
Τ
ο 1945 περιέγραψε στα

απομνημονεύματά του

ο Ιταλός Πρέσβης στην

Αθήνα το 1940 Εμμανουέλε

Γκράτσι τη σκηνή της επίσκεψης του στον Έλ-

ληνα πρωθυπουργό, την 3η πρωινή ώρα της

28/10/1940 ως εξής

«Έχω εντολή κ. πρωθυπουργέ να σας κάνω

μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο.

Παρακολούθησα την συγκίνηση εις τα χέρια

και εις τα μάτια του. Με σταθερή φωνή και

βλέποντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου είπε:

αυτό σημαίνει πόλεμο. Του απήντησα ότι αυτό

θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απήντησε

ΟΧΙ. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπά-

γος..., ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε:

ΟΧΙ! Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο

σεβασμό, προ του γέροντος αυτού, που προ-

τίμησε την θυσία αντί της υποδουλώσεως».

Αυτήν την επέτειο της προτίμησης της θυσίας

αντί της υποδουλώσεως γιορτάζουμε ανελλι-

πώς όλοι οι Έλληνες έκτοτε, αψηφώντας τα

εμπόδια φίμωσης της ανεξίτηλης μνήμης του

ανεπανάληπτου αυτού γεγονότος. Της αξιο-

πρεπούς αδιάλλακτης και γενναίας επιλογής,

σύμφωνης με την Ελληνική παράδοση. Του

παμπάλαιου Ελληνικού τρόπου αντιμετώπισης

των προκλήσεων σε βάρος της πατρίδας μας,

που εμφωλεύει διαχρονικά στις ψυχές των

Ελλήνων. 

Ολόκληρος ο κόσμος θαύμασε και θαυμάζει

τους Έλληνες για την τότε στάση τους, όπως

το έπραξε άμεσα και ο τότε Βρετανός πρωθυ-

πουργός  στέλνοντας το παρακάτω τηλεγρά-

φημα στον Έλληνα πρωθυπουργό: 

Λονδίνο 28 Οκτωβρίου 1940

Αι απειλαί και αι εκφοβιστικαί προσπάθειαι

της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυροι προ του

ηρέμου θάρρους σας. Δι’ ο και προσέφυγεν

αύτη εις απρόκλητον επίθεσιν κατά της πατρίδος

σας, αναζητούσα εις αβασίμους κατηγορίας

την δικαίωσιν της επαισχύντου πράξεώς της. 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

ΣEΛIΔA 13

ΣEΛIΔA 8

Πανελλαδική διαμαρτυρία των ε.ε και ε.α. Στελεχών των ΕΔ & ΣΑ σελ.24

Η ανάπτυξη, 

ως εθνική μας

αρετή εν 

ειρήνη

Δραστηριότητες

Παραρτημάτων 

ΣEΛIΔA 24

Επιμνημόσυνη

Δέηση για τους

πεσόντες στο 

Ρίμινι

Ο επικείμενος Εορτασμός
του έπους του Σαράντα

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ

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

ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2014

Οργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά και πραγματοποιήθηκε την

21 Σεπ 2014 το «Λεωνίδα Τρόπαιον».  Πρόκειται για μια πορεία τιμής

25 χλμ. στο όρος Καλλίδρομο ακολουθώντας τη διαδρομή της Ανοπαίας Ατραπού,

(από το Ελευθεροχώρι) με τέρμα το Μνημείο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες με

μοναδικό κίνητρο την τιμητική προβολή της ιστορικής Μάχης των Θερμοπυλών και

του Λεωνίδα.

σελ.12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φέρεται εις γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ.ότι την 27 Οκτ. 2014 και απο ώρα

18.30, θα πραγματοποιηθεί εκδηλωση στο Πολεμικό Μουσείο, με την ευκαι-

ρία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτ.1940.

Ομιλητής θα είναι ο Υπτγος ε.α. Παρίσης Ιωάννης, Δρ. πολιτικής επιστήμης, με

θέμα «Ο Ρόλος της Ηγεσίας στο Έπος του 1940».

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Ενώσεως, όπως παρευρεθούν για να τιμή-

σουμε την Επέτειο.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Εορτασμός της Εθνικής 

Επετείου της 28ης Οκτ. 1940

Όποιος ξεχνάει την ιστορία του

είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει...



EΘNIKH HXΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20142θέματα

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση

και να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέ-

ξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία

του συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αν-

τιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

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 τα-

χυδρομικά 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- ματοσειρά

Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κα-

ταχωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από

συντακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των

άρθρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφη-

μερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΑΑΣ που επιθυ-

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν

δακτυλογραφημένα

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.

- Ανχης (ΜΧ) Αθανασός Βάιος του Χρή-

στου. Απεβίωσε στις 19/9/14 και ετάφη

στη Λάρισα.

- Υποστράτηγος Καπέλλος Κωνσταντί-

νος του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 29/4/14

και ετάφη στις 30/4/14 στο 3ο Κοιμητή-

ριο Αθηνών.

-Αντιστράτηγος Αραμπατζόγλου Ιωάν-

νης του Ελευθερίου. Απεβίωσε στις

24/8/14 και ετάφη στο Κοιμητήριο Πα-

πάγου.

- Αντιστράτηγος Διακουμάκος Γεώργιος

του Κωνσταντίνου. Απεβίωσε στις

25/8/14 και ετάφη στις 28/8/14.

- Τχης (ΔΒ) Δέλκος Βασίλειος του Σάββα.

Απεβίωσε στις 4/8/14 και ετάφη στις

5/8/14 στην Αλεξανδρούπολη.

- Υπαστ. Β’ Δημήτσας Ταξιάρχης του Θε-

οδώρου. Απεβίωσε στις 23/8/14 και

ετάφη στην Πρέβεζα.

- Ανχης (ΤΧ) Γκιουλής Δημήτριος του Ευ-

στρατίου. Απεβίωσε στις 11/8/13 και

ετάφη στο Κιλκίς.

- Ταξχος (ΜΧ) Μαθιουδάκης Δημήτριος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 7/8/14 και

ετάφη στις 8/8/14 στα Χανιά.

- Υπτγος (ΠΖ) Ζερβός Δημήτριος. Απε-

βίωσε 12/2/14.

- Ανθστής ΕΛ.ΑΣ. Στράγκας Ηλίας του Μι-

χαήλ. Απεβίωσε στις 24/8/14 και ετάφη

25/8/14 στην Τρίπολη.

- Ανχης (ΤΘ) Γρύλλιας Νίκος. Απεβίωσε

στις 12/8/14 στο Κομπότι Άρτας.

- Αντγος (ΠΒ) Γιαννημάρας Βασίλειος

του Δημητρίου. Απεβίωσε στις 15/3/14

και ετάφη στην Αθήνα.

- Ταξχος Παπαλεξάνδρου Παναγιώτης.

Απεβίωσε στις 17/8/14 και ετάφη στο

Νεκροταφείο Χαλανδρίου.

- Υπτγος Παπαδόπουλος Δημήτριος.

Απεβίωσε στις 18/8/14 και ετάφη στο

Αγρίνιο.

- Υπτγος Προβατάς Δημήτριος. Ετάφη

στις 16/9/14 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

- Ταξχος Μπονίτσης Κωνσταντίνος του

Γρηγορίου. Απεβίωσε στις 15/9/14.

- Υπτγος Πολυχρονόπουλος Ευστάθιος

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 9/9/14.

- Υπλγός Δανιηλίδης Χαράλαμπος του

Κων/νου. Απεβίωσε στις 13/9/14 και

ετάφη στις 14/9/14 στην Καβάλα.

- Ταξχος Βούζας Γεώργιος του Αθανασί-

ου. Απεβίωσε στις 24/7/14 και ετάφη

στις 25/7/14 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

- Ταξχος (ΥΓ) Δαφνής Ευάγγελος του Ευ-

θυμίου. Ετάφη στη Θεσσαλονίκη.

- Ανθ/νόμος Φούντας Νικόλαος του

Ιωάννη. Απεβίωσε στις 10/8/14 και ετά-

φη στις 11/8/14 στη Λαμία.

- Ανθ/νόμος ΧΩ Κτενιαδάκης. Απεβίωσε

στις 17/9/14 και ετάφη στις Σέρρες.

- Ταξχος Αρκουμάνης Κων/νος του Θεμι-

στοκλή. Απεβίωσε στις 22/9/14 και ετά-

φη στις 23/9/14 στη Λαμία.

- Ταξχος (ΔΒ) Μπαλτίνος Βύρωνας του

Ζαχαρία. Απεβίωσε στις 22/9/14 και ετά-

φη στις 24/9/14 στο Δεύτερο (2)  κοιμη-

τήριο Αθηνών.

- Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Ραπατζίκος Γεώργιος

του Αναστασίου. Απεβίωσε στις 29/9/14

και ετάφη στις 30/9/14 στην Σαλαμίνα

- Τχης (ΔΒ)ε.α. Δέλκος Βασίλειος του

Σάββα. Απεβίωσε στις 4/8/2014 και ετά-

φη στις 5/8/2014 στην Αλεξανδρούπο-

λη

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

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Το ΥΠ.ΕΘ.Α\Γ.Δ.Ο.Σ.Υ. με το Φ841/47

/ 1 3 5 4 5 5 / Σ . 2 1 7 6 / 1 9 . Σ ε π . 2 0 1 4 .

/ΥΠ.ΕΘ.Α/Γ.Δ.Ο.Σ.Υ. έγγραφό του, υπέβαλε

στο ΥΠ.ΟΙΚ. σχέδιο νέου μισθολογίου που

αφορά στα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. και

το οποίο έχει την σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων υπουρ-

γών.

Η Θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι σταθερή εφαρμογή της απόφασης

του Σ.τ.Ε. στο όλον και στο ακέραιο.

Καλούμε τα μέλη μας να είναι σε εγρήγορση, μέχρι το

ΥΠ.ΟΙΚ. συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

Η Ε.Α.Α.Σ. κατόπιν προσκλήσεως της ΥΠ.ΕΘ.Α\ΔΕΠΑΘΑ, συμ-

μετείχε την 14 Σεπ.με αντιπροσωπεία του Δ.Σ αυτής ,στην εκ-

δήλωση (μνημόσυνο) υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ευ-

κλεώς αγωνισθέντων και ηρωικώς πεσόντων Αξκών και οπλιτών

της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, η οποία υπό την Διοίκηση του Σχου

(ΠΖ) Θρασύβουλου Τσακαλώτου, έγραψε νέες σελίδες δόξας

στην Ιταλία. 

Η Εκδήλωση όπως αρμόζει σ’αυτές τις περιπτώσεις ήταν

λιτή και οι παρευρεθέντες με την στάση τους τίμησαν την

θυσία των νεκρών της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας.

Τιμώμενο πρόσωπο, ο νυν Διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας

«ΡΙΜΙΝΙ», Ταξχος κ. Ιωάννης Μακρής, ο οποίος εκφώνησε και

τον πανηγυρικό της ημέρας. (λεπτ.σελ.7)

Ο ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης,

σε σημείωμά του με τίτλο, οι Σύμμαχοι Στρατοί από 3Σεπ.1943

μέχρι 12Δεκ.1944,αναφερόμενος στον ηρωισμό και την προ-

σφορά των Ελλήνων στην Ιταλία, σημειώνει για την δράση

της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας τα εξής «στις 20 Σεπ. έπειτα από

πάλη χωρίς ελπίδα εκκαθαρίστηκε το Σαν. Φορτουνάτο και

κατά την διάρκεια της Ν.19/20,οι έλληνες υπό την Διοίκηση

της 1ης Καναδικής Μεραρχίας εισήλθαν στο ΡΙΜΙΝΙ. Ήμουν ευ-

τυχής γιατί η επιτυχία αυτή είχε τόσο έγκαιρα λαμπρύνει τα

πεπρωμένα της ηρωικής αυτής χώρας, που ήταν η ΜΟΝΗ μα-

χόμενη σύμμαχος στο πλευρό μας, σε στιγμές ζοφερές και

γιατί μια νέα νίκη στην Ιταλία είχε προστεθεί στη δόξα που

αποκτήθηκε στα βουνά της Αλβανίας».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Υ.ΕΘ.Α. περί Α.Ο.Ο.Α.

Κατόπιν προσκλήσεως του Υ.ΕΘ.Α. την 16η Σεπ. συμμετείχαμε

σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.ΕΘ.Α .με θέμα

τον Ν.4280\2014,που αφορά στον Α.Ο.Ο.Α. και ιδία την διανομή

των οικοπέδων στην περιοχή του Πικερμίου. Σημειώνεται ότι

για πρώτη φορά, κατόπιν επιμονής της Στρατιωτικής Ηγεσίας,

εκδηλώθηκε η απαιτούμενη πολιτική βούληση από τους

καθ’ύλην αρμόδιους υπουργούς (Υ.ΕΘ.Α.-Υ.ΠΕ.ΚΛ.Α) και η οποία

δίνει λύση στο θέμα του Πικερμίου, το οποίο εκκρεμούσε για

πάνω από 40 χρόνια. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με Π.Ο.Σ. 

Την 18η Σεπ.2014,πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ε.Α.Α.Σ

εθιμοτυπική συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, σε πολύ καλό πνεύμα, διάφορα

θέματα που μας απασχολούν, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής

τους.

ΜΕΡΙΣΜΑ Μ.Τ.Σ.-ΕΚΟΕΜΣ.

Κατόπιν αποφάσεων κ.κ. ΥΦΕΘΑ και Α/ΓΕΣ τα χορηγούμενα

μέρισμα (ΜΤΣ) και βοήθημα (ΕΚΟΕΜΣ) μειώθηκαν από 1-1-

2014 κατά 20 και 15 της εκατό αντίστοιχα.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Θέματα

Γνωρίζεται σε όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ ότι ανώνυμες ή

ανυπόγραφες επιστολές που απευθύνονται στην

Ε.Α.Α.Σ.ή σε μέλη του Δ.Σ.αυτής,δεν θα πρωτοκολ-

λούνται και θα καταστρέφονται άμεσα.

Εκ του Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σας γνωρίζει ότι, στο πλαίσιο της

συνεχούς μέριμνας και για το εν αποστρατεία προσωπικό, ο Αρ-

χηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, αποφάσισε

τη δημιουργία εφαρμογής με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ,

«www.army.gr».

Σκοπός της παραπάνω εφαρμογής είναι η παρεχόμενη δυνα-

τότητα και για τα εν αποστρατεία στελέχη της ηλεκτρονικής

υποβολής προτάσεων και ιδεών, οι οποίες θα αποτελέσουν πο-

λύτιμη πηγή άντλησης πληροφόρησης για βελτίωση ισχυουσών

διαταγών, Νόμων και συνθηκών που αφορούν την υπηρεσία και

τα στελέχη της (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).

Η είσοδος στη παραπάνω εφαρμογή θα πραγματοποιείται με

την χρήση του προσωπικού κωδικού αριθμού φακέλου ΕΚΟΕΜΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υποβολή προτάσεων και Ιδεών από το εν αποστρατεία προσωπικό



1. Ανακοινώνεται στα μέλη μας ότι το ΓΕΣ θα βραβεύσει

και φέτος Αριστούχους μαθητές, παιδιά Αποστράτων Αξκών

του Στρατού Ξηράς.

2. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της

Β’ και Γ’ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια και

Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με

βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού έτους 2013-2014

και ο ένας εκ των γονέων είναι Απόστρατος Αξκός.

3. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή Ελέγχου επίδοσης.

β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.

γ. Αίτηση του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα.

δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

και των δύο όψεων του γονέα.

4. Υποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:

α. Για τους διαμένοντας στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας απ’

ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18Α ΤΚ

10679) μέχρι 27 Οκτ. 2014.

β. Για τους διαμένοντας στη λοιπή Ελλάδα στα κατά

τόπους Παρ/τα μέχρι 27 Οκτ. 2014.

γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές

καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω

δικαιολογητικά μέχρι 31 Οκτ. 2014.

5. Πλέον των δικαιούχων της παραπάνω παραγράφου 2,

στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει αριστούχους μαθητές

των Β’ και Γ’ τάξεων Λυκείου, του περισυνού σχολικού έτους

2012-2013, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη

βράβευση, λόγω της μη υποβολής του αιτήματός τους, για

κάποιο λόγο, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την απο-

στολή των δικαιολογητικών τους, της παραγράφου 3, με

ειδική επισήμανση. Η Ε.Α.Α.Σ., στα πλαίσια της προσπάθειας

επίτευξης του σκοπού της επιμέλειας των συμφερόντων

των Μελών της, προτίθεται να υποβάλει κατ’ εξαίρεση τα

υπόψη αιτήματα στο ΓΕΣ, αιτούμενη την ικανοποίησή τους,

έστω και ετεροχρονισμένα.

6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε

το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών

με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δε-

κτές.

7. Το χρηματικό ποσό της βράβευσης είναι τριακόσια είκοσι

(320) Ευρώ.

8. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από

το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. αναλόγως πότε θα δοθούν από το ΓΕΣ τα

χρήματα.

9. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να

απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210 3633797) και στα κατά

τόπους Παρ/τα αυτής.

Για την Ε.Α.Α.Σ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ενημέρωση

1. Σας γνωρίζουμε, ότι το τελευταίο διάστημα έχει διαπι-

στωθεί ότι στελέχη, που είναι χρήστες κινητής τηλεφωνίας,

έχουν κληθεί να πληρώσουν υψηλές χρεώσεις εξαιτίας της

διακίνησης δεδομένων από το διαδίκτυο μέσω του κινητού.

Το φαινόμενο είναι αρκετά συχνό, στην περίπτωση που ενερ-

γοποιούνται νέες συσκευές, οι οποίες προτείνουν αναβαθμί-

σεις λογισμικού.

2. Παρά το γεγονός ότι κάθε σύνδεση είναι προσωπική και

την ευθύνη για την κατανάλωση φέρει αποκλειστικά ο κάθε

χρήστης, κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθεί το προσωπικό,

προκειμένου να δύναται να προστατευτεί από ανάλογα φαι-

νόμενα, τα οποία παρουσιάζονται συχνότερα το τελευταίο

διάστημα.

3. Κατόπιν των παραπάνω, ενέργειες οι οποίες δύναται να

εκτελεστούν έχουν όπως παρακάτω:

α. Ενεργοποίηση φραγής διαδικτύου εφόσον δεν είναι

απαραίτητο. Δύναται να γίνει κατόπιν επικοινωνίας του στε-

λέχους με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του παρόχου

στον οποίο είναι συνδεδεμένος.

β. Περιορισμός της χρήσης του διαδικτύου μέσω κινητής

τηλεφωνίας στην απολύτως απαραίτητη και αποφυγή «κατε-

βάσματος» δεδομένων (εφαρμογές, αναβαθμίσεις κ.τ.λ.). Οι

αναβαθμίσεις αυτές μπορούν να γίνονται σε περιβάλλον Wi

Fi, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που απαιτούνται σημαντικές

αναβαθμίσεις λογισμικού ή λήψη δεδομένων από την συ-

σκευή.

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού σας.

Υπτγος Ιωάννης Χατζηδήμας

Διευθυντής

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κινητή Τηλεφωνία

17.30-18.20: Προσέλευση Μελών και Κοινού

18.20-18.30: Προσέλευση Προσκεκλημένων και 

Επισήμων

18.30-18.40: Χαιρετισμός Προέδρου ΕΑΑΣ 

Υπτγου ε.α. κ. Δανιά Ευαγγέλου.

18.40-18.55: Χορωδία ΚΑΠΗ και Ορχήστρα Νέων 

Ακουσμάτων Δήμου Περιστερίου 

(1ο Μέρος)

18.55-19.10: Συνδέοντας το Χθες με το Σήμερα

19.10-19.25: Χορωδία ΚΑΠΗ και Ορχήστρα Νέων 

Ακουσμάτων Δήμου Περιστερίου 

(2ο Μέρος)

19.25-20.05: Επετειακή ομιλία από τον 

Υπτγο ε.α. κ. Παρίση Ιωάννη.

20.05-20.25: Στρατιωτική Μουσική της ΑΣΔΥΣ

20.25-20.35: Απονομή Πλακετών

20.35-20.40: Εθνικός Ύμνος. Πέρας Τελετής

20.40-21.30: Δεξίωση

Πρόγραμμα εκδήλωσης,

με την ευκαιρία της 

Εθνικής Επετείου της 

28ης Οκτ.1940.

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, σε συνέχεια της από

19 Σεπ 14 ανακοίνωσης αναφορικά με οίκο ευγηρίας

που μας είχαν αρχικά γνωρίσει τηλεφωνικώς από το

Γ.Ε.Ε.Θ.Α., ότι λάβαμε σχετικό έγγραφο από τη Διεύ-

θυνση Υγειονομικού αυτού.

Το έγγραφο της ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ αναφέρεται στην εντολή

που έλαβε από τον  κ. Α/ΓΕΕΘΑ, να μελετήσει την πι-

θανή σύμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων με Μονάδες

Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Κατόπιν αυτών των διευκρινίσεων, σας γνωρίζουμε

ότι απαιτείται να προσδιοριστεί ο εκτιμώμενος αριθμός

ενδιαφερομένων να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ώστε να αξιολο-

γηθεί η αναγκαιότητα του έργου και να επιτευχθεί η

κατά το δυνατόν καλύτερη και πιο συμφέρουσα τιμή

κατ’ άτομο.

Προς τούτο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

συνάδελφοι, να το δηλώσουν (ως αρχική ανακοίνωσή

μας) όπως παρακάτω:

1.  Στην γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ. (Κα Ζερβουδάκη)

τηλεφωνικά στο 210 3633797 (εσωτ.: 14 ή 15) ή στο

γραφείο Παπάγου, τηλ.: 2106512378, για όσους δια-

μένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής.

2. Για τους διαμένοντες εκτός λεκανοπεδίου

Αττικής, στα κατά τόπους παραρτήματα της Ε.Α.Α.Σ.

Υποβολή των δηλώσεων ενδιαφέροντος έως 3

Οκτωβρίου 2014.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Ανακοίνωση -διευκρίνηση

για Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και 

καταγραφή επιθυμούντων

Μελών της Ε.Α.Α.Σ.

Ενημέρωση από τον Α.Ο.Ο.Α. για την Ένταξη 

της Περιοχής Πικερμίου στο Σχέδιο Πόλεως

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι την Τρίτη 16 1030 Σεπ 14,

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος αξιο-

ποίησης της έκτασης του Οργανισμού στο Πικέρμι προς

όφελος των μελών του ΑΟΟΑ, από τον Υπουργό Εθνικής

Άμυνας  Δημήτριο Αβραμόπουλο και τον Αναπληρωτή

Υπουργό Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Νικόλαο Ταγαρά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν  ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατη-

γός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού

Αντιστράτηγος  Αναστάσιος Μανώλας, ο Α΄Υ/ΓΕΣ Αντιστρά-

τηγος Νικόλαος Δεβετζής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος

της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού Υποστρά-

τηγοι ε.α. Ευάγγελος Δανιάς και Βασίλειος Ροζής, ο Γενικός

Διευθυντής του ΑΟΟΑ, Αντιστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Κου-

τρουμπέλης, ο πρώην Αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ Σταύρος Καλα-

φάτης, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο  Γενικός Διευθυντής του ΑΟΟΑ, Αντιστράτηγος  Κου-

τρουμπέλης παρουσίασε μία συνοπτική ενημέρωση σχετικά

με την εφαρμογή του Ν. 4280/14 «Περιβαλλοντική αναβάθ-

μιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικι-

σμών, Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

και την ένταξη της περιοχής Πικερμίου στο σχέδιο πόλεως.

Εφαρμογή του Νόμου 4280/14 για την Ένταξη της Περιοχής Πικερμίου στο Σχέδιο Πόλεως 

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, σε συνέχεια της ενημέρωσης

αναφορικά με το σχέδιο νόμου προς ρύθμιση θεμάτων του

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ότι ψηφίστηκαν τροπολογίες

στη Βουλή που αφορούν  το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και

συγκεκριμένα.

•Το ποσό για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος του

Μ.Τ.Σ. τίθεται  στο ύψος των 20.000.000 €.

•Επιμήκυνση αποπληρωμής της οφειλής του Μ.Τ.Σ. στο

Ελληνικό Δημόσιο σε χρονικό διάστημα 20 ετών.

Το ΑΡΘΡΟ για την οφειλή:

Το εδάφιο β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Ν.

4058/2012 (ΦΕΚ Α’ 63)  τροποποιείται από τότε που ίσχυσε,

ως εξής:  

«Το συνολικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό

Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Δεκεμβρίου

2014 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 20 ετών, αρχής γενο-

μένης από το έτος 2015 με παρακράτηση των ετήσιων

ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδο-

σίας των εν ενεργεία υπαλλήλων, ως εξής:

Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια

ευρώ ετησίως. 

Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ

ετησίως.

Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ

ετησίως.

Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5  του εναπομείναντος

ποσού ετησίως».

(Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός)

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ε.Α.Α.Σ.

Ενημέρωση για ψήφιση τροπολογίας 

που αφορά το Μετοχικό Ταμείο Στρατού
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Ο τρόπος κατά τον οποίον ο ελληνικός λαός, υπό την

ανταξίαν αυτού ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους

και τας προκλήσεις των τελευταίων μηνών, προκαλεί

τον θαυμασμόν του Βρεττανικού λαού διά την Ελλάδα.

Αι μεγάλαι αρεταί του ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν

και κατά την παρούσαν δοκιμασίαν.

Θα σας παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν, θα

πολεμήσωμεν μαζί σας τον κοινόν εχθρόν και μαζί θα

μοιρασθώμεν την νίκην μας.

Ουΐνστων Τσώρτσιλ

Οι τρείς πρώτοι επετειακοί εορτασμοί έγιναν μεταξύ

1941-1943 στη διάρκεια της τριπλής κατοχής από Γερ-

μανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους . Την πρώτη φορά η

γιορτή (δια σύντομων λόγων) έγινε στο προαύλιο του

χώρου του Πανεπιστημίου Αθηνών την 28η Οκτωβρίου

1941, τη δεύτερη στην πλατεία Συντάγματος και σε

μερικές άλλες Ελληνικές πόλεις πολύ σύντομες  για να

αποφευχθούν συλλήψεις , την τρίτη φορά στο κτήριο

της Εθνικής τράπεζας στην πλατεία Κοτζιά των Αθηνών

(αν και δεν υπάρχουν διασταυρωμένες  μαρτυρίες γι΄

αυτήν). Χωρίς τους κατακτητές της χώρας (αποχώρησαν

την 12η Οκτωβρίου 1944 από την Αθήνα) η εορτή της

28ης Οκτωβρίου 1944 έγινε όπως-όπως σε μια ταραγμένη

εμφυλιοπολεμική περίοδο για τον Ελληνισμό, όπως και

οι επόμενες μέχρι τη λήξη του πολέμου αυτού το 1949. 

Το 1952, όταν πλέον είχε ομαλοποιηθεί αρκετά καλά

η όλη εθνική ομοψυχία, η Εκκλησία της Ελλάδας μετέφερε

την γιορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου στην

28η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης

για τη βοήθεια της Παναγίας στον Ελληνικό Στρατό κατά

τον πόλεμο στην Αλβανία το 1940-41.

Οι μεγάλες νίκες του Ελληνικού στρατού στην  Ήπειρο,

Βόρεια Ήπειρο και Αλβανία κατά των εισβολέων (σιδη-

ρόφρακτων στρατευμάτων του Ιταλού δικτάτορα Μου-

σολίνι), καθιέρωσαν το «Έπος του σαράντα», που εορ-

τάζεται επετειακά κατά την ημέρα επίδοσης του παραπάνω

τελεσιγράφου (είσοδος στον πόλεμο), αντί της ημερο-

μηνίας λήξης του πολέμου όπως είναι οι επιλογές άλλων

χωρών. 

Η επιλογή της ημέρας της εισόδου στον πόλεμο ως

ημέρα εορτασμού  δεν έγινε τυχαία. Τούτος ο λαός, ο

μικρός και ταυτόχρονα Μέγας Ελληνικός λαός, πάντοτε

απαντά με τον ίδιο τρόπο στις προκλήσεις για την

στέρηση της ελευθερίας του: ΟΧΙ, δε θα υποκύψουμε!

Θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων και θα νικήσουμε, διότι

η ψυχή μας παραμένει αδούλωτη από τα χρόνια των

Μαραθωνομάχων-Σαλαμινομάχων κατά των ξενόφερτων

επιδρομέων εναντίον των Ελλήνων, μετέπειτα κατά τις

επαναστάσεις αποτίναξης του ζηγού των κατακτητών

μέχρι την παλιγγενεσία του έθνους το 1821, τους Βαλ-

κανικούς και άλλους πολέμους που έγιναν είτε θα γίνουν!

Η λήξη των πολέμων δεν έχει προτεραιότητα για τον

Έλληνα μαχητή, αφού αυτοδικαιώνεται αποτελεσματικά

απ΄ αρχής εθελοθυσιαζόμενος αντί να κυριεύεται από

φοβίες που οδηγούν στην αυτουποδούλωση.

Οι Έλληνες φαντάροι (με την ευρεία έννοια μαχητές)

γίνονται αδέλφια με το χέρι στη σκανδάλη για να υπερα-

σπιστούν τα όσια και ιερά της φυλής παντού και πάντοτε

στη στεριά, θάλασσα και αέρα, στην παγωνιά και στη

ζέστη, στον πόνο του χυμένου άλικου αίματος και στη

χαρά της νίκης, αψηφώντας την αριθμητική υπεροχή του

αντιπάλου. Αντιστέκονται με γενναιότητα ακόμη και στη

διάρκεια του απέλπιδα διπλού υπερκερατικού αγώνα

(όπως κατά των Γερμανοιταλών το 1941), της παράνομης

παραβίασης της ακεραιότητας της πατρίδας, με βάση το

Διεθνές Δίκαιο,  (όπως έγινε από τους Βουλγάρους το

1941 στη Μακεδονία-Θράκη),  πριν τελειώσουν τα τε-

λευταία εφόδια, πυρομαχικά και οι ανθρώπινες αντοχές

τους. Συνεχίζουν την αιματηρή αντίσταση εναντίον των

κατακτητών της πατρίδας  μέχρι της τελικής νίκης .

Μέχρις ότου η  ημέρα της λευτεριάς ξημερώσει ξανά για

να φωτίσει τις ιστορικές στιγμές δόξας που δεν ξεχνιούνται

ποτέ και επαναφέρονται ζωηρά στη μνήμη κάθε επετειακή

ημέρα.

Πρώτα απ’ όλα κατά την επικείμενη επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940 η ζωηρή μνήμη των Ελλήνων, είναι

προσηλωμένη στους χιλιάδες ήρωες του Αλβανικού με-

τώπου, που με το αίμα τους επανέλαβαν το παράδειγμα

θυσιών των προγόνων στο βωμό της ελευθερίας με την

ύψιστη μαχητική και ποιοτική αξιοπρέπεια. Μέσα από τις

πανανθρώπινες ατομικές και συλλογικές αξίες της φιλο-

πατρίας, της εθνικής ομοψυχίας και προπαντός της πίστης

στο όραμα του στερεότυπου Ελληνοχριστιανικού ιδεώ-

δους,  εκτέλεσαν το καθήκον-χρέος τους δίδοντας αιώνια

μαθήματα παραμερισμού του ατομικού-προσωπικού συμ-

φέροντος προς όφελος του συλλογικού της ειρήνης,

ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αιωνία τους η μνήμη!

Έπεται η υποχρέωση να απομονώνονται εκείνοι που

λησμονούν και αποφεύγουν τους εορτασμούς της

επετείου αυτής, με τον ισχυρισμό ότι ο κόσμος άλλαξε

και δεν πρέπει να ενοχλούνται οι σημερινοί φίλοι της ει-

ρήνης. Έχουμε χρέος να τους θέτουμε στο περιθώριο

διότι  σκόπιμα αποφεύγουν να καταδικάσουν και εμποδί-

σουν τη βία, τις σφαγές μέχρις γενοκτονίας,  τις υλικές

και πνευματικές καταστροφές, που δεν έπαυσαν να

υπάρχουν σε πολλά σημεία του πλανήτη ακόμη και σή-

μερα. Είναι αυτονόητο ότι οι αρνητές της αναμόχλευσης

της ιστορίας για να γίνει γνωστή η αλήθεια, εσκεμμένα

παρακάμπτουν να φωτίσουν τις σκοτεινές δυνάμεις του

ναζισμού, του φασισμού, του θρησκευτικού ρατσισμού

και της τρομοκρατίας. Τους αφήνουν να γιγαντώνονται

μέσα στους δικούς τους χώρους, που είναι έμπλεοι του

κακού και της εγκληματικής δράσης σε βάρος αθώων

συνανθρώπων μας, σε βάρος του πολιτισμού μας. Αυτοί

είναι οι ηθικοί αυτουργοί των εγκλημάτων κατά της αν-

θρωπότητας και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται

και να περιθωριοποιούνται.

Τέλος, ας γιορτάσουμε και πάλιν την επικείμενη επέτειο

του ΟΧΙ με το υψηλό φρόνημα, κρατώντας εκείνο το

ανεπίληπτο χάραμα της 28ης Οκτωβρίου 1940 στα ύψη

μέσα στις καρδιές μας ως τη συντέλεια των αιώνων, απ’

όπου το απαράβλητο – γιγάντιο φως του φωτίζει ολόκληρη

την ανθρωπότητα και μάς κάνει τόσο υπερήφανους για

την καταγωγή μας!

Ο επικείμενος Εορτασμός του έπους του Σαράντα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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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. 193                            Ημερ.: 16-09-2014

ΠΡΟΣ :  ΥΕΘΑ κο Δ.Αβραμόπουλο

ΚΟΙΝ  :  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 : Θέματα Αποστράτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα

που αφορούν τους Αποστράτους επιθυμούμε να σας συ-

ναντήσουμε άμεσα, για να σας τα εκθέσουμε και να μας

δώσετε έγκυρες και υπεύθυνες απαντήσεις. Τα κύρια θέ-

ματα  είναι τα ακόλουθα:

α.-Δικαίωση από το ΣτΕ

Ενώ είχαμε την διαβεβαίωση από Κυβερνητικά Στελέχη

οτι οι Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και ειδικότερα

η υπ.αριθ. 2193/2014,  που αφορά τους Αποστράτους  θα

τηρηθούν, εν τούτοις και ο κύριος Πρωθυπουργός από

την Δ.Ε.Θ, αλλά σύσσωμος ο Τύπος αναφέρει οτι δεν πρό-

κειται να εφαρμοσθούν πλήρως αυτές , αλλά κατά τα

Μ.Μ.Ε. επικαλούμενα πηγές του ΥΠ.ΟΙΚ. στο 40%-50% των

δικαιουμένων.

Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας

του Ν.3088/2002 , στο οποίο σημειωτέον μετείχε και ο

Πρόεδρος του ΣτΕ κος Σ.Ρίζος με την υπ.αριθ. 12/2014

της 11-09-2014 απόφασή του, δεν αφήνει περιθώριο για

παρερμηνεία στο σκεπτικό των εν λόγω Αποφάσεων της

Ολομελείας του ΣτΕ. Το εν λόγω Τριμελές Συμβούλιο δίνει

ερμηνεία στις ενδεχόμενες αμφισβητήσεις των Αποφά-

σεων της Ολομελείας του ΣτΕ και αποφαίνεται σαφώς οτι

οι μισθοί των εν ενεργεία θα πρέπει να επανέλθουν στην

κατάσταση της 31-07-2012, και ουχί σε κατώτερο επίπεδο

από αυτήν , ακόμη και  εάν εφαρμοσθεί νέο μισθολόγιο.

Ο Διευθυντής του ΓΕΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ σε συνάντησή του με

τους Προέδρους των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματι-

κών, παρουσίασε νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών, που

κατά την διαβεβαίωσή του αγγίζει τις αποφάσεις της Ολο-

μέλειας του ΣτΕ, γεγονός που διαψεύδεται από τις εξελί-

ξεις.

Οι Απόστρατοι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις

από όλους, οι συντάξεις τους έχουν μειωθεί μέχρι 60%,

ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα Μερίσματα που χορηγούν

τα Μετοχικά Ταμεία.

Επισημαίνουμε οτι με βάση τον Ν. 4093/2012, οι Από-

στρατοι πέραν των μεγάλων μειώσεων που υπέστησαν ,

λόγω προσαρμογής των συντάξεών τους στους μισθούς

των εν ενεργεία, υπέστησαν επί πλέον και άλλο 15%-20%

στο σύνολο των αποδοχών τους.

Το Γ.Λ.Κ. σκόπιμα, κατά την άποψή μας ανεβάζει το ετή-

σιο δημοσιονομικό κόστος της συμμόρφωσης με τις απο-

φάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ στα περίπου 350 εκ.Ε,

ώστε να προφασισθεί αδυναμία καταβολής των και να δη-

μιουργήσει τον λεγόμενο “κοινωνικό αυτοματισμό“. Η

άποψή μας βασίζεται στο γεγονός οτι στο Μεσοπρόθεσμο

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Πίνακας

4 για το έτος 2013 είχαν προβλεφθεί περικοπές 144

εκ.Ε.(78 εκ.Ε για τους εν ενεργεία και 66 εκ.Ε για τους

Αποστράτους-δηλαδή τα 2/3 του συνολικού ποσού των

99,7 εκ.Ε που προεβλέπετο για τις συντάξεις των ειδικών

μισθολογίων). Εάν τα 144 εκ.Ε έγιναν 350 εκ.Ε., τότε αυτό

σημαίνει οτι το ΥΠ.ΟΙΚ. μας εκράτησε περισσότερα αυτών

που  έπρεπε, άρα υπάρχει ακόμη ένας λόγος επιστροφής

στην κατάσταση της 31-07-2014.

β.-Μετοχικά Ταμεία

Τα Μετοχικά Ταμεία έχουν αναστείλει την καταβολή εφ

άπαξ , αναμένοντα την επεξήγηση της ρήτρας του “αξιό-

μαχου” και αυτό επηρεάζει και πολλούς αποστράτους

που δεν το έχουν λάβει ακόμη

2.-Σε περίπτωση μη δικαίωσής μας θα αναγκασθούμε ,

πέραν των άλλων, να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα.

3.-Μετά την ενημέρωσή σας, θα επιθυμούσαμε να συ-

ναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, που ο ίδιος κατά

την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε μαζί του την 11-

02-2013, υποσχέθηκε οτι θα μας συναντήσει εκ νέου,

αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.

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

ενημέρωση
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Την 01:00 της 3ης Σεπ. 1843 (παλ.ημ.)

ο Συνταγματάρχης Ιππικού Δ. Καλ-

λέργης, επικεφαλής της φρουράς των

Αθηνών, περικύκλωσε τα ανάκτορα

(Βουλή των Ελλήνων). Ο Καλλέργης

ζήτησε από τον Όθωνα, να διορίσει νέα κυβέρνηση υπό τον

Α. Μεταξά και να συγκαλέσει σε ένα μήνα την εθνοσυνέ-

λευση για να καταρτίσουν από κοινού με τον Βασιλέα το

Σύνταγμα της Χώρας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, στις

04:00 επικύρωσε τα βασιλικά διατάγματα. Στους πρέσβεις

των προστάτιδων δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας),

δεν επετράπη η είσοδος στα ανάκτορα μέχρι την ορκωμο-

σία του νέου υπουργικού συμβουλίου και την έκδοση των

διαταγμάτων. 

