
ΠΡΟΟΙΜΙΟ. 
Γεμίζουν οι πλατείες πολ-

λών Πόλεων, στην Χώρα
μας και αλλαχού, με κάθε
ηλικίας και εθνικότητας πο-

λίτες  με μια φωνή έκκλησης: για «αξιοπρέπεια».
Συγκινητικό, αν μη τι άλλο, το θέαμα! Ένα
πηγαίο συναίσθημα και ένα αίτημα… «λογικό»
ενός Λαού που τόσα έχει δώσει στην Οικουμένη,
αλλά πάντα νιώθει ...αδικημένος!  
Πως  να ξεδιαλύνει κανείς  που βρίσκεται το

δίκαιο και που το άδικο αρχίζει!
Έχει, άραγε, νόημα στην εποχή μας η λέξη

αξιοπρέπεια! Μπορεί από μόνη της ως αίτημα
να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα! Ας τα
δούμε  σύντομα, αλλά μεθοδικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.
Αξιοπρέπεια: Είναι «ο τρόπος ζωής, κατά τον

οποίο σέβεται κανείς τον εαυτό του, δεν τον
ταπεινώνει, ώστε να κερδίζει τον σεβασμό
των άλλων, δεν πέφτει σε μικρότητες. Η υπε-
ρηφάνεια με ευγένεια ήθους». Αυτά αναγράφει
το λεξικό. Στην Αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει
ακριβές αντίστοιχο της ρωμαϊκής έννοιας  αξιο-
πρέπεια [dignitas]. Μια πολιτική έννοια με ου-
σιώδη γνωρίσματα την ευγενή καταγωγή, το
δημόσιο λειτούργημα, την κοινωνική προσφορά.
Ένας βαθμός  ιερότητας την συγκαθόριζε την
αξιοπρέπεια και το κύρος του Ρωμαίου αξιω-
ματούχου, ως πρόσωπο. “Sanctus senatus”[Ιερά
Σύγκλητος]. Όχι μόνον  προνόμιο, αλλά δε-

σμευτική επιταγή για αυτοπειθαρχία και γεν-
ναιοδωρία. Μια αίσθηση ανωτερότητας, «υψηλό
φρόνημα». Μεγαλοψυχία. Η αξιοπρέπεια δεν
έρχεται σε αντίθεση προς την ανθρωπιά αλλά
την εμπεριέχει. Ο Κικέρων θεωρεί την αυτο-
γνωσία, ως γνώση του προορισμού του αν-
θρώπου, βασική προϋπόθεση για την πραγμά-
τωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Θεολογικά ο άνθρωπος θεωρήθηκε, ως εάν
εικόνα του Θεού, καθόσον ως πνευματικό ον
αποπνέει την αξιοπρέπεια του Δημιουργού
του.  Βασίζεται στην ελεύθερη βούλησή του[αυ-
τεξούσιο]  ως προσώπου, που έχει την ιδιαίτερη
δεκτικότητα του θείου. Έτσι η αξιοπρέπεια
καθίσταται αθάνατη, καθόσον ως ουσία βασί-
ζεται στην αιώνια τάξη, ανεξάρτητα από τον
πεπερασμένο φορέα.

Σταδιακά άρχισε να διακρίνεται η αξιοπρέπεια
σε δυο μορφές αξίας: στην ηθική που απονέ-
μεται σε εκείνον που εκπληρώνει «τις υπο-
χρεώσεις του ανθρώπου ως άνθρωπος» και
στην «τιμητική κοινωνική θέση που χορηγείται
λόγω εξαιρετικής προσφοράς».

Η αναγέννηση και η μεταρρύθμιση εξυμνούν
την ομορφιά αυτού του Κόσμου και θεωρούν
τον άνθρωπο ως ένα εξίσου όμορφο ον. Η αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια δεν βλάπτεται από την
ευτέλεια της καταγωγής. Οι άνθρωποι δεν
είναι δούλοι αλλά ζηλωτές της φύσης. Η θέση
του ανθρώπου, ως στέμματος της δημιουργίας,
εξασφαλίζει την ανταμοιβή για την αρετή του
με τη θεία χάρη. 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

ΣEΛIΔA 17

ΣEΛIΔA 9

Ιστορική αναδρομή - προεόντα, εοντάτε και εσσόμενα σελ.15

ΣEΛIΔA 12-14

ΣEΛIΔA 4

ΣEΛIΔA 3

Κοσσυφοπέδιο:

Από την κρίση του

1999 μέχρι σήμερα

Συγκέντρωση

με Πρόεδρους

Παραρτημάτων

Η δύναμη της

σιωπής και η

απρόσμενη

τύχη

Νέος Α/ΓΕΣ 

ο Αντγος

Βασίλειος 

Τελλίδης

Παραρτήματα

Συνέχεια στη σελίδα 16

Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Θρησκευτικό μνημόσυνο 

για την Μάχη της Φλώρινας

ΟΙ ΤΡΙΔΥΜΕΣ ΑΡΕΤΕΣ:
Αξιοπρέπεια, Αυτοεκτίμηση, Φιλότιμο

Στις 24 Μαρτίου 2015 θα πραγματοποιηθεί
ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου για την

Παλιγγενεσία του Έθνους από την ΕΑΑΣ
(ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30) στο Πολεμικό
Μουσείο.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρη-
γόριος Κωσταράς και η ομιλία του θα έχει
θέμα «Ωδή στο πανάχραντο ‘21».

Το Σάββατο 14 Φεβ 2015, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα, πολλαπλών
χρήσεων, του Δήμου Φλώρινας, εκδήλωση για τα 66 χρόνια από την

Ιστορική Μάχη. 
Η μάχη της Φλώρινας, ήταν μια μάχη που διεξήχθη στις 11 με 15 Φε-

βρουαρίου 1949 στο πλαίσιο του Ελληνικού εμφύλιου πολέμου. Επρόκειτο
για την απόπειρα από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος (ΔΣΕ) να καταλάβει
την πόλη της Φλώρινας, από τον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ).

Στη σελίδα 24

Αθήνα, 19/02/2015
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.), με
την ευκαιρία της εκλογής σας ως
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, σας συγχαίρει και σας εύχεται
καλή επιτυχία στα υψηλά καθήκοντα
σας, για το καλό του Έθνους μας.

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

Πρόεδρος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις 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 ταχυ-

δρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέσεων

είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η εκπρό-

σωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

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 κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

λεια αξκου κτλ) τα μέλη της ΕΑΑΣ να επικοινωνούν

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΑΑΣ που επιθυμούν

να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλο-

γραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων 
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr

Eκδότης:

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268 
Fax: 210 3467155

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Tο Δ.Σ. της EAAΣ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων 
συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

•Γράμμα στο Συνάδελφο.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ε.Α.Α.Σ. στην προσπάθειά της προς εκ-

πλήρωση των σκοπών της και κυρίως αυτού
‘’της επιμέλειας των συμφερόντων, της πα-
ρακολούθησης και της διεκπαιρέωσης των

γενικών ζητημάτων των μελών της, προσπαθεί με κάθε πρόσφορο
τρόπο να προωθήσει τα θέματα αυτά στου καθ’ ύλην αρμοδίους.

Πρόσφατα το συντονιστικό των τριών Ενώσεων, ανταποκρινόμενο
σε πρόσκληση του κ. Υ.ΕΘ.Α. τον επισκέφθηκε στο γραφείο του,
όπου του ετέθηκαν όλα τα θέματα που μας απασχολούν. (Εφαρμογή
απόφασης Σ.τ.Ε. μέλλον Μ.Τ, Κ.Α.Α.Υ. νοσοκομειακή περίθαλψη,
καθιέρωση ημέρας τιμής αποστράτων, λειτουργία γραφείου συν-
τονιστικού στο στρατόπεδο Παπάγου, κ. λ. π.) Η Ανακοίνωση Συν-
τονιστικού στη σελίδα 7.

Η Ένωση απέστειλε το υπ’αριθμ.Φ.900/5/2015, έγγραφο προς
το Γ.Λ.Κ. με βάση το οποίο αιτείται την παροχή διευκρινήσεων
σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές. Το έγγραφο δημοσιεύεται
στην σελ.5.

Πλέον αυτών θέλω να επισημάνω ότι και επειδή όλοι οι εν απο-
στρατεία αξκοί είμαστε μέλη της Ενώσεως, και προκειμένου η
Ένωση να έχει δυνατή φωνή, πρέπει να είμαστε στο πλευρό της
Ενώσεως εμπράκτως, με την απόκτηση Δελτίου Ταυτότητας, με
τον εθελοντισμό στην πράξη, με την συμμετοχή στις διάφορες
δραστηριότητές της (και όχι στα λόγια).

Η Ένωση είναι το σπίτι όλων μας, εδώ επιλύονται όλα τα
θέματα με σεβασμό και διάλογο, χωρίς αντιπαλότητες.

Είμαστε όλοι συνάδελφοι πάνω απ’ όλα, έχουμε κοινά βιώματα,
τα οποία πρέπει να μας ενώνουν ‘’ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ’’ το σύνθημά
μας, γι’ αυτό σας καλούμε για μία ακόμη φορά να είστε αρωγοί
του έργου της.

Δεν επιθυμώ να σας αναλύσω την ιερή λέξη συνάδελφος (συν
+αδελφός), αλήθεια πόσες φορές κατά την διάρκεια της ενεργού
υπηρεσίας μας αισθανθήκαμε την αλληλεγγύη, την συμπαράταξη,
την αποδοχή των συναδέλφων και πολλά άλλα, τα οποία ενδεχο-
μένως δεν τα αισθανθήκαμε από οικεία πρόσωπα, διερωτώμαι
γιατί τότε και όχι τώρα που είμαστε στην αποστρατεία; Τώρα
πρέπει να είμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά ενωμένοι
υπό την Ε.Α.Α.Σ, η οποία με το νομικό πλαίσιο που διέπει την λει-

τουργία της πρέπει  να έχει δυνατή και ενιαία φωνή.
•Με λύπη μου έρχομαι να σας ενημερώσω και να σας πληρο-

φορήσω για την απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων εξ’ υμών
που αφορά στο Εξωτερικό Ιατρείο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. στου ΠΑΠΑΓΟΥ.

Ο Ιατρός που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία στο εν λόγω
ιατρείο, υπέβαλε αναφορά παραπόνων εξαιτίας της ανάρμοστης
συμπεριφοράς συναδέλφου και ο οποίος απαιτούσε  πράγματα
πέρα και έξω από κάθε δεοντολογία, μη σεβόμενος και τους
άλλους συναδέλφους μας, οι οποίοι είχαν προσέλθει προ αυτού.
Οι συνάδελφοι είχαν καταρτίσει, λόγω απουσίας της αδελφής νο-
σοκόμου, λίστα προτεραιότητος ούτως ώστε με την άφιξη του
ιατρού να εξετάζονται με την σειρά του ο καθένας. 

Ο συνάδελφος δεν αναγνώριζε την λίστα και το χειρότερο
όλων απαιτούσε από τον ιατρό συνταγογράφιση χωρίς να δικαιούται,
γιατί όπως διαπιστώθηκε από τον ιατρό ήταν σε ισχύ 3μηνη
συνταγή, οπότε εξ’ αυτού του λόγου, ο ιατρός του υπέδειξε να
αποχωρήσει για να συνεχίσει την εξέταση και των υπολοίπων
ασθενών της λίστας αναμονής.

Συνεπεία του γεγονότος αυτού επικράτησε αταξία και εκνευρισμός,
γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να σεβόμαστε τους
συναδέλφους μας.

Η Ε.Α.Α.Σ. καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές και προσπαθεί σε
συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του ιδρύματος να επιλύει τα
προβλήματά μας. Σημειωτέον ότι η συνταγογράφιση δεν αποτελεί
ιατρική πράξη, ο ασθενής εξετάζεται απ’ τον ιατρό, ο οποίος
ανάλογα με την εξέταση του δίνει και την αντίστοιχη συνταγή.

• Ο τρόπος λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. άλλαξε. 
Λεπτομέρειες στη  σελίδα 7.

•Δελτία εισόδου στο Κ.Α.Α.Υ.-Ε.Κ.Ε.Μ.Σ- Φαρμακεία.
Με Διαταγή του Γ.Ε.Σ. καθιερώθηκε εισητήριο 3 Ευρώ, για την

είσοδο στα Κ.Α.Α.Υ. των μελών των οικογενειών μας, αλλά και
τυχόν προσκεκλημένων. Λεπτομέρειες στη σελίδα 7.

Επίσης αποστείλαμε έγγραφο στο Γ.Ε.Σ. με αίτημα την δυνατότητα
πρόσβασης και των μελών μας που προέρχονται απ ’την ΕΛ.ΑΣ.
στα στρατιωτικά πρατήρια. Από επικοινωνία μας, με την αρμόδια
Διεύθυνση το αίτημα φαίνεται ότι ικανοποιείται.

Υπεγράφη σχετική Κ.Υ.Α. μεταξύ των Υπουργών Υγείας (Κος Βο-
ρίδης) και ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α. (Κας Γεννηματά) βάσει της οποίας η συμμετοχή
αυξάνεται από 5% στο 15%.

Η Ε.Α.Α.Σ. απευθύνθηκε στην Δ.Υ.Γ/Γ.Ε.Σ. και πήρε την εξής
απάντηση η οποία δημοσιεύεται στη σελίδα 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όπως πολλάκις έχει τονιστεί  η Ε.Α.Α.Σ. δεν νομοθετεί
και δεν ερωτάται ,προσπαθεί όμως να είναι παρούσα.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Θέματα

-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Εμμανουήλ Παπαδάκης,
Σ.Σ.Ε.1963, απεβίωσε την 11 Φεβ.2015 και
ετάφη την 13 Φεβ.2015, στο κοιμητήριο Χα-
λανδρίου.
-Αντγος (ΠΖ) ε.α.Κων/νος Λεμπιδάκης, απε-
βίωσε την 7 Νοε 2014 και ετάφη την επομένη,
στο κοιμητήριο Μυλοποτάμου Κρήτης.
-Σχης (ΔΒ) ε.α.Μιχαήλ Κόλλιας, απεβίωσε
την 11 Φεβ.2015 και ετάφη την επομένη,
στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας.
-Ταξχος ε.α.Ευστράτιος Βαβαρούτσος, απε-
βίωσε την 9 Φεβ.2015 και ετάφη την 11
Φεβ.2015,στο 1ο κοιμητήριο Αθηνών.
-Ανθλγός ε.α.Ευθύμιος Σιδέρης, απεβίωσε
την20 Ιαν. 2015 και ετάφη στο κοιμητήριο
Καρδίτσας.
-Τχης Ηλίας Τσιτσιμπάσης, απεβίωσε την16
Ιουν.2014και ετάφη την επομένη στο κοιμη-
τήριο Αμαρουσίου.
-Ταξχος (ΠΖ) ε.α.Ευάγγελος Μπακατσέλος,
Σ.Σ.Ε.1970, απεβίωσε και ετάφη την 3
Φεβ.2015 στην Πάτρα.

-Ανχης (ΤΧ)ε.α.Σταμάτιος Κουτρουλάκης του
Στυλιανού, απεβίωσε την 14 Φεβ.2015 και
ενταφιάσθη την επομένη στο κοιμητήριο του
Χωρίου Λάκκων Χανίων.
-Ταξχος (ΤΘ) ε.α Αντώνιος Οικονόμου, απε-
βίωσε την 24 Ιαν. 2015 και ετάφη την επομένη
στο κοιμητήτιο Λάρισας.
-Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Μελής Τιμολέων του Χρή-
στου Τάξεως 1950 ΣΣΕ., απεβίωσε στις
6/2/2015 και ετάφη στις 8/2/2015  και ετάφη
στο κοιμητήριο  της Αγ. Παρασκευής
- Υπλγός (ΥΓ) ε.α.Δημήτριος Βαρέλας,απε-
βίωσε την 17 Φεβ.2015 και ενεταφιάσθη την
20 Φεβ.2015 στο κοιμητήριο Βόλου.
-Ταξχος (ΔΒ) ε.α.Φοίβος Τζινάκης,απεβίωσε
την 24 Φεβ.2015 και ενεταφιάσθη την επομένη
στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά Χανίων.
-Σχης (ΠΖ) ε,α,Μιχαήλ Ανδρικίδης,απεβίωσε
την 21 Φεβ.2015 και ενεταφιάσθη την επομένη
στο κοιμητήριο του του Αγίου Λουκά Χα-
νίων.

-Αντγος (ΠΖ) ε.α. Δημήτριος Τσαμπάζης,
Σ.Σ.Ε.1950, απεβίωσεκαι ενεταφιάσθη την
21 Φεβ.2015 στην Καβάλα.
-Ανθστής Ε.Μ.Θ.(ΔΒ) ε.α.Γεώργιος Στανάτο-
γλου, απεβίωσε και ενεταφιάσθη την 5
Φεβ.2015 στην Καβάλα.
-Υπλγός (ΥΠ) ε.α.Γεώργιος Καφείβας, απεβίωσε
και ενεταφιάσθη την 9 Νοε.2014, στην Μου-
σθένη Καβάλας.
-Απεβίωσε ο καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων
Χαράλαμπος Καμίτσης και η ταφή του έγινε
στις 3 Μαρτίου 2015 στο Ίλιον Αττικής.
-Υπγος (ΠΖ) ε.α. Αθανάσιος Παπαδημητρίου,
ΣΣΕ 1961, απεβίωσε την 2/3/2015 και ενε-
ταφιάσθη στις 4/3/2015 στο κοιμητήριο Χα-
λανδρίου
-Σχης (ΠΒ) ε.α. Ιωάννης Παπασταματίου, απε-
βίωσε την 4 Φεβ. 2015 και ενεταφιάσθη 5
Φεβ. 2015 στο κοιμητήριο Παπάγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΑΥ: Εν όψει της θερινής περιόδου, παρακαλούνται τα
μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες να
φροντίσουν για την επικαιροποίηση των σχετικών δικαιολο-

γητικών ανάλογα ή απο το Κ.ΕΠ.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε., μέσω του
Υπουργείου Οικονομικών.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Αγαπητοί Πρόεδροι,
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ., από τώρα και στο

εξής, θα κατατίθεται στεφάνι τιμής σ’ όλους τους αποβι-
ούντες, άσχέτως του αν έχουν ταυτότητα μέλους της
Ε.Α.Α.Σ.

Κατόπιν αυτού παρακαλείσθε όπως, έλθετε σε επαφή

με τα κατά τόπους Φρουραρχείο, για τον καθορισμό των
λεπτομερειών, όπως π.χ. (τόπος κηδείας, εκφώνηση επι-
κήδειου, επικήδειες τιμές, ταφή με στολή, κ.λ.π.)

Το Φρουραρχείο Αθηνών παρακαλείται για την έγκαιρη
ενημέρωση της Ε.Α.Α.Σ. τηλεφωνικά στο τηλ. 2103633797
εσ. 14 ή 15 και με FAX στο 2103621410.



Δελτία Τύπου
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφα-
λισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και
εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά,
χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας. 

Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για
την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την
Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β’/20.6.2014).

Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του
"Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης", ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με
την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμ-
βεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των
Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα).

Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει να προσέρχονται
στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προ-
στατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει
να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.

Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται
για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την εν-
σωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα
Υποκ/τα.

Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφα-
λισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.,
(πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την
ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους, 

www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συν-
ταξιούχους/Ασφαλιστική Ικανότητα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

Ενημέρωση για 

Λήψη Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ

στα Βιβλιάρια Υγείας τέως ΟΠΑΔ 

(Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας)

Γνωρίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του
τέως ΟΠΑΔ (όπου ανήκαν και οι από-
στρατοι) έχουν ενσωματωθεί πλέον
σε ένα ενιαίο σύστημα και τους έχει
αποδοθεί αυτόματα ένας νέος Αριθμός
Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από
το ΙΚΑ.

Για τη λήψη του (ΑΜΑ) ΔΕΝ χρειάζεται
να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα

του ΙΚΑ.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει εκδώσει το παρα-

κάτω Δελτίο Τύπου με σχετικές λε-
πτομέρειες που αφορούν τη χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας για ιατρο-
φαρμακευτική και νοσοκομειακή  πε-
ρίθαλψη των ασφαλισμένων του τέως
ΟΠΑΔ.

Δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφα-
λισμένων στα Υποκαταστήματα για τη θε-
ώρηση των βιβλιαρίων υγείας

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε συνέχεια
προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με
την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας
περιόδου 1/3/2015-29/2/2016 και προ-
κειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη προ-
σέλευση των ασφαλισμένων και των συν-
ταξιούχων (συμπεριλαμβανομένων και αυ-
τών του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στις υπη-
ρεσίες μας επισημαίνει τα εξής:

Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και η
αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών για την
ανανέωσή τους καταργήθηκε.

Για τους άμεσα ασφαλισμένους, που
έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
(τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το
έτος 2014), έχουμε ήδη αναγγείλει ηλε-
κτρονικά την ανανέωση της ασφαλιστικής
τους ικανότητας στο Εθνικό Μητρώο Δι-
καιούχων Περίθαλψης, ώστε οι πάροχοι
υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, δια-
γνωστικά κέντρα κ.λ.π.) να τους εξυπηρε-

τούν με την επίδειξη του ατομικού βι-
βλιαρίου υγείας, χωρίς περαιτέρω δια-
δικασίες και κυρίως χωρίς να απαιτείται
προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.

Τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι και
τέκνα έως 18 ετών) των ασφαλισμένων
δικαιούχων περίθαλψης, εξυπηρετούνται
από τους παρόχους υγείας χωρίς περαι-
τέρω διαδικασίες, έστω και αν δεν δια-
θέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου
/ Α.Μ.Α. (δηλ. δεν έχουν απογραφεί),
αρκεί να επιδείξουν ατομικό και οικογε-
νειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι
καταχωρημένα.

Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύ-
γους και τέκνα) των ασφαλισμένων του
τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. η ανανέωση της
ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγ-
γελθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Πε-
ρίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015.

Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι
μπορούν να ενημερώνονται και να επιβε-
βαιώνουν ηλεκτρονικά ότι διαθέτουν ασφα-
λιστική ικανότητα από το διαδικτυακό τόπο
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές

Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς
Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους / Ασφα-
λιστική Ικανότητα).

Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε λει-
τουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω
τις οποίας θα παρέχεται δυνατότητα απο-
γραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου
Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) των προστατευο-
μένων μελών (συζύγων και τέκνων) που

είναι καταχωρημένα σε οικογενειακά βι-
βλιάρια υγείας με παράλληλη απόδοση
ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θε-
ώρηση των βιβλιαρίων υγείας).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
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Συγχαρητήρια επιστολή του ΔΣ/ΕΑΑΣ

στον νέο Αρχηγό ΓΕΣ 

Αντγο Βασίλειο Τελλίδη

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

Αντιστράτηγο 

Κύριο

Βασίλειο Τελλίδη

Αρχηγό ΓΕΣ

Κύριε Αρχηγέ,

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού, σας συγχαίρουμε

για την επιλογή σας από το ΚΥΣΕΑ για την

ανάληψη των καθηκόντων του Α’ ΓΕΣ και

σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και καλή

επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Η Ε.Α.Α.Σ. θα είναι πάντα αρωγός στις

προσπάθειές σας και στη διατήρηση των

άρρηκτων δεσμών των ε.ε με τα ε.α.

Στελέχη του Σ.Ξ.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

Ο Πρόεδρος

Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ νέου Α/ΓΕΣ 

Αντγου Βασίλειου Τελλίδη

Ημερομηνία Γεννήσεως 29 Σεπτεμβρίου 1958

Τόπος Γεννήσεως Κοκκινοχώμα Καβάλας

Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με 2 γιούς

Εκπαίδευση Απόφοιτος της

Στρατιωτικής Σχολής

Ευελπίδων (ΣΣΕ) 

Τάξης 1980 (Ανθυπολοχαγός Τεθωρακισμένων).

Παρακολούθησε το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης

Αλεξιπτωτιστού (ΣΒΕΑ).

Παρακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία 

Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεθωρακισμένων.

Παρακολούθησε Σχολείο Εφαρμογής Ιππικού – 

Τεθωρακισμένων στη Γαλλία.

Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου.

Αποφοίτησε από τη Διακλαδική Σχολή Άμυνας της

Γαλλίας.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης.

Ξένες Γλώσσες Γαλλικά, Αγγλικά

Σταδιοδρομία 20 Φεβρουαρίου 2014 – σήμερα

Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

2013 - 2014

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ).

2012 - 2013

Διοικητής Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης

Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

2011 - 2012

Α’ Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).

2011

Διευθυντής Γ’ Κλάδου στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής

Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

2008 - 2011

Διευθυντής ΔΑΣΠ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής

Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

2005 - 2008

Ακόλουθος Αμύνης στο Παρίσι.

Προγενέστερες Θέσεις Διοικητής στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης

Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

Διοικητής Μονάδων Τεθωρακισμένων καθώς και 

επιτελικές θέσεις Σχηματισμών.

Διαμνημονεύσεις Μετάλλια Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για 

το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και 

διαμνημονεύσεις. 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5η Φεβ 2015 στα γρα-
φεία του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ.  στη Θεσσαλονίκη,

συγκέντρωση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με Προέδρους Παραρτημά-
των, στη συνέχεια της αντίστοιχης που έγινε στην Αθήνα.

Στη συγκέντρωση που έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας,
ενημερώσεως και ρύθμισης λειτουργικών θεμάτων, συμ-
μετείχαν οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ.
Νομών Άρτας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσ-
σαλονίκης (σύσσωμο το Τ.Σ.), Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδί-
τσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς (Αντιπρόεδρος),
Κοζάνης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας,
Πρεβέζης, Ροδόπης, Σερρών (Αντιπρόεδρος), Τρικάλων και
Φλώρινας.

Μετά την υποδοχή και τη διευθέτηση των καλεσμένων
από το Τ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, αφού τηρή-
θηκε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια των Σμηναγών (Ι)
της ΠΑ, Παν.  Λάσκαρη και Αθ. Ζάγκα, πιλότων Α/Φ F-16 που
έχασαν τη ζωή τους την 26η Ιαν 2015 κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Al-
bacete της Ισπανίας, καθώς και για τη ξαφνική απώλεια του
Ταξχου Νικολάου Μιχελόπουλου, Υδντη ΓΕΣ/ΔΥΠ, έγινε
έναρξη της συγκέντρωσης με χαιρετισμό και καλωσόρισμα
από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγο ε.α. Ευάγγελο Δανιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμα-
λιωράκης ανάγνωσε το περίγραμμα της συγκέντρωσης
που περιελάμβανε:

Υπενθύμιση Στόχων-Θέσεων της Ε.Α.Α.Σ., Ομάδων Εργα-
σίας και τα οικονομικά θέματα της Ένωσης, από τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο.

Ενημέρωση τρέχουσας επικαιρότητας, από τον Πρό-
εδρο.

Εσωτερική δραστηριότατα και πεπραγμένα Ε.Α.Α.Σ. από
το Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Ανχη
ε.α. Παντελή Κράγκαρη.

Θέματα Παραρτημάτων-Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. από τον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο.

Θέματα ΝΙΜΤΣ από τον Πρόεδρο.
Θέματα ΜΤΣ και νέου μισθολογίου από το Μέλος του Δ.Σ.

και Υπεύθυνο Παραρτημάτων, Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα.
Θέματα ΕΚΟΕΜΣ από το Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος

ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, Ανχη ε.α. Παντελή Κράγκαρη.

Ενημέρωση για τις αποφάσεις ΣτΕ – Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και λοιπά σχετικά θέματα από το Μέλος
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. – Δικαστικό,  Αντγο ε.α. Θωμά Καρανίσα.

Θέματα ΛΑΕΔ από το Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος
Δ.Σ./Λ.Α.Ε.Δ., Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα.

Οι τοποθετήσεις –ενημερώσεις –παρουσιάσεις του Προ-
έδρου και Μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. άρχισαν την 10:00,
υπήρξε ένα ολιγόλεπτο διάλλειμα την 12:00 και ολοκλη-
ρώθηκαν περί την 13:15 με μικρές παρεμβάσεις και επιμέ-
ρους συζητήσεις με τους συμμετέχοντες.

Κατόπιν υπήρξε ανοικτή συζήτηση κατευθυνόμενη από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δόθηκε ο λόγος κατά σειρά
στους Προέδρους των Τ.Σ. ενώ ακολούθησε και μια δια-
κοπή για ένα σύντομο γεύμα εργασίας στην παρακείμενη
ΛΑΦΘ.  Μετά από αυτό συνεχίστηκε η ολοκλήρωση της το-
ποθέτησης από όλους τους Προέδρους και επίσης επιδό-
θηκαν από Παραρτήματα γραπτές εισηγήσεις  – προτάσεις.

Τέλος έγινε το κλείσιμο εκδήλωσης την 18:00 από τον
Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ.

Η συγκέντρωση ήταν άκρως εποικοδομητική και ολοκλή-
ρωσε τον προγραμματισμένο πρώτο κύκλο επαφών με
τους Προέδρους των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ε.Α.Α.Σ.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιαν 2015 στα
γραφεία της Ε.Α.Α.Σ. στην Αθήνα,  η πρώτη από

τις συγκεντρώσεις του Δ.Σ. της Ένωσης με Προ-
έδρους Παραρτημάτων, σύμφωνα με τον ορισθέντα
προγραμματισμό αυτών.

Στη συγκέντρωση που έγινε στο πλαίσιο συνερ-
γασίας, ενημερώσεως και ρύθμισης λειτουργικών
θεμάτων, συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Παραρτη-
μάτων της Ε.Α.Α.Σ. Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Ανα-
τολικής Αττικής (Γραφείου), Αργολίδος, Αρκαδίας,
Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηλείας, Ηρακλείου,
Κορινθίας, Κυκλάδων, Λέσβου, Μεσσηνίας, Λαμίας,
Ρεθύμνου, Σπάρτης (υπό ίδρυση), Φθιώτιδας και
Χανίων.  

Μετά την υποδοχή και τη διευθέτηση των καλε-
σμένων, έγινε έναρξη της συγκέντρωσης με χαιρετισμό
και καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγο
ε.α. Ευάγγελο Δανιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρ-
μαλιωράκης ανάγνωσε το περίγραμμα της συγκέν-
τρωσης που περιελάμβανε:

•Υπενθύμιση Στόχων-Θέσεων της Ε.Α.Α.Σ., Ομάδων
Εργασίας και τα οικονομικά θέματα της Ένωσης, από

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
•Ενημέρωση τρέχουσας επικαιρότητας, από τον

Πρόεδρο.
•Εσωτερική δραστηριότατα και πεπραγμένα Ε.Α.Α.Σ.

από το Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέ-
σεων, Ανχη ε.α. Παντελή Κράγκαρη.

•Θέματα Παραρτημάτων-Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο.

•Θέματα ΝΙΜΤΣ και αποφάσεις ΣτΕ – Ελεγκτικού
Συνεδρίου από τον Πρόεδρο.

•Θέματα ΜΤΣ και νέου μισθολογίου από το Μέλος

του Δ.Σ. Οικονομικό, Υπτγο ε.α. Απόστολο
Παπαδόπουλο.

•Θέματα ΕΚΟΕΜΣ από τον Αντιπρόεδρο, Υπτγο
ε.α. Βασίλειο Ροζή.

•Θέματα ΛΑΕΔ από το Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνο
Παραρτημάτων, Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα.

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος κατά σειρά σε όλους
τους Προέδρους, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση
κατευθυνόμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
επιδόθηκαν από Παραρτήματα γραπτές εισηγήσεις
–προτάσεις.

Τέλος έγινε το κλείσιμο εκδήλωσης από τον Πρό-
εδρο της Ε.Α.Α.Σ. και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για
την απώλεια των Σμηναγών (Ι) της ΠΑ, Παν.  Λάσκαρη
και Αθ. Ζάγκα, πιλότων Α/Φ F-16 που έχασαν τη ζωή
τους την 26η Ιαν 2015 κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Albacete
της Ισπανίας.

Η συγκέντρωση ήταν άκρως εποικοδομητική ενώ
θα ακολουθήσει η επόμενη με τους Προέδρους των
υπολοίπων Παραρτημάτων στις 5 Φεβ 2015 στη Θεσ-
σαλονίκη.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ε.Α.Α.Σ.

Συγκέντρωση με Προέδρους Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ. ΑΘΗΝΑ

Συγκέντρωση με Προέδρους Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ



Αξιότιμοι Κύριοι Διευθυντές,
1.Με τις διατάξεις του (δ) σχετικού νόμου και ειδικότερα

στο άρθρο 86 αυτού καθορίστηκαν οι νέες αποδοχές
των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
(Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.), με ημερομηνία
έναρξης την 1-8-2012. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία οι εν λόγω αυξημένες αποδοχές εφαρμόζονται
και στις συντάξιμες αποδοχές του εν αποστρατεία στε-
λεχιακού δυναμικού των Ε.Δ. και των Σ.Α.

2.Στο άρθρο 1, παράγραφο 2 της (ε) σχετικής Κοινής
Υπουργικής Απόφασης προβλέπονταν όπως οι διαφορές
σύνταξης που απορρέουν από τις διατάξεις του (δ)
όμοιου νόμου για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014
έως και 31-12-2014 θα καταβάλλονταν εφάπαξ στα εν
αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ και Σ.Α στις 22-12-2014,
μαζί με την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου
2015. 

3.Στα ενημερωτικά σημειώματα μηνός Ιανουαρίου
2015 που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους για τους στρατιωτικούς συνταξι-
ούχους δεν παρέχεται ορθή και αναλυτική πληροφόρηση,
τόσο για τις αναλογούσες μειώσεις και κρατήσεις στα

νέα μηνιαία ποσά βασικής σύνταξης, όσο και στον προσ-
διορισμό των αναδρομικών ποσών βασικής σύνταξης
για την περίοδο από 1-7-2014 έως και 31-12-2014.
Μετά από προσπάθεια ελέγχου ορισμένων ενημερωτικών
σημειωμάτων αποστράτων στελεχών και Μελών της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) δια-
πιστώθηκε ότι, το ποσό των αναδρομικών είναι κατά
πολύ μικρότερο των πραγματικών διαφορών βασικών
ποσών σύνταξης πριν και μετά την εφαρμογή των νέων
μισθολογικών δεδομένων.

4.Η Ε.Α.Α.Σ., ως ΝΠΔΔ, έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό
της την «Επιμέλεια των συμφερόντων και την παρακο-
λούθηση και την διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων
των μελών», σύμφωνα με το άρθρο 2 του (α) σχετικού
νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι μετά την
εφαρμογή των διατάξεων των (δ) και (ε) όμοιων δεχό-
μαστε μεγάλο αριθμό αιτημάτων Μελών μας προκειμένου
να, ενημερωθούν σχετικά με τα νέα ποσά βασικής σύν-
ταξης και των αναδρομικών που έχουν υπολογιστεί, κυ-
ρίως, στα ενημερωτικά σημειώματα μηνός Ιανουαρίου
2015, καθώς επίσης και για τον τρόπο υπολογισμού των
συντάξιμων αποδοχών ή και των μειώσεων που επιβάλ-

λονται από τους μέχρι σήμερα ψηφισθέντες νόμους
συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων ως εισφορά
αλληλεγγύης και έκτακτης εισφοράς. 

5.Έχοντας την πεποίθηση ότι, τόσο εσείς προσωπικά,
όσο και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό σας,
συμμερίζεστε την εντεινόμενη ανησυχία των χιλιάδων
Μελών μας και των οικογενειών τους, λόγω της μη ανα-
λυτικής ενημέρωσής τους, σχετικά με τις συντάξιμες
αποδοχές αλλά και τις μειώσεις/κρατήσεις επί αυτών,
απευθυνόμαστε σε εσάς με την παρούσα επιστολή μας
και παρακαλούμε για την αναλυτική ενημέρωσή μας,
σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των: 

α.Νέων συντάξιμων αποδοχών και των χιλιοστών,
εφόσον προβήκατε σε επανακαθορισμό των (χιλιοστών),
για τον υπολογισμό της νέας βασικής μηνιαίας σύντα-
ξης.

β.Μειώσεων που εφαρμόζονται στην βασική σύνταξη,
ήτοι των νόμων 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012,
καθώς και των κρατήσεων υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης
(ν.3865/2010) και έκτακτης εισφοράς (ν.3986/2011).

γ.Αναδρομικών ποσών της βασικής σύνταξης για το
διάστημα από 1-7-2014 έως και 31-12-2014, όπως αυτά
αναγράφονται στο τμήμα του ενημερωτικού σημειώματος
με τίτλο «Ανάλυση Αναδρομικών», καθώς και εάν επί
του ως άνω ποσού έχουν υπολογισθεί και πως οι μειώσεις
και οι κρατήσεις της παραπάνω υποπαραγράφου.

δ.Μειώσεων και των κρατήσεων του ενημερωτικού
σημειώματος σε συνάρτηση με τα μηνιαία ποσά που κα-
ταχωρούνται στην στήλη «Διασταύρωση ακαθάριστων
Συντάξεων από Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.». 

6.Επιθυμία μας θα ήταν και η προσωπική γνωριμία/συ-
νάντηση του Προέδρου και του Δντος Συμβούλου μαζί
σας.

7.Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να συμ-
βάλλουμε ως θεσμικά όργανα στην ορθή ενημέρωση
των Μελών μας, παρακαλούμε για την παροχή των αι-
τηθέντων στην παράγραφο 5 στοιχείων και την ενημέρωσή
μας επί του ανωτέρω αιτήματός μας.

