμού των
υπολοίπων με τις αυτές ή μεγαλύτερες προσφορές στην
πατρίδα. Δεν είναι, π.χ., δικαιολογημένος ο αποκλεισμός
των στρατιωτικών από τη διάταξη του Συντάγματος : «Οι
Βουλευτές δικαιούνται αποζημίωσης η οποία είναι ίση με
το σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του
ανωτάτου Δικαστικού λειτουργού». Ούτε γίνονται αποδεκτές
οι συμπληρωματικές νομότυπες προκλητικές ρυθμίσεις,
όπως έκτακτες-ειδικές οικονομικές αποζημιώσεις για συμ-
μετοχές σε επιτροπές που λειτουργούν στη διάρκεια της
εκτέλεσης των καθηκόντων τους, χορηγήσεις δωρεάν
αυτοκινήτων, επιδοτήσεις οργάνωσης γραφείου, ενοικίου,

αγορών και απαλλαγών τελών χρήσεων προσωπικών ηλε-
κτρονικών είτε ηλεκτρικών εξοπλισμών, παράλληλες επαγ-
γελματικές απασχολήσεις και μάλιστα υπό την προστασία
προσωπικών φρουρών με κρατικές δαπάνες, διαφοροποι-
ήσεις στα συνταξιοδοτικά όρια και στον υπολογισμό των
συντάξεων, αλλά, και η ταυτόχρονη υποτίμηση της προ-
σφοράς των στρατιωτικών γενικά και της δημιουργίας σ τ
ε ρ η τ ι κ ο ύ  σ υ ν δ ρ ό μ ο υ στην κοινωνική αυτή ομάδα
της μέγιστης προσφοράς στην πατρίδα.

Με αντισυνταγματικά νομοθετήματα επήλθε η επαίσχυντη
φορολόγηση των κάθε είδους αμοιβών των στρατιωτικών
με αποτέλεσμα η ηγεσία τους,  οι υψηλόβαθμοι και άλλοι
αξιωματικοί να αποκτήσουν αποδοχές ίσες ή κατώτερες
με εκείνες  των χαμηλόβαθμων αγνοώντας τους νομοθε-
τημένους συντελεστές κατά βαθμό σε βάρος της ιεραρχικής
πειθαρχίας. Με παρόμοια νομοθετήματα είτε υπουργικές
αποφάσεις εκποιήθηκαν οι ακίνητες και κινητές ιδιοκτησίες
των ανταποδοτικών Μετοχικών Ταμείων τους, διατέθηκαν
τα εκ του υστερήματος, όλων των παρελθόντων εποχών,
αποθεματικά των Ταμείων τους για καλύψεις αναγκών του
Δημόσιου τομέα, είτε τέθηκαν περιορισμοί χορήγησης με-
ρισμάτων στους μερισματοδικαιούχους κ.ά.,που συνιστούν
απαράδεκτες και αντισυνταγματικές  πράξεις της Νομοθε-
τικής εξουσίας, που καταστρέφουν την αλληλεγγύη μεταξύ
των τριών κρατικών εξουσιών και επέκεινα την ομαλή λει-
τουργία και ευνομία της συγκροτημένης κρατικής Πολιτείας. 

Προφανώς ενοχοποιούνται όλοι εκείνοι που νομοθέτησαν
και επέτρεψαν τη δημιουργία και διαχρονική παραμονή
των απαράδεκτων παραπάνω και άλλων μη κατονομαζο-
μένων προνομίων στους κόλπους των εξουσιών  Νομοθε-
τικής και Δικαστικής και τα αδικαιολόγητα στερητικά σύν-
δρομα στον πυρήνα της Εκτελεστικής εξουσίας, που οδή-
γησαν ευθέως την κατά συνθήκη ευνομούμενη Ελληνική
Πολιτεία στη σημερινή κρίση των αξιών και στην υποτιμητική
παρέμβαση εκ μέρους των αλλοεθνών δανειστών της
χώρας με την πιο απάνθρωπη αναλγησία. 

Τα ονόματα των υπαιτίων είναι γνωστά: Είναι οι οπαδοί
όλων των ενεργών κοινοβουλευτικών Κομμάτων σε οποι-
οδήποτε χώρο βρίσκονται,  στο Ιερό (οι εκλεγμένοι οπαδοί),
στο Ναό (οι επώνυμοι οπαδοί) είτε στον Πρόναο ( οι
λοιποί οπαδοί), όπως καθορίστηκε και διατηρείται από την
Ορθόδοξη Εκκλησία μας μεταξύ των λοιπών θρησκειών
στη Γη. 

Ας κατανοηθεί πολύ καλά ότι όλα αυτά μας υποτιμούν,
μας συγκλονίζουν  και μας εξοργίζουν! 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

δευση στον καινούριο οπλισμό, στις επιχειρήσεις κατά ισχυρώς
οργανωμένων τοποθεσιών, στον νυκτερινό αγώνα, αλλά και
στη συνεργασία του ΠΖ με τα άρματα και την ΠΑ. Όπως επίσης
και την  ηθική προετοιμασία των ανδρών. Παράλληλα  έγιναν
και σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση, κυρίως με τη συγκρό-
τηση του  Στρατηγείου  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας(ΣΗΔΜ) με
έδρα την Κοζάνη, υπό τον στρατηγό Κ. Βεντήρη, αλλά και στην
ηγεσία των Σχηματισμών. Η σχεδίαση, που έφερε την κωδική
ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ»  ολοκληρώθηκε περί τον Ιούλιο και προ-
έβλεπε κυρία κατά του Βίτσι επίθεση με τον όγκο των δυνά-
μεων προς κατάληψη τούτου. Την επιχείρηση, που έφερε την
κωδική ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ Β!» θα εξετέλει το Β! ΣΣ. Μετά την
κατάληψη του Βίτσι μεταφορά δυνάμεων και επίθεση εναντίον
του Γράμμου, από το Α! ΣΣ για κατάληψή του, με την κωδική
ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ Γ!». Προ της κυρίας επιθέσεως θα προηγείτο
σειρά παραπλανητικών ενεργειών με σκοπό να δημιουργηθεί
στον αντίπαλο η εντύπωση ότι η κυρία προσπάθεια θα εκτο-
ξευόταν κατά του Γράμμου. Έτσι σχεδιάσθηκε ειδικό σχέδιο πα-
ραπλανήσεως, που προέβλεπε διαρροή εικονικών
παραπλανητικών διαταγών προς τον αντίπαλο, εικονικές μετα-
φορές μονάδων, και  κυρίως παραπλανητική κατά του Βορείου
Γράμμου επίθεση, που έφερε την κωδική ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ
Α!». Σκοπός των παραπλανητικών αυτών ενεργειών ήταν η εξα-
πάτηση του αντιπάλου, ώστε να πεισθεί ότι η Κυρία Προσπά-
θεια κατευθύνετο εναντίον του Γράμμου, η αγκίστρωση
δυνάμεων, αλλά και μεταφορά δυνάμεων των ανταρτών από
το Βίτσι στο Γράμμο με σκοπό να εξασθενήσει η περιοχή της
ΚΠ. Επίσης για να βελτιωθούν οι βάσεις εξορμήσεως για την
τελική κατά Γράμμου επίθεση.

Η παραπλανητική επιχείρηση «ΠΥΡΣΟΣ Α!» άρχισε τη ν. 1/2
Αυγούστου 1949 και ολοκληρώθηκε με απόλυτο επιτυχία την
8η Αυγούστου. Ακολούθησε η Κυρία Προσπάθεια ο «ΠΥΡΣΟΣ Β!»
η επίθεση δηλαδή κατά του Βίτσι, η οποία άρχισε την 10η Αυγ.
και ολοκληρώθηκε την  16η με πλήρη επιτυχία καταληφθέντων
όλων των ερεισμάτων των Κομμουνιστών, οι οποίοι υπέστησαν
σημαντικές απώλειες, Η Τρίτη και τελευταία επιχείρηση ο «ΠΥΡ-

ΣΟΣ Γ! »  άρχισε στις 24 και ολοκληρώθηκε στις29/ 30 Αυγού-
στου με εξαιρετική επιτυχία.  

Το σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ και γενικά οι επιχειρήσεις που διεξήχθησαν
βάσει αυτού θεωρούνται από τους ειδικούς από τις καλύτερες
τις σύγχρονης στρατιωτικής ιστορίας της χώρας μας. Κάτι εξάλ-
λου  που  επιβεβαιώθηκε  και εκ του αποτελέσματος, δεδομέ-
νου ότι σε διάστημα ενός μηνός επετεύχθη η πλήρης
εκκαθάριση των περιοχών Γράμμου-Βίτσι από τον   Κομ. Στρατό.
Δυστυχώς το  σχέδιο και οι επιχειρήσεις αυτές δεν διδάσκονται
στα Σχολεία των ΕΔ. Το γιατί είναι γνωστό. Είναι η συνέπεια της
προαναφερθείσης πολιτικής λήθης, ή ενδεχομένως λόγω του
συνδρόμου ενοχής μερίδας του πολιτικού κόσμου. Και όχι μόνο
δε διδάσκονται, αλλά δεν υπάρχει και η επίσημη καταγεγραμ-
μένη στρατιωτική ιστορία για όλες τις επιχειρήσεις του πολέ-
μου αυτού. Όπως είναι γνωστό απεφασίσθη κατά το παρελθόν
και εφαρμόσθηκε πρακτική που μόνο από φασιστικά και ολο-
κληρωτικά καθεστώτα είχε εφαρμοσθεί κατά το παρελθόν, δη-
λαδή η καταστροφή των περίφημων τόμων με τα
συγγράμματα Στρατιωτικής Ιστορίας της ΔΙΣ/ΓΕΣ, που αναφέ-
ροντο στον πόλεμο αυτό.

Και έτσι με την εθνική νίκη στο Γράμμο και στο Βίτσι φθάσαμε
στο τέλος της πιο σκοτεινής περιόδου της συγχρόνου ελληνι-
κής ιστορίας. Η περίοδος αυτή   στοίχισε στη χώρα μας υπέ-
ρογκες θυσίες. Όλη η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε απέραντο
νεκροταφείο. Τα χωριά ερημώθηκαν. Οι υποδομές, όσες είχαν
περισωθεί από τους δύο πολέμους και την τριπλή κατοχή κα-
ταστράφηκαν. Τα σπίτια ρήμαξαν, ο κόσμος ξεσπιτώθηκε και
ορφάνεψε, οι γυναίκες μαυροντύθηκαν και έκλαιγαν τα παιδιά
που χάσανε.

Η εθνική νίκη στο Γράμμο και στο Βίτσι ήταν όμως  νίκη ελευ-
θερίας για τον Ελληνικό λαό που δεν έζησε ποτέ την εξα-
θλίωση και την τυρρανία που έζησαν άλλοι λαοί υπό
κομμουνιστικά καθεστώτα. Και το κυριότερο αποφύγαμε ως
χώρα, Κύριος οίδε, ποία περιπέτεια ανατροπής και αποκατα-
στάσεως της Δημοκρατίας, μετά την ιστορική κατάρρευση των
καθεστώτων αυτών ωσάν χάρτινων πύργων, στις αρχές της δε-

καετίας του 80. Δηλαδή τότε  εμείς ως χώρα ποίον και με ποίο
τίμημα  κομμουνιστή δικτάτορα θα ανατρέπαμε, αλλά και ποία
θα ήταν η θέση της χώρας μας όταν έγιναν  οι κοσμοϊστορικές
αυτές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χάρτη. Αυτό ήταν άλλωστε
που έκανε ένα ανανήψαν σημαντικό στέλεχος του ΚΚΕ να γρά-
ψει και να διατρανώσει με απόγνωση στους «Συντρόφους του»,
το περίφημο «ευτυχώς ηττηθήκαμε».

Η χώρα μας βρίσκεται στις ημέρες μας στη δίνη  φοβερής
θυέλλης. Εφόσον όμως πάλλονται ακόμα ελληνικές καρδιές
είναι ανάγκη να εορτάζεται η μέρα αυτή στο διηνεκές. Ο εορ-
τασμός της θα αποτελεί εθνικό και πνευματικό αναβάπτισμα,
θα τονώνει το φρόνημα μας, και θα μας βοηθά να αντλούμε
ελπίδα και δυνάμεις, για να βγαίνουμε νικητές και να δαμά-
ζουμε κρίσεις σαν τη σημερινή. Θα καταδεικνύει ότι έθνη σαν
το δικό μας, που έχουν τόσο ένδοξη ιστορία και προσέφεραν
τόσα στην ανθρωπότητα, δεν αποβάλλουν το θάρρος προ των
κινδύνων, μπορούν με πεποίθηση να προσβλέπουν στο μέλ-
λον, δικαιούνται να έχουν απαράγραπτα δικαιώματα. 

Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι αυτούς που έπεσαν στη
μάχη αυτή της Ελευθερίας. Την αγάπη της ζωής τη θεμελιώνει
της Ελευθερίας η αγάπη. « Οι Μαραθώνες γεννούν τους Παρ-
θενώνες» σάλπισε ο Κωστής Παλαμάς. Στα τρεις χιλιάδες χρό-
νια εξέλιξης της ανθρωπότητας αποδείχθηκε δύσκολο να
γεννηθούν νέοι Παρθενώνες. Η επανάληψη όμως των νέων
Μαραθώνων, όπως αυτόν που έγραψαν οι ξεχασμένοι και αδι-
κημένοι ήρωες του Γράμμου και του Βίτσι, διατηρεί ζωντανή
την ελπίδα ότι θα έλθει κάποτε και η ώρα των νέων Παρθενώ-
νων. 

Αιωνία ας είναι η μνήμη των Αξιωματικών και οπλιτών του
Στρατού μας που έπεσαν στον Γράμμο και το Βίτσι! 

Αιωνία η μνήμη όσων αντιστάθηκαν στην κομμουνιστική λαί-
λαπα ! 

Ζήτω η Ελλάς.
Ζήτωσαν οι Ελληνικές ΕΔ και τα ΣΑ.

Σας ευχαριστώ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προσκυνηματική εκδήλωση στο Γράμμο με την ευκαιρία της

συντριβής των Κ/Σ από τις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΣ Υπτγου ε.α. Ε.Ν.ΔΑΝΙΑ

Σεβασμιώτατε,
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ε.Α.Α.Α.
Αξιότιμοι  προσκεκλημένοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας

και λοιπών φορέων,
Γενναίοι και Σεβαστοί Στρατηγοί και οπλίτες πολεμιστές

της εν λόγω περιόδου,
Σεβαστοί Στρατηγοί,
Κ. Πρόεδρε του Παραρτήματος Ιωαννίνων,
Κυρίες και Κύριοι ευλαβείς προσκυνητές των Αθάνατων

Νεκρών της Περιόδου 1946-49
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια γιατί με τα

μέλη του Δ.Σ/ΕΑΑΣ κυρίους Κ. Σκαρμαλιωράκη, Η. Παρα-
σκευόπουλο, Π. Κράγκαρη και Χ. Ντούφα, αλλά και με τους
Προέδρους και μέλη της Ε.Α.Α.Σ, από τον Έβρο, την Κομοτηνή,
την Ξάνθη την Θεσ\νίκη, την Μαγνησία, την Άρτα την Πρέβεζα
το Αγρίνιο, την Καρδίτσα ,την Πιερία, τα Τρίκαλα, και τη
Δράμα είμαστε ανάμεσά σας, προκειμένου να αποτίσουμε
τον ελάχιστο φόρο τιμής
και ευγνωμοσύνης προς
τους αθάνατους νεκρούς
του Ελληνικού Στρατού
της περιόδου 1946-49,οι
οποίοι υπακούοντας στα
κελεύσματα της νόμιμης
και δημοκρατικά εκλεγ-
μένης Κυβέρνησης, ως
άλλοι τριακόσιοι των
Θερμοπυλών θυσιάστη-
καν ‘’της  κοίνων  ρήμασι
πειθόμενοι ‘’αφού πρώ-
τα αγωνίστηκαν με θάρ-
ρος και αποφασιστικό-
τητα. Άλλωστε  Σεβα-
σμιώτατε κυρίες και κύριοι δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη Θερ-
μοπύλες χρησιμοποιείται αυτούσια στην Αγγλική γλώσσα
για να καταδειχθεί ο μέχρις εσχάτων αγώνας.

Είμαστε όμως εδώ για να συνεορτάσουμε την λαμπρή και
περιφανή νίκη του Εθνικού μας Στρατού ο οποίος υπό την
πεφωτισμένη Ηγεσία του Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου,
επέφερε  στους  Κομμουνιστοσυμμορίτες  τον Αύγουστο
του 1949 το τελειωτικό κτύπημα εκπαραθύρωνοντάς  τους
από τα οχυρά τους εδώ στον Γράμμο αλλά και στο Βίτσι, γε-
γονός που σήμανε το τέλος του Συμμοριτοπολέμου. Το πε-
ρίλαμπρο αυτό γεγονός προκάλεσε τον θαυμασμό του ελεύ-
θερου κόσμου και απεκλείθη ως ‘’ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛ-
ΛΗΝΩΝ’’

Επειδή Σεβασμιώτατε ,κυρίες και κύριοι η Ιστορία πρέπει
να μελετάται και να την αποδεχόμαστε όπως ακριβώς είναι
χωρίς σκοπιμότητες ,θα περίμενα σήμερα εδώ στο ΓΡΑΜΜΟ
,σύσσωμη την Ηγεσία, για να αποτίσουμε ,όλοι μαζί, τον
ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους ηρωικώς
αγωνισθέντες και ευκλεώς πεσόντες αθάνατους νεκρούς
της περιόδου 1946-49 αλλά και να συνεορτάσουμε την Πο-
λεμική Αρετή των Ελλήνων, όπως ακριβώς συνέβαινε πα-
λιότερα που δεν επικρατούσαν σκοπιμότητες. Με την
παρουσία της θα τιμούσε μαζί μας, τους ηρωικώς αγωνισθέντες
και θυσιασθέντες για την τιμή της Πατρίδος μας, αλλά και θα
αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα προς  τις νεότερες γενεές.
Την απουσία της Ηγεσίας καλύπτει η ΕΑΑΣ η οποία είναι
σήμερα εδώ και θα είναι πάντοτε παρούσα, όπου πρέπει για

να τιμά όλους αυ-
τούς που έπεσαν
μαχόμενοι στην
εκτέλεση του κα-
θήκοντος χωρίς
σκοπιμότητες. 

Θα ήθελα
όμως δι’ ολίγων
και επιγραμματικά
να θυμηθούμε
πως φτάσαμε μέ-
χρις εδώ. Οι λε-
πτομέρειες θα
αναπτυχθούν από
τον προς τούτο
ορισθέντα ομιλη-
τή.

Το Κ.Κ.Ε. μετά

την απελευθέρωση επεχείρησε δύο φορές την δια των
όπλων κατάληψη της εξουσίας. Η πρώτη φορά ήταν τον Δε-
κέμβριο του 1944,που παρά τις συμφωνίες που υπέγραψε
στο Λίβανο και την Καζέρτα έχοντας υπό τον έλεγχό του το
σύνολο της επικράτειας ,αιματοκύλησε την Αθήνα. ΟΙ Δυνάμεις

του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής Χω-
ροφυλακής μαζί με τις Βρετανικές Δυνάμεις
αμύνθηκαν και τους χάλασαν τα σχέδια. (2ος γύ-
ρος)

Στη συνέχεια μετά την συμφωνία της Βάρκιζας
σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΑΣ, το ένοπλο τμήμα
του δηλαδή, έπρεπε να παραδώσει τον οπλισμό
του και ως κόμμα να συμμετάσχει στις προκυ-
ρηχθείσες Εθνικές εκλογές για τον Μάρτιο του
1946,αθέτησε και πάλι την υπογραφή του, απείχε
των εκλογών δημιούργησε τα γεγονότα του Λι-
τοχώρου και τον βαρύ οπλισμό του τον προ-
ωθούσε σε επίκαιρες θέσεις γιατί επεδίωκε την
διά των όπλων κατάληψη της εξουσίας (3ος γύ-
ρος)

Να λοιπόν πως φτάσαμε μέχρις εδώ, φτάσαμε χάρις στην
εμμονή της ηγεσίας του ΚΚΕ για την κατάληψη της εξουσίας.
Όλοι μπορούμε να φανταστούμε την τύχη της χώρας μας
,αν οι Εθνικές Δυνάμεις τον Αύγουστο του1949 υπό την πε-
φωτισμένη Ηγεσία του Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου
δεν επέφεραν το τελειωτικό  κτύπημα στις δυνάμεις των

Κ/Σ ,οι Ηγέτες των οποίων ήθελαν την χώρα μας δορυφόρο
της Μόσχας.

Βεβαίως δια Νόμου  ο πόλεμος που διεξήχθη την περίοδο
1946-49 χαρακτηρίστηκε ως εμφύλιος, αλλά όπως προανέ-
φερα δεν πρέπει να επικρατούν σκοπιμότητες και την ιστορία
να την αποδεχόμαστε όπως έχει διαδραματισθεί.