Το Χρονικό του Στρατιωτικού Κινήματος 

Η Ελλάς την περίοδο προ της 3ης Σεπ, ευρίσκετο σε κα-

τάσταση πτωχεύσεως, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του

δανείου των 60 εκατ. φράγκων που είχε λάβει το 1833, με

την εγγύηση των προστάτιδων δυνάμεων. Ο Όθωνας  αναγ-

κάσθηκε να εφαρμόσει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας

με περικοπές μισθών και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Ανακάλεσε τις  Ελληνικές πρεσβείες από όλες τις χώρες και

μείωσε την  ετήσια βασιλική χορηγία κατά 20%(200 χιλ δρχ).

Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, είχε εκτοξεύσει

τις τιμές των σπιτιών και της γης, ενώ ο δανεισμός από τους

τοκογλύφους έφερε σε δύσκολη θέση πολλούς από τους

νέους κατοίκους της. Η κύρια αιτία της δυστυχίας των Ελ-

λήνων αποδόθηκε στην ξενοκρατία και την απολυταρχική

διακυβέρνηση της χώρας από τον Όθωνα. Αρκετοί ήσαν

αυτοί που πίστευαν ότι, η παροχή συντάγματος θα συντε-

λούσε στην εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας και της επι-

λύσεως των προβλημάτων της χώρας. Μια ομάδα πολιτι-

κών του Ρωσικού και Αγγλικού κόμματος  οι  Α. Μεταξάς, Α.

Λόντος, Κ. Ζωγράφος  και στρατιωτικών,  οι  Δ. Καλλέργης,

Σπυρομήλιος, Ι. Μακρυγιάννης, αποφάσισαν να απαιτήσουν

την παροχή συντάγματος από τον Όθωνα, κάνοντας χρήση

βίας. Το στρατιωτικό κίνημα αρχικά, αποφασίστηκε να εκδη-

λωθεί  την 25η Μαρτίου. Ο Όθωνας είχε την πληροφόρηση

του, αλλά πίστευε ότι ο στρατός θα του παρέμενε πιστός.

Την νύκτα της 3ης Σεπτεμβρίου κινήθηκαν μόνο στρατιωτικά

τμήματα, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν το πρωί. 

Η Στάση του Όθωνα

Μετά την υπογραφή από τον Βασιλέα των διαταγμάτων

για την σύγκληση εθνοσυνελεύσεως και παροχή συντάγμα-

τος, ο Καλλέργης απαίτησε από τον Όθωνα να απονείμει

αναμνηστικό μετάλλιο στους κινηματίες, να καθιερώσει την

3η Σεπ. ως εθνική εορτή και να τους εκφράσει την ευαρέ-

σκεια του. Ο Όθωνας εξέφρασε την πρόθεση του να παραι-

τηθεί του θρόνου, παρά να ταπεινωθεί. Τελικά δεν το

έπραξε. Δεν είναι δυνατόν να απαντήσει κανείς με βεβαι-

ότητα, εάν οδηγήθηκε στην επιλογή αυτή μετά από την

επέμβαση των πρεσβευτών, την  παράκληση  της  βασίλισ-

σας Αμαλίας, ή τον φόβο ότι θα τον εκτελέσουν. Την νύκτα

εκείνη ο Όθωνας ήταν απελπιστικά μόνος. Από την άλλη

πλευρά ο Πρεσβευτής της Αγγλίας Λάυον είχε διαμηνύσει

στον Καλλέργη, να μην πειραχτεί ούτε τρίχα του Βασιλέως.

Η απαίτηση για την έκδοση των βασιλικών διαταγμάτων

αποδεικνύει ότι δεν επιδιώκονταν η εκθρόνιση του Όθωνος,

αλλά ο περιορισμός της εξουσίας του. Η απαλλαγή από την

ξενοκρατία έγινε μέσα στα πλαίσια που καθόρισαν οι ξένοι

πρέσβεις.  

Το κίνημα δεν είχε λαϊκή προέλευση. Ήταν δημιούργημα

των φιλοδοξιών ομάδος πολιτικών και στρατιωτικών και

ξένων υποκινητών, οι οποίοι ενεργούσαν προς ίδιον συμ-

φέρον. Ο λαός το απεδέχθη σαν τετελεσμένο γεγονός,

όπως απεδέχθη στην συνέχεια παρόμοια στρατιωτικά κινή-

ματα. Η 3η Σεπ. απετέλεσε το κάκιστο  προηγούμενο εκμε-

ταλλεύσεως του στρατού για την κατάληψη της εξουσίας.

Οι εκλογές που ακολούθησαν δεν εξέφρασαν την ελεύθερη

βούληση του λαού, ο οποίος ήταν πολιτικά ανώριμος και

έγινε υποχείριο των δημαγωγών. Την 27 Φεβ 1844(π.η) ο

βασιλεύς ορκίσθηκε πίστη εις το σύνταγμα. Όπως αποδείχ-

θηκε  στη συνέχεια και δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα, δεν

είναι το είδος του συντάγματος  το οποίο ωφελεί μια χώρα,

αλλά  το ήθος και οι ικανότητες των κυβερνώντων αφενός

και η ωριμότητα του λαού αφετέρου.       

Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 
Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

«Ἅνευ παραβιάσεως τοῦ συντάγματος 

ἀδύνατον νά ζήση ἡ κυβέρνησις ἐπί μίαν ἡμέρα» 

Εμ Ροίδης

Φαίνεται τα τελευταία 30 χρόνια και ιδίως την περίοδο των

προοδευτικών σοσιαλιστικών Κυβερνήσεων σε μία επίπλαστη

ευδαιμονία, ζήσανε  μια εποχή που το κυρίαρχο στοιχείο ήτο η

υποβάθμιση των πάντων και χωρίς εξαίρεση.

ΠΡΩΤΟΝ: Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1985

περικόπηκαν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας,

υποβαθμίζοντας το ΑΞΙΩΜΑ σε διακοσμητικό πρόσωπο, μέγα

πλήγμα για την Δημοκρατία.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Είναι γνωστό στους πάντες, πόσο υποβαθμίστηκε,

η προσφερόμενη από το δημόσιο  (ο θεός να την πει προσφορά)

υπηρεσία στον Ελληνικό Λαό. Με ακέραια βέβαια την ευθύνη

των τότε Κυβερνήσεων, που διέλυσαν την ουσιαστική ιεραρχία

στο Δημόσιο και γιγάντωσαν   ανεπίτρεπτα την κακή συμπεριφορά

των κομματικών Συνδικάτων του Δημοσίου.

ΤΡΙΤΟΝ: Υποβαθμίστηκε σταδιακά με διάφορους τρόπους,

χωρίς να προκληθεί βέβαια το κοινό αίσθημα  του Ελληνικού

λαού, το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Σώματος των

Ελλήνων Αξιωματικών. Προσπαθώντας να εισάγουμε και στις

Ε.Δ. κομματισμό, ακόμη και συνδικαλισμό.

ΤΕΤΑΡΤΟ: Στην συνέχεια ήλθε η σειρά της Παιδείας των

νέων, η οποία παραβλέποντας τα Ελληνικά στοιχεία (γλώσσα-

ιστορία-θρησκεία) και την Ελληνική σοφία της μακραίωνης

Ιστορίας μας, τα μόνα στοιχεία που μας δίδουν προβάδισμα

και ακόμη διαβατήριο για το μέλλων της ανθρωπότητας, δυ-

στυχώς συμβιβαστήκαμε ακολουθώντας τις αρχές της παγκο-

σμιοποίησης, που σημαίνει την εξαφάνιση των πολιτισμών

των διαφόρων λαών και τέλος την υποβάθμιση της Ανθρώπινης

Αξίας, Αξιοπρέπειας και Ηθικής.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Ακολουθεί η αμφισβητητική προσπάθεια των

αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας και η κομματική επέμ-

βαση στο θεσμό της Δικαιοσύνης, ο οποίος αποτελεί τον ακρο-

γωνιαίο λίθο της Δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας. Ευτυχώς

πλείστοι ακέραιοι δικαστές στάθηκαν στο ύψος των.

ΕΚΤΟΝ: Εκείνο όμως που στην σημερινή εποχή μας κάμει

τρομερή εντύπωση είναι η υποβάθμιση που έγινε του κορυφαίου

θεσμού της Δημοκρατίας που είναι το ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ. Και,

το λυπηρό στο θέμα αυτό είναι, ότι έγινε από μερίδα των

ιδίων των Βουλευτών της χώρας. Πρόκειται για το επαγγελματικό

ασυμβίβαστο των Βουλευτών, που ετέθη σε ισχύ από 1ης Ια-

νουαρίου 2003, με το αναθεωρηθέν άρθρο 57 του Συντάγματος,

που απαγορεύει απολύτως ν’ ασκούν άλλη εργασία τα 300

μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ένας προκλητικά αδικαιο-

λόγητος αριθμός Βουλευτών για την Ελλάδα και δυστυχώς

παρά τα τεράστια προβλήματα της χώρας μας, ουδεμία σκέψη

για μείωση].

Εκ πρώτης όψεως, είναι λογικό ότι ο Βουλευτής δεν πρέπει

ν’ ασκεί επάγγελμα, παράλληλα με τα κοινοβουλευτικά του

καθήκοντα. Η λογική αυτή τεκμηριώνεται πολύ περισσότερο,

αφού σε μερικές περιπτώσεις

εγένετο στο παρελθόν κα-

τάχρηση της διπλής ιδιότη-

τος. Η Συνταγματική αυτή

απαγόρευση που ψηφίστηκε

για να θωρακίσει την ανε-

ξαρτησία, το κύρος και την

αξιοπιστία του Βουλευτού, οδήγησε

δυστυχώς σε εντελώς αντίθετο απο-

τέλεσμα, στην απόλυτη εξάρτηση

και υποταγή του Βουλευτού στον

Αρχηγό του Κόμματος. Έτσι, δεν απο-

κλείεται πλέον με την πάροδο του

χρόνου, η Βουλή των Ελλήνων ν’ απαρτίζεται από ανεπάγγελτα

κομματικά στελέχη, από γόνους πλουσίων οικογενειών ή ελέω

πατρός, αδοκίμαστα στον κοινωνικό στίβο άτομα, που ουδεμία

σχέση έχουν με τη λαϊκή εκπροσώπηση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Εάν πραγματικά επιθυμούμε την αναβάθμιση του Βουλευτικού

Αξιώματος, θα πρέπει να καθορισθούν, ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΣΤΩΝ, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής.

Σήμερα ο Έλλην ψηφοφόρος δεν έχει πολλά περιθώρια

επιλογής και δυστυχώς μεταξύ όλων των κομμάτων. 

- Αναμφισβήτητα, στη συνέχεια, μια λύση του προβλήματος,

που θα άντεχε στο φως της αλήθειας και της λογικής,

παράλληλα ικανοποιώντας το περί δικαίου και καταξιωμένου

κοινό αίσθημα του Ελληνικού λαού, θα ήταν:

Ο Βουλευτής να προέρχεται απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις

του Ελληνικού λαού, διαθέτων ανωτάτη παιδεία και καταξιωμένος

στο χώρο δουλειάς του. Μετά την καταξίωσή του, από την

τοπική κοινωνία ή πανελληνίως, επιθυμών να προσφέρει την

εμπειρία του και τις γνώσεις του στην πολιτεία, αποκλειστικά

για το καλό του Ελληνικού λαού, να κατέλθει στην πολιτική

κονίστρα, για διεκδίκηση του Βουλευτικού ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ (όχι

επάγγελμα).

Κατά δε την διάρκεια της Βουλευτικής του θητείας, δεν θα

πρέπει, με Συνταγματική απαγόρευση, να ασκεί το επάγγελμά

του. Εάν επιθυμείται πραγματικά την αναβάθμιση του Βουλευ-

τικού Αξιώματος και παράλληλα την πολιτική αναβάθμιση της

χώρας, κατά την γνώμη μου, αυτή πρέπει να ’ναι η λύση.

Άλλως! μην κοροϊδεύετε, τον εαυτόν σας και ταυτόχρονα τον

Ελληνικό Λαό, για κύρος και αξιοπιστία του Βουλευτού.  Πολύ

φοβούμαι έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, το ύψιστο

ΑΞΙΩΜΑ του Βουλευτού της Δημοκρατίας μας οδηγείται με μα-

θηματική ακρίβεια στο «ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ». Η εικόνα του κοι-

νοβουλίου μας και κάποιοι νόμοι που προστατεύουν τους πο-

λιτικούς άνδρες[ όχι όλους] από τα οικονομικά εγκλήματα και

όχι μόνο, δίνουν ανάγλυ-

φη την εικόνα.

Είναι αδιανόητο, είναι

θλιβερό, είναι εγκληματικό

να εισέρχονται πολιτικοί

άνδρες στο Κοινοβούλιο

απ’ ευθείας από τα πα-

νεπιστημιακά θρανία και

να φθάνουν μέχρι και

Υπουργοί και όχι μόνο

και αφ’ ετέρου μέσα σε

μικρό χρονικό διάστημα

ν’ αποκτούν τεράστια

περιουσία σε χρήμα και σε ακίνητα (τινά δε εξ’ αυτών, θεέ και

κύριε, από δωρεές, κατ’ ομολογία των ίδιων).

Τέλος!  οι ψεύτες, οι κλέφτες, όχι μόνο πολιτικοί και πολλοί

άλλοι λωποδύτες μηδενός εξαιρουμένου, θα πρέπει να οδη-

γούνται πάραυτα στην δικαιοσύνη, για την αποκατάσταση του

περί δικαίου αισθήματος του Ελληνικού Λαού.

Τελευταία παρακολουθούμε την θλιβερή συνδιαλλαγή

μεταξύ των κομμάτων, για το ποιος θ’αναλάβει Πρόεδρος της

βαριά τραυματισμένης Δημοκρατίας μας, όχι για να προσφέρει

έργο στην πατρίδα μας, διότι αυτός είναι κομμένος από χέρι

και αυτό το φρόντισαν οι προοδευτικές κυβερνήσεις του πα-

ρελθόντος. Η όλη μηχανορραφία δεν γίνετε για την επιλογή

του αξιοτέρου, αλλά αποκλειστικά και μόνο για πολιτικές ισορ-

ροπίες.   

Είναι λυπηρό να μετράμε, πόσο έχει ξεφτίσει η πολιτική μας

ζωή. Όμως, και δίχως ρωγμές στην στεγανή μας ψευτιά, έστω

περιθωριακές και ανεπαρκείς, στεγνώνει η ζωή από κάθε ελπί-

δα.

«Άριστη Δημοκρατία είναι εκείνη, που δεν επιτρέπεται ούτε

στους κακούς να άρχουν, ούτε στους καλούς να μην άρχουν»

(ΠΙΤΤΑΚΟΣ). 

Το κύκνειο άσμα των πολιτικών αξιών

«Πολλών χρημάτων κρείττον ο παρά του

πλήθους έπαινος» (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Είναι αδιανόητο, είναι θλιβερό,

είναι εγκληματικό να εισέρχονται

πολιτικοί άνδρες στο Κοινοβού-

λιο απ’ ευθείας από τα πα-

νεπιστημιακά θρανία “

“
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Οφόβος της μάνας. Μία αληθινή ιστορία που διαδρα-

ματίσθηκε σε μια χαμένη πατρίδα, το Μελένικο της

Μακεδονίας. Πριν, όμως, την εξιστορήσουμε, ας ανα-

φερθούμε στο Μελένικο. Αξίζει ο κόπος.

Το Μελένικο είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στις υπώρει-

ες του όρους Όρβηλου (Πιρίν) και διασχίζεται από παρα-

πόταμο του Στρυμόνος ποταμού. Έχει πλούσια, πολυκύ-

μαντη ιστορία (σήμερα ανήκει στην Βουλγαρία). Κατοική-

θηκε, το πρώτον, από Θράκες και εποικίσθηκε αργότερα

από Έλληνες της Φιλιππούπολης (πρωτεύουσα μετέπει-

τα της Ανατολικής Ρωμυλίας).

Αναπτύχθηκε επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας και κτί-

σθηκε, για την προστασία της, ισχυρότατο Φρούριο (σώ-

ζονται ερείπια). Στο διάβα των αιώνων, κατακτήθηκε από

τους Σέρβους και τους Βουλγάρους μέχρι να πέσει στα

χέρια των Τούρκων (άγνωστη η ακριβής χρονολογία).

Επί Τουρκοκρατίας έφθασε στο απόγειο της ακμής του.

Ήτανε μια όμορφη πόλη, είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων

με ελληνική παιδεία, ανεπτυγμένη βιομηχανία και μεγά-

λη παραγωγή του, εξαιρετικής ποιότητας, ομώνυμου

κοκκινόμαυρου κρασιού (εξαγωγή και στην Ευρώπη).

Χάρις στην φιλοπονία των κατοίκων και τον πρώιμο συ-

νεταιρισμό που ανέπτυξαν, η πόλη άνθησε και ευημε-

ρούσε. Αυτά μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους.

Στις αρχές του 1913 απελευθερώθηκε αμαχητί από τον

Ελληνικό στρατό, αλλά στο τέλος του έτους, με την συν-

θήκη του Βουκουρεστίου, επιδικάστηκε στην Βουλγαρία.

Οι Έλληνες της πόλης, παρότι πλειοψηφία αναγκάστη-

καν να την εγκαταλείψουν (και εδώ αρχίζει η αληθινή

ιστορία, ο φόβος της μάνας).

Φόρτωσαν στα μέσα της εποχής εκείνης, ό,τι μπορού-

σαν να μεταφέρουν και σχηματίζοντας ατελείωτες φά-

λαγγες, με σπαραγμό ψυχής κατευθύνθηκαν νότια στην

ελεύθερη μητέρα-πατρίδα Ελλάδα.

Στους κατηφορικούς δρόμους της πόλης, άδειαζαν τα

γεμάτα, με το κοκκινόμαυρο κρασί, βαρέλια τους, και αυ-

τό, αργόσυρτα, κυλούσε προς το ποτάμι...

Δεν άντεχε η ψυχή τους να το αφήσουν στην κατοχή

των Βουλγάρων.

Η αποχώρηση των Ελλήνων γινόταν υπό τον έλεγχο

του βουλγαρικού στρατού. Στο σημείο εξόδου γινόταν

σχολαστικός έλεγχος για το τι πράγματα μετέφεραν. Σε

έναν τέτοιο έλεγχο, σταμάτησαν μία γυναίκα. Είδε ο

Βούλγαρος στρατιώτης ότι, εκτός των άλλων, κρατούσε

στα χέρια της μία “καλαθούνα” (μεγάλο καλάθι) με κά-

λυμμα και τη ρώτησε τι έχει μέσα. Αυτή προσποιητά και

γρήγορα, απάντησε ότι είναι μέσα ένα γατάκι που δεν

ήθελε να το αποχωρισθεί. Ο στρατιώτης της είπε “για να

δω”. Αυτή, με δισταγμό και τρεμάμενη, τράβηκε το κά-

λυμμα της “καλαθούνας” και τότε ο στρατιώτης, έκπλη-

κτος, αναφώνησε:

- Μα αυτό δεν είναι γατάκι, είναι μωρό παιδί! Και συνέ-

χισε:

- Πάρε, κυρά μου στην αγκαλιά σου το μωρό και μη φο-

βάσαι, πήγαινε στο καλό! Αλοίμονο αν φθάσουμε στο ση-

μείο που φοβάσαι!

Η σκηνή αυτή χαράχτηκε βαθειά στην ψυχή της μάνας

και την σημάδεψε. Πολλές φορές, σε κάθε ευκαιρία, την

διηγούνταν, ιδιαίτερα στα παιδιά και τα εγγόνια της. Αλλά

και αυτά, με την σειρά τους, την έκλεισαν στην ψυχή τους

και την διηγούνται.

Πέρυσι έκλεισε αιώνας από τότε, αλλά ο απόηχος της

σκηνής συνεχίζεται. Ποιός ξέρει για πόσο!

Ίσως για πάντα, γιατί η σκηνή αυτή είναι πανανθρώπι-

νη, διαχρονική και αγγίζει βαθειά, ανεξαιρέτως, την ψυχή

κάθε ανθρώπου, όπου γης.

O φόβος της μάνας

Γράφει ο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α. - Μέλος της ΕΕΛ

Στις 26 Σεπ 2014 στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

συνεπλάκησαν δύο ομάδες φοιτητών. Η  πρώτη ανάρτησε

ένα πανό, στην είσοδο της φιλοσοφικής σχολής, με το

σύνθημα «Έξω οι δολοφόνοι της IŞİD από τη Μέση Ανατολή»

(IŞİD- Irak ve Şam İslam Devleti – Ισλαμικό Κράτος Ιράκ-Συρίας).

Η δεύτερη, αποτελούμενη από μέλη της Μουσουλμανικής

νεολαίας (Müslüman  Gençlik ) ανάμεσά τους σύμφωνα με

την είδηση  υπήρχαν και οπαδοί της Χεζμπολάχ, επιτέθηκε

στην πρώτη η οποία αποτελούταν από υποστηρικτές του

λαϊκού χαρακτήρα της Τουρκικής δημοκρατίας. 

Η αρθρογράφος της εφημερίδας Μιλιέτ (Milliyet) Mεράλ

Τανέρ (Meral Taner), στο χθεσινό άρθρο της με τίτλο «Το

κορίτσι στην ηλικία 9-10 ετών να καλύπτει  το κεφάλι και στα

12 να παντρεύεται» (Kızı 9-10 yaşında örtürüp, 12’ sinde de ev-
lendirsin), αποκάλυψε την περίπτωση μίας καθαρίστριας

μητέρας δύο παιδιών   που ξαφνικά ήλθε στη δουλειά με κα-

λυμμένο το κεφάλι της . Αφού την ρώτησε σχετικά   εκμυστη-

ρεύτηκε ότι η οικογένεια της στο χωριό, λόγω οικονομικής

στενότητας , υποσχέθηκε  να καλύψει τα κεφάλια των

κοριτσιών της με αντίτιμο 200 λίρες το μήνα  (80 ευρώ),  που

θα παίρνει  από την οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος.

Την επόμενη ημέρα (27 Σεπ.), κατόπιν πιέσεων προφανώς

της κυβέρνησης, το άρθρο εξαφανίστηκε από την ιστοσελίδα

της εφημερίδας . 

Στις 12 Οκτωβρίου θα κληθούν στις κάλπες περίπου 13 χλ

δικαστές και εισαγγελείς της Τουρκίας για να εκλέξουν το νέο

συμβούλιο της  Ανώτατης Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

(Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu –HSYK), που αποτελεί το

ανώτατο όργανο για διορισμό, μεταθέσεις κλπ των δικαστικών.

Επειδή δε αποτελεί το μόνο θεσμικό όργανο του οποίου δεν

έχει τον απόλυτο έλεγχο  το δίδυμο Ερντογάν –Νταβούτογλου,

άρχισε ένας συστηματικός πόλεμος δηλώσεων εκ μέρους

κυβερνητικών βουλευτών και άλλων κομματικών στελεχών

σχετικά με την έννοια της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. 

Απροκάλυπτα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυ-

βερνώντος κόμματος Μαχίρ Ουνάλ (Mahir Ünal) δήλωσε ότι

αν  στις εκλογές των δικαστικών δεν υπερψηφισθεί η λίστα

που υποστηρίζεται από το κυβερνητικό κόμμα, η  διοίκηση

που θα προκύψει θα είναι  μη νόμιμη (gayrimeşru),  διότι δεν

θα εκφράζει τη λαϊκή βούληση (milli irade), όπως αυτή απο-

τυπώθηκε στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές  αλλά και στις

τελευταίες βουλευτικές εκλογές. 

Αυτά είναι ορισμένα από τα χιλιάδες παραδείγματα στην

Τουρκία,  για το πώς αντιλαμβάνεται το καθεστώς (Πρόεδρος

–Κυβέρνηση) την έννοια της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των  λοιπών αρχών που

πρεσβεύει ο δυτικός κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση,

στην οποία προσποιείται ότι θέλει να εισέλθει η Τουρκία. 

Πριν περίπου δέκα χρόνια ο Ερντογάν, στην προσπάθεια

του  να επιβληθεί στο στρατιωτικό- διπλωματικό – οικονομικό

κατεστημένο, περιδιάβαινε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ζη-

τώντας την στήριξη των κυβερνήσεων  και η οποία του

δινόταν απλόχερα. Σε τούτο  βέβαια συντελούσε η στήριξη

των ΗΠΑ, οι οποίες στο πρόσωπο του Ερντογάν έβλεπαν τον

ηγέτη που θα αποτελούσε παράδειγμα για το μοντέλο του

«ήπιου Ισλάμ» που ήθελαν να εφαρμόσουν στη Μέση Ανατολή

και τη Βόρεια Αφρική. 

Δυστυχώς όμως οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ έπεσαν έξω διότι,

αφενός λόγω των συνε-

χόμενων εκλογικών επι-

τυχιών ο Ερντογάν έγινε

απρόβλεπτος και μη ελεγ-

χόμενος και αφετέρου

είχε και θα έχει  πάντα

«κρυφή ατζέντα» για την

βαθμιαία μετατροπή της Τουρκίας

σε ένα ισλαμικό κράτος και την

αναβίωση όσο επιτρέπουν οι συν-

θήκες και οι δυνατότητες της Χώ-

ρας του (στρατιωτικές-οικονομι-

κές) της  Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας έστω και σε «σμίκρυνση».

Σίγουρα αυτή η αναβίωση δεν

μπορεί να  έχει τη μορφή κατάληψης  αλλά θα είναι ένας

έλεγχος και μία  επιβολή της πολιτικής  της Τουρκίας στα γει-

τονικά κράτη, με αντικειμενικό σκοπό την πραγματοποίηση

των στόχων της στρατηγικής της.

Μοχλός βέβαια για το  μεγαλοϊδεατισμό της Τουρκίας απο-

τελούν οι ένοπλες δυνάμεις της,  οι οποίες συνεχώς εξοπλί-

ζονται και βελτιώνονται σε όλους τους τομείς.Η δε στρατιωτική

ηγεσία, προκειμένου να μην θιγούν τα συμφέροντα  και τα

προνόμια της, «ξέχασε» όλες τις παρακαταθήκες του Ατατούρκ

για το λαϊκό χαρακτήρα της Τουρκικής δημοκρατίας. Οι  ένοπλες

δυνάμεις της Τουρκίας επέδειξαν μία αξιοθαύμαστη προσαρ-

μοστικότητα  στα νέα δεδομένα  και παρά την επί δύο χρόνια

κατάπαυση του πυρός με το ένοπλο κουρδικό κίνημα  ουσιαστικά

ενίσχυσαν το ρόλο τους, διότι εντέχνως αποτραβήχτηκαν

από την επικαιρότητα  αφήνοντας «πεδίο δόξης λαμπρό»

στον πρώτο εκλεγμένο πρόεδρο της Χώρας τον Ερντογάν.

Η χρησιμοποίηση της θρησκείας στην επίτευξη των στόχων

της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας αποτελεί πάγια πρακτική

των κυβερνήσεων του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης

(Adalet ve Kalkınma Partisi –AKP), που κυβερνά τη Χώρα από

το 2002. Για το εσωτερικό της Τουρκίας δεν μας αφορά και

δεν μας πέφτει λόγος για το εξωτερικό όμως μας ενδιαφέρει

άμεσα,  αφενός λόγω της μουσουλμανικής μειονότητας της

Θράκης  και αφετέρου λόγω των  εκατοντάδων  χιλιάδων  λα-

θρομεταναστών, που συρρέουν καθημερινά στη Χώρα μας

κυρίως διαμέσου των συνόρων  (χερσαίων και θαλασσίων) με

την Τουρκία. Η τελευταία αρνείται να συνεργαστεί   και στις

περισσότερες φορές οι υπηρεσίες της  αδρανούν,  πολλές

φορές  δε  στελέχη τους αποτελούν μέρος των κυκλωμάτων

προώθησης  των πάσης φύσεως παρανόμων που εισέρχονται

στη Χώρα μας. 

Η  εξαθλίωση των λαθρομεταναστών και  η εκμετάλλευση

τους  από διαφόρους παράγοντες στη Χώρα μας, συντελούν

στο να βρίσκει πρόσφορο έδαφος, σε μία μερίδα   από

αυτούς, η  εξτρεμιστική ισλαμική προπαγάνδα. Αποτέλεσμα

αυτού του γεγονότος είναι η  τροφοδότηση  με μαχητές των

πεδίων  των μαχών στη

Μέση Ανατολή,  εξυπηρε-

τώντας  τα σχέδια των Με-

γάλων στην περιοχή, ακόμη

δε και αυτής της Τουρκίας.

Η αμέριστη στήριξη που πρό-

σφερε η κυβέρνηση της

Τουρκίας στους Τζιχαντιστές

που αιματοκυλούν τη περιο-

χή, εξαργυρώνεται με τη

διάλυση των αυτόνομων πε-

ριοχών που είχαν δημιουρ-

γήσει στο συριακό έδαφος

οι Κούρδοι της Συρίας και

την ματαίωση κάθε σχεδίου

και κάθε σκέψης για συνένωση των Κούρδων της ευρύτερης

περιοχής.

Τα εσωτερικά θέματα της Τουρκίας αφορούν τον τουρκικό

λαό και εναπόκειται σε αυτόν να εκλέγει την κυβέρνηση που

επιθυμεί. Όμως ο μεγαλοϊδεατισμός, η επιθετικότητα  κάθε

μορφής (στρατιωτική, οικονομική, πολιτισμική, θρησκευτική

κλπ) και η αρνητική στάση που παρουσιάζει η Τουρκία, στα

θέματα που μας ενδιαφέρουν, αφορούν τον ελληνικό λαό και

πρωτίστως την εκάστοτε κυβέρνηση.

Είναι ιστορικά αποδειγμένο ότι ηγέτες που συγκεντρώνουν

όλες τις εξουσίες στα χέρια τους, έστω και με δημοκρατικές

διαδικασίες, γίνονται επικίνδυνοι όχι μόνο για τις γειτονικές

χώρες άλλα και για τον  ίδιο τους το  λαό. 

Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα

αναπολήσουμε τις προηγούμενες τουρκικές πολιτικές ηγεσίες,

οι οποίες τουλάχιστον εναλλασσόταν στην εξουσία και δεν

γινόταν καθεστώς. 

Σίγουρα θα «τρίζουν  τα κόκαλα» του Ατατούρκ  από τις

πρωτοβουλίες του νέου ηγέτη της Τουρκίας, ο οποίος  προ-

σπαθεί να επαναφέρει έστω σε «μικρογραφία» την  κατάσταση

που αυτός μαζί με τους συντρόφους του για να την καταργήσει

μετά το 1922, χρειάστηκε να συγκρουστεί με θεσμούς και

πρακτικές αιώνων. 

Που βαδίζει η Τουρκία;
Γράφει ο

ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Αντιστράτηγος (ΠΒ) ε.α.

Ο μεγαλοϊδεατισμός, η επιθετικότητα

κάθε μορφής (στρατιωτική, οικονομική,

πολιτισμική, θρησκευτική κλπ) και η

αρνητική στάση που πα-

ρουσιάζει η Τουρκία, στα θέματα

που μας ενδιαφέρουν, αφορούν

τον ελληνικό λαό και πρωτίστως

την εκάστοτε κυβέρνηση.

“

“
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Σεβαστοί και τιμημένοι Ριμινίτες, πολεμιστές της ΙΙΙης Ελλη-

νικής, Ορεινής Ταξιαρχίας. 

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να στέκομαι εδώ μπροστά σας

ως ο τωρινός Δκτής της 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ», που

εδρεύει στην ακριτική μας Θράκη, εκτελώντας αποστολές και

έργα αντάξια της ιστορίας της.

Μιας Ταξιαρχίας ένδοξης και τιμημένης μέσα στις 10ετίες,

με τους αγώνες όχι μόνον του μαχόμενου Ελληνισμού, αλλά

και στην υπηρεσία των διαχρονικών αξιών και των πανανθρώ-

πινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Αξιο-

πρέπειας.

Για όλους εμάς, τους νεότερους, η Μνήμη των προγόνων

μας και των αγώνων τους, είναι όχι μόνον μια ιερή και

αδιατίμητη παρακαταθήκη από το παρελθόν, αλλά κυρίως

μια φωτεινή πηγή ζωής και έμπνευσης για το μέλλον μας,

ατομικό και συλλογικό. Οι Ριμινίτες μαχητές, πεσόντες και επι-

ζώντες, είναι για μας ένα Υψηλό Πρότυπο Ηθικής Ζωής, και

ελπίζουμε όλοι μας, να είμαστε αντάξιοι συνεχιστές τους,

τόσο σε περιόδους ειρήνης, όσο και σε πιο δύσκολες και τα-

ραχώδεις εποχές.

Με αυτές λοιπόν, τις Υψηλές Παρακαταθήκες βρίσκομαι

εδώ, μαζί σας, αναλαμβάνοντας τη μεγάλη ευθύνη αλλά και

την ύψιστη τιμή, εκφώνησης του Πανηγυρικού της Επετείου

για τη δράση της Ταξιαρχίας και την αυτοθυσία των αξιωματικών,

υπαξιωματικών και οπλιτών της.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να θυμηθούμε σύντομα τα

γεγονότα, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της

πραγματικότητας της εποχής εκείνης.

Είναι αρχές της 10ετίας του’40 και η καθημαγμένη Ελλάδα,

από τις μεγάλες περιπέτειες

της από το 1912, συνεχώς

μέχρι τότε, καλείται να αν-

τιμετωπίσει τη Νέα Παγκό-

σμια Τάξη Πραγμάτων, που

προωθούν τα Ολοκληρω-

τικά καθεστώτα του Χίτλερ

και του Μουσολίνι. Η Ελλάδα του

‘40, πιστή στις παραδόσεις χιλιετιών

θα πει ΟΧΙ στη Νέα Τάξη Πραγμάτων

της Ανελευθερίας και του Ολοκλη-

ρωτισμού και θα πληρώσει ακρι-

βότατο τίμημα, για τους Μεγάλους

Αγώνες της. Ο Λαός και ο Στρατός

θα πολεμήσουν γενναία, αλλά οι πανίσχυρες ατσάλινες ορδές

του εχθρού θα καταπατήσουν το ιερό της χώμα. Έτσι, ο

Αγώνας από τη Μητροπολιτική Ελλάδα θα μεταφερθεί στις

θάλασσες, στα βουνά στους δρόμους των πόλεων και στην

Εξορία, στη Μ. Ανατολή, στο πλευρό των Συμμάχων. Κατ’

αυτόν τον τρόπο, θα βρεθεί ο Ελληνισμός να πολεμά στη γη,

στη θάλασσα και στον αέρα, με το Στρατό, το Ναυτικό, την

Αεροπορία και την Εθνική Αντίστασή του.

Μέσα στην καταιγίδα του Β’ ΠΠ, γνωρίζουμε λοιπόν, ότι την

31η Μαΐου 1944, το Γενικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής

εκδίδει διαταγή, να συγκροτηθεί η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία, με

χώρο συγκέντρωσης το Στρατόπεδο «Ινσαρίγιε» στο Λίβανο

και Διοικητή το Συνταγματάρχη Πεζικού Θρασύβουλο Τσακαλώτο,

έναν έμπειρο και δυναμικό αξιωματικό. Η συγκρότηση και

επάνδρωση της, ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουνίου του ιδίου

έτους, οπότε η Ταξιαρχία μεταφέρθηκε στην Τρίπολη του Λι-

βάνου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα, για σύντομη

εκπαίδευση σε αντικείμενα ορεινού αγώνα και την προετοιμασία

της, με προοπτική τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις των

Συμμάχων στην Ιταλία. Η εκπαίδευση και η συμπλήρωσή της

στην εμπόλεμη σύνθεση ολοκληρώθηκαν στις 28 Ιουλίου

1944, οπότε και η  δύναμη της Ταξιαρχίας ανήρθε στους 3377

άνδρες, εκ των οποίων 205 Αξιωματικοί και 89 Ανθυπασπι-

στές.

Από τις 28 Ιουλίου, το υλικό της Ταξιαρχίας προωθείται στο

λιμάνι της Βηρυτού, ενώ Αξιωματικοί και Οπλίτες μετακινούνται

σιδηροδρομικώς στο λιμάνι της Χάιφα. 

Το οδοιπορικό της Ταξιαρχίας προς τη δόξα, ξεκινά στις

04:45 της 7ης Αυγούστου 1944, με την επιβίβαση του προ-

σωπικού της στο Ολλανδικό υπερωκεάνιο «Ρουίς».

Την 11η Αυγούστου, αποβιβάζεται στον Τάραντα, όπου

τίθεται υπό τη 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία και προωθείται στη

ζώνη του μετώπου.

Τη 19η Αυγούστου η Ταξιαρχία μετακινείται από τον Τάραντα

προς Βορρά και διανύοντας 650 χλμ στο Ιταλικό έδαφος

στρατοπεδεύει στις 26 Αυγούστου 1944 στο Σπολέτο, με

στόχο να εμπλακεί πλήρως στην πολεμική προσπάθεια των

Συμμάχων.

Σε εκτέλεση των Συμμαχικών επιχειρησιακών σχεδιασμών,

την 3η Σεπτεμβρίου, η Ταξιαρχία μετασταθμεύει στην περιοχή

Σάντα Μαρία-Πιετραφίτα, όπου και τίθεται υπό τις διαταγές

της 5ης Καναδικής Μεραρχίας, ως εφεδρεία αυτής, ενώ ταυ-

τόχρονα σε όλο το Ιταλικό μέτωπο ο αγώνας κατά των γερ-

μανικών δυνάμεων διεξάγεται με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Την 9η Σεπτεμβρίου 1944 αρχίζει η εμπλοκή της Ελληνικής

Ταξιαρχίας στις επιχειρήσεις κατά των δυνάμεων του άξονα.

Τη νύχτα της 8ης προς 9η Σεπτεμβρίου, η Ταξιαρχία αντικα-

τέστησε, την ευρισκόμενη στην πρώτη γραμμή, 3η Καναδική

Ταξιαρχία και ανέπτυξε το Σταθμό Διοίκησης της, στην περιοχή

του ΡΙΤΣΙΟΝΕ.

Τη 14η προς 15η Σεπτεμβρίου, και ώρα 02:00 άρχισε η

γενική επίθεση της ταξιαρχίας για την κατάληψη του ΡΙΜΙΝΙ,

με τα τρία Τάγματά της, με την υποστήριξη του 3ου Συντάγματος

Πεδινού Πυροβολικού και όλμων, επί τριών κατευθύνσεων,

με:

Το 1ο Τάγμα προς, Μοναλντίνι με Δκτή τον Ταγματάρχη Κα-

ραβία Ιωάννη

Το 2ο Τάγμα προς Μοντιτσέλι, με Δκτή τον Ταγματάρχη Τζα-

νετή Σοφοκλή

και το 3ο Τάγμα προς Μπατάρα, με Δκτή τον Ταγματάρχη

Λουτεράκη Ανδρέα.

Παρά την πείσμονα Γερμανική αντίσταση, οι Μονάδες της

Ταξιαρχίας κατέλαβαν τους

αντικειμενικούς σκοπούς,

που είχαν καθορισθεί από

την 5η Καναδική Μεραρ-

χία.