Με Εκτίμηση,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Πρόεδρος
Κων/νος Σκαρμαλιωράκης Ευάγγελος Δανιάς

Αντγος ε.α Υπτγος ε.α

EΘNIKH HXΩΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 5 ενημέρωση

ενημέρωση

Οι παραπάνω μεταβολές προήλθαν κατόπιν σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΕΘΑ.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ/ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
& ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ/ΤΜΗΜΑ Γ’

ΚΟΙΝ: Γ.Λ.Κ/ΔΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΝΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΤΜΗΜΑ Α’,
Ε.Α.Α.Σ./Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος,
Ε.Α.Α.Σ./Γραμ/τεία-Δνων Σύμβουλος

ΘΕΜΑ: 

Συντάξιμες Αποδοχές και Επιστροφή Αναδρομικών

ΣΧΕΤ: α. Ν.Δ.1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 82) 
β. Ν.3607/2007 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινων.Ασφάλισης»
γ. ΠΔ 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών & Στρατιωτικών Συντάξεων»
δ. Ν.4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246/15-11-2014)
ε. Αρ.Οικ2/88371/ΔΕΠ (ΦΕΚ Β’ 3093/18-11-2014)

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com
Χαρ. Τρικούπη 18α, Αθήνα ΤΚ 106 79

Τηλ.(210) 3632.517 FAX:3621.410
Φ.900/ 5 /295

Σ.50
Αθήνα, 3 Φεβ 2015

Στρατιωτικά φαρμακεία: 

Τροποποιήθηκε το ποσοστό έκπτωσης
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 58Β/2015 τροποποιήθηκε το

ποσοστό έκπτωσης που παρέχεται από τα στρατιωτι-
κά Φαρμακεία στους δικαιούχους όπως αυτό είχε κα-
θοριστεί με το ΦΕΚ 2270Β/2012 και συγκεκριμένα:

Το ποσοστό μείωσης των τιμών μειώθηκε από 20%
σε 10%, επεκτάθηκε η εφαρμογή του για φάρμακα με
χονδρική τιμή έως 300€ (το προηγούμενο ποσοστό
ίσχυε για φάρμακα με χονδρική τιμή έως 200€) και τα
ΜΗΣΥΦΑ και μη αποζημιούμενα από τα ταμεία φάρμα-
κα πωλούνται στην τιμή κτήσης επαυξημένης κατά
10%.

Η μεταβολή αυτή ήταν απόρροια της αλλαγής του
τρόπου κοστολόγησης των φαρμάκων. Ενώ με το ΦΕΚ
983Β/2012 ορίζεται ως ποσοστό κέρδους φαρμα-
κείων επί της χονδρικής τιμής για τα αποζημιούμενα
από τα ταμεία φάρμακα 32,4%, για τα ΜΗΣΥΦΑ 355 και

γαι τα υψηλού κόστους και του Ν.3816/2010 (άρθρο
12 παρ. 2) (χονδρική τιμή άνω των 200€) κλιμακωτά
από 6% έως 8%. Για τα φάρμακα του Ν.3816/2010 (άρ-
θρο 12 παρ. 2) (χονδρική τιμή κάτω των 200€) ποσο-
στό κέρδους 16%. Με το ΦΕΚ 1907Β/2014 αλλάζει ο
τρόπος κοστολόγησης και το κέρδος του φαρμακείου
κλιμακώνεται για τα αποζημιούμενα φάρμακα ανάλο-
γα με τη χονδρική τιμή από 30% έως 2% ενώ για τα μη
αποζημιούμενα ορίζεται στο 35%. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα το ΣΦΑ να μην δύναται να ακολουθήσει το προ-
ηγούμενο καθεστώς έκπτωσης αφενός γιατί τα κέρδη
του για φάρμακα με χονδρική τιμή έως 50€ μειώνον-
ται, αφετέρου θα υπήρχε ζημία για φάρμακα με χον-
δρική τιμή άνω των 50€ όπως φαίνεται και στον παρα-
κάτω πίνακα.

Ποσοστά κέρδους σύμφωνα Παράδειγμα
με το ΦΕΚ 1907Β/2014

Χονδρική Ποσοστό Χονδρική ΦΠΑ Τιμή Λιανική Ποσοστό
τιμή κέρδους Τιμή Αγοράς Τιμή Κέρδους επί

της Λιανικής

0-50 30% 50 6,50% 53,25 69,225 23,08%
50.01-100 20% 100 6,50% 106,5 127,8 16,67%
100,01-150 16% 150 6,50% 159,75 185,31 13,79%
150,01-200 14% 200 6,50% 213 242,82 12,28%
200,01-300 12% 300 6,50% 319,5 357,84 10,71%
300,01-400 10% 400 6,50% 426 468,6 9,09%

Ο
ΑΚΑΜ της Ελλάδος στο Παρίσι, μας γνώρισε ότι,
μετά από απάντηση που έλαβε από το αρμόδιο
γραφείο του Γαλλικού ΓΕΕΘΑ, για την είσοδο

των ξένων Αξκών εν αποστρατεία στη λέσχη των Γαλ-
λικών Ενόπλων Δυνάμεων του Παρισιού (Cercle Na-
tionale des Armees), αναγκαιεί η εκ των προτέρων εγ-
γραφή των ενδιαφερομένων στο σύλλογο ξένων της
συγκεκριμένης λέσχης και η απόκτηση της ιδιαίτερης
κάρτας εισόδου σε αυτήν, η οποία αποστέλλεται με
μέριμνα της λέσχης στον ενδιαφερόμενο μετά την
επιτυχημένη εγγραφή.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο οποιοσδή-
ποτε εν αποστρατεία στρατιωτικός μπορεί να έχει
πρόσβαση στις παροχές της λέσχης των Γαλλικών
Ενόπλων Δυνάμεων, μόνο με την επίδειξη ιδιαίτερης
κάρτας εισόδου που αποκτάται μετά από αίτηση του
ιδίου (www.cnaparis.com) και έγκριση της ίδιας της λέ-
σχης.

Άλλωστε, συναφές νομικό πλαίσιο διέπει και τη Λέ-
σχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΠΔΔ) της Χώ-
ρας μας, σύμφωνα με το άρθρο 23 της (γ) σχετικής,
καθόσον μέλη της ΛΑΕΔ μπορούν να είναι, μεταξύ των
άλλων και, οι Αξιωματικοί συμμαχικών Στρατών, ευρι-
σκόμενοι στην Ελλάδα εφόσον καταβάλλουν την προ-
βλεπόμενη για τους ομοιοβάθμους των Έλληνες
Αξιωματικούς συνδρομή και κατόπιν αιτήσεώς τους,
εγκρινόμενης από το ΓΕΣ μετά από πρόταση του
ΔΣ/ΛΑΕΔ.

Είσοδος ξένων Αξκών

ε.α. στην λέσχη των

γαλλικών Ε.Δ. 

του Παρισιού
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ΕΚΟΕΜΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκί-
νησε από το έτος 2014 με την ηλεκτρονική διάθεση
των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση και εντός του

γενικότερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής
ενίσχυσης, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των
μηνιαίων αναλυτικών φύλλων οικονομικής ενίσχυσης, μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από το Κέν-
τρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ)
και φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με την ίδια ακριβώς διαδι-
κασία που ακολούθησαν κατά τη λήψη των ετήσιων βεβαι-
ώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, ήτοι μέσω της
διεύθυνσης https://bebeosis.army.gr επιλέγοντας τον σύν-
δεσμο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και χρησιμοποιώντας
ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και τον Αριθμό Φακέλου

τους.
Το μηνιαίο αναλυτικό φύλλο περιέχει πλήθος πληροφο-

ριών και ειδικότερα:
α. Ανάλυση της εκάστοτε τρέχουσας οικονομικής ενίσχυ-

σης.
β. Ανάλυση της αναδρομικής οικονομικής ενίσχυσης για

όσους λαμβάνουν αναδρομικά.
γ. Πλήρη ανάλυση των διενεργούμενων κρατήσεων με

σύντομη σχετική αναφορά στις διατάξεις από τις οποίες προ-
βλέπονται. 

δ.  Αναλυτική ενημέρωση για το ύψος των άληκτων κρα-
τήσεων προσδιορισμένου ποσού.

ε.  Πλήρη ανάλυση των επιστρεφόμενων κρατήσεων για
όσους δικαιούνται επιστροφής.

στ. Στο πεδίο Παρατηρήσεις θα υπάρχει σύντομη ενημέ-
ρωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για παράδειγμα, σε πε-
ρίπτωση διαφοροποίησης των παραμέτρων που καθορίζουν
το ύψος της δικαιούμενης οικονομικής ενίσχυσης ή των διε-
νεργούμενων επί αυτής κρατήσεων, ή ακόμη και πληροφό-

ρηση για την αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
Πλέον των ανωτέρω, το αναλυτικό φύλλο, περιέχει χρή-

σιμες πληροφορίες αναφορικά τόσο με τον αριθμό λογαρια-
σμού στον οποίο πιστώνεται η οικονομική ενίσχυση όσο και
με το Τραπεζικό Ίδρυμα που τηρείται αυτός και φυσικά πλη-
ροφόρηση για την ημερομηνία εντολής πίστωσης των λογα-
ριασμών.

Σύνδεσμος για την πρόσβαση στην εφαρμογή, υπάρχει
τόσο στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου του Γενικού Επιτε-
λείου Στρατού http://www.army.gr όσο και στην αντίστοιχη
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού http://www.mts.gov.gr/ .

Τέλος, τονίζεται, ότι τα ως άνω μηνιαία αναλυτικά φύλλα,
τα οποία θα αναρτώνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο εκά-
στου μηνός, έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν
επέχουν, σε καμία περίπτωση, θέση βεβαίωσης για φορολο-
γική, τραπεζική, δικαστική ή άλλη χρήση. Για τις εν λόγω βε-
βαιώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεχίσουν να
απευθύνονται στον Κλάδο μας.

Εκ της Δνσεως

Σ
το πλαίσιο ενημέρωσης των μετόχων –μερισματούχων
του ΕΚΟΕΜΣ, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γνώστες
της τρέχουσας κατάστασης, με μια σύντομη παρουσίαση

της οικονομικής κατάστασης του Κλάδου, όπως αυτή δια-
μορφώθηκε με την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους
2014 και να σας αναλύσουμε την από 1 Μαρτίου τρέχοντος
έτους διαμόρφωση της τιμής μεριδίου της οικονομικής ενί-
σχυσης. 

Με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/9/803074/Σ.687/4 Φεβ 15
(ΑΔΑ:7Π6Ε6-ΤΔΥ) Απόφαση τoυ κ. Α/ΓΕΣ, αποφασίστηκε,
μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση της τιμής μεριδίου, από
1/3/15 στο ύψος των 4,9383 €, ήτοι μειωμένης κατά 5% σε
σχέση με την προϊσχύουσα και κατά 4,17% σε ετησιοποιημένη
βάση.

Η ως άνω μείωση αποτελεί την κατ’ελάχιστο δυνατή,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των δικαιούχων της
οικονομικής ενίσχυσης όσο και τα περιθώρια λογιστικής
αλλά και ταμειακής κάλυψης του κόστους αυτής, διότι είναι
ευρέως γνωστό, πως σε μεγάλο μέρος του, το ως άνω
κόστος, καλύπτεται και από το αποθεματικό του Κλάδου το
οποίο βαίνει διαρκώς μειούμενο.

Οι παράγοντες στους οποίους, κατά κύριο λόγο, αν όχι
αποκλειστικά, εστιάζεται η αναζήτηση των αιτιών της ως
άνω μείωσης αλλά και των προγενέστερων, είναι αναλυτικά
οι ακόλουθοι:

Πρωτίστως, η δραματική μείωση των εσόδων του Κλάδου. 
Αναλυτικότερα:
Μείωση του Εσόδου από Εισφορές σε Πρόσθετες Αποζη-

μιώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές επί
της ημερήσιας αποζημίωσης εσωτερικού – εξωτερικού όλου
του στρατιωτικού προσωπικού όσο και οι αντίστοιχες επί
των καταβαλλομένων αποζημιώσεων εξωτερικού συμπερι-
λαμβανομένων και των οπλιτών. Από την ως άνω πηγή,
κατά το έτος 2012 ο ΕΚΟΕΜΣ εισέπραξε περί τα 11.200.000,00
€ όταν κατά το λήξαν έτος ανήλθε απολογιστικά σε
4.170.000,00 €, ήτοι απώλειες της τάξεως των 7 εκ Ευρώ
περίπου.

Μείωση του Εσόδου από τις εισφορές των μερισματουχών
του ΜΤΣ προελεύσεως από το ΣΞ. Η εν λόγω πηγή απέδωσε
κατά το έτος 2010 περί τα 7.800.000,00 € ενώ κατά το
τρέχον έτος ανήλθε σε 4.300.000,00 € περίπου, καίτοι ο
αριθμός των μερισματούχων συγκριτικά με το 2010 έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά κατά 3.000 δικαιούχους (νέοι – οριστικές
διαγραφές) απώλεια της τάξεως των 3,5 εκ Ευρώ.

Μείωση του εσόδου από τις εισφορές των μετόχων, απώ-
λεια η οποία υπερβαίνει τις 500.000 € σε ετήσια βάση.

Μείωση των εσόδων από τα κέρδη του ΕΚΕΜΣ συμπερι-
λαμβανομένων και των τόκων του προθεσμιακού του λογα-
ριασμού, οι απώλειες κατά την τελευταία 3ετία υπερβαίνουν
τις 490.000 Ευρώ.

Μείωση των εσόδων από προσόδους μισθωμάτων στρα-
τιωτικών οικημάτων (κοιτώνων , ξενώνων , ΣΟΑ , ΣΟΜΥ ,
ΚΑΑΥ , Θερέτρων κλπ) λόγω της μειώσεως, τόσο του συντε-
λεστή υπολογισμού ανά τετραγωνικό μέτρο από 1 €/τετρα-
γωνικό σε 0,60 € από 1/6/10 και περαιτέρω από 0,60 €/ τε-
τραγωνικό σε 0,48 € από 1/5/14, όσο και από τη μείωση του
συντελεστή απόδοσης αυτών (των προσόδων) υπέρ ΕΚΟΕΜΣ
από 100% σε 85%. Απώλειες οι οποίες αθροιστικά και από τις
δύο πηγές υπερβαίνουν τα 2,5 εκ Ευρώ.

Περαιτέρω, σημαντικός παράγοντας επηρεασμού του
ύψους της οικονομικής ενίσχυσης, είναι αυτός του αριθμού
των δικαιούχων, διότι η τιμή μεριδίου έχει άμεση συναρτησιακή

σχέση με το πλήθος των μεριδίων. Κατά την τελευταία
3ετία (2012 – 2014) κατέστησαν μερισματούχοι του ΜΤΣ και
ως προερχόμενοι από τον ΣΞ και βοηθηματούχοι του ΕΚΟΕΜΣ,
4.100 νέοι δικαιούχοι, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος για τις
δυνατότητες του Κλάδου.

Επιπροσθέτως, είναι γνωστό, ότι ο ΕΚΟΕΜΣ λειτουργεί
βάσει του διανεμητικού συστήματος. Το διανεμητικό σύστημα
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου
τμήματος των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελ-
λάδα αλλά και σε πλήθος άλλων χωρών. 

Η βασική αρχή της λειτουργίας του είναι εξαιρετικά απλή.
Από τις εισφορές της παρούσας γενιάς εργαζομένων χρη-
ματοδοτούνται οι παροχές της παρούσας γενιάς συνταξιούχων.
Πίσω από αυτή τη θεμελιώδη αρχή που συνήθως αποκαλείται
«συμβόλαιο των γενεών», εμφωλεύει η απαίτηση ικανοποίησης
μιας απλής παραδοχής: Για να λειτουργεί αποτελεσματικά
το διανεμητικό σύστημα χρηματοδότησης, θα πρέπει να
υπάρχει συνεχώς επαρκής αριθμός ενεργών ασφαλισμένων,
σημαντικά υψηλότερος του αντίστοιχου των συνταξιούχων.

Ο δημογραφικός λόγος του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., δηλαδή η αναλογία
μετόχων / μερισματούχων, με δεδομένα μηνός Δεκεμβρίου
2014, είναι 45.365 μέτοχοι /24.519 μερισματούχοι (ίδιοι και
ορφανικές οικογένειες) =1,85/1 από 1,99/1 του προηγούμενου
έτους.

Ο δημογραφικός λόγος επηρεάζεται σημαντικά από την
εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών και κυρίως από την
πληθυσμιακή γήρανση (αύξηση του αριθμού των συνταξι-
ούχων), καθώς επίσης από την πρώιμη συνταξιοδότηση. 

Η βιωσιμότητα του συστήματος εξαρτάται από τη σχέση
συνταξιοδοτούμενων προς συνεισφέροντες, η οποία ονο-
μάζεται Αναλογιστική Βάση και η ενδεδειγμένη τιμή της
είναι 1/4. Η ανατροπή της τιμής αυτής, όπως συμβαίνει και
με τον ΕΚΟΕΜΣ, θέτει την επιβίωση του συστήματος σε κίν-
δυνο.

Τέλος, είναι γνωστές οι συνέπειες που υπέστησαν οι
φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΕΚΟΕΜΣ, οι οποίοι τηρούσαν
τα διαθέσιμά τους στην ΤτΕ, λόγω του προγράμματος της
ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού
χρέους (PSI). Όπως προκύπτει από ενημερώσεις της ΤτΕ οι
απώλειες, του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. σε τρέχουσες αποτιμήσεις κυ-
μάνθηκαν σε ποσοστό άνω του 59% ενώ σε απόλυτα μεγέθη
ανέρχονται με την 5/2/15 σε 13 εκ Ευρώ περίπου. Επί του
θέματος, ο ΕΚΟΕΜΣ έχει ασκήσει αγωγή κατά της ΤτΕ και του
Ελληνικού Δημοσίου για τη διασφάλιση των συμφερόντων
του.

Θετική εξέλιξη στην προσπάθεια αυξήσεως των εσόδων
του Ταμείου κατά την παρούσα περίοδο, αποτελεί οπωσδήποτε
η τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του ν.3205/2003 η
οποία επήλθε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86
του ν.4307/14 με τις οποίες αυξήθηκε ο ΒΜ του Ανθλγου
καθώς και οι συντελεστές προσδιορισμού των Βασικών
Μισθών όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των
μόνιμων στελεχών των ΕΔ, καθώς και η επαναφορά σε ισχύ
των ανασταλεισών μισθολογικών προαγωγών. Επίσης, η
επαναχορήγηση των μηνιαίων ΗΕΕ στα στελέχη που υπηρε-
τούν στον νομό Έβρου και τα νησιά του Αιγαίου θα συνεισφέρει
στην ενίσχυση των εσόδων του Κλάδου.

Δεδομένου, ότι ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. δεν επιχορηγείται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, τα ποσά τα οποία απαιτούνται για
την κάλυψη της οικονομικής ενίσχυσης καθ’υπέρβαση του
ποσού προς διανομή (παρ. 6 της ως άνω αποφάσεως) κα-
λύπτονται αποκλειστικά και μόνο, μέσω των αποθεματικών

του, με άμεσο αντίκτυπο την απομείωση των διαθεσίμων,
αλλά και των εσόδων από τόκους που αυτά αποφέρουν και
τελικώς την απομείωση εν γένει της Καθαρής Θέσης του
Κλάδου.

Ο λόγος που ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. είναι ο Φορέας με τις μικρότερες
μειώσεις μεταξύ των ΜΤ και των ΕΚΟΕΜ δεν είναι άλλος,
από την οφειλή του Μ.Τ.Σ. η οποία στο αποκορύφωμά της
προσέγγισε τα 43,5 εκ Ευρώ και η οποία με την 31/12/14
ανέρχεται πλέον σε 13,4 εκ Ευρώ, τα οποία πρόκειται να
αποπληρωθούν, το αργότερο μέχρι τα μέσα του επομένου
έτους. Παρέπεται δε να τονισθεί, ότι σε περίπτωση μη
οφειλής, τα διαθέσιμα πιθανότατα θα είχαν συμμετάσχει
στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Το συνολικό ποσό της ως άνω αποπληρωμής έχει διοχε-
τευτεί σταδιακά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς
αποφυγή περαιτέρω απομείωσης αυτής, εκμηδενίζοντας,
όμως, επί της ουσίας, το αποθεματικό του Κλάδου.

Το ΜΤΣ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4146/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν.
4284/2014, υποχρεούται στη τήρηση ταμειακού αποθέματος
ύψους 20 εκ ανά έτος, ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. απεναντίας, τείνει στην
εκμηδένιση των δικών του αποθεματικών και αυτό αναγκαιεί
να αλλάξει άμεσα, όχι βεβαίως αποκλειστικά μέσω των μει-
ώσεων αλλά και μέσω της ενίσχυσης των υφισταμένων ή
της καθιέρωσης νέων πηγών εσόδων.

Οι ανωτέρω αποφάσεις, αν και δυσάρεστες σε όλους
μας, είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθούν
πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, έτσι ώστε με το πέρας
της αποπληρωμής της οφειλής του ΜΤΣ, ο Κλάδος να είναι
σε θέση να διανέμει τα καθαρά έσοδα της εκάστοτε προ-
ηγούμενης χρήσεως, χωρίς να αναλώνει μέρος των διαθε-
σίμων της αντίστοιχης εκάστοτε τρέχουσας. Με τον τρόπο
αυτό, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί,
θα αναστραφεί η παρούσα αρνητική πορεία και θα διασφα-
λισθεί επί της ουσίας η μακροχρόνια βιωσιμότητα του
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κλάδου έχει πρωταρχικό στόχο
την εξεύρεση νέων πόρων – εσόδων και κινείται με ορθολο-
γιστικές και δυνάμενες να πραγματοποιηθούν προτάσεις.
Στη κατεύθυνση αυτή, πέραν των πρωτοβουλιών που έχουν
ήδη αναληφθεί εκ μέρους μας ή εκ μέρους του ΜΤΣ και οι
οποίες σε περίπτωση που ευοδωθούν θα συμβάλουν και
στην ενίσχυση του Κλάδου, επιθυμητή είναι και η ενεργός
συμμετοχή των μετόχων και των μερισματούχων με την
υποβολή επώνυμων προτάσεων για την εξεύρεση νέων
πόρων ή την ενίσχυση των υφισταμένων. Οι προτάσεις δύ-
νανται να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στη δνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου ekoems@mts.gov.gr είτε με έντυπη
αλληλογραφία στη δνση Κολοκοτρώνη 13 τκ 105 62 Αθήνα.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι, να καταστήσουμε σαφές εμπράκτως
και προς κάθε κατεύθυνση ότι, ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. όχι μόνον έχει
την ικανότητα και την ισχυρή θέληση, αλλά και την απαιτού-
μενη σύμπνοια ώστε να διαχειριστεί την κατάσταση και να
διέλθει ασφαλώς την παρούσα δύσκολη συγκυρία, προς
όφελος του συνόλου των μετοχομερισματούχων του, τόσο
των νυν μερισματούχων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, όσο και των ενεργών
στελεχών που προσδοκούν να τύχουν ανάλογων παροχών
όταν καταστούν μερισματούχοι.

Λγός (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
Δντής ΕΚΟΕΜΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΚΟΕΜΣ

Παρασκευή, 20 Φεβ 2015

Ανακοίνωση του ΕΚΟΕΜΣ για τα Αναλυτικά Φύλλα της Οικονομικής Ενίσχυσης
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ενημέρωση

ΣΧΕΤ.: α. Φ.820/206/821513/Σ.6177/18 Ιουλ. 2008 
ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α (Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ)
β. ΠαΔ 9-24/2009 «Περί Λειτουργίας 
ΚΑΑΥ»/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2
γ. Φ.449.1/21/363075/Σ.800/20 Μαΐ 
10/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2
δ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Απόφαση ΥΕΘΑ 
ΦΕΚ 1139, τ.Β’, 3 Ιουν. 11)
ε. Φ.820/287/860635/Σ.6454/10 
Αυγ. 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α

1. Σας γνωρίζουμε, ότι από λήψεως, επαναφέρεται
το μέτρο του αντιτίμου εισιτηρίου για τους επισκέπτες
στα ΚΑΑΥ, προκειμένου να εξευρεθούν οικονομικοί πό-
ροι που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών
αλλά και των παρεχομένων υπηρεσιών στα ΚΑΑΥ, κα-
θόσον λόγω της μεγάλης μείωσης του Π/Υ του ΓΕΣ,
αυτοί είναι αδύνατον πλέον να εξασφαλιστούν.

2. Κατόπιν του παραπάνω καταργείται το (γ) σχετικό
και τροποποιείται η παρ. 35 της (β) όμοιας Πάγιας Δια-
ταγής, όπως παρακάτω:

«35. Διαδικασία Επίσκεψης ΚΑΑΥ
α. Οι δικαιούχοι παραθερισμού καθώς και οι παραθε-

ριστές του ΚΑΑΥ, μπορούν να δέχονται και να συνο-
δεύονται από επισκέπτες όλες τις ημέρες του χρόνου,
από 0800 μέχρι 2400 Ω.

β. Η διανυκτέρευση των επισκεπτών απαγορεύεται

στο ΚΑΑΥ εκτός αν εμπίπτουν στην παρ. 5.
γ. Ως «επισκέπτες» εννοούνται:
(1) Όσοι δεν διαθέτουν ενιαία κάρτα εισόδου που

εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ή την ΕΑΑΣ.
(2) Τα πρόσωπα που συνοδεύουν, τα Στελέχη του

ΠΝ - ΠΑ (πλην συζύγου και τέκνων), στις Περιφερει-
ακές Ενότητες όπου δεν υφίσταται θέρετρα των αντί-
στοιχων Κλάδων.

δ. Για την είσοδό τους στο ΚΑΑΥ θα καταβάλλεται
ενιαίο αντίτιμο εισιτηρίου, τα έσοδα του οποίου να
αποδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές του
ΓΕΣ/ΔΟΙ, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο ποσό
των 3€ για τους ενήλικες και 1€ για τα παιδιά».

3. Η παραπάνω τροποποίηση να καταχωρηθεί στον
πίνακα τροποποιήσεων του (β) σχετικού με αύξοντα
αριθμό 5 (Τ5).

4. Τα έσοδα από το αντίτιμο εισόδου στα ΚΑΑΥ, να
αποδίδονται σύμφωνα με το (ε) σχετικό.

5. Οι Σχηματισμοί να εκδώσουν οδηγίες εφαρμογής
της παρούσας για τα ΚΑΑΥ υπαγωγή τους.

6. Λοιπά, όπως καθορίζονται στα (β) και (δ) σχετικά.
7. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
8. Χειριστής θέματος: Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Λαγουμί-

δης, Τμχης ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2, τηλ.: 210-6553171.

Αντγος Νικόλαος Δεβετζής
Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΣΜΑΕΣ

Οτρόπος λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ που γνωρίζαμε δεν
υπάρχει πλέον επειδή με τον Ν.4030/2011 και οι

τρεις συνεταιρισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ΟΣΜΑΕΣ,
ΟΣΜΑΑ, ΟΣΜΑΝ, από πλευράς εποπτείας, ανήκουν πλέον
στο Υπουργείο Οικονομικών και όχι στο ΥΠΕΘΑ. Με το νέο
σύστημα θα λειτουργούν όπως όλοι οι συνεταιρισμοί με
τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και εκλογή των οργά-
νων Διοίκησης. Επίσης, είχαν την υποχρέωση να αναπρο-
σαρμόσουν τα καταστατικά τους και να κατατεθούν για
έγκριση στο Ειρηνοδικείο μέχρι 25/11/2014.

Ο ΟΣΜΑΕΣ ανάθεσε σε δικηγόρο, την επανασύνταξη του
νέου καταστατικού και ταυτόχρονα ζήτησε και την υποβο-
λή προτάσεων από συλλόγους των περιοχών Καρύστου
και Μαλεσίνας, για το περιεχόμενο του καταστατικού, οι
οποίες και υποβλήθηκαν. Το νέο καταστατικό εγκρίθηκε
από το Ειρηνοδικείο και από τη μελέτη διαπιστώθηκαν
ορισμένες ασάφειες και μη ξεκάθαρες υποχρεώσεις.
Προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή του νέου καταστατι-
κού, ο ΟΣΜΑΕΣ πρέπει να οργανώσει Γενική Συνέλευση για
να εκλεγούν τα όργανα Διοίκησης, Διοικητικό Συμβούλιο
(ΔΣ) και Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ), γεγονός που εκτιμάται
ότι θα είναι δύσκολο.

Σε ότι αφορά το νέο καταστατικό, ορισμένα από αυτά
που διαπιστώθηκαν, είναι τα παρακάτω:

1. Επιβάλλονται έκτακτες εισφορές οπωσδήποτε για
την εκτέλεση έργων αλλά δεν διασαφηνίζεται ότι θα πλη-
ρώνουν μόνο τα μέλη της περιοχής που έγινε το έργο.
Δεν είναι δυνατό να γίνεται έργο π.χ. στη Μαλεσίνα και να
πληρώνουν έκτακτη εισφορά τα μέλη της Καρύστου και
του τρίτου προγράμματος.

2. Στα τηρούμενα βιβλία δεν αναφέρονται βιβλία ταμεί-
ου που είναι απαραίτητα και πρέπει να είναι ξεχωριστά για
Μαλεσίνα, Κάρυστο και τρίτο πρόγραμμα, ώστε τα έσοδα
κάθε περιοχής να είναι γνωστά όπως και τα έξοδα να αφο-
ρούν μόνο την συγκεκριμένη περιοχή.

3. Αναφέρεται ότι η διάρκεια του συνεταιρισμού είναι
απεριόριστη, γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα
όπως σε άλλους συνεταιρισμούς ιδιωτικού δικαίου, ενώ
υπάρχει περιθώριο αποχώρησης από περιοχή μετά την
ένταξή της στο σχέδιο πόλεως, τη διανομή των οικοπέ-
δων και την κατασκευή των έργων υποδομής.

4. Δεν αναφέρεται η αποχώρηση μέλους από τον συνε-
ταιρισμό με υποβολή δήλωσης μέσω του Ειρηνοδικείου
χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον ΟΣΜΑΕΣ.

5. Για να γίνει Γενική Συνέλευση η απαρτία είναι το 50%
των μελών που δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ όταν τα μέλη
του ΟΣΜΑΕΣ είναι περίπου 8.000, στη συνέχεια το 20%
των μελών και την τρίτη φορά να είναι παρόντες άνω των
επτά. Πιθανώς δεν εξετάσθηκε αν μπορεί να γίνουν ξεχω-
ριστές Γενικές Συνελεύσεις ανά πρόγραμμα, π.χ. Κάρυ-
στο. Δεν είναι δυνατό να αποφασίζουν τα μέλη της Μαλε-
σίνας για την Κάρυστο ή αντίστροφα.

Επειδή οι ασάφειες είναι περισσότερες και ο νόμος δίνει
τη δυνατότητα με το καταστατικό, να ρυθμίζονται άλλες
δυνατότητες λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ, δεν θα αναφερ-
θούν άλλες παρατηρήσεις αλλά έχει δημιουργηθεί ένα
άλλο ερώτημα που πρέπει να επέμβει το ΥΠΕΘΑ και άλλες
υπηρεσίες, για να δοθει παράταση στην υλοποίηση του
νέου καθεστώτος του ΟΣΜΑΕΣ. Δεν αποκλείεται, εφόσον
δεν εφαρμοσθεί εντός των χρονικών πλαισίων, η διεξα-
γωγή Γενικής Συνέλευσης για να εκλεγούν όργανα διοίκη-
σης, να οδηγηθεί ο ΟΣΜΑΕΣ σε διάλυση, γεγονός που θα
είναι καταστροφικό για τα μέλη του που έχουν διαθέσει
τους κόπους τους για να αφήσουν παρακαταθήκη στα
παιδιά τους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Ν. Π. Δ. Δ.

Ημερ.: 19-02-2015
Αριθ. Πρωτ. 38Β

Αγοράστε ελληνικά προϊόντα.

Στηρίξτε ελληνικές θέσεις εργασίας. 

ΠΡΟΣ  : ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
ΚΟΙΝ   : Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α. 
ΘΕΜΑ : Θέματα Αποστράτων

1.-Σας γνωρίζουμε οτι το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
συμφωνεί  με το από 19-02-2015 υπόμνημα των Αποστράτων μελών της επιτροπής (ΕΑΑΣ –ΕΑΑΝ –ΕΑΑΑ),
που συστάθηκε για να εισηγηθεί τις οικονομικές αποκαταστάσεις καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις  της Ολομελείας του ΣτΕ.

2.-Το εν λόγω υπόμνημα περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τις άδικες περικοπές που έχουν
υποστεί οι Απόστρατοι και που θα πρέπει να αποκατασταθούν, πέραν της πλήρους συμμόρφωσης με τις
Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ.

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

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/2

ΘΕΜΑ: 

Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)



EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20158βήμα

Προβληματίζεται ακόμη και φανατίζεται κάθε σκεπτό-
μενος έλλην πολίτης, με το θράσος και την συμπε-

ριφορά του θρασύτατου σφετεριστή και υπερασπιστή
της μεθοδευμένης αγυρτείας της Ελληνικής Ιστορίας,
του πρωθυπουργού του Κράτους των Σκοπίων. Είπε
λοιπόν στο παρελθόν, αυτός που είναι σε ξένα αναστυ-
λώματα δεμένος, ότι «πρέπει να ντρέπονται οι Έλληνες
για τον εκβιασμό που μας κάνουν… για να καλύψουν τα
σκάνδαλά των κ.λπ.», αγγίζοντας όλα τα κόμματα και με
επίθεση αισχρή ακόμη κατά του τότε  πρωθυπουργού
της χώρας μας. Επίσης αυτός ο καλαμοκαβαλάρης είναι
υπεύθυνος καμώματα στα Σκόπια, που σκοπιανοί τόλμησαν
και αντικατέστησαν τον σταυρό της Ελληνικής Σημαίας
με την φασιστική Σβάστικα, είναι αυτός υπεύθυνος που
κατηγόρησαν υπήκοοί του τον Έλληνα τότε πρωθυπουργό
ως φασίστα με εξευτελιστικές εικόνες, φασιστικά ντυμένο
κλ.π.

Το Λυπηρό και ο προβληματισμός του σκεπτόμενου
Έλληνα πολίτη είναι, ότι δεν βγήκε τότε η πολιτική
ηγεσία της χώρας ή τουλάχιστον ένας βρε αδελφέ
Έλλην πολιτικός ν’ απαντήσει, σ’ αυτόν τον θρασύτατο
σφετεριστή της Ελληνικής Ιστορίας και υβριστή των Ελ-
λήνων Πολιτικών, ώστε να μην τολμήσει να ξαναμιλήσει
για την Ελλάδα και προ παντός για την Μακεδονία.

Ο θρασύτατος αυτός κύριος πρέπει κάποτε να καταλάβει: 
ΠΡΩΤΟΝ! Ιστορικά η σημερινή περιοχή των Σκοπίων

ήταν η αρχαία Δαρδανία και αργότερα μέχρι το 1944
ονομάζετο Vardarsca. Ότι, η Δαρδανία ουδέποτε υπήρξε

Μακεδονικό Έδαφος, του οποίου τα Βόρεια σύνορα δεν
ξεπέρασαν τις Ηράκλειες πύλες (Μοναστήρι – Βιτώλα,
τις αρχαίες Ιδομενές ύψος Γευγελή και το όρος Όρβηλος
δηλ. Μπέλες).

ΔΕΥΤΕΡΟΝ! Το όνομα Μακεδονία επεβλήθη στην περιοχή
των Σκοπίων, το οποίο κατοικείται ως επί το πλείστον
από Σλάβους, Αλβανούς και Ελληνόφωνους Μακεδόνες
κ.λπ. διαφυγόντες κατά τον εμφύλιο, από τον Γενάρχη
των Τίτο, όταν αυτός εξήγγειλε την αναδιοργάνωση του
Γιουγκοσλαβικού Κράτους πάνω σε Ομοσπονδιακή Βάση.
Την μία από τις εξ ομοσπονδίες, του νοτίου τμήματος
της Γιουγκοσλαβίας, που συνορεύει με την Μακεδονία
την ονόμασε «Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Μακε-
δονίας», με απώτερο σκοπό την διεύρυνση αυτού προς
Νότο. Τι! λοιπόν σχέση μπορεί να έχει σήμερα το Τιτόνειο
αυτό κατασκεύασμα με την Μακεδονία του Μ. Αλεξάνδρου
Γ! και του Φιλίππου Β!; Προσπαθούν να ρίξουν στάχτη
στα μάτια των ανιστόρητων, με την προπαγάνδα τους
και με το απύθμενο θράσος ν’ αναγείρουν ακόμη και
αγάλματα στην χώρα τους, του Μ. Αλεξάνδρου κ.λπ.

ΤΡΙΤΟΝ! Η απαίτηση των Σκοπίων να ονομασθεί Μακε-
δονία αντιβαίνει στα Ιστορικά δεδομένα, που είναι απο-
δεκτά από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα ονόματα
Μακεδονία και Μακεδόνες, ανάγονται στην αρχαιότητα,
έτσι κάθε χρήση τους στην εποχή μας, παραπέμπει σε
αρχαία δεδομένα είτε νομίμως είτε καταχρηστικά. Στην
παρούσα περίπτωση συντελείται αγύρτικος σφετερισμός
εκ μέρους των Σκοπίων, όταν αποδίδεται το όνομα Μα-
κεδονία, σε εδάφη που δεν κατοικήθηκαν ποτέ από Μα-
κεδόνες και δεν απετέλεσαν τμήματα ποτέ του Μακε-
δονικού Βασιλείου.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ! Οι αδέσμευτοι ιστορικοί ερευνητές συμ-
φωνούν απόλυτα ότι το μέγιστο μέρος της σημερινής
Δημοκρατίας των Σκοπίων, που θρασύτατα διεκδικεί το
γεωγραφικό όνομα Μακεδονία και το εθνικό όνομα Μα-
κεδόνες, εκτείνεται σε εδάφη όπου κατά την αρχαιότητα
κατοικούσαν, όχι Μακεδόνες αλλά Παίονες, Δάρδανοι,
Σλάβοι (κατήλθαν στην περιοχή μετά τον 6ο μ.Χ. αιώνα)
και άλλοι λαοί. Η Σημερινή Πόλη των Σκοπίων κείται
στην αρχαία Δαρδανία. Οι Δάρδανοι παρέμειναν έως το
τέλος, οι αμείλικτοι εχθροί των Μακεδόνων, από τους
οποίους, όπως παραστατικά γράφει ένας Λατίνος Ιστορικός,
τους χώριζε άσβεστο μίσος (odium immortale).

Επομένως αυτός ο οποίος πρέπει να ντρέπεται είναι ο
Πρωθυπουργός της χώρας των Σκοπίων, διότι αρνείται
την καταγωγή του (Δαρδανία, Vardarsca ή την Σλαβική)
και παράλληλα προσπαθεί να σφετερισθεί το Όνομα
της Ελληνικής Μακεδονίας. Επίσης πρέπει να ντρέπονται
οι πολιτικοί των, οι οποίοι με ψεύδη και ιστορικές ανα-
κρίβειες, που διδάσκουν στο λαό τους, στρέφουν το
μίσος αυτών προς τους Έλληνες, το οποίο είναι τόσο
επιζήμιο για την χώρα τους.