Την 23  Μαίου  1947 στο πόρισμα της επιτροπής έρευνας
που είχε συσταθεί από το Σ.Α. του Ο.Η.Ε. αναφέρεται ότι
βόρειοι γείτονες υποστηρίζουν τον συμμοριακό αγώνα που
διεξάγεται στην Ελλάδα. Όλοι δε ανεξαρτήτως οι πολιτικοί
ηγέτες της Χώρας μας ομιλούν ευθέως για το ξενοκίνητο
της επιδρομής.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου την 19η Νοε.1946 μιλώντας από
του  Βήματος της Βουλής είπε επιγραμματικά. ’’Τελικός αν-
τικειμενικός σκοπός του Κ.Κ.Ε. είναι η κατάλυση της εδαφικής
μας ακεραιότητας ,η κατάλυση της πολιτικής μας ελευθερίας,
η κατάλυση της εννοίας της Ελλάδος.’’ Ο δε Πρωθυπουργός
και Αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλής
Σοφούλης αποδίδοντας το νόημα του πολέμου, λέει μεταξύ
άλλων ‘’Ο σημερινός εχθρός αποτελεί το προκάλυμμα της
ανανδρείας των γειτόνων, είναι ο πλέον ύπουλος του

ιστορικού μας βίου, γιατί υποκρίνεται  για τα δεινά του λαού
μας και οραματίζεται μια κοινωνία κατέργων. ’’Απευθυνόμενος
δε προς τα στελέχη των Ε.Δ. χαρακτηρίζει αυτούς ως λαμ-
προύς μαχητές του Ιερού πολέμου και αξιότερους των αξίων
της Πατρίδος.’’ 

Να λοιπόν γιατί η ΕΑΑΣ είναι σήμερα εδώ, είναι για να
τιμήσει τους αθάνατους νεκρούς αλλά και να εορτάσει την
Πολεμική Αρετή των προγόνων μας χωρίς  σκοπιμότητες
αλλά υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια.

Τέλος πιστεύουμε ότι και οι σημερινοί πολιτικοί ηγέτες,
έχοντας ως παράδειγμα τους προαναφερθέντες, θα αντιλη-
φθούν ότι τα στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α. δεν είναι αντιπαραγωγικοί
κυφήνες όπως απαξιωτικά, απεκλείθησαν αλλά παραγωγικοί
καθότι παράγουν το πολιτιμότερο αγαθό,για την  Χώρα  και
τον Έλληνα πολίτη, που είναι η ασφάλειά του, αλλά είμαστε
και άξιοι συνεχιστές των προκατόχων μας και αυτό θα κατα-
δειχθεί στο πεδίο της τιμής όποτε και αν αυτό  χρειαστεί.
Τους καλούμε να είναι δίπλα στα στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α  να
αφουγκράζονται και να επιλύσουν τα προβλήματά μας,

βάσει της προσφοράς μας. Η Ε.Α.Α.Σ  είναι υπεράνω και έξω
από τα πολιτικά κόμματα τα οποία σέβεται και τιμά ως
πυλώνες της Δημοκρατίας, δεν πολιτικολογεί, προσπαθεί
υπηρετώντας τους σκοπούς της να αναπτύξει ιδιαίτερα σή-
μερα, σχέσεις αλληλεγγύης, συναδελφικότητας, αλλά και
διατήρησης υψηλού και αλλοίωτου  Εθνικού φρονήματος.

Η  ταπεινότητά μου, απευθυνόμενος αφενός μεν,προς τις
ηγεσίες όλων των πολιτικών κομμάτων, του Ελληνικού κοι-

νοβουλίου τις
καλώ να ομο-
νοήσουν για
να βγάλουν
την Χώρα από
την κρίση που
διέρχεται, να
αποκαταστή-
σουν το κύ-
ρος και την
υπερηφάνειά
της και αφε-
τέρου προς
όλα τα στε-

λέχη των Ε.Δ και των Σ.Α. να επαναλαμβάνω την ρήση του
Θ. Σοφούλη ότι δηλαδή είναι οι ‘’αξιότεροι των αξίων’’ και
προς τους Αθάνατους νεκρούς μας, εκφράζω τον θαυμασμό
μου και την ευγνωμοσύνη μου, γιατί υπερασπιζόμενοι την
τιμή της Πατρίδας έδωσαν γι’αυτήν  την ζωή τους.

Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης στο έργο του για τον πε-
λοποννησιακό πόλεμο ,ο Περικλής ο μεγαλύτερος πολιτικός
της αρχαιότητος στον  Επιτάφιο  τονίζει «…Προς τιμήν  των
πεσόντων υπέρ πατρίδος, η πόλις αναλαμβάνει από τούδε
να διαθρέψει δημοσία δαπάνη τα τέκνα των μέχρι να ενηλι-
κιωθούν, ορίζουσα ταυτοχρόνως βραβείον των τοιούτων
αγώνων, στέφανον  ωφέλιμον  και δια τους πεσόντας και
δια τους επιζώντας. Διότι, όπου μέγιστα ορίζονται βραβεία
αρετής, για τους υπερασπιστάς της πατρίδος, εκεί και άριστοι
πολίτες οικούν την πόλιν….»

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Σας τιμούμε και σας ευγνωμονούμε.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ.
Ευχαριστώ.

Υπτγος  ε.α. Ε. Ν. Δανιάς.
Πρόεδρος του Δ.Σ.\ Ε.Α.Α.Σ.



Τα βουνά που υψώνονται αγέ-
ρωχα γύρω από το χωριό

Βούρμπιανη, αλλά και τα λαγκάδια
που διασχίζουν τις βουνοκορφές, αν-
τήχησαν την 31-08-2014 από τα θού-
ρια που εκπέμπονταν στο χώρο, με
την ευκαιρία της ιστορικής για την Ελλάδα επετείου
«αντηχεί ο Γράμμος στα τραγούδια ξημερώνει λευ-
τεριά, ξανανθίζουν πάλι τα λουλούδια και φουντώ-
νουν τα ξερά κλαδιά».

Αυτή την επέτειο θέλησε η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού
να τιμήσει, διοργανώ-
νοντας τελετές και
στα δύο βουνά Βίτσι-
Γράμμος, δίνοντας
όμως επίσημο χαρα-
κτήρα σ’ ένα  από τα
δύο εναλλάξ, εφέτος
είχε σειρά ο Γράμμος
– όχι όμως στην κο-
ρυφή λόγω δυσκο-
λιών προσβάσεως.

Στην εκδήλωση του
Γράμμου παρέστη-
σαν: Το ΔΣ της ΕΑΑΣ
με τον πρόεδρο Υπο-
στράτηγο Ε. Δανιά, Αντιστράτηγους Κ. Σκαρμαλιωράκη
διευθύνοντα σύμβουλο, Η. Παρασκευόπουλο, Αν-
τισυνταγματάρχες Π. Κράγκαρη, Χ. Ντούφα που
είχε και την επιμέλεια του ταξιδιού, οι τ. πρόεδροι
Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών και Συνδέσμου
ΣΕΘΑ Αντιστράτηγοι Γ. Παπαδόπουλος και Γ. Λιάκουρης
κεντρικός ομιλητής, ο βουλευτής Κ.  Μπαρμπαρούσης
, ο τ. βουλευτής Αντιστράτηγος Α. Μπουλούκος, ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος
(Ι) Χ. Ιατρίδης μετά των τ. μελών
ΔΣ Υποπτέραρχων (Ι) Μ. Βρούβα Χ.
Πυλούδη, η κυρία Α. Παπαθανασίου
σύζυγος του Ιερολοχίτη Αντιστρά-
τηγου Π. Παπαθανασίου. Το ΔΣ του
Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ιωαννίνων υπό
τον Πρόεδρο Αντιστράτηγο Δ. Κω-
στούλα που είχε την επιμέλεια της
εκδηλώσεως στο Γράμμο και ο τ.
Πρόεδρος Υποστράτηγος Δ. Τσό-
τσης,  πολυπληθείς αντιπροσωπείες
από τα παραρτήματα ΕΑΑΣ Θράκης,
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
Στ. Ελλάδος, Πελοποννήσου και
Νήσων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομίας Υποστρά-
τηγος Θ. Αθανασίου, ο βετεράνος
Κρητικός Κ. Φατσέας με τις δύο
εγγονές του, ο Πρόεδρος του ΕΔΕΣ-
ΕΟΕΑ Ιωαννίνων Υποστράτηγος Γ.
Μπαφατάκης, εκπρόσωποι Εφεδροπολεμιστικών
Οργανώσεων και Κοινωνικών Φορέων και πλήθος
κόσμου από τα γύρω χωριά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε: θεία λειτουργία στον
Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Επιμνημόσυνη
Δέηση στον Ηρώον, προεξάρχοντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Δροϊνουπόλεως Πωγωνιάνης
και Κονίτσης, κ.κ. Ανδρέου προσφωνήσεις από τους
προέδρους της Κεντρικής Διοικήσεως της ΕΑΑΣ Υπο-
στράτηγο Ε. Δανιά και Αντιστράτηγο Δ. Κωστούλα
του Παραρτήματος Ιωαννίνων και πρόεδρο ΕΑΑΑ
Αντιπτέραρχο Χ. Ιατρίδη, εκφώνηση πανηγυρικού
από τον Αντιστράτηγο Γ. Λιάκουρη, ομιλία από τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και κατάθεση στεφάνων. 

Οι έγκριτοι ομιλητές Πρόεδροι των Ενώσεων Απο-
στράτων Αξ/κών, Πολεμικής Αεροπορίας και πα-
ραρτήματος Ιωαννίνων, καθώς και ο κεντρικός ομι-
λητής, αφού ευχαρίστησαν τους παρισταμένους
για την παρουσία τους, ξεκίνησαν τις ομιλίες τους
με αναφορές στην ανάπτυξη της κομμουνιστικής
ανταρσίας, με την απόκρυψη από τους κομμουνιστές
βαρέως και συγχρόνου για την εποχή οπλισμού,

παραβιάζοντας την Συμφωνία της Βάρκιζας και
Συμφωνίες Λιβάνου-Καζέρτας που είχαν υπο-
γράψει και οι ίδιοι, στις προθέσεις των κομμου-
νιστών για βίαιη ανατροπή του καθεστώτος και
ένταξη της Χώρας μας στο «Σιδηρούν Παραπέ-
τασμα» με ότι αυτό συνεπάγονταν, οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στην ομόνοια που επικράτησε
μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών όλων των απο-
χρώσεων και στην από κοινού αντιμετώπιση
της κατάστασης, με συμπαράσταση σύσσωμου

του ελληνικού λαού.
Οι ομιλητές επισήμαναν ότι η εκδήλωση δεν έχει

σχέση με αναμόχλευση παθών, αλλά είναι εκδήλωση
εθνικής μνήμης και αποτίσεως του ελάχιστου φόρου
τιμής προς τους ηρωικώς πεσόντες για να είμαστε

εμείς ελεύθεροι,
ο κ. Δανιάς ανα-
φέρθηκε σε ρή-
σεις των τότε Πο-
λιτικών Αρχηγών
που χαρακτήριζαν
τον αγώνα του
ελληνικού λαού
ως αγώνα υπάρ-
ξεως του Έθνους
μας, καθώς και
στις αποφάσεις
του ΟΗΕ για το
θέμα. Ο κ. Ιατρί-
δης έκανε μνεία
για την δράση της

Πολεμικής μας Αεροπορίας και στις τρεις φάσεις
του Σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ Α-Β-Γ από 2 μέχρι 29 Αυγούστου
1949, και οι τρεις πρόεδροι και ο κεντρικός ομιλητής
αναφέρθηκαν στις προσωπικότητες της εποχής,
Στρατάρχη Παπάγο, Αντιστράτηγους Κ. Βεντήρη, Θ.
Τσακαλώτο και στο επιχειρησιακό μέρος του εθνικού
αγώνα που έγινε αριστοτεχνικά από Νότου προς
Βορράν, με αίσια κατάληξη των μαχών Βίτσι-Γράμμου
τον Αύγουστο 1949.

Κατά την διαδρομή προς Βούρμ-
πιανη και επιστροφή, συμμετέ-
χοντες συνάδελφοι, Αντιστράτηγοι
Γ. Παπαδόπουλος Κ. Σκαρμαλιω-
ράκης Αντισυνταγματάρχης Π.
Κράγκαρης καθώς και άλλοι, πα-
ρουσίασαν ευγενώς  στοιχεία που
αναφέρονται στην καλυπτόμενη
από το παρόν περίοδο.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Κ. Ανδρέας στην ομιλία του στη
Βούρμπιανη συνεχάρη τους διορ-
γανωτές της εκδηλώσεως, πλέ-
κοντας το εγκώμιο των τιμωμένων
ηρώων, χάρις στις θυσίες των
οποίων η πατρίδα μας σήμερα
είναι ελεύθερη. Ο Πρόεδρος Πα-
ραρτήματος ΕΑΑΣ Τρικάλων Υπο-
λοχαγός Ε. Στέφος υποδέχθηκε
εθιμοτυπικά στα όρια του Νομού
την αποστολή της ΕΑΑΣ από Αθή-

να, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Υποστράτηγο Ε.
Δανιά.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και στο Βίτσι με
φροντίδα του παραρτήματος ΕΑΑΣ Καστοριάς. Την
επιμέλεια του ταξιδιού στο Βίτσι είχε το μέλος ΔΣ
Συνταγματάρχης Ν. Καίσαρης.

Κλείνοντας το παρόν προσθέτουμε ότι η εξόρμηση
του Ελληνικού Στρατού (Επιχείρηση Πυρσός Γ’) κατά
της απρόσιτης και υπερ-οχυρωμένης οροσειράς
του Γράμμου άρχισε τη νύχτα την 24/25-08-1949.
Ο αγώνας της Ι Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού
ήταν σκληρός και στην αρχή αμφίρροπος. Χρειάστηκε
οι Αξιωματικοί και στρατιώτες να υπερβάλουν εαυ-
τούς σε άμιλλα αγωνιστικότητα και σε πράξεις
ηρωισμού και αυτοθυσίας, όταν δε το μεσημέρι κα-
τελήφθη το ύψωμα ‘‘Τσάρνο’’ – κλειδί της τοποθεσίας
ακούστηκε ο πολέμαρχος Στρατηγός Θ. Τσακαλώτος
να αναφωνεί «Ο Γράμμος κατελήφθη, του οποίου
όμως η κατάληψη ολοκληρώθηκε μετά τριημέρους
αγώνες πολεμικής αρετής και κατόπιν του επιτυχούς
ελιγμού από Βορρά της ΙΧ Μεραρχίας».
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η 65η επέτειος των μαχών 

Βίτσι-Γράμμου με την παρουσία 

πλήθους προσκυνητών

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Σε μία σεμνή τελετή με άρτια από κάθε από-
ψεως οργάνωση, τιμήθηκε στο Βίτσι στις 31

Αυγούστου από την ΕΑΑΣ, η μνήμη των πεσόντων
κατά την περίοδο των επιχειρήσεων 1946-49,
στους αγώνες για την ανεξαρτησία, ελευθερία
και δημοκρατία του έθνους μας.

Στα ιστορικά περάσματα της πατρίδας μας,
δώσανε το «παρών» περί τους 1000 περίπου
προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Το λεωφορείο
της ΕΑΑΣ με τους προσκυνητές συναδέλφους
και όχι μονο, από την Αθήνα έφθασε τις απο-
γευματινές ώρες του Σαββάτου, αργά σχετικά,
στην Καστοριά. 

Η εκμετάλλευση του χρόνου όσο το δυνατόν
καλύτερη, επέβαλλε την προσκυνηματική επί-

σκεψη την Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσσης, Παραλίμνια. Χώρος που έδωσε την
ευκαιρία για λίγη ξεκούραση μα κυρίως θαυμασμό του βυζαντινού αυτού μνημείου
του 1100 μ.Χ.

Στη συνέχεια οι περιηγητές είχαν στη διάθεσή τους τον χρόνο για περιήγηση στην
παραλία της πόλεως Καστοριάς και δείπνο.

Την επομένη, νωρίς ανηφόρισαν την αμαξιτή οδό προς το Βίτσι, προς τον χώρο
τελετής του Μνημοσύ-
νου. Εκεί ευρίσκεται και
ο περικαλής ναϊσκος του
Αγίου Γεωργίου του Βι-
τσίου.

Κατά την εκδήλωση,
επιμνημόσυνη δέηση και
ομιλία για την επέτειο, η
οποία άρχισε στις 10.30
περίπου, δεν απευθύνθη-
καν πολιτικοί χαιρετισμοί
με απόφαση της ΕΑΑΣ.

Από πλευράς επισή-
μων, ήταν βουλευτές της
Χρυσής Αυγής κ.κ. Ματθαιόπουλος, Παναγιώταρος και ο τ. Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Τζιγ-
καλάγιας Ζήσης.

Ήταν ο χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΕΑΑΣ Υποστρατήγου κ. Ρόζη
Βασιλείου, λιτός, ενθουσιώδης και σύντομος.

Κεντρικός ομιλητής ο Πρόεδρος του Παρ/τος ΕΑΑΣ Καστοριάς, που είχε και την
ευθύνη της διοργάνωσης της όλης τελετής, Υποστράτηγος ε.α. κ. Ηλίας Τζωρτζόπουλος.
Ο κ. Τζωρτζόπουλος σε μία σύντομη μεστή όμως νοημάτων και λόγου ομιλία,
απέδωσε με σαφήνεια, εθνική έξαρση και πατριωτισμό το νόημα της θυσίας των
αγωνιστών και πεσόντων στους αγώνες του Έθνους, στην περίοδο 1946-1949.
Ανέφερε ο ομιλητής:

Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, πού είναι Άβελ ο αδελφός σου;...
Τι έκαμες; Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βωά προς εμέ εκ της γης».

Τελειώνοντας, έγι-
νε μία αναφορά και
αποστροφή του ομι-
λητού στα σημερινά
τεκταινόμενα όπου:
«Όλοι αυτοί, επώνυ-
μοι μα κυρίως ανώ-
νυμοι, αφανείς
ήρωες, πολέμησαν
τότε αγωνίστηκαν με
ανδρεία και αρετή. Οι
θυγατέρες τους, η
Δόξα και η Τιμή. Αν η
στάση αυτή τηρηθεί

με συνέπεια, είναι σίγουρο ότι η πατρίδα μας θα γίνει καλύτερη. Αν η στάση αυτή
τηρηθεί από όλους τους λαούς, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Είναι
αυτό που η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει».

Στη συνέχεια, με την κατάθεση στεφάνου και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου,
όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν, έληξε και η τελετή.

Οι προσκυνητές αποχώρησαν με ευταξία και το πούλμαν με τους προσκυνητές της
ΕΑΑΣ, κατευθύνθηκε στην πόλη
της Καστοριάς όπου και είχε την
εμπειρία της επίσκεψης στο «Σπή-
λαιο του Δράκου», σπήλαιο μο-
ναδικό με λιμνούλες, σταλαγμί-
τες, σταλακτίτες, που θύμιζε μι-
κρογραφία του Σπηλαίου Διρού.Η
ορχηστρική ανάκρουση του
Εθνικού μας Ύμνου, εκεί στα
2000 μέτρα κάνουν τις καρδιές
όλων να ριγούν από συγκίνηση
και υπερηφάνεια για την τόλμη
για ελευθερία, για εθνική ενό-
τητα και αξιοπρέπεια, κτήμα
όλων των Ελλήνων.

ΒΙΤΣΙ 2014: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1946-49
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Θέματα

Η διάσπαση του Μακεδονικού Με-
τώπου Σεπτέμβριος 1918 – Γενική
Διάταξη των Συμμαχικών Δυνάμεων
– Εξέλιξη της Μάχης

Πριν προβούμε στην εξιστόρηση
των κύριων (τελικών) επιχειρήσεων στο Μακεδονικό
(Βαλκανικό) μέτωπο, θα αναφερθούμε εν συντομία στο
ιστορικό της εξόδου της Αμερικής στον πόλεμο και ακο-
λούθως σε σύντομη παρουσίαση των μαχών Ραβινέ και
Σκρα που προηγήθηκαν των κύριων επιχειρήσεων στην
Βαλκανική.

Παρά τα αντιθέτως διακηρυσσόμενα η Αμερική, από
το 1915 είχε προσανατολιστεί υπέρ της συμμετοχής
της στην παγκόσμια σύρραξη στο πλευρό των συμμά-
χων.

Ο JHJ Andriessen στο βιβλίο του «Α’ παγκόσμιος
πόλεμος» σελ. 443 γράφει: «Κατά την διάρκεια του 1915
ο Wilson έστειλε τον προσωπικό του απεσταλμένο συν-
ταγματάρχη Χάους στη Βρετανία σε μία συνάντηση με
τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Έντουαρντ Γκρέυ.
Κατά την διάρκεια της επισκέψεώς του ο Χάους ζήτησε
από τον Γκρέυ να μάθει τι ήθελαν οι Βρετανοί από τους
Αμερικανούς ως βοήθεια στον πόλεμο. Ήταν μια απροσ-
δόκητη ερώτηση που δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν ουδέ-
τερες στην πραγματικότητα». Το ταξίδι επαναλήφθηκε
άλλες δύο φορές και έγινε και ένα στο Παρίσι όπου ο
Χάους στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Μπριάν
πρότεινε μεσολάβηση της Αμερικής για ανακωχή χωρίς
νικητές και ηττημένους. Στην περίπτωση αποδοχής από
τους εμπλεκομένους στον πόλεμο, η μεσολαβούσα
Αμερική στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα έθετε
τους όρους των Συμμάχων.

Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από Γαλλικής πλευράς
και δεν είχε συνέχεια.

Την 7η Μαΐου 1915, το βρετανικό επιβατικό ατμόπλοιο
Λουζιτάνια με περίπου 1700 Βρετανούς και Αμερικανούς
επιβάτες, πλησίαζε τις βρετανικές ακτές. Το σκάφος δέ-
χτηκε επίθεση από γερμανικό υποβρύχιο με δύο τορπίλες
και βυθίστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Υπήρχαν υπόνοιες
από γερμανικής πλευράς ότι το πλοίο μετέφερε και πο-
λεμικό υλικό. 1198 επιβάτες μεταξύ των οποίων 128
Αμερικανοί δεν θα έφθαναν ποτέ στη στεριά, γεγονός
που προκάλεσε την αφορμή η Αμερική να κηρύξει τον
πόλεμο κατά της Γερμανίας με καθυστέρηση όμως δύο
ετών.

