
Π
ρο ημερών ρωτήθηκα

από εν ενεργεία και

εν αποστρατεία συ-

ναδέλφους για το κλίμα που

επικρατεί μετά την κοινοποίηση από το Γ.Λ.Κ.

των ενημερωτικών σημειωμάτων, μηνός Ια-

νουαρίου 2015,που σύμφωνα με τις δημόσιες

ενημερώσεις που προηγήθηκαν από το ΥΠ.ΟΙΚ.

θα συμπεριελάμβανε και το 50% των δικαιου-

μένων αναδρομικών από Αυγ. έως Δεκ 2012,πέ-

ραν της αποκατάστασης των συντάξεων στις

Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

(Ε.Δ.-Σ.Α.) στα επίπεδα του Αυγούστου του

2012.

Η ευρεία δημοσιότητα που ακολούθησε τις

σχετικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. ικανοποίησε αφε-

νός τα στελέχη των Ε.Δ.-Σ.Α. και αφετέρου το

περί δικαίου αίσθημα των συμπολιτών μας, οι

οποίοι είχαν αντιληφθεί την εις βάρος μας

αδικία, που συντελέστηκε με τις αντισυνταγ-

ματικές περικοπές των αποδοχών μας.

Άνθρακες ο θησαυρός !, γιατί πολλοί συνά-

δελφοί μου, διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν υλο-

ποιήθηκαν οι παραπάνω προαγγελίες του ΥΠ.ΟΙΚ.

(πιστώθηκαν και ταυτόχρονα χρεώθηκαν κρα-

τήσεις εκ των αναδρομικών) ,ενώ πολλές συν-

τάξεις  ήταν μειωμένες με αυτές του Δεκ. του

2014.Επίσης,συνεχίζονται οι εφαρμογές ορι-

ζόντιων ποσοστιαίων μειώσεων κατά το ύψος

των ακαθαρίστων ποσών των συντάξεων, με

αποτέλεσμα υψηλότεροι βαθμοί να λαμβάνουν

αποδοχές μικρότερες εκείνων που λαμβάνουν

οι κατέχοντες χαμηλότερους βαθμούς.

Άρα για μία ακόμη φορά, τα στελέχη των

Ε.Δ.-Σ.Α. αντιμετωπίστηκαν εντελώς πρόχειρα

και απαξιωτικά σε σχέση με την προσφορά

τους.

Με την υπ.αριθμ.2192\14,απόφαση της ολο-

μέλειας του Σ.τ.Ε. η οποία αποτελεί ύμνο για

τα στελέχη των Ε.Δ.-Σ.Α., αναγνωρίζεται το

έργο και η προσφορά τους και τα εντάσσει στο

σκληρό εκτελεστικό πυρήνα του Κράτους. Ωστό-

σο, αφού επιτράπηκε να σχηματισθεί δημόσια

η εντύπωση ότι ευνοήθηκαν με την επαναφορά

των αντισυνταγματικών περικοπών των απο-

δοχών τους στον Αύγουστο του 2012, με την

κοινοποίηση των ενημερωτικών σημειωμάτων

από το Γ.Λ.Κ. δεν προκύπτουν οι αναμενόμενες

αποκαταστάσεις των συντάξεων της περιόδου

εκείνης.

Ιδού λοιπόν ο εμπαιγμός, ο διασυρμός και η

απογοήτευση. Περιμέναμε αποκατάσταση της

εις βάρος μας αδικίας, η οποία σημειωτέον είχε

αναγνωριστεί και από τον Κύριο Πρωθυπουργό,

κατά την συνάντησή του, με το συντονιστικό

συμβούλιο των τριών Ενώσεων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-

Ε.Α.Α.Α.), αλλά και από τον ΑΝ.Υ.ΟΙΚ. ο οποίος

σε επίσκεψη του συντονιστικού, είχε τονίσει ότι

δεσμεύεται από δήλωσή του στην Βουλή περί

εφαρμογής της σχετικής απόφασης του Σ.τ.Ε.

Ύστερα από την υπουργική αυτή διαβεβαί-

ωση,το Συντονιστικό Συμβούλιο και η Ε.Α.Α.Σ.

που εκπροσωπώ είχαν εκδώσει σχετικά δελτία

τύπου, περί της πλήρους εφαρμογής της από-

φασης του Σ.τ.Ε. στο οποίο είχαμε προσφύγει

έγκαιρα καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της

σχετικής υπουργικής απόφασης των αντισυν-

ταγματικών περικοπών, με βάση την οποία

επήλθαν πολύ μεγαλύτερες περικοπές στις

συντάξεις μας σε σχέση με άλλους κλάδους

εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

ΣEΛIΔA 12-13 & 24

ΣEΛIΔA 7

Ιστορική αναδρομή - προεόντα, εοντάτε και εσσόμενα σελ.4

Ιστορικός 

Αναθεωρητισμός

και φιλοπατρία

των Ελλήνων

Δραστηριότητες
Παραρτημάτων 

ΣEΛIΔA 3

Συνάντηση ΕΑΑΣ
με ΑΝΥΕΘΑ

Εμπαιγμός 
και απογοήτευση

Συνέχεια στη σελίδα 2

Φέρεται σε γνώση των

μελών της ΕΑΑΣ ότι η

Ένωση με την ευκαιρία

της Μάχης της Φλωρίνης

(12-2-1949), θα πραγμα-

τοποιήσει προσκυνημα-

τική εκδήλωση από 15

έως και 16 Φεβρουαρί-

ου.

Παρακαλούνται τα

μέλη της Ενώσεως που

επιθυμούν να συμμετά-

σχουν, να το δηλώσουν

εγκαίρως στη Γραμματεία

της ΕΑΑΣ και μέχρι 5 Φε-

βρουαρίου το αργότερο.

Εκ της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, εύχεται ολόψυχα 

στα Μέλη της Ενώσεως και στις οικογένειές τους, 

Ευλογημένο και με Υγεία το 2015

Χρόνια σας πολλά

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ

Το Πυροβολικό γιορτάζει 

την προστάτιδα Αγία Βαρβάρα 

και την 185η επέτειο ιδρύσεώς του

Το Στρατόπεδο της Σχολής Πυροβολικού Μ. Πεύκο «σείστηκε» από τους τιμητικούς κανονιοβολισμούς

κατά περίπτωση και από τους ήχους της Στρατιωτικής μπάντας που έπαιζε τον παιάνα «το

πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό πολύ το αγαπώ…». Ήταν η μνήμη (4/12/2014) της Με-

γαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού και η 185η επέτειος ιδρύσεως του

τιμημένου αυτού όπλου. Ο γράφων το παρόν έχει ιδιαίτερη ευαισθησία προς το πυροβολικό, ιδία

προς την 158 ΜΜΒΠ που δια των πυρών ανασχέσεως έσωσε μία δύσκολη κατάσταση σε μια

εξαιρετικά επικίνδυνη δια το Έθνος συγκυρία.
Στη σελίδα 5
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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.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Απο-

στράτων Αξιωματικών το οποίο εκπροσωπεί 120.000 απο-

στράτους:

α.-Διαμαρτύρεται έντονα για τον εμπαιγμό και την κο-

ροιδία, αναφορικά με τον πολυδιαφημισμένο περί γενναίας

αύξησης  τρόπο εφαρμογής των Αποφάσεων της Ολομε-

λείας του ΣτΕ, που δικαίωσαν την προσφυγή μας κατά

των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν. 4093/12.

Συγκεκριμένα, μετά την λήψη των εκκαθαριστικών ση-

μειωμάτων για τον μήνα Ιανουάριο 2015, όπου έχουν κα-

ταχωρηθεί οι νέες συντάξεις και αναδρομικά 6 μηνών , οι

περισσότεροι συνάδελφοι με μεγάλη έκπληξη αλλά και

οργή διεπίστωσαν οτι την 22-12-2014,  ημέρα πληρωμής,

θα λάβουν ως μηνιαία αύξηση από 1,0 Ε μέχρι 40,0 Ε. Το

γεγονός αυτό, πέραν της επιβεβαίωσης της θέσεώς μας,

που έχουμε επισημάνει κατ εξακολούθηση και έντονα,

οτι το καθαρό συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος

από την επαναφορά των συνταξιοδοτικών πράξεων στην

31-07-2012 είναι της τάξεως των 70 εκ.Ε σε αντίθεση με

την θέση του ΥΠ.ΟΙΚ. που ισχυρίζεται οτι είναι της τάξεως

των 350 εκ.Ε τουλάχιστον, αποδεικνύει την υποκριτική

πρόθεση της Κυβέρνησης καθώς και το πόσο άδικες και

ανεπίτρεπτες είναι οι κρατήσεις που έγιναν σε εφαρμογή

του Ν.4093/12, γιατί πέραν της εν λόγω κράτησης για

την οποία δικαιωθήκαμε, επιβάλλει και επί πλέον κράτηση

10%, 15% και 20% επί του συνόλου των αποδοχών μας ,

με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να πληρώσουν πικρά

την αλλαγή αυτής της κλίμακας προς τα άνω. Το ίδιο

ανελέητες, άδικες και στοχευμένες είναι και οι κρατήσεις

σε εφαρμογή των Ν.3986/11, 4002/11, 4024/11 και

4051/12 , με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να υποστούν

υπερβολικές κρατήσεις που εξαφανίζουν πλήρως την

επιστροφή και λόγω των υπαρχόντων ηλικιακών κριτηρίων. 

β.-Καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει στο ακέραιο τις

Αποφάσεις του ΣτΕ γιατί δεν μπορεί πλέον να το αποφύγει,

δεδομένου οτι έρχονται και οι αποφάσεις δικαίωσης από

το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να αγνοήσει

αποφάσεις δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας. 

γ.-Καλεί επίσης  το ΥΠΟΙΚ να δώσει στην δημοσιότητα

όλο το κοστολόγιο της επιστροφής των παρανόμως πα-

ρακρατηθέντων στο εύρος που αυτή υλοποιείται, ώστε

να μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας τα πραγματικά μεγέθη

καθώς και την σκόπιμη από κάποιους στοχοποίηση των

στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.με μοναδικό σκοπό την

απαξίωσή μας και την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυ-

τοματισμού.

δ-Σεβόμενο το πολιτικό κλίμα των ημερών και παρά

την γενική οργή και αγανάκτηση των αποστράτων, αναμένει

ψύχραιμα τις εξελίξεις και θα αντιδράσει δυναμικά με

μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις με την απαίτηση για

πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ εάν η Κυβέρνηση

παραμείνει, εάν δε προκηρυχθούν εκλογές με την απαίτηση

από όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν επίσημα προεκλογικά

στο φλέγον αυτό θέμα, που αφορά όχι μόνο την αξιο-

πρέπεια αλλά και την ίδια την επιβίωσή των αποστράτων. 

Δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η εις βάρος

μας αδικία και κοροϊδία. 

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

Παράλληλα οι Ενώσεις (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) στα

πλαίσια πιλοτικής δίκης, παρενέβησαν στο Ελεγκτικό Συμ-

βούλιο, το οποίο εξέδωσε απόφαση ταυτόσημη με αυτήν

του Σ.τ.Ε. Αυτά τα γνωρίζει το ΥΠ.ΟΙΚ. γιατί η σχετική

απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στάλθηκε ,αλλά μάταια,

στο Γ.Λ.Κ. για άμεση εφαρμογή. 

Ζούμε σε ευνομούμενο Κράτος, οι δικαστικές αποφάσεις

έπρεπε ήδη να έχουν εφαρμοστεί και να αποκατασταθεί

πλήρως το περί δικαίου αίσθημα. Εκεί που περιμέναμε την

πίστωση των λογαριασμών μας ,γιατί οι συντάξεις μας είναι

και οικογενειακό εισόδημα και να μπορέσουμε να ικανοποι-

ήσουμε τις προς το Κράτος μας υποχρεώσεις, κινδυνεύουμε

να καταστούμε υπόδικοι φοροφυγάδες, γιατί; Αξίζουμε

τέτοιας συμπεριφοράς εμείς που αφιερώσαμε την ζωή μας

στην υπηρεσία της Πατρίδος; Ασφαλώς όχι. 

Εμείς δεν αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε στην οικονομική

ανόρθωση της χώρας, αλλά όχι μόνο εμείς και με ποσοστά

περικοπών των συντάξεών μας κατά τα2\3 και να λαμβάνουμε

το 1\3 περίπου των συντάξεων του 2009. Αλήθεια ποιός

άλλος κλάδος εργαζομένων υπέστη αντίστοιχη μείωση

των αποδοχών του, προφανώς κανένας.

Τα ψέματα όμως τελείωσαν η ώρα της κρίσεως έφτασε

για όλους μας, ο εμπαιγμός, ο διασυρμός, η κοροϊδία έχουν

τα όριά τους, οπότε ο καθένας θα εισπράξει ότι του αξίζει. 

Οι εν αποστρατεία αξκοί και τα μέλη των οικογενειών

μας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων

συναδέλφων μας, δεν είμαστε δεδομένοι, δεν αντέχουμε

το εμπαιγμό την κοροϊδία και τα συναφή, αξίζαμε και

αξίζουμε καλύτερης συμπεριφοράς.

Η Ε.Α.Α.Σ. σε συνεργασία με τις Ε.Α.Α.Ν και Ε.Α.Α.Α,καλεί

τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για πάσης φύσεως δυ-

ναμικές ενέργειες\διαμαρτυρίες. Οι σχετικές ενημερώσεις

για τα επόμενα βήματα θα γίνονται με δελτία τύπου και

ανακοινώσεις.

Εμπαιγμός και απογοήτευση
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Από τα Μ.Μ.Ε.ανακοινώθηκε ότι υπεγράφει Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) μεταξύ των υπουργών,Εθνικής

Άμυνας και Έθνιικής παιδείας,σύμφωνα με την οποία απο

το επόμενο ακαδημαικό έτος,οι υποψήφιοι για τις παρα-

γωγικές σχολές των Ε.Δ.(Α.Σ.Ε.Ι.-Α.Σ.Σ.Υ) θα εισάγωνται

κατόπιν ειδικών εξετάσεων.

Η Ε.Α.Α.Σ.χαιρετίζει με ικανοποίηση την ενέργεια των

συναρμόδιων υπουργών της Κυβέρνησης,γιατι δι'αυτού

του τρόπου θα εισάγωνται σπουδαστές,οι οποίοι αγαπούν

το Στρατιωτικό λειτούργημα,σε αντίθεση με το ισχύον το

οποίο έδιδε την δυνατότητα εισαγωγής και σε

υποψηφίους,που δεν τις είχαν στις πρώτες σειρές προτί-

μησης.

Για το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.

Πρόεδρος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

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.: 16-12-2014
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1.-Σύμφωνα με αποφάσεις του Συν-

τονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώ-

σεων Αποστράτων Αξιωματικών και τη

σύμφωνη γνώμη των τριών Ενώσεων

, συγκροτείται Επιτροπή από τους κά-

τωθι , η οποία θα εξετάσει τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι

στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκο-

μειακή περίθαλψή τους και τους τρό-

πους  αντιμετώπισής τους , λαμβά-

νοντας υπόψη και τα συμπεράσματα

της ημερίδας Υγείας που έγινε την31-

05-2014 καθώς και την ενδεχόμενη

ένταξη των αποστράτων στο ΙΚΑ, η

οποία  θα  υποβάλει  τις  προτάσεις

της  στο   Συντονιστικό   μέχρι   την

01-03-2015.     

α.-Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Θεόδωρο Γρίβα

Π.Ν.ε.α.  Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Πρό-

εδρο. 

β.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αργύρη Πλα-

κιώτη, μικροβιολόγο ως Μέλος

γ.-Ταξίαρχο Π.Α. ε.α. Γεώργιο Κασάρα,

χειρούργο, ως Μέλος

δ.-Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Αγγε-

λάκα Διοικητή ΝΙΜΤΣ ως Μέλος

ε.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αθανάσιο Αρ-

βανίτη ως Μέλος.

2.-Επίσης συγκροτείται, ως άνω ,

Επιτροπή από τους κάτωθι, η οποία θα

εξετάσει την σκοπιμότητα και δυνατό-

τητα συστέγασης Παραρτημάτων των

τριών Ενώσεων σε κοινό χώρο, χωρίς

τα Παραρτήματα να χάσουν την υπα-

γωγή και αυτοτέλειά τους, με σκοπό

την αύξηση των ενεργών Μελών και

την μείωση του κόστους, η οποία θα

υποβάλει τις προτάσεις της στο Συν-

τονιστικό μέχρι την 01-03-2015.

α.-Ταξίαρχο ε.α. Δημ. Χατσίκα, Μέλος

του ΔΣ/ΕΑΑΣ ως Πρόεδρο

β.-Αντιπλοίαρχο (Ε) Ε.Αναγνωστάκη

Π.Ν. ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Μέλος 

γ.-Σμήναρχο (ΤΥΜ) ε.α. Ανδρ. Ανδρι-

κόπουλου Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ ως Μέ-

λος 

3.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο, αφού

προβεί σε μία πρώτη αξιολόγηση των

προτάσεων από τις δύο Επιτροπές στα

πλαίσια του συντονισμού, θα τις απο-

στείλει στις τρεις Ενώσεις για τις από-

ψεις τους και τελικά θα αποφασίσει σε

πλήρη συνεργασία με τις τρεις Ενώσεις

για τις περαιτέρω ενέργειες που θα

απαιτηθούν.

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

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.

Ημερ.: 5-12-2014
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συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

ενημέρωση

-Ταξχος (ΠΒ) ε.α Κωνσταντίνος Κούκης,

του Περικλή Σ.Σ.Ε.1954, απεβίωσε την

10 Δεκ.2014 και ετάφη την 11

Δεκ.2014 στην Ερέτρια Ευβοίας.

-Ο Ανχης (ΜΧ) ε.α Κοτσιφάκης Εμμα-

νουήλ, απεβίωσε την 8 Δεκ.2014 και

ετάφη την 10/12/2014 στα Σακτούρια

Δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης. 

-Ο Ταξχος (ΠΖ) ε.α Παπαγρηγοράκης

Ευτύχιος του Ιωάννη, απεβίωσε την

6/12/2014 και ετάφη την 7/12/2014

την Αγία Φωτεινή Χανίων.

-Ο Αντγος (ΔΒ) ε.α Αλεξόπουλος Γε-

ώργιος του Νικολάου ΣΣΕ 1959, απε-

βίωσε την 18/12/2014 και ετάφη την

20/12/2014 στο κοιμητήριο  Ναυπλί-

ου

- Ανχης (ΔΒ) Φώτιος Στεργιούλης του

Γεωργίου. Απεβίωσε στις 29/10/2014

και ετάφη στις 30/10/2014 στη Λάρι-

σα.

- Ανχης (ΤΘ) Αρφάνης Γεώργιος του

Μαρίνου. Απεβίωσε στις 1/11/2014

και ετάφη στις 5/11/2014 στη Μάνη.

- Αντγος (ΠΖ) Τσικούρης Παναγιώτης

του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 20/8/2014

και ετάφη στις 22/8/2014 στη Μεσ-

σηνία.

- Υπτγος (ΠΖ) Σιμόπουλος Θεόφιλος

του Επαμεινώνδα. Απεβίωσε στις

21/10/2014 και ετάφη στις

31/10/2014 στον Κόκκινο Μήλο Αττι-

κής.

- Ανχης Καραπήτας Χρήστος του Ιωάν-

νη. Απεβίωσε στις 14/10/2014 και

ετάφη στις 15/10/2014 στην Πάτρα.

- Αντγος Καρατζάς Ανδρέας του

Κων/νου. Απεβίωσε στις 19/6/2014

και ετάφη στις 20/6/2014 στην Πά-

τρα.

- Αντγος Κολοβός Κων/νος του Θεο-

χάρη. Απεβίωσε στις 7/6/2014.

- Ταξχος ΠΖ Χωματίδης Ιωάννης του

Ιωάννου. Απεβίωσε στις 12/11/2014

και ετάφη στις 15/11/2014 στο 3ο

Νεκροταφείο.

- Υπτγος ΠΖ Λεμπιδάκης Κων/νος του

Ιωάννη. Απεβίωσε στις 6/11/2014 και

ετάφη στις 7/11/2014 στο Ρέθυμνο.

 - Αντγος Καντερές Δημήτριος. Απε-

βίωσε στις 3/12/2014 και ετάφη στις

5/12/2014 στο Χαλάνδρι.

- Ταξχος Πουλάκης Νικόλαος του Χα-

ραλάμπους. Απεβίωσε στις 3/12/2014

και εετάφη στις 5/12/2014 στου Ζω-

γράφου.

- Ταξχος (ΠΖ) Μύρκος Ιωάννης. Απε-

βίωσε στις 4/12/2014 και ετάφη στις

5/12/2014 στο Αυλωνάρι Ευβοίας.

- Ανθ/λγος ΕΛΑΣ Κλαυδιανός Διονύσιος.

Απεβίωσε στις 11/8/2014 και ετάφη

στη Ζάκυνθο.

- Ανχης (ΠΖ) Νικολόπουλος Γεώργιος

του Παρασκευά. Απεβίωσε στις

13/12/2014 και ετάφη στις

16/12/2014 στην Καισαριανή.

-Τχης(ΤΧ)ε.α. Γκίκας Αθανάσιος του

Βασιλείου. (ΣΜΥ 1969 Β'), απεβίωσε

την 26 Δεκ 2014 στην Αλεξανδρού-

πολη και ετάφη την 27 Δεκ 2014 στην

Αλεξανδρούπολη .

Εκ της ΕΑΑΣ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Ο
Πρόεδρος και Μέλη του

Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. συναντή-

θηκαν την  12 Δεκ 2014

με την Αναπληρωτή Υπουργό

Εθνικής Άμυνας κ. Φώφη Γεννη-

ματά, κατόπιν σχετικού αιτήματος

της Ένωσης που έγινε αποδεκτό.

Στη συνάντηση που έλαβε χώρα

στο ΥΠΕΘΑ, διάρκειας περίπου

μίας ώρας, συμμετείχαν επίσης

ο Δντής του ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ Σμχος (Ι)

κ. Χρήστος Πεταλάς και αρμόδιοι

Επιτελείς.

Αρχικά έγινε μια γενική τοπο-

θέτηση από τον Πρόεδρο της

Ε.Α.Α.Σ που περιελάμβανε ενη-

μέρωση για το σκοπό, τη λειτουργία και την ορ-

γάνωση της Ένωσης, αναφορά στα φλέγοντα

θέματα που αφορούν τα Μέλη της, ενώ επιδόθηκε

σχετικό υπόμνημα στην κ. ΑΝΥΕΘΑ.  

Παρουσιάσθηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν

θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ.,

ενώ παράλληλα κατατέθηκαν ρεαλιστικές προ-

τάσεις εφικτής διευθέτησής τους. Επίσης συζη-

τήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και

δηλώσαμε τη διάθεσή μας για συνεχή συνεργασία

όπου απαιτείται.

Τα θέματα αυτά αφορούσαν οικονομικά –Με-

τοχικά Ταμεία, Υγεία –Νοσηλεία – Ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη, Κ.Α.Α.Υ. (για τα οποία επιδό-

θηκαν στατιστικοί πίνακες, απ' τους οποίους απο-

δεικνύεται η επιτακτική ανάγκη τροποποίησης της

σχετικής Υπουργικής Απόφασης) –Στρατιωτικές

Λέσχες –Πρατήρια, διάφορα και επικοινωνιακά

όπως αναλυτικά φαίνονται στο συνημμένο υπό-

μνημα.

Η κ. ΑΝΥΕΘΑ μας ευχαρίστησε για την αναλυτική

ενημέρωση, μας δήλωσε ότι υπάρχει στενή συ-

νεργασία πολιτικής και στρατιωτική ηγεσίας στο

υπουργείο για τα θέματα που μας αφορούν, ότι

θεωρεί πως μέχρι τώρα έχει γίνει στο μέτρο του

δυνατού η όποια επίλυση των θεμάτων αυτών

που έχουν αντιμετωπισθεί.  Ειδικότερα μας είπε

αναφορικά με την κατάθεση τροπολογίας παρά-

τασης δημιουργίας αποθεματικού Μ.Τ.Σ. από 4

στα 8 χρόνια, ότι αυτό έχει γίνει πρόσφατα, δεν

θα ήταν σωστό να αλλάξει σε τόσο σύντομο

χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση είναι

αρμοδιότητος κ. ΥΦΕΘΑ, ενώ για το θέμα που

αφορά αναδρομική ισχύ λήψης «εφάπαξ» από

ΕΜΘ ότι σε αυτό υπήρχε άρνηση από το Υπουργείο

Οικονομικών.  Σε αυτό το σημείο, τονίσαμε στην

κ. ΑΝΥΕΘΑ ότι αφορά πραγματικό μικρό αριθμό

Στελεχών και είναι εφικτό να διευθετηθεί.

Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, ενώ

επιπλέον η κ. ΑΝΥΕΘΑ τόνισε ότι θα έχουμε πε-

ραιτέρω ενημέρωση και απαντήσεις για όλα τα

τεθέντα θέματα αρμοδιότητάς της, μέσω του

Δντη του Στρτκου Γραφείου.

Τέλος ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. επέδωσε ανα-

μνηστικό  στην κ. ΑΝΥΕΘΑ.

Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη και εποικοδο-

μητική για τις δύο πλευρές συνάντηση, στην

οποία κάναμε κοινωνό των θεμάτων μας την κ.

ΑΝΥΕΘΑ και το Επιτελείο της, παρά το χρονικό

διάστημα διεξαγωγής της που οφείλεται στην

επί δύο φορές αναβολή της από την προγραμμα-

τισθείσα της 24 Νοε 2014, λόγω ανειλημμένων

εκτάκτων υποχρεώσεων στο ΥΠΕΘΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ. παρακο-

λουθεί συνεχώς και εκ του σύνεγγυς όλα τα

θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, όντως

πάντα έτοιμο για κάθε συνεργασία, αλλά και για

κάθε νόμιμη αντίδραση, όταν θίγονται τα καλώς

εννοούμενα συμφέροντα των Αποστράτων Μελών

της Ένωσης.

Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. 

για συνάντηση με ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α

Επανακαθορίστηκε το κα-

θεστώς των προνομίων

των Ανωτάτων Αξ/κών των

Ε.Δ., οι οποίοι διατηρούν

τον επίτιμο τίτλο τους.

Σύμφωνα με το ΠΔ

147/2014, άρθρο  1 παρ. β,

στους Επίτιμους Ανώτα-

τους Αξ/κούς δεν θα χορη-

γείται πλέον «Δελτίο Στρα-

τιωτικής Ταυτότητας», αλ-

λά «Δελτίο Επιτίμου» και

μόνο για τις επαφές τους

με τη Στρατιωτική Υπηρε-

σία. Για το σύνολο των υπο-

χρεώσεών τους, για τις

οποίες απαιτείται η χρήση

Ταυτότητας, θα χρησιμο-

ποιούν το Αστυνομικό Δελ-

τίο που εκδίδεται για όλα τα

εν αποστρατεία στελέχη,

με τους ίδιους όρους και

την ίδια διαδικασία.

Για την αποφυγή άσκο-

πης ταλαιπωρίας των δι-

καιούχων και γραφειοκρα-

τικών διαδικασιών, οι παρα-

πάνω ρυθμίσεις δεν θα

επεκταθούν στο σύνολο

των Επιτίμων Αξκών. Ειδι-

κότερα, τα Δελτία Στρατιω-

τικής Ταυτότητας Επιτίμου

που εκδόθηκαν πριν την

έναρξη ισχύος του Π.Δ.

147/2014, ήτοι 31-10-

2014, θα παραμείνουν σε

ισχύ εφόσον δεν προκύψει

ανάγκη αντικατάστασής

τους (κλοπή, απώλεια,

φθορά ή αίτηση του ενδια-

φερομένου να υπαχθεί στο

νέο καθεστώς.

Δελτία Στρατιωτικών 

Ταυτοτήτων
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1. Στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στον διε-

θνή Οργανισμό CLIMS, σας γνωρίζεται ότι, για το έτος

2015, το γραφείο Clims έχει προγραμματίσει την υλο-

ποίηση προγραμμάτων ομαδικού παραθερισμού και

δραστηριοτήτων, ως κάτωθι:

α. Ομαδικός παραθερισμός 

Ελλήνων στο εξωτερικό:

(1) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Βουδα-

πέστη και στο Eger τον Ιανουάριο για 25 άτομα.

(2) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 6 ημερών για χειμερι-

νές διακοπές, στο Pamporovo της Βουλγαρίας, τον Ια-

νουάριο για 40 άτομα.

(3) Συμμετοχή σε δύο προγράμματα των 5 ημερών

το καθένα στο Παρίσι και στη Disneyland, τον Απρίλιο

και το Μάιο, για 40 και 35 άτομα αντίστοιχα.

(4) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Μαδρίτη

και στο Τολέδο, τον Μάιο για 30 άτομα.

(5) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στις Βρυξέλ-

λες, Γάνδη, Οστάνδη, Μπριζ και Αμβέρσα, το Μάιο, για

30 άτομα.

(6) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Μά-

λαγα, Σεβίλλη και στη Γρανάδα, τον Σεπτέμβριο, για 30

άτομα.

(7) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στην Πράγα

και στη Δρέσδη τον Νοέμβριο, για 30 άτομα.

(8) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Βουδα-

πέστη και στη Βιέννη τον Δεκέμβριο, για 30 άτομα.

(9) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στο Βερο-

λίνο και στο Potsdam τον Ιούνιο, για 30 άτομα.

(10) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στο Βου-

κουρέστι, Σινάια και στο Brasov τον Ιούνιο, για 30

άτομα.

β. Πρόγραμμα Ελλήνων σε παιδικές κατασκηνώσεις

(1) Συμμετοχή με 30 παιδιά 15-18 ετών στη διεθνή

παιδική κατασκήνωση στο Bolzano της Ιταλίας, διάρ-

κειας δύο εβδομάδων.

(2) Συμμετοχή με 20 παιδιά 13-16 ετών, στη διεθνή

παιδική κατασκήνωση στο Rogowo της Πολωνίας,

διάρκειας δύο εβδομάδων.

(3) Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής παιδιών

15-18 ετών στη διεθνή παιδική κατασκήνωση της Ισπα-

νίας, διάρκειας δύο εβδομάδων.

(4) Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής παιδιών

σε επιμορφωτικό - κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην

Αγγλία, διάρκειας από 7 έως 15 ημερών.

2. Αναλυτικά στοιχεία (ημερομηνίες διεξαγωγής, κό-

στος κ.λπ.) αναφορικά με την διεξαγωγή ανωτέρω

προγραμμάτων, θα κοινοποιηθούν με νεότερο έγ-

γραφο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα της υλο-

ποίησής τους.

3. Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής έχει το εν

ενεργεία Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.

καθώς και το εν αποστρατεία προσωπικό και οι συντα-

ξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ. Η ενημέρωση

του προσωπικού θα γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική

μορφή, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμ-

ματα και τις δραστηριότητες, θα αναρτηθούν στην

ιστοσελίδασ του ΓΕΕΘΑ, www.geetha.mil.gr, ακολου-

θώντας το λογότυπο CLIMS.

4. Τα Γ.Ε., οι Ενώσεις Αποστράτων καθώς και οι ενώ-

σεις συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ, πα-

ρακαλούνται για την ενημέρωση όλου του

προσωπικού τους.

5. Χειριστής θέματος Ανθσγός (ΤΟΠ) Κων/νος Μιχό-

πουλος, τηλ. 210-6575267.

Αρχιπλοίαρχος Β. Θεολογίτης ΠΝ

Διευθυντής Β1

Προγράμματα Παραθερισμού
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19ος αιώνας

Η πολιτεία, προτού αποστρατευθούν οι

πρώτοι Ανθυπολοχαγοί Τάξεως 1831 - ο αρχηγός τάξεως

Μιχαήλ Σοφιανός αποστρατεύεται το 1871 - διαπιστώνει ότι

αδυνατεί να εξασφαλίσει τις οικονομικές προϋποθέσεις για

τον οικογενειάρχη Αξ/κό. Προσφεύγει τότε, σ’ ένα «ευφυές

επινόημα» το «εκ των ενόντων».

Εκδίδει προς τούτο το Β.Δ. 14-08-1861

σύμφωνα με το οποίο «ο εξαιτούμενος αδεί-

αν νυμφεύσεως οφείλει ν’ αποδείξει ότι κέ-

κτηται εισόδημα... είτε εκ της ιδιαιτέρας πε-

ριουσίας του, είτε εκ προικός προερχόμε-

νον». Η διάταξη αυτή διαμορφώθηκε αργό-

τερα, ώστε το επί πλέον αυτό εισόδημα να

ισούται με το ήμισυ του μηνιαίου μισθού

του. Καταργήθηκε δε, από την πολιτεία, κα-

τά την δεκαετίαν 1980-90.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο είχε λυθεί το θέμα

των εν ενεργεία Αξ/κών. Οι απόστρατοι

Αξ/κοί, εφ’ όσον είχαν εφαρμόσει το Β.Δ. 14-08-1861 κάπως

τα κατάφερναν.

Πρόβλημα υπήρχε για τις ορφανικές οικογένειες. Η απο-

νομή κάθε σύνταξης ορφανικής οικογένειας, έπρεπε να εγ-

κριθεί από την Ελληνική Βουλή, υπήρχαν δε και πολλές πε-

ριπτώσεις που δεν εγκρίνονταν στην τρέχουσα σύνοδο Βου-

λής αλλά στην επόμενη. Η καθυστέρηση αυτή τις οδηγούσε

σε οικτρή οικονομική κατάσταση.

Προς αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως και κατόπιν

ενεργειών του Λοχαγού Χρήστου Βυζαντίου, δημιουργείται

«Ταμείον χηρών και ορφανών» (Ν. ΣΚ’ 04021853) και ακο-

λουθούν δύο άλλα ταμεία: α. «Ταμείον Αποστράτων

Αξ/κών» και β. «Ταμείον Υπαξ/κών και Οπλιτών». Τα τρία αυτά

ταμεία συνενώνονται σ’ ένα, το «Μετοχικόν Ταμείον Στρα-

τού» (Ν. ΣΕ’ 07041867). Μία δε στοά στο Μέγαρο Μ.Τ.Σ. φέ-

ρει το όνομα του Λοχαγού Χρ. Βυζαντίου.

20ος αιώνας

Η έρευνα διαπιστώνει - από δημοσιεύματα τύπου - ότι το

1928 υφίσταται «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων

Αξ/κών». Προφανώς, τα αλλεπάλληλα κινήματα, από του

έτους 1922 και επέκεινα, δημιούργησαν αδικίες σ’ Αξ/κούς

και ως εκ τούτου και την ανάγκην υποστηρίξεως δικαίων αι-

τημάτων τους.

Το 1938 με τον Α.Ν. 1284, ιδρύεται η Ε.Α.Α.Σ. Το ίδιο έτος

εκδίδεται από τον ε.α. Ταγ/ρχην Κ. Σταμέλον, δεκαπενθήμε-

ρη εφημερίδα με τίτλον «’Ενωσις Συνταξιούχων και Δημο-

σίων Υπαλλήλων». Στο περιεχόμενό της περιλαμβάνονται

και θέματα των Αποστράτων Αξ/κών.

Οι ε.α. Αξ/κοί, μη διαθέτοντες την περίοδον εκείνην δική

τους εφημερίδα, προσφεύγουν - για την προβολή των θε-

μάτων τους - στην εφημερίδα του Συναδέλφου τους.

Η εφημερίδα αυτή, αποτελεί πηγή αντλήσεως στοιχείων

για τα απασχολούντα τους ε.α. Αξ/κούς θέματα. Ο εκδότης,

αποδέκτης αργότερα, του «Ενημερωτικού Δελτίου Ε.Α.Α.Σ.»

και εν συνεχεία «Εθνικής Ηχούς», αναδημοσιεύει ό,τι νομίζει

ότι πρέπει να λάβουν γνώση οι α.α.. Κατ’ αυτόν τον τρόπο

αύξησε τους συνδρομητές της εφ/δας, δεδομένου ότι τότε

ελάχιστα φύλλα εκδίδονταν από την Ε.Α.Α.Σ. και τα ταχυ-

δρομικά τέλη πλήρωναν οι παραλήπτες.

Από την εφημερίδα αυτή έχουν αντληθεί στοιχεία. Σε εί-

κοσι σελίδες έχουν καταγραφεί οι τίτλοι μόνον των θεμάτων

που αναφέρονται στα θέματα αποστράτων και λειτουργίας

της Ε.Α.Α.Σ.. Ενδεικτικώς αναφέρονται ορισμένα από αυτά:

Φύλλον (Φ) 1ον/01-05-1945. - Χαιρετισμός Θ. Μποζώνη

Στρατηγού Γ.Δ. /Μ.Τ.Σ. - Κατάργησις και όχι αναθεώρησις Α’

και Β’ πινάκων (σ.σ. πρόκειται περί Αξ/κών των οποίων ελέγ-

χονται τα Εθνικά φρονήματά τους).

Φ 2ον / 22-05-1945. - Διαμαρτυρίαι Αποστράτων προς τον

εκδότην της Εφημερίδος διότι εις το πρώτον φύλλον δεν

εδημοσίευσε το σοβαρότερον θέμα δια τους Αποστράτους,

ότι δηλαδή το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. διορίζεται από τον Υπουργόν

Στρατιωτικών (Υ.Σ.).

Φ 3ον / 19-06-1945. - Αναθεώρησις Β’ πίνακος. - Αύξησις

συντάξεως. - Διανομή υποδημάτων. - Ευχαριστήριον προς

Πρόεδρον και Γεν. Δ/ντήν / Μ.Τ.Σ. Καμένον και Μποζώνην.

Φ 6ον / 13-06-1945. - Αναθεώρησις Β’ πίνακος. Υφίσταται

προσωρινόν Δ.Σ. / Ε.Α.Α.Σ.. Την 07/09/1945 ο (Υ.Σ.) Α. Μα-

ρεντίνης, ορίζει αρχαιρεσίας Ε.Α.Α.Σ. δια την 30-09-1945.

Φ 7ον / 29-09-1945 & Φ. 8ον / 13-10-1945. - Δημοσιεύμα-

τα δια κατάργηση Ε.Α.Α.Σ.. Η εφημερίδα υποστηρίζει την συ-

νέχισιν της υπάρξεως Ε.Α.Α.Σ.. Μεγάλος ο αριθμός υποψη-

φίων δια Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.. Ανάγκη επισπεύσεως των αρχαιρε-

σιών.

Φ 9ον / 03-11-1945. - Διανομή Δωρεάν Ιματισμού. Την 14-

10-1945 εγένοντο αι αρχαιρεσίαι δια το Δ.Σ. /

Ε.Α.Α.Σ.. Υπεβλήθησαν ενστάσεις. Επανήλθεν

εξ Αιγύπτου ο Στρατηγός Θ. Μποζώνης πραγ-

ματοποιήσας προμήθεια χιλιάδων (300.000;)

ζευγών υποδημάτων.

Φ 12ον / 30-11-1945. - Το Δ.Σ. / Ε.Α.Α.Σ. Ο

(Υ.Σ.) Θ. ΜΑΝΕΤΑΣ και αι αρμόδιαι Υπηρεσίαι

ανεγνώρισαν το ανελεύθερον του Νόμου δια

την εκλογήν Δ.Σ. / Ε.Α.Α.Σ. και κατήρτισαν Δ.Σ.

κατά σειράν επιτυχίας (27-11-1945).

Φ 15ον / 09-01-1946. - Εφημερίδα Κυβερ-

νήσεως 221 / 1945 / Τ.Α. Ιδρύεται η Ένωσις

Αποστράτων Αξ/κών Αεροπορίας. Άνευ επεμ-

βάσεως (Υ.Σ.) εις την επιλογήν Δ.Σ. / Μυστική ψηφοφορία δια

εκλογήν Προέδρου Δ.Σ.

Φ 25ον / 27-07-1946. - Το Δ.Σ. / Ε.Α.Α.Σ. εις εκτάκτους Συ-

νεδριάσεις απεφάσισε να αντιδράσει δι’ όλων των μέσων

δια να αποτρέψει αποφασισθέντα σφαγιασμόν δικαιωμάτων

των ε.α. Αξ/κών.

Φ 26ον / 14-08-1946. - Η Οργάνωσις των Αποστράτων

Αξ/κών πρέπει να συντελεσθή ταχέως. Η Ε.Α.Α.Σ. δεν δύνα-

ται να ανταποκριθεί εις τας υποχρεώσεις της.

Φ 27ον / 31-08-1946. - Απόφασις Ε.Α.Α.Σ. περί επανόδου

Βασιλέως. Θέμα Εθνικόν. Όχι Κομματικόν. Απεφασίσθη η

Ίδρυσις Πανελλήνιου Συνδέσμου.

Φ 28ον / 15-09-1946. - Ιδρύθη ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος

Αποστράτων Αξ/κών» (Π.Σ.Α.Α.).

Φ 34ον / 10-11-1946. - Ιδρύεται παρ/μα Π.Σ.Α.Α. εις Ιερά-

πετραν.

Φ 37ον / 13-02-1947. - Νέον Νομοσχέδιον δια προκοδο-

τήσεις - οι σκοποί του Π.Σ.Α.Α. - Επιζημία η επέμβασις Υ.ΕΘ.Α.