Οι Έλληνες πολιτικοί, που τους μέμφεται αυτός ο
θρασύτατος σατραπίσκος, έχουν Ιερά υποχρέωση να
διαφυλάξουν την ιστορία, και τον πολιτισμό  του Ελληνικού
λαού, και! Θα πρέπει  να μη δεχθούν ποτέ, όνομα που
να περιέχει το όνομα Μακεδονία ιδίως τώρα. Διότι! οι
Έλληνες έχυσαν ποταμούς αίματος για να διαφυλάξουν
τα Ιερά χώματα της Μακεδονίας, εναντίον των Περσών,
των Ρωμαίων, των Ούννων, των Σταυροφόρων, των
Οθωμανών, των Βουλγάρων, των φασιστικών στρατευ-
μάτων του Χίτλερ και εναντίον ακόμη της προλεταριακής
Κομμουνιστικής Δικτατορίας του Στάλιν, συμπαρομαρ-
τούντων και τινών δορυφόρων του, για την απόσπαση
της Μακεδονίας από την Μητέρα Ελλάδα. 

Η Ντροπή, το θράσος και αυτά ακόμη έχουν όρια.

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Μεθοδευμένη αγυρτεία της ελληνικής ιστορίας
«Πολλών χρημάτων κρείττον 

ο παρά του πλήθους έπαινος» (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

Την 18η Φεβ 1952 η Ελληνική Βουλή
επικύρωσε την συμφωνία ένταξης

της χώρας μας στον ΝΑΤΟ (Οργανισμό
Βορειοατλαντικού Συμφώνου- North Atlantic Treaty Or-
ganization). Ο πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας στην
αγόρευση του τόνισε: «Η Ελλάδα αισθάνεται ασφαλέστερη
αποτελώντας μέλος μιας συμμαχίας  ελεύθερων δημο-
κρατικών λαών». Στην ψηφοφορία ψήφισαν  αρνητικά οι 8
βουλευτές της ΕΔΑ και ο ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής
Μιχάλης Κύρκος. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είχαν
ξεκινήσει ένα χρόνο ενωρίτερα επί κυβερνήσεως Σοφοκλή
Βενιζέλου. Την 19 Οκτ 1951 το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, ειση-
γήθηκε προς τις κυβερνήσεις των τότε 12 κρατών μελών,
να εγκρίνουν την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας,
προς ενίσχυση της συμμαχίας.

Οι Λόγοι Εισόδου της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ
Η συμμετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ είναι το λογικό

επακόλουθο, της συμφωνίας της Μόσχας (Οκτ 44) και της
διάσκεψης της Γιάλτας (Φεβ 45), με τις οποίες περιήλθαμε
στην βρετανική σφαίρα επιρροής. Μετά την αναγγελία
του δόγματος Τρούμαν (Μαρ 47), οι ΗΠΑ ανέλαβαν την
προστασία της χώρας μας, από την κομμουνιστική απειλή.
Το 1949 η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη
επιτυχημένοι πυρηνική δοκιμή. Μετά από αυτό, οι ΗΠΑ
αποφάσισαν να τριπλασιάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.
Οι ΗΠΑ μέχρι το 1950 δεν επιθυμούσαν την επέκταση του
ΝΑΤΟ προς την Νοτιανατολική Μεσόγειο. Ο πόλεμος της
Κορέας μετέβαλλε την στρατηγική των ΗΠΑ για δύο κυρίως
λόγους. Η ανάπτυξη μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων
στην Ανατολή έπρεπε να εξισορροπηθεί με την ένταξη

στο ΝΑΤΟ επιπλέον δυνάμεων. Οι αξιόμαχοι στρατοί της
Ελλάδος και της Τουρκίας κάλυπταν αυτές τις ανάγκες. Ο
πόλεμος της Κορέας, η πρώτη πολεμική αναμέτρηση
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπογράμμισε  την ανάγκη

αποτροπής επεκτάσεως των αναφλέξεων προς την ευαί-
σθητη περιοχή μας. Το γεγονός του τριετούς  πολέμου
για την αντιμετώπιση της κομμουνιστικής ανταρσίας στην
Ελλάδα, ήταν ένας ενισχυτικός παράγων αποδοχής της
χώρας μας στη συμμαχία. Επιπλέον η αποτροπή συρράξεως
μεταξύ Ελλάδος Τουρκίας, λόγω του Κυπριακού προβλή-
ματος θα ήταν ευκολότερα εντός του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο
αμύνης του ΝΑΤΟ  προέβλεπε ότι, σε περίπτωση επιθέσεως
της ΕΣΣΔ κατά της Δυτικής Ευρώπης, η Γιουγκοσλαβία, η
Ελλάδα και η Τουρκία θα αποτελούσαν απειλή στα πλευρά
του επιτιθεμένου, όπως συνέβη στους δύο παγκόσμιους
πολέμους.   

63 Χρόνια Μέλος του ΝΑΤΟ
Η Ελλάδα ως μέλος της συμμαχίας επέλεξε στην ουσία

στρατόπεδο, απόρροια του οποίου υπήρξε το  «ανήκομεν
εις την Δύση» του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Για πολλά
χρόνια η επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά μας υπήρξε με-
γάλη. Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου της
Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ διευρύνθηκε με νέα μέλη από τις
πρώην Ανατολικές; Χώρες. Η αποστολή του σήμερα εστιά-
ζεται στη αποσόβηση τοπικών πολέμων  και κρίσεων που
απειλούν την ειρήνη (Βοσνία, Κόσσοβο, Αφγανιστάν) και
την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας  μετά από φυσικές
καταστροφές (σεισμοί Πακιστάν). Σε κάθε περίπτωση
όμως, η δυνατότητα που δίδεται στα ισχυρά μελή  κάθε
διεθνούς οργανισμού, να ασκούν εξουσία επί των ασθε-
νέστερων, αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες  ιδρύσεως
και διατηρήσεως αυτών, από αρχαιοτάτων χρόνων έως
σήμερα.   

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

« Ποίαν μεγαλυτέραν νίκην άναμένετε, 
ἀπό τό νά κατανοήση ὁ ἀντίπαλος 

ὅτι δέν εἶναι σέ θέση νά σᾶς πολεμήση».
Μισέλ ντε Μονταίν 

(Γάλλος οὐμανιστής τῆς ἀναγέννησεως)

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Η Ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
α. Το «Επεισόδιο του Πετριτσίου», όπως έχει καταγραφεί με

τον τίτλο αυτόν στην Νεωτέρα Ελληνική Ιστορία, συνέβη την
18 Οκτ. 1925, στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο - στη Διάβαση
«Δεμίρ Καπού» του όρους ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ), επί Δικτατορίας
στην Ελλάδα του Στρατηγού Θ. Παγκάλου (1925-26) και κόστι-
σε στην Ελλάδα την καταβολή σημαντικής οικονομικής αποζη-
μίωσης στη Βουλγαρία, 50 εκατομ. χρυσών φράγκων για τις
προκληθείσες ζημίες από την εισβολή τμημάτων του Ελληνι-
κού Στρατού στη Βουλγαρία, κατόπιν αποφάσεως της Κ.τ.Ε.
(Κοινωνίας των Εθνών), στην οποία προσέφυγε η Βουλγαρία με
καταγγελία της εις βάρος της Ελλάδας για απροκάλυπτη επίθε-
ση εναντίον της.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
α. Την 18-10-1925, έλαβε χώραν συνοριακό επεισόδιο εις

την Διάβαση «Δεμίρ Καπού» του όρους Κερκίνη (Μπέλες), όπου
τα δύο συνοριακά Φυλάκια (Ελληνικό και Βουλγαρικό) ευρί-
σκονται πλησιέστατα και χωρίζονται υπό κοινού συρματοπλέγ-
ματος. την ημέρα εκείνη, όπως και πολλές άλλες ημέρες,
Βούλγαροι και Έλληνες στρατιώτες, συνέπαιζαν χαρτιά («πρέ-
φαν»). Ανεφύει, όμως, διαφορά μεταξύ των (στο βιβλίο «Στρα-
τιωτική Γεωγραφία» 1957, ΤΟΜΟΣ Γ’, στη σελίδα 160, αναγρά-
φεται ότι «οι Έλληνες δεν ετήρουν τους κανόνες του παιχνιδι-
ού»).

Οι Βούλγαροι εθύμωσαν εθύμωσαν και σπεύσαντες εις το
Φυλάκιόν των, έλαβαν σύνθεση μάχης και πυροβόλησαν εκ μι-
κράς αποστάσεως (40 μέτρων) τους Έλληνες στρατιώτες, οι
οποίοι κατελήφθησασν εξ αποίνης, φονεύσαντες δύο εξ αυτών
(Ελλήνων στρατιωτικών).

Οι Έλληνες στρατιώτες απάντησαν στα πυρά των Βουλγά-
ρων και εφόνευσαν τρεις εξ αυτών (Βουλγάρους στρατιώτες).

Οι τάφοι Ελλήνων και Βουλγάρων στρατιωτών, ευρίσκονται
(έκτοτε) έναντι αλλήλων εις την θέση εκείνη (προς σωφρονι-
σμό) των μεταγενεστέρων φρουρών των δύο Φυλακίων.

β. Ο Διοικητής του Λόχου Προκαλύψεως, Λοχαγός (ΠΖ) Χρ. Βα-
σιλείαδης από την έδρα του (Άνω Πορόια), έσπευσε στο χώρο
συμπλοκής για να αποκαταστήσει την τάξη. Καίτοι όμως, κρα-
τούσε ράβδο με λευκό μανδήλι, οι Βούλγαροι τον επυροβόλη-
σαν και τον εφόνευσαν.

Η πατρίδα του έστησε μαρμάρινο τάφο εις την πλατεία του
χωριού Άνω Πορόια.

3. Οι Αντιδράσεις του Θεοδώρου Παγκάλου (Δικτάτορα της Ελ-
λάδας).

α. Το γεγονός αναφέρθηκε ιεραρχικώς και έλαβε γνώση ο τό-
τε Κυβερνήτης (δικτάτορας) Στρατηγός Θ. Πάγκαλος.

(1) Η Ελλάδα εζήτησε αποζημίωση και αίτηση συγγνώμης
από την Βουλγαρία για τα συμβάντα.

(2) Η Βουλγαρία προσέφυγε στην Κ.τ.Ε. (Κοινωνία των
Εθνών).

β. Ο Θ. Πάγκαλος δεν ανέμενε την απόφαση της Κ.τ.Ε. βάσει
πορίσματος σχηματισμού μικτής ανακριτικής Επιτροπής (Βουλ-
γάρων και Ελλήνων).

γ. Η Κ..τ.Ε. (Βρεταννοί και Ιταλοί) υποστήριξαν τους Βουλγά-
ρους).

4. Ο Ελληνικός Στρατός εισβάλλει στη Βουλγαρία.

α. Ο Θ. Πάγκαλος αρνήθηκε διακανονισμό, μεγέθυνε το πρό-
βλημα και φαντάστηκε ότι ήταν η χρυσή ευκαιρία για επίδειξη
πατριωτισμού και λεονταρισμού προς αύξηση του κύρους του.
Διέταξε τον Διοικητή του Γ’ ΣΣ να εισβάλλει στη Βουλγαρία και
να καταλάβει το Πετρίτσι - Κέντρο δράσης των Κομιτατζήδων.

β. Η VI Μ.Π. κινήθηκε, αμέσως, δια δύο Συνταγμάτων (ΠΖ)
(του 19ου και του 21ου) εκ Σερρών και κατέλαβε τα Βουλγαρικά
χωριά: Πετρίτσι, Λεβάνοβο και Πέτσοβο) χωρίς αντίσταση των
Βουλγάρων και κατευθύνετο προς Κρέσνα - Τζουμαγιά.

γ. Η απόφαση της Κ.τ.Ε.
Η Κ.τ.Ε. αποφάσισε εις βάρος της Ελλάδας και δικαίωσε τη

Βουλγαρία.
Οι Ελληνικές Δυνάμεις, μετά 15νθήμερον, εγκατέλειψαν το

Βουλγαρικό έδαφος.
Η Ελλάδα δεν υπεχρεώθη στην πληρωμή αποζημιώσεως 50

εκ. χρυσών φράγκων στη Βουλγαρία, για τις επενεχθείσες ζη-
μιές.

Η Βουλγαρία υποχρεώθηκε να αποζημιώσει την οικογένεια
του φονευθέντος Έλληνα Αξιωματικού (Λοχαγού Χρ. Βασιλει-
άδη).

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
α. Η Ελλάδα πλήρωσε το ποσό των 50 εκ. χρυσών φράγκων

στη Βουλγαρία, ως αποζημίωση.
β. Το κύρος του Θ. Πάγκαλου ετρώθη ανεπανόρθωτα.
γ. Οι Βούλγαροι, εκ του ποσού των 50 εκ. χρυσών δραχμών,

κατασκεύασαν μεέγα κτήριον Γυμνασίου στο Πετρίτσι, το οποί-
ον (ειρωνικώς) αποκαλούν «Παγκαλώφ» και ηλεκτροφώτισαν
τα πτώχα χωριά της περιοχής Πετριτσίου.

γ. Στην Ελλάδα, έδειξαν ικανοποίηση οι περισσότεροι Έλλη-
νες (Ελληνικό φιλότιμο) και ένα μέρος των χρημάτων της κατα-
βληθείσης αποζημίωσεως στους Βουλγάρους, συγκεντρώθη-
κε από εισφορές Ελλήνων πολιτών - ακόμη και Μαθητές Γυμνα-
σίου προσέφεραν, σπάζοντες τους κουμπαράδες των.

Τα συμπεράσματα των Αναγνωστών.

Το επεισόδιο του Πετριτσίου

Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

«Η Εξουσία διαταράσσει, ενίοτε, την πνευματι-

κή και ηθική ισορροπία του φορέα της, καλλιεργών-

τας, λίγο ή πολύ, το αυταρχικό του ένστικτο».

ΠΛΑΤΩΝ

Το κοινώς αποδεκτό, όμως, περιεχόμενο
της λέξης σ ι ω π ή προσδιορίζει συμβατικά

την α ν τ ί δ ρ α σ η στις επιπτώσεις που
έχουν οι άκαιρες διαρροές πληροφοριών επί των δραστηριο-
τήτων ζωτικών υποθέσεων ασφάλειας εθνι κού,υπερεθνικού,
οικονο μικού και εμπορικού περιεχομένου, συναλλαγών, συμ-
μαχιών, συνωμοσιών και των οργανώσεων ομάδων ποικίλων
δικτύων (συλλογής κάθε είδους μυστικών πληροφοριών,
δράσεων κακοποιών-τρομοκρατών κ. ο. κ.)

Κορυφαίες πράξεις σιωπής, με όλως ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά, είναι οι αποσιωπήσεις συμ βολών ατόμων σε φιλάνθρωπες
πράξεις κοινωνικού πε ριεχομένου,για λόγους μετριοφροσύνης
. Πε ριέχουν πολυμερείς εσωτερικές ψυχικές δυνάμεις αντί-
δρασης, όπως είναι η υπέρ βαση της ιδιοτέλειας, της μεγαλοστο -
μίας και καυχησιολογίας, αποφυγή των κάθε

είδους αντιδράσεων τρίτων,  ολισθημάτων της αφροσύνης
κ.ά. 

Σε όλες τις μορφές της η σιωπή έχει βασικό αντίπαλο την
πολυλογία (ομιλη τικότητα) που μειώνει την αξία της και
ενίοτε την ακυρώνει. 

Δεν είναι  δύσκολο να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε  ότι η
σιωπή χρειάζε ται μεγαλειώδη δύναμη αντίδρασης για να δια-
τηρηθεί ακέραια στο χρόνο, ενώ όλοι οι άλλοι αντίπαλοί της
είναι αποκυήματα βασικών εγγενών προσωπικών αδυνα μιών.
Ωστόσο, όταν ξεπεραστούν τα κανονικά όρια της δύναμης
αντίδρασης που περιέχει η σιω πή, όπως η υπερβολική
ιδιοτελής και σκόπιμη απόκρυψη της αλή θειας δια της σιωπής,
μπορεί να μετα τραπεί σε  έμμεση εγκληματική πράξη της συ-
ναίνεσης είτε της συμμετοχής σε εγκλήματα, περιλαμβανο-
μένων των εξολοθρεύσεων ανθρώπι νων ατομικών και ομαδικών
περιουσιών και ακόμη ζωών.

Ένα σύγχρονο παράδειγμα στοιχειοθετείται από τη δυναμική
ευρεία διάδοση και χρήση της τεχνολογίας του  Internet (Wi-
Fi). Παρά το ότι διαφημίζονται ως ασφαλείς οι επί μέρους
σύγχρονες και βελτιούμενες συνεχώς επί μέρους τεχνολογίες
του Wi-Fi από τους  εμπορευόμενους και πάρο χους αυτών,
παραβιάζονται από τους ονομαστούς Χάκερς (δικτυοπειρα -
τές, Κυβερνο πειρατές). Από τις παραβιάσεις αυτές δημιουρ-
γούνται αθώα θύματα  λογιστικών και στη συνέχεια πραγματικών
υποκλοπών χρημάτων, διαρροών προσωπικών δεδομένων
και προσωπικών μυστικών των χρηστών  και μάλιστα στους
χώρους του οικογενειακού και Δημόσιου ασύλου τους.

  Ένα άλλο παράδειγμα σκόπιμης αποσιώπησης αποτελεί η
ευρεία διάδοση ορισμένων οικια κών συσκευών (σόμπες θέρ-

μανσης αερίων κ.ά.), ενώ αποσιωπούνται τα καρκινογόνα κα-
τάλοιπα της καύσης και διάσπασης των μορίων των αερίων
που χρησιμοποιούν, προκαλώντας ανίατες ασθένειες ιδιαίτερα
σε άτομα μικρής ηλικίας.

Τα φοβερότερα εγκληματικά παραδείγματα μαζικών οικο-
νομικών είτε εμπολέμων καταστρο φών της ανθρωπότητας,
εντοπίζονται στις μυστικές συμφωνίες μεταξύ των άπληστων
Κεφαλαιο κρατών και των ανεύθυνων εθνικών πολιτικοστρα-
τιωτικών εξουσιαστών σε κράτη όλου του πλανή τη. Με τη
σιωπή που συνοδεύει τις συμφωνίες αυτές αποσιωπούνται οι
πραγματικοί λόγοι που τις επέβαλλαν, με προφανή σκοπό να
μην ακολουθήσουν κατάλληλες δραστηριότητες  που θα
μείωναν ή θα ματαίωναν τα  καταστροφικά σχέδια και προ-
γράμματα τους. Από τους αιφνιδιασμούς των λαών που ακο-
λουθούν μεγιστοποιούνται τα καταστροφικά αποτελέσματα
των συνωμοσιών σε βάρος τους (χρεοκοπίες, μαζικοί θάνατοι,
ερείπια κάθε είδους ) και περαιτέρω ανακαταάξεις πληθυ -
σμών και εξαφανίσεις κρατών.

Από τα παραπάνω παραδείγματα διαπιστώνονται οι αδυναμίες
έγκαιρων και αποτελεσματι κών δράσεων εκ μέρους των θυ-
μάτων για να εξουδετερώσουν τις δυνάμεις της σιωπής πριν
ακόμη εκδηλωθούν οι συνέπειες των εγκληματικών πράξεων
που προκύπτουν από τις μυστικές συμφωνίες των θητών σε
βάρος τους. Επίσης, συνάγεται  ότι θα μπο ρούσαν να μειωθούν
ή να αποφευχθούν  έγκαιρα  οι φοβερές  αιματηρές και
υλικές καταστροφές, εάν η δύναμη της σιωπής μπορούσε να
εξουδετερωθεί (π.χ. με τις προόδους από τις νέες τεχνολογίες
) στη διάρκεια των  σιωπηρών προε τοιμασιών και στη διάρκεια
εκτέλεσης των  εγκληματικών πράξεων. Τέλος, επιβεβαιώνεται
η ύπαρ ξη της δύναμης αυτής από αρχαιοτάτων χρόνων, η
οποία έχει απασχολήσει πολύ σοβαρά, αλλά μάταια μέχρι
σήμερα, σοφούς και επιστήμονες όλων των επιστημών.

Οι διάφοροι σοφοί της αρχαιότητας, μελετώντας τα αποτε-
λέσματα της σιωπής  κατ έλειπαν  απο φθέγματα ή γνωμικά
για τη σιωπή, τα οποία διδάσκουν, μεταξύ άλλων, το βαθύτερο
γενναίο επω φελές ή βλαβερό πολυμερές νόημά της σε όλη
τη γκάμα των εφαρμογών της, από εκεί να του  τρα γικού
ποιητή της αρχαιότητας Ευριπίδη:”Μιλάς με τη σιωπή σου”
(Φησίν σιωπών), μέχρι  την ακραία αρ χαιοελληνική παροιμία :
“Ο σιωπών συναινεί”, με τις ενδιάμεσες ερμηνείες της. Σε
όλα αυτά τα γνωμικά αποκαλύπτονται οι δυνάμεις αντίδρασης
που περιέχονται στη σιωπή ενάντια στις καθιερωμένες βιω-
ματικές δράσεις του ανθρώπινου βίου, πρωτίστως  για λόγους
διδαχής και αποφυ γής ανεπιθύ μητων τετελεσμένων γεγονότων
και επέκεινα τη συμπλήρωσή τους από νεότερες πρα κτικές
εμπειρίες και τα πορίσματα των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών
επιστημών.

Έχει τεκμηριωθεί πλήρως, π.χ., η καθοριστική επιρροή της
παραμέτρου της ανθρώπινης ιδιο συστασίας στο περιεχόμενο

της σιωπής, η οποία πηγάζει από την ψυχική δυναμική (αμ -
φοτέρων των φύλων), που είναι κατ΄ ευθείαν ανάλογος του
ιδιαίτερου τρόπου αντίδρασης εξ αιτίας του δια μορφωμένου
οικείου χαρακτήρα και του επιπέδου πνευματικής ανάπτυξης
των ατόμων, οπότε συ ντάχθηκε η νεότερη διεθνής παροιμία
:  “Η σιωπή πηγάζει από τη σοφία (λογική κρίση) και η ομιλία
από τη φύση”. Η παράμετρος αυτή που έχει άμεση σχέση με
το μέτρο εξυπνάδας ( i.q.) της ατομικής ιδιοσυστασίας,
μετριάζει είτε αναβαθμίζει τη γενικότητα (100%) των απο-
φθεγμάτων και γνωμικών εμπνέοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ
των ανθρώπων. Oρισμένα άτομα, τα οποία έχουν υψηλό
δείκτη νοημοσύνης  κατακτούν ευκολότερα την εμπιστοσύνη
και χρησιμοποιούνται στις ομάδες σιωπής, ανεξάρτητα από
τις διαβεβαιώσεις και τους λόγους-όρκους τους.

Δεν είναι τυχαία τα αποφθέγματα: “ Να εμπιστεύεσαι  δυ-
ναμικά άτομα που μπορούν να δουν το νόημα πίσω από τη
σιωπή σου, διότι τότε καταλαβαίνουν και τα λόγια σου” και “
Να μην εμπι στεύεσαι άτομα αδύναμης ιδιοσυστασίας, ανε-
ξάρτητα ηλικίας και γένους, που  αδιαφορούν για το  βλαβερό
θόρυβο που ξεσπά όταν “σπάει” η σιωπή τους για οποιονδήποτε
λόγο, είτε  “συναινούν” σε εγκλήματα με την πολυλογία
τους”. 

Όμως, ο πολιτισμένος άνθρωπος όχι μόνο δεν πρέπει να
αποστρέφεται τα άτομα που δεν εμπιστεύεται (επειδή δε
διαθέτουν τις προδιαγραφές τήρησης της σιωπής),αλλά είναι
απαραίτητο (διότι το αντίθετο θα ήταν ανόητο) να αισθάνεται
αγάπη και να μην βλάπτει κανένα από τα άτομα που δεν εμ-
πιστεύεται, διότι αλλιώς η ζωή γίνεται ανυπόφορη. Άλλωστε,
οι διαχωρισμοί και οι επι λογές των ατόμων  είναι το ζητούμενο
που επιδιώκουμε να πετύχουμε παντού και πάντοτε και  που
ευχόμαστε να έχουμε κάθε φορά: Τώρα!

Αλλά το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο προϊόν
καλής προετοιμασίας, οργάνωσης και της ατομικής ιδιοσυ-
στασίας είτε των με γάλων βαθμών του δείκτη νοημοσύνης
(test ι. q.). Χωρίς προειδοποιήσεις , εξ ολοκλήρου αιφνιδιαστικά
παρεμβαίνει μερικές φορές η απρόσμενη-απίστευτη, τυφλή
τύχη, που καθορίζει ευνοϊκά ή αρνητικά την έκβαση των γε-
γονότων, με άλλους λόχους την ευτυχή ή ατυχή ολοκλήρωση
των στοχευμένων αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη
δύναμη της σιωπής. Της άγνωστης τύχης η οποία ουδέποτε
κατέστη δυνατό να μελετηθεί έστω και εμπειρικά. Μόνο τα
αποτελέσματά της επιτρέπουν διερεύνηση, όπως παραστατικά
και λα κωνικά καθορίστηκαν από τον ανεπανάληπτο αρχαίο
φιλόσοφο  Σωκράτη (469-399 π.Χ.) στη ρήση του : Όν η τύχη
προπυλακίζει ούτος και παρά των πράων μάστιγας ευρίσκει
(= όποιον κα τατρέχει η τύχη, αυτός και από τους καλούς αν-
θρώπους βρίσκει δυστυχίες).

Η δύναμη της σιωπής και η απρόσμενη τύχη
Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.
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Τόσο οι μέχρι τώρα Ελληνικές Κυβερνήσεις, όσο και η προ-
σφάτως συγκροτηθείσα (στην οποία ευχόμεθα ολοψύχως

και εκ βάθους καρδίας να επιτύχει στο δύσκολο έργο το οποίο
επωμίζεται, επ’ αγαθώ της Πατρίδος και του Έθνους των Ελλή-
νων) δεν ασχολήθηκαν, σε όσο βαθμό θα έπρεπε (για να μην
πούμε, ότι επέδειξαν παντελή αδιαφορία, για την επίλυση των
προβλημάτων, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια) και
τα οποία είναι:

Το πρώτο, το οποίο αφορά ολόκληρη την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ και
κατά συνέπεια και την ΕΛΛΑΔΑ και είναι το σοβαρότατο
πρόβλημα της «ΡΥΠΑΝΣΗΣ του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
(Φ.Π.), ενώ

Το δεύτερο, αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και είναι
το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Δ.Π.).

Σε ό,τι αφορά το Φ.Π., το οποίο είναι μέγιστο και επηρε-
άζει άμεσα και καθοριστικά την ΧΛΩΡΙΔΑ και την ΠΑΝΙΔΑ
του ΠΛΑΝΗΤΟΥ μας, οι ορατοί κίνδυνοι είναι πολλοί και οφείλον-
ται σε πολλές και διάφορες αιτίες.

Στο παρόν δημοσίευμα, θα αναφερθούμε επιγραμματικά,
στην κατά την ταπεινήν μας άποψη, σημαντικότερη αιτία η
οποία δεν ειναι άλλη από αυτήν, η οποία προέρχεται από την
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Π.Ε.) είτε αυτή οφείλεται στα ΠΥΡΗΝΙΚΑ
ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, είτε σε άλλες εφαρμογές (πολλές από τις
οποίες είναι επωφελείς όπως αυτές της Ιατρικής και άλλες).

Προς επίρρωση των όσων προαναφέραμε, θα αναφερθούμε
στον προς την χώρα μας άμεσον και μεγάλον κίνδυνον, ο οποί-
ος εντοπίζεται στο ΚΟΣΛΟΝΤΟΥΙ της Βουλγαρίας.

Αν μας έλεγε κανείς, ότι ολόκληρη η ΕΛΛΑΔΑ και ιδιαιτέρως η
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και η ΘΡΑΚΗ, κοιμάται και ξυπνά 24 ώρες το 24ωρο,
αγκαλιά με μια πυρηνική βόμβα τεράστιας καταστροφικής
ισχύος, η οποία από στιγμής εις στιγμήν (με πιθανότητα 27%),
κινδυνεύει να εκραγεί και να μας τινάξει στον αέρα, θα μας χα-
ρακτήριζε κατ’ ελάχιστον ανεύθυνους κινδυνολόγους και αυτό
θα είχε μια δόση αληθείας, καθ’ όσον είναι γνωστόν ότι υπάρ-
χουν ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να έχουν τον πρώτον
λόγον.

Αυτόν λοιπόν, τον πρώτον λόγον ενός ειδικού πυρηνικού επι-
στήμονα, που υπηρετεί στον Πυρηνικό Σταθμό του ΔΗΜΟΚΡΙ-

ΤΟΥ Αττικής, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στο παρόν
δημοσίευμα.

Πριν όμως αναφερθούμε στις επιστημονικές του απόψεις, θα
αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία, για να μπορέσουμε να τον πα-
ρακολουθήσουμε.

Το ΚΟΣΛΟΝΤΟΥΙ είναι μια επαρχιακή πόλη της Βουλγαρίας,
που βρίσκεται στα βόρεια της Σόφιας κοντά στον ποταμό Δού-
ναβη και απέχει 225 χιλιόμετρα (τριγωνομετρική απόσταση)
από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η μικρή αυτή πόλη θα ήταν άγνωστη σε μας, αν δεν υπήρχε
σ’ αυτήν ένας Πυρηνικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενεργείας (Π.Σ.Π.Η.Ε.), ο οποίος αντί για καύσιμη ύλη, χρησιμο-
ποιεί 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Κατόπιν αυτού, ας παρακολουθήσουμε τις επιστημονικές με-

λέτες που έκανε από το 1993, ο Ειδικός Πυρηνικός Ερευνητής
του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, διαπρεπής καθηγητής, εντιμότατος κύριος Ι.
Κολλάς, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

«Στο ΚΟΣΛΟΝΤΟΥΙ είναι εγκατεστημένοι 6 πυρηνικοί αντιδρα-
στήρες, ελαφρού εμπλουτισμένου ουρανίου, οι 4 από τους
οποίους είναι παλαιάς τεχνολογίας (από το 1974) και οι πιθανό-
τητες να υπάρξει ατύχημα τύπου ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ φθάνουν το
27%, οπότε θα έχουμε στην Ελλάδα 132.000 θανάτους, ενώ θα
μολυνθούν από ραδιενέργεια 105.000 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα, από τα οποία θα προέλθουν υλικές ζημίες 36 τρισεκατομ-
μυρίων δραχμών, λόγω μολύνσεως της διατροφικής αλυσίδας
και των υδάτων».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της Διασκέψεως Κορυφής
της Κοπεγχάγης, έθεσε ως όρον να πάψουν να λειτουργούν οι
δύο παλαιότεροι από τους έξι Πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ
άλλοι δύο να σταματήσουν ως το τέλος του 2006.

Από πληροφορίες τις οποίες έχουμε, η Βουλγαρία δεν συνε-
μορφώθη προς τις υποδείξεις της Ε.Ε., οπότε ο κίνδυνος δεν

εξέλιπεν. Όμως το ΚΟΣΛΟΝΤΟΥΙ δεν είναι το μοναδικό, δεκάδες
Π.Σ. ανά την οικουμένη, εκτός από το Πυρηνικά Οπλοστάσια και
τα Πυρηνικά απόβλητα, θέτουν εις θανάσιμον κίνδυνον κάθε
ίχνος ΖΩΗΣ πάνω στον ΠΛΑΝΗΤΗ μας.

Σε ό,τι αφορά το Δ.Π., το οποίο κατά την ταπεινήν μας άποψη,
αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ,
ένακε του οποίου διαφαίνεται πλέον ορατός ο κίνδυνος εξαφα-
νίσεως του ΓΕΝΟΥΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ από του προσώπου της Γης,
όπως τον έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα δημοσιεύματά
μας, τόσο στην Ε.Η. όσο και σε άλλα έγκριτα περιοδικά και εφη-
μερίδες και σε δύο βιβλία, τα οποία έχουμε εκπονήσει και έχουν
εκδόσει το ένα η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ το 2009 και το άλλο ο Εκ-
δοτικός οίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝ το 2013, στα οποία αναλύουμε το με-
γίστης ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ αυτό ΠΡΟΒΛΗΜΑ και προτείνουμε
πρακτικές και εφικτές λύσεις, οι οποίες όμως είναι σαν να απευ-
θύνονται σε ώτα μη ακουόντων.

Εκεί όμως, που το Δ.Π. έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις είναι
η ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ περιοχή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.

Η έγκριτη εφημερίδα «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» Νοεμβρίου-
Δεκεμβρίου 2014, την οποία εκδίδει η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σε εκτενέστατο, εμπεριστατω-
μένο και λίαν διαφωτιστικό δημοσίευμα (δισέλιδο) της
γενναίας και θαρραλέας δασκάλας, εριτίμου κυρίας Χαράς
Νικοπούλου (η οποία κατά κοινή ομολογία μας έχει βάλει
τα γυαλιά) και της οποίας η (από τις μοναδικές) στεντορεία

φωνή η οποία ακούγεται στην ΕΘΝΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ αυτήν περιο-
χή, αναφέρεται «ΣΤΙΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ και σε ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ της υφισταμένης ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ» θε-
ωρούμε σκόπιμο και προτείνουμε την αναδημοσίευσή του στην
Ε.Η. προς ενημέρωση όλων των Συναδέλφων αλλά και της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, της οποίας διαχρονικά, η ΑΤΟΛΜΙΑ και η
ΑΒΕΛΤΗΡΙΑ, έχει φέρει τα πράγματα σε ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΗ-
ΜΕΙΟ, με ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, αν αναλογιστεί κανείς τις μα-
κροπρόθεσμες και μεθοδευμένες ενέργειες της Τουρκίας και
τις ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ του Τουρκικού Προξενείου
Κομοτηνής.

Επί τέλους, πότε θα αφυπνιστούν οι ιθύνοντες και θα λάβουν
όλα εκείνα τα ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΝΟΜΙΜΑ βάσει των ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗ-
ΚΩΝ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ προβλεπόμενα μέτρα, προς ΔΙΑ-
ΣΦΑΛΙΣΗ της ΕΘΝΙΚΗΣ μας ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ;

Φαίνεται, ότι τους διαφεύγει το γεγονός ότι «Η ΑΝΟΧΗ εκτός
του ότι αποθρασσύνει τους κάθε είδους παραβάτες, αποτελεί
και ΕΝΟΧΗ για τους ιθύνοντας που τους ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ».

Θανάσιμοι κίνδυνοι που μας απειλούν
Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.

Τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2014 υπογράφηκε από τους
υπουργούς Υγείας και Αναπληρώτριας Εθνικής Άμυνας κοι-

νή απόφαση (Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 58/16-1-2015) με την οποία καθορί-
στηκε “το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων που
διατίθενται στους δικαιούχους από τα στρατιωτικά φαρμακεία
σε 10%”. Η εφαρμογή της απόφασης άρχισε από 1 Φεβρουα-
ρίου 2015.

Η απόφαση αυτή καταργεί όμοια της 31ης Ιουλίου 2012
(Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 2270/6-8-2012) με την οποία το ποσοστό μεί-
ωσης των τιμών των φαρμάκων είχε καθοριστεί σε ποσοστό
20%.

Η παραπάνω μεταβολή του ποσοστού έχει ως άμεση συνέ-
πεια την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 10%, πο-
σοστό που επιδρά σημαντικά στον μηνιαίο προϋπολογισμό

των συνταξιούχων στρατιωτικών. Η επί πλέον αυτή σημαντική
δαπάνη προστίθεται στις αλλεπάλληλες και διαδοχικές περι-
κοπές, μειώσεις, εισφορές και κρατήσεις, που έχουν επιβλη-
θεί στις συντάξεις και συγκεκριμένα από έτος 2012. Ήτοι μεί-
ωση κατά 12% από 1-8-2012 του νόμου 4051/2012, μεταβολή
από 1-8-2012, σε εφαρμογή του νόμου 4093/2012, του ειδι-
κού μισθολογίου των στρατιωτικών μείωσης κατά 16% επί του
συνολικού της σύνταξης, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από 1-10-2013
και τέλος κατάργηση του αφορολόγητου και των διαφόρων
κλιμακίων φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και
ένταξη αυτών από 1-1-2014 στον ενιαίο συντελεστή 22%.

Την αναφερόμενη απόφαση της αύξησης του ποσοστού
συμμετοχής των δικαιούχων στην προμήθεια τουλάχιστον
των φαρμάκων από τα στρατιωτικά φαρμακεία θεωρούμε άδι-
κη, αναιτιολόγητη και καταχρηστική δεδομένου ότι θίγει άμε-
σα την δυνατότητα ανταπόκρισης των δικαιούχων στρατιωτι-
κών στην προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων και αυξάνει τις

ιατροφαρμακευτικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπά-
νες, για τις οποίες έχει καθοριστεί ποσοστό συμμετοχής τους.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται όπως αναθεωρηθεί ή
τροποποιηθεί η τελευταία απόφαση και επανέλθει το ποσο-
στό συμμετοχής επί της προμήθειας φαρμάκων στα προ αυ-
τής ισχύοντα.

Μια τέτοια μεταβολή θα έχει μεν σημαντική ελάφρυνση της
καθημερινής οικονομικής δαπάνης, αλλά ανυπολόγιστη ηθική
και ψυχολογική επίδραση προς το σύνολον, σε ενέεργεια και
αποστρατεία, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά-
των Ασφαλείας.

Φαρμακευτική δαπάνη

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Επί τέλους, πότε θα αφυπνιστούν οι ιθύ-

νοντες και θα λάβουν όλα εκείνα τα ΑΝΑ-

ΓΚΑΙΑ, ΝΟΜΙΜΑ βάσει των ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και του ΔΙΕ-

ΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ προβλεπόμενα

μέτρα, προς ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της ΕΘΝΙΚΗΣ μας

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ;“

“
Σήμερα μεγάλη ‘μέρα, έχουμε διπλή γιορτή

τη γιορτή της Παναγιάς μας

και του εθνικού ξεσηκωμού μας την αρχή.