Την 21η Σεπτεμβρίου

1944, το 2ο Τάγμα με το

πρώτο φως, την 06:45

ώρα, έφθασε στο ύψος

του ποταμού Αούζα στο

κέντρο της πόλης και

εξουδετέρωσε τοπικές

νησίδες αντίστασης που

είχαν αφήσει οι Γερμανοί,

προς παραπλάνηση των

Συμμάχων και επιβράδυνση της υποχώρησης τους.

Από τη θέση αυτή το Τάγμα ανέφερε την κατάσταση στην

Ταξιαρχία και ο Δκτής της Ταξιαρχίας, Σχης Θρασύβουλος Τσα-

καλώτος, διέταξε αμέσως το 3ο Τάγμα να προωθηθεί ταχέως

προς το κέντρο της πόλης.

Εκτελώντας τη διαταγή, το 3ο Τάγμα προωθήθηκε προς το

κέντρο της πόλης και κατέλαβε το δυτικό τμήμα αυτής.

Την 07:45 ώρα, ο Δήμαρχος της πόλης παρέδωσε την πόλη

του ΡΙΜΙΝΙ στο 3ο Τάγμα με επίσημο πρωτόκολλο που συν-

τάχθηκε στην Ελληνική, Ιταλική, και Αγγλική γλώσσα. Μεγάλη

τιμή και αναγνώριση για τη Μαχόμενη Ελλάδα.

Το πρωτόκολλο παράδοσης έχει ως εξής:

«Εν Σάντα Μαρία σήμερον την 21ην Σεπτεμβρίου 1944 και

ώραν 07:30 η κάτωθι επιτροπή αποτελούμενη εκ των Μπορτόνι

Γκομπέριο ως Πρόεδρο, Μπορντόνι Ρομίλιο και Ντελ Πράτο

Μπάντζιο ως μελών, απάντων μελών του Αντιφασιστικού

Κόμματος, απελευθερώσεως της Πόλεως, παρουσιασθέντες

εις τας προπορευόμενας δυνάμεις, ήτοι εις τον Διοικητήν 2ου

Λόχου του 3ου Τάγματος, Λοχαγόν Αποστολάκην Μιχαήλ, πα-

ραδίδομεν την πόλιν του Ρίμινι, άνευ όρων εις τας Ελληνικάς

Δυνάμεις. Επαφίεται, εν λευκώ, η τήρησης της τάξεως και η

προστασία του πληθυσμού. Εφ’ ω συνετάγη το παρόν εις την

Ελληνικήν, Ιταλικήν και Αγγλικήν και υπογράφεται ως έπεται».

Οι παραδίδοντες Ο παραλαβών

Μπορτόνι Γκομπέριο Μιχαήλ  Αποστολάκης

Μπορντόνι Ρομίλιο Λοχαγός  

Ντελ Πράτο Μπάντζιο      

Από το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου 1944, η γαλανόλευκη

κυματίζει στο Ρίμινι. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε επίσημη

τελετή, παρουσία αντιπροσωπειών της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής

Ταξιαρχίας και των Συμμαχικών Στρατευμάτων, αποδίδονται

τιμές στην πολεμική σημαία του Τάγματος που εισήλθε πρώτο

στην πόλη. 

Οι επιχειρήσεις όμως συνεχίζονται. Έτσι, την 27η Σεπτεμβρίου,

το 1ο Τάγμα της Ταξιαρχίας, αφού αντικατέστησε το 25ο Νεο-

ζηλανδικό Τάγμα, που βρισκόταν καθηλωμένο στον ιστορικό

ποταμό Ρουβίκωνα, επετέθη στους Γερμανούς και τους ανάγ-

κασε να υποχωρήσουν. Περνώντας αιφνιδιαστικά τον ποταμό

και προελαύνοντας 8 χιλιόμετρα προς βορρά, κατέλαβε την

πόλη Μπελάρια, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τελική

νίκη των Συμμαχικών δυνάμεων. 

Την 6η προς 7η Νοεμβρίου 1944, η Ταξιαρχία, αφού επιβιβά-

στηκε στο Ατμόπλοιο «Αλκαντάρα», από το λιμάνι του Τάραντα,

με συνοδεία του Αντιτορπιλικού «Πίνδος», επέστρεψε στην

Ελλάδα, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία τη συμμετοχή

της στο πλευρό των Συμμάχων, στις πολεμικές Επιχειρήσεις

του Ιταλικού Μετώπου.

Η  3η Ελληνική Ταξιαρχία, με την κατάληψη της πόλης

ΡΙΜΙΝΙ και τη διάβαση του ποταμού Ρουβίκωνα μετέφερε την

Ελληνική Δόξα του ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ, της ΤΥΝΙΔΑΣ και του ΑΙΓΑΙΟΥ

και στο Ιταλικό Μέτωπο, γράφοντας νέες σελίδες δόξας στην

πολεμική Ιστορία του Έθνους.

Οι επί 44 ημέρες σκληροί αγώνες της Ταξιαρχίας στο Ιταλικό

έδαφος είχαν ως αντίτιμο τη θυσία 116 νεκρών αξιωματικών

και οπλιτών και 316 τραυματιών μαχητών.

Οι 116 νεκροί Ήρωες Πολεμιστές της Ταξιαρχίας ενταφιά-

σθηκαν και αναπαύονται στη φιλόξενη Ιταλική γη του Ελληνικού

αυτού Κοιμητηρίου του ΡΙΤΣΙΟΝΕ, στο οποίο βρισκόμαστε σή-

μερα.

Ο αείμνηστος Διοικητής της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας,

Συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος, με την Ημερήσια

Διαταγή που ανάγνωσε τη 19η Οκτωβρίου 1944 σ’ αυτόν εδώ

τον τόπο, έδωσε υπόσχεση ιερή στους 116 πεσόντες, που

ενταφιάστηκαν και αναπαύονται, στο Ελληνικό κοιμητήριο του

ΡΙΤΣΙΟΝΕ:

«Ορκιζόμεθα ότι η αυτοθυσία σας θα είναι παράδειγμα για

το μέλλοντα αγώνα. Αθάνατοι νεκροί, σε λίγο σας αφήνομεν.

Σας αφήνομεν, μα δεν θα είσθε μακριά μας. Σας υποσχόμεθα,

ότι θα είσθε πάντα στη μνήμη μας, θα αποτελείτε το παράδειγμα

των Διμοιριών σας, των Λόχων σας, της Ταξιαρχίας σας στο

δρόμο που εχάραξε πρώτα το δικό σας αίμα». 

Σεβαστοί Ριμινίτες,

Η υπόσχεση της Ημερήσιας Διαταγής της 19ης Οκτωβρίου

1944 του Δκτή της ΙΙΙης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, τηρείται

απαρέγκλιτα και αποδεικνύεται με την παρουσία όλων μας

εδώ στο ετήσιο Ιερό προσκύνημα προς τιμήν των ηρωικώς

πεσόντων αξιωματικών και Οπλιτών της Ταξιαρχίας.

Ως Διοικητής της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙΜΙΝΙ», θεωρώ καθήκον μου

να σας μεταφέρω, το αίσθημα υπερηφάνειας που διακατέχει

τόσο έμενα όσο και το σύνολο του προσωπικού που έχει την

τύχη να υπηρετεί στην Ταξιαρχία. Όλοι μας επίσης, αισθανόμαστε

βαριά την ευθύνη και το χρέος που φέρουμε έναντι της

ιστορίας, της δόξας και της θυσίας, που μας κληροδότησε η

3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία.

Συσπειρωμένοι όλοι μας, και κάτω από την ένδοξη και τιμη-

μένη με Αριστεία Ανδρείας πολεμική σημαία μας, με οδηγό το

δικό σας παράδειγμα και όλων εκείνων, που έπεσαν υπερα-

σπίζοντάς την, σας διαβεβαιώνουμε, ότι θα κρατήσουμε ψηλά

το λάβαρο της τιμής και της ευθύνης και αν χρειαστεί, θα βα-

δίσουμε στα δικά σας χνάρια υπερασπιζόμενοι κάθε σπιθαμή

του ελληνικού εδάφους, αλλά και όπου αλλού η πατρίδα μας

τάξει έτσι ώστε να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοί σας.

Οι λαοί με στηρίγματα τη Μνήμη, τους αγώνες και τις

θυσίες των προγόνων τους, με αγάπη για την Ελευθερία και

την Αξιοπρέπεια, θυμούνται και μιμούνται συνειδητές προ-

σπάθειες όπως οι δικές σας.

Έτσι και οι σύγχρονοι Έλληνες μπορούμε να παραδειγματι-

στούμε, προσωπικά και συλλογικά, από τη θυσία και την προ-

σπάθεια της Ελληνικής Ταξιαρχίας του Ρίμινι.

Κάθε Ριμινίτης είναι αθάνατος, ζει στις ψυχές και στο μυαλό

μας. Αν οι απόγονοι ζητούν να έχουν άξιους προγόνους, έτσι

και οι πρόγονοι ζητούν να έχουν αξιότερους απογόνους.

Αιώνια να είναι η μνήμη σας, αθάνατοι νεκροί της 3ης

Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ».

Ταξίαρχος Ιωάννης Μακρής

Διοικητής 3ης Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙΜΙΝΙ»

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

3ης Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ “ΡΙΜΙΝΙ” ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 

ΔΕΗΣΗ ΣΤΟ ΡΙΤΣΙΟΝΕ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠ 14

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Οι λαοί με στηρίγματα τη Μνήμη,

τους αγώνες και τις θυσίες των

προγόνων τους, με αγάπη για την

Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια,

θυμούνται και μιμούνται συ-

νειδητές προσπάθειες όπως

οι δικές σας.

“ “

Θέματα
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Θέματα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.

Ανάπτυξη η μαγική λέξη της εποχής μας. Η πανάκεια για

κάθε κακοτυχία. Η δύναμη προς την ευημερία σε παγκόσμια

κλίμακα. Η Χώρα μας, που μαστίζεται από την πολύχρονη

κρίση, στην ανάπτυξη έχει στηρίξει όλες τις ελπίδες μας!

Πως εννοούμε όμως την ανάπτυξη! Ποιο είναι το περιεχόμενό

της; Ο καθένας μας έχει και τη δική του εκδοχή. Το δικό του

πρόβλημα τον αγγίζει πιο πολύ από ότι αντιλαμβάνεται το ευ-

ρύτερο κοινωνικό ή εθνικό ή το πρόβλημα του διπλανού του.

Το προσωπικό μας συμφέρον μας έχει στρέψει στο κυνήγι της

ατομικής μας απόλαυσης. Ζούμε, όμως, σε μια αυταπάτη. Δεν

έχουμε συνειδοποιήσει, ότι η δική μας ευτυχία είναι άρρηκτα

συνυφασμένη με το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον.

Δεν είμαστε ειδικοί στα οικονομικά, αλλά δε θέλουμε να πι-

στέψουμε ότι εννοείται, ως ανάπτυξη, ό,τι κυκλοφορεί ευρέως

στη νοοτροπία μας. Να «πέσει», δηλαδή, στην αγορά ρευστό

χρήμα. Να αρχίσουμε να αγοράζουμε προϊόντα, τα πιο πολλά

εισαγωγής. Να αυξηθεί η κατανάλωση. Και να είμαστε περιχαρείς

γιατί …ευημερούμε! Αυτήν την ανάπτυξη την δοκιμάσαμε τις

προηγούμενες δεκαετίες και μας βγήκε πικρή. Πρόσφερε σε

κάμποσους εφήμερη και επίπλαστη ευημερία, αλλά στους

πολλούς δυστυχία και απελπισία.

Ευελπιστούμε, και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις γι’αυτό, ότι

οι αρμόδιοι για τα οικονομικά εννοούν με τον όρο οικονομική

ανάπτυξη την πραγματική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

σε μια οικονομία με την πάροδο του χρόνου. Ως δείκτης ανά-

πτυξης ορίζεται ο μέσος ποσοστιαίος ρυθμός αύξησης του

πραγματικού ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος και υπολογίζεται

σε πραγματικούς όρους, δηλαδή διορθωμένους, ως προς τον

πληθωρισμό και όχι ονομαστικούς. Μια μακροχρόνια τάση[δε-

καετίες] και όχι μια βραχυχρόνια διακύμανση[ τρίμηνα, εξάμηνα]

του παραγόμενου προϊόντος. 

Πιο καλά ακόμη θα είναι, εάν νοείται η «αειφόρος ανάπτυξη»,

τουτέστιν εκείνη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας

υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή

αγαθών από το περιβάλλον , χωρίς όμως να διακόπτεται η

φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική πο-

σότητα και στο μέλλον.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Εκτιμάται, ότι η οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και στην υγιή

της μορφή, παρά το ότι, θεωρείται, ως εάν ατμομηχανή

προόδου και ευημερίας δεν συνιστά, από μόνη της, την ικανή

και αναγκαία συνθήκη ολβιότητας ενός λαού. Η ασύμμετρη,

μάλιστα, κυριαρχία της, συντελεί στην κατάδυση των λοιπών

βασικών παραγόντων ευτυχίας και προκαλεί ασταθείς ισορροπίες

στην κοινωνική λειτουργία. Για να έχει τα ευεργετικά της απο-

τελέσματα επιβάλλεται να συνδυασθεί με μια πλατύτερη, ου-

σιαστικότερη και πιο ολιστική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη, ως εάν

ανάδυση από ένα αρμονικό κοινωνικό –πολιτικό- πολιτισμικό-

οικονομικό –εθνικό- θρησκευτικό και δημοκρατικό κλίμα του

λαού.

Με τον όρο ανάδυση, το αντίθετο της έννοιας κατάδυση[=

καταβύθιση μέσα σε υγρό] εννοούνται τα χαρακτηριστικά και

οι ιδιότητες που προέρχονται από τη σύνθεση διαφόρων στοι-

χείων ή συστατικών, που συγκροτούν ένα όλον. Δεν ανάγονται,

αποκλειστικά, στα χαρακτηριστικά και στις ιδιότητες των μεμο-

νωμένων συστατικών. Δεν ταυτίζονται με τα αποτελέσματα,

που είναι γραμμικές συνέχειες. Δεν είναι επιφαινόμενα, ούτε

εποικοδομήματα. Είναι ανώτερες ιδιότητες, που μπορούν να

αναδρούν στα συστατικά προσδίδοντάς τους ιδιότητες του

όλου. Προέρχονται από την αλληλεπίδραση της οργανωτικής

σύνθεσης του όλου.

Όταν το κάθε συστατικό έχει την σωστή αναλογία έχουμε

αρμονική σύνθεση με άριστα αποτελέσματα. Κανένα συστατικό

δεν κυριαρχεί, αλλά συμμετέχει αναλογικά σε ελεύθερη σύν-

θεση. Άρωμα και ευαρέσκεια αναδύονται από την αρμονία. Η

δυσοσμία και ο αφόρητος θόρυβος κυριαρχούν σε περίπτωση

αταξίας. 

Κάποια παραδείγματα αρμονικής ανάδυσης θα μας πείσουν

για την αξία τους:

•Η μοσχοβολιά, η γλυκιά ευωδία, το ανάβλυσμα ενός λου-

λουδιού. 

•Η υπέροχη μελωδία μιας υπέροχης μουσικής σύνθεσης.

•Η μαγεία που εκπέμπουν τα χρώματα ενός ωραίου πίνακα

ζωγραφικής. 

•Η αύρα που εκπέμπει μια προσωπικότητα με ευγένεια και

σοφία. 

•Η ωραιότητα που μας γοητεύει χωρίς να προκαλεί.

•Ανάδυση είναι ο πολιτισμός, η κουλτούρα κάθε λαού κοκ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΩΣ ΑΡΕΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Για να έχει υπόσταση ένας ζωντανός οργανισμός, [από το

ελάχιστο μόριο ζωής μέχρι την Συνομοσπονδία Κρατών], πρέπει

να συντρέχουν τρεις βασικές συνθήκες: 

•Τα συστατικά όργανα να λειτουργούν με σχετική ελευθερία

στο δικό τους ζωτικό χώρο και να είναι αρμονικά συντονισμένα

μέσα στο όλο.

•Το όλον να αυτοοργανώνεται και να ενεργεί με σχετική

αυτοτέλεια.

•Το όλον να είναι αρμονικά συνδεδεμένο με το περιβάλλον

του.

Εάν, πολύ απλά, αξία είναι η σχέση

μας με ένα αντικείμενο, αγαθό το αντι-

κείμενο στο οποίο πραγματώνεται η

αξία, τότε αρετή είναι η δύναμη πραγ-

μάτωσης της αξίας. Από τις παραπάνω

συνθήκες αναδύεται η δύναμη επιβίωσης,

ήτοι η αρετή, [αρχική έννοιά της είναι η

ανδρεία στο πεδίο της μάχης]. Η ειδο-

ποιός δυνατότητα ύπαρξης. Η δύναμη

βούλησης πράξεως για επίτευξη σκο-

πού.

Καθ’ όμοιο τρόπο η ολιστική ανάπτυξη

ενός Έθνους είναι η ισχύς, που αναδύεται

από τη σύνθεση των ποιοτήτων του

Λαού. Η ειρηνική αρετή αντίστοιχη της

πολεμικής[, την οποία το Ελληνικό Έθνος

έχει επιδείξει επανειλημμένως]. 

Το όλον, εν προκειμένω η Πατρίδα,

αντιμετωπίζει πιέσεις, που δεν μπορούν

να αντέξουν οι πολίτες μόνοι τους. Βρί-

σκεται, όμως, πάντοτε σε ευαίσθητη

ισορροπία εξωτερικών φορτίσεων και

εσωτερικής εντροπίας[αταξίας]. Σε περίοδο πολέμου ο εμφανής

εξωτερικός κίνδυνος ενισχύει σημαντικά την εσωτερική συνοχή.

Σε περίοδο ειρήνης, οι εγωκεντρικές τάσεις καταστρέφουν τις

εσωτερικές δυνάμεις συνοχής. Έτσι εκφυλίζεται η οντότητα

της Πατρίδας.

Ο εξαναγκασμός[αστυνόμευση και τιμωρία], έχει ελάχιστα

και χρονικά περιορισμένα αποτελέσματα. Η ουσιαστική δύναμη

συνοχής, η ειρηνική εθνική αρετή, αναδύεται από το κοινό συ-

ναίσθημα του συνυπάρχειν των μελών της Κοινωνίας μας.

Αυτό εκδηλώνεται ως επιθυμία- ευαρέσκεια και βούληση των

πολιτών για κοινή εθνική δράση. Που σημαίνει απλά ότι το

γενικό συμφέρον, όπου απαιτείται, υπερτερεί του ατομικού,

χωρίς αυτό να παραβλέπεται.

Όπως κάθε αρετή, είναι προϊόν εθισμού και πράξεως. Θέμα

αγωγής και σφαιρικής παιδείας [παιδαγωγίας και ανδραγωγίας],

με βασική μέθοδο το παράδειγμα. Είναι θέμα άσκησης, νοο-

τροπίας και πολιτισμού. Μια σταδιακή άνοδος του Λαού στη

κλίμακα των αξιών του. Των πολιτών και των κυβερνόντων. 

Η δημοκρατία είναι η πιο ευαίσθητη ανάδυση μιας ευνομού-

μενης και αρμονικής Κοινωνίας. Είναι στην ουσία της ταυτόσημη

με τη γενική ανάπτυξη. Η Δημοκρατία με αυτή την έννοια δεν

επιβάλλεται. Αναδύεται από την αρμονική λειτουργική συναίρεση

όλων των τάσεων, με γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον της

Πατρίδας μας, μέσα από ένα ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο

και αλληλοέλεγχο μεταξύ των πολιτών και των εντολοδόχων

διαχειριστών της εξουσίας. Ο Λόγος επιβάλλει την τάξη σε

αγαστή συναίνεση με την ωραιότητα και ευαρέσκεια δημιουρ-

γώντας συνθήκες ηθικής, που αναδίδουν άρωμα ουσιαστικής

ευτυχίας. Έτσι αναπτύσσεται η συνειδητή ευθύνη εθελοντικής

σύγκλισης των προσπαθειών όλων.

Το οικονομικό στοιχείο διαδραματίζει το δικό του σημαντικό

ρόλο, όπως άλλωστε το Κοινωνικό, η Δικαιοσύνη, η Εθνική

άμυνα, το Θρησκευτικό , η Παιδεία κλπ. Το Πολιτικό στοιχείο

έχει τον κύριο συντονιστικό ρόλο, αλλά δεν κυριαρχεί στα

λοιπά, ούτε ποδηγετείται από κανένα.

Η Δημοκρατία δεν είναι η ονομαστική εφαρμογή , κατά το

δοκούν του καθενός, αλλά ένα διαρκές πρόταγμα όλων των

μελών και των οργάνων της πολιτείας. Τότε καθίσταται αρετή

ολόκληρου του Λαού, ο οποίος δημιουργεί την οντότητα Πα-

τρίδας άξιας σεβασμού στα πλαίσια του Παγκόσμιου περιβάλ-

λοντος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Η οικονομική ανάπτυξη παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας.

Παράγει άπειρα προϊόντα που συμβάλλουν στην ποιότητα της

διαβίωσής μας. Σημαντικότατες, όμως, ανθρώπινες ανάγκες

δεν καλύπτονται από την οικονομική ανάπτυξη και μόνον. Η δι-

καιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η εκτίμηση, η εμπιστοσύνη, το πνεύμα

καλής πίστης, η ψυχική υγεία, ο σεβασμός, η αγάπη και τόσα

άλλα απαραίτητα αγαθά για την ολβιότητά μας δεν παράγονται

σε κανένα εργαστήριο χημείας ή σε βιομηχανικό εργοστάσιο,

οποιασδήποτε τεχνολογίας. 

Είναι ψυχικά και πνευματικά αγαθά, στα οποία πραγματώνονται

υψηλές αξίες, τα οποία ευδοκιμούν σε διαφορετικής ποιότητας

λειμώνες και οικοφωλεές. Είναι αναδύσεις αρμονικών ανθρώ-

πινων σχέσεων σε κοινωνίες που δημιουργούνται με πρώτη

αξία την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αναπτύσσονται σε μια

ωραία γειτονιά, όπου ο καθένας μοιράζεται τη χαρά και τη

λύπη. Στο καλό Σχολείο που πλάθει τα παιδιά μας. Στο

Στράτευμα[ ναι σωστά διαβάζετε], το μεγάλο και μοναδικό

Σχολειό ανδραγωγίας, που μετουσιώνει τους νέους μας σε

ώριμους και υπεύθυνους άνδρες. Πρώτιστα, όμως, καλλιερ-

γούνται στη θαλπωρή της αρμονικής οικογένειας, όπου θάλλει

η αγάπη, που αναπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις ανθρώπινης

συμβίωσης. 

Όταν ζούμε, ως εάν οικογένεια ανα-

δύεται η ύπατη αρετή- ισχύς συνύπαρξης.

Τότε το άτομο φθάνει στην κορυφή της

ανθρωπιάς του. Στον ανθρωπισμό, όπου

ευδοκιμεί το εντελβάϊς, που λέγεται φι-

λάνθρωπη αγάπη.

Ιδανικός δρόμος θα μου πείτε. Έχετε

δίκιο. Αλλά και ως τάση και ως ιδανικό

μας είναι απαραίτητο, αφού χάσαμε κάθε

άλλο σκοπό μέσα στο εμπορικό κέρδος. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 

Τίποτε δε μας χαρίζεται εάν δεν το

αξίζουμε. Ο στίβος της ζωής είναι ως εάν

στίβος Ολυμπιακών Αγώνων. Η συμμετοχή

μας προϋποθέτει καταβολή συνεχούς

προσπάθειας προετοιμασίας, ως πολίτες

και ως Έθνος- Πατρίδα. Τα προβλήματα

είναι ποικίλα και ανυπέρβλητα για μεμο-

νωμένα άτομα. Μόνον με την αρετή του

συνανήκειν αμβλύνονται. Αρετή που ανα-

δύεται από καλλιεργημένες ανθρώπινες

φύσεις. Όχι με φόβο και καταναγκασμό, αλλά με εθελοντική

εκχώρηση μέρους του εγωκεντρικού μας χώρου για την ανά-

πτυξη υγιούς κοινωνίας. Ασφαλώς και θα υπάρχουν διαφορετικές

απόψεις και συμφέροντα. Αλλά οι αντιπαλότητες στο μέτρο

να μη καταστρέφουν το όλον. 

Με ενσυναίσθηση και σεβασμό του διπλανού, ως αξίας

ισότιμης της δικής μας να μάθουμε να διεξάγουμε ειλικρινή

διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων. 

Προσωπική ευτυχία χωρίς αντίστοιχη γενική δε γίνεται. 

Πρώτα να δημιουργήσουμε Πατρίδα, ως οντότητα και ύστερα

να ζητήσουμε από εκείνη τη φροντίδα της. 

Κανένας δεν αποποιείται τα αγαθά, που μας προσφέρει η οι-

κονομική και τεχνολογική ανάπτυξη. Όπως κάθε πρόοδος,

όμως, ενέχει και τα αρνητικά της, τα οποία μπορούμε να τα

εξισορροπήσουμε με πνεύμα δικαιοσύνης και αδελφοσύνης. 

Να μη θεωρείται ο άνθρωπος αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η τεχνολογία παράγει ήδη κοτόπουλα, χωρίς…φτερά και γου-

ρουνάκια χωρίς…μάτια!!! Γιατί εκτρέφονται ταχύτερα και με μι-

κρότερο κόστος από τα κανονικά!!! Ας μη παραχθούν στο

βωμό του κέρδους και «ανθρώπινα όντα … τυφλά στο νου και

την καρδιά», ως καταναλωτές μόνον!! Η σωφροσύνη ας

καθορίζει το μέτρο και το όριο. Να καταναλίσκουμε προϊόντα,

που είναι όντως αγαθά. Ήτοι να έχουν αντίστοιχη αξία με τη

σπουδαιότητα της ανάγκης μας. Όχι προϊόντα για το κέρδος

μόνον.  

Κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε τη «βιτρίνα των καταστη-

μάτων» σε «ιερό χώρο» και το περιεχόμενό της σε… « ακίνητο

πρώτο κινούν» του Αριστοτέλη δηλ. θεό. Ο Θεός μας είναι

Πάνσοφος, Παν-ωραίος και Πανάγαθος. Είναι Αγάπη. Το χρήμα

είναι ουδέτερο μέσον που ο άνθρωπος εφεύρε για διευκόλυνση

των συναλλαγών του. Είναι επικίνδυνο για την υπόστασή μας

η «πίστη» στο χρήμα ως εάν να είναι θεός!!! Το Θείο μπορεί,

μερικώς να αντικατασταθεί με την ανθρωπότητα. Όχι ως γένος

βιολογικών όντων, αλλά ως πνευματική αξία. Ως σοφία, ως

αγάπη, ως ανθρωπινότητα. Ως ανθρωπιά και ανθρωπισμός. Ως

ύπατη ανθρώπινη αρετή. Η αγάπη της Αγάπης[η αγάπη του

φιλείν και αγαπάν], που είναι η πιο καθαρή, ανυστερόβουλη

και δεν εξαρτάται από το αντικείμενο αγάπης. Αρετή που ανα-

δύεται από την ευεργετική ανατροφή [ παιδαγωγία και ανδρα-

γωγία] σε πνεύμα πατρικού νόμου, μητρικής στοργής και αδελ-

φικής αγάπης. Υπέρτατο αντικείμενο αγάπης[το Αγαθό των

αγαθών] είναι η Πατρίδα μας. Ό,τι «.. πολυτιμότερο και αγιότερο

…» υπάρχει[Σωκράτης] . 

Την χτίζουμε, την Πατρίδα μας, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με αρμονική συ-

νεργασία. Εμείς οι ίδιοι, δυστυχώς την καταστρέφουμε με τις

καθημερινές μας εγωκεντρικές πράξεις. 

Σε ότι αφορά τους πολιτικούς, στους οποίους ανήκει το

μεγάλο μερτικό ευθύνης συντονισμού, εκείνοι σε μια υγιή δη-

μοκρατική κοινωνία «χορεύουν», ανάλογα με το… «σκοπό»,

που ο Λαός επιθυμεί.

Πρώτα, λοιπόν, ο Άνθρωπος. Ο Άνθρωπος μπορεί να δημι-

ουργήσει υγιή ολική ανάπτυξη, από την οποία θα δημιουργηθούν

κατάλληλες συνθήκες[νοοτροπία] για περαιτέρω καλλιέργεια

πιο ανθρώπινων ανθρώπων. Ευτυχισμένων ανθρώπων!      

Η  ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΩΣ  ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΡΕΤΗ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ατιστράτηγος ε.α.
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Θέματα

ΗΠατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει. Αυτό

είναι κοινή διαπίστωση όλων μας, αλλά

και των διεθνών αναλυτών. Παραληρούμε

καθημερινώς για όλα αυτά που συμβαίνουν

εις την χώρα μας, για όλα αυτά που καλείται τώρα ο πληρώσει

ο καθένας μας. Η αριθμομανία κατατρέχει όλους τους Έλληνες,

η οποία όμως, δυστυχώς, έχει διαχωρίσει τους πολίτες σε

δύο κατηγορίες: Σε αυτούς του πολιτικού συστήματος

εξουσίας, οι οποίοι πιστοί και λάτρεις αυτού, αποφασίζουν

αυθαίρετα δια αλλεπάλληλων και βάρβαρων νομοθετημάτων

πόσα οφείλει να πληρώσει η άλλη κατηγορία: η πλειοψηφία

του Ελληνικού Λαού, η οποία επιλέγει ως εξιλαστήριο θύμα,

και η οποία όμως εξαντλημένη από τα πολλαπλά εξοντωτικά

μέτρα των ατιμώρητων του πολιτικού συστήματος εξουσίας

δεν αντέχει άλλο πια. Και απελπισμένη από την ανέχεια,

αλλά και από τον συνεχή βάρβαρο βομβαρδισμό των φο-

ρολογικών μέτρων, των μειώσεων μισθών και συντάξεων,

την τεράστια ανεργία και φτώχεια, με απλωμένα  και

ανυψωμένα τα χέρια από την απελπισία, αναφωνεί καθη-

μερινώς: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΠΙΑ!

Όμως η αριθμομανία των Κυβερνώντων και του πολιτικού

συστήματος εξουσίας αδιαφορεί για την απελπισία του εξι-

λαστήριου θύματος  Ενεργεί βάσει ενός σχεδίου. Πρέπει να

διασωθεί πάση θυσία αυτό το πολιτικό σύστημα. Ασχέτως αν

καταρρεύσει παντελώς ο Ελληνικός Λαός. Το ερώτημα όμως

που τίθεται εις την προκειμένη περίπτωση είναι: Είναι δυνατόν

να στοιχειοθετείται μία τέτοια κατηγορία εις βάρος του

πολιτικού συστήματος εξουσίας αν δεν υπάρχουν τρανταχτές

αποδείξεις;

Απάντηση: Για ένα διαπραχθέντα φόνο, αυτό πρώτα που

μετράει είναι η διαπίστωση αυτού. Όλα τα άλλα που ακο-

λουθούν είναι μέρος μίας άλλης διαδικασίας. Η Πατρίδα μας

έχει καταρρεύσει. Ουδείς πλέον αμφισβητεί ότι κατά τα τε-

λευταία 33 χρόνια πολλά τα οποία έγιναν, και τα οποία οδή-

γησαν την χώρα μας εις την σημερινή κατάσταση, δεν έπρεπε

να συμβούν. Όλοι οι πολίτες της χώρας μας επιθυμούμε δια-

καώς να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Όπως επίσης

όλοι επιθυμούμε να καταλογίσουμε και ευθύνες σε όλους

εκείνους που ευθύνονται για την χρεοκοπία της χώρας μας.

Όμως τι συμβαίνει πράγματι από τότε που ξέσπασε η κρίση

εις την Πατρίδα μας; Αυτό είναι ένα εύλογο, αλλά δυστυχώς

έως σήμερα, ένα αναπάντητο ερώτημα του Ελληνικού Λαού.

Οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας, όλα τα κόμματα, όλοι οι

Θεσμοί της Ελληνικής Πολιτείας έπρεπε αμέσως, ως όφειλαν,

να ασχοληθούν από μόνοι τους, όλοι ενωμένοι και υπεύθυνα,

με το πρόβλημα της κρίσης όπως αυτό π.χ. έχει συμβεί εις

την Ιρλανδία. Το οποίο εμφανώς και εκ των πραγμάτων ήταν

και είναι ενδογενές. Αντί όμως αυτού προσέτρεξαν εις τους

διεθνείς φορείς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΚΤ και

το ΔΝΤ, για να δημιουργήσουν εσκεμμένα ένα άλλοθι για τις

δικές τους τεράστιες ευθύνες. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα

αυτού ήταν η εκβιαστική επιβολή των 3 θανατηφόρων Μνη-

μονίων, τα χορηγηθέντα τεράστια δάνεια για αποπληρωμή

του δημόσιου χρέους, τα οποία όχι μόνον διπλασίασαν το

χρέος μας, αλλά ταυτόχρονα υποθήκευσαν το μέλλον της

χώρας, με την ταυτόχρονη εκποίηση, τώρα έναντι πινακίου

φακής, του πλούτου αλλά και της περιουσίας του Ελληνικού

Λαού! 

Οι ενδογενείς συντελεστές του εγκλήματος αυτού, ως εν-

τεταλμένοι τώρα της ΤΡΟΙΚΑ, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν

με τις υπογραφές τους τα 3 Μνημόνια, τα οποία όμως χρεώ-

θηκε, με όλες τις καταστρεπτικές συνέπειες ο Ελληνικός

Λαός. Και πάλιν κατόρθωσε, το πολιτικό σύστημα εξουσίας

και τα δεκανίκια του, μέσω της δήθεν «δημοκρατικής διαδι-

κασίας», ως εκλεγέν με την βούληση του Ελληνικού Λαού (!),

να βγει και πάλιν αλώβητο και αναμάρτητο από τις τεράστιες

και εγκληματικές ευθύνες που του αναλογούν.

Ώστε ευθαρσώς να ισχυρίζεται δια της προπαγάνδας του και

με εμμονή, ότι για την σωτηρία της Πατρίδας,- εννοείται για

την «σωτηρία του εαυτού του»-, πρέπει να εφαρμοστούν τα

καταστροφικά 3 Μνημόνια που  «υπέγραψε η χώρα μας», δη-

λαδή ο Ελληνικός Λαός!  Ότι τα μέτρα αυτά  και τα προαπαι-

τούμενα, τα οποία ως άκρως απαραίτητα επιβάλλονται από

την Τρόικα, είναι αναγκαία,  παρά την αντίθετη άποψη των

διεθνών οικονομικών αναλυτών και Οργανισμών και του διε-

θνούς τύπου, όπως π.χ. και της Wall Street Journal (WSJ),

που ισχυρίζονται ότι αυτά επέτειναν τον όλεθρο και την κα-

τάρρευση της Ελλάδος. 

Ο παραλογισμός του πολιτικού συστήματος δεν έχει πια

όρια.  Ενώ είναι γνωστόν πλέον ότι η χώρα μας έχει χρεοκο-

πήσει, η μεγάλη ύφεση και η ανεξέλεγκτη ανεργία και φτώχεια

που μαστίζει την Πατρίδα μας, και ότι ο Λαός μας εξοντώνεται

καθημερινώς με συνεχείς υποτιμήσεις, με μειώσεις μισθών

και συντάξεων. Με αλλεπάλληλες δυσβάστακτες φορολογίες,

και ο δια Νόμου τώρα χαρακτηρισμός των εξαντλημένων Ελ-

λήνων ως «φοροφυγάδες»(!), σε περιπτώσεις αδυναμίας κα-

ταβολής ακόμη και φόρων της τάξεως των 1.000 Ευρώ, τι-

μωρείται και απειλείται τώρα και με την κατάσχεση της ήδη

υποτιμημένης ακίνητης περιουσίας του.

Είναι όμως άκρως εξωφρενικό, ότι το πολιτικό σύστημα

εξουσίας και τα δεκανίκια του, ανεξαρτήτου ιδεολογικού πε-

ριεχομένου και κομματικής καταγωγής, συνεχίζει ασταμάτητα

το εξοντωτικό του έργο εις βάρος του Ελληνικού Λαού.

Εξαιρεί όμως τον εαυτό του από τα εξοντωτικά μέτρα και τις

δυσβάστακτες φορολογίες. Προστατεύει παντοιοτρόπως τους

δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του που έχουν κατακλέψει

την Ελλάδα και μετέφεραν δεκάδες δισεκατομμύρια εις το

εξωτερικό (απόκρυψη της Λίστας Λαγκάρντ και άλλων τοιού-

των!), αλλά και τους γνωστούς μεγαλοφοροφυγάδες, τους

οποίους αποφεύγει να αγγίξει. Χρησιμοποιεί όλους τους Μη-

χανισμούς του Κράτους, την δήθεν έλλειψη συναίνεσης όλων

των Κομμάτων για την σωτηρία της Πατρίδας μας, τις

Συντεχνίες αλλά και τις ηγεσίες των Συνδικάτων, που εδώ και

δεκαετίες έχει θεσμοθετήσει και επιβάλλει, όμως προς ίδιο

όφελος και προστασία του. Οι δε ανεπίτρεπτες συμπεριφορές

των Κομμάτων εις τις συνεδριάσεις του Ελληνικού Κοινοβου-

λίου, τις Εξεταστικές και Προανακριτικές Επιτροπές της Βουλής,

αυτά τα χαλκεία, αλλά και εις τα Κανάλια και τα μεγάλα ΜΜΕ,

συνεχίζουν αδιάφορα και ανενόχλητα εν μέσω της τεράστιας

κρίσης να προκαλούν δημοσίως το όνειδος του  δεινοπαθούντος

Ελληνικού  Λαού.

Όμως ο κόμπος έφθασε εις το χτένι. Δεν πάει άλλο πια! Η

λιπόθυμη, παράλυτη και αδύναμη πια ελληνική κοινωνία

δεν είναι εις θέση να αντιδράσει κατά των εξοντωτικών

μέτρων του πολιτικού συστήματος εξουσίας. Εδώ και δε-

καετίες η υπεροπτική, αυθαίρετη και αδιάφορη συμπεριφορά

της Συνταγματικής Αρχής της Διακρίσεως των Εξουσιών και

ως επακόλουθο αυτής και των συντεταγμένων λειτουργιών

του Κράτους ευρίσκεται σε δυσαρμονία με την ετυμηγορία

και τις προσδοκίες του Ελληνικού Λαού. Η συνταγματική

αυτή εκτροπή ευθύνεται για την κατάλυση της βαθιάς έννοιας

της Δημοκρατίας,  για την έξαρση της διαφθοράς, την διάλυση

του Κράτους και της ελληνικής κοινωνίας και την χρεοκοπία

της Πατρίδας μας.

Εις την αρχαία Ελλάδα ο φιλόσοφος Διογένης, κατά την

διάρκεια της ηλιόλουστης ημέρας, έψαχνε με φανάρι να βρει

ένα άνθρωπο. Σήμερα, η αναγνωρισμένη παγκοσμίως Πατρίδα

μας, με την ασύγκριτη μέγιστη ηλιοφάνεια εις τον πλανήτη,

αλλά και τον μεγαλύτερο πολιτισμό, εν μέσω μεγάλης από-

γνωσης και ένδειας, ψάχνει να βρει ένα Έλληνα για να σώσει

την Ελλάδα.    