Στις 2 Απριλίου 1917 ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε
από το Κογκρέσο να χαρακτηρίσει «την πρόσφατη πορεία
της Αυτοκρατορικής Γερμανικής κυβερνήσεως ως πολεμική
ενέργεια κατά της Κυβερνήσεως και του λαού των Ηνω-
μένων Πολιτειών και επί πλέον το Κογκρέσο να αναγνω-
ρίσει επισήμως την εμπόλεμη κατάσταση στην οποία

έχουμε περιέλθει». Το Κογκρέσο υποστήριξε ομοφώνως
τον πρόεδρο και κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γερμανίας
την ίδια ημέρα.

Η επίθεση στο Ραβινέ
Η εξόρμηση κατά του υψώματος Ραβινέ πραγματοποι-

ήθηκε στις 02.30 της 1ης Μαΐου 1917 μετά από ορμητική
επίθεση το προηγούμενο οκταήμερο, των ταγμάτων
των Λοχαγών Τσακάλου και Κονδύλη, εναντίον των ισχυ-
ρώς αμυνομένων Γερμανο-Βουλγάρων στη Γραμμή των
προφυλακών τους.

Το ύψωμα «Ραβινέ» βρίσκεται στη Δυτική όχθη του
Αξιού ποταμού τότε,
όπως και τώρα, εντός
του ελληνικού εδάφους,
νοτιοδυτικά της Γευγελής
και αποτελούσε ένα
αμυντικό σημείο της γε-
νικής γραμμής αμύνης
των Γερμανών – Βουλγάρων –
Καϊμακτσαλάν, Ούμα, Σκρα, Δοϊ-
ράνη, Στρυμόνας ποταμός.

Το «Ραβινέ» ήταν ένα ισχυρώς
οργανωμένο αμυντικά σημείο,
συνδεόταν με τον λόφο «Ντρο-
μαντέρ» –οι Γάλλοι είχαν δώσει συμβατικές ονομασίες–
δι’ ενός χαρακώματος αποκαλουμένου «χαράκωμα της
Ελεωνόρας» από το όνομα της βασιλίσσης της Βουλγαρίας
και το υπερασπιζόταν δύναμη δύο περίπου λόχων Βουλ-
γάρων.

Μετά από μία θυελλώδη επίθεση τριών λόχων του
τάγματος Γουλιανού και ενός Γαλλικού λόχου, οι επιτι-
θέμενοι κυριαρχούν στο ύψωμα, συλλαμβάνοντας 55
Βουλγάρους και 5 Γερμανούς αιχμαλώτους.

Κατά τη φάση σταθεροποιήσεως όμως, τα ελληνικά
τμήματα δέχονται καταιγισμό βολών του εχθρικού πυ-
ροβολικού με αλλεπάλληλες εχθρικές αντεπιθέσεις οι
οποίες αποκρούονται από τις φίλιες δυνάμεις με αγώνα
εκ του συστάδην –κάτι που θα επαναληφθεί 24 χρόνια
μετά, στο ύψωμα 731 ΒΗ– ο υπολοχαγός Λ. Καρακουλάκης
με την ιαχή «Εμπρός παιδιά για την πατρίδα» εφορμά
κατά των επιτιθεμένων, αλλά πέφτει ηρωικώς μαχόμενος
μαζί με άλλους, σκηνικό που κάνει τον Γάλλο Στρατηγό
Ζενέν να τηλεγραφήσει «είδα από ένα ολόκληρο ελληνικό
τάγμα να μένουν 50 άνδρες όρθιοι και τα τρία τέταρτα
των αξιωματικών είναι εκτός μάχης», ο δε επιτελάρχης
της Μεραρχίας Σερρών Κ. Μαζαράκης αναφέρει: «Η ση-
μερινή μάχη προς κατάληψιν του Ραβινέ ήτο αληθώς
επική, άπαντες οι στρατιώτες των τριών συμμετασχόντων
λόχων του 1ου Συντάγματός μας σχεδόν ετραυματίσθησαν
ή φονεύθησαν». Εξαιτίας αυτού, το ύψωμα εγκατελείφθη
για να ανακαταληφθεί πάλι από τους λόχους των Υπο-
λοχαγών Β. Δερτιλή, Κ. Χαιρέτη και της Διμοιρίας του Αν-
θυπασπιστού Γκέκα, που παρά τις τρεις διαδοχικές λυσ-
σαλέες επιθέσεις των Βουλγάρων κράτησαν το ύψωμα
σε ελληνικά χέρια. Η χαράδρα στην οποία δεσπόζει το

Ραβινέ όπου έπεσε ηρωι-
κώς μαχόμενος ο Καρα-
κουλάκης αποκαλείται
Ravin de Karakoulakis (πε-
ριοδ. Τολμών τ. 26,
2008). Ο Υπολοχαγός Κα-
ρακουλάκης πρόλαβε να
στείλει ένα άκρως συγ-
κινητικό και ανδρείο μή-
νυμα στον ταγματάρχη
του, άμεσο Διοικητή του.

Στον πόλεμο ο Έλλην
Αξιωματικός και στρατιώ-
της μάχονται για τον άμε-
σο Διοικητή τους, που
είναι δίπλα τους και εκεί-
νη τη στιγμή εκπροσωπεί
την πατρίδα.

Και σ’ αυτόν τον πό-
λεμο, θα εκδηλωθούν
από τον ελληνικό στρατό
πράξεις ηρωισμού και

αυταπαρνήσεως κατά τα πρότυπα των Βαλκανικών πο-
λέμων και θα εμπνεύσουν τους Μουσικοσυνθέτες και
στιχουργούς να γράψουν: «Να προελάσει ο στρατός το
Σκρα να καταλάβει… βαράει το πυροβολικό τα σύρματα
χαλάει και το γενναίο πεζικό αμέσως προχωράει» και ο
δημιουργός της οπερέττας «Ο Βαφτιστικός» Θεόφραστος
Σακελλαρίδης, θα εμπνευσθεί από τη μάχη «Ραβινέ» για
να αναδείξει τον ήρωά του στο έργο του.

Η μάχη του Σκρα (17-5-1918)
Το καλοκαίρι του 1917 προωθήθηκαν στο Βαλκανικό

(Μακεδονικό) Μέτωπο επτά επιστρατευθείσες Μεραρχίες
που μαζί με τις τρεις του
Σώματος Εθνικής Αμύνης
Θεσσαλονίκης, ο Ελληνι-
κός  Στρατός διέθετε 10
Μεραρχίες, οι οποίες
υπήχθησαν υπό τις δια-
ταγές του Διοικητού της

Συμμαχικής Στρατιάς
Ανατολής Στρατηγού
Σαραϊγ. Ο Σαραϊγ θα αν-
τικατασταθεί το 1917
από τον Γκυγιωμά και ο
δεύτερος το 1918 από
τον Στρατηγό Φρανσαί

ντ’ Εσπεραί.
Το Ύψωμα Σκρα (ΥΨ. 1097) στο μέσον περίπου της

συνοριακής γραμμής Καϊμακτσαλάν – Τζενα – Μπέλες,
αντέρεισμα στη νότια κατεύθυνση της εξέχουσας (διά-
βαση) Ούμας, μετώπου 1000μ και βάθους 1600 μ, δυτικά
του Αξιού π, ήταν και είναι εντός του ελληνικού εδάφους,
διέθετε μια πληθώρα αμυντικών έργων, υπόγεια κατα-
φύγια, πυροβολεία και πολυβολεία, συρματοπλέγματα.

Η εξάλειψη αυτής της εστίας της ΓερμανοΒουλγαρικής
άμυνας εντός του ελληνικού εδάφους ήταν θέμα τιμής
για την Ελληνική Διοίκηση αλλά και για τη Συμμαχική,
που επιπλέον προτίθετο να δημιουργήσει κατάλληλες
συνθήκες και ερείσματα (βάσεις εξορμήσεως) εν όψει
μελλοντικών επιθετικών ενεργειών στο Βαλκανικό Θέατρο
Επιχειρήσεων.

Η επίθεση άρχισε στις 04.30 της 17 Μαΐου 1918 για
την κατάληψη της διαβάσεως «Ούμα» σε πρώτο χρόνο
από την Μεραρχία Αρχιπελάγους (Στρατηγός Δ. Ιωάννου)
και σε δεύτερο χρόνο κατάληψη της κορυφής Τουμου-
λούς, με τη σύμπραξη Συντάγματος της Μεραρχίας Κρη-
τών, Στρατηγός Π. Σπηλιάδης που ενεργούσε στο Δεξιό
(Ανατολικό) και της Μεραρχίας Σερρών Δυτικά (Στρατηγός
Ε. Ζυμβρακάκης).

Εδώ θα διακριθούν το 1ο Σύνταγμα Σερρών υπό τον
Αντισυνταγματάρχη Γ. Κονδύλη που κατέλαβε το κυρίως
ύψωμα Σκρα (ΥΨ 1097) και την κορυφή Τουμουλούς επί
της οροθετικής γραμμής διάβαση Ούμας και επίσης διέ-
πρεψε το ΙΙΙ τάγμα, Ταγματάρχης Ν. Πλαστήρας που
ενεργούσε κατά παραλλήλων στόχων στα δεξιά.

Η Μεραρχία Αρχιπελάγους συνέλαβε 1835 αιχμαλώτους
και κυρίευσε άφθονο πολεμικό υλικό μεταξύ του οποίου
44 πυροβόλα διαφόρων τύπων. Στη μάχη του Σκρα
έπεσε ηρωϊκώς μαχόμενος ο Διοικητής του 1/5 Τάγματος
Ταγματάρχης Βασίλειος Παπαγιάννης. Το ηθικό και η μα-
χητική ικανότητα των Ελλήνων προκάλεσαν τον θαυμασμό
του Αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Δυνάμεων Γκυγιωμά
ο οποίος στην υπ’ αριθ. 71 διαταγή του μεταξύ των
άλλων τονίζει: «Χάρις εις την απαράμιλλον ανδρείαν
του και την υπέροχον αυτού ορμητικότητα, το Ελληνικό
πεζικόν του Στρατηγού Ζυμβρακάκη, επέτυχε την δια
περιλάμπρου ενεργείας, κατάληψιν των Βουλγαρικών
θέσεων επί μετώπου 12 χιλιομέτρων, συλλαβόν πλέον
των 1700 αιχμαλώτων και κυριεύσαν σημαντικόν υλικόν.
Ο χαρισματικός και φιλέλληνας Στρατηγός Γκυγιωμά στις
27 Μαΐου με απόφαση της Γαλλικής κυβερνήσεως ανα-
κλήθηκε στη Γαλλία και τοποθετήθηκε στρατιωτικός δι-
οικητής Παρισίων. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο Στρα-
τηγός Φρανσαί Ντ’Εσπεραί.

Το Βαλκανικό θέατρο επιχειρήσεων διακρινόταν σε
τρεις χαρακτηριστικές ζώνες:

Δυτική ζώνη: Από Αλβανία μέχρι περιοχή Εριγώνα:
Γαλλική Στρατιά: Ελληνικοί, Γαλλικοί, Ιταλικοί, Σερβικοί

Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Α’ ΠΠ)
Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Ιδιαιτέρως δια τον Ελληνικόν Στρα-
τόν  τονίζω τον ζήλον, την ανδρείαν
και την παροιμιώδη ορμήν την οποί-
αν επέδειξε κατά τον υπ’ αυτού

διαδραματισθέντα ένδοξον ρόλον επί των
οχθών του Εριγώνος και του Αξι-
ού. Στρατηγός Φρανσαί Ντ’ Εσπεραί

“

“



σχηματισμοί
Κεντρική ζώνη: Από Μοναστήριο μέχρι Αξιό π. Ι Ομάδα

Μεραρχιών: Γαλλικές, Σερβικές, Ελληνικές δυνάμεις
Ανατολική ζώνη: Από Αξιό π. μέχρι Στρυμονικό κόλπο

(Κόλπο Ορφανού): Αγγλικές, Ελληνικές Μεραρχίες
Διάταξη Ελληνικών Δυνάμεων Β ΣΣ:
ΙΙΙ Ελληνική Μεραρχία (6ο, 12ο Συντάγματα πεζικού και

2/39 Σύνταγμα Ευζώνων: Περιοχή Μοναστηρίου Φλώρινας,
IV Μεραρχία και Μεραρχία Αρχιπελάγους από χωριό Πρό-
μαχοι μέχρι Σκρα, Μεραρχία Σερρών από Σκρα μέχρι Δοϊ-
ράνη, Α’ Σ.Σ. Ι, ΙΙ, ΧΙΙΙ Μεραρχίες, Μεραρχία Κρήτης και το
3ο Ελληνικό Σύνταγμα Ιππικού, από Δοϊράνη μέχρι Κόλπο
Ορφανού. Συνολικά οι Σύμμαχοι διέθεταν 284 Τάγματα
(63 ελληνικά, 92 γαλλικά, 57 σερβικά, 46 βρετανικά, 24
ιταλικά και 2 αλβανικά) και η συνολική δύναμη ανερχόταν
στους 655.800 άνδρες εξ ων οι 129.500  ήταν Έλληνες
αξιωματικοί και στρατιώτες.

Η σχέση των αντιπάλων δυνάμεων ήταν 1 προς 1,5
με 3 υπέρ των Συμμάχων και το σπουδαιότερο οι
Σύμμαχοι θα αντιμετώπιζαν βουλγαρικές δυνάμεις με
καταρρακωμένο ηθικό ελλείψει διατροφής και ιματισμού
και λόγω της δυσαρέσκειας της Βουλγαρικής ηγεσίας
έναντι της Γερμανίας, η οποία απαιτούσε τον εδαφικό
κατακερματισμό της Βουλγαρίας, προς όφελος της Τουρ-
κίας. Στις 6 Ιουνίου η Βουλγαρική κυβέρνηση Ροδοσλάβωφ
αντικαταστάθηκε από την κυβέρνηση Μαλίνωφ, αλλαγή
που προοιωνιζόταν κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά
και περαιτέρω επιδείνωση του Βουλγαρικού εθνικού
φρονήματος.

Η αρχική τακτική συγκρότηση δεν τηρήθηκε στο επίπεδο
Μεραρχίας και κάτω, λόγω αποσπάσεως Μονάδων από
τον ένα τομέα στον έτερο, αναλόγως των επιχειρησιακών
αναγκών και των εναλλασσομένων φάσεων της μάχης.
Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο.

Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων: Το σχέδιο των Γερ-
μανοβουλγάρων προέβλεπε σταθερή άμυνα στην κατε-
χόμενη γραμμή από λίμνες Αχρίδας και Πρέσπας μέχρι
τις εκβολές του Στρυμόνα με σκοπό την κάλυψη του

πλευρού των Κεντρικών Δυνάμεων, δια της απαγορεύσεως
των αξόνων από Νότου προς τη Μέση Κοιλάδα του
Αξιού π. με βάρος της αμύνης στις περιοχές Μοναστηρίου,
Αξιού π. και Δοϊράνης. Στην περίπτωση δυσμενούς εξε-
λίξεως των επιχειρήσεων μεταφορά της άμυνας από
την Ι Βουλγαρική Στρατιά προς την Βουλγαρική μεθόριο
και από την ΧΙ Γερμανική Στρατιά προς τα Σκόπια. Το
συμμαχικό σχέδιο προέβλεπε στην πρώτη φάση κύρια
επίθεση από τις γαλλοσερβικές δυνάμεις προς διάσπαση
της τοποθεσίας στον Τομέα Ντομπροπόλιε – Σοκολ –
Βετερνικ (περιοχή λουτρών Πόζαρ), με ταυτόχρονη επί-
θεση των Βρετανοελληνικών και Γαλλικών δυνάμεων
ανατολικά του Αξιού π., και πέραν για την κατάληψη του
Μπέλες και του Ρούπελ.

Σ’ αυτή τη φάση προβλεπόταν κατάληψη της Γραμμής
Σκόπια – Βελεσσά. Η 1η Ομάδα Μεραρχιών (1 γαλλική και
2 ελληνικές Μεραρχίες) θα ενεργούσε για την καθήλωση
του εχθρού και την εκκαθάριση του ορεινού όγκου της
Τζένας (περιοχή Αριδαίας χωριό Νότια).

Κατά τη δεύτερη φάση προβλεπόταν συνέχιση της
επιθέσεως με τελικό αντικειμενικό σκοπό (ΑΝΣΚ) τη
Νύσσα και τη Σόφια.

Η εξόρμηση των Φιλίων Τμημάτων εφ’ ολοκλήρου
του μετώπου άρχισε την 05.30 της 2ας Σεπτεμβρίου,
μετά προπαρασκευή πυροβολικού, ολόκληρη την προ-
ηγούμενη ημέρα.

Η ΙΙ Σερβική Στρατιά του Στρατηγού Στεπάνοβιτς (2
σερβικές και 2 γαλλικές μεραρχίες) κατόπιν σκληρού
αγώνα κατορθώνει μέχρι τις 22.30 ώρα να καταλάβει
την τοποθεσία της πρώτης φάσεως του σχεδίου, ενώ
συγχρόνως το 35ο Ελληνικό Σύνταγμα του Συνταγματάρχου
Π. Γαργαλίδη (υπαγόμενο στην 1η Συμμαχική ομάδα Με-
ραρχιών) κατέλαβε την 18.00 ώρα την κορυφή υψ. 1345
της οροσειράς Τζένας.

Η προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων της κύριας
προσπάθειας στις 4 Σεπτεμβρίου 1918 μέσα στην εχθρική
διάταξη είχε φθάσει σε βάθος 15 χιλιομέτρων,  δύο
βουλγαρικές Μεραρχίες που δέχθηκαν το βάρος της
κύριας συμμαχικής επιθέσεως, υποχώρησαν προς Σιδηρές

Πύλες και Περλεπε (περ. Κοιλάδος Αξιού Σκοπίων). 
Από τους Συμμάχους αρχίζει η φάση της καταδιώξεως

στην οποία συμμετέχουν ενεργώς Εληνικές Μεραρχίες
ΙΙΙ, IV, XIV, Κρήτης, Σερρών και Αρχιπελάγους. Εδώ θα
διακριθούν τα Ελληνικά Συντάγματα, 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 11ο,
12ο, 36ο καθώς και το 35ο του Γαργαλίδη, εκπορθητή
της κορυφής της οροσειράς Τζένας και διαβάσεως Ούμας,
που συνετέλεσε αποφασιστικά στην δημιουργία του
ρήγματος στο Ντόμπρο Πόλιε.

Το κύριο χαρακτηριστικό εδώ παντός Έλληνος ήταν η
εθνική ομοψυχία που οδηγούσε τα βήματα Αξιωματικών
και οπλιτών να μάχονται με σθένος και ηρωισμό υπέρ
πίστεως και πατρίδος.

Η τακτική που θα εφαρμόσουν οι Βούλγαροι απ’ εδώ
κι εμπρός, είναι αυτή που ονομάζουμε «υποχωρητικός
ελιγμός» που εμπεριέχει και το στοιχείο του επιβραδυντικού
αγώνος. Ο σκοπός των Βουλγάρων είναι προφανής.
Προσβλέποντας σε πολιτική λύση, θα επιχειρήσουν να
εμποδίσουν τη διάβαση των συνόρων από τους συμμά-
χους και να αποφύγουν την κατάληψη μητροπολιτικών
(βουλγαρικών) εδαφών της Συνθήκης του Βουκουρεστίου
1913. Όμως το Κοστουρίνο, που κατελήφθη από την ΧΙV
Ελληνική Μεραρχία (9ο και 36ο Συντάγματα) διευκόλυνε
το πέρασμα της σερβοβουλγαρικής μεθορίου από την
26η βρετανική μεραρχία και η 22α Βρετανική στις 13 Σε-
πτεμβρίου κυριεύει το Τριεθνές επί του όρους Μπέλες,
η XIV Ελληνική Μεραρχία καταλαμβάνει την Στρώμνιτσα
– Άνω Πετρίτσι η Μεραρχία Κρήτης ολοκληρώνει την κα-
τάληψη του Μπέλες, στις 16 του μηνός καταλαμβάνονται
τα Σκόπια, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια
διαφυγής της ΧΙ Γερμανικής Στρατιάς.

Ο Αρχιστράτηγος Φρανσαί Ντ΄Εσπεραί πληροφόρησε
τους διοικητές τη νύχτα 8-9 Σεπτεμβρίου ότι ο εχθρός
υποχωρούσε σε όλο το μέτωπο από Μοναστήρι μέχρι
Δοϊράνη και τους διέταξε να συνεχίσουν την καταδίωξη
ακάθεκτα.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Θέματα

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Ως Έλληνας απευθύνω έκκληση όχι στους πολιτικούς και
στα όποια κόμματα που τα μισώ, αλλά στην Ακαδημία

Αθηνών, στον Α/ΓΕΕΘΑ, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
και οποιοδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο - Έλληνα για ένα
από τα μέγιστα ζητήματα της εποχής μας. Ποιο είναι αυτό;
Μα το ότι πεθαίνει η πατρίδα μας!

Είμαι συνταξιούχος δημοσιογράφος και δυστυχώς δεν
υπερβάλλω. Το τέλος της Ελλάδος θα είναι σε δυο φάσεις:
Θα γίνει - και γίνεται - αυτό που έχει γράψει ο καθηγητής Θ.
Κατσανέβας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ότι δηλαδή το
2030 (σε 15-16 χρόνια), οι ξένοι στην Ελλάδα θα είναι 9 εκα-
τομμύρια! Νομίζω και εύχομαι, να υπερβάλλει. Όμως και 6
εκατομμύρια να είναι, η πατρίδα μας αλλοιώνεται εκ των
έσω!