Πανηγύρι έχει η πλάση, κάθ’ ελληνική ψυχή

γιατί ο Θεός μας τέτοια ‘μέρα έβαλε υπογραφή

η πολύπαθη μας Χώρα τελικά να λυτρωθή,

από την μακραίωνη σκλαβιά Της κι ελεύθερη να ζη!

Άγγελοι το μήνυμα φέρουν, εορτάζουσι κοινώς

Μύσται Της Πατρίδος χαίρουν, των Πατρών ο Γερμανός.

Στ’ αγιασμένο λάβαρό Του έδωσε όρκο η Ελλάς

να νικήση ή να πεθάνη, στ’ όνειρο της λευτεριάς.

Κι έγινε το μέγα Θαύμα, 25 του Μαρτιού (1821)

ψηλά στην άγια Λαύρα ‘μέρα του Ευαγγελισμού.

Η Πατρίς η πεθαμένη με την πίστη στην καρδιά

έσπασε τις αλυσσίδες, κι αναστήθηκε ξανά!

Των παιδιών Της τα μύρια πάθη, 400 χρόνια στο βραχνά

τους εκάμανε λιοντάρια κι απροσκύνητα θεριά.

Τούτη η τρανή η σχόλη, μας ενώνει εθνικά

μας θυμίζει μύρια όσα, της φυλής μας τα δεινά

και σε Ποιούς τώρα χρωστάμε τη δική μας ανασαμιά...

Τιμή και Δόξα στους αγίους μας προγόνους που παλαίψανε

σκληρά, για τα όσια και ιερά μας: την Τιμή, την λευτεριά,

για ν’ απολαμβάνουμ’ εμείς ελεύθεεροι τώρα όλα,

του Θεού μας τα αγαθά!!

Μαρία Α. Λιόντα

25η Μαρτίου 1821

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Ομιλία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας 

κυρίας Δ. Κολυνδρίνη την Ημέρα των Ε.Δ.

Μαθημένοι από το ελληνικό πολιτικό συγκρουσιακό περι-
βάλλον εύκολα διακρίνουμε μια δραματική κορύφωση

της αντιπαράθεσης για την έκβαση της ουκρανικής κρίσης. Ο
φόβος της επανέναρξης ενός νέου ψυχρού πολέμου, άρα και
η επανεμφάνιση της απειλής του πυρηνικού πολέμου, αναζω-
πυρώνουν τις ανησυχίες των ανθρώπων. Το παράδοξο είναι
ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι συγχρόνως νοσταλγούν τη σταθε-
ρότητα του άλλοτε διπολικού κόσμου. Παράλληλα αναπτύσ-
σονται συνομωσιολογικές θεωρίες όπου φυσικά εμπλέκεται
και η δύσμοιρη πατρίδα μας. Η βεβαιότητα όμως είναι ότι κα-
θημερινά αθώοι άνθρωποι χάνουν τις ζωές, τις περιουσίες και
τις ελπίδες τους μέσα στα συντρίμμια που δημιουργεί η αντι-
παράθεση των συμφερόντων στις ουκρανικές πεδιάδες. Η βία
και το μίσος, αργά αλλά σταθερά, εκτοπίζουν κάθε άλλο συ-
ναίσθημα και οδηγούν σε ένα μη αναστρέψιμο διαχωρισμό
των Ουκρανών και των ρωσόφωνων κατοίκων των ανατολικών
περιοχών.

Είναι πιθανόν η κόπωση των μαχών, η τραγική οικονομική
κατάσταση και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών και οι συνέπειες
των οικονομικών κυρώσεων σε Δύση και Ρωσία να οδηγήσουν
σε μια διακοπή των εχθροπραξιών ή ακόμη και σε μια λύση
μορφώματος συνομοσπονδιακού τύπου, παραπλήσιου και δυσ-
λειτουργικού αυτών που αναπτύσσονται τα μεταψυχροπολεμικά
χρόνια. Φοβάμαι όμως πως όπως δύσκολα θα ξαναδούμε
τους κατοίκους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να συμβιώνουν
αρμονικά υπό τη σκέπη ενός ενιαίου κράτους το ίδιο θα συμβεί
και με την Ουκρανία.

Το Κίεβο αντιμετωπίζει σήμερα την οικονομική κατάρρευση
ενώ οι αυτονομιστές αντάρτες εξαρτώνται απόλυτα από τη
ρωσική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια για να διατηρούν
τον έλεγχο των περιοχών τους. Κανείς όμως από τους δύο αν-

τιπάλους δεν έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί στον άλλον. Η
Δύση ομόφωνα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής
εμπλοκής ενώ φαίνεται διστακτική στο ενδεχόμενο αποστολής
«θανατηφόρου» στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Έν-
τονες  διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την τήρηση
της εκεχειρίας και των μέτρων προσέγγισης που προέβλεπε η
Συνθήκη του Μινσκ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014. Έκαστος των
αντιπάλων προσπαθεί να βελτιώσει τις διαπραγματευτικές του
θέσεις εν όψει της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών. Η
Ευρώπη, παρά τις δηλώσεις υποστήριξης προς την Ουκρανία,
ανυπομονεί για την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσεως. Οι
ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί, αρχικά διστακτικά, την πρόκληση της
ηγεσίας του συνασπισμού της αντιμετώπισης της ρωσικής
επεκτατικότητας. Η αυταρχική και δεσποτική Ρωσία υφίσταται
τις συνέπειες των επισήμων και κεκαλυμμένων κυρώσεων με
τη χαρακτηριστική αντοχή και υπομονή που αιώνες διακρίνει
τους σκληραγωγημένους και περήφανους κατοίκους της.
Βέβαια, η τεχνολογική υστέρηση άρα και εξάρτηση της ρωσικής
βιομηχανίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παραγωγική
οικονομία της και επιζητά μια συμβιβαστική λύση που θα τερ-
ματίσει τις κυρώσεις.

Η λύση της κρίσεως διαφαίνεται στη «Φινλανδοποίηση» της
Ουκρανίας και στο σχηματισμό μιας συνομοσπονδιακής ή
χαλαρά ομοσπονδιακής χώρας. Το βασικό πρόβλημα έγκειται
στην προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, κατά παράβαση
όλων των διεθνών κανόνων που εξασφάλισαν μια σταθερότητα
στην Ευρώπη από το 1945. Εκεί δύσκολα να υπάρξει μια κοινά
αποδεκτή λύση. Ίσως για αυτό πιέζει τόσα έντονα η Ρωσία
στην Ανατολική Ουκρανία, για να επιτύχει, ως αντάλλαγμα της
ειρήνευσης και συνεπακόλουθης επίλυσης, μια αναγνώριση
της προσάρτησης ή ενός άλλου ειδικού διεθνώς αποδεκτού
καθεστώτος (υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ρωσίας) για την
Κριμαία.

Η Ελλάδα προσπαθεί εναγωνίως να παραμείνει αποστασιομένη
από τη σύγκρουση Δύσεως-Ρωσίας. Ως εκ τούτου εμφανίζεται

–και ορθώς- υπέρ της μετριοπάθειας, της συνέχισης του
διαλόγου και της προσπάθειας εξεύρεσης λύσεως με βάση το
διεθνές δίκαιο. Ενίοτε όμως απαιτείται να λάβει σαφή θέση σε
θέματα κυρώσεων μέσα στα όργανα των πολυμερών οργανι-
σμών στους οποίους ανήκει. Εκτιμώ ότι η προάσπιση των
εθνικών μας συμφερόντων επιβάλλει τη στήριξη των ομόφωνων
αποφάσεων σε αντίθεση με τυχόν ιδεολογικές προκαταλήψεις
ή ανεδαφικές γεωστρατηγικές εκτιμήσεις μας. Σε τελευταία
ανάλυση επιβάλλεται να ταχθούμε με την πλευρά που υπερα-
σπίζεται το διεθνές δίκαιο την επιλογή του οποίου συχνά επι-
καλούμαστε. Ίσως μάλιστα και η όξυνση των σχέσεων Δύσεως
–Ρωσίας να καθιστά ελαφρώς πλεονεκτικότερη τη θέση μας
στο πεδίο της δικής μας οικονομικής σχέσης με τους εταίρους
μας με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνουμε από τη
σχετικά ομόφωνη γραμμή των σχέσεων τους προς τη Ρωσία.

Αργά ή γρήγορα εκτιμώ ότι θα ευρεθεί μια συμβιβαστική
λύση για τα θέματα που δημιούργησε η κρίση της Ουκρανίας
και το φάντασμα του ψυχρού πολέμου θα αποτραβηχτεί. Οι
πληθυσμοί όμως της Ουκρανίας δύσκολα θα ξανασυμβιώσουν
ειρηνικά ως μέλη μιας ενιαίας χώρας. Και ακόμη χειρότερο, ο
ιερός θεσμός των τελευταίων 70 ετών του απαραβίαστου των
συνόρων έχει αρχίσει να καταρρέει. Τα πρώτα σημάδια φανήκαν
με την έναρξη των επεμβάσεων στα εσωτερικά άλλων χωρών
για την προστασία των μειονοτήτων στα τέλη του 20ου αιώνα.
Όσες χώρες, λαοί και ηγεσίες δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη
νέα πραγματικότητα εθελοτυφλούν επικίνδυνα.

*Πτυχιούχος τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Παντείου Πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπου-
δές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)

Συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)
0030-210-6543131, 0030-6983457318 

rafaelmarippo@yahoo.gr

Οδηγείται άραγε στα άκρα η Ουκρανική κρίση;

Γράφει ο

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ*

Υποστράτηγος ε.α.

Σ
ήμερα, που η ορθόδοξη Χριστιανοσύνη γιορτάζει τα Εισόδια
της Θεοτόκου, το Έθνος μας τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας. Στη μακρά και πολυτάραχη ιστορία του Ελλη-

νισμού, το λαϊκό αίσθημα έχει συνδέσει το έθνος και την ελευ-
θερία με τη θρησκεία, αναδεικνύοντας έτσι τη διαχρονική
σύζευξη των δύο πόλων, της Πατρίδας και της Ορθοδοξίας.
Αυτή η παράδοση και η πίστη του λαού μας καθιέρωσε και ως
προστάτιδα των ενόπλων μας δυνάμεων την Υπεραγία Θεοτόκο,
την Παναγία. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού, οι
Ένοπλες Δυνάμεις έγραψαν λαμπρές σελίδες ελληνικής ιστορίας
και δόξας, υπερασπίζοντας τα ιερά και όσια της πατρίδας, με
περίσσευμα ανδρείας και θάρρους.

Η σκέψη μας σήμερα, με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και θαυμασμό,
στρέφεται στους υπερασπιστές των ιδανικών της ελευθερίας
και της εθνικής ανεξαρτησίας, που έπεσαν στα πεδία των
μαχών και υψώνονται σε σύμβολα γνήσιου πατριωτισμού και
αυτοθυσίας. Αλλά ακόμα και στο μέλλον, εάν κληθούν οι
Ένοπλες Δυνάμεις να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, η
μεγάλη χάρη της Θεομήτορος, θα είναι οδηγός για την ελευθερία
και την ακεραιότητα του λαού και των εδαφών μας.

21 Νοεμβρίου, ημέρα γιορτής των ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας μας, ημέρα γιορτής για τα στρατευμένα νιάτα του λαού
μας. Αυτή την ώρα, είναι αναπόφευκτη η αναδρομή στην
ιστορία της πατρίδας μας,  γιατί «όποιος λαός ξεχνά την ιστορία
του χάνεται», κατά παράφραση βέβαια της φράσης του Ουίστον
Τσώρτσιλ «ο λαός που ξεχνά την ιστορία του τη βρίσκει μπροστά
του». Η ιστορία μας διδάσκει ότι, η πολεμική αρετή των Ελλήνων
είναι συνυφασμένη με την εμφάνιση της ελληνικής φυλής.
Κληροδοτημένη από τους αρχαίους Έλληνες είναι η έκφραση
της κύριας αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος:
με τρεις λέξεις του Ομήρου: «Αμύνεσθαι περί πάτρης». Η περι-
φρούρηση της ελευθερίας της πατρίδος παραμένει και στην
εποχή μας ως κύριος σκοπός των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας. 

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κομμάτι του ελληνικού
λαού, έχουν πλήρη συνείδηση της αποστολής τους. Απαντούν
με έργο, απαντούν με περίσσευμα φιλοτιμίας. Απαντούν με
αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Είμαστε υπερήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Είμαστε
υπερήφανοι για την πολύπλευρη, ουσιαστική προσφορά τους
στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε υπερήφανοι για το πλούσιο
και δημιουργικό τους έργο, στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών

Γιατί δεν ξεχνούμε, δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε,
πως σε καιρό ειρήνης, οι Ένοπλες Δυνάμεις επικουρούν τον
κρατικό μηχανισμό σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η
εκπαίδευση σε παραμεθόριες περιοχές, η συνδρομή σε έκτακτες
καταστάσεις φυσικών καταστροφών, αλλά και η προστασία
του δασικού πλούτου της χώρας μας, καταβάλλοντας, δυστυχώς,

πολλές φορές, βαρύ φόρο αίματος.
Η σημερινή ημέρα γιορτής, μας δίνει την ευκαιρία να ευχα-

ριστήσουμε όλα τα στελέχη αλλά και τους εν αποστρατεία
αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, άνδρες και γυναίκες,
που είναι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, να πράξουν στο ακέραιο το
καθήκον τους, να τιμήσουν τον όρκο που έδωσαν στο Σύνταγμα
και στους Νόμους, πιστοί και συνεπείς στην αποστολή τους.

Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους που στελεχώνουν
τις Ένοπλες Δυνάμεις μας σε όλη τους την κλίμακα. Προσηλω-
μένοι πιστά στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και
της δικαιοσύνης, με την απαράμιλλη αφοσίωσή τους στο εθνικό
καθήκον, τον συνεχή εκσυγχρονισμό τους, την επιχειρησιακή
τους ετοιμότητα, αποδεικνύουν καθημερινά το εξαιρετικό
επίπεδό τους. Και αξίζουν πολλαπλό έπαινο, γιατί μαζί με τον
ύψιστο εθνικό τους ρόλο, της προάσπισης των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων και της αξιοπρέπειας της Χώρας, επιτελούν και
σπουδαίο κοινωνικό έργο όπου και όποτε οι ανάγκες της
Πατρίδας και του Λαού καλούν.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που έχει μεταβληθεί ριζικά με
την ανάδειξη νέων, ασύμμετρων απειλών, οι Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις καλούνται να συνεχίσουν να εκπληρώνουν την απο-
στολή τους με υψηλό φρόνημα, ήθος, επαγγελματισμό και αυ-
ταπάρνηση. Είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο για τους αγώνες
των Ενόπλων Δυνάμεων στο παρελθόν, άλλα και για τα σημερινά
τους επιτεύγματα. Σήμερα, ζούμε σε μία εποχή όπου οι
ισορροπίες διαταράσσονται και οι ανακατατάξεις διαδέχονται η
μία την άλλη με ταχύτατους ρυθμούς. Στο περιβάλλον αυτό με
τις δυναμικά μεταβαλλόμενες καταστάσεις, τις απρόβλεπτες
συνθήκες και τα νέα δεδομένα, η Ελλάδα συμβάλλει ουσιαστικά
στην προώθηση της συνεργασίας και της ευημερίας κρατών
και λαών και αποβλέπει στην ειρήνη και στην παγίωση της δη-
μοκρατίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας της ευρύτερης
περιοχής. Ταυτόχρονα, η προάσπιση των δικαιωμάτων άμυνας
και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών αποτελεί ανυποχώρητη
προτεραιότητα. 

Ο Βίκτωρ Ουγκώ σε μία ευτυχισμένη ποιητική του στιγμή είχε
γράψει το στίχο: «Δεν γνωρίζω πια τ’ όνομα μου€ ονομάζομαι
πατρίς». Κάθε φορά που το χρέος μας καλεί να τιμήσουμε
αυτούς που έγιναν προσφορά θυσίας, με την απώλεια της
ζωής ή της σωματικής αρτιμελείας, πρέπει να ενθυμούμαστε
τους λόγους μεγάλων ανδρών, διότι μόνον αυτών η φωνή
μπορεί να υψωθεί ως το οριακό σημείο, στο οποίο καταλήγει
«ο τραχύς και δύσκολος της αρετής δρόμος», προς τον οποίο
«πετάουν» μόνο τα γόνατα ανδρών γενναίων, όπως θα έλεγε ο
Ανδρέας Κάλβος. 

Η λήθη είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της μνήμης. Αλλά αν
εξαλειφθεί από τους λαούς η μνήμη, τότε θα μοιάζουν με
ασθενείς που πάσχουν από αμνησία. Δεν θα γνωρίζουν από

πού έρχονται κι από ποιους προ-
έρχονται, με αποτέλεσμα να μην
ξέρουν που βρίσκονται και προς
τα πού πορεύονται. Άν σβήσουμε
το παρελθόν, πρόσφατο και πα-
λαιό, θα ζήσομε σ’ ένα ακατοί-
κητο μέλλον’. Έχει πει μεγάλος
μας ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης, την ακόλουθη διδακτική για
μας φράση: «Σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν,
είναι σαν να σβήνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον
κι είναι θλιβερή πια η ζωή, που μοιάζει με ακατοίκητο σπίτι»! 

Από την άποψη αυτή είναι άξιες επαίνου οι EΔ  που δεν λη-
σμονούν να συντηρούν το ευγενές στρατιωτικό πνεύμα, που
για μας δεν ήταν ποτέ μιλιταρισμός αλλά πάθος προασπιστικό
της εδαφικής μας ακεραιότητας, πόθος προασπιστικός της ει-
ρήνης. Η σκέψη μας σήμερα, με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και
θαυμασμό, στρέφεται στους υπερασπιστές των ιδανικών της
Ελευθερίας και της Εθνικής ανεξαρτησίας, που έπεσαν στα
πεδία των μαχών και υψώνονται στο διάβα των αιώνων σε
σύμβολα γνήσιου πατριωτισμού και αυτοθυσίας. Αποδίδουμε
ύψιστο φόρο τιμής στους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες
και αγωνιστές, που κράτησαν ψηλά τα λάβαρα των εθνικών
ιδανικών της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Με σε-
βασμό κλίνουμε την κεφαλή και τιμούμε τους πολυάριθμους
μαχητές των Ενόπλων Δυνάμεων, που θυσιάστηκαν στον αγώνα
για την προστασία της ακεραιότητας της Ελλάδας. Η ιστορική
μνήμη των αγώνων και της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων
είναι πολύτιμο στήριγμα για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες
προκλήσεις. Υπό τη σκέπη της Παναγίας οι Ενοπλες Δυνάμεις
έγραψαν ένδοξες σελίδες ηρωισμού και δόξας, υπερασπίζομενες
τα ιερά και όσια της Πατρίδας. Στο αγώνα τους αυτό τις συνο-
δεύουν οι προσευχές μας «υπέρ του κατά ξηράν, θάλασσαν και
αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού», σύμφωνα και με την δέηση
που αναπέμπει αδιαλείπτως η Εκκλησία μας στη διάρκεια της
θείας λειτουργίας. Στον αγώνα τους αυτό τις συνοδεύει η
ολόψυχη συμπαράστασή μας, η ολόθερμη αγάπη μας. Για τα
όσα αγόγγυστα μας προσφέρουν, παρέχοντάς μας συνθήκες
ασφάλειας και δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια
Ελλάδα της προόδου, της ευημερίας, της προκοπής.

Στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, οφείλουμε να
είμαστε υπερήφανοι που ο Στρατός, το Ναυτικό και η Αεροπορία
μας κατορθώνουν να κρατούν την ελληνική σημαία ψηλά. Το
υψηλό αυτό φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει πηγή
ηρωισμού και αυτοθυσίας, ειδικά στις μέρες μας, που έχει
ιδιαίτερη σημασία ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ασφαλής

Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις! 
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έγινε στη
ΛΑΦΝ η αποκριάτικη χοροεσπερίδα των μελών
και των οικογενειών του Παραρτήματός μας
υπό τους μελωδικούς ήχους του μπουζουκιού
του Βασίλη και της κιθάρας και της καταπλη-

κτικής φωνής του Κώστα, αλλά και του μέλους
μας Πανανά Παναγιώτη (ο οποίος βοήθησε
με τη φωνή του και το κέφι του). Παρευρεθή-
καμε 99 άτομα, είδαμε φίλους, συναδέλφους,
φάγαμε, ήπιαμε, μιλήσαμε, γελάσαμε, χορέ-
ψαμε. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη και ζεστή
βραδιά. Χωρίσαμε δε, ανανεώνοντας το ραν-
τεβού μας για την επόμενη εκδήλωση που -
θα προσπαθήσουμε- να είναι μια ανοιξιάτικη
εκδρομή. 

Τα μέλη του Συμβουλίου του παραρτήματος
θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους
παρευρέθηκαν, αλλά και όλους εκείνους που
είχαν να πουν ενθαρρυντικά λόγια για τις προ-
σπάθειές μας.   

Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Νομού Καστοριάς,
παρέδωσε δώρα στους ακρίτες των φυλα-
κίων προκαλύψεως του 15ου ΣΠ, και σε
ένα τοπίο χιονισμένο, στα ιστορικά περά-

σματα της Πατρίδας μας.
Ακόμη έγινε και η κοπή της βασιλόπιτας

του Παραρτήματος, στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Καστοριάς, παρουσία  του Αντι-

περιφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς, της βουλευτού  Νέας Δημοκρα-
τίας  του Νομού, του Διοικητού του 15ου
ΣΠ, Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβού-
λων, καθώς και  Μελών του Παραρτήματος,
παρά τις δυσμενείς, λόγω  ισχυρής χιονο-
πτώσεως, συνθήκες της πόλης!

1. Ο Πρόεδρος, το Τοπικό Συμβούλιο και
μέλη του παρατήματος της Θεσσαλονίκης πα-
ρευρέθηκαν στην τελετή του ολοκαυτώματος
που έγινε στη Θεσσαλονίκη την    όπου ο
πρόεδρος κατέθεσε στέφανο δάφνης.

2. ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 στη ΛΑΦΘ

έγινε η κοπή βασιλόπιττας του παρατήματος
και η βράβευση των αριστούχων
μαθητών/τριων. 

Βραβεύτηκαν σαράντα τέσσερεις (44) μα-
θητές/τριες τέκνα μελών του παραρτήματος
μας.

Παρέστησαν 

➢Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολος Τσιτσικώστας 

➢Ο Αντιδήμαρχος δήμου Θεσσαλονίκης κ.
Αρβανίτης Γεώργιος

➢Ο στργος-δκτης Γ’ ΣΣ Αντγος  Λεοντάρης
Ηλίας

➢Ο Πρόεδρος της ΦΑΑΘ Αν. Καθηγητής κ
Δαρδαβέσης Θεόδωρος 

➢Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υπστγος κ. Ευάγ-
γελος Δανιάς

➢Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας ομο-
σπονδίας Στρατιωτικών Γεώργιος Παπακων-
σταντίνου

➢Και διακόσια εξήντα μέλη του παραρτή-
ματος ΕΑΑΣ Θεσσαλονίκης

3.Η Μάχη της Φλώρινας 
(12 Φεβρουαρίου 1949)
Στις 15-2-2015 το ΤΣ της ΕΑΑΣ παράρτημα

Θεσσαλονίκης και 83 μέλη μετέβη στην πόλη
της Φλώρινας και συμμετείχε στον εορτασμό
της ομώνυμου μάχης, που διοργάνωσε το

εκεί παράρτημα της ΕΑΑΣ. 
«Κλείνομε ευλαβικά το κεφάλι και αποτείνομαι

φόρο τιμής στους παππούδες μας και τους
πατεράδες μας που κείνται εδώ πιστοί “τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι” .

Αποτείνομαι φόρο τιμής σε αυτούς που
έκαναν το αυτονόητο για τον έλληνα, για την
ελληνική φυλή και γράφτηκαν τα ονόματά
τους στο Πάνθεον του ελληνισμού.

Η στιγμή, το κάλεσμα της φυλής μας για
αυτούς ήρθε το Φεβρουάριο του 1949. Ύψω-
σαν το ανάστημά τους  και έκαναν τείχη τα
στήθη των στους βάρβαρους που δυστυχώς
έφεραν κατ’  επίφαση το όνομα “έλληνας” .

Η στιγμή, το κάλεσμα του ελληνισμού μας
ακολουθεί χιλιάδες χρόνια,  γιατί οι  βάρβαροι
πάντα έρχονται: “ίτε παίδες ελλήνων”, “αμύ-
νεσθε περί πάτρις”,  “ου φεισσόμεθα της
ζωής ημών”, “μητρός τε και πατρός τε τιμιώ-
τερον εστί η πατρίς”,  “η στιγμή επέστη να
αγωνισθώμεν υπέρ βωμών και εστιών”.

Σήμερα, πιστεύουμε ότι η στιγμή, το κάλεσμα
του ελληνισμού ήρθε: να αντισταθούμε στη
βάρβαρη πολυπολιτισμικότητα, στη βάρβαρη
παγκοσμιοποίηση, στο βάρβαρο οικονομικό
δυνάστη που με-
τέτρεψε ένα αν-
θρώπινο μέσο
συναλλαγών – το
χρήμα – σε θηλιά
και βρόγχο στο
λαιμό του έλλη-
να.  Να ξαναφέ-
ρουμε τον οικου-
μενικό ελληνισμό
όπως τον ορα-
ματίστηκε και τον
εφάρμοσε σε
όλη την ανθρω-
πότητα, ξεκινών-
τας από   εδώ, από την Μακεδονία, ο Μέγας
Αλέξανδρος.

Και τότε οι αιώνιοι σκαπανείς του ελληνισμού,
μαζί με τους ηρωικούς πεσόντες στη μάχη
της Φλώρινας, που βρίσκονται πιο ψηλά από
εμάς θα στρέψουν το κεφάλι θα απλώσουν
το χέρι και θα μας πουν “ελάτε όλοι μαζί να
φθάσουμε στην Θέωση του Ελληνισμού”.
ΑΠΌΔΟΣΗ από τον Ταξχο (ΠΒ) ε.α. Στέργιο Α.
Χρήστου.

Πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και σε
ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα, την Κυριακή 01
Φεβρουαρίου 2015 στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Λαμίας, η κοπή της βασιλόπιτας του
Παραρτήματος Φθιώτιδος της Ε.Α.Α.Σ., υπό
την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου. Στην εκδήλωση
παρέστησαν επίσης οι κυβερνητικοί βουλευ-
τές κύριοι Βασίλης Κυριακάκης και  Δημήτρης
Βέττας, ο Δήμαρχος Λαμιέων κύριος Νίκος
Σταυρογιάννης, μεγάλος αριθμός εν ενεργεία

και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μετά
των οικογενειών τους, λοιπές πολιτικές και το-
πικές αρχές, πρόεδροι και μέλη συλλόγων και
ομίλων, ενώ συμμετείχε η ενόργανη χορωδία
του 6ου Γυμνασίου Λαμίας που έψαλλε παρα-
δοσιακά  κάλαντα. Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης επιδόθηκαν τα βραβεία προόδου σε
τρία αριστεύσαντα τέκνα μελών της Ε.Α.Α.Σ.
κατά το εκπαιδευτικό έτος 2013-14. Στο Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικό-
λαο απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα με το έμ-
βλημα της Ε.Α.Α.Σ., στη Διευθύντρια του 6ου
Γυμνασίου Λαμίας κυρία Κουτσονίκα Ανδρονί-
κη αναμνηστικό μετάλλιο για τα 75 χρόνια της
Ε.Α.Α.Σ., ενώ σε όλους τους μαθητές δόθηκε
βραχιολάκι - γούρι σε ανάμνηση της παρου-
σίας τους. Το φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε
σε μαθήτρια, μέλος της χορωδίας.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 αντιπρο-
σωπεία του Τοπικού Συμβουλίου παρέστη
στην επιμνημόσυνη δέηση που έλαβε χώρα
στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λαμίας προς τιμή
των νεκρών που έπεσαν στους κατά καιρούς
αγώνες του έθνους. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του παραρ-
τήματος του Ναυπλίου παρέστησαν στις πα-
ρακάτω εκδηλώσεις: 

- Μέγας Αγιασμός στο Μητροπολιτικό Ι.Ν.
Αγ. Γεωργίου & κατάδυση του Τιμίου Σταυρού
την 06 Ιαν. ημέρα των Θεοφανείων. 

- Εορτασμός (Θεία Λειτουργία και περιφορά
εικόνας) της μνήμης του πολιούχου Αγίου
Αναστασίου του Ναυπλιέως την 01 Φεβ. 

Επίσης την Κυριακή 11 Ιανουαρίου έγινε
στη ΛΑΦΝ η εκδήλωση της κοπής της πίτας
για το Νέο Έτος για τα μέλη και τις οικογένειές
μας. Παρευρεθήκαμε 99 άτομα, ήπιαμε το
καφέ μας, μιλήσαμε, γελάσαμε, κόψαμε τη
πίτα μας και γενικά περάσαμε πολύ ωραία.
Μας τιμήσανε με την παρουσία τους ο σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κκ. Νε-
κτάριος, ο οποίος ευλόγησε και έκοψε την
πίτα, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του ΚΕΜΧ,

ο Λιμενάρχης Ναυπλίου, ο Διοικητής της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το προ-
εδρείο των αποστράτων της ΕΛΑΣ και ο πρό-
εδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Αργολίδας.

Τυχερός του φλουριού ήταν ο Υπτγος
ε.α.(ΜΧ) Κουγιουμτζής Ευστράτιος.

Επίσης στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι απελ-
θόντες πρόεδρος και μέλος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Υπτγος ε.α.(ΠΒ) Βελιζιώτης Παναγιώτης
και Ταξχος ε.α. (ΠΖ) Αξελής Βασίλειος αντίστοιχα
καθώς και ο Ταξχος ε.α. (ΕΛΑΣ) Πατσατζής
Κων/νος ως το αρχαιότερο μέλος του πα-
ραρτήματος (έτος γεννήσεως 1924). 

Τέλος βραβεύτηκαν 3 αριστούχοι μαθητές
Β’ & Γ’ Λυκείου της προηγούμενης σχολικής

περιόδου (Ανυφαντή Πηνελόπη του Νικολάου
–απόφοιτος Β’ Λυκείου με 19,9-, Μαγιάκος
Αλέξανδρος του Ιωάννη –απόφοιτος Γ’ Λυκείου
με 19,5- και Πηλιαφά Σοφία-Ειρήνη του Κων/νου
–απόφοιτος Γ’ Λυκείου με 19,4)
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΑ
1.Την 29η και 30η Δεκ 2014 το Τ.Σ. του πα-

ραρτήματος και μέλη από την Αλεξανδρούπο-
λη πραγματοποίησαν επισκέψεις στα Φυλάκια
της ΧVΙ και ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ  αντίστοιχα, για προσφο-
ρά δώρων και ανταλλαγή ευχών με το προσω-
πικό των φυλακίων. Συγκεκριμένα επισκέψεις
πραγματοποιήθηκαν στις έδρες της ΧVΙ Μ/Κ
ΜΠ και της 31η Μ/Κ ΤΑΞ και  στα Φυλάκια της

ΠΑΠ Ευγενικού, Φ. Πετράδων και Φ.  Εγνατία.  Η
υποδοχή και η φιλοξενία εκ μέρους των Σχη-
ματισμών και του προσωπικού των φυλακίων
ήταν άψογη.  

2. Επίσης την 29 Δεκεμβρίου επισκέφθηκαν
εθιμοτυπικά τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου-
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ Δαμασκηνό και
τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πα-
τσουρίδη

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
1. Την 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.00

πραγματοποιήθηκε κοπή πίτας του παραρτή-
ματος στη ΛΑΦ Αλεξ/πολης για τα μέλη περιο-

χής Αλεξανδρούπολης και επίδοση των βρα-
βείων στα αριστεύσαντα τέκνα  των ε.α συνα-
δέλφων. Προσκλήθηκαν και τίμησαν με την
παρουσία τους ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δαυίδ
(εκπρόσωπος του Μητροπολίτη), Ο Δκτής της
ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ, Ταξχος Γεώργιος Σταματιάδης, ο Δι-
ευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αλεξ/πολης,  Αστυνομικός Διευθυντής Νικό-
λαος Μενεξίδης,  ο Δκτής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Αλεξ/πολης, Αντιπύραρχος
Κων/νος Κούκουρας, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Έβρου, Αντγος
(ΕΛ.ΑΣ) ε.α Ανέστης Αργυριάδης,  ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου  Εφέδρων Αξκών Ν. Έβρου, κ.
Αντώνιος Κεμαλάκης και ο Πρόεδρος του συλ-
λόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξ/πολης κ.
Αναστάσιος Κοντακίδης Στην εκδήλωση παρέ-
στησαν πλέον των 100 μελών του παραρτή-
ματος με τις συζύγους τους.

2.  Την 8 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00, πραγ-
ματοποιήθηκε κοπή πίτας στη ΛΑΦ Διδυμοτεί-
χου, για τα μέλη της περιοχής Διδυμοτείχου-
Ορεστιάδος και επίδοση βραβείου σε αριστεύ-
σαντα τέκνο ε.α συναδέλφου. Τίμησαν με την
παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μητροπο-
λίτου, Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος, ο Διοικη-
τής της XVI Μ/Κ ΜΠ Υπτγος Αντώνιος Βιτεντζά-

κης, ο Υδκτης της Μεραρχίας Ταξχος Μαυρου-
δής Πασσιάς, ο Δκτής της 3 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξχος
Ιωάννης Μακρής, ο Δκτής της 30 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξ-
χος Νικόλαος Τσιτσιμπίκος, από την 1ης ΜΣΕΠ
ο Σμγος Μπατζιάκας, από την Π.Υ Διδυμοτείχου
ο Πυραγός Γκατσιούδης Κων/νος και ο πρό-
εδρος του παραρτήματος Διδ/χου του Συνδέ-
σμου Εφ. Αξκών κ. Ελευθεριάδης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μόνο 5 μέλη.

ΕΒΡΟΣ

Σήμερα 08 Φεβρουαρίου 2015  και ωρα
11:00 πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλό-
πιτας και η βράβευση των αριστούχων
παιδιών,της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού Ν.Μεσσηνίας στην ΛΑΦ Καλαμάτας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι: 

-Πάτερ Κωνσταντίνος Σφήκας(Ι.Ν. Ταξιαρ-
χών)

-Ο Διοικητής της 120 ΠΕΑ Ταξχος (Ι) Δημα-
κογιάννης Γρηγόριος

-Ο Υποδιοικητής του 9ου Σ.Π Ανχης (ΠΖ)
Λυμπερέας Δημήτριος

-Ο Διοικητής της 77 Μ.Ε Ανχης (ΠΖ) Μοσχονάς
Χριστόφορος

-Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ Σμχος ε.α Σαμπαζιώτης
Ιωάννης,

-σύσσωμο το ΤΣ της ΕΑΑΣ και με την συμ-
μετοχή μεγάλου αριθμού Απόστρατων και
μέλη των οικογενειών τους  καθώς και εν
ενεργεία στρατιωτικοί παρευρέθηκαν στην
κοπή της πίτας.

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Ταξχος ε.α. Τσιάλας Γεώργιος
απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ευχήθηκε
στους παρευρισκομένους για το νέο έτος.

Βραβεύτηκαν  με το «Βραβείο Προόδου της
ΕΑΑΣ»  τα τέκνα μελών του Παραρτήματος
που αριστεύσαν στη Β΄ Λυκείου κατά το εκ-
παιδευτικό έτος 2013-2014,

Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης του Ανα-
στασίου.

Το φλουρί έτυχε στην Μπάκα-Βάγια Μαρία
Ανθστη ε.α

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Την 15 Φεβ. 2015 πραγματοποιήθηκε με
απόλυτη επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του παραρτήματος σε κέντρο της πό-
λεως.

Παρέστησαν το σύνολο σχεδόν των μελών
(82 άτομα) εκτός αυτών που διαμένουν στην
Αθήνα, γεγονός  πρωτοφανές. 

Στην εκδήλωση παρέστει και ο Δκτης της
Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ, ενώ τιμήθηκε με πλακέτα ο πρώην
Πρόεδρος του παραρτήματος Υποστγος(ε.ά)
Αδαμόπουλος Κων/νος.

Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ/ΠΑΡ. ΡΕΘΥ-
ΜΝΗΣ. στις 28 Φεβρουαρίου 2014, παρέστη
στην επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμην των
πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών- Οπλιτών
στον αύλειο χώρο του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Νομού Ρεθύμνης, και στη συνέχεια
σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ως
άνω αναφερθέντα Σύνδεσμο ( Πρόεδρος
ΣΕΑΝΡ κ. Κιαγιαδάκης Στυλιανός), για τα 85
χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου της

Επικρατείας, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο
Πρόεδρος του ΣτΕ, κ. Γεώργιος Ρίζος. Η εν
λόγω εκδήλωση έλαβε χώρα στο Σπίτι του
Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, όπου πα-
ρέστησαν οι Αρχές του Ρεθύμνου, ο Σεβα-
σμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος,
ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντι-
ναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης και πλή-
θος κόσμου. 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Την 31 Ιαν 2015 βραβεύθηκαν οι  19 αρι-
στούχοι μαθητές και μαθήτριες, τέκνα μελών
του Παραρτήματος Λαρίσας, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ Λάρισας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν απο την 1η
Στρατιά ο Υδκτής και ο Επχης Υποστράτηγοι
Ρέσκος Δημήτριος και Δαβητίδης Σπυρίδων.

Στη λέσχη του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Λάρι-
σας, έγινε την 3 Φεβ 2015 η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας με τη συμμετοχή μεγάλου

αριθμού μελών της, με τις ευλογίες του στρα-
τιωτικού ιερέα της 1η Στρατιάς, πατέρα Δημη-
τρίου.
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παραρτήματα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΑΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΒΟΛΟΣ

1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Τ.Σ. του
Παρ/τος, και αντιπροσωπία συναδέλφων,
κατά το μήνα Ιανουάριο παρέστησαν – προ-
έβησαν στις παρακάτω εκδηλώσεις:

α. Στην εορτή του Αγιασμού των υδάτων
– Θεοφάνεια, που τελέστηκε στο  λιμάνι
των Χανίων την 6-1-15.

β. Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Παρ/τος της Ένωσης Αποστράτων
Αξ/κών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) στα Χανιά την 31-
1-15.   

