
Σ
υγκλονισμένο το Πα-
νελλήνιο, αυτές τις
μέρες από το τραγικό

και άδικο χαμό του Βαγγέλη
Γιακουμάκη, του νεαρού σπουδαστή της Γα-
λακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, προβλημα-
τίζεται τα μέγιστα, τόσο για τα αίτια της εν-
δοσχολικής βίας, όσο και τις ανάλογες ευθύνες
όλων μας. 

To διαβόητο Μπούλινγκ (Bullying), όπως
εισήλθε στη καθημερινότητά μας υπό την
Αγγλική Ορολογία, το οποίο δεν έχει αποδοθεί
κυριολεκτικά στην Ελληνική, μας απασχολεί
τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως με τη μορφή
ενδοσχολικής βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυ-
χολογικής με όλα εκείνα τα δυσάρεστα απο-
τελέσματα, σε παιδιά για τα οποία η ζωή στο
Σχολείο γίνεται μαρτύριο, αφού η προσωπι-
κότητά τους προσβάλλεται βάναυσα.

Η τεχνολογία (κινητά τηλέφωνα – διαδίκτυο)
συντελεί ώστε το φαινόμενο να γιγαντώνεται
αφού ο εκφοβισμός – εξαναγκασμός καταλήγει
σε περιφορά, επανάληψη και συνεχή εξευ-
τελισμό. Αλήθεια πως καταντήσαμε να δια-
θέτουμε τις σχολικές αίθουσες σε κάποια
παιδιά σαν φυλακές και τις αυλές του Σχολείου
σαν τόπο βασανισμού και κακοποίησης, εμείς
που τις έχουμε στη μνήμη μας ως ότι πιό
ιερό, νοσταλγικό και ευχάριστο. 

Το «νταηλίκι» όμως, αν έτσι θα αποκαλού-
σαμε την βία, που προκαλεί εκφοβισμό και
εξαναγκασμό, μπορεί να προκύψει σε οποι-
οδήποτε περιβάλλον στο οποίο άτομα ζουν
και αλληλεπιδρούν. Ειδικότερα στο Σχολείο,
στο Στρατό, στην Οικογένεια, στο Χώρο Ερ-
γασίας, στο Σπίτι στις Γειτονιές, στις Κοινωνικές
- Πολιτικές Ομάδες - Δραστηριότητες και Εκ-
δηλώσεις. Βαθύτερα αίτια η ατιμωρησία, η
έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, παιδείας
η σχετική αδιαφορία των θεσμών και των
οργάνων και η κακή κοινωνική αγωγή, η οποία
αρχίζει και τελειώνει στο σπίτι. 

Επιπρόσθετα η κρίση αξιών, η διαφθορά, η
παρανομία, η κρίση του πολιτικού συστήματος,

η οποία διαφαίνεται πρωτίστως από την εκ-
φορά του πολιτικού λόγου καθώς και τη
πρωτοφανή βία από ελάχιστες μειοψηφίες,
σε διαδηλώσεις, καταλήψεις, αθλητικές δρα-
στηριότητες κ.α συντελούν στη διάπλαση
χαρακτήρων με ανάλογες διαθέσεις και προ-
θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και εντός του
ναού της Δημοκρατίας μας τη Βουλή, έχουν
διαγραφεί σκηνές «απείρου λεκτικού κάλους»
οι οποίες ξεπερνούν κάθε λογική και δημο-
κρατικό λογισμό σε μία χώρα, η οποία ίδρυσε
τη Δημοκρατία και ανέδειξε τη διαλεκτική και
την ελευθερία εκ του φόβου, ως τα πλέον
ανώτερα αγαθά της.
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Παραρτήματα

Συνέχεια στη σελίδα 3

Η Βία, ο Εξαναγκασμός, ο Εκφοβισμός, 
ο Eξευτελισμός Προσώπων στην 

Κοινωνία και τα Βαθύτερα Αίτιά τους

Εθνική Μυσταγωγία επικράτησε κατά τον εορτασμό
της 194ης Επετείου της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

που πραγματοποιήθηκε την 24-03-2015, στο κατάμεστο
από  κόσμο Πολεμικό Μουσείο και διοργανώθηκε από
την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με Πρό-
εδρο τον Υποστράτηγο Ε. Δανιά.

Συνέχεια στη σελίδα 24

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Ο εορτασμός της 

Επετείου της 25ης 

Μαρτίου από την Ε.Α.Α.Σ.

To Δ.Σ/Ε.A.A.Σ. εύχεται σ’όλους τους
εν αποστρατεία συναδέλφους καθώς και

στα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων
αξ/κων το άγιο Φως της Ανάστασης,

να φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας
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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 Ε.Α.Α.Σ. μέχρι  την 10η εκάστου μήνα  είτε τα-

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο 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 Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυ-

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα 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

ΟKαθορισμός της 23ης Ιουνίου, ως Ημέ-
ρας της Παλλαϊκής μας Άμυνας απο-

τελεί σημαντικό γεγονός, τόσο από άπο-
ψης συμβολισμού, όσο και από άποψη
ουσίας. Το συμβολικό, το οποίο μας

γεμίζει από εθνική υπερηφάνεια είναι ότι συμπίπτει με τη
Μάχη του Δυρού, όπου γυναίκες μανιάτισσες, άξιες απόγονοι
των αρχαίων ελληνίδων, ως άλλες αμαζόνες, ξεπέρασαν
κάθε όριο ηρωϊσμού, τόλμης και αυταπάρνησης. 

Παράλληλα υπερέβησαν και την ίδια τους τη φύση, αφού
με δρεπάνια, ξύλα και πέτρες, με δόντια και νύχια, κυριολε-
κτικά θέρισαν και απώθησαν τους Τουρκοαιγύπτιους, του
εισβολέα Ιμπραήμ Πασά, στον όρμο του Δυρού, στη καρδιά
της Μάνης, στις 23 Ιουνίου του 1826, με σωτήρια αποτελέ-
σματα. 

Έτσι κινήθηκαν πέρα από τα όρια ακόμη και της φαντασίας,
ενώ το γένος δοκιμαζόταν από τον εθνικό διχασμό και τον
εμφύλιο πόλεμο και ο αγώνας για την ανεξαρτησία κινδύνευε
να σβήσει. 

Το ουσιαστικό είναι, το ότι έρχεται στην επιφάνεια για
σπουδή - μελέτη αλλά και ενημέρωση του λαού μας, η
αξία της Παλλαϊκής Άμυνας στο σύγχρονο επιχειρησιακό –
στρατηγικό περιβάλλον, υπό το πρίσμα των εξελίξεων και
των απειλών. 

Για τη χώρα μας, η οποία πάντα υστερεί σε αριθμούς, η

ποιότητα, το φρόνημα και η συμμετοχή του συνόλου του
λαού της (εξ ού και ο όρος παν-λαϊκή), στους αμυντικούς
ιερούς της αγώνες και άλλες φορές υπήρξε η αιτία θρύλων
και επών. Οι Ηπειρώτισσες, για παράδειγμα, στα βουνά της
Πίνδου, συμμετέχοντας στον υπέρ πάντων αγώνα του
έπους του 1940, βάδισαν στα ίδια αχνάρια των γυναικών
του Δυρού.

Η Παλλαϊκή Άμυνα στις μέρες μας λαμβάνει κατ` αρχάς
σάρκα και οστά με την στρατιωτική θητεία, την ιερή αυτή
υποχρέωση αλλά και δικαίωμα όλων των Ελλήνων, που
πρέπει πάντα να ευοδούται. Επιπρόσθετα διευρύνεται με
τη συμμετοχή τους στην Εθνοφυλακή, στην Εφεδρεία
καθώς και στην Πολιτική Άμυνα, όπου θα συμμετάσχουν
και θα συνδράμουν αντίστοιχα σε τυχόν Κινητοποίηση –
Επιστράτευση των Ενόπλων μας Δυνάμεων .

Εύλογο δε είναι ότι, αν σημάνει η σάλπιγγα για την προ-
άσπιση της πατρώας γης, ο εθελοντισμός όλων θα είναι
αντάξιος της Ιστορίας μας. 

Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη να μην τονίσω ότι η
ημέρα της Παλλαϊκής Άμυνας θα είναι και μία ευκαιρία,
μέσω ομιλιών και άλλων εκδηλώσεων, να προσεγγίζουν οι
μεταγενέστεροι, τόσο συναισθηματικά όσο και τεχνοκρατικά,
το πρόβλημα της Εθνικής μας ‘Αμυνας, αντιλαμβανόμενοι
ότι Παλλαϊκή Άμυνα πρωτίστως σημαίνει κοινωνική συνοχή,
συναίνεση, εθελοντισμός αλλά και κατάλληλη γνώση, προ-
ετοιμασία και ετοιμότητα. 

Τέλος η επέτειος της μάχης του Δυρού θα στέλνει
ιδιαίτερο μήνυμα για την συμμετοχή της Ελληνίδας στις
Ένοπλες Δυνάμεις μας και την Παλλαϊκή Άμυνα. 

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

To Μήνυμα της 23ης Ιουνίου ως Ημέρας της Παλλαϊκής μας Άμυνας

-Ανθυπασπιστής (Χωροφυλακής) ε.α.
Αδάμ Ιωάννης του Παράσχου, απεβίωσε
την 18 Μαρ 2015 και ετάφη στην Αλεξαν-
δρούπολη την 19 Μαρ 2015.
-Ο Υπτγος (ΥΠ) ε.α. Νικόλαος-Στυλιανός
Αλαμάνος, απεβίωσε την 9 Μαρ. 2015 και
ενταφιάσθη την επομένη στο νέο κοιμη-
τήριο Βόλου.
-Αντγος (ΠΖ) ε.α. Χρόνης Γρηγόριος ΣΣΕ
1950,  απεβίωσε την 11 Φεβ. 2015 και
ετάφη την 13 Φεβ. 2015 στο κοιμητήριο
Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής.
-Σχης (ΠΖ) ε.α. Μπαλαφούτης Γεώργιος,
ΣΣΕ 1950, απεβίωσε την 11 Μαρτ. 2015
και ετάφη την 13 Μαρτ. 2015 στο 2ο κοι-
μητήριο Αθηνών.
-Τξχος ε.α. Δημήτριος Καντερές, απεβίωσε
και ετάφη στις 13 Μαρτίου 2015 στο κοι-
μητήριο Χαλανδρίου
-Ανχης (ΠΒ) Τράκας Σπυρίδων του
Κων/νου. Απεβίωσε στις 18-2-15 και ετά-
φη στις 20-2-2015 στο κοιμητήριο του
Κόκκινου Μύλου.
- Τξχος (ΥΓ) Σαμπατάκης Αντώνιος του Γε-
ωργίου. Απεβίωσε στις 23-1-15 και ετάφη
στις 26-1-15 στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.
- Ανχης (ΤΧ) Κουτρουλάκης Σταμάτιος του
Στυλιανού. Απεβίωσε στις 14-2-15 και ετά-
φη στις 14-1-15 στους Λάκκους Χανίων.
- Υπλγος (ΥΓ) Βαρέλας Δημήτριος του Χα-
ραλάμπους. Απεβίωσε στις 17-2-15 και
ετάφη στις 20-2-15 στο Βόλο.
- Σχης (ΠΖ) Σταυρόπουλος Παναγιώτης του