εις Μ.Τ.Σ.

Φ 4Οον / 30-03-1947. - Ο Λόγος του Προέδρου Ε.Α.Α.Σ.

Στρατηγού Πολίτη εις Πανσυνταξιουχικόν Συνέδριον.

φ 43ον / 17-05-1947. - Ο Π.Σ.Α.Α. δια Ίδρυσιν Συνομο-

σπονδίας Συνταξιούχων. - Τα συμφέροντα του Μ.Τ.Σ., το Μέ-

ρισμα το ψωμί μας, τίθενται υπό άμεσον κίνδυνον.

Φ 44ον / 31-05-1947. - Εν μέσω αχαρακτηρίστου διασπα-

στικής προσπαθείας των Δούλων του Κομματισμού, οι Από-

στρατοι Αξ/κοί εξέλεξαν το Συμβούλιον του Π.Σ.Α.Α.

Φ. 47ον / 15-07-1947. - Το καθήκον (Στρατιωτικών) Βου-

λευτών εις θέματα Αποστράτων. - Απάντησις (Υ.Σ.) Στρατού

δια τας συντάξεις.

Φ 48ον / 30-07-147. - Οργάνωσις και Δράσις του Π.Σ.Α.Α.

κατά συνοικίας.

Φ 49ον / 1947. - Συνεχίζεται η οργάνωσις κατά συνοικίας.

Φ / 24-07-1947. - Παραίτησις μέλος από το Δ.Σ. / Π.Σ.Α.Α.

λόγω μη προωθήσεως των θεμάτων υπό του Π.Σ.Α.Α..

Φ / 25-01-1948. - Πρόσκλησις Ε.Α.Α.Σ. δια Γ. Συνέλευσιν.

Φ / 29-02-1948. - Αντίδδρασις. Δεν θα ανεχθώμεν την με-

τατροπήν της Ε.Α.Α.Σ. εις Στρατ. Μονάδα, εις βάρος των

συμφερόντων της τάξεώς μας.

Φ / 12-03-1949. - Η Γ. Συνέλευσις της Ε.Α.Α.Σ. δεν ενέκρινε

τα πεπραγμένα του Δ.Σ.

Φ / 27-04-1949. - Ανοικτή επιστολή προς κ. Π. Κανελλό-

πουλον (Υ.Σ.) διαμαρτυρία δια το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ..

Φ / 16-08-1949. - Αντικατάστασις ολόκληρου Δ.Σ.

Φ / 18-03-1950. - Υποψήφιοι κατά τας αρχαιρεσίας.

Αντιστράτηγοι 15. Υπτγοι 31. Τξχοι 1. Σχαι 18. Αντχαι 11.

Τγχαι 11. Λοχαγοί 5. Υπολ. 4. Ανθγοί 4 / Σύν. 89

Φ / 20-01-1951. - Ψήφισμα 112 Αποστράτων δια τήρησιν

αυστηράς σειράς προτεραιότητος επιτυχίας εις την εκλογήν

Δ.Σ., καταργουμένου του ανελευθέρως και αντιδημοκρατι-

κού δικαιώματος του παρεχόμενου από τον ισχύοντα Δικτα-

τορικόν Νόμον περί ιδρύσεως Ε.Α.Α.Σ..

Συνεχίζεται η παρουσίαση συνοπτικών στοιχείων και από

το «Ενημερωτικόν Δελτίον» και «Εθνική Ηχώ».

Ιστορική αναδρομή - προεόντα,
εοντάτε και εσσόμενα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΑΑΣ

Γράφει ο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ

Ταξίαρχος (ΜΧ) ε.α.
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Στην εκδήλωση παρέστησαν οι: Υπουρ-

γός Εθνικής Αμύνης Ν. Δένδιας, Αρχηγός

ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος, ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Χ. Μανωλάς, ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ε. Αποστολάκης,

ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ε. Τουρνάς, Αστυνομίας Αντιστράτηγος

Α. Αθανασόπουλος, ΒΥ/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Α. Οικονόμου,

Γενικός Εισαγγελέας Ενόπλων Δυνάμεων Αντιστράτηγος Κ.

Δάφνης, Διευθυντής Πυροβολικού ΓΕΣ Υποστράτηγος Ν. Μεϊ-

μάρης, Διοικητής Σχολής Ταξίαρχος Δ. Αγοράκης, μετά του

επιτελείου του που είχε την επιμέλεια της εκδήλωσης, οι

επίτιμοι αρχηγοί Στρατηγοί Ι. Βερυβάκης, Γ. Αντωνακόπουλος,

ΓΕΕΘΑ Δ. Βούλγαρης,

Κ. Γκίνης ΓΕΣ ο Υποδι-

ευθυντής ΛΑΕΔ Συν-

ταγματάρχης Κ. Σού-

φλας, ο Πρόεδρος

ΕΑΑΣ Υποστράτηγος

Ε. Δανιάς και ο ετ.

Πρόεδρος Αντγος Π.

Μ α υ ρ ο δ ό π ο υ λ ο ς

μετά του συμβούλου

Συνταγματάρχου Π.

Κράγκαρη, ο Πρό-

εδρος και ο τ. πρό-

εδρος του Συνδέσμου

Αποστράτων Πυροβολικού Αντιστράτηγοι Α. Νικολοδήμος

και Π. Μπακόπουλος, οι Ανθυπολοχαγοί πυροβολικού τάξεως

2014 ΣΣΕ που φοιτούν στη Σχολή, εκπρόσωποι ξένων πρε-

σβειών, πλήθος εε και εα αξιωματικών όλων των βαθμών

μετά συγγενών και φίλων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Δοξολογία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Μεγάρων

και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου, ανάγνωση Ημερησίας Δια-

ταγής Αρχηγού ΓΕΣ, χαιρετισμό από τον

κ. ΥΕΘΑ, ανάγνωση βιογραφικού και απο-

καλυπτήρια προτομής ταγματάρχου πυ-

ροβολικού Δ. Κωστάκη και κατάθεση στε-

φάνου.

Στον χαιρετισμό ο κ. Δένδιας εξέφρασε

την χαρά του που βρίσκεται ανάμεσα

στους πυροβολητές τους οποίους εξύ-

μνησε για τη δράση τους σε όλους τους

πολέμους του Έθνους, τόνισε ότι η ηγεσία

των ΕΔ δίδει ιδιαίτερη έμφαση  στο αν-

θρώπινο στοιχείο που επαξίως φέρει εις

πέρας οποιαδήποτε αποστολή που σήμερα

είναι η διασφάλιση της στρατιωτικής

ισχύος και της αποτρεπτικής ικανότητας των ΕΔ.

Στην Ημερήσια Διαταγή ο κ. Αρ-

χηγός ΓΕΣ εγκωμίασε την προστά-

τιδα του Πυροβολικού Αγία Βαρβάρα

για την προσήλωσή της στις αξίες

της Ορθοδοξίας και τη θυσία της

χάριν της πίστεώς της προς τον

χριστιανισμό, απότισε φόρο τιμής

και ευγνωμοσύνης, προς τους ηρωι-

κώς πεσόντες πυροβολητές όλων

των πολέμων, η δράση των οποίων

αποτελεί για τους νεώτερους τη-

λαυγή φάρο για μια λαμπρή ένδοξη

πορεία εάν οι περιστάσεις της πα-

τρίδας το απαιτήσουν, απευθύνον-

τας δε παραινέσεις προς τους παριστάμενους πυροβολητές,

ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την πίστη του ότι τα στελέχη του

Στρατού θα ακολουθήσουν το δρόμο του καθήκοντος, για

υπεράσπιση ελευθερίας και Δημοκρατίας.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής και ανά-

γνωση βιογραφικού του ταγματάρχου Δ. Κωστάκη, ο οποίος

συμμετέχοντας στους Βαλκανικούς πολέμους, στις εκστρατείες

Ουκρανίας και Μικράς Ασίας και στη συνέχεια στο Βορειοη-

πειρωτικό Έπος, διεκρίθη σε πολλές μά-

χες για την αυταπάρνηση και ηρωισμό,

γενόμενος θρύλος για τη μέθοδο που

χρησιμοποιούσε στη διεύθυνση των πυ-

ρών, όχι δια των σκοπευτικών μηχανη-

μάτων, αλλά δια των πέντε δακτύλων

του χεριού με εύστοχα αποτελέσματα,

εξ ου και η πληθώρα των ανώτατων τι-

μητικών διακρίσεων που του είχαν απο-

νεμηθεί (τρεις φορές αριστείο ανδρεί-

ας).

Την επομένη το βράδυ, οι περισσότεροι

των συμμετεχόντων στην εκδήλωση της

Σχολής, παρέστησαν στην εορταστική

συνεστίαση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξ/κων Πυρ/κού

με πρόεδρο και ετ πρόεδρο τους Αντιστράτηγους Α. Νικολο-

δήμο και Π. Μπακόπουλο.

Την εορταστική ατμόσφαιρα δημιούργησαν με κέφι και

χάρη οι καλλιτέχνες της Ορχήστρας ΑΣΔΥΣ με μαέστρο τον

Λοχαγό Μ. Χασούρη και ερμηνευτές στα μουσικά όργανα και

τραγούδι τους: Ανθλγος Α. Γαλατος, Ανθστής Γ. Χατζηϊωάννου,

Αλχιας Ν. Αθανασιάδης, Επιλοχίες Γ. Κωνσταντάκης, Θ.

Σαμαρά, Θ. Τσώτσης, Π. Τερζής, Κ. Ζώτος, Στρατιώτες Γ. Κα-

ραγκιουλές, Π. Μπερμπερίδης.

Οι παριστάμενοι στη ΛΑΕΔ αξιολόγησαν θετικά και κατα-

χειροκρότησαν τους καλλιτέχνες για την επαγγελματικότητα

και αποδοτικότητα και για τα μηνύματα αισιοδοξίας που εξέ-

πεμπαν, ιδίως μέσω της παραδοσιακής, (όλο χάρη και

λεβεντιά) ελληνικής μουσικής.

Η παραδοσιακή (δημοτική) ελληνική μουσική π.χ. «Κάτω

στου Βάλτου τα χωριά, τα παιδιά της Σαμαρίνας, Γεια και

χαρά σας Μωραΐτες αδελφοί, κ.λπ.», είναι συνυφασμένη με

τους απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους και, με την

έννοια αυτή, οι καλλιτέχνες της βραδιάς που απέδωσαν πε-

ρίφημα, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Το Πυροβολικό γιορτάζει την προστάτιδα Αγία Βαρβάρα 

και την 185η επέτειο ιδρύσεώς του
Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Την 25 Δεκ 1944 η Αθήνα εόρταζε τα

πρώτα ελεύθερα Χριστούγεννα, μετά

από την τριετή σκληρή Γερμανική κατοχή,

με τον καλύτερο τρόπο. Η πόλις είχε

μετατραπεί σε  ένα πεδίο μιας ανελέητης  μάχης, με τρόπαιο

την κατάκτηση της εξουσίας. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ (Α’ Σώμα

Στρατού, ΙΙ και ΧΙΙ μεραρχίες, 18.000 άνδρες) υπό την καθο-

δήγηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Γεωργίου Σιάντου,

με το στρατηγείο του στην Φιλοθέη, προσπαθούσαν να

θέσουν υπό τον έλεγχο τους την Αθήνα. Οι πιστές στην Κυ-

βέρνηση Εθνικής Ενότητος δυνάμεις (12.000 άνδρες), μαζί

με τα βρετανικά στρατεύματα(6.000 άνδρες), πολεμούσαν

για να εμποδίσουν την διά της βίας κατάκτηση της εξουσίας

από το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Γεώργιος Πα-

πανδρέου, με τον βρετανό στρατιωτικό διοικητή, Στρατηγό

Σκόμπυ, διεύθυναν τον αγώνα από το ξενοδοχείο Μεγάλη

Βρετάνια στο Σύνταγμα.

Ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα

Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, από την 5 Δεκ, όταν πλέον είχε αρ-

χίσει η αιματηρή αναμέτρηση,  είχε αποστείλει στον στρατηγό

Σκόμπυ την εξής διαταγή: «Πρέπει νά κρατήσουμε τήν Ἀθήνα,
μή διστάσετε νά ἐνεργήσετε σᾶν νά εὑρίσκεσθε σέ κάποια κα-

τεχόμενη πόλη, εἴς τήν ὁποῖα λαμβάνει χῶρα μία ἀνταρσία.».
Από την 8 Οκτωβρίου1944, ο Στάλιν είχε συμφωνήσει με τον

Τσώρτσιλ, ότι η Ελλάδα ανήκε στην βρετανική σφαίρα επιρ-

ροής. Τα σοβιετικά στρατεύματα είχαν σταματήσει στην

Βουλγαρία. Ο Τσώρτσιλ προκειμένου να αποτρέψει τα χει-

ρότερα ενίσχυσε τις δυνάμεις του Σκόμπυ με μία ακόμα Με-

ραρχία. Η συμμετοχή των βρετανικών στρατευμάτων στην

σύγκρουση, έτυχε δριμείας κριτικής  τόσο από τον βρετανικό

όσο και από τον αμερικανικό τύπο, θεωρούμενη ως ανάμειξη

στα εσωτερικά της Ελλάδος. Οι ρωσικές εφημερίδες Πράβδα

και Ισβέστια τήρησαν  σιγή ιχθύος.  Την παραμονή των Χρι-

στουγέννων ο βρετανός πρωθυπουργός με τον Υπουργό

Εξωτερικών Ήντεν, τον Μακ Μίλαν και τον Στρατάρχη Αλε-

ξάντερ, αφίχθησαν στην Ελληνική πρωτεύουσα. Τότε απο-

φάσισε  ο Τσώρτσιλ, να αναθέσει τα  καθήκοντα του αντιβα-

σιλέως στον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.  Την 26 Δεκ. πραγμα-

τοποιήθηκε σύσκεψη  στο Υπουργείο εξωτερικών μεταξύ

όλων των εμπλεκομένων με σκοπό τον τερματισμό των εχ-

θροπραξιών.  Στην σύσκεψη παρίστατο τόσο ο επικεφαλής

της Ρωσικής αποστολής της Ελλάδος Συνταγματάρχης Ποπ-

πώφ, όσο και ο Αμερικανός πρεσβευτής Μακ Βη. Ο Γ. Σιάντος,

ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έθεσε όρους οι οποίοι εκ των

πραγμάτων δεν μπορούσαν αν γίνουν δεκτοί. Ο γενικός

γραμματέας του ΚΚΕ, δεν είχε ενημέρωση, δεν είχε αντίληψη

της καταστάσεως, δεν είχε λάβει ακόμη το περίφημο σήμα

από τον Γκεόργκι Δημητρώφ, τον Γενικό Γραμματέα Κομμου-

νιστικής Διεθνούς (Κομιντέρν), που τον πληροφορούσε να

μην περιμένει καμία βοήθεια από το εξωτερικό. Στις 11 Ια-

νουαρίου του 1944 αναγκάσθηκε να ζητήσει ανακωχή, η

οποία κατέληξε στην υπογραφή της συνθήκης της  Βάρκιζας

την 12 Φεβ 1945. 

Ο Θλιβερός Απολογισμός 

Οι 12000 νεκροί της φοβερής αυτής συγκρούσεως  οι

μισοί εκ των οποίων  ήσαν άμαχοι, έπεσαν στο βωμό ενός

πάθους καθαρά ελληνικού. Το πάθος αυτό μας θολώνει την

κρίση και μας στερεί την λογική σκέψη.  Ο Τσώρτσιλ το πε-

ριγράφει με  επιτυχία,  στην ιστορία του Β’Παγκοσμίου Πο-

λέμου: «Ἀνεξάρτητα ἀπό τό πόσο άθλιες εἶναι οἵ συνθῆκες
τῆς ζωῆς τους, άπό τό πόσο κινδυνεύει ἡ χῶρα τους, αὐτοί
εἶναι πάντα χωρισμένοι σέ πολλά κόμματα, μέ πολλούς
αρχηγούς, οἵ ὁποῖοι μάχονται μεταξύ τους μ’ ἕνα ἀπεγνωσμένο
πάθος». Τουλάχιστον σ’αυτό το τομέα δείχνουμε θαυμαστή
συνέχεια και συνέπεια συνεχίζοντες ακάθεκτοι μέχρι τις

μέρες μας.

Αθήνα, Χριστούγεννα 1944
Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

«Ἡ Δημοκρατία δέν εἶναι μία πόρνη, πού τήν
μαζεύει ἀπό τόν δρόμο κάποιος πού κραδαίνει πολυ-
βόλο».

Από αγόρευση του Ο. Τσώρτσιλ στην Αγγλική βουλή την

8 Δεκ 1944 αναφερόμενος στη μάχη των Αθηνών.

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Λέει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: «Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά

τον τρόπο διακυβερνήσεως των ανθρώπων, πρέπει να έχουν

πεισθεί πως η τύχη των Εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση

των νέων». Λέει επίσης: «Περισσότερο πρέπει να τιμούμε

εκείνους που ανατρέφουν και εκπαιδεύουν καλά παιδιά,

παρά εκείνους που τα γεννούν.

Ας έλθουμε τώρα στην Ελληνική πραγματικότητα, το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τουλάχιστον τα τε-

λευταία 30 χρόνια, έλαβε ποτέ υπ’ όψιν του την διαχρονική

αυτή ρήση του Αριστοτέλη; Δυστυχώς όχι, διότι με διάφορες

δήθεν αναμορφώσεις και εκσυγχρονισμούς της παιδείας,

από κάθε Κυβέρνηση το χρονικό αυτό διάστημα, έφερε την

παιδεία σ’ αυτήν την θλιβερή κατάσταση. Από την άλλη

πλευρά οι σημερινοί δάσκαλοι βρίσκονται στο επίπεδο αυτό,

ώστε να τιμώνται περισσότερο από τους γεννήτορες των

παιδιών; Ο Έλλην πολίτης έχει αμφιβολίες, τουλάχιστον για

ένα μεγάλο αριθμό λειτουργών.

Ας δούμε και ας μελετήσουμε, τι είπε ο Αξιότιμος Πρόεδρος

της Ο.Λ.Μ.Ε., δηλ. ο εκπρόσωπος της Εκπαιδευτικής Κοινότητας,

που βασική των αποστολή είναι να εκπαιδεύουν τους νέους

μας και να βοηθούν με τον εξοπλισμό των γνώσεων που

τους δίδουν ώστε αυτοί όπως και οι παλαιότερες γενεές να

καταστούν άξιοι Έλληνες πολίτες. 

Λέει λοιπόν ο Αξιότιμος Πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε.: «…Είναι

γεγονός ότι δεν λύνουμε τα εκπαιδευτικά προβλήματα με

αστυνομικούς και εισαγγελείς…», είπε ακόμη: «…είναι λάθος

να διαφωνεί κανείς με τον τρόπο που διαμαρτύρονται τα

παιδιά…». Είπε τέλος: «…Η εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές

και εκπαιδευτικοί, δεν είναι κακό να κινητοποιούνται για τα

προβλήματα, διότι είναι και μια άσκηση (για τους μαθητές)

για να τους προετοιμάζει να γίνουν καλοί πολίτες, ενεργοί

πολίτες…».

Οι πάντες συμφωνούν ότι τα εκπαιδευτικά προβλήματα

δεν λύνονται με αστυνομικούς και εισαγγελείς. Ας έλθουμε

όμως να εξετάσουμε γιατί έφτασε η πολιτεία στο έσχατο

μέσον επιβολής της τάξεως και πειθαρχίας:

ΠΡΩΤΟΝ: Στην παιδεία υπήρχε κάποτε Ιεραρχία, Γυμνα-

σιάρχης, Διευθυντής, Επιθεωρητής, Γενικός Επιθεωρητής

κ.λπ. που έχαιραν σεβασμού μακριά από την Κομματική

σαπίλα και ο κάθε ένας από αυτούς είχε υποχρεώσεις και δι-

καιώματα. Έτσι η εκπαίδευση ήταν αυτοδιοίκητη, διοικείτο

και ελέγχετο από την ιεραρχία της, χωρίς δυνατότητα κομ-

ματικής ή και πολιτικής επέμβασης. Έτσι υπήρχαν προοπτικές

στον εκπαιδευτικό Κλάδο, ο πρωτοδιοριζόμενος καθηγητής

ή δάσκαλος με την προσπάθειά του και τις επιδόσεις του να

προαχθεί και να φθάσει από Γυμνασιάρχης μέχρι Γενικός Επι-

θεωρητής Ελλάδος. Στην συνέχεια και συγκεκριμένα μετά

την μεταπολίτευση, ήλθαν κάποιοι νεοφώτιστοι Πολιτικοί,

με δημοκρατικές, κατά την γνώμη των, αντιλήψεις και

διέλυσαν αυτόν τον ιστό λειτουργίας της Παιδείας. Και! φθά-

σαμε σήμερα στο σημείο, τα καθήκοντα του Γυμνασιάρχη να

είναι σχεδόν χωρίς δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς εν-

διαφέρον για τον ουσιαστικό τίτλο του, απλή αγγαρεία. Τους

δε εκπαιδευτικούς που είναι οι πλέον λειτουργοί του Κράτους,

το άθλιο πολιτικό-κομματικό σύστημα που αλλοτρίωσε την

παιδεία, μερίδα αυτών τους κατάντησε απλούς Δημοσίους

Υπαλλήλους, χωρίς ενδιαφέρον και χωρίς προοπτικές για

κάτι καλύτερο.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Κάποιοι αυτολεγόμενοι προοδευτικοί, πολιτικοί

της χώρας μας δημιούργησαν, μαθητικό συνδικαλισμό, μέχρι

και στα Δημοτικά Σχολεία, ώστε οι μαθητές δια των κινητο-

ποιήσεων, πάσης μορφής και συμπεριφοράς (κλείσιμο σχο-

λείων, αποχή από τα μαθήματα, συμμετοχή σε πορείες,

προπηλακισμούς εντίμων Καθηγητών κ.λπ.), να διεκδικούν

τα δικαιώματά των, και ν’ απαιτούν την παιδεία όπως αυτοί

την θέλουν. Σκοπός των πολιτικών κομμάτων δεν ήταν για

το καλό των παιδιών, αλλά να δημιουργήσουν κομματικά

στελέχη, από την εφηβική και ακόμη και από την προ-

εφηβική ηλικία. Το ανήθικο στην περίπτωση αυτή είναι τα

πολιτικά κόμματα, εκμεταλλευόμενα την τόλμη, το θάρρος

και την ορμή της νιότης των, τους παρασύρουν σε παράτολμες

περιπέτειες, οπωσδήποτε εις βάρος της παιδείας των ιδίων

των μαθητών.

ΤΡΙΤΟΝ: Το είπε και ο κύριος Πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε. «…Δεν

είναι κακό να κινητοποιούνται τα παιδιά για τα προβλήματά

τους, διότι είναι και μια άσκηση, για να τους προετοιμάζει να

γίνουν καλοί πολίτες, ενεργοί πολίτες…». Χωρίς βέβαια να

μας πει, πώς με τέτοιες συμπεριφορές γίνονται καλοί πολίτες

και ενεργοί πολίτες ή ακόμη εμείς οι παλαιότεροι χωρίς συν-

δικαλισμό δεν γίναμε καλοί και ενεργοί πολίτες. Δηλαδή

αυτός που έκτισε την πόρτα του Πρύτανη είναι ο καλός και

ενεργός πολίτης που επιθυμεί; Αυτοί που πετάξανε τα σκου-

πίδια επάνω στο τραπέζι του Πρύτανη, είναι οι καλοί και

ενεργοί πολίτες; Αυτοί που δέρνανε τους συμμαθητές των,

επειδή ήθελαν να κάνουν μάθημα είναι οι καλοί και ενεργοί

πολίτες; Και! χιλιάδες άλλα παρόμοια δείγματα, βλέπουν το

φως της δημοσιότητας, από ορισμένους ενεργούς και καλούς

μαθητές.

Δυστυχώς, κατά την γνώμη μου, και σ’ αυτό το βασικό

θέμα η Παιδεία είναι σε λάθος δρόμο. Διότι! Οι μαθητές που

μοχθούν κάποιοι γονείς για να τους σπουδάσουν, μία και

βασική έχουν αποστολή, να μελετούν και να παρακολουθούν

τα μαθήματα, ώστε στην ώρα τους να τελειώσουν τις

Σπουδές των. Τα προβλήματα της Παιδείας, είναι έγκλημα

να τα μεταφέρουμε για λύση στα παιδιά. Η ευθύνη βαραίνει

εξ’ ολοκλήρου την Πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας), την Εκ-

παιδευτική κοινότητα και τον Σύλλογο γονέων και Κηδεμό-

νων.

Η Ανικανότητα και η ανευθυνότητα των ανωτέρων τριών

βασικών φορέων της Πατρίδος μας, έχουν δυστυχώς όσο

και αν δεν μας αρέσει την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση

της Παιδείας.

Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές.

Κι ό,τι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τ’ αρνηθείς.

Θυσίασ’το ως την στερνή πνοή σου… (ΠΑΛΑΜΑΣ)

Έλεγε ο Νίτσε: «Ο πιο σίγουρος τρόπος να διαφθείρεις

ένα νέο, είναι να τον διδάξεις να εκτιμά περισσότερο αυτούς

που σκέπτονται σαν αυτόν, παρά αυτούς που σκέπτονται

διαφορετικά…».

Εάν θέλουμε σήμερα, νέα γενεά αντάξια των προγόνων

μας και όχι βιομηχανία παραγωγής κουκουλοφόρων, τότε

πρέπει όλοι μας, πολύ περισσότερο όμως οι εκάστοτε

ηγεσίες της χώρας, να τηρήσουν την ρήση του ΙΣΟΚΡΑΤΗ

από τα βάθη της Ιστορίας που σήμερα είναι τόσο επίκαιρη

και αναγκαία: Να προτρέπουμε τους νέους προς την Αρετή,

όχι μόνο με λόγια, αλλά και με παράδειγμα τις Πράξεις μας».

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Το δράμα της Εθνικής μας παιδείας

Ἀρχέγονος ὑπῆρξε ἡ προσπάθεια
τοῦ ἀνθρώπου καθώς καί κάθε
ἐμβίου ὄντος, νά ἐξασφαλίζει

τά ἀναγκαιοῦντα ἀγαθά διά τήν ἐπι-
βίωσιν καί τήν διαδοχήν τοῦ εἴδους του.

Εἰς τήν προσπάθειαν αὐτήν αἱ μέθοδοι διαφοροποιοῦνται
μέ ἀποτέλεσμα ἀλλοῦ νά ἐπιτυγχάνονται ἅλματα προόδου
καί ἀλλοῦ στασιμότης. Κατ’ ἀναλογίαν ἀλλοῦ ὑπάρχει
πλοῦτος, εὐημερία καί ποικιλία ἐναλλαξιμότητος καί ἀλλοῦ
φτώχεια, κακομοιριά, ἀντιδικία καί διαρκής ἀναταραχή.

Διά τήν ἐξάλειψιν τῶν τελευταίων φαινομένων ἐμφανί-
ζονται ἄλλοτε καλοπροαίρετοι ἀναμορφωταί προτείνοντες
καί εἰ δυνατόν ἐπιβάλλοντες μέτρα πρός ἐξομάλυνσιν
ἀντιθέσεων καί παροχήν δυνατοτήτων ἰσορρόπου βελ-
τιώσεως τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων καί ἄλλοτε δημαγωγοί
μή ὑποβληθέντες εἰς προσωπικάς δοκιμασίας καί μή ὄντες
ἱκανοί διά τό καλόν καί ἀγαθόν.

Ἡ διάκρισις, τῶν μέν ἐκ τῶν δέ, εἶναι δυσχερής. Ἀπαιτεῖ
ὑψηλόν ἐπίπεδον παιδείας, σοφρωσύνην, διάλογον. Ἀπαιτεῖ
καί τήν παραδοχήν ὁρισμένων ἀρχῶν καί ἀξιῶν ὅπως ἰσο-
στάθμισιν δικαιωμάτων πρός ὑποχρεώσεις, οἰκονομίαν
δυνάμεων καί μέσων, σεβασμόν ἰδιαιτεροτήτων, ἐπιστα-
μένας μελέτας ἀπό εἰδικούς καί πληθώραν ἑτέρων στοιχείων
πού προϋποθέτουν σοβαράν προεργασίαν καί πλουσίαν
πεῖραν.

Εἰς τήν πατρίδα μας ἐνῶ ὑφίστανται ἅπασαι αἱ προ-
ϋποθέσεις, πνευματικαί, ψυχικαί, ὑλικοτεχνικαί καί ἄλλαι,
σάν κάτι διαβολικό νά ἐμφανίζεται καί δέν μᾶς ἀφήνει νά
ἡρεμήσουμε καί νά δοῦμε προκοπή.

Ἐνῶ εἴμεθα προνομιοῦχοι πάνω στόν πλανήτη τῆς γῆς
καί θά μπορούσαμε νά μετατρέψουμε σέ παράδεισο αὐτό
τό χῶρο πού διαθέτουμε, τόν μετατρέπουμε πολλές φορές

σέ κόλαση καί φεύγουμε σάν τούς ποντικούς, ἐγκαταλεί-
ποντάς τον φλεγόμενο. Λέτε καί εἶναι ἄθλημα ἡ αὐτοκα-
ταστροφική μανία πού μᾶς καταλαμβάνει.

Σταθήκαμε ποτέ, ὁ καθένας, νά ἀναλογιστοῦμε τί καλό
προσφέραμε σέ τοῦτο τόν τόπο ἤ τί κακό προκαλέσαμε
ἐσκεμμένως, ἐκ παραλείψεως ἤ ἐξ ἐσφαλμένης ἐκτιμήσε-
ως;

Ἄν ἄρχιζα ἀπό τόν ἑαυτό μου θά μέ κατηγοροῦσε –ὁ
κάθε ἀναγνώστης– γιά αὐτοπροβολή. Ὅμως πῶς ἀλλοιῶς
νά καταδείξω ὅτι αὐτά πού λέγω ἤ γράφω ἔχουν κάποια
ἀξία; Λίγα πολύ λίγα θά σᾶς πῶ.

Ὑπῆρξα μέλος ἀγροτοκτηνοτροφικῆς φτωχῆς πολυμελοῦς
οἰκογενείας. Ἔχω σκάψει καί ὀργώσει χωράφια, ἔχω βο-
σκήσει πρόβατα, ἔχω φοιτήσει σέ σχολεῖο μακρυά ἀπό τό
σπίτι μου, ἔχω πεινάσει, ἔχω κρυώσει, ἔχω διψάσει, ἔχω
ἐργασθεῖ ὡς μικροπωλητής, ἔχω σπουδάσει, ἔγινα ἀξιω-
ματικός τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς. Πῆγα στήν Κορέα, στήν Κύπρο,
στήν Ἀμερική, στή Ρωσία, στήν Εὐρώπη. Ἔκαμα οἰκογένεια,
ἀπέκτησα παιδιά, ξαναγύρισα στό χωράφι καί καλλιεργῶ
τά κηπευτικά μου. Αἰσθάνομαι ὑπεύθυνος πολίτης.

Ἐθαύμασα καί θαυμάζω τούς ἐφευρέτας, τούς δημι-
ουργούς, τούς εὐεργέτες. Δέν ζηλεύω κανέναν οὔτε μισῶ
κανέναν.

Μέ τά προαναφερθέντα ἐφόδια-ἰδιαιτερότητες ἤ ἰδιο-
τροπίες βλέπω τόν σημερινό κόσμο ἀνάποδα καί φοβοῦμαι
ὅτι δέν ἀποτελῶ ἐξαίρεσι.

Ἀκούω περί κατοχῆς τῆς πατρίδος μου, περί ξεπουλήματος
τῶν περιουσιῶν μας καί ἄλλα πολλά ὅμοια πρός αὐτά.

Παραλλήλως διαβάζω περί ἀναλήψεων καί μεταφορᾶς
δισεκατομμυρίων καταθέσεων ἀπό τίς Ἑλληνικές τράπεζες
εἰς ἄλλας τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἔτσι ἐκτονώθηκε ἡ ἀγανάκτησίς
μας κατά τῶν ξένων; Ποῦ πῆγε ἡ ἀγάπη καί ὁ πατριωτισμός
μας; Θύμωσαν μερικοί καί κατηγόρησαν τόν κεντρικό τρα-
πεζίτη γιά προδοσία κατά τῶν συμφερόντων τῆς χώρας,
γιατί ἀναφέρθηκε σέ ἀλήθειες. Ἔπρεπε κι αὐτός νά συγ-
καλύπτει τά κακῶς κείμενα ὥστε αὐτοί πού προκάλεσαν
καί προκαλοῦν τόν μηδενισμό τῆς ρευστότητος νά ἰσχυρί-

ζονται ὅτι «λεφτά ὑπάρχουν» ἤ ὅτι «δέν γνώριζαν».
Διαβάζω ἀκόμη ὅτι μερικοί προνομιοῦχοι –ἐκβιάζοντες

τό κράτος– ἔλαβαν καί ἐξακολουθοῦν νά λαμβάνουν ἀνα-
δρομικάς ἀποδοχάς, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἀρνοῦνται νά αὐξή-
σουν τόν χρόνον ἀπασχολήσεώς των.

Τήν ἀξιολόγησιν ἀρνοῦνται ἀρκετές κατηγορίες μισθο-
δοτουμένων ἐκ τοῦ δημοσίου, ἐνῶ παραλλήλως μεριμνοῦν
διά τήν διόγκωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑψηλοβάθμων, εἰς
τρόπον ὥστε, μερικές φορές, νά διαθέτουν οἱ ὑπηρεσίες
περισσοτέρους προϊσταμένους ἀπό τούς πράγματι ἐργα-
ζομένους. Αἱ διευθύνσεις αἱ ὁποῖαι ἦσαν παλαιότερον
τρεῖς ἤ τέσσαρες, εἰς μίαν ὑπηρεσίαν, ἔγιναν δεκατρεῖς ἤ
δεκατέσσερες. Ἀποκτήσαμεν Ὑπουργεῖον Διοικητικῆς Με-
ταρρυθμίσεως ἀλλά ἐκηρύξαμεν πόλεμον κατά τῶν με-
ταρρυθμίσεων.

Φίλος μου εὑρεθείς εἰς εὐρωπαϊκήν χώραν ἐβράδυνε
νά μεταβεῖ εἰς ἰατρικήν ἐπίσκεψιν καί ἐπεκαλέσθη βρα-
δυπορίαν τοῦ ὁδηγοῦ ταξί. Ὁ ἰατρός τοῦ εἶπεν ἀμέσως:
«Θά ἦτο τυφλός ἀπό τήν Κεφαλληνία!!». Εἰς τοιαύτην
ἀνυποληψίαν ἔχομεν περιέλθει καί ἐξακολουθοῦμεν νά
παριστάνωμεν τούς κατατρεγμένους.

Δίδεται ἀπό τήν παροῦσα βουλή ἡ εὐκαιρία ἀναθεωρή-
σεως τοῦ Συνταγματικοῦ Χάρτου τῆς χώρας ὥστε νά
ἀρθοῦν πολλά ἀπό τά αἴτια πού μᾶς ὁδήγησαν εἰς τήν
παροῦσαν ἐξαθλίωσιν. Αὐτήν τήν εὐκαιρίαν ἀπεμπολοῦν
πολλοί ἐκ τῶν βουλευτῶν τῆς παρούσης βουλῆς παρ’ ὅτι
εἶναι καταφανής ἡ ζημία τήν ὁποίαν θά ἐξακολουθήσωμεν
ὑφιστάμενοι.

Ἡ κατάστασις τῆς πατρίδος μας ἔχει διαμορφωθεῖ κατά
τοιοῦτον τρόπον ὥστε εὐχερῶς ὁ κάθε ὑπεύθυνος πολίτης
νά ἀντιλαμβάνεται τήν πραγματικότητα. Ἐάν παρ’ ὅλα
αὐτά παραμένει προσδεδεμένος εἰς προσωπικά συμφέροντα
ἤ παρασύρεται ἀπό δημαγωγούς ἄς μήν παραπονεῖται
αὔριον διά τά χειρότερα.

«Ὁ ἐξ ἰδίου ἁμαρτήματος ζημιούμενος οὐ δοκεῖ ζη-
μιοῦσθαι». Πρέπει ὁ καθένας νά τεθῆ πρό τῶν εὐθυνῶν
του.

Ὁ καθένας μπροστά στίς εὐθῦνες του
Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ

Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ
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Παρόμοιες έννοιες με τον Αναθεωρητισμό

παρέχουν οι λέξεις Ρεβιζιονισμός (revisio-

nism), Ρε φορμισμός (reformistic) και τα

παράγωγά τους. Σημαίνουν «επανεξετάζω», «ξαναβλέπω»,

«αναθεω ρώ», μια έγκυρη και γενικά αποδεκτή αλήθεια ή

πρακτική, τροποποιώντας, αναμορφώνο ντας, μεταρ -

ρυθμίζοντας, αναβαθ μίζοντας τις παλιότερες κατά περί-

πτωση παραδοχές ή πρακτικές. Ανάλογα με το περιε -

χόμενο και τις έρευνες στήριξης του αναθεωρητισμού

ονοματίζεται Επιστημο νικός, Πολιτι κός, Αποκα λυπτικός,

Προ κλητικός κ. ο. κ. Εξαίρεση στον αναθεωρητισμό απο -

τελεί η π ί σ τ η (θρησκευ τική, πατριωτισμού-φι λοπατρίας,

δημοκρατικότητας κ. ά. ), ως άκρως σημαντικ ή προκατα -

σκευασμένη αντίληψη που ισχύει δια βίου.

Ο ιστορικός αναθεωρητισμός ανήκει στο επιστημονικό

είδος εφόσον τεκμηριώνεται με αδιάσει στα και αδιάψευστα

συγκεκριμένα στοιχεία που κλονί ζουν την καταγεγραμμένη

ιστορία. Σε όλες τις άλ λες επι διώξεις είναι ζ η μ ι ο γ ό ν

ο ς και π ρ ο κ λ η τ ι κ ό ς αναθεωρητισμός που

επενεργεί, με ταξύ άλ λων, κατά της φιλοπατρίας που

αναπτύχθηκε από τα προηγούμενα αληθή ιστορικά γε-

γονότα. Δύο πρόσφατα παραδείγματα ιστορικού ζημιο-

γόνου και προκλητικού αναθεωρητισμού συγκλόνι σαν

τις σύγ χρονες ελ ληνικές κοι νωνίες και σκόρπισαν ανησυχίες

σε βάρος της φιλοπατρίας των Ελλήνων:

Ο πρώτος (παλαιότερος) προβλήθηκε σε βάρος των

καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων της Μικρα-

σιατικής καταστροφής του Ελληνισμού το 1922, δια

μέσου νέου παιδαγωγικού βιβλίου της ΣΤ’ τάξεως των

Δημοτικών σχολείων της χώρας το έτος 2006, με την

προκλητική φράση στο βιβλίο:

«Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιμάνι προ-

σπαθώντας να μπουν στα πλοία και να φύγουν»,

αντί των πραγματικών περιγραφών της τραγικότητας

και της αγωνίας των πληθυσμών Ελληνικής έθνη -κότητας

της Μικράς Ασί ας, που είτε κατασφάχτηκαν ομαδικά

(χωρίς ουδέποτε να καταγραφούν έστω και αριθμητικά),

είτε για να αποφύγουν το θάνατο εγκατέλειψαν τις

εστίες τους (1.500.000 Έλλη νες περίπου) για να διεκπε-

ραιωθούν στην τότε ελεύ θερη Ελλάδα, που ήταν σε

κακή οικονομική κατάστα ση. Οι πε ριουσίες όλων (ζώντων

και θανόντων) ιδιοποιή θηκαν, ή πυρπολήθη καν από τον

Τουρκι κό όχλο είτε δη μεύτηκαν. Ιδιαίτερα στην πε ριοχή

Σμύρ νης που έσφυζε από ελληνική ζω ντάνια, πνευ -

ματικότητα και παράδοση πολλών αιώνων, η γενική

πυρπόληση προκάλεσε την ολο κληρωτική κατα στροφή

της. 

Υπεύθυνη της συγγραφής του παιδαγωγικού βιβλίο υ

είχε οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας η Ελλη νίδα

καθη γήτρια της ιστορίας και ιστορικής εκπαί δευσης στην

παι δαγωγική σχο λή του Α.Π. Θεσ σαλονίκης και βουλευτής

Α’ Πειραιώς κ. Μα ρία Βασιλείου Ρεπού ση μαζί με τους

συ νεργάτες της ιστορι κούς Χαρά Ανδρε άδη, Αριστείδη

Που ταχίδη και Αρμόδιο Τσιβά. 

Ωστόσο, για τον αναθεωρητισμό που επιχειρήθηκε

από την πα ραπάνω τετραμελή ομάδα ιστορικών, ενοχο-

ποιήθηκε επιλεκτικά η επικεφαλής κ. Μ. Ρε πούση, η

οποία συνέχισε να προ καλεί το δημόσιο αίσθημα και τα

αι σθήματα φιλοπατρίας εκ του ασφαλούς, όπως:

- Όταν αποσύρθηκε το κατάπτυστο παραπάνω εκπαι -

δευτικό βιβλίο το 2007, δε δίστασε να κατηγο ρήσει τον

τότε Υπουρ γό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανί δη,

για...ανευθυ νότητα!