γ. Στην προσφορά του ποσού των 150€

στον σύλλογο «Ορίζοντες» για τα καρκινο-
παθή παιδιά και μιας κούτας γάλακτος εβα-
πορέ στον σύλλογο «Οι Γιατροί του Κόσμου»

που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

δ. Στις κηδείες των παρακάτω συναδέλ-
φων που απεβίωσαν:

(1) του Ατγου ε.α. Γουλιέλμου Βασιλείου,
στις Βουκολιές Χανίων 

την 22-1-15
(2) του Υπτγου ε.α. Κουρή Γεωργίου, στην

Χαλέπα Χανίων την 22-1-15
(3) του Τξχος ε.α. Λουράκη Ιωάννη, στο

Γαβαλοχώρι Χανίων 
την 20-1-15
(4) του Ανχη ε.α. Λάμπη Ευαγγέλου, στα

Τσικαλαριά Χανίων την 14-1-15

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 1 Ιανουαρίου 2015, ο Αντιπρό-
εδρος Υπ/νόμος ε.α. (ΕΧ) Κασβίκης Δημή-
τριος και το Μέλος του Τ.Σ. Τχης (ΠΖ) ε.α.
Μασαλής Βασίλειος, παρέστησαν εις την
Δοξολογία, λόγω ελεύσεως του Νέου
Έτους, που τελέσθηκε εις τον Ι.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγής Μητροπόλεως Αγρινίου και κατό-
πιν παρευρέθησασν σε τελετή εις το Δη-
μαρχειακό Μέγαρο Αγρινίου.

2. Την 6 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Αν-
χης ε.α. (ΠΖ) Τσακίρης Ηλίας, ο Αντιπρό-
εδρος Υπ/νόμος ε.α. (ΕΧ) Κασβίκης Δημή-
τριος και Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. Αιτωλ/νίας, κά-
τοικοι Αγρινίου, παρέστησαν εις την Δοξο-
λογία, λόγω εορτής των Θεοφανείων, που
τελέσθηκε εις τον Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου
Πολιούχου Αγρινίου και κατόπιν εις την τε-
λετή Κατάδυσης του Σταυρού.

ΞΑΝΘΗ

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-
ματοποιήθηκαν, από  22 Ιαν 2015 μέχρι και 20
Φεβ ,στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωσε το
Παράρτημα, ήταν με χρονολογική σειρά : 

28 Ιαν.’15 :Πρόγραμμα ‘’Εκκλησιασμοί 
στα Πομακοχώρια Ξάνθης 2015’’
Δημοσιεύτηκε στα Τοπικά ΜΜΕ η πληροφο-

ριακή ‘’Επιστολή – Πρόσκληση’’ προς ΟΛΟΥΣ,
καθώς και η σχετική αφίσα, με όλες τις ημε-
ρομηνίες των 32 εκκλησιασμών για το 2015,
επιστέγασμα της συνεργασίας μας με τους 7
‘’αναδόχους’’ των Ιερών Παρεκκλησίων.

5 Φεβ.’15:Συγκέντρωση ΕΑΑΣ -Προέδρων 
Παραρτημάτων 
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος συμμετείχε

στην συγκέντρωση, που διοργάνωσε η ΕΑΑΣ
και διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στη ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ.

7 Φεβ.’15.:Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Γε-
ωργίου, στο ΕΦ ‘’Υπτγου Δημητρίου Παπαπο-
στόλου’’, στο Πομακοχώρι ΓΛΑΥΚΗ.

Τελέστηκε ο εκκλησιασμός για τους άνδρες
του Στρ. Φυλακίου, στον ι. ν. Αγίου Γεωργίου,
στο πλαίσιο του προγράμματος’’ ‘’Εκκλησιασμοί
σε ι.ν στα Πομακοχώρια, Ξάνθης το 2015’’.
Συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α.Ιωάννης
Κουτσαϊμάνης και άλλα μέλη του Παραρτή-
ματος.

14 Φεβ.’15: Ψυχοσάββατο- Μνημόσυνο 
στα Στρ. Νεκροταφεία 
Το Δ’Σ.Στρατού διοργάνωσε, στα Στρ. Νε-

κροταφεία Ξάνθης, τρισάγιο στη μνήμη των
‘’πεσόντων υπέρ Πατρίδος’’. Παρέστησαν όλες
οι Τοπικές Αρχές, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος

και αρκετά μέλη του Παραρτήματος, ;όπως
και αρκετοί κάτοικοι. Επακολούθησε προσφορά
καφέ και εδεσμάτων στη ΛΑΦΞ.

15 Φεβ.’15: Μνημόσυνο στο Μνημείο 
Πεσόντων Ανδρών της ΕΒΧ
Η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάν-

θης και η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών
Ξάνθης, τέλεσαν τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών, των υπέρ πατρίδος πεσόντων

Ξανθιωτών ανδρών της Ελληνικής Χωροφυ-
λακής, στο μνημείο Ηρώων (6ο χιλ. της Επ.
Οδού Ξάνθης-Κομοτηνή, ενώ το παρόν έδωσαν
οι πολιτικές ,στρατιωτικές, αστυνομικές αρχές
και πλήθος συνταξιούχων αλλά και πολιτών
φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκδήλωση
συνεχίστηκε με τις καταθέσεις στεφάνων και
ολοκληρώθηκε  σε παρακείμενο κέντρο όπου
έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και η βράβευση
6 τέκνων συνταξιούχων Αστυνομικών , που
εισήλθαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

20 Φεβ.’15. Προσκυνηματική Εκδρομή 
στη Β. Ήπειρο.
Οριστικοποιήθηκε η πραγματοποίηση 3-ήμε-

ρης Προσκυνηματικής Εκδρομής, από 26 έως
28 Ιουν 2015, στη Β. Ήπειρο. Πρόγραμμα:
«Στρ. Νεκροταφεία ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ- Υψ. 731 (Οι
Θερμοπύλες που δεν έπεσαν ...Ποτέ !)- ΚΛΕΙ-
ΣΟΥΡΑ- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ, κ.ά.
χωριά της Ελληνικής Ομογένειας στην Αλβανία,
όπως και άλλους Αρχαιολογικούς προορι-
σμούς». (Δήλωσαν συμμετοχή 60 άτομα και
το Ταξιδιωτικό γραφείο, προβαίνει στις δικές
του ενέργειες)

ΗΜΑΘΙΑ

Προσκαλούνται τα μέλη μας να εκδηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους για το σχεδιαζό-
μενο προσκύνημα στο Άγιο Όρος από 7 έως
9 Μαΐου 2015. Οι διανυκτερεύσεις προ-
γραμματίζονται για την Ιερά Μονή Αγίου
Παύλου (7 Μαΐου) και Σκήτη Αγίου Ανδρέα
(Καρυές, στις 8 Μαΐου) ή όπου αλλού απο-
φασισθεί ή καταστεί δυνατόν, δεδομένης
της μεγάλης επισκεψιμότητας του Όρους
στις παραπάνω ημερομηνίες. 

Η πρωτοβουλία απευθύνεται για λόγους
συνέργειας και οικονομίας και στα μέλη
όμορων, γειτονικών και ενδιάμεσων Πα-
ραρτημάτων ή όποιο άλλο μέλος επιθυμεί,
όπως και το ΔΣ της ΕΑΑΣ. Η μετάβαση θα γί-
νει δια του δρομολογίου Βέροια – Αλεξάν-
δρεια – Θεσσαλονίκη (Μοναστηρίου) –
Εγνατία Οδός (αναλόγως αναγκών) – Ουρα-
νούπολη, με δυνατότητα μικρών αποκλίσε-
ων για καθ’ οδόν παραλαβή. Επιστροφή αν-

τίστροφα. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβα-
σής μας για στάθμευση ΕΙΧ αυτοκινήτων σε
ενδιάμεσα σημεία (πχ Αλεξάνδρεια, Θεσσα-
λονίκη, Ρεντίνα κλπ), ανάλογα με τις ανάγ-
κες και το τελικό δρομολόγιο, εφόσον αυτό
ζητηθεί έγκαιρα. Το ακριβές αντίτιμο θα κα-
θορισθεί μετά την οριστική δήλωση συμμε-
τοχών.

Για να γίνει δυνατή η λεπτομερής διευθέ-
τηση του ταξιδιού έγκαιρα και με βεβαιότη-
τα, παρακαλούμε για τις δηλώσεις συμμε-
τοχής στα Γραφεία του Παραρτήματος, μέ-
χρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2015,
οπωσδήποτε. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ταξιδίου
εκτιμάται ότι θα καθορισθεί μέχρι την 24η
Απριλίου 2015, αφού κατανεμηθούν και
οριστικοποιηθούν οι συμμετέχοντες ανά
σημείο επιβίβασης και η διαμονή στο Όρος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Παρουσία Στρατιωτικών - Τοπικών αρχών
και πλήθους μελών του παραρτήματός μας,
την 18η Ιανουαρίου 2015, πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό και
ευχές του Αντιπροέδρου του ΤΣ, Ταξχου ε.α.
Εμμανουήλ Βασιλάκη. Επίσης ευχές δόθη-
σαν και από τον παρόντα Δκτή της 71ης Α/Μ
ΤΑΞ «Ο ΠΟΝΤΟΣ» Ταξχο κ. Χιονή Νικόλαο. Ο
οποίος και τίμησε τα μέλη του Τ.Σ. προσφέ-
ροντάς τους αναμνηστικά δώρα του Σχημα-
τισμού.

Το παράρτη-
μα τίμησε για
την συγγραφική
προσφορά του,
το μέλος Σχη
(ΤΔ) ε.α. Βαρ-
δάκα Γεώργιο.

Στην εκδή-
λωση βραβεύ-
τηκαν αριστού-
χοι μαθητές,
τέκνα των ε.α.
Αξκών:

α. Καλογερίδου Μαρία του Παναγιώτη
β. Ιωαννίδης Ραφαήλ του Αχιλλέα
γ. Αποστολίδης Βασίλειος του Χρήστου.
Τον πλακούντα ευλόγησε και έκοψε ο ιε-

ρέας της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και

Κιλκισίου και Αγ. Αθανασίου.
Το ΤΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι-

στήσει όλους τους παρευρισκόμενους, κα-
θώς την 71η Α/Μ ΤΑΞ «Ο ΠΟΝΤΟΣ» και τη ΛΑΦ
Κιλκίς για την αμέριστη συνδρομή τους σε
κάθε εκδήλωση του Παραρτήματος.

Κοπή Βασιλόπιτας του Παραρτήματος

Κατά τη διάρκεια της τελετής κοπής της βα-
σιλόπιτας, την Κυριακή 8-2-2014, η κυρία Ελέ-
νη Ζαχαριάδου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός,
τέως Σχολική Σύμβουλος και σύζυγος του μέ-
λους του Παραρτήματός μας Τχη (ΠΖ) ε.α.
Μπάρμπα Γεωργίου, απήγγειλε ποίημά της με
κεντρική ιδέα την ψυχική δύναμη του Έλληνα,
καταχειροκροτούμενη από τους παρισταμέ-
νους. Τίτλος του ποιήματος «Η δύναμη του
αδύναμου κρίκου».

Η δύναμη του αδύναμου κρίκου
Στην ειρήνη τραγουδούν τα περιστέρια

Κι ούτε χαράζουνε χροιές θανάτου στις ψυχές

Μεσούρανα Αστράφτουνε τ’ αστέρια

Με γελαστά τα πρόσωπα στον ήλιο

Δίχως δεσμεύσεις, όρια και χαλινάρια

Χωρίς αδικοσκοτωμένα παλικάρια...

Στην ειρήνη φεγγοβολά 

ο ιδρώτας της δουλειάς

Κι αντήλιο σκονισμένα τα μαντήλια

Ν’ ανταλλάσσουν χαιρετίσματα χαράς...

Όμως... πείνα και οδύνη

Δίχως στέγη απομένουν οι ψυχές

Αόρατος εχθρός αντιπαλεύει

Της δημιουργίας τις ψηλές τις σαϊτιές.

Μα στέρεα ο Έλληνας θα μένει

Σε κείνες τις αρχαίες αρετές

Που τον κάνου ξακουστό στην οικουμένη

Που δε λογιάζει αστραπές

Και πάντα εκστατικός

Ο κόσμος θα αναρωτιέται

πως διανύει τους αιώνες

Πάντοτε ξεχωριστό

Ατίθασο, ιδανικό

Το πνεύμα το Ελληνικό.
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Το Δελτίον εξεδόθη σε δύο περιόδους:
1η περίοδος 1945-1949. Μετά από μία

διακοπή πέντε ετών, εκδίδεται δια Δευτέρα
φορά, με πρώτον φύλλον 1η Ιουλίου 1954. Έτος ΣΤ.

Εθεωρήθη σκόπιμον, προτού προχωρήσουμε στην παρου-
σίαση στοιχείων από τα Δελτία, να παρουσιάσουμε τους προ-
έδρους της Ε.Α.Α.Σ. από συστάσεως της 1938 έως 1944, περίο-
δο κατά την οποία η έρευνα δεν ανεύρε στοιχεία δραστηριότη-
τας της Ε.Α.Α.Σ. - και από 1945 έως και 1954, περίοδο την οποί-
αν εκάλυψαν τα δημοσιευθέντα στα φύλλα της Ε.Η. μήνας: Δε-
κέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2015.

Πρόεδροι της Ε.Α.Α.Σ.:
1. Τρικούπης Νικόλαος του Θεμιστοκλή, Ανθγός Π/Β τάξης

1888. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 Ολυμπιονίκης στη
σκοποβολή, Χάλκινο Μετάλλιο. Επιτελάρχης ΙΙΙ Μεραρχίας Ε/Τ
Πόλεμος 1897. Επιτελάρχης Γ’ Σ.Σ., Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-
1913. Δκτής Α’, Β’ Σ.Σ. στη Μικρασιατική Επικράτεια 1919-1922.
Απεστρατεύθη το 1927 με τον βαθμό Αντιστρατήγου Πρόεδρος
της Ε.Α.Α.Σ. από 10-11-1938 έως 19-10-1943.

2. Διαλέτης Δημήτριος Αντγος ε.α. από 20-10-1943 έως 24-
11-1943.

3. Κωτούλας Ιωάννης Αντγος ε.α. από 25-11-1943 έως 11-1-
1945.

4. Λιακόπουλος Αθανάσιος Υπτγος ε.α. από 12-1-1945 έως 6-
12-1945.

5. Πιτσίκας Κων/νος Αντγος ε.α. από 7-12-1945 έως 21-5-
1946.

6. Αντωνόπουλος Αθανάσιος Υπτγος ε.α. από 22-5-1946 έως
15-9-1946.

7. Ζαμπέλης Δημήτριος Υπτγος ε.α. από 16-9-1946 έως 3-12-
1946.

8. Πολίτης Ηλίας Αντγος ε.α. από 4-12-1946 έως 9-12-1947.
9. Δροσόπουλος Κων/νος του Ηλία Αντγος ε.α. από 10-12-

1947 έως 28-1-1948.
10. Ζαμπέλης Δημήτριος Υπτγος ε.α. από 29-1-1948 έως 3-2-

1948.
11. Βάρσος Γεώργιος Υπτγος ε.α. από 4-2-1948 έως 22-5-

1949.  
13. Εδιπίδης Αλέξανδρος Αντγος ε.α. από 21-4-1950 έως 1-

5-1952.
14. Μαντάς Χρήστος Αντγος ε.α. από 2-5-1952 έως 18-5-

1956.
Τα ονόματα αυτά με άλλα 14 που ακολουθούν - 28ος Ανα-

γνωστόπουλος Γεώργιος Αντγος ε.α. - είναι αναγεγραμμένα επί
Μαρμαρίνης Πλακός, διαστάσεων 1,40 μ. επί 0,95, τοποθετη-
μένης επί του τοίχου έναντι της εισόδου του κυρίως χωλ.

Το πρώτο ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ φέρει ημερομηνία εκδόσε-
ως 1η Ιουλίου 1954, έτος ΣΤ. Εκδίδεται επί προεδρίας Αντγου
ε.α. Μαντά Χρήστου.

Δ1/1-7-1954. Εκδίδεται μετά από διακοπή πέντε ετών και
όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. «Φιλοδο-
ξούμεν συν τω χρόνω να παρουσιάσωμεν με ύλην ποικίλην, όχι
μόνον ικανοποιούσαν το ενδιαφέρον των, αλλ’ ακόμη και ψυχα-
γωγούσαν τους συναδέλφους, θα καταβάλη κάθε προσπάθει-
αν να τους εξυπηρετήση, παρέχον εις αυτούς πάσαν χρήσιμον
και επωφελή πληροφορίαν επί των παρά της ενώσεως λαμβα-
νομένων ωφελίμων αποφάσεων αι οποίαι μέχρι τούδε παραμέ-
νουσι άγνωσται ως επίσης και πάσαν πληροφορίαν ή ανακοίνω-
σιν επί των εκκρεμούντων γενικών ζητημάτων».

Δ2/1-8-1954. Κακόβουλοι διαδόσεις: Κυκλοφορούσι κακό-

βουλοι και σκόπιμοι διαδόσεις ότι θα περικοπή το 80% της συν-
τάξεως εξ όλων των στρατιωτικών συνταξιούχων κατερχομέ-
νου τούτου εις 60%.

Αι μικροψυχίαι: ...ελάχιστοι μεν αλλά πάντως υπάρχουσι συ-
νάδελφοι οίτινες μέμφονται, εκ μικροψυχίας ή άλλης τινός αι-
τίας, της ενώσεως δια το κατ’ αυτούς πολυπράγμον αυτής, επί
της πολυτελούς εμφανίσεως του εντευκτηρίου της, το οποίον
αυτοί θέλουσιν απλούν και μάλλον πενιχρόν, δι’ επίτευξιν οικο-
νομιών.

Αι οικονομίαι εγένοντο εκεί που έπρεπεν να γίνουν και το απο-
θεματικόν κεφάλαιον είναι σημαντικόν, παρ’ όλον ότι εκ τούτου
διετέθησαν εντός έτους τελευταίως και δι’ άλλους σκοπούς,
εξυπηρετικούς επίσης των μελών της Ενώσεως ποσά ως π.χ.:
Εδόθησαν 400 εκατομμύρια εις το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., 150 εκατομμύρια
δια φάρμακα των εις αυτό νοσηλευομένων ε.α. Αξ/κών
Ανθ/στών και των οικογενειών των ως και των χηρών και ορφα-
νών αυτών. Επίσης, 20 εκατομ. υπέρ των σεισμοπλήκτων Ιο-
νίων (νήσων) δέκα ή δεκαπέντε εκατομμύρια (παλαιές δραχ-
μές) κατά μήνα διατίθενται δια νοσηλεία και φάρμακα στα πα-
ραρτήματα (επαρχία) της ενώσεως. Επίσης χρηματικά ποσά
διετέθησαν προς αρτιωτέραν εμφάνισιν των 32 παραρτημάτων
της. Αι μικροψυχίαι δεν θα ελλείψουν ποτέ, αλλά και ουδέποτε
αύται θα εύρωσιν έδαφος επικρίσεων, ως γενομένων τυχόν κα-
κών αγορών ή άλλο τι εις βάρος των συμφερόντων της ενώσε-
ως.

Το επίδομα Βιβλιοθήκης και το επίδομα στολής.
«Το Ελεγκτικόν Συνέδριον (Ε.Σ.) απεφάνθη δια ψήφων 11, κα-

τά 9 υπέρ της απόψεως ότι κατά τον Νόμον 2142/52 το ειδικόν
επίδομα Βιβλιοθήκης δέον όπως λαμβάνηται υπόψη δια τον κα-
νονισμό συντάξεως.

Οι ε.α. ζητούν από την Ε.Α.Α.Σ. τας ενεργείας της ώστε το αν-
τίστοιχον επίδομα στολής συμπεριληφθεί και στον κανονισμό
συντάξεως των Αποστράτων.

Η Ε.Α.Α.Σ., προς γνώσιν των μελών της κοινοποιεί ανακοίνω-
σιν του Υπουργείου Οικονομικών ότι η ολομέλεια του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, συμφώνως προς το άρθρον 57, εδάφιον 2 του
Συντάγματος απέρριψε δια μεγάλης πλειψοηφίας την προ-
ηγούμενη απόφασιν του Ε.Σ. και δεν συμπεριλαμβάνεται το ει-
δικό επίδομα Βιβλιοθήκης στις συντάξεις των Δικαστικών. Συνε-
πώς δεν υφίσταται δυνατότης και το επίδομα στολής να συμπε-
ριληφθή στας συντάξεις των ε.α. Αξ/κών».

Δελτία από 1-10-1954 έως 18-5-1956.
Άδειαι Γάμων Στρατιωτικών και αναγνωρίσεις Γάμων

Κοινοποιείται το υπ’ αριθ. 2977/26-8-1954/ΓΕΣ.
«περί Γάμων Αξ/κών» αι κύριαι διατάξεις συνοπτικά έχουν ως

εξής:
Όριον ηλικίας του μελλόνυμφου η συμπλήρωσις του 28ου

έτους της ηλικίας του. Η μέλλουσα σύζυγος Ελληνίς το γένος,
εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κατ’
απόλυτον κρίσιν του δύναται να χορηγηθή άδεια νυμφεύσεως
εις μη Ελληνίδα. Η μέλλουσα σύζυγος και η οικογένειά της να
είναι ανεπιλήπτου ηθικής. Ο μελλόνυμφος να έχη αποδεδειγ-
μένα εισόδημα ίσον προς το ήμισυ τουλάχιστον των μηνιαίων
αποδοχών του προερχόμενον είτε εξ ιδίας αυτού κινητής ή ακι-
νήτου περιουσίας ή άλλης εξωπροίκου περιουσίας της μελλο-
νύμφου.

Η περί παροχής αδείας νυμφεύσεως αίτησης του ενδιαφερο-
μένου....υποβάλλεται εις τον Διοικητήν της Μονάδος. Ο Δντής
προβαίνει εις έρευναν. Ιδιαιτέρως δε και επισταμένως περί του
ανεπιλήπτου της ηθικής ως και των εθνικών φρονημάτων της
μελλούσης συζύγου και σχηματίζει γνώμην περί του αν δέον ή
ου, να χορηγηθή η αιτούμενη άδεια νυμφεύσεως. Ο Υπουργός
Εθν. Αμύνης ενεργεί δεόντος.

ΑΙ ΚΑΛΕΝΔΑΙ
Επί Κυβερνήσεως κέν-

τρου, κατόπιν ενεργειών της
ενώσεως προς θεραπείαν
αδικιών του Κώδικος
1854/51 συνεκροτήθη την
27-6-52 επιτροπή εκ των αν-
τιστρατήγουν, ανεκληθέν-
των, κ.κ. Μάρκου Δράκου, Ιωάννου Πιτσίκα και Γεωργίου Δρομά-
ζου και δύο ε.Σ. αντιστρατήγων, των κ. Θωμά Πετζοπούλου και
Χρήστου Ιωάννου έργον επιτροπής, «η μελέτη των υποβληθέν-
των υπομνημάτων και επ’ αυτών προς την κυβέρνησιν εισηγή-
σεις». Μετά την υποβολήν της σχετικής εκθέσεως η Κυβέρνησις
του Συναγερμού. Συνεκρότησεν συνεργείον Νομοτεχνικής δια-
τυπώσεως προτάσεων αι οποίαι υπεβλήθησαν δια να Νομοποι-
ηθούν. Συνετάγησαν τα σχετικά Νομοθετήματα. Χωρίς όμως να
λάβουν ταύτα σάρκα και οστά. Αντιθέτως, με το πνεύμα των κα-
λενδών, συνεκροτήθη τον Μάρτιον του 1954 άλλη επιτροπή...

«Οι διάφοροι Υπουργοί κατατυράννησαν τας επιτροπάς της
ενώσεως. Το μέλλον θα δείξει...»

Ακολουθεί

Ιστορική αναδρομή - προεόντα, εοντάτε και εσσόμενα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΑΑΣ

Στη Γη των Γενναίων και στην Πατρίδα των ηρώων ίσως
ΕΜΕΙΣ οι “Βιγλάτορες” άγρυπνοι φρουροί αξιών, θεσμών,

πατρίδας και Έθνους, δεν θα έπρεπε να είμαστε υποχρεω-
μένοι να απαντούμε στην ΠΑΡΑΚΜΗ της εποχής μας.

Αλλά επειδή η Ελλάδα επιβίωσε χάρις στην θυσία και την
πολεμική αρετή των Ελλήνων, με πρώτους τους Στρατιωτι-
κούς που θυσίασαν τη ζωή τους - διαχρονικά και συνεχίζουν
μόνιμα να είναι φρουροί και υπερασπιστές της πατρίδας,
ετοιμοπόλεμοι, κάτω από δύσκολες συνθήκες - ΠΡΕΠΕΙ να
πούμε στους ψηφοδεείς ανιστόρητους διαβρωτές μας, για
να μαθαίνουν, με στεντορεία φωνή.

Πρώτον: Οι Στρατιωτικοί δεν είναι και δεν ονομάζονται
«ΕΝΣΤΟΛΟΙ», όπως ατυχώς αναγράφουν παρακμιακοί παρά-
γοντες και παραγοντίσκοι - αγράμματοι και δολιοφθορείς
της εποχής μας.

Δεύτερον: Απευθύνομαι, λοιπόν, στους “Σαρδανάπα-
λους” λιβελογράφους, ότι οι Στρατιωτικοί δεν ονομάζονται
“ένστολοι”, αλλά ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ένδοξοι και τιμημένοι. Πολύ
δε περισσότερο δεν χαρακτηρίζονται “ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ”, όπως
αναίσχυντα αποκάλεσε τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
πρόσφατα, δημόσια σε εκπομπή, ο ανεκδικήγητος Δήμος
Βερύκκιος, που νομίζει ότι είναι το “κέντρο της γης”.

Όμως, το περίεργο, το αίσχος, αυτό που με γεμίζει ΟΡΓΗ,
είναι: Ότι δεν έπραξαν ΤΙΠΟΤΑ οι Ενώσεις μας για τον αδαή
και ανιστόρητο ψηφοδεή;

Γιατί δεν κατετέθησαν δεκάδες μηνύσεις εναντίον του;
Ευτυχώς, μόνον ένας, ο Αντιπλοίαρχος κ. Μωησόγλου Φί-

λιππος απάντησε στον θρασύτατο του Σκότους.
Ακούστε κύριοι, θέλω να πιστεύω ότι ΕΜΕΙΣ έχουμε καθή-

κον για την προστασία τιμής, αξιοπρέπειας και ιστορίας μας.
Η αποστολή μας είναι μία φορά Στρατιωτικός, ισόβια Στρα-
τιώτης, για την τιμή, την υπεράσπιστη της πατρίδας, των αρ-
χών και ιδεών.

Κατά συνέπεια το όποιο φαύλο πρόσωπο, η εξουσία του
ακάθαρτου βίου, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να μας υβρί-
ζουν, χωρίς συνέπειες.

Η κάθε μορφή Σκότους είναι απέναντί μας, αγαπούμε το
φως, το ευσεβές ήθος και τα ιδανικά μας. Έτοιμοι για θυσίες.
Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα σε ΟΛΟΥΣ.

Και να γνωρίζουμε ότι η μοίρα μας είναι, αυτό που είπε ο
Πλάτων, πριν 2.500 χρόνια!!! ότι δηλαδή έχουμε οργανωθεί
να νικάμε σε κάθε πόλεμο.

Οι Στρατιωτικοί 

δεν ονομάζονται

«ΕΝΣΤΟΛΟΙ»

Γράφει ο

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Απόστρατος Αξ/κός Αστυνομίας - 
Δημοσιογράφος

Γράφει ο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ

Ταξίαρχος (ΜΧ) ε.α.

3ον (Συνέχεια εκ του προηγούμενου)
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Η Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων
(ΑΣΑ) είναι ανεξάρτητος επιστημονικός
φορέας που ιδρύθηκε το 2014 από επι-
στήμονες που προέρχονται από τις Ένο-
πλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας,
και είναι διδάκτορες ελληνικών και ξένων
πανεπιστημίων ή κάτοχοι άλλων υψηλού
επιπέδου τίτλων σπουδών, με πλούσιο

επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό
έργο. Επίσης, μέλη της ΑΣΑ είναι προσω-
πικότητες του διπλωματικού και ακαδη-
μαϊκού χώρου και άλλοι επιστήμονες
υψηλού κύρους με επιστημονική δρα-
στηριότητα σε γνωστικά αντικείμενα τα
οποία συνάδουν προς τους σκοπούς της.
Website: http://www.acastran.org/

Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων
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Η εξισωτική αντίληψη του φυσικού δικαίου στρέφεται κατά
των αξιών στην ιεραρχικά δομημένη κοινωνία των  τάξεων.

Ο Καντ θεωρεί τον άνθρωπο αυτοσκοπό και η αυτονομία
είναι ο μοναδικός λόγος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο Σίλλερ εναποθέτει  στον ίδιο τον άνθρωπο την αξιοπρέπεια
σε σχέση με τα ειδικά πνευματικά και ηθικά χαρίσματά του.

Τον 19ο αιώνα αρχίζει ο υποβιβασμός της αξιοπρέπειας με
την διάδοση των υλιστικών αντιλήψεων[ Φόϋρμπαχ και Μαρξ]
μέχρι τον χυδαίο υλισμό [1860-1870] και της ωφελιμιστικής
–λειτουργικής θεώρησης του ηθικού φαινομένου. 

Ο Νίτσε υπογραμμίζει: «…ο άνθρωπος έχασε πάρα πολλά
από την αξιοπρέπειά του, παρά τις προσπάθειες  όσων στη
θέση του νεκρού θεού θέτουν την ηθική…». 

Μια σχετική αναβίωση της αξιοπρέπειας οφείλεται στον
αγώνα των νεοκαντιανών κατά των ωφελιμιστικών –ευδαι-
μονιστικών τάσεων χωρίς να επεκταθεί πολύ.

Παρά την ρητή αναφορά της έννοιας της αξιοπρέπειας στο
προοίμιο της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών [26-06-1945] και
στη «Γενική διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» [10
Δεκ 1948] η καθολική αναγνώριση της αξιοπρέπειας του αν-
θρώπου δεν κατάφερε να αποκτήσει σημαντική δεσμευτικό-
τητα, λόγω της αντιφατικής πολλαπλής φιλοσοφικής και πο-
λιτικής χρήσης της.

Μέσα στο κλίμα της μαζικής κοινωνίας και της εμπορευμα-
τοποίησης των πάντων, που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες
η έκφραση «ανθρώπινη αξιοπρέπεια» έχει καταστεί μάλλον
ένας κενός τόπος μεταξύ πολλών άλλων.

Αληθεύει, ίσως, αυτό που Γκαίτε αποφαίνεται: «τώρα ο άν-
θρωπος ως ποιητής του εαυτού του θα αποκτήσει αυτοσυ-
νείδηση και θα δημιουργήσει μόνος του τις συνθήκες της
ζωής του και θα θεμελιώσει μια ανεξάρτητη αξιοπρέπεια».

Αυτοεκτίμηση[self-esteem]: «Η προσωπική κρίση της αξίας
του ατόμου, η οποία εκφράζεται  με τις στάσεις που αναπτύσσει
απέναντι στον εαυτό του»[Coopersmith]. Είναι η ικανότητα
[αρετή] να δίνει κάποιος αξία στον εαυτό του και να τον με-
ταχειρίζεται με αξιοπρέπεια, αλήθεια και αγάπη. Συνώνυμες
έννοιες:[self-concept] αυτο-ιδέα, [self-image] αυτοεικόνα,
[self-acceptance] αυτοαποδοχή κοκ.

Η αυτοεκτίμηση είναι πηγή ενέργειας. Όταν εκτιμώ το
εαυτό μου έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσω
τη ζωή με ειλικρίνεια και δύναμη. Όταν θεωρώ τον εαυτό
μου υποτιμητικά νιώθω ως θύμα. Θεωρώ τους άλλους υπεύ-
θυνους για τις πράξεις μου. Αισθάνομαι  δυσπιστία και απο-
μόνωση, που προκαλούν κατάπτωση.

Η υψηλή αυτοεκτίμηση δεν πρέπει να συγχέεται με τον
εγωισμό, που αποτελεί κακή μορφή  «ανωτερότητας». Η αυ-
τοεκτίμηση είναι αναγνώριση της αξίας του εαυτού. Το μόνο
αντίδοτο στο φόβο της απόρριψης. Εντάσσεται στα γνωρίσματα
που μοναδικά ανήκουν στον άνθρωπο και του προσδίδουν
την  ανθρωπινότητα.

Οι ψυχολόγοι μας διαβεβαιώνουν ότι η αυτοεκτίμηση[θετική
ή αρνητική] δεν είναι έμφυτη στο άτομο, αλλά είναι αποτέλεσμα
της ποιότητας των εμπειριών  του και της αλληλεπίδρασης
με το ψυχολογικό και κοινωνικό περιβάλλον του.  Αυτοεκτίμηση,
έστω και ελλιπής, εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια της
ζωής και κρυσταλλώνεται σταδιακά. Το οικογενειακό περι-
βάλλον είναι ο πιο σπουδαίος παράγοντας, αλλά το σχολείο
και η κοινωνική νοοτροπία τελικά ασκούν τεράστια επιρροή. 

Επιβεβαιώνεται η θεωρία του αυτοκαθρεπτιζόμενου
εαυτού[looking-glass self] σύμφωνα με την οποία τα συναι-
σθήματα που τρέφει το άτομο για τον εαυτό του αντανακλούν
τα συναισθήματα των άλλων προς αυτό.

Η αύξηση της αυτοεκτίμησης είναι δυνατή ανεξάρτητα
από την ηλικία και εδράζεται στην αυτογνωσία, αυτοέλεγχο
και αυτοπειθαρχία.

Όσο πιο πολύ εκτιμάει κανείς τον εαυτό του , τόσο πιο
λίγα απαιτεί από τους άλλους.  Όσο πιο λίγα απαιτεί, τόσο
περισσότερο τους εμπιστεύεται. Όσο πιο πολύ  εμπιστεύεται
τον εαυτό του και τους άλλους τόσο πολύ ευκολότερα τους
αγαπάει και λιγότερο τους φοβάται. Τόσο πιο πολλά οικοδομεί
μαζί τους. Τόσο πιο πολύ τους γνωρίζει. Τόσο πιο στέρεοι
είναι δεσμοί και οι γέφυρες ανάμεσα σε αυτόν και τους
άλλους. Τόσο υγιής Κοινωνία δομείται….

Σήμερα κάτω από ένα ανελέητο βομβαρδισμό ανεξέλεγκτων
πληροφοριών,  με  εύθραυστους οικογενειακούς δεσμούς,
με αμβλυμμένες τις κλασσικές αξίες και με άκριτη «ισότητα»
που οδηγεί σε γενική ισοπέδωση η υψηλή αυτοεκτίμηση κα-
θίσταται μάλλον  ουτοπία. Στην καλύτερη περίπτωση να
αναπτυχθεί ένας εγωισμός  που απέχει πολύ από την υψηλή
αυτοεκτίμηση, από την οποία αναδύεται η ευσταθής αυτο-
πεποίθηση.

Το Φιλότιμο[philotimo]:Η έντονη συναίσθηση της τιμής. Η
ενσυνείδητη προσπάθεια για ανταπόκριση στο καθήκον. Συ-
σχετίζεται με την γενναιότητα, τη τιμιότητα, την ευθύτητα
φιλοτιμία, την ευθιξία, τη μεγαλοψυχία, την άμιλλα και την
ελληνική λεβεντιά. 

Έχει ονομασθεί Ελληνικό Φιλότιμο, καθόσον είναι ιδιάζουσα
έννοια του ελληνικού τρόπου σκέψεως και αντίδρασης.

Είναι αρετή και συνιστά την κινητήρια δύναμη για επιτεύγματα
που εγγίζουν την έννοια του θαύματος. Στο ελληνικό φιλότιμο
αποδίδονται όλα τα κατορθώ-
ματα της φυλής μας και η διαρ-
κής παρουσία- προσφορά της
στην Ιστορία  της Ανθρωπότη-
τας.

Τις τελευταίες δεκαετίες φαί-
νεται ότι αμβλύνθηκε σημαντικά η
έννοια Ελληνικό Φιλότιμο, γιατί ο εξω-
τερικός κίνδυνος που μας ενώνει δεν
είναι τόσο ορατός και πλημμυρίσαμε
από την ατομική  «ευδαιμονία».

ΣΥΝΘΕΣΗ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.
Οι τρεις παραπάνω έννοιες συνι-

στούν η καθεμιά της μια διακεκριμένη
αρετή, καθόσον είναι δυνατότητα ενέργειας αλλά και ειδοποιός
δυνατότητα. 

Αναδύονται από τη σύνθεση των ρυθμιστικών αξιών της
αλήθειας, του κάλλους και του αγαθού. Ήτοι έχουν ρεαλιστικό,
αισθητικό και ηθικό χαρακτήρα.

Είναι τρίδυμες αρετές με μόνη διαφορά μεταξύ τους  την
εκάστοτε αναλογία και προτεραιότητα των συνιστωσών αξιών.
Στην αξιοπρέπεια κυριαρχεί η ρεαλιστική αντικειμενικότητα.
Στην αυτοεκτίμηση η εσωτερική αρμονία  και στο φιλότιμο η
ηθική στάση.

Και οι τρεις άπτονται της αξίας της ιερότητας, καθόσον
αναφέρονται στον άνθρωπο ως πρόσωπο- υπέρτατη αξία.

Η καθεμιά ξεχωριστά προσφέρει αξιόλογη δύναμη σε ένα
ορίζοντα εφαρμογής. Από την ταυτόχρονη, όμως, και αρμονική
τους σύνθεση αναδύεται το ευγενές  πείσμα. Μια δυναμική
αρετή που ανήκει αυθεντικά στην ιερότητα, ως κρυσταλλωμένη
πεποίθηση με ισχυρό ρίζωμα στο καταπίστευμα των προγόνων
μας και την ιερά παράδοσή μας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Όταν συνδυασθούν αρμονικά οι αρετές της αξιοπρέπειας,

της αυτοεκτίμησης και του ελληνικού φιλότιμου συγχωνεύονται
οι ορίζοντες εφαρμογής τους, οπότε αναδύεται καινούργια
δύναμη δράσεως το πανίσχυρο θετικό πείσμα.