Αντωνίου. Απεβίωσε στις 24-2-15 και ετά-
φη στις 26-2-15 στο Κοιμητήριο Παπάγου.
- Ταξχος (ΔΒ) Τζινάκης Φοίβος του Πανα-
γιώτη. Απεβίωσε στις 24-2-2015 και ετάφη
στις 25-2-15 στον Αγ. Λουκά Χανίων.
-Σχης (ΠΖ) Ανδρικίδης Μιχαήλ του
Κων/νου. Απεβίωσε στις 21-2-15 και ετά-
φη στις 22-2-14.
- Αντγος (ΠΖ) Τσαμπάζης Δημήτριος του
Στεργίου. Απεβίωσε στις 21-2-15 και ετά-
φη στην Καβάλα.
- Ανθστής (ΔΒ) Σταματόγλου Γεώργιος του
Νικολάου. Απεβίωσε στις 5-2-15 και ετάφη
στην Καβάλα.
- Υπλγός (ΠΖ) Καφείβας Γεώργιος του Βασι-
λείου. Απεβίωσε στις 9-11-14 και ετάφη
στη Μουσθένη Καβάλα.
- Υπτγός (ΠΖ) Παπαδημητρίου Αθανάσιος
του Σταύρου. Απεβίωσε στις 2-3-15 και
ετάφη στις 4-3-15 στο Κοιμητήριο Κ. Χα-
λανδρίου.
- Ανχης Σπηλιοτόπουλος Ανδρέας. Απε-
βίωσε στις 3-3-15 και ετάφη στις 4-3-15 Β’
Αθηνών.
- Υπτγος (ΥΠ) Αλαμάνος Νικόλαος-Στυλια-
νός του Αναστασίου. Απεβίωσε στις 9-3-15
και ετάφη στις 10-3-15 στο Βόλο.
- Ανχης (ΤΧ) Κρητικός Ιωάννης του Ανδρέα.
Απεβίωσε στις 8-3-15 και ετάφη στις 10-3-
15 στην Πάτρα.
- Ανθλγός (ΠΖ) Ζαχαρόπουλος Παν/της
του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 12-3-15 και
ετάφη στις 16-3-15 στο Κοιμητήριο Χα-

λανδρίου.
- Ανχης (Σ) Ντουλμπέρης Χρήστος του
Σπυρίδωνος. Απεβίωσε στις 2-3-15.
- Ανχης (ΜΣ) Καλογερόπουλος Βασίλειος
του Χαραλάμπους. Απεβίωσε στις 14-3-15
και ετάφη στην Καβάλα.
- Υπτγος (Χωρ/κής) Γιαννουράκος Ιωάννης
του Κων/νου. Απεβίωσε στις 8-11-14 και
ετάφη 8-11-14 στο Σκαμνάκι Γυθείου.
- Ταξχος ε.α. Μπούρας Σπυρίδων. Απεβίω-
σε στις 3-12-14.
- Ανχης (ΠΒ) Μπεκιάρης Δημήτριος. Απε-
βίωσε τον 1-15 και ετάφη στη Μεσσηνία.
- Λγός (ΤΘ) Πέτκος Χρήστος του Αναστασί-
ου. Απεβίωσε στις 17-2-15 και ετάφη στις
18-3-15 στο Ν. Πέλλας.
- Σχης (ΜΣ) Ζαγοράκης Γεώργιος του Νικο-
λάου. Απεβίωσε στις 17-3-15 και ετάφη
στις 19-3-15 Κοιμητήριο Ζωγράφου.
- Τχης (ΜΧ) Λύρος Βασίλειος. Απεβίωσε
στις 13-1-15 και ετάφη στις 15-1-15 στο
Κοιμητήριο Παπάγου.
-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Εμμανουήλ Βαλλής, απε-
βίωσε την 27 Μαρ. 2015 και ετάφη την
επομένη στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύ-
κας Πατρών.
-Σχης (Υ.Ι) ε.α Αλέξανδρος Χρυσανθακό-
πουλος, απεβίωσε και ετάφη την 18. Μαρ.
2015 στο κοιμητήριο Δράμας.
-Τξχος (ΤΘ) Κόνσολας Γεράσιμος ΣΣΕ 1952,
απεβίωσε την 9-2-15 και ενταφιάσθηκε
την 11-2-2015 στο Ν/Φ Ζωγράφου

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών της Ενώσεως,
ο Πρόεδρος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά απαντά στα αιτήματα

των μελών μας, κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων, την
τελευταία Πέμπτη εκάστου μηνός, αρχής γενομένης απο τον

μήνα Απρίλιο, καθιερώνεται συζήτηση επι όλων των θεμάτων
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Α.Σ.

Η συζήτηση μεταξύ Προέδρου και μελών θα διεξάγεται μεταξύ
10.00-11.00 ω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι στο ΚΑΑΥ
του Αγ. Ανδρέα, θα λειτουργήσουν 14 παραθεριστικές πε-
ρίοδοι, αρχής γενομένης από 4 Μαΐου μέχρι 14 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι είτε αυτοπροσώπος είτε μέσω των
παραρτημάτων, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 17 Απριλίου, ανυπερθέ-
τως. Αιτήσεις μετά τις 17 Απριλίου δεν θα γίνονται δεκτές.

Τονίζεται ότι τα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων δεν
χρειάζονται θεώρηση από τα ΚΕΠ.

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.. Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ενημέρωση

Η Βία, ο Εξαναγκασμός, 

ο Εκφοβισμός, ο Eξευτελισμός

Προσώπων στην Κοινωνία 

και τα Βαθύτερα Αίτιά τους

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ενημερώνει τους
δικαιούχους της οικονομικής ενί-
σχυσης, ότι έχει ενεργοποιηθεί η
δυνατότητα λήψης των βεβαιώσεων
για φορολογική χρήση οικονομικού
έτους 2015 (οικονομική ενίσχυση
2014).

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται
με την ίδια ακριβώς διαδικασία που
ακολούθησαν κατά τη λήψη των
ετήσιων βεβαιώσεων του προηγού-
μενου οικονομικού έτους καθώς
και των μηνιαίων ενημερωτικών
φύλλων, ήτοι μέσω της διεύθυνσης
https://bebeosis. army.gr επιλέγον-
τας τον σύνδεσμο ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και χρησιμοποι-
ώντας ως διαπιστευτήρια ταυτο-
ποίησης και αυθεντικοποίησης

•τον Αριθμό Φορολογικού Μη-
τρώου (ΑΦΜ),

•τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και

•τον Αριθμό Φακέλου τους.

Συμπληρωματικά γνωρίζεται, ότι
από τo προηγούμενο οικονομικό
έτος έχει τεθεί σε εφαρμογή, η
διαδικασία προσυμπλήρωσης των
συντάξιμων αποδοχών στις δηλώ-
σεις φόρου εισοδήματος. Στα πλαί-
σια της εν λόγω διαδικασίας, ο
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. αποστέλλει, σύμφωνα
και με τις οδηγίες του άρθρου 4
της ΠΟΛ 1051/15 (ΦΕΚ 373 ΤΒ’ 18
Μαρ 15) τα απαραίτητα για την
προσυμπλήρωση στοιχεία στην Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α). 

Οι εξελίξεις στο θέμα της ΖΑΑ κατά το διαρρεύσαν χρονικο διάστημα
από την τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μέχρι σήμερα
έχουν ως ακολούθως:

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στον περυσινό Απολογισμό, με πρωτο-
βουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας τον Απρίλιο 2013, ο αρμόδιος τότε
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής (ΥΠΕΚΑ) κ. Σταύρος Καλαφάτης, αποδέθχηκε την εισήγησή μας
για νομοθετική ρύθμιση του θέματος της ΖΑΑ και κινήθηκε η σχετική δια-
δικασία. Παρά την αποχώρηση του κ. Σταύρου Καλαφάτη από το ΥΠΕΚΑ,
λόγω συμμετοχής του στις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, οι σχετικές ενέργειες προωθήθηκαν και από τον διάδοχο Αναπλη-
ρωτή Υπουργό κ. Νικόλαο Ταγαρά και τελικώς ψηφίσθηκε και δημοσιεύ-
θηκε την 8-8-2014 ο Νόμος 4280/2014 με τίτλο «Περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση. Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρύθμι-
ση δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Σε εφαρμογή του Νόμου αυτού έπρεπε να ακολουθήσουν σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις, για την προώθηση των οποίων δραστηριοποι-
ήθηκε ο ΑΟΟΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των διαδικασιών σύν-
ταξης της Πολεοδομικής Μελέτης για ένταξη της έκτασης στο σχέδιο
πόλεως.

Παράλληλα, πρέπει να σημειώσουμε ότι την 16-9-2014 πραγματο-
ποιήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΑΟΟΑ συνοπτική ενημέρωση
σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4280/2014 και παρουσίαση του
όλου προγράμματος αξιοποίησης της έκτασης του Οργανισμού στο Πι-
κέρμι στους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και ΥΠΕΚΑ (από
σχετικό ενδιαφέρον την παρουσίαση αυτή παρακολούθησε και ο πρώην
Αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ κ. Σταύρος Καλαφάτης). Επίσης την όλη παρου-
σίαση παρακολούθησαν και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Γενικός Επιθεωρήτης
Στρατού, ο Α’ Υ/ΓΕΣ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην παρουσίαση αυτή ο Γενικός Διευθυντής του ΑΟΟΑ ανέλυσε το
όλο ιστορικό του θέματος και επισήμανε ότι με τον Νόμο αυτό δίνεται η
δυνατότητα πολεοδόμησης της έκτασης υπό νέα αντίληψη. Συγκεκρι-
μένα τόνισε:

Στην παρουσίαση αυτή ο Γενικός Διευθυντής του ΑΟΟΑ ανέλυσε το
όλο ιστορικό του θέματος και επισήμανε ότι με τον Νόμο αυτό δίνεται η
δυνατότητα πολεοδόμησης της έκτασης υπό νέα αντίληψη. Συγκεκρι-
μένα τόνισε:

«α. Επιβάλλεται η παραχώρηση στο Δημόσιο του 50% της εκτάσεως

των ενδιαφερομένων, με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση της
περιοχής, επιτρέποντας έτσι να πολεοδομηθεί μόνο το υπόλοιπο 50%.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ζώνης Αστικού Αναδασμού Πικερμίου
παραχωρείται στο Δημόσιο το σύνολο των δεσμευμένων εκτάσεων
(άνω του 50%).