-Όταν ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου ζήτησε να τηρηθεί

ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Πο ντιακής γενοκτονίας

(353.000 Έλληνες σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους

στον Πόντο), εκείνη αποχώρη-

σε από την ολομέλεια της Βου-

λής.

-Υπέβαλε ερώτηση στο Κοι-

νοβούλιο διαμαρτυρόμενη γιατί

να θεωρούνται παράνομα τα

μουσουλ μανικά νηπιαγωγ εία της Θρά-

κης.

-Υπέβαλε πρόταση στον υπουργό

Παι δείας να μην είναι υποχρεωτικός

ο εκκλησιασμός των μαθη τών, ισχυ-

ριζόμενη ότι δεν έχει καμία θέση στο

σύγχρονο ελληνικό- ευρω παϊκό σχο-

λείο.

-Συμπαραστάθηκε στους συ ντελεστές της άθλιας και

αναίσχυντης θεατρι κής παράστασης Corpus Christi, της

δήθεν ιστορίας ενηλι κίωσης του Ιησού και των Αποστόλων

ως μιας ομάδας ομοφυλόφιλων που ζουν στο σημερινό

Τέξας, κατηγορώντας, ταυτόχρονα, τους Έλληνες για

“θρησκευτικό φανατισμό που αποβαίνει εναντίον της

ελευθερίας του λόγου και στρέφεται κατά της δη -

μοκρατίας” κ. ά.

Ο δεύτερος (πρόσφατος) προκλητικός ιστορικός ανα-

θεωρητισμός επιχειρήθηκε δια μέσου ενός βι βλίου που

κυκλοφόρησε σε διάφορες γλώσσες (και στην Ελλη-

νική) το 2011, με τον εξελληνισμένο τίτλο “Η μάχη της

Κρήτης” και πραγματικό τίτλο στη γερμανική γλώσσα:

“Operation Merkur: Die Eroberung der Insel Kreta im mai

1941” (=Επιχείρηση Ερμής: Η κατάκτηση της νήσου

Κρήτης το Μάη του 1941). Συγγραφέας του βιβλίου είναι

ο ομότιμος ιστορικός καθηγητής του Γερμανικού Πανε -

πιστημίου Μανχάιμ (Μannheim), κ. Χάινς Ρίχτερ (Ηinz Ri-

chter).

Στο βιβλίο αυτό εγκωμιάζονται οι Γερμανικές δυνάμε ις

αε ραπόβασης στην Κρήτη κατά τον ΙΙ Π.Π. προσθέτοντας

ότι: “ Ήσαν νεαρά θύματα στρεβλής παιδεί ας, ενθου -

σιώδεις ιππότες, ιδεολόγοι της Άριας φυλής, τέκνα της

τότε Γερ μανικής ελίτ”, ότι “είναι και ρός να τους αναγνω-

ριστεί τούτο”, ότι “η μάχη ήταν ιππο τική και δί καιη”, ότι

“δεν ήταν κάποιο σημαντικό γεγονός”,ότι “ήταν μύθος η

κα θυστέρηση 6 εβδο μάδων της επιχείρισης Barbarossa

κατά της Ρωσίας, ότι η εθνική αντί σταση Κρήτης ήταν“βρώ-

μικος, σκοτεινός και κτη νώδης ανταρ τοπόλεμος που

προκάλεσε τα αντίποινα των στρατευμάτων κατοχής” κ.

ά. 

Ο συγγραφέας δεν αναφέρθηκε στις δυσανάλογες

έμψυχες και άψυχες απώλειες των ει σβολέων στην επι-

χείρηση ΕΡΜΗΣ (υπήρξαν πολλές χιλιάδες νεκροί επίλε-

κτων εισβολέων και εκατοντάδες αερο σκάφη-πολεμικά

πλωτά και άλλα μέσα κατά τη μάχη), αλλά ούτε στους

εκδι κητικούς Γερμανούς σφαγείς του άμαχου Κρητι κού

λαού (μεταξύ του οποίου 1113 νέες γυναίκες, 869 παιδιά

και πολλές χι λιάδες εκτελέσεις ανδρών ανε ξαρτήτου

ηλικίας) όπως στο Κοντομαρί Χανίω ν, στις πυρπολήσεις-

ισοπε δώσεις χω ριών και αγα θών στην Κάνδα νο, Βιάννο ,

Ανώγεια κ.ά., εξαθλιώνο ντας τους διασωθέντες κατοί-

κους και τους απογόνους τους από τις ελλείψεις στέγης,

τροφίμων και άλλων αγαθών. Καμιά αναφορά,τέλος,

για τις κάθε εί δους οφει λόμενες αποζημιώσεις, οι οποίες

είναι κυ λιόμενες, δεσμευτικές και ουδέποτε διαγραφό-

μενες ή συμψηφιζ όμενες με άλλα οικονο μικά αντικρί-

σμα τα.  

Είναι αυτονόητο ότι με τις ιστορικές αυτές διαστρε-

βλώσεις ο συγγραφέας στο χεύει στην εξ ίσου κατανομή

των ευθυ νών μεταξύ των εισβολέων και μετέπειτα κα-

τακτητών Γερμανών του Γ’ Ράιχ (της Βέρμαχτ) στην

Κρήτη το 1941 (εγκληματιών πολέμου) και των τοπικών

κατοίκων (με την εύλογη αμυντική αντίσταση) και στη

δια γραφή των οφειλομένων αποζημιώσεων από τους

εισβολείς-κατακτητές.    

Παρά τα παραπάνω και πολλά άλλα που δεν αναφέ-

ρονται από έλλειψη χώρου, το Πανεπιστή μιο Κρή της

τίμησε το Γερμανό συγγραφέα κ. Χ. Ρίχτερ αναγορεύο ν-

τας τον Διδάκτορα του Πα-

νεπιστημί ου αυτού την 20-

11-2014. Η αναγόρευση

υπήρξε επεισοδιακή, καθό-

σον διακόπηκε την προηγου-

μένη ημέρα από τα θύματα

και λοιπούς διαμαρτυρόμε-

νους Κρητικούς στον ορι-

σθέντα χώρο εκτός του

Π.Κ., οπότε ολοκληρώθηκε

κρυφά στους χώρους του

Π.Κ. που τελούσε υπό κα-

τάληψη! 

Οι ποικίλες διαμαρτυρίες συνεχίζονται και όπως φαίνεται

δεν πρόκειται να σταματήσουν εάν δεν ακυ ρωθεί η ανα-

γόρευση του Χ. Ρίχτερ σε Διδάκτορα από το Π.Κ. που

του απένειμε αυ τήν την υψίστη τιμή και εάν δεν αποκα-

τασταθεί η προχειρότητα και η εμπάθεια αντιμετώπισης

των διαμαρ τυρομένων Κρητικών από τους πρωτεργάτες

καθηγητές της αναγόρευσης αυτής. Η πλέον εμπαθής

αντι μετώπιση θεω ρείται εκείνη του καθηγητή και πρω-

τεργάτη της αναγόρευσης κ. Ανδρέα Στεργίου, ο οποίος

αντί να δώσει ουσιαστικές απαντή σεις ως Ακαδημαϊκός

δάσκαλος σε όλους τους διαμαρτυρόμε νους (συναδέλ -

φους του καθηγητές, αρθρογράφους κ.ά.), απάντησε

ειρωνικά και με την εμπάθεια άλλων εποχών στο δια-

μαρτυρόμενο ε. α. Επί τιμο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό κ. Μανού-

σο Παραγιουδάκη, ως εξής: “ο ίδιος και οι ομοϊδεάτες

του πρέπει να γνωρίζουν ότι η στρατιωτική επιτροπεία

των Πανεπι στημίων έχει παρέλ θει εδώ και 40 χρόνια”,

υπερεκτιμώντας την κρίση του ακόμη και σε ειδικά εθνικά

θέματα!... 

Παρά το ότι οι δημιουργοί και οπαδοί των δυο παρα-

πάνω ιστορικών, πλέον, αναθεωρητισμών  έχουν δημο-

σιοποιήσει διάφορες ρηχές δι καιολογίες για να αμβλύνουν

τις κοινω νικές αντι δράσεις σε βάρος τους, οι οποίες

προκαλούν θυμηδία και πα ραλείπονται, η Ελληνική Πο-

λιτεία έχει μηχανισμούς έρευ νας και αποκάλυψης των

κινήτρων των ιδίων, των συνεργατών τους, των πα-

τρόνων και λοιπών δόλιων επίβουλων που στρέφονται

κατ’ απο τέλεσμα σε βάρος της φιλοπατρίας των Ελλήνων.

Ας τους ενεργοποιήσει για παραδειγματισμό των επίδοξων

οπαδών των ζημιογόνων ιστορικών αναθεωρητισμών.

Ιστορικός Αναθεωρητισμός και Φιλοπατρία των Ελλήνων

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Η Ελληνική Πολιτεία έχει μη-

χανισμούς έρευ νας και απο-

κάλυψης των πα τρόνων και

λοιπών δόλιων επίβουλων που στρέ-

φονται κατ’ απο τέλεσμα σε

βάρος της φιλοπατρίας των

Ελλήνων. 

“ “
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θέματα

Τον τελευταίο καιρό, συνηγορούντων και των ΜΜΕ, η κοινή

γνώμη διερωτάται  εάν  πράγματι το χρέος είναι διαχειρίσιμο

– βιώσιμο. Οι κυβερνώντες ισχυρίζονται πως είναι, ενώ σύσσωμη

η αντιπολίτευση το αντίθετο.

Εάν πάρουμε χαρτί και μολύβι και εξετάσουμε το ύψος του

χρέους, το χρόνο αποπληρωμής του και τα συμφωνηθέντα

επιτόκια, θα διαπιστώσουμε ότι θα δυσκολευτούμε πολύ και

δε θα περισσεύουν αρκετά χρήματα για να τροφοδοτούν την

ανάπτυξη. Εκτός εάν από τον επόμενο χρόνο έχουμε ρυθμούς

ανάπτυξης που ξεπερνούν σταθερά το 3 με 4 %, καθώς και

βελτίωση σε αρκετούς άλλους τομείς που έχουν σχέση με

σωστή-σύγχρονη διαχείριση της Εξουσίας. Είναι αδήριτη η

ανάγκη να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, να διδαχθούμε

από τα λάθη του παρελθόντος και να προβούμε σε σημαντικές

αλλαγές σχεδόν σε όλους τους τομείς. Έτσι θα ανεβάσουμε

το ηθικό μας, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, θα αναβαθμίσουμε

τη χώρα και θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Εταίρων

μας.

Ας δούμε τα λάθη μας.   

Λείπουν τα μεγάλα και σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη,

αν εξαιρέσουμε κάποια έργα οδοποιίας.  Οι τράπεζες δεν τρο-

φοδοτούν με χρήμα την οικονομία.  Δεν προβήκαμε στις απαι-

τούμενες ενέργειες για να δώσουμε  τη σκυτάλη στις επιχει-

ρήσεις, ώστε αυτές να τραβήξουν μπροστά την οικονομία.  Τα

μακριά και σπάταλα χέρια των κυβερνώντων συνεχίζουν τη

δράση τους.  Οι ιδιωτικοποιήσεις όχι  μόνο δεν προχωρούν,

αλλά και όσες έγιναν δεν ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμες και όπως

φαίνεται δε θα αποδώσουν σε σύντομο χρόνο.  Λείπει η ου-

σιαστική  καταπολέμηση της φοροδιαφυγής  και η σταδιακή

και με προγραμματισμό μείωση  της φορολογίας. Δε σχεδιάστηκε

ένα μακρόπνοο  Εθνικό Σχέδιο για την ανάπτυξη,  την αναδιορ-

γάνωση της Χώρας και την αναδιάρθρωση της οικονομίας.

Ούτε υφίσταται δημοσιονομική πειθαρχία.     

Τα χρήματα του ΕΣΠΑ, που αποτελούν ουσιαστικά τη μόνη

πηγή χρηματοδότησης της ανάπτυξης, σπαταλώνται σε μικρής

σημασίας έργα. Δεν κατευθύνονται σε τομείς που  τροφοδοτούν

την πραγματική οικονομία και την παραγωγή στο μέλλον για

πολλά χρόνια και θα απορροφούν ικανά στελέχη από την

ανεργία ή θα αποτελέσουν κίνητρο επαναπατρισμού ικανών

επιστημόνων μας που διαπρέπουν στο εξωτερικό.  Δεν προ-

σελκύουμε σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό.

Δεν είδαμε και δε θα δούμε τέτοιες, αν δεν οργανώσουμε την

αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, αν δε δώσουμε κίνητρα

και δεν καταστήσουμε τη Χώρα μας σταθερή και  ασφαλή για

επενδύσεις. Οφείλουμε  να σταματήσουμε τη συχνή αλλαγή

των νόμων και να εγγυηθούμε ότι η νομοθεσία που αφορά

στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή για

μία τουλάχιστον 20ετία. 

Ούτε φροντίσαμε για τον εκσυγχρονισμό, την εκπαίδευση,

την ικανοποιητική επάνδρωση και το ηθικό των  ΕΔ,  έγκαιρα

πριν αρχίσουν τα δύσκολα λόγω ΑΟΖ  και αρπακτικού γείτονα,

ώστε να αποτελέσει ισχυρή δύναμη αποτροπής και  ασφάλεια

για επενδύσεις.  Ξέφραγο αμπέλι  η Χώρα. Χιλιάδες λαθρομε-

τανάστες πλημμυρίζουν την Ελλάδα και αυξάνουν την ανεργία.

Οι πολιτικοί μας, όλοι μαζί, ή έστω οι αρχηγοί  των κοινοβου-

λευτικών κομμάτων δεν  κάθισαν σε ένα τραπέζι, να συναπο-

φασίσουν για το πώς θα σταματήσουν την αιμορραγία και θα

καταστήσουν την Ελλάδα μας μια σοβαρή, σύγχρονη, αποτε-

λεσματική και παραγωγική Χώρα με κοινωνικές ευαισθησίες.

Ούτε τα λάθη του παρελθόντος έγιναν μάθημα και παράδειγμα

για αποφυγή.  Δεν αλλάξαμε όλοι μας, κυβερνώντες και κυ-

βερνώμενοι, την παλιά λανθασμένη νοοτροπία του «ζητώ και

παίρνω όταν δεν παράγω, αδιαφορώντας για το από πού θα

βρεθούν τα χρήματα» που μας οδήγησε στην τραγικότητα του

σήμερα.  Επίσης οι δημοσιογράφοι, οι συνδικαλιστές, οι

δάσκαλοι δεν άλλαξαν στάση.  

Η τρόικα διατάζει και εμείς τρέχουμε ασθμαίνοντες την  τε-

λευταία στιγμή όχι μόνο να προλάβουμε τις ημερομηνίες,

αλλά και να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη πλειοψηφία,

για να πάρουμε τα προβλεπόμενα δισ. για την αποπληρωμή

του χρέους, αλλά ελάχιστα κάνουμε για την ανάπτυξη.  Προ-

γραμματισμός μηδέν.  Όλα στο πόδι. Δεν έμαθαν φαίνεται οι

πολιτικοί μας από τη φοίτησή

τους στο Harvard και στα άλλα

επώνυμα πανεπιστήμια του εξω-

τερικού και της Ελλάδας μας.

Ίσως κανείς καθηγητής τους δε

τους μίλησε για στόχους, για

προγραμματισμό, για χρονοδιά-

γραμμα, για υπευθυνότητα, για μα-

κρόπνοο εθνικό σχεδιασμό.  Έτσι

γίνεται και θα γίνεται δυστυχώς και

στο μέλλον, αφού μας κυβερνούν

άνθρωποι που δεν έμαθαν να διοι-

κούνται και να διοικούν. Είναι λογικό να μη γνωρίζουν, αφού

αρκετοί  δε δούλεψαν και μερικοί δεν υπηρέτησαν καν την Πα-

τρίδα ως όφειλαν. Δηλαδή δε  «ζορίστηκαν» για να αντέχουν

στις δύσκολες καταστάσεις. Όμως έγιναν νομείς της εξουσίας.

Η Ελλάδα μοιάζει με το φτωχό και πεινασμένο παιδάκι που

έκλεψε το καρβέλι από το γειτονικό φούρνο και τρέχει να δη-

λώσει, όσο γίνεται πιο γρήγορα,  μεταμέλεια στο φούρναρη

για να προλάβει  τη μεγαλύτερη τιμωρία. Και εκείνος,  αδίστακτος

τιμωρός, παίρνει το βούρδουλα για να το συνετίσει ! ! !

Όταν η κυβέρνηση κάνει κάποιο θετικό βήμα, γιατί γίνονται

και τέτοια βήματα μερικές φορές, αμέσως η αντιπολίτευση

τρέχει να μειώσει την αισιοδοξία που αποπνέει η κίνηση. Γνω-

ρίζουν πολύ καλά και οι δύο, συγκυβέρνηση και αντιπολίτευση

ότι η οικονομία εκτός από αριθμούς είναι  και   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.  Οι

αγορές επηρεάζονται θετικά όταν υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία,

που έχει ως θετική συνέπεια την είσοδο κεφαλαίων από το

εξωτερικό. 

Ενδέχεται να θεωρούν οι  της συγκυβέρνησης ότι η δουλειά

τους είναι να λειτουργούν ως απλοί διαχειριστές  της εξουσίας,

λόγω μη υπάρχοντος σχεδιασμού.  Ενώ οι  της αντιπολίτευσης

μόνιμα να διαφωνούν.  Και οι δύο μαζί να τρομοκρατούν τον

Έλληνα και να του κατεβάζουν το ηθικό.  Πιστεύουν πιθανότατα

ότι σχεδιασμός για το αύριο είναι η εφαρμογή του μνημονίου,

που αρκετοί υπέγραψαν χωρίς να το διαβάσουν και οι περισ-

σότεροι απλώς και με βιασύνη το ανέγνωσαν.  Είναι αναγκαιότητα

να καταλάβουν οι της Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης  και

γενικότερα της Βουλής  ότι  το χρέος προς την τραυματισμένη

Πατρίδα δεν είναι η συλλογή ψήφων για τη επόμενη εκλογική

αναμέτρηση εκμεταλλευόμενοι τυχόν ευκαιρίες, όπως αυτή

της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.  Αντίθετα απαιτείται

ένας σωστά  και υπεύθυνα προγραμματισμένος  Εθνικός Σχε-

διασμός  για το αύριο και η εφαρμογή του (και από τις ακολου-

θούσες κυβερνήσεις, όποιας απόχρωσης), ταυτόχρονα με την

τήρηση των Θεσμών και των Νόμων. Για να γίνει όμως αυτό

απαιτείται υπεύθυνη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης  και αν-

τιπολιτευομένων. Μόνο έτσι ενωμένοι και σοβαροί θα ορθο-

ποδήσουμε και φυσικά θα πληρώσουν επιτέλους και οι  σκόπιμα

παρανομήσαντες και ασελγήσαντες  σε βάρος των έντιμων

και νομοταγών πολιτών.

Απέχουμε από την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική διαχείριση

της οικονομίας. Είναι φιλότιμη η προσπάθεια που γίνεται από

ορισμένους, που δυστυχώς δε φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα

στο ύψος που προσδοκάται. Λείπει ο δυναμισμός και η στιβα-

ρότητα που απαιτείται για μελετημένες δύσκολες αποφάσεις

- λύσεις. Απουσιάζει η επαφή με το λαό για να του εξηγήσει

γιατί λαμβάνονται τα μέτρα. Που αποσκοπούν και τι να προσδοκά

από αυτά. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός που θα

φέρει γρήγορα κάποια μικρά

αποτελέσματα, έστω λίγα,

αλλά τέτοια που θα του

διατηρεί  το ηθικό, θα του

τρέφει την ελπίδα, ώστε

να επενδύει και να παράγει.

Λείπει ο συνδετικός κρίκος

μεταξύ κυβέρνησης και

λαού, που θα σταματήσει

την γκρίνια.  Τελικά δεν πεί-

σαμε ούτε τους Εταίρους

μας, ώστε να ενεργοποιήσουμε την αλληλεγγύη τους.

Η αποφυγή των παραπάνω λαθών  και αρκετών ακόμη είναι

η λύση που θα καθορίσει τη βιωσιμότητα του χρέους και τη

σμίκρυνσή του σε λογικά επίπεδα σε σχέση με το ΑΕΠ.  Αλλιώς

θα ισορροπούμε σε ένα τεντωμένο σχοινί για πολλά – πολλά

χρόνια με τον κίνδυνο, σε δύσκολες στιγμές, να καταποντιστούμε.  

Παρά ταύτα δε χάθηκε η ελπίδα. Μπορούμε όλα τα παραπάνω,

που δεν κάναμε μέχρι σήμερα, να τα μεθοδεύσουμε, να τα

δρομολογήσουμε ώστε να τα πραγματοποιήσουμε αύριο. Δια-

θέτουμε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μοναδικές, αστείρευτες,

δημιουργικές δυνάμεις, που αποτελούν εγγύηση για το μέλλον.

Μπορούμε να ξαναδυναμώσουμε τη φλόγα. Μη ξεχνάμε ότι η

Ελλάδα μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο μέχρι

το 1973 ήταν η δεύτερη σε ρυθμούς ανάπτυξης χώρα παγκο-

σμίως, μετά την Ιαπωνία. Από εμάς επομένως εξαρτάται αν η

αρρωστημένη αυτή κατάσταση, θα συνεχίσει να μας μολύνει

ή θα ανατραπεί.

Είμαστε ικανοί να την ανατρέψουμε, με δημοκρατικές διαδι-

κασίες και να αναδείξουμε ΝΕΕΣ άφθαρτες, αμόλυντες, υγιείς

δυνάμεις που θα βγάλουν την Πατρίδα από το καταπιεστικό

αδιέξοδο. 

Όλα εξαρτώνται από εμάς και από την αποφασιστικότητά

μας για αλλαγή.  

Η βιωσιμότητα του χρέους
Γράφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αξιωματικός ε.α.

Πτυχίο στο χρηματοασφαλιστικό

marketing, master στη διάρθρωση 

και διαχείριση χαρτοφυλακίων,

σύμβουλος επενδύσεων.

Αρχές Μαΐου του 1825 ο Παπαφλέσσας αναχωρεί από το

Ναύπλιο με προορισμό τη Μεσσηνία,  έχοντας ως σκοπό

να περιορίσει της κινήσεις του Ιμπραήμ στην περιοχή του Ναυ-

πλίου.

Με ενδιάμεσους σταθμούς την Τρίπολη, Λεοντάρι, Φρουτζάλα,

φθάνει εις τη Δραΐνα των Κοντοβουνίων.

Εκεί ανασυντάσσει τις δυνάμεις και γράφει τις περίφημες

επιστολές προς τον αδελφό του Νικήτα και την Κυβέρνηση

του Ναυπλίου εις την οποία σημειωτέον ήταν Υπουργός των

Εσωτερικών.

Με την επιστολή προς την Κυβέρνηση ζητούσε εναγωνίως

να αποφυλακισθεί ο Κολοκοτρώνης προκειμένου να ηγηθεί

του αγώνα κατά του Ιμπραήμ.

Προς δε τον αδελφό του Νικήτα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά

του γιατί δε εκινήθη μαζί του για την αντιμετώπιση του εχθρού

και κατέληγε: “Νικήτα πρώτη και τελευταία επιστολή μου είναι

αυτή και βάστα την να τη διαβάζεις καμιά φορά να με θυμάσαι

και να κλαις”.

Ποιες σκέψεις επικράτησαν για να μεταβεί ο Παπαφλέσσας

στη Δραΐνα πριν την αναχώρηση για το Μανιάκι δεν είναι

γνωστές, υποθέτω ότι το κεντρικό της σημείο και η γειτνίαση

αυτής με τα Κοντοβούνια και τα βουνά της Αρκαδίας (Κυπαρισ-

σίας) έπαιξαν κάποιο ρόλο δεδομένου ότι ο Παπαφλέσσας

στην περιοχή αυτή είχε ισχυρούς φίλους.

Στη Δραΐνα ο Παπαφλέσσας μίλησε με τους πολέμαρχους

της περιοχής όπως τον Ηλία Κορμά, τον Κεφάλα, τον Παπαγιώργη

από το Περιθώρι, τον Βοίδή από τη Μάνη, οι οποίοι του εξέ-

φρασαν τη γνώμη όπως ο αγώνας κατά του Ιμπραήμ να δοθεί

στις παρυφές των Κοντοβουνίων όπου τα μέρη ήταν γνώριμα

σ’αυτούς και υπήρχε η δυνατότητα αποτελεσματικότερης

άμυνας με καλυμμένα τα νώτα τους από τον ορεινό όγκο των

Κοντοβουνίων.

Ο Παπαφλέσσας όμως δεν άκουσε τις γνώμες των περισσο-

τέρων και στις 14/05/1825 ξεκίνησε για το Μανιάκι το οποίο

είχε ευθεία οπτική επαφή με το στρατόπεδο του Ιμπραήμ. Ο

αγώνας ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένος γιατί η συγκε-

κριμένη τοποθεσία ήταν πανταχόθεν εκτεθειμένη και ως εκ

τούτου ήταν εύκολο να περικυκλωθεί από τον Ιμπραήμ , όπερ

και εγένετο.

Την κρίσιμη στιγμή της μάχης έπεσε η ιδέα της διαφυγής

όμως ο Παπαφλέσσας πεισματικά ηρνείτο να εγκαταλείψει

τον αγώνα.

Είχε πάρει την απόφαση να πεθάνει ως μάρτυρας για τη σω-

τηρία της πατρίδας.

Να πεθάνει για να ξυπνήσει συνειδήσεις που τυφλωμένες

από τη σπάθη της διχόνοιας και της αμετροέπειας οδηγούσαν

το Έθνος σε καταστροφή και εμφύλιο σπαραγμό.

Πράγματι η Κυβέρνηση αφυπνίσθη και εδέησε να απελευ-

θερώσει τον Κολοκοτρώνη για να ηγηθεί του αγώνα και έτσι η

ιστορία κατέγραψε αφ’ενός τη θυσία του Παπαφλέσσα αφ’ετέρου

τη σωτηρία της Πατρίδος με το “φωτιά και τσεκούρι στους

προσκυνημένους” από τον Κολοκοτρώνη.

Πηγές

Επικαιρότητα

Διον. Κόκκινος , Ελληνική Επανάσταση

Γεώργιος Μαραβελέας, Η Επανάσταση του 1821

Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Εθνικό Χρέος: Η θυσία στο βωμό της Ανεξαρτησίας 

για τη Σωτηρία της Πατρίδος

Γράφει ο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΤΣΕΡΠΕΣ

Συνταγματάρχης ε.α.

Είμαστε ικανοί να ανατρέψουμε

αυτή τη κατάσταση, με δημοκρατικές

διαδικασίες και να αναδείξουμε ΝΕΕΣ

άφθαρτες, αμόλυντες, υγιείς δυ-

νάμεις που θα βγάλουν την Πατρίδα

από το καταπιεστικό αδιέξοδο. 

“ “
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Ηέννοια της κρίσης είναι καθολική και

αναφέρεται σε καταστάσεις και γεγο-

νότα που περιέχουν απειλή. Όλοι μας την

επικαλούμαστε χωρίς όμως να αντιλαμ-

βανόμαστε  το βάθος της τραγικότητας της περιπλοκής μας

μέσα σε τόσες αντιφατικές καταστάσεις, τα τρομερά διλήμ-

ματα και αδιέξοδα μαζί με τα συνεπακόλουθα  αυτών των

καταστάσεων. Όπως π.χ. τις δικές μας  ευθύνες, ενοχές,

ψευδαισθήσεις, στερεότυπες χειρονομίες, αγωνίες και φόβους.

Ως Λαός αδυνατούμε να κατανοήσουμε ακόμη και τους κιν-

δύνους  μπροστά εις την θέα της καταστροφής. Η σχιζο-

φρένεια, η ψυχωτική συμπεριφορά μας, αυτές οι ασθένειες

της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, είναι όλως αντίθετες

με τις ιστορικές παραδόσεις και καταβολές, με την ευθύνη

και την δύναμη της ελληνικής φυλής. Ενός Λαού, ο οποίος

εις την αρχαιότητα με την ισορροπία μεταξύ της εσωστρέφειας

και εξωστρέφειας ανέδειξε τον μεγαλύτερο Πολιτισμό και

Οικουμενισμό.

Δυστυχώς και ατυχώς για όλους μας, όσο περισσότερο

οξύνεται η οικονομική κρίση, με όλες τις ολέθριες συνέπειες

για τον εδώ και 6 χρόνια καθημαγμένο Λαό μας   τόσο πε-

ρισσότερο οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των

κομμάτων του πολιτικού συστήματος εις βάρος του Έθνους.

Το οποίο αν και ευθύνεται τεράστια για την χρεοκοπία της

Πατρίδας μας, όχι μόνον συνεχίζει ακάθεκτο και ατιμώρητο

την εθνοκτόνο συμπεριφορά του, αλλά παράλληλα δημιουργεί

διχαστικές και συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των Ελ-

λήνων. Ως αντιπερισπασμό για να διασώσει την πολιτική και

κομματική του ύπαρξη.

Ο εθνικός διχασμός είναι συνέπεια μίας συστηματικής

προπαγάνδας η οποία εμπεδώνει εις το σύνολο του Λαού

την αδιαφορία, την αφέλεια, την αμάθεια με την παράλληλη

παραπληροφόρηση και πλύση εγκεφάλου σε θέματα κοι-

νωνικής, εθνικής ευθύνης και συμπεριφοράς. Μία προπαγάνδα,

κυρίαρχο στοιχείο της οποίας είναι, ο αποπροσανατολισμός

του Λαού από τους πραγματικούς υπαίτιους της  πολιτικής

διαφθοράς, της κοινωνικής αθλιότητας των τελευταίων δε-

καετιών, και ως συνέπεια αυτών της οικονομικής τώρα κα-

τάρρευσης της χώρας μας, επιρρίπτοντας όλες τις ευθύνες

αυτής της άφρονας και εθνοκτόνου πολιτικής εις το διεθνές

περιβάλλον.

Η προπαγάνδα είναι το δηλητηριώδης εργαλείο και όπλο

της Εξουσίας, εις την χώρα μας του διεφθαρμένου  πολιτικού

συστήματος. Με το εργαλείο αυτό επί δεκαετίες διέλυε την

κοινωνική συνοχή, υπέθαλπε τις Αρχές του Δικαίου και της

ισότητας των πολιτών, την ισχύ των Νόμων και του Κράτους

Δικαίου, αλλά και το ουσιώδες στοιχείο της εθνικής ευθύνης

των πολιτών απέναντι της Πατρίδας. Άπειρα είναι τα παρα-

δείγματα και οι συνέπειες αυτής της προπαγανδιστικής πο-

λιτικής και ανεύθυνης συμπεριφοράς απέναντι του Έθνους.

Πρόσφατα μάλιστα και

η καθιέρωση όχι μόνον

της Επετείου του Πο-

λυτεχνείου, αλλά και

των ανήλικων Αλέξη

Γρηγορόπουλο . και του

Νίκου Ρωμανού, αμφότεροι

γόνοι πλουσιότατων οικογε-

νειών, ως εθνικούς ήρωες

και επετείους εθνικής κατα-

στροφής και όχι ιστορικής

μνήμης. Κάθε χρόνο με πυρ-

πολήσεις, βανδαλισμούς, κα-

ταστροφές δημόσιας περιου-

σίας αλλά και περιουσίας ιδιωτών βιοπαλαιστών, επαίσχυντες

πράξεις οι οποίες εκθέτουν και διεθνώς την Πατρίδα μας.

Ανεξαρτήτως της σημασίας των συντελεστών και των

γεγονότων, τα οποία θα έπρεπε να τιμάμε ο καθείς από

εμάς με σεβασμό και εθνική ευθύνη, δεν οφείλει ολόκληρος

ο  Λαός να πληρώνει επί δεκαετίες για τον θάνατο ή θυσία

αυτών, τις συνέπειες δηλαδή μίας εγκληματικής πολιτικής

συμπεριφοράς. Εις το κάτω της γραφής, εάν έχουμε όντως

την διαίσθηση, ότι για όλα αυτά φταίει το πολιτικό σύστημα,

τότε οφείλουμε ως Λαός να στραφούμε ευθέως εναντίον

του και όχι να αυτοκαταστρεφόμαστε και να θυσιαζόμαστε

για αυτό.

Ως εκ τούτου τεράστια είναι η ευθύνη όλων μας οι οποίοι

με την συμπεριφορά μας μετατρέψαμε την Πατρίδα επί δε-

καετίες σε ένα υπό αποσύνθεση κουφάρι για να το κατα-

σπαράζουν οι ντόπιοι και οι ξένοι τώρα σαρκοφάγοι γύπες.

Αυτό το δήθεν μεγάλο διεθνές τώρα ενδιαφέρον για το

αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, η πρό-

σφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Οικονομικών της Ε.Ε., αλλά

και για το ενδεχόμενο Βουλευτικών Εκλογών, αποτελεί μία

απόδειξη της οδυνηρής κατάστασης εις την οποία έχει πε-

ριέλθει η Πατρίδα μας. Διότι οι μεν προσπαθούνε να

κρατήσουν την ομολογημένως διεθνώς διαλυμένη χώρα

μας εντός της Ευρώπης, οι δε να την αποσπάσουν από αυ-

τήν.

Όμως, δυστυχώς, ουδείς από

αυτούς αισθάνεται την παρα-

μικρή ευθύνη για την εθνική

καταστροφή, για την κατάρ-

ρευση της Πατρίδας μας. Του-

ναντίον το πολιτικό σύστημα

απευθύνεται και πάλιν ευθαρ-

σώς εις την προσεχή δημο-

κρατική ετυμηγορία ενός τώρα

τελείως διαλυμένου, ανίσχυρου

και λιπόθυμου, και όχι ενός

ελεύθερου και δυνατού Λαού.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται,

και η τραγωδία του Ελληνικού Λαού συνεχίζεται.

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος σπούδασε Πολιτικές-Οικο-

νομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στη Βόννη και Ιστορία

και Πολιτιστική κληρονομιά στην Αθήνα. Απασχολήθηκε επί

5 χρόνια εις την  Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας.

Το κουφάρι της Ελλάδος και οι γύπες
-η τεράστια ευθύνη του πολιτικού συστήματος-

Τεράστια είναι η ευθύνη όλων μας

οι οποίοι με την συμπεριφορά μας

μετατρέψαμε την Πατρίδα επί δε-

καετίες σε ένα υπό αποσύνθεση κουφάρι

για να το κατασπαράζουν οι ντό-

πιοι και οι ξένοι τώρα σαρκοφάγοι

γύπες.

“ “

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Κοινωνιολόγος

Κύριο άρθρο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» 

στις 26/11/2014

Ἄραγε πόσοι εὐρωπαϊκοί λαοί ἔχουν τά δικά μας
προνόμια;

• Πρῶτον, νά ζοῦμε σέ μία χώρα εὐλογημένη ἀπό τόν
Θεό. Μέ ἕνα κλίμα ἰδανικό καί μέ ἕνα τέτοιο φυσικό πε-
ριβάλλον (βουνά, θάλασσα, νησιά), πού δεν ὑπάρχει
ἄνθρωπος στόν κόσμο ὁ ὁποῖος νά μήν ἤθελε νά ζῆ σέ
αὐτό. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι μπορεῖ νά τό ἔχουμε συνηθίσει καί
νά μήν τό ἐκτιμοῦμε τόσο, ἀλλά ρωτῆστε τί λέει π.χ.
ἕνας Σκανδιναβός.

• Δεύτερον, νά ἔχουμε μία ἱστορία καί πολιτισμό τά
ὁποῖα ἐπίσης ζηλεύουν οἱ περισσότεροι λαοί τοῦ κό-
σμου. Μέ δυνατότητα μάλιστα ἀξιοποιήσεώς τους,
ὥστε σέ συνδυασμό μέ τό φυσικό κάλλος, ἡ χώρα μας
νά καθίσταται παγκόσμιος μαγνήτης καί νά τήν ἐπισκέ-
πτεται ἐτησίως ἀριθμός ξένων τουριστῶν διπλάσιος
τοῦ συνολικοῦ της πληθυσμοῦ.

• Τρίτον, νά εἴμαστε κατά τεκμήριο λαός εὐφυής. Τό
γονίδιό μας, ἡ ἔμφυτη εὐστροφία καί οἱ ἐν γένει ἱκανό-
τητές μας, μᾶς κατατάσσουν καί ἀπό πλευρᾶς φυσικῶν
χαρισμάτων στούς προνομιούχους Εὐρωπαίους. Δέν
εἶναι τυχαῖο ὅτι ἕνας τεράστιος –σε σχέση μέ τόν πλη-
θυσμό μας– ἀριθμός Ἑλλήνων, εἶναι πρωτοπόροι σέ
παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ἐρωτᾶται λοιπόν:
- Πῶς, ἀντί πρωτοπόροι πού ἔπρεπε νά εἴμαστε, κα-

ταντήσαμε ἐπαῖτες; Εἶναι θέαμα αὐτό πού παρουσιά-
ζουμε τόν τελευταῖο καιρό; Ἐπιτρέπεται νά μεταβαί-
νουν κυβερνητικά κλιμάκια στό Παρίσι γιά νά πείσουν

τήν τρόϊκα νά ἔλθη στήν Ἀθήνα ὥστε νά συνεχισθῆ ἡ
διαπραγμάτευσις πού θά ὁδηγήση στήν ἔξοδό μας ἀπό
τό μνημόνιο; Εἶναι δυνατόν νά εἶναι αὐτό ὁ ἐθνικός μας
στόχος; Ποῦ εἶναι αὐτός ὁ λαός, πού ἔπρεπε νά εἶναι
στήν κορυφή τῆς Εὐρώπης; Τί εἶναι αὐτό πού ἔχει κατε-
βάσει σέ τόσο χαμηλό ἐπίπεδο τούς στόχους καί τίς φι-
λοδοξίες του; Πῶς καταντήσαμε ἔτσι;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι δυσάρεστη, ἀλλά κατά βάθος
ἁπλή. Ἡ αἰτία τῆς διαρκοῦς καταπτώσεώς μας εἶναι ὁ
λαϊκισμός. Αὐτό εἶναι τό κυρίαρχο στοιχεῖο στην Ἑλλά-
δα. Λαϊκισμός ὄχι μόνον σέ πολιτικό ἐπίπεδο, ἀλλά
παντοῦ. Τό κύριο χαρακτηριστικό καί τῶν μέσων ἐνη-
μερώσεως πού ἐπηρεάζουν τά πάντα, εἶναι ὁ λαϊκι-
σμός. Κάτι ἀνάλογο ἔχει ἀρχίσει νά παρατηρεῖται τώρα
καί στό διαδίκτυο. Ὅλοι ἔχουν τήν τάση νά χαϊδεύουν
αὐτιά. Κανένας δέν ἐπιρρίπτει εὐθύνες στήν ἴδια τήν
κοινωνία γιά ὅ,τι συμβαίνει, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καί
ὁ ἴδιος.

Ἡ οἰκονομική κρίσις πού διερχόμαστε εἶναι ἀπότο-
κος τῆς δημοσιονομικῆς ἐκτροπῆς, στήν ὁποία μᾶς
ὁδήγησε ἡ διόγκωσις τοῦ κράτους καί ὁ ὑπερδανει-
σμός. Ὅμως ἡ πραγματική αἰτία τῆς διογκώσεως τοῦ
κράτους εἶναι ὁ λαϊκισμός. Οἱ πολιτικοί δημιούργησαν
ἕνα θηριῶδες κράτος μέ ἀστρονομικές δαπάνες, γιά να
ἱκανοποιήσουν τίς προσδοκίες πού ἐξέθρεψε ὁ λαϊκι-
σμός. Ὅτι δηλαδή τό κράτος θά μεριμνᾶ γιά ὅλα καί ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ πολίτης θά συμβάλλη ἐλάχιστα καί δέν θα
εὐθύνεται γιά τίποτε. Αὐτή ἦταν ἡ κυρίαρχη ἀντίληψις
στόν τόπο μας τίς τελευταῖες δεκαετίες. Καί ἐν πολλοῖς
ἐξακολουθεῖ νά εἶναι καί σήμερα.

• Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν: «Τ΄ ἀγαθά κόποις

κτῶνται». Ἔτσι δημιούργησαν μία οἰκονομία, μία κοι-
νωνία καί ἕναν πολιτισμό, γιά τά ὁποῖα δηλώνουμε σή-
μερα ὑπερήφανοι.

