
Κράτηση υγειονομικής περίθαλψης

Η
21η Νοεμβρίου έχει ξεχωριστή σημασία
για εμάς τους Έλληνες, γιατί αφ’ ενός
μεν γιορτάζουμε με πίστη και βαθειά κα-

τάνυξη τα ιερά Εισόδια της Θεοτόκου στο ναό
του Κυρίου και αφ’ ετέρου τιμούμε τις Ένο-
πλες Δυνάμεις (ΕΔ) της χώρας μας.

Και δεν είναι τυχαία η σύμπτωση της εορτής
των ΕΔ με την εορτάζουσα Παναγία μας. Διότι,
η προσαγομένη σήμερα στο κατοικητήριο του
Θεού, είναι η υπέρμαχος στρατηγός του Γέ-
νους των Ελλήνων, η παντοτινή και κραταιά
σκέπη του Έθνους μας, η προστάτιδα του φι-
λοχρίστου και ενδόξου Στρατού μας, είναι η
στοργική μητέρα όλων μας, που πάντοτε επι-
καλούμεθα τη βοήθειά της.

Ολόκληρο το έθνος τιμά και δοξάζει τις ευ-
κλεείς ΕΔ του,οι οποίες πάντοτε, τόσον εν ει-
ρήνη, όσον και εν πολέμω, εστάθησαν εις το
ύψος της εθνικής αποστολής τους. Οι ΕΔ μας
πάντοτε εδόξασαν τα όπλα τα ιερά, έδρεψαν
δάφνες στα πεδία των μαχών, εφάνηκαν άξιες
της υψηλής αποστολής τους, αλλά και αυτής
της ίδιας της Πατρίδας.

Είναι εκείνες που απελευθέρωσαν τη Μακε-
δονία μας κατά τους ενδόξους Βαλκανικούς
πολέμους και εδιπλασίασαν την Ελλάδα, είναι
εκείνες που διέσπασαν το Μακεδονικό Μέτω-
πο κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνέβα-
λαν στη συμμαχική νίκη, είναι εκείνες που διέ-
βησαν τον Σαγγάριο στην ασιατική Ελλάδα και,
προελάσασες μέσω της Αλμυράς Ερήμου, εί-
δαν τον καπνόν της Αγκύρας αναθρώσκοντα,
είναι αυτές που με την ηρωική τους αντίσταση

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, ανέτρεψαν τα σχέδια του
Άξονα και έδωσαν τον απαραί-
τητο χρόνο στους Ρώσους να
οργανώσουν την άμυνά τους,
όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, δο-
ξασθείσες και κατά τις επικές
μάχες του Ελ Αλαμέιν στην
Αφρική και του Ρίμινι της Ιτα-
λίας, είναι ακόμη εκείνες που
εξασφάλισαν την ελευθερία
και την ακεραιότητα της Ελλά-
δας από την τυραννίδα του
ερυθρού φασισμού, κατά τον,
κατ’ ευφημισμό αποκληθέν-
τα,  εμφύλιο πόλεμο. Είναι
όμως, και εκείνες που σε πε-
ρίοδο ειρήνης, επιτελούν μέ-
γιστο κοινωνικό έργο, ακοίμη-
τες φρουροί της ασφαλειας,
της ηρεμίας και της ησυχίας
του Ελληνικού λαού.

Ουδείς αμφιβάλλει, ότι οι ΕΔ
επιτελούν έργον πολύπλευ-
ρο, πολυσήμαντο και πολυ-
σχιδές, γι’ αυτό και η εκτίμηση
του λαού προς τις ΕΔ του, εί-
ναι εξαιρετική και μοναδική.

Οι ΕΔ μας, υπερηφανεύον-
ται για την πολεμική αρετή
των ανδρών τους, τη μαχητικότητά τους, την
ανδρεία και ευψυχία τους, το κύρος, την προ-
σήλωσή τους στο καθήκον, για την πολεμική
τους ετοιμότητα, αλλά και για την πειθαρχία
τους.

Η αξία των ΕΔ οφείλεται πρωτίστως, στην
εκάστοτε φυσική τους ηγεσία και τα αξιόλογα

και υπεύθυνα στελέχη τους, τα οποία τις πλαι-
σιώνουν - μόνιμα και έφεδρα - διακρινόμενα
για το ήθος, την εργατικότητα, την εντιμότητα,
την πειθαρχία και τον επαγγελματισμό τους,
αλλά και για την γενναιότητα, την πίστη και την
αυταπάρνηση κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος.
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

ΣEΛIΔA 12-15

ΣEΛIΔA 4

Ενημέρωση στρατιωτικών συντάξεων σελ.5

Συνάντηση

ΕΑΑΣ 

με ΤΕΘΑ

Δραστηριότητες

Παραρτημάτων 

ΣEΛIΔA 11

Πολιτιστική

κληρονομιά

των Ελλήνων

Η εορτή των

Ενόπλων Δυνάμεων

Συνέχεια στη σελίδα 7

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ,
εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων,

εύχεται ολόψυχα στα Μέλη της Ενώσεως, τις οικογένειές τους, 
αλλά και σε όλους τους δοκιμαζόμενους Έλληνες

Καλά Χριστούγεννα
Το Δ.Σ. θα δεχθεί ευχές στις 23/12, ώρα 11.00-13.00, στα γραφεία της Ενώσεως

Επίσης θα πραγματοποιηθεί κοπή βασιλόπιτας 

στις 18 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00-13:00 στη ΛΑΕΔ 

Συνάντηση με

Συνδέσμους -

Φορείς 

Αποστράτων

Στελεχών 

Σ.Ξ.

Στη σελίδα 24

Γράφει ο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Χρόνια Πολλά
στις Ένοπλες

Δυνάμεις
μας

Τα ελλείμματα του Μ.Τ.Σ.
Στη σελίδα 8

Στη σελίδα 10

Η νομική προσωπικότητα της ΕΑΑΣ
Στη σελίδα 8

Η πνοή της νεότητας
Στη σελίδα 10
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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 στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

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.

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

Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ορισμένοι
διατύπωσαν διάφορες απόψεις\ σχόλια είτε
θετικά είτε αρνητικά, σχετικά με τις επισκέψεις
μου ή τις επισκέψεις μελών του Δ.Σ στα πα-
ραρτήματά μας ή στα πολιτικά κόμματα,
σας ενημερώνουμε σ’ ότι αφορά στα:

-Παραρτήματα, αυτές εντάσσονται στις δεσμεύσεις μας για
την όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη μας προ-
κειμένου να σας ενημερώνουμε, να ακούμε τις προτάσεις σας
και αναλόγως να ενεργούμε, αλλά και κατόπιν προσκλήσεως
των παραρτημάτων για να παραστούμε στις ετήσιες συγκεντρώσεις
τους.

-Πολιτικά κόμματα, αυτές πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγμα-
τοποιηθούν καθότι δεν μας απήντησαν όλα, κατόπιν ομόφωνης
απόφασης του Δ.Σ. στα πλαίσια της ενημέρωσής τους για τα
θέματα που μας απασχολούν. Δεν κρατήσαμε τίποτα μυστικό,
έχουν εκδοθεί σχετικά δελτία τύπου. Η διακηρυγμένη θέση της
Ε.Α.Α.Σ. είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά κόμματα  τα
οποία σέβεται ως πυλώνες της Δημοκρατίας και δεν ταυτίζεται

με κανένα πολιτικό κόμμα
Την 13η Νοε.2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

έδρα της Ε.Α.Α.Σ. συγκέντρωση όλων των συνδέσμων και λοιπών
φορέων του Σ.Ξ. που δραστηροποιούνται στο χώρο των εν απο-
στρατεία αξκών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και υποβολή
προτάσεων. Καταγράφηκαν οι απόψεις και εκδόθηκε σχετικό
δελτίο τύπου που κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε όσους είχαν
δηλώσει την ηλεκτρ. διεύθυνσή τους και αναρτήθηκε στην ιστο-
σελίδα της ενώσεως. Επεκράτησε πολύ καλό κλίμα, απόφασή
μας είναι να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Προς άρση παρεξηγήσεων επιθυμία μας είναι όλοι οι σύνδεσμοι
και φορείς να επικοινωνήσουν με την ένωση και να δηλώσουν
τα πλήρη στοιχεία τους. (Διεύθυνση, Τηλέφωνο,email κ.λ.π). 

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των προέδρων και
των μελών των τοπικών παραρτημάτων θα πραγματοποιηθούν
συγκεντρώσεις των προέδρων των ΤΣ από το Δ.Σ. της ΕΑΑΣ  29
Ιανουαρίου 2015 και 5 Φεβρουαρίου 2015 στην Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη αντίστοιχα.

Τα μέλη του Δ.Σ εργάζονται και προσφέρουν στο συνάδελφο
και τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων ανι-
διοτελώς, οπότε πρέπει και εκ μέρους  των συναδέλφων αλλά
και των μελών  συλλόγων ,η συμπεριφορά να είναι δεοντολογική
και χωρίς ύβρεις ή χαρακτηρισμούς.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Θέματα

- Αντιστράτηγος ε.α. Κων/νος Λεμπι-
δάκης του Ιωάννου. Απεβίωσε στις
6/11/2014 και ετάφη στις 7/11/2014
στη γενέτειρά του Πλευριανά Μυλο-
ποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης.

-Ανχης(ΜΧ) Ελευθερίου Χαράλαμπος
του Χρήστου. Aπεβίωσε στην Αλεξαν-
δρούπολη την 29 Νοε 2014 και ετάφη
στο Διδυμότειχο την 30 Νοε 2014.
-Tαξχος (ΠΖ) ε.α. ΣΣΕ 1965 Ιωάννης

(Τζανής) Κωνσταντινίδης. Aπεβίωσε
την 2/12/2014 και ετάφη την
3/12/2014 στο Χαλάνδρι. 

Εκ της ΕΑΑΣ

Το Δ.Σ.της Ε.Α.Α.Σ.με απόφασή του, έκανε αποδεκτή την
δωρεά, του Ταξχου Σωτηρίου Χριστοδούλου, ποσού 50
ευρώ εις μνήμην της συζύγου του  Σεβαστής.

Το ως άνω ποσό θα καταλογιστεί στον ΚΑΕ 5689, «μη κατα-
νομαζόμενα λοιπά έσοδα»

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Α.Α.Σ. προτίθεται να συγκροτήσει
Ομάδες Εργασίας για τα εξής Θέματα:

1.ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
2.ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
3.ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ – ΟΙΚΩΝ  ΕΥΓΗΡΙΑΣ –

ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ.
4.ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ.
5.ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
6.ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
7.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΥΠΟΙΚ (ΜΤΣ,

ΕΚΟΕΜΣ, ΒΟΕΑ, ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ, ΤΕΘΑ (ΕΤΕΘΑ), ΓΛΚ ΚΛΠ).
8.ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΑΥ) – ΚΑΤΑ-ΣΚΗ-

ΝΩΣΕΩΝ.

9.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚ-
ΔΡΟΜΩΝ.

10.ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ-ΡΙ-
ΚΗΣ.

11.ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (Π.Χ. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ).

Παρακαλούνται όσα Μέλη επιθυμούν να προσφέρουν την
εθελοντική τους εργασία σε μία (1) από τις παραπάνω Ομά-
δες, να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ. (Ε-mail:
eaasgrammateia@gmail.com), μέχρι 30 Δεκ 14. Απαραίτητη
διττή προϋπόθεση, η γνώση Η/Υ και πρόσβαση στο Διαδί-
κτυο.

Ο Ταξχος ε.α. Σωτήριος Χριστοδούλου, δώρισε το ποσόν των 50 € στην ΕΑΑΣ, εις μνήμην της συζύγου του Σεβαστής Χριστο-
δούλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παρακαλούνται όλοι οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί του
Στρατού Ξηράς συμπεριλαμβανομένων και των επιτίμων (καθότι
είναι υποχρεωτικά μέλη)και της ΕΛ.ΑΣ.οι οποίοι είναι μερισμα-
τούχοι του Μ.Τ.Σ.πλήν όμως είναι προαιρετικά μέλη και προ-
κειμένου η Ένωση να καταστεί πιό διεκδικητική και δυναμική,να
προβούν στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ.

Επίσης όλοι οι συνάδελφοι που έχουν παλαιό Δελτίο Ταυτότητος
να μεριμνήσουν για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτό-
τητος.

Για το Δ.Σ\Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς

Πρόεδρος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γνωρίζουμε στα μέλη μας, ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία
Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου στο Νοσοκομείο 417 ΝΙΜΤΣ,
στελεχωμένο από τον Παιδίατρο κ. Σιακαβέλλα Κων/νο.

Το ιατρείο δέχεται με προγραμματισμένα ραντεβού, καθη-
μερινά, από ώρα 08.30 έως 13.00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7288367 και 210 7227523.

Παιδιατρικό Ιατρείο ΝΙΜΤΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – 

FAX: 210 33 10 429

Ημερ.: 10-11-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 9/14

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Απο-
στράτων Αξιωματικών συναντήθηκε σήμερα την μεσημέρι
με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο. Νίκο Δένδια , κατόπιν
πρόσκλησης του Υπουργού.

2.-Το Συντονιστικό συνεχάρη τον Υπουργό  για την ανά-
ληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε  καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Επίσης τον ευ-
χαρίστησε για την  άμεση πρόσκληση για συνάντηση  και
μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.

3.-Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα
που απασχολούν τους αποστράτους και τις Ενώσεις τους,
σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις των Ενώσεων:

α.-Αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα έγινε μνεία στις άδικες
και εξοντωτικές περικοπές που έγιναν από το 2010 μέχρι
σήμερα στους αποστράτους , με αποτέλεσμα να λαμβά-

νουν τις μικρότερες συντάξεις και τονίστηκε η απαίτησή
μας για πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων στις συν-
ταξιοδοτικές πράξεις της 31-07-2012 και η επιστροφή
των προκυπτόντων αναδρομικών, όπως προβλέπει η
υπ.αριθ.2192/14  απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ.

β.-Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά
κριτήρια.

γ.-Επαναπροσδιορισμός του επιδόματος θέσης ευθύνης
Ταξιάρχων και αντιστοίχων στα 190 Ε από 133 Ε που είναι
τώρα που έχει ως αποτέλεσμα ο Συνταγματάρχης να
λαμβάνει μεγαλύτερο επίδομα από τον Ταξίαρχο.

δ.-Το μέλλον των τριών Μ.Τ.
ε.-Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου
στ.-Παραθερισμός
ζ.-Επανάληψη της εκπομπής «Αρετή και Τόλμη»
η.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των

στελεχών των Ε.Δ.ως ενστόλων
θ.-Συμμετοχή των  Ενώσεων Αποστράτων σε Διοικητικά

Συμβούλια και επιτροπές που τους αφορούν , κατόπιν
προτάσεων των Ενώσεων.

ι.-Αναθεώρηση του Συντάγματος

ια.-Αναγνώριση Ν.Διπλωμάτων και Ν.Φυλλαδίων
ιβ.-Πρόσκληση των Ενώσεων στην παρακολούθηση

της τελικής φάσης των διακλαδικών ασκήσεων. 
4.-Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και επειδή ήταν

ενημερωτική, λόγω της πρόσφατης ανάληψης των κα-
θηκόντων του, ο κος Υπουργός δεν έλαβε θέση στα ανω-
τέρω, θα τα εξετάσει και υποσχέθηκε οτι  θα συναντηθεί
εκ νέου με το Συντονιστικο.

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

Οι δικαιούχοι παραθερισμού καθώς και
οι παραθεριστές του ΚΑΑΥ, μπορούν να
δέχονται και να συνοδεύονται από επι-
σκέπτες όλες τις ημέρες του χρόνου, από
08.00 μέχρι 24.00 Ω.

Η διανυκτέρευση των επισκεπτών απα-
γορεύεται στο ΚΑΑΥ εκτός αν εμπίπτουν
στην παρ. 5.

Ως «επισκέπτες» εννοούνται:
Όσοι δεν διαθέτουν ενιαία κάρτα εισό-

δου που εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ή
την ΕΑΑΣ.

Τα πρόσωπα που συνοδεύουν τα Στε-
λέχη του ΠΝ-ΠΑ (πλην συζύγου και τέ-
κνων), στις Περιφερειακές Ενότητες όπου
δεν υφίσταται θέρετρα των αντίστοιχων
Κλάδων.

Για την είσοδό τους στο ΚΑΑΥ, θα κατα-
βάλλεται ενιαίο αντίτιμο εισιτηρίου, τα
έσοδα του οποίου θα αποδίδονται σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες δγες του ΓΕΣ/ΔΟΙ,
το ύψος του οποίου καθορίζεται στο ποσό
των 3€ για τους ενήλικες και 1 € για τα
παιδιά.

Διαδικασία επίσκεψης στα ΚΑΑΥΟ Σύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου καλεί τα μέλη του να πα-
ρευρεθούν στην  Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015 που θα πραγματοποιηθεί στο
Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου την Τετάρτη  28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα
17.00. 

Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου να προσέλθουν για να μη αναβληθεί λόγω
έλλειψης απαρτίας. Στη συνέλευση επιτρέπεται να είναι παρόντες και οικοπεδούχοι
μη μέλη του συλλόγου μόνο για την ενημέρωση τους.  

Στη Γενική Συνέλευση θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για το θέμα του ενδιαφέροντος
των ξένων να αγοράσουν οικόπεδο. Οσοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να πουλήσουν
οικόπεδο, ακόμη και αν δεν είναι μέλη του συλλόγου καλούνται να είναι παρόντες για
την ενημερωτική συζήτηση και τις λεπτομέρειες που θα έχουν προκύψει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχαήλ Σταματογιαννάκης Αθανάσιος Δημητρίου

Πρόεδρος  ΔΣ Γραμματέας ΔΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ 

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας για τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες τα Υποκαταστήματα
του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, θα είναι κλειστά για το κοινό λόγω απογραφής.
Ακολουθεί πίνακας με τις Hμερομηνίες Aπογραφής των Yποκαταστημάτων του Στρα-
τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών 

Απογραφές Στρατιωτικών 

Φαρμακείων (Κλειστά για το κοινό)

(Τα υποκαταστήματα δεν θα είναι ανοιχτά για το κοινό)
Ευχαριστούμε το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών  για την ενημέρωση.

Το ΔΣ/ΑΟΟΑ αποφάσισε την  έγκριση
της πίστωσης 2.500.000,00 € και την
έκδοση της εγκυκλίου του 38ου Προ-
γράμματος διανομής πενήντα (50) στε-
γαστικών και οικοδομικών δανείων μέχρι
του ποσού των 50.000,00 €, από το
αποθεματικό του Οργανισμού, στους
δικαιούχους - μέλη του ΑΟΟΑ.

Επιτόκιο 1% μέχρι 31-12-2015.
Στη συνέχεια, από 1-1-2016 και εφε-

ξής στο ήμισυ (1/2) του εκάστοτε ισχύον-
τος επιτοκίου των Εντόκων Γραμματίων
Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), ετήσιας
διάρκειας, στρογγυλοποιούμενου στην
αμέσως προηγούμενη ακέραια μονά-
δα.

Τα χορηγούμενα δάνεια θα είναι
15ετούς διάρκειας και θα εξοφλούνται,
με σχετική απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ, σε
ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξα-
μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην
προηγούμενη υποπαράγραφο, παρέχεται
στα μέλη του ΑΟΟΑ η δυνατότητα απο-
πληρωμής των χορηγούμενων δανείων
από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20)
έτη, κατόπιν επιλογής τους. 

Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις εξόφλη-
σης του δανείου παρακρατούνται:

Από τη σύνταξη των εν αποστρατεία
δικαιούχων - μελών, μέσω του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), μετά
τη γνωστοποίηση στον Οργανισμό του
Αριθμού Μητρώου Σύνταξης, ως οφεί-
λουν.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώ-
σεων συμμετοχής λήγει την 15 Δεκ
2014.

Περισσότερες Λεπτομέρειες:
http://www.eaaalar.gr/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=22
7:aooa-&catid=4:an&Itemid=5

38ο Στεγαστικό Πρόγραμμα
(Διανομή 50 Στεγαστικών - Οικοδομικών

Δανείων στα Μέλη του ΑΟΟΑ)

Με το υπ.αριθμ 147 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.238 \31-10 2014, καταργείται το υπ. αριθμ. 308 Π.Δ (Φ.Ε.Κ.Α.220) . Με το νέο Π.Δ.οι επίτιμοι διατηρούν τα προνόμιά τους όπως προεβλέπετο
απο το Π.Δ.308, πλήν όμως απο τούδε και στο εξής θα τους χορηγείται δελτίο επιτίμου αντί ταυτότητος και πρέπει να εκδίδουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητος για το σύνολο
των συναλλαγών τους.

Δελτίο επίτιμου αντί ταυτότητας
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Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. στο πλαίσιο αλληλοενημερώσεων
και συνεργασίας με λοιπούς φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που

έχουν αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν τα Μέλη
μας, προσκάλεσε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α) για
σχετική ενημέρωση.  Η πρόσκλησή έγινε άμεσα αποδε-
κτή και πραγματοποιήθηκε συνάντηση την 20η Νοεμ-
βρίου 2014 στα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ.

Στη συνάντηση, διάρκειας τριών ωρών, παρευρέθηκαν
ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Α.Α.Σ. και εκ μέρους του Τ.ΕΘ.Α. ο Διευθυντής του,
Υπτγος Γεώργιος Σταθιάς, ο Υποδιευθυντής Ταξχος Ισίδω-
ρος Σκαντζής και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων του, ε.ε.
Αξκοι.

Αρχικά έλαβε χώρα το εθιμοτυπικό καλωσόρισμα από
τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. και η αλληλογνωριμία των συμ-
μετεχόντων.  Στη συνέχεια ακολούθησε μια πλήρως εμ-
περιστατωμένη και πλήρη ενημέρωση για το Τ.ΕΘ.Α. από
τον Διευθυντή του, που περιελάμβανε το σκοπό, ιστορικά
στοιχεία, αποστολή –όραμα, διοικητικά –οργανικά –λει-
τουργικά στοιχεία, περιουσιακά –οικονομικά δεδομένα,
δυνατότητες και τρόπους αξιοποίησης της ακινήτου πε-
ριουσίας, Στρατηγικό σχεδιασμό και θεμελιώδεις στό-
χους, ενώ τέλος έγινε αναφορά στη συγκρότηση του
νέου φορέα για το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Ενδεικτικά τονίστηκε για την αποστολή του Ταμείου ότι
είναι η παρακολούθηση, διαχείριση και ορθολογιστική
αξιοποίηση της περιουσίας που διαθέτει, η ορθή αξιοποί-
ηση της ακινήτου περιουσίας και ως όραμα ο εκσυγχρο-

νισμός και μετασχηματισμός του σε έναν σύγχρονο, αξιό-
πιστο και ικανό Φορέα του ΥΠ.ΕΘ.Α.  Κοινή συνισταμένη η
επίτευξη του Στόχου για συμβολή του στην αμυντική ορ-
γάνωση και ενίσχυση της χώρας, καθώς και στο ΕΚΟΕΜΣ
μέσω της διάθεσης των εκ της αξιοποίησης  προερχόμε-
νων εσόδων.

Στον επίλογο της παρουσίασης δόθηκε έμφαση στη
σημασία που έχει για το Σ.Ξ. και εν γένει τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις η συγκρότηση στρατηγικής μακράς πνοής όσον
αφορά την ορθολογιστική διαχείριση – αξιοποίηση της
ακινήτου περιουσίας μας.  Ως εκ τούτου επιβάλλεται η
γνώση και συνειδητοποίηση όλων μας για το περιουσιακό
στοιχείο που διαθέτουμε και η απορρέουσα υποχρέωσή
μας για υποστήριξη του Ταμείου.  Συναφώς ο Διευθυντής
του Τ.ΕΘ.Α. επικρότησε το μέχρι στιγμής έργο της Ε.Α.Α.Σ.
και τη σοβαρή, άοκνη και συνεχή ενασχόλησή της με όλα

τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της, συνέπεια της
οποίας είναι το πραγματικό της ενδιαφέρον να καταστεί
αρωγός στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου.

Επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
διεξαγόταν συζήτηση για τα διάφορα επιμέρους θέματα,
ερωτήσεις, επίλυση αποριών και αποσαφήνιση των τρό-
πων αντιμετώπισης και ενεργειών που έχουν γίνει σε ιδι-
αίτερες περιπτώσεις.

Γνωρίζεται επίσης ότι τo Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και τα μέλη
της έχουν επενδύσει από κοινού με το ΤΕΘΑ, στην αξιο-
ποίηση της περιουσιακής κατάστασης των ΕΔ, μέσα από
το ψηφισθέν Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπό το ΥΠΕΘΑ
και επ' ωφελεία των μελών των ΕΔ.  Προσδοκούμε στην
υλοποίησή του έγκαιρα και βάσει του χρονοδιαγράμμα-
τος, χωρίς οιαδήποτε απώλεια απ' τα ενοποιημένα Τα-
μεία, που θα στερούσε πόρους στα μέλη των ΕΔ, αλλά
και νομικές προκλήσεις επανένταξης των κατασχεθέν-
των.

Τέλος, η συνάντηση που διεξήχθη σε άριστο κλίμα,
ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών, με πρό-
σκληση του Δ.Σ. της  Ε.Α.Α.Σ. να επισκεφτεί το Τ.ΕΘ.Α και
με διαβεβαίωση των δύο πλευρών για συνέχιση της συ-
νεργασίας σε όλους τους τομείς που έχουν κάνουν με
την προώθηση των συμφερόντων των ε.ε. και ε.α Στε-
λεχών των Ε.Δ. καθώς και των μελών των οικογενειών
των εκλιπόντων συναδέλφων.

Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. για συνάντηση με Τ.ΕΘ.Α.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ΤΕΘΑ ιδρύθηκε αρχικά

το 1904, επί πρωθυπουργίας
Γεωργίου Θεοτόκη. Tο 1929,
επί πρωθυπουργίας Ελευ-
θερίου Βενιζέλου, ανασυ-
στάθηκε, με τον Νόμο
4407/1929, βάσει του οποί-

ου λειτουργεί έκτοτε, με βασικόν σκοπόν  την διάθεση
της περιουσίας του, μέσω της ορθής διαχείρισης και
αξιοποίησής  της,  αποκλειστικώς και μόνον, προς συμ-
πλήρωση και επαύξηση  της   κατά ξηρά αμύνης  της
χώρας, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά  την : 

•Προμήθεια υλικού επιστρατεύσεως πάσης αρμοδιό-
τητας

•Κατασκευή, συντήρηση  και ανακαίνιση στρατιωτικών
κτιρίων. 

•Κατασκευήν οχυρωματικών έργων. 

2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
-Το ΤΕΘΑ, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

(ΝΠΔΔ),  υπαγόμενο βάσει του ιδρυτικού του Νόμου στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου
Στρατού.  

-Το ΤΕΘΑ διοικείται από την Διοικητική Επιτροπή (ΔΕ/ΤΕΘΑ),
αποτελούμενη από τους: 

€ Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρο
€ Υπουργό Οικονομικών
€ Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
€ Αρχηγό ΓΕΣ
€ Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ
€ Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ,  ως μέλη

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΘΑ
•Το ΤΕΘΑ, στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου στρατη-

γικού σχεδιασμού, αναφορικά με την αποδοτικότερη πα-
ρακολούθηση και αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας
του, με βάση τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης δυναμικής
αναπτυξιακής πολιτικής, συμβατής με τις δημοσιονομικές
απαιτήσεις και ανάγκες της χώρας μας, έχει προβεί από
τα μέσα του 2011, σε ένα ευρύ πρόγραμμα ανασυγκρό-
τησης, με στόχο και όραμα την μετεξέλιξη και λειτουργία

του ως ένας σύγχρονος , ικανός και αξιόπιστος Φορέας
του Γενικού Επιτελείου Στρατού και κατ’ επέκταση του
ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα πάντα με τον συστατικό σκοπό ιδρύσεως
και λειτουργίας του (Ν. 4407/1929).

-Ο εν λόγω Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΤΕΘΑ, επικεν-
τρώνεται στους παρακάτω   θεμελιώδεις Στόχους (ΑΝΣΚ): 

•Αναδιοργάνωση του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτου
Περιουσίας – Λειτουργία του βάσει των σύγχρονων με-
θόδων και εργαλείων διαχείρισης (Real Estate Develop-
ment)

•Επιμόρφωση προσωπικού – Δημιουργία εξειδικευμένων
στελεχών.

•Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς υπό μορφήν
εξωτερικών  Συμβούλων. 

€•Ολοκλήρωση του εν εξελίξει ευρισκομένου Μηχα-
νογραφικού Προγράμματος, πλήρους καταγραφής , απο-
τίμησης, παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης
περιουσίας του. 

€•Δημιουργία στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος
Βάσεως Δεδομένων .

€•Διασύνδεση της υπόψη βάσεως δεδομένων με την
Ιστοσελίδα του ΤΕΘΑ, και χρήση της τελευταίας ως
βασικού εργαλείου στην διαδικασίας αξιοποίησης (Ηλε-
κτρονική Δημοπρασία).

•Ολοκλήρωση της διενεργούμενης Απογραφής των
πάσης φύσεως   ακινήτων ιδιοκτησίας του. 

•Κατοχύρωση δικαιωμάτων ΤΕΘΑ στα αρχεία του Εθνικού
Κτηματολογίου. 

•Εκσυγχρονισμός του υφισταμένου νομικού - οικονομικού
πλαισίου, – Καθιέρωση Ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων.

•Αναμόχλευση – διεκδίκηση  όλων των εκκρεμών υπο-
θέσεων οικονομικού ενδιαφέροντος ,  (Διαφυγόντα Έσοδα).  

€•Συμβολή με εποικοδομητικό τρόπο, στην συγκρότηση
του ενιαίου Διακλαδικού Φορέα Διαχείρισης & Αξιοποίησης
της ακινήτου περιουσίας του ΥΠΕΘΑ, υπό  την επωνυμίαν
   ΕΝΙΑΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΤΕΘΑ),
[N.4250/2014 (Άρθρο 18)], με επιδίωξη να αποτελέσει
τον βασικό πυλώνα του εν λόγω ενιαίου Φορέα. 

4.ΟΡΑΜΑ
Ο εκσυγχρονισμός και μετασχηματισμός του Ταμείου

σε έναν σύγχρονον, αξιόπιστον και ικανόν Φορέα του
ΥΠΕΘΑ, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και
αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας που διαθέτει.

5.ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η παρακολούθηση, διαχείριση και ορθολογιστική

αξιοποίηση της περιουσίας που διαθέτει,  με στόχο
την συμβολή του στην αμυντική οργάνωση και ενίσχυση
της χώρας, μέσω της διάθεσης, των εκ της ορθής
αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας του προερχόμενων
πόρων.