β. Πολεοδομείται το υπόλοιπο, μη δεσμευμένο, με χαμηλό συντελε-
στή και δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας νέος οικισμός, με
σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση, σεβασμό στις δεσμεύσεις προστα-
σίας και με υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία. Παράλληλα θα εξυπη-
ρετήσει σημαντικό αριθμό μελών του Οργανισμού και των λοιπών Συνε-
ταιρισμών και ιδιωτών, που αναμένουν επί δεκαετίες τη στεγαστική
τους αποκατάσταση.

γ. Η πολεοδόμηση θα μετατρέψει τη σημερινή χέρσα και εγκαταλε-
λειμμένη έκταση, σε μια περιοχή με τεράστιο χώρο πρασίνου (3.150
στρέμματα), χαμηλή δόμηση, σε σύγχρονα σχεδιασμένο περιβάλλον
και πολλές κοινωφελείς λειτουργίες, σε έκταση 2.300 στρεμμάτων,
που θα καλύψουν, όχι μόνον τις ανάγκες του νέου οικισμού, αλλά και
των όμορων οικισμών, «Ο ΠΑΝ», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ», «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΔΙΩΝΗ», που ενταγμένοι ως περιοχές Β’ κατοικίας από τη δεκαετία του
1970, λειτουργούν ήδη ως περιοχές Α’ κατοικίας, χωρίς τις απαραίτητες
κοινωφελείς υποδομές. Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου του Δή-
μου Ραφήνας - Πικερμίου δεν διαθέτει επαρκείς κοινωφελείς υποδομές,
οπότε τα οφέλη και για την ευρύτερη περιοχή θα είναι σημαντικά».

Ήδη οι διαδικασίες προχωρούν, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι αυ-
τές είναι χρονοβόρες και οι εκτιμήσεις για ολοκλήρωση των είναι ότι,
εάν όλα πάνε καλά, θα χρειασθεί χρόνος άνω του ενός έτους από σήμε-
ρα για διανομή οικοπέδων.

Η μέχρι τώρα υπομονή επιτρέπει να συνεχίσουμε να αναμένουμε την
ευνοϊκή κατάληξη του θέματος σε λογικότερο χρόνο μετά την επί δε-
καετίες αναμονή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί τις όλες διαδικασίες σε στενή
συνεργασία με τους αρμοδίους του ΑΟΟΑ και αισιοδοξεί για ευτυχή κα-
τάληξη του θέματος, άλλωστε όπως λέγεται, η ελπίδα πεθαίνει τελευ-
ταία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ανδρέας Ευαγ. Αποστολόπουλος Γεώρ. Κωστάκης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Υποστράτηγος ε.α.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΡΑΦΗΝΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 151
5 Μαρτίου 2015

Αγαπητά Μέλη του Συλλόγου,
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε την 4 Μαρτίου 2015, όπως είχε προ-

γραμματισθεί.
Επειδή αρκετά μέλη, λόγω διαμονής εκτός της περιοχής Αθηνών ή για άλλη αιτία δεν ήλθαν στην παραπάνω Γ.Σ., κοινοποιείται

το κείμενο του Απολογισμού των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και του Προγραμματισμού για τη νέα πε-
ρίοδο, ώστε να ενημερωθεί το σύνολο των μελών του Συλλόγου για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις στο πρόβλημα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Βεβαιώσεις

Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. 

για Φορολογική

Χρήση Οικονομικού

Έτους 2015

Λίμνη, πες μου, πως βάσταξες να  βλέπεις  ένα μήνα, 
άψυχου αγγέλου το κορμί κι απανθρωπιάς το κρίμα. 
Γιατί δεν μοιρολόγησες τα Γιάννενα να νιώσουν  
κι όλοι να βγούνε παγανιά, το νιό για να  γλυτώσουν; 
Πώς τα γλυκά σου τα νερά δεν φούσκωσαν, δεν βγήκαν
να  πλύνουν το χεράκι του, να διώξουνε τ` αγρίμια;
Tι σ` έκανε και σώπησες, εσύ που πάντα πρώτη
αγώνες αντικατόπτριζες στης Ιστορίας τη νιότη;
Εσύ που τόσα βάσανα σκλαβιάς, φοβέρας είδες
γιατί  ελιποψύχησες, δεν φώναξες «εδώ είναι!»;
«Εδώ κείται  ένα παιδί, στα βάτα μου έχει γείρει
όρθια αγρίμια το `στειλαν στην αγκαθένια κλίνη».
Παμβώτιδα, πως μπόρεσες να  κρύβεις   ένα μήνα, 
άταφου  αγγέλου το κορμί κι αδιαφορίας  το κρίμα;

Για τον άδικο και τραγικό χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη,
που έφυγε από τη ζωή καταπιεζόμενος, κατατρεγμένος
από την απανθρωπιά κάποιων, αλλά και από την αδια-
φορία όλων μας.

Γράφει ο Άντγος ε.α 
Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος 

Παμβώτιδα, γιατί;

Στα τηλεοπτικά παράθυρα η κατάσταση ανάλογη.
Ακόμη και στη σάτιρα δεν είναι λίγες οι φορές,
που υπερβαίνονται τα ανθρώπινα όρια της αξιο-
πρέπειας και του νόμου και συνθλίβονται προσω-
πικότητες. 

Για μας τους Έλληνες και λόγω της οικονομικής
κατάστασης αλλά και των εξωτερικών απειλών, η
κοινωνική συνοχή, η ομοψυχία, ο πολιτισμός η ποι-
ότητα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, καθώς και
η τήρηση του νόμου αποτελούν αδήριτη ανάγκη.
Ως χριστιανοί δε για ένα λόγο παραπάνω πρέπει
να είμαστε ανθρωπιστές και να αγαπάμε και να σε-
βόμαστε αλλήλους. Ας αντιληφθούν λοιπόν τα
θεσμικά όργανα την κατάσταση. Ας νομοθετήσουν
για τα θέματα της βίας νέα μέτρα. Χωρίς όμως
έλεγχο, το φαινόμενο θα συνεχίσει να υπάρχει. 

Όσο για τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου

πρέπει να αφυπνισθούν, γιατί αποτελούν την τε-
λευταία δικλείδα ασφάλειας της κοινωνικής γαλήνης,
ανάτασης, προόδου και συνοχής, με δεδομένο ότι
η τεχνολογία στένεψε το χώρο της ανθρωπιστικής
παιδείας και εκπαίδευσης. Η ύλη στις μέρες μας
φαίνεται να επικρατεί κατά κράτος στο πνεύμα. Ο
εγωϊσμός και η ατομική προβολή μειώνουν και πε-
ριφρονούν τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες και
ιδιαίτερα την αλληλεγγύη. 

Στη συνέχεια ας μας αγγίξουν, ας μας συνεγείρουν,
οι συγκινητικοί - αλληγορικοί στοίχοι του Άντγου
ε,α Αναστάσιου Θεοδωρόπουλου. Ένας μικρός φό-
ρος τιμής για το νέο, που χάθηκε άδικα και τραγικά
και πάντα θα μας θυμίζει τις ευθύνες αλλά και το
χρέος να αντιμετωπίζουμε αφενός όσους ασκούν
ανάλογη βία και αφετέρου τα βαθύτερα αίτια της.
Και μην ξεχνάμε ότι και η αδιαφορία είναι ασυγχώ-
ρητο έγκλημα. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου
μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και

Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή,
ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδια-
φέρον, μέχρι 02 Ιουνίου 2015, για τη συμμετοχή τους στα
παρακάτω προγράμματα:

1.  Χορηγίες «Τράπεζας Πειραιώς»

α. Βράβευση (με 550,00€, έκαστος) δέκα μαθητών που
αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Γυμνασίου
(Δημόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος
2014 (Σχολικό έτος 2013 - 2014). Σύνολο 5.500,00€.

β. Βράβευση (με 550,00€, έκαστος) δέκα μαθητών που
αρίστευσαν (βαθμός άνω του 19) στην Γ’ τάξη Λυκείου (Δη-
μόσιου ή Ιδιωτικού) κατά φθίνουσα κλίμακα, το έτος 2014
(Σχολικό έτος 2013 - 2014). Σύνολο 5.500,00€.

γ. Βράβευση (με 2.300,00€, έκαστος) έξι σπουδαστών,
τέκνα μετοχομερισματούχων που επρώτευσαν κατά την ει-
σαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α.Σ., Σ.Α.Ν.,
Σ.Μ.Υ.) και στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξκών, Σχολή
Αστυφυλάκων) μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους
2014 και βράβευση (με 1.000,00€, έκαστος) για τους έξι
δεύτερους αντίστοιχα. Σύνολο 19.800,00€.

δ. Ενίσχυση (με 550,00€, έκαστος) δέκα πέντε μερισμα-
τούχων, οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν
αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 8.250,00€.

ε. Ενίσχυση (με 1.000,00€, έκαστη) δέκα οικογενειών με-
τοχομερισματούχων, που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες,
κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 10.000,00€.

στ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών,
στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Λυκείου
(βαθμός άνω του 19) με επιλογή από το σύνολο των ενδια-
φερομένων, ως υπαλλήλων του Ομίλου.

ζ. Ετήσια πρόσληψη, βάσει των υφισταμένων διαδικασιών,
στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δύο αριστούχων Πανεπι-
στημίου (βαθμός άνω του 8 ½ ή ισοδύναμος), οικονομικής
κατεύθυνσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου Πα-
νεπιστημίου) με επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων,
ως υπαλλήλων του Ομίλου.

2. Κληροδότημα Γρυπάρη (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
α. Διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των ετησίων

καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, σε δέκα (10) τέκνα
Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, μετά από
κλήρωση. Το μοναδικό κριτήριο είναι η λήψη Βοηθήματος
Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟEΑ), λόγω
συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, εντός του
έτους 2014. Σημειώνεται ότι, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων
τέκνων θα προσκομισθούν από την Δνση Παροχών/Τμήμα
Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (Δεν απαιτείται η υποβολή αίτη-
σης).

β. Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων
του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου
Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς
ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2014 (Σχολικό
έτος 2013 - 2014) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από
19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.

3. Κληροδότημα «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου 
Δαμιανόπουλου» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
Ενίσχυση αριθμού πασχόντων γερόντων, άνω των 75

ετών, αποστράτων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών του Στρατού
Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από επιλογή. Το
ΔΣ/ΜΤΣ με απόφασή του οριστικοποιεί τον τελικό αριθμό
των δικαιούχων, με βάση το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα σε
συνάρτηση τόσο του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων
των ενδιαφερομένων, όσο και του συνολικού καθαρού
ποσού προς διανομή, το οποίο έχει εγγραφεί στον Προϋπο-
λογισμό του εν λόγω Κληροδοτήματος. Σύμφωνα με την
υπ’ αρίθμ. 1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των καθαρών
εσόδων του Κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προ-
ηγούμενη διανομή έγινε εντός του έτους 2013.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ

4. Υπηρεσία υποβολής: MΤΣ (Δνση Περιουσίας).

5. Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Μέχρι τις 02 Ιουνίου 2015 (ημερομηνία αποστολής ταχυ-
δρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρε-
σίας).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» 
(Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

6. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών 
Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού:
α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με

πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.
β. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου

Εσωτερικού (Σχολικό Έτος 2013-2014).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

7. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση 
όσων χρήζουν βοήθειας:
α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής,

τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό φακέλου μερισματούχου
ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).
γ. Αντίγραφο των εντύπων Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισο-

δήματος), Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακι-
νήτων) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

δ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή πρόσφατη ιατρική
βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την οποία να εξα-
κριβώνεται – επιβεβαιώνεται η αρρώστια – νόσος από την
οποία πάσχει ο εν δυνάμει δικαιούχος, το ποσοστό αναπηρίας
του, κλπ και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα
αναγραφόμενα στην αίτηση.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Αφορά τους Στρατιωτικούς
του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ
που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή, ε.ε. και ε.α.)

8. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των σπουδαστών που
επρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές -
Αστυνομικές Σχολές:

α. Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση η οποία θα απο-
σταλεί από τις Σχολές απευθείας στο ΜΤΣ με πλήρη στοιχεία
εισαχθέντων (ονοματεπώνυμο, μόρια εισαγωγής, διεύθυνση
κατοικίας, τηλέφωνο, όνομα γονέα που είναι μετοχομερι-
σματούχος διευκρινίζοντας ΑΓΜ αν είναι στην ενέργεια και
Αριθμό Φακέλου ΜΤΣ στην περίπτωση που είναι μερισμα-
τούχος).

β. Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων.

9. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’
Γυμνασίου – Γ’Λυκείου:

α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με
πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού.

β. Αντίγραφο του απολυτηρίου.

10. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση 
όσων χρήζουν βοήθειας:
α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία

διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμός
φακέλου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενί-
σχυσης, κ.λ.π.

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο
πλευρών).

γ. Απόφαση, Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη
Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και
κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα ανα-
γραφόμενα στην αίτηση.

δ. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος
της Δήλωσης Εισοδήματος του οικονομικού έτους
2014.

ε. Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών
(για τους ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην
Χωροφυλακής).

11. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση των οικο-
γενειών που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες:

α. Αίτηση του μετοχομερισματούχου με πλήρη
στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού,
αριθμό μητρώου ή αριθμό φακέλου μερισματούχου
ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο
πλευρών).

γ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη
Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειάς τους και
κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα ανα-
γραφόμενα στην αίτηση.

δ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της
Δήλωσης Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014.

ε. Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (για τους
ασφαλισμένους στα Ταμεία της πρώην Χωροφυλακής).

12. Δικαιολογητικά για την πρόσληψη στην Τράπεζα:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β. Βιογραφικό του ενδιαφερομένου.
γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά,

κλπ).

ΔΙΑΦΟΡΑ 
(Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)

13. Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολο-
γητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για αξιο-
λόγηση σε Επιτροπές (θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και
εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και Ε.Α.Α.Σ), για την αξιολόγηση όλων
των αιτήσεων, πλην αυτών που αφορούν την πρόσληψη
στις Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

14. Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής
βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με
ειδικές ανάγκες θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εκτός των δικαιολο-
γητικών και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

15. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή αυτών
που θα προσλαμβάνονται από τις Εταιρείες του Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς, θα γίνεται με το σύστημα επιλογής και
προσλήψεων του εν λόγω Ομίλου, που ισχύει για όλους.

16. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να ανα-
ζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts.gov.gr
ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

17. Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το
ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες.

18. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα γρα-
φεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στα
παρακάτω τηλέφωνα:

α. Κληροδoτήματα Γρυπάρη και Δαμιανοπούλου
Τηλ.: 2111048227.

β. Χορηγίες Τράπεζας Πειραιώς 
Τηλ.: 2111048236-2111048237-2111048219

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

MΤΣ

Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» και Βοηθήματα 

των Κληροδοτημάτων «Γρυπάρη» και «Δαμιανοπούλου»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
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Την 11 Μαρ του 1905, ο Ε. Βενιζέλος,
ο Κ. Φούμης και ο Κ. Μάνου επικε-

φαλείς 600 οπλισμένων Κρητών, συγ-
κεντρώθηκαν στο χωριό Θέρισο των Λευκών Ορέων. Οι
επαναστάτες αυτοπροσδιορίσθηκαν ως «Γενική Συνέλευση
του Κρητικού Λαού» και επέδωσαν ψήφισμα εις τους Γενι-
κούς Προξένους των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων (Ρω-
σίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ιταλίας). Με το
ψήφισμα κήρυσσαν «Τήν πολιτικήν Ἕνωσιν τῆς Κρήτης

μετά τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος εἴς μίαν ἐνιαίαν, ἐλευθέραν

και συνταγματικήν πολιτείαν».  

Κρητική πολιτεία 
Μετά την Κρητική επανάσταση του 1895-98 και τον

ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο που προκάλεσε, οι μεγάλες
δυνάμεις πέτυχαν την αποχώρηση του Τουρκικού στρατού
από την Κρήτη. Ο Πρίγκιπας Γεώργιος (δευτερότοκος υιός
του βασιλέως Γεωργίου του Α’) επιλέγει ως Ύπατος Αρ-
μοστής της «Κρητικής Πολιτείας».  Στην  Κρήτη παραχω-
ρήθηκε αυτόνομο καθεστώς, υπό την κυριαρχία του Σουλ-
τάνου. Στην Κρητική συνέλευση συμμετείχαν 138 χριστιανοί
και 50 Μουσουλμάνοι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος συμμετείχε στην διοίκηση ως Σύμβουλος
(Υπουργός) της δικαιοσύνης. Στρατιωτικά αποσπάσματα
των τεσσάρων χωρών παρέμειναν για την αντιμετώπιση
ταραχών, ενώ οργανώθηκε σώμα χωροφυλακής από τον
τοπικό πληθυσμό. 

Η Ρήξη Γεωργίου – Βενιζέλου
Ο Γεώργιος   προσπάθησε να πείσει τα ευρωπαϊκά

κράτη, να διορίζει ο βασιλέας της Ελλάδος τον Ύπατο
Αρμοστή και να αντικατασταθούν τα ευρωπαϊκά στρατεύ-
ματα από ελληνικά. Κατά την άποψη του Γεωργίου ήταν
το καλύτερο που μπορούσε να επιτύχει, από-κλειόμενης
της ενώσεως από τις μεγάλες δυνάμεις. Η Ελλάδα μετά
την ήττα του 1897, ανίσχυρη οικονομικά και στρατιωτικά
και απομονωμένη διπλωματικά, τηρούσε την λεγομένη
«άψογη στάση». Η στάση του Πρίγκιπα  είχε απηχήσει
στους Κρήτες. Στις εκλογές του 1903 εξελέγησαν 52 φι-
λοπριγκιπικοί σε σύνολο 64 βουλευτών. Ο Βενιζέλος κή-
ρυττε την άμεση ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα,

αλλά επί της ουσίας ήθελε την
πλήρη ανεξαρτητο-ποίηση της.
Η δημοσιοποίηση των απόψεων
του, τον έφεραν σε ρήξη με τον
Γεώργιο, η οποία κορυφώθηκε
με την απόλυση του από την
θέση του συμβούλου. Οι  επανα-
στάτες  του Θέρισου ζήτησαν
την ένωση γιατί αποτελούσε τον διακαή πόθο όλων. Η
πλήρης ανεξαρτησία ήταν το ποθούμενο. Σαν στόχοι και
οι δύο ήσαν ανέφικτοι. Αυτό που πέτυχε ο Βενιζέλος με
την υποστήριξη των προξένων, ήταν η αντικατάσταση
του Πρίγκιπα Γεωργίου από τον Αλ. Ζαΐμη και η προσωπική
του προβολή. Ο βρετανός πρόξενος Χάουαρντ στο βιβλίο
του «Το θέατρο της ζωής», έγραψε: «διαίτερα δύσκολος

ρόλος μου εἴς αὐτό τό καζάνι τῶν μαγισσῶν, ἔγκειτο εἴς τό

νά ἀφήσω τόν Πρίγκιπα νά πέσει στά μαλακά(to let him

down gently)». Ο Βενιζέλος συνειδητοποίησε την επιρροή
και την αποτελεσματικότητα  της Αγγλίας, της  οποίας
παρέμεινε έκτοτε  πιστός σύμμαχος μέχρι του θανάτου
του.

Η Ένωση 
Τηρουμένων  των αναλογιών η στάση του Βενιζέλου

την εποχή εκείνη είχε πολλά κοινά με την στάση του Μα-
καρίου την περίοδο του Κυπριακού αγώνα. Τα γεγονότα
που οδήγησαν τελικά στην ένωση της Κρήτης με την Ελ-
λάδα το 1913 ήταν: Η ανάληψη της πρωθυπουργίας της
Ελλάδος από τον Βενιζέλο το 1909, λόγω της Ελληνικής
του ιθαγένειας του και η στρατιωτική ήττα της Τουρκίας
κατά τον Α’ Βαλκανικό  πόλεμο, η οποία αποτέλεσε τον
καταλύτη  των εξελίξεων. Η αποχώρηση του μουσουλ-
μανικού πληθυσμού από την Κρήτη, απέτρεψε τα προ-
βλήματα από την ύπαρξη μειονοτήτων.

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

«Σε ὅλους τούς πολέμους ἡ Ἀγγλία κερδίζει

μίαν μάχην . Τήν τελευταίαν.

Ελευθέριος Βενιζέλος 

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Το κίνημα του Θέρισου

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται εις τον
ύμνον του Αριστοτέλους προς την

Αρετήν, την οποίαν προέβαλεν ως υψί-
στην αξίαν προς τους μαθητάς του.

Αι παρακαταθήκαι του Αριστοτέλους
και των άλλων Ελλήνων φιλοσόφων απετέλεσαν και αποτε-
λούν την μεγαλυτέραν κληρονομίαν για ημάς τους Έλληνας
αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Για να γίνη τούτο κατανοητό
θα αναφερθώ σε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη σε
συνάδελφό μου Αξιωματικό στον πόλεμο της Κορέας.

Από το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα, κατά τη διάρκεια
μίας μάχης είχαν συλληφθή αιχμάλωτοι δέκα τέσσαρες
Κινέζοι. Ένας εξ αυτών ρωτούσε τον παριστάμενο Κορεάτη
διερμηνέα περί της εθνικότητος του Αξιωματικού που ήτο
επικεφαλής του τμήματος που τους είχε αιχμαλωτίσει.  Ο
Κορεάτης απαντούσε «From Greece» αλλά δεν γινόταν κα-
τανοητός από τον Κινέζο και έτσι εκείνος επανελάμβανε την
ερώτηση.