• Ἐν τούτοις μία ὁλόκληρη γενιά νεοελλήνων γαλου-
χήθηκε μέ τό σύνθημα «Ὄχι στήν ἐντατικοποίηση τῆς
ἐργασίας». Ἄραγε μπορεῖ νά προκόψη ἔτσι ἡ κοινωνία;

Ἡ χώρα μας ταλαιπωρεῖται ἐπί 4,5 χρόνια μέ την τρόϊ-
κα, ἡ ὁποία θέτει «προαπαιτούμενα» γιά νά μᾶς ἐνι-
σχύη οἰκονομικά. Ἄραγε ἀκούσατε ἐσεῖς ἔστω και ἕναν
πολιτικό νά λέη ὅτι τό ἀντίδοτο στήν τρόϊκα εἶναι ἡ δη-
μιουργία καί ἡ ἐντατική ἐργασία, ὥστε νά ἀπαλλα-
γοῦμε ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπό τήν κηδεμονία της; Τό
μόνο πού ἀκοῦμε εἶναι περί νέου «κουρέματος», περί
ἐπιμηκύνσεως καί ἀναδιαρθρώσεως τοῦ χρέους. Κανέ-
νας δέν λέει ὅτι ἄν καταστοῦμε ἀποδοτικώτεροι και
ἀρχίσουμε νά παράγουμε, δέν θά ἔχουμε ἀνάγκη κα-
νέναν. Ὅλα κινοῦνται γύρω ἀπό τό τί θά μᾶς δώσουν οἱ
ἄλλοι καί ὄχι ἀπό τό τί θά πετύχουμε οἱ ἴδιοι μέ τόν κό-
πο καί τήν ἐργασία μας. Αὐτό ἔρχεται σέ δεύτερη μοί-
ρα. Ὅμως θά ἔπρεπε νά εἶναι τό πρώτιστο.

Ἡ «Ἑστία» θεωρεῖ ὅτι αὐτά πού συμβαίνουν σέ σχέ-
ση μέ τήν τρόϊκα καί τίς ἐπαφές τοῦ κυβερνητικοῦ κλι-
μακίου στό Παρίσι, συνιστοῦν ἔσχατο ἐθνικό κατάν-
τημα. Ἕνας λαός τόσο προνομιοῦχος, πού θά ἔπρεπε
νά εἶναι στήν κορυφή τοῦ εὐρωπαϊκοῦ στερεώματος,
ἔφθασε νά παριστάνη τόν ἐπαίτη. Τί θά πάρουμε ἀπό
ἐδῶ καί τί ἀπό ἐκεῖ, γιά νά μήν κάνουμε μόνοι μας αὐτά
πού πρέπει καί νά μήν ἔχουμε ἀνάγκη κανέναν. Αὐτό
καταντήσαμε. Θλιβεροί ἐπαῖτες. Καί τήν εὐθύνη φέ-
ρουμε ὅλοι στό ἀκέραιο. Μηδενός ἐξαιρουμένου.

Καταντήσαμε θλιβεροί επαίτες!
Αντί να είμαστε κορυφαίοι στην Ευρώπη
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Είναι γνωστή σε όλους μας, η συμμετοχή

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)

στη Μάχη της Κρήτης το Μάϊο του 1941,

μετά την άρνηση των Πρωτοετών Ευελπίδων

της ηρωϊκής τάξεως 1943 να χρησιμοποιηθούν σε αστυ-

νομικά καθήκοντα στην Αθήνα και τη σθεναρή βούλησή

τους να πολεμήσουν εναντίον των Γερμανών εισβολέ-

ων.

Αυτό όμως που δεν είναι γνωστό στους περισσότερους,

είναι η συμμετοχή της ΣΣΕ στα «Δεκεμβριανά», δηλαδή

στη Μάχη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 1944.

Τότε οι κομμουνιστές, πάνοπλοι και οργανωμένοι

υπό τον ΕΛΑΣ, θέλησαν με βίαιο τρόπο να καταλάβουν

την εξουσία. Ξεκίνησαν στο κέντρο των Αθηνών με

ένοπλες διαδηλώσεις, συνέχισαν με επιθέσεις εναντίον

αστυνο-μικών τμημάτων και ήσαν έτοιμοι να κατα-

λάβουν όλη την Αθήνα. 

Η αντίσταση του ηρωϊκού Συντάγματος Χωροφυλακής

Μακρυγιάννη έμεινε στην ιστορία.

Όμως και η αντίσταση της ΣΣΕ από τις 3 μέχρι και τις

11 Δεκ 44, κατά της ΙΙ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ, που είχε πε-

ρικυκλώσει τη Σχολή και προσπαθούσε απεγνωσμένα,

με σποραδικές ανοργάνωτες αρχικά επιθέσεις μέχρι τις

8 Δεκ 44, αλλά και με οργανωμένη σφοδρή επίθεση

στις 9 Δεκ 44, να καταλάβει τη Σχολή, ήταν εξίσου ηρωϊ-

κή.

Στη ΣΣΕ υπηρετούσαν τότε 34 Αξκοί, 78 Μόν. Υπαξκοί,

φοιτούσαν δε 141 Ιετείς Ευέλπιδες (τάξεως ‘43) και 115

ΙΙετείς Ευέλπιδες (τάξεως ‘42). Εντός της Σχολής εστρα-

τωνίζετο και μία Αγγλική Ίλη Δκσεως Αρμάτων.

Ας δούμε τι εξιστορεί ο Αντγος ε.α. Χρήστος Φωτό-

πουλος στο βιβλίο του “Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

1828-1998”:

«Όταν την 3η Δεκεμβρίου του 1944 εκδηλώθηκε στην

Αθήνα και στον Πειραιά, από μέρους του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, το

αιματηρό εκείνο Κίνημα, οι Ευέλπιδες συνέχιζαν την εκ-

παίδευσή τους στη Σχολή. Μετά μερικές μέρες και συγ-

κεκριμένα στις 7 του ίδιου μήνα, άρχισαν οι πρώτες επι-

θετικές προσπάθειες Τμημάτων ενός Συντάγματος του

ΕΛΑΣ εναντίον της απομονωμένης τότε Σχολής, και οι

οποίες συνεχίσθηκαν πιο βίαιες μέχρι το απόγευμα της

11ης (σ.σ. Υπτγου ε.α. Γεωργίου Μπερδέκλη: Η δύναμη

του ΕΛΑΣ που επιτέθηκε στη Σχολή ήταν μία ενισχυμένη

Ταξιαρχία). Από την άλλη μεριά, οι αμυνόμενοι Ευέλπιδες

και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που στο μεταξύ είχαν

ενισχυθεί από το προσωπικό της Γεωγραφικής Υπη-

ρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) και από άνδρες της τότε Βα-

σιλικής Χωροφυλακής, με την ενεργό συμμετοχή

μιας Αγγλικής Μονάδας Αρμάτων (Ίλη Διοικήσεως/46

Συντάγματος Αρμάτων)1 που στρατωνιζόταν προ-

σωρινά στη Σχολή και με την υποστήριξη της

Αγγλικής Πολεμικής Αεροπορίας, πρόβαλαν σθεναρή

αντίσταση. σε όλο δε αυτό το χρονικό διάστημα

είχαν δύο (2) νεκρούς (το     Διμοιρίτη - Υπολοχαγό

Πεζικού Αθανάσιο Ράντο και τον Εύελπι Ιης Δημήτριο

Πούλο)2 και 17 ακόμη τραυματίες».

Η ΑΠ. 137 Διαταγή επιχειρήσεων του Α’Σ. Στρατού του

ΕΛΑΣ, που εκδόθηκε ακριβώς την 1.15 ώρα της 9 Δεκ 44

καθόριζε:

«Η ΙΙα Ταξιαρχία θα επιτεθεί δια των δυνάμεών της

προς εξουδετέρωσιν και εκμηδένισιν της Σχολής

Ευελπίδων και των περί αυτήν οικημάτων, ενισχυομένη

με ένα Τάγμα του Συντάγματος Πειραιώς. Να χρησιμο-

ποιήσει όλμους, πυροβόλα, απόσπασμα καταστροφών

και παν έτερον δι’ εμπρησμόν ή ανατίναξιν μέσον.

Πιθανώς θα της διατεθεί και ουλαμός ανταρματικών πυ-

ροβόλων και πυρά πυροβολικού. Ώρα επιθέσεως η 6η

πρωινή της 9/12/44». 

Σε συνοπτικό βιογραφικό του σημείωμα ο τότε Διοικητής

της ΣΣΕ Συνταγματάρχης Δημήτριος Σαρακατσάνης γρά-

φει:

«Από της πρώτης ημέρας της απελευθερώσεως μου

ανετέθη η Διοίκηση της Στρατ. Σχολής Ευελπίδων. Κατά

τα Δεκεμβριανά 1944 με 300 Ευέλπιδες και 50 Αξιωματι-

κούς ημύνθημεν κρατερώς εναντίον πολυαριθμοτέρων

ελασιτών από 4-12 Δεκεμβρίου, επιτυχόντες έξοδον εκ

της στενής πολιορκίας τη βοηθεία Αγγλικών τανκς. Συ-

νεχίσθη ο αγών κατά των ελασιτών μέχρι τελείας ήττης

των. Απώλειαι Αξιωματικών και Ευελπίδων 2 νεκροί και

18 τραυματίαι. Ακολούθως, 1944-1946 Διοικητής και

Υποδιοικητής της Σχολής, ανασυγκροτηθείσης εκ των

ερειπίων άτινα εδημιούργησαν οι ελασίτες μετά την εκ-

κένωσιν».

Μετά από διαταγή, η Σχολή εκκένωσε, υπό τα καται-

γιστικά πυρά των ελασιτών, τις απογευματινές ώρες

της 11 Δεκ 44 τις εγκαταστάσεις της, με την υποστήριξη

των Αγγλικών αρμάτων και υπό την κάλυψη της Αγγλικής

αεροπορίας. Αργότερα, οι Ευέλπιδες διατέθηκαν στα

Τάγματα Εθνοφυλακής.

Οι ελασίτες καταλαμβάνοντας στη συνέχεια τις κενές

εγκαταστάσεις της Σχολής, κατέστρεψαν πολύτιμα

ιστορικά κειμήλια του Μουσείου της Σχολής και λεηλά-

τησαν τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία της, ενώ οι κατακτητές

τα είχαν σεβασθεί. Δεν εδίστασαν δε να φορέσουν

στολές Ευελπίδων, που βρήκαν στο Μουσείο και σε

αποθήκες και να παρελάσουν για να γιορτάσουν τη

«νίκη» τους.  

Για τη σημασία της Μάχης στη ΣΣΕ, γράφει σε επιστολή

του ο Υπτγος ε.α. Παναγιώτης Κυζιρίδης (τάξεως ‘43):

«Είναι πολύ μεγάλη, διότι καθήλωσε αρκετές δυνάμεις

του ΕΛΑΣ και μάλιστα από τις πλέον επίλεκτες, όπως θε-

ωρείται η ΙΙα Μεραρχία, με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο

ΕΛΑΣ να επιτύχει κανένα αποφασιστικό αποτέλεσμα σε

κανένα από τα μέτωπα των Αθηνών (Μακρυγιάννη, Γουδί

κλπ) και επί πλέον έδωσε το χρόνο στους Άγγλους να

συγκεντρώσουν νέες δυνάμεις και στην Κυβέρνηση να

προβεί στη συγκρότηση των Ταγμάτων Εθνοφυλακής».

Πιστεύω ότι η Πατρίδα μας χρωστάει πολλά στη

Μάχη που έδωσαν οι «Ελπίδες του Έθνους» μας, στις

εγκαταστάσεις της παλαιάς Σχολής Ευελπίδων στο

Πεδίο του Άρεως, τον Δεκέμβριο του 1944, για να παρα-

μείνει η Ελλάδα μας ελεύθερη. Αιωνία δε η μνήμη

στους 2 νεκρούς της Σχολής, στη Μάχη των Αθηνών.

Ίσως κάποτε η Πολιτεία φιλοτιμηθεί να τιμήσει τους 2

Αθάνατους αυτούς νεκρούς, στο χώρο που άφησαν την

τελευταία τους πνοή, χύνοντας την τελευταία ρανίδα

του αίματός τους για τη Σημαία και την Πατρίδα.

1 2-3 άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα.
2 Ο Υπλγός Ράντος στις 10 Δεκ 44, εντός πολυβολείου

από αντιαρματικό βλήμα, ενώ

ο Εύελπις Πούλος στις 11 Δεκ 44, κατά την επιβίβασή

του σε όχημα, κατά την εκκέ-

νωση, από σφαίρα. 

Υ.Σ. πηγή: «Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος του ‘40», του

αειμνήστου Υπτγου ε.α. Γεωργίου Π. Μπερδέκλη, της

ηρωϊκής τάξεως του 1943.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η Πατρίδα μας χρωστάει πολλά

στη Μάχη που έδωσαν οι «Ελπίδες

του Έθνους» μας, στις εγκατα-

στάσεις της παλαιάς Σχολής Ευελπίδων

στο Πεδίο του Άρεως, τον Δε-

κέμβριο του 1944, για να παρα-

μείνει η Ελλάδα μας ελεύθερη.

“ “

Γράφει ο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

ΟΆγγλος οικονομολόγος Keynes (1883-1946), ήταν ο

πρώτος που διατύπωσε ότι οι κατάλληλες πολιτικές

για την οικονομική ανάκαμψη και σταθεροποίηση, πρέπει

να αντικαταστήσουν αρχές αμφισβητούμενες από την

εμπειρία.

Η ιδιωτική επιχείρηση και ο ανταγωνισμός μόνον, δεν

επιτυγχάνουν πλήρη απασχόληση και ανάκαμψη. Προγε-

νέστεροι οικονομολόγοι είχαν τονίσει ότι η μείωση των

εισαγωγών, επιστρέφει στην παραγωγή. Ο Κέινς επέμενε

στη μείωση της κατανάλωσης και στη σημασία της ζήτη-

σης, τονίζοντας συντελεστές, όπως: το εθνικό προϊόν, η

κατανάλωση, η αποταμίευση και η επένδυση. Θεωρούσε

θεμελιώδη την διάκριση κινδύνου και αβεβαιότητας στην

οικονομία και πίστευε στην σταθερή ανάπτυξη με χαμη-

λό πληθωρισμό. Παρεκκλίνοντας από το δόγμα “laissez

faire” του 18ου αιώνα, που αποτελούσε αντίδραση στο

μερκαντιλισμό (εμποροκρατία) και που συνιστούσε βαρύ

κυβερνητικό έλεγχο στα πρώτα στάδια του καπιταλι-

σμού, ο Κέινς υποστήριξε σκοπίμως ότι το κυβερνητικό

έλλειμμα στην κατανάλωση, ενεργοποιεί την οικονομική

δραστηριότητα. Γενικώς δε, οι θεωρίες του, βοήθησαν

την οικονομική πολιτική πολλών χωρών.

Μερικοί, λέγουν σήμερα: «Ο Κέινς δεν έχει μόνον αρι-

στερές σελίδες αλλά και δεξιές», δηλ. ορισμένοι τον εν-

νοούν μονόπλευρα.

Ο Κέινς έγινε ο αρχιτέκτων του Δ.Ν.Τ. και της Παγκό-

σμιας Τράπεζας, που ιδρύθηκαν το 1944 στη Διάσκεψη

του Bretton Woods (Η.Π.Α.), όταν στόχος ήταν η σταθε-

ρότητα της διεθνούς οικονομίας, την επομένην του Β’

Π.Π.

Οι 44 εκπρόσωποι των Συμμάχων, μεταξύ των οποίων

και οι Κέινς και Μόργκενταου (Η.Π.Α.), απεφάσισαν την

ίδρυση των ανωτέρω Οργανισμών, που, όπως διακήρυ-

ξαν, σηματοδοτούσαν το τέλος του «Οικονομικού Εθνικι-

σμού», διότι ο ανταγωνισμός είχε οδηγήσει σε δύο κατα-

στροφικούς πολέμους.

Ο Κέινς ήθελε το Δ.Ν.Τ. ως ένα είδος Παγκόσμιας Τρά-

πεζας, με δικό της αποθεματικό και στόχο την ανάπτυξη.

Σε περίπτωση δε ανισορροπιών, όχι μόνον οι δανειζόμε-

νοι αλλά και οι πιστωτές, θα προσάρμοζαν την πολιτική

τους. Άλλο τώρα, το τι συμβαίνει σήμερα, με την ίδρυση

της Ε.Ε. και την κρατούσαν επικυριαρχίαν της Γερμανίας

στον οικονομικόν τομέα της.

Κατά τους «Financial Times», οι Γερμανοί οικονομολό-

γοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) Σε αυτούς που δεν

έχουν διαβάσει Κέινς και (β) Σε αυτούς που τον διάβασαν

αλλά δεν τον κατανόησαν.

Οι μόνοι με κάποιες Κεϊνσιανές τάσεις είναι οι πρώην

κομμουνιστές (“die Linke”). Παράλληλα, υπάρχει και ένα

γερμανικό μέτωπο κατά της Ε.Κ.Τ. (του Ντράγκι). Οι Γερ-

μανοί οικονομολόγοι ονομάζουν επίσης την οικονομική

τους σκέψη: “Οrdnoliberalism”, ένα είδος “Ρυθμιζόμενου

Φιλελευθερισμού”, παράλληλου προς τις μακροοικονο-

μικές αρχές, που διδάσκονται στον υπόλοιπο κόσμο.

Εν ονόματι λοιπόν, όλων αυτών, παρουσιάζεται και η

επιβαλλόμενη συνεχώς στη χώρα μας λιτότητα, που

συντελεί σε διαρκή επιβολή φόρων με ψυχολογικές και

κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και ακατανόητους σκοπούς

και μορφή, που προκαλούν διαρκώς αδικίες, σοβαρότα-

τες. «Το πρόβλημα λοιπόν, δεν είναι η Ελλάδα αλλά η

Γερμανία», όπως είπε ο σύγχρονος Νομπελίστας οικονο-

μολόγος P. Krugman (οπαδός κι αυτός του Κέινς).

Άλλωστε, και ο εξέχων οικονομολόγος και μετά τον Β’

Π.Π. πρώτος Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Εinaudi

(1874-1961), τόνιζε: «Η φορολογική δικαιοσύνη είναι μύ-

θος».

Συμπέρασμα: Ενώ φαίνεται ότι ο Κέινς “ξεπεράσθηκε”,

ο Κεϊνσιανισμός, μένει επίκαιρος, δίνοντας στον Κέινς τον

τίτλο ενός “ηθικού φιλοσόφου της οικονομίας”.

ΤΖΩΝ ΚΕΪΝΣ και Φορολογική Δικαιοσύνη
Γράφει ο

ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΠΑΛΗΣ

Υποστράτηγος ΠΒ ε.α.-Πτυχ. Νομικής 

και Οικον.-Πολιτ. Επιστ. Α.Π.Θ.



EΘNIKH HXΩΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 11 θέματα

Θέματα

Τα ενεργειακά ζητήματα είναι γεγονός ότι έχουν μο-

νοπωλήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και αποτελούν

μια αληθοφανή αλλά συχνά πολύ μονόπλευρη προ-

σπάθεια κατανόησης και εξήγησης των πολυσύνθετων

φαινομένων των γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Ο σημε-

ρινός κόσμος είναι  πολυσύνθετος, πολυπολικός ή μο-

νοπολικός κατά περίπτωση, αλληλοεξαρτώμενος και

ανταγωνιστικός. Κύριοι –αλλά όχι μοναδικοί- δρώντες

εξακολουθούν να είναι τα εθνικά κράτη. Διεθνείς θεσμοί,

πολυεθνικές επιχειρήσεις, υπερεθνικές οργανώσεις, ατο-

μικά και ομαδικά συμφέροντα συνυπάρχουν και καθιστούν

το τοπίο ακόμη πιο σύνθετο. Στις περισσότερες δε περι-

πτώσεις, η προσπάθεια αιτιολόγησης των γεγονότων

μέσω μιας υπεραπλουστευμένης αντιπαράθεσης δύο

σαφώς καθορισμένων παρατάξεων με σαφώς αντι-

κρουόμενα συμφέροντα είναι αντιπαραγωγική καθόσον

δεν αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της αλληλεξάρτησης

και του πολυεπίπεδου ανταγωνισμού.

Η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι στρατηγική επιδίωξη

όλων των κρατών, συμμαχιών και ενώσεων. Αντιθέτως,

ο έλεγχος των ενεργειακών αποθεμάτων, των οδών

διακίνησης τους και γενικότερα της εκμετάλλευσης τους,

αποτελούν βασικό όργανο της εξωτερικής και οικονομικής

πολιτικής των κρατών που διαθέτουν τον προνομιακό

έλεγχο των πηγών και των οδών της ενέργειας.

Σε τελική όμως ανάλυση, η διακίνηση των ενεργειακών

αποθεμάτων πάντοτε έχει δύο βασικούς αλληλοεξαρ-

τώμενους παίκτες. Τον καταναλωτή, πιο άμεσα εξαρτώ-

μενο, καθόσον τα αποτελέσματα διακοπής της τροφο-

δοσίας του είναι άμεσα και τον παραγωγό, εξίσου εξαρ-

τώμενο, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, καθόσον υπάρχει

μια καθυστέρηση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων

της διακοπής των εσόδων του. Η στοιχειώδης σύνεση,

επιβάλλει σε αμφότερους την ύπαρξη εναλλακτικών

λύσεων για τη διασφάλιση των εισαγωγών ή εξαγωγών

τους. Ο προμηθευόμενος πρέπει να έχει προνοήσει για

τη εξασφάλιση πολλαπλών πηγών προμήθειας αλλά

και οδών μεταφοράς των ενεργειακών εισαγωγών του.

Αντίστοιχα, ο προμηθευτής πρέπει να έχει διαμοιράσει

τις εξαγόμενες ποσότητες ενέργειας σε ικανό αριθμό

καταναλωτών αλλά και οδών και μέσων διακίνησης.

Ειδικά ο καταναλωτής πρέπει να διαθέτει και επαρκείς

αποθηκευτικές ικανότητες για να αντιμετωπίσει τυχόν

έκτακτες καταστάσεις.

Η Ευρώπη σήμερα εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη

(24%) από τη ενέργεια που ελέγχεται (πηγάζει ή μετα-

φέρεται) από τη Ρωσία. Επιπλέον η πλειονότητα των

αγωγών διέρχεται από Ουκρανία και Λευκορωσία ενώ η

Νοτιανατολική Ευρώπη είναι σχεδόν γυμνή από αγωγούς

(πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Η προσπάθεια μείωσης

της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης σημαίνει τη

χρήση όσο των δυνατόν περισσοτέρων αγωγών ερχό-

μενων από νότιες ή ανατολικές πηγές (εκτός της Ρωσίας)

και χωρίς τη διέλευση τους από την Ουκρανία και Λευ-

κορωσία, άρα αναγκαστικά διερχόμενων από τον ευρύτερο

χώρο των Βαλκανίων-νοτιανατολικής Μεσογείου. Μει-

ονεκτήματα όμως είναι:

•η ασταθής κατάσταση των πηγών προέλευσης της

Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, 

•η διαφαινόμενη απροθυμία-διστακτικότητα ίσως και

ανεπάρκεια των χωρών της Κασπίας-Κεντρικής Ασίας να

προμηθεύσουν κατευθείαν την Ευρώπη, 

•η ύπαρξη εν δυνάμει εστιών ανάφλεξης σε ορισμένες

περιοχές της διέλευσης, 

•το τεράστιο κόστος λόγω εδαφικής διαμόρφωσης,

•η έλλειψη θεσμών σε συνδυασμό με τη διαφθορά

που δημιουργούν ανεπίτρεπτες για τις επενδύσεις κω-

λυσιεργίες σε ορισμένες χώρες διέλευσης,

•και οι αντιπαλότητες κρατών σε συνδυασμό με τα

αντικρουόμενα συμφέροντα των εταιρειών. 

Στον αγώνα της ενεργειακής απεξάρτησης, πλέον των

κρατών, έχουν εμπλακεί και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Είθισται,  αυτές οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να υποστη-

ρίζουν τα συμφέροντα των κρατών στα οποία είναι και

οι αντίστοιχες έδρες τους και η πλειονότητα των μετόχων

που ελέγχουν τα κεφάλαια τους. Αυτό όμως δεν τις εμ-

ποδίζει να ενεργούν και με καθαρά κερδοσκοπικά κίνητρα

επιλέγοντας τη βέλτιστη για τα συμφέροντα τους λύση

ή σχέδιο. Είναι μάλιστα συνηθισμένη η πρακτική της

συγκρότησης κονσόρτσιουμ εταιρειών τελείως διαφο-

ρετικής προέλευσης και αντικρουόμενων κρατικών συμ-

φερόντων. Αυτή η τακτική

των εταιρειών σε συνδυα-

σμό με τον κρατικό αντα-

γωνισμό για τον έλεγχο

της διακίνησης της ενέρ-

γειας έχει ως αποτέλεσμα

την εμφάνιση πληθώρας

εναλλακτικών και ανταγω-

νιστικών επενδυτικών σχε-

δίων. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα η περίπτωση του

ανταγωνισμού μεταξύ

αγωγών ΤΑΡ και NABUCCO

που αμφότεροι επεδίωκαν

την προώθηση αζέρικου

φυσικού αερίου από το ίδιο κοίτασμα (Shah Deniz).  Νι-

κητής, το 2013, η κοινοπραξία που υποστηρίζει την κα-

τασκευή του ΤΑΡ, αποτελούμενη από την BP (Αγγλία,

20%), SOCAR (Αζερμπαϊτζάν, 20%), STATOIL (Νορβηγία,

20%), Fluxys (Βέλγιο, 19%)  Enegas (Ισπανία, 16%) και

ΑXPO (Ελβετία, 5%). Η επιλογή του κατασκευαστή έγινε

από την κοινοπραξία που ελέγχει το κοίτασμα Shah

Deniz στο Αζερμπαϊτζάν και αποτελείται από την αζέρικη

SOCAR (16.7%), την τουρκική TPAO (19%), τη μαλαισιανή

PETRONAS (15.5%), τη ρωσική LUKOIL (10%), την ιρανική

NOIC (10%) και την BP (28.85%). Μέχρι τον προηγούμενο

μήνα οι μετοχές της εταιρείας BP βρίσκονταν κατά 38%

σε αμερικανούς επενδυτές, 36% σε Βρετανούς, 14% Ευ-

ρωπαίους και 12% σε λοιπούς! Βλέπουμε λοιπόν την

αγαστή συνεργασία και συνεκμετάλλευση του κοιτάσματος

Shah Deniz από Βρετανική, Ιρανική, Αζέρικη, Τουρκική,

Μαλαισιανή και Ρωσική εταιρεία υπό την υψηλή επίβλεψη

αγγλοαμερικάνων επενδυτών.

Η προσπάθεια λοιπόν της κρατικής ενεργειακής απε-

ξάρτησης σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό και την

προσπάθεια μεγιστοποίησης των εμπορικών ωφελημάτων

της κάθε επένδυσης έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση

πληθώρα εναλλακτικών και ανταγωνιζομένων επενδυτικών

σχεδίων εκμετάλλευσης και διακίνησης της ενέργειας.

Η αγορά όμως ενέργειας μόνο θετικά οφέλη μπορεί να

έχει από ένα παρόμοιο ανταγωνισμό. Είναι φυσικό κάθε

κράτος να εκτιμά ότι τα οφέλη του αυξάνονται με την

επιλογή της (α) ή (β) λύσεως. Ανάλογους υπολογισμούς

διαπράττουν και οι υπερεθνικά διαπλεκόμενες εταιρείες

ενέργειας. Επειδή μάλιστα οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες

και ευμετάβλητες οι «μεγάλοι» παίκτες αποφεύγουν να

τοποθετούν «όλα τα αυγά τους σε ένα καλάθι-πρό-

γραμμα». 

Τα Βαλκάνια, με σχετικά περιορισμένα μέχρι σήμερα

επιβεβαιωμένα αποθέματα υδρογονανθράκων, αποτελούν

το αναγκαίο χώρο χερσαίας ή υποθαλάσσιας διέλευσης

των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και

των δρομολογίων των αντίστοιχων πλοίων μεταφοράς

τους. Τυχόν ανακάλυψη οικονομικώς αξιοποιήσιμων κοι-

τασμάτων στο θαλάσσιο χώρο εγγύς Κρήτης και Κύπρου,

εννοείτε ότι πολλαπλασιάζει την αξία της περιοχής και

θα την καταστήσει όχι μόνο περιοχή διέλευσης αλλά και

παραγωγής. Μια τέτοια εξέλιξη θα μείωνε την ενεργειακή

εξάρτηση της Ευρώπης από την υπερπαραγωγό  Ρωσία

και τις ασταθείς και απρόβλεπτες χώρες διέλευσης Ου-

κρανία και Τουρκία. 

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης θα μπορούσε

και σήμερα να είχε μειωθεί κατακόρυφα αν είχε επιτευχθεί

η συγκρότηση μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής συνολικής

προμήθειας, αποθήκευσης, διακίνησης και τιμολόγησης

των εισαγομένων υδρογονανθράκων για όλες τις χώρες

από μια ευρωπαϊκή αρχή. Μια τέτοιων τεραστίων δια-

στάσεων αγορά καθιστά πρακτικά αδύνατο τον εκβιασμό

της διακοπής της ροής της ενέργειας και επιτυγχάνει

καλύτερες τιμές και εγγυημένη διανομή μέσω της ζωτικής

αλληλεξάρτησης προμηθευτή-καταναλωτή. Τα συμφέ-

ροντα όμως ορισμένων κρατών μελών, των πολυεθνικών

εταιρειών αλλά και των παραγωγών χωρών παρεμποδί-

ζουν μια τέτοια εξέλιξη από μια άτολμη και φοβική

Ευρώπη εγκλωβι-

σμένη στην ύφεση

και στην εσωστρέ-

φεια.

Ειδικά για τις μι-

κρές χώρες, όπως

η Ελλάδα, και μέχρι

να υλοποιηθεί μια

πραγματική ευρω-

παϊκή ενεργειακή

πολιτική, σώφρον

είναι να εντάσσον-

ται σε όσο το δυ-

νατόν περισσότερα

πολυεθνικά προ-

γράμματα τα οποία υποστηρίζονται από μεγάλης εμβέ-

λειας εταιρείες με υποστήριξη και αμοιβαία συμφέροντα

σε αμφότερες τις πλευρές (Δύση-Ρωσία). Η επικερδής

για τα εθνικά συμφέροντα μας επιλογή της διέλευσης

ενός αγωγού από τα εδάφη της χώρας μας, πλέον των

γεωπολιτικών ισορροπιών και των οικονομικών παραμέ-

τρων (που δεν μπορούμε εν πολλοίς να επηρεάσουμε),

καθορίζεται και από την αξιοπιστία και τη σταθερότητα

μας ως ευνομούμενη κρατική υπόσταση αλλά και το

επίπεδο τεχνογνωσίας και ικανοτήτων των εταιρειών και

του ειδικευμένου προσωπικού μας. 

Ειδικά για την Ελλάδα, η επικέντρωση στη σημασία

των αγωγών δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε την

ύπαρξη των δικών μας ευέλικτων αγωγών δηλαδή της

εμπορικής ναυτιλίας μας, χώρο στον οποίο αποτελούμε

υπερδύναμη. Η μεταφορά αργού πετρελαίου εξακολουθεί

σήμερα να πραγματοποιείται σε ποσοστό πάνω από

85% με πετρελαιοφόρα πλοία. Επίσης από τα στενά του

Βοσπόρου-Δαρδανελίων και το Αιγαίο Πέλαγος διέρχονται

τα πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο

από τα λιμάνια Novorossiysk, Supsa και Ceyhan (και όχι

μόνο). Αντίθετα, για το φυσικό αέριο, η ζήτηση του

οποίου γνωρίζει συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, ο

προτιμητέος τρόπος μεταφοράς (για τεχνικούς-οικονο-

μικούς λόγους) είναι η χρήση αγωγών. Τα τελευταία

χρόνια αυξάνεται όμως και η μεταφορά του με ειδικά

πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Μειονέκτημα ακόμη αυτής της μεθόδου αποτελεί το τε-

ράστιο κόστος κατασκευής μονάδων υγροποίησης του

φυσικού αερίου και θέματα ασφαλείας. Η χώρα μας

αποτελεί πρώτη δύναμη και στα πλοία μεταφοράς υγρο-

ποιημένου φυσικού αερίου μια μορφή διακίνηση ενέργειας

που η ζήτηση της αυξάνεται σταθερά.

Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η προσεκτική στάθμιση

(άνευ προκαταλήψεων και συναισθηματισμών) όλων

των παραγόντων συμμετοχής μας σε ένα πρόγραμμα

διακίνησης ενέργειας με πρωταρχικό γνώμονα τα εθνικά

συμφέροντα αλλά χωρίς να παραγνωρίζουμε τη διεθνή

πραγματικότητα και χωρίς να υπερεκτιμούμε τις δυνα-

τότητες ελιγμών μας, τις δεσμεύσεις μας και τις γεω-

στρατηγικές (οικειοθελείς ή μη) εξαρτήσεις μας.

Διπλωματία της ενέργειας

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Γράφει ο

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πτυχιούχος τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών -

Παντείο Πανεπιστημίο

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις &Στρατηγικές 

Σπουδές - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών

(ΕΛΙΣΜΕ)



EΘNIKH HXΩ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201412παραρτήματα

παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΙΕΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Την 4-ΔΕΚ-2014 το Τ.Σ της ΕΑΑΣ Παρ/μα

Καβάλας, τίμησε με την παρουσία του σε

στρατόπεδο της περιοχής την μνήμη της

Αγ.Βαρβάρας προστάτιδας του ένδοξου

όπλου του (ΠΒ). 

Νίκος Καφετζόπουλος

Με την ευκαρία της εορτής  της Αγίας

Βαρβάρας, προστάτιδας του ένδοξου Πυ-

ροβοβολικού μας, παρευρεθήκαμε στον

επίσημο εορτασμό που έλαβε χώρα στο

Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ»  σήμερα Πέμπτη

4 Δεκεμβρίου 2014 .

Μετά το πέρας της δοξολογίας και της

ανάγνωσης της ημερήσιας Διαταγής του

κ. Α/ΓΕΣ ακολούθησε επίδειξη οπλικών

συστημάτων και η Ταξιαρχία παρέθεσε

μικρά δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών

Φρουρά Λιτοχώρου.

Ακολουθεί φωτογραφικό ρεπορτάζ από

τον Πρόεδρο  του ΤΣ / ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

Γεωργίου Χατζημαλλή.

Ο Πρόεδρος και τα

μέλη του Τοπικού Συμ-

βουλίου του Παραρτή-

ματος Κατερίνης, της

Ενώσεως Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού

με την νέα του σύνθεση

και ανάληψη των καθη-

κόντων του, πραγματο-

ποίησε εθιμοτυπική επί-

σκεψη την 11η Δεκεμ-

βρίου 2014 στον νεοε-

κλεγέντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους,

Κατερίνης και Πλαταμώνος κ.κ. Γεωργίου   για

γνωριμία και ανταλλαγή

απόψεων. 

Σας αποστέλλουμε

και σχετική φωτογραφία

και παρακαλούμε όπως

στην Εθνική Ηχώ μηνός

Δεκεμβρίου 2014 αναρ-

τήσετε την παραπάνω

ενέργεια του Παραρτή-

ματός μας.   

Τχης ε.α. Χατζημαλ-

λής Γιώργος

Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

Το Διοικητικό συμβούλιο και μέλη του πα-

ρατήματος της Θεσσαλονίκης συγχαίρουν τον

υιό του μέλους μας στρατιωτικό ιατρό ΛΆΜΠΡΟ

ΚΑΜΠΆ κυτταρολόγο για την αγόρευσή του

σε διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής του

Α.Π.Θ. με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ»

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου

2014, στον χώρο της Λέσχης Αξιωματικών

Φρουράς Ρεθύμνου, συγκέντρωση αρκετών

συναδέλφων αποστράτων αξιωματικών, κα-

θώς και του Φρουράρχου Ρεθύμνης, ΑΝΧΗ

(ΠΖ) κ. Κίντα Ιωάννη. Παρατέθηκε καφές και

διάφορα εδέσματα.Ο Πρόεδρος του Τοπικού

Παραρτήματος Ταξχος ε.α Κωνσταντάκης

Αντώνιος, ανέπτυξε θέματα που αφορούν

τους συναδέλφους, ήτοι: προσφυγή για το

υπόλοιπο καταβολής αναδρομικών λόγω

αποφάσεως ΣτΕ , ενημέρωση επί αποφά-

σεων του Τ.Σ( σύστημα μαζικής αποστολής

μηνυμάτων), υποβολή προτάσεων από συ-

ναδέλφους οι οποίες θα συζητηθούν κατά

την συγκέντρωση των Προέδρων των Το-

πικών Παρατημάτων στην Αθήνα.

Έπειτα, ο Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ.

Μανούσος Παραγιουδάκης ενημέρωσε τους

συναδέλφους για το τρέχον ζήτημα της

αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης του καθηγητή Χάινς Ρί-

χτερ και το σάλο που έχει προκαλέσει με

το βιβλίο του΄με τίτλο "Η Μαχη της Κρήτης"

ή ακριβέστερα μεταφρασμένα από τα Γερ-

μανικά, " Η Κατάληψη της νήσου Κρήτης το

Μάιο του 1941". Ως γνωστόν , το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο Κρήτης, ζήτησε την επα-

νεξέταση της Αναγόρευσης του καθηγητή. 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΑΑΣ/ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κωνσταντάκης Αντώνιος

Ταξχος ε.α.

Με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Νι-

κολάου, πραγματοποιήθηκαν στις 06 Δεκ

2014 στην πόλη του Ρεθύμνου, στον Ι.Ν.

Αγίου Νικολάου Κουμπέ, Θεία Λειτουργία,

Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και

ρίψη στεφάνων στη θάλασσα από την Αντι-

περιφεριάρχη Ρεθύμνου και τον Λιμενάρχη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΣ/ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταξχος κ. Κωνσταντάκης

Αντώνιος μαζί με απόστρατους συναδέλ-

φους.

Με την πάνδημη συμμετοχή των Αρχών

του τόπου και των ευσεβών Ρεθυμνίων, πραγ-

ματοποιήθηκε

και φέτος στις

04 Δεκ 2014, η

Πανήγυρις του

Ιερού Ναού της

Αγίας Ενδόξου

Μεγαλομάρτυ-

ρος Βαρβάρας,

προστάτιδας

του Πυροβολι-

κού και πολιού-

χου της πόλεως της Ρεθύμνης. Στην τελετή

συμμετείχε ο Πρόεδρος του Τ.Σ ΕΑΑΣ/ΡΕΘΥ-

ΜΝΟΥ Ταξχος

κ. Αντώνιος

Κωνσταντά-

κης, τα Μέλη

και αρκετοί

απόστρατοι

συνάδελφοι.

Π α ρ α κ ά τ ω

επισυνάπτον-

ται 2 φωτο-

γραφίες από

την λιτάνευ-

ση της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας της

Αγίας στους δρόμους της πόλεως.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

2014, στη ΛΑΦ Ρεθύμνου, δεξίωση με αφορμή

την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων,

στην οποία παρευρέθησαν ο Φρούραρχος Ρε-

θύμνου Ανχης (ΠΖ) κ. Κίντας Ιωάννης, ο Διοι-

κητής του 547 Α/Μ Τ.Π κ. Δρακόπουλος Θεό-

δωρος, καθώς και πλήθος αποστράτων συ-

ναδέλφων με τις οικογένειες τους. Η ορχήστρα

του συναδέλφου κ. Πίτερη Εμμανουήλ, μαζί

με στρατιώτες του Τάγματος , διασκέδασε

τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση. Ο

Πρόεδρος ευχαρίστησε τους παρευρισκομέ-

νους και τους ευχήθηκε το 2015 να είναι έτος

με υγεία, ευτυχία και πρόοδο.

Εορτή Αγ. Βαρβάρας προστάτιδας του Πυροβολικού!
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΞΑΝΘΗ

•Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

συγκέντρωση – ομιλία των αποστράτων Αξκων

Ν. Μεσσηνίας στην ΛΑΦ Καλαμάτας την 20

Νοε. 2014 με αφορμή την ανάληψη των κα-

θηκόντων του νέου προεδρείου της ΕΑΑΣ Ν.

Μεσσηνίας.

Στην παραπάνω εκδήλωση απεύθυνε χαι-

ρετισμό προς τα μελή ο πρόεδρος Ταξχος ε.α

Τσιάλας Γεώργιος και ομιλησε ο Αντγος ε.α

Κλείδωνας Θεοφάνης με θέμα «Η εξέλιξη του
χρήματος ανά τους αιώνες».

•Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

η΄χοροεσπερίδα των αποστράτων Αξκων Ν.

Μεσσηνίας στο πολιτιστικό κέντρο «Πράσινο

Αστέρι» στην Δυτική Παραλία Καλαμάτας την

26 Δεκ.2014.

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-

ματοποιήθηκαν, από 20 Νοε. μέχρι και 22 Δεκ.

2014 ,στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωσε

το Παράρτημα, ήταν με χρονολογική σειρά : 

•20 Νοε. Συναυλία της Στρατιωτικής 

Μουσικής Δ’ΣΣ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 

Ξάνθης

Το Δ’Σ. Στρατού, στο πλαίσιο του εορτασμού

της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, απεύθυνε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Κοινωνία της Ξάνθης και

διοργάνωσε, συναυλία της Στρ. Μουσικής,

στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης με τη συμ-

μετοχή της κ. Αμαλίας Δούκα, όπως και χο-

ρευτικών συγκροτημάτων του Λυκείου των

Ελληνίδων Ξάνθης.