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος διαμένει στην Ξάνθη. Σπού-

δασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη

Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα.

Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής

της Γερμανίας.

Oι ολέθριες συνέπειες της συνταγματικής εκτροπής 

-Ο Διογένης και η σωτηρία της Ελλάδος-

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Κοινωνιολόγος

Οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας,

όλα τα κόμματα, όλοι οι Θεσμοί της

Ελληνικής Πολιτείας έπρεπε αμέσως,

ως όφειλαν, να ασχοληθούν από

μόνοι τους, όλοι ενωμένοι και υπεύ-

θυνα, με το πρόβλημα της κρίσης

όπως αυτό π.χ. έχει συμβεί εις την

Ιρλανδία. 

“

“

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Φαίνεται ότι η σημερινή πολιτική (κυβερνητική, αντιπολι-

τευτική, αυτοδιοικητική) και στρατιωτική ηγεσία έχουν διαφο-

ρετική άποψη για τους νεκρούς των πολέμων, από αυτήν που

είχαν οι προ ετών αντίστοιχες ηγεσίες της Ελληνικής Πολιτεί-

ας, οι οποίες απέδιδαν στους υπέρ της πατρίδος πεσόντας

την υψίστη τιμή, ακολουθώντας προγονικές αρχές και αξίες

διατυπωθείσες από την εποχή του έπους στον Μαραθώνα,

αλλά και παλαιότερον.

Προβαίνω στην παρατήρηση αυτή, διότι ως Έλληνας αξιω-

ματικός, υπηρετήσας στην Κύπρο προ και μετά την τουρκική

εισβολή και αξιωθείς της τιμής να ηγηθώ της ΕΛ.ΔΥ.Κ. κατά

την περίοδο 1986-1988, αλλά και ως απλός πολίτης που εί-

μαι σήμερα, αισθάνθηκα ντροπή και οργή για την περιφρόνη-

ση την οποία η Πολιτεία επέδειξε προς τους νεκρούς (Έλλη-

νες και Κυπρίους) του πραξικοπήματος και της τουρκικής ει-

σβολής του 1974. Διότι περιφρόνηση αποτελεί η παρουσία

στο μνημοσυνο που τελέστηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον

Άγιο Διονύσιο - Αρεοπαγίτη των Αθηνών, αντί του Δημάρχου

Αθηναίων ενός Αντιδημάρχου, αντί του Πρωθυπουργού ενός

Υφυπουργού, αντί του Προέδρου της Βουλης ενός εκ των

Γραμματέων του Προεδρείου της, αντί των ηγετών των κομ-

μάτων της αντιπολίτευσης κοινοβουλευτικών και εξωκοινο-

βουλευτικών στελεχών της, αντί ολόκληρου της ηγεσίας των

Ενόπλων Δυνάμεων ενός Υποστράτηγου.

Χωρίς υπερβολή, θα ανέμενα στο μνημόσυνο των νεκρών

της Κύπρου, να είναι παρών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

- αντιπροσωπεύθηκε από έναν Αντισυνταγματάρχην - διότι οι

νεκροί των Πολέμων είναι οι Άγιοι του Έθνους. Οι Εθνομάρτυ-

ρες.

Εξαίρεση αποτέλεσε ο Πρέσβης της Κύπρου, ο οποίος εξε-

φώνησε λόγων ελληνοπρεπή, εθνοφελή, με έννοιες και μη-

νύματα μεστά περιεχομένου.

Ο μεγάλος πολιτικός της αρχαιότητος Περικλής, ο μεγαλύ-

τερος ίσως Έλληνας πολιτικός ηγέτης όλων των εποχών, τι-

μούσε τους νεκρούς των πολέμων όχι μόνο με την παρουσία,

αλλά και με ομιλία του, όπως αναφέρει στο περί Πελοποννη-

σιακού πολέμου έργο του ο Θουκυδίδης, ο οποίος στον «Επι-

τάφιό» του τονίζει πως ο Αθηναίος ηγέτης χαρακτήριζε τους

νεκρούς των μαχών «άξιους επαίνου» και πρόσθετε ότι «δί-

καιον και πρέπον άμα» είναι να αποδίδεται τιμή εις την μνήμην

των διότι η πατρίς εδημιουργήθη και υπάρχει χάρις εις την θυ-

σίαν των.

Δυστυχώς, σήμερον, οι ηγέτες μας δεν εφαρμόζουν την

πρέπουσαν έναντι των νεκρών των πολέμων τιμήν όπως ο

Περικλής υπαγόρευσε εις τον «Επιτάφιόν» του.

Δια να κατανοηθεί η σημασία των νεκρών που έπεσαν υπέρ

πατρίδος στην αρχαία Ελλάδα υπενθυμίζω την περίπτωση

της ναυμαχίας των Αργινουσών, το 406 π.Χ.

Μολονότι ο Αθηναϊκός στόλος κατενίκησε τον Σπαρτιατικό

στις Αργινούσες, η Αθηναϊκή Πολιτεία κατεδίκασε έξι στρατη-

γούς - ναυάρχους της σε θάνατο, διότι δεν περισυνέλεξαν

τους νεκρούς, αλλά έφυγαν. Οι έξι ηγήτορες του Αθηναϊκού

στόλου, εκτελέστηκαν μολονότι απεδείχθη ότι το έργο της

ολικής περισυλλογής των νεκρών ήταν αδύνατο, λόγω της

ενσκυψάσης σφοδρής τρικυμίας. Εξάλλου, οι Αθηναίοι μαχη-

τές δεν έφυγαν από το πεδίο της ναυμαχίας και εγκατέλειψαν

τους νεκρούς για να αποφύγουν περαιτέρω περιπέτειες, αλ-

λά για να καταδιώξουν τον Σπαρτιατικό στόλο.

Εύχομαι η υποβάθμιση του μνημοσύνου των Ελλήνων και

Κυπρίων μαχητών του 1974 να μην αποτελεί συνέχεια και δη

συνειδητή συνέχεια της αμετροεπούς, παραδόξου και πρω-

τοφανούς «νότας» την οποία είχε τη φαεινή ιδέα να απευθύ-

νει προς το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών το δικό μας

ΥΠ.ΕΞ..

Μήπως εδώ ισχύει η ρήση «μωραίνει Κύριος όν βούλεται

απωλεσαι»;

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α. επί τιμή

Το Μνημόσυνο στην Αθήνα για τους πεσόντας κατά το Πραξικόπημα 

και την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρον το 1974
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Θέματα

Ή
λθε ο Οκτώβριος και η πατρίδα σκεπάζεται για 5ο χρόνο

από ένα ασήκωτο…. σύννεφο απογοήτευσης , ανα-

σφάλειας και στενοχώριας. Η υποτέλεια και η παρακμή

της πολιτικής τάξης που οδήγησε στην οικονομική κρίση και

την αλλοτρίωση της κοινωνίας δεν αφήνουν χώρο και χρόνο

στην τηλοψία των εργολάβων ή στην δημόσια τηλοψία και ρα-

διοφωνία να γίνουν «θέματα» : μνήμες και πρόσωπα που έχουν

σχέση με την ένδοξη ιστορία και την αξιοπρέπεια της χώρας

μας. Τα θέματα που προβάλλονται ,δυστυχώς , αντικατοπτρίζουν

την πνευματική κατρακύλα των ανθρώπων που διευθύνουν

αυτά τα μέσα.

Μέσα λοιπόν σ‘αυτήν την ζοφερή πραγματικότητα είναι

βέβαιον ότι τίποτα θα ειπωθεί για τον Ήρωα Κωνσταντίνο Δ.

Δαβάκη (έναν από τις χιλιάδες ήρωες του 40).

Δρασκελίζοντας το βούρκο της σημερινής παρακμής , θεω-

ρήσαμε υποχρέωση και καθήκον μας απέναντι στην ιστορία και

στις γενιές που συνέλαβαν στη δημιουργία του Αλβανικού

έπους, να κάνουμε, για μια ακόμα φορά, ένα μικρό αφιέρωμα-

μνημόσυνο σε αυτόν το Μανιάτη Ήρωα, τιμώντας στο πρόσωπό

του, εκτός από τον ίδιο και τις 25.000 νεκρούς του Ελληνοϊταλικού

και Ελληλογερμανικού πολέμου.

Γιατί ήταν Ήρωας 

Ο περιορισμένος χώρος της Εφημερίδας και η αναρμοδιότητά

μας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε στρατιωτική ανάλυση της

δράσεως του και γι ΄αυτό θα παραθέσουμε μερικά από όσα

είπαν και έγραψαν έγκυροι αναλυτές και οι πρωταγωνιστές της

εποχής εκείνης:

(1) O Δ. Πιτσίκας ,Αντιστράτηγος Διοικητής Τ Σ Δ Μ : «Η προ-

σωπική μου γνώμη δια τον Διοικητήν του Αποσπάσματος Συν-

ταγματάρχην Δαβάκην Κ. είναι ότι έδωσε την πρώτην νίκην της

Πίνδου. ....................................................................................

Είναι επί πλέον ήρως , γιατί Διοικητής ών Αποσπάσματος ,

ετέθη επικεφαλής μιας Διλοχίας την κρισιμωτέραν στιγμήν ,

ανακαταλαβών το ύψωμα Προφήτης Ηλίας Φούρκας ,τραυμα-

τισθείς σοβαρώς υπό φορητών όπλων-»

(2) O Δ.Καθενιώτης Πρόεδρος Συμβουλίου Αποστράτων Αν-

τιστρατήγων: «Και ο μεν ηρωϊκός Συν)ρχης Δαβάκης ενσάρκωσεν

εν τω ατόμω του όλον τον αγώνα της Πίνδου. Προς τούτο, διέ-

θεσε κατ’ αρχάς άπασαν την ψυχήν του και όλην τη ζωτικότητά

του εις το να αναπληρώσει εντός της τελευταίας διμηνίας πάν

ό,τι δεν εγένετο καθ’άπασαν την διάρκειαν διετίας ολοκλήρου.

Εν συνεχεία ,τας μεν αμυντικάς επιχειρήσεις διήυθυνε κατά

τρόπον αριστουργιματικόν ..............., τας δε επιθετικάς μετά

τόσης ορμής και αυταπαρνήσεως, ώστε εδέχθη –Συνταγματάρχης

αυτός-να τεθή επικεφαλής μιας διλοχίας και μόνον, αποτελών

μοναδικόν παράδειγμα καθ’ όλην την πολεμικήν περίοδον» (2)

(3) H Εφημερίδα Christian Science Monitor ,της 4/11/1940:

«Το θέαμα των ολίγων Ελλήνων πατριωτών που συγκρατούν

και απωθούν τα στρατεύματα της μεγάλης φασιστικής Ιταλίας

έχει τόση εξαιρετική σημασία, ώστε να δύναται να πει κανείς

χωρίς δισταγμό ότι ίσως εκεί πάνω στα βουνά της Ηπείρου, κρί-

νεται η τύχη του όλου πολέμου»(3)

(4) Ο Σ. Μελάς έχει χαρακτηρίσει τον Κωνσταντίνο Δαβάκη

ως “μοναδική σύνθεση προσόντων που σπάνια πάνε μαζί:

Σπουδαίος ‘τρουπιέ’, όπως λένε οι Γάλλοι, πολέμαρχος, καπε-

τάνιος με καρδιά βουνό, αισιοδοξία τρελή, θάρρος απροσπέλαστο,

διοικητής ασύγκριτος, χέρι δυνατό, θέληση αλύγιστη, αλλά και

ιδιοφυία στρατηγική, κάτοχος του εδάφους όσο λίγοι διοικητές

στρατευμάτων. Ακούραστος μελετητής και γνώστης βαθύτατος

της τέχνης του πολέμου, πρωτεύων στις ξένες πολεμικές Ακα-

δημίες, δάσκαλος αξιωματικών σπάνιος, συγγραφεύς στρατιω-

τικός πρωτότυπος και πρωτοπόρος - ολόκληρη βιβλιοθήκη τα

έργα του - μοναδικός ιχνηλάτης των ‘τακτικών καταστάσεων’,

ξάστερος στην κρίση, ευφάνταστος και γοργότατος στη σύλληψη

του σχεδίου κι εκτελεστής άμεσος, μεγάλος μαέστρος του

ελιγμού, επίμονος και παράφορος στον αγώνα”.(4)

Ποιος ήταν ο Κ. Δαβάκης

Γεννήθηκε το 1897 στο μικρό χωριό Κεχριάνικα της Δυτικής

Μέσα Μάνης. Ήταν πρωτότοκος γιος του δασκάλου Δικαίου

Ντάβου Δαβάκη. Το 1770, περίπου είχαν εγκατασταθεί στα Κε-

χριάνικα οι πρόγονοί του . Οι παλαιότεροι πρόγονοι του κατοι-

κούσαν στην περιοχή του ιστορικού Πολυάραβου

(www.mani.org.gr) , οι οποίοι αναγκάσθηκαν από τους Τούρκους

να εκπατρισθούν. Ο μικρότερος , με το όνομα Ντάβος, κατέφυγε

στην ελεύθερη Μέσα Μάνη. Από το Ντάβος προήλθε το

Νταβάκης και Δαβάκης.

Πήγε στο Δημοτικό σχολείο της Κοίτας (διπλανού χωριού)

σε ηλικία 5 ετών, το 1906 γράφτηκε στο Σχολαρχείο του ίδιου

χωριού και σε ηλικία δέκα ετών του δόθηκε η αφορμή ότι

έπρεπε να γίνει αξιωματικός!

- Να πως περιγράφει ο ίδιος το συμβάν… (5)

« Η μεγαλυτέρα ανάμνησις της παιδικής μου ηλικίας ήταν το

1907. Οκαπετάν Γέρμας (Ανθυπολοχαγός Τσοτάκος από την

Κοίτα της Μάνης) είχε σκοτωθεί στα Μακεδονικά . Ένα μεσημέρι,

ο πατέρας μου έφερνε την εφημερίδα στη ρούγα(σ.σ πλατεία)

του χωριού και την εδιάβαζε. Ήμουνα τότε 10 χρονών.......το

παιδικό μυαλό μου δούλεψε και .....Από τότε μου γεννήθηκε η

ιδέα να μπώ στη Σχολή των Ευελπίδων, να γίνω Αξιωματικός!.......». 

Το 1909 γράφηκε στο 4ον Γυμνάσιο Αθηνών. Το 1912 μετα-

γράφηκε στο Γυμνάσιο Γυθείου από το οποίο πήρε απολυτήριο

τον Ιούνιο του 1913, και το Σεπτέμβριο εισήλθε στην Σχολή

των Ευελπίδων (από την οποία αποφοίτησε ως ανθυπολοχαγός

πεζικού, την 1η Οκτωβρίου του 1916). Φοίτησε στην Ανωτάτη

Σχολή Πολέμου της Αθήνας, και στο Παρίσι (γαλλική Στρατιωτική

Σχολή Αρμάτων).

Έλαβε μέρος στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο όπου διακρίθηκε για

την τόλμη και την ανδρεία του στο μακεδονικό μέτωπο (μάχες

Σκρα και Δοϊράνης), όπου , όμως, η υγεία του βλάφτηκε σοβαρά

από την επίδραση των ασφυξιογόνων αερίων.

Το 1918 προήχτηκε σε λοχαγό επ’ ανδραγαθία. 

Έλαβε μέρος και στη Μικρασιατική Εκστρατεία όπου το 1921

διακρίθηκε στη μάχη των υψωμάτων του Αλπανός, και τιμήθηκε

με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας. 

Στο διάστημα μεταξύ 1922 και 1937 υπηρέτησε ως επιτελάρχης

της 2ης Μεραρχίας και του 1ου Σώματος Στρατού, φοίτησε και

δίδαξε σε στρατιωτικές σχολές και συνέγραψε διατριβές για τη

στρατιωτική ιστορία και την τακτική των τεθωρακισμένων. Το

1931 προήχθη στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Στις 30

Δεκεμβρίου του 1937 και μετά από μεγάλες αναρρωτικές

άδειες, αποστρατεύθηκε για λόγους υγείας και τέθηκε σε

πολεμική διαθεσιμότητα. 

Στο συγγραφικό έργο του Δαβάκη περιλαμβάνονται τα εξής

έργα: «Τα Άρματα Μάχης» [1928], «Ο Στρατός του Μέλλοντος»

[1934] για πολλούς το σημαντικότερο έργο του, «Χημικός και

Αεροχημικός Πόλεμος» [1935], «Εγχειρίδιον Τακτικής Πεζικού»

[1937], «Εγκόλπιον Αξιωματικού Πεζικού» [1938], «Νυκτεριναί

Επιχειρήσεις» [1939], «Εγκόλπιον Διοικητού Τάγματος Πεζικού»

[1940] κ.λ.π. Επίσης συνέγραψε άρθρα και μελέτες σε διάφορα

στρατιωτικά περιοδικά.

Η δράση του στην Πίνδο.

Όταν, τον Αύγουστο του 1940, συντελέστηκε η μερική επι-

στράτευση, ο Δαβάκης ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και

τοποθετήθηκε διοικητής του 51ου Συντάγματος Πεζικού και

στη συνέχεια του Αποσπάσματος Πίνδου (αποτελούμενου από

το 51ο ΣΠ υπό άλλον διοικητή και διάφορες μικρομονάδες) το

οποίο είχε ως έδρα το Επταχώρι Πίνδου.

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, οπότε εκδηλώθηκε

η ιταλική εισβολή, ο Δαβάκης αντιμετώπισε την 3η Ιταλική Με-

ραρχία Αλπινιστών ΤΖΟΥΛΙΑ με ένα απόσπασμα 2.000 ανδρών,

υπό τις εντολές και τις οδηγίες του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής

Μακεδονίας. Η τακτική του σε ολόκληρη την έκταση της ζώνης

ευθύνης του (35 χιλιόμετρα) ήταν αμυντική, και μάλιστα έκανε

υποχρεωτικό ελιγμό, αναμένοντας ενισχύσεις. Την 1η Νοεμβρίου

1940, οπότε έφτασαν οι ενισχύσεις που περίμενε ο Δαβάκης, οι

ελληνικές δυνάμεις έκαναν αντεπίθεση και κύκλωσαν τις ιταλικές,

που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Κατά την αντεπίθεση

αυτή, και συγκεκριμένα την 6η ημέρα από την έναρξη των επι-

χειρήσεων, στον Προφήτη Ηλία Κάντσικου (μετέπειτα Δροσο-

πηγής), ο Δαβάκης τραυματίστηκε στο στήθος. 

Στον αξιωματικό που τον πλησίασε για να του παρέξει τις

πρώτες βοήθειες πρόσταξε, μαζεύοντας όσες δυνάμεις τού

‘μεναν ακόμα: “Άσε με εμένα, πες με πεθαμένο! Και κοίτα να

μη σου πάρουν τις θέσεις! Τράβα!” Στη συνέχεια τον μετέφεραν

αναίσθητο με το φορείο στο Επταχώρι. Ο τραυματισμός του σε

συνδυασμό με την παλαιά στηθική του νόσο επέβαλε την

αναγκαστική αποχώρησή του από το μέτωπο. Τον αντικατέστησε

ο τότε ταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας, ο οποίος ύστερα από

σκληρό αγώνα κατόρθωσε να αποκρούσει τους Ιταλούς της

επίλεκτης ιταλικής μεραρχίας «Τζούλια». 

Αυτή ήταν η πρώτη ελληνική νίκη κατά τη μάχη της Πίνδου.

Η νίκη του αποσπάσματος του Δαβάκη είχε αποφασιστική

σημασία στην έκβαση του πολέμου. Μάλιστα θεωρήθηκε η

πρώτη ήττα του άξονα. Η επιτυχία του Δαβάκη συνίσταται

“στην άμεση διάγνωση ενός τακτικού λάθους, που έκανε ο

Ιταλός μέραρχος να προχωρήσει γοργά προς τη Σαμαρίνα,

χωρίς να καλύψει το πλευρό της φάλαγγάς του”. Ο Δαβάκης το

είδε αμέσως και από τη δεύτερη

μέρα του σκληρού αγώνα ήταν

σίγουρος ότι χάρη σ’ αυτό το λά-

θος “θα μάντρωνε τους Ιταλούς”.

Κατά τον Δεκέμβριο του 1942

συνελήφθη από τις Ιταλικές αρχές

κατοχής μαζί με πολλούς διακε-

κριμένους αξιωματικούς και ομο-

βάθμιους του διοικητές, λόγω της αντιστασιακής του δράσης.

Οι Ιταλοί, στο λιμάνι της Πάτρας, τους επιβίβασαν στο ατμόπλοιο

«Πόλις της Γένοβα» για να μεταφερθούν σε στρατόπεδο συγ-

κεντρώσεως στην Ιταλία. Το πλοίο όμως τορπιλίστηκε από

συμμαχικό υποβρύχιο και βυθίστηκε στα ανοιχτά των νότιων

αλβανικών ακτών, με αποτέλεσμα να πνιγούν οι επιβαίνοντες

(Ιανουάριος 1943). Το πτώμα του Δαβάκη αναγνωρίστηκε, και

ετάφη στον Αυλώνα. 

Μεταπολεμικά, τα οστά του διακομίστηκαν και τάφηκαν στην

Αθήνα, στην Καλλιθέα.. 

Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης υπήρξε από τους πρωτοπόρους

της ιδέας της μηχανοκίνησης του πεζικού και της χρησιμοποίησης

αρμάτων ως κύριου όπλου για τη διάσπαση και καταδίωξη του

εχθρού, καθώς πρόκρινε την ευελιξία των μηχανοκίνητων μο-

νάδων έναντι της γραμμής οχυρών («Ο πόλεμος του μέλλοντος»

(1939))

Απόδοση τιμών

Μετά τον θάνατό του η Ακαδημία Αθηνών τού απένειμε το

αργυρό μετάλλιο της αυτοθυσίας, ενώ στον δήμο της Καλλιθέας

υπάρχει πλατεία με το όνομά του και μια προτομή του. Οδοί,

προτομές και ανδριάντες του ήρωα υπάρχουν και στην Ήπει-

ρο.

Η γενιά του Δαβάκη και οι « γενιές της Μεταπολίτευσης».

Μπορεί ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Εγγονόπουλος και πολλοί

άλλοι λογοτέχνες και ζωγράφοι να εκπροσωπούν πανάξια την

γενιά του 30, δηλαδή τους πνευματικούς ανθρώπους που συν-

δέονται με την εισαγωγή πρωτοποριακών ρευμάτων στην

Ελλάδα από τη Δύση και τη συνειδητή προσπάθεια τους να

τους δώσουν ελληνικότητα και όχι απλά να την μιμηθούν.

Στη γενιά όμως αυτή ανήκουν και άλλοι ,αυτοί που προπα-

ρασκεύασαν υλικά και κυρίως ψυχικά τους Έλληνες να δημι-

ουργήσουν το Έπος του 40-41. Μια γενιά, η οποία κέρδισε τον

παγκόσμιο θαυμασμό. Αντιστάθηκε γενναία σε δύο αυτοκρατορίες

και νίκησε. Θυσιάστηκε για την ελευθερία της πατρίδας και

κέρδισε την διεθνή αναγνώριση, την τιμή, την αξιοπρέπεια και

τον παγκόσμιο θαυμασμό. 

Ο Δαβάκης, ανήκοντας και αυτός στην ίδια γενιά ,«τη γενιά

με συνείδηση του εαυτού και της ιστορικής της αποστολής»

είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους εκπρόσωπους της,

γιατί με τις πρωτοβουλίες στο πεδίο της μάχης, τον ηρωισμό

του και την πνευματική του καλλιέργεια συνέβαλε τα μέγιστα

στο θαύμα του 40.

Έχουμε καθήκον τουλάχιστον να τον θυμόμαστε !

Σε αντίθεση με τη γενιά του Δαβάκη, Οι «γενιές της Μεταπο-

λίτευσης»,

και κυρίως αυτή που αυτοαποκαλείται «Γενιά του Πολυτεχνείου»

-της οποίας ανίκανοι και «δοτοί» εκπρόσωποί της, με τον ένα ή

άλλο τρόπο, μας κυβερνούν ακόμα - είναι αυτή που χρεοκόπησε

την πατρίδα. Η γενιά, αυτή που, αφού συμμετείχε σε ένα πρω-

τοφανές πλιάτσικο του πλούτου και του ιδρώτα του σκληρά

εργαζόμενου λαού της, για τριάντα και πλέον χρόνια, αφήνει

πίσω της “συντρίμμια”. Και ακόμα, και κυρίως, κατέστρεψε: το

πνευματικό, ηθικό, και κοινωνικό υπόστρωμα και βάθρο της ελ-

ληνικής κοινωνίας.

Η γενιά του Δαβάκη οδήγησε την Ελλάδα σε βουνοκορφές

δόξας, υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας και η γενιά του Πολυτε-

χνείου στα βάραθρα της ατίμωσης και της διεθνούς «ξεφτί-

λας»…Αντί για Δαβάκηδες σήμερα έχουμε … Άκηδες. Δυστυχώς!!! 

Παραπομπές:

(1) Ι.Δ. Πιτσίκας, Αντιστράτηγος Διοικητής Τμήματος Στρατιάς

Δυτικής Μακεδονίας(Επιστολή καταχωρημένη στο Βιβλίο Δαβάκης

Πίνδος: Ι.Δ Βερνάρδος , Έκδοση Δημητράκου)

(2) Δ.Καθενιώτης Πρόεδρος Συμβουλίου Αποστράτων Αντι-

στρατήγων, που είχε συγκροτηθεί από το ΥΕΘΑ για να κρίνει

τον πόλεμο 1940-1941 (Επιστολή καταχωρημένη στο Βιβλίο

Δαβάκης Πίνδος: Ι.Δ Βερνάρδος,Έκδοση Δημητράκου)

(3) Εφημερίδα Christian Science Monitor, της 4/11/1940 τη

μεθεπομένη της 2ας Νοε, ότε είχε αρχίσει η Ελληνική αντεπίθεση

και η ανακατάληψη του Ελληνικού εδάφους με πρωταγωνιστή

τον Κ. Δαβάκη.

(4)Σ. Μελάς: (Η δόξα του ‘40, σελ. 21).

(5) Από τα ανευρεθέντα στο Αρχείο του ανέκδοτα χειρόγραφα

με τίτλο: «Σκέψεις και λογισμοί στην Πίνδο»

Δαβάκης, ο Ήρωας της Πίνδου
(Η γενιά του Δαβάκη και η Μεταπολίτευση)

Γράφει ο

Γ.Π. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ

Υποστρατηγος ε.α.

«Πέρα από τον πάταγο των αυτοκρατοριών 

που γκρεμίζονται, θ’πομείνει ν’ ακούγεται μέσα 

στον αποκαμωμένο κόσμο, λιανό και κρυστάλλινο, 

ερημικό κι’ άτρεμο, το εωθινό που σήμανε η σάλπιγγα

πάνω στον ελληνικό βράχο μια φθινοπωρινή αυγή.»

Άγγελος Τερζάκης
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Θέματα

Προλεγόμενα

Ενθυμούμαι ότι ο αείμνηστος κα-

θηγητής μας στην Σχολή Ευελπίδων

Δημ. Τσάκωνας, θεωρούσε την μι-

κρασιατική καταστροφή του 1922

ίσης σπουδαιότητος  εθνική συμφορά

και με αυτήν  ακόμη την άλωση της

Κωνσταντινουπόλεως, το 1453. Σή-

μερα, μπορούμε κάλλιστα γα αντι-

ληφθούμε πόσο ορθή ήταν αυτή η

διδασκαλία του καθηγητού μας, αφού

στις μεν άμεσες φοβερές απώλειες σε ανθρώπινο δυ-

ναμικό που υπέστημεν ως Έθνος μέσα σε τρία χρόνια

συνυπολογίζονται οι απώλειες του Στρατού (91.225

Αξιωματικοί και Οπλίτες, εκ των οποίων 24.250 φονευ-

θέντες και αποβιώσαντες, 18.095

αφανισθέντες και 48.880 τραυματίες)

και οι 300.000 ψυχές του ιωνικού Ελ-

ληνισμού που σφαγιάστηκαν ή χά-

θηκαν, στις δε έμμεσες το ενάμιση

εκατομμύριο προσφύγων που κατέ-

φυγαν στην Ελλάδα για περίθαλψη

και προστασία. 

Πλέον αυτών, η μικρασιατική κα-

ταστροφή σήμανε και το τέλος – ας

ελπίσουμε όχι για πάντα - της Μεγά-

λης Ιδέας, που συμβόλιζε την απε-

λευθέρωση όλων των ομοεθνών μας

και των ελληνικών εδαφών και την

συνένωση τους με την Μητέρα Πα-

τρίδα (Retenta, όπως έλεγε ο Τσά-

κωνας), καθώς και την πλήρη αντι-

στροφή της ισχυρής διαπραγματευ-

τικής και στρατιωτικής θέσεως στην

οποία βρίσκονταν η Ελλάδα μετά τον

Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Συνθήκη

των Σεβρών, τα δε δυσμενή αποτε-

λέσματα αυτής της αντιστροφής τα

υφιστάμεθα ως Κράτος και ως Έθνος

μέχρι και σήμερα.

Σύντομο ιστορικό της μικρασιάτικης εκστρατείας. –

Αιτία  και    αναγκαιότητα της «Επανάστασης Πλαστήρα»,

η μικρασιατική καταστροφή

Στις 2 Μαΐου 1919, η Ελλάς, κατόπιν εντολής των

Συμμάχων, αποβίβασε στην Σμύρνη την Ιη Μεραρχία η

οποία έγινε ενθουσιωδώς δεκτή από τον ελληνικό πλη-

θυσμό. Παράλληλα, ο Μουσταφά Κεμάλ, άρχισε να κι-

νητοποιεί τους τουρκικούς πληθυσμούς για αντίσταση

κατά των ξένων στρατευμάτων. Μέσα σε 15 ημέρες

από την αποβίβαση είχε καταληφθεί ολόκληρη η περιοχή

των Σαντζακίων Σμύρνης και Αϊδινίου. 

Τον Φεβρουάριο του 1920, συγκροτήθηκε η «Στρατιά

Κατοχής Μ. Ασίας» (Α’ ΣΣ και Σώμα Στρατού Σμύρνης).

Στις 6 Ιουνίου 1920 οι ελληνικές δυνάμεις ξεκίνησαν

προέλαση προς βορά και μέχρι τέλος Οκτωβρίου κατέ-

λαβαν την γραμμή Νικομήδεια-Προύσα-Ουσάκ. 

Στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, η Κυβέρνηση

Βενιζέλου καταψηφίστηκε και στην εξουσία ανήλθαν

τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 6 Δεκεμβρίου επα-

νήλθε στον θρόνο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β’, μετά

από δημοψήφισμα. 

Οι επιχειρήσεις που διεξήχθησαν τον Μάρτιο 1921

προς κατάληψη της περιοχής Εσκή Σεχήρ -Κιουτάχεια -

Αφιόν Καραχισάρ δεν έφεραν κανένα ουσιαστικό απο-

τέλεσμα και τα Α΄ και Γ’ΣΣ που τις διεξήγαγαν επέ-

στρεψαν στις αρχικές τους θέσεις ((Τουμλού Μπουνάρ

και Προύσα, αντίστοιχα). Αντίθετα, στην επανάληψη

της προσπάθειας, από 4 Μεραρχίες που εφόρμησαν

από Προύσα, κατελήφθη ο συγκοινωνιακός κόμβος του

Εσκή Σεχήρ, στις 30 Ιουνίου 1921, και από 6 Μεραρχίες

συν την Μεραρχία Ιππικού, που εξόρμησαν από Ουςάκ

και Τουμλού Μπουνάρ, ο κόμβος του Αφιον Καραχισάρ,

στις 6 Ιουλίου του ιδίου έτους.

Την 1η Αυγoύστου 1921 ξεκίνησε η προέλαση της

Στρατιάς προς Σαγγάριο- Άγκυρα, με τα Α’, Β’ και Γ’ ΣΣ

και την Ταξιαρχία Ιππικού (σύνολο 9 Μεραρχίες). Μέχρι

8 Αυγ. είχε ολοκληρωθεί η διάβαση του ποταμού και,

παρά την κόπωση του προσωπικού, η επίθεση κατά

της κυρίας αμυντικής τοποθεσίας του Σαγγαρίου άρχισε

την 11η Αυγoύστου. Στις σφοδρότατες μάχες που επα-

κολούθησαν κατελήφθησαν η πρώτη και δεύτερη το-

ποθεσία αμύνης, όχι, όμως και η τρίτη,

ώστε να διανοιγεί η πρόσβαση προς Άγ-

κυρα. 

Στις 28 Αυγούστου 1921. οι Τούρκοι

εξαπέλυσαν σφοδρή αντεπίθεση κατά

των Α’ και Γ’ ΣΣ, n οποία, αρχικά αντιμε-

τωπίστηκε με επιτυχία, όμως λόγω σθε-

ναρής αντιστάσεως του εχθρού, μείωσης

των δυνάμεων των Μονάδων, δυσχερειών

ΔΜ και αναμενόμενων βροχών, η Κυβέρ-

νηση ενέκρινε την άμεση σύμπτυξη της

Στρατιάς, η οποία, την νύκτα 30/31 Αυγούστου . πέρασε

τον Σαγγάριο, συνέχισε την κίνηση της δυτικά και τελικά

εγκαταστάθηκε στην μήκους 600 χιλιομέτρων. περίπου

γενική γραμμή Νικομήδεια-Εσκή Σεχήρ-Σεϊντί Γαζή-Κιου-

ταχεια-Αφιον Καραχισόρ-Μαίανδρος

ποτ., όπου και παρέμεινε ένα (μαρ-

τυρικό) χρόνο, ασχολούμενη μόνο

με αμυντική οργάνωση. 

Εν τω μεταξύ το μέχρι τότε άριστο

ηθικό του Στρατού άρχισε ραγδαίως

να πέφτει και σε αυτό συνετέλεσαν

οι βαρύτατες απώλειες, η κακή δια-

τροφή και ενδιαίτηση των Μονάδων,

η εντύπωση που δημιουργήθηκε

στους μαχητές για το άσκοπο των

θυσιών τους και της παραμονής τους

στην Μ. Ασία, ο εθνικός διχασμός,

τα πολιτικά πάθη και η ανατρεπτική

κομμουνιστική προπαγάνδα. 

Τον Μάιο του επόμενου έτους

(1922), ο Αρχιστράτηγος Α. Παπούλας

υπέβαλε την παραίτηση του και αν-

τικαταστάθηκε από τον Αντιστράτηγο

Γ. Χατζανέστη, ο οποίος επέλεξε να

διοικήσει την Στρατιά σε αυτή την

κρίσιμη φάση, του αγώνα από την

Σμύρνη, 600 χιλιόμετρα μακριά από

το μέτωπο (!), σε αντίθεση με τον

Κεμάλ που βρίσκονταν συνεχώς στην

πρώτη γραμμή του μετώπου. 

Στις 13 Αυγούστου 1922, ο ενισχυμένος κεμαλικός

στρατός ξεκίνησε γενική επίθεση κατά του μετώπου με

βάρος στην πλέον ευπαθή περιοχή αυτού, βορειοδυτικά

του Αφιόν Καραχισάρ, στον νότιο τομέα, εντός του

οποίου ενεργούσαν τα Α’ και Β’ ΣΣ. Η μάχη που επακο-

λούθησε ήταν σκληρή και αιματηρή. 

Την επόμενη ημέρα (14 Αυγούστου), επήλθε διάρρηξη

του μετώπου και τα ελληνικά τμήματα άρχισαν να υπο-

χωρούν, αλλά μετά από νέα ήττα τους, στις 16 και 17

Αυγούστου διασπάστηκαν, οπότε ένα μεγάλο μέρος

αυτών αιχμαλωτίστηκε και το υπόλοιπο κατόρθωσε να

φτάσει στο Ουσάκ. Οι δυνάμεις του βόρειου τομέα,

(Γ’ΣΣ - XI Μεραρχία) στην περιοχή Εσκή Σεχήρ δεν δέ-

χτηκαν μεγάλη πίεση και κατόρθωσαν να διατηρήσουν

τις θέσεις τους. 

Στις 25 Αυγούστου. η Κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη

(προτού παραιτηθεί)., διαβλέπουσα ότι εξέλιπε κάθε

ελπίδα σωτηρίας, αποφασίζει την εκκένωση της Μ.

Ασίας και ο νέος Διοικητής Στρατιάς, εις αντικατάσταση

του Χατζανέστη, Αντιστράτηγος Γ, Πολυμενάκος, υπο-

γράφει την σχετική διαταγή. Την επόμενη αναχωρεί

από την Σμύρνη, ο ύπατος Αρμοστής Σμύρνης Α. Στερ-

γιάδης, ένας διπλωμάτης  με πολύ αμφιλεγόμενο και

ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, που με την διακυβέρνηση του

έβλαψε  τον ιωνικό Ελληνισμό για τον οποίον είχε επα-

νειλημμένα  αποδείξει ότι έτρεφε φοβερή αντιπάθεια

(για να μη πούμε, μίσος) και σκανδαλωδώς ευνοούσε

τους τούρκικους πληθυσμούς της Μ.Ασίας. Ο Στεργιάδης

- προστατευόμενος του Βενιζέλου - «δραπέτευσε» από

την Σμύρνη συνοδευόμενος από τις ύβρεις και τις

κατάρες του πλήθους με αγγλικό (!!) πλοίο, χωρίς κα-

θόλου να ενδιαφερθεί να προειδοποιήσει -όπως είχε

ιερό καθήκον- τους Έλληνες της Σμύρνης για τα επερ-

χόμενα τουρκικά στίφη και χωρίς να μεριμνήσει για την

δια θαλάσσης έγκαιρη και ασφαλή αναχώρηση τους

από τα παράλια της Μ Ασίας, Κατά συνέπεια, έχει

σοβαρό μέρος ευθύνης για την καταστροφή. Αλλά,

δεν βρέθηκε κανένα δικαστήριο να τον δικάσει, τον κά-

λυψαν, βλέπετε, τα «υψηλά καπέλα», ελληνικά και

ξένα. 

Το θέατρο του παραλόγου

συνεχίζεται στη Γάζα

Η κατάσταση στην Γάζα και στο Ισραήλ φαίνεται

πως εξελίσσεται σε ‘θέατρο του παραλόγου’

με τις ανθρώπινες ζωές να χάνονται σε καθη-

μερινή βάση, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις

δημιουργούν αντιφάσεις, αντιθέσεις, παραλο-

γισμό, πείσμονες πρακτικές και αντιλήψεις και κανένα σεβασμό στην

ανθρώπινη ζωή. Δείτε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και θα κα-

ταλάβετε. 

Στις 20:00 της 26ης Ιουλίου, το Ισραήλ προχώρησε σε τετράωρη πα-

ράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία όμως παραβιάστηκε απρό-

σμενα και αδικαιολόγητα από τη Χαμάς (γιατί;), μέσω της εκτόξευσης

ρουκετών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συγκέντρωση χιλιάδων

Ισραηλινών σε κεντρική πλατεία του Τελ Αβίβ κατά της συνέχισης της

Επιχείρησης Protective Edge, βλέπετε υπάρχουν και τέτοιες εκδηλώσεις

στο Ισραήλ, που συνήθως δεν προβάλλονται και η παράλληλη αντιδια-

δήλωση εκατοντάδων ατόμων υπέρ της συνέχισης αυτής- σε γειτνιάζον

σημείο - διεκόπησαν όταν ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι η Χαμάς

ξεκίνησε τις επιθέσεις με ρουκέτες. 