Ο Έλλην Αξιωματικός που παρακολουθούσε τις ερωταπο-
κρίσεις μεταξύ Κινέζου και Κορεάτου σοφίστηκε να δώση ο
ίδιος μια απάντηση και είπε «From Athens». Τότε ο Κινέζος
ανεφώνησε: «Αθήνα, Περικλής, Πλάτων, Αριστοτέλης» και
αφού απεκόλλησε έναν ερυθρό αστέρα που έφερε στο
πέτο της στολής του το προσέφερε στον Έλληνα Αξιωματι-
κό.

Δεν χρειάζεται, νομίζω, να είπω περισσότερα γι’αυτή την
κληρονομιά, 

Όμως με καταλαμβάνει ένα συναίσθημα θλίψεως και απο-
γοητεύσεως από την εικόνα που δίδομεν οι σύγχρονοι

Έλληνες και διερωτώμαι αν θα ευρίσκετο κάποιος άνθρωπος
άλλης εθνικότητος να μας προσφέρη σήμερον μία διάκρισιν.

Την παιδείαν μας υπεβαθμίσαμεν και υποβαθμίζωμεν εξα-
κολουθητικώς ως εάν να αποτελή αύτη ασήκωτο βάρος δια
τους ώμους μας. Το αρμόδιον υπουργείον προβαίνει εις την
κατάργησιν των προτύπων σχολείων, εξοβελίζει από το προ-
σκήνιον την αριστείαν και ακολουθεί μίαν πολιτικήν ισοπέ-
δώσεως προς τα χαμηλά επίπεδα της γνώσεως χάριν των
αδυνάτων. Παραγνωρίζει μίαν αλήθειαν επί της οποίας εθε-
μελιώθη η πρόοδος εις την επιστήμην, τας τέχνας και τον
πολιτισμόν, αλήθειαν συ-
νισταμένην εις έντασιν κό-
που και προσπαθείας, εις
παίδευσιν εκ του παιδεύω,
εις εκγύμνασιν πνεύματος
και σώματος. Καλή βεβαίως
είναι η παιδεία δι’όλους
άνευ φραγμών, αλλά κακή η εξα-
φάνισις των αδαμάντων εις βούρ-
κον.

Αι αρχαί του τόπου θεώνται νω-
χελώς την ρύπανσιν πολυκαλών
ιδρυμάτων πολιτισμού, ενίοτε και την καταστροφήν αυτών
από «νεοφωτίστους», κατ’ουσίαν σκοταδιστάς τύπου τζιχα-
νιστών, ικανοποιούντας την καταστροφικήν των μανίαν.

Την εργασίαν εχαρακτηρίσαμεν ως μάστιγα δια τον άνθρωπον
και αντικαταστήσαμε με απλήν παρουσίαν αργοσχόλων εις
χώρους εργασίας, αφού την εμπλουτίσαμεν με τον αποκλη-
θέντα «τρίτον πυλώνα της Δημοκρατίας» τουτέστιν τον ερ-
γατοπατερισμόν των αξιώσεων και της μηδενικής προσφοράς.
Κατ’ακολουθίαν υπεβαθμίσαμεν την αξίαν παραγωγικών ενα-
σχολήσεων όπως του γεωργοκτηνοτρόφου και αφήσαμε
την ύπαιθρο με ακαλλιεργήτους εκτάσεις, χωρίς να ακούεται
το βέλασμα της κατσίκας και του προβάτου. Νέοι στα χωριά

δεν βρίσκουν γυναίκες να παντρεφτούν γιατί οι υποψήφιες
θέλουν πολιτείες και καλοπέραση. Έτσι γεμίσαμε τα κρεο-
πωλεία με κρέατα Γαλλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας εισαγόμενα
με χρήματα δανεικά, που κάποτε θα ήρχετο η ώρα να πλη-
ρώσουμε. Και τα πληρώνουμε διττώς· με ανεργίαν και στράγ-
γισμα οικονομικών πόρων.

Εβαπτίσαμε τα καταγώγια ως «πολιτιστικά κέντρα» και με-
τατρέψαμε την νεότητα, το μέλλον της πατρίδος, σε
ξενύχτιδες και ακαμάτιδες.

Διατυμπανίσαμε την ειρηνοφιλίαν και την πανανθρώπινη
συναδέλφωση, καταπολεμήσα-
με την ύπαρξη ισχυρών ενό-
πλων, δυνάμεων, αφού «δεν
θέλαμε στρατούς και παρελά-
σεις» και αφού «μοιράσαμε τα

ψάρια του Αιγαίου» φθάσαμε
να ακούμε το βόμβο των
Τουρκικών πολεμικών αερο-
πλάνων πάνω από τα κεφά-
λια μας και να βλέπουμε τα
πολεμικά τους πλοία εγγύ-
τατα των ακτών μας.

Όλα αυτά που ανέφερα δεν μας τα επέβαλε κανένας Ευ-
ρωπαίος αλλά τα προκαλέσαμε εξ ιδίων αμαρτημάτων.

Επειδή το μαχαίρι έφθασε πλέον στο κόκαλο καιρός είναι
να αφυπνισθώμεν και να ξαναστρωθούμε στη δουλειά.
Εργασία πνευματική και χειρονακτική επίπονη και συστηματική
με αναζήτηση και εφαρμογή πολλαπλασιαστών αποδοτικό-
τητος. Με ειλικρίνεια και τιμιότητα στις συναλλαγές μας.

Να ξαναθυμηθούμε τις παρακαταθήκες των προγόνων
μας και να οικοδομήσουμε εκ νέου τη ζωή και το μέλλον
μας στις αιώνιες και άφθαρτες αξίες που εκείνοι μας εκλη-
ροδότησαν.

Αρετά πολύμοχθε γένει βροτείω
(Ω αρετή, αποκτωμένη με πολλούς κόπους από το γένος των θνητών)

Θήραμα κάλλιστον βίω
(Το ωραιότερον απόκτημα –επιδίωξη της ζωής)

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ

Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ

Να ξαναθυμηθούμε τις παρακα-

ταθήκες των προγόνων μας και να

οικοδομήσουμε εκ νέου τη ζωή

και το μέλλον μας στις

αιώνιες και άφθαρτες

αξίες που εκείνοι μας εκληρο-

δότησαν.“

“



EΘNIKH HXΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 20156βήμα

Τελευταία, είδαν το φως της δημοσιότητας στον
γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, ανακοινώσεις, υπο-

μνήματα, επιστολές, διαμαρτυρίες συνδέσμων, ενώσεων,
ομοσπονδιών ή μεμονωμένων συναδέλφων αποστράτων
αξιωματικών σχετικά με την αποκατάσταη των συντάξεων
στα επίπεδα του Ιουλίου 2012. Αναφερόμενοι στην υπ’
αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) παρερμηνεύουν το πραγ-
ματικό περιεχόμενό της με συνέπεια να δημιουργείται
σύγχυση. Συγκεκριμένα, με την ισχύ και εφαρμογή
του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) οι συνταξιούχοι στρα-
τιωτικοί υπέστησαν τριπλές μειώσεις, όπως με σα-
φήνεια απορρέουν από τις εξής διατάξεις:

- Υποπαράγραφος Β3 “α.... το άθροισμα των μηνι-
αίων συντάξεων και μερισμάτων ....μειώνονται κατά
5-15%.

- Υποπαράγραφος Β4 “τα επιδόματα εορτών... και
αδείας ...καταργούνται”.

- Υποπαράγραφος Γ1 “31-33, 37 καθορίζεται μείωση
βασικού μισθού ανθυπολοχαγού, συντελεστών των λοι-
πών, προβλεπόμενων επιδομάτων και αναδρομική εφαρ-
μογή του νόμου από 1-8-2012”.

Η απόφαση του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις περι-
κοπές στις αποδοχές και τις συντάξεις στρατιωτικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που
στηρίχθηκαν στις διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32 και

33 της υποπαρ. Γ1 και την αναδρομική εφαρμογή του
νόμου (περ. 37) από 1-8-2012. Μελετώντας την σχετική
απόφαση καταδεικνύεται ότι αντισυνταγματικές, ανίσχυρες
και μη εφαρμοστέες κρίθηκαν από το ΣτΕ οι διατάξεις
που αφορούν αποκλειστικά και μόνον στο ειδικό μισθολόγιο
των στρατιωτικών, ήτοι συντελεστές βαθμών, βασικός
μισθός, επιδόματα και αναδρομική ισχύ του νόμου, ενώ
οι λοιπές διατάξεις αυτού, δηλαδή μειώσεις βασικής
σύνταξης, μερισμάτων και βοηθημάτων και κατάργηση
των δώρων, παραμένουν σε ισχύ.

Κατόπιν των παραπάνω συμπεραίνεται, ότι με τις δια-
τάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α’)

αποκαθίσταται το Ειδικό Μισθολόγιο Στρατιω-

τικών, συνεπώς και οι συντάξεις των αποστράτων, κατά
ποσοστό 50% στα επίπεδα του Ιουλίου 2012. Συγκεκριμένα
μεταβάλλονται ο βασικός μισθός, οι συντελεστές βαθμών
και τα επιδόματα. Οι μειώσεις των συντάξεων, των μερι-
σμάτων και βοηθημάτων δεν μεταβάλλονται. Έχουμε
μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις, αύξηση του συντελεστού

λόγω μεταβολής του αθροίσματος των ποσών με άμεσο
αποτέλεσμα χορήγησης μηδενικής αύξησης και ανύ-
παρκτων αναδρομικών.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση συνυπολογισμού του
βοηθήματος Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. και του μερίσματος Μ.Τ.Σ., προ-
κειμένου να προσδιοριστεί ο συντελεστής μειώσεων
είναι άδικη, καταχρηστική, αναιτιολόγητη και αντίθετη
σε κάθε έννοια δικαίου και δικαιοσύνης, δεδομένου ότι
το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης
(Γνωμοδότηση 384/2012 Ν.Σ.Κ.), αλλά βοήθημα που
προέρχεται από τις εισφορές των ιδίων των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων. Ομοίως, στο Μ.Τ.Σ. δεν κατα-
βάλλονται εργοδοτικές εισφορές και δεν προέρχονται
κοινωνικοί πόροι, μετά την κατάργηση των κρατήσεων
“υπέρ τρίτων”, με συνέπεια το καταβαλλόμενο από το
ταμείο μέρισμα να προέρχεται αποκλειστικά και μόνον
από τις εισφορές των σε ενέργεια στελεχών των Ε.Δ..

Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός στην αυτή γνωμοδότηση
ως “φορέα επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης”
πλέον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Προτείνεται όπως στην κατάρτιση το νομοσχεδίου
χορήγησης του υπολοίπου 50% σύμφωνα με την
απόφαση του ΣτΕ, επανεξετασθεί ο τρόπος συμμε-

τοχής του μερίσματος και του βοηθήματος του Μ.Τ.Σ.
στον προσδιορισμό του συντελεστή μείωσης των συν-
τάξεων των στρατιωτικών. Καιρός είναι όπως ανατραπεί
μια αβέβαιη καθημερινότητα, που επικρατεί μεταξύ των
αποστράτων αξιωματικών με αισθήματα αμφιταλάντευσης,
συνεχούς κινδύνου και απρόβλεπτης επιδείνωσης των
συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αποκατάσταση των Συντάξεων
Γράφει ο
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Υποστράτηγος ε.α.

Καιρός είναι όπως ανατραπεί μια αβέ-
βαιη καθημερινότητα, που επικρατεί με-
ταξύ των αποστράτων αξιωμα-
τικών με αισθήματα αμφιταλάν-

τευσης, συνεχούς κινδύνου και απρό-
βλεπτης επιδείνωσης των συνθηκών
αξιοπρεπούς διαβίωσης.
“
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Ανέκαθεν η Μέση Ανατολή (Μ.Α.), λόγω επιζήλου θέσε-
ως, αποτελούσε το μήλος της έριδος των πάλαι ποτε

αποικιοκρατικών δυνάμεων. Ιδιαιτέρως όμως, από του εν-
τοπισμού, υπό τας ερήμους αυτής, πετρελαϊκών κοιτασμά-
των, η γεωπολιτική της αξία εξετινάχθη κατακορύφως και
κατά συνέπεια και ο ανταγωνισμός, εις τον έλεγχον αυτής.

Η Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία επί μακρόν ήλεγχε
την Μ.Α. και την Βόρειο Αφρική, είχεν ήδη καταρρεύσει
από των αρχών του εικοστού αιώνα. Εξ αυτού, η Μεγ.
Βρετανία και δευτερευόντως η Γαλλία, εδημιούργη-
σαν στην Μ.Α. και Βόρειο Αφρική τα διάφορα κράτη και
κρατίδια, τα οποία και αποτελούσαν οιονεί προτεκτο-
ράτα των.

Με το πέρας του Β’ Παγκ. Πολέμου και την ανακήρυ-
ξη του κράτους του Ισραήλ (15 Μαΐου 1948), αναζωπυρού-
ται ο Αραβικός εθνικισμός και τα “κράτη-προτεκτοράτα” με
πρώτην την Αίγυπτο, δι’ επαναστατικών κινημάτων, ανα-
κτούν την εθνικήν αυτών ανεξαρτησία. Ο ηγέτης της Αιγυ-
πτιακής επαναστάσεως Συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ
Νάσερ, αναδεικνύεται σε ηγετική προσωπικότητα των Αρά-
βων.

Κατά τις επακολουθήσασες Αραβο-Ισραηλινές συρρά-
ξεις, (1956, 1967 και 1973), επεκράτησε το Ισραήλ, το οποί-
ον και επεξέτεινε την επικράτειά του με την προσάρτηση
των υψωμάτων του Γκολάν, που απέσπασε από την Συρία,
την Δυτικώς του Ιορδάνη π. και της Νεκράς Θαλάσσης πε-
ριοχή, ως επίσης και την Λωρίδα της Γάζης. Τούτο, είχεν ως
αποτέλεσμα τις συνεχείς εξεγέρσεις των Παλαιστινίων, οι
οποίοι διεκδικούν κι αυτοί, μια θέση υπό τον ήλιο, τουτέστιν
την εθνική των στέγη.

Ατυχώς, οι υποβόσκουσες εστίες αναφλέξεως στην πυρι-
τιδαποθήκη της Μ.Α., δεν περιορίζονται στην διένεξη Ισραη-
λινών-Παλαιστινίων. Αυτές, έχουν επεκταθεί και στα γειτο-
νικά Αραβικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της
Βορείου Αφρικής, τα οποία κυβερνούν κατά κανόνα δικτατο-
ρικά ή θεοκρατικά (ισλαμικά) καθεστώτα. Οι ξενικές επεμβά-
σεις και εισβολές, όπως λ.χ. των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν
το 1980 και των Αμερικανών και Βρετανών στο Ιράκ τον Ια-
νουάριο 1991 και Μάρτιο 2003, απέτυχαν, ως προς τα προσ-
δοκόμενα αποτελέσματα.

Εις αυτά τα κράτη, ούτε η δημοκρατία ευοδώθηκε ούτε ει-
ρήνη επικρατεί. Η δε προ τριετίας εκδηλωθείσα “Αραβική
άνοιξις”, κάθε άλλο παρά άνοιξη έφερε, στους χειμαζομέ-

νους λαούς αυτών των κρατών. Τις προσωποπαγείς και οι-
κογενειακές δικτατορίες, αντικατέστησαν θρησκευτικές ισ-
λαμικές ολιγαρχίες φανατικών και αντί της προσδοκομένης
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κυβερνούν ανελεύθερα και
απολυταρχικά καθεστώτα και γενικώς επικρατεί πολιτική
αστάθεια με αλληλοδιαδόχους αναφλέξεις και εμφύλιες
συρράξεις. Τοιουτοτρόπως, επιβεβαιούται η άποψις ότι εις
τους Άραβες, γενικώς, δεν έχει ωριμάσει στην πολιτική τους
σκέψη, η ιδέα της δημοκρατίας, ως πολίτευμα, αν δεν την
αποστρέφονται, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, και
αναλόγου παιδείας.

Αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό κενό, έρχεται σήμερα να

καλύψει μία επαναστατική Αραβική οργάνωση, ακραίων αν-
τιλήψεων και μεθόδων, το “Χαλιφάτο” του I.S.I.S., το οποίο
θρησκευτικώς παραπέμπει στο Χαλιφάτο του Προφήτη, και
ιδιαιτέρως στον “Ιερό Πόλεμο” (Τζιχάντ), για παγκόσμια επι-
κράτηση.

Αυτοί οι φανατικοί, μέχρι παραλογισμού, “επαναστάτες”,
για την επικράτηση των σκοπών τους, αποδέχονται και
εφαρμόζουν αδιστάκτως την τρομοκρατία, στην πλέον
ακραία και απάνθρωπη έκφρασή της.

Στην παρούσα φάση, είναι φανερό ότι οι Τζιχαντιστές απο-
βλέπουν στην εδραίωση και επέκταση του “Χαλιφάτου” των
σέ πετρελαιοφόρες περιοχές, απαραίτητες στην οικονομική
των αυτοτέλεια. Παραλλήλως, έχουν εντείνει την προπα-
γάνδα τους, σε Δυτικές κυρίως χώρες, για στρατολόγηση
οπαδών, τους οποίους μελλοντικώς θα χρησιμοποιήσουν
σε ανάλογες τρομοκρατικές επιχειρήσεις.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία, εις αυτήν την φάση, πε-
ριορίζονται σε παροχή αεροπορικής υποστηρίξεως επιχει-
ρήσεων στρατιωτικών δυνάμεων της κυβερνήσεως του
Ιράκ και των Κούρδων, οι οποίες μάχονται κατά της απειλής
των Τζιχαντιστών του “Χαλιφάτου”.

Το Ισραήλ τηρεί στάση αναμονής και αναμφιβόλως απο-
τελεί κυματοθραύστη αυτής της λαίλαπας.

Προσφάτως (10-3-2015), εδημοσιεύθη στον Τύπο, ελπι-

δοφόρος είδησις περί ενεργού αναμίξεως του Αραβικού
Συνδέσμου (Α.Σ.), στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Συγκεκριμένως, ο Γεν. Γραμ. του Αραβικού Συνδέσμου Ναμ-
πίλ Αλ Αράμπι, κατά την διάρκεια της πρόσφατης Τακτικής
Συνεδρίας των Υπ. Εξ. των κρατών μελών αυτού στο Κάιρο,
επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη συγκροτήσεως Κοινής
Αραβικής Στρατ. Δυνάμεως, για την αντιμετώπιση της τρο-
μοκρατίας. Είθε.

Όμως και άλλοτε έχομε ακούσει παρεμφερείς δηλώσεις
του Αραβ. Συνδέσμου, αλλά χωρίς συνέχεια. Και τούτο διότι,
ο Αραβικός Σύνδεσμος, εκτός από το όποιο πολιτικό βάρος
που διαθέτει, στερείται παντελώς, στρατιωτικής δυνάμεως
για την επιβολή αναλόγων αποφάσεών του. Εξ άλλου, η
συγκρότηση Κοινής Αραβικής Στρατ. Δυνάμεως Επεμβάσε-
ως σε ενδοαραβικές κρίσεις, ούτε απλή ούτε εύκολη υπό-
θεση είναι. Από στρατιωτικής πλευράς εξεταζομένη, προ-

ϋποθέτει την ύπαρξη αξιομάχων επί μέρους στρατιωτι-
κών τμημάτων, ορθή συγκρότηση, σύγχρονο εξοπλισμό
και ιδιαιτέρως μακροχρόνιο και αποτελεσματική εκπαί-
δευση. Σημαντικός παράγων θεωρείται η ύπαρξις ενι-
αίου δόγματος, πράγμα απαραίτητο για την δημιουργία
πνεύματος Μονάδος.

Οι προεκτεθείσες διαπιστώσεις, μας οδηγούν στην
εκτίμηση ότι, η αντιμετώπιση της απειλής των Τζιχαντιστών
αποβαίνει δυσχερής και θα απαιτήσει χρόνο. Ο καλλιεργού-
μενος και εξαπλούμενος θρησκευτικός φανατισμός, με την
πάροδο του χρόνου διογκώνει την απειλή και καθιστά πιο
δύσκολη την διαχείρισή της.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, αποφεύγουν στενή εμπλοκή των
στην αντιμετώπιση της απειλής, όπως έγινε στο πρόσφατο
παρελθόν σε Αφγανιστάν και Ιράκ, ελαυνόμενες από το
ίδιον αυτών συμφέρον. Όντως, οι ασκοί του Αιόλου έχουν
ανοίξει και η όλη κατάσταση έχει φθάσει σε αδιέξοδο.

Εκτιμάται ότι η λύση του προβλήματος θα πρέπει να ανα-
ζητηθεί στα Αραβικά κράτη και ιδιαιτέρως στους λαούς αυ-
τών. Η υπό των Τζιχαντιστών κυνική περιφρόνησις κάθε ηθι-
κής αρχής και αξίας και η συνεχιζομένη εγκληματική των
δράση, θα εξεγείρουν τους λαούς αυτών των κρατών, που
αγρίως δοκιμάζονται και θα υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις
των να σημάνουν γενικό συναγερμό για να σταματήσουν
αυτούς τους παράφρονες.