Παρακαλώ να μην βρεθεί κάποιος αντιρατσιστικής οργά-
νωσης να με χαρακτηρίσει ρατσιστή. Αυτό, γιατί δεν είμαι,
και δεύτερον όλες οι χώρες έχουν ένα όριο (πλαφόν) εισ-
ροής ξένων, όχι μόνον λαθρομεταναστών αλλά και μετανα-
στών!

Αυτό έχει πολλή μεγάλη σημασία και ειδικά για χώρες μι-
κρούς πληθυσμού όπως η δική μας. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα
σε 15 χρόνια αν έχει 5 εκατομμύρια ξένους μετανάστες, αυ-
τομάτως αυτό σημαίνει ότι το 35% του πληθυσμού θα είναι
αλλοδαποί! Και τα χειρότερα δυστυχώς έπονται. Μέσα σε

20-25 χρόνια, λόγω της εγκληματικής πολιτικής των κυβερ-
νήσεων 1995-2010, οι οποίες στάθηκαν ανίκανες και ανε-
παρκείς να ανακόψουν το τεράστιο κύμα λαθρομεταναστών
αλλά και μεταναστών. Αλλά δεν γίνεται συνέλληνες να κρα-
τάμε στην πατρίδα μας όσους εισέρχονται διότι διαλυόμα-
στε επειδή ακριβώς γίνεται - τώρα - μια καταστροφική δια-
φοροποίηση της κοινωνίας. Ένα από τα αποτελέσματα είναι
τα παιδιά των ξένων να ΑΥΞΑΝΟΥΝ, ενώ των Ελλήνων μει-
ώνονται. Επομένως, πριν το 2030 η Ελλάδα θα είναι ΜΙΑ ΑΛ-
ΛΗ ΧΩΡΑ αφού θα έχουμε το 35% (!!) του πληθυσμού μη Έλ-
ληνες!

Πιστεύω πως αυτή η τρομακτική αλλοίωση θα έχει διαλυ-
τικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και τα πρώτα “μπαμ” τα ακού-
με ήδη! Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το άρθρο του Γ. Πρετεν-
τέρη στα «ΝΕΑ» ότι «χάσαμε την μάχη της Αθήνας». Στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, οι ξένοι π.χ. στην Αγγλία είναι μόνον το 4%-
7% του πληθυσμού!

Φυσικά, δεν υπάρχει χώρα στον σύγχρονο κόσμο που αν
αλλάξει σε μηδέν χρόνο τη σύνθεση του πληθυσμού και
από 10 εκατομμύρια να γίνει 5 εκατομμύρια σε ξένους! Τέ-
τοια χώρα όμως είναι η Ελλάδα και είναι καταδικασμένη, για-
τί τέτοιες αλλαγές χωνεύουνται π.χ. σε 200-300 χρόνια, όχι
σε 15-25 χρόνια. Ναι στους ξένους αλλά σαφώς όχι σε οποι-
ονδήποτε - καταστροφικό για εμάς - αριθμό. Φυσικά ούτε οι
Ιταλοί ή Βέλγοι ή Δανοί, θα έβλεπαν ευχάριστα το ποσοστό
του 30%-50% του πληθυσμού τους να είναι ξένοι!! Λαμβά-
νοντας υπόψη το θλιβερό και πολύ δυσάρετο γεγονός ότι
έχουμε φοβερό δημογραφικό πρόβλημα και ότι οι ξένοι αυ-
ξάνονται ταχύτερα ημών, τότε ίσως το 2030 ο κ. Κατσανέ-

βας να έχει δίκιο όταν κάνει λόγο για 9 εκατομμύρια ξένους
που όσο και να ελληνοποιηθούν, η ψυχή και η καρδιά δεν θα
είναι ελληνικές. Αυτή είναι «μόνον» η κάπως άσχημη πλευρά
της πορείας της Ελλάδος μας!

Ας πάμω τώρα στην «κόλασ» που θα πάμε, και θα πάμε
όλοι εμείς και η αγαπημένη μας πατρίδα. Σε 80-85 χρόνια
(2100) θα έχουμε απομείνει μόνον 2,5 εκατομμύρια Έλλη-
νες!!! Επαναλαμβάνω: 2,5 εκατομμύρια μόνον! Τα 80-85
χρόνια για την χώρα μας τι είναι; Τίποτα! Έχουμε ιστορία 3,5
χιλιάδων ετών - άρα μιλάμε για «4-5 λεπτά»! Μην το δούμε
δηλαδή, το θέμα με πρόσκαιρη ανθρώπινη υπόσταση επει-
δή ζούμε στο παρόν. Δεν ισχύει το ίδιο για την Ελλάδα. Ούτε
το αξίζει! Όμως αφού το 2030 οι ξένοι θα είναι 6-9 εκατομ-
μύρια, το 2050 πόσοι θα είναι; Θα είναι , για παράδειγμα 20
εκατομμύρια (!) και οι Έλληνες μόνο 6 εκατομμύρια; Κανονι-
κά έτσι θα είναι δυστυχώς! Όμως γιατί γράφω ότι (η Τουρκία
εκτιμάται ότι θα είναι 95-100 εκατομμύρια!) θα είμαστε μόνο
6 εκατομμύρια; Μα γιατί το αποτέλεσμα έρευνας του καθη-
γητή γενετικής του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Αλαχιώτη
και των συνεργατών του, αναφέρει ότι σε 80-85 χρόνια
(2090-2100), θα έχουμε απομείνει μόνο 2,5 εκατομμύρια
Έλληνες!!

Δυστυχώς η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά, ενώ ταυτό-
χρονα αυξάνονται οι ξένοι!! Δηλαδή υπάρχει ίσως σχέδιο
μείωσης ή αφανισμού της Ελλάδος; Μήπως διοικούμαστε
από ανίκανους πολιτικούς; Φυσικά μιλάμε για μια Νέα Εθνική
Καταστροφή, τα οποία αν δεν ληφθούν αύριο το πρωί μέ-
τρα, που δεν θα ληφθούν, θα είναι και μη αναστρέψιμη!

SOS Έλληνες γρηγορείτε!

Η νέα οριστική Εθνική 

καταστροφή της Ελλάδος έρχεται!..

Γράφει ο

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

Δημοσιογράφος
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Σπεύδω ευθύς εξ’ αρχής  να διευ-
κρινίσω ότι ο τίτλος του παρόντος

έχει απόλυτη σχέση με τα διαλαμ-
βανόμενα για το λεγόμενο στρατιω-
τικό κατάστημα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού καθ όσον την τελευταία τετραετία οι κάθε είδους
αυτόκλητοι σωτήρες του στην προσπάθειά τους να το
σώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα, έχουν επιδοθεί σε
κουρέματα των αποθεματικών του και σε επανειλημμένα
ξυρίσματα των εσόδων του τα οποία με τη σειρά τους
οδηγούν στο συνεχές πετσόκομμα του πενιχρού πλέον
μερίσματος των μερισματούχων του. Το τελευταίο μάλιστα
γερό πετσόκομμα του μερίσματος κατά 20% επεσυνέβη,
όπως μας ενημέρωσε με μία ακαταλαβίστικη ανακοίνωσή
του το ΜΤΣ την οποία έσπευσε χωρίς σχόλια να ανακοι-
νοποιήσει η ΕΑΑΣ, αμέσως μετά την ψήφιση του περιβόητου
τελευταίου πολυνομοσχεδίου (6 Αυγ 2014) όπου περιχαρής
ο υπουργός εργασίας μας ανακοίνωνε ότι τα μετοχικά
ταμεία παραμένουν υπό την εποπτεία του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και ότι δεν κινδυνεύει να χαθεί η περιουσία
τους. Τώρα γιατί όλα αυτά μας τα είπε ο υπουργός
εργασίας και όχι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι κάτι
που θα πρέπει λίγο να μας προβληματίσει.

Είναι γεγονός ότι ο κόσμος από τη μία μεριά έχει κου-
ραστεί να ακούει και να διαβάζει συνέχεια για τη διάσωση
και τη βιωσιμότητα του
ΜΤΣ, ενέργεια η οποία
κατά κανόνα οδηγεί στη
συνεχή μείωση του με-
ρίσματος, μιας και το
μόνο που γίνεται είναι να
μοιράζονται τα συνεχώς
μειούμενα έσοδά του που προ-
έρχονται σχεδόν αποκλειστικά
και μόνο από τις κρατήσεις των
εν ενεργεία στελεχών χωρίς να
ευδοκιμεί ή να προχωρεί καμία
προσπάθεια νομοθέτησης για
αύξηση των εσόδων του και από άλλες πηγές,  και από
την άλλη έχει απογοητευθεί ,έχει θυμώσει και έχει αγα-
νακτήσει γιατί βλέπει ότι κατά περίεργο τρόπο  έχει
κολλήσει ή υποβληθείσα από τον Νοέμβριο του 2012
ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα αλλά και ενώπιον
της εισαγγελέως διαφθοράς έκθεση των οικονομικών
επιθεωρητών του ΥΠΕΘΑ με την οποία καταγγέλλονται
και αποκαλύπτονται πλήθος αξιόποινων πράξεων που
συνέβαιναν στο ΜΤΣ από το έτος 1988 μέχρι το 2011. Δη-
μιουργείται δηλαδή η εντύπωση ότι και εδώ η προσπάθεια
συγκάλυψης, κουκουλώματος και ατιμωρησίας των υπευ-
θύνων, στρατιωτικών και πολιτικών, που οδήγησαν ένα
ανθηρό και αξιοζήλευτο ταμείο στα σημερινά του χάλια,
είναι προφανής.

Στην σκοπίμως λοιπόν  ακαταλαβίστικη ανακοίνωση, με
την οποία ως φαίνεται το μέρισμα  μειώνεται από εδώ
και πέρα κατά 21%, μέχρι ασφαλώς να επέλθει η επόμενη
μείωση, το ΜΤΣ τονίζει ότι αυτή η μείωση έγινε ύστερα
από εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου(ΔΣ) προς
τον κ.ΥΦΕΘΑ ο οποίος όχι μόνο  έσπευσε ευχαρίστως να
ικανοποιήσει την εισήγηση αυτή, αλλά και έγραψε και το
παρακάτω σχόλιο το οποίο ασφαλώς του υπέδειξαν είτε
τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ είτε οι οικονομικοί του σύμβουλοι.
(Μένει να ξεκαθαριστεί ποιος έκανε την σχετική  εισήγηση
όταν και όποτε δημοσιευθούν τα σχετικά πρακτικά). Να
υπογραμμίσουμε ακόμη, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, ότι
στο ΔΣ του ΜΤΣ συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ.
Λέει λοιπόν το σχόλιο του κ. ΥΦΕΘΑ: 

«Κύριο μέλημα του ΜΤΣ πρέπει να είναι ο μηδενισμός
του υφιστάμενου ελλείμματος και η επίτευξη του στόχου
από το έτος 2017 να είναι σε θέση να διανέμει στους δι-

καιούχους τα καθαρά έσοδα της προηγούμενης χρήσης,
όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (ΑΝ 559/1937)

Στην παρούσα φάση η μείωση του μερίσματος είναι
αναπόφευκτη βάσει των περιορισμών που θέτει η νομο-
θεσία.

Με την αναμενόμενη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων
(ΒτΕ) των προτεινόμενων διατάξεων, το Ταμείο να υπο-
βάλλει εισήγηση για τη διόρθωση της τιμής μεριδίου
τουλάχιστον στα επίπεδα του έτους 2013 (τιμή μεριδίου
5,1999 ・), καθόσον όπως προκύπτει από τα Αποτελέσματα
Α’ εξαμήνου θα έχει αφενός τη δυνατότητα, αφετέρου
θα είναι σε θέση να καλύψει και μέρος του ελλείμματος».

Επί του παραπάνω σχολίου θα πρέπει να παρατηρήσουμε
ότι είναι ασφαλώς καλοδεχούμενη η άποψη περί εφαρ-
μογής των προβλέψεων του βασικού νόμου που διέπει
την λειτουργία του ΜΤΣ (ΑΝ 559/1937).Όμως ,θα πρέπει
να επισημάνουμε ότι ο νόμος αυτός που ισχύει από το
1937,αγνοήθηκε και καταπατήθηκε συνεχώς και  πλήρως
,σύμφωνα με την έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών
του ΥΠΕΘΑ , από το έτος 1988 μέχρι και το 2011 με
συνέπεια στο τέλος του 2011 το ταμείο να εμφανίζει
συσσωρευμένη ζημιά της τάξεως των 440.000.000 ευρώ
και να έχει φάει το βοήθημα ( ΒΟΕΑ) από 12.000 παιδιά
ύψους 165.000.000 ευρώ, να χρωστάει δάνειο στο υπουρ-
γείο οικονομικών ύψους 150.000.000  και ακόμα να χρω-
στάει 40.000.000 στο ΕΚΟΕΜΣ και 3.000.000 στην ΕΑΑΣ.

Και για όλη αυτή την πρε-
μούρα υπήρχαν και υπάρ-
χουν υπεύθυνοι, στρα-
τιωτικοί και πολιτικοί, οι
οποίοι εξακολουθούν να
κυκλοφορούν ανάμεσά
μας και ενίοτε να μας

κουνάνε και το δάχτυ-
λο.

Στα παραπάνω θα
πρέπει να προσθέσου-
με και τις απώλειες τε-
ράστιων εσόδων που
είχε το ταμείο λόγω

άνωθεν εντολών πολιτικών προϊσταμένων τις οποίες οι
κατά καιρούς διορισμένοι με μόνο κριτήριο τον κομματικό
πατριωτισμό πρόεδροί του, έσπευδαν ασθμένως να υλο-
ποιήσουν. Έτσι, τον Μάρτιο του 2004 και δύο ημέρες
πριν τις εθνικές εκλογές με εντολή του τότε υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Παπαντωνίου το ΜΤΣ καταβάλλει το
ποσό των 200.000.000 ευρώ για την εξαγορά των χρεών
της Γενικής Τράπεζας προκειμένου αυτή να ξεπουληθεί
χωρίς χρέη στους Γάλλους. Ακόμα και λόγω της αρνητικής
αναλογίας μετόχων προς μερισματούχους της ΕΛΑΣ (0,90/1
) και της άρνησης του υπουργείου δημοσίας τάξεως να
καλύψει την διαφορά καταβαλλομένου μερίσματος και
εισπραττομένων από τις κρατήσεις των εν ενεργεία αστυ-
νομικών εσόδων, το ταμείο δεν εγείρει ως όφειλε τις νό-
μιμες απαιτήσεις του προς το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
αλλά συνεχίζει να καταβάλλει το μέρισμα με αποτέλεσμα,
σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη της εταιρείας DEL-
LOITE, να παρουσιάζει μέχρι τον Μάρτιο του 2010 ,λόγω
διαφυγόντων κερδών, συνολικές απώλειες της τάξης
των 700.000.000 ευρώ.

Η πολιτεία συνεπώς, που τώρα έρχεται να υποδείξει
στο ταμείο την εφαρμογή του νόμου που επί σειρά ετών
η ίδια αγνόησε και καταπάτησε, είναι εκείνη που συστη-
ματικά απομύζησε το ταμείο  και οφείλει ΕΔΩ και ΤΩΡΑ
να αναγνωρίσει τα λάθη της και να  αποκαταστήσει τη οι-
κονομική ζημιά που προξένησε. Προς αυτή την κατεύθυνση
εκτιμάται ότι θα πρέπει ιδιαιτέρως να δραστηριοποιηθεί
τόσο η ΕΑΑΣ όσο και οι λοιπές διεκδικητικές οργανώσεις
των αποστράτων όχι μόνο του Στρατού Ξηράς αλλά και
των ε.ε και ε.α αστυνομικών.

Και επειδή  ο νυν ΥΦΕΘΑ διετέλεσε κατά το παρελθόν
επί υπουργίας Σπηλιωτόπουλου και πάλι υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας (Μάρτιος 2004 έως Σεπτέμβριος 2007)
καλόν είναι να υπενθυμίσουμε τι γράφουν στην έκθεσή
τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι οικονομικοί
επιθεωρητές του ΥΠΕΘΑ αναφορικά με τις παραβάσεις
της σχετικής νομοθεσίας στην διανομή μερίσματος. Εν-
δεχομένως το ΜΤΣ να μην ανήκε τότε στην αρμοδιότητα
του κου υφυπουργού αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τότε
κάποιοι υπεύθυνοι πολιτικοί και στρατιωτικοί δεν έκλειναν
τα μάτια τους για να οδηγηθούμε σήμερα σε αυτά τα
χάλια. Γράφουν λοιπόν οι οικονομικοί παρατηρητές:

Έτος 2004
•Συνολικό ποσό διανεμηθέντος  μερίσματος:128.950.003
•Κέρδη ταμείου:104.477.516
•Πώληση μετοχών ύψους 36.000.000
•Σωρευμένη ζημιά που το ΜΤΣ δεν εμφάνισε προς το

υπουργείο:21.804.172

Έτος 2005
•Συνολικό ποσό διανεμηθέντος  μερίσματος:135.782.338
•Κέρδη ταμείου:104.198.901
•Σωρευμένη ζημιά:50.191.449
•Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Γενικής Τράπεζας χωρίς

να εμφανίσει την παραπάνω ζημιά.
•Δάνειο από ΕΛΟΑΣ (Λογαριασμός που δίνει τα εφάπαξ)

:10.500.000
•Δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς ΕΚΟΕΜΣ

ύψους:6.334.091

Έτος 2006
•Συνολικό ποσό διανεμηθέντος μερίσματος:140.241.376
•Κέρδη ταμείου: 138.053.152
•Σωρευμένη ζημιά που δεν εμφάνισε προς το υπουρ-

γείο:50.649.746
•Δάνειο από ΕΛΟΑΣ :33.440.000
•Πώληση μετοχών ύψους :3.697.490
•Δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς ΕΚΟΕΜΣ και

ΕΑΑΣ ύψους:2.715.494

Έτος 2007
•Από το έτος αυτό και εντεύθεν έχουν πάψει να εμφα-

νίζονται κεφάλαια και οιαδήποτε ονομαζόμενη διανομή
«μερίσματος» γίνεται με κεφάλαια τρίτων με αποτέλεσμα
ουσιαστικά να «δεσμεύεται» η τρέχουσα και μελλοντική
περιουσία του ταμείου.

•Διανέμει «μέρισμα» από χρήματα που δεν έχει και που
παίρνει από άλλους λογαριασμούς ύψους: 146.086.571

•Εμφανίζει δήθεν κέρδη από χρήματα που καταχράται
από άλλους λογαριασμούς ύψους:110.817.174

•Δεν εμφανίζει σωρευμένη ζημιά ύψους:87.782.545
•Ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς ΕΛΟΑΣ

ύψους:21.000.000
•Πώληση μετοχών ύψους:5.534.913
•Δεν αποδίδει υποχρεώσεις του προς ΕΚΟΕΜΣ και ΕΑΑΣ

ύψους:6.777.086

Τέλος, σε ότι αφορά στο σχόλιο του κ. ΥΦΕΘΑ που λέει
ότι από το 2017 θα πρέπει το ταμείο να διανέμει στους
δικαιούχους καθαρά έσοδα της προηγούμενης χρήσης
θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα έσοδα μέχρι τότε δεν θα
ξεπερνάνε τα 90.000.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι, εάν
υποθέσουμε ότι λόγω των αυξανομένων αποστρατειών
οι μερισματούχοι του ταμείου το 2017 θα φτάνουν ή και
θα ξεπερνάνε τις 90.000, ο κάθε μερισματούχος θα
παίρνει μέρισμα που δεν θα φτάνει τα 80 ευρώ το μήνα.

Εάν λοιπόν αυτό είναι το όραμα των σημερινών σωτήρων
του ταμείου, στρατιωτικών και πολιτικών, τότε θα ήταν
καλλίτερο αντί για τον προσδιορισμό της ρήτρας του
αξιόμαχου να ψάξουν να βρουν και να προσδιορίσουν τη
ρήτρα του αξιολύπητου μιας και κατά εκεί  μας πάνε. 

Αθήνα 12 Αυγ.2014

Μ.Τ.Σ: «Προσεχώς… κουρείον»
Γράφει ο

ΣTEΛIOΣ KAΣTPANTAΣ

Aντιστράτηγος ε.α.

«Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι»
(Παροιμία από την λαϊκή θυμοσοφία)

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Η πολιτεία, που τώρα έρχεται
να υποδείξει στο ταμείο την εφαρ-
μογή του νόμου που επί σειρά
ετών η ίδια αγνόησε και καταπά-

τησε, είναι εκείνη που συστη-
ματικά απομύζησε το ταμείο 
“ “
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Οι χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες επί τη
αφήξει και υποδοχή του Σεβασμιοτά-

του Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πω-
γωνιανής και Κονίτσης κκ Ανδρέου - που
αποτελεί καύχημα για την περιοχή - ση-
ματοδότησαν την έναρξη της ολονύκτιας
δεήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η μνήμη της οποίας
εφέτος εορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια αλλά με ευλάβεια και
κατάνυξη, από τα πλήθη των πιστών που κατέκλυσαν τους
χώρους της Ιεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου. 

Για να φθάσει ένας ενδιαφερόμενος στους χώρους της
Ιεράς Μονής ακολουθεί το γνωστό οδικό δίκτυο, περνά από
τον κόμβο ‘’Μπουραζάνι’’ όπου το ομώνυμο ξενοδοχείο σαλέ
(chalet), ή για τους λάτρεις της πεζοπορίας υπάρχει και το
ορεινό δρομολόγιο από το Πωγώνι (Βασιλικό-Κεφαλόβρυσο)
που χρησιμοποιείτο παλαιότερα. Και τα δύο δρομολόγια συγ-
κλίνουν στο Μοναστήρι.