Η κοινωνία της Ξάνθης ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα και γέμισε ασφυκτικά το Αμφιθέατρο.

Παρόντες στην εκδήλωση όλες οι Θρησκευτι-

κές, Πολιτικές, Στρατιωτικές και άλλες Αρχές,

μεταξύ αυτών και το ΤΣ του Παραρτήματος,

όπως πολλά μέλη του με τις οικογένειές τους. 

Η Στρ. Μουσική, υπό τη Διεύθυνση του Διοι-

κητή της Τχη (ΜΣ) Κερεζίδη Βασιλείου, ξεκίνησε

στο Α’ μέρος, με εισαγωγή από γνωστά εμ-

βατήρια, ενώ στη συνέχεια η γνωστή καλλι-

τέχνης κ. Αμαλία Δούκα, όπως και στελέχη

της ΣΜΣ, ερμήνευσαν με μεγάλη δεξιότητα

γνωστές επιτυχίες, κυρίως ελλήνων συνθετών

αλλά και ξένες επιτυχίες. Στο Β’ μέρος το

Λύκειο των Ελληνίδων χόρεψε σειρά παρα-

δοσιακών χορών. Το κοινό ενθουσιάστηκε από

την υψηλή ποιότητα και χειροκρότησε θερμά

τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς και τους

χορευτές.

Την εκδήλωσε έκλεισε με συνοπτική και

μεστή περιεχομένου ομιλία ο Στρατηγός Διοι-

κητής του Δ’ Σ. Στρατού, Άντγος Χρήστος Χαλ-

κίδης, ο οποίος εμφύσησε σιγουριά και αισιο-

δοξία στο κοινό, ενώ ευχαριστήριο χαιρετισμό,

απεύθυνε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Ξάνθης και Περιθεωρίου, κκ. Παντελεήμων. 

•21 Νοε. Εορταστικές εκδηλώσεις 

  Ημέρας των ΕΔ.

Την Παρασκευή 21 Νοε πραγματοποιήθηκε

επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. της του Θεού

Σοφίας χοροστατούντος του Μητροπολίτου

Ξάνθης & Περιθεωρίου κκ Παντελεήμονος και

στη συνέχεια κατάθεση στεφάνου στο ηρώο

της πόλεως. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε

επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατιωτικό Κοιμη-

τήριο Ξάνθης και η εκδήλωση έκλεισε με

μικρή δεξίωση στη ΛΑΦ. Ξάνθης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Πολιτικές

και Στρατιωτικές αρχές Ξάνθης, το ΤΣ της ΕΑΑΣ

με πολλά μέλη και πλήθος κόσμου.

•26 Νοε. Εκκλησιασμός στον 

Ι.Ν. Αγ. Στυλιανού στο χωριό Ωραίο

Τελέσθηκε, την, 26 Νοεμβρίου 2014, ανή-

μερα της εορτής του Αγ. Στυλιανού, με κάθε

επισημότητα και το προβλεπόμενο τελετουρ-

γικό, πανηγυρικός εκκλησιασμός μετ’ αρτο-

κλασίας και Θείου Κηρύγματος, στο Πομακοχώρι

Ωραίο Ξάνθης.

Στον Πανηγυρικό Εκκλησιασμό, χοροστάτησε

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και

Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, ο οποίος τέ-

λεσε την αρτοκλασία, όπως και το μνημόσυνο

που έγινε στη μνήμη των κτητόρων του Ναού,

επικουρούμενος στην τελετή από τον Ιερέα

κ. Γεώργιο Σπάρταλη και τον Ιεροδιάκονο

Παΐσιο, τιμώντας έτσι τον Άγιο και το πολυ-

πληθές εκκλησίασμα.

Η προσέλευση των Χριστιανών από την

Ξάνθη και τις γειτονικές περιοχές ήταν πολύ

μεγάλη. Στον εορτασμό, αν και ήταν εργάσιμη

ημέρα (ΤΕΤΑΡΤΗ) και το κρύο τσουχτερό, προ-

σήλθαν πλέον των 200 ατόμων. Στον εκκλη-

σιασμό παραβρέθηκαν επίσης οι Διοικητές και

αντιπροσωπείες από τις γειτονικές Στρ. Μονάδες

και το Αστυνομικό Τμήμα ΕΧΙΝΟΥ, όπως και

αρκετά μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάν-

θης, αλλά και της Ένωσης Αποστράτων Αστυ-

νομικών .

Μετά τον εκκλησιασμό, προσφέρθηκε σε

όλους, από τις οικογένειες των κτητόρων και

του Συλλόγου Τριτέκνων, όπως και όσων προ-

σκόμισαν άρτους στην αρτοκλασία, καφές,

αναψυκτικά, στο καφενείο του χωριού. Ο Σε-

βασμιότατος που παραβρέθηκε, χαιρέτισε εγ-

κάρδια όλους τους κατοίκους του χ. Ωραίο,

αποδεικνύοντας ότι οι διαφορετικές θρησκείες,

δεν διαχωρίζουν τους κατοίκους της χώρας,

αλλά τουναντίον τους ενώνουν.

Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, ιδι-

αίτερα από πλευράς προσέλευσης, δεδομένο

που τόνωσε την πίστη και το ηθικό όλων, δί-

νοντάς μας το κουράγιο για να συνεχίσουμε

ενωμένοι την προσπάθεια για την Ενίσχυση

του Θρησκευτικού και του αλληλένδετου Εθνι-

κού Φρονήματος των κατοίκων του νομού.

28-30 Νοε. Συνέδριο «Γλώσσα και Εθνική 

Ενότητα», στην Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια,

στις 28 και 29 και 30 Νοε.14, στο «Μέγαρο

Μουσικής Κομοτηνής», το παραπάνω συνέδριο

που διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Σωματείο

‘’Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά’’( ΕΓΚ), Το

συνέδριο ολοκληρώθηκε την 30 Νοε (Κυριακή),

με επίσκεψη των εισηγητών στα Πομακοχώρια

της Ξάνθης.

04 Δεκ. Εορτασμός Αγίας Βαρβάρας 

στο Δ’ Σ. Στρατού

Εορτάστηκε με λαμπρότητα, από το Δ’ Σ.

Στρατού, η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, Προ-

στάτιδας του ΠΒ, στο Στρατόπεδο ‘’ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΙΔΗ’’, με την παρουσία των Πολιτικών και

Στρατιωτικών  και άλλων Αρχών και μελών

της Τοπικής Κοινωνίας. Σημαντική ήταν και η

παρουσία των μελών του Παραρτήματος της

ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος

και ο Αντιπρόεδρος.

Η εορτή ξεκίνησε με τη δέηση στη Μνήμη

της Αγίας Βαρβάρας από τον Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κκ Παν-

τελεήμονα, επακολούθησε συνοπτική περι-

γραφή για τις συνθήκες του μαρτυρικού της

θανάτου και ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής

του Α/ΓΕΣ, κατάθεση στεφάνου από το Στρα-

τηγό Διοικητή του Δ’ Σ. Στρατού, Άντγο κ.

Χρήστο Χαλκίδη, ενώ στο τέλος επακολούθησε

μικρή δεξίωση, όπου προσφέρθηκαν οι παρα-

δοσιακοί λουκουμάδες από το Προσωπικό

της ΔΠΒ/Δ’ΣΣ, που ήταν και ο οικοδεσπότης,

με επικεφαλής τον Ταξχο κ. Βασίλειο Βαϊραμί-

δη.

Παρέστησαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΑΘ κ. Γε-

ώργιος Παυλίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης της

ΠΕ Ξάνθης, κ Κων/νος Ζαγναφέρης, ο Δήμαρχος

Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Σο-

φολογιότατος Μουφτής Ξάνθης κ. Σινίκογλου,

Πρόεδροι Ενώσεων και Συλλόγων, κ.α.

•13 Δεκ.: Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Γε-

ωργίου, στο ΕΦ ‘’Υποστρατήγου Δημητρίου

Παπαποστόλου’’, στο Πομακοχώρι ΓΛΑΥΚΗ.

Τελέστηκε ο τελευταίος εκκλησιασμός για

το 2014, σε ι.ν στα Πομακοχώρια, κατόπιν συ-

νεργασίας του Στρατοπέδου με την Ιερά Μη-

τρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, που γίνεται

κάθε 2ο Σάββατο/μήνα,για τους άνδρες του

Στρ. Φυλακίου στον ι. ν. Αγίου Γεωργίου, που

αποτελεί ένα κόσμημα, μέσα στο Στρατόπεδο. 

•22 Δεκ. Επίσκεψη για Ευχές ΕΦ- 

Παραμεθόρια  Χωριά Κοινωφελή Ιδρύματα 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πα-

ραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, επισκέφθηκαν

αυτούς που ‘’ Φυλάνε Θερμοπύλες’’ στην Πε-

ριοχή μας, αντάλλαξαν ευχές και προσέφεραν

δώρα εθιμοτυπίας από την ΕΑΑΣ. Συγκεκριμένα

επισκέφθηκαν το ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ, όπου τους υπο-

δέχτηκε ο Διοικητής της Μονάδος Ανχης ( ΠΒ)

Γεώργιος Σάρρος ,όπου κατά ευτυχή σύμπτωση

συνάντησαν και τον Διοικητή της 29 Μ/Π ΤΑΞ,

Ταξχο κ. Σωτήριο Κουντουρά, που πραγματο-

ποιούσε επίσκεψη για τον ίδιο σκοπό. Επακο-

λούθησε επίσκεψη στο ΕΦ‘’ Υπτγου Δημητρίου

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ’’, στο χωριό ΓΛΑΥΚΗ. Ενωρίτερα

είχαν επισκεφθεί τα Πομακοχώρια ΜΕΔΟΥΣΑ

και ΘΕΡΜΕΣ, όπου ευχήθηκαν ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

στους ευγενικούς κατοίκους τους και τους

προσέφεραν συμβολικά δώρα.

Ο Γραμματέας, μαζί με άλλα μέλη του Πα-

ραρτήματος, πραγματοποίησαν στην Ξάνθη,

επίσκεψη για τον ίδιο σκοπό στο Γηροκομείο

και το Ψυχολογικό Κέντρο, όπου παρέδωσαν

μεταχειρισμένα είδη ιματισμού και υπόδησης,

προσφορές των μελών μας, στο πλαίσιο του

εφαρμοζόμενου Προγράμματος .Κοινωνικής

προσφοράς. 

ΧΑΝΙΑ

1.Αναφέρεται ότι το Δ.Σ. και μέλη του Πα-

ραρτήματος κατά τον μήνα Νοέμβριο 2014

έλαβαν μέρος στις παρακάτω εκδηλώσεις.

α. 7-11-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

που έγιναν για τα 150 χρόνια από τη γέννηση

του Ελ. Βενιζέλου.

β.7-11-2014 Το Παρ/μα πραγματοποίησε

ημερήσια εκδρομή στην περιοχή Απτέρων Χα-

νίων.

γ.7-11-14 Ο Αντιπρόεδρος του Παρ/τος πα-

ρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο

πεσόντων Αεροπόρων.

δ.8-11-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

της Πολεμικής Αεροπορίας για τον εορτασμό

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ προστάτη της Πολε-

μικής Αεροπορίας.

ε.21-11-2014 Παρέστησαν στις εκδηλώσεις

για τον εορτασμό Εισοδίων της Θεοτόκου πο-

λιούχου των Χανίων και Ημέρα των Ενόπλων

Δυνάμεων, εκ μέρους των Ενώσεων Απο-

στράτων Αξ/κων των Ενόπλων Δυνάμεων Ν.

Χανίων μετέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του

Παρ/τος.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Το Τοπικό  Συμβούλιο  του  Παραρτήματος

Λέσβου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών

Στρατού (ΕΑΑΣ), αποτελούμενο από τους:

1. Αντγο (ΠΒ) ε.α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ευστράτιο

ως Πρόεδρο.

2. Τχη (ΔΒ) ε.α. ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ Πρόδρομος

ως Αντιπρόεδρο.

3. Αστυν. Α’. (ΕΛ.ΑΣ). ε.α. ΠΑΣΣΑΔΕΛΛΗ Αν-

τώνιο ως Ταμία 

4. Υπαστ. Β’ (ΕΛ. ΑΣ). ε.α. ΤΣΑΚΠΙΝΗ Βασίλειο

ως Γραμματέα 

με την ευκαιρία των επερχόμενων εορτών

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

επισκέφθηκε, στις 23 Δεκεμβρίου 2014, το

φυλάκιο «Άσπρη Πέτρα» της 98 ΑΔΤΕ (Αρχιπε-

λάγους) και το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου.

Ακόμη επισκέφθηκε τις μονάδες 3ο ΣΑ και

3η ΣΗΕ της Πολεμικής Αεροπορίας και το

ΝΑΣΛΕ του Πολεμικού Ναυτικού. 

Πρόσφερε δώρα και αντήλλαξε ευχές με

τους Αξιωματικούς και Οπλίτες καθώς και με

το Αστυνομικό προσωπικό. 

Για το   Τ. Σ. 

του Παραρτήματος ΕΑΑΣ  Λέσβου
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Ηπρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Αχ-

μέτ Νταβούτογλου στην Αθήνα, συνοδευομένου μάλι-

στα από κουστωδία υπουργών και συμβούλων της κυβερνή-

σεώς του, δεν συνιστά φαινόμενο πρωτοφανές για μας

τους Έλληνες. Προ ολίγων ετών, επραγματοποίησε παρό-

μοια επίσκεψη και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όλοι ενθυμού-

μεθα την ηγεμονική στάση και αλαζονεία του Τούρ-

κου Πρωθυπουργού, ο οποίος, επί πλέον, απηξίωσε

να προσέλθη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώ-

του και καταθέση στέφανον δάφνης, σύμφωνα με τα

κρατούντα διπλωματικά ήθη και τους κανόνες καλής

συμπεριφοράς, έναντι της φιλοξενούσης αυτόν χώ-

ρας. Συμπεριεφέρθη σαν να επεσκέπτετο υποτελή

της Τουρκίας χώρα· σαν να ήτο η Ελλάδα προτεκτο-
ράτο τους.

Ο Νταβούτογλου δεν διακρίνεται για υπεροψία και

οίηση, όπως ο προκάτοχός του. Ενεφανίσθη μειλί-

χιος και “καλοπροαίρετος”. Προεχόντως όμως, πο-

νηρός.

Και τι μας είπε; Με χαμόγελο, μας είπε ότι: η λύση

του Κυπριακού συνδέεται με την επίλυση της κοινής

εκμεταλλεύσεως του ενεργειακού πλούτου στην

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) της Κύπρου

(!). “Ελάτε να επιλύσουμε το Κυπριακό, να εκμεταλλευτού-

με από κοινού τον ενεργειακό πλούτο της Κύπρου και να

συνδέσουμε τις ενδεχόμενες ενεργειακές πηγές με την Ελ-

λάδα μέσω Τουρκίας” (!!!). Καλά, και επί σαράντα χρόνια για-

τί ετορπιλίζατε συστηματικώς την επίλυσή του; Όμως, αυ-

τές οι ενεργειακές πηγές, δεν ανήκουν στο Ελληνικό κρά-

τος, ούτε, βεβαίως, στην Τουρκία, αλλά στην Κυπριακή Δη-

μοκρατία, την κρατική υπόσταση της οποίας, δεν αναγνωρί-

ζει η Τουρκία, μετά την κατά το 1974 κατακτητική εισβολή

της στην ταλαίπωρη νήσο.

Κατά την σχετική ειδησεογραφία, ο Τούρκος πρωθυπουρ-

γός, αρκετές φορές στην ομιλία του, επικεντρώθηκε σε

εθνικά μας θέματα, όπως το Αιγαίο. “Εμείς (οι Τούρκοι), συ-

ζητούμε τα πάντα. Φυσικά, υπάρχουν θέματα που διαφω-

νούμε. Στο Αιγαίο, θα συνεχίσουμε τις διμερείς διερευνητι-

κές συνομιλίες. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε...”. Αλλά, κ.

Νταβούτογλου, στο Αιγαίο δεν έχομε τίποτε προς διαπραγ-

μάτευση, παρά μόνον την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Ούτε βεβαίως διαπραγματευόμεθα το νόμιμο δικαίωμά μας

της επεκτάσεως των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ., το

οποίον επιβάλλεται να ασκήσωμε αφόβως. Ως προς το ιτα-

μόν “casus belli” (αφορμή πολέμου) της Τουρκίας, μια απάν-

τηση αρμόζει: Μολών λαβέ. Να σταματήσουν πλέον, οι γε-

νικόλογες δηλώσεις των ημετέρων περί εφαρμογής του

διεθνούς δικαίου της θαλάσσης. Να συμπεριφερθούμε σαν

Έλληνες. Όχι άλλες υποχωρήσεις. Όσο υποχωρούμε, τό-

σον οι Τούρκοι αποθρασύνονται.

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι παγία και αμετα-

κίνητη, υπό οιανδήποτε κυβέρνηση αυτής της χώρας. Μόνι-

μη επιδίωξη της Τουρκίας, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση

των νεοτούρκων το 1908 και την εν συνεχεία ανάληψη της

ηγεσίας αυτής της χώρας από τον στρατηγό Μουσταφά Κε-

μάλ, είναι η αναβίωση του Οθωμανισμού.

Οι έχοντες την ευθύνη της εθνικής πολιτικής της Τουρ-

κίας, σχεδιάζουν αυτήν (την πολιτική) επιμελώς και μακρο-

προθέσμως, καραδοκούντες πάσαν ευκαιρίαν προωθήσε-

ως και υλοποιήσεως των σχεδίων του. Ειδικώς για την Κύ-

προ, ο νυν πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτο-

γλου, στο περί “στρατηγικού βάθους” βιβλίο του γράφει:

“Ακόμη και αν ένας Τούρκος έχει απομείνει στην Κύπρο, για

την Τουρκία αυτό το νησί έχει υψίστη στρατηγική σημασία”.

Επί σαράντα ολόκληρα χρόνια, η Τουρκία παραμένει στο

Βόρειο τμήμα της νήσου κατακτητής ανενόχλητος και αμε-

τακίνητος και συνεχώς εποικίζει τούτο, με Τούρκους από την

ενδοχώρα της. Και όταν ο Τουρκικός πληθυσμός των κατε-

χομένων εξισωθεί με τον πληθυσμό της υπολοίπου νήσου,

δηλαδή τον Ελληνικό, τότε η Τουρκία θα δεχθή την επανέ-

νωση, με απώτερο σκοπό την πλήρη κατοχή της Κύπρου, με

δημογραφικά πλέον κριτήρια.

Τα ίδια και για το Αιγαίο. Επιδιώκει την διχοτόμησή του και

ευκαιρίας δεδομένης, την κατάληψη γειτονικών της Ελληνι-

κών νήσων. Επί πλέον, αναφερόμενος στους Μουσουλμά-

νους της Δυτικής Θράκης, τους αποκαλούσε “ομοεθνείς”

του(!). Όμως, ποία φυλετική συγγένεια μπορεί να έχει ο κ.

Νταβούτογλου με τους Πομάκους και τους Ρομά της Δυτ.

Θράκης, πέραν του ότι είναι ομόθρησκοί του;

Εκ των ανωτέρω διαπιστούται, για πολλοστή φορά, η επι-

θετική στάση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας και της Κύ-

πρου βεβαίως. Οι Τούρκοι από αιώνων, υπήρξαν εχθροί του

έθνους μας και ουδέποτε έπαυσαν να εποφθαλμιούν εθνικά

ημών εδάφη και κυριαρχικά δικαιώματα. Η λεγομένη από κά-

ποιους “Ελληνοτουρκική” φιλία, συνιστά φενάκη, αν μη

υποκρισία. Αψευδής μάρτυς τούτου, η ιστορία.

Όθεν, οι Τούρκοι, προσερχόμενοι σε συνομιλίες έρχονται

μόνον για να προσπορισθούν οφέλη, για να αρπά-

ξουν. Όχι για να συμβιβαστούν. Εξ αυτού του λόγου

και μόνον, η επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού

απέβαινεν ατελέσφορος και περιττή, αν μη επιζή-

μια. Ευτυχώς, που την τελευταία στιγμή απετράπη

μετάβασίς του στην Δυτ. Θράκη.

Έχει αποδειχθεί ιστορικώς και συνεχώς επιβεβαι-

ούται, ότι οι Τούρκοι, ως λαός, είναι άπιστοι, άπλη-

στοι και άφιλοι καιροσκόποι· ιδιαιτέρως δε, συνειδη-
τοί μισέλληνες. Ουδεμίαν αρχήν σέβονται, προκει-

μένου να πραγματώσουν τους σκοπούς των. Έχουν

όμως υπομονή και επιμονή στην πραγμάτωση των

εθνικών τους στόχων. Το μόνον πράγμα που υπολο-

γίζουν και σέβονται, είναι η ισχύς του αντιπάλου

των. Δυστυχώς, εχάσαμε ευκαιρίες να συνετίσουμε

αυτούς τους δολίους γείτονες, όπως και εκείνο το

εφιαλτικό θέρος του 1974. Μπορούσαμε να συντρί-

ψωμε την Τουρκική αμφίβιο δύναμη στην Κύπρο, προ, κατά

και ευθύς μετά την απόβαση, αλλά δυστυχώς, εξ αρχής,

επεκράτησαν άλλες πολιτικές σκοπιμότητες, η ανάπτυξη

των οποίων δεν είναι του παρόντος. Διαλαμβάνονται όμως

στον λεγόμενο “Φάκελλο της Κύπρου”, όπου διαγράφεται

ανάγλυφη η όλη προδοσία και ο οποίος (φάκελλος) τηρείται

ακόμη επτασφράγιστος, καίτοι παρήλθαν σαράντα χρόνια.

Ως συμπέρασμα διατυπώνουμε την άποψη ότι: για την αν-

τιμετώπιση αυτής της διαρκούς κατά του έθνους μας απει-

λής, οφείλουμε να είμεθα ισχυροί και άγρυπνοι.

Πρωτεύων παράγων της εθνικής ισχύος είναι η ισχύς και

το αξιόμαχο των Ενόπλων μας Δυνάμεων, τις οποίες οι με-

ταπολιτευτικές κυβερνήσεις απεδυνάμωσαν μεθοδικώς και

επικινδύνως.

Όθεν, το ερώτημα που ανακύπτει είναι φλέγον και κρίσι-

μο: Δυνάμεθα σήμερα να προστατεύσουμε αποτελεσματι-

κώς, την εδαφική μας ακεραιότητα και εθνική μας ανεξαρτη-

σία, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, έναντι των αρπα-

κτικών διαθέσεων των νεοοθωμανών; Και η απάντηση βα-

ρύνει την Ελληνική κυβέρνηση και μόνον, η οποία έχει και

την αποκλειστική ευθύνη της Εθνικής αμύνης της Χώρας.

H επίσκεψη Νταβούτογλου
Γράφει ο

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩ. ΔΡΑΚΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Και τελείωσε!

Το δράμα τελείωσε, αγαπημένοι μου νεκροί συμπολεμι-

στές, αξιωματικοί και στρατιώτες, που μείνατε αυτού επάνω

στ’ άγρια βουνά και τα φαράγγια της Αλβανίας και κοιμάστε

τον αιώνιο ύπνο.

Και είμαστε τώρα εμείς οι τυχεροί, που επιζήσαμε, στα σπί-

τια μας, ανάμεσα στους δικούς μας, κοντά στο αναμμένο μας

τζάκι, με το ζεστό φαΐ μας, πλούσιο ή φτωχικό, τον ήσυχο

ύπνο μας, με τα αστεία, τα γέλια και τις άλλες χαρές της ζωής

και με τα καθημερινά μας, σαν πρώτα, ειρηνικά έργα.

Κι όλα όσα περάσαμε, κακουχίες, βάσανα, αγωνίες και φό-

βους, όλα μας φαίνονται σαν ένα εφιαλτικό όνειρο, σαν να

μην ήταν αληθινά, κι ας τα ζήσαμε στην πραγματικότητα.

Κι εσείς, ακόμα αυτού και για πάντα αυτού:

Ανάμεσά μας δεν μένει πια τώρα παρά η θύηση της ηρωικής

σας μορφής και της θυσίας. Κι εκείνο που ασφαλώς θα ζητάτε

από εμάς, σαν τελευταία και μοναδική σας επιθυμία, θα είναι

να μην σας ξεχάσουμε στη ζωή, που μας χαρίσατε με το αίμα

σας. Μικρή στ’ αλήθεια, πολύ μικρή, η ανταμοιβή που μας ζη-

τάτε.

Όμως, φτωχοί μου νεκροί, όσο κι αν θελήσωμε κι αν σας το

υποσχεθούμε, δεν θα μπορέσουμε να φανούμε συνεπείς. Δεν

θέλω να σας πικράνω, μα δεν μπορώ να σας κρύψω την πικρή

αλήθεια: Δυστυχώς, θα σας ξεχάσωμε. Ναι, θα σας ξεχάσωμε!

Ο χρόνος στο διάβα του θα σας σκεπάσει με λησμονιά, κα-

θώς σκεπάζουν τη γη τα κίτρινα φύλλα των δέντρων, που πέ-

φτουν μαραμένα. Αυτός είναι, δυστυχώς, ο φυσικός νόμος κι

αυτή η μοίρα των νεκρών!

Η ίδια η ζωή, πότε με τα προβλήματά της και πότε με τις χα-

ρές και τις λύπες της, θα μας υποχρεώσει να σας ξεχάσωμε.

Το νοιώθω πως είναι σκληρό και απαίσιο, μα είναι ανθρώπινο.

Οι σημερινοί μας για σας βαριοί πόνοι και καημοί θα κατακαθί-

σουν με τον χρόνο σαν η θολούρα στο νερό και η ζωή θα συ-

νεχίση και χωρίς εσάς, ήσυχη και χαρούμενη, όπως το νερό

της γαληνεμένης λίμνης, που παίζει γάργαρο πάνω από τον

κατακαθισμένο στον πάτο της βόρβορο. Η μορφή σας στη

μνήμη μας θα σβήση λίγο-λίγο κι ύστερα από κάμποσα χρόνια

θα γίνετε άγνωστοι στρατιώτες.

Ανώνυμοι, που θα σας τιμούμε μόνο στις εθνικές μας γιορ-

τές, για να ικανοποιούμε την εθνική μας υπερηφάνεια με τους

δικούς σας βέβαια ηρωισμούς, τις δικές σας θυσίες, Ο αιώνιος

νόμος της λήθης θα σβήσει την μορφή σας από τη μνήμη μας

και θα πεθάνετε για πάντα!

Εμείς, που γλιτώσαμε και ξαναγυρίσαμε στα σπίτια μας, θα

ξαναφτιάσουμε την ζωή μας, θα ξαναχτίσουμε τα χαλάσματα,

θα χαρούμε και θα γελάσουν τα χείλη μας, όσο και αν είμαστε

φτωχοί ή και σκλαβωμένοι ακόμα. Μα εσείς δεν θα ξανάρθετε

ποτέ! Το δικό σας μαρτύριο, καημένα παιδιά, δεν θα’χη τέλος!

Κι ίσως κι αυτό είναι το χειρότερο (...). Κακόμοιρα παιδιά! Σας

καταλαβαίνω και συμμερίζομαι τον πόνο σας.

Φύγατε από τη ζωή χωρίς να προλάβετε να τη χαρήτε. Φύ-

γατε σαν έρημοι και ξένοι, σαν να μην είχατε εδώ δικούς σας,

που σας αγαπούσαν και περίμεναν το γυρισμό σας...

Φύγατε χωρίς να βρεθούν στο πλάι σας, την στερνή σας

ώρα, η μάνα, η αδελφή, ή η καλή σας, χωρίς να σας μοιρολο-

γήσουν και χωρίς να σας αλλάξουν με τα καλά σας για το με-

γάλο σας ταξίδι... Δεν χτύπησε για σας λυπητερά η καμπάνα

του χωριού σας, δεν κηδευτήκατε σε φέρετρο με λουλούδια,

καθώς συνηθίζεται για όσους πεθαίνουν στα χέρια των δικών

τους, δεν διαβαστήκατε στην εκκλησιά, δεν αξιωθήκατε τον

«τελευταίον ασπασμόν» των συγγενών και φίλων σας και δεν

τιμηθήκατε με τη συντροφιά τους στην τελευταία σας κατοι-

κία, δεν χυθήκαν δάκρυα πάνω στο μνήμα σας, δεν ανάφτη-

καν κεριά...

Πώς να μην έχετε δίκιο γι’ αυτή την τραγική σας μοίρα! Θλί-

βομαι κατάκαρδα μ’ αυτούς μου τους διαλογισμούς και δά-

κρυα πλημμυρίζουν τα μάτια μου... Κακότυχα παιδιά, ηρωικοί

μας νεκροί! Νοιώθω το πικρό σας παράπονο. Φαντάζομαι το

μαρτύριό σας μέσα στην αιώνια νύχτα σας. Νομίζω πως δεν

θα σβήσετε ποτέ την θύμησή μου. Έτσι νομίζω...

Όμως, όμως, ποιος μπορεί να ανατρέψει τον αιώνιο σκληρό

νόμο του θανάτου και της λησμονιάς, που έχει ορίσει ο Θεός;

Κανένας και ποτέ! Πόσο σας λυπάμαι, δεν σας έπρεπε ο θάνα-

τος! Ήσασταν τόσο νέοι ακόμη κι είχατε κι εσείς, σαν όλοι οι

άνθρωποι, τόσες ελπίδες και τόσα κρυφά όνειρα για τη ζωή,

για τη ζωή που σας στέρησε ο καταραμένος πόλεμος, ο πόλε-

μος..., ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος..., τι τρέλα..., τι ανοη-

σία..., τι κατάρα, Θεέ μου!!!

Εκτενές απόσπασμα από το πολεμικό ημερολόγιο

«Υπέρ βωμών και εστιών»

του δασκάλου εφέδρου ανθυπολοχαγού 

στον πόλεμο του ‘40,

Νίκου Παπαβασιλείου.

Αντί προλόγου
Γράφει ο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Πολιτικος Επιστήμων
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Σε δημοσίευμά μας στην Ε.Η. μηνός Σεπτεμβρίου 2014, δί-

δοντας απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδου

Ερντογάν αναφερθήκαμε λίαν περιληπτικά στους ΔΙΩΓΜΟΥΣ

των Ομογενών μας στην Τουρκίαν.

Στο σημερινό δημοσίευμα θα αναφερθούμε στους άνα-

δρους, ύπουλους, απάνθρωπους και εξοντωτικούς διωγ-

μούς, τους οποίους επραγματοποίησε το επίσημο Τουρκικό

κράτος, θεσπίζοντας μάλιστα, ειδική νομοθεσία με την επω-

νυμία VARLIK VARGISI όπως θα αναλύσουμε στην συνέχεια.

Όταν ο φοβερός και ολέθριος Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ευ-

ρίσκετο σε πλήρη εξέλιξη με αβέβαιο αποτέλεσμα, η Τουρ-

κία όχι μόνο έμεινε απλός θεατής, αλλ’ αντιθέτως διεπραγ-

ματεύετο την έξοδό της στον πόλεμον, πότε με τον ΑΞΟΝΑ

και πότε με τους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ,

ανάλογα με τα ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ-

ΤΑ, που θα εξασφάλιζε, κυ-

ρίως σε βάρος της εδαφικής

ακεραιότητος της Ελλάδος,

ενώ παράλληλα επινοούσε,

σχεδίαζε και εφήρμοζε, ΑΠΑΝΘΡΩ-

ΠΑ, ΒΑΝΑΥΣΑ και ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ οι-

κονομικής αφαίμαξης (φόρους), τα

οποία κατέληγαν σε κατασχέσεις

περιουσιών, στην οικονομικήν εξα-

θλίωση και ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ομογε-

νών μας στην χώραν αυτήν.

Αφού τον Μάιον του 1941 έσυρε

όλη την άρχουσα τάξη του χριστια-

νικού πληθυσμού στα βάθη της Ανα-

τολής, για καταναγκαστικά έργα, με

γενική επιστράτευση 20 ηλικιών,

τον Νοέμβριον του 1942 εφήρμοσε τον εξοντωτικό νόμον

«φόρου περιουσίας» του VARLIK VARGISI, προς κάλυψη των

πολεμικών αναγκών, σε πόλεμον τον οποίον δεν συμμετεί-

χεν.

Ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε επιλεκτικά στις μειονότητες

των Χριστιανών και με τον νόμον αυτόν καταλήστεψε τερά-

στιες περιουσίες, οι οποίες σε ελάχιστον χρόνον άλλαξαν

χέρια ή περιήλθαν στο Τουρκικό Δημόσιο. Ο φόρος που επε-

βάλλετο αντιστοιχούσε στο πολλαπλάσιο της περιουσίας

ενός μειονοτικού ή τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο του εισο-

δήματος ενός μισθοσυντήρητου.

Πλέον τούτου δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα ενστάσεως ή

έφεσης του φορολογουμένου.

Το μόνο που υπήρχε ήταν μια προθεσμία 15 ημερών. Αν

περνούσε άπρακτη, άρχιζε η διαδικασία αφανισμού του φο-

ρολογουμένου.

Την πρώτη εβδομάδα καθυστέρησης, επεβάλλετο πρό-

στιμο 1% την δεύτερη εβδομάδα πρόστιμο επιπλέον 1%. Την

τρίτη εβδομάδα, γινόταν κατάσχεση ολόκληρης της κινητής

και ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου και ακολου-

θούσε σύλληψή του και εκτόπισή του στο ΑΣΚΑΛΕ, τη Σιβη-

ρία της Τουρκίας.

Εκεί, από τα χαράματα μέχρι αργά το βράδυ, οι φορολο-

γούμενοι, άνοιγαν δρόμους ή τους καθάριζαν από τα χιόνια.

Ως αμοιβή έπαιρναν 2 λίρες Τουρκίας ημερησίως. Η μία λίρα

παρεκρατείτο για την υποτυπώδη διατροφή τους ενώ η άλ-

λη, έναντι της οφειλής τους προς το Τουρκικό κράτος. Οι πε-

ρισσότεροι έπρεπε να δουλέψουν 200 έως 300 χρόνια για

να εξοφλήσουν το χρέος τους προς την Τουρκίαν.

Το ΒΑΡΛΙΚ οδήγησε 1.869 επιφανείς Χριστιανούς στην

εξορία του ΑΣΚΑΛΕ, 21 απ’ αυτούς στον θάνατον από τις κα-

κουχίες, ενώ τεράστιες περιουσίες πέρασαν στα χέρια των

Τούρκων.

Αυτά και άλλα πολλά, καταθέτει ο Σύλλογος Κωνσταντι-

νουπολιτών Αθηνών, σε δημοσίευμά του στην έγκριτη εφη-

μερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ».

Την 25 Ιανουαρίου του 1943, έγινε γνωστό στο Λονδίνο

ότι «είχαν συλληφθεί οι Μητροπολίτες Χαλκηδόνος και Ίμ-

βρου και ότι είχαν κακοποιηθεί πολλοί Ίμβριοι».

Την 13 Μαΐου 1943, η Ελληνική Διπλωματία επληροφορεί-

το ότι «η θέση της εις την Τουρκίαν Ελληνικής μειονότητος

ήταν πλέον ή ποτέ οικτρά με δείγματα τελείας επεκτάσεως

διωγμών» τους οποίους ήδη αναφέραμε στο δημοσίευμα

των Κωνσταντινουπολιτών.

Η Βρεταννική Κυβέρνηση, κατόπιν διαβήματος του Έλλη-

να πρεσβευτού στο Λονδίνο, αειμνήστου Παπαδάκη, ενεερ-

γούντος κατ’ εντολή της εξορίστου Ελληνικής Κυβερνήσε-

ως του Καΐρου, επροθυμοποιήθη να ασκήσει την επιρροήν

της προς την Τουρκική κυβέρνηση, προς περιορισμόν των

παρανόμων πράξεων, σε βάρος των Χριστιανικών μειονοτή-

των, όπου έλαβε την ακόλουθη απάντηση:

«Δεν πρέπει να μετέρχεται η Ελληνική Κυβέρνηση τέτοια

μέσα πιέσεως, διότι η Τουρκία είναι υπερήφανο κράτος και

δεν δέχεται παρεμβάσεις τρίτων στα εσωτερικά της».

Την 19 Μαΐου, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαλτσίν έγρα-

φε: «Αγγλική εφημερίδα, γράφουσα δια τας Αγγλοτουρκικάς

σχέσεις, μετεχειρίσθη τοιαύτην γλώσσαν, ώστε εκ των γρα-

φομένων της να εξά-

γεται η έννοια ότι δεν

θα βραδύνει η επι-

στροφή της ΔΩΔΕΚΑ-

ΝΗΣΟΥ (που τελούσε

υπό Ιταλική κατοχή),

εις την Τουρκικήν Πα-

τρίδαν».

Από το δημοσίευμα

αυτό τεκμαίρεται ότι η

Τουρκία είχε λάβει

υποσχέσεις από τους

συμμάχους μας Άγ-

γλους (τους αόρατους

εχθρούς της Ελλά-

δος), ότι θα τους πα-

ραχωρούσαν τα ΔΩΔΕ-

ΚΑΝΗΣΑ αν εξήρχοντο στον πόλεμον παρά το πλευρόν

τους. Ευτυχώς για μας που δεν βγήκαν, γιατί μπορεί να χά-

ναμε και την Δυτική Θράκη.

Έτσι γίνεται κατανοητό το επεισόδιο, το οποίο εδημιουρ-

γήθη κατά την κατάληψη της ΛΕΡΟΥ από Έλληνες και Άγ-

γλους κομμάντος, όπου όταν το Ελληνικό τμήμα έκανε

έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και οι Άγγλοι αξίωσαν να γίνει

υποστολή της, η οποία τελικά δεν υπεστάλη. Το γεγονός

μου περιέγραψε ο αείμνηστος στρατηγός Μ. Οικονομάκος, ο

οποίος συμμετείχεν ως Ιερολοχίτης στην απελευθέρωση

της ΛΕΡΟΥ.

Την 1/9/1943, η Πρεσβεία μας της Άγκυρας, ετηλεγράφει

τα ακόλουθα: «Όχι μόνον ουδεμία διευθέτηση επήλθεν,

αλλ’ εξακολουθούν οι εκτελέσεις σε βάρος Ελλήνων, Τούρ-

κων υπηκόων, όπως ήταν το κλείσιμο των καταστημάτων

και διάφορες άλλες πιέσεις».

Τέλος, την 4η Δεκεμβρίου του 1943, εδημοσιεύθη από-

φαση της Τουρκικής Κυβερνήσεως (η οποία διαβλέπουσα

ότι ο πόλεμος θα τελείωνε με την νίκη των Συμμάχων) περί

απολύσεως των κρατουμένων δι’ αναγκαστικήν εργασίαν.

Μετά απ’ αυτό, οι επιζήσαντες επέστρεψαν στις εστίες

τους, ψυχικά και σωματικά ερείπια, χωρίς να έχουν στον ήλιο

μοίρα.

Τι αν πρωτοθαυμάσει κανείς, την Τουρκικήν θρασύτητα

και παλιανθωπιά ή την ασυνέπειαν και την αγνωμοσύνην

των (ασπόνδων Συμμάχων μας και ΑΘΕΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ μας,

όπως τους αποκαλούμε;) και όπως κατά τον ίδιον αισχρόν

και ανέντιμον τρόπον, είχαν συμπεριφερθεί προς την Πατρί-

δα μας και σε άλλες περιστάσεις με αποκορύφωμα το ΜΙ-

ΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ και το ΚΥΠΡΙΑΚΟ.

Και τίθεται ευθέως το ερώτημα: «Δεν θα έπρεπε οι Η.Π.Α.,

οι οποίες συμπεριέλαβαν στο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ την ΑΠΟΛΕΜΗ

Τουρκία, να την υποχρεώσουν να αποζημιώσει τις ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΕΣ, τις ΑΡΜΕΝΙΚΕΣ και τις όποιες άλλες μειονότητες, τις

οποίες κατέστρεψε οικονομικά και ΕΞΟΝΤΩΣΕ βιολογικά το

επίσημο Τουρκικό κράτος; Ως πότε η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ;

Και γιατί οι τότε Ελληνικές Κυβερνήσεις δεν προσέφευγαν

στα ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και να ζητήσουν την καταδίκη της

Τουρκίας, για τα ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΑ αδικήματα πολέμου και τις

πολεμικές αποζημιώσεις των ΠΑΘΟΝΤΩΝ;

Αλλά, μήπως το έπραξε για τους Αλβανούς, μήπως το

έπραξε για τους Βουλγάρους ή μήπως το έπραξε για τους

Γερμανούς;

Υ.Γ. Στο εμπνευσμένο και λίαν περιεκτικό άρθρο του στην

Ε.Η. Σεπτεμβρίου, ο εντιμότατος επιστήθιος φίλος, εκλε-

κτός συνάδελφος και επαξίως κατέχων τον θώκον του Προ-

έδρου της Ε.Α.Α.Α. Υποστράτηγος ε.α. κ. Δανιάς, υπέπεσε σε

δύο βασικά λάθη (ημαρτημένα τα λέγαμε το πάλαι ποτέ).