Λίγο μετά τη λήξη της 4ωρης παράτασης, τις πρώτες πρωινές ώρες

της 27/7, το 8μελές Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ απο-

φάσισε, με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά, την επέκταση της κατάπαυσης

του πυρός για άλλες 24 ώρες, ήτοι μέχρι το πέρας της σήμερον. Η

Χαμάς  όμως προέβη σε νέες εκτοξεύσεις ρουκετών, ο δε  εκπρόσωπος

Τύπου της οργάνωσης Σάμι Αμπού Ζούχρι δήλωσε πως «δεν γίνεται

αποδεκτή οιαδήποτε εκεχειρία, για ανθρωπιστικούς λόγους, που δεν

περιλαμβάνει την απόσυρση των IDF από τη Λωρίδα της Γάζας και δεν

επιτρέπει στους κατοίκους την επιστροφή στις οικίες τους αλλά και την

μεταφορά των τραυματιών».

Την Κυριακή 27/7 περί την 10.00 ώρα , αναρτήθηκε το ακόλουθο

κείμενο στο ιστολόγιο των IDF (Israel Defense Forces): «Λόγω της ακα-

τάπαυστης εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της

ανθρωπιστικής κατάπαυσης πυρός, ανανεώνουμε τη δραστηριότητα

από αέρος, θαλάσσης και εδάφους στη Γάζα». Στο πλαίσιο αυτό, οι IDF

προχώρησαν σε αεροπορικές επιθέσεις στη συνοικία Saja’iyya, ανατολικά

της πόλης της Γάζας, ενώ μονάδες του πυροβολικού καθώς και άρματα

μάχης έβαλλαν κατά θέσεων μελών της Χαμάς.

Στις 14:00, ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι

δήλωσε στο Reuters πως «Σε απάντηση της παρέμβασης των ΗΕ και

λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του λαού μας αλλά και με αφορμή

την γιορτή Eid [σημαντική μουσουλμανική εορτή, τελευταία ημέρα

του Ραμαζανιού, όπου δεν επιτρέπεται η νηστεία και εορτάζεται με πο-

λυφαγία], συμφωνήθηκε από τις οργανώσεις της αντίστασης η υιοθέτηση

μίας 24ωρης ανθρωπιστικής ηρεμίας, αρχής γενομένης από τις 2μ.μ.

της Κυριακής». Έκτοτε και εδώ είναι ένα από τα παράλογα που αναφέ-

ραμε, τουλάχιστον 17 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από την Χαμάς κατά

της ισραηλινής επικράτειας, εκ των οποίων 7 αναχαιτίστηκαν από το

αντιβαλλιστικό σύστημα Iron Dοme. Όπως δήλωσε δε χαρακτηριστικά

ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή

του στο CNN, η Χαμάς παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, την οποία

η ίδια ζήτησε!!

Στις 17:00 της Κυριακής ξεκίνησε, σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-

ροφορίες, η νέα συνεδρίαση του 8μελούς Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

του Ισραήλ, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις στη διπλωματική

και στρατιωτική κονίστρα, υπό το φως και των ανωτέρω γεγονότων.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και πρόσφατη δημοσκόπηση, που

επικαλείται η  εφημερίδα Jerusalem Post, υπάρχουν και  άλλες με πα-

ρεμφερή αποτελέσματα, που έγινε στο Ισραήλ, σχετικά με την δημι-

ουργηθείσα κατάσταση και τον πόλεμο στην Γάζα και πως τον βλέπουν.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το 86,5% των ερωτηθέντων

Ισραηλινών υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να αποδεχθεί,

υπό τις παρούσες συνθήκες, την κατάπαυση του πυρός, καθώς «η

Χαμάς συνεχίζει την εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ, δεν έχουν

εντοπιστεί όλα τα υπόγεια τούνελ και η Χαμάς δεν έχει παραδοθεί». Αν-

τίθετα, το 9,7% των ερωτηθέντων θεωρεί πως το Ισραήλ θα πρέπει να

προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, καθώς «(το Ισραήλ) έχει

καταγράψει αρκετά επιτεύγματα - στο πλαίσιο της Επιχείρησης, έχουν

σκοτωθεί στρατιώτες των IDF και εν πάσει περιπτώσει έφθασε η ώρα

του τερματισμού της Επιχείρησης». 

Σε ότι αφορά τις μέχρι τώρα απώλειες εκατέρωθεν ο μακάβριος κα-

τάλογος συνεχίζει να μεγαλώνει. Έτσι η Παλαιστινιακή πλευρά μετρά

περί τους 1.140 νεκρούς και πάνω από 6.000 τραυματίες. Από πλευράς

Ισραήλ, σε 43 ανέρχονται οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί των IDF που

σκοτώθηκαν, ενώ σε 2 ανέρχονται οι νεκροί πολίτες. Και το θέατρο του

παραλόγου συνεχίζεται, το σπιράλ του θανάτου να μεγαλώνει,  χωρίς

να διαφαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον κάποια ελπίδα. 

*Ο Ιωάννης Αθαν. Μπαλτζώης είναι ειδικός σε θέματα Μέσης Ανα-

τολής. www.analystsforchange.org

Γράφει ο

IΩANNHΣ MΠAΛTZΩHΣ

Αντιστράτηγος ε.α. 

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»: 

ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. 

Γράφει ο   

Ευάγγελος Γριβάκος,

Αντιστράτηγος ε.α –

Νομικός,  με την ευκαιρία

συμπληρώσεως 92 ετών

από την εκδήλωση της

Επανάστασης και της Μι-

κρασιατικής Καταστροφής. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ο Συνταγματάρχης Νικ. Πλαστήρας.

Υπήρξε ο εμπνευστής και

πρωτεργάτης της στρατιωτικής

επανάστασης του Σεπτεμβρίου 1922



Οργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά και πραγ-

ματοποιήθηκε την 21 Σεπ 2014 το «Λεωνίδα

Τρόπαιον».  Πρόκειται για μια πορεία τιμής 25 χλμ.

στο όρος Καλλίδρομο ακολουθώντας τη διαδρομή

της Ανοπαίας Ατραπού, (από το Ελευθεροχώρι) με

τέρμα το Μνημείο του Λε-

ωνίδα στις Θερμοπύλες με

μοναδικό κίνητρο την τι-

μητική προβολή της ιστο-

ρικής Μάχης των Θερμο-

πυλών και του Λεωνίδα.

Η συμμετοχή είναι ανοι-

κτή σε όλους εκείνους που

μπορούν να βαδίσουν όλη

την απόσταση, ενώ η εκ-

δήλωση είναι μια πρωτο-

βουλία ιδιωτών με μονα-

δικό κίνητρο την τιμητική

προβολή της ιστορικής Μά-

χης των Θερμοπυλών και

του Λεωνίδα και  ΔΕΝ έχει

σχέση με οποιοδήποτε ορ-

γανισμό, κίνηση, ή άλλο

φορέα.

Η μάχη των Θερμοπυλών

αποτελεί μια από τις πιο

σημαντικές μάχες στην ελ-

ληνική και στην παγκόσμια

ιστορία, πρωτίστως από

ηθική άποψη. Οι Σπαρτιάτες

πολέμησαν γενναία εναν-

τίον εχθρού υπέρτερου σε

όγκο και παρέμειναν στις

θέσεις τους, πολεμώντας

μέχρι το τέλος, γνωρίζον-

τας ότι η σύγκρουση ήταν

άνιση.  Αποτελούν διαχρο-

νική πηγή έμπνευσης και

λαμπρό παράδειγμα αυ-

τοθυσίας για την πατρίδα.

Ο  Αντγος ε.α. Κων/νος

Σκαρμαλιωράκης, μέλος

της οργανωτικής επιτρο-

πής του "Λεωνίδα τρόπαιο"

και Διευθύνων Σύμβουλος

του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. μας ενη-

μερώνει:

Οι καταμετρηθείς συμ-

μετοχές φέτος στο "Λεω-

νίδα τρόπαιο" ήσαν 198.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες

στους συμμετάσχοντες,

στον Πρόεδρο του Παραρ-

τήματος Ε.Α.Α.Σ./Λαμίας

Βασίλειο Μπούρα για την

τεράστια προσπάθεια του,

στη  Λέσχη «ΛΟΛΑ»  για

την πολύτιμη βοήθεια της

και στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. που

ενέκρινε τη μίσθωση του

πούλμαν από Αθήνα.

Θερμά συγχαρητήρια στη

ΣΣΕ για τους 3 πρώτους

τερματίσαντες άνδρες,

Ευέλπιδες Αλογοσκούφη,

Βαρνάβα, Δούκα και για

την πρώτη τερματίσασα

γυναίκα (Εύελπι Καρυώ-

τη).

Ο νεαρότερος φέτος

ήταν ο Μιχάλης Νάκης (13 ετών)  και ο γηραιότερος

ο Αντώνιος Κοντος  (63 ετών). 

Εκτός από τη ΣΣΕ, συμμετείχαν η ΣΜΥ και το 575

ΤΠΝ.

Συμμετείχαν πολλοί ε.α. Αξκοι και Υπαξκοι, Μέλη

της Ε.Α.Α.Σ. και πληθώ-

ρα πολιτών.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ 2014

Συμμετέχοντες

Οργανωτική ΕπιτροπήΠρώτη τερματίσασα γυναίκα Ευαγγελία Καρυώτη

Ο νεαρότερος φέτος ήταν ο Μιχάλης Νάκης (13 ετών)

ο γηραιότερος φέτος ήταν ο Αντώνιος Κοντος  (63 ετών). Ο νικητής του αγώνα Ευστάθιος Αλογοσκούφης. 
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΞΑΝΘΗ

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

Τελέστηκε με κάθε επισημότητα και το

προβλεπόμενο τελετουργικό, ο Πανηγυρικός

εκκλησιασμός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κη-

ρύγματος, προς τιμήν της εορτής των Θεο-

πατόρων Ιωακείμ και Άννης στις Θέρμες, με

πρωτοβουλία και πρόσκληση της Ένωσης

Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού/ Παράρτημα

Ν. Ξάνθης στον συγκεκριμένο Ιερό Ναό, αφού

προηγουμένως τον ανακαίνισαν/συντήρησαν.

Στον Πανηγυρικό Εκκλησιασμό, Ιερούργησε

προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμων,

επικουρούμενος στην τελετή από τον Ιερέα

κ. Γεώργιο Σπάρταλη και 2 Ιεροδιακόνους, τι-

μώντας τους Αγίους αλλά και την μεγάλη

προσέλευση των Πιστών από την Ξάνθη

και τις γύρω περιοχές. 

Στον εορτασμό, αν και ήταν εργάσιμη

ημέρα (ΤΡΙΤΗ) προσήλθαν συνολικά πάνω

από 180 άτομα, αρκετοί απόστρατοι Στρα-

τιωτικοί , Αστυνομικοί με τις Οικογένειες

τους, όπως και το σημαντικότερο πολλοί

απλοί κάτοικοι της Ξάνθης που ανταποκρί-

θηκαν έμπρακτα και με θέρμη στην πρό-

σκληση μας, καθώς και 20-25 παραθεριστές

( λουόμενοι ) στην περιοχή και έτσι ήχησε

και πάλι η καμπάνα, άναψαν τα καντήλια των

Αγίων, ακούστηκαν οι ψαλμωδίες και τα τρο-

πάρια της Ορθοδοξίας στο χωριό Θέρμες (Λου-

τρά) Ξάνθης στη μνήμη των Αγίων . 

Από τις Αρχές και Συλλόγους της Πόλης,

παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Στρατηγού

Διοικητή, ο Δκτής του ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ και αντιπρο-

σωπείες Μονάδων του Δ’ΣΣ , όπως και παρουσία

από άνδρες ΕΦ της 1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, ο Πρόεδρος

του ΔΣ της €Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών

Ξάνθης, κ. Θεοφάνης Καραμπιπέρης, ο α’ Αν-

τιπρόεδρος κ. Ανδρέου Γεώργιος και ο Ταμίας

κ. Δημοσθένης Δημαράς. 

Μετά τον εκκλησιασμό προσφέρθηκε από

την ΕΑΑΣ, σε όλους καφές, αναψυκτικά και

γλυκίσματα, σε γειτονικό καφενείο. 

Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, ιδι-

αίτερα από πλευράς προσέλευσης , δεδομένο

που μας τόνωσε την πίστη και το ηθικό , δί-

νοντάς μας το κουράγιο για να συνεχίσουμε

την προσπάθεια για την Ενίσχυση του Θρη-

σκευτικού και του αλληλένδετου Εθνικού Φρο-

νήματος των κατοίκων. 

Ευχαριστούμε θερμά όσους και όσες προ-

σήλθαν και επιπλέον τους φορείς και τα

άτομα που συνέβαλαν στην επιτυχία της

εκδήλωσης. Συγκεκριμένα:

α. Το Δ’ΣΣ και τους Δήμους Τοπείρου και

Αβδήρων Ξάνθης, που μας διέθεσαν δωρεάν,

από 1 λεωφορείο.

β. Τις ανώνυμες κυρίες, (που παραθέριζαν

στα Λουτρά), που από την παραμονή ευ-

πρέπισαν/στόλισαν το ιερό παρεκκλήσιο

και την επομένη συμμετείχαν στο εορτα-

σμό.

γ. Τα μέλη μας Τχη ε.α Κρουσταλλάκη

Κων/ο και την Λγό ε.α..Ζωγραφιά Ηλιάδη, για

την προσωπική τους βοήθεια στην άρτια προ-

παπρασκευή και διεξαγωγή της δραστηριότη-

τας, όπως και επιπλέον για την αγορά, με

ατομικά τους έξοδα πρόσθετου εξοπλισμού,

όπως και τον Υπλγό ε.α. Χρήστο Καρατσιράκη. 

δ. Τον Υπτγο (Π.Υ) ε.α. κ Δημήτριο Αμοιρίδη,

που ευγενώς προσφέρθηκε και ανέλαβε τα

καθήκοντα του Ιεροψάλτη, δείχνοντας έτσι

και μια άλλη δεξιότητά του.

Ελπίζουμε μελλοντικά, ότι και άλλοι Σύλλογοι

ή Ενώσεις ή και απλοί κάτοικοι θα ενισχύσουν

την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας με τα μέλη

τους στους σποραδικούς εκκλησιασμούς, όπως

και να υιοθετήσουν το τελευταίο από τα εκ-

κλησάκια που βρίσκονται στα Πομακοχώρια,

το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγ. Γεώργιος στη ΜΕΔΟΥΣΑ

που ακόμα ‘’ζητά’’ ανάδοχο, για να αναλάβει

τη φροντίδα του (χρήζει συντήρησης) και ακο-

λούθως να ενταχθεί και αυτό στον επόμενο

προγραμματισμό «Εκκλησιασμοί στα Πομακο-

χώρια 2015» και έτσι να λειτουργούν για να

διατηρηθούν και τα οκτώ (8) εκκλησάκια της

παραμεθόριας αυτής περιοχής της Πατρίδας.  

Πανηγυρικός Εορτασμός με Μεγάλη Συμμετοχή της

Τοπικής Κοινωνίας της Ξάνθης , στο Ιερό Παρεκκλήσιο «Αγ.

Ιωακείμ & Άννης» στις ΘΕΡΜΕΣ (Λουτρά) Ξάνθης που έχει

υιοθετηθεί από το Παράρτημα  ΕΑΑΣ Ξάνθης, στις 9 ΣΕΠ.

Τέλεση στρατιωτικού γάμου ε.α. 

μέλους του Παραρτήματός μας.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 , η Μενέλια Παπα-

δήμου, κόρη του Ταξιάρχου ε.α. Θωμά Παπαδήμου,

παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Υπολοχαγό

(ΠΒ) Χρήστο Βαρβιτσιώτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-

ου στην Λεπτοκαρυά  Πιερίας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΤΣ του Παραρτήματός

μας , εύχονται στους νεόνυμφους να ζήσουν βίον αν-

θόσπαρτον και με καλούς απογόνους.

1.Την 14η Σεπ 2014 στο Χ. Καστανούσα

Σερρών τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση

από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σιδη-

ροκάστρου κ. κ. Μακάριο, για τους πεσόν-

τες Αξκούς και Οπλίτες του Γ’ΣΣ κατά τις

μάχες Μπέλλες – Κρουσίων, την περίοδο

1946 – 49, τους θανατοθέντες  κατοίκους

των χωριών Καστανούσας, Αγ. Παρα-

σκευής, Καλοχωρίου, καθώς επίσης τους

φονευθέντες  και θανατοθέντες σιδηρο-

δρομικούς κατά την προαναφερθείσα πε-

ρίοδο στην ευρύτερη περιοχή.  

2.Στην εκδήλωση παρέστησαν θρησκευτι-

κές αρχές, μέλη της ΕΑΑΣ απο τα Παραρτή-

ματα Σερρών και Κιλκίς, απόγονοι θυμάτων,

εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων και

κάτοικοι των χωριών της γύρω περιοχής.

3.Κατατέθηκαν στεφάνια από τον Πρό-

εδρο του Παραρτήματος Σερρών, τον

Πρόεδρο του Σωματείου σιδηροδρομικών

υπαλλήλων €Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ€, εκπρό-

σωπο των απογόνων θυμάτων Καστανού-

σας και εκπροσώπους φορέων.

4.Ιστορική αναφορά στα γεγονότα της

επίμαχης περιόδου πραγματοποιήθηκε

από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Σερ-

ρών Τξχο ε.α Γεώργιο Τσιμερίκα.

ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1946 – 1949 ΣΤΟ Χ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ

•Την 16η Αυγ. 2014 και ώρα 11:00, Ο

Πρόεδρος και αρκετά μέλη του Παραρ-

τήματος μας, παρευρέθησαν   ύστερα

από  πρόσκληση της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ , στα

πλαίσια εορτασμού της επετείου των

101  χρόνων από  συγκροτήσεως της

(Γενέθλιος Ημέρα), στην τελετή  εορτα-

σμού    που έλαβε χώρα    στο Στρατόπεδο

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ  στην Κοζάνη, όπου

τελέστηκε δοξολογία,  αναγνώστηκε η

ημερήσια διαταγή, επακολούθησε  κατά-

θεση  στεφάνων, παρέλαση τμημάτων

και τέλος παρατέθηκε μικρή δεξίωση.         

• Την  31η Αυγ. 2014,  ο  Πρόεδρος και

αρκετά   μέλη του Παραρτήματος μας ,

με μισθωμένο από την ΕΑΑΣ λεωφορείο,

μετέβησαν και παρευρέθησαν στις  εκδη-

λώσεις μνήμης  στο Βίτσι, με  την  ευκαιρία

εορτασμού της επετείου των Μαχών  Βι-

τσίου και  Γράμμου.

•Την  14η Σεπ  2014, ο  Πρόεδρος του

Παραρτήματος , παρέστη  ύστερα από

πρόσκληση της Περιφέρειας  Δυτικής Μα-

κεδονίας, στις εκδηλώσεις Ημέρας Μνήμης

της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς

Ασίας από το τουρκικό κράτος , που

οργάνωσε ο νεοσύστατος Μικρα-

σιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης.

•Την 28η Σεπ 2014, ο Ταμίας (κω-

λυομένου του Προέδρου) και κάποια

μέλη του Παραρτήματος μας, με-

τέβησαν ύστερα από πρόσκληση

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

στο Χρώμιο Αιανής Κοζάνης, στο

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, για

τον εορτασμό της  επετείου του

Μακεδονικού Αγώνα  και της συμ-

πλήρωσης   136  χρόνων από την

επανάσταση της Επαρχίας Ελίμειας

για την κατάργηση της Συνθήκης

του Αγίου Στεφάνου. Τελέστηκε θεία λει-

τουργία στον Ιστορικό  Ναό του Αγίου Νικο-

λάου Μπούρινου.   Ακολούθησαν στον

αύλειο χώρο ,  δοξολογία και επιμνημόσυνη

δέηση , κατάθεση στεφανιών ( και από τον

Ταμία  του Παραρτήματος γιά την ΕΑΑΣ ),

χαιρετισμοί επισήμων ,  ομιλία για τον Μα-

κεδονικό Αγώνα από τον κ. Τσακαλίδη Γε-

ώργιο, Δρ Θεολογίας,  παρουσιάστηκαν ελ-

ληνικοί παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά

συγκροτήματα της περιοχής και τέλος προ-

σφέρθηκε παραδοσιακό γεύμα σε όλους

τους  παρευρισκομένους.   

Αντγος   ε.α.   Καψάλης Μιχαήλ 

Πρόεδρος

ΚΟΖΑΝΗ
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΑΝΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΡΟΔΟΠΗ

Το Δ.Σ. και μέλη του Παραρτήματος, μετά

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014, έλα-

βε μέρος στις παρακάτω εκδηλώσεις:

α. 20-7-14. Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

που έγιναν στο Ηρώο της πόλεως Χανίων

προς τιμήν των πεσόντων Χανιωτών στην

Κύπρο κατά την εισβολή των Τούρκων το

1974.

β. 27-7-14. Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

που έγιναν στο Στρατόπεδο της 1ης ΜΑΛ

προς τιμήν των πεσόντων καταδρομέων

Αλεξιπτωτιστών και Αεροπόρων της Π.Α.

στην Κύπρο το 1974.

γ. 30-7-2014. Έγινε η παράδοση του Προ-

έδρου του Παραρτήματός μας Υπτγου ε.α.

Πολέντα Μανούσου στο νέο πρόεδρο

Υπτγο ε.α. Κυριακάκη Ελευθερίου.

δ. 27-7-2014. Παρέστησαν στις εκδηλώ-

σεις που έγιναν στον περίβολο του Ιερού

Ναού Ζωοδόχου Πηγής Χανίων με την ευ-

καιρία της επετείου των 150 ετών από την

γέννηση του Ελ. Βενιζέλου.

ε. 28-8-2014. Ο Γραμματέας του παρ/τος

Τχής ε.α. Μαροπάκης Γεώργιος παρέστη ως

εκπρόσωπος του παρ/τος στην ορκωμοσία

της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Απο-

κόρωνα Χανίων.

στ. 29-9-2014. Το μέλος του Παρ/τος Αν-

χης ε.α. Δονόπουλος Φώτιος παρέστη ως

εκπρόσωπος του Παρ/τος στην ορκωμοσία

της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χα-

νίων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 01 Αυγού-

στου 2014  και ώρα 09:30  στα γραφεία

της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών

Στρατού Ν. Φθιώτιδος στην Πλατεία Λαού

αγιασμός λόγω αναλήψεως καθηκόντων

του νέου Τοπικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ.

Παρέστησαν εν αποστρατεία κι εν ενερ-

γεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων

και της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και

πολίτες, φίλοι των Ε.Δ. και των Σωμάτων

Ασφαλείας.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο νέος

πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αντι-

στράτηγος(ΣΞ) ε.α. Μπούρας Βασίλειος,

τόνισε την ανάγκη συνοχής των εν ενεργεία

και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και

Σ.Α., καθώς και την ανάγκη εγρήγορσης

και αγωνιστικότητος για την με κάθε νόμιμο

τρόπο εξασφάλιση των συμφερόντων των

και αποκατάσταση των σε βάρος των πρω-

τοφανών αδικιών εκ μέρους της Πολιτεί-

ας.

Καταλήγοντας επισήμανε ότι η απομά-

κρυνση της ΜΕΡΥΠ απο τη Λαμία ήταν λά-

θος  και η εκδήλωση άμεσων και σύντονων

ενεργειών εκ μέρους της ΕΑΑΣ γιά την

επιστροφή της ΜΕΡ.ΥΠ στην πόλη της Λα-

μίας είναι αμέσου προτεραιότητος.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

Πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή η εκ-

δήλωση της παράδοσης – παραλαβής των

ΤΣ του Παραρτήματος Ροδόπης την 31η

Ιουλίου 2014.

Αφού τελέστηκε Αγιασμός από τον αιδε-

σιμότατο Πατέρα Κωνσταντίνο, στη συνέχεια

ακολούθησαν οι ομιλίες του απερχομένου

προέδρου Ανχη ε.α. κ. Κουρούδη Νικολάου

και του νέου προέδρου Ανχη ε.α κ. Παντέλα

Δημητρίου.

Στον απερχόμενο πρόεδρο απενεμήθη

από το νέο ΔΣ αναμνηστικό μετάλλιο με το

έμβλημα των 75 χρόνων της ΕΑΑΣ και τι-

μήθηκε η προσφορά του για τα 29 συναπτά

έτη σε διάφορες θέσεις του Παραρτήματος.

Κατόπιν ακολούθησε μικρή δεξίωση στην

αίθουσα ψυχαγωγίας του Παραρτήματος.   

1. Την 1η Αυγ. 2014, ο Πρόεδρος Ανχης

(ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας, παρέστη εις την

τελετή Ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της

2014 Δ’ ΕΣΣΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε

εις το Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ»

εις την πόλη του Μεσολογγίου. Επίσης, τί-

μησαν με την παρουσία τους ο Υπτγος Μανί-

κας Κ. Δκτής της ΔΙΚΕ (IV MΠ) ως εκπρόσω-

πος του κ. Α/ΓΕΣ, καθώς επίσης και Μέλη της

ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, οι: Αντγος ε.α. Αντύπας

Γ., Υπτγος ε.α. Κράγκαρης Α., Ταξχος ε.α.

Τσερπέλης Δ., Άνχης ε.α. Κασσαβέτης Δ. και

πλήθος συγγενών των Ν/Σ οπλιτών.

2. Την 23η Αυγ. 2014, ο Πρόεδρος και τα

Μέλη του Τ.Σ. παρέστησαν εις την τελετή

Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής (νε-

οεκλεγείς Δήμαρχος κ. Κωνσταντάρας Σ.)

Θέρμου, η οποία πραγματοποιήθηκε εις την

πόλη Θέρμο Ν. Αιτωλ/νίας. Επίσης τίμησαν

με την παρουσία τους Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αι-

τωλ/νίας, οι: Αντγος ε.α. Χατζής Α., Ανθ/νό-

μος ε.α. Λιανός Κ. κ.ά.

3. Την 25η Αυγ. 2014 ο Πρόεδρος και τα

Μέλη του Τ.Σ., παρέστησαν εις την τελετή

Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής (νε-

οεκλεγείς Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου Γ.)

Αγρινίου, η οποία πραγματοποιήθηκε εις

την πόλη Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας, οι: Υπ/νό-

μος ε.α. Κολιοκώτσος Δ. (νεοεκλεγείς Δη-

μοτικός Σύμβουλος), Αστ. Υπδντής ε.α.

Τσούνης Δ., Υπ/νόμος ε.α. Αυδής Χ., Υπ/νό-

μος ε.α. Χονδρογιάννης Π. (νεοεκλεγείς Δη-

μοτικός Σύμβουλος) κ.ά.

4. Την 31η Αυγ. 2014 ο Πρόεδρος με τα

Μέλη του Τ.Σ. καθώς και τεσσαράκοντα εν-

νέα (49) Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας παρέ-

στησαν εις την επετειακή Εκδήλωση προς

απότιση φόρου Τιμής εις την μνήμη των πε-

σόντων Αξκών - Οπλιτών το Ελληνικού

Στρατού - Ε.Χ. και λοιπού πληθυσμού της

χώρας, η οποία πραγματοποιήθηκε εις την

Βούρμπιανη Κονίτσης (Γράμμο). Χοροστά-

τησε ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πω-

γωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας.

Χαιρετισμό-κατάθεση στεφάνου πραγμα-

τοποίησαν οι: Υπτγος ε.α. κ. Δανιάς Ε. Πρό-

εδρος της ΕΑΑΣ, Ανπτχος (Ι) κ. Ιατρίδης Κ.

Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και ο Μητροπολίτης κ.κ.

Ανδρέας (πύρινος ο λόγος του). Τον πανη-

γυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο Αντγος

ε.α. κ. Λιάκουρης Ε.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΡΤΑ

Το Γραφείο του παραρτήματός μας επι-

σκέφθηκε ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., Υπτγος

Δανιάς Ευάγγελος με σκοπό την ενημέ-

ρωση σε θέματα που μας απασχολούν

καθώς και για συζήτηση εφ’ όλης της

ύλης.

Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν

πολύ μεγάλη, η δε ενημέρωση ήταν ανα-

λυτική και διεξοδική σε όλα τα θέματα

που μας αφορούν και μας απασχολούν

Τα κυρίαρχα θέματα της ενημέρωσης

και στη συνέχεια της συζήτησης που ακο-

λούθησε, ήταν οι πληροφορίες που είχε

για  αποκατάσταση των συντάξεων καθώς

και ποιες θα είναι οι ενέργειες στη περίπτωση

που δεν εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση

του ΣτΕ. Μας έκανε γνωστό, πως  οι πρόεδροι

των θεσμικών Ενώσεων κλήθηκαν στο ΥΠΕ-

ΘΑ, όπου τους ενημέρωσαν για το σχέδιο

που αφορούσε  στην αποκατάσταση μισθών

και συντάξεων και τους έδειξαν, χωρίς να

τους επιδοθεί, και το σχετικό έγγραφο. Σε

ότι αφορά το θέμα των ενεργειών, στην

περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης στην απο-

κατάσταση τω συντάξεων, μας τόνισε με

έμφαση ότι η Ε.Α.Α.Σ. είναι αποφασισμένη

να εξαντλήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα

μέσα, φτάνοντας και μέχρι το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο.
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Θέματα

Ευρώπη-Αμερική Ρωσία

Είναι γεγονός, ότι πριν από το Ουκρανικό

πρόβλημα, οι οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας

με χώρες της Ενωμένης Ευρώπης ήταν και ακόμα παραμένουν

αναπτυγμένες σε μεγάλο βαθμό.

Έτσι ώστε, εύλογα να τίθεται το ερώτημα, εάν συνέφερε την

Ευρώπη να ακολουθήσει την Αμερική στην επιβολή οικονομικών

κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Επί πλέον των άλλων διαστάσεων αυτού του οικονομικού πο-

λέμου, που άρχισε μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, είναι γνωστή η

κατά πλειονότητα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την

Ρωσία και ως εξ αυτής, οι καταπληκτικέ επιπτώσεις που θα έχει

σε βάρος της, εάν διακοπεί εκ μέρους της Ρωσίας η ροή της

ενέργειας προς την Ευρώπη, ανταποδίδοντας τις σε βάρος της

κυρώσεις.

Η Αμερική, την οποία ακολούθησε η Ευρώπη στον οικονομικό

αυτόν πόλεμο, δεν έχει αυτές τις σοβαρές επιπτώσεις από την

διεξαγωγή αυτήν των αμοιβαίων οικονομικών και ενεργειακών

κυρώσεων.

Επομένως συνεχίζεται το ερώτημα, εφόσον όπως φαίνονται,

εκ πρώτης όψης, τα πράγματα, δεν συμφέρει στην Ευρώπη η

τακτική των κυρώσεων, γιατί συνέπραξε σε αυτές;

Ανέκαθεν την Αμερική απασχολούσε αυτή η σχεδόν καθολική

ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία και επεδίωκε

να δημιουργήσει εναλλακτικούς δρόμους προμήθειας ενέργειας

από την Ασία.

Επίσης την απασχολούσαν και οι στενότερες σχέσεις Γερμανίας

και γενικότερα της Ευρώπης με την Ρωσία, οι οποίες ήταν

πιθανόν να προχωρήσουν προς μία Ευρασία μεγάλης οικονομικής

και νομισματικής ισχύος, από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό

Ωκεανό, όπως ο ίδιος ο Πούτιν έχει διακηρύξει.

Ακόμη, μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι πιθανόν η Αμερική δεν

έβλεπε με «καλό μάτι» την δρομολόγηση προς ενοποίηση της

Ευρώπης υπό την ηγεμονία της Γερμανίας, η οποία αναδείχθηκε

σε μεγάλη οικονομική δύναμη, επιβάλλοντας, μεταξύ των άλλων,

τα χαμηλά ημερομίσθια, όχι μόνον στις χώρες της Ευρωζώνης,

αλλά και στην δική της Χώρα.

Αυτοί οι χειρισμοί, όσο δυσάρεστοι και σκληροί κι αν είναι για

την κοινωνία, χρήζουν άμεσων διορθώσεων, πέραν των τυχόν

άλλων σκοπιμοτήτων, δυστυχώς όμως δύνανται να θεωρηθούν

και ως ένα αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών,

προκειμένου τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας, αλλά και

της Ευρώπης κατ’ επέκταση, να γίνουν ανταγωνιστικά έναντι

των Χωρών της Ανατολής, των οποίων τα ημερομίσθια διατη-

ρούνται από χρόνια χαμηλά.

Επομένως, μπορεί να λεχθεί, ότι το Ουκρανικό πρόβλημα και η

πολεμική σύγκρουση, στη Χώρα αυτή, έδωσαν την αφορμή του-

λάχιστον προς το παρόν, ν’ ανασταλεί αυτή οι οικονομική και πε-

ραιτέρω σύσφιξη της Ευρώπης με την Ρωσία και η οποία βέβαια

τραυματίζει την οικονομία αμφοτέρων και ασφαλώς σοβαρότερα

την Ευρώπη.

Ομολογουμένως η Ευρώπη βρέθηκε και αντιμετώπισε το

δίλημμα κατά πόσον θα έπρεπε ν’ ακολουθήσει την Αμερική στις

οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, διότι μέσα στους

κόλπους της υπάρχουν κράτη-εταίροι, τα οποία είναι εχθρικά

διακείμενα προς την Ρωσία λόγω των δυσάρεστων αναμνήσεων

που αυτά διατηρούν από την Σοβιετική Ρωσία και τα οποία

ασφαλώς διάκεινται φιλικά προς την Αμερική, την άλλη Μεγάλη

Δύναμη.

Μία ενδεχόμενη συναισθηματική αντίδραση εκ μέρους των

Χωρών αυτών, στην περίπτωση κατά την οποία η Ευρώπη δεν

συνέπραττε στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, υπήρχε ο

κίνδυνος διάσπασής της και επομένως κατάρρευσης και του νο-

μίσματός της, του ευρώ, το οποίο σκληρά στην διεθνή αγορά

ανταγωνίζεται το δολάριο, το οποίο ως νόμισμα έχει επιβληθεί

παγκοσμίως.

Γενικά και όπως δείχνουν τα πράγματα, περισσότερο ωφελημένη

από την κατάσταση αυτή είναι η Αμερική και περισσότερο ζημιω-

μένη αναδεικνύεται η Ευρώπη, η οποία επιφορτώνεται και μία

εξαθλιωμένη Ουκρανία.

Τελικά η κατάσταση στο τρίγωνο Ευρώπης-Ρωσίας-Αμερικής

είναι ακόμη σε εξέλιξη και ο χρόνος είναι εκείνος που θα δείξει

την κατάληξή της, προσωπική ευχή είναι η ομαλή «συγκόλληση»

των πλευρών αυτού του τριγώνου.

Οι BRICS Χώρες

Αν αυτά συμβαίνουν σε στρατηγικό επίπεδο στη μία πλευρά

τους Πλανήτη, στην άλλη πλευρά του πρόσφατα έχει συγκροτηθεί

ο επίσης στρατηγικός οικονομικο-πολιτικός συνασπισμός των

BRICS Χωρών, όπως επικράτησε να λέγεται και ο οποίος αποτελείται

από τις Χώρες: Ρωσία-

Κίνα-Ινδία-Νότιος Αφρική-Βραζιλία.

Ο συνασπισμός αυτός έχει ως στόχο να δημιουργήσει δικό

του χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και με προοπτική να αποκτήσει

επίσης δικό του νόμισμα, προκειμένου να ανταγωνισθεί το

δολάριο με σκοπό να περιορίσει την δύναμή του σε ολόκληρο

τον Πλανήτη και του οποίου η νομισματική δύναμη αποτελεί το

στρατηγικό «ατού» της Αμερικής. Θα το κατορθώσουν;

Άρα τα παραπάνω γεγονότα, τα οποία μπορεί να βρίσκονται

σε εξέλιξη, πλην όμως μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε, ότι οι

Μεγάλες Δυνάμεις του Πλανήτη σε στρατηγικό επίπεδο έχουν

εισέλθει σε έναν οικονομικο-νομισματικό ανταγωνισμό, ο οποίος

ασφαλώς θα διαμορφώσει ανάλογα και τον κόσμο.

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί, ότι η παγκοσμιοποίηση

των αγορών δεν επιτρέπει την κυριαρχία μίας και μόνον Μεγάλης

Δύναμης, αλλά την ισορροπία και τη συνεργασία μεταξύ αυτών,

ενώ ο ανταγωνισμός τους θα έχει μία κυρία μετατόπιση προς τις

Χώρες της περιφέρειας.

Περιφερειακές Δυνάμεις

Καθόσον αφορά τις Περιφερειακές Χώρες της Μεσογείου

έχουν και αυτές τον ανταγωνισμό τους ως προς την κατισχύ

τους στην περιφέρεια, προτάσσοντας ως ιδεολογία την απο-

κλειστικότητα της αλήθειας του Ισλάμ, όπως την αντιλαμβάνεται

η κάθε Μουσουλμανική μερίδα της Μεσογείου.

Έτσι η Συρία αιματοκυλίσθηκε σε έναν εμφύλιο εξαντλητικό

πόλεμο μεταξύ των Σουνιτών και Σιϊτών Μουσουλμάνων, οι

οποίοι βρήκαν αντίστοιχα υποστηρικτές, πέραν των άλλων, του

Σιίτες του Ιράν και τους Σουνίτες της Σαουδαραβίας, του Κατάρ,

αλλά και της Σουνιτικής Τουρκίας.

Τέτοιες συμπλοκές μεταξύ Σουνιτών και Σιϊτών έχουν εμφανισθεί

και στον Αραβικό κόσμο του σπαρασσόμενου αυτήν την ώρα

Ιράκ από τους φανατισμένους Σουνίτες, τους λεγόμενους Τζι-

χαντιστές, αλλά και γενικότερα ο Μουσουλμανικός κόσμος της

Μεσογείου είναι διαχωρισμένος με θρησκευτικό πάθος μεταξύ

Σουνιτών και Σιϊτών.

Και αν ανέκαθεν ως ανταγωνίστριες Περιφερειακές Δυνάμεις

στη Μέση ανατολή είχαμε τη Σαουδαραβία και το Ιράν, τώρα στο

«παιχνίδι» αυτό εισέρχεται και η Τουρκία, της οποίας ο νεοεκλεγείς

πρόεδρός της Ταγίπ Ερντογάν, υπερηφανευόμενος δηλώνει, ότι

είναι και αυτός Σουνίτης Μουσουλμάνος, ο οποίος ανήκει μεν

στην Δύση, αλλά αποστασιοποιείται από αυτήν και δείχνει να

προσανατολίζεται προς τον Μουσουλμανικό κόσμο της Ανατο-

λής.

Ένα άνοιγμα πολύ τολμηρό για την Τουρκία, το οποίο είναι

πολύ πιθανόν, αργά ή γρήγορα, να προκαλέσει και τη σύγκρισή

της με το ανεξάρτητο και εξοπλισμένο πλέον από την Δύση

Κουρδιστάν του Ιράκ, προκειμένου να ενωθούν με τους ομοεθνείς

τους της Τουρκίας και της Συρίας και ν’ αποτελέσουν το δικό

τους κράτος, το οποίον οι Δυτικοί είχαν συμφωνήσει να γίνει και

δεν πραγματοποίησαν.