Με αυτό το πείσμα, που εδράζεται σε στέρεα και υγιή
θεμέλια των τρίδυμων αρετών, ο Έλληνας πάλεψε σε όλους
τους αγώνες του.

Με το ευγενές πείσμα γίνεται άλλος άνθρωπος. 
Το μυαλό του ξελαμπικάρει και βλέπει την πραγματικότητα,

όπως είναι και όχι όπως θα ήθελε να είναι. 
Η καρδιά του πλημμυρίζει με αγνό παλμό.
Αναγνωρίζει τα λάθη του και διδάσκεται από αυτά. Αποδέχεται

τις ενοχές του και δεν τις αποδίδει στους άλλους και στον …
Εωσφόρο. Πνίγει τη μουρμούρα και βρίσκει το χαμόγελό του.
Τότε θεωρεί τον εαυτό του άξιο να αναλάβει τις ευθύνες
του. Αξιοποιεί τις δυνάμεις του…

Συγχωνεύει τις αντιδικίες και στραγγαλίζει τη διχοστασία
και τη διχόνοια. Συνειδητοποιεί, ότι το ατομικό όφελος είναι
συνάρτηση εκείνου του διπλανού του, γι΄αυτό τοποθετεί το
δικό του συμφέρον κάτω από το εθνικό.

Εγκαταλείπει τον καφενέ και αρπάζει με θάρρος και αυτο-
πεποίθηση τα «όπλα» της ζωής και του αγώνα προόδου. Με
τα δικά του χέρια οργώνει τα ευλογημένα  χώματα της Γης

των Πατέρων του και παράγει  ασύγκριτα προϊόντα. 
Σταματάει τις «καταλήψεις» και ανοίγει τα Σχολειά και τα

Πανεπιστήμια για σπουδές και για μάθηση. Η οξύνοιά του κα-
τεβάζει νέες ιδέες προόδου και ανάπτυξης.   Καθαρίζει τις
μοναδικές στον Κόσμο ακτές της θάλασσας της Πατρίδας
του.

Σχεδιάζει και χτίζει μια νέα Χώρα. Ρυθμίζει, χωρίς υποδείξεις
ξένων, όσα απαιτούνται για μια εύρυθμη Κοινωνία. 

Δημιουργεί μια Πατρίδα σύγχρονη, η οποία ως εφάμιλλη
μπορεί να συνεργάζεται αρμονικά  στο σημερινό Παγκόσμιο
γίγνεσθαι.

Εφαρμόζει τους Νόμους της Πολιτείας, γιατί έχει ξεκαθαρίζει
στο μυαλό του ότι οι νόμοι περιορίζουν  στο βαθμό που
απαιτεί η αρμονική  συνύπαρξη  το ύπατο αγαθό, την ατομική
του ελευθέρια,  αλλά η βία της αναρχίας την θανατώνει. 

Με αυτά τα συναισθήματα, τις σκέψεις  και τα πιστεύω
συνεργάζεται με τον συμπατριώτη του και δεν το καταπολεμάει.
Τον αμιλλάται. 

Με αυτό τον ψυχικό παλμό κατόρθωσε η φυλή μας, τα
όσα μοναδικά  έχει  πε-
τύχει.

Και είναι τότε, που
οι Ξένοι νιώθουν  θαυ-
μασμό και όχι οικτιρμό.
Τότε υμνούν τα επι-
τεύγματα και προστρέ-
χουν ως φιλέλληνες. 

Έτσι ακριβώς έγινε
σε όλους τους αγώνες
του Έθνους μας.

Έτσι γράφηκε η Έν-
δοξη Ελληνική Ιστορία,
από την αρχαιότητα

έως την Παλιγγενεσία του 1821 και το Έπος της γενιάς του
1940.    

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, το παράδειγμα των προγόνων

μας το διδάσκει: Ενωμένοι πετυχαίνουμε θαύματα. Η διχοστασία
μας καταστρέφει. 

Το γνωρίζουμε καλά, αλλά ο κακός εαυτός μας δεν μας
αφήνει να το παραδεχτούμε.

Φταίει μόνον η ιδιοσυγκρασία της φυλής μας ! Ίσως. Δεν
θέλουμε να το πιστέψουμε. Πιστεύουμε ότι πιο πολύ φταίει
η λαθεμένη κουλτούρα μας. Ένα μίγμα άκρατου ατομικισμού
και προσωπικής ευδαιμονίας, που συνιστούν ουσιαστικά ένα
είδος μηδενισμού, που καταλύει κάθε κοινωνικό δεσμό. 

Δεν νιώθουμε, πια, ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο, στο οποίο
θα θέλαμε να ζήσουμε και εκείνο να μας φροντίζει. Ζητάμε
από τους άλλους να μας δώσουν ό,τι και εμείς ακόμη δεν εί-
μαστε σίγουροι ότι το αξίζουμε. 

Την αξιοπρέπεια εμείς τη διασφαλίζουμε με τη στάση μας
και δεν μας τη χαρίζει κανένας, όταν δεν πείθουμε ότι την
αξίζουμε.

Δεν απομένει παρά να αναπτύξουμε την προσωπική μας,
αλλά και την εθνική μας αυθεντική υψηλή αυτοεκτίμηση. Να
πιστέψουμε στον εαυτό μας με ειλικρίνεια και με ρεαλιστική
βάση. Να τον αγαπήσουμε. Να τον φροντίσουμε όπως το
αξίζει.

Να αναπτύξουμε το Ελληνικό Φιλότιμο. 
Τότε θα αναδυθεί σίγουρα το ευγενές πείσμα δράσεως.
Με αυτά τα νάματα να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας.
Και τότε το Εθνικό, με το οποίο είναι συνυφασμένο και το

προσωπικό, καλό, όπως και η αξιοπρέπειά μας είναι απόλυτα
εξασφαλισμένα.

Όλα τούτα όμως είναι εύγευστοι καρποί της σφαιρικής
καλλιέργειας και ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Του ελεύθερου ανθρώπου, ως όλον. 

Είναι έργο, σκοπός και επίτευγμα της  Παιδείας μας που
ονομάζουμε Ολιστική Παιδεία. Κοντολογίς της Παιδαγωγίας
και της Ανδραγωγίας. 

Το οφείλουμε, θαρρούμε, στην Πατρίδα και τα παιδιά μας
να ασχοληθούμε όλοι μας μεθοδευμένα με επιμέλεια και φι-
λότιμο με αυτού του είδους την ευρύτατη Παιδεία.

Πρέπει και μπορούμε να αρχίσουμε με πείσμα. Ποτέ δεν
είναι αργά.

ΟΙ ΤΡΙΔΥΜΕΣ ΑΡΕΤΕΣ: 

αξιοπρέπεια, αυτοεκτίμηση, φιλότιμο
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, το

παράδειγμα των προγόνων μας το

διδάσκει: Ενωμένοι πετυχαίνουμε

θαύματα. Η διχοστασία μας καταστρέφει. 

Το γνωρίζουμε καλά, αλλά ο

κακός εαυτός μας δεν μας αφή-

νει να το παραδεχτούμε.

“ “
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θέματα

Εισαγωγή
Η οικονομική κρίση, η οποία συνέχει τη

Xώρα μας και το Nότο της EE και έχει κατα-
κυριεύσει το εθνικό – λαϊκό μας προσυνεί-
δητο, δεν θα πρέπει επ` ουδενί να γίνει
αιτία να αγνοήσουμε το σταθερό υποσυνείδητο της Ιστορίας, το
οποίο πρώτιστα αφορά κυριαρχίες και συμφέροντα των μεγάλων,
τα οποία τροποποιούνται σπάνια και όχι ριζικά. Ιδιαίτερα για την ευ-
ρύτερη περιφέρειά μας, δεν πρέπει να μένουν απαρατήρητες οι
πληθυσμιακές – εθνολογικές αλλαγές και η κοινωνική – οικονομική
αποσταθεροποίηση σε αρκετές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
λόγω των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων ,των ενόπλων
επεμβάσεων και των μαζικών μεταναστευτικών ροών (κατά βάση
παρανόμων), οι οποίες προοιωνίζουν αλλαγές σε κυριαρχίες και
πιθανόν και στους χάρτες στο μέλλον, ενώ οι πρωτογενείς ιστορικές
δυνάμεις, θρησκεία και εθνικιστικές τάσεις και οι εξ αυτών τροφο-
δοτούμενες διενέξεις – συγκρούσεις, θα συνεχίζουν να παίζουν
κρίσιμο ρόλο.

Από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτο το ότι η παγκοσμιοποίηση
της οικονομίας καθώς και η επιβολή ορισμένων ασφυκτικών δημο-
σιονομικών και άλλων μέτρων, από τους διεθνείς οργανισμούς,
αρχίζουν να οδηγούν τελικά - και τούτο ελπιδοφόρο - σε μια
σοβαρή αντίδραση των λαών, που τις υφίστανται.

Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια πείθουν για των προαναφερομένων
το αληθές, με πλέον σημαντική τη μακροχρόνια διένεξη στο Κοσ-
συφοπέδιο, μιας περιοχής με μεγάλη στρατιωτική - στρατηγική
αξία, το οποίο αποτελεί «τον κρατήρα του ηφαιστείου των», που
άρχισε και πάλι να αναδύει «καπνούς», ενώ καθαρά φαίνεται ότι, η
κρίση και η νατοϊκή επέμβαση του 1999 άνευ της εγκρίσεως του
Σ.Α του ΟΗΕ, άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας και για άλλες περιοχές
του Κόσμου (π.χ Ουκρανία) με απρόβλεπτες συνέπειες. 

Όλοι εξ άλλου θα θυμόμαστε τα πρόσφατα γεγονότα στο
γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα του Βελιγραδίου σε αγώνα μεταξύ
των Εθνικών Ομάδων Αλβανίας και Σερβίας, την επίσκεψη του
Αλβανού πρωθυπουργού στη Σερβία και τις ταραχές στο Κοσσυφο-
πέδιο για το θέμα ενός ορυχείου. Ας προβούμε λοιπόν σε μία
σύντομη αναδρομή - ανάλυση της υπόψη κρίσης- διένεξης, και
των εξελίξεων μέχρι σήμερα με στόχο την εξαγωγή εκτιμήσεων -
συμπερασμάτων, σημειώνοντας, ότι, οι Σέρβοι στο Κοσσυφοπέδιο

μειώθηκαν σταδιακά όπως παρακάτω: 1871�Σέρβοι 64% / Αλβανοί
32% , 1995�Σέρβοι 8% / Αλβανοί 90% και το 2008�Σέρβοι 4% / Αλ-
βανοί 93%.

Σύντομη Ανασκόπηση της Νατοϊκής Επέμβασης 
Tο τελικό κείμενο της προταθείσας συμφωνίας στο Ραμπουϊγιέ

της Γαλλίας, για αποκλιμάκωση της κρίσης το 1999 στο Κοσσυφο-
πέδιο, πριν την έναρξη των βομβαρδισμών, περιελάμβανε όρους,
οι οποίοι αφενός δεν εγκυόνταν την μελλοντική παραμονή του στη
Σερβία και αφετέρου απαγόρευαν έστω και τον ελάχιστο έλεγχο
αυτής πάνω στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και όπως ήταν φυσικό δεν
έγιναν αποδεκτοί από το Βελιγράδι, υπό το πρίσμα μάλιστα ότι η
υπόψη περιοχή αποτελεί το ιστορικό λίκνο των Σέρβων.   

Ο πόλεμος αυτός, που εγκαινίασε μια πρωτόγνωρη μεταπολεμικά
τακτική μονομερούς παρέμβασης του ΝΑΤΟ με «ανθρωπιστικό»
μανδύα, άρχισε στις 24 Μαρτίου του 1999 και τελείωσε μετά από
11 εβδομάδες και ρίψη δεκάδων χιλιάδων βομβών, ενώ κατά βάση
περιλάμβανε μια εκτεταμένης κλίμακας αεροπορική εκστρατεία,
με στόχο την καταστροφή της πολιτικής υποδομής, καθώς και των
ΕΔ της ΟΔΓ (Σερβία – Μαυροβούνιο). Υπό τον φόβο απωλειών δεν
αναλήφτηκε επίγεια επιχείρηση. Κύριος σκοπός της επέμβασης,
όπως προβλήθηκε, η ειρήνευση και η επιστροφή των εκτοπισμένων,
ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις είχαν οι ΗΠΑ.

Η κατοχύρωση της αξιοπιστίας για τη νίκη του ΝΑΤΟ και την
υπεροχή των ΗΠΑ οδήγησαν στις καταχρήσεις των βομβαρδισμών
και τη σκλήρυνση της στάσης της Συμμαχίας, με αποτέλεσμα τον
εντατικό βομβαρδισμό εγκαταστάσεων υδρεύσεως, κρατικών σταθ-
μών ΜΜΕ και τις τραγικές περιπτώσεις, για τις οποίες το NATO επι-
καλέστηκε το λάθος, όπου οι βόμβες έπληξαν μέσα μαζικής μετα-
φοράς, αυτοκινητοπομπές, νοσοκομεία, φυλακές, τρένα, ακόμη
και την κινέζικη Πρεσβεία, με αρκετά θύματα,

Κάτω από το φόβο των βομβαρδισμών, των βιαιοτήτων και των
ενόπλων συγκρούσεων στο Κοσσυφοπέδιο εκτιμάται ότι 850.000
άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, με αποτέλεσμα να απειληθεί
αποσταθεροποίηση κυρίως στην ΠΓΔΜ, κατάσταση, η οποία επηρέασε
αρνητικά την εικόνα του NATO.  

Οι βομβαρδισμοί έληξαν στις 10 Ιουνίου 1999. Δύο μέρες
αργότερα, σε μια κίνηση που εξέπληξε τις δυτικές δυνάμεις, ρωσικά
τμήματα προερχόμενα από την ειρηνευτική διεθνή δύναμη στη
Βοσνία εισήλθαν στο Κοσσυφοπέδιο, για να αναλάβουν τον έλεγχο
του αεροδρομίου της Πρίστινα. Ο άγγλος Διοικητής της Νατοϊκής
Δύναμης Κοσόβου (KFOR) Στρατηγός Τζάκσον, όταν ο Ανώτατος
Συμμαχικός Διοικητής στην Ευρώπη, Στρατηγός Κλαρκ του ζητεί να
ανακόψει τους Ρώσους, απαντά με μία φράση, η οποία συμπυκνώνει
όλους τους κινδύνους και τις αντιπαλότητες, που έκρυβε η κρίση
του Κοσσυφοπεδίου: «Δεν θα αρχίσω εγώ τον τρίτο παγκόσμιο πό-
λεμο!». 

Οι Εξελίξεις μέχρι Σήμερα. 
Οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί στην ΟΔΓ, ως συνέχεια του πολέμου

στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, έβλαψαν το οικολογικό πε-
ριβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής και φόρτισαν ακόμη πε-
ρισσότερο τις εθνικιστικές τάσεις, με αποτέλεσμα την περαιτέρω
αποσταθεροποίηση στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων, με
πρώτη απόδειξη την διεθνοτική κρίση και τις ένοπλες συγκρούσεις
στην ΠΓΔΜ την περίοδο 2001-2002.

Mετά το πέρας του πολέμου, το Σ.Α. του ΟΗΕ με την υπ’ αριθ.
1244 απόφασή του έθεσε το Κοσσυφοπέδιο υπό πολιτική μεταβατική
Διοίκηση, υπό τον ΟΗΕ, την UNMIK, εξουσιοδοτώντας τη Στρατιωτική
Δύναμη Κοσσόβου (KFOR) υπό το ΝΑΤΟ για την διατήρηση της
ειρήνης. 

Οι Αλβανοί, όμως, αμέσως μετά την επιστροφή τους, επιτέθηκαν
στους Σέρβους και τις λοιπές μειονότητες, προκαλώντας την έξοδο
περίπου 100.000 Σέρβων και αρκετών χιλιάδων Ρομά. Η εθνοκάθαρση
συνεχίστηκε απλώς σε αντίστροφη κατεύθυνση, ενώ σταδιακά η
κυριαρχία της ΟΔΓ και μετέπειτα της Σερβίας καταργήθηκε στην ου-
σία

Aξιοσημείωτο είναι δε ότι το οργανωμένο έγκλημα αυξήθηκε
δραματικά στην περιοχή. Αρκετοί εκτοπισμένοι Σέρβοι αρνήθηκαν
να επιστρέψουν, παρά την όποια προστασία τους υποσχέθηκε η
UNMIK, ενώ οι Σέρβοι που παρέμειναν στο Κοσσυφοπέδιο, αναγκά-
στηκαν να διαβιούν σε θύλακες (κυρίως στο βόρειο τμήμα, στην
περιοχή της Μιτροβίτσα), υποκείμενοι στη βία και τον εθνικό δια-
χωρισμό. Ο Μιλόσεβιτς, εκδόθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης τον Οκτώβριο του 2000, ενώ ο θάνατος του στη φυλακή το
2007 προκάλεσε ερωτηματικά. 

Τον Μάρτιο του 2004 το Κοσσυφοπέδιο βίωσε τη μεγαλύτερη
κρίση από ένα μεμονωμένο γεγονός. Δύο νεαροί Aλβανοί έχασαν,
όπως αναφέρθηκε από τα ΜΜΕ, τη ζωή τους από δαγκώματα
σκύλων, τους οποίους εξαπέλυσαν εναντίον τους Σέρβοι. Χιλιάδες
ήταν οι Αλβανοί, οι οποίοι, αφού συμμετείχαν σε διαδήλωση δια-
μαρτυρίας, προέβησαν σε εμπρησμούς εκατοντάδων σπιτιών
Σέρβων, μοναστηριών, εκκλησιών, καθώς και εγκαταστάσεων και
οχημάτων της Διεθνούς Δύναμης. 

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2008 η Bουλή του Κοσσυφοπεδίου
κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του από τη Σερβία. Μέχρι
σήμερα το Κοσσυφοπέδιο έχει αναγνωριστεί από 107 χώρες των
Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και 23 χωρών της ΕΕ, ενώ
δεν το έχουν αναγνωρίσει η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η
Κύπρος. Κάποιες άλλες χώρες, όπως η Ρωσία και η Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας, θεωρούν την απόσχισή του παράνομη.

Στόχος του Κοσσυφοπεδίου είναι να το αναγνωρίσουν τα 2/3
των κρατών – μελών του ΟΗΕ, ώστε να γίνει μέλος του Οργανισμού.Tο
Βελιγράδι, επικαλούμενο το Ψήφισμα 1244 του Σ.Α. του ΟΗΕ, που
ορίζει το Κοσσυφοπέδιο ως αναπόσπαστο τμήμα της Σερβίας, αρ-
νήθηκε να δεχθεί την ανεξαρτητοποίηση του. 

Τον Αύγουστο του 2008, μετά την έκδοση σε ισχύ του Συντάγματος
του Κοσσυφοπεδίου, οι περισσότερες δικαιοδοσίες της UNMIK με-
ταφέρθηκαν στην κυβέρνησή του και κάποιες στην αποστολή EULEX
της ΕΕ, ενώ η Δύναμη Ασφαλείας Κοσσόβου (ΚSF) ανέλαβε, συμ-
πληρωματικά, καθήκοντα ασφαλείας το 2009. Η κυβέρνηση του
Κοσσυφοπεδίου, με τη σειρά της, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα
σπουδαιότερα των οποίων ήταν η δυσμενής οικονομική κατάσταση,
το μέλλον της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην περιοχή μέσω της KFOR
και ο μετασχηματισμός της KSF, σε Ένοπλες Δυνάμεις του Κοσσυ-
φοπεδίου, που το Βελιγράδι ακόμη και μέχρι σήμερα δεν δέχεται. . 

Τα επεισόδια μεταξύ Αλβανών και Σέρβων, αν και έχουν μειωθεί,
συνεχίζονται, ενώ το Κοσσυφοπέδιο μετά τις εκλογές του περασμένου
Ιουνίου είχε εισέλθει σε πολιτική και δημοσιονομική κρίση. Νέα κυ-
βέρνηση συνεργασίας σχηματίστηκε λίαν καθυστερημένα στις
9.12.2014. Πολιτικοί κύκλοι στη Σερβία προτείνουν την ανεξαρτο-
ποίηση του βόρειου τμήματος, όπου διαβιούν σερβικοί πληθυσμοί
και τη προσάρτηση αυτού στη Σερβία. Οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου
αντιτάσσονται στη διχοτόμησή του.

Στις 19.4.2013 υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες συμφωνία μεταξύ
Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, στην οποία εκτός των άλλων καθορίζεται
και ο βαθμός αυτονομίας της βόρειας περιοχής, διασφαλίζοντας
στους Σέρβους το δικαίωμα να διορίζουν τους αστυνομικούς
Διοικητές, όπου αυτοί αποτελούν την πλειοψηφία, ενώ προβλέπει
και τη λειτουργία εφετείου που θα εκδικάζει, σε δεύτερο βαθμό,
υποθέσεις πολιτών σερβικής εθνότητας, Η Σερβία επιμένει σε διοι-
κητική ένωση των δήμων, όπου κατοικούν Σέρβοι ενώ η σερβική
εκκλησία, αντιτίθεται στη συμφωνία με το Κoσσυφοπέδιο και ζητά
εγγυήσεις για την επιστροφή χιλιάδων Σέρβων και την αποκατάσταση
των ζημιών σε εκκλησίες, μοναστήρια και μνημεία. 

Ακραίοι, εθνικιστικοί κύκλοι στην Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο
επιδιώκουν την ένωσή του με την Αλβανία. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, και ο ΓΓ
του ΝΑΤΟ, στα τέλη του 2014 εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη
παρατεταμένη πολιτική στασιμότητα στην Πρίστινα και την ασταθή
κατάσταση στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, καλώντας τις δύο πλευρές
να βρουν μία λύση.

Τέλος, ο επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ρωσίας στην
Πρίστινα, σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2014, εκφράζοντας
τη προσωπική του γνώμη, δήλωσε ότι θεωρεί ως δικαιότερη λύση
να παραχωρήσει η Σερβία στο Κοσσυφοπέδιο την κοιλάδα του
Πρέσεβο, της νότιας περιοχής της, όπου κυριαρχεί το αλβανικό
στοιχείο και να λάβει ως «αντάλλαγμα» το βόρειο τμήμα του Κοσ-
συφοπεδίου, όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία,
εκτιμώντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και μακρο-
πρόθεσμα θα οδηγήσει στον αφανισμό της σερβικής μειονότητας
του Κοσσυφοπεδίου.  

Εκτιμήσεις - Συμπεράσματα 
Η μακροχρόνια διένεξη μεταξύ Αλβανών και Σέρβων στο Κοσσυ-

φοπέδιο με την κορύφωσή της στην κρίση του 1999, τη Νατοϊκή
επέμβαση και τις εξελίξεις μέχρι σήμερα, περιπλέχτηκε ακόμη πε-
ρισσότερο, διότι πέραν των τραυματικών ιστορικών εμπειριών τους
και εκτός από τη μεταξύ τους εναλλαγή ως θύτη και θύματος,
αφενός δεν επετεύχθησαν πλήρως οι σκοποί της επέμβασης του
ΝΑΤΟ και αφετέρου δεν εφαρμόστηκε το Ψήφισμα 1244 του Σ.Α.
του ΟΗΕ και το Κοσσυφοπέδιο ανεξαρτοποιήθηκε. 

Εύλογα δε τα ερωτήματα περί βιωσιμότητας του Κοσσυφοπεδίου
ως κρατικής οντότητας, αλλά και της σταθερότητας στα Βαλκάνια,
αν αυτό απορροφηθεί κάποια στιγμή από την Αλβανία. Ο Μιλόσεβιτς,
χάριν της εξουσίας, συνέχισε μετά τη Βοσνία να χειρίζεται την τύχη
του έθνους του αυταρχικά και με την μεγαλύτερη απερισκεψία, κα-
ταργώντας την αυτονομία του Κοσσυφοπεδίου, ενώ και για τη Συμ-
μαχία, η απόφαση των βομβαρδισμών δεν δύναται να χαρακτηρισθεί
ως συνετή. Η ΕΕ, από την πλευρά της, φάνηκε να εξαρτάται στρα-
τιωτικά από τις ΗΠΑ, αποτυγχάνοντας να αντιμετωπίσει σε ικανο-
ποιητικό βαθμό τις στρατιωτικές εξελίξεις, κατάσταση αρνητική για
την ΚΕΠΠΑ.

Οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κατά της ΟΔΓ, μετά τη διεύρυνσή του
προς ανατολάς, ενισχύουν την άποψη ότι αποσκοπούσαν εκτός
των άλλων και στην προσπάθεια στρατηγικής απομόνωσης της
Ρωσίας και διάλυσης της ΟΔΓ, η οποία συνεχίστηκε και με την επα-
κολουθήσασα απόσχιση του Μαυροβουνίου. Ο βομβαρδισμός της
ΟΔΓ από τις νατοϊκές δυνάμεις υπήρξε αναμφίβολα παράνομος
κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο, από όποια σκοπιά και αν εξεταστεί.
Επιπρόσθετα κραυγαλέα ως προς την ηθική πλευρά της επέμβασης
είναι η επιλεκτική ευαισθησία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στο Κοσσυφο-
πέδιο, με την αιτιολογία της εθνοκάθαρσης των Αλβανών από
τους Σέρβους, όταν, σε μια αντίστοιχη θα λέγαμε περίπτωση, οι
διωγμοί των Κούρδων από τους Τούρκους εκλαμβάνονται ως
νόμιμη άμυνα.  

Η Σερβία καταστράφηκε, αφού πρώτα δαιμονοποιήθηκε στον
έσχατο βαθμό, και δύσκολα θα ανακάμψει πλήρως, καθιστάμενη
έτσι αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή.
Εκτός από την υποδομή και ιδιαίτερα τη βιομηχανία της Σερβίας,
έγιναν εκτεταμένες καταστροφές σε ιστορικά και εκκλησιαστικά
μνημεία. 

Τυχόν διχοτόμηση του Κοσσυφοπεδίου θα έχει αρνητικές επι-
δράσεις στην ΠΓΔΜ, τη Νότια Σερβία και τη Βοϊβοντίνα, ενώ θα ενι-
σχύσει τις εθνικιστικές τάσεις για δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας
και πιθανόν της Μεγάλης Βουλγαρίας.

Για να μη συνεχιστεί η διένεξη στο Κοσσυφοπέδιο ή τουλάχιστον
να γίνει διαχείριση αυτής,είναι απαραίτητο, υπό την αιγίδα της ΕΕ
και του ΟΗΕ, να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών
και να εφαρμοσθούν τα διαλαμβανόμενα στη συμφωνία των Βρυ-
ξελλών, υπό το πρίσμα της ενταξιακής πορείας της Σερβίας στην
ΕΕ. Επίσης, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση της σερβικής
πλευράς στην εκτελεστική εξουσία του Κοσσυφοπεδίου, όπως
είναι και στη Βουλή του.(από τους 120 βουλευτές οι 20 είναι σέρ-
βοι)

Άλλα μέτρα που κρίνεται ότι θα συμβάλουν θετικά είναι η
επιβολή εγγυητριών δυνάμεων με σκοπό την επέμβαση σε περίπτωση
βιαιοτήτων κατά εθνικών ομάδων, η εθνική επικυριαρχία της Σερβίας
σε ορισμένους ιστορικούς χώρους, η παροχή οικονομικής βοήθειας
από τη διεθνή κοινότητα και η προώθηση των επενδύσεων.
Επιπλέον, σημαντική θεωρείται η συνδρομή στον ευρωπαϊκό προ-
σανατολισμό της περιοχής των άμεσα εμπλεκομένων στο ζήτημα
του Κοσσυφοπεδίου κρατών και τέλος η βαθιά έρευνα και η
απόδοση ευθυνών και στις δυο πλευρές για εγκλήματα πολέμου
και τρομοκρατικές ενέργειες. 

Τέλος τα Ηνωμένα Εθνη θα πρέπει να παραμείνουν κεντρικός
εκφραστής των αντιλήψεων της διεθνούς κοινότητας περί ασφάλειας
και ειρήνης .

Η επιδίωξη από τα ισχυρά κράτη και ιδίως από τις ΗΠΑ να
αγνοήσουν το κύρος και την παρουσία των Η.Ε., όταν δεν εξυπη-
ρετούνται τα συμφέροντά τους, και να επιβάλουν manu militari
την ηγεμονία τους, μόνο καχυποψία και συγκρούσεις μπορεί να
επιφέρει, όπως περίτρανα απέδειξε η περίπτωση του Κοσσυφοπε-
δίου.

Σημείωση. Ο Άντγος ε.α Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος, διετέλεσε
Στρατιωτικός Ακόλουθος Βελιγραδίου σε περίοδο ενόπλων συγ-
κρούσεων στο Κοσσυφοπέδιο και Αξκός Σύνδεσμος στα Σκόπια σε
περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και επέμβασης του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ.

Κοσσυφοπέδιο: Από τη κρίση του 1999 μέχρι σήμερα
Γράφει ο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντιστράτηγος ε.α.

ΣΣΕ 1976
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Εισαγωγή 
Το  Ισλάμ, η 3η μονοθεϊστική θρησκεία στο κόσμο, με 1,5 δις

πιστούς εμφανίστηκε τον 7ο αιώνα στη νομαδική Αραβία, από
τον Μωάμεθ. Το 622 μ.Χ. (έτος της Εγίρας – φυγής και πρώτο
έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου) ο Μωάμεθ εξορίστηκε
από τη Μέκκα στη Μεδίνα, όπου απέκτησε και το πρώτο
πυρήνα των πιστών του 

Η  νέα θρησκεία αποτέλεσε το συστατικό στοιχείο για  τη
θρησκευτική και πολιτική ένωση των Αράβων, οι οποίοι στη
συνέχεια  εξήλθαν της χερσονήσου τους και με την ορμητικότητα
και το δυναμισμό διέδωσαν τη νέα θρησκεία ( για την ακρίβεια
επέβαλαν ) καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις γύρω χώρες.

Με το θάνατο του προφήτη το 632 μ.Χ., ξέσπασε σκληρή
διαμάχη  για το ποιος θα τον διαδεχθεί  στη θέση του Χαλίφη
δηλαδή του αντιπροσώπου του Αλλάχ στη γη, τότε διασπάστηκαν
οι μουσουλμάνοι σε Σουνίτες (Σουνιτισμός) και σε Σιίτες
(Σιιτισμός). ( Εικόνα1).

Από του Σουνίτες, το πολυπληθέστερο δόγμα,  εμφανίστηκαν
τον 7ο αιώνα οι  σκληροπυρηνικοί και εξτρεμιστές  οπαδοί του
Σελεφισμού (Selefiyye) με αρχηγό  τον €bni Teymiye. Ονομάζονται
και Βεχαμπιστές (Vehabi-Vehabilik), είναι φανατικοί εχθροί των
σιιτών και κάθε άλλης θρησκευτικής έκφρασης, πιστεύουν
στην παράδοση και στην επιστροφή  στο τρόπο ζωής και συμ-
περιφοράς των πρώτων ημερών του Προφήτη, η ίδια λέξη
Selef σημαίνει παράδοση. Η αίρεση αυτή είναι διαδεδομένη
στην Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και τα εμιράτα του Κόλπου και
εμπνέει του σημερινούς δολοφόνους – εκτελεστές του  Ισλα-
μικού Κράτους. 

Πολλοί αναλυτές και ιστορικοί πιστεύουν ότι  τα προβλήματα
της περιοχής οφείλονται αφενός στη χάραξη των συνόρων
μετά τον ‘Α Π.Π., η οποία έγινε όχι με βάση τις θρησκευτικές –
εθνολογικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των λαών της πε-
ριοχής  αλλά με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων
και αφετέρου στην μη λήψη απόφασης τότε  για τη  δημιουργία
του κράτους του Ισραήλ, γεγονός που συνέβη μετά τον  Β’Π.Π.,
όταν πια  είχαν παγιωθεί τα σύνορα μεταξύ των κρατών.

Ισλαμικός Εξτρεμισμός 
Ο ισλαμικός εξτρεμισμός ενυπήρχε πάντοτε στις μουσουλ-

μανικές κοινωνίες και ο λόγος της μη εμφάνισης του ήταν η δι-
κτατορική διακυβέρνηση των κρατών όπου διαβιούν οι μου-
σουλμάνοι. Σημείο εκκίνησης της ισλαμικής αφύπνισης ή του
ισλαμικού εξτρεμισμού (για τους δυτικούς) αποτέλεσε η
ισλαμική επανάσταση στο Ιράν και η εγκαθίδρυση ισλαμικής –
σιιτικής διακυβέρνησης  με
βάσει την σαρία (ισλαμικό
νόμο) .

Σύμφωνα με μελέτη της
Rand Corporation, 28 σα-
λαφιστικές-τζιχαντιστικές
οργανώσεις τύπου Αλ-Κάιν-
τα  το 2007 πραγματοποί-
ησαν 100 επιθέσεις και το
2013 950. Το 2007 είχαν
18-42 χιλ μέλη και το 2013
44-105 χλ μέλη. Τα στοιχεία
αυτά δείχνουν την ραγδαία
αύξηση του κινδύνου, που
μεταξύ των άλλων δυσμε-
νών αποτελεσμάτων έχει
ως αποτέλεσμα και τη μεί-
ωση του χριστιανικού πλη-
θυσμού στις περιοχές δρά-
σης τους. Στο Ιράκ οι χριστιανοί μειώθηκαν από 1,5 εκ σε 450
χλ, στην Αίγυπτο οι Κόπτες χριστιανοί μειώθηκαν κατά 1,25 εκ
(το 2011 ήταν 9 εκ) και στη Ερυθραία έχουν απαχθεί 30 χλ .

Μετά την κατάληψη του Ιράκ  το 2003  από τις ΗΠΑ και τη
ρύθμιση των δικαιωμάτων και των εξαγωγών του πετρελαίου
σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, αυτές προσπάθησαν να
ξανακτίσουν το κράτος του Ιράκ αλλά ενεπλάκησαν  σε ένα
κυκεώνα θρησκευτικών συγκρούσεων  και εθνοτικών διαφορών.
Τελικά το 2011 αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω της οι-
κονομικής κρίσης αλλά το «κρατικό  μόρφωμα» που δημιούρ-
γησαν παραμένει ασταθές, όπως έδειξε και η άτακτη υποχώρηση
του ιρακινού στρατού κατά την κατάληψη της Μοσούλης,  από
τους εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους .

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με την εδραίωση του
«ήπιου ισλαμικού» κόμματος του Ερντογάν στην εξουσία στην
Τουρκία, αφού εξουδετερώθηκε  ο στρατός και το  κατεστημένο
(με τη βοήθεια και εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων),
οι ΗΠΑ  αποφάσισαν να  το καθιερώσουν ως μοντέλο διακυ-

βέρνησης στις μουσουλμανικές χώρες. Έτσι άρχισε η λεγόμενη
«αραβική άνοιξη» σε Τυνησία, Λιβύη και Αίγυπτο με την υποκίνηση
και την άμεση εμπλοκή (στην περίπτωση της Λιβύης) των
δυτικών δυνάμεων . Τα αποτελέσματα όμως είναι  εντελώς
αντίθετα  όπως έδειξαν οι μετέπειτα εξελίξεις. (Εικόνα 2) 

Συνέχεια της αραβικής άνοιξης, το Φεβ του 2011 άρχισε η
εξέγερση,  στη πόλη Χομς της νότιας Συρίας, κατά του καθε-
στώτος του Άσαντ που
γρήγορα με την ενί-
σχυση των αντικαθε-
στωτικών ομάδων από
το εξωτερικό μετατρά-
πηκε σε εμφύλιο που
μέχρι σήμερα μετρά
πάνω  από  220  χλ
νεκρούς, εκατομμύρια
πρόσφυγες στις γύρω
χώρες και την πλήρη
καταστροφή της υπο-
δομής και της οικονο-
μίας του κράτους .

Το συριακό καθε-
στώς υποστηριζόμενο
κατά βάση από Ρωσία
και Ιράν αλλά και από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου κατόρθωσε
να  επιβιώσει της αρχικής κρούσης και με έξυπνες κινήσεις με-
τέτρεψε τον πόλεμο σε δογματικό, δηλαδή πόλεμο μεταξύ
σουνιτών και σιιτών . 

Ο Άσαντ συμφώνησε αμέσως στο αίτημα του ΟΗΕ για την
καταστροφή του χημικού του οπλοστασίου, που αποτελούσε
διαρκές αίτημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ και σε συνδυασμό με
την αναξιοπιστία που έδειξε η συριακή αντιπολίτευση και ο
«Ελεύθερος Συριακός Στρατός» και τον τρόμο που ξέσπασε
στις δυτικές πρωτεύουσες  από τη θηριωδία και τη βαρβαρότητα
των εκτελεστών του ισλαμικού κράτους, οδήγησε τις ΗΠΑ
αλλά και τις άλλες δυνάμεις, πλην της Τουρκίας, να αναθεω-
ρήσουν τις απόψεις των, σχετικά με το μέλλον  του  Άσαντ .

Στο βορρά ο Σύρος πρόεδρος, προκειμένου να εξασφαλισθεί
από τις επιθετικές βλέψεις της Τουρκίας παρεχώρησε αυτονομία
στους κούρδους της Συρίας, όπου το Κουρδικό Δημοκρατικό
κόμμα (PYD) με τους ένοπλους μαχητές δημιούργησε 3 καντόνια
κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας – Συρίας. Το κεντρικό
καντόνι με πρωτεύουσα  το Κομπάνι, επί τρίμηνο και πλέον
πολιορκήθηκε  από μονάδες του Ισλαμικού κράτους  με εμφανή
στόχο να διασπάσουν την συνέχεια των καντονιών και να μα-
ταιώσουν την κουρδική προσπάθεια για αυτονομία . Στην πόλη
αυτή και τα περίχωρα της  ο στρατός του Ισλαμικού κράτους
αντιμετώπισε δυνάμεις από όλους τους κουρδικούς θύλακες
του  Β. Ιράκ- Συρίας- Τουρκίας, οι οποίες υποστηρίχθηκαν  από
τις αεροπορικές επιδρομές της συμμαχίας και ενισχύθηκαν

από άλλες ομάδες της
συριακής αντιπολίτευσης.
Η Τουρκία φανερά ή κρυ-
φά έκανε το παν για να
νικήσει ο στρατός του Ισ-
λαμικού κράτους, διότι δεν
θέλει το ρεύμα της αυ-
τονομίας των Κούρδων
της Συρίας να περάσει
στην δική της πλευρά,
όπου  διαβιεί η κουρδική
πλειοψηφία.    