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΟΜΗ
Το προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Άμυνας   αποτε-

λείται από στρατιωτικούς, καθώς  και από πολιτικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ),
διαχωριζόμενους σε επιστημονικό (πολ. Μηχανικοί, το-
πογράφοι, οικονομικοί,  νομικοί, πληροφορικής κ.λ.π.),
και Διοικητικό. 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θαλού & Πιττακού 10 Τ.Κ.: 105 50 Αθήνα   
Τηλ.:210 6552722  Fax:210 3226688
Εmail: info@ndf.gr  Site: www.ndf.gr

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

          Η σύνταξη των Στρατιωτικών υπόκειται στις παρακάτω μειώσεις:
          1.     ΜΕΙΩΣΗ Ν.4024/11: Υπολογίζεται σε ποσοστό 20% για το μέρος της
σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200€. Στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει
το 55ος της ηλικίας τους υπολογίζεται σε ποσοστό 40% για το μέρος της σύνταξης που
υπερβαίνει τα 1000€. Για τον προσδιορισμό της σύνταξης που θα υποστεί την παραπάνω
μείωση αφαιρείται από την μηνιαία βασική σύνταξη το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης
του Ν.3865/2010.
          2.     ΜΕΙΩΣΗ Ν.4051/12: Υπολογίζεται σε ποσοστό 12% για το μέρος της
σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300€. Για τον προσδιορισμό της σύνταξης που θα
υποστεί την εν λόγω μείωση αφαιρούνται από τη μηνιαία βασική σύνταξη το ποσό της
εισφοράς αλληλεγγύης του νόμου 3865/2010 και το ποσό της μείωσης του Ν.4024/11.
          3.     ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12:  Υπολογίζεται στο άθροισμα της μηνιαίας βασικής σύν-
ταξης, του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ ως εξής:

                  α.     Για συνολικό ποσό αθροίσματος μέχρι 1000,00€ ποσοστό 0%.
                  β.     Για συνολικό ποσό αθροίσματος από 1000,01€ μέχρι 1500,00€ ποσοστό
5%, του εναπομείναντος ποσού να μην υπολείπεται των 1000,01€.
                  γ.      Για συνολικό ποσό αθροίσματος από 1500,01€ μέχρι 2000,00€ ποσοστό
10%, του εναπομείναντος ποσού να μην υπολείπεται των 1425,01€.
                  δ.     Για συνολικό ποσό αθροίσματος από 2000,01€ και άνω ποσοστό 15%,
του εναπομείναντος ποσού να μην υπολείπεται των 1800,01€.
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης από την μηνιαία βασική σύνταξη
αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου Ν.3865/10, της
μείωσης του Ν.4024/11 και Ν.4051/12 και προστίθενται τα καταλογιστέα ποσά του
μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης. Το ποσό της μείωσης που θα προκύψει επι-
μερίζεται αναλογικά στη σύνταξη, το μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

          Η σύνταξη των Στρατιωτικών υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
          1.     ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Υπολογίζεται σε ετήσια βάση με την ισχύουσα
εκάστοτε φορολογική κλίμακα και επιμερίζεται στους 12 μήνες του έτους.
          2.     ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Υπολογίζεται σε 4% επί του βασικού ποσού σύνταξης.
          3.     ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Ν.3865/10: Υπολογίζεται επί του
βασικού ποσού σύνταξης ως εξής:
                  α.     Για σύνταξη μέχρι 1400,00€ ποσοστό 0%.
                  β.     Για σύνταξη από 1400,01€ έως 1700,00€ ποσοστό 3%.
                  γ.      Για σύνταξη από 1700,01€ έως 2000,00€ ποσοστό 6%.
                  δ.     Για σύνταξη από 2000,01€ έως 2300,00€ ποσοστό 7%.
                  ε.     Για σύνταξη από 2300,01€ έως 2600,00€ ποσοστό 9%.
                  στ.    Για σύνταξη από 2600,01€ έως 2900,00€ ποσοστό 10%.
                  ζ.      Για σύνταξη από 2900,01€ έως 3200,00€ ποσοστό 12%.
                  η.     Για σύνταξη από 3200,01€ έως 3500,00€ ποσοστό 13%.
                  θ.     Για σύνταξη από 3500,01€ και άνω ποσοστό 14%.

                  ι.       Για όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το
60ο έτος της ηλικίας τους πλέον της ανωτέρου εισφοράς παρακρατείται και πρόσθετα
ως εξής:
                          (1)    Για σύνταξη από 1700,01€ έως 2300,00€ ποσοστό 6%.
                          (2)    Για σύνταξη από 2300,01€ έως 2900,00€ ποσοστό 8%.
                          (3)    Για σύνταξη από 2900,01€ και άνω ποσοστό 10%.

          4.     ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.398665/11: Υπολογίζεται σε ετήσια βάση
επί του καθαρού εισοδήματος και επιμερίζεται στους 12 μήνες του έτους ως εξής:
                  α.     Για συνολικό καθαρό εισόδημα έως 12000€ ποσοστό 0%.
                  β.     Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12001€ έως 20000 ποσοστό 1%.
                  γ.      Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20001€ έως 50000 ποσοστό 2%.
                  δ.     Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50001€ έως 100000 ποσοστό 3%.
                  ε.     Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100001€ και άνω ποσοστό 4%.
                  στ.    Από 1-1-2015 η ειδική εισφορά μειώνεται κατά 30% και διαμορφώνεται
σε 0,70 – 1,40 – 2,10 και 2,80 αντίστοιχα.

          5.     ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Δάνεια, εισφορές κλπ.
                  Για τον παρακρατημένο φόρο εισοδήματος καθώς και την παρακρατηθείσα
ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν.3986/11 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης
γίνεται εκκαθάριση.

ΜΕΡΙΣΜΑ Μ.Τ.Σ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

          Το Μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υπόκειται σε μείωση του Ν.4093/12
κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκειται και η σύνταξη. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
          1.     ΝΙΜΤΣ: Υπολογίζεται σε 3% επί του καταλογιστέου ποσού.
          2.     ΕΑΑΣ: Υπολογίζεται σε 1% επί του καταλογιστέου ποσού.
          3.     ΕΚΟΕΜ: Υπολογίζεται σε 10% επί του καταλογιστέου ποσού (μόνο για τους
μερισματούχους του Σ.Ξ.).
          4.     ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε φορολογική
κλίμακα.
          5.     ΒΟΕΑ: Υπολογίζεται σε 5% για κάθε τέκνο επί του καταλογιστέου ποσού.
          6.     Διάφορες προσωπικές κρατήσεις που έχουν περιοδικό χαρακτήρα (αναγνώριση
προϋπηρεσίας, αναγνώριση γάμου, αποστρατεία τελευταίου βαθμού, κλπ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΟΕΜΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΕΚΟΕΜΣ

          Η οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ υπόκειται στις μειώσεις του Ν.4093/2012
κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκειται και η σύνταξη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΕΚΟΕΜΣ

          Η οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος
σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε φορολογική κλίμακα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΡΤΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΝΟΜΩΝ 3205/2003 - 4093/2012 -4307/2014

Σημειώσεις:
1. Η σύγκριση αφορά τα καταλογιστέα ποσά συντάξεως το 2003 -2012 -2015
2. Το τελικό  πληρωτέο αφορά το νέο Ν. 4307/2014 σε σχέση με αυτό του  πρώην Ν. 4093/2012

Γραφείο Μελετών/Ε.Α.Α.Σ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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ΤΟΥΡΚΙΑ
Μετάφραση - Απόδοση στα Ελληνικά από τον Χαράλαμπο Καραγκιοζούδη Άνχη ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΑΞΚΩΝ  ΤΕΔ  2014
(Για όλους τους υπολογισμούς μετατροπής της ΤΛ σε ευρώ, ελήφθη η ισοτιμία της 5 Σεπ 2014 ήτοι 1 ευρώ=2,80 ΤΛ)

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΤΕΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διευκρινίσεις:
Για την εξαγωγή των παραπάνω ποσών ελήφθη ως βάση ότι

το στέλεχος υπηρετεί σε επιτελείο, είναι έγγαμο, η σύζυγος
του δεν εργάζεται και έχει δυο παιδιά. Επίσης αφαιρέθηκε ο
φόρος εισοδήματος που υπολογίστηκε σε μέσο όρο στο 15%
(πλην Α/ΓΕΣ-ΓΕΕΘΑ)

Οι ανήκοντες στα Σώματα Αξκοί λαμβάνουν από τις παραπάνω
αποδοχές, ποσό μειωμένο κατά 24,42 ΤΛ (9 ευρώ). Για τους
Υπαξκούς των Σωμάτων, το ποσό αυτό είναι στο 50% των
Αξκών, ήτοι  12,21 ΤΛ (4,5 ευρώ)

Για τους Αξκούς βαθμού Σχου έως και Στγού, έχει συμπερι-
ληφθεί και η αποζημίωση (επίδομα) θέσης ευθύνης. 

Για τη λήψη εφάπαξ υπολογίζονται τα 30 χρόνια πραγματικής
υπηρεσίας. Υπάρχουν δε δυο εφάπαξ. Ένα από το Δημόσιο και
ένα από το ΟΥΑΚ (αντίστοιχο του ΜΤΣ)

Παρατηρήσεις:
Επιπρόσθετες Αποδοχές
Πλέον των παραπάνω αποδοχών  για τους ε.ε Αξκούς,

υπάρχουν  και οι εξής αποδοχές:
α. Όσοι Αξκοί είναι απόφοιτοι του Σχολής komkarsu= Komutanlık

ve Karargah Subaylığı =Αξκοί Δκσεως και Επιτελείου), κάτι αντί-
στοιχο της ΣΔΙΕΠ, λαμβάνουν επί πλέον τα παρακάτω ποσά:
Σχης 244,16 ΤΛ (87 ευρώ), Άνχης 219,84 ΤΛ (79 ευρώ) , Τχης
195,33 ΤΛ (70 ευρώ) και Λγός 170,91 ΤΛ (61 ευρώ)

β. Οι απόφοιτοι της Σχολής Πολέμου, λαμβάνουν επί πλέον
τα παρακάτω ποσά: Σχης 390,65 ΤΛ (140 ευρώ), Άνχης 366,24
ΤΛ (131 ευρώ), Τχης 341,82 ΤΛ (122 ευρώ), Λγος 317,40 ΤΛ
(113 ευρώ), Υπλγός 292,99 ΤΛ (105 ευρώ)

γ. Όσοι έχουν πτυχίο ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επί πλέον
το παρακάτω ποσό, το οποίο είναι το ίδιο για όλους τους
βαθμούς και ανάλογα με το επίπεδο, ήτοι: Α επίπεδο  57,75 ΤΛ
(21 ευρώ), Β επίπεδο 38,50 ΤΛ (14 ευρώ), Γ επίπεδο 19,25 ΤΛ
(7 ευρώ)

δ. Όσοι Υπαξκοί έχουν φοιτήσει στο σχολείο AÜKHE (Astsubay

Üst Karargah Hizmetleri Eğitim = Εκπαίδευση Υπαξκών σε κα-
θήκοντα Ανωτάτων Επιτελείων), λαμβάνουν επί πλέον τα πα-

ρακάτω ποσά: Αλχίας Αρχαίος ΙΙ Κλιμακίου 122,08 ΤΛ (44
ευρώ),  Επχίας Αρχαίος 97,66 ΤΛ (35 ευρώ). Το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης των Υπαξκών, οι οποίοι δεν προάγονται σε
Αξκούς, είναι το 56ο έτος της ηλικίας τους και γι’ αυτό σε καμιά
περίπτωση δεν μπορούν να συμπληρώσουν 50 έτη υπηρεσίας,
όπως οι Αξκοί.

ε. Όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως βαθμού, για τη σύζυγο που
δεν εργάζεται και για τα παιδιά, λαμβάνουν οικογενειακό
επίδομα ως εξής: Για τη σύζυγο 164,31 ΤΛ (59 ευρώ), για το
1ο παιδί 19,25 ΤΛ (7 ευρώ) και για το 2ο παιδί επίσης 19,25 ΤΛ
(7 ευρώ), εφόσον αυτά είναι άνω των 6 ετών. Αν είναι από 0-
6 ετών, τότε το επίδομα για κάθε παιδί είναι διπλάσιο, ήτοι
38,5 ΤΛ (14 ευρώ). (Τα ποσά του οικογενειακού επιδόματος
έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες  αποδοχών,
αλλά τα παιδιά ελήφθησαν ότι είναι άνω των 6 ετών).

στ. Όσοι συμμετέχουν σε θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές
κλπ λαμβάνουν ημερησίως ανεξαρτήτως βαθμού 63 ΤΛ (22
ευρώ) (πρόσφατο μέτρο)

Παραδείγματα:
Αξκός ή Υπαξκός ε.ε, αρχαίος στο βαθμό του, έγγαμος, με μη εργαζόμενη γυναίκα, με δυο παιδιά, με γνώση
Αγγλικών, απόφοιτος AÜKHE, ΣΔΙΕΠ ή ΑΣΠ, λαμβάνει τις παρακάτω συνολικές αποδοχές μηνιαίως (σε ευρώ):

Δεν συμπεριλαμβάνονται  επιδόματα ειδικών δυνάμεων και ΝΑ

περιοχών, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τη θέση και το βαθμό και

μπορεί να φθάνουν μέχρι και τις 1000 ΤΛ (357 ευρώ) μηνιαίως.

Συμβασιούχοι Οπλίτες
Οι συμβασιούχοι οπλίτες υπηρετούν για 7 χρόνια και στη συνέχεια οι
περισσότεροι απολύονται με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο
δημόσιο και αποζημιώνονται ως εξής:  Αν για παράδειγμα ένας συμ-
βασιούχος οπλίτης παίρνει 1800 ΤΛ το μήνα, τον πρώτο χρόνο θα
συγκεντρώσει 21600 ΤΛ (12 Χ 1800). Στα 7 χρόνια θα είναι 7 χ 21600
= 151200 ΤΛ. Παίρνει ως αποζημίωση το 50% του παραπάνω ποσού ,
ήτοι 75600 ΤΛ (27000 ευρώ) και αποχωρεί από τις τάξεις του Στρα-
τού.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ: Υγειονομική Περίθαλψη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.758/80/799601/Σ.3865

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΣΧΕΤ.: α. ΣΔ/Ν-Δ-Α 2/2005/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/4ο ΕΓ)
β. Φ.700/4/2738/Σ.433/23 
Σεπ. 2014/ΕΑΑΣ

Σας γνωρίζουμε, σε απάντηση του (β) σχετι-
κού, ότι οι κανονιστικές αποφάσεις για την πα-
ροχή υγειονομικής περίθαλψης από τα Στρκά
Νοσοκομεία - Φαρμακεία στους απόστρατους
Αξκούς και στα μέλη οικογενείας τους έχουν,
κατά θεματική ενότητα, ως πίνακας στο Πα-
ράρτημα «Α».

Σε ότι αφορά στην παροχή υγειονομικής πε-
ρίθαλψης σε μη Στρκά Νοσοκομεία ισχύουν οι
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στον οποίο είναι ασφαλισμέ-
νοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδή-
ποτε περαιτέρω ενημέρωση, στο πλαίσιο της
ισχύουσας νομοθεσίας.

Χειριστής θέματος: Λγός (ΔΥ) Αθανασόπου-
λος Κωνσταντίνος, Επιτελής ΔΥΓ/4ο, τηλ. 210-
7494934.

Υπτγος Σέργιος Γκιζάρης
Διευθυντής

ενημέρωση

Η 21η Νοεμβρίου είναι η ημέρα του Εφέδρου Πολεμι-
στή και της Πολεμικής Αρετής του Έλληνα μαχητή,
στους οποίους οφείλουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύ-
νης, τόσο στους παλαιότερους, όσο και στους μεταγε-
νέστερους, στους αφανείς και επώνυμους που έδωσαν
τη ζωή τους για το μεγαλείο της Πατρίδας. Πολλές φο-
ρές η ανθρωπότητα έμεινε άφωνη και εκστατική, προ-
σκυνούσα το ασύλληπτο μεγαλείο της ελληνικής πολε-
μικής αρετής και της απαράμιλλης ελληνικής ανδρείας.
Ο τύμβος των Θερμοπυλών μαρτυρεί το λαμπρό παρά-
δειγμα της μοναδικής στον κόσμο εθελοθυσίας.

Το ηθικό και το φρόνημα των ΕΔ είναι η κινητήρια δύ-
ναμη και η προϋπόθεση κάθε επιτυχίας. Οφείλει λοιπόν,
η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, να διατηρεί πάντοτε και συ-

νεχώς, το Στράτευμα σε υψηλό επίπεδο μαχητικότητας
και ετοιμότητας, δεικνύουσα αγάπη, σεβασμό και αμέ-
ριστο ενδιαφέρον για τις ΕΔ και ιδιαιτέρως προς τα άξια

και ικανά στελέχη τους, τα οποία, παρά τις δυσκολίες
και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, στέκονται
πάντοτε πιστά και όρθια στις επάλξεις.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι οι ΕΔ μιας χώρας
αντικατοπτρίζουν το ποιόν και τις προσωπικότητες των
μονίμων, ιδίως, στελεχών τους, αυτών που ασκούν την
ηγεσία τους καθόλη την ιεραρχία.

Ας ελπίσουμε, ότι η Πολιτεία θα αντιμετωπίζει πάντο-
τε με την δέουσα στοργή, τους αξιωματικούς των ΕΔ,
ώστε να διατηρούν πάντοτε υψηλό ηθικόν, γενναίο
φρόνημα και σιδηρά πειθαρχία.

Η Παναγία μας, ως Πολιούχος και Προστάτις των ΕΔ,
είθε να τις σκέπει και φρουρεί πάντοτε, επ’ αγαθώ των
ιδίων, αλλά και ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους.

Η εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων
Συνέχεια από τη σελίδα 1

1. Σας αναφέρουμε ότι σε συνέχεια (α) σχετικού την
πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 18.30-19.30 στο αμ-
φιθέατρο του νοσοκομείου, στα πλαίσια του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος του νοσοκομείου «Ρωτήστε τον
ειδικό γιατρό» θα πραγματοποιούνται από ειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό ενημερωτικές διαλέξεις για το κοινό
σε ιατρικά θέματα. 

2. Υποβάλλεται συνημμένα το πρόγραμμα των διαλέ-
ξεων. 

3. Ειδικά για το μήνα Νοέμβριο η διάλεξη θα πραγμα-
τοποιηθεί την 17 Νοε 2014 ώρα 18.30-19.30 στο αμφι-
θέατρο του νοσοκομείου με θέμα «Εμβολιασμός

ενηλίκων. Μύθος και πραγματικότητα» από τον Αρχία-
τρο Ιωσήφ Γαληνό, παθολόγο-λοιμωξιολόγο του 401
ΓΣΝΑ.

4.  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Ταξίαρχος Γεώργιος Σιάπκας
Ακριβές Αντίγραφο   

Διευθυντής

Τ.Σ.Υ.
Σχης (ΥΙ) Κασίμος Δημήτριος  

Δντής  3ου Γρ 

ΕΓΓΡΑΦΟ του 401 ΓΣΝ ΑΘΗΝΩΝ για ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

Ενημερωτικές Διαλέξεις στο 401 ΓΣΝΑ για το κοινό "Ρωτήστε τον Ειδικό"

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικές διαλέξεις για το κοινό
ΣΧΕΤ: Πρακτικό Σύσκεψης επιστημονικού συμβουλίου της 02 Οκτ. 2014

Κατόπιν αιτήματος και στα πλαίσια της προ-
σπάθειας ενημέρωσης των μελών της Ενώσε-
ως για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η
Ένωση απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Υγειονομι-
κού του ΓΕΣ η οποία μας απάντησε όπως παρα-
κάτω:
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Διάβασα σε αθηναϊκή εφημερίδα της 23-10-14 για το
έλλειμμα του Μ.Τ.Σ. Γράφει λοιπόν στο κείμενο με

αφορμή «τα έργα και τις ημέρες» των Συνδικαλιστών
της ΠΑΣΕΓΕΣ για το πάρτη κατάχρησης, οικειοποίησης
και σπατάλης και τα εξής, για το Μ.Τ.Σ. «…Δεν πάνε πίσω
και μερικοί Στρατιωτικοί που ήταν υπεύθυνοι για την δια-
χείριση του Μ.Τ.Σ. Έβαλαν και αυτοί το δάκτυλό τους
στο μέλι, ή μάλλον ολόκληρο τον βραχίονα με τις επω-
μίδες μαζί….».

Εδώ! η αξιότιμη συντάκτης του κειμένου, έχω την
γνώμη, ότι καίτοι με δόση χιούμορ, βιάστηκε να διατυπώσει
την άποψη της, ότι μερικοί Στρατιωτικοί έβαλαν στο μέλι

όχι μόνο το δάκτυλο αλλά τον βραχίονα μέχρι τις επω-
μίδες.

Δεν ξέρω εάν έχετε υπ’ όψιν , την καταγγελία για την
οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Σ., την έκαμαν Στρατιωτικοί,
ώστε το θέμα να πάει στην δικαιοσύνη εδώ και 10
χρόνια με προσωπικά τους έξοδα. Απλά τώρα που κάπως
άρχισε να λειτουργεί το κράτος-Νόμος βγήκε το θέμα
στην επιφάνεια.

- Το Ταμείο αυτό στο παρελθόν διέθεσε πολλά χρήματα
προς άσχετους από το ταμείο, απ’ ότι κυκλοφορούσαν
σαν είδηση, κατόπιν κυβερνητικών Εντολών, τα οποία
έχω την γνώμη δυστυχώς δεν θα συζητηθούν.

- Το Μ.Τ.Σ. διέθετε κάποτε την Ισχυρή ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
την οποία οι Κυβερνήσεις του Παρελθόντος, με διάφορους
ετσιθελικούς νόμους, αρχικά την απαξίωσαν και στην
συνέχεια την πούλησαν ως κρατική Περιουσία.

- Το Μ.Τ.Σ. και η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ κατείχαν μεγάλο
αριθμό μετοχών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπως και πληθώρα
στρατιωτικών με μικροποσότητες, με υποχρέωση τότε

από την υπηρεσία να παραλάβουν. Το 1999 η κάθε
μετοχή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είχε αξία 35.000 δρχ. και
σήμερα η αξία κάθε μετοχής είναι σχεδόν «0». Για
πολλούς λόγους έχω την γνώμη, προς λύπην της συν-
τάκτριας του λιβελλογραφήματος αυτού ότι, οι Πρόεδροι
Στρατιωτικοί ε.α. ζώντες και αποθανόντες του Μ.Τ.Σ.
μπορεί να κατηγορηθούν:

Για αμέλεια, άγνοια, ανικανότητα διαχειρίσεως των
προβλημάτων των Μ.Τ.Σ.

Για μη ικανότητα αντιδράσεως ή και παραιτήσεως
έναντι των, εις βάρος του Μ.Τ.Σ. και των δικαιούχων
του, εντολών και αποφάσεων των κατά καιρούς Κυβερ-
νήσεων.

Για μη δυνατότητα διακρίσεως μεταξύ ευγνωμοσύνης
προς την Κυβέρνηση που τους διόρισε και καθήκοντος-
Αποστολής. Αλλά! Πιστεύω απόλυτα, δεν θα κατηγορη-
θούν στην Δικαστική ετυμηγορία ότι: «…έβαλαν και αυτοί
το δάκτυλό τους στο μέλι, ή μάλλον ολόκληρο τον
βραχίονα με τις επωμίδες μαζί…».

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Τα ελλείμματα του Μ.Τ.Σ.

Ελ Αλαμέιν, Κυρηναϊκή, Τύνις, Αιγαίο,
Δωδεκάνησα, Ρίμινι, Ρουβίκων, Αθή-

να, αποτελούν σταθμούς δόξης, άφθα-
στου μεγαλείου και πολεμικής αρετής
για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Μέσης Ανατολής, που συνέχισαν χωρίς διακοπή το Βορει-
οηπειρωτικό Έπος του 1940-41 μέχρι 9 Μαΐου 1945. Και
λέμε ότι ο Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής ήταν συ-
νέχεια του Στρατού 1940-41 διότι, δέκα μόλις ημέρες από
την ολοκλήρωση κατοχής από τον Άξονα της Ελλάδος, (η
Κρήτη κατελήφθη 31/5/1941) αναδύεται, εντός του Ιουνίου
1941 στην Αίγυπτο μια Μεγάλη Μονάδα του Ελληνικού
Στρατού, η Ι Ελληνική Ταξιαρχία του Συνταγματάρχου Π.
Κατσώτα και δύο μήνες μετά, κάνουν την εμφάνιση στους
αιθέρες πολεμικά φτερά της 335 Μοίρας Διώξεως του
Επισμηναγού Κέλλα.

Οι δύο αυτές μονάδες, στις οποίες θα προστεθούν στα-
διακά, ο Ιερός Λόχος του Χ. Τσιγάντε, η ΙΙΙ Ταξιαχία του Θ.
Τσακαλώτου, θα ξεκινήσουν Οκτώβριο 1942 ένα θρίαμβο
των Ελληνικών Όπλων που θα συνεχιστεί τα επόμενα 3,5
χρόνια, μέχρι Μάιο 1945, με την συμμετοχή δύο ακόμη
Μοιρών ΠΑ, καθώς και 50 πλοίων του Ελληνικού Πολεμικού
Στόλου στον οποίο περιλαμβάνονται τα δύο θρυλικά αντι-
τορπιλικά «Αδρίας» του Ι. Τούμπα και «Βασίλισσα Όλγα»
του Γ. Μπλέσσα και τα δοξασμένα υποβρύχια «Λ. Κατσώνης»
του Β. Λάσκου και «Τρίτων» του Ε. Κοντογιάννη.

Αυτούς τους ήρωες θέλησαν να τιμήσουν το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης, ο Δήμος Ιλίου και ο Σύνδεσμος Ριμινιτών
– Ιερολοχιτών σε μια σεμνή τελετή την 9/11/14 στο
Ίλιον.

Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο Δήμαρχος Ιλίου Ν. Βε-
νετος, ο εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ Αντισυνταγματάρχης Α.
Δεληγιάννης, Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ κεντρικός ομιλητής που
είχε και την επιμέλεια της εκδηλώσεως, οι εκπρόσωποι
ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ ταξίαρχος Δ. Σκορδάς, Πλοίαρχος Ρ. Σαλ-
βετάς, Σμήναρχος Δ. Μακρής, οι παλαίμαχοι Μ.Α. Μ. Μα-
τζάκος, Ι. Σωτηρίου, το ΔΣ της ΠΕΣΜΑΡΙ, Πρόεδρος Γ. Μο-
νογυιός, μέλη Γ .Παπουτσάκη, Μ. Παγώνη, Ε. Παλαιολόγου,
Δ.Σ. Φίλων Ν. Τροχάνης, Ε. Μπουχαρέλη, Μ. Θανασούρα,
Α. Παππού, πρώην πρόεδρος Ε. Αρμπελιάς, ο εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Αττικής
Θ. Σχινάς, ο Συνταγμα-
τάρχης Β. Μαντασσάς Λ.
Καταδρ. Ιερολοχιτών,
καθώς και μέλη οικογε-
νειών πολεμιστών και
άλλων οργανώσεων. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε: επι-
μνημόσυνη δέηση, προσφώνη-
ση προέδρου ΠΕΣΜΑΡ.Ι, εκφώ-
νηση πανηγυρικού, ονομαστικό
προσκλητήριο πεσόντων και κα-
τάθεση στεφάνων.

Στην ομιλία του ο Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ Ανχης Α. Δελη-
γιάννης έκανε σύντμη αναδρομή στα της συγκροτήσεως
των Μονάδων του Ελληνικού Στρατού, στο επιχειρησιακό
μέρος αυτών, διαδοχική υπαγωγή υπό την 8η Βρετανική
Στρατιά του Μοντγκόμερυ και στη Μεραρχία του Γάλλου
Στρατηγού Λεκλέρ, στον αριθμό των απωλειών, στις πε-
ριοχές δράσεως (Β. Αφρική, Αιγαίο, Ιταλία), στην παραση-
μοφορία από τον τότε Αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό,
της Πολεμικής Σημαίας του Ιερού Λόχου με το Χρυσούν
Αριστείο Ανδρείας, δίνοντας ο έγκριτος ομιλητής κ. Δελη-
γιάννης την υπόσχεση ότι «θα κρατήσουμε ψηλά το λάβαρο
που μας κληροδότησαν οι Έλληνες πολεμιστές των Εκ-

στρατευτικών Σωμάτων της Μέσης Ανατολής».
Κλείνοντας το παρόν προσθέτουμε και τα εξής. Η προ-

έλαση των συμμαχικών δυνάμεων περιλαμβανομένων και
Ελληνικών, έχοντας ως αφετηρία την διαπρεπή επίθεση
στο Ελ Αλαμέιν, 23-10/4-11-1942 που άλλαξε τον ρουν
της Ιστορίας, κατόρθωσε (η προέλαση) μέχρι Μάιο 1943
να εκμηδενίσει την Στρατιά Africa Corps του Ρόμμελ και
να συνενωθεί στην Καρχηδόνα με τις εκ Δυσμών ενεργούσες
Αμερικανικές Δυνάμεις του Στρατηγού Πάττον.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί στο ελάχιστο ο
θαλάσσιος χρόνος Αφρική – Ευρώπη που επέτρεψε στην

διαπεραίωση των Αμφιβίων
Δυνάμεων της 10/7/1943
Ελλήνων και Συμμάχων
στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο,
οι οποίες μέσω Ιταλίας,
απείλησαν από Δυτικά να
πλευροκοπήσουν τις Γερ-
μανικές Στρατιές που κα-
τείχαν τα Βαλκάνια (και
Ελλάδος) με αποτέλεσμα
οι Γερμανικές Δυνάμεις να
εξαναγκαστούν να εγκα-

ταλείψουν τον χώρο επτά μήνες πριν λήξει ο πόλεμος και
επί πλέον οι Ελληνικές Δυνάμεις ΜΑ να εμποδίσουν τους
Τούρκους να «θέσουν πόδα» σε ένα από τα νησιά μας.
Αυτό είναι το ασύλληπτο κατόρθωμα των Ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων Μέσης Ανατολής τις οποίες τιμούμε και
ευγνωμονούμε.

Αυτό είναι επίσης και το νόημα της πρωτοβουλίας των
Στρατηγών Ι. Μανέτα, Κ. Κόρκα, Ε. Ζαχαράκη και άλλων
που γέμισαν τα νησιά μας με μνημεία αφιερωμένα στον
Ελληνικό Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής του Χριστόδουλου
Τσιγάντε.

Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ο Δήμος Ιλίου και 

ο Σύνδεσμος Ριμινιτών - Ιερολοχιτών τιμούν τα 

Ελληνικά εκστρατευτικά σώματα Μέσης Ανατολής

ΙΛΙΟΝ9/11/2014

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Κύριε Πρόεδρε,
Όπως είναι γνωστόν, στις 31 Ιουλίου 2014 έγινε η εγκα-

τάσταση των νέων τοπικών συμβουλίων και η ανάληψη
της διοίκησης των παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ..

Στην συνέχεια, μερικά παραρτήματα προέβησαν, στον
γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, σε ανακοινώσεις και ανα-
θέσεις καθηκόντων με παράλληλη μνημόνευση των
σκοπών της ίδρυσης και λειτουργίας της Ένωσης. Στις

σχετικές ανακοινώσεις, προφανώς από αβλεψία ή σύγχυ-
ση, εσφαλμένα χρησιμοποιείται ο όρος “καταστατικό’
αντί της ορθής παραπομπής στο νόμο.

Σημειώνεται, ότι θεμελιώδης διάκριση των νομικών
προσώπων είναι σε ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Τα
μεν ιδιωτικού δικαίου, λειτουργούν με βάση καταστατικό
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τα δε
δημοσίου δικαίου συνιστώνται δια νόμου και η διοίκηση
και λειτουργία αυτών, καθορίζεται στις διατάξεις του νό-
μου σύστασης.

Στην κατηγορία των νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου, ανήκει και η Ε.Α.Α.Σ., η οποία συνεστήθη με το ΝΔ

1171/1972 (ΦΕΚ 82Α’) για την εξυπηρέτηση δημόσιας-
κρατικής υπηρεσίας. Οι λεπτομέρειες της διοίκησης και
λειτουργίας της, ροβλέπονται και καθορίζονται στις δια-
τάξεις του ειδικού αυτού νόμου, που έχουν χαρακτήρα
και ισχύ δημοσίου δικαίου.

Τα παραπάνω επισημαίνονται προς αποφυγή της σύγ-
χυσης με τα διάφορα σωματεία, ενώσεις, συνδέσμους,
συλλόγους και ομοσπονδίες, που έχουν ιδρυθεί και λει-
τουργούν στην κοινωνική μας τάξη των αποστράτων
αξιωματικών, με ομιχλώδεις, ασαφείς και απροσδιόρι-
στες αποστολές και σκοπιμότητες.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Η νομική προσωπικότητα της Ε.Α.Α.Σ.
Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Η προέλαση των συμμαχικών δυ-

νάμεων περιλαμβανομένων και Ελ-

ληνικών, κατόρθωσε να εκμηδενίσει

την Στρατιά Africa Corps του Ρόμμελ

και να συνενωθεί στην Καρχη-

δόνα με τις εκ Δυσμών ενερ-

γούσες Αμερικανικές Δυνάμεις

του Στρατηγού Πάττον.