Μπορεί ακόμη να ειπωθεί, ότι σε αυτές τις συγκρουσιακές κα-

ταστάσεις των Περιφερειακών Δυνάμεων της Μεσογείου εμπλέ-

κονται και οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης της Αμερικής και

της Ρωσίας, αναλόγως των συμφερόντων της καθεμιάς επ’ αυ-

τών.

Οι Τζιχαντιστές

Μέσα όμως από αυτή την κλασσική διαμάχη των Σουνιτών και

Σιϊτών, στη Μέση Ανατολή εμφανίσθηκαν, ως διά μαγείας,

δρώντες κατ’ απάνθρωπο και άγριο τρόπο οι Τζιχαντιστές, φανα-

τισμένοι Σουνίτες Μουσουλμάνοι, οι οποίοι, προς το παρόν

πολεμικά επέτυχαν να δημιουργήσουν στον χώρο της Συρίας και

του Σουνιτικού Ιράκ το δικό τους Χαλιφάτο, όπως το αποκαλούν,

ενώ δηλώνουν, ότι στόχος τους είναι να επεκταθούν σ’ όλον

τον κόσμο, με κύρια κατεύθυνση προς την Ευρώπη και Αμερική,

από τις οποίες χώρες προσέτρεξαν χιλιάδες εθελοντές υπήκοοί

τους Μουσουλμάνοι για να πολεμήσουν στο πλευρό των Τζιχαν-

τιστών.

Επί πλέον, δυνατότητες να δημιουργηθούν και άλλα Χαλιφάτα

από Τζιχαντιστές υπάρχουν στη Νιγηρία, Λιβύη, Αφγανιστάν, με

την αποχώρηση των Νατοϊκών Δυνάμεων απ’ αυτό, ενώ λόγος

γίνεται, ότι επίσης έχουν δημιουργηθεί εστίες στη γειτονική μας

Αλβανία, Βοσνία και Κόσοβο, ακόμη στοιχεία τους υπάρχουν σε

άλλες Δυτικές και Μουσουλμανικές Χώρες.

Δηλαδή το κίνημα αυτό έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, όπλο τους

είναι η τρομοκρατία, όπως έχει δείξει η δράση τους μέχρι τώρα

σε Αμερική και Ευρώπη, αλλά και στην Ρωσία.

Να, ένα σημείο σύγκλισης του τριγώνου Ευρώπης-Αμερικής

και Ρωσίας, προκειμένου να συνεργασθούν για την παντελή

εξόντωση των Τζιχαντιστών, στην οποία θα συνέπρατταν και τα

άλλα Μουσουλμανικά κράτη, εις βάρος των οποίων οι Τζιχαντιστές

μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Αναμένεται όμως, χωρίς καθυστέρηση, η αποτελεσματική

εξόντωση των Τζιχαντιστών απ’ όλον και σε όλον τον Κόσμο,

διότι, όπως έδειξε η κατά χιλιάδες προσέλευση εθελοντών μα-

χητών, η οργάνωσή τους σε μύηση και δράση των μελών της

λειτουργεί από χρόνια σε πολλές χώρες «υπό τα όμματα των

αρχών ασφαλείας» αυτών

Γι’ αυτό και η εξόντωσή τους έχει κατ’ αρχάς παγκόσμιο χαρα-

κτήρα και απαιτεί λεπτομερή σχεδίαση και δράση με διάρκεια.

Λέτε να επαληθευθεί η προφητεία του Εμανουήλ Χάντιγκτον

περί πολέμου μεταξύ θρησκειών;

Η τρομοκρατία είναι μορφή ψυχολογικού πολέμου, απευθύνεται

στον πληθυσμό της Χώρας σε βάρος της οποίας διεξάγεται, του

οποίου ασφαλώς και βαθιά επηρεάζει το ηθικό του.

Τέλος, τολμάται να διατυπωθεί η σκέψη, ότι η τρομοκρατία η

οποία διαπράττεται ιδιαίτερα σε βάρος της Αμερικής και Ευρώπης,

εμπεριέχει και έναν συναισθηματικό ανταποδοτικό χαρακτήρα

εναντίον των άλλοτε κατακτητών τους, επειδή οι τρομοκράτες

Μουσουλμάνοι προέρχονται από τέτοιες Χώρες.

Όμως η δημιουργία Χαλιφάτου από τους Τζιχαντιστές στον

χώρο αυτόν Συρία-Ιράκ και η διατήρηση με σύγχρονο εξοπλισμένο

στρατό, ο οποίος δρα μεθοδευμένα επιχειρησιακά, ως επίσης

και η επιλεκτικά άμεση δράση της Αμερικής και των άλλων

Χωρών υπέρ των Κούρδων στην περιοχή τους και η περίσκεψη

επέμβασής τους στις άλλες περιοχές εναντίον των Τζιχαντιστών,

δημιουργούν κάποια απορία.

Μήπως οι Τζιχαντιστές παίζουν κάποιον άλλο ρόλο στην δια-

μόρφωση της στρατηγικής στον χώρο της Μέσης Ανατολής;

Να σημειωθεί, ότι η γεωγραφία του χώρου αυτού των Τζιχαν-

τιστών δεν επιτρέπει την άμεση επικοινωνία του Σιϊτικού Ιράν με

τους Σιίτες της Συρίας, την Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της Χαμάζ

των Παλαιστινίων.

Τα γεγονότα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι «καιροί» θα δείξουν

ποια κατεύθυνση θα πάρει η δράση των Τζιχαντιστών και οι αντι-

δράσεις των άλλων Χωρών.

Αιτήματα Στρατηγικής

Από αυτήν την στρατηγική επισκόπηση στον κόσμο επί πλέον

φάνηκε, ότι στις ημέρες μας η ανθρωπότητα γνωρίζει σχεδόν

όλες τις μορφές πολέμου: τον θερμό με τα όπλα, τον οικονομι-

κο-νομισματικό, τον θρησκευτικό, πόλεμο στα αστικά κέντρα,

τους αποσχιστικούς, πόλεμο για τον έλεγχο της πληροφορίας

και για το πετρέλαιο, πόλεμοι με τα μεταναστευτικά κύματα και

την τρομοκρατία.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέσα από αυτές τις γενικά συγκεχυ-

μένες και ρευστές καταστάσεις απορρέουν ορισμένες απαιτή-

σεις:

Για την Αμερική. Οι καιροί απαιτούν ως Πρώτη Μεγάλη Δύναμη

στον Κόσμο, να παίζει έναν ισορροπιστικό ρυθμιστικό ρόλο, συ-

νεργαζόμενη με τις άλλες Δυνάμεις.

Η εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από τα χρέη των Κρατών και

τις δημογραφίες στον Δυτικό Κόσμο, αλλά και από την Διεθνή

τρομοκρατία, δεν αντέχει τους ανταγωνισμούς και τους πολέ-

μους.

Για την Ευρώπη. Συνολικά να ξεπεράσει την οικονομική κρίση

στην οποία έχει περιπέσει και να επιταχύνει τον βηματισμό της

προς την οικονομική και πολιτική ενοποίησή της, προκειμένου να

αντιμετωπίσει τους οικονομικο-νομισματικούς ανταγωνισμούς,

όπως καθαρά διαφαίνεται από την παρούσα εργασία.

Ακόμη, προκύπτει άμεση ανάγκη για την Ευρώπη να εξασφαλίσει

συμπληρωματικούς δρόμους προμήθειας ενεργειακής ύλης από

Χώρες της Ανατολής και ο ασφαλέστερος και πρακτικότερος

δρόμος αγωγών είναι αυτός από την Μεσόγειο Θάλασσα.

Και τέλος να φροντίσει και να λάβει συνολικά μέτρα για την

ασφάλειά της ελέγχοντας αυστηρά τα μεταναστευτικά κύματα

από Ασία και Αφρική, που απειλούν την ταυτότητά της, αλλά και

την ύπαρξή της.

Όσον αφορά για την Ελλάδα. Η στρατηγική της θέση έχει απο-

φασισθεί και αυτή είναι εντός του Ν.Α.Τ.Ο. και εταίρος στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.

Λόγω της ρευστότητας των καταστάσεων στις Χώρες περί την

Μεσόγειο Θάλασσα, επιβάλλεται να είναι σταθερές οι θέσεις

μας, χωρίς υποχωρητικότητα, στα εθνικά μας θέματα: στο

Κυπριακό, στο Αιγαίο, στο Σκοπιανό, στις σχέσεις μας με την

Αλβανία, καθόσον κυρίως αφορά τους Έλληνες της Βορείου

Ηπείρου.

Η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κυμάτων απαιτεί τις

συνεχείς προσπάθειες, ώστε να περιέλθει συνολικά η ευθύνη

στην Ευρώπη.

Οι επιδιώξεις στα Εθνικά θέματά μας απαιτούν πολιτική σταθε-

ρότητα και κυρίως ισχυρές αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις και ικα-

νότατες Αρχές Ασφαλείας.

Επίσης πρέπει να διατηρηθεί ο άξονας Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα

με επιμονή της Ελλάδας ο αγωγός των υδρογονανθράκων της

Ανατολικής Μεσογείου να διέλθει από την Μεσόγειο Θάλασσα

προς την Ευρώπη, διότι είναι ο ασφαλέστερος και υπάρχει ενδε-

χόμενο να χρησιμοποιηθεί και από άλλες παραγωγικές χώρες

της Μέσης Ανατολής, οι οποίες θα ήθελαν διέξοδο αγωγών

τους στην Μεσόγειο Θάλασσα.

Τέλος, για την Πατρίδα μας την Ελλάδα αποτελεί επείγουσα

προτεραιότητα η ρύθμιση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών

(ΑΟΖ) με την Αίγυπτο, Λιβύη και Αλβανία, διότι εάν ρυθμισθούν

αυτές, όπως είναι ευνόητο, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις

για να επιλυθεί το θέμα αυτό και με τη γειτονική μας Τουρκία.

Με το παρόν άρθρο εγένετο προσπάθεια κάποιας στρατηγικής

επισκόπησης σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο από ημέρα σε ημέρα

κόσμο, ενώ καταγράφηκαν και ορισμένες κατευθύνσεις που

έχουν σχέση με την επιβαλλόμενη πορεία της Αμερικής, της Ευ-

ρώπης και της πατρίδας μας της Ελλάδας.

Ολοκληρώνοντας αυτό, τίθεται στην κρίση του κάθε αναγνώστη,

που θα προσελκύσει το ευγενές ενδιαφέρον του, με όλον τον

δυνατό σεβασμό προς αυτή. 

Μία Στρατηγική Επισκόπηση στον Κόσμο
Γράφει ο

ΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστράτηγος ε.α. ΣΣΕ 1961

Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
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Θέματα

Πριν από τρία και πλέον χρόνια,

όταν άρχισαν στη Συρία οι

εσωτερικές συγκρούσεις, η Τουρκία

δείχνοντας μια ανθρωπιστική συμπεριφορά, κράτησε

ανοικτά τα σύνορά της και έλαβε όλα τα απαιτούμενα

μέτρα για να φιλοξενήσει στα εδάφη της τους καταφεύ-

γοντες σ’ αυτήν.

Κατά την έναρξη του πολέμου, είχε ανακοινωθεί ότι

το ανώτατο όριο του αριθμού των προσφύγων από τη

Συρία προς την Τουρκία, θα είναι της τάξεως των 100.000.

Ήταν μια κόκκινη γραμμή της Τουρκίας. Οι πρόσφυγες

θα διέμεναν στα στρατόπεδα προσφύγων που θα συγ-

κροτούνταν στα σύνορα. Θα απαγορεύονταν η είσοδός

τους σε κατοικημένες περιοχές και είχαν ληφθεί όλα τα

μέτρα για τον έλεγχό τους.

Όμως η σημερινή κατάσταση είναι τελείως διαφορετική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αριθμός των Σύριων προ-

σφύγων έχει αγγίξει το 1,5 εκατομμύριο. Η

κόκκινη γραμμή τουλάχιστον δεκαπενταπλα-

σιάστηκε…

Η κυβέρνηση ευελπιστούσε ότι σε σύντομο

χρονικό διάστημα θα ανατρέπονταν το καθε-

στώς Άσαντ, σχετικά με τους πρόσφυγες

έδειξε μια γενναιόδωρη συμπεριφορά και

πάνω σ’ αυτούς που ζητούσαν άσυλο θα

ασκούσε δήθεν μια επιρροή. Όλοι ξέρουμε

ότι  ο λόγος για τον οποίο οι Συριακές οικογέ-

νειες εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, σε πο-

λιτικό επίπεδο, είναι  ο εμφύλιος πόλεμος. Αν

και αρχικά όντως υπήρχαν κάποια πολιτικά κί-

νητρα, τώρα πλέον δεν έχουν καμιά σημασία.

Τώρα οι Σύριοι πρόσφυγες, έχουν ένα και μο-

ναδικό στόχο. Να επιβιώσουν!!

Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπεσίρ

Αταλάϊ,  αναφερόμενος στους πρόσφυγες που ήρθαν

από τη Συρία, είπε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 στρα-

τόπεδα προσφύγων. Το κάθε ένα είναι σαν μια πόλη, με

πληθυσμό 35-40 χιλιάδες. Στις κατασκηνώσεις διαμένουν

218.632 άτομα. Οι υπόλοιποι διεσπάρησαν σε ολόκληρη

την Τουρκία !! Οι πρόσφυγες αρχικά κατέφυγαν στους

συνοριακούς νομούς (με τη Συρία), στη συνέχεια σε δι-

πλανούς νομούς των συνοριακών και λόγω του ότι

έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική

ζωή, τώρα πλέον άρχισαν να εξαπλώνονται και προς

την Κων/λη. Σε κάθε πλευρά πρασίνου της Κων/πολης

(πάρκα), στα πεζοδρόμια, κάτω από τις γέφυρες, βλέπεις

μεγάλο αριθμό Σύριων προσφύγων, οι οποίοι είναι πει-

νασμένοι και φτωχοί.

Πολιτική διάσταση θέματος

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, τροφοδοτήθηκε και

από λάθη της διπλωματίας της Άγκυρας. Δεν εκτιμήθηκε

σωστά η κατάσταση, ότι δηλαδή ο Άσαντ μέσα σε ορι-

σμένες εβδομάδες θα υποχρεώνονταν να φύγει. Ακόμη

έλεγαν ότι «μετά από δυο εβδομάδες, μακάρι  να

κάνουμε την προσευχή της Παρασκευής στη Δαμασκό..!!»

Απεναντίας, ο Άσαντ ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο.

Οι λάθος εκτιμήσεις της Άγκυρας, δημιούργησαν δυο

ακόμα ξεχωριστά προβλήματα στα σύνορα της Τουρκίας.

Το πρώτο είναι ότι συγκροτήθηκε στα ΝΑ της η αυτόνομη

Κουρδική περιοχή «Rojova». Το δεύτερο, που είναι σαν

ταινία τρόμου, το I€€D (Ισλαμικό κράτος)… Πέραν της

ανακήρυξης του κράτους, τα μέλη του I€€D επέλεξαν ως

ηγέτη τους τον «χαλίφη» και ανακοίνωσαν ότι στόχος

τους είναι η κατάκτηση της Κων/πολης!! Σήμερα στη

συνοριακή γραμμή, απέναντι από τις Τουρκικές σημαίες,

κυματίζουν οι σημαίες των «Rojova» και «I€€D».

Οικονομική και κοινωνική διάσταση θέματος

Από το 1,5 εκατομμύριο προσφύγων, μόνο το 1/7 πε-

ρίπου διαμένει στα στρατόπεδα. Οι υπόλοιποι βρίσκονται

παντού. Είναι οδυνηρές οι εικόνες των Συρίων προσφύγων

στους ΝΑ κυρίως Νομούς, αλλά φυσικά την Κων/λη και

τη Σμύρνη. Τόσα δα παιδάκια και γυναίκες κάνουν επαιτεία.

Σε κάθε βήμα τους συναντάς.

Από την άλλη πλευρά, επειδή «εργάζονται λαθραία»

οι Σύριοι  πρόσφυγες, με μικρές απολαβές, αυξήθηκαν

τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των Τούρκων πολιτών.

Ακόμα και οι διαμένοντες στα στρατόπεδα προσφύγων,

παίρνουν άδεια όποτε θέλουν από τους υπεύθυνους

του καταυλισμού και κάθε μέρα εξέρχονται αυτού και

μπορούν να εργαστούν σε εξωτερικές εργασίες. Η ροή

των προσφύγων προς τις παραθαλάσσιες περιοχές των

διακοπών, υποδηλώνει ένα ακόμα κίνδυνο. Κατά τη

διάρκεια του χειμώνα τα περισσότερα σπίτια είναι άδεια

και υπάρχουν ανησυχίες για κατάληψή τους από Σύριους

πρόσφυγες, για την παραβίασή τους αλλά και για κλο-

πές.

Τα αστυνομικά επεισόδια έχουν κάνει άλματα. Κλεψιές,

αρπαγές, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο, εμπόριο λευκής

σαρκός, φόνοι, επαιτεία, πορνεία κλπ,  έχουν διαταράξει

τον κοινωνικό ιστό των πόλεων και το γράφημα των εγ-

κλημάτων βίας έχει ανεβεί ψηλά. Όλα αυτά έχουν δημι-

ουργήσει σοβαρά προβλήματα και  συχνά πυκνά έρχονται

ειδήσεις για καβγάδες, εντάσεις και συγκρούσεις, μεταξύ

Τούρκων και Σύριων. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατά-

στασης, είναι να δημιουργείται αμοιβαίο μίσος και έχθρα,

που είναι πηγή μιας κοινωνικής αναταραχής και επιση-

μαίνεται ότι στις συνοριακές περιοχές, καθημερινά αλλάζει

και η δομή του πληθυσμού. Σήμερα στο Ρεϊχανλί της ΝΑ

Τουρκίας, ζουν περισσότεροι Σύριοι από τους Τούρκους

!!! 

Αυτή η κατάσταση δημιούργησε τεράστια οικονομική

επιβάρυνση, καθώς και κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα.

Απέναντι σ’ αυτά η Τουρκική κυβέρνηση, προσπάθησε

να βάλει φρένο σ’ αυτό το ρεύμα και πέρασε σε κατά-

σταση λήψης μέτρων. Ένα από τα μέτρα που έλαβε

ήταν σε ορισμένες περιοχές, να κατασκευάσει τοίχο και

τάφρο κατά μήκος των συνόρων, γεγονός το οποίο το

πρακτορείο ειδήσεων Reuters, κοινοποίησε σε όλα τα

ΜΜΕ του κόσμου…

Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης της Συρίας,

μπορεί να έγιναν αντιληπτές και σε άλλες γειτονικές

χώρες, όμως περισσότερο αντιληπτές έγιναν στην

Τουρκία. Η ομάδα της διεθνούς κρίσης (ICG), στην έκθεσή

της που δημοσιεύθηκε πριν λίγο καιρό, αναφέρει πολύ

ακριβώς, έχοντας τον τίτλο: «Το τέλμα της Συρίας,

αυξάνει το κόστος της Τουρκίας». Το Ινστιτούτο Brookings

δημοσίευσε μια εκτενή αναφορά σχετικά με τους Σύριους

πρόσφυγες στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής, είναι η πλέον

ολοκληρωμένη μελέτη που έχει γίνει για το θέμα αυτό

και συνιστά στην Τουρκία να αντιμετωπίσει την πραγμα-

τικότητα, αναφέροντας: «Η πλειοψηφία των Συρίων έχει

μετακομίσει στην Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα

και αυτό θα πρέπει να το αποδεχτείτε. Να προετοιμάστε

δε την κοινή γνώμη γι’ αυτή την πραγματικότητα».

Στην πραγματικότητα το χρηματικό κόστος είναι μόνο

η μια πτυχή της υπόθεσης και το καλοκαίρι ο τότε πρω-

θυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με δήλωσή του, είπε

ότι η Τουρκία μέχρι τότε είχε ξοδέψει για

τους πρόσφυγες, το ποσό των 3,5 δις δολα-

ρίων. Το κόστος των προσφύγων εκτιμάται

ότι θα συνεχίσει για πολύ καιρό, όσο πάει θα

μεγαλώνει και τελικά αυτό το κόστος θα συ-

νεχίσει να πληρώνεται από τη τσέπη του

Τούρκου φορολογούμενου. Η κυβέρνηση

τότε τους αποκάλεσε «επισκέπτες» και έλαβε

όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την  άνεσή

τους. Τα στρατόπεδα που συγκροτήθηκαν

στις επαρχίες που βρίσκονται δίπλα στα σύ-

νορα, ήταν υψηλών προδιαγραφών και μέσω

των ΜΜΕ μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο

και αυτό το γεγονός αναγνωρίστηκε και από

το εξωτερικό. Όμως οι πρόσφυγες από «επι-

σκέπτες», έγιναν «μόνιμοι κάτοικοι» της Τουρ-

κίας…

Στην υπόθεση υπάρχει και η πτυχή της ασφάλειας. Η

ελεύθερη διάβαση των συνόρων από άτομα διαφόρων

χωρών δια μέσου της Τουρκίας, διευκολύνουν και μέλη

της Τζιχάντ που περνούν στη Συρία. Η Τουρκική κυβέρνηση

γι’ αυτή την κατάσταση έκανε «τα στραβά μάτια» στις ρι-

ζοσπαστικές ομάδες, ορισμένες φορές τις βοηθούσε

κιόλας και έτσι άνοιξε ο δρόμος της ενοχοποίησής της.

Όπως βλέπουμε το πρόβλημα έχει πολλές πτυχές,

είναι οικονομικό, κοινωνικό, ασφαλείας και άρχισε να

παίρνει και πολιτικές διαστάσεις. Μπορεί η Τουρκία ως

ένα μεγάλο κράτος, ν’ άνοιξε την αγκαλιά της και να

έδειξε την παραδοσιακή φιλοξενία της. Όμως θα πρέπει

να λάβει και μέτρα για την προστασία των δικών της αν-

θρώπων, από αυτά τα κύματα που έρχονται από το

εξωτερικό. Η Τουρκία αρχικά τους «αγνόησε» και δεν

νοιάστηκε για τις μελλοντικές επιπτώσεις, αλλά οι Σύριοι

δονούν σοβαρά τις κοινωνικές και οικονομικές δομές

της χώρας και θα τις δονήσουν απ’ ότι φαίνεται ακόμα

περισσότερο. Έγιναν μεγάλα λάθη από την αρχή στο

χειρισμό των προσφύγων και η πολιτική της «ανοικτής

πόρτας» στοιχίζει ακριβά.

Σκεφθείτε ότι σε κάθε 75 Τούρκους αντιστοιχεί ένας

Σύριος… Οι Σύριοι πρόσφυγες με έναν πληθυσμό 1,5

εκατομμύριο, μπορούν να συγκροτήσουν μια «μεγαλού-

πολη», που ν’ αποτελέσει τον «82ο Νομό της Τουρ-

κίας»…

Τουρκία:

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας σήμερα,

είναι οι «μόνιμοι» Σύριοι πρόσφυγες…

Από δημοσιεύματα Τουρκικών Εφημερίδων

Μετάφραση - Απόδοση 

στα Ελληνικά από τον

Χαράλαμπο Καραγκιοζούδη

Άνχη ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Δυστυχώς δεν έγινε καμιά επί-

σημη Δήλωση εκ μέρους της

Ελλαδικής ούτε της Ελληνοκυ-

πριακής πλευράς, αλλ’ ούτε και

εδόθη η πρέπουσα ευρεία δημοσίευση εκ μέρους των

Μ.Μ.Ε., εκτός αν έγιναν και δεν την αντελήφθημεν, η

οποία να σχολιάζει και να επικρίνει με την δέουσαν δριμύ-

τητα και επιχειρηματολογίαν τις δηλώσεις του Τούρκου

πρωθυπουργού κ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ στις οποίες απεκάλεσε τον

Ισραηλινόν ομόλογον του Βενιαμίν Ντετανιάχου, ως τον

Χίτλερ της εποχής μας.

Χωρίς να λαμβάνουμε θέση υπέρ της μιας ή της άλλης

πλευράς των εμπλεκομένων, στην αιματηρήν αυτήν

σύρραξη στην πολύπαθη λωρίδα της Γάζης και καταδικά-

ζοντας ευθέως και απεριφράστως, κάθε είδους δολοφο-

νία εναντίον αθώων αμάχων και ιδιαιτέρως νηπίων (λέτε

και ανεβίωσε ο Ηρώδης) οφείλουμε να απαντήσουμε στο

ρητορικό ερώτημα «τις ήρξατο χειρών αδίκων» αλλά και

«ποιοί παραβιάζουν πρώτοι τις ολιγόωρες εκεχειρίες»;

Άλλωστε οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν το «Μηδενί

δίκην δικάσεις πριν αμφί μύθον ακούσεις», το οποίο

όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ο μύθος ένεκα της

προπαγάνδας παραποιείται μεθοδικώς και αδιαλείπτως,

ώστε να είναι δύσκολο να επιρρίψει κανείς τις ευθύνες

στην μία ή την άλλη πλευράν.

Εκείνο που μπορούμε να πούμε ανεπιφυλάκτως, είναι

ότι ευθύνονται και οι δύο πλευρές των εμπλεκομένων

και ότι σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνονται τα αθώα θύ-

ματα και προ πάντων τα παιδιά και τα νήπια. Όμως το θέ-

μα μας δεν είναι μόνον αυτό και εμείς δεν διεκδικούμε

τον ρόλον του δικαστού ή του Ο.Η.Ε. (παρ’ ότι θλιβόμεθα

ως χριστιανοί και ως Άνθρωποι), ο οποίος

καταβάλλει εναγωνίως προσπάθειες να

σταματήσει τις αιματοχυσίες στην πολύ-

παθη αυτήν περιοχήν.

Το θέμα μας είναι κυρίως, όπως θα έλε-

γε και ο συμπατριώτης του Ερντογάν Κα-

ραγκιόζης από την Προύσα «ΑΚΟΥΣΑΤΕ -

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ποιός έχει το θράσος, την ΑΝΑΙ-

ΔΕΙΑΝ (χωρίς ντροπή) και την ΑΥΘΑΔΕΙΑΝ

να ομιλεί περί Χιτλερικών μεθόδων και ΓΕ-

ΝΟΚΤΟΝΙΩΝ», όταν οι Τούρκοι πρώτοι

υπήρξαν οι καλύτεροι μαθηταί του φιλό-

τουρκου πρώτου αρχηγού της Γερμανικής

αποστολής συνταγματάρχου Φον Ντερ

Γκόλτς Πασά, ο οποίος πρώτος συνέλαβε

το σχέδιο εξοντώσεως (ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ)

των μη Μουσουλμανικών πληθυσμών, το

οποίο σχέδιο εφήρμοσαν με θρησκευτι-

κόν φανατισμόν οι Τούρκοι από το 1914-

1923 αλλά και μέχρι των ημερών μας.

Το κακό με εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι

υπέστημεν και συνεχίζουμε ακόμα και σή-

μερα να υφιστάμεθα, τις μεγαλύτερες και

τις περισσότερες ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ και ΕΠΟΙΚΙ-

ΣΜΟΥΣ (αυτά τα δύο πάνε μαζί) δεν τις

αναδεικνύουμε σε όσο βαθμό θα έπρεπε

και αναεικνύουμε περισσότερο αυτές των

Αρμενίων, χωρίς να θέλουμε να τις υπο-

βαθμίσουμε.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να επαναφέ-

ρουμε στην μνήμη, του κατά τα άλλα λα-

λίστατου κ. Ερντογάν, τα δεινοπαθήματα

και τις συμφορές, τις οποίες υπέστη ο Ελ-

ληνισμός και τις οποίες διέπραξαν οι Οθω-

μανοί, από της εμφανίσεώς των στο προ-

σκήνιον της Ιστορίας, μέχρι των ημερών

μας, και αυτό όχι από ΜΝΗΣΙΚΑΚΙ εκ μέ-

ρους μας, ή ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗ, αλλά για ΦΡΟ-

ΝΗΜΑΤΙΣΜΟΝ, ώστε να μην εμπιστευόμεθα

τους ΔΗΜΙΟΥΣ.

Για την οικονομία του Δημοσιεύματος, θα

αναφερθούμε επιγραμματικά, στις πιο

κραυγελέες ΣΦΑΓΕΣ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΒΙΑ-

ΣΜΟΥΣ - ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥΣ - ΑΡΠΑΓΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ -

ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥΣ κ.ά.

Αρχίζοντας από τον Ιερόν Ναόν της του Θεού Σοφίας

και την αρπαγή των κινητών και ακινήτων περιουσιών και

τον εποικισμόν της Κωνσταντινουπόλεως και της όλης

περιοχής.

Τους κάθε είδους διωγμούς και καταστροφές που επα-

κολουθούσαν μετά από κάθε είδους εξέγερση των υπο-

δούλων Ελλήνων, όπως ήταν:

Της Σωζοπόλεως της Β. Θράκης στις 17 Απριλίου του

1821.

Της Λευκωσίας στις 9ης Ιουλίου του 1821.

Της Σαμοθράκης το 1821.

Της Αίνου (Αν. Θράκης) το 1821.

Των Λαβάρων (Δ. Θράκης) το 1821.

Της Καλλιπόλεως το 1821.

Της Σμύρνης το 1821.

Των κληρικών το 1821.

Και των άλλων περιοχών της Ελλάδος με τις καταστρο-

φές: Της Κρήτης - της Κάσου - της Χίου - των Ψαρών - της

Πελοποννήσου - της Στερεάς Ελλάδος - της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- της ΗΠΕΙΡΟΥ και άλλων ων ουκ έστιν αριθμός.

Οι διωγμοί όμως συνεχίσθησαν και μετά το 1821 και

εκορυφώθησαν από το 1912 μέχρι το 1923.

Αλλά και κατά τους νεωτέρους χρόνους το επίσημο

Τουρκικό κράτος δεν ελησμόνησε την Τακτική του, με την

επαίσχυντο νόμο ΒΑΡΛΙΚ των οποίων θέσπισε κατά την

περίοδον του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Ελλάδα

τελούσε υπό τετραπλή κατοχή (Γερμανική, Ιταλική,

Βουλγαρική και Αλβανική), με πρόσχημα την κάλυψη των

πολεμικών δαπανών (ενώ η Τουρκία παρέμεινε ουδέτε-

ρη), με απώτερο σκοπό την εξόντωση των μειονοτήτων

(κυρίως των Ελλήνων).

Όμως και μεετά τη λήξη του Β’ Π.Π. όπου οι Η.Π.Α. έκα-

ναν την Τουρκία ισότιμο μέλος του ΝΑΤΟ με την Ελλάδα

και θα νόμιζε κανείς ότι δεν θα είχαμε πλέον προβλήματα

με τους Οθωμανούς

και τους Γκρίζους Λύ-

κους, η Τουρκική Τα-

κτική όμως, δεν άλλα-

ξε ούτε κατά κεραίαν.

Έτσι, μετά από προ-

βοκατόρικη ενέργεια

η οποία απεκαλύφθη

και για την οποία η

Τουρκία ούτε ζήτησε

συγνώμη ούτε απεκα-

τέστησε τους πληγέν-

τας, όσοι θα μπορού-

σαν να αποκαταστα-

θούν, διότι οι ΒΙΑΣΜΟΙ

και οι ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ

δεν αποκαθίστανται,

εδημιούργησε τα τρα-

γικά γεγονότα της

7/9/1955 στην Σμύρνη

και στην Κωνσταντι-

νούπολη στο μέσο του

20ου αιώνα και καμιά

υπερδύναμη (σύμμα-

χος), δεν επενέβη για

να επιβάλλει δικαιοσύ-

νη, όπως δεν επενέβη

και κατά την Τουρκική

εισβολή στην Κύπρο,

με Οπλικά συστήματα

του ΝΑΤΟ, στην οποί-

αν, εκτός του ότι πα-

ρεβιάσθη η νομοθεσία

των Η.Π.Α., παρεβιάσθη και τόσο τό Διεθνές Δίκαιο, όσο

και το Δίκαιο του Πολέμου, με τις εκτελέσεις αόπλων πο-

λιτών και αιχμαλώτων (πολιτών και στρατιωτικών), των

οποίων η τύχη αγνοείται και κανένα Διε-

θνές Δικαστήριο δεν εδίκασε αυτές τις χιτ-

λερικές (όπως θα έλεγε ο Ερντογάν), πρά-

ξεις.

Περαίνοντας το παρόν δημοσίευμα, δια-

τυπώνουμε ευθαρσώς και ανεπιφυλά-

κτως, την άποψη ότι η Τουρκία (ο Ερντο-

γάν) το κράτος το οποίο έχει διαπράξει σω-

ρείαν ΙΔΙΑΖΟΝΤΟΣ ΕΙΔΕΧΘΩΝ και ΑΠΑΝΘΡΩ-

ΠΩΝ εγκλημάτων, ΑΓΝΟΕΙ και δεν ΣΕΒΕΤΑΙ

το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, δεν έχει το ΔΙΚΑΙΩ-

ΜΑ δια να ομιλεί, (δεν μπορείτε να ομιλείτε

κύριε Ερντογάν), περί Χιτλερικής Τακτικής

διότι την εφαρμόζετε πριν από τον Χίτλερ,

όπως δεν έχετε το δικαίωμα να ομιλείτε

περί ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ, διότι είστε η χώρα με

τις πολυπληθέστερες και τις περισσότε-

ρες (72 τον αριθμόν) στην περιοχή της Εγ-

γύς και της Μέσης Ανατολής.

Το περί μειονοτήτων αποτελεί άλλο κε-

φάλαιο στο οποίο θα αναφερθούμε σε άλ-

λο Δημοσίευμά μας, καθ’ όσον, όπως λέ-

γει η σοφή παροιμία, «Στο σπίτι του κρεμα-

σμένου δεν μιλάνε για σκοινί».

Η Τουρκία θα πρέπει να οφείλει χάριτας

στην κομμουνιστική Ρωσία, η οποία το

1922 υπεστήριξε δια παντός μέσου και

τρόπου, τον Κεμάλ και στις Η.Π.Α., οι οποί-

ες την στηρίζουν και οι οποίες μέσω του

ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ Κίσιγκερ, δημιουργήσαν το

Κυπριακό (σε αντάλλαγμα των όσων είχε

προσφέρει η ΕΛΛΑΣ στο πλευρό των Συμ-

μάχων κατά τους δύο Παγκοσμίους Πολέ-

μους).

Υ.Γ.: Την ώρα που χαράσσονται αυτές οι

γραμμές, πληροφορούμεθα, από τα

Μ.Μ.Ε., ότι επετεύχθη εκεχειρία πολύω-

ρης διαρκείας, η οποία ευχόμεθα να μετα-

τραπεί σε διαρκή ΕΙΡΗΝΗ στους ΑΓΙΟΥΣ ΑΥ-

ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ και να επικρατήσει το «ΕΙΡΗ-

ΝΗ ΥΜΙΝ» του Κ.Η.Ι.Χ.

Ένα σχόλιο σχετικό με τις δηλώσεις Ερντογάν

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.

ΚΥΡΙΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Σας θυμίζουν τίποτα αυτές οι εικόνες:

Σας πληροφορούμε ότι δεν είναι από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη ΓΑΖΑ, αλλά

από τους ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ των συμπατριωτών σας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κων-

σταντινούπολη.

Ο Φον Ντερ Γκολτζ πασσάς. Ο

πρώτος αρχηγός της Γερμανικής

αποστολής εις την Οθωμανικήν

Τουρκίαν. Όπως λέγεται, αυτός

συνέλαβε πρώτος το σχέδιον

εξοντώσεως των μη μουσουλ-

μανικών πληθυσμών, το οποίον

εφήρμοσαν μεθοδικώς οι Τούρ-

κοι. Επί των ημερών του προ-

ητοιμάσθησαν το έδαφος δια

την μετατροπήν της Οθωμανι-

κής Τουρκίας εις προτεκτοράτον

της Γερμανίας
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Από πολλούς θεσμικούς φορείς της χώρας μας έχει επιση-

μανθεί κατ’ επανάληψη η διαχρονική έλλειψη ενός θεσμικού

κειμένου, στο ανώτατο δυνατό κυβερνητικό επίπεδο, στο

οποίο θα διατυπώνεται η πολιτική της χώρας σε θέματα που

άπτονται της εθνικής της ασφαλείας. Το κείμενο αυτό, το

οποίο παγκοσμίως ονομάζεται Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας

(National Security Strategy), εκδίδεται περιοδικά και οπωσδήποτε

κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Η Στρατηγική Εθνικής

Ασφαλείας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και μέσο παροχής

κατευθύνσεων προς τους εμπλεκομένους κρατικούς φορείς

με σκοπό το συντονισμό του έργου τους σε θέματα ασφαλείας.

Σε αντίθετη περίπτωση το έργο αυτό, όσο καλό και αν είναι,

καταντάει κατακερματισμένο και αποσπασματικό, χωρίς κοινή

συνισταμένη.

Η ασφάλεια της χώρας, ως έννοια ευρύτερη της άμυνας,

δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των Ενόπλων της Δυνάμεων

ή του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά αφορά, άμεσα ή έμμεσα,

και άλλους θεσμικούς φορείς όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληρο-

φοριών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Προστασίας

του Πολίτη, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας

κλπ. Κατά συνέπεια, ο χειρισμός των θεμάτων ασφαλείας μιας

χώρας θα πρέπει να ανατίθεται σε έναν κυβερνητικό συντονιστικό

φορέα, υπερκείμενο των υπουργείων. Για το σκοπό αυτό οι

περισσότερες χώρες διαθέτουν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας,

ως το πλέον κατάλληλο όργανο για τη σύνταξη και την έκδοση

της Στρατηγικής τους Εθνικής Ασφαλείας. Στη χώρα μας, το

ΚΥΣΕΑ, το οποίο έχει την ευθύνη χάραξης της κυβερνητικής

πολιτικής σε θέματα Εξωτερικών και Άμυνας, θα μπορούσε να

διαθέτει μια μόνιμη γραμματεία η οποία θα λειτουργούσε ως

θεματοφύλακας του σχετικού κειμένου και των αρχών που

διατυπώνονται σ’ αυτό και ως συντονιστής των εμπλεκομένων

φορέων σε θέματα ασφαλείας.

Όπως προαναφέρθηκε, η Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας εκ-

δίδεται από το ανώτατο θεσμικό όργανο ασφαλείας της πολι-

τείας, ανάλογα με το πολίτευμά της.  Έτσι, για παράδειγμα,

στις ΗΠΑ και στη Γαλλία υπογράφεται από τον Πρόεδρο, ενώ

στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία από τον Πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο συντάσσεται από κατάλληλο

επιτελικό όργανο, όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ή

κάποιο αντίστοιχό του. Το κείμενο είναι γενικόλογο και περι-

λαμβάνει κατ’ αρχήν μια γενική περιγραφή του διεθνούς, περι-

φερειακού και τοπικού περιβάλλοντος ασφαλείας και στο

πλαίσιο αυτό περιγράφεται η θέση της συγκεκριμένης χώρας

στο σχετικό καταμερισμό ισχύος· διατυπώνονται τα θεμελιώδη

συμφέροντά της σε υψηλό επίπεδο και με γενικούς όρους,

πλην όμως με σαφήνεια και επαρκή ανάλυση (κάθε άλλο

κείμενο ασφαλείας, για θέματα θεμελιωδών συμφερόντων,

πρέπει να αναφέρεται σ’ αυτό)· τέλος, στο έγγραφο περιγρά-

φονται σε γενικές γραμμές οι τρόποι προστασίας των συμφε-

ρόντων αυτών με τη χρήση των διαθεσίμων εθνικών πόρων

και της συνολικής εθνικής ισχύος της χώρας.