Το πρώτο, ότι αναφερόμενος στην κατοχή, την απεκάλσε

τριπλή (Γερμανική, Ιταλική και Βουλγαρική), ενώ επρόκειτο

περί τετραπλής, δηλαδή και Αλβανικής. Ειδικότερα ενώ οι

Γερμανοί εξετέλεσαν με τα εκτελεστικά τους αποσπάσματα

55.000 αθώους Έλληνες πατριώτες, οι Ιταλοί 8.000, οι

Βούλγαροι 25.000 και οι Αλβανοί 1.156, στην Ήπειρο, εκτός

αν λόγω του μικρού αριθμού των εκτελεσθέντων θεωρούν-

ται αμελητέαι.

Το δεύτερο ότι δεν ετόνισε την τελευταίαν παράγραφον

του μηνύματος του Τσώρτσιλ και ειδικότερα στην φράσιν

«...και μαζί θα μοιρασθώμεν την νίκην».

Τι να εννοούσε άραγε, ο επικαλούμενος πατέρας της Νί-

κης;

Τα ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ των ηρωϊκών ΜΑΧΗΤΩΝ της

ΕΟΚΑ ή τον ηρωϊκόν θάνατον του Γρηγόρη Αυξεντίου;

Αλλά γι’ αυτά θα αναφερθούμε σε επόμενο δημοσίευμά

μας, με αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχηγού ΗΡΩΟΣ της

ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Η εξ αμελείας αυτή παράλειψη, δεν μειώνει ούτε κατά κε-

ραίαν, το καθόλα θαυμάσιο και άκρως πατριωτικό άρθρο

του φίλου προέδρου.

Και εδώ ταιριάζει το λεχθέν υπό του Αριστοτέλους «Φοί-

λος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρα δε πάντων η ΑΛΗ-

ΘΕΙΑ».

Διωγμοί των ομοεθνών στην Τουρκίαν κατά την περίοδον
της τετραπλής κατοχής της Ελλάδος

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.

Ήρθε ο καιρός,

της πληρωμής...

Στον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, χρωστάς πολλά

αχάριστη ΕΥΡΩΠΗ.

Ως χθες, για άλλη μια φορά

προς χάριν Σου, εμπήκα στη φωτιά

και Σ’ ΕΣΩΣΑ! Πώς το ξεχνάς;

Όμως τώρα, ήρθ’ η στιγμή

ΕΥΡΩΠΗ: ΝΑ ΕΞΙΛΕΩΘΗΣ...

απ’ όσα μου προκάλεσες δεινά...

έχεις πολλά, να θυμηθής...

και τα ταξίματά σου: τα παλιά!!!

Τόσα και τόσα, που χρωστάς

ήρθ’ ο καιρός της πληρωμής,

κι όχι αντί, του «μάννα» τη χολή!!!

λίγη ντροπή... και, ρέστα να ζητάς...

Για να θολώσης, τα νερά; γιατί;

Η Κύπρος, είν’ δικό μου παιδί,

πέρα για πέρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Κι από ΕΣΕ, πολλές φορές, αδικηθεί...

ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ, ΕΥΡΩΠΗ;

Γι’ αυτό, οφείλεις να σταθής:

Με σεβασμό μεγάλο

σε κάθε δίκιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ,

αλλοιώς το δίχως άλλο;

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ...

ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ! ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΣΟΥ, ΜΕΓΑΛΟ!

Μαρία Α. Λιόντα

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Τι αν πρωτοθαυμάσει κανείς, την

Τουρκικήν θρασύτητα και παλιανθωπιά

ή την ασυνέπειαν και την αγνωμοσύ-

νην των (ασπόνδων Συμμάχων μας και ΑΘΕΑ-

ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ μας, όπως τους αποκαλούμε;) και

όπως κατά τον ίδιον αισχρόν και ανέντιμον τρό-

πον, είχαν συμπεριφερθεί προς την Πατρίδα

μας και σε άλλες περιστάσεις με

αποκορύφωμα το ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ και

το ΚΥΠΡΙΑΚΟ.

“ “
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Κύριε Διευθυντά,

Από μια μανιώδη και εντελώς αδικαιο-

λόγητη υστερία, εναντίον των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων

Ασφαλείας, που αποδεδειγμένα  πλέον έχουν τις χαμηλό-

τερες αποδοχές στο Δημόσιο, έχουν καταληφθεί τελευταία

μερικά φερέφωνα της παραδοσιακής αντιμιλιταριστικής

ιδεολογίας, με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Αιτία;

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και του

Ελεγκτικού Συνεδρίου να ακυρώσουν, ως αντισυνταγματική,

την κράτηση του Ν. 4093/2012 στους μισθούς και τις συν-

τάξεις του Δημοσίου. Και το παράδοξο έγκειται στο ότι.......η

οργή τους δεν στρέφεται κατά του συνόλου των μισθωτών

και συνταξιούχων, στους οποίους αφορά η απόφαση, ήτοι

τους Δικαστικούς, τους Γιατρούς του ΕΣΥ, τους Καθηγητάς

Πανεπιστημίου κ.λπ., αλλά μόνο κατά των συγκεκριμένων

κρατικών λειτουργών, τους οποίους απαξιωτικά αποκαλούν

«ενστόλους». Δυστυχώς την ίδια προσβλητική προσφώνηση

χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας.Στους

οργισμένους, προς μεγάλη μας έκπληξη, προσετέθει και ο

γνωστός Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Κύρτσος, ο οποίος

σε μια έκρηξη των μαρξιστικών αντανακλαστικών της άγου-

ρης νιότης του αποφάνθηκε ότι «οι στρατιωτικοί δεν έπρεπε

να πάρουν φράγκο».Προφανώς και ο ίδιος μας θεωρεί

υψηλόμισθους.

Και η οργή αυτή θα είχε κάποια δικαιολογητική βάση, αν

είχε πραγματικό έρεισμα. Αλλά να έχεις την πίκρα ότι

πολύς θόρυβος για το τίποτε, να ακούς τον Πρωθυπουργό

να λειώνει... από στοργή για τους «ενστόλους» και να

κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις ότι σε δουλεύει αγρίως και

τέλος να βλέπεις τον κ. Αυτιά να ωρύεται τηλεοπτικά για

την   «μεροληπτικότατα ευνοική μεταχείριση», των εν

λόγω δημοσίων λειτουργών από την Κυβέρνηση, είναι δυ-

σβάστακτο. Διερωτάται  όμως κανείς, εξέλειπε κάθε δεον-

τολογία από το δημοσιογραφικό λειτούργημα, το οποίο με

συνέπεια,ήθος και υπευθυνότητα υπηρέτησαν μεγάλα ονό-

ματα κατά το παρελθόν; Είναι ηθικό και δίκαιο να δίδωνται

μικρόφωνα, υψηλής ακροάσεως τηλεοπτικών ή ραδιοφω-

νικών σταθμών, σε άτομα τα οποία ενώ είναι εντεταλμένα

να προβαίνουν σε έγκυρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών,

διαλαλούν ,είτε εσκεμμένως, είτε λόγω επιδερμικής και

επιπόλαιας έρευνας, απίθανες ανακρίβειες;

Είναι εθνικά ωφέλιμο να στρέφεις την κοινή γνώμη

εναντίον ενός τόσο ευαίσθητου για την άμυνα της χώρας

κλάδο δημοσίων λειτουργών, μόνο και μόνο για να επιφέρεις

ένα εφήμερο πολιτικό κόστος στην Κυβέρνηση; Είναι

δυνατόν όλοι αυτοί οι ιεροφάντες της απαράδεκτης και

ανεύθυνης αυτής δημοσιογραφίας να μη γνωρίζουν ότι ο

συγκεκριμένος κλάδος, όχι μόνο δεν πήρε πίσω τα παρα-

νόμως παρακρατηθέντα, τα οποία αντικρύζουν τον ιδρώτα

μιας επώδυνης, επίπονης, υπεύθυνης, σκληρής και επικίν-

δυνης εργασίας, όχι μόνο δεν αμείβεται σύμφωνα « με το

λειτούργημά του», όπως άλλοι κλάδοι δημοσίων λειτουργών,

αλλά παραμένει ο παρίας του ελληνικού δημοσίου;

Με  μοναδικό στόχο να  αποκαταστήσουμε την αλήθεια

και να θέσουμε τέρμα σε όλη αυτή την άθλια και εθνικώς

επιζήμια  εκστρατεία εναντίον των στελεχών των Ενόπλων

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, θα παραθέσουμε τα

επίσημα προσωπικά μας στοιχεία, δια των οποίων περιτράνως

αποδεικνύεται ότι ο κλάδος μας παραμένει όχι μόνο ο υπ’

αριθ. ένα λοιδωρούμενος απ’ όλες συλλήβδην τις Κυβερ-

νήσεις των τελευταίων 40 ετών, αλλά και ο πλέον αδίκως

βαλλόμενος από μερικά ραδιο-τηλεοπτικά κέντρα.

Είμαι απόστρατος Επισμηναγός Ιπτάμενος(πιλότος) της

Πολεμικής Αεροπορίας, με 32 συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας.

Το 2009- πριν δηλαδή να αρχίσουν τα κουρέματα των

μισθών και συντάξεων- το ετήσιο καθαρό ποσό της συντά-

ξεώς μου ήτο δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα

ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (18.339,44). Το σημερινό

καθαρό ποσό είναι εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα

ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (9.731,72).Από τη σύγκριση

των δύο ποσών ευθέως προκύπτει οτι τα τελευταία πέντε

χρόνια η σύνταξή μου έχει ελαττωθεί κατά 47%!!. 

Σημειοτέον ότι οι συντάξεις των μεγαλυτέρων βαθμών

έχουν υποστεί μεγαλύτερες μειώσεις, οι οποίες φθάνουν

και στο 65%.Η πολυσυζητημένη « αύξηση», δηλαδή η επι-

στροφή, από την εφαρμογή της αποφάσεως του Συμβουλίου

της Επικρατείας ανέρχεται στο...  ιλιγγιώδες ποσό των

τριάντα ενός ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (31,66) μηνιαίως.Αν

από το ποσό αυτό αφαιρέσουμε τα τέσσερα ευρώ και

τριάντα τρία λεπτά (4,33) του αντιστοιχούντος φόρου, η

καθαρή αύξηση είναι είκοσι επτά ευρώ και τριάντα τρία

λεπτά (27,33). Αν λοιπόν μερικοί φρονούν ότι αυτά τα

27,33 ευρώ το μήνα, ή 327,96 ευρώ το χρόνο αποκατέ-

στησαν την αφαίμαξη των 8.607,72  ευρώ καλό θα είναι

να επισκεφθούν κάποιον ψυχίατρο.

Και κάτι ακόμη για τους αθεράπευτα κακόπιστους: Η

απόφαση του ΣτΕ ειδικά για τους στρατιωτικούς εφαρμόστηκε

– εντελώς παρανόμως – μόνο κατά το ήμισυ, που σημαίνει

ότι η κράτηση του νόμου 4093/12  εξακολουθεί να

υφίσταται και μετά την εφαρμογή του ν.4307/2014, η

οποία για μένα ανέρχεται στο ποσό των 176,34 ευρώ.

Ευελπιστούμε ότι με την παράθεση των ως άνω πραγ-

ματικών στοιχείων θα αφαιρέσουμε το ψευδο-άλλοθι της

αγνοίας από τους κατ’ επάγγελμα κατηγόρους των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.Ας αφή-

σουν λοιπόν τα ως άνω στελέχη απερίσπαστα στο δύσκολο,

υπεύθυνο και επικίνδυνο εθνικό εργο τους.Το ότι έχουν τις

χαμηλότερες αποδοχές στο Δημόσιο και ο άλλοτε μισθο-

λογικά ισόβαθμος με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

Α/ΓΕΕΘΑ, έχει στοιχηθεί μισθολογικά με τον πρωτοδιόριστο

Πρωτοδίκη δεν ενοχλεί κανένα ; Ελεος πιά.

Με Εκτίμηση

Μείωση σύνταξης 47%!! Mε 32 συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

Επισμηναγός (ι) ε.α.

ΟΠέτρος Σαρόγλου, γόνος πλουσίων ομογενών του

εξωτερικού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1864 και

πέθανε σε ηλικία μόλις 56 ετών, το καλοκαίρι του

1920 στο Λουτράκι.

Σε ηλικία 15 ετών εισήλθε το 1879 στη Στρατιωτική

Σχολή των Ευελπίδων και μετά επταετή φοίτηση

ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού το

1886.

Έλαβε μέρος ως Υπολοχαγός στον Ελληνο-

τουρκικό πόλεμο του 1897, το δε επόμενο έτος

1898 αποστρατεύθηκε.

Σαν Έφεδρος προήχθη στο βαθμό του Λοχαγού

το 1910 και σε Ταγματάρχη το 1914.  

Την ιδιότητα του Αξιωματικού τη θεωρούσε την

ύψιστη των τιμών και έγραφε "το επάγγελμα του Αξιω-

ματικού είναι ιδανικό, διότι θέτει τον εαυτόν του στην

υπηρεσία της ολότητας".

Την αρχή αυτή ακολούθησε σε ολόκληρη την ζωή του και

τελικά την υλοποίησε με την διαθήκη του.

Η απομάκρυνση του από τις τάξεις του Στρατού, δεν έσβησε

την πίστη και την επιθυμία του να διαθέτει τον εαυτό του στην

υπηρεσία του συνόλου. Ο Μακεδονικός Αγώνας τον βρίσκει

ένθερμο συμπαραστάτη.

Συμβάλλει ποικιλότροπα στην συγκρότηση του Μακεδονικού

Κομιτάτου, χρηματοδοτώντας αυτό γενναία και διατελώντας

ταμίας και σύμβουλός του.

Ενισχύει οικονομικά Εκκλησίες, σχολεία και γενικά πρωτο-

στατεί στην πραγματοποίηση κοινωφελών έργων.

Με τη Διαθήκη του, την οποία είχε συντάξει από το 1909,

εκτός από ορισμένα κληροδοτήματα προς τους συγγενείς,

φίλους, υπηρετικό προσωπικό και τους Ιερούς Ναούς

Αγ. Κωνσταντίνου Ομονοίας και Χρυσοσπηλαιωτίσσης,

καθιστά κληρονόμο του την Γενική Λέσχη Αξιωμα-

τικών ξηράς και θαλάσσης, όπως ονομαζόταν τότε,

για το υπόλοιπο της περιουσίας του, το οποίο

αποτελείται από μετρητά, συλλογές ζωγραφικών

πινάκων, κοσμημάτων, νομισμάτων, όπλων, κ.λ.π.

Οι συλλογές κοσμούν σήμερα αντίστοιχους

Μουσειακούς χώρους στο Πολεμικό Μουσείο,

το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Γουλανδρή

και τη Λ.Α.Ε.Δ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΕΔ
Το κτίριο της Λέσχης οικοδομήθηκε επί οικοπέδου

συνολικού εμβαδού 2.425,95 τ.μ., το οποίο αγοράστηκε το 1928

από την τότε Αεροπορική Άμυνα, συνολικής επιφανείας 8.270

τ.μ. και 2 ορόφων, και δεν είναι η κύρια κατοικία του Π.Σαρόγλου,

όπως από πολλούς θεωρείται, η οποία ήταν στην οδό Σταδίου

65 (Ομόνοια) όπου σήμερα έχει ανεγερθεί πολυώροφο κτίριο

στο οποίο στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι διαδικασίες ανεγέρσεως του κτιρίου άρχισαν το 1928 και

την 29η Φεβρουαρίου 1928 ανατέθηκε η μελέτη στον αρχιτέκτονα

Αλέξανδρο Νικολούδη. Τον Οκτώβριο του 1928 ο αρχιτέκτων

Νικολούδης παρουσίασε σε προσχέδιο στη Διοικούσα Επιτροπή,

την μελέτη του κτιρίου.

Τα τελικά σχέδια του αρχιτέκτονα εγκρίνονται από την

(Δ.Ε.) την 13η Μαΐου 1929.

Στις 24 Ιουνίου 1929 προσλαμβάνονται για μεν την στατική

μελέτη ο μηχανικός Αχιλλέας Καρράς, για δε την επίβλεψη

του έργου ο αρχιτέκτονας

- μηχανικός Γάστωνας

Ζιλλιερός.

Την 2.8.29 ανατίθεται

το έργο της ανέγερσης

του κτιρίου στην εταιρεία

Δ.Καψαμπέλη και Σία.

Ο θεμέλιος λίθος του

μεγάρου τέθηκε με ανά-

λογη τυπική θρησκευτική

τελετή, την 09:00 ώρα της

11ης Νοεμβρίου 1929.

Με απόφαση της (Δ.Ε.) της

13ης Νοεμβρίου 1931 αποφασί-

στηκε να τεθούν δυο επιγραφές

στην πρόσοψη του κτιρίου ήτοι "ΣΑ-

ΡΟΓΛΕΙΟ" και "ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑ-

ΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ". Η

δεύτερη επιγραφή αντικαταστάθηκε

αργότερα με την ονομασία της σε

"ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟ-

ΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ" και τελικά

αφαιρέθηκε με Διαταγή του

Γ.Ε.Ε.Θ.Α. κατά την ανακαίνιση της εξωτερικής όψεως του κτιρίου,

που έγινε από το Γ.Ε.Ν. το 1992.

Δεν υπάρχει στα πρακτικά των συνεδριάσεων η ακριβής

ημερομηνία περατώσεως του κτιρίου, αλλά όπως προκύπτει

από αυτά, πρέπει να έγινε η εγκατάσταση και λειτουργία της

Λέσχης στο νέο κτίριο περί το τέλος Απριλίου του 1932 με

πιθανή συνέχιση ορισμένων εργασιών για την πλήρη αποπε-

ράτωση της, η οποία οριοθετείτε, σύμφωνα πάντα με τα

πρακτικά τη (Δ.Ε.), περί το τέλος του 1932 η τις αρχές του

1933.

Ταγματάρχης Πυρ/κού ΠΕΤΡΟΣ Ζ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ (1864-1920)

Θεωρώ χρήσιμο εις τα πλαίσια της ενημερώσεώς μας

και προς τιμήν της μνήμης του συναδέλφου μας

Ταγματάρχου Πυροβολικού Πέτρου Σαρόγλου, να σας

γνωρίσω και να θυμίσω τα κάτωθι, τα οποία αναφέρον-

ται λεπτομερέστερα εις το βιογραφικό που ακολουθεί:

•Είναι ο ευπατρίδης δωρητής του χώρου της Λέσχης

Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, εις τον οποίον χώ-

ρον φιλοξενούνται κατά τον καλύτερον τρόπον, δρα-

στηριότηται εις επίπεδον Εθνικόν, Πολιτιστικόν, Κοινω-

νικόν, Διοικητικής Μερίμνης κ.λπ.

• Αξίζει να επισημάνω ότι την ιδιότητα του Αξιωματι-

κού, την θεωρούσε υψίστην τιμήν και έγραφε «το

επάγγελμα του Αξιωματικού, είναι ιδανικόν, διότι θέ-

τει τον εαυτόν του εις την υπηρεσία της ολότητος».

Πέραν των ως άνω, είναι ενδιαφέρον ότι συλλογαί

ζωγραφικών πινάκων, νομισμάτων, όπλων κ.λπ. εκ της

περιουσίας του, κοσμούν σήμερα αντιστοίχους χώ-

ρους, εις το Πολεμικόν Μουσείον, το Βυζαντινόν, το

Μουσείον Γουλανδρή και αλλού.

Ο συνάδελφός μας Σαρόγλου Πέτρος, ετίμησε την

στολή του Αξιωματικού και την Πατρίδα μας. Θα παρα-

μείνει αξέχαστη η προσφορά και η μνήμη του, ευχόμε-

νοι όλοι μας να είναι ΑΙΩΝΙΑ.

Επιμέλεια ανατυπώσεως από το διαδίκτυο.

Βιογραφικό Πέτρου Ζ. Σαρόγλου

Του Ιωάννη

Παπαμαρκάκη

Ταξχου ε.α. ΣΣΕ

Τάξεως 1949Α
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Η κληρονομιά των Ελλήνων

Για την Ελλάδα και την επίδραση του αρχαίου ελληνικού

πνεύματος στη δημιουργία του πολιτισμού και της προ-

όδου της Ανθρωπότητος έχουν γραφεί χιλιάδες συγγραμ-

μάτων και μυριάδες άρθρων. Αυτό είναι φυσικό, αφού καμ-

μιά άλλη χώρα στον Κόσμο δεν έχει να επιδείξει μακρότερη

και λαμπρότερη ιστορία και πνευματικές εκδηλώσεις, που

να προκάλεσαν και να εξακολουθούν να προκαλούν τον

παγκόσμιο θαυμασμό. Αλλά ενώ τούτο συμβαίνει γενικώς,

ορισμένοι ξένοι συγγραφείς, παλαιοί και νεώτεροι, συχνά

επιχείρησαν και ακόμα το επιχειρούν, να διαστρεβλώσουν

την ελληνική Ιστορία και να αμφισβητήσουν ή να μειώσουν

την τεράστια συμβολή του αφθάστου ελληνικού πνεύμα-

τος στην ανάπτυξη πολιτισμού της οικουμένης. Χαρακτηρι-

στικά παραδείγματα ο Φαλμεράιερ, ο Ντιζερέλ, κ.ά.. Δυ-

στυχώς στην προσπάθεια αυτή των ξένων, συντρέχουν και

μερικοί από τους συγχρόνους Έλληνες «διανοούμενους»,

παρασυρόμενοι προφανώς από ξενομανία ή και ημιμάθεια,

διότι δεν φαίνεται να εμελέτησαν, όσο θα

έπρεπε, τους αρχαίους Έλληνες και την Ιστο-

ρία μας. Έτσι ενεπλάκησαν σε ύποπτες και

σκόπιμα διαστρεβλωτικές θεωρίες μερικών ξέ-

νων, χωρίς να αντιληφθούν, ότι οι αντιλήψεις

αυτές και ανθελληνικές είναι και ασυμβίβαστες

προς την πραγματικότητα.

Άλλοι Λαοί, στερούμενοι Ιστορίας και πολιτισμού,

προσπαθούν με κάθε τρόπο να καπηλευτούν την ελλη-

νική Ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και να τον εμφα-

νίσουν, τουλάχιστον μερικώς, σαν δικόν τους (Αλβανία,

Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία...). Οι Τούρκοι μάλιστα,

έφθασαν να διεκδικούν ακόμα και τον Όμηρο με το όνο-

μα Ομέρ. Το εξοργιστικότερο είναι, πως Τούρκοι και

Βούλγαροι εμφανίζονται στον έξω Κόσμο, με απανωτές εκ-

δόσεις των, σαν σπουδαίες φυλές, που τάχα συνέβαλαν

στην πνευματική ανάπτυξη της ανθρωπότητος!

Είναι φανερό, πως οι πιο πολλοί διαστρεβλωτές της αλή-

θειας ξένοι συγγραφείς, κινήθηκα από φθόνο και αισθήμα-

τα κατωτερότητος. Γιατί, όταν εμείς είχαμε ήδη αναπτύξει

έναν υπέρλαμπρο πολιτισμό, οι δικοί τους Λαοί ήσαν ακόμα

σπηλαιόβιοι. Έτσι επιβουλεύονται την Ιστορία μας, όπως

και την ακεραιότητά μας. Ακόμη και στις μέρες μας οι απαν-

ταχού της γης ανθέλληνες με ύπουλη προπαγάνδα εκτο-

ξεύουν τα δηλητηριώδη βέλη τους εναντίον μας, αποβλέ-

ποντας στην κάμψη του ηθικού μας και στην εθνική και

πνευματική μας άλωση. Από την άλλη όμως, δεν παύουν οι

ίδιοι να αντλούν για τον εαυτό τους δυνάμεις και γνώσεις

από την πλούσια πνευματική κληρονομιά, που άφησαν οι

αρχαίοι πρόγονοί μας, αλλά και πολλοί, νεώτεροι ως και

σύγχρονοι Έλληνες. Στα ευρωπαϊκά αλλά και σε πολλά άλ-

λα ανά τον Κόσμο Πανεπιστήμια διδάσκονται σήμερα από

Όμηρο μέχρι Καζαντζάκη.

Μην ξεχνάμε πως οι πρωτεργάτες του ανθρωπίνου

πνεύματος σ’ όλους τους τομείς ήσαν οι Έλληνες όπως: Οι

προσωκρατικοί μεγάλοι φιλόσοφοι Θαλής, Αναξιμένης,

Αναξίμανδρος, Ηράκλειτος, πρώτοι γνωστοί επιστήμονες-

μελετητές των παγκοσμίων φυσικών και μεταφυσικών

προβλημάτων... Ο μέγας Σωκράτης, ιδρυτής της Ηθικής,

πρώτος χρησιμοποιήσας τη μέθοδο της διαλεκτικής... Ο

Πλάτων, ο μεγάλος ιδεαλι-

στής, ο λογοτέχνης των φιλο-

σοφικών διαλόγων... Ο Αρι-

στοτέλης, αυτός ο ορθολογι-

στής γίγαντας της Φιλοσο-

φίας, ο ιδρυτής της Λογικής, ο

ακούραστος πανεπιστήμο-

νας, που συστηματικά έθεσε

τις βάσεις όλων των επιστη-

μών, τόσον, ώστε επί σχεδόν

δύο χιλιάδες χρόνια, τίποτε

καινούργιο να μην προστεθεί

σε όσα εκείνος είχε διατυπώ-

σει... Ο Πυθαγόρας, ο μαθη-

ματικός και μύστης της αρμο-

νίας και των αριθμών... Ο Δη-

μόκριτος και ο Λουκρήτιος,

ιδρυτές της ατομικής επιστή-

μης... Ο Ζήνων ο Ελεάτης,

πρώτος διδάξας την θεωρία

της Σχετικότητος... Ο Ευκλεί-

δης στη Γεωμετρία, ο Αρίσταρχος στην Αστρονομία (την

ηλιοκεντρική θεωρία του οποίου ενεφάνισε μετά δύο χιλιά-

δες χρόνια ο Κοπέρνικος σαν δική του!!!), ο Αρχιμήδης στη

Φυσική, ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός στην Ιατρική, ο Ιερόφι-

λος στην Ανατομία, ο Αρεταίος στην Ψυχιατρική, οι Δημο-

σθένης και Ισοκράτης στην Ρητορική... και τόσοι άλλοι, και

σε όλους τους τομείς. Όπως ο Σόλων και ο Περικλής στην

Δημοκρατία... Ισοκράτης στην Ρητορική... και τόσοι άλλοι,

και σε όλους τους τομείς. Όπως ο Σόλων και ο Περικλής

στην Δημοκρατία... Ο Όμηρος στην ποίηση, οι Αισχύλος, Σο-

φοκλής, Ευριπίδης στην Τραγωδία, ο Αριστοφάνης στην

Κωμωδία... Οι μεγάλες στρατηγικές φυσιογνωμίες Μιλτιά-

δης και Θεμιστοκλής, που απέτρεψαν την κατάληψη της

Ελλάδος από τους Πέρσες, σώζοντας επομένως και όλη

την Ευρώπη από τον πλήρη εκβαρβαρισμό της...

Είναι όμως αλήθεια ότι, εκ των ξένων, οι πραγματικά

αξιόλογοι και διακεκριμένοι άνθρωποι του πνεύματος, αντί-

θετα με τους ημιμαθείς και τους ανθέλληνες, εξυμνούν την

Ελλάδα και αναγνωρίζουν την προσφορά της.Εξ αυτών,

π.χ. ο Γκαίτε έλεγε: «Η Ελλάδα είναι το φως του κόσμου...

Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελ-

λάδα για την ανθρωπότητα». Και ο Νίτσε γράφει: «Δεν γνω-

ρίζω κανέναν άλλο, που να εμπνέει τόσο σεβα-

σμό όσο οι Έλληνες φιλόσοφοι». Και ο μεγάλος

Γερμανός ποιητής Σίλλερ: «Ακόμα κι αν δεν είχε τίποτε άλ-

λο διασωθεί από την Ελλάδα, μόνο ο Παρθενών θα ήταν

αρκετός να αποδείξη ότι μεγαλειώδης Λαός κατοίκησε αυ-

τή τη χώρα!...

Για την τεράστια συμβολή της ελληνικής φυλής και του

ελληνικού πνεύματος στην δημιουργία του πολιτισμού,

γράφει και ο μεγάλος Γερμανός φιλόλογος Βιλαμόβιτς: «Οι

Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν κατακτητές, αλλά πάντοτε

ελευθερωτές και αναμορφωτές. Για τον λόγο αυτό η Ελλά-

δα κατέχει την ηγεμονία του πολιτισμού της ανθρωπότη-

τος»!...

Η παγκόσμια διανόηση όλων των μετά τους αρχαίους

Έλληνες εποχών, είναι απόρροια της διδασκαλίας και του

πνεύματος εκείνων. Ακόμη και τα σύγχρονα πολιτικά και

κοινωνιολογικά συστήματα, όπως και οι βάσεις των εννοι-

ών, ακόμη και των νεωτέρων ανακαλύψεων, έχουν την πη-

γή τους στα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων. (Πολλά

μάλιστα των οποίων παραμένουν ακόμα καταχωνιασμένα

και αποκρύπτονται στην επτασφράγιστη υπόγεια βιβλιοθή-

κη του Βατικανού ή στα υπόγεια των Ραβίνων της Ελβε-

τίας!... Η παρένθεση του Νέου Βήματος).

Και στους μεταγενέστερους χρόνους, ο Χριστιανισμός,

που άλλαξε την Ιστορία του πολιτισμένου κόσμου, γρά-

φτηκε και διαδόθηκε στα ελληνικά! Το Βυζάντιο εξεπολίτι-

σε τους Σλαύους και τους εξεχριστιάνισε. Και στην Ευρώ-

πη, ιδιαίτερα μετά την πτώση του, με τους λογίους που κα-

τέφυγαν σ’ αυτήν, κυρίως στην Ιταλία, έφερε την Αναγέν-

νηση και στη συνέχεια τον λεγόμενο Διαφωτισμό. Η καλ-

λιέργεια του πνεύματος, όχι μόνο διαδόθηκε στους δυτι-

κούς, αλλά συνεχίστηκε και συνεχίζεται κι από τους μετα-

γενέστερους Έλληνες, όπως π.χ. από τον αξεπέραστο Δο-

μίνικο Θεοτοκόπουλο (Ελ Γκρέκο), κατά την Αναγέννηση, ή

τον γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου, πρόσφατα, (χάρις στο

τεστ του οποίου σώζονται εκατομμύρια γυναικών σ’ όλο

τον κόσμο), ή τους σύγχρονους νομπελίστες ποιητές Σεφέ-

ρη και Ελύτη, τον μεγάλο Καζαντζάκη, τους χιλιάδες καθη-

γητές Πανεπιστημίου, που διδάσκουν αυτή τη στιγμή σ’

όλο τον κόσμο), ή τους σύγχρονους νομπελίστες ποιητές

Σεφέρη και Ελύτη, τον μεγάλο Καζαντζάκη, τους χιλιάδες

καθηγητές Πανεπιστημίου, που διδάσκουν αυτή τη στιγμή

σ’ όλο τον κόσμο (μόνο στις Η.Π.Α. ξεπερνούν τις δύο χιλιά-

δες), τους μεγάλους ζωγράφους μας και καλλιτέχνες μας,

κ.λπ., κ.λπ.... Κι αυτά, χωρίς να ξεχνάμε την ελληνική κυ-

ριαρχία στην παγκόσμια Ναυτιλία ή και άλλες επιχειρηματι-

κές δραστηριότητες σε παγκόσμια κλίμακα... Και τον αθλη-

τισμό μας, που τελευταία ξανανθίζει στον παγκόσμιο στί-

βο...

Να θυμίσω ακόμη τα ηρωϊκά, στρατιωτικά και στρα-

τηγικά μας επιτεύγματα, το διπλασιασμό της Ελλάδος

με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, και το

έπος του 1940 με τον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Πα-

πάγο...

Με αυτές τις ολίγες αναφορές είναι ολοφάνερο ότι

οι νεώτεροι Έλληνες, έχοντας επίγνωση της μεγάλης

κληρονομίας μας, δεν δικαιούμεθα στο ελάχιστο να

θεωρούμε εαυτούς κατωτέρους οιουδήποτε άλλου,

οσονδήποτε πολιτισμένου Λαού. Διότι όλοι αυτοί οι

«πολιτισμένοι» Λαοί, από μας εκπολιτίσθηκαν. Πρώτοι

εμείς οι Έλληνες εδιδάξαμε, και πρέπει να συνεχίσου-

με να διδάσκουμε, ποιες είναι οι ανώτερες ηθικές αρ-

χές και οι μεγάλες αξίες, όπως η Ελευθερία της Πατρίδος,

η Δημοκρατία, η ηθική, η δικαιοσύνη, η πολιτική και κοινω-

νική αρετή, ο ανθρωπισμός, η καλλιέργεια του Πνεύματος

με την ελεύθερη ανάπτυξη της σκέψεως και με όργανο την

Ελληνική γλώσσα, αυτόν τον μεγάλο θησαυρό μας, τον

οποίον πρέπει να τον διαφυλάξουμε με μεγάλη προσοχή

απόο σκόπιμες ή μή διαστρεβλώσεις ή αλλοιώσεις.

Γράφει ο

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Μάγοι

Οι μάγοι δεν υπάρχουνε

τους μάζεψε το τρένο

χρόνου του αδηφάγου

κι έβαλε σ’ όλα φρένο.

Φρένο στη φαντασία μας

και στου Χριστού τη φάτνη,

μπροστά στην αφασία μας

τα κάναμε όλα στάχτη.

Η εποχή μας χάλασε

και χάθηκε το σθένος,

τρέχουμε δε φθάνουμε

με λύσσα και με μένος.

Τα μάτια σας σηκώστε τα

και δείτε τα ουράνια

τα χέρια σας λυτρώστετα

και νοιώστε περηφάνεια.

Θεός υπάρχει και Χριστός

τριγύρω μας γυρίζει,

μας προστατεύει διαρκώς

το είναι μας γεμίζει.

Οι μάγοι δεν ξανάρχονται

χάθηκαν στους αιώνες,

μόνο στο νου μας στέκονται

σαν κάστρα, Παρθενώνες.

Απόστολος Μυγδάκος

Υποστράτηγος ε.α.

«Οι Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν κα-

τακτητές, αλλά πάντοτε ελευθερω-

τές και αναμορφωτές. Για τον λόγο

αυτό η Ελλάδα κατέχει την ηγεμονία του

πολιτισμού της ανθρωπότητος»!...

“ “
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Θέματα

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ: Το πολύτιμο αλλά και απαξιωμένο αγαθό

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Πλήρης σύγχυση και απαξίωση επικρατεί στη σημερινή

μαζική  κοινωνία μας για την υπέροχη έννοια του καθήκοντος.

Απόλυτα φυσιολογικό, καθόσον το καθήκον έρχεται, συνήθως,

σε σύγκρουση με το εξίσου σημαντικό αγαθό, την ατομική

ελευθερία.

Το σέβεσθαι το  άτομο και την ελεύθερη βούλησή του θεω-

ρούνται  υπέρτατες αξίες των καιρών μας. Χωρίς, όμως την

αξία του εκτελείν το καθήκον καταρρέει η κοινωνική τάξη,

γιατί καταλύονται βασικές αξίες του κοινωνικού ιστού και προ-

καλείται χάος και αγωνία.

Υπάρχει άραγε δυνατότητα προσέγγισης αυτών των συγ-

κρουόμενων αγαθών!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Καθήκον είναι η ηθικής υφής υποχρέωση για το τι πρέπει να

κάνει κάποιος. Υποχρέωση, που πηγάζει από τη συνείδηση, τη

θρησκεία, την κοινωνία, την πολιτεία, το  νόμο…

Αυτό που αρμόζει, το δέον, το πρέπον. Ό,τι απορρέει από

τη θέση του ανθρώπου  στον Κόσμο.   

Το καθήκον είναι αγαθό, γιατί σε αυτό πραγματώνονται ση-

μαντικές αξίες του κοινού βίου, όπως η εμπιστοσύνη, η αξιο-

πρέπεια, ο σεβασμός,  η ανοχή, η αλληλεγγύη, η αγάπη κλπ.

Το εκτελείν το καθήκον συνιστά αξία, ως στοιχείο ανθρωπι-

νότητας, καθόσον  μετουσιώνει το άτομο σε υποκείμενο και

πρόσωπο.

Η δύναμη που αναδύεται από την τήρηση ως γνώμονα την

εκτέλεση του καθήκοντος, συνιστά πρώτιστη ηθική αρετή,

καθόσον καθιστά τον άνθρωπο υπεύθυνο έναντι του εαυτού

του, της οικογενείας του και του ανθρώπινου γένους. Η

ανάληψη της ευθύνης συνιστά την ύπατη αρετή.

ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΚΑΘΗΚΟΝ.

Σήμερα  γίνονται δεκτές από τη φιλοσοφία δυο βασικοί

τύποι ηθικής: 

Η ηθική με βάση τον όρο «δέον» [πρέπον], που ονομάζεται

«δεοντολογική», που συστηματοποιήθηκε, κατά βάση, από

τον Καντ και σύμφωνα με την οποία θεωρείται ηθικά ορθή μία

πράξη, όταν εκτελείται αποκλειστικά από καθήκον.   

Η «τελεολογική» ηθική, με βασικό όρο το «τέλος [σκοπός]. Ο

Αριστοτέλης  είναι ο θεμελιωτής των τελεολογικών[τελει-

οποιητικών] ηθικών, ως «ηθικές του καλού και της αρετής».

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή υφίσταται ένα καθορισμένο

καλό[πχ το «ευ ζην»] και η ηθική πράξη αφορά στην πραγμάτωσή

του.

Κατά τη δεοντολογική ηθική  ο Λόγος επιτάσσει το εκτελεστέο

αίτημα, ως ηθική υποχρέωση.  Χαρακτηρίζεται από  αντικειμε-

νικότητα και  ετερονομία, όπως και από ένα «θυσιαστικό»

πνεύμα. Ο ίδιος ο Καντ  θεωρεί, ότι το καθήκον δεν αποτελεί

«ευχάριστη υπόθεση και πολλές φορές αντιβαίνει στις κλίσεις

μας και στις επιθυμίες». Είναι «αναγκαιότητα, η οποία προκύπτει

από σεβασμό στον ηθικό νόμο», ανεξάρτητα από συναισθήματα,

κλίσεις και περιστάσεις. .

Ως νομοθετική έννοια εκφράζεται, με τη μορφή κατηγορικής[

όχι υποθετικής] προσταγής, που περιλαμβάνει «το αξίωμα του

καθήκοντος», την υποχρέωση δηλαδή να πράττουμε ως

έλλογα όντα, δηλαδή, ως καθολικοί νομοθέτες πχ: δρω ώστε

«να μπορώ επίσης να θέλω ο δικός μου γνώμονας να γίνει κα-

θολικός νόμος».

Πράξη σύμφωνα με το καθήκον και χάριν του καθήκοντος.

Μια καθαρή, «μη εμπειρική» ηθική σε μορφή καθηκόντων

έναντι του εαυτού μας αφενός, όπως διατήρηση της ζωής,

της  τελειοποίησης … και αφετέρου έναντι των άλλων, όπως

η αγάπη, η αναγνώριση, αγαθοεργία, η συμπάθεια, ο σεβασμός,

η φιλία  κλπ. 

Η εκτέλεση του καθήκοντος δεν θεωρείται, ως ετερονομία,

αλλά ως εμπειρία της ελευθερίας,  καθόσον έχει γίνει αποδεκτός

ο καθολικός γνώμονας ηθικότητας, που επιβάλλεται από το

Λόγο και είναι «άμεσα συνυφασμένος με τη συνείδηση της

ύπαρξής μας».

Η αντίληψη  περί καθήκοντος του Καντ περιβάλλεται, εν

πολλοίς,  από μια «θρησκευτική αίσθηση». [ ΣΣ: Μάλλον ανήκει

σε μια μεταβατική περίοδο από τη θεολογική εποχή στη σύγ-

χρονη  εποχή που είναι χειραφετημένη από κάθε θεμελίωση

σε έναν θεϊκό νόμο].

Η ευλαβική χροιά του καθήκοντος είναι έντονη: «Καθήκον! Ω

μέγα θαυμαστό όνομα…».

« Δύο πράγματα γεμίζουν πάντοτε τον νου μου με διαρκώς

αναγεννώμενο θαυμασμό και ευλάβεια: Ο έναστρος ουρανός

από πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου».  

Με το «ξεμάγεμα του Κόσμου»  και την προσπάθεια χειρα-

φέτησης από τη Θεϊκή Πρόνοια, ο Άνθρωπος θέλησε να

αναλάβει προσωπικά ο ίδιος τα ηνία, και όχι μόνον, επί της

Γης.  Η ιεραρχική τάξη με τους κανόνες ετερονομίας και με τις

άκαμπτες κάθετες δομές εξουσίας αμφισβητήθηκε και άρχισε

η σταδιακή ανάδειξη, ως αξία, του ατόμου. 

Αρχικά και επειδή δεν ήταν δυνατόν να νοηθεί ένας Κόσμος

με τυχαία κανονικότητα επικράτησε  μια κοσμοεικόνα  σύνθετης

εναρμόνισης , που εξέφραζε κατά βάση το αστικό πνεύμα.