Το ομώνυμο παραμεθόριο χωριό μετά από ενδιάμεσες ονο-
μασίες π.χ. Πωγωνιανή έδρα Δήμου τύπου σημερινού ‘’Καλ-
λικράτη’’ με 12.000 κατοίκους και έδρα Επισκόπου – έλαβε
τελικά την ίδια με το Μοναστήρι ονομασία «Μολυβδοσκέπα-
στος» και έχει ταυτίσει την ύπαρξη του με αυτή του Μοναστη-
ριού.

Η εντοιχισμένη στον τοίχο του Μοναστηριού επιγραφή «και
ανακαίνισαν και εζωγράφησαν αυτόν οι τιμιώτατοι
Mπωγωνιανιται εν έτει 1ΖΛ 7030 = 1521…» επιβεβαιώνει τ’
ανωτέρω.

Μεταφερόμενοι στη σύγχρονη εποχή, προσθέτουμε ότι το

χωριό αδελφοποιήθηκε με τον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού από
το 1997 και έκτοτε δημότες του συγκεκριμένου Δήμου επι-
σκέπτονται 30 Ιουνίου το χωριό, όπως εφέτος που σε μια συγ-
κινητική χειρονομία, παιδιά των επισκεπτών κατά την
εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μεθοριακό Φυλάκιο, προσέφεραν
στους στρατιώτες αναμνηστικά δώρα.

Επισημαίνεται εδώ ότι οι σημερινοί κάτοικοι της Φιλοθέης
τηρούν τις ελληνορθόδοξες παραδόσεις. Η ενορία με πολυ-
μελή αντιπροσωπεία παρέστη στην ενθρόνιση στη Καρδίτσα
του εκλεγέντος στην Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος-Καρδίτσης
και Φαρσάλων, Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κκ. Τιμόθεου,
επί 17 έτη προϊσταμένου του Ι. Ναού Αγ. Φιλοθέης, πράγμα
που περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στους ενορίτες της εν λόγω εκ-
κλησίας.

Επανερχόμενοι, στις εκδηλώσεις του διημέρου, που είναι
κεντρικό θέμα μας, σημειώνουμε ότι παρέστησαν: Ο νεοεκλε-
γείς Δήμαρχος Κονίτσης Α. Παπασπύρου και ο πρώην Δήμαρ-
χος Π. Χατζηεφραιμίδης, ο τ. Υπουργός Α. Φούσας, ο
Αντιστράτηγος στρατ. Δικαιοσύνης Κ. Δάφνης, ο πάρεδρος του
χωριού Α. Νάκος μετά του απερχομένου παρέδρου Χ. Δάφνη,
ο ευεργέτης της περιοχής Κ. Γκούμας, ο υποδιευθυντής της
Ζωσημαίας Σχολής Σ. Δάφνης και πλήθος κόσμου με έντονη
παρουσία νέων ανθρώπων και πολλών παιδιών.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: 
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ του αοιδίμου Σεβαστιανού

πρώην  ποιμενάρχη της περιοχής,
Εσπερινό και Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα καθώς και εω-

θινή θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μη-
τροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κκ.
Ανδρέου, συμπαραστατούμενος από τον επίσκοπο Αντίδων
Καναδά Θεοφιλέστατο κ. Χριστόφορο, τον καθηγούμενον της
Ι. Μονής Αρχιμανδρίτη κ. Θεόδωρο – οι δυο τους πρωτοστά-
τησαν και στη λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο - μετά του

Ηγουμενοσυμβουλίου, τον εφημέριο του χωριού αιδεσιμό-
τατο Α. Νάκο και άλλων Ιερέων και οι θρησκευτικές εκδηλώ-
σεις έκλεισαν με την πανηγυρική θεία λειτουργία, μετ’
αρτοκλασίας, ανήμερα της Παναγίας.

Στο κήρυγμα του ο Σεβασμιότατος κ. Ανδρέας είπε ότι την
σημερινή ημέρα δεν την χαρακτηρίζουν συναισθήματα θλίψης
αλλά συναισθήματα χαράς και πανηγύρεως λόγω της «μετα-
στάσεως της Παναγίας προς την ζωή» όπως αναφέρει και το
απολυτίκιο, εξήρε τον ενάρετο και ευλογημένο βίο της, ανα-
φέρθηκε στον διάλογο με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ «Ιδού η
δούλη σου, γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου», έκανε μνεία ο Σε-
βασμιότατος σε περικοπές των Ευαγγελιστών σχετικά με τη
Θεοτόκο, αντιδιαστέλλοντας το λατρευτικό μέρος της Ορθο-
δοξίας προς τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες και, λόγω της
ευαισθησίας που υπάρχει μεταξύ των ακριτών για τα εθνικά
θέματα, ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του
για την απάθεια που δείχνουμε για όσα συμβαίνουν στη γει-
τονική Βόρεια Ήπειρο, Θράκη, Κύπρο και τις έξωθεν απειλές
κατά της Μακεδονίας και του Ελληνισμού γενικότερα, παρου-
σιάζοντας απτά παραδείγματα που πιστοποιούν τις απειλές
αυτές. Ο Σεβασμιότατος έκλεισε με το «τη Υπερμάχω Στρα-
τηγώ», αφού η Παναγία είναι προστάτης και βοηθός του Ελ-
ληνισμού.

Ο θεοφιλέστατος κ. Χριστόφορος στο κήρυγμα του ανα-
φέρθηκε στις αρετές της Παναγίας κυρίως στην ‘‘ταπείνωση’’
και στα συστατικά που προκύπτουν από την ταπεινοφροσύνη
των ανθρώπων καθώς και στην ‘‘αυτογνωσία’’ που πρέπει να
διακρίνει τον κόσμο. Η επίκληση της Παναγίας για βοήθεια της
σε δύσκολες στιγμές και οι ύμνοι «Άξιον εστίν ως αληθώς την
υψηλοτέρα των ουρανών» ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν
στον εορτασμό του διημέρου.

Η εορτή της Παναγίας στην ακριτική Ιερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου. 

Το ομώνυμο χωριό και η Φιλοθέη Αττικής.

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Εδώ και καιρό υποπτευόμαστε
από ανεπίσημη πληροφόρηση

τη μεθόδευση για την οργάνωση
στο ΥΠΕΘΑ, Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων και προειδοποιούσαμε
για τους κινδύνους που ενέχει η εν
λόγω πρόταση.

Το θέμα βέβαια δεν πήρε διάσταση εξ’ αιτίας των άκρως
επειγόντων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνική μας ομά-
δα.

Έτσι βρέθηκε προφανώς ο κατάλληλος νεκρός χρόνος και
χωρίς δημοσιότητα εντάχθηκε η συγκρότηση Υπηρεσίας Εσω-
τερικών Υποθέσεων στο ΥΠΕΘΑ, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο
του Υπουργείου Άμυνας.

Το τι είναι μιά Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και ποιά
είναι η αποστολή και η δραστηριότητά της, μπορείτε να ενη-
μερωθείτε απ’ το παρακάτω link: http://www.astynomia.gr/in-
dex.php?option=ozo_content&perform=view&id=49&Itemid=40
&lang

Απ’ ότι φαίνεται, η αποστολή της Υπηρεσίας είναι η διερεύνηση,
εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά
χαρακτήρα στο χώρο της ΕΛΑΣ και στον ευρύτερο Δημόσιο το-
μέα.

Τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών και
εποπτεύεται απ’ τη Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής.

Στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνονται εγκλήματα του
ποινικού δικαίου (αναλύονται στο παραπάνω link), καθώς και
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

Εμείς στις Ένοπλες Δυνάμεις  σε επίπεδο έως ΓΕΕΘΑ έχουμε:
- Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα
- Aποστολή την προστασία τής εδαφικής ακεραιότητας, τής

εθνικής ανεξαρτησίας και τής κυριαρχίας της Ελλάδας και όχι
τον έλεγχο εγκλημάτων των πολιτών.

- Στρατιωτική Δικαιοσύνη, με ένα αξιοσέβαστο Σώμα Στρα-
τιωτικών Δικαστών που λειτουργούν στα αρμόδια Στρατοδι-
κεία.

- Άριστες Οικονομικές Υπηρεσίες και Ελεγκτικό Σώμα
- Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΕΔ είναι ενήλικο και τέ-

λος
- Διαθέτουμε το μοναδικό ιεραρχικό και ετησίως αξιολογούμενο

αυστηρότατα σύστημα Διοίκησης από συγκροτήσεως του Ελ-
ληνικού Κράτους, επιθεωρούμενο σε κάθε του πτυχή και δρα-
στηριότητα διοικητική και εκπαιδευτική, από ένα οργανωμένο
σύστημα επιθεωρητών υπό την Διοίκηση της Ανώτατης Ηγεσίας
μας, αλλά και ελεγχόμενο από ένα Ελεγκτικό Σώμα που
σαρώνει την λιτότατη οικονομική δραστηριότητα του Στρα-
τεύματος, που εκπονείται απ’ τις εξειδικευμένες οικονομικές
μας Υπηρεσίες.

Γιατί λοιπόν ο πλεονασμός απόκτησης μιας Υπηρεσίας Εσω-
τερικού Ελέγχου στο ΥΠΕΘΑ; Και θα ’θελα να πιστεύω ότι μια
τέτοια πρόταση δεν αποτελεί προϊόν παραγωγικής στρατιωτικής
σκέψης.

Άς υποθέσουμε λοιπόν ως ελεύθεροι σκεπτόμενοι πολίτες:
Μήπως: 
- Αποσκοπεί στην κατάργηση τής φυσικής ιεραρχίας ή στον

εκβιασμό της;
- Στην κατάργηση των επιθεωρήσεων και της διοικητικής

τους οργάνωσης και στελέχωσης; 
- Ενοχλεί η λειτουργία της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και ο

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας; 
- Το ελεγκτικό σώμα διακατέχεται από υπερβάλλοντα ζήλο; 
Το ΓΕΕΘΑ και οι κλάδοι Ε.Δ. αγαπητοί μου συνάδελφοι καλύ-

πτονται πλήρως απ’ τις δομές και την εσωτερική τους διάρ-
θρωση.

Αναζητείστε αλλού το κενό!
Εκεί όπου οι επιθυμούντες δεν επιθυμούν τον έλεγχο, ή

ίσως δε θέλουν εμπόδια στα πόδια τους (γιατί γίνονται ρεζίλη
τα τελευταία χρόνια), ή θέλουν τελικά να ελέγχουν τα πάντα,
εκτός στρατιωτικού περιβάλλοντος και πριν απ’ την εντεταλμένη
γι’ αυτό ηγεσία των Ε.Δ., για ευνόητους λόγους.

Πιθανολογώντας λοιπόν τα μελλοντικά επιτεύγματα τής υπό
έγκριση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ,  

Ίσως : 
- Μικροί ηγήτορες να αρνούνται την φυσική τους ιεραρχία

και να αποποιούνται αποφάσεων, χάριν του τύπου και του συ-
στήματος.

- Η εισροή εκβιασμών να δρά υπέρ τής αποκομιδής διαφόρων
ενδιαφερόντων επί κρισίμων θεμάτων.

- Η επιτυχία της πολιτικής εκβιασμού ηγητόρων, να αφομοιώσει
και το μοναδικό παρθένο κομμάτι που αντιστέκεται στο υπόψη
σύστημα.

- Η μεθοδευμένη δράση επί ζητημάτων να επηρεάσει τα
προσόντα, αλλά και τις ετήσιες κρίσεις των στελεχών.

- Η επίδραση στην στρατιωτική καθημερινότητα να ανατρέψει
το άδυτο της στρατιωτικής πειθαρχίας και της οργάνωσης και

λειτουργίας των Ε.Δ., με  πιθανή σκοπιμότητα την διάλυση και
αποσύνθεση των σημερινών δομών Διοίκησης, Επιθεώρησης,
Ελέγχου και Απόδοσης Δικαιοσύνης με αγνά, υπηρεσιακά και
μόνο κριτήρια, που σκοπό έχουν τη διατήρηση του Άμεμπτου
και Ιδανικού Στρατιωτικού Λειτουργήματος, επ’ ωφελεία της
Εθνικής εξασφάλισης της χώρας μας.

Η άρτια δε εξασφάλιση απ’ την ΕΛ.ΑΣ. της Δημόσιας Ειρήνης
στα πλαίσια της Συνταγματικής Τάξης, δεν χρειάζεται την
πιθανή ενασχόληση του Στρατεύματος με τους πολίτες, εκτός
Στρατιωτικών χώρων.

Φυσικά όλα τα παραπάνω αφορούν το επίπεδο που γνωρί-
ζουμε η πλειονότητα των συναδέλφων, δηλαδή Μονάδες,
Υπηρεσίες, Σχηματισμούς, Γεν. Επιτελεία.

Δεν αποκλείεται ουδόλως η αναγκαιότητα της εν λόγω Υπη-
ρεσίας στο επίπεδο του Υπουργείου μετά των Υπηρεσιών του,
(μη συμπεριλαμβανομένων του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων
των Ε.Δ.) αφού γνωστοί υπόδικοι μας έχουν δώσει δείγμα-τα
γραφής κατά καιρούς και στη περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται
η οργάνωσή της στο ΥΠΕΘΑ, σε εφαρμογή της  παροιμία μας
‘’κόρακας κοράκου μάτι βγάζει;’’

ΟΧΙ λοιπόν συνάδελφοι στην οργάνωση Υπηρεσίας Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα επί του ΓΕΕΘΑ και των
κλάδων των Ε.Δ.

ΔΙΟΤΙ οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη την απαιτούμενη ορ-
γάνωση αλλά και την βούληση για την αντιμετώπιση παρομοίων
ζητημάτων και ο υφιστάμενος Νόμος περί Υπουργείων αλλά
και ο πρό αυτού Ν.2292/95 προσδιορίζουν πλήρως τις αρμο-
διότητες τόσο σε επίπεδο Υπουργείου, όσο και στα Επιτελεία
και στις μεταξύ τους σχέσεις και η μέχρι σήμερα εφαρμογή
του Νόμου, εξασφαλίζει πλήρως την άψογη και Δημοκρατική
λειτουργία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΔΙΟΤΙ οι ηγήτορες των Ε.Δ. θα νιώθουν εν δυνάμει ένοχοι
από προκληθείσα υπαιτιότητα και μάλιστα σε πεδίο δράσης
που απουσιάζουν τα αναλυόμενα εγκλήματα και ΕΠΕΙΔΗ δεν
είναι αυτός ο προορισμός τους, ούτε η γαλούχησή τους που
κτίζεται σε αθάνατα ιδανικά πίστης θρησκείας και πατρίδας. 

Ίσως τελικά η εν λόγω Υπηρεσία πρέπει κατ’ αρχή, να οργα-
νωθεί πιλοτικά στο επίπεδο του Κυβερνητικού σχήματος και
όπου αλλού το τσουνάμι της αποδεδειγμένης διαφθοράς,
φαντάζει κυματάκι σε πίνακα ζωγραφικής καθώς και όπου η
αδυναμία και αναρχία χαρακτήρων, προδίδει ιερά και όσια
αρχών και συνειδήσεων.

Αθήνα 27 Αυγ. 2014
Με σεβασμό στις Ε.Δ. και τους ε.α. συναδέλφους

Ταξχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας

ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΣΙΚΑΣ 

Ταξίαρχος ε.α.
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Μετά από επίσημη πρόσκληση
του Διοικητού του Ευρωπαϊκού
Στρατηγείου (EUFOR RCA) Υπο-
στρατήγου Philippe Ponties, αντι-
προσωπείες των Παραρτημάτων
Λάρισας των Ενώσεων Αποστράτων Αξκων Στρατού
και Αεροπορίας, πραγματοποίησαν την Τρίτη 8 Ιουνίου
2014 επίσκεψη στις εγκαταστάσεις αυτού. Τους Έλ-
ληνες αποστράτους υποδέχθηκε ο ίδιος ο Υποστρά-
τηγος ο οποίος τους οδήγησε στο χώρο όπου έλαβε
χώρα μία πρώτη πλην όμως ουσιαστική ενημέρωση

από τον ίδιο, στην Αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια ακο-
λούθησε εμπεριστατωμένη και λεπτομερής ενημέ-
ρωση από τον Έλληνα Επιτελάρχη Ταξίαρχο κ. Χρήστο
Δρίβα. Χωρίς να αναφερθούμε στην πολιτική σκοπιμό-
τητα της απόφασης ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού
Στρατηγείου για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
αξίζει να συγκρατηθεί ότι: 

Πρόκειται για επιχείρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα,
μεταβατική, περιορισμένης διάρκειας 4 έως 6 μηνών,
που αρχίζει από την ημέρα της επιχειρησιακής λει-
τουργίας, ήτοι από την 15η Ιουνίου 2014. 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 αρχίζει να αναπτύσσεται
η δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που θα ανέρχεται σε
12.000 άνδρες εκ των οποίων οι 1.800 στρατοχωρο-
φύλακες, οπότε ξεκινά και η σταδιακή μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στη MINUSCA (United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the

Central African Republic). Αν όλα εξελιχθούν ως ο αρ-
χικός σχεδιασμός, στις 15 Δεκεμβρίου 2014 εκπνέει η
εντολή των ΗΕ προς την ΕΕ, οπότε και η επιχείρηση
θεωρείται ότι περατώθηκε. 

Αυτή τη στιγμή συμμετέχει προσωπικό από 20
χώρες της ΕΕ και τη Γεωργία. Στο Στρατηγείο στη Λά-

ρισα υπηρετούν 127 στελέχη και στην Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία βρίσκονται 700 περίπου άτομα.

Ήταν εμφανής η επιχειρησιακή συναντίληψη του
Γάλλου Υποστράτηγου και του Έλληνα Επιτελάρχη. Ο
Γάλλος Υποστράτηγος εξέφρασε την πλήρη ικανοποί-
ηση του για τις εγκαταστάσεις αλλά κυρίως για τον

επαγγελματισμό του Ελληνικού προσωπικού όλων
των ειδικοτήτων. Αισθανθήκαμε υπερήφανοι για τους

Συναδέλφους Έλληνες που υπηρετούν στο Στρατη-
γείο λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για επιχείρηση
που δεν υπάρχει χώρος για τη λέξη «υπόψη» (οι συ-
νάδελφοι στρατιωτικοί καταλαβαίνουν τι εννοώ). Πχ
δεν μπορείς να λες ότι θα μεταφέρω αεροπορικώς
εξοπλισμό βάρους Χ Kg, αν ο αεροδιάδρομος στο Ban-
gui (πρωτεύουσα) δε μπορεί να το αντέξει. 

Τα αποτελέσματα σχετικά με τη δημιουργία ασφα-
λούς περιβάλλοντος στη χώρα είναι ενθαρρυντικά,
αφού τον τελευταίο μήνα πάνω από το 10% των προ-
σφύγων επέστρεψε στα σπίτια τους. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε άλλο χώρο του EUFOR
RCA, σε φιλική και εγκάρδια διάθεση. Εκεί μάθαμε ότι
ο Γάλλος Υποστράτηγος αποφοίτησε από τη Γαλλική
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1981, ότι αν και Δια-
βιβαστής υπηρέτησε δύο φορές σε Σύνταγμα Αλεξι-
πτωτιστών, ότι έχει μεγάλη διεθνή εμπειρία αφού
υπηρέτησε σε Γερμανία, Κόσσοβο κλπ, ότι έχει πέντε

παιδιά, όλα πάνω από 30 ετών, ότι του αρέσει η Ελ-
λάδα και ότι έχει όλους τους δίσκους της Μελίνας
Μερκούρη στα Γαλλικά, τους οποίους ακούει συχνά -
πυκνά. Οι δύο πρόεδροι, Συνταγματάρχης Απόστολος
Παπαπαρίσης (ΕΑΑΣ/Λάρισας) και Σμηναγός Κων-νος
Λιούτας (ΕΑΑΑ/Λάρισας), ευχήθηκαν καλή επιτυχία
στην ανθρωπιστική αποστολή του Στρατηγείου, για το
καλό των πολιτών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρα-
τίας.

Οι Απόστρατοι της Λάρισας 

επισκέφθηκαν το EUFOR RCA
Γράφει ο 

AΠOΣTOΛHΣ ΠAΠAΠAPIΣHΣ

Συνταγματάρχης ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ Παραρτ. Ν. Λάρισας

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διεθνολόγος για να διαπιστώ-
σει, ότι τόσο οι οικονομικές όσο και οι πολιτικές σχέσεις, σε

παγκόσμιο επίπεδο, έχουν δημιουργήσει πολλαπλά και σύνθε-
τα προβλήματα με τοπικούς πολέμους, φτώχεια και ατομικούς
και μαζικούς ξεριζωμούς που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη με
τάσεις επιδείνωσης. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, αρχής γενομένης με τον πόλεμο
εναντίον του Ιράκ που ακολούθησε την ιρακινή εισβολή στο
Κουβέιτ, ζήσαμε μια σταθερή υπεροπτική και απαξιωτική συμ-
περιφορά των ΗΠΑ και συμμάχων τους όχι μόνο προς τον Οργα-
νισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά κυρίως προς την παγκόσμια κοι-
νή γνώμη, η οποία δεν φαίνεται να είναι σε θέση να παίξει κάποι-
ον ουσιαστικό αποτρεπτικό ρόλο στις αυθαιρεσίες της
αμερικανικής υπερδύναμης δεδομένου ότι τα διεθνή Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης βρίσκονται υπό τον έλεγχο αυ-
τών που κινούν τα νήματα των καταστροφών.