Ο ιερός πόλεμος (Τζιχάντ) ανήκει στο απώτερο παρελθόν
και εκφράζει απάνθρωπες αντιλήψεις ολότελα παρωχημέ-
νες και αποκρουστικές. Όλοι οι άνθρωποι και οι λαοί, έχουν
πεισθεί ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι κοινωνικής συμβιώ-
σεως από την καταστροφική λαίλαπα του Τζιχάντ, πράγμα
που σημειοδοτεί την υπέρβαση του αδιεξόδου.

Μέση Ανατολή (Εντάσεις και αδιέξοδα)

Γράφει ο

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩ. ΔΡΑΚΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Εις αυτά τα κράτη, ούτε η δημο-

κρατία ευοδώθηκε ούτε ειρήνη επι-

κρατεί. Η δε προ τριετίας εκ-

δηλωθείσα “Αραβική άνοι-

ξις”, κάθε άλλο παρά άνοιξη έφερε,

στους χειμαζομένους λαούς αυτών

των κρατών. 

“

“
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Οι συνέπειες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου κατέστη-
σαν τραγική την κατάσταση των αξιωματικών και των οι-

κογενειών τους από άποψη νοσοκομειακής περίθαλψης, με
συνέπεια οι τραυματίες, οι ασθενείες, φυματικοί και ακρωτη-
ριασμένοι από τα κρυοπαγήματα μαχητές, να πεθαίνουν
αβοήθητοι, όπως επίσης και οι οικογένειες των αξιωματικών
που διέφυγαν για να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά του κα-
τακτητή.

Στην τραγική περίοδο 1940-41 κατά την οποία τα πάντα εί-
χαν καταρρεύσει άνθρωποι φωτισμένοι όπως ο αντιστράτη-
γος Γεώργιος Μπάκος και ο επίατρος Ιωάννης Κυριακός απο-
φάσισαν να προωθήσουν την ιδέα των συναδέλφων τους
που είχαν από το έτος 1938. Με το Ν.Δ. 597/1941 περί συστά-
σεως νοσηλευτικού ιδρύματος υπό τον τίτλο «Νοσηλευτικό
Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού» αποφασίστηκε η
σύσταση του ΝΙΜΤΣ και η αρχική εγκατάστασή του στο κτήριο
που σήμερα στεγάζεται η διεύθυνση. Ο Γενικός αρχίατρος Κυ-
ριακός Ιωάννης, ήταν ο πρώτος διευθυντής του ιδρύματος
από το έτος 1942 μέχρι τον θάνατό του το 1967. Το νοσοκο-
μείο άρχισε να λειτουργεί την 21 Ιανουαρίου 1942 με δύναμη
75 κλινών για παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς.

Παραθέτουμε αποσπάσματα κριτικής του ημερησίου και
περιοδικού τύπου για την ίδρυση του ΝΙΜΤΣ όπως:

«...ένα έργο πολιτισμού εις την οργάνωσιν της κοινωνικής
προνοίας εις τον τόπο μας... οι Έλληνες στρατιωτικοί έλυσαν
κατά τον καλλίτερον τρόπον το πρόβλημα της εξωτερικής
των περιθάλψεως (εφημ. Το Βήμα 17.06.1943 Ν.Θ.)».

«...Το νοσοκομείο εφτιάχθη από στρατιωτικούς είναι για
στρατιωτικούς και διευθύνεται από επιστήμονας που είναι και
στρατιωτικοί... ο ασθενής μπαίνοντας αισθάνεται ένα αίσθη-
μα οικειότητος.. (ΤΑ ΝΕΑ, 30.06.1943 Φ.Γ.)».

«...αποτελεί σταθμόν στα χρονικά της κοινωνικής αντιλή-
ψεως ...το καύχημα και την ελπίδα της στρατιωτικής τάξεως
το τύπου μας εφάμιλλον των καλλιτέρων Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων των Αθηνών (Πρωΐα, 17.11.1942 Γ.Μπ.)».

«...ανάμεσα από τις ανυπέρβλητες δυσχέρειες, τις ελλεί-

ψεις, την γκρίνια και την απογοήτευσιν ξεπετάχθηκε μια τε-
λεία οργανωμένη Υγειονομική Υπηρεσία που πρέπει να μείνει
σαν παράδειγμα στις μετέπειτα ειρηνικές εποχές (Ακρόπολις,
01.09.1947 Γ.Ε.Κ.)».

«...είναι ένα ίδρυμα που προσφέρει
πολλά στην δοκιμαζόμενη τάξη των Αξιω-
ματικών μας και των οικογενειών που συγ-
χρόνως τιμά τον τόπον μας... (Εθνικός Κή-
ρυξ, 13.06.1948 Τ.Γ.)».

«...ένα ίδρυμα που τιμά τον τόπον μας
(Νέα Ημέρα Μ. Λοβέρδου)».

Το 1956 εγκαινιάστηκε η πτέρυγα «Ι. Κυ-
ριακός», η σήμερα φερόμενη ως «Παλαιά
Πτέρυγα», ενώ το 1962-1963 έγινε η προ-
σθήκη του 4ου ορόφου της ιδίας Πτέρυ-
γας καθώς και η προέκταση του κτιρίου
προς την πλευρά του «πάρκου Βενιζέλου»
ώστε να λάβει τη σημερινή της διαμόρ-
φωση.

Οι συνεχώς αυξανόμενες επιστημονικές απαιτήσεις και ο
αυξημένος αριθμός ασθενών επέβαλαν την ανάπτυξη νέων
χώρων και έτσι το 1981 εγκαινιάσθηκε η «Νέα Πτέρυγα» που
μετά τις αναγκαίες μετατροπές τρίκλινων θαλάμων νοσηλεί-
ας σε δίκλινους ή σε εργαστήρια και γραφεία ανέβασε τον
αριθμό κλινών στο σημερινό επίπεδο των 400.

Το νοσοκομείο είναι συνδεδεμένο με το ΕΣΥ, διαθέτει περί
τις 400 κλίνες 7 κλίνες γενικής ΜΕΘ και 6 κλίνες καρδιολογικής
ΜΕΘ. Από 17/04/2001 εφημερεύει κάθε μέρα επί 24ώρου για
τους δικαιούχους και από 8.00 μέχρι τις 14.30 μέσω ΕΚΑΒ
ασθενείς όλων των ταμείων τις εργάσιμες μέρες.

Η αποστολή του είναι να παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου στους δικαιούχους και στους ασθενείς των
άλλων ασφαλιστικών ταμείων με απόφαση του Δ.Σ. και πρω-
τοβάθμια περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων.

Δικαιούχοι ασθενείς του ΝΙΜΤΣ θεωρούνται:
α. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές σε αποστρατεία του

Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας.
β. Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν ενεργεία και απο-

στρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας (εφόσον είναι μέτοχοι
του ΜΤΣ).

γ. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως
Χωροφυλακής.

δ. Υπάλληλοι ΝΙΜΤΣ, ΜΤΣ και Συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ και ΜΤΣ και
τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω.

ε. Οι υπαγόμενοι στην πολεμική διαθεσι-
μότητα και μόνον εφόσον έχουν επιλέξει
την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτι-
κού Συνταξιούχοι.

Παλαιότερα έλεγα: «Εγώ να νοσηλευθώ
στο ΝΙΜΤΣ? ΠΟΤΕ!». Χωρίς όμως να έχω κάτι
κακό να του προσάψω. Τώρα λέω: «Εγώ να
νοσηλευθώ κάπου αλλού? ΠΟΤΕ!».

Ιούλιος του 2014 κάθομαι στο μπαλκόνι
του δωματίου 25. Είμαι καιρό νοσηλευομέ-
νη από αρχές Νοεμβρίου του 2013. Βλέπω
την πολύβουη λεωφόρο Βασιλίσσης Σο-
φίας, και απέναντί μου τον τελευταίο όρο-
φο μιας πολυκατοικίας στολισμένης με
αγάλματα. Αυτό όμως που με εντυπωσιά-

ζει και θαυμάζω, είναι ο υπέροχος του ΝΙΜΤΣ. Χρόνια πολλά
ήταν μια ζούγκλα και από τα κάγκελα προς Βασιλίσσης Σο-
φίας, τα αναρριχώμενα φυτά που τα είχαν κατακλύσει, εμπό-
διζαν το πέρασμα, με αποτέλεσμα να νευριάζουν οι περαστι-
κοί και να αγανακτούν. Επιπλέον, εμπόδιζε την ορατότητα
προς πρόσοψη του νοσοκομείου με το περίτεχνο συντριβανι
του. Τώρα είναι ένα κομψοτέχνημα και αυτό οφείλεται στις
επίμονες προσπάθειες για την συνολική αναμόρφωση του
νοσοκομείου εσωτερικά και εξωτερικά του Γενικού Διευθυντή
του νοσοκομείου κ. Ιωάννη Αγγελάκα. Μέσα από την δημο-
σιογραφική μου ματιά γενικώς, διεπίστωσα ότι όλοι εργάζον-
ται με ευσυνειδησία, συνέπεια, φιλότιμο, καλοσύνη και αν-
θρωπιά.

Πράγματι, έχει μπει μία τάξη που την αντιλαμβάνεται κανείς
από έξω προς τα μέσα. Ελπίζω ότι θα συνεχισθεί ακόμα πιο
μέσα. Εμείς οι απόστρατοι δεν θα επιτρέψουμε στα αρπακτι-
κά της πολιτείας και σε άλλες δυνάμεις, να βάλουν χέρι και
στο ΝΙΜΤΣ γιατί οι πυλώνες του ΝΙΜΤΣ είναι οι μερισματούχοι
του, οι ενώσεις των αποστράτων με τα προεδρεία και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΝΙΜΤΣ. Όλοι οι άλλοι είναι εργαζόμενοι
υπάλληλοι και ας σταθούν στο ύψος των υποχρεώσεών
τους.

417 ΝΙΜΤΣ

«...σαν τον παλιό καλό καιρό!»

Γράφει η

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ

Ταξίαρχος ε.α.-Δημοσιογράφος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
α. Ο πρώην πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθή-

να και βαθύς γνώστης της Ελληνικής Νεωτέρας Ιστορίας,
πριν από πέντε (5) χρόνια, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης,
έδωσε στο «Ίδρυμα Θεοχαράκη», διάλεξη στο Ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρετανία» με θέμα το εν επικεφαλίδι αναφερό-
μενο.

β. Λίγο πριν απόο την έναρξη της (κυρίας) ομιλίας του, ο
πρώην Πρέσβης της Αγγλίας στην Ελλάδα, σερ Μάικλ
Σμιθ, βαθύς γνώστης της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας,
επεσήμανε: «Όσο αφελές είναι να ερμηνεύουμε το παρόν
ως μονότονη επανάληψη του παρελθόντος, άλλο τόσο
επικίνδυνο είναι να αγνοούμε τα διδάγματα της Ιστορίας.
Και ειδικότερον η Νεωτέρα Ελληνική Ιστορία είναι πλού-
σια σε κρίσεις, πολλές εκ των οποίων πολύ πιο σοβαρές
από την παρούσα. Κατά τον 20ον αιώνα, πώς αντιμετώπι-
σαν την πολιτική κρίση στη Χώρα οι (εκάστοτε) πολιτικοί
Ηγέτες στη διάσωση του Ελληνικού Κράτους από την
αποσταθεροποίηση.