“

“
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Από τις 23 Οκτ έως την 4 Νοε του
1942, διεξήχθη η 2η μάχη του Ελ

Αλαμέιν. Η 8η βρετανική στρα-
τιά(195.000 άνδρες, 1069 άρματα

μάχης, 2377 πυροβόλα) υπό τον βρετανό αντιστράτηγο
Μπερνάρντ Μοντγκόμερυ, νίκησε τις ιταλογερμανικές
δυνάμεις (100.000 άνδρες, 496 άρματα μάχης, 1350
πυροβόλα), υπό την διοίκηση του γερμανού στρατάρχου
Έρβιν Ρόμμελ. Η περιοχή του Ελ Αλαμέιν αποτελεί μια
«στενωπό» 65 χιλιομέτρων νοτίως της οποίας απλώνεται
μια απέραντη περιοχή αδιάβατη σε ερπύστρια και τροχό,
γνωστή σαν «Καθίζηση της Κατάρας». Το Ελ Αλαμέιν συ-
νιστά την τελευταία αμυντική τοποθεσία πριν από την
Αλεξάνδρεια, η οποία ευρίσκεται 100 χιλιόμετρα ανατολικά.
Ο ικανός και πείσμων Μοντγκόμερυ εκμεταλλεύτηκε
πλήρως, την αριθμητική του υπεροχή σε άνδρες και
μέσα, την καθολική αεροπορική υπεροχή του, όπως
επίσης τις πληροφορίες που του παρείχε το σύστημα
υποκλοπών και αποκωδικοποιήσεως «ULTRA». Η νίκη των
συμμάχων στο Ελ Αλαμέιν είχε τεράστια σημασία στην
τελική έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι βρετανοί
διατήρησαν, τον έλεγχο της διώρυγος του Σουέζ, τα πε-
τρέλαια  της Μ. Ανατολής και την οδό ενισχύσεως της
Σοβιετικής Ενώσεως, μέσω της Περσικού κόλπου και
του Ιράν. Την 8η Νοε 1942 αποβιβάσθηκαν στο Μαρόκο
και την Αλγερία οι πρώτες Αμερικανικές δυνάμεις . Μετά
ένα χρόνο όλη η Βόρεια Αφρική ετίθετο υπό συμμαχικό
έλεγχο.

Η Αλεπού της Ερήμου
Ο Ρόμμελ έφτασε στην Τρίπολη της Λιβύης  τον Μάρτιο

του 1941, επικεφαλής μιας δυνάμεως 3 μεραρχιών(2
τεθωρακισμένες και μια ελαφρά πεζικού). Η αποστολή
του ήταν να ανακόψει την προέλαση των βρετανών, οι
οποίοι είχαν σκορπίσει τις ιταλικές δυνάμεις . Τους επό-
μενους 14 μήνες, μακριά από την ακαμψία της Ανωτάτης
Γερμανικής Διοικήσεως δημιούργησε τον θρύλο της
«Αλεπού της Ερήμου». Τον κέρδισε επάξια, μετά από μια
σειρά εντυπωσιακών νικών, οι οποίες ήσαν αποτέλεσμα
των τακτικών ελιγμών του και όχι της υπεροπλίας του.
Ο Ρόμμελ διοικούσε τις δυνάμεις του δια του προσωπικού
παραδείγματος, ευρισκόμενος πάντα στην πρώτη γραμμή
. Ήταν αριστοτέχνης  του αιφνιδιασμού, χωρίς να διστάζει
να αυτοσχεδιάζει προκειμένου να επιτύχει του σκοπού
του. Η μεγαλύτερη αναγνώριση στην διάρκεια του πο-
λέμου προέρχεται από τον αντίπαλο. Ο Τσώρτσιλ δεν
δίστασε να τον χαρακτηρίσει «μεγάλο στρατηγό», στη
αγγλική βουλή, κατά την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ο

ανώτατος  διοικητής των δυνάμεων Μ. ανατολής , στρα-
τηγός Όκινλεκ, εξέδωσε διαταγή με την οποία απαγόρευε
την χρήση του ονόματος Ρόμμελ , γιατί μείωνε το ηθικό
και καλλιεργούσε την ηττοπάθεια των στρατιωτών του.
Τέτοιες ενέργειες είναι χαρακτηριστικό μόνο των πραγ-
ματικά «μεγάλων» προσωπικοτήτων.       

Έμεινε από Καύσιμα 
Ο Ρόμμελ από την 1η έως την 27η Ιουλ 1942 δεν κα-

τόρθωσε  να διασπάσει τις συμμαχικές δυνάμεις , διοι-
κούμενες από τον βρετανό αντιστράτηγο Ρίτσι. Η περίοδος
αυτή χαρακτηρίζεται σαν η 1η μάχη του Ελ Αλαμέιν. Ο
Τσώρτσιλ  ήρθε στην Αίγυπτο και άλλαξε  τόσο τον
ανώτατο διοικητή Μ. Ανατολής στρατηγό Όκινλεκ με
τον στρατηγό Αλεξάντερ, όσο και τον διοικητή της 8ης

Στρατιάς  αντιστράτηγο Ρίτσι με τον αντιστράτηγο Μοντγ-
κόμερυ. Παράλληλα συναισθανόμενος το μέγεθος της
απειλής, ενίσχυσε σημαντικά την 8η Στρατιά σε άνδρες
και υλικά. Ο Χίτλερ απορροφημένος με την ρωσική εκ-
στρατεία, δεν παρείχε την ανάλογη ενίσχυση στο μέτωπο
της Αφρικής. Σε μια ύστατη προσπάθεια από 1 έως 3
Σεπ, ο Ρόμμελ απέτυχε να κυκλώσει τις βρετανικές δυ-
νάμεις και να κινηθεί προς το Δέλτα του Νείλου. Του
έλειπαν 6000 τόνοι καυσίμων. 

Η Ελληνική Συμμετοχή
Στη μάχη του Ελ Αλαμέιν συμμετείχε και πολέμησε

γενναία η Ι Ελληνική ταξιαρχία, υπό τον Συνταγματάρχη
Κατσώτα Παυσανία. Οι συμμαχικές απώλειες ανήλθαν
σε 13000 νεκρούς, ενώ των δυνάμεων του άξονος σε
25000. Ο πόλεμος στην Βόρειο Αφρική θα πρέπει να δι-
δάσκεται σε όλες τις σχολές επιμορφώσεως των Αξιω-
ματικών. Όσο υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας
μας σε πολεμικές επιχειρήσεις, η μελέτη αυτών των
μαχών , θα βοηθήσει σημαντικά  όσους  κληθούν να δι-
οικήσουν μονάδες και να ηγηθούν ανδρών στο πεδίο
της μάχης. 

Η μάχη του Ελ Αλαμέιν

«Θα προτιμοῦσα νά μοῦ έδίδετο  ἀκόμα μία 
μεραρχία, παρά να εἶχα προαχθεῖ σέ στρατάρχη».

Ἔρβιν Ρόμμελ

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Είναι γνωστόν, ότι τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2012,

ψηφίστηκε ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 22Α’), με τον οποίον,
εκτός των άλλων, καθορίστηκαν, παρά πάσαν έννοια δι-
καίου και δικαιοσύνης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, σε ενέργεια και απο-
στρατεία, διπλές μειώσεις. Αποφασίστηκε νέο ειδικό μι-
σθολόγιο με μειωμένο βασικό μισθό και τους συντελεστές
βαθμών. Πλέον αυτών, οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί,
υπήχθησαν και στις γενικές μειώσεις του νόμου (υποπαρ.
Β3 του άρθρου πρώτου). Καταργήθηκαν τα επιδόματα
δώρων.

Οι αλλεπάλληλες και σωρευτικές μειώσεις των απο-
δοχών και συντάξεων των στρατιωτικών είχαν ως
συνέπεια τη νόμιμη προσφυγή για δικαστική προστασία
των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ). Η Ολομέλεια του Συμβουλίου, με την υπ’ αριθ.
2192/2014 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση ακυ-
ρώσεως και έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές στις
αποδοχές και τις συντάξεις των στρατιωτικών. Με την
απόφαση αυτή, κρίθηκαν αντισυνταγματικές, επομένως
ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, οι διατάξεις των περι-
πτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 του
άρθρου πρώτου του προμνημονευόμενου νόμου. Αφο-
ρούν δε, την αναδρομική μείωση των συντάξεων από
1/8/2012, ημερομηνίας εφαρμογής του νόμου αυτού,
και την επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών που είχαν

εισπραχθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Η μη πλήρης και άμεση, κατά το δυνατόν, συμμόρφωση

της διοίκησης προς την αναφερομένη δικαστική απόφαση,
επικαλούμενη λόγους που δεν στηρίζονται σε συνταγ-
ματικές διατάξεις, αναιρεί τον σκοπό της θέσπισης της
παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, κατά την οποίαν
“η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς
τις δικαστικές αποφάσεις”. Συνεπώς, το Υπουργείο Οικο-
νομικών υποχρεούται σε έκδοση πράξης, με αναδρομική
ισχύ, αποκατάστασης των αποδοχών και συντάξεων των
στρατιωτικών στα επίπεδα που ευρίσκονταν προ της
εφαρμογής του νό-
μου, ήτοι στις
31/7/2012.

Με βάση τα κριτή-
ρια της απόφασης
του ΣτΕ, δεν μπορεί
η διοίκηση να καθορίσει τις
αποδοχές και τις συντάξεις
των στρατιωτικών σε επί-
πεδα αντίστοιχα και κατά
μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί
με την εφαρμογή του νόμου 4093/2012 (Πρακτικό Τρι-
μελούς Συμβουλίου του ΣτΕ).

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, αντί να επαναφέρει τις αποδοχές και
τις συντάξεις στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, αποφάσισε
την επαναφορά και την καταβολή ποσοστού 50% έναντι
της διαφοράς.

Μια τέτοια απόφαση είναι άδικη και καταχρηστική δε-
δομένου ότι:

- Καταστρατηγεί και αναιρεί την συνταγματική επιταγή

της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις δικαστικές
αποφάσεις.

- Καταργεί τις αρχές του Κράτους δικαίου και επιβάλει
στα στελέχη “τιμωρητικό” χαρακτήρα.

- Παραβιάζει τους κανόνες εκτίμησης και εμπιστοσύ-
νης.

- Συνεχίζει να μειώνει τις συντάξεις σε επίπεδα “ένδειας”
ανατρέποντας πλήρως το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς
διαβίωσης των στελεχών των Ε.Δ.

- Επιβαρύνει αντιδεοντολογικά και αντίθετα προς κάθε
έννοια δικαιοσύνης τα όρια υποχρεώσεων των στρατιω-

τικών για την εκπλήρωση του
χρέους της κοινωνικής και εθνι-
κής αλληλεγγύης.

Οι αξιωματικοί αισθάνον-
ται προσβολή από την ισο-
πέδωση, την στοχοποίηση,
την απαξίωση και την συγ-
κεκαλυμμένη συκοφάντη-
ση. Ας σταματήσουν οι συ-
νεχείς επιθέσεις των δη-

μοσιογράφων κατά των Ενόπλων Δυνάμεων, με επιλεκτική
κριτική των δικαστικών αποφάσεων.

Η επίσημη Πολιτεία δε, να σταματήσει να υποβαθμίζει
την υψηλή εθνική αποστολή τους, που συνίσταται στην
διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, στην προάσπιση
της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, την προστασία
των Ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων
και απειλών και στην εν γένει υποστήριξη των εθνικών
συμφερόντων.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Στρατιωτικοί και δικαστικές αποφάσεις
Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Οι αξιωματικοί αισθάνονται

προσβολή από την ισοπέδωση,

την στοχοποίηση, την

απαξίωση και την συγ-

κεκαλυμμένη συκοφάντηση. “

“



EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201410βήμα

«Από αυτή την εσχατιά της πατρίδας
στέλνουμε το μήνυμα ότι η οικονομική
κρίση δεν θα εμποδίσει την αποφασι-
στικότητά μας να υπερασπίσουμε τα
πάτρια εδάφη και να σταθούμε όρθιοι
στις επάλξεις του έθνους μας». Αυτά είπε μεταξύ των
άλλων ο κεντρικός ομιλητής της ημέρας, στον καθεδρικό Ι.
Ναό των Αγίων Αποστόλων στο Μολυβδοσκέπαστο.

Δεν γνωρίζω εάν σε άλλους Δήμους της χώρας, η ημέρα
των Ενόπλων Δυνάμεων να εορτάζεται σε ένα χωριό όπως
στην προκειμένη περίπτωση που εορτάστηκε στο Μολυ-
βδοσκέπαστο, αντί της έδρας του Δήμου Κόνιτσα και με
την έννοια αυτή θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στον Δήμαρχο
Στρατηγό Α. Παπασπύρου, στον Δημ. Σύμβουλο Ταγματάρχη
Α. Λάκκα κεντρικό ομιλητή, που είχε και την επιμέλεια της
εκδήλωσης, καθώς και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για την εν λόγω απόφαση.

Στην εκδήλωση παρέστησαν:
Ο δήμαρχος Κονίτσης Αντιστράτηγος Α.  Παπασπύρου

μετά του προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδημάρχου
και συμβούλων Γ. Ρόμπολου, Γ. Καλλιντέρη, Α. Λάκκα, Κ.
Παγανιά, Ν. Εξάρχου, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Κόντισας Β. Αθανα-
σόπουλος, εκπρόσωπος εφ. Αξ/κών Ιωαννίνων, ο Υποστρά-
τηγος Ιωάννης Δάφνης, ο Διοικητής 583 ΤΠ Αντισυνταγμα-

τάρχης Δ. Κατσάνος μετά του Υποδιοικητού Ταγματάρχου
Μ. Ζυγούρη και αντιπροσωπειών Αξιωματικών και Οπλιτών
της Μονάδος, ο Διοικητής του ΤΕ Αντισυνταγματάρχης Ν.
Ελευθέριος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος, Αστυ-
νόμος Α. Καραμάνης, ο Πρόεδρος του χωριού Α. Νάκος
μετά του δασκάλου Α. Ριστάνη και του προέδρου του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Μ. Μάνη, μέλη οικογενείας του πεσόντος
στη μάχη Λοχία Βασιλιά, ο
Υπολοχαγός Γ. Δημόπουλος
του Επιτελείου VIII MΠ, κα-
θώς και πλήθος χωριανών
μετ’ εκπροσώπων των δι-
πλανών χωριών.

Το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε: πανηγυρική θεία λει-
τουργία πρωτοστατούντων
του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμαν-
δρίτη κ. Εωήλ και του Αιδεσιμοτάτου
Αποστόλου, δοξολογία, εκφώνηση του πανηγυρικού από
τον δημοτικό σύμβουλο ταγματάρχη Α. Λάκκα, επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Ο Αρχιμανδρίτης κ. Ιωήλ ερμηνεύοντας την περικοπή του
Ι. Ευαγγελίου για την συμπεριφορά των δύο αδελφών
Μάρθας και Μαρίας είπε ότι οι επιλογές και η βούληση των
ανθρώπων είναι θέμα των ιδίων, αλλά πρέπει να κινούνται
σύμφωνα με τη θέληση του Θεού και, μνημονεύοντας ιδι-
αιτέρως τις Ένοπλες Δυνάμεις, έκανε μνεία στο ρητό «εάν
θέλεις νάχεις ειρήνη πρέπει να ετοιμάζεσαι για πόλεμο».

Κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού ο κ. Λάκκας έκανε

σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της Οργανώσεως τακτικού
ελληνικού στρατού από το 1821 και μετά με πρώτη μονάδα
αυτή του Δημητρίου Υψηλάντη, στη λειτουργία της ΣΣΕ
από τον Καποδίστρια, στη συστηματική συγκρότηση μονάδων
από το 1877 στην εξέλιξη των εξοπλισμών, στην περίλαμπρη
νικηφόρα πορεία των Βαλκανικών πολέμων 1912-13, στην
προς πόλεμο προπαρασκευή από 1923, αναφέρθηκε στην
παράλληλη λειτουργία Ναυτικού και Αεροπορίας, στη δράση

των τριών κλάδων στον Β’
ΠΠ και 10ετία 1940 μέχρι
τις ημέρες μας που οι Ένο-
πλες Δυνάμεις αποτελούν

το καύχημα του
Έθνους.

Ο έγκριτος ομιλητής
έκανε μνεία της μάχης
Μολυβδοσκεπάστου
21/11/1940 που διε-
ξήχθη μεταξύ της προ-

ελαύνουσας ΙΙ Ελληνικής Μεραρχίας του Στρατηγού Λάβδα
και των αμυνομένων στα αντερείσματα της παρυφής του
χωριού Ιταλών, στον αριστοτεχνικό ελιγμό της Μεραρχίας
μας (υπερκέραση) από Δυτικά και στην απειλή εγκλωβισμού
των Ιταλών, με αποτέλεσμα την άτακτη υποχώρηση αυτών,
αλλά και στα θύματα από ελληνικής πλευράς τεσσάρων
οπλιτών «που τιμούμε σήμερα».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πιστοποιεί για ακόμη μία φορά
ότι οι ακριτικοί πληθυσμοί συνεχίζουν «να φυλάττουν Θερ-
μοπύλες».

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στο Μολυβδοσκέπαστο 

και η ομώνυμη μάχη της 21/11/1940
Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Κύριε Πρόεδρε,
Είναι γνωστόν, ότι μεταξύ των διαφόρων κρατήσεων, που

έχουν καθοριστεί να γίνονται από τις συντάξιμες αποδοχές
των συνταξιούχων στρατιωτικών, είναι και η κράτηση 5%
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

Η κράτηση αυτή, την τελευταία τριετία, αυξήθηκε τρεις
φορές, ήτοι τις δύο ως ποσοστιαία αύξηση 1,50% του συν-
τελεστή και την τρίτη ως μεταβολή του ποσού της σύνταξης
επί του οποίου υπολογίζεται. Συγκεκριμένα, μέχρι το μήνα
Σεπτέμβριο 2013, εγίνετο επί του ποσού της καταβαλλομέ-
νης ή μικτής μηνιαίας σύνταξης. Από το μήνα Οκτώβριο
2013, γίνεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό αυτής, δηλα-
δή χωρίς να αφαιρούνται οι διαδοχικές και αλλεπάλληλες
μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 κα 4093/2012.

Αυτές είναι μόνιμες και δεν αποτελούν κρατήσεις υπέρ ορι-
σμένου φορέα, όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιού-
χων (Ε.Α.Σ.), αλλά ρητά και αποκλειστικά μειώσεις της σύν-
ταξης.

Ο τρόπος αυτός της κράτησης, όπως περιγράφεται στο
από 6 Αυγούστου 2013 πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη
“δηλαδή με βάση το μικτό ποσό, το οποίο διαμορφώνεται,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θεσμοθετημένες μειώσεις,
είναι εσφαλμένος, ως νομικά αβάσιμος, και θα πρέπει να
επανεξεταστεί”.

Σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας,
“οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις, στα
δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους” (παρ. 5 άρ-
θρου 4). Οι οικονομικές δυνάμεις τους, ήτοι η φοροδοτική
τους ικανότητα, προσδιορίζονται με την πρόσθεση των θε-
τικών αυξήσεων στις συνταξιοδοτικές αποδοχές και την
αφαίρεση των αρνητικών. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται
κατάφωρα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται ότι ο τρόπος υπολογι-

σμού της κράτησης του 4% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
είναι άδικος, καταχρηστικός, παράνομος και αντισυνταγμα-
τικός, δεδομένου ότι θεωρεί τις θερμοθετημένες και περι-
λαμβανόμενες στους μνημονευόμενους νόμους, μειώσεις
των συντάξεων, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα, ως κρατή-
σεις παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4)
και το δικαίωμα της περιουσίας (άρθρο 17), στην οποία συγ-
καταλέγονται οι αποδοχές και οι συντάξεις του δημοσίου.

Πρόδηλα, είναι απαραίτητο όπως τροποποιηθεί ο τρόπος
υπολογισμού της κράτησης 4%, υπέρ υγειονομικής περί-
θαλψης, επί των συντάξεων. Πρέπει να υπολογίζεται επί του
μικτού ποσού της σύνταξης, στο οποίο περιλαμβάνονται η
βασική σύνταξη, οι πρόσθετες αποδοχές, οι αυξήσεις και οι
κάθε είδους κρατήσεις, και προκύπτει τελικά, μετά την αφαί-
ρεση των μειώσεων των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και
4093/2012, όπως ίσχυε μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του
έτους 2013.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Κράτηση υγειονομικής περίθαλψης
Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Επί τέσσαρες 10ετίες βιώνουμε ένα βραδύ αλλά συνεχή
αποπροσανατολισμό της φοιτητικής μας νεολαίας,

πίσω από είτε κατευθυνόμενες πολιτικές μεθοδεύσεις,
είτε από πολιτική παραλυσία αυτών που διαχειρίζονται
την εξουσία.

Ίσως να θεωρηθεί πρόκληση ο ισχυρισμός ότι η νεολαία
μας σήμερα απέχει από τα παραδεκτά μέτρα πατριωτισμού,
όπως λ.χ. η αντίστοιχη της εποχής του 1940. Όμως ο
πατριωτισμός δεν επιβεβαιώνεται με μία απλή προφορική
δήλωση διότι στην βαθιά αληθινή ουσία του αποτελεί
στάση ζωής.

Το πατριωτικό συναίσθημα στην πορεία της μακραίωνης
ιστορίας μας, καλλιεργείται τόσο από το σύστημα παιδείας
όσο και από τον πνευματικό κόσμο και τα ΜΜΕ. Όμως το
σύστημα παιδείας απαιτεί δάσκαλους με αίσθηση υψηλού
χρέους, των οποίων να προστατεύεται η αξιοπρέπεια
διότι είναι ανάγκη να διατηρείται υψηλά το επίπεδο ακτι-
νοβολίας. Αυτοί αποτελούν το λαμπρό παράδειγμα που
όμως καταστρέφεται συστηματικά από οχλοκρατικές εκ-
δηλώσεις εις επίκληση μιας παραφθαρμένης δημοκρατίας.

Σε ότι αφορά τα ΜΜΕ η λειτουργία τους υπολείπεται του
αδιαπραγμάτευτου υψηλού χρέους σφυρηλάτησης του
συναισθήματος αυτού, διότι οι επιλογές τους διακρίνονται
από οικονομικό και πολιτικό ωφελιμισμό.

Σε όση έκταση ισχύουν τα παραπάνω, είναι ανάγκη να
εξετασθούν οι επιπτώσεις, αν μάλιστα τις τοποθετήσουμε
στο ευρύτερο περιβάλλον μίας, πολλών ακόμη ερωτη-
ματικών, Ευρώπης. Τόσο η ένταξη στο περιβάλλον αυτό
όσο και στην συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν απέδειξαν ότι απο-
τελούν προϋπόθεσης ασφάλειας της ακεραιότητας και
αξιοπρέπειας της Ελλάδας έναντι τόσο του κυρίου ου-
σιαστικά εχθρού, της  Τουρκίας, όσο και άλλων γειτόνων
«δοθείσης ευκαιρίας». Αυτές τις καταστάσεις τις ζήσαμε
και τις ζούμε χωρίς να έχει αλλάξει τίποτε, δεδομένου
ότι η σταθερή επιδίωξη της Τουρκικής πολιτικής είναι να
δείχνει την Τουρκία ως Ευρωπαϊκοί παρά ως Ασιατική
χώρα. Συνεπώς επιδιώκει να επεκταθεί δυτικά.

Πρέπει να αποδεχθούμε πλέον πως πέρα από τα δι-
πλωματικά τερτίπια, ο κίνδυνος που περιγράφεται είναι
σταθερός και διαρκής. Απομένει λοιπόν σαν πρακτική εγ-
γύηση η υψηλή στάθμη ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε ότι αφορά του υψηλότατο
επίπεδο αξίας των μόνιμων στελεχών που επωμίζονται
με συνείδηση την ιστορική κληρονομιά. Το ερώτημα αι-
ωρείται σε ότι αφορά επάρκεια στο επίπεδο εκπαίδευσης

και ετοιμότητας σαν Εφεδρείας των οπλιτών με την ου-
σιαστικά 8μηνη θητεία. Εδώ καλούνται να λογοδοτήσουν
όχι κάποιοι αργυρώνητοι Υπουργοί Εθ. Αμύνης αλλά
Στρατηγοί που αποδέχτηκαν και προσυπέγραψαν τέτοιες
αποφάσεις. Αν επικαλεσθούν είτε τακτοποίηση διεθνών
διαφορών ή οικονομικές ανάγκες, τότε θα πρέπει να δι-
καιολογήσουν τις θηριώδεις αγορές πολεμικού υλικού
που συνέβαλλαν σημαντικά στο σημερινό οικονομικό
χάλι των Ελλήνων.

Συμπερασματικά θα πρέπει με γενική πνευματική εκ-
στρατεία, να εμπνεύσουμε δίδοντας και πάλι πνοή στην
νεολαία μας, για το ύψιστο χρέος της στην Πατρίδα, μο-
ναδική εγγύηση ύπαρξης της κοινωνίας και των οικογενειών
μας.

Προτείνω στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Σ. να
συγκροτήσει επιτροπή Μελέτης προκειμένου να εισηγηθεί
και δημοσιευθεί η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια θητείας
των στρατιωτών προκειμένου να υφίσταται επαρκής πα-
ρατακτή δύναμη αποτροπής, εκπαιδευμένη εφεδρεία
αλλά και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για να αντισταθμίζει
την λειψανδρία της κοινωνίας μας. Στην επιτροπή αυτή
να μή συμπεριληφθούν Στρατηγοί στην διάρκεια θητείας
των οποίων προσυπογράφηκαν αποφάσεις μείωσης θη-
τείας παραγνωρίζοντας το χρέος τους προς τον Λαό και
την πίστη του στις Ε.Δ. της Πατρίδας.

Γράφει ο 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Η πνοή της νεότητας

Η εκδήλωση πιστοποιεί για

ακόμη μία φορά ότι οι ακρι-

τικοί πληθυσμοί συ-

νεχίζουν «να φυλάτ-

τουν Θερμοπύλες».“

“
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θέματα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
α. Η τελευταία φάση του Α’ Π.Π. (1914-18).
Πρώτη συνθηκολόγησε στο «Μακεδονικό Μέτωπο» η

Βουλγαρία, στις 29 Σεπ. 1918. Η Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, που υφίστατο πλήγματα σοβαρά από τους Βρετα-
νούς, εζήτησε στις 18 Οκτ. 1918 συνθηκολόγηση, με
αποτέλεσμα να υπογράψει στις 21 Οκτωβρίου 1918, την
ανακωχή του Μούδρου.

Ακολούθησε η Αυστροουγγαρία που υπέγραψε συνθη-
κολόγηση στις 3 Νοεμ. 1918 και τέλος, η Γερμανία που
υπέγραψε συνθηκολόγηση - ύστερα από πολλές εσωτε-
ρικές διεργασίες και αμφιταλαντεύσεις - τη συνθήκη ανα-
κωχής - με επαχθείς όρους - στις 11 Νοεμ. του 1918.

β. Με την υπογραφή των συνθηκών ανακωχής από
τους Συμμάχους της «ΑΝΤΑΝΤ» και των «Κεντρικών Αυτο-
κρατοριών» ολοκληρώθηκε ο Α’ Π.Π. (1914-18).

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
α. Τον Ιανουάριο του 1919 δύο Ελληνικές Μεραρχίες (Η

ΙΙ Μ.Π. και η ΧΙΙΙ Μ.Π.), είχαν σταθμεύσει στην Κων/πολη,
προερχόμενες από την Κριμαία, που είχαν σταλεί στην
εκστρατεία της Ουκρανίας, για παραμονή στην Πόλη για
λίγο χρονικό διάστημα.

β. Ο Κεράτιος κόλπος είναι ο μεγαλύτερος και σπουδαι-
ότερος κόλπους που σχηματίζει ο Βόσπορος στην ευρω-
παϊκή του ακτή. Ο Κεράτιος είναι άριστο λιμάνι και έχουν
γίνει πολλά τεχνικά έργα για την εξυπηρέτηση πλοίων
που αράζουν σ’ αυτόν.

Εκείνη τη χρονική περίοδο ευρίσκετο ελλιμενισμένη
μια Μοίρα του Ελληνικού στόλου, αποτελουμένη από το

θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» (Ναυαρχίδα) και τρία αντιτορπιλλι-
κά, τα «ΛΗΜΝΟΣ», «ΑΕΤΟΣ» και «ΙΕΡΑΞ».

3. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
α. Μια ημέρα, ο Ιερέας Φώτιος Νουφράκης (γνωστός

ως “παπα-Φώτης”), καταγόμενος από τις Αλώνες Ρεθύ-
μνου της Κρήτης, υπηρετούσε στο θωρηκτό «Γ. Αβέ-
ρωφ», εκμυστηρεύτηκε στους συντρόφους του το «όνει-
ρό του» ήταν να ακουστεί και πάλιν ο λόγος του Θεού
στην Αγία Σοφία! Την εποχή εκείνη, η εκκλησία λειτουρ-
γούσε ως ΤΖΑΜΙ.

Τέσσερα στελέχη (Αξιωματικοί) του πληρώματος του
«Γ. ΑΒΕΡΩΦ», ο Φραντζής, ο Μαυρομμάτης, ο Σταματίου
και ο Νικολάου, επισήμαναν στον Ιερέα πως μια χριστια-
νική λειτουργία θα προκαλούσε τους Τούρκους.

Μπρος στην επιμονή του «Παπά Φώτη», οι τέσσερις
Αξιωματικοί άλλαξαν γνώμη. Με τη βοήθεια ενός Ρωμιού
βαρκάρη, κατέβηκαν από το πλοίο και βρέθηκαν μέσα
στην εκκλησία. Στο χώρο που βρισκόταν η Αγία Τράπεζα,
ο «παπα-Φώτης» τοποθέτησε ένα μικρό τραπεζάκι. Βάζει
το πετραχήλι του και αρχίζει τη λειτουργία με ψάλτη τον
Μαυρομμάτη. Χρέη νεωκόρου εκτελεί ο Νικολάου.

Η εκκλησία, σιγά-σιγά, γεμίζει από μουσουλμάνους -
ήταν ημέρα Παρασκευή και είχαν έλθει για τη δική τους
προσευχή.

Όπως εκμυστηρεύτηκαν στη συνέχεια, ορισμένοι από
τους συμμετέχοντες στη χριστιανική λειτουργία, «Οι

Τούρκοι μας έβλεπαν χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδρά-
σουν, αφού αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι περισσότερο
από απίστευτο γι’ αυτούς».

Οι τέσσερις (Έλληνες) Αξιωματικοί, κοινώνησαν και έγι-
νε η απόλυση. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους
Τούρκους, κινούνται απειλητικά προς τους Έλληνες αλ-
λά τους σταμάτησε ένας Τούρκος Αξιωματικός, που ζη-
τάει από τους μουσουλμάνους να μη πειράξουν τους Έλ-
ληνες, διότι είναι μεγάλη η αμαρτία αν χυθεί αίμα σ έντο-
νες διαμαρτυρίες των Συμμάχων, προς τον Ελευθέριο
Βενιζέλο - διέμεναν όλες οι αντιπροσωπείες στο ίδιο Ξε-
νοδοχείο της Κων/πολης, ιδιοκτησίας του γνωστού, αει-
μνήστου Επιχειρηματία Μποσοσάκη Αθανασιάδη. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος, δημοσίως, αποδοκίμασε την πρά-
ξη των Ελλήνων και επέπληξε τους τέσσερις Έλληνες
για την ενέργειά τους και κάλεσε τον «παπα-Φώτη» να
προσέλθει την επομένη στο γραφείο του (Ελ. Βενιζέ-
λου).