Η ρίζα του κακού βρίσκεται στις ΗΠΑ, οι οποίες αυτή την
περίοδο προσπαθούν να συντηρήσουν την μονοκρατο-
ρία τους με νύχια και με δόντια θεωρώντας εδώ και πολ-
λές δεκαετίες ως βασικότερο αντίπαλο των συμφερόντων
τους την ηπειρωτική Ευρώπη (ουσιαστικά την Ευρ. Ένωση πλην
του Ην. Βασιλείου), η οποία παγιδευμένη από τη Γερμανία έχει
χαράξει ανεξάρτητη πορεία, εκτός αμερικανικών προδιαγρα-
φών. Οι διάφορες απόπειρες των ΗΠΑ, φανερές και ύπουλες,
να εμποδίσουν τις δυσμενείς γι’ αυτές εξελίξεις δεν είχαν τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οι ΗΠΑ αναβάθμισαν τις προ-
σπάθειές τους χοντραίνοντας το διπλωματικό παιχνίδι. Θεω-
ρώντας τη Ρωσσία, τόσο ως οικονομικό εταίρο όσο ως υποψή-
φιο μακροχρόνιο πολιτικό σύμμαχο της Ευρ. Ένωσης, τον πα-
ράγοντα εκείνον που θα έκανε την πλάστιγγα να γείρει αποφα-
σιστικά σε βάρος των αμερικανικών στόχων, έχουν αποδυθεί,
όχι χωρίς επιτυχία, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του
2000, σε μια προσπάθεια να μη επιτρέψουν την σύμπτωση των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρ. Ένωσης με αυτά της Ρωσ-
σίας. Πρωτίστως η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με τη συνερ-
γασία που αφορά ενεργειακές πρώτες ύλες, δηλαδή τον κινη-
τήριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Γερμανία πρόλαβε,
με λεπτές κινήσεις που οφείλονται στην κυβέρνηση του Γκ.
Σραίντερ, να εξασφαλίσει την κάλυψη μεγάλου ποσοστού των
τρεχουσών αναγκών της σε φυσικό αέριο μέσω του αγωγού
Nordstream, η κατασκευή του οποίου συμφωνήθηκε οριστικά
το 2005, ενώ λειτουργεί πλήρως από το 2012 τροφοδοτώντας
άμεσα μέσω της Βόρειας Θάλασσας τη Γερμανία με ρωσσικό
φυσικό αέριο. Ο ίδιος ο πρώην καγκελάριος Σραίντερ ανέλαβε
και παραμένει Πρόεδρος της Επιτροπής μετόχων του Nord-
stream. Υπενθυμίζεται, ότι προς μεγάλη έκπληξη πολλών ο
καγκελάριος Σραίντερ είπε όχι στους Αμερικάνους όταν του ζή-
τησαν να συμμετάσχει η Γερμανία στον πόλεμο εναντίον του
Ιράκ.

Η αποτυχία των Αμερικάνων να αποτρέψουν τη δημιουργία
του Nordstream δεν τους απέτρεψε από το να εμποδίζουν σή-
μερα (με μοχλό τον Γερμανό Επίτροπο της Ευρ. Ένωσης, αρμό-
διο για ενεργειακά θέματα, Γκ. Αίτινγκερ) την κατασκευή του
South Stream, μέσω του οποίου επιδιώκεται να επωφελούνται
ενεργειακώς χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης από το
ρωσσικό φυσικό αέριο που σχεδιάστηκε να μεταφέρεται από
αυτόν.

Η Ουκρανία, αντιμετωπίζοντας το δίλημμα επιλογής οικονο-
μικής συνεργασίας με τη Ρωσσία από τη μια πλευρά και με την
Ευρ. Ένωση από την άλλη, λειτούργησε ως ουρανοκατέβατη
προσφορά για τις ΗΠΑ προκειμένου να δημιουργήσουν εμπλο-
κή και να διαταράξουν τις σχέσεις μεταξύ Ευρ. Ένωσης και Ρωσ-
σίας, οι οποίες σε γενικές γραμμές αναπτύσσονταν αρκετά
ομαλά. Κινούμενοι σε επίπεδο μικροπολιτικής ίντριγκας οι πε-
ριορισμένης διορατικότητας Ευρωπαίοι πολιτικοί έπεσαν με ορ-
μή στην αμερικανική παγίδα πρωτοστατώντας στη δημιουργία
μιας διένεξης απρόβλεπτων διαστάσεων όσον αφορά τη βλάβη

των ίδιων ευρωπαϊκών συμφερόντων, τα οποία εθί-

γησαν από παιδαριώδεις χειρισμούς. Στην παγί-
δα έπεσαν όμως και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι νομί-
ζοντας ότι είχαν σκάψει λάκκο μόνον για άλλους, χωρίς να προ-
βλέψουν ενδεχόμενες σοβαρές αντιδράσεις της Ρωσσίας ικα-
νές να βλάψουν όχι μόνο καίρια αμερικανικά οικονομικά συμφέ-
ροντα, αλλά και τον ιστό των διεθνών τους σχέσεων βραχυ-
πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Όσον αφορά την Ευρ. Ένωση, οι οικονομικές κυρώσεις σε βά-
ρος της Ρωσσίας δεν είναι παρά πυροβολισμοί στα ίδια της τα
πόδια και μάλιστα σε μια στιγμή που δεν μπορεί να σταθεί στα
πόδια της και χωρίς τους αυτοπυροβολισμούς. Ήδη, το ΑΕΠ της
Γερμανίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 σημείωσε αρνητικό
πρόσημο (-0,2%) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ
αντίστοιχα καμμία χώρα της Ευρ. Ένωσης δεν σημείωσε ανά-
πτυξη μεγαλύτερη του 1% που σημείωσε η Λεττονία, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Όταν λοιπόν η Γερμανία
αρχίζει να λαχανιάζει, περιττό να κάνουμε πρόσθετες προβλέ-
ψεις. Είναι δεδομένο ότι η ευρωζώνη έχει ημερομηνία λήξης και
μάλιστα κοντινή.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, προφανώς τράβηξαν πολύ το σχοινί και
έσπρωξαν τη Ρωσσία σε σχηματισμό πολλαπλών συσπειρώσε-
ων, κυρίως όμως με την Κίνα. Ο μεθοδευόμενος σε μεγάλη κλί-
μακα αποκλεισμός του δολλαρίου από τις παγκόσμιες συναλ-

λαγές προβλέπεται να το καταστήσει ένα νόμισμα απρόβλεπτο
και αδύναμο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της
ήδη παραπαίουσας οικονομίας των ΗΠΑ. Υπογραμμίζεται, ότι
τον περασμένο Ιούλιο οι χώρες BRICS (Βραζιλία, Ρωσσία, Ινδία,
Κίνα, Νότ. Αφρική) ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να δημιουργή-
σουν ένα Νομισματικό Αποθεματικό Ταμείο ως εναλλακτική λύ-
ση στα υφιστάμενα δυτικά εργαλεία, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια
Τράπεζα. Ήδη με τα σημερινά δεδομένα είναι ομολογημένο
από επίσημα αμερικανικά χείλη, ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε
οικονομική κατάσταση τέτοια που θα τους επέτρεπε να εμπλα-
κούν και να συντηρήσουν έναν πόλεμο τύπου «καταιγίδα της
ερήμου». Η εποχή που οι ΗΠΑ σχεδίαζαν και μπορούσαν ενδε-
χομένως να πραγματοποιήσουν την αναδιάταξη της Μ. Ανατο-
λής πέρασε μάλλον ανεπιστρεπτί. Οι ΗΠΑ προβλέπεται στο
μέλλον να ασχολούνται όλο και περισσότερο με τα του οίκου
τους και τα προβλήματα αποσύνθεσης της κοινωνίας τους θα
τους απασχολούν πιθανότατα περισσότερο από τις προσπάθει-
ες αποσύνθεσης άλλων χωρών. Όταν οι ΗΠΑ πάψουν να είναι
ένα πλούσιο κράτος-αλήτης και παραμείνουν μόνο κράτος-
αλήτης θα νοιώσουν την οφειλόμενη περιφρόνηση και θα αι-
σθανθούν τις αντιδράσεις. Ίσως να στηθούν και Ειδικά Δικαστή-
ρια με αναδρομική ισχύ των αρμοδιοτήτων τους.

Το κέντρο βάρους ισχύος έχει αρχίσει εμφανώς να μετατοπί-
ζεται στο τρίγωνο Ρωσσίας-Κίνας-Ινδίας. Με πρωτοβουλία της
Ρωσσίας εκτιμάται ότι η Ινδία θα συνεργάζεται πλέον με την Κί-
να στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, του
οποίου πρόκειται σύντομα να γίνει μέλος. Με Ρωσσία-Κίνα-Ινδία

να δρουν συμμαχικά μειώνεται και η αξία του ρόλου του Ιράν
στην περιοχή, χωρίς να αποκλείεται και η δική του συμμετοχή
ως πλήρες κράτος-μέλος στον Οργανισμό Συνεργασίας της
Σαγκάης.

Οι ΗΠΑ προβλέπεται να μη διαθέτουν πλέον τις οικονομικές
προϋποθέσεις για να πρωτοστατήσουν μόνες στις παγκό-
σμιες εξελίξεις για τις δεκαετίες που έρχονται και οι προσπά-

θειες τους να συμμαχήσουν οικονομικά με την θνήσκουσα Ευρ.
Ένωση προκειμένου να επιζήσουν αγκιστρωμένες πάνω της
εκτιμάται ότι δεν θα καρποφορήσουν, εφόσον η ίδια η Ευρ.
Ένωση εκτιμάται ότι μετά τη διάλυση της ευρωζώνης θα ανα-
ζητήσει άλλες μορφές πολυμερούς ενδοευρωπαϊκής συνερ-
γασίας μικρότερης εμβέλειας και σε αριθμό χωρών, αλλά και σε
οικονομικές δυνατότητες.

Στο νέο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό οι ΗΠΑ και η Ευρώπη
προβλέπεται να έχουν διαφορετικούς των σημερινών ρόλους.
Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα υποβαθμισθούν κατακόρυφα, ανάλογα
με την οικονομική τους κατάρρευση, γεγονός που προβλέπεται
να οδηγήσει και σε τήρηση των ανάλογων αποστάσεων από
τους σημερινούς της συμμάχους. Όσον αφορά την Ευρ. Ένω-
ση, είναι ορατός πλέον ο δρόμος που οδηγεί στην σταθερότη-
τα της Ευρώπης των πατρίδων. Τα εθνικά κράτη, μακριά από φι-
λοσοφίες της δόλιας παγκοσμιοποίησης και ομοσπονδιακές
παγίδες είναι η μόνη σοβαρή ελπίδα της Ευρώπης του αύριο,
κυρίως της μεσογειακής Ευρώπης, η οποία στις πρόσφατες δε-
καετίες έπαιξε επιτυχώς τον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου.

Παγκόσμια κατάρρευση και εθνική ανάταση
Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ

Οικονομολόγος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ιουδαίος δραματικός ποιητής ΙΕΖΕΚΙΗΛ είπε κάποτε: «Κάτι

σάπιο υπάρχει, όταν ο λαός υποφέρει για ψωμί, ρούχα και στέ-
γη, ενώ περιβάλλεται από αφθονία αυτών των αγαθών.

Κάτι σάπιο υπάρχει, όταν το ένα τέταρτο των εργατών μας
μένουν άνεργοι. Κάτι σάπιο υπάρχει, όταν αυτοί που καλλιερ-
γούν το μπαμπάκι δεν έχουν ρούχα και στρώμα, όταν αυτοί
που χτίζουν σπίτια δεν έχουν ούτε ένα καλύβι για να μείνουν».

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
α. Δυστυχώς, για τον λαό μας, στη χώρα μας και ειδικότερον

στην πολιτική ζωή, συνέβησαν (και συμβαίνουν) σοβαρά γεγο-
νότα, που επέδρασασν και επιδρούν, αποφασιστικά, στη δια-
μόρφωση και την ποιότητα ζωής του συνόλου σχεδόν των
διαβιώντων πολιτών στη χώρα μας (γηγενών και αλλοδα-
πών). Οι συνθήκες είναι γνωστές.

β. Ζούμε όλοι, επί πολλά χρόνια, στη χώρα μας και από τα
δημοσιεύματα του Τύπου και τα δελτία ειδήσεων των Μ.Μ.Ε.,
πληροφορούμεθα, κατά καιρούς, από τον Γενικό Διευθυντή
της Δημόσιας Διοίκησης και την Γ.Α.Δ.Α. (Γενική Αστυνομική Δι-
εύθυνση Αθηνών), ως και από δηλώσεις μελών της (εκάστο-
τε) Κυβέρνησης (και όχι μόνον) για το μέγεθος της διαφθοράς

σε πολλούς φορείς του Δημοσίου, αλλά και σε ιδιωτικούς το-
μείς (Συνεταιρισμούς κ.ά.).

γ. Στον Δημόσιο τομέα οργιάζει η διαφθορά, η φοροδιαφυ-
γή και η απάτη και η υπεξαίρεση.

Στα ίδια χρονικά διαστήματα, όπου (μόνον) ολίγα σκάνδα-
λα, αποκαλύπτονται και μέρος τούτων δεν φθάνουν στα δικα-
στήρια, πολλοί νέοι (άνδρες και γυναίκες) - συλλαμβάνονται
και οδηγούνται στα διάφορα δικαστήρια της χώρας, για διά-
πραξη ποινικών αδικημάτων. Αρκετοί εξ αυτών είναι «θύματα»
των Οικογενειακών και Κοινωνικών Συνθηκών, όπου μεγαλώ-
νουν και ζούνε, προσπαθώντας να επιβιώσουν. Δικάζονται και
συνήθως καταδικάζονται με διάφορες ποινές και οδηγούνται
στις φυλακές ή στα αναμορφωτήρια (οι ανήλικοι), απ’ όπου,
αν και όταν θα εξέλθουν, θα είναι χειρότεροι από πριν (εχθροί
της Κοινωνίας), αφού θα έχουν «φοιτήσει στα ΑΕΙ του εγκλή-
ματος» (φυλακές, αναμορφωτήρια) και θα έχουν, ως «δασκά-
λους» μεγάλους και έμπειρους εγκληματίες.

3. Αν υπερασπιζόμουν κάποιους απ’ αυτούς τους “αμαρτω-
λούς” νέος (κατηγορουμένους για διάπραξη ποινικών αδικη-
μάτων), θα τους συμβούλευα, κατά την απολογία τους (στην
ανάκριση και την ακροαματική διαδικασία) να κατέληγαν με
την επανάληψη των πιο κάτω γνωστών στίχων από το ποίημα
«Αμαρτωλό» (η ζωή της Ιεροδούλου), της Γαλάτειας Καζαν-
τζάκη:

«Πνιγμένου καραβιού σάπιο σανίδι / όλοι η ζωή μου του χα-
μού / από την κόλασή μου σου φωνάζω / εικόνα σου είμαι κοι-
νωνία και σου μοιάζω».

Τελειώνω με τη ρήση του Βίκτωρος Ουγκώ: «Το κεφάλι του
λαού, να το ζήτημα! Φωτίστε το, μορφώστε το, και τότε δεν
θα βρεθείτε στην ανάγκη να το κόψετε».

Τα συμπεράσματα των αναγνωστών.

Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω

Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

α. «Η αγάπη για το χρήμα 
είναι η ρίζα κάθε κακού»

ΒΙΒΛΟΣ

β. «Η φτώχεια, η κακή ανατροφή και η αμάθεια, 
οδηγούν τους ανθρώπους του λαού στο κακό»

ΞΕΝΟΦΩΝ

γ. «Όταν ο λαός εξεγείρεται και παραδίνεται 
στην οργή του είναι μια φλόγα σφοδρή, 

που μάταια προσπαθεί (η Αρχή) να σβήσει»
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

δ. «Ο πλούτος σκεπάζει πολλές κακές πράξεις»
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ε. «Το ήθος των αρχόντων είναι όμοιο 
με το ήθος των αρχομένων»
ΣΩΚΡΑΤΗΣ (προς ΝΙΚΟΚΛΕΑ)

Οι ΗΠΑ προβλέπεται να μη διαθέ-
τουν πλέον τις οικονομικές προϋπο-
θέσεις για να πρωτοστατήσουν μό-
νες στις παγκόσμιες εξελίξεις για τις

δεκαετίες που έρχονται και οι προσπάθειες
τους να συμμαχήσουν οικονομικά
με την θνήσκουσα Ευρ. Ένωση
“ “



Αναδημοσίευση από εφημερίδα «ΖΩΗ» (24/4/2011)

Ελάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή από τον αντι-
στράτηγο ε.α. κ. Γεώργιον Πολυμερόπουλον. Η επι-
στολή αυτή αποτελεί ύμνο φιλοπατρίας που έγρα-
ψαν, τα τελευταία χρόνια, με τον ηρωισμό και τη θυ-
σία τους τα τιμημένα παιδιά της Πατρίδας μας. Νεαροί
αξιωματικοί, αδούλωτοι στην ψυχή, πρόταξαν τα στή-
θη τους και έγιναν φράγμα στον ολοκληρωτισμό και
την τυραννία. Αλήθεια, συνειδητοποιούμε, τι θα ήταν
η χώρα μας, αν δεν είχε προηγηθή το γεμάτο ηρωισμό
αυτό παρελθόν, παλαιό και πρόσφατο;

Κύριε Διευθυντά. Εις την τελευταία σελίδα (128)
του υπ’ αριθ. 4217/12.8.2010 φύλλου της εφημερί-
δας μας «ΖΩΗ», εδιάβασα με μεγάλη προσοχή το ση-
μείωμά σας με τίτλο: «ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ» το
οποίον μεταξύ των άλλων, αναφέρεται εις τον ηρωι-
κώς πεσόντα τον Ιούλιο 1948 Ανθυπολοχαγόν Κο-
σμάν Δημήτριον, σε επίθεση προς κατάληψιν του
υψώματος «Κλέφτης» στον Γράμμο. Διαβάζοντας το
σημείωμά σας αυτό, αισθάνθηκα μεγίστην υπερηφά-
νειαν και συγκίνησιν και εξηγώ αμέσως τους λόγους:
Εγνώρισα τον αείμνηστον Δημήτριον Κοσμάν εις την
Στρατιωτικήν Σχολήν Ευελπίδων τον Ιανουάριον
1948. Εισήλθα τότε στην Σ.Σ.Ε. (πρωτοετής εύελπις)
και ήταν ο Δημήτριος Κοσμάς ο πρώτος εύελπις της
προηγουμένης τάξεως (Διοικούσης Τάξεως) που συ-
νήντησα μόλις μπήκα στον θάλαμο της 1ης Διμοιρίας
του 3ου Λόχου Ευελπίδων. Το κρεβάτι μου ευρίσκετο
εις απόστασιν 1,5 μέτρου από το κρεβάτι του. Ήταν ο
εκπαιδευτής μου και ο προστάτης μου στις πρώτες
πολύ δύσκολες ημέρες της ζωής μου ως ευέλπιδος
και εκέρδησε αμέσως την εμπιστοσύνη μου, την συμ-
πάθειάν μου, αλλά και τον σεβασμόν μου προς το
πρόσωπό του. Ήταν ωραίος νέος, ψηλός, με αδρά αν-
δρικά χαρακτηριστικά. Ηχούν ακόμη στα αυτιά μου οι
συμβουλές του και οι νουθεσίες του. Μου έλεγε:
«Εύελπι Πολυμερόπουλε, στο Ιερό αυτό Τέμενος που
λέγεται Στρατιωτική Σχολή ευελπίδων, θα διδαχθείς
τόσα που σε κανένα άλλο πανεπιστήμιο δεν διδά-
σκονται. Και το κυριώτερο, θα μάθεις πώς πρέπει να
πεθαίνεις για την Πατρίδα όταν αυτή κινδυνεύει όπως
τώρα».

Ο Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Δημήτριος Κοσμάς,
απεφοίτησε από την Σ.Σ.Ε. τον Απρίλιο 1948 και ετο-

ποθεετήθη σε μονάδα που εμάχετο στην πρώτη
γραμμή των επιχειρήσεων. Επληροφορηθήκαμε το
θλιβερό γεγονός ότι ο ήρωας αυτός έπεσε μαχόμενος
την 27η Ιουλίου 1948 στο Γράμμο και συγκλονιστήκα-
με όλοι οι ευέλπιδες που τον είχαμε γνωρίσει από
κοντά. Μέχρι τότε, ουδείς εγνώριζε ότι ο Ανθυπολο-
χαγός Δημήτριος Κοσμάς ήταν ανηψιός του τότε Αρ-
χηγού Γ.Ε.Σ. Κοσμά.

Με την είδηση του θανάτου του, εκυκλοφόρησε
τότε και η πληροφορία ότι η μητέρα του Δημήτρη πα-
ρεκάλεσε τον κουνιάδο της Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Κοσμά, να
τοποθετήσει το γιο της σε μονάδα που να μην κινδυ-
νεύει άμεσα η ζωή του. Ο Αρχηγός Γ.Ε.Σ. Κοσμάς, θεί-
ος του Ανθ/γού Δημήτρη Κοσμά (αδελφός του πατέ-
ρα του), απάντησε στη μητέρα του: «Η πατρίδα κινδυ-
νεύει πολύ και πρέπει ο Δημήτρης τώρα να τοποθετη-
θεί σε μονάδα πρώτης γραμμής και να πολεμήσει
όπως όλοι οι συμμαθηταί του - μόνιμοι ανθυπολοχα-
γοί».