Μια ποικιλία  διαφορετικών πραγμάτων και δυνάμεων, που αν

ιδωθούν μεμονωμένα μπορούν να βρίσκονται σε αντίθεση

μεταξύ τους. Στο σύνολο όμως συνιστούν ένα αρμονικό και

νομοτελειακό  Όλο, στους κόλπους του οποίου οι τριβές και

οι συγκρούσεις  αίρονται κατά τις επιταγές υπέρτερων έλλογων

σκοπών. Το μέρος υπάρχει εντός του Όλου και εκπληρώνει

τον προορισμό του συμβάλλοντας στην αρμονική τελειότητα

του Όλου, όχι, όμως, αρνούμενο, αλλά εκδιπλώνοντας τη

δική του ατομικότητα.

Η αρμονία θεωρήθηκε τότε, ως ύψιστη αξία, με μεγαλύτερο

εχθρό της το χάος. Αναζητήθηκε η ισορροπία του μέτρου και

της χρυσής αναλογίας [τομής]. Κύριο στοιχείο δόμησης είναι

το πρόσωπο, όπως αναπτύσσεται το άτομο μέσω της σφαιρικής

προσωπικής και

κοινωνικής παι-

δείας.

Η φάση της

αρμονίας ξεπε-

ράσθηκε γρήγο-

ρα και σε κάποι-

ες χώρες[ όπως στη δική

μας], μάλλον δεν εφαρμό-

σθηκε καθόλου.  Η αξία του

εκτελείν το καθήκον στα-

διακά αμφισβητήθηκε, υπό

την πίεση των απαιτήσεων

του ατομικισμού.

Μετά τη δεκαετία του

1960  η  ηθική του καθή-

κοντος θεωρήθηκε, ως

«ακρωτηριαστική» και «θυσιαστική» και επικράτησε το ιδεώδες

του σεβασμού των διαφορών και των ατομικών ελευθεριών.

Το άτομο «ιεροποιήθηκε», σε απόλυτο βαθμό. 

Φθάνοντας, μάλιστα, στα άκρα, ως κύριο αγαθό θεωρείται

η πλήρης χειραφέτηση του ατόμου. 

Η υποταγή σε κανόνες και αξίες θεωρείται, ως… ασύμβατη

έννοια.

Ο νεωτερικός δημοκρατικός πολιτισμός αντικαθιστά τις διά-

φορες παραλλαγές της αρχής της ετερονομίας με την πολιτι-

σμική αρχή  της αυτονομίας. 

ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ.

Στη μαζική σημερινή κοινωνία μας κυριαρχεί το άτομο και

επικρατεί ένα πλούσιο χρώμα   ατομικής ελευθερίας.  Η αν-

θρωπινότητα[ η αξία του ανθρώπου]  θεωρείται η βασική

πηγή των ηθικών νόμων, απόπου αναδύεται το  ιδεώδες της

αυτονομίας.

Ο άνθρωπος  διαθέτει διπλή ικανότητα:

Να έχει συνείδηση του εαυτού του[δηλαδή να αναστοχάζεται]

και 

Να θεμελιώνει το «πεπρωμένο» του[δηλαδή να έχει ελευθερία

για αυτοθεμελίωση].

Από την αυτοθεμελίωση  αναδύεται  η ιδέα της ελευθερίας,

που σημαίνει  ότι ο ίδιος ο άνθρωπος θεμελιώνει τους δικούς

του νόμους στους οποίους υπακούει.

Η ανθρώπινη  βούληση, η οποία  θέτει τον νόμο της συνιστά

και την πηγή καθήκοντος. 

Αυτή είναι η ουσία της αυτονομίας.

Η αυτονομία είναι μια ενδιάμεση συνθήκη μεταξύ της [αρ-

χαϊκής] καθυπόταξης και της ανεξαρτησίας. Εάν εφαρμοστεί η

καθυπόταξη «νεκρώνεται» το πρόσωπο[καθίσταται res]. Στη

πλήρη ανεξαρτησία, όμως,  καταρρέει η συλλογικότητα, οπότε

και πάλι εξαφανίζεται κάθε έννοια ανθρώπινης προσωπικότη-

τας.

Η σύγχρονη ηθική  έχει, ως πρόταγμα  την αυτοθεμελίωση.

Σε πολιτικό επίπεδο οι κοινωνίες συγκροτούνται με βάση το

δικαίωμα της αυτοοργάνωσή τους. Πρόταξη της αυτονομίας

με την αποδοχή την ιδέα της υποταγής σε ένα κανόνα, που

έχει καταστεί ελεύθερα[νομότυπα] αποδεκτός.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ. 

Ζούμε στην εποχή της αυτονομίας, που διαφοροποιείται

από την καθυπόταξη και την ανεξαρτησία από τις λεπτές

σχέσεις της με αξίες,  όπως ατομικότητα, διαφορετικότητα,

ισότητα, αξιοπρέπεια και  ελευθερία... Η ελευθερία είναι αντι-

στρόφως ανάλογη της προσωπικής μας ευθύνης, με όρια την

καθυπόταξη[αρνητικό] και την ανεξαρτησία[θετικό].

Μια εποχή με λιγότερο «ηρωισμό», αλλά με περισσότερο

«έξυπνο εγωισμό», που οφείλει να αυτοπεριορίζεται, ώστε με

συνετό επιχειρείν να οδηγείται από τη θυσιαστική ηθική προς

μια «ανώδυνη ηθική». Την ηθική του καλώς εννοουμένου συμ-

φέροντος.

Από τον «αφηρημένο ανθρωπισμό» του απρόσωπου καθή-

κοντος  περάσαμε στον εφαρμοσμένο ανθρωπισμό. Προτάσσεται

μια νέας μορφής ανθρωπινότητα, καθόσον προκλήθηκε  ένα

αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στο καθήκον και το συμφέρον. Η

ηθική του καθήκοντος, όμως, συνεχίζει να παίζει σπουδαιότατο

διορθωτικό και σταθεροποιητικό ρόλο.

Μια «αριστοκρατική» ηθική ανεφάρμοστη  πρέπει να αντικα-

τασταθεί από μια ηθική ευθύνης. Απαιτείται μια πλήρης ανα-

συγκρότηση της ηθικής συνείδησης.  

Ο ηθικισμός [ ηθικότητα της αγνότητας, με έμφυτη πρόθεση

να δρούμε μόνον από σεβασμό και φόβο στο καθήκον]

εκτιμάται, σήμερα, ως νεκρός. Στη θέση του  παρεμβαίνει η

επωδή της «ευτυχίας». Μια ηθική χωρίς «ακρωτηριασμούς»

του εαυτού μέσα σε  πνεύμα «θυσίας». 

Μια αίσθηση της ευθύνης αναζητείται , στα πλαίσια της

αμοιβαίας αναγνώρισης των ατομικών δικαιωμάτων. Ήτοι ηθική

της συνειδητής ευθύνης, ως πεδίο  ανάδυσης του καθήκον-

τος.

Το  καθήκον είναι η υποχρέωση

για εκτέλεση του δέοντος.  Ενίοτε

είναι κάτι το ελάχιστο, αλλά μέγι-

στης σημασίας,  σε ό,τι αφορά

την ύπαρξη αρμονίας στις κοινω-

νικές σχέσεις μας. 

Η  παράβαση του καθήκοντος

προκαλεί κοινωνική βαρβαρότητα.

Η κοινωνία μας έχασε τη μορφή

αρμονικής σύνθεσης και μετα-

τράπηκε σε μια ανεξέλεγκτη χαο-

τική μαζική σύνδεση τυχαίων- πε-

ριστασιακών σχέσεων.   Η Κοινωνία,

ως οντότητα, έχει ανάγκη από

σταθερά σημεία συνοχής και αυτά

είναι εκείνα των καθηκόντων κοινού

χαραχτήρα.

Απόλυτα πρότυπα δεν υπάρχουν , αλλά πάντοτε  παραμένουν

ως ασφαλέστερα παραδείγματα, όσα μας διδάσκουν οι

εμπειρίες, όπως καταγράφονται στο  καταπίστευμα του Αν-

θρώπου. Το πολύτιμο δώρο  που αναδύεται από όλες τις

πηγές του εαυτού μας: Φιλοσοφία,  επιστήμη, Θρησκεία, μυ-

θολογία και παράδοση. Αφού βέβαια περάσουν από την

κρησάρα του υγιούς ανθρώπινου πνεύματος.

Η αυτονομία μας παρέχει μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας,

εξασφαλίζει την ελευθερία στον  συνάνθρωπό μας και επιβε-

βαιώνει το εγώ, ως πρόσωπο και απαράγραπτη αξία.

Η αυτονομία δεν επιβάλλεται με τη βία. Αναδύεται από τη

συνείδηση τής ορθά καλλιεργημένης ανθρώπινης προσωπι-

κότητας με αρμονική σύνθεση σκέψης, συναισθήματος και

πράξεως.

Βασικές προϋποθέσεις:  Κίνητρο για δράση και συναίσθημα

ευαρέσκειας.

Το βασικό κίνητρο είναι η πίστη μας σε ένα υγιή κοινό βίο.

Το συνυπάρχειν είναι το τρομερό ζητούμενο για την μαζική

σημερινή κοινωνία. Ό,τι «κερδίζει» το άτομο με την ψευδαίσθηση

της ασύδοτης ανεξαρτησίας του μηδενίζεται από τη φρικτή

απομόνωσή του μέσα ένα κόσμο τρόμου και δυστυχίας. Οι

πάντες του φταίνε. Μια πραγματική δυστυχία είναι το φρικτό

τίμημα παρά τα όσα άλλα αγαθά κατακλύζουν την αγορά. Μια

απελπισία απλώνεται γύρω μας, γιατί χάσαμε το διπλανό μας,

τον οποίο δεν εμπιστευόμαστε πλέον. Έγινε και εκείνος ένα

μοναχικός τύπος, όπως εμείς μέσα σε μια ασύνδετη  και κατά

φαντασία μόνον κοινωνία.

Τα συλλογικά αγαθά έχουν εξαφανισθεί. Σε ένα κλίμα ψευ-

δεπίγραφης δημοκρατικής διεκδίκησης αναπτύχθηκε ένα συ-

νονθύλευμα ατομικών πλεονεξιών για επίπλαστα  και εφήμερα

αγαθά. Ένα πέπλο καταισχύνης απέκρυψε κάθε αγαθή, ειλικρινή

και υπεύθυνη πρόθεση. Όλοι στρέφονται έναντι όλων. Δεν

υπάρχει, θαρρούμε, καλύτερο παράδειγμα προς αποφυγήν

από αυτό που ζούμε στη πολύπαθη Πατρίδα μας ύστερα από

μια ψευδαίσθηση ατομικού ευδαιμονισμού. Η Πατρίδα μας

έχασε την υπόστασή της. Την κατεδαφίσαμε εμείς μέσα στο

παραλήρημα της «ευδαιμονίας μας».

Το αίσθημα ευαρέσκειας αναδύεται  από την υγιή αυτονομία.

Η  αυτονομία είναι ηθική αρετή. Είναι προσαρμογή στις

απαιτήσεις των καιρών μας. Ως αρετή σημαίνει ανάβλυση δύ-

ναμης, που αναδύεται από την αρμονική σύνθεση επιμέρους

αξιών με γνώμονα τη δημιουργία υγιούς Κοινωνίας, στην οποία

θα θέλαμε εμείς και τα παιδιά μας να ζήσουμε. 

Κάθε αρετή προϋποθέτει κόπο, αλλά τελικά μάς ανταποδίδει

ικανοποίηση  και ηδονή, γιατί απομακρύνει το άγχος της ανα-

σφάλειας, καθόσον αποκτούμε αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση,

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Επιτ. Διοικητής ΣΔΑ

Διπλωματούχος Ε.Μ.Π.

Πτυχιούχος Νομικής Παν. Αθηνών

Η κορυφαία προσωπική μας ολ-

βιότητα αναδύεται από την εκτέλεση

του καθήκοντος, που εμείς οι ίδιοι

αποφασίσαμε και πιστέψαμε, ως ιερό.

Γιατί, απλά,  σεβασθήκαμε τον εαυτό

μας  αναλαμβάνοντας συ-

νειδητά την ευθύνη μας, ως

ανθρώπινα πρόσωπα.

“ “



Τ
η στιγμή που αναρωτιέται

κανείς αν έχει κοινή στρα-

τηγική η Λευκωσία και η

Αθήνα στο ζήτημα της εκμετάλ-

λευσης των υποθαλάσσιων κοιτα-

σμάτων των θαλασσίων ζωνών,

που καθιστά πιο πιεστικό το ζήτημα

της οριοθέτησης της υφαλοκρηπί-

δας και της ΑΟΖ, είναι χρήσιμο να

δούμε ποια είναι η στρατηγική της

Άγκυρας.

Κατ’ αρχάς να ορίσουμε το «πρό-

βλημα», για να περιγράψουμε την

στρατηγική της γείτονος.

Η Τουρκία έχει ως στόχο να σπά-

σει το εξωτερικό της εμπόριο το

φράγμα του ενός τρισεκατομμυ-

ρίων δολαρίων το 2023, που συμ-

πληρώνονται εκατό χρόνια από την

ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας,

κάτι που θα γίνει κυρίως μέσω των

θαλασσίων οδών. Άρα, με βάση το

τουρκικό σκεπτικό, η Τουρκία «δι-

καιούται» να είναι ναυτική και ναυτι-

λιακή υπερδύναμη, «δικαίωμα» που

πηγάζει επίσης και από το γεγονός

ότι -με βάση το εθνικό της δόγμα-

είναι μια μεγάλη χώρα, με μεγάλη

ιστορία και στρατηγικό βάρος-

βάθος.

Όμως για να γίνουν όλα αυτά, θα

πρέπει η Τουρκία να έχει δικές της

ευρείες και εκτεταμένες θαλάσσιες

ζώνες, που με βάση το διεθνές δί-

καιο δεν διαθέτει και πρέπει να τις

αποκτήσει. Άρα βρήκαμε το «πρό-

βλημα».

Να δούμε τώρα τη στρατηγική

που ακολουθεί η Άγκυρα για να το

«λύσει».

Όλο αυτό το σκεπτικό που προ-

αναφέρθηκε, το οποίο, με βάση το

εθνικό της δόγμα, είναι υπεράνω

του διεθνούς δικαίου και είναι υπο-

χρεωμένες να το αποδεχτούν οι

γειτονικές χώρες αλλά και ολό-

κληρη η ανθρωπότητα,  αποτελεί

τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο

στηρίζεται η όλη στρατηγική της.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό

οργανώνει τη στρατηγική και τα επι-

χειρήματά της η Τουρκία, για να επι-

βάλει με την απειλή χρήσης βίας

τους σχεδιασμούς της στο Αιγαίο

και την Αν. Μεσόγειο και να αποκτή-

σει τελικώς δικές της θαλάσσιες

ζώνες, εις βάρος άλλων χωρών και

κυρίως εις βάρος της Κύπρου και

της Ελλάδας.

Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της;

Είναι εξαιρετικά απλοί. Η διχοτό-

μηση του Αιγαίου και της Αν. Μεσο-

γείου.

Αυτό σημαίνει πως η

Άγκυρα δεν δέχεται ότι

η Κύπρος, ως νησί,

διαθέτει ΑΟΖ, γι’ αυτό

και αλωνίζει το

Μπαρμπαρός την κυ-

πριακή ΑΟΖ, όπως δεν

δέχεται ότι έχουν υφα-

λοκρηπίδα και ΑΟΖ τα

ελληνικά νησιά. Επίσης, δεν δέχεται

ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να επε-

κτείνει τα χωρικά της ύδατα στα

12νμ.

Με βάση τις παραπάνω τουρκικές

παραδοχές και για να μπορέσει να

"σταθεί" η τουρκική στρατηγική,

είναι απαραίτητη προϋπόθεση να

μην επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά

της ύδατα. Αν το κάνει, τότε τινάζε-

ται στον αέρα η στρατηγική της και

λύνονται ως δια μαγείας τα λεγό-

μενα "ελληνοτουρκικά προβλή-

ματα".

Άρα, η σημαντικότερη «απειλή»

για τους τουρκικούς σχεδιασμούς

και το πιο ισχυρό όπλο στα χέρια

της Αθήνας, είναι το καθ' όλα νό-

μιμο και κυριαρχικό δικαίωμα που

έχει η Ελλάδα να επεκτείνει τα χω-

ρικά της ύδατα στα 12νμ, κάτι που

αποτελεί στην κυριολεξία εφιάλτη

για την Άγκυρα.

Γι' αυτό, για να αποτρέψει την

επέκταση των χωρικών υδάτων στα

12νμ., οι τουρκικές κυβερνήσεις

ακολουθούν σταθερή γραμμή, από

την οποία δεν παρεκκλίνει καμία κυ-

βέρνηση ούτε πόντο.

Πρώτο και κύριο, έχουν χαρακτη-

ρίσει με απόφαση της "Μεγάλης

Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης" την

επέκταση ως αιτία πολέμου.

Δεύτερον, οι τουρκικές κυβερνή-

σεις δίνουν πολιτική εντολή στο

ΓΕΕΘΑ να συντάσσει σχέδια κατάλη-

ψης ελληνικών νησιών του Αν. Αι-

γαίου.

Τρίτον, οι τουρκικές κυβερνήσεις

δίνουν πολιτική εντολή στις τουρκι-

κές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν

διακλαδικές ασκήσεις για την κατά-

ληψη ελληνικών νησιών, τις οποίες

προσπαθούν να νομομοποιήσουν

προσκαλώντας ξένους παρατηρη-

τές σ' αυτές, μεταξύ των οποίων

και Έλληνες.

Τέταρτον, η Τουρκία οργανώνει

μεθοδικά την μουσουλμανική μει-

ονότητα της ελλαδικής Θράκης με

τέτοιο τρόπο, που να αποτελεί ένα

εργαλείο-μέσο πίεσης προς την Ελ-

λάδα σε περίπτωση που αυτή δια-

νοηθεί να επεκτείνει τα χωρικά της

ύδατα στα 12νμ.

Πέμπτον, στην ίδια λογική, ως ένα

επιπρόσθετο μέσο πίεσης για το

προαναφερθέν θέμα, η Άγκυρα

ακολουθεί επίσης μια στρατηγική

περικύκλωσης της Ελλάδας, αυξά-

νοντας την επιρροή της στη Βουλ-

γαρία, τα Σκόπια και την Αλβανία!

Μπορεί η Τουρκία να έχει μια βαλ-

κανική στρατηγική, όμως οι κινήσεις

αύξησης της επιρροής της στις

όμορες προς την Ελλάδα χώρες,

έχουν και αυτόν τον χαρακτήρα. Να

χρησιμοποιηθεί αυτή η επιρροή

στην κατάλληλη στιγμή, μαζί με την

μουσουλμανική μειονότητα της

Θράκης και τις ένοπλες δυνάμεις

της Τουρκίας, ως τρομοκρατικό

μέσο αποτροπής της επέκτασης

των χωρικών υδάτων στα 12νμ.

Σε αυτήν την καλοδουλεμένη

στρατηγική, που εφαρμόζει με συ-

νέπεια η τουρκική πλευρά, η Ελ-

λάδα και η Κύπρος δείχνουν πολύ

απλά να μην έχουν κοινή στρατη-

γική ή μάλλον να έχουν στρατηγική

συνεχών υποχωρήσεων, την οποία

αν δεν αλλάξουν, θα φθάσουμε

στο σημείο να δούμε κάποια στιγμή

νομοτελειακά να διχοτομείται το Αι-

γαίο και η μισή Αν. Μεσόγειος να γί-

νεται τουρκική και να μετατρέπεται

στο σύνολό της πολύ απλά σε μια

μουσουλμανική λίμνη.

Επειδή, δε, οι εξελίξεις στην Αν.

Μεσόγειο και η επιμονή της Άγκυ-

ρας να κρατά το Μπαρμπαρός όχι

μόνο στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά να το

μετακινεί και προς την περιοχή του

νησιωτικού συμπλέγματος της Με-

γίστης και στο Καστελόριζο, δεί-

χνουν ότι φθάνει η ώρα που θα

παρθούν οι μεγάλες αποφάσεις

εκτός από την Κύπρο και στο Αιγαίο,

η Τουρκία φροντίζει αφαιρέσει από

το ελληνικό οπλοστάσιο έναν δια-

χρονικό και εξαιρετικά χρήσιμο σύμ-

μαχο. 

Με πονηρές και συνάμα θαρρα-

λέες κινήσεις, το δίδυμο Ερντογάν-

Νταβούτογλου φροντίζει να

«κλείσει» το πιο σημαντικό μέτωπο-

πρόβλημα που έχει η Τουρκία, που

είναι το Κουρδικό, για να επικεντρω-

θεί απερίσπαστη πλέον στο μέτωπο

Κύπρος-Καστελόριζο-Αιγαίο-Θράκη.

Με βάση τα παραπάνω, η Άγκυρα

φαίνεται ότι έχει μια καλά σχεδια-

σμένη στρατηγική για το θέμα. Η

Λευκωσία και η Αθήνα, εκτός από τη

στρατηγική των συνεχών ατιμωτι-

κών υποχωρήσεων, που καθιστά

χρόνο με το χρόνο όλο και πιο υλο-

ποιήσιμη την τουρκική στρατηγική,

έχουν κάποια άλλη στρατηγική για

να προασπίσουν τα συμφέροντα

του Ελληνισμού;

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε

στην εφημερίδα "κυριακάτικη δημο-

κρατία"

ΠΗΓΗ:

infognomonpolitics.blogspot.gr/
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Η Άγκυρα έχει στρατηγική διχοτόμησης 

του Αιγαίου και της ΑΟΖ της Αν. Μεσογείου… 

Η Λευκωσία και η Αθήνα;

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

σιγουριά στις δυνάμεις μας και αισιοδοξία.

Το «ορθό» και το «πρέπον» ήταν, είναι και θα είναι τεράστιας

σημασίας ζητούμενα για τον άνθρωπο. Ο απόλυτος Λόγος

είναι ασύλληπτος από τον ανθρώπινο νου, ο οποίος εκλαμβάνει,

ως ορθό μια ατομική και ελλιπή «αλήθεια». Έτσι θεωρεί ως

«ορθό»  το άμεσο προσωπικό συμφέρον. Μόνον μια ευρύτερη

ισότιμη συμμετοχή προσώπων μπορούν να προσεγγίσει εμμενείς

καταστάσεις, που αναδεικνύουν  πιο ρεαλιστικά το πρέπον.

Απαιτείται, προσέτι, η τεράστια δύναμη μετατόπισης του

πνεύματος από την κατεύθυνση που οδηγούν οι  επιθυμίες

προς εκείνη που επιβάλλει  το «δέον». Δύναμη που αναδύεται

από σοφή κρίση, λεπταισθησία  και  αίσθηση του δικαίου-

αγαθού. 

Και όλα τούτα είναι θέματα αγωγής και μάλιστα δια βίου αν-

δραγωγίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Το καθήκον θα πρέπει να το δούμε ως μια ανάδυση από την

αρμονική σύνθεση των αξιών της ατομικότητας, διαφορετικό-

τητας  στα πλαίσια ανθρωπινότητας που δημιουργεί  το πρό-

σωπο, ως φορέα υποκειμενικότητας

Τα καθήκοντα είναι κρυσταλλώσεις «ιερότητας» και αναδύονται

από την αρμονική σύνθεση λόγου, συναισθημάτων και αγαθής

προαίρεσης για πράξη. Θεμελιώνονται στην συνείδησή μας

και μετουσιώνονται σε πεποιθήσεις. Η συνείδησή μας είναι η

πηγή και το λίκνο των καθηκόντων μας.

Είναι προσωπικά μας προτάγματα, αλλά όταν  τα καθορίσουμε

καθίστανται  προσταγές. Τα εκτελούμε όχι από το φόβο της

ποινής, αλλά από φιλοτιμία. 

Με τη τέλεσή τους εισπράττουμε όχι  απλά μια ικανοποίηση

και χαρά, αλλά ένα είδος πλήρωσης- λύτρωσης, όμοια με

εκείνη, την οποία στην αξία του θρησκεύεσθαι συναντά η

ψυχή του ανθρώπου. Τότε αναδύονται οι  αξίες της εμπιστο-

σύνης, της ελπίδας και ανυστερόβουλης αγάπης.

Η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης προσδιορισμού και

εκτέλεσης των καθηκόντων  είναι θέμα της δια βίου ολιστικής

παιδείας με βάση την αυτοθεμελίωση και με φάρο το ιστορικό

καταπίστευμα που μας κληροδότησε η ανθρώπινη εμπειρία,

που στηρίχθηκε στις πλούσιες πηγές ηθικής , που ανακάλυψε

ή εμπνεύστηκε το ανθρώπινο πνεύμα.

Μερικά απλά παραδείγματα ίσως μας υποδείξουν ένα τε-

ράστιο εύρος καθηκόντων:

Η  υπακοή στους νόμους της Δημοκρατίας, εφόσον θέλουμε

να ζούμε δημοκρατικά.

Ο σεβασμός του προσώπου του άλλου, εφόσον θέλουμε

να ζούμε σε μια υγιή Κοινωνία.

Ο σεβασμός του περιβάλλοντος, αφού μέσα σε αυτό και

από αυτό ζούμε…

Η φροντίδα της  ακεραιότητας της Πατρίδας, αφού χωρίς

αυτή δεν έχει νόημα η ζωή.

Και πολλά πιο απλά καθημερινά καθήκοντα προς τον συ-

νάνθρωπό μας που δημιουργούν υγιές κλίμα ανθρώπινης συμ-

βίωσης, χωρίς το οποίο η ζωή είναι αφόρητη…..

ΕΠΙΛΟΓΟΣ, ΩΣ  ΠΡΟΤΑΣΗ.

Στην εποχή μας βασική πηγή ηθικής μας, ως πρόσωπα είναι

η αυτονομία, ήτοι εμείς οι ίδιοι καθορίζουμε τις ελάχιστες δε-

σμεύσεις, ως  καθήκοντά μας, για την   εξασφάλιση  του

ύπατου σκοπού, του «ευ  ζην», της γενιάς μας και των παιδιών

μας. 

Το εύκρατο κοινωνικό περιβάλλον αρθρώνεται με βάση τα

καθήκοντα με  κοινό περιεχόμενο.

Η εκτέλεση των καθηκόντων δεν πρέπει να  γίνεται, μόνον,

κάτω από την απειλή ποινής, αλλά από δική μας φιλοτιμία,

αξιοπρέπεια και καλή πίστη. Τότε νιώθουμε όχι μια απλή ικα-

νοποίηση αλλά μια  πληρότητα και λύτρωση, την οποία η

εκτέλεση  του τάματος στον Άγιο μας προσφέρει. 

Δυστυχώς η κουλτούρα της εποχής μας δημιουργεί ένα τε-

λείως αρνητικό κλίμα της αίσθησης του καθήκοντος πλημμυ-

ρίζοντας τον νου μας με χείριστα μιμίδια   πρότυπων  προς

αποφυγήν.

Και όμως υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ακόμη!! Ας ανα-

λογισθούμε:

Την πλήρωση, που νιώθει ο γονιός που θυσιάζει κάτι από

τη δική του  άνεση για το παιδί του.

Την υπερηφάνεια και ευτυχία, που νιώθει ο δάσκαλος για

την πρόοδο τού μαθητή του.

Την αγαλλίαση  που νιώθουμε, όταν βοηθήσαμε κάποιον

που έχει ανάγκη και αγαπάμε …. κοκ.

Η κορυφαία προσωπική μας ολβιότητα αναδύεται από την

εκτέλεση του καθήκοντος, που εμείς οι ίδιοι αποφασίσαμε και

πιστέψαμε, ως ιερό. Γιατί, απλά,  σεβασθήκαμε τον εαυτό μας

αναλαμβάνοντας συνειδητά την ευθύνη μας, ως ανθρώπινα

πρόσωπα.

Από τη δική μας υπευθυνότητα, ως ύπατη αξία της αυτονομίας,

σε συνδυασμό με την αυθεντικότητα[ειλικρίνεια] και την καλή

μας πίστη[διάθεση] αναδύεται η συν-υπευθυνότητα του συ-

νανθρώπου μας, η οποία δημιουργεί  αρραγείς ανθρώπινες

σχέσεις, που μετουσιώνουν την απλή  συνύπαρξη σε μια υγιή

Δημοκρατική  Κοινωνία.

Γράφει ο

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

Αντισυνταγματάρχης ε.α. 
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Έχουν μαγεία οι γιορτές των Χριστουγέν-

νων, μαγεία που σε συνεπαίρνει, σε ανα-

τριχιάζει, σε φέρνει κοντά στο Θείο. Σαν να

ανοίγουν οι ουρανοί και η γη φωτίζεται με

πολύχρωμα φώτα και γίνεται ομορφότερη.

Γιορτή παιδιών, χαρά μεγάλων, αναμνήσεις

και προβληματισμοί μεγαλύτερων. Μαγεία

που είναι μαγεία, που μπορεί να ήταν ή μπορεί

να φεύγει... Ένας χρόνος ακόμη προστέθη-

κε...

Πολύχρωμα φώτα, φωτίζουν δρόμους, σπί-

τια, που λάμπουν στα μάτια των μικρών. Που

όμως μπορεί να προβληματίζουν τους μεγά-

λους ή ακόμη, μπορεί να γεμίζουν δάκρυα τα

μάτια άλλων...

Τα ίδια πολύχρωμα φώτα που λάμπουν

στις γιορτές, μπορεί να φωτίζουν την ομορ-

φιά, μπορεί όμως και να ανακαλύπτουν

κακές εικόνες, που ήσαν

κρυμμένες στο σκοτάδι.

Τα δυνατά πολύχρωμα

φώτα της χαράς, μπορεί να

είναι εκτυφλωτικά, να μην

ανέχονται από κάποιους...

Σκέπτονται ίσως, αν θ’ αν-

τέξουν κι αυτή τη χρονιά.

Μπορείς να φανταστείς

αυτόν, αυτήν, αυτούς, που είναι μόνοι αυτές

τις άγιες ημέρες, που περιμένουν αλλά δε

θάρθει κανείς να τους σφίξει το χέρι και να

τους ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα», «Χρόνια

πολλά», «Καλή χρονιά». Μπορείς να φανταστείς

πόσο τραγικά υπογραμμάζεται η απουσία, μ’

αυτό το ξέφρενο πανηγύρι που ξετυλίγεται

μπροστά, στον μόνο, τη μόνη, τη μοναξιά,

από την απουσία του φίλου, του πατέρα, της

μητέρας, του αδελφού, όταν φυσικά ή κοι-

νωνικά, λείπουν, ενώ υπήρχαν ή υπάρχουν.

Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι

γυναίκα, μπορεί να είναι παιδί. Μπορεί να

είναι ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Μπορεί να

είναι γηροκομείο, μπορεί να είναι ορφανο-

τροφείο, μπορεί και να είναι ένα πανέμορφο

στολισμένο σπίτι, όμως είναι μόνοι, κοιτούν

την πόρτα και περιμένουν. Είναι Χριστούγεννα,

τους περιμένουν... Την κόρη, τον γιο, τον πα-

τέρα, τον αδελφό, την αδελφή, τον φίλο,

που μπορεί και να μην υπάρχουν κιόλας,

όμως είναι Χριστούγεννα, κι αυτοί περιμένουν,

αυτούς που δεν θάρθουν ποτέ.. Και τότε τα

χρώματα εξαφανίζονται και τα φώτα σβήνουν

και η λάμψη χάνεται και η μαγεία φεύγει, ένα

πνιχτό ουρλιαχτό ανάμεσα σε λυγμούς και

ένα πελώριο «γιατί χωρίς μποναμά κι αυτόν

τον χρόνο»...

Η μοναξιά γίνεται τραγική τις άγιες ημέρες.

Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, γιορτή

οικογένειας, γιορτή παιδιών, γιορτή χαράς...

Δώρα, ευχές, γλυκά, η μαγεία σε συνεπαίρνει

και δυστυχώς, πολλές φορές, δεν σ’ αφήνει

να δεις τη δυστυχία που υπάρχει σε πολλές

γωνιές της γης. Τα παιδιά του Τρίτου κόσμου,

που παρά το ότι το άστρο της Βηθλεέμ

λάμπει, τα ματάκια τους δεν μπορούν να το

δουν. Σφίγγουν στα δάχτυλά τους ένα μικρό

δοχείο και με προτεταμένο το χεράκι, ζητούν

τροφή μόνο για να επιβιώσουν... Και που τα

μισά απ’ αυτά είναι βέβαιο ότι δεν θα τα κα-

ταφέρουν.

Δεν έχει ισορροπήσει ακόμη η ανθρωπότητα

και φυσικά ο δρόμος είναι μακρύς.

Ζούμε σε έναν πανέμορφο τόπο, σε μια

αρκετά προχωρημένη κοινωνία, θα τολμούσα

να πω σε έναν μικρό παράδεισο, σε σύγκριση,

παρά τις πρόσφατες περιπέτειες της χώρας

μας.

Εμείς τα καταφέραμε, με δυσκολίες φθά-

σαμε ως εδώ, όμως ας αφήσουμε τα μάτια

μας ορθάνοιχτα να δούμε το μεγαλείο της

γέννησης του Θεανθρώπου, ας προσευχη-

θούμε για μας και γ’ αυτούς που δεν έχουν

ό,τι εμείς απολαμβάνουμε. Ας στρέψουμε το

βλέμμα μας και προς τα εκεί. Κι αν μπορούμε,

ας δώσουμε λίγη χαρά σε συνανθρώπους

μας που την έχουν ανάγκη. Ας ευχηθούμε σε

κάποιους που δεν έχουν κανέναν, να τους

ευχηθεί. Ας συγχωρήσουμε αυτούς που μπορεί

να μας πίκραναν. Ας ζητήσουμε συγνώμη από

ΑΥΤΟΝ, για όλες τις κακίες μας. Ας πιάσουμε

το χεράκι ενός ορφανού και ας προσπαθή-

σουμε για λίγο χρόνο, να του καλύψουμε τη

μεγάλη απουσία. Ας συντροφέψουμε κάποιον

που είναι μόνος τούτες τις άγιες μέρες...

Κι αν κάτι απ’ αυτά μπορούμε να κάνουμε,

θα δούμε και το θαύμα της ζωής, θα δούμε

το μεγαλείο της γέννησης του Θεανθρώπου,

και το άστρο της Βηθλεέμ, θα είναι απόλυτα

ορατό για να μας οδηγήσει και μας, έτσι

νοερά, εκεί στα θεία μονοπάτια κι εκεί να

προσευχηθούμε να ολοκληρωθούν αυτή τη

χρονιά, τα νέα μας όνειρα, οι νέες και οι

παλιές ελπίδες μας. Να ξαναναστηθεί η χώρα

μας.

Χριστός Γεννάται σήμερον... Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ

ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ.

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά.

Η γραφίδα μου δεν πάει παραπέρα. Θόλω-

σαν τα χρώματα γύρω μου. Στο χαρτί τα

γράμματα χάνονται, γίνονται θαμπά. Στο μυαλό

μου έρχονται εικόνες από 75 και πλέον Χρι-

στούγεννα και Πρωτοχονιές, που μπορεί να

θυμάμαι. Καλά, κακά, τραγικά, ευτυχισμένα.

Τα έζησα όλα, κανένα παράπονο. Τα πράγματα

όμως, γίνονται πολύ σκούρα στη σκέψη, πόσα

ακόμη έμειναν... Δεν παραπονιέμαι όμως και

δεν τα καταφέρνω να συνεχίσω. Η γραφίδα

μου δε γλιστρά πλέον στο χαρτί. Σταματάω

εδώ...

ΕΥΧΕΣ!!!

Mε τον μεγεθυντικό φακό

Γράφει ο
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- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας

Και αυτή η πλευρά των εορτών...

Μ
ε αφορμή την κοινοποίηση των ενημερωτικών ση-

μειωμάτων των συντάξεων μηνός Ιαν. 2015, ο Πρό-

εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

(ΠΟΣ), επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Δεκ. 2014 το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), με σκοπό τη συνεργασία με

Στελέχη του, επί θεμάτων που αφορούν κυρίως τις συντάξεις

των αποστράτων.

Στη συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύ-

θυνσης Συντάξεων, μεταφέρθηκε η δυσαρέσκεια και η αγα-

νάκτηση που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των αποστράτων,

λόγω του αποτελέσματος της εφαρμογής από την Κυβέρνηση

της απόφασης του ΣτΕ κατά 50%. Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ επε-

σήμανε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων,

που ανέρχεται σε ποσοστό 91%, λαμβάνει μηνιαία διόρθωση

(και όχι αύξηση όπως διατείνονται μερικοί) από καθόλου

μέχρι 48 ευρώ καθαρά, ενώ παρουσιάσθηκε το απαράδεκτο

φαινόμενο απόστρατοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη (Β.Σ.)

να λαμβάνουν λιγότερα αναδρομικά από άλλους με μικρότερη

Β.Σ. Ταυτόχρονα υπάρχουν 1.500 περίπου συνταξιούχοι που

έχουν αρνητικό πρόσημο αναδρομικών, τα οποία δεν ζητή-

θηκαν να επιστραφούν (φαίνεται μηδέν στα αναδρομικά).

Για τις παραπάνω τραγελαφικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος

της ΠΟΣ μετέφερε στο ΓΛΚ την άποψη της Ομοσπονδίας,

σύμφωνα με την οποία έχει υιοθετηθεί ένα αλλοπρόσαλλο

και «διεστραμμένο» σύστημα μειώσεων, όπως τουλάχιστον

αποδεικνύεται στην πράξη. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι

μειώσεις αποφασίστηκαν και εφαρμόσθηκαν με προχειρότητα,

χωρίς συντονισμό, με σκοπό τη μείωση της συνταξιοδοτικής

δαπάνης και την χωρίς μέτρο ισοπέδωση προς τα κάτω των

συντάξεων των συνταξιούχων, ανεξάρτητα των εισφορών

και του εργασιακού τους βίου. Μια υπεύθυνη και σοβαρή

αρχή, πριν από την εφαρμογή της κάθε μείωσης, θα έπρεπε

κανονικά να προβεί σε προσομοιώσεις για να διαπιστώσει

τις αλληλοεπιδράσεις των απανωτών μειώσεων των μνη-

μονιακών νόμων. Κατανοούμε τις δυσμενείς δημοσιονομικές

συνθήκες της χώρας, δεν αποδεχόμαστε όμως την προχει-

ρότητα όλων αυτών των αποφάσεων των τελευταίων ετών,

που έχουν συνθλίψει ιδιαίτερα την μικρομεσαία τάξη εργα-

ζομένων.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις παρακάτω περιπτώσεις

νόμων που προβλέπουν κλιμάκια με ποσοστά, όπου η

κράτηση υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ κάθε φορά που

αλλάζει το κλιμάκιο και όχι με το ποσοστό που αναλογεί

στο αντίστοιχο κλιμάκιο:

Ν.3865/2010 και Ν.4002/2011 σε ότι αφορά την Εισφορά

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και την προσαύξησή της

στην κλίμακα 3-6-7-9-10-12-13%.

Ν.4002/2011 η 2η ΕΑΣ σε όσους έχουν ηλικία κάτω των

60 ετών για τη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ (6-8-

10%).

Ν.4093/2012 με τις μειώσεις 5-10-15-20%.

Εντοπίζεται επίσης στην ύπαρξη ηλικιακών κριτηρίων, που

«φωτογραφίζουν» κυρίως τους στρατιωτικούς, οι οποίοι ει-

σέρχονται νωρίς (από 18 ετών) στον εργασιακό βίο.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε να μεταφερθούν

στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά

και στο Υπ. Εργασίας λόγω συναρμοδιότητας, οι παραπάνω

επισημάνσεις και να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις που

απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός και η

απλοποίηση του πλέγματος των μειώσεων, για να ελαχι-

στοποιηθούν οι υπάρχουσες αδικίες.

Επιπρόσθετα ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις πολύμηνες

καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε διάφορα θέματα,

όπως η ενημέρωση επί ενστάσεων που έχουν κατατεθεί

πριν από ενάμιση περίπου χρόνο στο ΓΛΚ, δικαιολογητικά

ΕΟΒ, κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό όπως μας ενημέρωσε

ο Γενικός Διευθυντής, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προ-

σωπικού και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επιτά-

χυνσης των διαδικασιών. Η έκδοση των νέων συνταξιοδοτικών

πράξεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί (ή να αναρτηθούν

ηλεκτρονικά) εντός ενός μηνός.

Η συνεργασία θεωρούμε ότι για μια ακόμη φορά ήταν

εποικοδομητική, αντηλλάγησαν απόψεις και διαφάνηκε ότι

τα υπηρεσιακά στελέχη του ΓΛΚ είναι γνώστες της πραγματικής

κατάστασης, πλην όμως, οι νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως

είναι αυτονόητο, είναι αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας

των συναρμοδίων Υπουργείων.