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
α. Ο Ιερέας Φώτιος Νουφράκης, γνωστός ως «παπα-

Φώτης», την επομένη προσήλθε στο Γραφείο του Ελ. Βε-
νιζέλου, αποφασισμένος να “συγκρουσθεί” με τον Πρω-
θυπουργό της χώρας του και συμπολίτη του (κρητικοί
αμφότεροι).

β. Ο Ελ. Βενιζέλος, όταν εισήλθε στο γραφείο του ο
«παπα-Φώτης» σηκώθηκε, πήγε τον αγκάλιασε και συγκι-
νημένος του είπε: “«παπα-Φώτη», ήθελα να είχα ακόμη
άλλους 5 «παπα-Φώτηδες» και μην ακούς τι λέω δημό-
σια, έτσι πρέπει να κάνω”.

Το γεγονός με την πάροδο του χρόνου ξεχάστηκε και
κανένας Έλληνας δεν τιμωρήθηκε από κανέναν.

γ. Τα συμπεράσματα των αναγνωστών.

Η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία, 

τον Ιανουάριο του 1919

«Χωρίς την Ιερή φλόγα του ενθουσιασμού, 

τίποτε το σπουδαίο και ευγενικό 

δεν μπορεί να γίνει στη ζωή!»

Βόλφγκαν Γκαίτε
(Ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας και μια από

τις φωτεινές διάνοιες όλου του κόσμου)

Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Κυρίαρχο θέμα των ημερών, σε παγκόσμια κλίμακα,
έχει γίνει η Ελλάδα, αφ’ ενός από τα περίλαμπρα ευ-

ρήματα των ανασκαφών στην Αμφίπολη, αφ’ ετέρου
από την επιτυχημένη επικοινωνιακή προσπάθεια για την
επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Όλοι ομιλούν για τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό και
τις προεκτάσεις των έργων τέχνης της κλασικής, κυ-
ρίως, περιόδου και την επίδραση αυτών στην έκφραση
της Δημοκρατίας και στα ανθρωπιστικά ιδεώδη των Ελ-
λήνων, τα οποία αμφότερα επηρέασαν και επηρεάζουν
την παγκόσμια κοινότητα του πολιτισμένου κόσμου.

Όσα σήμερα ανακαλύπτονται, συνθέτουν το μωσαϊκό
του ιστορικού παρελθόντος των Ελλήνων. Ένα παρελ-
θόν που δεν έχει να κάνει με το Ακαθάριστο Εθνικό Προ-
ϊόν (ΑΕΠ), ούτε με το κόστος παραγωγής στην συμβολή
των Αρχαίων μνημείων και έργων τέχνης στην οικονομι-
κή ανάπτυξη. Έχει να κάνει με ευγενή οράματα που εκ-
πέμπουν τα έργα τέχνης, που αν χαθούν, θα στερέψουν
οι πηγές που τα παράγουν και οι λαοί θα βυθιστούν στο
σκότος της βαρβαρότητας.

Τα πολιτιστικά καλλιτεχνικά μνημεία έχουν γίνει, κατά
καιρούς, στόχος τυμβωρύχων και βανδάλων. Οι κατα-

στροφές και οι διαρπαγές που έχουν γίνει σ’ αυτά είναι
ανεπανόρθωτες. Ο Αλάρυχος με τους βησιγότθους, οι
Ρωμαίοι οι Βυζαντινοί, οι χριστιανοί, οι οθωμανοί αρπά-
ζουν, λεηλατούν, καταστρέφουν αλλά και πιο σύγχρο-
νοι, κατ’ ευφημισμό πολιτισμένοι όπως ο Έλγιν, ο Αβ-
βάς, Fourmont και άλλοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα.

Σήμερα, είμαστε μάρτυρες των αποκαλύψεων ενός
εξαίρετου ταφικού μνημείου στην Αμφίπολη. Τα ευρή-
ματα είναι εντυπωσιακά αλλά οι τυμβωρύχοι ή οι βάν-
δαλοι, έχουν κάνει κι εδώ τη δουλειά τους. Παρ’ όλα αυ-
τά η τύχη είναι με το μέρος μας διότι για κάποιο λόγο,
δεν αποτελείωσαν το έργο τους και κατ’ εκτίμηση, χω-
ρίς να είμαι ειδικός, συμπεραίνω ότι οι απόγονοι ενός νε-
κρού, περισυνέλεξαν τα κομμάτια της καταστροφής, τα
εναπόθεσαν εντός του ταφικού μνημείου και στη συνέ-
χεια, για να τα προστατέψουν από μελλοντικές άλλες
καταστροφές, γέμισαν τα ταφικά διαμερίσματα με άμ-
μο, η οποία, σαφώς, είναι φερτή και τοποθετημένη από
ανθρώπινο χέρι, γεγονός που επεφύλαξε σε μας την
ευχάριστη από θεού, τύχη να τα γνωρίσουμε.

Όπως ήδη αναφέρω, οι καταστροφές είναι έργο τυμ-
βωρύχων ή βανδάλων ή ακόμη και των δύο σε διαφορε-
τικό χρόνο.

Οι τυμβωρύχοι είναι το δεύτερο απ’ τα αρχαιότερα
επαγγέλματα στην αρχαία Ελλάδα. Δρούσαν ομαδικά
ως συμμορίες και ήταν αδίστακτοι, αρκεί να πετύχουν το
στόχο τους που ήταν, κυρίως, η σύληση τάφων για την
διαρπαγή κτερισμάτων με σκοπό τον πρόσκαιρο και πα-
ράνομο πλουτισμό.

Οι Βάνδαλοι, πήραν τον χαρακτηρισμό και την ονομα-
σία, επειδή στις βάρβαρες αυτές πράξεις, διακρίθηκαν οι
ομώνυμοι βάνδαλοι, ένας βόρειος λαός που στις αρχές
του Ε’ αιώνα μ.Χ., εξορμώντας από τις ακτές της Βαλτι-
κής, εδήωσαν ανηλεώς ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη
μέχρι την Πελοπόννησο, διαπράττοντας ωμότητες και
αφανίζοντας παντού, μνημεία και καλλιτεχνήματα.

Αμφότεροι, είναι άκρως επικίνδυνοι και επί του προ-
κειμένου, έδρασαν κατά καιρούς στην Αμφίπολή. Είναι
ανάλγητοι, ματαιόδοξοι, φιλάργυροι, επιδειξίες, είναι
αυτό που θα λέγαμε το χειρότερο ζώο που έβγαλε η
φύση κι αυτό έχει ανθρώπινη μορφή, π.Χ. Έλγιν αλλά
και άλλοι κλέφτες και τυχοδιώκτες που περιηγούντο
της Ελλάδας, τον 17ο και 18ο αιώνα, με τις ευλογίες
των ισχυρών κυβερνήσεών των και της οθωμανικής πύ-
λης, κατέστρεψαν και άρπαξαν τα μνημεία της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς.

Χαρακτηριστικό και στοιχειώδες παράδειγμα της
αναλγησίας των και βαρβαρότητάς των, είναι η επιστο-
λή που έστειλε από την Σπάρτη ο Γάλλος Αββάς Four-
mont στον προστάτη του Λουδοβίκο τον ΙΕ’ (1729): “Τα
ισοπέδωσα, τα ξεθεμελίωσα όλα, από την μεγάλη αυτή
πολιτεία, δεν απέμεινε λίθος επί λίθου. Εδώ και ένα μή-
να, συνεργεία από 30, 40 και 60 εργάτες, γκρεμίζουν,
καταστρέφουν, εξολοθρεύουν την αρχαία Σπάρτη...
έψαξα να ανακαλύψω τις αρχαίες πόλεις αυτής της χώ-
ρας και καταστρέφω μερικές. Την Ερμιόνη, την Τίρυνθα,
την Τροιζηνία, τη Φενεό... εδώ και έξι εβδομάδες είμαι
απασχολημένος με τον ολοκληρωτικό όλεθρο της
Σπάρτης... Η Σπάρτη είναι η πέμπτη πόλη της Πελοπον-
νήσου που ξεθεμελιώθηκε... Τώρα καταστρέφω τον
Ναό του Απόλλωνος στις Αμύκλες... Δεν μετανοιώνω,
θα εξαφανίσω και άλλους ναούς αν με αφήσουν... Στην
Τροιζηνία ισοπέδωσα και τα τελευταία λείψανα των αρ-
χαίων Ναών”.

Προσωπικά, ομολογώ ότι αδυνατώ να βρω λόγια να
σχολιάσω τα γραφόμενα στην παραπάνω επιστολή.

Βιβλιογραφία:
- Επικαιρότητα
- Λεηλασία και καταστροφή των Ελληνικών αρχαιοτή-
των του Κυριάκου Σημόπουλου.
- Ιστορία Ελληνικού Έθνους.

Πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων
Γράφει ο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΤΣΕΡΠΕΣ

Συνταγματάρχης ε.α.

Το «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ...»
Οι Ελληνίδες σήμερα υπάρχουν σε συνεχώς αυξα-

νόμενο ποσοστό στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Μήπως πρέπει να στρατεύονται σε κάποια ηλικία

όσες δεν έχουν παιδιά;
Εμμ. Γ. Μουλακάκης

Συνταξιούχος Στρατιωτικός
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΞΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ

ΑΡΤΑ

Συνάντηση για ενημέρωση και καφέ

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που
πραγματοποιήθηκαν, από 20 Οκτ. μέχρι
και 19 Νοε. 2014 ,τις οποίες διοργάνωσε
ή συμμετείχε το Παράρτημα, ήταν οι πα-
ρακάτω:

•20 Οκτ. Εθιμοτυπικές Επισκέψεις του
ΤΣ

Ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις στις Το-
πικές Αρχές

•24 και 25 Οκτ.. Διεξαγωγή Ημερίδας
ΕΛΙΣΜΕ-ΕΑΑΣ: ‘’Παρελθόν, Παρόν και Μέλ-
λον της Ελληνικής Θράκης’’, σε Ξάνθη
και Κομοτηνή.

•26 Οκτ. Πανηγυρικός Εορτασμός στον
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Πομακοχώρι ΣΑ-
ΤΡΕΣ.

Τελέστηκε την Κυριακή 26 Οκτ.’14,η
Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, στο
εορτάζον ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Γε-
ωργίου και Αγ. Δημητρίου στις Σάτρες
Ξάνθης.

Το εκκλησίασμα, ήταν το ΔΣ και Μέλη
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πο-
λιτικών Συνταξιούχων Υπαλλήλων του
Δημοσίου από την Αθήνα, με επικεφαλής
τους αειθαλείς Πρόεδρο κ. Παναγιώτη
Βαβουγυιό και Αντιπρόεδρο κ. Σπύρο Αν-
τωνόπουλο, καθώς και Προέδρους &
Μέλη από τους ομώνυμους Συλλόγους
ΞΑΝΘΗΣ που είναι και ο ‘’ανάδοχος’’ του
παρεκκλησίου, ΚΑΒΑΛΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ-ΡΟΔΟ-
ΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ που προσήλθαν, με 5 λεω-
φορεία και αρκετά ΙΧΕ οχήματα, και έτσι
παραβρέθηκαν, παρά το βροχερό της
ημέρας, περισσότερα από 300 άτομα. 

Στον εκκλησιασμό παραβρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχό-
πουλος, ο εκπρόσωπος του Στρατηγού
Διοικητή Δ’Σ. Στρατού και αντιπροσωπείες
Μονάδων, ο εκπρόσωπος της ΑΔ Ξάνθης,
οι Πρόεδροι και Μέλη των Ενώσεων Απο-

στράτων Αξιωματικών του Στρατού και
Αστυνομικών Ν. Ξάνθης .

•28 Οκτ.: Εθνική Επέτειος του ‘’ΟΧΙ’’.
Εορτάστηκε με κάθε επισημότητα, η

Εθνική Επέτειος. Παρευρέθηκαν αρκετά
μέλη του Παραρτήματος. 

•8 Νοε.: Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου, στο ΕΦ ‘’Υποστρατήγου Δημη-
τρίου Παπαποστόλου’’, στο Πομακοχώρι
ΓΛΑΥΚΗ.

Τελέστηκε ο προγραμματισμένος εκ-
κλησιασμός, με τη συμμετοχή μελών μας,
κατόπιν συνεργασίας του Στρατοπέδου
με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περι-
θεωρίου, που εκτελείται το 2ο Σάββατο
κάθε μήνα, για τους άνδρες του Στρ. Φυ-
λακίου στον ι. ν. Αγίου Γεωργίου, που
αποτελεί ένα κόσμημα και κατέχει την τι-
μητική θέση, μέσα στο Στρατόπεδο. 

•5 Νοε. Ετήσια Συγκέντρωση 
Παραρτήματος

•15 Νοε.: Συμμετοχή σε Πορεία 
κατά του Ψευδοκράτους
Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ξάνθης συμμετείχε

με μέλη του στην εκδήλωση διαμαρτυρίας
που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο
Κυπρίων Ν. Ξάνθης και τη Φοιτητική Ένωση
Κυπρίων Φοιτητών & Φίλων, για την 31η
μαύρη επέτειο της ανακήρυξης του ψευ-
δοκράτους που έγινε στις 15/11/1983
στην Κύπρο.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες
μας, σε όσα από τα μέλη μας συμμετείχαν,
όπως και σε όλους τους Συλλόγους -
Ενώσεις της Ξάνθης, που ανταποκρίθηκαν
στο Εθνικό Κάλεσμα των Κυπρίων, στην
Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Ευχαριστούμε τους Συλλόγους Κυπρίων
Ν. Ξάνθης και Κυπρίων Φοιτητών, για τους
αγώνες τους και την αποφασιστικότητα
τους. Θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Κατά τον εορτασμό της Ημέρας των
ΕΔ, την 21η Νοε 2014 έλαβαν χώρα οι
παρακάτω δραστηριότητες:

1.   Δοξολογία στον Ιερό Ναό Εισοδίων
της Θεοτόκου χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και
Νιγρίτης κ. κ. Θεολόγου. Ομιλία για την

ημέρα των ΕΔ πραγματοποιήθηκε από
τον Σχη ε.α Ιωάννη Κωσταντινίδη.  Ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων στον αν-
δριάντα του Αρχιστρατήγου Μακεδονίας
€ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ€από τις πολιτικές και
στρατιωτικές αρχές. Εκ μέρους του Πα-

ραρτήματος Σερρών στεφάνι κατέθεσε ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α
Γεώργιος Τσιμερίκας.

2.Στις 21 19.00 Νοε 2014  πραγματο-
ποιήθηκε στη ΛΑΦ Σερρών   εκδήλωση
κατά την οποία έγινε παρουσίαση του
€Βιβλίου – Αφιερώματος στον Τχη Γεώργιο
Κατσάνη Διοικητή της 33 Μοίρας Κατα-
δρομών€, του εκδοτικού οίκου €Ηλία Επι-
φανείου€. Για τη ζωή και τον ηρωϊκό του
θάνατο, στις 21 Ιουλ 1974 στον Πεντα-
δάκτυλο της Κύπρου μίλησαν οι Άντρος
Παυλίδης, συγγραφέας – ιστορικός και
Απόστολος Καρύδας  φιλόλογος – πρώην
Δήμαρχος Σιντικής. Συντονιστής της πα-
ρουσίασης ο Σχης ε.α Νικόλαος Σκαρλάτος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόφιλος
Λεονταρίδης, ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σιδηροκάστρου κ.κ Μακάριος, ο
Δκτης του 10 Σ.Π, ο Δκτης της Α.Δ Σερρών,
εκπρόσωποι τοπικών αρχών, λοιπών φο-
ρέων και πλήθος εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία συναδέλφων. Χαιρετισμό απη-
ύθυναν, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Σερρών Τξχος ε.α Γεώργιος Τσιμερίκας, ο
Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομών Ν.
Σερρών €Γεώργιος Κατσάνης€ Κων/νος
Μελαχροινός και ο Πρόεδρος του συλ-
λόγου Κυπρίων Ν. Σερρών Ανδρέας Καζί-
νος.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ &
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΤΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 33ης ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό, την
καλή διάθεση, την όρεξη για συζήτηση
και με θέα το ιστορικό γεφύρι της πόλη
μας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των
μελών του παραρτήματος μας, γεμίζοντας
ασφυκτικά το καφέ "Γέφυρα",δίπλα στον
ποταμό Άραχθο.

Κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων ήταν
ο εμπαιγμός της μερικής αποκατάστασης
των μισθών και συντάξεων, καθώς και οι
ενέργειες που επιβάλλεται να ακολου-

θήσουμε, για να δικαιωθούμε στο ακέ-
ραιο.

Ο πρόεδρος του παραρτήματος μετέ-
φερε το μήνυμα του προέδρου της

Ε.Α.Α.Σ., που αφορούσε στις ενέργειες
που προτίθεται να ακολουθήσει η Ένωση,
στο θέμα της άρνησης της Κυβέρνησης
να εφαρμόσει  πλήρως την απόφαση του
ΣτΕ, καθώς και για τις συναντήσεις που
θα έχει με την αναπληρώτρια Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Κα Φώφη Γεννηματά, κα-
θώς και με το κόμμα της ΝΔ.

Οι συναντήσεις μας αυτές, αποδεικνύουν
περίτρανα ότι είμαστε ενωμένοι, αποφα-
σισμένοι και το κυριότερο ότι οι μας συν-
δέουν άρρηκτοι δεσμοί  συναδελφικότητας
και φιλίας.       

Τέλος ανανεώσαμε το ραντεβού μας,
για νέα συνάντηση, σε μικρό χρονικό διά-
στημα. 
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΗΜΑΘΙΑ

Το Προεδρείο της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού Νομού Μεσση-

νίας, αποτελούμενο από το Ταξχό ε.α Γε-
ώργιο Τσιάλα Πρόεδρο, τον Ταξχό ε.α
Κωνσταντίνο Κωστούλα Αντιπρόεδρο και
τον Τχή ε.α Παναγιώτη Ε.Τσανή, Γραμματέα

επισκέφθηκε σήμερα το Δημαρχείο και
συναντήθηκε με το Δήμαρχο. Συζητήθηκαν
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο
πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μεταξύ
Δήμου και ΕΑΑΣ.

Ανακοινώνεται στα Μέλη μας, ότι σε
εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης
της 14ης Οκτ 2014, μετά από συνδυασμό
πολλών αναγκών, καθορίσθηκαν τελικά ως
ημερομηνίες προσκυνήματος στο Άγιο Όρος,
οι 15 και 16 Ιανουαρίου 2015, κυρίως για
την εξασφάλιση διαθεσιμότητας κλινών στις
Μονές και κονδυλίων.

Για να γίνει δυνατή η διευθέτηση του τα-
ξιδιού έγκαιρα και με βεβαιότητα, παρακα-
λούμε για τις δηλώσεις συμμετοχής στα

Γραφεία μέχρι και την Παρασκευή 14 ΝΟΕ
2014, ανυπερθέτως.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ορίου
των 40 συμμετοχών μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία, το προσκύνημα θα ματαιωθεί. 

Για το ΤΣ/ΕΑΑΣ Ημαθίας,
Ο Πρόεδρος, 

Υπτγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας
Ο Γραμματέας, 

Ανχης εα Ιωάν. Πανταζής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Στις 23 Νοεμ. 2014 στα
πλαίσια εορτασμού της

επετείου Εθνικής Αντίστα-
σης εναντίον των στρατευ-
μάτων κατοχής 1941-45,
το ΤΣ καθώς και αρκετά
μέλη του παραρτήματος
μας παραβρέθηκαν στη δο-
ξολογία, στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος του Κιλ-

κίς. Στη συνέχεια έγινε κα-
τάθεση στεφάνων στο Μνη-
μείο Εθνικής Αντίστασης,
μπροστά από το Δημαρχείο
Κιλκίς. Την κατάθεση εκ μέ-
ρους της ΕΑΑΣ έκανε το
μέλος του ΤΣ, Τχης(ΠΖ) ε.α.
Δανιηλίδης Χρήστος.

Ταξχος ε.α. 
Γεωργουλάς Βασίλειος

ΚΙΛΚΙΣ

Οπρόεδρος  της ΕΑΑΣ του Παραρτήμα-
τος  Νομού Καστοριάς Υπτγος ε.α.

Τζωρτζόπουλος Ηλίας, κατά τον εορτα-
σμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940 εκφώνησε τον πανηγυρικό του εορ-
τασμού της ημέρας στην Ιερά Μητρό-
πολη Καστοριάς, παρουσία του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου κκ Σερα-
φείμ, του Κυβερνητικού  Εκπροσώπου,
της Βουλευτού του Νομού, του Αντιπερι-
φερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς, του Δημάρχου  της πόλεως,
του Διοικητού του 15ου Μηχανοποιημένου
Συντάγματος Πεζικού, καθώς και λοιπόν

Αρχών Φορέων και Οργανώσεων και λοι-
πών Αντιπροσωπειών και σχολείων του
Νομού και της Πόλεως.

Με εξαιρετική επιτυχία, στη κατάμεστη
αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρου-
ράς  Καβάλας πραγματοποιήθηκε το πρωί
της 09ης Νοεμβρίου, η προγραμματι-
σμένη επίσκεψή του Προέδρου της ΕΑΑΣ
Υπγου ε.α Ευάγγελου Δανιά.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής ανέπτυξε
τα αντικείμενα: «Στόχοι της ΕΑΑΣ» και
«Συνταξιοδοτικά θέματα».

Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν ερωτήσεις
από τα μέλη του Παρ-ματος για να επιλυ-
θούν απορίες και να τυπωθούν απόψεις
για τα τρέχοντα θέματά που αφορούν
όλους τους συναδέλφους

Την εκδήλωση αν και Κυριακή παρακο-
λούθησαν σύσσωμο το Τ.Σ του Παρ/τος,
και πλήθος μελών του.

Επίσκεψη του προέδρου της ΕΑΑΣ Υπγου ε.α.
Δανιά Ευάγγελου στην Καβάλα

Εορτασμός της Επετείου Εθνικής Αντίστασης, 23-11-2014

Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων

Την Παρασκευή
21-11-2014 στα

πλαίσια του εορτα-
σμού της Ημέρας
Ενόπλων Δυνάμεων,
το ΤΣ και μέλη του
παραρτήματος μας
παρέστησαν στην
επίσημη δοξολογία
στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος του Κιλκίς. Μετά
τη δοξολογία και την εκφώνηση του πανηγυ-
ρικού, έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Εθνικής Αντίστασης μπροστά από το Δημαρχείο
Κιλκίς. Την κατάθεση έκανε ο Αντιπρόεδρος
του παραρτήματος ο Ταξχος (ΣΣΝΣ) ε.α. Βασι-
λάκης Εμμανουήλ. 

Αντίστοιχα στο
Δήμο Παιονίας (Πο-
λύκαστρο) , μέλη του
παραρτήματος μας
που κατοικούν εκεί,
παραβρέθηκαν στις
εκδηλώσεις της 33
Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ. Το πα-
ράρτημα εκπροσώ-
πησε το μέλος μας,
ο Ανχης (ΥΠ) ε.α. Νε-

στορίδης Ευάγγελος , ο οποίος και κατέθεσε
στεφάνι. Στη συνέχεια παραβρέθηκε στη διά-
λεξη ‘’Στρατιωτικοί Ιερείς κατά τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους’’ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πο-
λυκάστρου.

Ταξχος ε.α. 
Γεωργουλάς Βασίλειος

Δραστηριότητα της 13-11-2014

Στις 13 Νοεμβρίου
2014 πραγματο-

ποιήθηκε στο Στρδο
του 596 Α/Μ ΤΠ (Αρ-
γυρούπολη Κιλκίς)
απονομή κόκκινου
μπερέ σε οπλίτες
του Σχολείου Προ-
κεχωρημένης Εκπαί-
δευσης Νεοσυλλέ-

κτων της 71 Α/Μ ΤΑΞ
‘’ΠΟΝΤΟΣ’’. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκε
ο αντιπρόεδρος του
ΤΣ Ταξχος (ΣΣΝΣ) ε.α.
Βασιλάκης Εμμα-
νουήλ.

Ταξχος ε.α. 
Β. Γεωργουλάς

Στις 19 Νοεμβρίου 2014 στη Λέσχη Αξιω-
ματικών Φρουράς Κιλκίς, παρουσία του

Δκτού της 71 Α/Μ ΤΑΞ ‘’ΠΟΝΤΟΣ’’ και στελεχών
της, ιερέων και του εκπροσώπου του πα-
ραρτήματος μας Άνχη (ΠΒ) ε.α. Ζερζελίδη
Θωμά, δόθηκε διάλεξη από τον Αρχιμανδρίτη
Μελέτιο Κουράκλη Σχη (ΣΙ)  Δντή γραφείου
ΣΙ/ΓΕΣ με θέμα ‘’Η συμβολή των στρατιωτικών
ιερέων στους Βαλκανικούς πολέμους’’.

Ο ομιλητής βασιζόμενος σε στοιχεία από
ανέκδοτο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό,

φώτισε την πολύπλευρη διάσταση του έργου
των στρατιωτικών ιερέων πριν τη μάχη , στη
μάχη και μετά τη μάχη, κατά τη διάρκεια
των Βαλκανικών πολέμων.

Το ακροατήριο διαπίστωσε την παρουσία
και την αξιόλογη συμβολή και προσφορά
των στρατιωτικών ιερέων στο Έπος των
Βαλκανικών πολέμων, τη δεύτερη μεγάλη
εξόρμηση του Έθνους. Η αξία του κλήρου
είναι διαχρονική στην Ιστορία του Έθνους
και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Διάλεξη την 19η Νοεμ.2014 στη ΛΑΦ.ΚΙΛΚΙΣ με θέμα :
«Η συμβολή των στρατιωτικών ιερέων στους Βαλκανικούς πολέμους»

Στηρίξτε το EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΕΡΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Εορτάστηκε με κάθε επισημότητα η
Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη
του Ρεθύμνου. Στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, μετά
από την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προ-
εξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ
Ευγενίου και παρευρισκομένου του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας
κ.κ. Μελίτωνος, τελέστηκε Δοξολογία.
Παρευρέθησαν πλήθος κόσμου, οι τοπικές
αρχές και αρκετοί συνάδελφοι απόστρατοι.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο Πρό-
εδρος της ΕΑΑΣ/ΠΑΡ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ταξχος
ε.α. Κωνσταντάκης Αντώνιος, εκφώνησε
τον Πανηγυρικό λόγο της ημέρας. Στη
συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνου στο
Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στην
πλατεία Αγνώστου Στρατιώτου. 

Με εκτίμηση 
ΓΙΑ ΤΟ Τ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΑΣ/ΠΑΡ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α Κωνσταντάκης Αντώνιος 

Ολοκληρώθηκαν στις 8 Νοεμβρίου, οι
εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία
της 148ης επετείου του Ολοκαυτώματος
της Ιεράς Μονής Αρκαδίου με τη συμμε-
τοχή κληρικών και λαϊκών της περιοχής,
που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την
ιστορική μονή όπου εκτυλίχθηκε το δρά-
μα της Αρκαδικής εθελοθυσίας.

Το πρωί του Σαββάτου, προεξάρχοντος
του Μητροπολίτου Ρεθύμνης κ. Ευγένιου,
τελέσθηκε θεία λειτουργία στο Καθολικό
του Αρκαδίου. Την πανήγυρη τίμησε με
την παρουσία του, ο Αρχιμ. Μελέτιος Κου-
ράκλης. Προϊστάμενος της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος κήρυξε
τον θείο λόγο. Στο τέλος της θείας λει-
τουργίας, τελέστηκε το ιερό μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ηρωι-
κού Ηγουμένου Γαβριήλ και πάντων των
εν Αρκαδίω τελειωθέντων και ολοκαυτω-
θέντων.

Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία, κα-
τά την οποία την ελληνική κυβέρνηση εκ-
προσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυ-

νας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Εκ μέ-
ρους των Ενόπλων Δυνάμεων παρευρέ-
θησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος
Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Διοικητής της
ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Ιωάννης Ηλιόπου-
λος, ο Διοικητής της 5ης Ταξιαρχίας Πεζι-
κού-«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» Ταξίαρχος κ.
Δημήτριος Κωστόπουλος και αντιπροσω-
πεία του ΤΣ της ΕΑΑΣ/Παραρτήματος Ρε-
θύμνου.

Στο τέλος της Δοξολογίας, ο κ. Ευγέ-
νιος, καλωσορίζοντας στο Αρκάδι τον εκ-
πρόσωπο της κυβέρνησης, ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ότι «στους αιμοβαφείς χώ-
ρους της Μονής, αναμιγνύονται η ευωδία
του θυμιάματος και η οσμή του μπαρουτι-
ού». Ακολούθησε πομπή προς το Μαυσω-
λείο της Μονής, όπου φυλάσσονται οι κά-
ρες και τα οστά των Ηρώων του Αρκαδί-
ου. Εκεί ο κ. Ευγένιος τέλεσε τρισάγιο, και
εν συνεχεία ακολούθησε κατάθεση Στε-
φάνων εκ μέρους των πολιτικών και
στρατιωτικών Αρχών.

148η Επέτειος Ολοκαυτώματος Ιεράς Μονής Αρκαδίου

α. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματός μας
Ταγματάρχης ε.α. Χατζημαλλής Γεώρ-
γιος, παρευρέθηκε στις 16 Οκτωβρίου
στον εορτασμό της 102ης επετείου της
απελευθέρωσης της Κατερίνης
(16/10/1912).

β. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματός μας
και μέλη, παρευρέθησαν στον εορτασμό
της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα, την
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014, προσκεκλη-
μένος από την Αντιπεριφερειάρχη Πιε-
ρίας.

γ. Την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, το

μέλος του ΤΣ του Παραρτήματός μας Αν-
χης ε.α. Χαράλαμπος Τσιτουρίδης, πα-
ρευρέθηκε στον εορτασμό του Αγίου Αρ-
τεμίου προστάτη της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, κατόπιν προσκλήσεώς μας από τον
Αστυνομικό Διευθυντή Πιερίας.

δ. Το Παράρτημά μας παρευρέθηκε
στις εορταστικές εκδηλώσεις της 74ης
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940, όπου και στεφάνι στην μνήμη των
ηρώων, κατέθεσε ο Πρόεδρος Τχης ε.α.
Γεώργιος Χατζημαλλής.

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 10η Οκτ. 2014, ο Πρόεδρος Αν-
χης (ΠΖ) ε.α. Τσακίρης Ηλίας, παρέστη εις
την τελετή Ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών
της 2014 Ε’ ΕΣΣΟ, η οποία έλαβε χώρα εις
το Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ»
εις το Μεσολόγγι. Την τελετή τίμησαν με
την παρουσία τους ο Δκτής της ΑΣΔΥΣ
Αντγος Γεωργίου Π. καθώς επίσης και οι:
Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σώκος Ευθύμιος, Ταξχος
(ΠΖ0 ε.α. Τσερπέλης Δημήτριος, Άνχης
(ΠΒ) ε.α. Βαλτογάννης Γεώργιος, Μέλη
της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, κάτοικοι της πό-
λεως Μεσολογγίου και πλήθος συγγενών
των Ν/Σ οπλιτών.

2. Την 11η Οκτ. 2014, ο Πρόεδρος πα-
ρέστη εις τα εγκαίνια του Ιατρικού Δια-
γνωστικού Κέντρου «ΕΥΗΝΩΡ Ι.Α.Ε.» εις
την πόλη του Αγρινίου (περιοχή ΓΙΑΝΝΟΥ-
ΖΙ). Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Δήμαρχος ΑΓΡΙΝΙΟΥ,
επίσημοι προσκεκλημένοι από τον ιατρικό
και επιχειρηματικό κλάδο καθώς επίσης
και πολλά Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας.