Κατά την περίοδο εκείνη, σκοτώθηκαν άλλοι 44 μό-
νιμοι ανθυπολοχαγοί - συμμαθητές του Δημήτρη Κο-
σμά (Τάξεως 1948 Σ.Σ.Ε.). Όλοι τους παλικάρια ηλικίας
22 έως 23 ετών. Η τάξη 1949Α, εις την οποίαν ανήκω,
απεφοίτησε από την Σ.Σ.Ε. ένα χρόνο αργότερα (Μάρ-
τιος 1949). Στον πόλεμο εκείνο σκοτώθηκαν και 19
μόνιμοι ανθυπολοχαγοί δικοί μου συμμαθητές.

Προς τιμήν του μονίμου Ανθυπολοχαγού Δημητρί-
ου Κοσμά, στήθηκε μνημείο στην όχθη του ποταμού
Βοϊδομάτη. Στο ίδιο μνημείο είναι γραμμένα και τα
ονόματα άλλων δύο ανθυπολοχαγών συμμαθητών
του στη Σ.Σ.Ε.: Των Λεωνίδα Ζέρβα και Κωνσταντίνου
Μούγια, οι οποίοι έπεσαν στο ίδιο πεδίο της τιμής κατά
την ίδια περίοδο. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, οι
συμμαθητές των ανωτέρω ηρωικών μονίμων ανθυ-
πολοχαγών - απόστρατοι τώρα ανώτατοι αξιωματικοί
τάξεως 1948 - μεταβαίνουν στον τόπο θυσίας των
συμμαθητών των, τελούν μνημόσυνο και καταθέτουν
δάφνινο στεφάνι στο μνημείο των.

Κύριε Διευθυντά, διαβάζοντας το σημείωμά σας,
όπως αναφέρω εις την αρχήν της παρούσης επιστο-
λής μου, αισθάνθηκα την ανάγκη να σας απευθύνω
αυτά τα λίγα λόγια, διότι πιστεύω ότι, έστω και σαν
μνημόσυνο, πρέπει να αναφέρωμεν ορισμένα στοι-
χεία για τα παλικάρια που πολέμησαν, έπεσαν και
έσωσαν την πατρίδα μας από θανάσιμο κίνδυνο που
απειλούσε τότε την πατρίδα μας.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των 45 μονίμων ανθυπολο-
χαγών της τάξεως Σ.Σ.Ε. 1948 και των 19 συμμαθητών
μου ανθυπολοχαγών της τάξεως Σ.Σ.Ε. 1949Α, καθώς
και των χιλιάδων αξιωματικών και οπλιτών που έπε-
σαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τον φοβερό εκείνο πό-
λεμο.

Ευχαριστώ για την φιλοξενίαν.
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Η στήλη της βιβλιοθήκης

Γιά αὐτό τόν μῆνα, καλοκαίρι γάρ, ἡ
στήλη μας δέν ἔχει  βιβλία νά παρουσιάσῃ καί ὅπως
εἶχα ὑποσχεθεῖ, ὅταν ὑπάρχει χῶρος διαθέσιμος, θά
δημοσιεύονται μικρές πληροφορίες γιά θέματα πού
σχετίζονται μέ τήν ζωή, τήν ἐκπαίδευση καί γενικά μέ
τόν ἰδιωτικό βίο τῶν προγόνων μας κατά τήν ἱστορική
ἀρχαιότητα.   Στό πρό-προηγούμενο φύλλο τῆς Ε.Η. εἶχε
δημοσιευθεῖ  τό ἑλληνικό ἀλφάβητο στίς 32 παραλλαγές
του.  Σήμερα συνεχίζουμε μέ ἑνα ἄλλο θέμα:

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ τῶν Ἀρχαῖων 
Ἑλλήνων ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Κατ’ ἀρχάς  ἡ παιδεία στήν Ἀρχαῖα Ἑλλάδα ἦταν οὐσια-

στικά ὑποχρεωτική. Βεβαίως  δέν ὑπεῖρχε νομικό πλαίσιο
πού νά ἐπέβαλε τήν ὑποχρεωτική παιδεία μέχρι τά 12 ἤ
15 χρόνια ὅπως συμβαίνει μέ τήν σημερινή νομοθεσία.
Αὐτό συνέβαινε διότι στήν Ἑλληνική Ἀρχαιότητα καί στίς
δημοκρατικές πόλεις ἡ Πολιτεία δέν ἐπενέβαινε στήν
ἰδιωτική ζωή τῶν πολιτῶν καί ὡς ἐκ τούτου δέν ὑποχρέωνε
κανέναν νά πάῃ στό σχολείο. 

Τά, σχετικά μέ τήν Παιδεία, πράγματα ἦταν διαφορετικά
διαμορφωμένα στόν Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Χῶρο. Ἡ Παιδεία

ἀφοροῦσε στόν κάθε πολίτη καί ἦταν ἰσόβια. Ἐδῶ πρέπει
νά θυμήσουμε ὅτι πολίτες ὑπῆρχαν μόνο στίς Ἑλληνικές
Πόλεις πού μετεῖχαν στούς Πανελληνίους Ἀγῶνες
Ὀλύμπια. Ἰσθμια, Πύθια καί  Νέμεα.  Στίς ἄλλες ἑλληνικές
περιοχές ὑπῆρχαν ὑπήκοοι, ὁπως εἴμαστε σήμερα ἐμεῖς!

Ὅμως, πάρά τήν στόχευση πρός τόν πολίτη, ἡ Παιδεία
στίς δημοτρατικές πόλεις ἦταν κοινό ἀγαθό, ἀνοιχτό
ἀπόκτημα, χωρίς μυστικισμούς καί κρυμμένες γνώσεις,
προσιτή στόν ὁποιοδήποτε  πολίτη ἤ μή πολίτη, ἄνδρα
ἤ γυναῖκα, ἐλεύθερο ἤ δοῦλο. Τά πάντα ἦσαν στό φῶς
καί στόν καθαρό οὐρανό.

Τό ὄλο δημοκρατικό πολίτευμα δροῦσε καταλυτικά
καί ὑποχρέωνε τόν καθ’ ἕνα, εἰδικά τόν πολίτη, νά ξέρῃ
νά διαβάζῃ καί νά γράφῃ .

Γιά νά λειτουργήσῃ   σωστά ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου
ἔπρεπε ὅλοι οἱ πολίτες νά εἶναι ἐνημερωμένοι γιά τά
θέματα πού ἐπρόκειτο νά συζητηθοῦν, γιά νά μποροῦν
νά συμμετάσχουν ἐποικοδομητικά  ἤ ἀκόμα νά καθίσουν
νά σκεφθοῦν, νά ἀγορεύσουν καί νά βοηθήσουν τούς
συμπολίτες τους καί τήν πόλη.  Μιά τέτοια ρητορική
παρέμβαση πληρωνόταν μάλιστα. Καί γιά αὐτό ἡ πόλη
εἶχε θεσπίσει κίνητρα, ἔτσι ὥστε ὁ ὁποιοσδήποτε πολίτης
νά μπορῇ νά θυσιάσῃ τόν χρόνο του γιά ἐκείνη.

Γιά αὐτό πάντα πρίν τήν συνέλευση, τουλάχιστον τήν
κύρια καί τήν τακτική, πού γινόταν κάθε 8 ἤ 9 μέρες,
ὑπῆρχε προδημοσίευση τοῦ προγράμματος  τῆς ἡμε-
ρησίας διατάξεως. Ἡ προενημέρωση αὐτή, γιά τήν Ἀθήνα
ὑπῆρχε σέ 10 ἀντίγραφα, ὅσες καί οἱ φυλές, γιά νά μήν
προκαλεῖται συνωστισμός. Ἔτσι ὁ κάθε πολίτης πήγαινε

νά ἐνημερωθῇ. Τό κύριο μέλημα τῆς Δημοκρατίας ἦταν
νά λειτουργῇ. Καί αὐτό δέν θά μπορούσε νά πραγματο-
ποιηθῇ μέ πολίτες πού δέν γνώριζαν ἀνάγνωση καί
γραφή.

Δέν ὑπῆρχαν ἀγράματοι πολίτες στήν Ἀρχαῖα Ἑλλάδα. 
Καί μιά ἐλάχιστη ἀπόδειξη γιά τήν σημασία πού ἔδιναν

στήν παιδεία:  Ὅταν, μετά τίς Θερμοπύλες, ὁ Ξέρξης
κατέβαινε μέ τίς στρατιές του, οἱ ἀνδρες τῶν Ἀθηνῶν
μπήκαν στίς τριήρεις γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἀσιατική
λαίλαπα στήν θάλασσα  τοῦ Ἀρτεμισίου καί τῆς Σαλαμίνας.
Οἱ ἄμαχοι σκορπίστηκαν στήν ἀδούλωτη ὑπόλοιπη νότια
Ἑλλάδα.  Ἕνα σημαντικό μέρος γυναικοπαίδων κατέφυγε
στον τόπο καταγωγῆς τοῦ Θησέα, τήν Τροιζήνα.  Ἐκεῖ οἱ
κάτοικοι ἄνοιξαν τούς κῆπους τους στά Ἀθηναιόπουλα
γιά νά βρίσκουν ὁπῶρες καί ὁ Δῆμος  Τροιζηνίων ἔκοψε
κονδύλι νά πληρώνονται δάσκαλοι, ἔτσι ὥστε τά Ἀθη-
νιωτάκια νά μήν χάσουν τό σχολεῖο τους. Παρά τό γενικό
καί ἀνείπωτο χαλασμό οἱ γιοί τῆς Παλλάδας θά ἦταν
ἀδιανόητο νά χάσουν τά μαθήματά τους. 

Τήν ὑποχρέωση γιά παιδεία τήν θεμελίωσε ἡ Κοινή
Γνώμη, ὁ Λαός  καί ὁ Δῆμος πού εἶχε ἐπινοήσει καί κα-
θιερώσει παροιμία ὑποτιμητική γιά ὅποιον δέν γνώριζε
νά κολυμπάῃ καί δέν ἤξερε γράμματα. «Οὖ νεῖν οὐδέ
γράμματα». Καί ἡ μετάφραση: «[Δέν ξέρει] οὐτε νά κο-
λυμπάει οὔτε γράμματα».  Ὁ ἄκρατος εὐτελισμός, ἡ
ἀπερίγραπτη ταπείνωση.

Ἔτσι, χωρίς νά ὑπάρχῃ ὑποχρεωτικό νομοθετικό πλαίσιο,
ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς δημοκρατίας  δέν ἐπέτρεπε
νά ὑπάρχουν ἀγράμματοι πολίτες στήν Ἀρχαῖα Ἑλλάδα.

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

‘Ηρωες Ανθυπολοχαγοί
Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Την Κυριακή 20 Ιου-
λίου, στον Μητρο-

πολιτικό Ναό Θεσσα-
λονίκης, το Παράρτημα
της ΕΑΑΣ Θεσσαλονίκης
τέλεσε Μνημόσυνο
υπέρ  αναπαύσεως των
Ελλαδιτών και Ελληνο-
κυπρίων Αξιωματικών
και Οπλιτών που έπε-
σαν  κατά την εισβολή
των τουρκικών στρα-
τευμάτων στη Κύπρο
τον Ιούλιο- Αύγουστο
1974 καθώς και δέηση
προς τον Ύψιστο Θεό
για την επάνοδο των αγνοουμένων και εκτοπισμένων. 

Στο Μνημόσυνο - το οποίο, χρονολογικά , συνέπεσε  με τη συμπλήρωση 40
ετών από την εισβολή-  παρέστησαν αντιπροσωπεία Αξιωματικών του Γ’ΣΣ, τα
μέλη του ΤΣ και πολλά μέλη του Παραρτήματος (ορισμένα, μάλιστα, εκ των
οποίων είχαν συμμετάσχει στον πόλεμο το 1974),  μέλη και των άλλων δύο
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και εκπρόσωπος του Προξένου της
Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύντομη ομιλία απηύθυνε ο Αντιστράτηγος εα Αγρόδημος Ηλίας, ο οποίος
εξήρε τον ηρωισμό και την υπέρ Πατρίδος θυσία των πεσόντων και τόνισε ότι,
όπως πάντοτε, έτσι και  στον πόλεμο αυτόν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έπραξαν
στο ακέραιο το καθήκον τους επί του πεδίου της τιμής και σε καμία περίπτωση
δεν παρέδωσαν  τα Όπλα τα Ιερά.

Μετά το Μνη-
μόσυνο ακολού-
θησε η πατροπα-
ράδοτη παράθε-
ση καφέ και αρ-
τυμάτων στην Λέ-
σχη Αξιωματικών
Φρουράς Θεσσα-
λονίκης

Τονίζεται το με-
γάλο ενδιαφέρον
που επέδειξε η
κοινωνία της Θεσ-
σαλονίκης όταν
πληροφορήθηκε
την τέλεση του
Μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ .
Πολλοί δε επιφα-

νείς πολίτες εξέφρασαν την άποψη ότι η επίσημη Πολιτεία, εκδηλώσεις τιμής
όπως αυτή (και παρόμοιες) θα έπρεπε να τις είχε καθιερώσει από πολύ
νωρίτερα. Και επιδοκίμασαν την πρωτοβουλία ημών των Αποστράτων που
έστω και μετά από 40 χρόνια μνημονεύσαμε και αποδώσαμε τις δέουσες
τιμές προς τους νεκρούς μαχητές  συναδέλφους μας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αντιστράτηγος ΠΖ εα κ. Ηλίας Αγρόδημος
εκφωνεί  την ομιλία του 

Ο Πατήρ Μεθόδιος χοροστατεί στη 
Επιμνημόσυνη δέηση
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ΟΣύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου ενημερώνει τους ιδιο-
κτήτες που έχουν έχουν λάβει την ειδοποίηση πληρωμής του Ενιαίου Φόρου

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τη φορολόγηση των οικοπέδων στην Κάρυστο.
Οπως διαπιστώθηκε από τον σύλλογο αλλά και όπως προέκυψε από αλλεπάλ-
ληλα τηλεφωνήματα ιδιοκτητών η φορολογητέα αξία των οικοπέδων δεν συμ-
βιβάζεται με την τιμή των 15,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο που καθορίζεται με το
ΦΕΚ 1499/Β/2013 και έχει γνωστοποιηθεί με παλαιότερη ανακοίνωση.

Η φορολογητέα αξία που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά με βάση την οποία
υπολογίζεται ο φόρος είναι υπερβολική και δεν έχει σχέση με την τιμή των 15,00€.
Για να γίνει αντιληπτό εξηγείται με ένα παράδειγμα για οικόπεδο πχ 700τμ. Η φο-
ρολογητέα αξία του με τα 15,00€ είναι 10500,00€ με φόρο περίπου 4,20€€ ενώ
στο εκκαθαριστικό αναγράφεται περίπου 60000,00€, που σημαίνει ότι η τιμή ανά
τμ είναι 85,00€ και ο φόρος περίπου 105,00€.

Ο σύλλογος για τέσσερεις ημέρες προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την αρ-
μόδια υπηρεσία και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Τις πρωϊνές και μεσημεριανές
ώρες το μήνυμα απάντησης ήταν «όλες οι γραμμές είναι κατειλημμένες» και τις
απογευματινές «είστε σε γραμμή προτεραιότητας θα σας συνδέσουμε αμέσως»
χωρίς τελικά καμία επαφή. Μετά από αυτά ο σύλλογος απέστειλε κατεπείγουσα
επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία και ζήτησε άμεση απάντηση αφενός για να ενη-
μερωθεί και να ενημερώσει στη συνέχεια, όπως και τις δύο προηγούμενες φορές,
γιατί η φορολογητέα αξία είναι τόσο υψηλή και αφετέρου αν έχει αλλάξει κάτι
στη φορολογία να μας κοινοποιήσει τον νέο νόμο αν υπάρχει και πως υπολογί-
σθηκε ο νέος φόρος ΕΝΦΙΑ.

Εφόσον λάβει απάντηση ο σύλλογος θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση τους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ 

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμ. Πρωτ. 32 /2014 Αθήνα,  21  Αυγ. 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 43
Η ΠΟΣ ενημερώνει τα Μέλη της και τους συναδέλφους, ότι με

την υπ’ αριθμ. πρωτ.  30/13 Αυγ. 2014 επιστολή της προς το
Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ζήτησε διευκρινήσεις για τη νέα μείωση
του μερίσματος του ΜΤΣ. Συγκεκριμένα η επιστολή μεταξύ άλλων
ανέφερε:

«… Στην παράγραφο 1β, αναφέρεται ότι προκειμένου να συμψηφιστούν οι διαφορές
του οκταμήνου 2014 για την υλοποίηση της εν λόγω μείωσης, η καταβολή του

μερίσματος Γ’ Τετραμήνου 2014 (μηνών Σεπ – Δεκ) θα γίνει με τιμή μεριδίου 4,1122 €,
ήτοι μειωμένης, έναντι της ισχύουσας μέχρι και το μήνα Αυγ του 2014 (5,1999€),
κατά 20,91%, με την παρακράτηση των διαφορών, επιμερισμένων ανά μήνα (δύο
μηνών αναδρομικά σε κάθε μήνα). 

Από τη μελέτη της σχετικής απόφασης θεωρούμε ότι η μείωση του μεριδίου για το
3ο τετράμηνο, προκειμένου να συμψηφιστούν οι διαφορές του οκταμήνου 2014, θα
έπρεπε να είναι 12,31 % κατά μήνα, από Σεπ-Δεκ. 2014….»

Μετά την παρέμβαση αυτή το ΜΤΣ εξέδωσε την 21/8/2014 ανακοίνωση, με την
οποία αναγνωρίζει το σχετικό ποσοστιαίο λάθος.  Πιο συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ
άλλων:

«……2. Με το μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα παρακρατηθούν αναδρομικά και
οι διαφορές των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 με αντίστοιχη μείωση για
κάθε μήνα 4,10%. Η συνολική μείωση του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Σεπτεμ-
βρίου 2014 με την αντίστοιχη του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Αυγούστου 2014
θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 12,30%.»

Κατόπιν αυτών η μείωση ανά μήνα για το 3ο τετράμηνο θα είναι 12,30%, όπως είχε
εκτιμήσει στην επιστολή της προς το ΜΤΣ η Ομοσπονδία μας και όχι 20,91%, όπως είχε
αποφασισθεί αρχικά.

Η ΠΟΣ για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται στους υπολογισμούς της, αποτρέποντας
λάθη που έχουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στους συναδέλφους.

Επιστολή της ΠΟΣ προς ΜΤΣ
Ανακοίνωση του ΜΤΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος Παπαδόπουλος Βασίλειος
Ταξχος  εα Ταξχος εα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/3β

Διάφορα Εκπαίδευσης 
(Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ)

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρα-
κτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», υπάρχει η δυνατότητα Υπηρεσίες του ΣΞ να
δεχθούν φοιτητές για υλοποίηση της πρακτικής τους με ταυτόχρονο κέρδος για το
ΣΞ επιπλέον εργατικού δυναμικού χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

2. Κατόπιν των παραπάνω, οποιαδήποτε Δνση - Υπηρεσία επιθυμεί (κατόπιν έγκρι-
σης της Δνσης Ο - Σ του ΓΕΣ) να δεχθεί προπτυχιακούς φοιτητές για υλοποίηση της
πρακτικής τους άσκησης, μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», και δεν υπάρχει περιορι-
σμός χειρισμού θεμάτων ασφαλείας, έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στην ιστοσε-
λίδα http://atlas.grnet.gr και να πραγματοποιήσει δήλωση ως Φορέας Υποδοχής,
καθώς επίσης και το πλήθος των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.

3. Οι ΕΦ/ΓΕΣ να κοινοποιήσουν το υπόψη έγγραφο σε υπηρεσίες (Εργοστάσια, Νο-
σοκομεία κ.ά.) τα οποία εξυπηρετούν.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτών στο
ΓΕΣ/ΔΕΚΠ έστω και αρνητικά.

Αντγος Νικόλαος Δεβετζής
Α’Υ/ΓΕΣ

68 χρόνια από τη συγκρότηση
του Όπλου των Διαβιβάσεων

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων του ΓΕΣ, προσκαλεί όλα τα εν αποστρατεία
στελέχη των Διαβιβάσεων, να παραστούν στο Μνημόσυνο για τους Πεσόντες Αξκούς
Διαβιβάσεων, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 κατά την ετήσια
εορταστική εκδήλωση για τον επετειακό εορτασμό των 68 ετών από την συγκρότηση
του Όπλου των Διαβιβάσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Διαβιβάσεων,
Στρατόπεδο «Καραϊσκάκη Α.», Χαϊδάρι Αττικής.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 10.00 με την τέλεση θείας λειτουργίας και δοξολογίας
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου του Στρδου. Η είσοδος στο Στρδο θα γίνεται με ατομικές προ-
σκλήσεις ή με την επίδειξη της ταυτότητας της ΕΑΑΣ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Υπτγος Ιωάννης Χατζηδήμας
Διευθυντής Διαβιβάσεων ΓΕΣ

Ευχαριστήριο
Ο Υποστράτηγος ε.α. Παπαλιάς Σταύρος και η σύζυγός του Θεοδώρα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ

την Διοίκηση και το προσωπικό του 417 ΝΙΜΤΣ, για την άψογη και υποδειγματική λει-
τουργία του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα τον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ και ΑΝΘΡΩΠΟ Δντή Ορθοπε-
δικής, Χειρουργό κ. Σκουράκη Ιωάννη με τους εξαίρετους βοηθούς του, για την από-
λυτη επιτυχία σοβαροτάτης εγχειρήσεως (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ εις αντι-
κατάσταση πλήρως κατεστραμμένου), την οποία έκανε στην σύζυγό μου Θεοδώρα
την 4-8-2014.

Παπαλιάς Σταύρος
Υποστράτηγος (ΠΖ) ε.α.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Δντή της Α’ Χειρουργικής Κλινι-

κής του 401 ΓΣΝΑ, τους βοηθούς του και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για την νο-
σηλεία που μου παρείχαν (Ιούνιος 2014).