Είναι προφανές ότι η χώρα μας έχει άμεση ανάγκη από ένα

ανάλογο κείμενο στο οποίο η κυβέρνηση θα διατυπώνει μετά

παρρησίας τα θεμελιώδη συμφέροντά της, τα οποία αναπό-

φευκτα και κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν θέματα όπως (1) η

ασφάλεια της χώρας με την έννοια της προστασίας της

εδαφικής της ακεραιότητας και των πολιτών της έτσι ώστε να

διασφαλιστεί η επιβίωσή της, (2) η ευημερία των πολιτών με

την έννοια της εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών για την

προστασία και προώθησή της, (3) η προστασία και η προώθηση

των αξιών της χώρας, ήτοι η διασφάλιση και προστασία αξιών

όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και (4) η

προστασία των πολιτών της, όπως επίσης και των ελληνικών

πληθυσμών, που διαβιούν εκτός των ορίων του ελληνικού

κράτους.

Είναι επίσης προφανές ότι η έκδοση της Στρατηγικής Εθνικής

Ασφαλείας, όπως και η σχετική με αυτή ίδρυση Συμβουλίου

Εθνικής Ασφαλείας (έστω και μέσω της αλλαγής του σκοπού

και της οργάνωσης του ΚΥΣΕΑ) έχουν ήδη καθυστερήσει υπερ-

βολικά και δεν μπορούν να αναβάλλονται εσαεί. Εξάλλου, το

συγκεκριμένο είναι ένα θέμα του οποίου η επίλυση δεν απαιτεί

ούτε οικονομικούς πόρους ούτε άδεια από την τρόϊκα!

* Ο Μαυρόπουλος Παναγιώτης είναι Αντγος ε.α. και διδάσκει

στρατηγική και θεωρία πολέμου στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ-

πίδων

Στρατηγική εθνικής ασφαλείας
Γράφει ο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστρατηγος ε.α.

Στις  31 Ιανουαρίου του 1996, την πιο παγωμένη νύχτα εκεί-

νου του χειμώνα, η Ελλάδα και η Τουρκία παραλίγο να εμ-

πλακούν σε πόλεμο.  Παρά τις ανθρώπινες

απώλειές μας, η μεταγενέστερη εγχώρια φιλολογία

παρουσίασε τη θέση της Ελλάδας στη κρίση των

Ιμίων ως πλεονεκτική, αλλά αυτό ξέρουμε οτι δεν

ήταν απολύτως ορθό. Διότι, ενώ το στρατιωτικό

προσωπικό ανταποκρίθηκε άριστα, εμφανίσθηκαν

σοβαρές αδυναμίες και ουσιαστικές ελλείψεις σε

υλικό. Η ειλικρινής αυτοκριτική που ακολούθησε τη

κρίση, είχε ως συνέπεια την αναγνώριση της σημαν-

τικής ποιοτικής και ποσοτικής υστέρησης των ελλη-

νικών όπλων απέναντι στα αντίστοιχα τουρκικά.

Ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια ενίσχυσης του δυ-

ναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων με εξοπλισμούς

και μαζικές προμήθειες που στόχευαν στην ανανέ-

ωση του υπάρχοντος γερασμένου υλικού, στη συμ-

πλήρωση των ελλείψεων σε ποσότητες, στη

δημιουργία των αναγκαίων αποθεμάτων αναλωσί-

μων και κυρίως στην προμήθεια νέων σύγχρονων

μέσων.  Πολλές και σημαντικές συμβάσεις υπογρά-

φηκαν, μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν, πολλά νέα και σύγχρονα

αμυντικά συστήματα αγοράστηκαν, ανεβάζοντας ψηλά το ποι-

οτικό επίπεδο του υλικού.  Η «κούρσα των εξοπλισμών»

υπήρξε μεγαλύτερη ακόμη και της αντίστοιχης της περιόδου

1936-1940. Βέβαια, οι διατελέσαντες Υπουργοί Αμυνας, προ-

ϊόντα του κατεστημένου πολιτικού συστήματος, φαίνεται οτι

εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία… υπό την κάλυψη της δήθεν

ενίσχυσης του κόμματος.  Ομως, οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων

Δυνάμεων (ΕΔ) εφοδιάστηκαν και παρά τις «μίζες» (για τις

οποίες κανείς μέχρι σήμερα δεν τιμωρήθηκε), η Άμυνα γενι-

κώς ενισχύθηκε με υπερσύγχρονα μέσα, αν και κάποια νέα συ-

στήματα δεν ήταν της «αρεσκείας» των στρατιωτικών, λόγω

Ακαταλληλότητας τους προς τις ιδιόμορφες συνθήκες του

αγώνα στο Αιγαίο και τον Εβρο. Τελικά όμως, δεν εισακούσθη-

καν οι αρμόδιοι στρατιωτικοί και η πολιτική βούληση – προτί-

μηση υπερίσχυσε της αντίστοιχης τεχνοκρατικής. Το

οικονομικό τίμημα βεβαίως ήταν αρκετά υψηλό. Ο ελληνικός

λαός πλήρωσε από το υστέρημά του γι’ αυτές τις αγορές και

πληρώνει ακόμη τα δάνεια που συνάφθηκαν για να ξεπληρώ-

σουν όλα τα παραδοθέντα υλικά.  Στον πίνακα φαίνονται οι πι-

στώσεις για αμυντικές δαπάνες απο το 1995 μέχρι το 2012.  

Με όλα αυτά τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, η χώρα θα

έπρεπε να είναι αμυντικά εξασφαλισμένη, τουλάχιστον για κά-

ποιες δεκαετίες.  Αλλά, μόλις μια τετραετία μετά το 2009

(έτος κορύφωσης των δαπανών), παρατηρείται το ακριβώς

αντίθετο !  Η υστέρηση μας συνεχίζεται και η ισορροπία δυ-

νάμεων έχει ανατραπεί υπέρ της γείτονος «συμμάχου», αλλά

μονίμως απειλούσης, ισλαμικής χώρας. Τι συμβαίνει ; Υπάρχει

σοβαρότατο πρόβλημα συντήρησης των πρόσφατα αποκτη-

θέντων μοντέρνων συστημάτων !  

Θεωρητικά, το στρατιωτικό υλικό προβλέπεται να επισκευά-

ζεται και να συντηρείται είτε στα εργοστάσια των ΕΔ, είτε στις

αμυντικές βιομηχανίες, κρατικές και ιδωτικές, εγχώριες και

ξένες. Όμως δεν συμβαίνει πια αυτό, λόγω περικοπών προ-

υπολογισμού !

Πανάκριβα υλικά είτε υπολειτουργούν, είτε είναι προωθη-

μένα για επισκευή και ακινητούν για καιρό, σκουριάζοντας και

αναμένοντας ανταλλακτικά χαμηλής αξίας. Προσπορισμός αν-

ταλλακτικών από κάποια, επιτρέπει τη λειτουργία άλλων, σε

μια συνηθισμένη πλέον διαδικασία που αποκαλείται «κανιβαλ-

λισμός». Για παράδειγμα, παραλάβαμε 11 υπερσύγχρονα ολο-

κληρωμένα αντιαεροπορικά συγκροτήματα, από τα οποία

σήμερα λειτουργούν (ίσως) τα 6, κι αυτά με κανιβαλλισμό

των υπολοίπων. Η κατάσταση αυτή ισχύει ανάλογα και στους

τρείς Κλάδους των ΕΔ. Πρόσφατα μάθαμε οτι μαχητικά αερο-

σκάφη αξίας 25 εκατ. ευρώ έκαστον, δεν ήταν επιχειρησιακά

διότι δεν είχαν ...τακάκια φρένων, αξίας μόλις 800 ευρώ ανα

αεροσκάφος .

Σημειώνεται ότι πέρα από τις αρχικές κύριες συμβάσεις προ-

μήθειας των συστημάτων, είχαν προταθεί και συμβάσεις «Εν

Συνεχεία Υποστήριξης» ( FOS : Follow-On Support) που υποτί-

θεται ότι θα κάλυπταν τα υλικά μετά τη λήξη της σχετικής εγ-

γύησης, αλλά αυτές οι συμβάσεις είτε δεν ενεργοποιήθηκαν,

είτε ακυρώθηκαν λόγω «ελλείψεως των προβλεπομένων πι-

στώσεων».  Όμως αυτές οι συμφωνίες FOS θα ήταν σε όφε-

λος της στρατιωτικής υπηρεσίας, αφού κατοχύρωναν την

υποχρέωση των προμηθευτών να συνεχίσουν να υποστηρί-

ζουν τα συστήματα που παρέδωσαν, για πολλά έτη, με συγ-

κεκριμένες χαμηλές τιμές και με συγκεκριμένους σύντομους

χρόνους παράδοσης των ανταλλακτικών. Οι FOS θα έδιναν

δουλειά σε ελληνικές εταιρείες, θα κατοχύρωναν θέσεις ελ-

λήνων εργαζομένων και θα ενίσχυαν την εγχώρια βιομηχανική

συμμετοχή στον αμυντικό χώρο, ενώ θα περιοριζόταν η εξα-

γωγή ζεστού χρήματος σε εταιρείες του εξωτερικού. Αλλά,

επειδή οι συμβάσεις FOS δεν μπορούσαν να έχουν τα γνωστά

«παράπλευρα οφέλη» για τους πολιτικούς προϊσταμένους του

ΥΕΘΑ (όπως φάνηκε οτι είχαν οι κύριες συμβάσεις),  αγνοή-

θηκαν, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των επιτελών. Παρα-

βιάσθηκε μια βασική αρχή των logistics που αφορά τη μέριμνα

για συντήρηση του υλικού, αφού λήξει η αρχική εγγύηση. Έν-

τονα παράπονα για ανεπάρκεια, αδιαθεσιμότητα και «γή-

ρανση» των αμυντικών συστημάτων εκφράζουμε οι

στρατιωτικοί ψιθυριστά και συνήθως ανοιχτά μετά

την αποστρατεία μας.  Πέρα απο τους στρατιωτι-

κούς, διαμαρτυρήθηκαν και ελληνικές εταιρείες

μέσω των συλλογικών τους οργάνων, χωρίς όμως

οποιαδήποτε θετική εξέλιξη. 

Συνέπεια αυτής της μοναδικής στο κόσμο διε-

στραμμένης τακτικής, είναι να έχουμε στην Ελλάδα

πολυτελή  «ορφανά» αμυντικά συστήματα, υψηλής

αρχικής οικονομικής αξίας, αλλά ανύπαρκτης πλέον

μαχητικής, αφού σήμερα δεν διατίθενται (παρά ελά-

χιστοι) πόροι για τη συντήρησή τους, βρίσκονται

εκτός λειτουργίας, συνήθως λόγω έλλειψης αναλω-

σίμων υλικών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών τεχνι-

κής υποστήριξης, των οποίων το κόστος αποτελεί

ένα μικρό μόνο ποσοστό της αρχικής αξίας ολοκλή-

ρου του συγκροτήματος. Ως αποτέλεσμα, οι χειρι-

στές τους χάνουν την ικανότητα και εξοικείωση στη

χρήση τους διότι τα χαλασμένα συστήματα δεν

συμμετέχουν σε ασκήσεις, δεν γίνονται οι προβλε-

πόμενες αναβαθμίσεις που θα βελτίωναν τις επιδόσεις τους. 

Η κατάσταση μοιάζει με κάποιους αγοραστές πανάκριβων

αυτοκινήτων τα οποία όμως δεν συντηρούνται (λόγω φτώ-

χειας ;) κι έτσι οι ιδιοκτήτες τους  ...πάνε με τα πόδια ! 

Μια «έξυπνη» αντίδραση των επιτελικών φορέων υποστή-

ριξης των αμυντικών συστημάτων θα ήταν να μελετήσουν και

να ξεκαθαρίσουν ποιά συστήματα είναι απόλυτα απαραίτητα

και ποιά μπορούν να αποσυρθούν, να πωληθούν σε άλλες

χώρες και τα έσοδα να διατεθούν για τη συντήρηση των

υπαρχόντων. Όμως υπάρχει ένα σοβαρό εμπόδιο : δεν υπάρ-

χει το νομικό πλαίσιο για την πώληση μεταχειρισμένου εύ-

χρηστου αμυντικού υλικού σε άλλες χώρες ! Στη χώρα των

χιλιάδων νόμων, σε εποχή δεινής οικονομικής κρίσης, δεν έχει

προβλεφθεί αυτό το απλό πράγμα, το οποίο θα ανακούφιζε

τον προϋπολογισμό, θα επέτρεπε την αξιοποίηση των «ορφα-

νών» και θα επέτρεπε την επιστροφή ενός μέρους από τα τε-

ράστια ποσά που πλήρωσε ο λαός για την άμυνά του. 

Η οικονομική κρίση και οι συνακόλουθες περικοπές στο

προυπολογισμό άμυνας επηρέασαν τη μαχητική ικανότητα

της χώρας, πέραν πάσης αμφιβολίας. Προμήθεια νέων αμυν-

τικών συστημάτων ορθώς δεν πολυσυζητείται. Ούτε όμως

κανείς τολμά να ζητήσει τις αναγκαίες πιστώσεις για τη συν-

τήρηση των υπαρχόντων «όπλων» τη στιγμή που οι πολίτες

βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, με αποτέλεσμα την απα-

ξίωση των πανάκριβων αμυντικών συστημάτων.  Τελικά, φαί-

νεται οτι η χώρα θα παραμείνει ΕΥΑΛΩΤΗ, διότι οι αρμόδιοι

οικονομικοί «εγκέφαλοι»  δεν κατανοούν με ποιό τρόπο μπο-

ρούμε να αξιοποιήσουμε  αυτά που πληρώσαμε για να απο-

κτήσουμε  τα   πολυτελή  «ορφανά»  της άμυνας. 

ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ «ΟΡΦΑΝΑ» ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πηγή : SIPRI

Γράφει ο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ

Ταξίαρχος (ΔΒ) ε.α.
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Εθνικά Θέματα

Ο
διάσημος Αμερικανός Καθηγητής Αρχαιολογίας στο

Πανεπιστήμιο του Μπέρκλευ Στέφεν Μίλλερ, με

μνημειώδη επιστολή του, προς το επίσημο Περιοδικό

του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου «Archaeology

Magazine», ξεσκεπάζει τους σφετεριστές της Ιστορικής Αλήθειας

και με αδιαμφισβήτητα επιστημονικά επιχειρήματα, καταρρίπτει

απόλυτα τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, περί του δήθεν

δικαιώματός τους να αποκαλούνται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και

«ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»!

Ειδικότερα, ο διάσημος Καθηγητής, με αφορμή προκλητικό

άρθρο του Δημοσιογράφου Matthew Brunwasser για τα Σκόπια,

υπό τον τίτλο «Letter >From Macedonia: Owning Alexander»,

που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος Ιανουαρίου –

Φεβρουαρίου του καταξιωμένου αμερικανικού περιοδικού «Ar-

chaeology», ανατρέπει με γραπτή επιστολή του το «θεμελιώδες

ιδεολόγημα» των Σκοπίων, τεκμηριώνοντας πως η περιοχή

εκείνη ήταν η Παιονία και πως δεν έχουν δικαίωμα άρα οι

σημερινοί Σκοπιανοί κάτοικοί της, να αποκαλούν το κράτος

τους «Μακεδονία», αλλά ούτε και τους εαυτούς τους

«Μακεδόνες», όπως δεν μπορούν να το κάνουν λόγου χάρη

και «οι Αιγύπτιοι»!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

ΠΑΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!

Συγκεκριμένα, γράφει κατά λέξη ο διάσημος Αμερικανός

Καθηγητής προς τον Εκδότη του Archaeology :

χ«Ανοίγοντας σήμερα το τεύχος Ιανουαρίου/ Φεβρουαρίου

του περιοδικού Archaeology, ανέτρεξα με ενδιαφέρον στο

«Γράμμα από τη Μακεδονία», και διαπίστωσα ότι στην

πραγματικότητα ήταν ένα γράμμα από την Παιονία – περιοχή

βόρεια του όρους Βαρνούς και του όρους Όρβηλος. Η

περιγραφή του Livy για τη δημιουργία της ρωμαϊκής επαρχίας

της Μακεδονίας (45.29.7 και 12) κάνει σαφές ότι οι Παίονες

ζούσαν βόρεια των εν λόγω βουνών, (τα οποία σήμερα

αποτελούν γεωγραφικά τα φυσικά όρια της Ελλάδας) και

νότια της Δαρδανίας, που σήμερα βρίσκεται το Κόσοβο.

Κατά το Στράβωνα (7.τμ.4) είναι ακόμη περισσότερο σαφές

να λεχθεί, ότι η Παιονία βρισκόταν βόρεια της Μακεδονίας και

η μόνη δίοδος από την μία στην άλλη περιοχή ήταν (και

παραμένει σήμερα) η διάβαση μέσω του στενού περάσματος

του Αξιού ποταμού (ή Βαρδάρη). Με άλλα λόγια η περιοχή

την οποία περιγράφει ο Matthew Brunwasser στο άρθρο του

“Owning Alexander”, ήταν στην αρχαιότητα η Παιονία.

Αν και είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι εκείνοι υποτάχτηκαν

στον Φίλιππο τον Β’, πατέρα του Αλεξάνδρου το 359 π.Χ.

(Διόδωρος Σικελός 16.4.2), δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες και

ποτέ δεν έζησαν στη Μακεδονία.  Πραγματικά, ο Δημοσθένης

(Ολυνθιακός 1.230), μας λέγει ότι είχαν σκλαβωθεί από τον

Μακεδόνα Φίλιππο και σαφώς κατά συνέπεια δεν ήταν

Μακεδόνες. Ο Ισοκράτης (5.23) σημειώνει τα ίδια. Ομοίως, για

παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι υποτάχτηκαν από τον

Αλέξανδρο, ήταν υπό μακεδονική μεν διοίκηση,

συμπεριλαμβανομένης και της Κλεοπάτρας, αλλά ποτέ δεν

υπήρξαν οι ίδιοι Μακεδόνες και η Αίγυπτος ποτέ δεν ονομαζόταν

Μακεδονία (και από όσα γνωρίζω δεν επιζητεί αυτή την

ονομασία σήμερα).

ΠΑΙΟΝΕΣ ΕΣΤΩ, “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ” ΠΟΤΕ!

Βεβαίως (συνεχίζει ο Καθηγητής), όπως μας λέει ο Θουκυδίδης

(2.99), οι Μακεδόνες είχαν καταλάβει «μία στενή λωρίδα της

Παιονίας, που εκτείνεται από το εσωτερικό μέχρι την Πέλλα

και τη θάλασσα, κατά μήκος του Αξιού ποταμού. Θα ήταν

ίσως κατανοητό εάν οι σημερινοί κάτοικοι της δημοκρατίας

των Σκοπίων ονόμαζαν τους εαυτούς τους Παίονες και

θεωρούσαν ότι τους ανήκει η περιοχή που περιγράφει ο

Θουκυδίδης. Αλλά γιατί, αντίθετα, προσπαθούν οι σημερινοί

κάτοικοι της αρχαίας Παιονίας να ονομάζονται Μακεδόνες και

η περιοχή τους Μακεδονία;

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ!

O κ. Brunwasser, (Σ.55) αναφέρεται στους Ελληνικούς

ισχυρισμούς, ότι η στάση αυτή αποτελεί «ένδειξη διεκδικήσεων

Ελληνικών εδαφών» και επισημαίνει ότι «η βόρεια περιοχή της

Ελλάδας, ονομάζεται επίσης Μακεδονία». Αφήνοντας κατά

μέρος ότι αυτή η βόρεια περιοχή της Ελλάδας ονομάζεται

συνεχώς Μακεδονία για περισσότερα από 2500 χρόνια, (βλέπε

μεταξύ άλλων και Ηρόδοτος 5.17 – 7.128 και αλλού) η πλέον

σύγχρονη Ιστορία καταδεικνύει ότι οι Ελληνικές ανησυχίες

είναι νόμιμες.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι Χάρτης που εκτύπωσαν τα Σκόπια

το 1992 (Εικόνα) δείχνει καθαρά την διεκδίκηση, ότι η Μακεδονία

εκτείνεται από εκεί, μέχρι το όρος Όλυμπος, προς νότον,

συγχωνεύοντας έτσι τις περιοχές της αρχαίας Παιονίας και

Μακεδονίας σε μία ενότητα.

Η ίδια διεκδίκηση είναι διακριτή και σε χαρτονόμισμα τράπεζας

της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, που δείχνει ως ένα από

τα Μνημεία της τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, που

βρίσκεται στην Ελλάδα (Εικόνα ). Υπάρχουν πολλά ακόμη

παραδείγματα ημερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτών,

αυτοκόλλητων για αυτοκίνητα κτλ, με τις ίδιες διεκδικήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΑ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΠΗΓΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ;

Ο κ. Brunwasser έχει επί πλέον αναδείξει συμφωνώντας,

(International Herald Tribune 10-1-2008), εργασία του

«Μακεδονικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Ερευνών 16:9» που

αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη (16:9), κατά την οποία ένας

Μακεδόνας παρουσιάστηκε στον Απόστολο Παύλο,

παρακαλώντας τον «Έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις».

Σε ποίες περιοχές της Μακεδονίας πήγε ο Απόστολος Παύλος;

Πήγε στη Νεάπολη (Καβάλα), στους Φιλίππους, στην Αμφίπολη,

στη Απολλωνία, στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια (Πράξεις

16:11-17:10). Όλες αυτές οι περιοχές αποτελούν την ιστορική

Μακεδονία και καμία δεν βρίσκεται στην Παιονία. Τι είδους

απαίτηση εγείρεται από ένα Ινστιτούτο των Σκοπίων, που

αναφέρεται σε περιγραφή της αρχαίας Μακεδονίας και στη

σημερινή περιοχή της σημερινής βόρειας Ελλάδας;

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΛΩΡΙΔΑ”

Δεν ξέρω τι θα συμπεραίναμε, εάν ένα μεγάλο νησί κοντά

στις νοτιοδυτικές ακτές των ΗΠΑ άρχιζε να αυτοαποκαλείται

Φλώριδα και εμφάνιζε σε χαρτονομίσματά του εικόνες της

από το Disney World, ενώ παράλληλα κυκλοφορούσε χάρτες

που θα παρουσίαζαν τη “Μεγάλη Φλώριδα”!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ, 1944

Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι είχε στο μυαλό

του ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Edward Stettinious,

όταν στις 26 Δεκεμβρίου 1944 έγραφε [Πηγή: U.S. State De-

partment, Foreign Relations vol viii, Washington, D.C., Circular

Airgram (868.014/26Dec.1944)]:

“Το Υπουργείο (Εξωτερικών) σημείωσε με σημαντικό

ενδιαφέρον αυξανόμενες προπαγανδιστικές διαδόσεις και

ημιεπίσημες δηλώσεις υπέρ μιας αυτόνομης Μακεδονίας, που

προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία, αλλά επίσης και από

Γιουγκοσλαβικές πηγές παρτιζάνων και άλλων, με την πρόθεση

να συμπεριληφθούν και ελληνικές περιοχές στο υπό

διαμόρφωση κράτος. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί τις

συζητήσεις περί μακεδονικού «κράτους», Μακεδονικής

«πατρίδας» ή Μακεδονικής «εθνικής συνειδήσεως» αδικαιολόγητη

δημαγωγία που δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή πολιτική

πραγματικότητα και διαβλέπει με τη σημερινή της επανεμφάνιση

σε μια πιθανή συγκάλυψη επιθετικών προθέσεων κατά της

Ελλάδας.”

ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ!

Ο κάτοικος Βουλγαρίας κ. Brunwasser αναφέρει στη συνεχεία

(συνεχίζει πάντα στην Επιστολή του ο Καθηγητής), με έκδηλη

καταφρόνηση, ότι η Ελλάδα ισχυρίζεται πως ο “Αλέξανδρος

Γ’, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ….Έλληνας”. Αυτή η στάση με

περιπλέκει. Τι “διεκδίκηση” υπάρχει;

Ο προ-προ-πάππος του Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος Α’ είχε

πιστοποιηθεί ως Έλληνας στην Ολυμπία και σύμφωνα με τα

λεγόμενα του πατέρα της ιστορίας: “Συμβαίνει να γνωρίζω

ότι [οι πρόγονοι του Αλεξάνδρου] είναι Έλληνες” (Ηρόδοτος

5.22)

Ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος, είχε νικήσει σε

διάφορα ιππευτικά αθλήματα στην Ολυμπία και τους Δελφούς

(Πλούταρχος, Αλέξανδρος 4.9; Ηθικά 105A), που αποτελούν

τα πλέον Ελληνικά από όλα τα Ιερά της αρχαίας Ελλάδας,

στα οποία Γραμμένα με ελληνικά γράμματα, 2.300 χρόνια

πριν, πιστοποιούν αδιαμφισβήτητα την ελληνικότητα των

Μακεδόνων και της Μακεδονίας, που με τον Αλέξανδρο τον

Α’ έσωσε στις Πλαταιές την Ελλάδα, με τον Φίλιππο ετοίμασε

το όραμα και το στράτευμα και με τον Αλέξανδρο Γ’ τον

Μέγα, πέτυχε την κατάλυση της απέραντης και πανίσχυρης

Περσικής Αυτοκρατορίας, στο όνομα όλων των Ελλήνων δεν

ήταν επιτρεπτή η συμμετοχή μη Ελλήνων σε αγώνες. Εάν ο

Φίλιππος ήταν Έλληνας, δεν ήταν επίσης και ο γιός του

Αλέξανδρος Έλληνας;

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Ο Ευριπίδης, ο οποίος πέθανε και ετάφη στη Μακεδονία

(Θουκυδίδης apud Pal. Anth. 7.45; Παυσανίας 1.2.2; Διόδωρος

ο Σικελός 13.103), έγραψε το έργο Αρχέλαος, προς τιμή τού

προγόνου του Αλεξάνδρου, στη Σλαβική γλώσσα;

Όταν έγραψε τις Βάκχες, ευρισκόμενος στην Αυλή του

Αρχέλαου, δεν το έγραψε στα Ελληνικά, όπως έχει διασωθεί

μέχρι τις ημέρες μας;

Μήπως πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ευριπίδης ήταν

«Μακεδόνας», που έγραφε στα Σλαβικά (σε μια εποχή που

αυτή η γλώσσα δεν υπήρχε) και μετά τα έργα του

μεταφράστηκαν στα Ελληνικά;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;

Ποια ήταν η γλώσσα στην οποία ο Αριστοτέλης δίδασκε τον

Αλέξανδρο;

Ποια γλώσσα μετέφερε ο Αλέξανδρος στις εκστρατείες

του στην Ανατολή;

Γιατί έχουμε σήμερα αρχαίες επιγραφές στην Ελληνική, σε

πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, φθάνοντας μέχρι το

Αφγανιστάν, και όχι στη Σλαβική;

Γιατί η Ελληνική επικράτησε παντού στην Αυτοκρατορία

του Αλεξάνδρου, εάν αυτός ήταν πραγματικά όχι Έλληνας

αλλά “Μακεδόνας”; (σ.σ. εννοεί εθνικά “Μακεδόνας” όπως το

εννοούν οι Σκοπιανοί)

Γιατί η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην Ελληνική και όχι στη

Σλαβική;

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΛΑΒΙΚΑ

Στη σελίδα 57 της αποκαλούμενης «Επιστολής από τη

Μακεδονία», υπάρχει φωτογραφία του συγγραφέα, που στέκεται

μπροστά από “μπρούτζινο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

στην πόλη Πριλέπ”. Το άγαλμα είναι έκδηλα σύγχρονης

κατασκευής, αλλά το ερώτημα είναι εάν Αλέξανδρος θα

μπορούσε να διαβάσει την επιγραφή που φέρει στη Σλαβική

γλώσσα, κάτω από τα πόδια του. Με την δεδομένη ιστορικά

μεταγενέστερη ανάπτυξη της Σλαβικής σε σχέση με την

Ελληνική γλώσσα, η απάντηση είναι προφανής.

“ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ” ΤΟΥ MATTHEW BRUNWASSER

Παρά το ότι είναι καλοδεχούμενη η αναφορά του κ.

Brunwasser σε αρχαιολογικά θέματα της Παιονίας, η εκ μέρους

του υιοθέτηση και η προβολή συγχρόνων πολιτικών επιδιώξεων

των κατοίκων της ως προς την χρήση της ονομασίας Μακεδονία,

δεν είναι μόνο μη καλοδεχούμενη, αλλά αποτελεί παροχή

κακών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες του περιοδικού Ar-

chaeology, οι οποίοι φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται για ιστορικές

αλήθειες. Αλλά τότε, η απόφαση εκ μέρους του περιοδικού

Archaeology – ενός εντύπου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου

των ΗΠΑ – για την διάδοση αυτής της ιστορικής ανοησίας,

αποτελεί εγχείρημα σε βάρος της αξιοπιστίας του.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ

Ας λεχθεί ακόμη μία φορά: Η περιοχή της αρχαίας Παιονίας,

ήταν μέρος της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας, όπως ήταν

επίσης η Έφεσος, η Τύρος, η Παλαιστίνη, η Μέμφις, η

Βαβυλώνα, τα Τάξιλαe και δωδεκάδες ακόμη. Όλες αυτές

είχαν γίνει «Μακεδονικές» για μία περίοδο, αλλά καμία από

αυτές δεν ήταν ποτέ η «Μακεδονία»

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ας μου επιτραπεί να περατώσω αυτή τη επεξήγηση κάνοντας

μία πρόταση, για την επίλυση του ερωτήματος της σύγχρονης

χρήσεως της ονομασίας «Μακεδονία». Η Ελλάδα πρέπει να

προσαρτήσει την Παιονία, όπως έκανε ο Φίλιππος Β’ το 359

π.Χ. Αυτό θα φαινόταν αποδεκτό από τους σύγχρονους

κατοίκους της εν λόγω περιοχής, δεδομένου ότι ισχυρίζονται

πως είναι Ελληνική, ενστερνιζόμενοι το όνομα της Μακεδονίας

και του πλέον διάσημου τέκνου της. Τότε οι σύγχρονοι κάτοικοι

αυτής της νέας Ελληνικής περιοχής, θα μπορούσαν να

ασχοληθούν να μάθουν, να μιλούν και να γράφουν Ελληνικά,

ας ελπίσουμε τόσο καλά, όσο τα ήξερε και ο Μέγας Αλέξανδρος.

Ειλικρινώς,

Stephen G. Miller, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου

Berkley, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Υ.Γ. Για μία πληρέστερη εξέταση αρχαίων αποδείξεων περί

της Παιoνίας, βλέπε I. L. Merker, “The Ancient Kingdom of

Paionia,” Balkan Studies 6 (1965) 35-54

Κοινοποίηση:

C. Brian Rose, President, Archaeological Institute of America

Hillary Rodham Clinton, Secretary of State of the United

States of America

Επιστολή-κόλαφος του αμερικανού καθ. Αρχαιολογίας Στέφεν 

Μίλλερ-Ξεσκεπάζει με ακράδαντα στοιχεία τους πλαστογράφους των Σκοπίων!



ΟΙσοκράτης ήταν ένας από τους πιο ονομαστούς ρήτορες

της αρχαίας Αθήνας.

Υπήρξε χρηστός το ήθος, οξύς την διάνοια, ισχυρή δύναμη

στην ιστορία των γραμμάτων και μέγιστος δάσκαλος μεταξύ

των μέγιστων που ανέδειξε η Ιστορία.

Ο πατέρας του Θεόδωρος ήταν πλούσιος κι’έτσι μπόρεσε

να δώσει στον γιο του  επιμελημένη μόρφωση και αγωγή ,με

φιλόσοφους  όπως ο Πρόδικος και με ρήτορες όπως ο Θηρα-

μένης και ο Γοργίας Τόσο ο Πλάτων όσο και ο Σωκράτης

απέτυχαν να φέρουν στην πλευρά των φιλοσόφων τον ευ-

φυέστατο νέο Ισοκράτη, γιατί αυτός αισθάνονταν, είτε σαν

συνήγορος, είτε σαν ρήτορας, ότι η προσφορά του στην

κοινωνία ήταν εμφανής στην πράξη και κατά κάποιο τρόπο

ήταν ενάντιος τόσο στους Σοφιστές όσο και στους Φιλοσόφους.

Επί πλέον θεωρούσε ότι η ρητορική ήταν και ένα μέσο αγωγής

Κήρυττε ότι μορφωμένος άνθρωπος δεν είναι αυτός που

υπερέχει σε κάποια τέχνη ή επιστήμη, αλλά αυτός που έχει

ορθή και βαθειά κρίση, δίκαιη και σταθερή ψυχή και έχει αυτο-

κυριαρχία τόσο στην ευτυχία όσο και στη δυστυχία. Μορφωμένος

άνθρωπος είναι ο χρηστός άνθρωπος με την ευρύτατη  σημασία

της λέξης και ότι σκοπός της αγωγής οφείλει να είναι η

μόρφωση χρηστών ανθρώπων.

Στους λόγους του Ισοκράτη η ηθική έχει περίοπτη θέση. Συ-

νιστά τη δικαιοσύνη, τη σοφρωσύνη και την ευσέβεια .Ως προς

τη λατρεία των Θεών  συνιστά ο καθένας  να ακολουθεί το πα-

ράδειγμα των προγόνων. Για τους πολιτικούς και τους φιλόσο-

φους έλεγε ότι είναι ανισομερείς. Οι πρώτοι χρειάζονται παιδεία

και ανάπτυξη φαντασίας και οι δεύτεροι αντίληψη της πραγμα-

τικής ζωής 

Η πολιτική (εσωτερική και εξωτερική), η διαφορά πολιτευ-

μάτων, και οι σχέσεις των πόλεων μεταξύ των είναι θέματα

που έθιξε, όχι σαν φιλόσοφος αλλά σαν άνθρωπος που υπο-

στηρίζει μια ιδέα, που επιθυμεί να τη δει να θριαμβεύει στο

πνεύμα των συμπολιτών του. Και η ιδέα αυτή που περικλείει

όλες τις ηθικές αξίες, μπορεί να συνοψιστεί στην πρόταση

«Ένωση των Ελλήνων κατά των βαρβάρων». Αυτή διαπότιζε

τη ζωή, την ψυχή και τους λόγους του Αίτημα ευγενές, μακρό-

πνοο, πανελλήνιο και απλό, που υποστηρίζει με πεποίθηση

και πάθος γιατί πίστευε στη δυνατότητα πραγμάτωσής του.

Μέσα στο νου και την ψυχή του έχει διαμορφώσει μια εικόνα

για την Ελλάδα, που τη θεωρεί σαν πατρίδα κάθε πνευματικής

καλλιέργειας και κάθε πολιτισμού. Ο Ισοκράτης είναι Έλληνας

μέχρι το τελευταίο του κύτταρο και είναι συγχρονισμένος Κα-

τανοεί καλύτερα από κάθε άλλο τη σημασία αυτής της ιδέας

του. Η πανελλήνια αυτή ιδέα προβάλλει σε όλους τους επι-

δεικτικούς λόγους του.Το 380 π.χ., για την πανελλήνια γιορτή

της 100ης Ολυμπιάδας έγραψε τον «Πανηγυρικό» το αριστούργημα

των λόγων του.Εκεί αναφέρει ότι το όνομα Έλληνας επικράτησε

πλέον να δηλώνει όχι μόνο το γένος των Ελλήνων αλλά και

να αποτελεί χαρακτηριστικό υπέρτερου πολιτισμού

Ο «Πανηγυρικός» αποτελεί ακόμη ένα θαυμάσιο έπαινο των

Αθηνών και μια επίκληση από τα βάθη της ψυχής του προς

τους Πανέλληνες για την ανανέωση της Συμμαχίας. Και πράγματι

είχε μεγάλη απήχηση γιατί έπειτα από δύο χρόνια προστέθηκαν

στην Αθηναϊκή Συμμαχία 70 πόλεις.

Αυτήν την περίοδο λέγεται ότι φιλοξενήθηκε από τον

Ευαγόρα, βασιλιά της Σαλαμίνας της Κύπρου, που επί οχτώ

χρόνια μάχονταν σχεδόν μόνος εναντίον των Περσών, για την

ανεξαρτησία της Πατρίδας του (σ.σ. όπως και σήμερα θα

λέγαμε) Η Κύπρος τότε αποτελούσε τη μεθόριο μεταξύ της

Ελλάδας και των βαρβάρων, μεταξύ του πολιτισμού και της

βαρβαρότητας και κάθε βήμα προς τα εμπρός του Ευαγόρα

ήταν και ένα βήμα προς την πρόοδο, τον πολιτισμό, την ελευ-

θερία και τη δημοκρατία.Το 374 π.χ.ο Διαγόρας έπεσε μαχόμενος

και τον διαδέχθηκε ο γιος του Νικοκλής, τον οποίο ο Ισοκράτης

παρότρυνε με ενθουσιασμό να φανεί αντάξιος Έλληνας και

αντάξιος διάδοχος του πατέρα του Στη συνέχεια ο ρήτορας

αφού αποκρυστάλλωσε το όραμά του για τον Ελληνισμό,τη

μεγάλη του αγάπη και το ασίγαστο πάθος της ψυχής του, το

διατύπωσε ως εξής:

«Ειρήνη μεταξύ των Ελλήνων, απελευθέρωση των εν Ασία

Ελληνίδων πόλεων, ακώλυτος προς τα εκεί εποικισμός και

παγκόσμιος του Ελληνισμού διάδοσις .»

Το 367π.χ.δημοσίευσε επιστολή προς τον Διονύσιο των Συ-

ρακουσών ,που τότε είχε σώσει τους Έλληνες της Δύσηςαπό

τους Τυρρηνούς και τους Καρχηδονίους να έλθει στην Ανατολή

για την απελευθέρωση των Ελληνίδων πόλεων από τους

Πέρσες ,όμως ο Διονύσιος

πέθανε το επόμενο έτος

και πλέον οι ελπίδες του

Ισοκράτη εναποτέθηκαν

στην Αθηναϊκή Συμμαχία,

που αργότερα διαλύθηκε και αυτή και τελικά στο Φίλιππο της

Μακεδονίας,τον οποίο ο ασθενής πλέον γέρων Ισοκράτης

προσκαλεί να συνδιαλλάξει τις Ελληνικές πόλεις και να αναλάβει

την αρχιστρατηγία, του κατά των Περσών πολέμου .Και όλα

αυτά ενώ μαίνονταν η εμφύλια διαμάχη, η κατάρα της Ελληνικής

φυλής που το τέλος της, το 404 π.χ.σήμανε το τέλος της Αθη-

ναϊκής Πολιτείας αλλά και κάτι περισσότερο, το τέλος του Ελ-

ληνικού πολιτισμού.