3. Την 16η Οκτ. 2014, ο Αντιπρόεδρος
Υπ/νόμος (τ.Χ.) ε.α. Κασβίκης Δημήτριος,
παρέστη εις την τελετή «Απόδοση Τιμής
της Σημαίας του 2’39 ΣΕ), η οποία έλαβε
χώρα εις το Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥ-
ΣΤΑΚΛΗ» εις το Μεσολόγγι. Την τελετή τί-
μησαν με την παρουσία τους ο Δκτής της
ΑΣΔΥΣ Αντγος Γεωργίου Π., επίσημοι προ-
σκεκλημένοι Αρχών - Φορέων του Νομού
καθώς επίσης και οι: Ταξχος (ΠΖ) ε.α.

Τσερπέλης Δ., Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σώκος Ε.,
Ανχης (ΤΘ) Γκούβελος Κ., Ανχης (ΠΒ) ε.α.
Βαλτογιάννης Γ., Τχης (ΠΖ) ε.α. Μασαλής
Β., Υπ/νόμος (τ.Χ.) ε.α. Μελίστας Σ. και
πλήθος κόσμου.

4. Την 27η Οκτ. 2014, σύσσωμο το Τοπι-
κό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας,
πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη
εις τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστα-
σίου Γ.. Η επίσκεψη είχε ως σκοπό την
γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων, υποβολή
προτάσεων, για την επίτευξη συνεργα-
σίας σε τομείς αμοιβαίους ενδιαφέροντος
όπως και για το καλό όλων εις την Τοπική
Κοινωνία και της Πατρίδος γενικότερα,
μέσα σε ένα, ομολογουμένως, εγκάρδιο
κλίμα. Τέλος, ο Πρόεδρος με τα Μέλη,
αφού ευχήθηκαν στον κ. Δήμαρχο, τον
ευχαρίστησαν για τον πολύτιμο χρόνο
που αφιέρωσε για να τους δεχθεί εις το
γραφείο του.

5. Την 28η Οκτ. 2014, σύσσωμο το Τοπι-
κό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, επ’
ευκαιρία του Εορτασμού της Εθνικής Επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου, παρέστη εις
τις Εκδηλώσεις, Δοξολογία εις τον Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγρινίου, κατάθεση στε-
φάνων (ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Ν.
Αιτωλ/νίας) εις την πλατεία Δημάδη, πα-
ρέλαση και εθιμοτυπική προσφορά καφέ
εις το Δημαρχιακό Μέγαρο.

•Το Παράρτημα Ν. Φθιώτιδος της
Ε.Α.Α.Σ. διά του Προέδρου της, ενημε-
ρώθηκε από τον Βουλευτή Φθιώτιδος κ.
Μπριάνη Δημήτριο ότι την 18 Νοε 2014
κατετέθη από τον ίδιο επερώτηση στη
βουλή των Ελλήνων προς τον κ. Υπουργό
Εθνικής Αμύνης, επί θεμάτων που άπτονται
αμέσως της υψίστης επιχειρησιακής ση-
μασίας που έχει η παρουσία Στρατού στο
Ν. Φθιώτιδος και γενικότερα στη Στερεά
Ελλάδα, η επάνοδος της ΜΕΡΥΠ στη
Λαμία, καθώς  και λοιπά θέματα (ΚΕΥΠ-
Λέσχη Αξιωματικών- ακίνητα του Στρατού
κ.α).             

Επί όλων των παραπάνω θεμάτων ο κ.
Μπριάνης ζήτησε και είχε πολύωρη λε-
πτομερή ενημέρωση από τον Πρόεδρο
του Παραρτήματος Ν. Φθιώτιδος της
Ε.Α.Α.Σ. Αντγο (ΠΖ) ε.α. Βασίλειο Μπού-
ρα.

Το Παράρτημα Ν. Φθιώτιδος εκφράζει
την  ευαρέσκειά της για το έντονο ενδια-
φέρον που επιδεικνύεται και εκδηλώνεται
με τέτοιες ενέργειες.     

•Ο Πρό-
εδρος με τα
λοιπά Μέλη
του Τοπικού
Συμβουλίου
του Παραρτή-
ματος Ν.
Φθιώτιδος της
Ε.Α.Α.Σ., κα-
θώς και πλή-
θος αποστρά-
των Αξιωματι-
κών των Ενόπλων Δυνάμεων, μετείχαν
στις εκδηλώσεις για την ημέρα των Ενό-
πλων Δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκαν
στη Λαμία.

Μετά τη δοξολογία που τελέστηκε στον
Ι.Μ. Ναό Φθιώτιδος χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κ.κ. Νικολάου ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση στον ανδριάντα του άγνωστου
στρατιώτη και στη συνέχεια κατάθεση

στεφάνων. Εκ μέρους του Παραρτήματος
Φθιώτιδος της Ε.Α.Α.Σ. στεφάνι κατέθεσε
ο Πρόεδρος Αντγος(ΠΖ) ε.α. Μπούρας
Βασίλειος.

Προσευχόμαστε Η Μητέρα Του Θεού
Παναγία μας, τα εισόδια Της Οποίας συ-
νεορτάσαμε, να έχει πάντα υπό Την Σκέπη
Της τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις .

Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις.
•Πραγματο-

ποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 21 Νο-
εμβρίου επίσκε-
ψη του Βουλευτή
Φθιώτιδος κ.
Κων/νου Κουτσο-
γιαννακόπουλου
( Γραμματέας της
επιτροπής Εξω-
τερικών και άμυ-
νας του Κοινο-
βουλίου ) στα
γραφεία του Παραρτήματος Φθιώτιδος
της Ε.Α.Α.Σ.. Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος
ζήτησε να ενημερωθεί ενδελεχώς για τα
προβλήματα των ε.α. αλλά και ε.ε. Αξιω-
ματικών και λοιπών στελεχών του Στρατού
αλλά και για τα προβλήματα  – θέματα
που υφίστανται σχετικά με την παρουσία
Στρατού στην περιοχή μας (ΜΕΡΥΠ – ΚΕΥΠ
- Λέσχη Αξιωματικών - ακίνητα Στρατού
στην περιοχή, κ.α.) Στον κ. Βουλευτή
έγινε λεπτομερής και σε βάθος πολύωρη
ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Πα-
ραρτήματος Αντγο (ΠΖ) ε.α. Βασίλειο
Μπούρα επί όλων των στρατιωτικών θε-
μάτων που αφορούν τον Ν. Φθιώτιδος
και ευρέως τη Στερεά Ελλάδα .

Υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων και
συνεννόηση, προκειμένου να υπάρξει πε-
ραιτέρω συντονισμός ενεργειών και δρά-
σεων επί των ειδικοτέρων ζητημάτων.   

Με το πέρας της επισκέψεως επεδόθη
στον κ. Βουλευτή το αναμνηστικό μετάλλιο
της Ε.Α.Α.Σ. με την ευκαιρία συμπληρώ-
σεως 75 χρόνων από την ίδρυσή της.   

•Την Τετάρτη 26 Νοε  2014 ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος επεσκέφθη κατόπιν
προσκλήσεως του τον Περφερειάρχη Στε-
ρεάς Ελλάδος κ. Κων/νο Μπακογιάννη,
προκειμένου να τον ενημερώσει για όλα
τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία
Στρατού στην περιοχή μας (ΜΕΡΥΠ – ΚΕΥΠ
- Λέσχη Αξιωματικών - ακίνητα Στρατού
στην περιοχή, κ.α.), αλλά και για τα προ-
βλήματα που απασχολούν τα ε.α. στελέχη.
Με το πέρας της επισκέψεως επεδόθη
στον κ. Περιφερειάρχη πλακέτα με το
έμβλημα της Ε.Α.Α.Σ..         
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7-4-14: Ο Πρόεδρος του Παρ/τος παρέ-
στη στις εκδηλώσεις που έγιναν στο μνη-
μείο στ’ Ασκύφου, ημέρας μνήμης κατα-
στροφής του Πύργου στο Αληδάκη το
1744.

14-9-14: Παρέστησαν στις εκδηλώσεις
που έγιναν για τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό

κράτος στις 14-9-1922.
10-10-14: Το Τ.Σ. παρέστη σε δείπνο

που παρέθεσε ο Διοικητής του ΠΒ Κρήτης
στη Λέσχη Αξ/κών ΠΒΚ προς τιμήν των
Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων.

24-10-14: Παρέστησαν στις εκδηλώ-
σεις εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 1940.

ΧΑΝΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΛΕΣΒΟΣ

Την 15-10-14 ο Πρόεδρος του Τ.Σ. του
Παραρτήματος Λέσβου Αντγος (ΠΒ) ε.α.
Χαραλάμπους Ευστράτιος, παρέστη στις
εκδηλώσεις Παρασημοφόρησης Πολεμι-
κής Σημαίας (απονομής του μεταλλίου
Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας) και εορτα-
σμού Γενέθλιας Ημέρας 22 ΔΤΕ που πραγ-
ματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Λγού (ΠΖ)
Μαρινέλλη Ιωάννη.

Την 18-10-14 ο Πρόεδρος του Τ.Σ. του
Παραρτήματος Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-
λάμπους Ευστράτιος, παρέστη στην τε-

λετή επετείου συμπληρώσεως 90 ετών
από το θάνατο του ήρωα Ανθλγού (ΠΖ)
Αεροπόρου, Δημητρίου Γιανναρέλλη που
πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Σχη
(ΠΖ) Μαυρομιχάλη Κυριάκου, που βρίσκε-
ται στην Παγανή Μυτιλήνης.

Την 28-10-14 ο Προεδρος του Τ.Σ. του
Παραρτήματος Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-
λάμπους Ευστράτιος, παρέστη στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρί-
ου. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ, ο πρόεδρος κα-
τέθεσε δάφνινο στεφάνι.

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του
παραρτήματος του Ναυπλίου πα-
ρέστησαν στις παρακάτω εκδη-
λώσεις κατά το τρίμηνο
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2014: 

•Στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας από το Τουρκικό
κράτος την Κυριακή 14 Σεπ. στη
Ν.Κίο όπου συμμετείχαν στην επι-
μνημόσυνη δέηση και κατατέθηκε
στεφάνι από τον πρόεδρο του πα-
ραρτήματος.

•Στο Αρχιερατικό Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Μεγά-
λων Ευεργετών του Ναυπλίου την Κυ-
ριακή 28 Σεπ. στο Ναύπλιο

•Στις εκδηλώσεις μνήμης για τον
πρώτο Κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη Κα-
ποδίστρια την Κυριακή 5 Οκτ. στο Ναύ-
πλιο.

•Στον εορτασμό της μνήμης του Με-
γαλομάρτυρα Αγ. Αρτεμίου (προστάτη
της ελληνικής αστυνομίας) την Τρίτη 21
Οκτ. 

•Στην εκδήλωση-παρουσίαση του
βιβλίου από τα απομνημονεύματα
του Στρατηγού Βασιλείου Βραχνού
την Τετάρτη 15 Οκτ. στο Βουλευτικό,
ενώ μεταξύ των ομιλητών-παρου-
σιαστών της βιογραφίας του Στρατη-
γού ήταν και το μέλος μας
Πανουσάκης Σταμάτιος. . 

•Στις εορταστικές εκδηλώσεις
προς τιμή του προστάτη του Στρατο-
πέδου Αγ. Δημητρίου στο ΚΕΜΧ, το
Σάββατο 25 Οκτ. και την Κυριακή 26
Οκτ.  

•Στις εκδηλώσεις για τον εορτα-
σμό της Εθνικής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου όπου συμμετείχαν στην
επιμνημόσυνη δέηση και κατατέθηκε
στεφάνι από τον πρόεδρο του παραρτή-
ματος.   

•Στις εκδηλώσεις για τον Εορτασμό
της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων την
Παρασκευή 21 Νοε. όπου συμμετείχαν
στην επιμνημόσυνη δέηση και κατατέ-
θηκε στεφάνι από τον πρόεδρο του
παραρτήματος.   
•Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της 192ης Επετείου της Άλωσης του
Παλαμηδίου & της Απελευθέρωσης
της Πόλης του Ναυπλίου το Σάββατο
29 Νοε. και την Κυριακή 30 Νοε. 

•Στις ορκωμοσίες των νεοσυλ-
λέκτων οπλιτών στο στρατόπεδο
του ΚΕΜΧ

•Επίσης την 25 Σεπ. το Συμβού-
λιο πραγματοποίησε εθιμοτυπική
επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Αργολίδας κκ. Νεκτάριο. Η
επίσκεψη είχε σαν στόχο να υπάρξει
μια πρώτη γνωριμία και επαφή του συμ-
βουλίου με τον Σεβασμιότατο, η ενημέ-
ρωσή του για το παράρτημα μας και τις

δραστηριότητές του και η ανταλλαγή
απόψεων γύρω από θέματα που αφο-
ρούν την καθημερινότητα όλων μας. Του
επιδόθηκε αναμνηστική πλακέτα και συμ-
φωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία του
παραρτήματος και της Μητρόπολης

•Στο παράρτημα λειτούργησε πρό-
σφατα δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία
ιστορικού και λογοτεχνικού περιχεομένου
και DVD με ντοκιμαντέρ και ταινίες. 

•Με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Ναυπλιέων συγκροτήθηκε η επι-

τροπή διαβούλευσης του Δήμου
Ναυπλιέων όπως ορίζει το πρόγραμμα
«Καλλικράτης»και στην οποία συμμετέχει
και το παράρτημα με τρία μέλη του.

•Τέλος μέχρι σήμερα οργανώθηκαν
δύο εκδηλώσεις για τα μέλη και τις οικο-

γένειές μας (καφές στην ΛΑΦΝ την 02
Νοε. και συνεστίαση σε ταβέρνα της πε-
ριοχής του Ναυπλίου την 30 Νοε.)

ΚΑΒΑΛΑ (συνέχεια)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοε
2014, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Καβάλας,
εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου αφιερω-
μένο στην μνήμη του Τχη Κατσάνη Γεωρ-
γίου , Δκτή της 33 ΜΚΔ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους , ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ.
Θεόδωρος Μαρκόπουλος , ο Δκτής της
ΧΧ ΤΘΜ Υπτγος κ. Δημήτριος Θωμαΐδης ,
ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Βασίλειος
, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτη , Περιφερειακοί και Δημοτικοί
Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου και μελών
του Παραρτήματος.

Παρέστη επίσης ο Άντγος ε.α κ. Δούκας
Χαράλαμπος , συμμαθητής στη ΣΣΕ του
τιμωμένου ήρωα Άντγου πλέον Κατσάνη
Γεωργίου καθώς και η κόρη του Αγγελική
Κατσάνη με τον σύζυγό της και έναν από
τους γιούς της, που διαμένουν στον Νομό
Καβάλας.

Με το πέρας της παρουσίασης , ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος εα
κ. Τζατζάρης Θεόδωρος απένειμε στην
Αγγελική Κατσάνη τιμητική πλακέτα της
ΕΑΑΣ.

Στην εκδήλωση κυριάρχησε μεγάλη συ-
ναισθηματική φόρτιση και στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία.

Στηρίξτε το EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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θέματα

Η άσκηση πολιτικής προϋποθέτει γνώ-
ση της Ιστορίας σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, αλλά και ψυχολογία ως εργα-
λείο για να ερμηνεύει και να αντιμετω-

πίζει κανείς  τους  συλλογισμούς, τις προθέσεις και τα
σχέδια των άλλων. Είναι ο μόνος τρόπος  για να προ-
στατεύεται ο καθείς από τις αντιδράσεις εσωτερικών και
διεθνών κυρίως παραγόντων.

Η οξύτατη κρίση που βιώνει ο Λαός μας, αλλά και το
αδιέξοδο εις το οποίο έχει περιέλθει η χώρα μας
οφείλεται εις τις αδυναμίες του Πολιτικού Συστήματος
των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και εις την αρρωστημένη
εσωστρέφεια του. Αυτές οι διαιωνίζουσες αδυναμίες
κράτησαν την χώρα μας μακριά από το παγκόσμιο γίγνε-
σθαι.  Η σχέση π.χ. Δημοκρατίας και Οικονομίας δεν είναι
ευθύγραμμη υπόθεση. Με δεδομένη την ορθότητα της
ρήσης του Κλάουζεβιτς, ότι «ο πόλεμος είναι η συνέχεια
της πολιτικής με άλλα μέσα», οι πολεμικές ενέργειες
των δημοκρατικών δυτικών κοινωνιών, επιπλέον, συχνά
λαμβάνουν ποικίλες μορφές που δεν συνεπάγονται, κατ’
ανάγκη, άσκηση φυσικής βίας. Οι περιπτώσεις άσκησης
εξαναγκασμών μέσω απειλών εφάμιλλων  της άσκησης
πολεμικής βίας ως προς τις συνέπειες της είναι πολλές
και για τον προσεκτικό παρατηρητή της διεθνούς πολιτικής
σχεδόν καθημερινές. 

Κατά τις 3 τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση
διολίσθησε και μετασχηματίσθηκε   σε μία πρωτοκαθεδρία
των «αγγλοσαξονικών προτύπων» με τις δικές τους ψευ-
το-ηθικοκανονιστικές  αξίες, με την ανάπτυξη τώρα του
Κοινωνικού Δαρβινισμού σε ευρωπαϊκό και μετέπειτα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Βασικός πυρήνας της φιλοσοφίας
αυτής είναι ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει
εις τις φυσικές διεργασίες της εξέλιξης εις την κοινωνία
χρηματοδοτώντας και προστατεύοντας τους φτωχούς
και αδυνάτους, διότι έτσι διαστρεβλώνεται η ροή της
επιβίωσης των ισχυροτέρων και πλουσίων που θα δημι-
ουργήσουν τελικά υγιέστερες κοινωνικές δομές. Που
αυτό σημαίνει τον τερματισμό των φιλανθρωπιών, για
να επέλθει η διαιώνιση των περισσότερο προσαρμο-

σμένων. 
Μία φιλοσοφία η οποία εις την πραγματικότητα, και

όπως ήδη την βιώνουμε,  καταργεί το Κράτος Δικαίου
και τη Κρατική Κυριαρχία, το οποίο αποτελεί το μόνο
εφικτό καθεστώς των διεθνών σχέσεων και ο μόνος
τρόπος οργάνωσης των συλλογικών ανθρωπίνων σχέσεων
εις τον παγκόσμιο χώρο. Αυτό το Κράτος το οποίο κατά
συνέπεια είναι κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού
εις τις διακρατικές σχέσεις και η κατίσχυση του συμβολίζει
την ελευθερία-ανεξαρτησία των λαών και  την αποτυχία
των Δαρβινικού χαρακτήρα αυτοκρατορικών και ηγεμονικών
αξιώσεων για δημιουργία παγκόσμιων κατεξουσιαστικών
δομών. Ο διαφαινόμενος αυτός κίνδυνος εις τον ευρωπαϊκό
ορίζοντα μας υπενθυμίζει την εθνοκτόνο, ληστρική και
βάρβαρη συμπεριφορά των αγγλοσαξόνων εις την εποχή
της Αποικιοκρατίας απέναντι εκατοντάδων λαών, με την
κατάργηση και υποτα-
γή κρατικών οντοτή-
των και καταστροφή
πολιτισμών άλλων
εθνών. 

Από την αρχή της κρίσης
η βάρβαρη συμπεριφορά
των Αγγλοσαξόνων Δαρβι-
νιστών και πρωταγωνιστών
της Ε.Ε. απέναντι της Ελ-
λάδος, αλλά και απέναντι
άλλων χωρών,  αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα των επικίνδυνων για την Ευρώπη προθέσεων
των γνωστών σε όλους πια υπευθύνων για την ευρωπαϊκή
κρίση χρέους. Οι οποίοι, βάσει σχεδίου, προκάλεσαν συ-
στηματικά τις δημοσιονομικές ανισότητες και τις χρεοκοπίες
των άλλων μελών, με σκοπό  την κατάργηση του  σεβα-
σμού  της ετερότητας των επιμέρους κοινωνιών και της
πολιτικής τους κυριαρχίας  και την εμπέδωση μίας κατε-
ξουσιαστικής ηγεμονικής οργάνωσης της Ευρώπης, ως
προαναφέρθηκε κατά το πρότυπο του Κοινωνικού Δαρ-
βινισμού. 

Όμως όσο περισσότερο εντείνεται η πίεση και εκβιαστική
συμπεριφορά της ΤΡΟΙΚΑ και των Δαρβινιστών εντολο-
δόχων της απέναντι της Ελλάδος, αλλά και απέναντι

άλλων κρατών-μελών, τόσο περισσότερο διαφαίνεται ο
φόβος και η αγωνία των εκβιαστών περί αποτυχίας του
πειθαναγκαστικού εγχειρήματος  αποδοχής του Κοινωνικού
Δαρβινισμού  εις την Ευρώπη, ο οποίος όμως είναι όλως
αντίθετος με την καθαρότητα και την ανωτερότητα του
Ελληνικού Πνεύματος.

Διάφοροι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές σε παρα-
σκηνιακές τώρα συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επικεντρώνονται τελευταία εις το ενδεχόμενο
μίας αιφνίδιας μεταστροφής της ελληνικής πολιτικής
απέναντι της ΤΡΟΙΚΑ και των εντολοδόχων Δαρβινιστών
της ή ακόμη και μίας εξέγερσης του Ελληνικού Λαού. Η
οποία θα συμπαρασύρει και άλλες χώρες της Ε.Ε. και
της Ευρωζώνης κατά της πολιτικής θανάσιμης λιτότητας
αλλά  και σε συλλογική τώρα και αποφασιστική άρνηση
εξυπηρέτησης του χρέους τους. 

Η παρατηρούμενη άκρως
εντεινόμενη πιεστική συμπε-
ριφορά της ΤΡΟΙΚΑ και των
εντολοδόχων της, εις τους
τελευταίους μήνες, για την

ολοκληρωτική υποταγή
του Ελληνικού Λαού, είναι
απόδειξη του  ανέκφρα-
στου και απόκρυφου φό-
βου και αγωνίας των. Ότι
ο κίνδυνος  εξέγερσης του

Ελληνικού Λαού,  και ως συ-
νέπεια αυτής και άλλων λαών

του Νότου, κατά της ΤΡΟΙΚΑ και των Δαρβινιστών, οι
οποίοι επιδιώκουν την υποταγή της Ευρώπης, θα οδηγήσει
εις την διάλυση της Ευρωζώνης και σε τεράστιες
απώλειες των δανειστών και των χρηματαγορών.

Ο Ελληνικός Λαός οφείλει τώρα να ανυψώσει το ανά-
στημά του και να δώσει και πάλιν ένα μάθημα σε όλους
εκείνους οι οποίοι επιβουλεύονται την εθνική του υπό-
σταση, την Ιστορία του και αξιοπρέπειά του.   

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος σπούδασε Πολιτικές-
Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη Βόννη και
Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα. Διετέλεσε
επί 5 χρόνια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Βουλής
της Γερμανίας. 

Το παρόν άρθρο αν και διαπραγ-
ματεύεται αντικείμενο που αφορά
στους αποστράτους των ΕΔ και των
ΣΑ, δεν έχει αποδέκτες τους συνα-
δέλφους μου, που λίγο – πολύ γνω-
ρίζουν τι σημαίνει γι’ αυτούς στην
πράξη η πολυσυζητημένη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική
μία εκ των πολλών μειώσεων που έχουμε υποστεί τα τε-
λευταία χρόνια, αλλά απευθύνεται κυρίως στην τοπική
κοινωνία, προκειμένου να γίνει κοινωνός της νέας προ-
σπάθειας παραπληροφόρησης εις βάρος μας. Καθημερινώς
γινόμαστε αποδέκτες σχολίων, όπως «τυχεροί», «τα κονο-
μήσατε πάλι», «μόνο για σας το πλεόνασμα», ότι ακριβώς
δηλαδή είχαμε ακούσει και για το «κοινωνικό μέρισμα». Τι
κι αν ενημερώναμε ότι δεν αφορά στους αποστράτους.
Ελάχιστοι μας πίστεψαν. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμ-
βάνεται ως κακόγουστο αστείο. Η αλήθεια είναι μία και
μόνη. Με το τρίτο μνημόνιο μειώθηκαν σκανδαλωδώς και
δυσανάλογα με τις άλλες κοινωνικές ομάδες οι συντάξεις
μας από 200 έως 500 ευρώ και πρόκειται να μας επιστρα-
φούν λόγω της προαναφερόμενης απόφασης από 2 έως
70 ευρώ. Το τελευταίο ποσό αφορά ελάχιστους με συν-
ταξιοδοτικούς μισθολογικούς βαθμούς του Α/ΓΕΣ και αντί-

στοιχων. 
Γιατί όμως γίνεται αυτό; Η απάντηση, απλή. Οι μειώσεις

που αφορούν στη σύνταξη μας που σε ποσοστό 80% και
πλέον είναι και οικογενειακό εισόδημα, πραγματοποιήθηκαν
με «διαβολικά» επιστημονικό τρόπο, προκειμένου το τελικό
αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται κάτω από την «πίεση» των
απανωτών μειώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο μι-
σθολογικός βαθμός Υποστρατήγου (ευδοκίμως τερματίσας
τη σταδιοδρομία και ηλικίας άνω των 60 ετών), όπου αν
και η μικτή βασική σύνταξη «αυξάνεται» κατά 163 ευρώ,
το τελικό ποσό (πληρωτέο) «αυξάνεται» μόνον κατά 12
ευρώ. Υπόψη ότι από τον Ιούλιο του 2012 η μείωση της
καθαρής (πληρωτέας στο χέρι) σύνταξης του ανωτέρω
ανήλθε στο ποσό των 270 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνονται οι μειώσεις των μερισμάτων που έχουν καταντήσει
πλέον φιλοδώρημα για κουλουράκια. Αναλυτικότερα, στον
ανωτέρω συνάδελφο, η μείωση του ν.3865/2010 αυξάνεται
κατά 31 ευρώ, η του ν.4024/11 κατά 27 ευρώ, η του
ν.4051/11 κατά 13 ευρώ, η του ν.4093/12 κατά 71 ευρώ,
η περίθαλψη κατά 7 ευρώ και ο φόρος κατά 4 ευρώ.
Έχουμε λοιπόν μικτή «αύξηση» 163 ευρώ και μειώσεις
(31+26+13+70+7+4=) 151 ευρώ, οπότε απομένει ως
καθαρή «αύξηση» μόλις 12 ευρώ. Πέστε μου τώρα, αυτό
ακούτε, αυτό διαβάζετε; 

Πώς λοιπόν να μην εκφράζουμε την αγανάκτηση μας
αφού για ακόμη μία φορά γινόμαστε θύματα παραπληρο-
φόρησης με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του κοινωνικού
αυτοματισμού; Μετά την απόφαση του ανώτατου δικα-

στηρίου της χώρας μας, του Συμβουλίου της Επικρατείας,
περιμέναμε από την επίσημη πολιτεία να ενημερώσει
ορθώς τον Ελληνικό λαό και όχι να «βαπτίζει», την ηθική
αυτή δικαίωση και επιστροφή μικρού μέρους των άδικων,
παράνομων, αντισυνταγματικών και στοχευμένων περικο-
πών, «αύξηση». Είχαμε την ελπίδα ότι θα ενημέρωνε ότι
το πλεόνασμα προέκυψε και από την «κλοπή» των συντά-
ξεων μας και ότι στην κοινωνική ομάδα των ανέργων
συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά μας αλλά και οι γυναίκες
μας. Δυστυχώς, μόνον μετά το τραγικό ατύχημα των πε-
ζοναυτών στο Βόλο άρχισε ν’ αλλάζει λίγο τη φρασεολογία
μερικών ανιστόρητων. 

Τελικώς η τροπολογία ψηφίστηκε και ο νόμος 4307/2014
είναι πλέον μια πραγματικότητα. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε
ότι αδυνατεί να συμμορφωθεί πλήρως (για πρώτη φορά)
με δικαστική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της
χώρας, όχι πως το αντίθετο θα άλλαζε κατά πολύ την κα-
τάσταση για τους αποστράτους. Από την άλλη μεριά,
εμείς οι απόστρατοι των ΕΔ και των ΣΑ καλούμαστε να
διαχειριστούμε μία νέα κατάσταση. Και «κερατάδες» και
δαρμένοι, όπως λέει η λαϊκή ρήση. Το παρόν άρθρο θα
σταλεί με e-mail σε όλους τους βουλευτές του νομού
Λάρισας, περιμένοντας την απάντηση – άποψη τους, αν
έχουν αντιληφθεί τι πραγματικά συνέβη και τι σκέφτονται
να πράξουν γι’ αυτό. Η απάντηση τους θα δημοσιοποιηθεί
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον. 

Η εξέγερση των Ελλήνων κατά της ΤΡΟΙΚΑ των Δαρβινιστών

-ο φόβος και η αγωνία των Αγγλοσαξόνων- 

Ο Ελληνικός Λαός οφείλει τώρα

να ανυψώσει το ανάστημά του

και να δώσει και πάλιν ένα μάθημα

σε όλους εκείνους οι οποίοι επι-

βουλεύονται την εθνική του υπό-

σταση, την Ιστορία του και αξιο-

πρέπειά του.  

“

“
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Κοινωνιολόγος

Παραπληροφόρηση και κοινωνικός αυτοματισμός…
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Συνταγματάρχης ε.α. 
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Θέματα

Αυτές τις μέρες γιορτάσαμε την επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου του 1940.Ένα έπος διαμάντι στην Ελληνική
Ιστορία, ένας πόλεμος που ανέβασε την Ελλάδα στα
ύψη, έβγαλε τους Έλληνες από την αφάνεια, τους
δόξασε για τη γενναιότητα τους από όλους τους πολιτι-
σμένους λαούς, και τους καθιέρωσε παγκοσμίως με τη
φράση του Τσώρτσιλ, του μόνου τότε αγωνιζόμενου
εναντίον των Ναζί, ότι τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες αγω-
νίζονται σαν Έλληνες. Δόξα και τιμή αιώνια, στους γεν-
ναίους πολεμιστάς προγόνους μας.

Είχαν την τύχη να ενωθούν κάτω από έναν μεγάλο
ηγέτη, τον Ιωάννη Μεταξά άνθρωπο προικισμένο με
υψηλά προσόντα και αρετές, και με εθνική συνείδηση,
έναν ηγέτη που οι σημερινοί πολιτικοί αποφεύγουν να
αναφέρουν το όνομά του, μη τυχόν και φανεί η γύμνια
τους στη σύγκριση μαζί του, ένα ηγέτη που ούτε ένας
αδριάντας δεν έχει στηθεί ούτε ένας μεγάλος δρόμος
δεν φέρει το όνομά του στη χώρα μας.

Όμως αυτός έφυγε πρόωρα, οι ναζί με τις σιδηρό-
φρακτες μεραρχίες κατέκτησαν την Ελλάδα, και τότε
δημιουργήθηκε ένα κενό εξουσίας στη χώρα μας. Ο
τότε βασιλιάς Γεώργιος με την κυβέρνησή του και τα
υπολείμματα του Ελληνικού Στρατού έφυγε στην Αίγυπτο
για να συνεχίσει τον αγώνα. Στην Ελλάδα την κατεχόμενη,
έμειναν οι παλαιοί πολιτικοί αρχηγοί κομμάτων, με τα
πολιτικά κόμματα τους μουδιασμένα από την αναστολή
του συντάγματος κατά την 4ετία 1936 – 1940, όμως
υπαρκτά και μάχιμα.