Ιδιαιτέρως όμως τον Αρχίατρο κ. Μικρό Γεώργιο που με χειρούργησε επιτυχώς κα-
θώς και τον Υπτγο (ΥΙ) Ταμπακόπουλο Δημήτριο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του.

Με τιμή
Τσιρογιαννίδης Ιωάννης

Ανχης (ΠΒ) ε.α.
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Η Μετάθεση 
του Στρατιωτικού

Ήρθε η ώρα η γνωστή μετάθεση να πάρεις
τα λιγοστά σου έπιπλα τυλίγεις κι αμπαλάρεις

μες στα σκουπίδια έψαξες χαρτόκουτα να φέρεις
κανείς σ'αυτή τη γειτονιά δεν ξέρει τι υποφέρεις

Κλαίει και πάλι το παιδί, χωρίς παρέα μένει
θλιμμένη η γυναίκα σου καρτερικά υπομένει 

Διαλύθηκαν τα έπιπλα, οι πορσελάνες σπάσαν
όσα προικιά κι αν σου'φερε τη λάμψη τους εχάσαν

Επάνω εκεί στο φορτηγό, δεμένα, στοιβαγμένα
της Νιότης σου τα όνειρα στενάζουνε θλιμμένα

Το ξίφος του πολεμιστή στη λαμαρίνα γέρνει
λυγμούς κλαγγίζει διαρκώς και δάκρυα σου φέρνει

Πατρίδα και Οικογένεια, το βιος και τη ζωή σου
στο φορτηγό τα χώρεσες για τη μετάθεση σου

Στρατιώτη πίσω μην κοιτάς τον όρκο μη προδώσεις
Ότι κι αν έχεις κι αγαπάς για το Στρατό θα δώσεις!

(Θεόδωρος Λιόλιος)

ΟΣύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύ-
στου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που έχουν στείλει

επιστολή ότι επιθυμούν να πουλήσουν οικόπεδα για
την πορεία εξέλιξης της πώλησης των οικοπέδων. Τα
ατομικά στοιχεία και τα στοιχεία των οικοπέδων των
ενδιαφερομένων σύμφωνα με την θέληση τους όπως
προέκυψε από τις υπεύθυνες δηλώσεις που έλαβε ο
σύλλογος έχουν δοθεί στους εκπροσώπους των επεν-
δυτών. Οι οικοπεδούχοι που επιθυμούν να πουλήσουν
θα επικοινωνούν απευθείας με τους εκπροσώπους
όταν προχωρήσει συγκεκριμένα η διαδικασία πώλησης
και όχι από τώρα. 

Οι διαδικασίες πώλησης των οικοπέδων στους εν-
διαφερόμενους επενδυτές βρίσκονται σε θετική εξέλιξη
για τους οικοπεδούχους. Μέχρι τέλος Αυγούστου ανα-
μένεται επίσκεψη αγοραστών και παράλληλα αναμένεται
και η εκδίκαση της προσφυγής του συλλόγου και
άλλων φορέων (ΟΣΜΑΕΣ, Δήμος Καρύστου, Σύλλογος
ΙΚΑΡΟΣ κλπ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον

Νοέμβριο για τη μη κατασκευή του ναυπηγείου στην
Κάρυστο. Μόλις έχουμε νέες πληροφορίες θα σας
ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση.  

Η τελική πλήρης ενημέρωση θα γίνει όταν ολοκλη-
ρωθεί η προετοιμασία της διαδικασίας από τους εκ-
προσώπους των επενδυτών είτε σε συγκέντρωση
στην οποία θα είναι παρόντες όσοι έχουν δηλώσει να
πουλήσουν είτε με άλλο τρόπο, πχ ταχυδρομικά. 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύλλογος δεν παίζει τον ρόλο
μεσίτη αλλά εργάζεται αφιλοκερδώς για το συμφέρον
των συναδέλφων οικοπεδούχων και τα λοιπά μέλη
του καθώς και για την ανάπτυξη και την προστασία
της περιοχής.

Παρακαλούμε να μη υπάρχει απαίτηση για άμεση
υλοποίηση του προγράμματος της αγοράς δεδομένου
ότι για να ξεκινήσει πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες
και ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο     

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δελτία Τύπου

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Η ΤΕΛΕΤΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 2014 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΡΩΑ) 
Την Πέμπτη 17 Ιου-

λίου 2014 και ώρα
10:00 στην έδρα της
Σχολής, ο Διοικητής της
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστρά-
τηγος κ. Βασίλειος Τελ-
λίδης, απένειμε ανα-
μνηστικά μετάλλια και
διπλώματα στους Δευ-
τεροετείς Σπουδαστές-
στριες, κατά τη διάρκεια
της Τελετής Υιοθεσίας
Τάξεως 2014 (Ονομασία Εθνικού Ήρωα).

Η Τελετή Υιοθεσίας καθιερώθηκε με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προκειμένου
να εξασφαλισθεί η διατήρηση της στρατιωτικής παράδοσης και η αναβίωση της ιστορικής
κληρονομιάς του Ελληνικού Στρατού. Κάθε Τάξη Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών ονομάζεται με το όνομα ενός Ήρωα, ο οποίος διακρίθηκε για εξαιρετικά
ηρωικές πράξεις κατά τους αγώνες του Έθνους. 

Με αυτόν τον τρόπο οι Σπουδαστές μελετούν σε βάθος τη ζωή του Ήρωα, ο οποίος καθιε-
ρώνεται στην Τάξη τους και τον θεωρούν σαν μέλος της.

Στο 2ο Ακαδημαϊκό Έτος προκηρύσσεται διαγωνισμός μελέτης (μονογραφία) μεταξύ των
Σπουδαστών της Τάξης, με θέμα τον Ήρωα που θα φέρει το όνομά του η Τάξη. Στους πρω-
τεύσαντες επιδίδεται αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα του ΓΕΣ.

Ο Εθνικός Ήρωας του οποίου το όνομα δόθηκε στην Τάξη 2014 είναι ο Επιλοχίας (ΜΧ) Χα-
ρίτωνας Καλαϊτζίδης.

Ο Χαρίτωνας Καλαϊτζίδης γεννήθηκε
στις Καστανιές Έβρου το 1919. Κατε-
τάγη το 1939 στο 5ο Τάγμα Μηχανικού.
Προήχθη τον Ιούνιο του 1940 στο
βαθμό του Δεκανέα και το Σεπτέμβριο
1940 στο βαθμό του Λοχία.

Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό
πόλεμο 1940-41 με το βαθμό του
Λοχία Μηχανικού και την ειδικότητα
του τηλεγραφητή.

Με την κατάρρευση του μετώπου
και την είσοδο των Γερμανών στην
Ελλάδα μετέβη στη Μέση Ανατολή
και κατετάγη στην 2α Ελληνική Τα-
ξιαρχία. Την 6η Αυγούστου 1943 εν-

τάχθηκε στη δύναμη του Ιερού Λόχου και τον Ιανουάριο 1944 προήχθη στο βαθμό του Επιλο-
χία.

Ο Επιλοχίας (ΜΧ) Χαρίτωνας Καλαϊτζίδης εκπαιδεύτηκε ως αλεξιπτωτιστής και συμμετείχε
με τον Ιερό Λόχο στις επιχειρήσεις κατάληψης της νήσου Σάμου τον Οκτώβριο 1943,
κατάληψης της νήσου Τήλου τον Μάρτιο 1944 και σε επιχειρήσεις αναγνωρίσεων σε νησιά
του Αιγαίου κατά το διάστημα από τον Αύγουστο 1943 μέχρι τον Αύγουστο 1945.

Την 14η Σεπτεμβρίου 1945 μετατέθηκε στο 135 Τάγμα Εθνοφυλακής προερχόμενος από
τον Ιερό Λόχο. Απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού την 6η Δεκεμβρίου 1945, ως Επιλοχίας
αλεξιπτωτιστής με εξαίρετη διαγωγή.

Τιμήθηκε με πάρα πολλά μετάλλια και παράσημα καθώς και με το Αργυρούν Αριστείο
Ανδρείας, για την ηρωική μέχρι αυτοθυσίας, απόδοσή του επί του πεδίου της μάχης και στην
εν γένει ενάσκηση των καθηκόντων του.

Απεβίωσε την 18 Σεπτεμβρίου 2010 στην Ξάνθη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΟΧΙΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 2014

Παρουσία του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμ-
πρόπουλου του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου
και του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού Αντιστράτηγου
κ. Χρίστου Μανωλά, πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα 18 Ιουλίου 2014
η Τελετή Ορκωμοσίας των Μονί-
μων Λοχιών Τάξεως 2014 «Επι-
λοχία (ΜΧ) Χαρίτωνα Καλαϊτζίδη»,
στην έδρα της Σχολής στα Τρίκα-
λα.

Η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγε-
σία απένειμε τα πτυχία στους 256
νέους Μόνιμους Υπαξιωματικούς
εκ των οποίων 230 από την Ελ-
λάδα (152 άντρες και 78 γυναίκες)
και 26 από την Κύπρο.

Στην τελετή παρέστησαν οι
Θρησκευτικές, Πολιτικές, και Στρα-
τιωτικές αρχές της Περιφέρειας
Θεσσαλίας καθώς και οι συγγενείς
των Ορκισθέντων Μονίμων Λο-
χιών.
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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 (Οστεοπόρωση)
• 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

***
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μαθηματικός
με πολυετή φροντιστηριακή πείρα

(υιός  Κρίτων Μανώλη ταξίαρχου ε.α.)
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

ιδιαίτερα ή σε group 2-3 μαθητών
σε Χολαργό – Παπάγου και κοντινές περιοχές

Τιμές χαμηλές σε παιδιά και εγγόνια Στρατιωτικών.
Τηλ. 6976643489 - 2106536208

***
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κόρη Υπτγου

Γ. Γεναδίου 6 - 10678
Τηλ. 210-3840380 - Τηλ.-Fax: 210-3806689

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΟΣΜΑΕΣ

Αμφιθεατρικό εμβαδόν 1110 τμ Οικόδ. τετρ. 13 αριθ. οικ. 19
Τιμή Συζητήσιμη. Πληροφορίες: Τηλ. 2351039576

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Εκτάσεως 1046 τ.μ. οικοδ. τετρ. 68, αρ. οικ. 10, επί της παραλιακής
οδού προς ΘΕΟΛΟΓΟΝ, εις την περιοχή κτίσματος ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ.

Πληροφορίες εις το τηλέφωνο: 210-6725166
***

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι

κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο τέλος της δεξιάς στή-

λης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την πρώτη που ευρίσκε-

ται επάνω επάνω στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει

ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
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1.  Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
προς την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθε-
ωρίου, Φορείς, Επιμελητήρια, Συλλόγους-
Ενώσεις  αλλά και τους 145 απλούς Πολίτες
και επαγγελματίες της Ξάνθης, όπως και το
νέο Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχό-
πουλο, για τη γενναία προσωπική του εισφορά,
που όλοι μαζί αγκάλιασαν  την ιδέα  για την
τοποθέτηση της μεγάλης Ελληνικής Σημαίας(
7Χ10μ) σε Πυλώνα 18μ, στο υψηλότερο σημείο
της Ξάνθης (Υψ. ‘’ΑΥΓΟ’’), για να είναι ΟΡΑΤΗ
από κάθε σημείο, αλλά  και ταυτόχρονα να
γεμίζει με Εθνική Υπερηφάνεια, ΟΛΟΥΣ τους
κατοίκους, όπως και τους διερχόμενους από
την ΞΑΝΘΗ.

2. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Εταιρεία
SCRAP, ‘’Αφοί Κων/ου ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ‘’ που προ-

σέφερε ΔΩΡΕΑΝ τον 18-μετρο Πυλώνα βάρους
900 Kg, την Τεχνική Εταιρεία ''Αριστείδης ΣΙ-
ΓΛΙΔΗΣ'', που εκπόνησε δωρεάν τη στατική
μελέτη της θεμελίωσης, όπως και το Μηχα-
νουργείο ‘’Ι.ΤΥΡΠΑΝΗΣ & Υιοί’’, που υλοποίησε
τις τελικές και αναγκαίες προσαρμογές στον
πυλώνα για  την θεμελίωση, όπως και την
ανάρτηση του ιστού καθώς και του μηχανισμού
έπαρσης της Σημαίας.

3.  Χαρακτηριστικά έντονη ήταν η θετική
προσέγγιση και επιθυμία όλων των Κατοίκων
για το θέμα , που το αναγκαίο ποσό των
2.500 ΕΥΡΩ, συμπληρώθηκε  σε 3 εργάσιμες
ημέρες και ήδη η Σημαία και  ο Ιστός της είναι
στην Ξάνθη. 

4. Τέθηκε επίσης πρόταση για τον  νυχτερινό
''φωτισμό'' της Σημαίας και αποφασίστηκε η
υλοποίηση της, με την τοποθέτηση  Φωτο-
βολταϊκού συστήματος φωτισμού. 

5. Οι προσφορές και η  συγκέντρωση χρη-
μάτων για την εξόφληση του φωτοβολταϊκού
που παραγγέλθηκε, θα συνεχιστεί μέχρι 5
Αυγ. 2014. (στα Γραφεία μας ή κατάθεση σε
λογαριασμό ΕΤΕ: 786-70215694).

6. Επιθυμητός Χρόνος Ολοκλήρωσης : Η 29
Αυγ.2014( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), για να γίνει με κάθε
επισημότητα η έπαρση της Σημαίας, τις απο-
γευματινές ώρες ανήμερα  της Εορτής του
Προστάτη Αγίου  και Πολιούχου της Ξάνθης,
Αγ Ιωάννου του Προδρόμου,  ταυτόχρονα με

την Υποστολή της Σημαίας της Κεντρικής  Πλα-
τείας ( Ωρολογίου), από το Τιμητικό Στρ. Άγημα
και η Ξανθιώτικη Κοινωνία, θα έχει δυνατότητα
να την παρακολουθήσει . 

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

Πρόεδρος ΤΣ ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
( κιν: 6937100910)

Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάν-
θης, συμμετείχε και φέτος συ-
νολικά με 53 άτομα, στις ετήσιες
επετειακές εκδηλώσεις προς
απότιση φόρου τιμής στους
ηρωϊκώς πεσόντες Αξιωματικούς
και Οπλίτες των Ε.Δ. και Σωμάτων
Ασφαλείας του Εθνικού Στρατού
και λοιπού πληθυσμού της Χώ-
ρας μας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά
μαχόμενοι κατά τις επιχειρήσεις
1946 – 1949, εκτελώντας πιστά το καθήκον,
που τους ανέθεσαν οι τότε νόμιμες Κυβερνή-
σεις, για την προάσπιση της ακεραιότητας
της Πατρίδας.

Ο φετινός επίσημος εορτασμός πραγματο-
ποιήθηκε στη Βούρμπιανη Κονίτσης στους
πρόποδες του ΓΡΑΜΜΟΥ με την παρουσία επι-
ζώντων μαχητών, αλλά και συγγενών τους,
του Προέδρου και μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. του
Προέδρου της ΕΑΑΑ, όπως και αντιπροσωπείες
από 14 Παραρτήματα της ΕΑΑΣ, αλλά και πλή-
θος κόσμου απ' όλη τη Χώρα.

Το πρόγραμμα  περιέλαβε  Εκκλησιασμό
και Τρισάγιο, όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως- Πωγω-
νιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, που συνέχισε
με εμπνευσμένη ομιλία Εθνικού Περιεχομένου,
ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν: Χαιρετισμοί
– Ομιλίες και κατάθεση στεφάνων.

Η συμμετοχή μας συνδυάστηκε, υπό τύπον
εκδρομής, με περιήγηση στα αξιοθέατα στα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΜΕΤΣΟΒΟ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ, καθώς και προ-
σκήνυμα στην Παναγία ΣΟΥΜΕΛΑ.

Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση στο Γράμμο

για τους πεσόντες 1946-1949 (31 Αυγ 2014)

ΞΑΝΘΗ

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

(1). Την 16-07-2014  Ο Πρόεδρος Αντγος
(ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος και ο Αντι-
πρόεδρος    Τχης (ΠΖ) ε. α. Μουτζούρης Δημή-
τριος του Τοπικού Συμβουλίου,  παραβρέθη-
καν στην τελετή παράδοσης – παραλαβής Δι-

οικήσεως της 22 ΔΤΕ «ΚΙΛΚΙΣ»  που πραγματο-
ποιήθηκε στο Στρδο «Λγου (ΠΖ) Μαρινέλλη Ι.».

(2). Την 24-07-2014  Ο Πρόεδρος Αντγος
(ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος , ο Ταμίας
– Διαχειριστής Αστυν. Α’(ΕΛ.ΑΣ) ε. α. Πασσα-
δέλλης Αντώνιος και ο Γραμματέας Υπαστυν.
Β’ (ΕΛ. ΑΣ) ε. α. του Τοπικού Συμβουλίου, στο
χώρο των γραφείων του Παραρτήματος  ΕΑΑΣ
Λέσβου, προέβησαν στη βράβευση του αρι-
στούχου μαθητή Καριοφύλλη Αλέξανδρου,
γιός μέλους του Παραρτήματός μας Υπασ. Β’
(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Καριοφύλλη Ευστρατίου, καθ’
όσον αυτός αρίστευσε κατά το σχολικό έτος
2012 – 2013.

ΠΕΛΛΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζεται ότι το παράρτημα Ν. Πέλλας θα

επισκεφθεί το Άγιο Όρος για προσκύνηση-
ενημέρωση, από 30 Οκτ. μέχρι και 2 Νοεμ-
βρίου 2014 (3 νύκτες), στις Ιερές Μονές Ιβή-

ρων, Μεγίστης Λαύρας κ.λπ.
Δηλώσεις συμμετοχής έγκαιρα στα τηλ.

23810-21141, 6937-478758, 6977-655067
και 6988-204838 (Πρόεδρος).

Ο Πρόεδρος  Υπτγος ε.α. Κ. Στούμπος

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 4 Ιουλ. 2014, ο Αντιπρόεδρος
Υπ/νόμος (τ.Χ) ε.α. Κασβίκης Δημήτριος, πα-
ρέστη εις την τελετή Αναστολής του Α/ΑΠ
(Αεροπορικού Αποσπάσματος) Αγρινίου,
παρόντος και του Ταξχου (Ι) Αλεξίου Κ. ως
εκπροσώπου του Α/Τακτικής Αεροπορίας.
Επίσης, τίμησαν με την παρουσία τους ο
Ανθ/νόμος (τ.Χ) Αλεξίου Απ. Μέλος της
ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας και ο Έφ. Τχης (ΠΒ) Πα-
πανικολάου Γ., Εκπαιδευτικός, εκλεκτός συ-
νάδελφος και φίλος του Παραρτήματός
μας.

2. Την 11 Ιουλ. 2014, ο Επίτιμος Αρχηγός
ΓΕΣ Αντγος ε.α. κ. Γκίνης Κων/νος, ευρισκό-

μενος εις την πόλη του Αγρινίου, μας ετίμη-
σε επισκεφθείς την έδρα του Παραρτήμα-
τός μας της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας. Τον κ. Αρχη-
γό υπεδέχθη, απόντος του Προέδρου ο
οποίος ευρίσκετο εις την Χίο, ο Αντιπρό-
εδρος Υπ/νόμος (τ.Χ) ε.α. Κασβίκης Δημ. με
Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας θαμώνες της
Λέσχης. Ο κ. Αρχηγός συνομίλησε σε εγκάρ-
διο κλίμα με τους παρευρισκομένους και
πριν την αναχώρησή του, ο Αντιπρόεδρος
της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας τον ευχαρίστησε
μαζί με τα Μέλη, για την τόσο τιμητική του
επίσκεψη.

Πραγματοποιήθηκε απο 22 Ιουλ μέχρι 25
Ιουλ 2014 στη ΛΑΦ Καβάλας Έκθεση Φω-
τογραφίας με θέμα ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ.Οι Φω-
τογραφίες παραχωρήθηκαν απο την Κυ-
πριακή Πρεσβεία με πρωτοβουλία του βου-
λευτή Καβάλας κ.Πασχαλίδη Ιωάννη.

Στα εγκαίνια που έγιναν την 22 19:30
Ιουλ 2014 παραβρέθηκαν: Εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Γρανάς
Αρχέλαος ο Δήμαρχος Καβάλας κ.Σιμιτσής
Κωστής,ο Υπδκτης της ΧΧ ΤΘΜ Ταξχος κ.Ιλα-

ρίδης Άγγελος,ο νεοεκλεγής 
Αντιπεριφερειάρχης κ.Μαρκόπουλος

Θεόδωρος,ο Δκτης του Α/Α Χρυσούπολης
Σμχος (Ι) Πατσαβούδης Παναγιώτης,το ΔΣ
του Παρ-ματος,πλήθος μελών και κό-
σμου.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Παρ-
ματος Ταξχος εα Τζατζάρης Θεόδωρος
αφού αναφέρθηκε στο θάνατο του Κα-

βαλιώτη Έφεδρου Ανθλγου Τσαμσιράνη Δη-
μήτριου που έπεσε στο αεροδρόμιο Λευ-
κωσίας κατά την ρίψη του μεταγωγικού Α/Φ
της Ελληνικής Αεροπορίας και στην θλιβερή
επέτειο της Τουρκικής εισβολής και της κα-
τοχής του 40% του εδάφους της μαρτυρικής
Μεγαλονήσου,παρουσίασε στοιχεία του φω-
τογραφικού υλικού απο την Εθνική Φρου-
ρά.

Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.    
Νίκος Καφετζόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ - Τοποθέτηση  Μεγάλης Σημαίας σε Ιστό 18μ