Για την περαιτέρω ενημέρωση των Μελών μας, παραθέ-

τουμε τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το

ύψος των αναδρομικών. Η αποτίμηση των αναδρομικών 6

μηνών για 110.000 περίπου συνταξιούχους ανέρχεται στο

ποσό των 26,7 εκατ. ευρώ προ φόρων. Δεν έχει υπολογισθεί

ένα μικρό μέρος συνταξιούχων ειδικών κατηγοριών που δεν

έχει γίνει εκκαθάριση. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η

ΠΟΣ, το συνολικό ύψος των ΚΑΘΑΡΩΝ αναδρομικών, ελεύθερα

φόρων και κρατήσεων, (έτσι προβλέπει για τους υπολογισμούς

το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις

Οικονομικής Πολιτικής», Δεκ. 2012), για 121.000 συνταξιούχους

είναι:

Έτους 2012: 27,92 εκατ. ευρώ.

Ετών 2013 και 2014: 85,44 εκατ. ευρώ.

Ετών 2013 και 2014 (ειδικών κατηγοριών): 4,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά σύνολο για 29 μήνες είναι 118,16 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι με αφορμή τα οικονομικά στοιχεία

των υπερβαλλουσών μειώσεων που είχε παρουσιάσει η

ΠΟΣ στις 11 Φεβ. και 13 Ιουν. 2013 στον Αναπληρωτή

Υπουργό Οικονομικών, έγινε αποτίμηση και επιβεβαιώθηκε

τότε από το Υπ. Οικονομικών, ότι έναντι του στόχου των

66,6 εκατ. που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών με το

μεσοπρόθεσμο 2013-2016, γινόταν εξοικονόμηση από τις

μειώσεις στρατιωτικών συνταξιούχων, ΜΟΝΟ λόγω μισθο-

λογίου (ελεύθερα φόρων και κρατήσεων) 152,74 εκατ.

ευρώ για τους 17 μήνες (Αυγ. 2012-Δεκ. 2013). Εάν συγκρί-

νουμε τα 118,16 εκατ. των αναδρομικών των 29 μηνών, με

τις μειώσεις που επιβλήθηκαν ύψους 152,74 ευρώ των 17

όμως μηνών, διαπιστώνεται σαφέστατα ότι τα ποσά που

επιστέφονται, λόγω μερικής εφαρμογής της απόφασης του

ΣτΕ από την Κυβέρνηση, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που

παρακρατήθηκαν και δεν έχουν καμία σχέση με όσα ανακοι-

νώθηκαν ή διαρρέουν διάφοροι κύκλοι, για να προκαλέσουν

τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Από την παράθεση των παραπάνω οικονομικών στοιχείων

προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ήταν τουλάχιστον

άστοχη η επιλογή της Κυβέρνησης να εφαρμόσει την

απόφαση του ΣτΕ κατά 50%, διότι δημοσιονομικά αν ήθελε

ήταν δυνατόν να καλυφθεί η συνολική δαπάνη. Αντ' αυτού

επικοινωνιακά πέρασε το μήνυμα ότι δεν εκτελεί αποφάσεις

των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, με ότι αυτό συνε-

πάγεται για την αξιοπιστία της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα Ταξίαρχος εα

Τα αναδρομικά στην πράξη. 

Συνάντηση Προέδρου ΠΟΣ με Γ. Δντη Δνσης συντάξεων.
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Σᾶς τά παρουσιάζω τά νέα βιβλία πού ἐμπλούτισαν τήν βιβλιοθήκης μας
αὐτόν τόν μῆνα:

• Ὁ συνάδελφος Ταξίαρχος ἐ. ἀ. καί νῦν Πρεσβύτερος π. Γεώργιος  Κουγι-

ουμτζόγλου, μᾶς ἔστειλε τό βιβλίο του: «ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ». Ἕνας ὀδηγός γιά τίς σωστές σχέσεις τῶν
ἀνθρώπων ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού ἡ  ζωή του κινήθηκε μεταξύ τῶν στρατευμένων
καί τῶν πιστῶν τῆς ἐνορίας του. Ἔχει συγγγράψει καί ἐκδώσει  πλήθος σχετικῶν
βιβλίων. (Διάθεση: Βιβλιοπωλεῖον «ΛΥΔΙΑ» Καμβουνίων 1 Τ.Κ. 54621 Θεσ/νικη.
Τηλ. συγγραφέα:  οἰκίας: 2310 249 342 καί Ἱεροῦ Ναοῦ: 2310 218720 ) 

• Ὁ Ταξίαρχος ἐ.ἐ. Χωροφυλακῆς καί συγ-
γραφέας κ. Κουτρουμπῆς Νικόλαος μᾶς τίμησε
μέ τό βιβλίο του: Τό  «Η ΜΕΣΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ

ΕΜΦΥΛΙΟΥ 1941-1944». (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟ-
ΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ)

Ὁ τίτλος καί μόνο μᾶς εἰσάγει στό περιεχόμενό
του ἀλλά τό γεγονός τοῦ ὄτι εἶναι, ἡ περιοχή τοῦ Μελιγαλᾶ, ἡ ἰδιαιτέρα του
πατρίδα, τό ὄτι ὡς 14χρονος ἔζησε τά γεγονότα, καθιστοῦν τό βιβλίο του
μοναδικό. Ὁπως ὁ ἰδιος λέει, ἠ παραποίηση καί διαστρέβλωση τῶν ἱστορικῶν
γεγονότων καί ἠ βεβίλωση τοῦ ἱεροῦ χώρου ἀπό τήν μιά πλευρά ἡ καπηλία καί
ἐκμετάλλευση τῆς καταστάσεως, ἀπό τήν ἄλλη, δημιουργοῦν μιά νεφέλωση
πού προσπαθεῖ νά τήν φωτίσῃ μέ τό ἔργο του αὐτό. (Τηλ. συγγραφέα : 210.832
4903 καί 6946897839)

• Ὁ κ. Γεώργιος Ζωγραφάκης μέ τό σύγραμμά του: «ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ
ΠΟΛΕΜΟΙ, Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 1Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΑΓΜΑ
ΚΡΗΤΩΝ», μᾶς περιγράφει μέ γλαφυρό τρόπο τήν αἰματοβαμμένη ἱστορία τῆς
ἀπελευθερώσεως τῆς Χαλκιδικῆς καί τήν συμμετοχή τῶν ἐθελοντῶν Κρητῶν.
Ὁ συγγραφέας, Κρητικός στήν καταγωγή, ἔζησε 30 χρόνια στήν Χαλκιδική ὡς
διδάσκαλος καί ἀσχολήθηκε μέ τήν ἱστορική ἔρευνα. Ἔχει δημοσιεύσει  πλήθος
συγγμραμάτων καί μέ τό βιβλίο του αὐτό μᾶς πληροφορεῖ γιά ἄγνωστες
πτυχές τῆς τοπικῆς ἱστορίας. (Τηλ. συγγραφέα: 23710 23943 καί 6972315632).
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Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Η στήλη της βιβλιοθήκης

Συγχαρητήρια
Στον γυιό μου Άγγελο Φούλα Ανθλγό (ΠΖ), που αποφοίτησε πρώτος από το Σχο-

λείο Καταδρομών 96ης Εκπαιδευτικής σειράς, θερμά συγχαρητήρια.

Ο πατέρας του

Αντώνιος Φούλας

Ανθστής (ΠΒ) ε.α.

Φίλτατε Συμμαθητά Δημήτρη,

Βαρύ και θλιβερό πένθος μας έφερε

σήμερα εδώ, για να σου απευθύνουμε

τον τελευταίο χαιρετισμό. Το αναπάντεχο

και αιφνίδιο φευγιό σου μας συνεκλόνισε

και μας δυσκολεύει να συνειδητοποι-

ήσουμε την απώλειά σου. Θλίψη πλημ-

μυρίζει τις καρδιές όλων μας. Συμμετέ-

χουμε στο βαρύ πένθος της οικογένειάς

σου, και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας

συλλυπητήρια στην ερίτιμο σύζυγό σου

Φοτίκα, στα παιδιά σου Δέσποινα και

Ντιρένα και των συζύγων τους Αλέξαν-

δρο και Θεοφάνη, και στα δύο σου εγ-

γόνια Δημήτρη και Ιόλη, ευχόμενοι ο

Θεός να τους δίνει υπομονή, αντοχή

και παρηγοριά, για το μεγάλο τους πόνο

από την απουσία σου. 

Αγαπητέ Δημήτρη, το απουσιολόγιο

της τάξεώς 1963 της ΣΣΕ μετρά τώρα

τον 34ο απόντα. Ο Γιώργος, ο Νίκος, ο

Λουκάς και οι λοιποί απόντες συμμαθητές

μας θα σε υποδεχθούν, για να τους

πεις τα νέα από μας τους 142 που μέ-

νουμε.

Ήδη βαδίζεις τον δρόμο προς την αι-

ωνιότητα, έχοντας σφραγίσει το διαβα-

τήριό σου, με τη σφραγίδα του καλού

συζύγου και οικογενειάρχη, του καλού

πατέρα και παππού και του καλού συ-

ναδέλφου και αξιωματικού. Κανένας

έλεγχος στο ταξίδι σου δεν μπορεί

πλέον να σε σταματήσει. Ταξιδεύεις

πρώτη θέση γιατί σου πρέπει, και θα

φθάσεις στον προορισμό σου, εκεί όπου

ουκ έστι λύπη, ου πόνος, ου στεναγμός,

αλλά ζωή ατελεύτητος.

Καλό σου ταξίδι αγαπητέ μας συμμα-

θητά Δημήτρη και ελαφρύ το χώμα της

Αττικής γης που θα σε σκεπάσει.

Σύνδεσμος Τάξεως ΣΣΕ 1963

Μια συμβουλή στους τραπεζίτες, εκ μέρους

όλων των μανάδων που έχουν παιδιά Α.Μ.Ε.Α.
Παρακαλώ να μην (πωλούν) δανείζουν χρήματα (σε παιδιά), πελάτες τους που εί-

ναι Α.Μ.Ε.Α. και δεν έχουν δυνατότητα να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, εάν πρώ-

τα δεν πάρουν χαρτί ψυχιάτρου, ότι είναι υγιείς οι πελάτες τους.

Ευχαριστώ

Ελένη χήρα Λοχαγού Αντωνίου Κασσελάκη

Ένα οδοιπο-

ρικό, απίστευ-

της πλοκής,

όπου εξιστο-

ρούνται πολε-

μικά γεγονότα,

που βίωσε από

την Σμύρνη,

τον ελληνο-

ιταλικό πόλεμο

και την Γερμα-

νική Κατοχή, με βαρύτατους τραυματι-

σμούς, δύο αιχμαλωσίες και βασανι-

στήρια που υπέστη, ένας Έλληνας

Στρατιωτικός φαρμακοποιός.

σελ. 148, τιμή: 10 €

Πωλήσεις βιβλίου: 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “Ταξιδευτής”

Βαλτετσίου 10, Εξάρχεια, Αθήνα

τηλ.: 210 3638616-17

e-mail: taxideftis.ekd@gmail.com

Γεννήθηκε 1/1/1899

Απεβίωσε 1/1/1981

“Μαρτυρίες & Μαρτύρια” Το παράπονο του Χριστού
Με ονομάζετε Κύριον, αλλά δεν με υπακούετε.

Με ονομάζετε Φως, αλλά δεν με βλέπετε.

Με ονομάζετε Οδόν, αλλά δεν με ακολουθείτε.

Με ονομάζετε Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε.

Με ονομάζετε Σοφίαν, αλλά δεν με συμβουλεύεσθε.

Με ονομάζετε Αλήθειαν, αλλά δεν με πιστεύετε.

Με ονομάζετε Παντοδύναμον, αλλά δεν με εμπιστεύεσθε.

Με ονομάζετε Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείσθε.

Με ονομάζετε Πατέρα, αλλά δεν γίνεσθε παιδιά μου.

Με ονομάζετε Σωτήρα, αλλά δεν θέλετε τη σωτηρία σας.

Γέροντας Άνθιμος

2015 ΧΡΟΝΙΑ
Μία φορά θυμούμαστε το χρόνο όταν αλλάζει,

χωρίς όμως να βλέπουμε τους ώμους τι σκεπάζει,

βροχές και χιόνια πέφτουνε, μπόρες και καταιγίδες,

μαύρα μαλλιά άσπρα μαλλιά, τι έζησες, τι είδες!!!

Ο χρόνος όμως είναι εδώ κάθε στιγμή και ώρα,

τι κάνω, πώς πορεύομαι, τι συλλογιέμαι τώρα,

τι στα παιδιά μου άφησα εγώ σαν διαθήκη,

για να μπορούν και να κρατούν το ξίφος μεσ’ τη θήκη.

Είναι ο χρόνος ρεβεγιόν, ξενύχτια, ολονυχτίες,

να ζεις το δευτερόλεπτο χρειάζονται θυσίες,

πάντα μπροστά, μας προσπερνά και θαύμα δεν θα δούμε,

αν δεν αλλάξουμε μυαλά όσες ζωές κι αν ζούμε.

Από τα βάθη της ψυχής σας εύχομαι περίσσεια,

ο χρόνος που μας έρχεται να μας τα φέρει ίσια,

δώστε και σεις στο χρόνο σας κάτι που να αξίζει,

όπως ο ήλιος όταν βγει, ζωή σ’ όλους χαρίζει.

Χρόνια πολλά καλή χρονιά σε όλους από μένα,

μα ένα δευτερόλεπτο ζητώ απ’ τον καθένα,

και όταν μάθουμε σωστά το χρόνο να μετράμε,

πάντα μπροστά και δυνατά μαζί θα προχωράμε.

«Καλή και ευλογημένη χρόνια»

Κωνσταντίνος Παπακώστας

Με αφορμή την νοσηλεία του αδελ-

φού μου στο 401 ΓΣΝΑ λόγω σοβα-

ρού τραυματισμού του, αισθάνομαι την

υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια

όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπι-

κό του νοσοκομείου για την υψηλού επι-

πέδου και - κυρίως - ανθρώπινη παροχή

περίθαλψης. Η πολύμηνη περιπλάνηση

του αδελφού μου σε άλλα νοσοκομεία και

κέντρα αποκατάστασης, μου δίνουν την

ευχέρεια του μέτρου σύγκρισης των πα-

ροχών νοσηλείας.

Η υπερπροσπάθεια που καταβάλλει το

περιορισμένο σε αριθμό Ιατρικό και Νοση-

λευτικό προσωπικό, η ευγενική συμπερι-

φορά, η υπομονή και ανοχή τους στην πίε-

ση ασθενών και συγγενών, θεωρώ ότι δί-

νουν την ποιότητα διαφορά του 401 έναν-

τι άλλων δημόσιων νοσοκομείων. Δεν εί-

μαι ο πλέον κατάλληλος να αξιολογήσω

το επιστημονικό έργο, κρίνοντας όμως εκ

του αποτελέσματος, του τρόπου και χρό-

νου αντιμετώπισης του περιστατικού, θα

τολμήσω να υποστηρίξω ότι το 401 ΓΣΝΑ

είναι - αν όχι το πρώτο - ένα εκ των πρώ-

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Ιδιαίτερα, θέλω να αναφερθώ στους Δι-

ευθυντές και όλο το προσωπικό της Νευ-

ρολογικής, Αιματολογικής, Ακτινογραφι-

κής, Ουρολογικής και Φυσιατρικής Κλινι-

κής.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους και σας εύ-

χομαι καλή δύναμη για την συνέχεια στο

δύσκολο έργο σας.

Παναγιώτης Ζάρας

Αντιστράτηγος ε.α.

Ευχαριστήριος Επιστολή προς το 401 ΓΣΝΑ

ΕΥΧΕΣ 

ΤΑΞΕΩΣ

ΣΣΕ 1952
Η Τάξη ΣΣΕ 1952,

που έρχεται από μα-

κριά, εύχεται σ’ όλους

τους Συναδέλφους

και τις οικογένειές

τους, ό,τι καλύτερο

και για τον νέο χρόνο

απαλλαγή από τον

ασφυκτικό εναγκαλι-

σμό της κρίσης...

Στους νέους που

παραδώσαμε τη χώ-

ρα, και απόλυτα τους

εμπιστευόμεθα, προ-

σβλέπουμε με αισιο-

δοξία στις προσπάθει-

ές τους...

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνδέσμου της Τάξεώς μας ΣΣΕ 1965

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών 

Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1974

Eυχόμαστε ολόψυχα σ’ όλους τους ε.ε και ε.α συναδέλφους

Χρόνια πολλά  και Ευτυχισμένο το 2015

Σας ανακοινώνουμε ότι την 7

Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο

και ώρα 21.30, στην ΛΑΕΔ θα

δοθεί η ετήσια χοροεσπερίδα

του Συνδέσμου μας και θα κοπεί

η καθιερωμένη βασιλόπιτα. Κό-

στος 20 ευρώ(περίπου) το άτομο,

συμπεριλαμβανομένων των ποτών

κλπ εξόδων (βασιλόπιτα, δώρο,κλπ). Το

τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τις συμ-

μετοχές.

Παρακαλούμε ,εφόσον  επιθυ-

μείτε να συμμετάσχετε, να μας

ενημερώσετε το αργότερο,μέ-

χρι 30 Ιαν 2015, δηλώνοντας

ταυτόχρονα και τον αριθμό

των ατόμων(φίλοι και συγγενείς

πάντα ευπρόσδεκτοι) στον Ν.Κα-

σφίκη.  

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος

Υπτγος ε.α Κασφίκης Νικόλαος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-

σμου προσκαλεί, σύμφωνα με το κατα-

στατικό του (Άρθρο 8, παρ. 2) τα Τακτικά

μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση,

την 4η Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 18.00, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενό-

πλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στη Ρηγίλλης.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Γενι-

κής Συνελεύσεως και Εκλογών.

β. Απολογισμός έργου και πεπραγμέ-

νων του Δ.Σ. κατά το παρελθόν έτος

2014.

γ. Οικονομικός απολογισμός και Έκθεση

Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014.

δ. Προϋπολογισμός έτους 2015.

ε. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου

Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συν-

δέσμου.

ζ. Διάφορα άλλα θέματα.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων

έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα

τακτικά μέλη. Παρακαλούμε ο αριθμός

των υποψηφιοτήτων να είναι ικανοποιητι-

κός και ει δυνατόν από νεότερες ηλικίες.

Οι υποψηφιότητες να υποβληθούν μέχρι

27 Φεβρουαρίου 2015.

Παρακαλούμε επίσης, και για την ευ-

ρεία συμμετοχή των μελών μας στις ερ-

γασίες της Γ.Σ., για αποφυγή επαναλήψε-

ώς της την επόμενη Τετάρτη 11 Μαρτίου

2015, γεγονός που θα επιβαρύνει το Σύν-

δεσμο οικονομικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Χ. Παπαδογεωργόπουλος Θ. Κατσάρης

Υπτγος ε.α. Αντγος ε.α.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών

Αποφοίτων της ΣΣΕ Τάξεως 1965,για τον

εορτασμόν του Νέου Έτους 2015,

διοργανώνει Εορταστικό Γεύμα  - Κοπή

Βασιλόπιττας,στην Αίθουσα Ανωτάτων

του ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την

ΚΥΡΙΑΚΗΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ΩΡΑ

13.00.

Την εορταστικήν ατμόσφαιραν θα ζε-

στάνει η Ορχήστρα της Στρατιωτικής Μου-

σικής της ΑΣΔΥΣ.

Δηλώσεις συμμετοχής στα Μέλη του

Δ.Σ.του Συνδέσμου μας,μέχρι την 10η Ια-

νουαρίου 2015.

Είσοδος ΔΩΡΕΑΝ.

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας

Κρανιδιώτης Αρ.      Μουχτούρης Φ.

Στις 22 Δεκ 2014 ο Πρόεδρος και

μέλη του «Συνδέσμου Αποστράτων Βο-

ρείου Έβρου», με την ευκαιρία των

εορτών των Χριστουγέννων και του

Νέου έτους, επισκέφθηκαν το Ελληνικό

Φυλάκιο Γεφύρας Μαρασίων της ΤΔ/21

ΣΠ και αντάλλαξαν ευχές με τα στελέχη

και τους στρατιώτες της Μονάδος,

στους οποίους προσέφεραν γλυκά και

ένα στερεοφωνικό συγκρότημα.

  Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί το Δκτή

του 21 ΣΠ Σχη (ΠΖ) Κο Κωστάκογλου

Σωτήριο και το Δκτή της Μονάδος Άνχη

(ΠΖ) Κο Zησέκα Γεώργιο, για την υπο-

δοχή και τη φιλοξενία των μελών του

Συνδέσμου μας, στο ζεστό και ανθρώπινο περιβάλλον του φυλακίου.

Με τιμή

Για το ΔΣ

                             Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός   Γραμματέας

                   Βασίλειος Δαλαμαγκίδης                 Χαράλαμπος Καραγκιοζούδης

                              Υπτγος ε.α                                           Άνχης ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου ΣΣΕ 81, εύχεται στα μέλη του Συνδέσμου, στα μέλη της

ΕΑΑΣ, αλλά και σ’ όλους τους ε.ε. και ε.α. συναδέλφους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΛ-

ΠΙΔΟΦΟΡΟ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2015. 

Καλεί δε τα μέλη του Συνδέσμου, την Κυριακή 8 Φεβ. 2015 και ώρα 11:00

στην αίθουσα συνεδρίων της ΛΑΕΔ, σε τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

και κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας        Ταξχος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1981

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Την 2α Δεκεμβρίου 2014, παρευρεθή-

καμε στην τελετή για τον εορτασμό

των 100 χρόνων από της συγκροτήσεως

του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων-

Διερμηνέων, που πραγματοποιήθηκε στις

εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Στρατιωτι-

κών Αρχείων (ΥΣΑ) στου Γουδή.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός

του ΓΕΣ Αντγος Μανωλάς Χρ., ο Δκτής της

ΑΣΔΥΣ Αντγος Γεωργίου Π., σημαντικός

αριθμός Ανωτάτων Αξκών και λοιπών

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όλων

των βαθμών, εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ κα-

θώς και απόστρατοι Αξκοί του Σώματος

Στρατιωτικών Γραμματέων - Διερμηνέων.

Τιμές απέδωσε άγημα του Στρατού και

η Στρατιωτική Μουσική της ΑΣΔΥΣ.

Την οργάνωση και παρουσίαση της

εορτής, είχε αναλάβει προσωπικά, ο ρέ-

κτης και εραστής του ωραίου και ουσια-

στικού Δντής του Σώματος, Σχης (ΔΕ) Κυ-

πριωτάκης Όθων. Πράγματι, η εορτή διε-

κρίνετο από την αρτιότητά της, τον μεστό

λόγο της Ημερησίας Διαταγής αλλά και

του σύντομου και περιεκτικού Ιστορικού

του Σώματος.

Κατά την ανταλλαγή των αναμνηστι-

κών πλακετών εκ μέρους του Δντού προς

τον κ. Α/ΓΕΣ και του κ. Α/ΓΕΣ προς τον

Δντή, ο κ. Α/ΓΕΣ αναφέρθηκε με θερμούς

λόγους στο έργο που επιτελείται από τα

στελέχη του Σώματος, Γραμματείς και

Διερμηνείς, τόνισε δε ότι οι πόλεμοι δεν

κερδίζονται μόνον με τα όπλα, αλλά και

με τις γραφίδες και τον ορθό λόγο.

Το Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων-

Διερμηνέων συγκροτήθηκε με το Νόμο

357 του 1914, αρχικά ως Υπηρεσία Αρχει-

οφυλάκων και αργότερα με το ΝΔ

2937/54 μετεξελίχθη σε Σώμα στο οποίο

προσετέθη και η Ειδικότητα των Διερμη-

νέων.

Σαν κατακλείδα θέλω να ευχαριστήσω

τον Δντή του Σώματος Σχη (ΔΕ) Κυπριωτά-

κη Όθωνα για την φαεινή ιδέα που είχε να

οργανώσει αυτή την τελετή, αλλά και για

την ευκαιρία που μας έδωσε να ξαναβρε-

θούμε μετά από πολλά χρόνια με συνα-

δέλφους και συνεργάτες μας.

Κορδάς Αδάμ

Σχης (ΣΓ) ε.α.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση

ΕΥΧΕΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΣΕ 1973
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Τάξεως 

εύχονται σε όλους τους συμμαθητές και τις οικογένειές τους

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2015
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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

(Universiteit Van Amsterdam)

Νευροκοπίου 10 Τ.Κ. 15669 Παπάγος - Αθήνα

Κιν. 6977507194

e-mail: pskarafigka@gmail.com

***

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΟΥΛΙΟΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Παίδων-Ενηλίκων

Εξειδίκευση στην Ορθοπαιδική Παίδων στη Μ. Βρετανία

Αγ. Σοφίας 32 - Θεσ/νίκη - 54622 • Τηλ. 2310 227.958

Κιν. 6949 76.72.03 • e-mail: bill.goulios@gmail.com

***

ΝΑΣΗ Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Στρατιωτικός Ιατρός

Παιδίατρος

Επιμελήτρια Παιδιατρικού Εξωτ. Ιατρείου 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Ιατρείο: Κηφισίας 85 & Λαρίσης Αμπελόκηποι

Τηλ.: 2110170239 • Κιν.: 6976652964

e-mail: nasi_lina@yahoo.gr

***

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ - TRIPLEX AΓΓΕΙΩΝ

info@medisound.gr • www.medisound.gr

MONAΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Αγίου Ιωάννου 53 & Αρτέμιδος - Αγία Παρασκευή - Τ.Κ. 15342

Εμπορικό Κέντρο «Βεργίνα» - 1ος όροφος

Τηλ.: 210 6006768 - Τηλ./Fax: 210 6006788

Εξετάσεις κατ’ οίκον

***

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός

(υιός Υποστρατήγου ε.α.)

Γραφείο: Βουλής 7 Σύνταγμα, Τ.Κ. 10562, 4ος όροφος, 

γραφ. 420, τηλ. 2130421635

Αναλαμβάνει: Δηλώσεις Φυσικών προσώπων: Ε1, Ε2, Ε9 

και Δηλώσεις αρχικές ή τροποποιητικές ΕΝΦΙΑ.

Τήρηση και Παρακολούθηση όλων των εταιρειών με Βιβλία Β’ 

και Γ’ κατηγορίας.

Ασφάλειες Περιουσίας - Αυτοκινήτων - Ζωής και Νοσοκομειακές.

Αναλαμβάνει επίσης πάσης φύσεως εκκρεμότητες με την Εφορία,

προκειμένου για ρύθμιση, τακτοποίηση, διαγραφή.

***

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού τίτλου σπουδών (ΜΑ in Classics) και υποψήφια διδάκτωρ

του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL), με πολυετή εμπειρία στο

χώρο της εκπαίδευσης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίας

Ελληνικής σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (12 ευρώ ανά ώρα).

Τηλ. επικοινωνίας: 6934190907

***

ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Αριστούχος καθηγήτρια φιλόλογος, με 10ετή φροντιστηριακή εμ-

πειρία σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα και ιδιαιτέρως την Έκθεση,

με απόλυτη επιτυχία των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετά-

σεις, αναλαμβάνει μαθητάς γυμνασίου - λυκείου καθώς και μαθη-

τάς με μαθησιακές δυσκολίες (εξειδικευμένη στην ειδική αγωγή

και στη μέθοδο Braille). Επίσης αναλαμβάνει την διδασκαλία της

Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσης σε όλα τα επίπεδα Delf, Dalf, Celi 3,

Celi 4.

Προτιμώνται περιοχές πλησίον metro.

Τηλ. επικοινωνίας: 6932491425

***

Τχης (ΥΚ) Πέτρος Δ. Χαντζαρίδης

Στρατιωτικός Διατροφολόγος-Διαιτολόγος

Δντης Διαιτολογικού Τμήματος 401 ΓΣΝΑ

MSc in Clinical Nutrition in New York University

Αντιμετώπιση περιστατικών παχυσαρκίας και κλινικών περιπτώσεων

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού - Λιπομέτρηση

Λεωφ. Μεσογείων 163Α (πλησίον μετρό Κατεχάκη)

Τηλ. 6974-124724, 210-6980825

Ειδικές τιμές για ε.ε και ε.α. στρατιωτικούς, μέλη σωμάτων ασφαλείας

και μέλη οικογενειών τους

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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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ KOZANH

1. Την 12 Νοεμβρίου 2014, ο Πρόεδρος Ανχης (ΠΖ)

ε.α. Τσακίρης Ηλίας, παρέστη εις την επιμνημόσυνη δέ-

ηση του πρόωρα χαμένου, σε διατεταγμένη υπηρεσία,

Πυρονόμου Κωστάκη Ιωάννη εις το 13ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινί-

ου-Μεσολογγίου. Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας κατέ-

θεσε στέφανο.

2. Την 21η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Εορτής Ε.Δ. που

διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου, σύσσωμο το Τ.Σ. και μέ-

λη του Παρ/τος Αγρινίου, παρέστησαν εις την Δοξολο-

γία στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Μετά την δοξολογία ο

Αντ/δρος Υπ/νόμος (τ.Χ.) ε.α. Κασβίκης Δημ. εκφώνησε

την ανάλογη ομιλία. Κατόπιν τελέσθηκε επιμνημόσυνη

Δέηση εις την πλατεία Δημάδη και εν συνεχεία καταθέ-

σεις Στεφάνων από τον Δήμαρχο Αγρινίου, Βουλευτές,

Εκπροσώπους Στρκών Αρχών και Σ.Α. και Αντ/δρο ΕΑΑΣ

Ν. Αιτωλ/νίας. Τέλος έγινε εθιμοτυπική παράθεση κα-

φέ-χυμού στην αίθουσα της Λέσχης του Παρ/τος.

3. Την 21η Νοεμβρίου 2014, ο Πρόεδρος παρέστη κα-

τόπιν προσκλήσεως από τον Γ.Σ. Έρευνας και Τεχνολο-

γίας Δρ. Βασιλάκο Χρήστο, εις το Οικονομικό Επιμελητή-

ριο Αιτωλ/νίας, όπου πραγματοποίησε εθιμοτυπική επί-

σκεψη ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν), κ.

Kuo-Boug-Chang.

4. Την 28η Νοεμβρίου 2014, ο Τχης (ΠΖ) ε.α. Μασαλής

Βασίλειος, μέλος του Τ.Σ. της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, παρέ-

στη εις την τελετή Ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της ΣΤ’

ΕΣΣΟ 2014, η οποία έλαβε χώρα εις το Στρδο Αντγου

«ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ» εις το Μεσολόγγι. Τίμησαν με την

παρουσία τους εκπρόσωποι Στρατιωτικων Αρχών, μέλη

του Παρ/τος και πλήθος συγγενών των Ν/Σ οπλιτών.

5. Την 30η Νοεμβρίου 2013, έλαβε χώρα εκδήλωση

για την Μάχη της «ΓΚΡΑΜΠΑΛΑΣ» εις την Βίλα Καλπα-

κίου, προς τιμήν των 18 ηρωϊκώς πεσόντων Αιτωλοα-

καρνάνων του 2/39 ΣΕ την 14 έως 18/11/1940, εναν-

τίον των Ιταλών κατακτητών. Παρέστησαν: ο Πρόεδρος

ΕΑΑΣ/Αιτωλ/νίας, εκπρόσωποι Στρκών Αρχών, Σ.Α., ο

Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος Αγρινίου, Δήμαρχος Πωγωνί-

ου, εκπρόσωποι Συνδέσμων-Συλλόγων, συγγενείς πε-

σόντων και μέλη μετά συγγενών του Παρ/τος Ν. Αι-

τωλ/νίας.

Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ   2014 

1. Την 11η Οκτ  2014, ο Πρόεδρος

και αρκετά μέλη του Παραρτήματος

μας, κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου

Κοζάνης, παρευρέθησαν στον εορ-

τασμό της 102ης επετείου απελευ-

θέρωσης της πόλης της Κοζάνης,

κατά την οποία τελέστηκε επίσημη

δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Αγίου Νικολάου, ακολούθησε

επιμνημόσυνη δέηση  έμπροσθεν

της προτομής του Παύλου Μελά επι

της κεντρικής ομωνύμου οδού, λόγω

έργων ανάπλασης της κεντρικής πλα-

τείας της πόλης μας,  κατατέθηκαν

στεφάνια, καθώς και για  την ΕΑΑΣ

από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος

και τέλος ολοκληρώθηκε με την  κα-

θιερωμένη παρέλαση των μαθητών

των σχολείων της πόλης.

2. Την 17η  κ’ 18η Οκτ 2014, σύμ-

φωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό

μας, πραγματοποιήθηκε διήμερη  λα-

τρευτική -τουριστική εκδρομή, στα

Μετέωρα (επίσκεψη Μονή Αγίου Στε-

φάνου), Τρίκαλα (στάση γιά καφέ),

Καρδίτσα (στάση για φαγητό), Καρ-

πενήσι (διανυκτέρευση, μετά από

ξενάγηση και διασκέδαση στην πόλη).

Την επομένη επίσκεψη και εκκλησια-

σμός στην Ιερά Μονή Προυσιώτισσας,

επίσκεψη  στην Μονή Αγάθωνος στα

Λουτρά Υπάτης, στάση στον Καρα-

βόμυλο γιά φαγητό και επιστροφή

αργά το βράδυ στην Κοζάνη. Στην

εκδρομή συμμετείχαν αρκετά μέλη

μας, συνοδευόμενα από συγγενικά

και φιλικά τους άτομα, σε συνολικό

αριθμό ενενήντα οκτώ ατόμων, του-

τέστιν δύο λεωφορεία πλήρη, απο-

κομίζοντας τις καλύτερες των εντυ-

πώσεων από τις επισκέψειες μας στις

πόλεις και τα μοναστήρια, ανανεώ-

νοντας το ραντεβού μας γιά την επό-

μενη απόδραση μας τέλη Μαί 2015,

αυτή τη φορά στην πολύπαθη και

ιστορική Μικρά Ασία-Σμύρνη. 

3. Την  20η Οκτ. 2014, μέλη του

Παραρτήματος μας, κυρίως προερ-

χόμενα εκ της ΕΛΑΣ (πρώην Χωρο-

φυλακής), κατόπιν προσκλήσεως της

Γενικής Περιφερειακής  Αστυνομικής

Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, πα-

ρευρέθησαν στον Εορτασμό της Ημέ-

ρας της Ελληνικής Αστυνομίας και

του Προστάτη του Σώματος του  Με-

γαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, κατά

την οποία τελέστηκε Αρχιερατική

Θεία Λειτουργία  στον  Μητροπολιτικό

Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, καθώς

δοξολογία και  ανάγνωση  της  ημε-

ρήσιας  διαταγής του Αρχηγού ΕΛΑΣ.

4. Την 28η Οκτ 2014, ο Πρόεδρος

και αρκετά  μέλη του Παραρτήματος

μετείχαν, ύστερα από πρόσκληση

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

στις εορταστικές εκδηλώσεις εορ-

τασμού της εθνικής επετείου (δοξο-

λογία,επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση

στεφάνου και από τον Πρόεδρο  για

την ΕΑΑΣ, παρέλαση ,κ.λ.π.)

5.Την 21η Νοε. 2014, ο Πρόεδρος

του Τ.Σ.  και αρκετά μέλη παρέστησαν,

ύστερα από πρόσκληση της Περι-

φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα

πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού

της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων,

στην τελετή κατά την οποία πραγ-

ματοποιήθηκαν: επίσημη δοξολογία,

εκφώνηση σχετικής ομιλίας από τον

Πρόεδρο του Παραρτήματος, επι-

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στε-

φάνου (και από τον Πρόεδρο του

Παραρτήματος για την ΕΑΑΣ) 

6.   Την  04η Δεκ. 2014, ο Πρόεδρος

και μέλη του Παραρτήματος, παρευ-

ρέθησαν ύστερα από πρόσκληση

του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ,

στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας,

προστάτιδας του Πυροβολικού, που

πραγματοποιήθηκε στην 106 Α/Κ

ΜΜΠ, στο Στρατόπεδο Παπαπέτρου¨

στο Αμύνταιο Φλώρινας.

7. Στις  22η και 29η Δεκ. 2014, αρ-

κετά μέλη του Παραρτήματος μας,

στα πλαίσια των εορτών Χριστου-

γέννων-Νέου Έτους, προσήλθαν στα

Γραφεία  και ανταλλάξαμε  ευχές,

προσφέροντας τοπικά κεράσματα και

τσίπουρο-κονιάκ, σε ένα κλίμα ζεστό

και εορταστικό. 

8.  Την 31η Ιαν. 2015, ημέρα Σάβ-

βατο,  έχει προγραμματισθεί η ετήσια

χοροεσπερίδα των μελών μας, η

κοπή της πίτας μας, καθώς και η

βράβευση των αριστούχων μαθητών,

τέκνων μελών μας, στην ΛΑΦΚ. 

Αντγος (ΠΒ) ε.α. 

Καψάλης Μιχαήλ 

Πρόεδρος

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

•Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, τελέστηκε τρισάγιο

στη μνήμη των πεσόντων και αγνοουμένων πολεμιστών

της ΕΛΔΥΚ κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το

1974,στο ομώνυμο μνημείο της Λαμίας. Στην τελετή

παρέστησαν οι Πρόεδρος και  Αντιπρόεδρος του Τοπικού

Συμβουλίου καθώς και πολλά μέλη του Παραρτήματος

Φθιώτιδος της Ε.Α.Α.Σ. Το τρισάγιο διοργανώθηκε από

το Σύνδεσμο των Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ 1974  ¨ΔΕΝ

ΞΕΧΝΩ¨. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α. Μπούρας Βασίλειος,

ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ. Τα-

ξίαρχος  ε.α Τσιλαλής Νικόλαος, εκπρόσωπος της Εκ-

κλησίας κι εκπρόσωπος των Κυπρίων Φοιτητών νομών

Φθιώτιδος – Ευρυτανίας – Φωκίδος  - Ευβοίας.

Η Ε.Α.Α.Σ. υποκλίνεται στην πολεμική σημαία της

ΕΛΔΥΚ, στους πεσόντες και αγνοουμένους της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα και τιμά

τους ηρωϊκούς  πολεμιστές της.

•Την Τρίτη 23 Δεκ 2014, ο αντιπρόεδρος  του Πα-

ραρτήματος Φθιώτιδος της Ε.Α.Α.Σ. Ταξίαρχος ε.α. Τσι-

λαλής Νικόλαος, συνοδευόμενος και από τα λοιπά

μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, Αστυνομικό Διευθυντή

ε.α. Λόη Γεώργιο και Αντισυνταγματάρχη ε.α. Τσιγάρα

Ιωάννη, επικειμένων των εορτών των Χριστουγέννων

και της πρωτοχρονιάς, επισκέφθηκαν την δύναμη του

φυλακίου του Λόχου Διαβιβάσεων Λαμίας (που εδρεύει

σε ορεινή περιοχή της Φθιώτιδος) στην οποία διαβίβασαν

τις θερμές ευχές του Προέδρου και του τοπικού συμ-

βουλίου του  Παραρτήματος Φθιώτιδος της Ε.Α.Α.Σ.,

καθώς και του συνόλου των αποστράτων αξιωματικών

του Στρατού και της ΕΛ.ΑΣ. των νομών Φθιώτιδος -Ευ-

ρυτανίας και Φωκίδος, προσέφεραν δώρα και παραδο-

σιακά  γλυκίσματα και επέδωσαν στον ανώτερο Διοικητή

του φυλακίου προς τιμή των Αξιωματικών και οπλιτών

της δυνάμεως, αναμνηστικό μετάλλιο των 75 χρόνων

από ιδρύσεως της Ε.Α.Α.Σ.. 

Ο ανώτερος διοικητής του φυλακίου Ταγματάρχης

κ. Καρπέτας Γεώργιος ενημέρωσε πλήρως τα μέλη

της Ε.Α.Α.Σ. επί της αποστολής του φυλακίου και

λοιπών θεμάτων και στα πλαίσια ανταλλαγής δώρων

επέδωσε αναμνηστικό  το οποίο κατασκευάστηκε από

προσωπικό της Μονάδος προς τιμή της Ε.Α.Α.Σ. . 

Πλέον των παραπάνω, ιδιαίτερη ικανοποίηση  κι εν-

τύπωση προκάλεσε η θερμή υποδοχή, άψογη οργάνωση

σε όλους τους τομείς και η υψηλοτάτου επιπέδου

επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνον του ανώτερου δι-

οικητού που υπάγεται το φυλάκιο, αλλά και του λοιπού

προσωπικού.

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α !

Οι Αξιωματικοί -υπαξιωματικοί και οι στρατευμένοι

μας, μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015 σε όλους

τους, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η Ε.Α.Α.Σ. Φθιώτιδος και προσωπικά ο Πρόεδρος του

Παραρτήματος, θα ήθελε να εκφράσει την ευαρέσκειά

της και τις θερμές ευχαριστίες προς το Στρατηγό

Διοικητή της 1ης Στρατιάς και τον Ταξίαρχο Διοικητή

της Διευθύνσεως Επικοινωνιών του ίδιου Σχηματισμού,

για την εν γένει υποδοχή που επιφυλάχθηκε στα μέλη

του Τοπικού Συμβουλίου γεγονός που αποδεικνύει κι

έμπρακτα την αγάπη και το σεβασμό της στρατιωτικής

ηγεσίας προς τους αποστράτους του Στρατού και της

ΕΛ.ΑΣ..