Θα περίμενε κανείς τότε το κενό εξουσίας που δημι-
ουργήθηκε στην Ελλάδα να το καλύψουν οι πολιτικοί
αρχηγοί, με τα κόμματα τους, τους Έλληνες που δημι-
ούργησαν το έπος του 1940. Δυστυχώς όλοι τους δεν
πρόσεξαν τον κίνδυνο που απειλούσε τους Έλληνες
από τους κατακτητές και τους λύκους που καραδοκούσαν,
αντί αυτού συγκέντρωσαν τις προσπάθειες τους στο
πολίτευμα δηλαδή πως θα διώξουν το βασιλιά να μείνουν
μόνοι τους άρχοντες και να ερίζουν ποιος θα είναι ο
πρώτος.

Τους ενδιέφερε ποιος θα αρπάξει πρώτος την κάπα
και τη γκλίτσα του τσοπάνη, και το κοπάδι; Οι έλληνες;
Ποιος νοιάζεται γι΄ αυτούς, ας τους να τους φάει ο
λύκος. Και ο λύκος ήταν μέσα στο κοπάδι, οι κατακτητές
από τη μια μεριά και ο διεθνής κουμουνισμός με τη Γ
διεθνή από την άλλη, κατασπάρασσαν τα πρόβατα.

Η Ελλάδα μια μικρή χώρα, σε μια επίζηλη θέση, απο-
τελούσε το μήλον της έριδας μεταξύ των γειτόνων της,
όλοι ήθελαν τα εδάφη της ποιος πρώτος θα αρπάξει τα
περισσότερα. Η τότε Σοβιετική Ένωση με την Γ’ διεθνή
και το ασήμαντο σε μέγεθος ΚΚΕ ένα πολιτικό κόμμα
που τα ποσοστά του στην Ελλάδα μόλις έφθαναν τους
πρώτους μονοψήφιους αριθμούς της αριθμητικής, αγω-
νίζονταν για την ανατροπή του πολιτεύματος και την κα-
θιέρωση στην Ελλάδα, κολοβομένη από το βόρειο τμήμα
της, το ρόλο επαρχίας της Σοβιετικής Ένωσης.

Να ο λύκος που περίμενε να αφανίσει το κοπάδι εξω-
τερικός και εσωτερικός.

Και οι πολιτικοί αρχηγοί αντί να πάρουν τη γκλίτσα και
να διώξουν τους λύκους από το κοπάδι αδιαφορούσαν
ασχολούμενοι με το πολιτειακό με στόχο ποιος θα
αρπάξει την κάπα και την γκλίτσα και θα χωθεί στην
καλύβα του τσοπάνη.

Αποτέλεσμα, να υπάρ-
ξει κενό εξουσίας στο
οποίο το ΚΚΕ με την αση-
μαντότητά του να χωθεί
και να δημιουργήσει σε
όλη την Ελλάδα αντι-
στασιακές οργανώσεις
κρυμμένες κάτω από πατριωτι-
κούς τίτλους, απαγορεύοντας
στους Έλληνες έξω από τις ορ-
γανώσεις αυτές να αγωνιστούν
για την ελευθερία, με στόχο,
όταν με το καλό οι σύμμαχοι
διώξουν τους κατακτητές από
την Ελλάδα, αυτοί δυνατοί πλέ-
ον να αρπάξουν την εξουσία.

Τέσσερα χρόνια τράβηξε αυτή οι κατάσταση χωρίς οι
πολιτικοί να κουνήσουν το δάχτυλό τους, οι λύκοι κατε-
σπάραζαν το κοπάδι και έγιναν παντοδύναμοι για να αρ-
πάξουν την εξουσία. Η κακή τους τύχη όμως ήταν ότι
ένας αλλοεθνής πολιτικός, πραγματικός δημοκράτης
του οποίου τα συμφέροντα έτυχε να ταυτίζονται με την
ύπαρξη δημοκρατικής Ελλάδας, ο Άγγλος πρωθυπουργός
Ουίνστων Τσώρτσιλ μας ανέλαβε και με τη στήριξη του
και τη βοήθεια του λαού μας διώξαμε το λύκο και η
χώρα μας ανέκτησε την ελευθερία της. Όμως ο λύκος
δεν έφυγε απλά κρύφτηκε στα λαγούμια του να ανακτήσει
δυνάμεις και να επιτεθεί.

Και οι πολιτικοί μας; Τους δόθηκε η εξουσία στο πιάτο
αλλά αυτοί έκαναν 15 πολιτικά κόμματα και γκρίνιαζαν
μεταξύ τους ποιος θα φορέσει την κάπα και θα πάρει τη
γκλίτσα του Τσοπάνη. Αποτέλεσμα να υπάρξει νέο κενό
εξουσίας και οι εξωτερικοί εχθροί να καταλαμβάνουν τα

σύνορά μας και το ΚΚΕ
να εξουσιάζει στα Ελ-
ληνικά βουνά. Ο λύκος
το κενό εξουσίας που
δημιούργησαν οι πο-
λιτικοί το εκμεταλεύ-
θηκε και επιτέθηκε να
πάρει την εξουσία.

Οι Άγγλοι απηυδη-
σμένοι τότε με την
κατάντια μας δήλω-
σαν ότι μας βαρέθη-
καν και δεν μπορούν
άλλο να μας στηρί-
ζουν και έφυγαν. Τότε
βρέθηκε η μεγάλη δη-
μοκρατική Αμερική να
μας στηρίξει υλικά με
χρήματα και εφόδια
για να ζήσουμε ελεύ-
θεροι. Όμως οι πολι-
τικοί μας συνέχισαν τις
έριδες εισπράττοντας

όμως τα δολάρια και ο αγώνας ήταν όχι πως θα επιβλη-
θούν να διώξουν τους ανατροπείς και να κυνηγήσουν
τους λύκους από το κοπάδι αλλά πως θα φορέσουν ο
κάθε ένας για τον εαυτό του την κάπα και θα κρατήσει
τη γκλίτσα του τσοπάνη. Αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί δυ-
σαρεστημένοι μας δήλωσαν ότι αν δεν φτιάξουμε κυ-
βέρνηση εθνικής σωτηρίας αυτοί μας εγκαταλείπουν.

Μπροστά στον κίνδυνο οι πολιτικοί μας να μείνουν όχι
μόνο χωρίς κάπα και γκλίτσα του τσοπάνη αλλά και
χωρίς ελπίδα ότι κάποτε θα τα αποκτήσουν συμφώνησαν
και όρισαν τον μεγαλύτερο σε ηλικία πολιτικό, ηλικίας
80 ετών, τον Θ Σοφούλη να σχηματίσει κυβέρνηση. Τότε
οι πάντα μπροστάρηδες αξκοί πλαισιωμένοι από τους
σώφρονες έλληνες πολέμησαν στα βουνά και έδιωξαν
τους επιβουλείς έξω από τα σύνορά μας. Πολλοί βέβαια
αξκοί και έλληνες πολεμιστές άφησαν τα κόκαλά τους
στα ελληνικά βουνά ενώ οι πολιτικοί μας διαβιούσαν
στα γραφεία τους στη θαλπωρή και στην άγρα ψήφων.

Εδώ πρέπει να τονισθεί
το γεγονός ότι στα ετή-
σια μνημόσυνα των νε-
κρών αξκών και οπλιτών
που με τη ζωή τους εξα-
σφάλισαν τη δημοκρατία
στην πατρίδα μας απου-
σιάζουν επιδεικτικά οι πο-
λιτικοί και αντιμάχονται
τα μνημόσυνα αυτά των
ηρώων με στόχο, να μεί-
νει η πόρτα ανοικτή για
να εισπράττουν ψήφους
και από τους λύκους.

Μετά από αιματηρό αγώνα τριών ετών και μεγάλων
θυσιών των ενόπλων δυνάμεων μας η Ελλάδα σώθηκε
ελεύθερη και δημοκρατική και οι πολιτικοί μας εκλήθησαν
να διοικήσουν την πατρίδα μας όπως ορίζει το σύνταγμα,
όμως αυτοί συνέχισαν τις έριδες, ποιος θα είναι ο
πρώτος, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν κενό εξουσίας
το οποίο οι λύκοι αν και ήσαν μαδημένοι και τραυματι-
σμένοι να το καλύψουν σιγά σιγά με αποτέλεσμα δέκα
χρόνια μετά δηλαδή το 1958 κάτω από παραπλανητικές
κομματικές οργανώσεις να γίνουν αξιωματική αντιπολί-
τευση, δηλαδή εν δυνάμει κυβέρνηση.

Ό,τι δεν κατάφεραν με την ένοπλη ανταρσία 1947-49
τους το χάρισαν οι πολιτικοί μας.

Μετά από μια ανάπαυλα επτά ετών το 1974 επανήλθε
η δημοκρατία στην Ελλάδα και οι πολιτικοί εκλήθησαν
πάλι να αναλάβουν την εξουσία σε ένα συντεταγμένο
κράτος χωρίς εξωτερικό χρέος.

Οι πολιτικοί όμως δεν ενδιαφέρθηκαν για τους Έλληνες
πώς να τους διοικήσουν και να φροντίσουν την ευημερίαν
τους , αλλά η αγωνία τους ήταν πως θα αποκλείσουν
στο μέλλον να τους αμφισβητηθεί η κάπα και η γκλίτσα
του τσοπάνη. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί νέο κενό
εξουσίας με αποτέλεσμα οι καραδοκούντες να αλώσουν
την κρατική μηχανή και να πάρουν την εξουσία στα
χέρια τους.

Να πως η Ελλάδα, μια χώρα που υπέφερε από τους
κομμουνιστάς και τις αριστερές ιδεοληψίες έγινε η χώρα
των αριστερών, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη.

Αποτέλεσμα; Μια περίοδο που η Ελλάδα έπρεπε να
ευημερεί και να βρίσκεται συνέχεια σε οικονομική άνθηση,
μια περίοδο που οι φορολογούμενοι ευρωπαίοι από την
φορολογία τους μας έστελναν χρήματα να ανεβούμε να
τους φθάσουμε και να περπατήσουμε πλάϊ πλάϊ ίσοι, η
χώρα μας κήρυξε πτώχευση και ζούμε επαιτώντας για
την διαβίωσή μας.

Αλλά τα δεινά μας δεν τελείωσαν, οι λύκοι χορτάτοι
και δυνατοί περιμένουν νέο κενό εξουσίας να αφανίσουν
το κοπάδι και οι πολιτικοί μας ζουν στο νιρβάνα τους,
ποιος θα φορέσει την κάπα και θα κρατήσει τη γκλίτσα
του τσοπάνη έστω και αν το κοπάδι έχει αφανισθεί.                                                                                               

Η κάπα και η γκλίτσα του τσοπάνη

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Οι πολιτικοί όμως δεν ενδια-

φέρθηκαν για τους Έλληνες πώς

να τους διοικήσουν και να φρον-

τίσουν την ευημερίαν τους, αλλά

η αγωνία τους ήταν πως θα αποκλείσουν

στο μέλλον να τους αμφι-

σβητηθεί η κάπα και η γκλί-

τσα του τσοπάνη.
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Ιερ. Τσιμπερδώνης

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων 

Τεχνικού Σώματος



Προ της καταστάσεως αυτής το Γενικό Στρατηγείο
αντέδρασε αμέσως και αποτελεσματικά:

•Την 29η Οκτωβρίου προώθησε το Β’ Σώμα Στρατού,
με την Ιη Μεραρχία Πεζικού, και την Vη Ταξιαρχία Πεζικού
, από την περιοχή της Θεσσαλίας στη Δυτική Μακεδονία
(περιοχή Πενταπόλεως-Επταχωρίου).

•Την ίδια ημέρα προώθησε, την Μεραρχία Ιππικού,
από την Θεσσαλονίκη στην περιοχή Μετσόβου, με απο-
στολή την εξασφάλιση του άξονα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΛΑΜ-
ΠΑΚΑΣ.

•Την 31η Οκτωβρίου προώθησε την Ταξιαρχία Ιππικού,
η οποία ανήκε στις εφεδρείες του Αρχιστρατήγου και
την έθεσε υπό την διοίκηση του Β’ Σώματος Στρατού,
βορειοανατολικά του Μετσόβου.

•Προώθησε επίσης στην Ήπειρο το Α’ Σώμα Στρατού,
από την Αθήνα, όπου ήταν η έδρα του, ενώ οι
μονάδες του συμπληρώνονταν με επιστράτευση.

•Προώθησε στο μέτωπο κάθε τμήμα που ολο-
κλήρωνε την επιστράτευσή του, σύμφωνα με τα
σχέδια.

•Τέλος, διέταξε την Αεροπορία να βομβαρδίσει το
αεροδρόμιο της Κορυτσάς, αποφεύγοντας να πλήξει
κατοικημένες περιοχές.

Εξέδωσε, επίσης, αυστηρή διαταγή, ώστε να εμπνευ-
σθεί σε όλους το απαιτούμενο πνεύμα θυσίας, «καθ’
όσον παρετηρήθησαν περιπτώσεις κατά τας οποίας
μικραί μονάδες δεν επέδειξαν κατά τας πρώτας συγ-
κρούσεις το επιβαλλόμενον πνεύμα σταθερότητος και
θυσίας. Πάσα αδικαιολόγητος υποχώρησις δέον να επι-
σύρει αυστηρά μέτρα.» Για να είμαστε ακριβείς, κατά τις
πρώτες ημέρες λειτούργησαν επί τόπου και με συνοπτικές
διαδικασίες, έκτακτα στρατοδικεία, κυρίως για περιπτώσεις
λιποταξίας ενώπιον του εχθρού.

Το Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας (ΤΣΔΜ) που
είχε έγκαιρα προϊδεασθεί με διαταγή του Γενικού Στρα-
τηγείου, ήταν έτοιμο και κατάλληλα προσανατολισμέ-
νο.

Την 1η Νοεμβρίου, οι δυνάμεις του Β’ ΣΣ, υπό την δι-
οίκηση του στρατηγού Δημητρίου Παπαδόπουλου, επι-
τίθενται κατά του αριστερού πλευρού του θύλακα που
δημιούργησε η ΤΖΟΥΛΙΑ στην Πίνδο. Ειδικότερα:

•Στο μέσον, στην περιοχή Σαμαρίνας, η Ι Μεραρχία,
με διοικητή τον υποστράτηγο Βασίλειο Βραχνό,

•Βορειότερα η Vη Ταξιαρχία Πεζικού, με διοικητή τον
συνταγματάρχη Αναστάσιο Καλή, και

•Nοτιότερα η Ταξιαρχία Ιππικού, η οποία, υπό την δι-
οίκηση του συνταγματάρχη Σωκράτη Δημάρατου, ήταν
η πρώτη που απέκοψε την προχώρηση των Ιταλών, κα-
ταλαμβάνοντας το Δίστρατο.

Εν τω μεταξύ, την ίδια ημέρα ο Δαβάκης τραυματίσθηκε
σοβαρά και διακομίσθηκε. Την διοίκηση του Αποσπάσματος
Πίνδου ανέλαβε ο επίσης άξιος ηγήτορας, ταγματάρχης
Ιωάννης Καραβίας.

Από το νότο, η Μεραρχία Ιππικού, με διοικητή μια
άλλη ηγετική μορφή, τον υποστράτηγο Γεώργιο Στανωτά,
με υψηλό επιθετικό πνεύμα, εξόρμησε από την περιοχή
του Μετσόβου προς βορρά, ανατρέπουσα τους ορμητι-
κούς χιονοδρόμους των Ιταλών. Αποστολή της ήταν να
εξασφαλίσει τον άξονα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, να
επιτεθεί στην κατεύθυνση Ελεύθερο – Κόνιτσα και να
αποκαταστήσει σύνδεσμο με τη σκληρά δοκιμαζόμενη
VIII Μεραρχία και το Β’ ΣΣ.

Η Μεραρχία «ΤΖΟΥΛΙΑ» συντρίβεται, και σε λίγες ημέρες
οι Ιταλοί βρίσκονται πέραν των ελληνικών συνόρων.

Στις 8 Νοεμβρίου 1940, ο κόσμος όλος μένει άναυδος,
μη μπορώντας να πιστέψει ότι η πρώτη νίκη του ελευ-

θέρου κόσμου ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα ήταν
γεγονός. Γράφει ο Ελβετός στρατιωτικός συγγραφέας
Eddy Bayer, στο δίτομο έργο του «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕ-
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ»:

«Ο στρατηγός Παπάγος ενισχύθη επί των κορυφο-

γραμμών και από της 4ης μέχρι της 7ης Νοεμβρίου,

προσέβαλε την δυστυχισμένην μεραρχία «ΤΖΟΥΛΙΑ» δια

συγκεντρωτικής επιθέσεως εκ των άνω προς τα κάτω.

Η συμφορά του στρατηγού Μάριο Τζιρότι δεν ήτο

δυνατόν να γίνει περισσότερον πλήρης».

Γράφει, επίσης, ο στρατηγός Βισκόντι Πράσκα στο
βιβλίο του:

«Η αριστερή πτέρυγα στην ‘Hπειρο είχε συναντήσει

ισχυρή εχθρική αντίσταση στη ζώνη του Καλπακίου…. Η

θέση της Μεραρχίας «ΤΖΟΥΛΙΑ», με τη συνεχιζόμενη

άφιξη ελληνικών δυνάμεων, κινδύνευσε να καταστεί

επισφαλής. (…) Είναι πάντοτε μία οδυνηρή στιγμή για

ένα Διοικητή, όταν είναι υποχρεωμένος να εκδώσει δια-

ταγή συμπτύξεως, συνιστά όμως και καθήκον, το οποίο

ο Διοικητής πρέπει να εκτελέσει με αποφασιστικότητα.

Δεν μπορούσε κανείς να ζητήσει από τον γενναίο Τζιρόττι

και τους αλπινιστές του τίποτε περισσότερο από αυτό

που είχαν επιτελέσει. Διέταξα την «ΤΖΟΥΛΙΑ» να μετακινηθεί

στην Κόνιτσα, έχοντας δεινοπαθήσει από τα πλήγματα

που της κατάφεραν πολύ ευέλικτες μονάδες

του εχθρού, από όλες τις κατευθύνσεις…»

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του πυροβολικού, χάρις
κυρίως στην κατάλληλη τάξη των πυροβόλων και την
εξαίρετη οργάνωση στόχων που είχε προηγηθεί. Διότι,
τα βλήματα δεν πηγαίνουν στον στόχο απλώς με… το
ηθικό των πυροβολητών. Απαιτείται σχεδίαση, οργάνωση,
εκπαίδευση και διοίκηση αλλά και μία καλώς λειτουργούσα
επιμελητεία η οποία εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν βλή-
ματα για τα πυροβόλα.

Ο στρατηγός Βισκόντι Πράσκα αναφέρει:
«Πυροβολαρχίαι εντός σπηλαίων, τας οποίας δεν κα-

τόρθωσε να ανακαλύψει ούτε η επίγειος ούτε η εναέριος

παρατήρησις, έπληττον τα τμήματα εις τα σημεία της

αναγκαστικής διαβάσεώς των ή επί των ακαλύπτων ση-

μείων, τα οποία δεν ήτο δυνατόν να παρακαμφθούν και

προεκάλουν πολλάς απωλείας, βάλλουσαι προς όλας

τα κατευθύνσεις κατά του μετώπου και κατά των

πλευρών των στρατευμάτων μας. Μεταξύ των εχθρικών

πυροβολαρχιών υπήρχον και μερικαί μακρού βεληνεκούς,

αι οποίαι, κείμεναι μακράν της ακτίνος δράσεως του

ιδικού μας πυροβολικού, δεν ήτο δυνατόν να βληθώ-

σιν.»

Προ της απροσδόκητης αυτής καταστάσεως, ο Ντούτσε
αντικατέστησε στις 9 Νοεμβρίου τον στρατηγό Βισκόντι
Πράσκα με τον στρατηγό Ουμπάλντο Σοντού, υφυπουργό
των στρατιωτικών και υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου.
Επιπλέον, απέστειλε στην Αυλώνα την Μεραρχία Πεζικού
«ΜΠΑΡΙ», την οποία αρχικά προόριζε για απόβαση στη
νήσο Κέρκυρα.

Εν τω μεταξύ, ελληνικές εφεδρείες άρχισαν να κατα-
φθάνουν στο μέτωπο στις αρχές Νοεμβρίου. Έτσι, ο
Παπάγος κατόρθωσε να πετύχει κατάλληλη συγκέντρωση
δυνάμεων ως τα μέσα Νοεμβρίου, πριν εξαπολύσει αν-
τεπίθεση. Η ελληνική στρατιωτική Ηγεσία είχε αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση κατά τρόπον ορθό και αποτελε-
σματικό.

Στις 13 Νοεμβρίου – μόλις 16 ημέρες μετά την ιταλική
εισβολή – ο Ελληνικός Στρατός, πλήρως κινητοποιημένος
και έχοντας αποκαταστήσει το εθνικό έδαφος, πέρασε
στην αντεπίθεση, έχοντας πλέον την πρωτοβουλία. Έν-
δεκα Μεραρχίες Πεζικού, δύο Ταξιαρχίες Πεζικού, και η
Μεραρχία Ιππικού, είχαν απέναντί τους δεκαπέντε ιταλικές
Μεραρχίες Πεζικού και μία Τεθωρακισμένη.

Στον τομέα της Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΣΔΜ, με το Γ’
ΣΣ από τη Θεσσαλονίκη και με την ενίσχυση μονάδων
από ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα, εξαπέλυσε στις 14
Νοεμβρίου επίθεση, από ανατολάς προς δυσμάς, με
κατεύθυνση την Κορυτσά, η οποία κατελήφθη στις 22
Νοεμβρίου, με 2.000 αιχμαλώτους, 80 πυροβόλα, 55
αντιαρματικά και 300 πολυβόλα, προερχόμενα από τέσ-
σερις ιταλικές μεραρχίες. Επρόκειτο για σημαντικότατο
επίτευγμα του Ελληνικού Στρατού στη φάση αυτή του
αγώνα και ταυτοχρόνως για τη «μαύρη ημέρα» του Ιτα-
λικού Στρατού.

Είναι αλήθεια ότι οι Ιταλοί μαχόταν με πρωτόγνωρο
πείσμα, η δε ηγεσία τους έστελνε νέες μεραρχίες στην
Αλβανία. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες αποτυχίες προκά-
λεσαν σοβαρή κρίση στην ανωτάτη ιταλική ηγεσία που
οδήγησε στην παραίτηση του αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Στρατάρχη Πιέτρο Μπαντόλιο, στις 26 Νοεμβρίου,
τον οποίο αντικατέστησε ο στρατηγός Καβαλέρο, ο
οποίος είχε παλιά αντιπάθεια με τον Μπαντόλιο.

Η επίθεση από τη Δυτική Μακεδονία συνδυάστηκε με
γενική επίθεση σε ολόκληρο το μήκος του μετώπου. Τα
Α’ και Β’ Σώματα Στρατού, ενισχυμένα με την ΙΙΙη
Μεραρχία το πρώτο και με την ΧΙη και την Μεραρχία Ιπ-
πικού το δεύτερο, προέλασαν στη Βόρεια Ήπειρο, με

ισχυρό και ασφαλή στροφέα το δεξιό της ελληνικής
διατάξεως, δηλαδή το ΤΣΔΜ.

Μετά από σκληρές μάχες, κατέλαβαν την Πρεμετή,
τους Αγίους Σαράντα και το Αργυρόκαστρο, μέχρι τις
αρχές Δεκεμβρίου, και τη Χιμάρα τις παραμονές των
Χριστουγέννων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διάνοιξη

της οδού προς Αυλώνα. Είχε πλέον καταληφθεί ουσια-
στικά ολόκληρη η Βόρειος Ήπειρος.

Στις 9 Ιανουαρίου 1941, πριν την έλευση της βαρυχει-
μωνιάς, κατελήφθη από τις δυνάμεις του Β’ ΣΣ το στρα-
τηγικής σημασίας οχυρωμένο πέρασμα της Κλεισούρας,
στο κέντρο της ιταλικής διατάξεως. Επρόκειτο για νέο
πλήγμα, το οποίο είχε ως επακόλουθο την δυσμένεια
έναντι του στρατηγού Σοντού και την αντικατάστασή
του από τον στρατηγό Καβαλέρο. Ο τελευταίος, ως
επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, είχε μεταβεί ήδη
ένα μήνα πριν στην Αλβανία.

Το Β’ ΣΣ, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
προελάσεως στον κεντρικό τομέα, και εξασφαλίζοντας
τον σύνδεσμο μεταξύ του Α’ΣΣ και του ΤΣΔΜ, έφθασε
στην περιοχή Τεπελενίου, στα υψώματα της Τρεμπεσίνας,
όπου ήταν και το μέγιστο όριο της ελληνικής προχωρή-
σεως. Εκεί αντιμετώπισε με επιτυχία την μεγάλη εαρινή
ιταλική αντεπίθεση του Μαρτίου 1941.

Επίλογος
Είναι προφανές ότι οι Ιταλοί είχαν προετοιμασθεί για

μία αποστολή «ειρηνικής κατοχής» ή το πολύ-πολύ να
αντιμετωπίσουν κάποιους πυροβολισμούς για την «τιμή
των όπλων». Αντί τούτου όμως βρέθηκαν έναντι αντι-
πάλων με πολύ υψηλό ηθικό, μεγάλη σωματική αντοχή,
και καλά εκπαιδευμένων. Αλλά και έναντι μιας ηγεσίας
που ήξερε καλά τη δουλειά της.

Από την εξέλιξη των επιχειρήσεων διαπιστώνουμε
ότι, μετά την απόκρουση της εισβολής, η ελληνική
ανωτάτη στρατιωτική ηγεσία πέρασε σε μια στρατηγική
που την χαρακτήριζε ο επιθετικός ελιγμός, η αποφασι-
στικότητα και η ορμή. Ο επιθετικός ελιγμός αποτελεί
προϋπόθεση κάθε επιτυχημένης πολεμικής ενέργειας,
επιδιώκοντας όχι απλώς την απόκρουση του εχθρού
αλλά και την απόκτηση εδάφους, τη συγκέντρωση δυ-
νάμεων και ισχύος πυρός σε αποφασιστικό σημείο και
τελικώς την καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων. Δυ-
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Ο ρόλος της ηγεσίας στο έπος του 1940
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Υποστράτηγος ε.α.

Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Οι λαοί ακολουθούν τους ικα-

νούς ηγέτες, που τους εξασφα-

λίζουν ότι θα τους βγάλουν με

ασφάλεια από δύσκολες καταστάσεις,

αναδεικνύοντας παράλληλα τις

δημιουργικές δυνάμεις που κρύ-

βουν μέσα τους. 

“ “
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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

στυχώς, ο Ελληνικός Στρατός δεν διέθετε τεθωρακισμένες
ή μηχανοκίνητες δυνάμεις οι οποίες θα επέτρεπαν την
εκμετάλλευση των επιτυχιών επί των εις το βάθος των
κοιλάδων αξόνων, κάτι που θα το εξασφάλιζαν οι ελιγμοί
και η επιτευχθείσα κατοχή των υψηλών σημείων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ελληνικός Στρατός πο-
λέμησε στον πόλεμο αυτό με άφθαστη ορμή και
ηρωισμό. Πραγματικά ο Έλληνας μαχητής «τραβούσε
μπροστά». Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Και ο πλέον
αδαής αντιλαμβάνεται ότι και το καλύτερο στράτευμα
δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα χωρίς κατάλληλες
διαταγές και αν δεν έχει προηγηθεί επίπονη και προσεκτική
σχεδίαση και προπαρασκευή.

Το 1940, αυτός ο υπέροχος λαός ευτύχησε να έχει
μια αντάξια Ηγεσία, σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας.
Παράλληλα, υπήρξε καθοριστική η συμβολή του Πρω-
θυπουργού Ιωάννη Μεταξά και σ’ αυτό τούτο το καθαρά
στρατιωτικό σκέλος. Επί έτη ολόκληρα υπήρξε ο επιμε-
λητής και ακαταπόνητος οργανωτής αυτής της κατα-
πληκτικής νίκης.

Για την επίτευξη της νίκης είναι απαραίτητη η ύπαρξη
ισχύος σε όλες τις διατάσεις της και φυσικά η ύπαρξη
στρατιωτικής ισχύος, η οποία είναι κάτι περισσότερο
από απλή συγκέντρωση προσωπικού, υλικού και οπλικών
συστημάτων. Το 1940, η σχέση ισχύος μεταξύ Ιταλίας
και Ελλάδος ήταν καταλυτική υπέρ της πρώτης σε όλα
τα αντικειμενικά στοιχεία και παράγοντες ισχύος: οικονομία,
πληθυσμός, αριθμός στρατευμάτων, βιομηχανική πα-
ραγωγή, οπλικά συστήματα. Και όμως, το αποτέλεσμα
της σύγκρουσης ήταν αντιστρόφως ανάλογο προς αυτά
τα μεγέθη ισχύος. Τι ήταν εκείνο που συνέβαλε στην
ανατροπή των δεδομένων;

Η πραγματική ισχύς δεν είναι πάντοτε εκείνη που
προκύπτει από τη μέτρηση των συστατικών στοιχείων
που προανέφερα. Το αν η ισχύς μιας χώρας θα έχει το
αναμενόμενο αποτέλεσμα, εξαρτάται από μια επιτυχημένη
ή όχι εθνική υψηλή στρατηγική, από την ηγεσία η οποία
υλοποιεί την εθνική στρατηγική καθώς και από άλλους
μη ορατούς παράγοντες ισχύος.

Η Ιταλία, παρά το γεγονός ότι υπερείχε από πλευράς
αντικειμενικών στοιχείων ισχύος έναντι της Ελλάδας,
δεν πέτυχε να υλοποιήσει τους στόχους της, καταβλη-
θείσα από τον αντικειμενικά υποδεέστερο, από πλευράς
μετρήσιμων στοιχείων ισχύος, Ελληνικό Στρατό. Ποιος
ήταν ο παράγων που καθόρισε το αποτέλεσμα της σύγ-
κρουσης αυτής, ουσιαστικάστην ανατροπή των προ-
βλέψεων στις οποίες οδηγούσε η ψυχρή λογική των
αριθμών; Ικανότερη ηγεσία, υψηλότερο φρόνημα και
ηθικό, αλλά και πολιτισμικά στοιχεία (αρχές, αξίες,
ιστορία, παραδόσεις) τα οποία υπερίσχυσαν. Ειδικώς η
ΗΓΕΣΙΑ, ως συντελεστής ισχύος, υπερίσχυσε εν προκει-
μένω και ανέτρεψε την υπεροχή ισχύος του αντιπάλου
στα μετρήσιμα στοιχεία.

Χάρη στο ακατάβλητο θάρρος, στο υψηλό ηθικό στρα-
τού και λαού, στο απαράμιλλο πνεύμα αυτοθυσίας των
Ελλήνων, αλλά και στην άριστη προετοιμασία και διοίκηση
της μάχης σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, συνετρί-
βησαν τα σχέδια, αλλά και τα όνειρα των Ιταλών να κα-
ταγάγουν αποφασιστική νίκη, πριν από την εισβολή των
Γερμανών στην Ελλάδα.

Κλείνοντας αυτή την συνοπτική αναφορά στο Έπος
του ’40, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, χωρίς αμφιβολία,
την Ιστορία των εθνών την γράφουν οι ηγέτες, καθώς
σύμφωνα και με τον Ξενοφώντα «άνευ αρχόντων ουδέν
αν ούτε καλόν ούτε αγαθόν γένοιτο». Οι ηγέτες προπο-
ρεύονται, μελετούν, σχεδιάζουν, καθοδηγούν, κατευ-
θύνουν και εμψυχώνουν. Οι λαοί ακολουθούν τους
ικανούς ηγέτες, που τους εξασφαλίζουν ότι θα τους
βγάλουν με ασφάλεια από δύσκολες καταστάσεις, ανα-
δεικνύοντας παράλληλα τις δημιουργικές δυνάμεις που
κρύβουν μέσα τους. Από την άποψη αυτή, είναι τυχερά
τα έθνη που σε κρίσιμες στιγμές της ιστορικής τους πο-
ρείας ευτύχησαν να έχουν ηγέτες άξιους και ικανούς να
διαχειριστούν τις κρίσεις και τις δυσκολίες και να οδη-
γήσουν τους λαούς τους σε ανάκαμψη και σε επιτυχίες.