Ο Άσαντ συμφώνησε
αμέσως στο αίτημα του
ΟΗΕ για την καταστροφή
του χημικού του οπλο-
στασίου, που αποτελούσε
διαρκές αίτημα του Ισραήλ

και των ΗΠΑ και σε συνδυασμό με την αναξιοπιστία που έδειξε
η συριακή αντιπολίτευση και ο «Ελεύθερος Συριακός Στρατός»
και τον τρόμο που ξέσπασε στις δυτικές πρωτεύουσες  από τη
θηριωδία και τη βαρβαρότητα των εκτελεστών του ισλαμικού
κράτους, οδήγησε τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες δυνάμεις, πλην
της Τουρκίας, να αναθεωρήσουν τις απόψεις των σχετικά με
το μέλλον του Άσαντ .

Ένοπλες Ομάδες στο Συριακό Εμφύλιο 
Πλην του Συριακού στρατού, οι  κυριότερες  ένοπλες ομάδες

που μάχονται εναντίον του ή μεταξύ τους  είναι οι παρακάτω:

1. Στρατός  του Ισλαμικού Κράτους
Η  ένοπλη αυτή ομάδα  εμφανίστηκε για πρώτη φορά  το

1999 στο Αφγανιστάν, το 2003 εισχώρησε στο Ιράκ και συνερ-
γάστηκε με την Αλ Κάιντα. Με την έναρξη του εμφυλίου το
2011 έστειλε μαχητές στη Συρία κατά του Άσαντ και ενισχύθηκε
από τη δύση, γρήγορα όμως άρχισε να επιτίθεται με βιαιότητα
κατά χριστιανών, σιιτών μουσουλμάνων, κούρδων, γεζιτών

και επέκτεινε την επιρροή της  στα ανατολικά της χώρας και
εντός του Ιράκ στις γύρω περιοχές .(Εικόνα 3) .

Στις 29 Ιουνίου 2014,  μετά την κατάληψη  της  Μουσούλης
ανακήρυξε  το «Ισλαμικό Κράτος» και το χαλιφάτο  ως διάδοχο
του Οθωμανικού Χαλιφάτου  που κατήργησε ο Κεμάλ το 1923,
όπου εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος στην πιο ακραία μορφή
του . Από τις πετρελαιοπηγές που ελέγχει πουλάει παράνομα

πετρέλαιο στην κυ-
βέρνηση της Συρίας
και στην Τουρκία και
έχει έσοδα περίπου
1 εκ δολάρια  την
ημέρα . 

Απέκτησε   οπλι-
σμό και μέσα, κυρι-
εύοντας  στρατόπεδα
σε Συρία και κυρίως
στο Ιράκ  και επαν-
δρώθηκε σε αξιωμα-
τικούς από τον στρα-
τό του Σαντάμ. Δια-
θέτει μεγάλο αριθμό
μαχητών, που συνε-
χώς αυξάνεται, στό-

χος της  είναι η δημιουργία ισλαμικού κράτους από τον Περσικό
κόλπο μέχρι τη Μεσόγειο.

Ο  ψυχολογικός πόλεμος και η προπαγάνδα  που διεξάγει το
Ισλαμικό Κράτος μέσω των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων
ενθαρρύνει τους οπαδούς του ισλαμικού εξτρεμισμού και προ-
σελκύει απογοητευμένους από την σκληρότητα του ακραίου
καπιταλισμού. Αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης είναι η
εμφάνιση εστιών σουνιτικού εξτρεμισμού όχι μόνο στις μου-
σουλμανικές χώρες αλλά και στις χώρες της δύσης, οι οποίες
ορκίζονται πίστη και δηλώνουν υποταγή στο Χαλίφη.

Η Βαρβαρότητα κατά των λοιπών θρησκευτικών ομάδων και
η απάνθρωπη συμπεριφορά προς τις γυναίκες θυμίζουν έντονα
τις αραβικές ορδές του 7ου αιώνα. Το ίδρυμα Quiliam, (www.guil-
iamfoundation.org) μετέφρασε τις οδηγίες του Ισλαμικού κρά-
τους προς τις γυναίκες, όπου μεταξύ των άλλων επιτρέπει το
γάμο από την ηλικία των εννέα ετών .

Το Ισλαμικό Κράτος παρουσιάζει δύο βασικές  διαφορές με
τις μέχρι τώρα γνωστές ισλαμικές εξτρεμιστικές οργανώσεις :
Πρώτον διαθέτει έδαφος που ελέγχει πλήρως , δηλαδή έχει
κρατική υπόσταση και δεύτερον διαθέτει στρατό που  μάχεται
όπως ένας τακτικός στρατός .

Σε πρόσφατη μελέτη του «International Centre for the study
of Radicalization and Political Violence»  του Λονδίνου πάνω σε
190 περιπτώσεις ξένων μαχητών και των δραστηριότητάς των
στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 ανήκαν στο «Ισλαμικό
Κράτος» και στο «Μέτωπο Νούσρα» .

Τελευταία παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή τζιχαντιστών
από τα κράτη της κεντρικής Ασίας (Καζακστάν - Κιργκιστάν -
Τατζικιστάν - Τουρκμενιστάν - Ουζμπεκιστάν) στον συριακό εμ-
φύλιο. Το International Crisis Group, τους υπολογίζει σε 2-4
χλ, οι οποίοι με την εμπειρία που θα αποκτήσουν θα αποτελέσουν
απειλή για τις χώρες των.  

2. Μέτωπο Nusra 
Eίναι σουνιτική ένοπλη ομάδα, δημιουργήθηκε το 2011 από

την Αλ-Καίντα του Ιράκ. Το 2012 άρχισε την ένοπλη δράση  με
βομβιστικές ενέργειες μαζί με την συριακή αντιπολίτευση.
Αρχές του 2014 ενεπλάκη σε  εμφύλιο πόλεμο  με τον στρατό
του Ισλαμικού κράτους όπου ηττήθηκε και από 30 χλ μαχητές
έμεινε με 5 χλ, λόγω προσχώρησης των περισσοτέρων στον
στρατό του Ισλαμικού κράτους. 

3. Λαϊκές Ομάδες  Άμυνας(YPG) 
Αποτελεί το κουρδικό ένοπλό τμήμα, αντίστοιχο του PKK

της  Τουρκίας, ιδρύθηκε το 2004 από το κουρδικό «Δημοκρατικό
Ενωτικό Κόμμα», έχουν ως αποστολή την άμυνα των κουρδικών
καντονιών . 

4. Ελεύθερος Συριακός  Στρατός
Αποτελείται από μαχητές της συριακής αντιπολίτευσης, η

οποία εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και η οποία απέτυχε
να ενώσει του Σύριους κατά του Άσαντ. Κατά καιρούς εντάχθηκαν
σε αυτόν λιποτάκτες του συριακού στρατού και ήπιες ισλαμικές
ομάδες  ενισχυόμενες  από τη Δύση. Κατά βάση ελέγχεται από
την Τουρκία, η οποία πιέζει για  να αποτελέσει τον πυρήνα
του μελλοντικού στρατού της Συρίας, γύρω από τον οποίο θα
συνασπιστούν και οι «ήπιες»  σουνιτικές ομάδες. 

Υπάρχουν και άλλες  μικρές ισλαμικές και μη ομάδες, οι
οποίες σταδιακά ενσωματώνονται στις παραπάνω. Σε μία
μελέτη του Βρετανικού Αμυντικού Ινστιτούτου Janes, που
πραγματοποίησε ο Charls Lister, διαπιστώνεται αυξητική τάση
στους αριθμούς των μαχητών, κατά του Συριακού και Ιρακινού
στρατού και των Κούρδων. 

Η  έρευνα διαχωρίζει τους «Τζιχαντιστές» σε διεθνείς (Νούσρα
- Ισλαμικό Κράτος), που δεν αναγνωρίζουν τα υπάρχοντα
σύνορα και επιθυμούν την ίδρυση χαλιφάτου και στους «εθνι-

Μέση Ανατολή. Μια ασταθής περιοχή στη γειτονιά μας
Γράφει ο
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κιστές τζιχαντιστές»,  που επιδιώκουν την ίδρυση ισ-
λαμικού κράτους στη Συρία, χωρίς δογματικές δια-
φορές. 

Πολιτικές Εμπλεκομένων Κρατών 
Είναι γεγονός ότι στα πεδία των μαχών της Συρίας

και του Ιράκ συγκρούονται τα συμφέροντα των Με-
γάλων Δυνάμεων , με τις περιφερειακές επιδιώξεις
των κρατών της περιοχής χρησιμοποιώντας και υπο-
δαυλίζοντας τις θρησκευτικές και φυλετικές διαφορές
των λαών της περιοχής και συγκεκριμένα: 

1. Τουρκία
Είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει τη δυνα-

τότητα να συμμετάσχει ουσιαστικά σε χερσαία επι-
χείρηση. Στις 2 0κτ 2014  η κυβέρνηση πήρε τη
έγκριση της Βουλής για αποστολή στρατευμάτων σε
Συρία και Ιράκ  και τη  χρήση του εδάφους της χώρας
από ξένα στρατεύματα. Ανέπτυξε δυνάμεις στα
σύνορα με την Συρία, τις οποίες πρόσφατα επιθεώρηση
ο Αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων .

Μόνη αυτή πιέζει για ανατροπή του Άσαντ, ενισχύει
τις εμπλεκόμενες
ομάδες, ζητά επιμό-
νως τη δημιουργία
ζώνης απαγόρευσης
πτήσεων (No fly
zone)  και ζώνης
ασφαλείας (security
zone)  κατά μήκος
των συνόρων με τη
Συρία( 900 χλμ), με
το πρόσχημα της
περίθαλψης των
προσφύγων. Στην
ουσία όμως στο-
χεύει  στην  ακύρω-
ση στην πράξη των
κουρδικών καντο-
νιών, τον επηρεασμό προς όφελος της των εξελίξεων
σε Ιράκ –Συρία  με την εγκαθίδρυση  φιλικά προσκεί-
μενων κυβερνήσεων και τη μείωση της απειλής κατά
της ασφάλειας της .

Με δεδομένη την αμερικανική πίεση για ενεργή
συμμετοχή στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους
η Τουρκία, αφενός φοβάται ξέσπασμα ισλαμικού εξ-
τρεμισμού στο εσωτερικό της και αφετέρου εμπλοκή
σε μία διένεξη στο εξωτερικό, η οποία πιθανόν να
ανασύρει μνήμες από το οθωμανικό παρελθόν και
να στρέψει τον αραβικό εθνικισμό εναντίον της. Επι-
πρόσθετα για τις ένοπλες δυνάμεις της θα είναι μία
πρόκληση , οι οποίες για πρώτη φορά μετά τον
πόλεμο της  Κορέας  θα πρέπει να αποδείξουν σε
δύσκολο και αβέβαιο πεδίο μάχης   τη    μαχητική
τους αξία. Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι είναι «σιγου-
ρατζήδες» και δεν θα διακινδυνέψουν να χρεωθούν
με μία αποτυχία εκτός και εάν τα ανταλλάγματα είναι
μεγάλα.

Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν και την κυβέρνηση
Νταβούτογλου απασχολούν αυτή την  προεκλογική
περίοδο (βουλευτικές εκλογές Μάιο 2015) η εξα-
σφάλιση 400 βουλευτών (από τους 550) ώστε να
τροποποιήσει το ισχύον Σύνταγμα και να μετατρέψει
το κυβερνητικό  σύστημα σε προεδρικό. Τούτο δύναται
να επιτευχθεί μόνο με την ψήφο των Κούρδων και
μία  τεταμένη κατάσταση στην περιοχή δεν ωφελεί.    

2. Ρωσία –Ιράν
Είναι πιστοί σύμμαχοι του Άσαντ  για διαφορετικούς

λόγους. Η Ρωσία διαθέτει τη μοναδική ναυτική βάση
στη Μεσόγειο στη Λαττάκεια, εφοδιάζει τον συριακό
στρατό και εμποδίζει προς το παρόν κάθε προσπάθεια
λήψης απόφασης στο Σ.Α./ ΟΗΕ, χρησιμοποιεί δε την
συριακή κρίση ως αντιστάθμισμα στην Ουκρανία, που
την ενδιαφέρει περισσότερο. 

Για το Ιράν ο άξονας με τη Συρία σε συνδυασμό με
τον μερικό έλεγχο της κυβέρνησης του Ιράκ, δημιουργεί
«ανάχωμα»  έναντι του  «αιώνιου εχθρού» του Ισραήλ
. 

3.Σαουδική  Αραβία
Είναι η 3η δύναμη της περιοχής , μετά από την

Τουρκία και το Ιράν. Έχει κατηγορηθεί για ανάμειξη
στον συριακό εμφύλιο. Αντιμετωπίζει το Ιράν ως αν-
ταγωνιστή στην περιοχή του Κόλπου και δεν επιθυμεί
την προσέγγιση  ΗΠΑ-Ιράν. Το τελευταίο το κατηγορεί
για προσπάθεια ανάμειξης στο εσωτερικό της, χρη-
σιμοποιώντας τους  Σιίτες  υπηκόους της.

4. Ιράκ 
Αποτελεί τον ασταθή κρίκο της περιοχής βαθιά δι-

χασμένο από την μακροχρόνια θρησκευτική διένεξη
και σε συνδυασμό με τις αποσχιστικές τάσεις του
αυτόνομου κουρδικού Βορείου Ιράκ, αποτέλεσε
εύκολη λεία για το Ισλαμικό Κράτος, που έφθασε
κοντά στην Βαγδάτη και έφερε την πτώση της κυ-

βέρνησης του Μαλίκι και την σύσταση νέας με πρω-
θυπουργό τον Χαϊντάρ Αλ-Αμπάντι, με τη συνεργασία
των ΗΠΑ  και του Ιράν .

5. Ιορδανία –Λίβανος -Ισραήλ
Η  Ιορδανία   συμμετέχει από την αρχή στη  διεθνή

συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους, στην οποία
μέχρι σήμερα δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής με
διάφορους τρόπους πάνω από 40 κράτη. Ο Λίβανος
επηρεάζεται πάντοτε από την κατάσταση στη Συρία
(πρόσφυγες-Χεζμπολάχ) , σύμφωνα με την εφημερίδα
Εl Ahbar, στη Βηρυτό πραγματοποιούνται συνομιλίες
μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και της αντιπολί-
τευσης. Το Ισραήλ από την αρχή της κρίσης είναι
προσεκτικό , θα ήθελε όμως να διακοπεί ο άξονας
Ιράν-Συρίας που απειλεί ευθέως την ασφάλεια του.

6. Κούρδοι 
Είναι ο αδικημένος λαός, που έμεινε χωρίς κρατική

οντότητα μετά την λήξη του Α’ Π.Π., μοιρασμένος σε
τέσσερα κράτη (Τουρκία-Ιράν-Ιράκ - Συρία). Γίνεται
προσπάθεια να συνεργαστούν  για την δημιουργία
ανεξάρτητου κράτους και το Κομπάνι είναι το  πρώτο

δείγμα της συνεργασίας
τους, η οποία οδήγησε
στην αναδίπλωση των
δυνάμεων του Ισλαμι-
κού κράτους. Η όποια
προσπάθεια ενοποί-
ησης των είναι όμως
πολύ μακριά, τους λεί-
πει ο ηγέτης που να γί-
νει αποδεκτός από
όλους. 

7. Η. Π. Α. 
Είναι η μόνη υπερ-

δύναμη, που μπορεί να
δώσει λύσει στο πρό-
βλημα για το οποίο σε
μεγάλο ποσοστό ευ-

θύνεται. Η  αποχώρηση το 2011 από το Ιράκ ήταν
ένα λάθος της κυβέρνησης Ομπάμα, που ήδη το
πλήρωσε. Σχεδιάζεται η επαναφορά των ΗΠΑ στην
περιοχή και η δημιουργία μίας  μεγάλης συμμαχίας
για να δοθεί τελική λύση. Ξεκίνησαν με τους αερο-
πορικούς βομβαρδισμούς τον Αύγουστο του 2014
τους οποίους συνεχίζουν, την αποστολή συμβούλων
στα κράτη της περιοχής, την ενίσχυση για την περί-
θαλψη των προσφύγων και την εξασφάλιση κονδυλίων
για το όλο εγχείρημα. 

Η στρατηγική των ΗΠΑ για την κρίση συνοψίζεται
σε τρία σημεία: Πρώτον προστασία των περιοχών
που κινδυνεύουν (εγκαταστάσεις πετρελαίου - πόλεις),
δεύτερον συνέχιση βομβαρδισμών για μείωση μαχη-
τικής ικανότητας Ισλαμικού Στρατού και διάλυση κρα-
τικής υπόστασης Ισλαμικού κράτους ώστε να επανέλθει
στη φάση του ανταρτοπόλεμου και τρίτον η επίτευξη
συνεργασίας και ο σχεδιασμός επέμβασης με άλλα
κράτη. 

Σε πρώτη φάση το σχέδιο προβλέπει την συγκρό-
τηση  στρατού από τις ομάδες τις αντιπολίτευσης
στο εξωτερικό  και η εισχώρηση στα νότια της Συ-
ρίας.

Επίλογος 
Στο ερώτημα για πόσο θα αντέξει το Ισλαμικό

Κράτος η απάντηση εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα
που έχουν  καταρτίσει οι  Η.Π.Α.. Με δεδομένο ότι ο
στρατός των Σύρων που σχεδιάζουν δεν προβλέπεται
να συγκροτηθεί πριν το τέλος του 2015, θα μας απα-
σχολεί για πολύ ακόμη το φρικιαστικό και βίαιο μόρ-
φωμα του Ισλαμικού κράτους.

Η Χώρα μας και η Κύπρος ευρίσκονται  κοντά
στην ασταθή Μέση Ανατολή και μοιραία εμπλέκονται
και δέχονται τα αποτελέσματα του συριακού εμφύλιου.
Ιδιαίτερα η Ελλάδα αποτελεί πρώτο προορισμό των
χιλιάδων  λαθρομεταναστών που  απομακρύνονται
από τις επικίνδυνες περιοχές, αναζητώντας μια κα-
λύτερη  τύχη.

Το Κυπριακό, η εκμετάλλευση των υδρογοναν-
θράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας και η χάραξη
της Α.Ο.Ζ νότια της Κρήτης συσχετίζονται άμεσα με
τις εξελίξεις στην Συρία και γενικά στη Μέση Ανατολή,
λόγω της άμεσης και αναγκαίας   εμπλοκής της
Τουρκίας στην αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους
και γενικά στη διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος
ασφαλείας στην περιοχή. Είναι σίγουρο ότι θα εξαρ-
γυρώσει η Τουρκία την όποια συμμετοχή της και  η
ιστορία έχει δείξει ότι  πάντα την πληρώνει ο αδύνα-
τος.

Εναπόκειται στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου
για την στάση που θα κρατήσουν, οι υποχωρήσεις
και οι διπλωματικοί ελιγμοί είναι απαραίτητοι και
θεμιτοί μέχρι όμως ενός ορίου. 

Ο
Ελληνικός Στρατός του 1912,
διαθέτοντας σχετικά περιορι-
σμένες δυνάμεις και όντας

υποχρεωμένος να διεξάγει επιχει-
ρήσεις σε δύο μέτωπα, της Μακε-
δονίας και της Ηπείρου, δεν ήταν
δυνατό να αναλάβει επιθετικές ενέρ-
γειες ταυτόχρονα και προς τις δύο
αυτές κατευθύνσεις. Έτσι αποφασί-
στηκε να δοθεί προτεραιότητα στην
απελευθέρωση της Μακεδονίας,
αφού το επέβαλλαν σοβαροί εθνικοί
λόγοι.

Στην Ήπειρο διατέθηκε αρχικά δύ-
ναμη μιας μεραρχίας περίπου, υπό
τον Αντιστράτηγο Σαπουντζάκη Κων-
σταντίνο, με αμυντική κυρίως απο-
στολή που απέβλεπε στην εξασφά-
λιση της μεθορίου, η οποία άρχιζε
από το Άκτιο (στον Αμβρακικό κόλπο),
περνούσε από την Άρτα και κατέληγε
στα Τζουμέρκα, συνολικού αναπτύγ-
ματος 150 χιλιομέτρων περίπου.

Παρ' όλα αυτά, με την έναρξη
του πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις
στην Ήπειρο (Στρατός Ηπείρου) πέ-
ρασαν τον Άραχθο και αφού κατέ-
λαβαν, μετά από σύντομο αγώνα,
διάφορα δεσπόζοντα υψώματα στα
βορειοδυτικά της Άρτας, προέλασαν
προς την Πρέβεζα την οποία απε-
λευθέρωσαν στις 21 Οκτωβρίου και
την οργάνωσαν ως βάση εφοδιασμού
τους.

Μετά τις παραπάνω επιτυχίες,
αλλά και την ευμενή εξέλιξη των
επιχειρήσεων στη Μακεδονία, το
Υπουργείο Στρατιωτικών ενίσχυσε
το Στρατό Ηπείρου με διάφορες μο-
νάδες από το μακεδονικό μέτωπο
και το εσωτερικό και μετέβαλε την
αποστολή του από αμυντική σε επι-
θετική.

Επακολούθησαν σκληροί αγώνες,
στη διάρκεια των οποίων τα ελληνικά
τμήματα κατέλαβαν στις 28 Οκτω-
βρίου την ισχυρή τοποθεσία Πέντε
Πηγάδια και συνέχισαν προς την πε-
διάδα των Ιωαννίνων, όπου είχε συγ-
κεντρωθεί ο όγκος των τουρκικών
δυνάμεων. Παράλληλα, άλλα ελ-
ληνικά τμήματα, που εξόρμησαν από
την περιοχή της Καλαμπάκας, απε-
λευθέρωσαν στις 31 Οκτωβρίου το
Μέτσοβο.

Στο μεταξύ όμως οι συνθήκες
του αγώνα είχαν μεταβληθεί σημαν-
τικά, λόγω των δυσμενών καιρικών
συνθηκών και της σοβαρής ενισχύ-
σεως των Τούρκων με νέες δυνάμεις
από την περιοχή του Μοναστηρίου.
Έτσι η προέλαση του Ελληνικού
Στρατού ανακόπηκε και οι αντίπαλοι
περιορίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών
και αγώνα προφυλακών.

Tο τελευταίο δεκαήμερο του Νο-
εμβρίου, ύστερα από απόφαση της
Κυβερνήσεως να επιδιώξει την απε-
λευθέρωση της Ηπείρου πριν από
τη σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ
των εμπολέμων, ο Στρατός Ηπείρου
ενισχύθηκε με  τη IΙ Μεραρχία από
τη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε νέα
επιθετική προσπάθεια.

Μετά όμως από αλλεπάλληλες
ενέργειες, από 1 μέχρι 3 Δεκεμβρίου,
οι ελληνικές δυνάμεις προσέκρουσαν
στην οχυρωμένη τοποθεσία των

Ιωαννίνων, όπου και αναχαιτίστηκαν.
Επακολούθησε περίοδος στασιμό-
τητας στο μέτωπο, μέχρι της ενι-
σχύσεως του Στρατού Ηπείρου και
με τις IV και VI Μεραρχίες από το
Θέατρο Επιχειρήσεων Μακεδονίας,
αφού στο μεταξύ είχε ολοκληρωθεί
η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
και της Δυτικής Μακεδονίας και ήταν
δυνατή η αποδέσμευση δυνάμεων
για την επίσπευση της απελευθε-
ρώσεως της Ηπείρου.

Νέα επίθεση που έγινε από τις 7
μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 1913, με
κύρια προσπάθεια κατά του Οχυρού
Μπιζάνι, αναχαιτίστηκε και πάλι από
τους Τούρκους, με πολλές μάλιστα
απώλειες για τις ελληνικές δυνά-
μεις.

Τελικά σφοδρή επίθεση, που εκτο-
ξεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου του
ίδιου έτους, είχε ως αποτέλεσμα
τον αιφνιδιασμό των Τούρκων, ιδίως
από τη βαθειά ελληνική εισχώρηση
στο δεξιό πλευρό τους και την «άνευ
όρων» παράδοση στον Ελληνικό
Στρατό της πόλεως των Ιωαννίνων,
μετά δύο ημέρες (21 Φεβρουαρίου
1913) από τον Τούρκο Διοικητή Εσσάτ
Πασά.

Η νίκη είχε βραβεύσει τις ακατα-
πόνητες προσπάθειες, τον απαρά-
μιλλο ενθουσιασμό, τη φιλοπατρία
και την ακλόνητη πίστη του Έλληνα
μαχητή. Η απελευθέρωση των Ιωαν-
νίνων, πέρα από την εξουδετέρωση
κάθε σοβαρής τουρκικής αντιστάσεως
στην Ήπειρο και την κυρίευση ση-
μαντικού πολεμικού υλικού, είχε
πρώτιστα σοβαρή επίδραση στο ελ-
ληνικό γόητρο, το οποίο μετά και
από την επιτυχία αυτή εξυψώθηκε
διεθνώς. Ο ενθουσιασμός, με τον
οποίο ο λαός των Ιωαννίνων δέχτηκε
την είσοδο στην πόλη των ελληνικών
στρατευμάτων, κατόπτριζε και τον
πανελλήνιο ενθουσιασμό, που ήταν
πράγματι πρωτοφανής.

Μετά την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων, οι IV και VI Μεραρχίες
της Στρατιάς Ηπείρου μεταφέρθηκαν
στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες κι-
νήθηκαν βορειότερα και μέχρι τις 5
Μαρτίου 1913 απελευθέρωσαν τις
περιοχές της Βόρειας Ηπείρου Αρ-
γυρόκαστρο, Χειμάρρα, Αγίους Σα-
ράντα, Τεπελένι, Πρεμετή και Κλει-
σούρα, ενώ η Κορυτσά είχε ήδη
απελευθερωθεί από τις 7 Δεκεμβρίου
1912.

Ο ακραιφνής ελληνικός πληθυ-
σμός των περιοχών αυτών υποδέ-
χτηκε με απερίγραπτο ενθουσιασμό
τα ελληνικά στρατεύματα. Οι απε-
λευθερωτικοί όμως αυτοί αγώνες
και οι θυσίες του Ελληνικού Στρατού
δεν είχαν τα προσδοκόμενα αποτε-
λέσματα. Οι προαιώνιοι πόθοι και τα
όνειρα των Ελλήνων της Βόρειας
Ηπείρου έμειναν τελικά ανεκπλήρω-
τα, αφού η Βόρεια Ήπειρος περιλή-
φθηκε με απόφαση των τότε Μεγά-
λων Δυνάμεων στο νεοσύστατο Αλ-
βανικό Κράτος, αλλάζοντας απλώς
κυρίαρχο.

ΠΗΓΗ: ΓΕΕΘΑ

Ιστορικό Αφιέρωμα 

για την Απελευθέρωση

Ιωαννίνων 21 Φεβ. 1913
Πηγή: Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων 1912 - 1913
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θέματα

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Ο Ανχης Μουσικού Κασφίκης Χριστόφορος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
προς τον Διοικητή της Στρατιωτικής Μουσικής  της ΑΣΔΥΣ    Τχη  κύριο Κωστόπουλο
Ευγένιο, καθώς και το λοιπό προσωπικό της μουσικής, διότι κατά την εκδήλωση
για την κοπή της βασιλόπιτας της μονάδος, για το νέο έτος, που πραγματοποιήθηκε
στην έδρα της μονάδος την 28 Ιανουαρίου 2015, είχαν την ευγενική πρωτοβουλία
να προσκαλέσουν και τους αποστράτους συναδέλφους μουσικούς, πολλοί εκ των
οποίων ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, παραβρέθηκαν στην τελετή.

Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει  την ανωτερότητα της καλλιτεχνικής ιδέας που
υπηρετούν.

Συγχαρητήρια.

Ευχαριστήριο

Πληροφορούμεθα καθημερινώς  από
τα ΜΜΕ για τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις
εις την νέα Κυβέρνηση για την κατάρτιση
της λίστας των μεταρρυθμίσεων, με την

παράλληλη ανταλλαγή κειμένων και απόψεων με τους Θε-
σμούς, ώστε να οριστικοποιηθεί  τέλη Απριλίου 2015 η
Συμφωνία με τις Βρυξέλλες. Εμείς οι απλοί πολίτες δεν εί-
μαστε όμως ούτε τεχνοκράτες, ούτε εμπειρογνώμονες,
ούτε ειδικοί σύμβουλοι και διαπραγματευτές. Όμως επειδή
βιώνουμε την κρίση εδώ και 6 ολάκερα χρόνια με όλες τις
οδυνηρές συνέπειες, αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε, αν και
αργά, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά παράλληλα συνειδητο-
ποιούμε τώρα, ότι εδώ και πολλές δεκαετίες παίζεται ένα
άθλιο παιχνίδι, το οποίο εις το τέλος θα έχει άσχημα αποτε-
λέσματα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και την
πορεία της χώρας μας.

Επειδή η κρίση και η αβεβαιότητα όχι για το μέλλον μας,
αλλά ακόμη για αυτό το σήμερα, αρχίζει να μας αφυπνίζει,
διερωτώμεθα τώρα για τους λόγους, γιατί απέτυχαν οι
προηγούμενες Κυβερνήσεις με τα οδυνηρά Μνημόνια, και
τις ακατανόητες για εμάς τους Έλληνες εμμονές της ΤΡΟΙΚΑ,
για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Οι οποίες
δυστυχώς δεν έγιναν εις τα 6 τελευταία χρόνια, αν και η
ΤΡΟΙΚΑ, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη επέμενε εξαρχής,
ότι το μακροχρόνιο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ο στενός
και ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, και ότι τώρα χρήζει άμεσων,
σαρωτικών ολοκληρωτικών διαρθρωτικών αλλαγών και με-
ταρρυθμίσεων, για να σωθεί ο Λαός μας και η Πατρίδα μας. 

Οι 3 Κυβερνήσεις των Μνημονίων, ως γνωστόν και εκ του
αποτελέσματος, το οποίο βιώνουμε με όλες τις τραγικές
συνέπειες, αρνήθηκαν με πείσμα να αγγίξουν τον Δημόσιο
Τομέα, δηλαδή την πολυδάπανη «Ιερή Αγελάδα», παρά
όλες τις πιέσεις των Δανειστών π.χ. της ΤΡΟΙΚΑ.  Στράφηκαν
εγκληματικά κατά του Ιδιωτικού Τομέα, κατέστρεψαν ολο-
κληρωτικά τον μοναδικό Πυλώνα της Εθνικής Οικονομίας.
Έστειλαν πλέον των 1,5 εκατ. ανθρώπων εις την ανεργία
και πλέον των 3,5 εκατ. συνανθρώπων μας εις τα όρια της
φτώχειας. Όμως εξαιτίας του πείσματός των να υπερασπι-
σθούν την αντιπαραγωγική, φθοροποιό Ιερή Αγελάδα,
δηλαδή το «πελατειακό τους Κράτος», εις το οποίο οφείλουν
την αμαρτωλή ύπαρξη τους, προτίμησαν να καταστρέψουν
την ίδια την Πατρίδα μας.  Αλλά και να διογκώσουν  το
Δημόσιο χρέος, παρόλο το προηγηθέν και τόσο καταστροφικό
PSI, το οποίο και αυτό πλήρωσε ο Ελληνικός Λαός, το οποίο
τώρα διογκούμενο χρέος δεν αποπληρώνεται  σε καμία πε-
ρίπτωση. Ας μη αυταπατόμαστε, ούτε σε 5 αιώνες!

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου 2015, το
οποίο τιμώρησε την τελευταία Κυβέρνηση ως συνυπεύθυνη
για την κατάντια της χώρας μας, αλλά και το οποίο ανέδειξε
μία νέα Κυβέρνηση, αναπτέρωσε μεν το ηθικό, τις προσδοκίες

και τις ελπίδες των Ελλήνων, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε
καμία περίπτωση ότι η χώρα μας είναι εις θέση να βγει από
το μεγάλο αδιέξοδο και την κρίση. 

Διότι η σύγκρουση με την Ευρωζώνη μετά την 25η Ια-
νουαρίου 2015, η οποία μας συγκλόνισε, είναι μεν εντυπω-
σιακή για εσωτερική κατανάλωση, όπως και η παρασχεθείσα
ανάσα για τους επόμενους 4 μήνες, αλλά εις την πραγματι-
κότητα υποκρύπτει σοβαρότατους κινδύνους.  Και τούτο
διότι, δυστυχώς, ούτε και η νέα Κυβέρνηση δεν αντιλαμβά-
νεται τους πραγματικούς λόγους οι οποίοι κατέστρεψαν
την Πατρίδα μας, και οι οποίοι οφείλονται αποκλειστικώς
και μόνον εις το διαρθρωτικό πρόβλημα της Ελλάδος. Tο
οποίο είναι ο εγκληματικός και καταστροφικός διαχωρισμός
μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και ο οποίος διαχω-
ρισμός σκότωνε επί δεκαετίες την Ελλάδα.

Ήδη από την δεκαετία του 60 γνώριζε όλη η Ευρώπη το
σοβαρό πρόβλημα της Ελλάδος, και εκ του λόγου αυτού
επέμενε ήδη από τότε
εις την εφαρμογή και
ολοκλήρωση σαρωτι-
κών διαρθρωτικών αλ-
λαγών και μεταρρυθ-
μίσεων, ως προαπαι-
τούμενα και προϋποθέσεις,
για να ενταχθεί η χώρα μας
εις την ΕΟΚ. Δυστυχώς εδώ
και 50 ολόκληρα χρόνια δεν
συνέβη τίποτε από όλα αυτά,
αλλά και ούτε μετά την πλή-
ρη ένταξη το 1981, αλλά
ούτε και μετά την είσοδό μας
εις την Ευρωζώνη, παρά  όλες τις συχνές συστάσεις της
Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και πολλών Διεθνών Οργανισμών.

Δυστυχώς και η νέα Κυβέρνηση φαίνεται ότι προσποιείται
να μη αντιλαμβάνεται αυτό το σοβαρό και τεράστιο πρόβλημα,
το οποίο επέφερε την καταστροφή της Ελλάδος. Όμως
από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν
συμφέρει εις την Ελλάδα η σύγκρουση με την Ευρώπη,
ούτε η μετονομασία της ΤΡΟΙΚΑ σε ΘΕΣΜΟΥΣ πείθει τους
ανθρώπους και κυρίως τους δεινοπαθούντες πολίτες της
χώρας μας, αλλά ούτε και όλα τα άλλα παραληρήματα και
εντυπωσιασμοί για εσωτερική ή διεθνή κατανάλωση. Η νέα
Κυβέρνηση, εάν πράγματι ενδιαφέρεται για τον μέλλον του
Λαού μας, οφείλει να γνωρίζει από μόνη της, ότι η Ελλάδα
πρέπει να συγκρουσθεί με τον ίδιο τον εαυτό της και μόνον,
για να βγει από το αδιέξοδο. Να προχωρήσει άμεσα και
τάχιστα σε σαρωτικές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρ-
ρυθμίσεις. Μετά από αποτυχίες και ολιγωρίες δεκαετιών οι
οποίες κόστισαν και ζημίωσαν
το Έθνος μας, η νέα Κυβέρνη-
ση θα πρέπει να γνωρίζει ότι
εθνική πολιτική δεν επιτυγχά-
νεται ούτε με παροτρύνσεις,
εκθέσεις, αξιολογήσεις, συ-
στάσεις και απειλές από εξω-

τερικούς παράγοντες. Ούτε με Προγράμματα και Συμφωνίες
οι οποίες για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζονται ή δεν
τηρούνται. Ούτε με καθυστερήσεις, ενδοιασμούς, πολιτικές,
κομματικές, προσωπικές σκοπιμότητες, ιδεολογίες, ιδεοληψίες
και ιδιοτέλειες.  Εθνική πολιτική σημαίνει σύγκρουση με
όλους εκείνους τους Χώρους Διαπλοκής και Διαφθοράς οι
οποίοι επί δεκαετίες εγκλώβιζαν την Πατρίδα μας σε ένα
Σπήλαιο της Παλαιολιθικής Εποχής.

Όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πορεία της ανθρω-
πότητας δεν είναι στάσιμη, αλλά εξελίσσεται συνεχώς. Ότι
η εποχή  των Σπηλαίων της Παλαιολιθικής Εποχής εις τα
οποία κατέφευγαν οι πρώιμοι άνθρωποι κυνηγοί και τροφο-
συλλέκτες για να βρούνε προστασία  έχει παρέλθει. Μία
εποχή εις την οποία η ζωή και η τύχη των ανθρώπων ήταν
όμως κοινή για όλους, χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις και προ-
νόμια.

Μετά από δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν επιτρέπεται να
υπάρχει εις την σημερινή Ελλάδα μας ένα Σπήλαιο που να

θυμίζει Παλαιολιθική Εποχή,
εις το οποίο ευρίσκει καταφύγιο
ένα μέρος του Ελληνικού Λαού,
το δε υπόλοιπο και κατά πολύ
μεγαλύτερο να είναι εκτός αυ-
τού, το οποίο με τον μόχθο
και την εργασία του να φρον-
τίζει εσαεί  για την συντήρηση
και ευμάρεια του πρώτου, με
ότι αυτό συνεπάγεται σε βαριές
θυσίες και επικίνδυνα για το
Έθνος δάνεια. 

Οι Κυβερνώντες, αλλά και
όλοι οι πολίτες, οφείλουν επίσης να γνωρίζουν ότι η Πατρίδα
μας έχει φθάσει εις το χείλος του γκρεμού, ότι ο χρόνος και
η ανάσα έχουν τώρα όρια, και ότι το μέλλον  και η τύχη της
χώρας μας ευρίσκεται μόνον εις τα δικά μας χέρια. Ότι για
να βγει η χώρα μας από το αδιέξοδο και να σωθεί η Πατρίδα
μας, ώστε να συμπορευθούμε ισότιμα και επάξια με τους
άλλους λαούς και την Ευρώπη, οφείλουμε από μόνοι μας,
με δική μας πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα, με δικές
μας δυνάμεις να αλλάξουμε σελίδα και  τα πράγματα εις
την χώρα μας. Όμως, για να αλλάξει τώρα η χώρα μας,
πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Άλλη λύση δεν υπάρχει!