Το 338π.χ.ακολούθησε η μάχη της Χαιρώνειας, που έπληξε

βαρύτατα το ηθικό του γηραιού Ισοκράτη. Η πατρίδα του, που

σε άλλους καιρούς την είχε φανταστεί μεγαλοπρεπή και την

είχε τόσο αγαπήσει,ταπεινώθηκε.Όμως και σ’αυτές τις δύσκολες

στιγμές τίποτε δεν τον εμπόδισε να προσφέρει στην αγαπημένη

Πατρίδα τις τελευταίες υπηρεσίες του.Έγραψε νέα υπερήφανη

επιστολή προς τον Φίλιππο χωρίς να τον συγχαίρει για τη νίκη

του και γνωρίζοντας τις προς τους Έλληνες διαθέσεις του τον

προέτρεπε και πάλι να συνενώσει τους Έλληνες κατά των

βαρβάρων. Δεν πρόφτασε όμως να δει την εκπλήρωση του

οράματός του γιατί  εννιά μέρες, μετά την αποστολή της δεύ-

τερης αυτής επιστολής του προς τον Φίλιππο, παρέδωσε το

πνεύμα στον Δημιουργό του.

Ένας μεγάλος Έλληνας, υπόδειγμα φιλοπατρίας, ηθικής και

δικαιοσύνης, που ανάλωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να

ομονοήσει τους Έλληνες και να κατασιγάσει τα πολιτικά πάθη

για τη σωτηρία της αγαπημένης Πατρίδας, δεν τα κατάφερε

και η καταστροφή δεν αποφεύχθηκε

Και σήμερα αγαπητοί φίλοι λες και ζούμε τη συνέχεια εκείνης

της τραγωδίας, δυόμιση σχεδόν χιλιάδες χρόνια μετά. Και οι

αφορμές οι ίδιες, εγωισμοί, αδιαλλαξία, πολιτικά πάθη και

ηθική κατάπτωση. Κι’ έπειτα κάποιοι ανιστόρητοι μισέλληνες,

σύγχρονοι Μετερνίχοι, σου λένε ότι δεν είμαστε γνήσιοι

απόγονοι εκείνων.

Βοηθήματα

Μεγ. Ελλην. Εγκυκλοπαίδεια

Λεξικό Ελευθερουδάκη
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Θέματα

Ο Ισοκράτης (436-338 π.χ.)
Αγωνιώδες αίτημά του η ενότητα των Ελλήνων

και όραμά του η παγκοσμιότητα του Ελληνισμού

Γράφει ο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ

Ταξίαρχος ΔΒ. ε.α. ΣΣΕ 1938

Το θαύμα του 1940, επιτεύχθηκε μόνο, με

την υφισταμένη τότε ενότητα του λαού

μας. Ποιός δεν βλέπειστις εικόνες ή δεν θυμά-

ται το χαμόγελο των ανδρών, που σκαρφάλω-

ναν πάνω στα μεταφορικά μέσα, για να πάνε

στο μέτωπο, να πολεμήσουν και να δώσουν

και την ζωή τους για την πατρίδα; Το ΟΧΙ το εί-

πε ο Κυβερνήτης, αλλά εγνώριζε τα συναι-

σθήματα του Ελληνικού λαού και για λογαρια-

σμό του απάντησε στις ιταμές απαιτήσεις των

Ιταλών.

Ενότητα, πολυτιμότατο, δυσεύρετο αγαθό,

ιδιαίτερα για τον λαό μας που με μια κατάρα

που τον διέτρεχε πολλές φορές, δεν βρέθηκε

ενωμένος. Διαμάχες, φατρίες, αλληλοκατη-

γορίες, ψευδοσυγκρούσεις, έφεραν τον λαό

μας, πολλές φορές στην ιστορική του διαδρο-

μή, σε καταστροφικές καταστάσεις και πολλές

φορές σε Εθνική κατα-

στροφή. Το Εθνικό συμφέ-

ρον υπηρετείται ασφαλώς,

μόνον όταν οι ηγέτες, έχουν

τον λαό ομονοούντα. Για

τον ηγέτη του 1940, ασφα-

λώς έχουν γραφεί από πολ-

λές κατευθύνσεις, υποκει-

μενικά σχόλια. Ασφαλώς

ήτο δικτάτωρ και αυτή η διάσταση είναι απορ-

ριπτέα και ασφαλώς κανένας δεν την υιοθετεί,

αλλά η συγκεκριμένη προσωπικότητα (ιστορι-

κά καταγεγραμμένη), είχε πάμπολλες αρετές,

που τις έθεσε στην διάθεση της πατρίδας του.

Παρά το ότι οι σπουδές του εγένοντο στην

Γερμανία και παγκοίνως εχαρακτηρίζετο Γερ-

μανόφιλος, εδώ διακρίνεται η αγάπη του προς

την Πατρίδα, δεν δίστασε να εναντιωθεί στον

Άξονα.

Θυμάται κανείς τον λαό μας στην ιστορία

της νεώτερης Ελλάδος, ενωμένο τόσο όσο

τον Οκτώβριο του 1940;

Εάν κάποιος το θυμάται, να το υπενθυμίσει

και σε μένα. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι αρ-

νούμαι και είμαι πολέμιος των Δικτατοριών, εί-

μαι λάτρης και υπέρμαχος της Δημοκρατίας.

Της Δημοκρατίας που εδώ στη χώρα μου γεν-

νήθηκε. Αρνούμαι όμως κατηγορηματικά, κρυ-

πτόμενος πίσω από τις πολιτι-

κές μου πεποιθήσεις, να ακυ-

ρώσω προσωπικότητες που

στην ιστορική διαδρομή της

χώρας μας ενήργησαν θετικά.

Εάν λοιπόν, αγαπάμε την

πατρίδα μας πραγματικά, και

επιθυμούμε την πρόοδο της

μέσα από το άριστο Δημοκρα-

τικό μας πολίτευμα, αναδει-

κνύουμε πολιτικές ηγεσίες,

που αγαπούν κατ’ αρχήν την

χώρα και κατατείνουν, ανε-

ξάρτητα με το πολιτικό κό-

στος, στην ομοψυχία του λα-

ού μας, που έχει αρετές που όμως δεν τις ανα-

δεικνύουν αλλά τις αφήνουν εν υπνώσει γιατί

ενδεχομένως δεν βολεύει τους συγκεκριμέ-

νους πολιτικούς στόχους. Το μόνο ενδιαφέ-

ρον πολλάκις των πολιτικών ηγετών, είναι να

γίνουν αρεστοί εξαγοράζοντας την ψήφο υπο-

σχόμενοι...

Αν αγαπάς την Πατρίδα σου, δεν έχει σημα-

σία πόσο θα μείνεις στην Πολιτική ηγεσία, αλ-

λά το κατά πόσον, από το πέρασμά σου ωφέ-

λησες τον λαό της Πατρίδας.

Το άσπρο-μαύρο στην πολιτική αντιπαράθε-

ση, στο ΝΑΙ το ΟΧΙ, έτσι για αντιπολιτευτικούς

λόγους, στο «και ο Θεός να κατέβει δεν τον

ψηφίζουμε» γιατί δεν εξυπηρετεί τους πολιτι-

κούς μας στόχους, ξέρουμε πολύ καλά που

οδηγούν. Οι μεν ισχυρίζονται ότι επιθυμούν

μόνο την ευτυχία του Ελληνικού λαού που οι

άλλοι καταστρέφουν και αντιστρέφονται οι

ισχυρισμοί όταν αλλάξει η ηγεσία.

Και δεν έχουμε καθόλου διδαχθεί, από τις

καταστροφές που η χώρα έχει υποστεί από

αυτές τις τακτικές.

Στόχος, δεν είναι η ευτυχία του Ελληνικού

λαού αλλά η ανάληψη της εξουσίας, τουλάχι-

στον έτσι φαίνεται.

Πόσοι παροτρύνουν τους πολιτικούς μας

ηγέτες, σοβαροί άνθρωποι της πνευματικής

μας elite; Συσπειρωθείτε, η χώρα βρίσκεται σε

δυσχερή θέση, ενωθείτε, ώστε δυνατά να αν-

τιμετωπίσετε από κοινού, τα προβλήματα με

περισσότερη πολιτική ισχύ, να απαιτήσετε κα-

λύτερες συνθήκες για τον δοκιμαζόμενο λαό

της χώρας. Βλέπετε τίποτα; Ανταποκρίνεται

κανένας; Πιστεύουν αλήθεια, ότι υπηρετούν

τον λαό, τον οποίον όμως, εκλιπαρούν υπο-

σχόμενοι, μόνον για να διατηρηθούν ή να ανα-

δειχθούν στην εξουσία;

Και βεβαίως, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε

την προσπάθεια να καλούμε τους πολιτικούς

μας ηγέτες σε ομοψυχία, για το συμφέρον της

χώρας μας, σε συμπόρευση, απέχοντας από

φανατισμούς που είναι καταστροφικοί. Μέσα

από την ωραία Δημοκρατία, που εδώ γεννήθη-

κε, πρέπει να βρούμε το δρόμο μας, γιατί και ο

Θεός της Ελλάδος, που επεμβαίνει κατά πε-

ριόδους για την σωτηρία μας, μπορεί να μας

εγκαταλείψει...

Μήπως δεν είναι έτσι;

Mε τον μεγεθυντικό φακό

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ

Yποστράτηγος ε.α. ΣΣΕ 52

- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας

Ενωμένος ο Ελληνικός 

λαός θαυματουργεί
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας 

από τα EKEMΣ.  Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Γεια και χαρά προσκυνητές

του Βίτσι και του Γράμμου

στην ιστορία αναδρομή

θα ηθελα να κάνω.

Δέσποτά μου Άγιε

δέξου τις παρακλήσεις

τις προς τον Ύψιστο Θεό

να κάνουμε δεήσεις.

Ν’ αναπαυθούνε οι ψυχές

που πέσανε εδώ πάνω

εγώ κερί τους άναψα

και τον σταυρό μου κάνω.

Ακούστε με προσεκτικά

τι έγινε ‘κείνα τα χρόνια

στου Γράμμου-Βίτσι τις κορφές

με παγωνιές και χιόνια.

Το Κ.Κ.Ε. πολέμαγε

με μίσος κι αγριάδα

τον 3ο γύρο άρχισε

πρόδιδε την ΕΛΛΑΔΑ.

Άρχισε στο Λιτόχωρο

έτος Σαράντα έξι

τριάντα μία του Μαρτιού

λίγο προτού μα φέξει.

Εκεί πολέμησα και γω,

Επρόταξα τα στήθη

έχεις και τους άπιστους

και σου μιλούν για λήθη.

Βάλανε στο σταθμό φωτιά

και βγήκα τραυματισμένος

πέσανε όμως οι Δώδεκα

γι’ αυτό είμαι λυπημένος.

Στου Γράμμου-Βίτσι τα βουνά

τις ράχες τα λαγκάδια

πέσανε για την λευτεριά

ήρωες παλικάρια.

Στο Γράμμο φώναξαν παρών

στο Βίτσι Άλτ τις σύ;

και στην Πατρίδα χάρισαν

μια Δόξα περισσή.

Ήτανε χρόνια πέτρινα

και χρόνια ματωμένα

το μαρτυρούν τα ονόματα

στο μάρμαρο γραμμένα.

Τώρα λοιπόν ευλαβικά

να κλίνουμε το γόνυ

να δείξουμε ότι είμαστε

άξιοι απογόνοι.

Νικόλαος Παπακωνσταντίνου

Απόστρατος Ανθυπασπιστής Χωρ/κής

Επίτιμος πρόεδρος

του Συνδέσμου Αποστράτων

Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Τρικάλων

Στους Ήρωες του

Γράμμου και του Βίτσι

Ευχαριστήριο
Κύριοι, μέσω της εφημερίδας μας «Ε.Η.», θέ-

λω να ευχαριστήσω δημόσια από καρδιάς, προ-

σωπικά, τον κ. Δ/ντή της Πνευμολογικής κλινι-

κής του 401 Γ.Σ.Ν. κ. Ψαθάκη Κων/νο καθώς και

το νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολήθηκε με

την περίθαλψη του γιου μου που νοσηλεύθηκε

για αρκετές ημέρες στο 401 Γ.Σ.Ν., αντιμετωπί-

ζοντας την περίπτωσή του με επιτυχία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Δημήτριος Χαλκιάς

Ανθ/μος ΕΛΑΣ ε.α.

Στις 28 Οκτώβρη του σαράντα,

εισέβαλε στη χώρα μας ο Ιταλικός Στρατός,

σκοπεύοντας να καταστεί κυρίαρχος για πάντα.

Κηρύχθηκε απρόκλητα ο Πόλεμος αυτός.

Η κύρια κατεύθυνση ήτανε προς ΚΑΛΠΑΚΙ,

να φθάσουνε στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ το επόμενο βραδάκι.

Η άλλη τους κατεύθυνση ήτανε ορεινή,

από την ΠΙΝΔΟ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΑΤΑΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Στον ΚΑΛΑΜΑ αμύνθηκε η VIII Μεραρχία

κι υπέστησαν οι Ιταλοί ήττα πολύ δεινή.

Ο ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ, Στρατηγός, διεύθυνε τη μάχη.

Του πρέπει δόξα και τιμή απ’ την Πατρίδα να’χει.

Στην ΠΙΝΔΟ αγωνίσθηκε τ’ απόσπασμα ΔΑΒΑΚΗ.

Λυσσώδεις μάχες έγιναν σε κάθε βουναλάκι.

Λαβώθηκε όμως βαριά ο άξιος Συνταγματάρχης

την ώρα που ανίχνευε που βρίσκεται ο εχθρός.

Αμέσως τη διοίκηση ανέλαβε ο ταγματάρχης

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, άξιος και τολμηρός.

Εκτόξευσε αντεπίθεση ενάντια στον εχθρό

και τον διέλυσε εντελώς μ’ απώλειες σωρό.

Μ’ εφόπλου λόγχη έγινε μάχη εκ του συστάδην.

Οι Αλπινιστές συμπτύχθηκαν άτακτα και τροχάδην.

Χάρις στη μάχη αυτή άλλαξε ο αγώνας φάση.

Κατέστη επιθετικός μ’ εφεδρείες που’χαν φθάσει.

Ο νικηφόρος πόλεμος κατά του φασισμού

απέδειξε τη δύναμη του Νεοελληνισμού,

πόσ’ ωφελεί το ΗΘΙΚΟ και η ΟΜΟΨΥΧΙΑ

κι ενίσχυσε σημαντικά όλη η Συμμαχία.

Του Ν.Η. Σιακαβέλλα

Υποστρατήγου Πεζ. ε.α.

28 του ΟΚΤΩΒΡΗ 1940

Μάχη ΠΙΝΔΟΥ - ΚΑΛΑΜΑ

Μέ τό τέλος καί τοῦ φετινοῦ καλοκαιριοῦ ἄρχισαν
νά φθάνουν νέα βιβλία πού θά ἐμπλουτίσουν τήν βι-
βλιοθήκης μας καί σᾶς τά παρουσιάζω:

Ὁ συνάδελφος κ. Γεώργιος Φουρτούνας (Ταξχος

ἐ.ἀ.), ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἐπίτιμο μέλος τῆς Ἱστορικῆς

καί Λαογραφικῆς Ἐταιρίας Σερρῶν –Μελενίκης

συνέγραψε μαζύ μέ τήν τέως ὑπάλληλο τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Εὐδοκία Καλαφατο-

πούλου-Φουρτούνα τό βιβλίο: «ΟΙ ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΕΣ

ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1913-2011». Ἕνα πολυσέλιδο
πόνημα μέ τό ὁποῖο παρουσιάζουν τίς ποικίλες πλευρές
τῶν ἄξιων Μελενικιωτῶν πού σχετίζονται μέ τήν ἐθνική,
θρησκευτική, κοινωνική, ἐμπορική, ἐπιχειρηματική,
οἰκονομική, καλλιτεχνική καί ἀθλητική τους δραστη-
ριότητα στήν περιοχή τοῦ Σιδηροκάστρου. (Ἐφέσου 10
Τ.Κ 55132 Καλαμαριά Θεσ/νικη) 

Ὁ συγγραφέας κ. Θωμᾶς Θεολόγης μᾶς τίμησε μέ 3
ἀξιόλογα, καλογραμμένα καί εὐκολοδιάβαστα βιβλία
του: Τό «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» , το «ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΑ» καί το
«Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Τό πρῶτο εἶναι μιά ἀνάλυση τῆς ἐπικαιρότητας στη-
ριζόμενης, ὅμως, στήν ἱστορία. Τά ἐπί μέρους κεφάλαια
(ἀναφέρω μερικά) εἶναι ἐνδεικτικά τοῦ περιεχομένου. 

………ΟΙ ΑΜΝΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ………
………ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ……….
……...ΠΩΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΜΕΡΚΕΛ………
…......Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΩΝ………
……...ΟΙ ΤΣΑΜΙΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ……
……...Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ…..κ.λ.π.

Τό δεύτερο ἀφορᾶ σέ μιά συλλογή ἐπίκαιρων
χρονογραφημάτων ὅπου φαίνεται ὄτι ὁ συγγραφέας,
μέ ἕνα πνεῦμα σέ ἐγρήγορση, ἀρπάζῃ κάφε στοιχεῖο
πού ἀξίζει στιγματισμό, μαρτυρία, διαπόμπευση ἤ κα-
ταγγελία καί μᾶς τό παρουσιάζῃ μέ χιουμοριστική

διάθεση.
Τό τρίτο, ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων στήν ἐπίδραση

τῶν Σταυροφοριῶν, στόν ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου μέχρι τό 1821, στό φαινόμενο τοῦ μοναχισμοῦ
καθώς καί σέ ἄλλα γεγονότα ὅπου φαίνεται ὄτι ἡ
διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ καθυστέρησε κατά πολύ
τήν ἐξέλιξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.  (τηλ. συγγραφέα:
697 481 1606)

Ὁ κ. Ἰωάννης Η. Ἀλεξάκης μέ ἕνα βιβλίο του μέ τόν
τίτλο: «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» ἀναφερόταν στήν ζωή τοῦ
παπού του ἥρωος Στρατηγοῦ Ἰωάννη Σωτηρίου Ἀλεξάκη
πού τό εῖχε παρουσιάσει ἡ Ε.Η. σέ ἕνα ἀπό τά προ-
ηγούμενα φύλλα της. Σήμερα μέ τό νέο του βιβλίο
«ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ», ἀναφέρεται στίς ἐνέργειες
πού μεσολάβησαν γιά τήν ἀνέγερση μνημείου (προτομή)
τοῦ ἐν λόγῳ Στρατηγοῦ καί τῆς τελετής πού πραγματο-
ποιήθηκε στίς 6 Ἀπριλίου 2014. 

Ὁ κ. Ἀνδρέας Παναγιώτου (δικηγόρος, πρώην βου-
λευτής τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί ἀγωνιστής τῆς
ΕΟΚΑ) μᾶς ἔστειλε ἕνα βιβλίο μέ τόν τίτλο: «ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ». Ἀφορᾶ σέ ὁμιλία
του, πού ἐκφώνησε στά «ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2010». Ὁ συγ-
γραφέας ὑπεῖρξε συνεργάτης τοῦ Ἀλ. Παναγούλη καί
ὡς ἐκ τοῦτου τό βιβλίο του θεωρεῖται ντοκουμέντο . 

Καί ἕνα δοκίμιο τοῦ Αντγου ἐ.ἀ. καί Πολικοῦ Μηχανικοῦ
τοῦ Ε.Μ.Π κ. Δημούδη Θεοδώρου: «Τα μαθηματικά

καί οι Αρχαίοι Ελληνες» Ὁ  στρατηγός μέ τό δοκίμιό
του αὐτό γοητεύει τόν ἀναγνώστη ὄχι μόνο μέ τόν
τρόπο πού τό ἔχει γράψει ἀλλά καί μέ τίς γνώσεις πού
μᾶς προσφέρει. Ξεκινάει μέ τήν συμβολή τῶν Ἀρχαίων
Ἑλλήνων στόν παγκόσμιο πολιτισμό καί ἀναφέρει τίς
φιλοσοφικές Σχολές τῆς Ἀρχαιότητος. Μᾶς ἐξηγεῖ γιατί
ἀναγκάσθηκε ὁ ἀνθρωπος νά γεωμετρῇ καί νά ἀριθμῇ.
Ὁ ρόλος καί ἡ συμβολή τοῦ Πλάτωνα ὡς γεωμέτρη καί
ὄχι μόνο ὡς φιλοσόφου στά μαθηματικά. Μᾶς παρου-
σιάζει τούς περισσότερο γνωστούς μαθηματικούς
(πλήρη βιογραφικά καί ἀνάλυση τοῦ ἔργου τους).
Ἀναφέρεται, στήν συνέχεια, στήν Ὕστερη Ἀλεξανδρινή
καί Βυζαντινή ἐποχή, μέ εἰδική μνεία στήν μέγα μαθη-
ματικό-φυσικό καί ἀστροφυσικό Ὑπατία. Τό δοκίμιο
δέν ἔχει ἔκδοθεῖ σέ ἀντίτυπα ὡς βιβλίο, εὶναι μοναδικό
ἀλλά εὶς τήν διάθεση κάθε ἐνδιαφερομένου γιά νά τό
μελετήσῃ.

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Η στήλη της βιβλιοθήκης
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 18 Σεπ. 2014, τετραμελής αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΠΟΣ συναντήθηκε με το

ΔΣ της ΕΑΑΣ στην έδρα της Ένωσης.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία θέληση για συντονισμό των προσπαθειών

μας για τον κοινό αγώνα, που είναι η αναγνώριση των δίκαιων και δεδικασμένων αιτημάτων

μας από την Πολιτεία.    

Διευκρινίστηκε η ανεξαρτησία των δύο φορέων και η διακριτή λειτουργία τους, ήτοι ο

θεσμικός ρόλος της ΕΑΑΣ ως ΝΠΔΔ και της ΠΟΣ ως δευτεροβάθμιο ΝΠΙΔ που εκπροσωπεί 24

Φορείς. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε η ανάγκη συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και

στοιχείων, έγκαιρης και αμφίπλευρης ενημέρωσης για θέματα αποστράτων, για τα οποία

ήδη διαπιστώθηκε σημαντική σύγκλιση απόψεων.

Για το θέμα που προέκυψε από την μη έγκαιρη ενημέρωση, περί της πρόσφατης μείωσης

της παροχής του ΕΚΟΕΜΣ κατά 15%, διαπιστώθηκε ότι τα δύο νυν μέλη της ΕΑΑΣ που συμ-

μετέχουν στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, δεν είχαν ενημερωθεί από αυτήν για τη συγκεκριμένη μείωση,

ώστε να ενημερώσουν την ΕΑΑΣ. Τονίσθηκε μάλιστα από πλευράς ΠΟΣ, ότι πάγια θέση της

Ομοσπονδίας είναι να μην θίγει συναδέλφους.

Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα συνεργασίας, διατυπώθηκε και από τις δύο πλευρές

η αναγκαιότητα στενότερης συνεργασίας και τέλος αντηλλάγησαν από τους Προέδρους

αναμνηστικά της Ένωσης και της Ομοσπονδίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ταξίαρχος  εα Ταξίαρχος  εα

Συνάντηση ΠΟΣ με ΕΑΑΣ

Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτους  2014, πέ-

τυχαν τα παρακάτω τέκνα μελών μας: 

Η Άννα Ταμουρίδου, κόρη του Αντγου ε.α (ΑΣ) Νικόλαου Ταμουρίδη, στη Στρατιωτική Σχολή

Ευελπίδων (Σώματα).

Ο Χρήστος Στρυφτός, υιός του Τχη εα (Γ) Γεωργίου Στρυφτού, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κέρκυρας, Ιστορικό Τμήμα.

Η Ευλαμπία Αλεξοπούλου, κόρη του Ανχη εα (ΑΣ) Αριστοτέλη Αλεξόπουλου, στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος υιός του Ανχη εα (ΑΣ) Νικολάου Δημόπουλου, στο ΤΕΙ Φυσιοθεραπείας

στο Αίγιο.  

Το Δ.Σ. της Λέσχης Αεροπορίας  Στρατού συγχαίρει τα τέκνα των μελών μας και τους εύχεται

καλή πρόοδο, υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος Παρασκευόπουλος Αναστάσιος

Ταξχος εα Ανχης εα

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβι-

βάσεων  θα γίνει και φέτος στην Αίθουσα Τιμών της ΛΑΕΔ, πλατεία Παύλου Μελά (Ρη-

γίλλης):

την Παρασκευή  7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 21:00.

Οι επιθυμούντες Διαβιβαστές και φίλοι των Διαβιβάσεων να συμμετάσχουν στην εν λόγω

εκδήλωση, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως τις 1 Νοεμβρίου (παραλαμβάνοντας

ταυτόχρονα και τις ανάλογες προσκλήσεις):  

α. στον Γεν. Γραμ. κ. Αργουζή Σάββα τηλ. 210-7786263 και 6974813714 

β. στον Ταμία κ. Μπακόπουλο Δημήτριο τηλ. 210-6531942 και 6948096058  

γ. στον Πρόεδρο  κ. Κουρκούμπα Σπυρίδωνα τηλ. 6936936001  

Τιμή προσκλήσεως 25 ευρώ το άτομο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κουρκούμπας Σπυρίδων Αργουζής Σάββας

Υπτγος ε.α. Ταξχος ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Συμμετοχή της 

Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο 

«ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟΝ 2014».

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014, η Σχολή

Μονίμων Υπαξιωματικών συμμετείχε, με 1

Αξιωματικό και 10 Σπουδαστές, στην Πορεία

Τιμής με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟΝ

2014». 

Η εκδήλωση οργανώθηκε με την ευκαιρία

της επετείου της Μάχης των Θερμοπυλών και

περιελάμβανε πορεία 25 χιλιομέτρων στο όρος

Καλλίδρομο ακολουθώντας τη διαδρομή της

«Ανοπαίας Ατραπού».

Η εκκίνηση για τους συμμετέχοντες πραγμα-

τοποιήθηκε στο χωριό Ελευθεροχώρι και ο τερ-

ματισμός στο Μνημείο του Λεωνίδα στις

Θερμοπύλες.

Εκ της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Συμμαθητής, συνάδελφος, συμπολεμιστής

και φίλος. Από το 1940, 28 Οκτωβρίου, μέχρι

το 1950, αρχή του Πολέμου εναντίον των Ιτα-

λών και πέρατος του Συμμοριτοπολέμου, ο

Προβατάς μετέσχε του Πολέμου στη Μάχη

της Κρήτης και με τον Ιερό Λόχο στη Μέση

Ανατολή. Μετά υπηρέτησε σε Επιτελεία και

Στρατηγεία ΓΕΣ, ΝΑΤΟ Σμύρνης, Ανάκτορα.

Εφοίτησε σε Σχολές εσωτερικού και εξωτε-

ρικού.

Διετέλεσε Καθηγητής στη Σχολή Πολέμου

και τη Σχολή Εθνικής Αμύνης.

Ως συνάδελφος Αξιωματικός υπήρξε σοβα-

ρός, εργατικός, άξιος και ικανός.

Ως συμμαθητής, συμπολεμιστής και φίλος

και εκ μέρους των συμμαθητών μας Αγαπητέ

Δημήτρη, Σε αποχαιρετώ και σε διαβεβαιώ ότι

εκέρδισες αθάνατον Έπαινον και Αιώνιον Δό-

ξαν.

Η Πατρίδα, η Ελλάδα μας Σε συγχαίρει, Σε

ευχαριστεί και Σε ευγνωμονεί.

Καλό σου Ταξίδι Δημήτρη.

Κόρκας Κων/νος

Αντιστράτηγος ε.α.

Η Τάξη ’52 έχασε τον εξαίρετο συμμα-

θητή Γιώργο Σπανουγάκη.

Στην κηδεία και την ταφή του, που έγι-

νε στο Βόλο την 4/8/2014, παρίστατο

συμμαθητής ο οποίος χαιρέτησε το

λαμπρό συμμαθητή και συλλυπήθηκε

την οικογένεια.

Η Τάξη 52 έχασε 

έναν εξαίρετο 

συμμαθητή

Ο Υπτγος (ΠΖ) ε. α. Πέτρος Αρταβάνης

ευχαριστεί εκ βαθέων όλους τους συνα-

δέλφους και μη, που του συμπαραστά-

θηκαν κατά το διάστημα της δοκιμασίας

και της άνισης τελικά μάχης της συζύ-

γου του.

Επίσης ευχαριστεί το Δ.Σ και όλα τα

μέλη,του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξκών

της Σ.Σ.Ε.για την κατάθεση συμβολικού

ποσού εις μνήμην της συζύγου του στο

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ.»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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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

***

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

***

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

***

ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ

ΜSc Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Συμβουλευτική Οικογένειας - Ομαδικές Συναντήσεις - Ατομικές Συ-

νεδρίες - Ψυχοπαιδαγωγική Στήριξη

Μεραρχίας 61, Σέρρες

2ος όροφος (κατόπιν ραντεβού)

Τηλ. 2321120781/6932583254

www.ilianal.blogspot.gr

***

ΑΝΤΑ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.

(θυγατέρα συναδέλφου)

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μελέτες - ανακαινίσεις - εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών  -

γραφείων - καταστημάτων

Επιβλέψεις - Βεβαιώσεις νομιμότητας (για μεταβιβάσεις)

Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση 

πιστοποιητικών) ενεργειακής απόδοσης) Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Χαλάνδρι Ν. Αττικής

Τηλ. 2106825317, κιν. 6932521291 e-mail: a-g@otenet.gr

(κόρη υποστρατήγου ε.α.)

***

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΑΠΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο Φροντιστήριό μας μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα

προγράμματα στις Ξένες Γλώσσες και στην Πληροφορική για αρ-

χάριους και προχωρημένους.

Τα προγράμματα θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε

σπουδαστή, με έμπειρους πτυχιούχους καθηγητές και πολλά

εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Ειδικές τιμές για συναδέλφους, απόλυτα προσιτές.

Στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Μεσογείων 256, 2ος όροφος , Τ.Κ. 15561 Χολαργός

Τηλ. 210 6521223 - 210 6536261

***

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΡΙΟΥ

(Νύφη Συνταγματάρχου (ΤΧ)

Φοροτέχνης - Λογιστής

Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Φοροτεχνικές - Λογιστικές - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αραβαντινού 12 και Κολοκοτρώνη Ξυλόκαστρο

Τηλ. 2743096339

***

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ»

Ο ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου, υιός Ταξιάρχου ε.α., 

Χημικός μηχανικός, διευθύνει το νέο φροντιστήριο του ομίλου

«Πουκαμισάς» στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Ελ. Βενιζέλου και Αγίων Πάντων 80 (1ος όροφος)

Τηλ. 210-9595995, κιν. 6974075444

Φαξ: 210-9595935

e-mail: Kallithea@poukamisas.gr

Tο μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που το... προετοιμάζουν

***

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, φροντιστηριακή πείρα και με-

ταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, σε μαθη-

τές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και σε μαθητές με Μα-

θησιακές Δυσκολίες. Παρέχονται δωρεάν προσωπικά βιβλία και

σημειώσεις, επιπλέον ώρες διαγωνισμάτων καθώς και έντυπο

υλικό προσαρμοσμένο στο Νέο Λύκειο και την Τράπεζα Θεμάτων.

• Τιμές Προσιτές (10 € συζητήσιμη)
• Περιοχές Κέντρου, Παγκράτι - Βύρωνας - Καισαριανή - Ιλίσια -

Ζωγράφου

• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 697 59 32 700

ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (κόρη συναδέλφου)

***

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

με πολυετή φροντιστηριακή πείρα

(υιός Κρίτωνα Μανώλη ταξιάρχου 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

***

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημίου Αθηνών, σύζυγος αξιωματικού, Καθηγήτρια Μέσης

Εκπαίδευσης, με πολυετή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

για όλα τα επίπεδα (FCE, CPE, ECCE, ECPE, Κρατικό ΒΙ2 ΓΙΓ2, ΤΟEFL,

TOEIC, IELTS, EDEXCEL, City and Guilds και ειδικό μάθημα Πανελλα-

δικών Εξετάσεων) στις περιοχές 

Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Χαλανδρίου, Γέρακα.

Τιμές προσιτές προσαρμοσμένες στην σημερινή πραγματικότητα.

Τηλ. 2106521058, 6934019735

***

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φλώρου Χ. Αλεξία

(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)

ΜΔΕ Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ

(Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού και Στρατιωτικού Ποινι-

κού Δικαίου, Συνταξιοδοτικά θέματα, 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, κ.ά.)

Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310.527.936, 2310.547.580

Κιν: 697.4704.525

e -mail: alexia.florou@hotmail.com

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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες της 

3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στο Ριτσιόνε του Ρίμινι

Επιμνημόσυνη Δέηση τελέστηκε την Κυριακή 14 Σε-

πτεμβρίου 2014 στο ελληνικό κοιμητήριο του Ριτσιόνε

στο Ρίμινι της Ιταλίας, προς απόδοση φόρου τιμής και

μνήμης στους πεσόντες Έλληνες Αξιωματικούς και

Οπλίτες της ΙΙΙης   Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας.

Η Ε.Α.Α.Σ. συμμετείχε με ευρεία αντιπροσωπεία Μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου της και κατάθεση στεφάνου

από τον Πρόεδρο της Υπτγο ε.α. Ευάγγελο Δανιά.

Αντί της συνήθους ιστορικής αναφοράς των επιχειρή-

σεων στο Ρίμινι, σημειώνεται έκθεση του Στρατηγού

«Αλεξάντερ» Διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων με

τίτλο ''Οι Σύμμαχοι Στρατοί στην Ιταλία από 3 Σεπ.1943

μέχρι 12 Δεκ.1944'', όπου σημειώνει για την δράση της

3ης Ορεινής Ταξιαρχίας τα εξής:

"Στις 20 Σεπ 1944 έπειτα από πάλη χωρίς ελπίδα, εκ-

καθαρίστηκε το Σαν Φορτουνάτο και κατά την διάρκεια

της Ν.20\21 οι Έλληνες υπό την Διοίκηση της 1ης Κανα-

δικής Μεραρχίας, εισήλθαν στο ΡΙΜΙΝΙ. Ήμουν ευτυχής

,γιατί η επιτυχία αυτή είχε τόσο έγκαιρα λαμπρύνει τα

πεπρωμένα της Ηρωικής αυτής χώρας, που ήταν η

ΜΟΝΗ μαχόμενη σύμμαχος στο πλευρό μας, σε στιγμές

ζοφερές και γιατί μία νέα νίκη στην Ιταλία είχε προστεθεί

στη δόξα που αποκτήθηκε στα βουνά της Αλβανίας".

Η ομιλία για την εκδήλωση εκφωνήθηκε από τον

Δκτή της 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας (ΡΙΜΙΝΙ) , Ταξχο (ΠΖ) Ιωάννη

Μακρή. 

Εκδηλώσεις για

την Ημέρα «Εθνι-

κής Μνήμης της Γενο-

κτονίας των Ελλήνων

της Μικράς Ασίας από

το Τουρκικό Κράτος»,

που έχει καθιερωθεί

η 14η Σεπτεμβρίου με

το Ν.2645/ 1998 (ΦΕΚ

234/9-10-1998), έλα-

βαν χώρα σε όλη την

επικράτεια.

Οι εκδηλώσεις που

πραγματοποιήθηκαν

στην Αθήνα διοργα-

νώθηκαν από την Πε-

ριφέρεια Αττικής και την Ομοσπονδία Προ-

σφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Σ.Π.Ε.).

Η αρχή έγινε το Σάββατο 13/9/14 με την

Ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδίας

Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Σ.Π.Ε.),

με θέμα 1914 -2014, εκατό χρόνια από την

έναρξη των διωγμών που οδήγησαν στη Γε-

νοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής.

Την Κυριακή 14/9/14 έλαβε χώρα Επιμνη-

μόσυνη Δέηση στον Ι.Ν Αγίας Ειρήνης (Αιόλου)

όπου παρέστησαν εκπρόσωποι και αντιπρο-

σωπείες από τη Βουλή των Ελλήνων για τα

Πολιτικά Κόμματα και το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο (Αντιπρόεδρος Βουλής Ιωάννης Τρα-

γάκης), από την Κυβέρνηση (Υφυπουργός

Υγείας Κατερίνα Παπακώστα), από τις ΕΔ

(Υπτγος Κων/νος Βασιλειάδης Δντης ΓΕΣ/ΔΙΤ),

από τις  Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών,

από την τοπική αυτοδιοίκηση ( Αντιπεριφε-

ρειάρχης Κεντρικού Τομέα  Κυπριανίδου), και

από πλειάδα προσφυγικών  Σωματείων Μι-

κρασιατών αλλά και Ποντίων.  Η επετειακή

ομιλία για την  εκδήλωση έγινε από τον Βου-

λευτή Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ακολούθησε πομπή δια μέσω των οδού

Ερμού και Μητροπόλεως προς το Σύνταγμα.

Ενδιάμεσα έγινε δέηση στο μνημείο του

Εθνο-ιερομάρτυρα  Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρ-

νης και κατάθεση στεφάνου από τον Αντι-

πρόεδρο της Ο.Π.Σ.Ε.  Σπύρο Ισόπουλο.

Οι φετινές επετειακές εκδηλώσεις ολο-

κληρώθηκαν με την  κατάθεση στεφάνων

που έλαβε χώρα από τους παραπάνω εκ-

προσώπους στο Μνημείο του Άγνωστου Στρα-

τιώτη, ενώ τιμές απέδωσε τμήμα του Μ.Λ.Α.Τ.

Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε και κατέθεσε

στέφανο το Μέλος του Δ.Σ. Ανχης ε.α. Παν-

τελής Κράγκαρης.

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης

της Γενοκτονίας των Ελλήνων 

της Μικράς Ασίας

Πανελλαδική διαμαρτυρία των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έλαβε χώρα την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στη

Θεσσαλονίκη,  ενόψει  των εγκαινίων της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από

τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Η συγκέντρωση είχε αθρόα συμμετοχή Στελεχών –Μελών της Ε.Α.Α.Σ. από διάφορες

περιοχές της χώρας και δυναμική παρουσία Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ., διακρίθηκε για

τον παλμό και τη δυναμική της και είχε ως σημείο έναρξης το χώρο μπροστά από το

Λευκό Πύργο.

Αρχικά έγιναν ομιλίες από τους εκπροσώπους των φορέων, όπου ζητήθηκε κυρίως

να εφαρμόσει η κυβέρνηση τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, η ενίσχυση του

αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς  και η επιστροφή

των αποθεματικών των μετοχικών -ασφαλιστικών ταμείων.

Χαιρετισμό απηύθυνε  ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α. Βασίλης Ροζής.

Επίσης παρευρέθηκαν και τάχθηκαν στο πλευρό των διαδηλωτών, βουλευτές της

αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης που απηύθυνε χαιρετισμό

στους συγκεντρωθέντες καθώς και εκπρόσωποι φορέων της πόλης.

Οι συμμετέχοντες διατράνωσαν τη έντονη δυσαρέσκειά τους για την απαράδεκτη

συμπεριφορά προς τα ε.ε. και ε.α. Στελέχη των ΕΔ και ΣΑ,  στέλνοντας ηχηρό μήνυμα

προς την κυβέρνηση.

Πανελλαδική διαμαρτυρία των 

ε.ε και ε.α. Στελεχών των ΕΔ & ΣΑ

Θεσσαλονίκη 5 Σεπ 2014