Ρεμβάζοντας μέσα στην άκρατη ησυχία και την ερή-
μωση του χωριού μου, που επικρατεί το Σεπτέμ-

βριο μετά το θορυβώδες διάστημα περί το 15αύγου-
στο και βλέποντας ότι κάθε χρόνο τα πράγματα γίνον-
ται όλο και δυσκολότερα, επεκτείνω τις σκέψεις μου
στα ευρύτερα Ελληνικά πλαίσια και στο μέλλον της πα-
τρίδας μας γενικά, την οποία όλοι λέμε ότι αγαπάμε αλ-
λά στις πρακτικές μας δεν το εφαρμόζουμε.

Έχουν περάσει 65 χρόνια χωρίς την συμμετοχή της
Ελλάδας σε πόλεμο, αν εξαιρέσουμε τις δύο μικροεμ-
πλοκές, το 1964 και ‘74, που είχαμε στην Μαρτυρική
Κύπρο και ενώ θα περίμενε κανένας όλα αυτά τα χρό-
νια να έχουμε βάλει και να επιδιώκουμε την πραγματο-
ποίηση συγκεκριμένων σκο-
πών και στόχων, οδηγηθή-
καμε μετά από πλαστή ευη-
μερία σε σταδιακή ταπείνω-
ση, ασχολούμενοι περισσό-
τερο ερίζοντας μεταξύ μας
για τα δευτερεύοντα, ενώ
αφήνουμε ανέγγιχτα αυτά
που καίνε.

Κυριότεροι από τους στό-
χους πρέπει να ήταν κατά τη
γνώμη μου οι:

α. Σταθερή εξωτερική πο-
λιτική που εξυπηρετεί το
εθνικό συμφέρον.

β. Αυξημένη αμυντική ικανότητα για να μας σέβονται
οι φίλοι και να μας υπολογίζουν οι εχθροί.

γ. Αδέκαστο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και σε
σύντομο χρόνο.

δ. Αντιμετώπιση με σοβαρότητα του χρονίζοντος δη-
μογραφικού προβλήματος, που αποτελεί τον υπ’ αρ. 1
κίνδυνο για τη φυλή μας.

ε. Σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, εθνικά προσανα-
τολισμένο.

στ. Διατήρηση αλώβητης της θρησκείας μας και των
παραδόσεών μας.

ζ. Διατήρηση, πάση θυσία και επιβολή της στα ΜΜΕ
της ανυπέρβλητης και ωραιότατης Ελληνικής Γλώσ-
σας.

η. Σκληρό χτύπημα της διαφθοράς.
θ. Σοβαρός προγραμματισμός σε βάθος δεκαετιών

σε όλους τους τομείς.
ι. Ομόνοια, συνεννόηση και κοινή πορεία, κυρίως στα

ανώτατα κλιμάκια.
ια. Πειθαρχία, ευνομία, εφαρμογή των νόμων κ.λπ..
Νομίζω ότι τα παραπάνω καλύπτουν τις βασικότερες

αρχές που πρέπει να κινούμαστε ως Ελληνική Πολιτεία
αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένα δυνατό, ελεύθε-
ρο, δημοκρατικό κράτος και όχι δούλος του εαυτού
του.

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η διεθνής Πολιτική
και διπλωματία λειτουργεί καθαρά για το συμφέρον
του κάθε κράτους, χωρίς ίχνος συναισθηματισμού δεν
έχουμε παρά να παραδειγματιζόμαστε από τα ευνο-
μούμενα δυτικά κράτη, πώς λειτουργούν στο εσωτερι-
κό τους και ποια είναι η συμπεριφορά των πολιτών
τους. Να σκεφθούμε επί πλέον έναν παράγοντα, ότι
αφού οι Έλληνες συμπατριώτες μας που ζουν σε αυτά
τα ευνομούμενα κράτη, προοδεύουν και μεγαλουρ-
γούν, πόσο θα είχε προχωρήσει η Ελλάδα και οι Έλλη-
νες, αν στο εσωτερικό της εφαρμόζονταν αυτά που
προαναφέραμε.

Έστω και τώρα, αν καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει
γύρω μας και αν αποφασίσουμε να αντιδράσουμε, να

έλθουμε σε ρήξη με το παρελθόν (ατομικό και γενικό)
και να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, με πολλή υπο-
μονή, πολλαπλή δουλειά (πάσης φύσεως), πειθαρχία,
πίστη στον τελικό σκοπό, εντιμότητα και αλληλεγγύη
μεταξύ μας, μπορούμε με τις αρετές, ικανότητες και
προτερήματα του λαού μας, να ανατρέψουμε τα κα-
κώς κείμενα και να ανακτήσουμε όσα χάσαμε και κυ-
ρίως την αξιοπρέπειά μας.

Αντίθετα, αν συνεχίσουμε να κατατρυχόμαστε από
τα ελαττώματα της φυλής μας και δεν παραδειγματι-
ζόμαστε από την ιστορία μας (την οποία δυστυχώς
ελάχιστοι γνωρίζουν), τότε μην περιμένουμε ανάκαμ-
ψη και βελτίωση. Συγκεκριμένα:

• Όταν δεν έχουμε σταθερό προγραμματισμό και γί-
νονται όλα στο άρπα-κόλλα κα λαμβάνονται μέτρα για
κάτι αφού πρώτα γίνει το κακό.

• Όταν την πολιτική και τις πράξεις μας τις κατευθύ-
νει το θυμικό και η πα-
ρόρμηση, όχι η σκέψη
και η μεθόδευση (πρώ-
τα σκοτώνουμε κάποι-
ον και μετά τον κλαίμε).

• Όταν μας ενδιαφέ-
ρει μόνο το ατομικό ή
το συντεχνιακό συμφέ-
ρον και όχι το γενικό και
εθνικό.

• Όταν είμαστε επιρ-
ρεπείς σε κάθε είδους
ειδήσεις και διαδόσεις
που μας σερβίρουν έν-
τεχνα, ντόπια και ξένα
μίσθαρνα όργανα, με

τη βοήθεια των πάσης φύσεως λεγόμενων ΜΜΕ (Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης), που τείνουν να εξελιχθούν σε
ΜΜΤ (Μέσα Μαζικής Τύφλωσης), που μας έχουν κάνει
να νομίζουμε ότι έχουμε γίνει πανεπιστήμονες και όλα
τα ξέρουμε (τύφλα μας!).

• Όταν οτιδήποτε έχει σχέση με την Κρατική και Εθνι-
κή υπόσταση (άμυνα και ασφάλεια της Χώρας, κρατική
μηχανή κ.λπ.), αποδιοργανώνεται ή παρακάμπτεται ή
αφήνεται σε βάθος χρόνου στη φθοροποιό δράση επι-
τηδείων και αποδυναμώνεται συστηματικά.

• Όταν στην τρίτη (ανεξάρτητη υποτίθεται) εξουσία
της χώρας, η δικαιοσύνη, δεν παρέχεται η δυνατότητα
να απονέμει δικαιοσύνη όπως πρέπει και σε λογικό
χρόνο.

• Όταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλάζει κάθε
χρόνο (μάλλον προς το χειρότερο) και η επικρατούσα
θρησκεία της ορθόδοξης πίστης μας και η ελληνική
γλώσσα βάλλονται συστηματικά.

• Όταν μετά την καταιγίδα της ρεμούλας των τελευ-
ταίων δεκαετιών και την υποβοήθηση από αυτή της κα-
ταστροφής της χώρας δεν έχουν δήθεν βρεθεί ακόμη
τρόποι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και δεν έχει κτυπη-
θεί ακόμη η διαφθορά.

• Όταν τέλος δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αναστρο-
φής του δημογραφικού προβλήματος με την επιδει-
νούμενου λόγω κρίσεως κατάσταση και συνεχίζουν οι
νέοι μας την αποφυγή των γάμων και της τεκνοποιίας,
εις δόξα του παλιού φεμινιστικού συνθήματος «η γυ-
ναίκα στην παραγωγή και όχι στην αναπαραγωγή», τότε
οι μεν νέοι με λύπη θα διαπιστώσουν όταν γεράσουν
ότι θα υπάρχει Ελλάδα χωρίς Έλληνες και όλοι μαζί δεν
θα γευθούμε τη χαρά της επανάκαμψης και καλυτέ-
ρευσης της ζωής μας.

Δεν μας μένει παρά να ακολουθήσουμε όλοι τους
στόχους που προαναφέρθηκαν και με σύμπνοια, συ-
νεννόηση, αλληλεγγύη και κοινή πορεία στα σοβαρό-
τερα θέματα, κυρίως από τους πολιτικούς μας ταγούς,
να επιτύχουμε ό,τι επιδιώκουμε.

Το ξεπέρασμα της κρίσης

Γράφει ο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΟΥΣΠΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.
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Αξιότιμε κύριε Δντά,
Λαμβάνοντας αφορμήν από ειστολήν δημοσιευθείσα

στον Τύπο, του Αμερικανού καθηγ. αρχαιολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Μπέρκλεϋ Στέφεν Μίλλερ, και αφορώσαν τους
«Πλαστογράφους των Σκοπίων», θα προσπαθήσω να επιση-
μάνω ωρισμένα σημεία σχετικά με το υπόψιν θέμα της ψευ-
δώνυμης «Δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Εκ προοιμίου τονίζω, ότι οι δημοδιδάσκαλοι γονείς μου κα-
τάγονταν από την ευρύτερη περιοχην του Μοναστηρίου. Εί-
ναι γνωστόν, ότι το “κρατίδιον μόρφωμα” της Π.Γ.Δ.Μ. ήταν
σκόπιμο δημιούργημα του Τίτο και ονομαζόταν προ του Β’
Π.Π. «Βάρνταρσκα Μπανοβίνα» (Διοικητική περιοχή του Αξι-
ού). Η σημερινή δε περιπλοκή και η προκλητικότητα των εκ-
προσώπων του, είναι αποτέλεσμα της οικονομικής και προ-
παγανδιστικής συμβολής των ανά τον κόσμο αποδήμων του,
καθώς και της προστασίας που τους παρέχουν οι σημερινοί
ισχυροί της Δύσης.

Εξετάζοντας το θέμα ιστορικά και γλωσσογεωγραφικά,
πρέπει να παρατηρήσωμε τα εξής:

(1) Κατά την επικρατούσα στην γλωσσολογία, άποψη του
Βrandenstein (μαθητή του Kretschmer) (1936), κοιτίδα των
Ινδοευρωπαίων υπήρξε, προ της μετακινήσεώς τους προς
Δυσμάς, η στέππα των Κιργισίων, Νοτίως των Ουραλίων. Η
διάσπασή τους έγινε την 5η χιλιετία π.Χ. και η προς την Ευ-
ρώπην κίνησή τους καλύφθηκε σε διάστημα δύο χιλιεετιών.
Η δε των ελληνικών φύλων, άρχισε τον 20ο π.Χ. αιώνα σε
τρία κλιμάκια: Ιώνων - Αιολοαχαιών - Δωριέων. Θα περιορι-
σθώ στο 3ο φύλον των Δωριέων, του οποίου η κίνηση άρχι-
σε τον 12ο π.Χ. αιώνα και εγκαταστάθηκε προοδευτικά στον
βόρειο ελληνικό χώρο. Σε αυτούς ανήκουν και οι Μακεδόνες
οι οποίοι μιλούσαν τη γλώσσα τους ανάμικτη με θρακοϊλλυ-
ρικές λέξεις (σύμφωνα με τους λεξικογράφους Ησύχιο και
Αμερία). Τα φύλα αυτά στον ελλαδικό χώρο, συνάντησαν
τους “Προέλληνες” από τους οποίους έλαβαν, ως “δάνειες”
λέξεις, πάρα πολλές ονομασίες φυτών, ζώων, γεωγραφι-
κών όρων κ.λπ. λέξεις της καθημερινής ζωής. Αργότερα δε,
στην περίοδο του βασιλέως Φιλίππου Β’, οι Μακεδόνες επι-
σημοποίησαν και την “αττική” διάλεκτο, αρχικά για διοικητι-
κές ανάγκες του κράτους και αργότερα για τη μόρφωση των
ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, με την πολιτικήν άνοδον
της μακεδονικής δυναστείας.

Ο όρος «Ελληνισμός», με την έννοιαν της πνευματικής κυ-
ριαρχίας των Ελλήνων στην Ανατολή, περιλαμβάνει, όχι μό-
νον την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του
(όρα Droysen), αλλά και την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας
στην Ανατολή.

(2) Τα Ινδοευρωπαϊκά σλαβικά φύλα μετακινήθηκαν προς
τον ευρωπαϊκό χώρο τμηματικά, πολύ αργότερα και πήραν
τις ονομασίες: Βαλτοσλάβοι - Δυτικοί Σλάβοι - Ανατολικοί
Σλάβοι - Νότιο Σλάβοι. Στην τελευταία ομάδα ανήκουν οι:
Σερβοκροάτες, Βούλγαροι, Σλοβένιοι (και οι Σκοπιανοί) οι
οποίοι εγκαταστάθκαν στα Βαλκάνια προοδευτικά, περί το

τέλος του 7ου μ.χ. αιώνα. Συνεπώς, χωρίζει τους Σκοπανούς
με τη Μακεδονική Δυναστεία τουλάχιστον μία χιλιετία.

(3) Οι κάτοικοι της Π.Γ.Δ.Μ. είναι Σλάβοι, Αλβανοί, Βλάχοι,
Έλληνες κ.λπ. και έχουν ως επίσημη γλώσσα τη λεγόμενη
«Μακεδονική» που είναι σλαβικό ιδίωμα, προσομοιάζον πε-
ρισσότερο με την βουλγαρικήν, ανάμικτο με σερβικές, ελλη-
νικές, λατινικές, τουρκικές κ.λπ. λέξεις. Διακαής λοιπόν, πό-
θος των Σκοπιανών ήταν η απόκτηση των τίλων του μακεδο-
νικού έθνους και της μακεδονικής γλώσσας. Είναι αξιοσημεί-
ωτον ότι κατά την εισβολήν των Γερμανών τον Απρίλιο 1941,
υπεδέχθησαν την εμπροσθοφυλακήν του 40ου Τ/Θ γερμα-
νικού Σ.Σ., Μερ/χίαν των SS “Leibstandacte A.D” (Σωματοφυ-
λακή του Αδόλφου Χίτλερ) με σημαίες τη Σβάστικα και αυτο-
σχέδιες δικές τους. Ακόμη δε, και οι προσπάθειες με την Τα-
ξιαρχία των 3.500 ανδρών, Γκότσεφ, το 1944 στον νομό
Φλωρίνης και τα γεγονότα της περιόδου 1946-49, επικου-
ρούν τις απόπειρές τους, που πέτυχαν μεν με τον Τίτο, τεί-
νουν δε να ολοκληρώσουν τώρα.

Ισχυρίζονται ακόμη (πλην του μακαρίτη Γκλιγκόρωφ) ότι
είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων. Ανήγειραν στα Σκό-
πια «Αρχαιολογικό Μου-
σείο» και ανδριάντες του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και
του Φιλίππου Β’ καθώς και
σε άλλες πόλεις, και το
συνεχίζουν. Ονόμασαν το
αεροδρόμιο των Σκοπίων “Μ.
Αλέξανδρος” και το αντίστοιχο
της Αχρίδας “Απόστολος Παύ-
λος” (ενώ ο εν λόγω Απόστο-
λος ουδέποτε διήλθε από εκεί).
Ισχυρίζονται επίσης ότι οι Ισα-
πόστολοι και αυτάδελφοι Κύ-
ριλλος και Μεθόδιος είναι δικοί
τους, ενώ ήσαν Θεσσαλονικείς και βέβαια Φωτιστές των
Σλάβων. Τα αρχαία ευρήματα στην Ηράκλεια (νότια παρυφή
του Μοναστηρίου) και οι εικόνες των εκκλησιών της περιο-
χής της Αχρίδας, μαρτυρούν την ελληνικότητά τους.

Χαράσσουν “γεωγραφικά” τα όρια της Αρχαίας Μακεδο-
νίας κατά το δοκούν και απόλυτα εσφαλμένα, ονομάζοντάς
την “Γεωγραφική Μακεδονία” με βάση τα  βιλαέτια της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, που είναι δική τους επινόηση. Αλλά
και με αυτό ακόμη, τα Σκόπια και ένα μεγάλο μέρος της
Π.Γ.Δ.Μ., ανήκαν στο βιλαέτι του Κοσόβου, ενώ το μικρότερο
στο του Μοναστηρίου.

Δυστυχώς δε, όλα τα ανωτέρω έχουν παρασύρει σε λά-
θος τοποθέτηση, πολλούς πολιτικούς και διανοουμένους
του Δυτ. κόσμου.

(4) “Μακεδονική Γλώσσα”
Είναι ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της προπαγάνδας

των Σκοπίων. Οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ανοικτά, ότι δεν
υπάρχει μακεδονική γλώσσα ούτε μακεδονικό έθνος. Άλλω-
στε, έτσι λαλούσαν και μερικοί Μακεδονομάχοι μας (π.χ. ο
Καπετάν Κώττας). Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε το 1877 και
ο Άγγλος γλωσσογεωγράφος Στάνφορντ και ο ημέτερος κα-
θηγητής γλωσσολογίας Ν. Ανδριώτης και σήμερα άλλοι (π.χ.
ο αρχαιολόγος Στ. Μίλλερ), που κατακεραυνώνουν τους

ισχυρισμούς των Σκοπιανών. Το ιδίωμα λοιπόν, αυτό είναι
μια “γλώσσα” ανάμικτη με βάση τη βουλγαρική και λίγο από
όλα...

(5) Εδαφικός χώρος των Σκοπίων
(α) ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ: Είναι ευρέως η περιοχή του Μοναστηρίου,

οριζόμενη Δυτ. από το όρος Βαρνούς (Περιστέρι) και Ανατ.
από το όρος Βόρας (Καϊμακτσαλάν). Η πόλη του Μοναστηρί-
ου κατά τους αρχαίους χρόνους ονομάζετο Ηράκλεια (ιδρυ-
θείσα από τον Φίλιππο Β’ στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα) ενώ
κατά τους βυζαντινούς χρόνους Πελαγονία (μαζί με την ευ-
ρύτερη περιοχή της). Η πόλη καταλήφθηκε το 972 μ.Χ. από
τον Βούλγαρο Τσάρο Σαμουήλ και ανακαταλήφθηκε το 1014
μ.Χ. από τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο. Έκτοτε, απαντά με
το βυζαντινό όνομα Βιτώλια. Στα τέλη του 14ου αιώνα, η πό-
λη αναφαίνεται από τους Τούρκους για πρώτη φορά με το
όνομα Μοναστήριον, από κάποιο μοναστήρι που ήταν έδρα
του μητροπολίτη Πελαγονίας.

Ο πληθυσμός της πόλης επί Τουρκοκρατίας, μέχρι του
1912 που καταλήφθηκε από τους Σέβρους, αποτελούνταν
κατά μείζον μέρος, από έλληνες (που μετανάστευσαν στην
Ελλάδα, κυρίως στη Φλώρινα), Τούρκους, Βουλγάρους

κ.λπ.
(β) ΠΑΙΟΝΙΑ: Ο χώρος Ν.Α.

των Σκοπίων, όπου ο μέσος
ρους του Αξιού ποτ. και η
στενωπός του: Αρχαία πε-

ριοχή που είχε καταλη-
φθή από τον Φίλιππο Β’
και κατοικούσαν οι Παί-
ονες (περιοχή που προ-
τείνει ο καθηγ. Στ. Μίλ-
λερ, ως ονομασία).

(γ) ΔΑΡΔΑΝΙΑ: Ο χώ-
ρος μεταξύ των ορέων:

Σκάρδου (ΒΔ των Σκοπίων και όπου οι πηγές του ποτ. Αξιού)
και Ορβήλου (Πιρίν) (εντός Βουλγαρίας), όπου κατοικούσαν
οι Δάρδανοι, Ιλλυρικόν έθνος, κατά τους Ρωμαϊκούς χρό-
νους.

(δ) Προτεινόμενες ονομασίες
Ο καθηγ. Στ. Μίλλερ, προτείνει την ονομασία: “Παιονία”,

επικρίνοντας τις “Ιστορικές ανοησίες” του Mathew Brun-
wasser.

Ο επί δεκαετίαν περίπου, ασχολούμενος με το θέμα, με-
σολαβητής του ΟΗΕ “πολύς Νίμτς”, προτείνει τελευταίως
την ονομασίαν “‘Ανω Μακεδονία”. Έτσι όμως απεκαλείτο, τα
αρχαία χρόνια λόγω υψομετρικής διαφοράς, η Δυτ. Μακεδο-
νία, επί της οποίας κυρίως πάντοτε εστρέφοντο οι βλέψεις
των Σκοπιανών.

Συζητήσιμος ο όρος: “Σλαβομακεδονία”, διότι αντιδρούν
σ’ αυτόν κυρίως οι Αλβανοί και προκαλεί, αν αναλυθεί βαθύ-
τερα.

Αφού όμως, οι Σκοπιανοί σταθερά επιμένουν ότι είναι ζη-
λωτές των αρχαίων, ας επιλέξουν την ονομασία: “Δημοκρα-
τία της Δαρδανίας” που ταυτίζεται κατά μέγα μέρος, με την
περιοχήν τους, και δεν θα ενοχλεί κανένα (πλην αυτών).

Εν κατακλείδι, δεν θα φτωχύνει ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ε.Ε.,
χωρίς τους Σκοπιανούς.

θέματα

Γράφει ο

ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΠΑΛΗΣ

Υποστράτηγος (ΠΒ) ε.α.-Φιλόλογος

«Οι πλαστογράφοι των Σκοπίων»

Αφού όμως, οι Σκοπιανοί στα-

θερά επιμένουν ότι είναι ζηλωτές

των αρχαίων, ας επιλέξουν την

ονομασία: “Δημοκρατία της Δαρ-

δανίας” που ταυτίζεται κατά μέγα

μέρος, με την περιοχήν τους

“

“

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Διάβασα στην «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», Σεπτ. 2014 - τεύχος 611,

άρθρο, του καθ’ όλα σεβαστού Κοινωνιολόγου κ. ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που περιγράφει, κατά την γνώμη μου,
εξωπραγματικά, την κατάσταση της Ελλάδας και των Ελ-
λήνων σήμερα. Η υπερβολή είναι σχήμα λόγου μα εν προ-
κειμένω είναι απαράδεκτη.

Θα παρακαλούσα να αναδημοσιευθεί και η δική μου άπο-
ψη η οποία συμπίπτει με το άρθρο του δημοσιογράφου κ.
Σήφη Πολυμίλη, που δημοσιεύτηκε στο «ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ», 28/9/14.

Είμαστε μια χώρα νεόπτωχων;

Πριν από μερικά χρόνια η συνηθισμένη επωδός ήταν ότι

οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Σή-

μερα φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μιαν αντιστροφή αυ-

τής της εικόνας, αν θεωρήσουμε ως ακριβείς τις μελέτες

επίσημων ή ανεπίσημων φορέων. Με πιο πρόσφατη αυτή

του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία υπο-

λογίζει σε 6,3 εκατομμύρια τους έλληνες πολίτες που

ζουν είτε κάτω από τα όρια είτε στα όρια της φτώχειας...

Το απίστευτο αυτό ποσοστό που παραπέμπει σε χώρα

της υποσαχάριας Αφρικής μπορεί πράγματι να στηρίζεται

σε στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν αποτυπώνεται πάντως

στην πραγματικότητα που βιώνει όποιος κυκλοφορεί στην

Αθήνα ή σε άλλες μεγάλες πόλεις που αντικειμενικά έχουν

υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της κρίσης. Πράγματι η

ανεργία ιδιαίτερα των νέων βρίσκεται σε δυσθεώρητα

ύψη, πράγματι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας υπο-

φέρει, αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα, αλλά αν πράγματι οι

6 στους 10 πολίτες βρίσκονταν κάτω ή στα όρια της φτώ-

χειας, θα το ζούσε, θα το αντιλαμβανόταν και ο πιο ανίδεος

παρατηρητής της κατάστασης. Και ευτυχώς κάτι τέτοιο

δεν συμβαίνει.

Είμαστε σίγουρα μια πολύ πιο φτωχή χώρα από ό,τι στο

παρελθόν. Με πολύ λιγότερα εισοδήματα, με περισσότε-

ρους φόρους, με περιορισμούς στην κατανάλωση. Δεν εί-

μαστε όμως μια τριτοκοσμική χώρα που οι πολίτες της κυ-

ριολεκτικά φυτοζωούν, όπως θέλει η έρευνα του γραφεί-

ου της Βουλής. Ισως γιατί προσαρμόσαμε τις ανάγκες μας

στη σκληρή οικονομική πραγματικότητα, ίσως γιατί υπάρ-

χει ακόμη - αποδεδειγμένα - αρκετή παραοικονομία, ίσως

γιατί υπήρχε κρυφός συσσωρευμένος πλούτος. Αλλωστε

αν πάρουμε κάποιες άλλες στατιστικές, για το κατά κεφα-

λήν εισόδημα π.χ., θα δούμε ότι είμαστε στον μέσο όρο

της Ευρώπης, αρκετά πάνω από χώρες όπως η Πορτογα-

λία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρωσία.

Η καλύτερη ίσως απάντηση στις στατιστικές αναλύσεις

είναι η συνειδητοποίηση της νέας πραγματικότητας που

ζούμε και οι προσπάθειες χιλιάδων συμπατριωτών μας να

αφήσουν πίσω τα λάθη και τη νοσταλγία του παρελθόν-

τος, επενδύοντας στις δυνάμεις, στις γνώσεις και στις ικα-

νότητές τους. Αυτός είναι ο πλούτος μας, σε αυτόν μπο-

ρούμε να ελπίζουμε...

Είμαστε μια χώρα νεόπτωχων;
Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛ. ΣΑΝΙΔΑΣ

Αντγος ε.α. - Επίτιμος Δκτής Δ’ ΣΣ
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Στις 23 Οκτ. 2014, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ετε-
λέσθη μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο, για τον Πέτρο

Σαρόγλου, γι’ αυτόν τον φλογερό πατριώτη και φιλάν-
θρωπο.

Από τους απογόνους του, παρευρέθηκαν ο μεγαλοε-
πιχειρηματίας κύριος Γεώργιος Σαρόγλου, με την αδελ-
φή του κυρία Ελένη Σαρόγλου, σύζυγο του ναυάρχου
μακαρίτη Ηλιόπουλου και τον γιο του κ. Δημόφιλο Σαρό-
γλου.

Ακολουθεί η επιμνημόσυνη ομιλία του Υποδ/ντού της
Λ.Α.Ε.Δ., Συνταγματάρχου κυρίου Γεωργίου Σούφλα:

«Το χρέος μας προς τους μεγάλους νεκρούς, το εκδη-

λώνουμε βασικά με δύο τρόπους. Με τις καθιερωμένες

εκδηλώσεις, όπως το σημερινό μνημόσυνο, που δεν εί-

ναι όμως μακρόπνοες και με τις ενέργειές μας και το έρ-

γο μας, σύμφωνα με την βούληση και τς οδηγίες τους.

Ο Πέτρος Σαρόγλου, γεννήθηκε στην Αθήνα και κατα-

γόταν από πλουσιότατη οικογένεια ομογενών του εξω-

τερικού (Ρωσία).

Σε ηλικία 15 ετών, το 1879, εισήλθε στην Στρατιωτική

Σχολή Ευελπίδων και μετά από επταετή φοίτηση, εξήλ-

θε το 1886 ως Ανθλγός Πυροβολικού.

Έλαβε μέρος, ως Υπλγός, στον Ελληνοτουρκικό πό-

λεμο του 1897 και το Φεβρουάριο του 1898 αποστρα-

τεύθηκε με αίτησή του, πικραθείς βαθύτατα από την

άτυχη έκβαση που είχε ο πόλεμος εκείνος για τα ελλη-

νικά όπλα και την Ελλάδα γενικότερα.

Προήχθη, ως έφεδρος, σε Λοχαγό το 1910 και σε Τχη

το 1914.

Θεωρούσε την ιδιότητα του Αξκού, ως την ύψιστη των

τιμών και γι’ αυτό έλεγε και έγραφε ότι «το επάγγελμα

του Αξκού είναι ιδανικόν, διότι θέτει τον εαυτό του εις

την υπηρεσία της ολότητας».

Και την αρχή αυτή ακολούθησε σ’ ολόκληρη τη ζωή

του και ως Αξκός και μετά από την αποστρατεία του,

όπως προκύπτει από τα έργα του, ακόμη και μετά το θά-

νατό του, όπως διαφαίνεται στην διαθήκη του.

Διαρκής σκέψη και προσπάθειά του, ήταν η απελευ-

θέρωση του τότε υπόδουλου Ελληνισμού.

Ο Μακεδονικός αγώνας του 1904-1908, τον ευρίσκει

ένθερμο συμπαραστάτη και φλογερό εμψυχωτή, αλλά

και γενναιόδωρο χρηματοδότη. Ενίσχυε οικονομικά εκ-

κλησίες, ελληνικά σχολεία και γενικά πρωτοστατούσε

στην πραγματοποίηση κάθε κοινωφελούς σκοπού ή έρ-

γου, πάντοτε αθόρυβα αποφεύγοντας επιμελώς κάθε

δημόσια προβολή.

Το καλοκαίρι του 1920 (13 Ιουνίου 1920), ευρισκόμε-

νος στο Λουτράκι για λουτροθεραπεία, πέθανε ξαφνικά

σε ηλικία 56 ετών.

Ύστερα από λίγες μέρες άνοιξε η Διαθήκη του, την

οποία είχε συντάξει ιδιοχείρως την 31 Μαΐου 1909.

Αρκεί και μόνο η ανάγνωση της Διαθήκης, γι ανα συ-

νειδητοποιήσει κανείς το μεγαλείο της ψυχής και το μέ-

γεθος της προσφοράς του.

Μέρος της περιουσίας του κληροδότησε σε συγγε-

νείς, φίλους, στον οδηγό του, στους οικιακούς βοηθούς

κα στους Ιερούς Ναούς Αγ. Κωνσταντίνο Ομόνοιας και

Χρυσοσπηλιώτισσας. Το μεγαλύτερο όμως, και σημαν-

τικότερο μέρος της περιουσίας του, εδώρησε στη Γενι-

κή Λέσχη Αξκών Ξηράς και Θαλάσσης, όπως λεγόταν τό-

τε η ΛΑΕΔ, την οποία κατέστησε γενικό κληρονόμο του.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κληροδότησε στην Λέσχη:

Την επί της οδού Σταδίου και πλατείας Ομονοίας οικία

του με όλα τα ευρισκόμενα εντός αυτής πολύτιμα αντι-

κείμενα, για να χρησιμοποιηθεί ως Λέσχη Αξκών. Σημαν-

τικά χρηματικά ποσά σε μετρητά, οικόπεδα (Φιλοπάπ-

που), συλλογές ζωγραφικών πινάκων και βυζαντινών ει-

κόνων, μεγάλης αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας,

πλήθος συλλογών κοσμημάτων, χρυσών και αργυρών

νομισμάτων, όπλων, επίπλων, βιβλίων, κ.λπ. μεγάλης

επίσης αρχαιολογικής και εμπορικής (οικονομικής)

αξίας.

Οι παραπάνω συλλογές, κοσμούν σήμερα αντίστοι-

χους μουσειακούς χώρους στην ΛΑΕΔ, στο Πολεμικό

Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο, στο Νομισματικό

Μουσείο, όπου δόθηκαν από την ΛΑΕΔ με χρησιδάνειο.