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος διαμένει εις την Ξάνθη.
Σπούδασε Πολιτικές, Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία
εις την Βόννη και Πολιτιστική Κληρονομιά εις την Αθήνα.
Απασχολήθηκε επί 5 χρόνια εις την Ομοσπονδιακή Βουλή
της Γερμανίας.

Η Ελλάδα πρέπει να συγκρουσθεί 

με τον ίδιο τον εαυτό της
-τα Σπήλαια της Παλαιολιθικής Εποχής και το μέλλον της Πατρίδος-

Οι Κυβερνώντες, αλλά και όλοι οι

πολίτες, οφείλουν επίσης να γνω-

ρίζουν ότι η Πατρίδα μας έχει φθάσει

εις το χείλος του γκρεμού, ότι ο χρόνος

και η ανάσα έχουν τώρα όρια,

και ότι το μέλλον  και η τύχη

της χώρας μας ευρίσκεται μόνον

εις τα δικά μας χέρια. 

“ “
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Η στήλη της βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκης μας ἀπέκτησε καί
τά  παρακάτω βιλία τά ὁποῖα
εὐγενῶς μᾶς δώρισαν οἱ δημιουργοί τους:

1. «Λεξικό Ελληνικής Διδασκαλίας» τοῦ κυρίου
Ἀντωνίου Μπίρου. Πρόκειται γιά ἕνα καλαίσθητο
βιβλίο 500 σελίδων το ὁποῖο πρέπει νά εἶναι μοναδικό
στήν ἑλληνική καί διεθνή βιβλιογραφία   και πού
μπορεῖ νά κάνῃ εὐχρηστότερο καί εὐεργετικότερο

τό ἑλληνικό πνεῦμα.
Ὁ συγγραφέας, κατατάσσει τήν διδασκαλία τῶν

ἀρχαῖων Ἑλλήνων κατά λεξικογραφική σειρά σέ συ-
νοπτικές καί περιεκτικές ἐρωτήσεις μέ βάση τό  ἀντι-
κείμενο στό ὁποῖο ἀναφέρεται. Ἔτσι μέ τίς ἐρωτήσεις
αὐτές ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νά βρίσκῃ, νά ἐξετάζῃ
καί νά συγκρίνῃ τίς σκέψεις καί τά διδάγματα, γιά τό
ἴδιο θέμα, διαφόρων ποιητῶν, ἱστορκῶν, φιλοσόφων,
ῥητόρων καί ἄλλων ἐμπνευσμένων συγγραφέων,
γιά νά ἱκανοποιῇ τό ἔμφυτο πόθο τῆς μαθήσεως.

(Ἐκδόσεις : ΓΡΗΓΟΡΗ τηλ. 210 3637016)

2. «Ὁι Φωνές» τοῦ κυρίου Τάκη Καμπύλη. Μιά
συλλογή ἀπό ποιήματά του στά ὁποῖα περιγράφεται
γλαφυρά ἡ καθημερινότητά μας καί ἡ σύγχρονη ζωή. 

3. «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ» τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Γεωργίου

Τζουβαλᾶ. Ένα 5τομο ἔργο πού καλύπτει μιά περίοδο
62 ἐτῶν καί   στό ὁποῖο ὁ Στγος ἐξιστορεῖ τήν ζωή
του στό στράτευμα.  Ὅμως μέσα  ἀπό τίς γραμμές
του διαβλέπει κανείς τούς προβληματισμούς του ὡς
ἀξιωματικοῦ καί ὡς ἐθνικά σκεπτόμενου ἀτόμου. Ὁ
συγγραφέας παρακολουθεῖ μέ κριτικό μάτι καί σχο-
λιάζει παράλληλα τήν ἑκάστοτε ἐπικαιρότητα.
Ἀνατρέχει σέ παλαιότερα περιστατικά και μαρτυρίες,
τά ὁποῖα φωτίζουν ταραγμένες περιόδους τῆς ἱστορίας
μας ἀλλά καί τήν πορεία τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων:
Τουρκία, Κύπρος, Μακεδονικό, Αἰγαῖο κ.λ.π.

(Ἐκδόσεις Ἑταιρία Μελέτης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας)
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Πελώριε, απίθανε Έλληνα. Ποιος, ποιοί
μπορούν να σε αμφισβητήσουν; Μα αν

τούτο πράξουν, αμφισβητούν την ύπαρξη
της Ανθρωπότητος, τον πολιτισμό της Οι-
κουμένης, την γέννηση του πνεύματος.

Ξέρεις να φεύγεις έγκαιρα, ν’ αμφισβη-
τείς, να αμφιβάλλεις, ν’ αλλάζεις, να προ-
οδεύεις και να αυτοκαταστρέφεσαι.

Ξέρεις να γράφεις και να σβήνεις την δική
σου γραφή, να χειροκροτείς και ν’ αποδοκι-
μάζεις, ξέρεις να γκρεμίζεις και να ξαναφτιά-
χνεις.

Εξ άλλου, όλα αυτά είναι η ζωή, η δική
σου ζωή. Προσπαθείς να συμβιβαστείς, να
ισορροπήσεις, να παραπονεθείς και αυστη-
ρά να κρίνεις. Ε, και; Μπορείς ν’ αλλάξεις τί-
ποτα; Μπορεί όμως και να τα αντιπαρέλθεις,
που όμως εδώ χρειάζεται δύναμη, ευαισθη-
σία, μπορεί και άλλα όπλα, τα έχεις; Μπο-
ρείς να τα εξαφανίσεις κιόλας, αυτά που σε
βασανίζουν, κλείνοντας τα μάτια σου, μα και
από αυτή την ψευδαίσθηση θα σε βγάλει η
ψυχή σου και τότε θα είναι οδυνηρή η πραγ-
ματικότητα μπροστά σου.

Όμως, φαίνεται, όλα τα μπορείς και επι-
βιώνεις πάντα χωρίς συνέπειες και από τα

λάθη σου, πολλές φο-
ρές...

Και τώρα Καρναβάλι...
Χοροπηδάς στην Πάτρα,
στην Ξάνθη, στο Ρέθυμνο,
στην Κοζάνη, στη Νάουσα,
όπου...

Τα χιονοδρομικά μας
κέντρα τα γέμισες, οι τόποι εποχιακού προ-
ορισμού γεμάτοι. Στον αντίποδα, η χώρα
στα όρια της  υπάρξεως και της καταστρο-
φής. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκλη-
ρά για να βγάλει την χώρα και τον λαό, από
την εξαθλίωση, την πείνα, τις αυτοκτονίες.
Ένας λαός χάνεται. Τα παιδιά λιποθυμούν
στο σχολείο ελλείψει τροφής. Εσύ αλήθεια,
που είσαι ξέρεις; Στα διόδια, χιλιόμετρα οι
ουρές για την έξοδο της αποκριάς. Τα παιδά-
κια μασκαρεμένα και χαρούμενα, οι γονείς
μασκαρεμένοι όλο τον χρόνο, ίσως αποφεύ-
γουν το μασκαριλίκι όταν γιορτάζεται επισή-
μως. Ο λαός υποστηρίζει την προσφάτως
εκλεγείσα Κυβέρνηση, σε ποσοστό πλέον
του 80%. Ευτυχές αποτέλεσμα.

‘Ομως, πασίγνωστη ιστορική προσωπικό-
τητα της αριστεράς, που συμμετέχει στον
πολιτικό χώρο της Κυβερνήσεως, ζητά συγ-
γνώμη από τον ελληνικό λαό, διότι υποχω-
ρήσαμε έναντι των Ευρωπαίων και αθετή-
σαμε τις προεκλογικές υποσχέσεις μας. Εξη-
γεί ότι ζητά συγγνώμη από τον λαό για την
συμμετοχή του στην ψευδαίσθηση.

Κριτική αυτής της θέσεως, αυτού του
ιστορικού στελέχους, αμφίδρομη.

«Πάει σαλτάρησε τελείως ο υπέργηρος,

ούτε ξέρει τι λέει...».
«Από το ύψος που βρίσκεται η συγκεκριμέ-

νη αξιόλογη προσωπικότητα, βλέπει πεντα-
κάθαρα και αντικειμενικά, τα πράγματα και
δεν μπορεί να υποκριθεί, ούτε να κοροϊδέ-
ψει τον λαό...».

Απίθανε Έλληνα, αλήθεια πού είσαι;
Είσαι στους περήφανους, γιατί νικήσαμε

τους Κουτόφραγκους, είσαι σ’ αυτούς που
ντρέπονται για τις χορευτικές φιγούρες της
πολιτικής μας ηγεσίας; Είσαι κοντά στα παι-
διά που λιποθυμούν από την πείνα ή είσαι με
το Καγιέν σου στον δρόμο για την Αράχωβα;

Χοροπηδάς στην Πάτρα με τον καρνάβα-
λο ή είσαι κοντά στους δυστυχισμένους
άνεργους που ζητούν στα σκουπίδια τροφή;
Ή στις πίστες των χιονοδρομικών κέντρων
κάνεις σλάλομ; Είσαι στους ξενητεμένους
που εγκατέλειψαν την χώρα για αναζήτηση
καλύτερης ζωής σε ξένες χώρες ή είσαι
στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ επαιρόμενος ότι είσαι
τακτικό μέλος; Είσαι στους εν δυνάμει αυτό-
χειρες λόγω ανέχειας;

Πελώριε, απίθανε συνέλληνα, ψάχνω να
σε βρω. Αλήθεια πού είσαι;

Είσαι παντού και πουθενά. Επιτέλους,
στάσου κάπου ήσυχα να συνεννοηθούμε.
Θέλω να’ρθω μαζί σου. Σαρξ εκ της σαρκός
σου κι εγώ, όμως πού θα με βάλεις;

Ασφαλώς θα μου πεις, εκεί που έφτασες
δημιουργικά εργαζόμενος, ή εκεί που έμει-
νες περιμένοντας καρτερικά το «μάνα εξ ου-
ρανού»...

Την απάντηση την κρατώ χωρίς να την
σχολιάζω. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, εξ άλλου
πάντα έχεις δίκιο, το άδικο το έχουν πάντα οι
άλλοι αυτοί που φταίνε για όλα. Αυτοκριτική
έκανες απίθανε Έλληνα ποτέ; Φαίνεται ότι η
λέξη και η έννοιά της δεν σου είναι καθόλου
συμπαθής...

Εμένα θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ μου
συνέλληνα, να σου ιστορήσω αυτό που
πρόσφατα με συγκλόνισε ακούγοντας μια
τηλεοπτική ιστόρηση από γερόντισσα σε

δημοσιογράφο στην Ύδρα, πρόσφατα.
Εικόνες ζωής από ένα απροσδιόριστα με-

μακρυσμένο παρελθόν στην Ύδρα. Απροσ-
διόριστα μεμακρυσμένο, γιατί η περιγραφή
για τα σημερινά δεδομένα, φαντάζει εντε-
λώς αλλόκοτη.

«Άκουσε κόρη μου», έλεγε προς την δη-
μοσιογράφο η απαίδευτη γερόντισσα μ’ ένα
συγκροτημενο φιλοσοφικά λόγο που σε
κρατούσε άναυδο. «Άλλη η ζωή τότε», που
όλως περιέργως την περιέβαλλε με στοργή
αυτή την συγκεκριμένη ζωή του παρελθόν-
τος, προσπαθώντας ίσως να υπογραμμίσει
την μέριμνα για τον συνάνθρωπο.

«Νέα παιδιά κόρη μου, σαν τα κρύα νερά,
παντρευόντουσαν την καλή τους στο νησί,
όμως μετά 5-6 μέρες, έπρεπε να φύγουν με
το καΐκι για σφουγγάρια και θα έλειπαν σε
αφιλόξενες θάλασσες για 5-6 μήνες. Φεύ-
γοντας κόρη μου, στο καΐκι έπαιρναν μαζί
τους και μουσαμάδες. Ήξεραν ότι το 1/4 του
πληρώματος δεν θα επέστρεφε στο νησί.
Είχαν όμως προβλέψει τους μουσαμάδες για
να τυλίξουν τους νεκρούς πριν τους παρα-
δώσουν στην θάλασσα... Νιόπαντρες νέες
κοπέλες θα είχαν σύζυγο, κόρη μου, μόνον
για 6 μέρες, όμως είχε προβλεφθεί να υπάρ-
χουν μουσαμάδες για να τυλίξουν τους νε-
κρούς κατά την άτυπη τελετή με μια απλή
προσευχή και αρκετά δάκρυα»...

Άκουσε απίθανε, σημερινέ συνέλληνα,
ήταν κι αυτή μια μορφή ζωής σ’ αυτόν τον
τόπο, που την έζησαν οι γονείς μας και οι
παππούδες μας. Αλήθεια, γιατί τώρα την ξε-
χνάς εντελώς, ή δεν την λαμβάνεις υπόψη
σου; Αξίζει να την αναμνησθείς και να την
συγκρίνεις και τότε να’σαι βέβαιος, ότι θ’ αν-
τιληφθείς δυο λυτρωτικά δάκρυα να κατη-
φορίζουν από τα μάτια και να’σαι βέβαιος ότι
η ματιά σου θα είναι ξεκάθαρη μα πολύ ξε-
κάθαρη πια, γι’ αυτά που τώρα συμβαίνουν
γύρω σου και δυσκολεύεσαι να τα ερμηνεύ-
σεις.

Mε τον μεγεθυντικό φακό
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- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας

Πελώριε, απίθανε Έλληνα

Ἀθήνα 17 Φεβρουαρίου 2015
Κύριε Διευθυντά,
Μέ ἀφορμή τοῦ ἐπίκαιρου δημοσιεύματος στήν Ε.Η.

(Ιαν. 2015, σελ. 15) ὅπου προβάλλεται ἡ προσωπικότητα
ἑλλήνων πολιτικῶν πού «ἔφυγαν πάμφτωχοι», ἐπιτρέψατε
τή συμπλήρωσή του μέ τήν ἀναφορᾷ στούς πρωθυ-
πουργούς Γεωργ. Καφαντάρη, ἀλλά καί Θεμ. Σοφούλη
καί Π. Κανελλόπουλο, ὑπενθυμίζοντας δύο ἐλάχιστα
γνωστές πτυχές τοῦ βίου τους πού ἀναδεικνύουν τό
ἦθος τους. 

Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Γ. Καφαντάρης (πρώην πρωθυπουργός
καί ὑπουργός Οἰκονομικῶν), ἡ σύζυγός του, στερουμένη
πόρων, μετέβη στήν Ἑλβετία γιά νά συγκατοικήσει μέ
συγγενή της πού ζοῦσε ἐκεῖ. Ἀπό κακή συνεννόηση, ὅταν
ἔφθασε στό σιδηροδρομικό σταθμό τῆς Ζυρίχης, οὐδείς

τήν ἀνέμενε καί ἀναγκάστηκε νά διανυκτερεύσει σέ ἕνα
παγκάκι τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ. Τό πρωῒ βρέθηκε
νεκρή. Ἡ σύζυγος τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ ἐστερεῖτο
τῶν ἀναγκαίων γιά νά διανυκτερεύσει στό ἔναντι τοῦ
σταθμοῦ ξενοδοχεῖο.

Τὀ 1929 ξέσπασε σκάνδαλο, διότι ὁ ἐξ ἀγχιστείας συγ-
γενής τοῦ ὑπουργοῦ Στρατιωτικῶν, ταγματάρχης Κον-
ταργύρης ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικός ἀκόλουθος στό
Παρίσι. Συνέπεια αὐτοῦ, ὁ ὑπουργός Θεμιστοκλής Σο-
φούλης παραιτήθηκε καί στή θέση του ὁ πρωθυπουργός
Ἐλευθ. Βενιζέλος διόρισε τόν στρατηγό Γ. Κατεχάκη (τόν
μακεδονομάχο καπετάν Ρούβα, θεῖο τῆς κ. Βιργινίας
Τσουδεροῦ). Ὁ διορισμός αὐτός εἶχε τήν παράπλευρη
συνέπεια, ὁ Γ. Κονδύλης, πού ἤλπιζε ὅτι θά διαδεχόταν
τόν Σοφούλη, νά βρεῖ τήν ἀφορμή νά ἀποσκιρτήσει ἀπό
τό βενιζελικό καί νά προσχωρήσει στό ἀντιβενιζελικό
στρατόπεδο. 

Ὁ Π. Κανελλόπουλος κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας
(1967-1974) ἐπούλησε τήν πατρική του οἰκία γιά νά ἐξο-
φλήσει τά χρέη τοῦ κόμματος τῆς ΕΡΕ καί τό μοναδικό
στοιχεῖο πού διέθετε ἦταν ἕνα διαμέρισμα τριῶν δωμα-
τίων, πού εἶχε ἀγοράσει ἡ σύζυγός του ἀπό τήν ἐκποίηση
ἐλαιοστασίου στή Σπάρτη. Ἄς τά ἔχουν αὐτά ὑπ’ ὄψη
τους οἱ σημερινοί πολιτικοί, πού φαίνεται ὅτι ἔχουν ἄλλα
ἤθη, γιά νά μήν ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Κωνσταντίνος Ρακτιβάν,
ὅταν ἐκλήθη νά ὁρκισθεῖ ὑπουργός Δικαιοσύνης τό 1912,
ἐκλείδωσε τό δικηγορικό του γραφεῖο ἀλλά καί ἄλλων
πολιτικῶν, γιά τούς ὁποίους δέν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος τῆς
ἐφημερίδος ἀφηγούμενον.

Ν. Π. Σοϊλεντάκης
Ν. Π. Σοϊλεντάκης, Δρ Νομ

Πρόεδρος Ἐφετῶν Διοικ. Δ/ρίων ἐ.τ.
Ἐφ. Ἀνθλγος ΠΒ

Χατζηκωνσταντῆ 12 ΤΚ 115.24

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύνδεσμος Αποστράτων Βορείου Έβρου
Ο «Σύνδεσμος Αποστράτων Βορείου

Έβρου», πραγματοποίησε στις 31 20:00 Ιαν
2015 στη ΛΑΦ Διδυμοτείχου, την  καθιερω-
μένη κοπή βασιλόπιτας και χοροεσπερίδα,
με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού συνα-
δέλφων και των οικογενειών τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι :

-Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμο-
τείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ Δαμα-

σκηνός, ο οποίος και ευλόγησε τη βασιλό-
πιτα.

-Στρατηγός Δκτής της XVI M/K MΠ Υπτγος

Κύριος Αντώνιος Βιτετζάκης, που ήταν και
ο τυχερός της βραδιάς, αφού κέρδισε το

φλουρί της βασιλόπιτας.
-Δήμαρχος Διδυμοτείχου Κύριος Παρα-

σκευάς Πατσουρίδης
Κατά την τελετή επιδόθηκε και βραβείο

του Συνδέσμου μας, στο  μαθητή Σάββα
Κουμουσίδη, γιο του συναδέλφου μας Χα-
ράλαμπου Κουμουσίδη, ο οποίος αρίστευσε
ως μαθητής Λυκείου κατά το σχολικό έτος
2013-2014 και ήδη είναι πρωτοετής Εύελ-
πις.

Το φλουρί στην ατομική βασιλόπιτα  και
το δώρο κέρδισε ο Κύριος  Ηλίας Αγγελί-
δης.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.   Γραμματέας
Βασ. ΔαλαμαγκίδηςΧαρ. Καραγκιοζούδης

Υπτγος ε.α Άνχης ε.α

Σας γνωρίζουμε ότι την 29η Μαρτίου
2015, ημέρα Κυριακή, στο Λιτόχωρο Πιερίας
θα τελεστεί μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών, των υπέρ πατρίδος πεσόντων
ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής και
Στρατού, κατά την ομώνυμη μάχη του Λιτο-
χώρου την 30/31-3-1946.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας και
της επιμνημόσυνης δέησης, που θα τελε-
σθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λιτοχώ-
ρου, θα ψαλλεί τρισάγιο στο Ηρώο πεσόν-
των, όπου το πρόγραμμα έχει ως εξής:

09.00: Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου

10.00: Επιμνημόσυνης δέηση
10.30: Μετάβαση στο Ηρώον
11.00: Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της

ΠΟΑΑΣΑ
• Χαιρετισμός από τον πρόεδρο ΕΑΑΣ
• Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συνδέ-

σμου Πιερίας

• Ομιλία από τον μοναδικό επιζώντα της
μάχης ή αντιπρόσωπό του

• Προσκλητήριο Νεκρών
• Κατάθεση Στεφανιών
• Ενός λεπτού σιγή
• Εθνικός Ύμνος
• Πέρας εκδηλώσεως.
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι,

πρέπει να το προμηθευτούν οι ίδιοι και να
ενημερώσουν τον Σύνδεσμο Πιερίας για να
συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα με την
άφιξή τους στο χώρο.

Η ευταξία, η σεμνότητα και η ευπρέπεια
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επικρατήσουν, προς απο-
φυγή οιασδήποτε πολιτικής εκμετάλλευ-
σης της εκδήλωσης αυτής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημ. Αδαμόπουλος Αλμπάνης Κων/νος
(6947071556) (6944343841)

Την 22αν Ιανουαρίου η Τάξη ‘52 σε Γενική Συνέλευσή της στη ΛΑΕΔ έκοψε την
πίτα της και παρέθεσε γεύμα στις οικογένειες των μελών της.

Η Τάξη 1952 έκοψε την πίτα

Μνημόσυνο μάχης Λιτοχώρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 και ώρα
21.00, η Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ)
και η  Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού
(ΔΑΣ/ΓΕΣ) διοργανώνουν  στη ΛΑΕΔ, τη «Βρα-
διά της Αεροπορίας Στρατού» (Χοροεσπερίδα)
στην αίθουσα Τελετών (άνω όροφος). Το
κόστος συμμετοχής στη συνεστίαση είναι
20 ευρώ κατ’ άτομο και περιλαμβάνει σερ-
βιρισμένο πλήρες μενού, ποτά, αναψυκτικά
και μουσική. 

Οι επιθυμούντες παρακαλούνται να δη-
λώσουν συμμετοχή στα Μέλη του ΔΣ και
να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους μέχρι
Τετάρτη 18 Μαρ. από τους:

α.Βασίλειο Νικολόπουλο, τηλ. 210
6816066, WIND *779900 κιν. 6972717990,
e-mail nikolopoulosvas@gmail.com

β.Αναστάσιο Παρασκευόπουλο, τηλ.
6945374163, WIND *774163, e-mail tpar-
los@gmail.com.

Η διάθεση των προσκλήσεων επίσης  θα

γίνεται  όπως παρακάτω:
ΠΑΠΑΓΟΥ: Λέσχη Αποστράτων Δευτέρα

16 Μαρ. και Τετάρτη 18 Μαρ., ώρα 11.00-
13.00.

ΛΑΕΔ: Τρίτη 17 Μαρ. ώρα 12.00-14.00.
Η εκδήλωση αυτή, θα μας δώσει την ευ-

καιρία να βρεθούμε μαζί, παλιοί και νέοι,
φίλοι από τα παλιά, για να θυμηθούμε
παλιές καλές εποχές ή δύσκολες στιγμές
που περάσαμε λίγο-πολύ όλοι μας και να
διασκεδάσουμε, όπως εμείς ξέρουμε, αε-
ροπορικά!!!

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε
έγκαιρα περί της συμμετοχής σας, ώστε να
διευκολυνθεί η προετοιμασία της εκδήλω-
σης.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Β. Νικολόπουλος Αν. Παρασκευόπουλος 

Ταξχος ε.α Ανχης ε.α.

ΒΡΑΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Εις τον Ηγέτη του Ελληνικού Στρατού μας
Αξιότιμον κύριον Κωσταράκον

Λίαν συγκεκινημένη αισθάνθηκα την παρουσίαν Σας στη συγκλονιστική στιγμή της
ζωής μου, την αποδημίαν εις Κύριον του συζύγου μου Ξυλά Δημοσθένη, την στοργική
αγάπη Σας στον τελευταίο χαιρετισμό συμμαθητού του αειμνήστου πατρός Σας ανδρός
που προσέφερε στην Πατρίδα μας αντάξιο τέκνο, διακοσμημένο με πνευματικά εφόδια
και εμπλουτισμένο με υψηλά ιδεώδη θυσίας για την Πατρίδα μας.

Είσθε συνεχιστής της μακραίωνης Ιστορίας μας που δοκιμάζεται σκληρά από τα βάθη
των αιώνων και εξακολουθεί να διδάσκει και να φωτίζει την ανθρωπότητα.

Συγκινούμαι να κληροδοτούνται ενάρετα τέκνα θεματοφύλακες των ιερών της Πατρί-
δος μας.

Αισθανόμεθα υπερήφανοι και ασφαλείς που ηγείσθε του ενδόξου Ελληνικού Στρατού.
Είμαι κόρη του Αντιστρατήγου Αντωνίου Κ. Παπαγεωργακοπούλου Τάξεως 1919 η τά-

ξις του από Ευέλπιδες αιματοκυλίστηκε εις όλα τα προσκλητήρια Πολέμου της Πατρίδος
μας.

Θερμάς ευχαριστίας
Κωνσταντίνα Α. Παπαγεωργακοπούλου-Ξυλά

τ. Λυκειάρχης - Φιλόλογος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Κωνσταντίνος Ν. Κιούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός, (υιός του Ν. Κιούση ανωτ.

Αξ/κού ε.α.) απέκτησε το μεταπτυχιακό και Διδακτορικό, από το Πανεπιστήμιο της Μεγά-
λης Βρετανίας (Αγγλία).

Η ΕΑΑΣ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ζητείται για αγορά ξίφος, αποβιώσαντος αξκου, παλαιάς κοπής (Βασίλειο της Ελλάδος).

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Γραμματεία της ΕΑΑΣ. 2103633797 εσωτ.14

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιω-
ματικών Πεζικού (ΠΣΑΠ), έκοψε
την Βασιλόπιττά του στην ΛΑΕΔ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν
ο Διευθυντής Πεζικού, εκπρο-
σωπώντας και τον κ. Α/ΓΕΣ Υπο-
στράτηγος κ. Κωστόπουλος
Απόστολος, ο Διοικητής της
Σχολής Πεζικού Υποστράτηγος
κ. Μήττας Δημήτριος, ο Πρό-
εδρος της ΕΑΑΣ Υπτγος ε.α. κ. Δανιάς Ευάγγελος, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος ε.α. κ. Νικο-
λόπουλος Βασίλειος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαβιβάσεων Υπτγος ε.α. κ. Κουρκούμπας
Σπυρίδων, Πρόεδροι Τάξεων και φίλοι του Συνδέσμου.

Την Βασιλόπιττα ευλόγησε ο ιερεύς της ΣΣΕ πατήρ Στυλιανός.

ΚΑΑΥ Πορταριάς
Για να κλείσουμε διαμονή στο ΚΑΑΥ Πορταριάς:
Επικοινωνούμε τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο της 32 ΤΑΞΠΝ, 24210-8-86777 ή -

86643 (κ.κ. Νικολαΐδης ή Κελλίδης, Υπαξκοί) για λεπτομέρειες.
Στέλνουμε αναφορά με φαξ ή e-mail στο gep32taxpn@gmail.com.
Πηγαίνοντας στο Βόλο, περνάμε από το ΛΑΦΒ για παραλαβή κλειδιών και επίλυση δια-

τυπώσεων, τηλ. ΛΑΦ 24210-76880 (Υπεύθυνος Υπλγός Κουντούρης).
Η ΛΑΦ βρίσκεται στο τέλος της μεγάλης οδού Ιάσωνος, απέναντι από το Ναό του Αγίου

Κωνσταντίνου.

Κοπή Βασιλόπιττας από τον ΠΣΑΠ
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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 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
***

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.
• Τιμές Προσιτές

• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 697 59 32 700
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (κόρη συναδέλφου)

***
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
με πολυετή φροντιστηριακή πείρα

(υιός 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 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 Δικαίου, Συνταξιοδοτικά θέματα, 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 
παιδείας και 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

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
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

***

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (κόρη Αξκού ε.α.)
Πτυχιούχος Φιλόλογος του Εθνικού 
& Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου.

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
***

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
AURAL care

Ντίνος Παπαθεοδώρου 
Γενικός Διευθυντής Ακοοπροθετιστής H.A.D.

Κεντρικό: Μεσογείων 175, 11525, Αθήαν
Τηλ.:2106770721-2 κιν.:6977281505

e-mail: info@auralcare.gr
Υποκατάστημα: Χαρ. Τρικούπη 23, Μεσολόγγι

Τηλ.:2631026868 e-mail: info@auralcare-mesologgi.gr
www.auralcare.gr

***
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.

Ασφάλειες Περιουσίας - Αυτοκινήτων - Ζωής και Νοσοκομειακές.
***

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μαθηματικός

(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

***

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
Σχης (ΜΧ) ε.α.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
Απόφοιτος του Ιπποκράτειο Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής

Μέλος του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ)
Ευφρονίου 24 Παγκράτι, Αθήνα και

Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 10, Καλαμάτα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 7258810 και 6973235159

***
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-

στημίου του Λονδίνου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίας Ελ-
ληνικής σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (12 ευρώ ανά ώρα).

Τηλ. επικοινωνίας: 6934190907
***

ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Αριστούχος φιλόλογος, με εμπειρία στα φιλολογικά μαθήματα και
ιδιαιτέρως στην Έκθεση, αναλαμβάνει μαθητάς γυμνασίου - λυ-
κείου καθώς και μαθητάς με μαθησιακές δυσκολίες (και μέθοδο
Braille). Επίσης αναλαμβάνει την διδασκαλία της Γαλλικής και Ιτα-
λικής γλώσσης.

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
Λεωφ. Μεσογείων 163Α (πλησίον μετρό Κατεχάκη)

Τηλ. 6974-124724, 210-6980825
Ειδικές τιμές για ε.ε και ε.α. στρατιωτικούς, μέλη σωμάτων

ασφαλείας
***

Πωλούνται δύο οικόπεδα στην ΚΑΡΥΣΤΟ (ΟΣΜΑΕΣ) το ένα στο
οικδ.τετρ.177 αριθμ. οικοπ. 1 σε επαφή με την θάλασσα και το

άλλο στο οικοδ. τετρ. 115 αριθμ. οικ. 3 σε απόσταση 100 μ. απο
την θάλασσα. Τηλ. 2106396481

***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, με πολυετή διδακτική εμπει-
ρία, προετοιμάζει ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε

όλων των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
***

EYΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αμπελόκηποι

Δέχεται με ρα ντεβού στα τηλ. 210-6993151
Κιν. 6945870854 evgenidikat@yahoo.gr

Ειδικές τιμές για ε.ε. και ε.α. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και
πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.

***
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

(Υιός Γενικού Αρχίατρου ε.α.)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Τοπογραφικές μελέτες-Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Ενεργειακά πιστοποιητικά-Μελέτες οδοποιίας

Υδραυλικές Μελέτες-Επιμετρήσεις
Τηλ. 6932-440185/210-8073146

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα 83 τ.μ. πλήρως επιπλωμένο (κλιματιστικά, χαλιά, ηλε-
κτρικά κ.τ.λ.) στην Αλσούπολη (δίπλα στη Φιλοθέη).

Τιμή 150.000 €
Τηλ. 210-2777468 - κιν. 6932959727

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

στον πρότυπο οικισμό Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
Οικ. τετρ. (ΟΤ) 122, αριθ. οικοπέδου 6, οδός 32α

Συντελεστής δόμησης 0,4 - Ύψος 8,5 μ.
Ανατολικό, με απέραντη θέα επί του Ευβοϊκού

Ελευθέριος Φαναριώτης (ιδιοκτήτης)
κιν. 6976 186116 e-mail: fanariotis.gr@gmail.com

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου

656 τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, δίπλα στην πλάζ,
θέα Κάρυστος, προνομιούχο, 150 μ. από θάλασσα.

Α.Ο. 10, Ο.Τ. 42. Τιμή πολύ καλή.
Τηλ. 6932113063-2831023687

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΟΣΜΑΕΣ

Αμφιθεατρικό 1028 τ.μ., Ο.Τ. 48, Α.Ο. 28
Τιμή λόγω οικονομικής ανάγκης 50.000 €

Τηλ. 2821064178

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-

λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις

τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα

απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημο-

σιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται

στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει

την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή

στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου

και εξόδου αγγελιών.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τ
ο Σάββατο 14 Φεβ 2015, πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα, πολλαπλών χρήσεων, του Δήμου Φλώ-
ρινας, εκδήλωση για τα 66 χρόνια από την Ιστορική

Μάχη. 
Η μάχη της Φλώ-

ρινας, ήταν μια μάχη
που διεξήχθη στις
11 με 15 Φεβρουα-
ρίου 1949 στο πλαί-
σιο του Ελληνικού
εμφύλιου πολέμου.
Επρόκειτο για την
απόπειρα από τον
Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδος (ΔΣΕ) να
καταλάβει την πόλη
της Φλώρινας, από τον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ).

Η ηγεσία του ΔΣΕ απέδιδε μεγάλη σημασία στην κα-
τάληψη της Φλώρινας, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να

εγκαταστήσει εκεί την κυ-
βέρνησή της. Η γειτνίαση με
τα σύνορα της Αλβανίας και
της Γιουγκοσλαβίας αποτε-
λούσε ένα βασικό μακρο-
χρόνιο πλεονέκτημα. 

Την εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε με μέρι-
μνα του Παραρτήματος
Ε.Α.Α.Σ. Φλώρινας, τίμησαν
με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πρεσπών και Εορδαίας κκ Θεόκλητος, ο Πρόεδρος της
Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς, Στρατηγοί ε.α.,
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλεως.

Αυτός όμως που «πρωταγωνίστησε» το βράδυ, ήταν
ο ακούραστος Στρατηγός Κων/νος Κόρκας. Αν και βρί-
σκεται στα 94 του χρόνια πια, φάνηκε ζωηρός και στα-
θερός όταν ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει. Ένας
«χείμαρρος» ιστορικών γεγονότων και εμπειριών, κατέ-
κλυσε ξαφνικά το ακροατήριο. Μιλώντας με την δυνατή

φωνή του, εξιστόρησε με παραστατικό και γλαφυρό
τρόπο τα γεγονότα εκείνης της περιόδου όπως τα
έζησε ο ίδιος σαν μαχητής στις πολεμικές επιχειρήσεις
που πραγματοποιήθηκαν κατά την μάχη της Φλώρινας. 

Έκπληξη όμως της βραδιάς, αποτέλεσε και η παρουσία
ενός άλλου εν ζωή πολεμιστή εκείνης της περιόδου. Ο
91 ετών κ. Βλαδίμηρος Ιωάννου, κάτοικος Μαρίνας –
Φλώρινας, Λοχίας την περίοδο των γεγονότων, πραγ-
ματοποιώντας μια παλιά του επιθυμία, συναντήθηκε
με τον Στρατηγό Κόρκα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης, ολοκληρώθηκαν με την επι-
μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο στρα-
τιωτικό νεκροταφείο Φλώρινας και στο χωριό Πρώτη.

Θρησκευτικό μνημόσυνο για την Μάχη της Φλώρινας
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. στην Προσκυνηματική
εκδήλωση για την Μάχη της
Φλωρίνης, της 12 Φεβ.1949.    

Προσφωνήσεις προς πο-
λιτικές - τοπικές αρχές.

Στρατηγέ Κύριε Κόρκα,
που αποτελείται την ζων-
τανή ιστορία της περιόδου
1946-49 και εκ των πρω-
ταγωνιστών της Μάχης,

κ. Συνταγματάρχα, Διοι-
κητά του 1ο ΣΠ που εκπρο-
σωπείτε τον Υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας

Κυρίες και Κύριοι προσκεκλημένοι, που τιμάτε την
αποψινή εκδήλωση του Παραρτήματος Φλωρίνης.

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά, για εμένα που

βρίσκομαι ανάμεσά σας, προκειμένου μαζί με τα
μέλη του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. Αντγο ε.α Κ. Σκαρμαλιωράκη ,
Αντγο (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Ηλία Παρασκευόπουλο και Αστυ-
νομικό Υποδιευθυντή ε.α. Χρήστο ντούφα να αποτί-
σουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης
στους ευκλεώς αγωνισθέντες και ηρωικώς πεσόντες,
αξκούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες που θυσιάστηκαν,
κατά την Μάχη της Φλώρινας την 12η Φεβ.1949.

Επιτρέψτε μου μία προσωπική αναφορά, στην
Ηρωική Φλώρινα υπηρέτησα ως Ανθλγός στην 106
Μ.Π.Π. την 2ετία 1974-75, τότε που η Μάχη της
Φλώρινας γιορτάζεταν με πάσα μεγαλοπρέπεια όπως
της αξίζει, χωρίς σκοπιμότητες.

Η Ε.Α.Α.Σ. είναι παρούσα και θα είναι πάντοτε πα-
ρούσα, για να τιμά  αυτούς που θυσιάστηκαν υπέρ
Βωμών και Εστιών, υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια,
χωρίς σκοπιμότητες, όπως προανέφερα.

Η Μάχη της Φλώρινας είναι κεφαλαιώδους σημασίας,
γιατί αν η Φλώρινα έπεφτε, οι κομμουνιστές θα εγ-
καταστούσαν την κυβέρνηση του βουνού και θα την
καταστούσαν πρωτεύουσα του λεγόμενου Κράτους
της Μακεδονίας, που ο ΤΙΤΟ κατ’ εντολήν  του ΣΤΑΛΙΝ
επινόησε.

Ο ΣΤΑΛΙΝ ονειρευόταν την κατάληψη της χώρας
μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

Παρόν όμως είναι ο γενναίος Στρατηγός κ. Κόρκας,
ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μάχης και
ο οποίος με τον γλαφυρό του τρόπο θα μας μεταφέρει
το άρωμα της εποχής, γιατί την ιστορία συνθέτουν
τα γεγονότα, τα οποία μπορούν να περιγραφούν
ύστερα από πολλά χρόνια, αλλά και το ξεχωριστό
άρωμα της εποχής οπότε είναι ο πλέον  κατάλληλος
να μας μεταφέρει τα της Μάχης, αλλά και την επι-
κρατούσα πολικοστρατιωτική κατάσταση.

Η Ε.Α.Α.Σ είναι και θα είναι πάντοτε παρούσα για να
τιμά την θυσία των ένδοξων νεκρών μας, όπως τους
αξίζει.

Σας ευχαριστώ.