Έτσι λοιπόν, αποδεικνύεται η μεγάλη του πίστη προς

την χριστιανική Θρησκεία και το Θεό και η αγάπη του

προς τον συνάνθρωπο, προς τον συνάδελφο Αξκό και

προς την πατρίδα. Υπήρξε, αναμφισβήτητα, ένας πραγ-

ματικός άρχοντας, ένας πιστός χριστιανός, ένας φιλότι-

μος στρατιώτης, ένας φιλάνθρωπος, ένας φιλόπατρις,

ένας Εθνικός Ευεργέτης.

Με χρήματα που κληροδότησε στη Λέσχη σε μετρητά

και με αυτά που προήλθαν από εκποίηση εκ μέρους των

περιουσιακών του στοιχείων, άρχισε το 1928 η ανέγερ-

ση του κτιρίου της σημερινής Λέσχης Αξιωματικών Ενό-

πλων Δυνάμεων, το οποίο περατώθηκε στα τέλη του

1932.

Και εμείς, όσοι έχουμε την τιμή να υπηρετούμε σήμε-

ρα στη ΛΑΕΔ, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έχουμε ταυτό-

χρονα την υποχρέωση και την ευθύνη, να διαφυλάσ-

σουμε ως κόρη οφθαλμού, όλα όσα μας κληροδότησε

και ιδιαίτερα να φροντίζουμε και να συντηρούμε το πε-

ρικαλλές κτίριο της Λέσχης, όπου έχουμε την αίσθηση

ότι κατοικεί μονίμως και βρίσκεται ανάμεσά μας, η ψυχή

και το πνεύμα του μεγάλου ευεργέτη και δωρητή Πέ-

τρου Ζαφειρίου Σαρόγλου.

Και ήρθαμε σήμερα με ευλάβεια εδώ, στον τάφο του,

94 χρόνια μετά το θάνατό του, όλοι εμείς, οι εκπρόσω-

ποι ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΑΣΔΥΣ, μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και το προσωπικό της ΛΑΕΔ, απόστρατοι

συνάδελφοι και όλοι οι παρευρισκόμενοι, για να ενώ-

σουμε τις προσευχές μας για την ανάπαυση της ψυχής

του.

Σας παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ».

Μνημόσυνο Πέτρου Σαρόγλου
Γράφει η

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ

Ταξίαρχος ε.α.

Με νωπές ακόμη τις εντυπώσεις από
την πρόσφατη νοσηλεία μου στη

Γαστρεντερική Κλινική του 417 ΝΙΜΤΣ, αι-
σθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις
θερμές μου ευχαριστίες στο προσωπικό
της Κλινικής, για την προσεγμένη και υπο-
δειγματική περίθαλψη, που είχα, με σε-
βασμό, καρτερικότητα και αγάπη στο
πρόσωπό μου.

Ιδιαίτερα, ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου τον Ιατρό Γαστρεντερολόγο
Παναγίωτη Τσιμπούρη Επιμελητή της Γα-
στρεντερικής Κλινικής, για την επιμέλεια,

τη μεθοδικότητα, το Ιπποκράτειο ήθος
και την επιστημονική πληρότητα, με την
οποία αντιμετώπισε την περίπτωση της
ασθενειάς μου.

Εύχομαι, ολόψυχα, η Αδιευκρίνιστη Δύ-
ναμη, που κυβερνά το ΣΥΜΠΑΝ και που,
για εμάς τους Χριστιανούς, ονομάζεται
ΘΕΟΣ, να φωτίζει κάθε βήμα του ιδίου
και της οικογένειας του, καθώς και όλου
του προσωπικού του Νοσοκομείου, για
το καλό όλων μας.

Γεράσιμος Τσερεγκούνης
Ταξίαρχος (ΠΒ) ε.α

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

ΣΤΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΤΣ

Θέματα

" Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω
μέσω της εφημερίδος τις ευχαριστίες
μου και να συγχαρώ από βάθους καρδίας
τον Διευθυντή και το προσωπικό (ιατρικό
και νοσηλευτικό) της Διακλαδικής Καρ-
διοχειρουργικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ
για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το
πρόβλημα υγείας του πατέρα μου ο
οποίος νοσηλεύθηκε από 12 έως 19
Νοεμβρίου στην παραπάνω κλινική.  Ιδι-
αίτερα νοιώθω την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω   τον αρχίατρο κ. Κωτούλα Χρι-
στόφορο, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη
της ομάδος του, για το ανιδιοτελές εν-
διαφέρον που επέδειξε από την πρώτη

στιγμή που διέγνωσε το πρόβλημα μέχρι
και την στιγμή της επιτυχούς και δύ-
σκολης χειρουργικής επέμβασης που
πραγματοποίησε με την ομάδα του.
Aισθάνομαι επίσης την ανάγκη να συγ-
χαρώ την παραπάνω ομάδα, (θα την
αποκαλούσα dream team) για την υψηλή
επιστημονική της επάρκεια και τον επαγ-
γελματισμό της.  Οι  Ένοπλες Δυνάμεις
θα πρέπει να νοιώθουν υπερήφανες
για  το επίπεδο και τις δυνατότητες της
εν λόγω κλινικής."

Συμεών Λαλίδης
Υποστρατηγος εα

Ευχαριστήριο
Την 14η Σεπ. 2014 εισήχθη στο 424

ΓΣΝΕ ο σύζυγός μου Σχης ε.α Κων-νος
Κουκουφίκης πάσχων από βαριά και ανίατη
ασθένεια, σε οξεία φάση.

Νοσηλεύτηκε επί 45 ημέρες και μετά
από ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής
του κατέληξε την 31η Οκτ.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του
είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω το μέγε-
θος της προσπάθειας που κατέβαλε το
Ιατρικό Προσωπικό σε μια σωστική προ-
σπάθεια καταδικασμένη από την αρχή.
Παρόλο που το γνώριζαν πολύ καλύτερα
από μένα, δεν παραιτήθηκαν του αγώνα,
ούτε για μία στιγμή.

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Νοσο-
κομείου, νύχτα και μέρα, προσέφεραν

απλόχερα και ακούραστα την φροντίδα
τους.

Στην τελευταία του μάχη ο πολυαγα-
πημένος μου δεν ήταν μόνος του. Στάθηκαν
δίπλα του και πολέμησαν μέχρι την τε-
λευταία στιγμή, παρά το μάταιο του αγώνα,
εξαίρετοι επιστήμονες και άνθρωποι. Πει-
σματικά θα έλεγα,... κόντρα στο Θάνατο.

Τιμώ τον αγώνα τους και εκφράζω την
ευγνωμοσύνη μου αλλά και τις ευχές μου,
να τους έχει ο Θεός καλά και να τους
δίνει τη δύναμη να αγωνίζονται όπως
πολύ καλά το γνωρίζουν.

Μετά τιμής,
Χρυσάνθη χήρα Κων-νου Κουκουφίκη

Ευχαριστήριο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ 1970

Η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών ΣΣΕ τάξεως
1970, θα πραγματοποιηθεί στην ΛΑΕΔ, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα
21.00. Οι επιθυμούντες συμμαθητές παρακαλούνται να δηλώσουν αριθμό ατόμων τη-
λεφωνικώς, σ’ ένα από τα μέλη του Δ.Σ. έως την 15η Ιανουαρίου 2015.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Βεζιρτζόγλου Ευστάθιος Κολιοκώτσης
Ταξχος ε.α. Αντγος ε.α.

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Στις  7 Νοε 2014 και ώρα 1900,
πραγματοποιήθηκε στη  ΛΑΦ Διδυ-
μοτείχου, συγκέντρωση  των μελών
του «Συνδέσμου Αποστράτων Βορείου
Έβρου», που είχε ως σκοπό την ενη-
μέρωσή τους, από τον Πρόεδρο της
ΕΑΑΣ Υπτγο  ε.α  Κο  Ευάγγελο Δα-
νιά.

Κατά τη συγκέντρωση αναπτύχ-
θηκαν όλα τα θέματα που απασχο-
λούν του Αποστράτους, αντηλλάγη-
σαν απόψεις και τέθηκαν ερωτήματα
από τους παρευρισκομένους.

Στη συγκέντρωση παρέστησαν και
ο Στγός Δκτής της XVI Μ/Κ ΜΠ Υπτγος
Κος Αντώνιος Βιτετζάκης, καθώς  και
ο πρόεδρος Παραρτήματος Έβρου
Υπτγος ε.α Κος Παύλος Στεφανίδης
και το ΔΣ του Παραρτήματος.

Επίσης παρέστησαν και απόστρατοι
Αξκοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά συμμετείχαν 45 μέλη
όλων των βαθμών.

Στο τέλος της συγκέντρωσης αν-
τηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα με-
ταξύ των θεσμικών φορέων και προ-
σφέρθηκε δείπνο προς τιμήν των
επισκεπτών με τη συμμετοχή μελών
του Συνδέσμου.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Β. Δαλαμαγκίδης

Υπτγος ε.α
Ο Γ.Γραμματέας

Χ. Καραγκιοζούδης
Άνχης ε.α

- Ο Κολοσιώνης Παναγιώτης του Σταύ-
ρου και της Βιργινίας, επέτυχε κατά τις
Πανελλήνιες Εξετάσεις έτους 2014 εις
την ΣΣΕ.

Ο παραπάνω επιτυχίων είναι υιός της
Γραμματέως του Τ.Σ./ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας,
Ανθλγού (ΠΖ) ε.α. Λαγοπάτη Βιργινίας.

Το Τ.Σ. της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας συγχαίρει
τον επιτυχόντα και του εύχεται Καλή Πρό-
οδο, Υγεία και πάντα Επιτυχίες εις την ζωή
του καθώς επίσης, συγχαρητήρια και εις
τους γονείς του.

Η ΕΑΑΣ επίσης συγχαίρει τον επιτυχόντα

και τους γονείς του.
-Βαθειά συγκίνηση επικράτησε την 17η

Οκτωβρίου 2013 στη ΣΜΥ, κατά την ορκω-
μοσία πρωτοετών μαθητών, όπου ο παπ-
πούς Ανχης (ΥΠ) ε.α. Γεώργιος Λαζαρίδης
και ο πατέρας Σχης (ΥΠ) ε.ε. Χρήστος Λα-
ζαρίδης, παρακολούθησαν ο 1ος την εγ-
γονή και ο 2ος την κόρη Πρωτοετή μαθή-
τρια ΣΜΥ, Φωτεινή Λαζαρίδου, να δίνει όρ-
κο στην πατρίδα γι απίστη και αφοσίωση
σε αυτή, συνεχίζοντας την παράδοση.

Της ευχόμαστε καλή τύχη και επιτυχία
στο έργο της.

Επιτυχόντα τέκνα Μελών σε ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
γνωρίζει στα μέλη και τους λοιπούς Απο-
στράτους Αξιωματικούς Πυροβολικού ότι
η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του
Συνδέσμου ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση θα λάβει χώρα την 1 Φεβρουαρίου
2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στη
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
(Ρηγίλλης 1).

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα
είναι :

1.Απολογισμός έργου και δραστηριο-
τήτων έτους 2014

2.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και
Οικονομικός απολογισμός έτους 2014

3.Προϋπολογισμός έτους 2015
4.Δραστηριότητες έτους 2015
5.Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί

από τα μέλη
Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής

Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της

πίτας.
Σε περίπτωση, μη επίτευξης απαρτίας,

η Συνέλευση θα γίνει στις 08 Φεβρουαρίου
2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στον
ίδιο χώρο, ανεξάρτητα από την παρουσία
περιορισμένου αριθμού μελών.

Επειδή πιστεύουμε ότι, δεν θα προκύψει
θέμα απαρτίας την πρώτη ημερομηνία,
παρακαλούνται όλοι να προσέλθουν
οπωσδήποτε την 01 Φεβρουαρίου 2015,
για αποφυγή ταλαιπωρίας. Όσοι επιθυ-
μούν, μπορούν να συνοδεύονται και από
τις συζύγους τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Νικολοδήμος
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Βήτος

Αντιστράτηγος  ε.α

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 

Τελετή Ορκωμοσίας Νεοσύλλεκτων Οπλιτών 
της 2014 ΣΤ’ΕΣΣΟ στο 547 Α/Μ ΤΠ/ΚΕΝ

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014,
πραγματοποιήθηκε στο 547 Αερομετα-
φερόμενο ΤΠ/ΚΕΝ στο Ρέθυμνο Κρήτης,
η τελετή ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων
Οπλιτών της 2014 ΣΤ’ΕΣΣΟ, παρουσία του
Διοικητή της V Μεραρχίας Κρητών, Τα-
ξίαρχου (ΠΖ) κ. Δημήτριου Κωτσιόπουλου,

του Τ.Σ της ΕΑΑΣ/ Παρ. Ρεθύμνης          (Ταξ-
χος ε.α Κωνσταντάκης Αντώνιος, Υπγος
ε.α Χρυσός Γεώργιος) , των πολιτικών και
θρησκευτικών αρχών της περιοχής, καθώς
και πλήθος συγγενών και φίλων των νέων
οπλιτών.

Στις 28 Νοεμβρίου 2014 σε κοσμικό
κέντρο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε

η συνάντηση των Αποστράτων Αξκων
αποφοίτων από την Σ.Μ. Υ. τάξεως
1971.[Διοικητικών και Τεχνικών Α και Β
εξαμήνου].

Μετά τους σύντομους  χαιρετισμούς
των μελών της συντονιστικής επιτροπής,

Έγινε προσκλητήριο εκλιπόντων συνα-
δέλφων και τηρήθηκε στη μνήμη τους .

1' σιγή
Κατόπιν αναγνώστηκαν οι επιστολές

των εκπαιδευτών κ. κ. Μαχαίρα Τιμολέ-
οντος  (Λγού Διοικητή Λόχου Μαθητών
Σχολής) και νυν Υπτγου ε.α [ΠΖ], , Λιακάκη
Γεωργίου (Υπδκή Λόχου Μαθητών Σχολής)
και νυν Σχη εα.[ΠΖ] καθώς και του  Μαλι-
νάκη Ευαγγέλου(Αλχία – Εκπαιδευτή) και
νυν  Υπλγου ε.α [ΠΖ].

Στη συνέχεια ακούστηκαν ορισμένες
προτάσεις από τους παρευρισκόμενους
συνάδελφους.

Οι συγκινήσεις και οι αναμνήσεις ήταν
πάρα πολλές.

Η συγκέντρωση στέφτηκε με απόλυτη

επιτυχία και το γλέντι διήρκησε μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες.

Οι συγκεντρωθέντες ανανέωσαν το ραν-
τεβού τους μετά διετίας με νέο τόπο συ-
νάντησης την πόλη των Τρικάλων, όπου
και η έδρα της Σ.Μ.Υ.

Ακολουθεί  πλούσιο φωτογραφικό υλικό.             
Τα μέλη της συντονιστικής Επιτροπής.  

α. Ανχης ε.α. [ΤΘ] Κατσάνος Ιωάννης 
β.Τχης ε.α. [ΠΖ] Τατσής Δημήτριος
γ. Τχης ε.α. [ΠΖ] Σουρουπίδης Γεώργιος
δ. Τχης ε.α. [Α.ΠΒ] Κοκώνης Γεώργιος
ε. Τχης ε.α. [Α.ΠΒ] Παναγιωτίδης Ελευ-

θέριος
στ. Τχης ε.α. [Α.ΠΒ] Ντουμάνης Γεώργιος

και
ζ. Τχης ε.α. (Α.ΥΓ] Βάσος Αλέξανδρος 

Υ.Γ. Η συντονιστική Επιτροπή και οι συμ-
μετέχοντες αισθάνονται την υποχρέωση
να ευχαριστήσουν τη διεύθυνση του Κο-
σμικού Κέντρου «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ» - οδός Λεν-
τάκη και Σμύρνης, Πλατεία Υμηττού Αθήνα
για την άψογη εξυπηρέτηση, φιλοξενία
και συνεργασία.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Σ.Μ.Υ. ΤΑΞΕΩΣ 1971

Στηρίξτε το EKOEMΣ 

ψωνίζοντας από τα EKEMΣ. 

Το 93% των κερδών 

κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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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, στο Κριαρίτσι 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 αρχάριους 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, EDEX-
CEL, City and Guilds

και ειδικό μάθημα Πανελλαδικών 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 
Ποινικού 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

***
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ιωάννης Ν. Τζάβελλος 
Συνταγματάρχης(ΜΧ) ε.α.
ΡOZOY 68-38333-ΒOΛΟΣ,

Τηλ. 2421021826-6977707052, 
e-mail: tzavio.i@gmail.com

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΔΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ Ν. 4178/2013-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

-ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αναστασία Πανάγου  (Κόρη Αξκού ε.α)

Πτυχιούχος Βιολογίας του παν/μίου Κρήτης με φροντιστηριακή
και διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα Βιολογίας γενικής 

παιδείαςκαι κατεύθυνσης σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.
Πληροφορίες τηλ. 6937348380

***
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ Μ. ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ

(Υιός Αποστράτου αξιωματικού)
Απόφοιτος Νομικής Σχολής Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Υποθέσεις ε.ε και ε.α αξιωματικών ΕΔ και ΣΑ,  

Αστικού, ποινικού και εμπορικού Δικαίου, κτηματολογίου, 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών κ.α)

Ακαδημίας αρ. 78, Αθήνα, ΤΚ 10678, 
Τηλ. 210 3802248 – ΦΑΞ 210 3802249 Κιν. 6936 997767

Email: kparagioudakis@windowslive.com και
kparagioudakis@gmail.com  Ιστοσελίδα: http://kp-lawfirm.gr/

***
Κων/νος Παπαδόπουλος

Υιός Αξκου ε.α. 
Ειδικός καρδιολόγος εξειδικευθείς 

στις νέες τεχνικές υπερήχων καρδιάς
Επιστημονικός συνεργάτης Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” 

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (triplex καρδιάς-δοκιμασία 
κόπωσης-Holter ρυθμού- Holter πίεσης)

Εξοπλισμός για κατ’οίκον επισκέψεις – triplex καρδιάς κατ’οίκον
Δέχεται στο ιατρείο κατόπιν ραντεβού 

(Λ. Κηφισίας 5, Αμπελόκηποι, 2ος όροφος, τηλ: 6937435062)
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαλεσίνα, 1058 τ.μ., 
Οικοδ. Τετρ. 151, Αριθ. Οικοπ. 3.  

Τηλ. 210 6525434
***

Η Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (κόρη Σχου ε.α.), ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΓΑΛΛΙΚΩΝ με πολυετή πείρα και επιτυχία στα πτυχία, παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων, σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες.

Περιοχές Χολαργού, Παπάγου, Ν. Ψυχικού και Αγίας Παρασκευής.
Τηλ. 6936542668, 210/6549420

***
«ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΑΣ»

Μεσογείων & Κατεχάκη
Καλλιόπη Ζερβουδάκη

(κόρη Ανωτάτου Αξιωματικού ε.α.)
Το φαρμακείο εκτελεί συνταγές των ασφαλισμένων ΓΕΣ, ΓΕΑ, 

και των μελών αυτών
Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις

στα παραφάρμακα και τα φαρμακευτικά καλλυντικά για τα μέλη
οικογενειών των Ενόπλων Δυνάμεων

Μεσογείων 167 και Κατεχάκη, 11525 Αθήνα
Έναντι στάσης μετρό Κατεχάκη Τηλ. 2106922564 & 2105242440

***
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (κόρη Αξκού ε.α.)

Πτυχιούχος Φιλόλογος του Εθνικού 
& Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Ειδικές τιμές σε τέκνα του προσωπικού των Ε.Δ., Αξκών ε.ε. και ε.α.

Τηλ. 6979956041
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, 
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στη θάλασσα, με απεριόριστη

θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33, 
τηλ. 210-6522750, κιν. 6983478083.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΜΑΕΣ

Έκταση οικοπέδου 650 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 147, αριθμός 
οικοπέδου 27. Τιμή συζητήσιμη.

Πληροφορίες: 2107702094, κιν. 6932489225
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
το με αριθ. Ο.Τ. 181 τεμάχ. 23 οικόπεδο, εντός οικισμού Αξ/κών,

άρτιον 1014 τ.μ., εντός Σχεδίου, 300 μ. από θάλασσα. Βλέπει
προς Θεολόγον. Τιμή 35.000 ευρώ καθαρά.

Τηλ.: 6972434250
***

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
(κόρη αξιωματικού)

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

Οικία: Παναγιώτου 57 Παπάγου
Τηλ.: 210 6541453, κιν.: 6932425666 

email: m-karach@otenet.gr
***

ΠΕΝΥ ΑΘ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ
Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
LL.M in International Trade and Investment Law

(Univerciteit Van Amsterdam)
Νευροκοπίου 10, Παπάγος Τ.Κ. 156 69

Κιν.:6977507194  email:pskarafigka@gmail.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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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Η
Ε.Α.Α.Σ. στο πλαίσιο επαφών και
στενής συνεργασίας με όλα τα
Μέλη της, αποφάσισε και πραγ-

ματοποίησε συνάντηση  με τους Προ-
έδρους (ή εκπροσώπους)  φορέων
αποστράτων Στελεχών του Σ.Ξ., όπως
οι Σύνδεσμοι Τάξεων, Όπλων –Σωμάτων,
ΝΠΙΔ και λοιπούς σχετικούς φορείς (Κα-
τάσταση Προσκεκλημένων – Συμμετε-
χόντων όπως Συνημμένο «1»).

Η προγραμματισμένη συνάντηση
έλαβε χώρα την Πέμπτη 13 Νοε 2014
και ώρα 10.00 στα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ.
(Χαρ. Τρικούπη 18, 1ος όροφος), υλο-
ποιώντας έτσι την «υπόσχεση»  του
νέου Δ.Σ. καθώς και τη σχετική θέση
της Ε.Α.Α.Σ. για συνεργασία με τους
φορείς.

Το πρόγραμμα –διεξαγωγή της συ-
νάντησης  είχε ως εξής:

•Υποδοχή, διευθέτηση καλεσμένων.
•Χαιρετισμός, καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του

Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
•Ανάγνωση περιγράμματος συγκέντρωσης από Δι-

ευθύνοντα Σύμβουλο, που διεύθυνε τη συζήτηση.

•Παρουσίαση των Στόχων - Θέσεων της Ε.Α.Α.Σ. και
των δημιουργηθεισών ομάδων εργασίας από τον Διευ-
θύνοντα.

•Ενημέρωση τρέχουσας επικαιρότητας, από τον Πρό-
εδρο.

•Εσωτερική δραστηριότητα και πεπραγμένα της

Ε.Α.Α.Σ. από τον Αντιπρόεδρο.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος κατά

σειρά σε όλους τους Προέδρους (εκ-
προσώπους) των φορέων, εξ’ όσων ζη-
τήθηκε,  έχοντας οριστεί ένα «πλαφόν»
για 3 λεπτά στον καθένα, προκειμένου
να αποφευχθούν τυχόν μακρηγορίες.

Κατόπιν ακολούθησε ανοικτή συζήτηση
με συντονισμό από τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο, στην οποία απαντήθηκαν οι τι-
θέμενες από τους παρευρισκομένους
ερωτήσεις και καταγράφηκαν σχετικές
εισηγήσεις -προτάσεις.  Επίσης ζητήθηκαν
επιθυμίες εθελοντών για τις δημιουργη-
θείσες ομάδες εργασίας.

Στη συνάντηση επικράτησε θετικό πνεύ-
μα, υπήρχε ανταλλαγή απόψεων, και
εποικοδομητικός διάλογος, ενώ άπαντες
οι συμμετέχοντες επικρότησαν την πρω-
τοβουλία για την πραγματοποίησή της.

Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με αποφώνηση  από τον
Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. αφού τονίστηκε ότι ανάλογες
συγκεντρώσεις θα επαναλαμβάνονται ανά τακτά, ει δυ-
νατόν, χρονικά διαστήματα.

Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. για συνάντηση με Συνδέσμους -

Φορείς Αποστράτων Στελεχών Σ.Ξ.

Οι κάθε είδους ανθρώπινοι πόνοι δεν
ακολουθούν πάντα τη γρηγοράδα του

χρόνου. Υπάρχουν πόνοι που αργοπορούν
είτε παραμένουν σε όλη τη ζωή του ατόμου όπως εμφα-
νίστηκαν είτε ανανεώθηκαν (χρόνιοι), άλλοι έρχονται αιφ-
νιδιαστικά και φεύγουν πολύ σύντομα (οξείς ή στιγμιαίοι)
και μεταξύ των ακραίων αυτών κατηγοριών υπάρχουν
πλήθη πόνων από ασήμαντους μέχρι ανυπόφορους και
επικίνδυνους. Όλοι οι ανθρώπινοι πόνοι αποτελούν
ποσοτικά και ποιοτικά αιφνιδιαστικά μεταπτωτικά φαινόμενα
της ζωής από τη γέννηση του ατόμου και όσο ζει. Οι
πόνοι προσβάλλουν αλύπητα και πολύ δυσάρεστα τα
ζωτικά κέντρα λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού
και εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους (μορφασμούς
στο πρόσωπο, φωνές-ουρλιάσματα κ. ά, είτε χωρίς αυτά).  

Αναμφισβήτητα όλοι οι πόνοι είναι δυσάρεστες δοκιμασίες
που προέρχονται από διαταράξεις της σωματικής είτε
της ψυχικής υγείας των αντιστοίχων ανθρώπινων σωματικών
οργάνων. Τα ποικίλα αίτια του πόνου είναι στην πλειονότητά
τους καθαρά υποκειμενικά (τραύματα είτε οργανικές ανω-
μαλίες), συμπεριλαμβανομένων των τραυματικών ερεθι-
σμάτων της ψυχής που προέρχονται από παρενέργειες
περιστασιακών καταστάσεων των ανθρωπίνων οργανισμών,
όπως οι θάνατοι προσφιλών προσώπων: “Με πόνεσε
πολύ ο θάνατος του (ης) …”,  η απουσία αλληλεγγύης
είτε η προκλητική παρουσία της αγνωμοσύνης: “Δεν ένοι-
ωσα τη συμπόνια κανενός στη διάρκεια του πόνου μου...”
είτε: “Η αχαριστία του με πόνεσε πολύ...”, ο χλευασμός
του πονεμένου (ξένος πόνος): “Με εξουθένωσε ο υποτι-
μητικός εμπαιγμός μου την ώρα του πόνου”, ή “παίζει με
τον πόνο μου...” , η μεγάλη βασανιστική στενοχώρια και
η συμπόνια του αποχωρισμού προσφιλών προσώπων (π.

χ. καημός της μάνας) κ. ά. 
Σπάνια υπάρχει ανθρώπινη ζωή χωρίς τη δοκιμασία και

το δάκρυ του πόνου,  πριν από την αποκατάσταση των
κλονισμένων ισορροπιών στις αμοιβαίες λειτουργίες των
οργάνων  της ανθρώπινης φυσιολογίας. Στατιστικά δεδο-
μένα συνδέουν την ένταση των πόνων με  το υπάρχον
διαβαθμισμένο αίσθημα του φόβου του κάθε πονεμένου.
Τους θαρραλέους (δυνατούς) κάνουν δυνα-
τότερους και τους αδυνάτους πιο αδύνα-
μους με το δάκρυ και το φόβο του πόνου
στα μάτια τους. Στις μικρότερες παιδι-
κές-εφηβικές ηλικίες (μεγαλύτεροι φό-
βοι) οι πόνοι και οι εξ αυτών κίνδυνοι
φαίνονται μεγαλύτεροι, όπως συμβαίνει
και στους αδυνάτους - φοβητσιάρηδες
οποιασδήποτε ηλικίας. Στις μεγαλύτερες
ηλικίες και ιδιαίτερα στα άτομα που πλησιάζουν
το βιολογικό τέρμα της ζωής τους, με αποθέματα
δυνάμεων, οι  πόνοι αντιμετωπίζονται ως να έχουν μι-
κροτέρα ένταση, οπότε τα άτομα αυτά εμπλουτίζονται
με τα ευεργετήματα-παρενέργειες κατάλοιπα των πόνων. 

Σε κάθε περίπτωση το βαθύτερο νόημα του πόνου
συνδέεται με τη γενική ή μερική προστασία των επί
μέρους στοιχείων-οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού
από τα οποία αναδύεται ο πόνος. Οι δυνάμεις αντίδρασης
που αναπτύσσονται με την εκδήλωση των πόνων, πέραν
της προειδοποίησης για λήψη μέτρων θεραπείας του
τραύματος ή της οργανικής ανωμαλίας, ωφελούν ψυχο-
πνευματικά ταυτόχρονα διότι επενεργούν πιο εύκολα
στην χαλιναγώγηση και υπέρβαση (απελευθέρωση) των
ανθρωπίνων αδυναμιών ( φιλαυτίας, εγωισμών, πλεονεξίας
και άλλων ανθρωπίνων  παθών). Με την βαθύτερη
αίσθηση του πόνου ο άνθρωπος ζορίζεται και ταπεινώνεται
θέλοντας και μη, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει νοερά
και να διαλογίζεται για το πραγματικό νόημα της ύπαρξής
του εντός των σύντομων ορίων της ζωής είτε  και πέραν

τούτων στα άγνωστα επόμενα στάδια μετά από αυτήν.
Τότε,  συνειδητοποιείται πλέον η ματαιότητα των κάθε
είδους αδυναμιών, ανακαλύπτονται πολύ σπουδαία πράγ-
ματα που φανερώνουν τις κατευθύνσεις που οδηγούν
στη χρηστή ποιότητα και ακεραιότητα της ζωής, δηλαδή,
τα πονεμένα άτομα οδηγούνται στην αυτοκάθαρση. Κά-
νοντας αυτοκάθαρση τα άτομα μεταλλάσσονται πνευματικά
και ψυχικά, με οδηγό την πολύτιμη γνώση και εμπειρία
που απέκτησαν στη διάρκεια του πόνου. Γίνονται πιο «λο-
γικά» και «καλοσυνάτα»,  αποβάλλοντας τα γνωρίσματα
των προηγουμένων παθών τους, όπως της μοχθηρίας,
του εγωισμού, της εσωστρέφειας, του φθόνου, της απλη-

στίας, της μεγαλορρημοσύνης και πολλών άλλων
ελαττωμάτων. Απομυθοποιούνται και απα-

ξιώνονται οι πειρασμοί και με υπομονή
κατανοείται ότι ο πόνος ουδέποτε συ-
νεργάζεται ούτε πτοείται από φωνές-
ουρλιάσματα.

Ο πόνος δε δίνει δικαιώματα, οπότε ο
άνθρωπος υποτάσσεται στη δύναμή του.

Ο ανθρώπινος πόνος επενεργεί ως μια αν-
θρώπινη δυναμική πραγματεία ως ένα σπουδαίο

βελτιωτικό της ζωής φ ι λ ο σ ό φ η μ α,  χωρίς να
έχουν προηγηθεί  ιδιαίτερες πνευματικές διεργασίες και
πνευματικά πονήματα. Η τεράστια δύναμη του πόνου
παρακάμπτει τις καθιερωμένες και χρονοβόρες γνωσιο-
λογικές εμπειρίες που στοχεύουν, συνήθως, στη χρη-
στομάθεια, επιβάλλοντας και διατηρώντας, με την παρουσία
του και μόνο, την ευσέβεια, την αναγνώριση των δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεων, την ευδαιμονία του υπάρχοντος
και του εφικτού, ως και των άλλων πρακτικών δώρων
της ζωής. Η δύναμη του ανθρώπινου πόνου επιβάλλει
τον εξελικτικό μετασχηματισμό συμμετέχοντας ενεργά
στην τόνωση, ανάκτηση όλων των ειδών των έμφυτων
και επίκτητων δυνάμεων που έχουν αδρανήσει στα άτομα
και στη θεραπεία των αδυναμιών τους.

Κατά τον ανθρωποφανή κενταυρικό μυθικό σοφό Χεί-
ρωνα, είμαστε ικανοί να ξεπεράσουμε τον πόνο μετατρέ-
ποντάς τον σε δύναμη και γνώση ως “Πληγωμένοι θερα-

πευτές”!

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Η δύναμη του ανθρώπινου πόνου

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.