2. Θα αναφερθούμε σε δύο Έλληνες Πολιτικούς (καταξιω-
μένους στη χώρα τους, ως και διεθνώς) για την επιτυχή
αντιμετώπιση από τις Κυβερνήσεις που προΐσταντο σε πε-
ριόδους πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα.

Θα αναφερθούμε σε κεντρικά παραδείγματα στον
«Ελευθέριον Βενιζέλον» και στον «Κων/νον Καραμανλή»
(τον πρεσβύτερον).

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1910, μετά την «Επανάστα-
ση στου ΓΟΥΔΗ» το 1909, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλά

μέτωπα, ταυτόχρονα, έστω κι αν το ζήτημα που φαινόταν
να κυριαρχεί στην επικαιρότητα των ημερών που ασκούσε
την κυβερνητική εξουσία στην Ελλάδα, ήταν ένα (το πιο
σοβαρό) - το πολιτειακό.

Ο Ελ. Βενιζέλος αντέδρασε, όπως πιο κάτω:
«Πρώτο του μέλημα ήταν τα δημόσια ταμεία, αφού αν-

τελήφθη, αμέσως, ότι η βάση για την άσκηση της εξου-
σίας και της εξωτερικής πολιτικής, ήταν η οικονομική στα-
θερότης. Ταυτόχρονα, αποκατέστησε τη δημόσια τάξη,
βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Κρά-
τους. Στη συνέχεια, στράφηκε στα συστηματικά ζητήμα-
τα, προωθώντας με δομικές μεταρρυθμίσεις, με τις οποί-
ες αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη της Κοινής γνώμης
στο πολιτικό σύστημα (αναθεώρηση του Συντάγματος),
εκπαιδευτική μεεταρρύθμιση, καθιέρωση μονιμότητας
των δημοσίων υπαλλήλων.

Στη συνέχεια, προετοίμασε τον λαό και προπαρασκεύα-
σε προς πόλεμο τις Ένοπλες Δυνάμεις. Προμήθεια πολε-
μικού υλικού και εφοδίων, πολεμικών πλοίων και πρό-
σκληση ξένων αποστολών (Αγγλικής για μετεκπαίδευση
του προσωπικού του στόλου και Γαλλικής για την μετεκ-
παίδευση του προσωπικού του στρατού ξηράς).

Η συνέχεια αναφέρεται στην Ιστορία...
β. «Κων/νος Καραμανλής» (πρεσβύτερος) το 1974.
Ο Κων/νος Καραμανλής (πρεσβύτερος), πολλές δεκαε-

τίες αργότερον από τον Ελ. Βενιζέλον, πήρε την κατάστα-
ση στα χέρια του, σχεδόν με τον ίδιον τρόπον και σειρά,
αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της μετάβασης από τη
δικτατορία στη δημοκρατία! Έθεσε ως βασική προτεραι-
ότητα την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας στη χώ-
ρα.

Με την νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. (Αριστερά) νομιμοποί-
ησε και το “Πολιτικό σύστημα”. Έλυσε (με γνήσιο δημο-

ψήφισμα) το Πολιτειακό. Είχαν πλέον, τεθεί οι βάσεις για
να ξεκινήσει η επιτυχημένη πορεία της χώρας μας προς
την ένταξή της στην Ε.Ο.Κ. (μετέπειτα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩ-
ΣΗ»).

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα προαναφερόμενα, εκ των υστέρων, όπως ετόνισε ο

σερ Μάικλ Λεουέλιν Σμιθ, στην ομιλία του, φαίνονται
απλά, αλλά δεν ήταν καθόλου (απλά), τότε.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κων/νος Καραμανλής
(πρεσβύτερος) κατόρθωσαν να ανταποκριθούν στις προ-
κλήσεις των καιρών τους, επειδή διέθεταν τα χαρακτηρι-
στικά του «ΗΓΕΤΗ».

Βασικά προσόντα που είχαν και οι δύο αυτοί πολιτικοί
Ηγέτες ήταν κρίση και ευφυΐα, ώστε να ιεραρχήσουν τις
προτεραιότητες: αντοχή, όραμα, πάθος, πίστη, θέληση
και αντίληψη της πραγματικότητας.

Ο ομιλητής υπογράμμισε: «Ο μεγάλος κίνδυνος γι αέναν
ηγέτη είναι να κλειστεί σε ένα κουκούλι με συμβούλους
που του λένε ό,τι ακριβές θέλει να ακούσει. Έτσι χάνει την
αντίληψη της πραγματικότητας γύρω του».

Από τα προτερήματα που απαριθμεί ο ομιλητής, απου-
σιάζει το λεγόμενο «χάρισμα». Η ιστορική εμπειρία, άλλω-
στε, έχει δείξει ότι δεν είναι απαραίτητο, ή τουλάχιστον,
ως τόσο απαραίτητο, όσο τα υπόλοιπα αναφερόμενα.

Τέλος, ετόνισε ο ομιλητής, ότι χρειάζεται και λίγη «τύχη»
αλλά για να σε βοηθήσει η «τύχη», πρέπει να τη βοηθήσεις
και εσύ - και αυτό είναι μάλλον ένα από τα διδάγματα της
ιστορίας, που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Τα συμπεράσματα των αναγνωστών.

Η Πολιτική Ηγεσία στην Ελλάδα 

σε περιόδους πολιτικής κρίσης

«Οι άνθρωποι είναι κάποιες στιγμές αφεντικά

της μοίρας τους. Το λάθος, αγαπητέ Βρούτε, δεν ευ-

ρίσκεται στ’ αστέρια μας, αλλά στους ίδιους μας

τους εαυτούς, που παραμένουν υποτελείς και δέ-

σμιοι»

Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στο έργο του «Ιούλιος Καίσαρ»
(πράξη 1η)

Γράφει ο

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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θέματα

Ευρισκόμενοι σήμερα υπό το κράτος
του οικονομικού πολέμου, που βιώ-

νουμε, με επίκαιρο παράλληλα το ζή-
τημα των πολεμικών αποζημιώσεων
και του κατοχικού δανείου, αυτόματα η σκέψη μας
προσπαθεί να κάνει κάποιους συσχετισμούς γύρω από τι
μας χρωστάνε από τότε οι σημερινοί σύμμαχοι - όχι μόνο
υλικά - και τι τους χρωστάμε σήμερα? Τι τραβήξαμε τότε
και τι υποφέρουμε σήμερα?     

Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε ποτέ, πώς τους αποζημιώσαμε
στη Κατοχή αφού «λεηλάτησαν την πείνα, το κρύο, το
σκοτάδι μας», ενώ αυτοί δεν μας αποζημίωσαν μέχρι σή-
μερα, γιατί καίτοι έχασαν τον πόλεμο κέρδισαν την ειρήνη,
που εμείς «χάσαμε», ενώ κερδίσαμε το πόλεμο? 

Επ` ευκαιρία, εάν κάνουμε μια αναδρομή και στις επα-
νορθώσεις και του Ά Παγκοσμίου Πoλέμου, θα δούμε ότι
και τότε αδικηθήκαμε αφού πήραμε ένα πολύ μικρό ποσό
από εκείνο, που μας είχε επιδικασθεί. Επιπρόσθετα η δαι-
δαλώδης πορεία των Γερμανικών αποζημιώσεων του Α’
παγκοσμίου πολέμου, πραγματικά εκπλήσσει, γιατί η χώρα
αυτή τις πλήρωνε με δανεικά από τις ΗΠΑ, μέχρι που ο
Χίτλερ καταγγέλοντας την συνθήκη των Βερσαλλιών θα
κρατήσει τα δανεικά, τα οποία δεν θα επιστρέψει ποτέ,
για προετοιμασία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου «προς δόξαν
των θυμάτων του Ά Παγκοσμίου πολέμου» και συνεπώς
κατά παράβαση κάθε στοιχειώδους ηθικής.    

Ήρθε λοιπόν η ώρα αρκετά από τα πολεμικά γεγονότα
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που μας ενδιαφέρουν να
φωτισθούν να συμπληρωθούν, στην ουσία θα διευρυνθούν
από γεγονότα και έννοιες οικονομικής και πολιτικής φύσεως,
όπως πολεμικά χρέη, επανορθώσεις, κατοχικό δάνειο, κα-
τοχικές κυβερνήσεις, υπεράριθμες Γερμανικές Δυνάμεις
Κατοχής, Γερμανοϊταλικές διενέξεις σχετικά με την επιρροή
στη χώρα μας κατά τη Κατοχή, λαθρεμπόριο και λεηλασία
(υπέρογκα έξοδα - νομισματική λεηλασία - οι δια νόμου
ακάλυπτες επιταγές - ο πληθωρισμός) των κατακτητών
σε βάρος μας, που σπάνια ακούσαμε σκεφτήκαμε και
αναλύσαμε, μέχρι σήμερα. 

Η «οικονομική αντίσταση» του λαού μας, από τις πρώτες
ακόμη μέρες της Κατοχής, για στοιχειώδη αγαθά και κοι-
νωνικές υπηρεσίες, ήταν προάγγελος της ένοπλης αντί-
στασης κατά του κατακτητή.

Η χώρα μας ήταν η μοναδική εξαίρεση, που πλήρωσε

αποζημιώσεις στους Ιταλούς, Γερμανούς και Αλβανούς
και μάλιστα με νόμο των κατοχικών κυβερνήσεων. Επιπλέον,
η εκτός των επανορθώσεων ληστεία και η Γερμανική
ιδιωτική πρωτοβουλία, συνετέλεσαν στην κατάρρευση
της οικονομίας της χώρας μας, στην πλήρη εξαθλίωση
και στη τρομερή πείνα, σε ένα πρωτοφανή λοιμό. Ο απο-
λογισμός με νούμερα σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε
απώλειες όσο και σε ασθένειες και σε μείωση των γεννή-
σεων, τα χρόνια του πολέμου και της κατοχής, τραγικός.
Η ερήμωση της Ελλάδας, η οικιστική καταστροφή, οι κα-
ταστροφές σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς
και σε αρχαιολογικούς χώρους, μαρτυρούν το δράμα ενός
λαού, που πολέμησε για τα ιδανικά της Ελευθερίας και
του Ανθρωπισμού. 

Ο Διεθνής διακανονισμός των επανορθώσεων του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος άρχισε να προσχεδιάζεται
από την διάσκεψη της Γιάλτας για να στοιχειοθετηθεί στη
συνέχεια στη διάσκεψη του Πότσνταμ, στο Συνέδριο των
Γερμανικών Επανορθώσεων και στη Συμφωνία για αυτές,
στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων, στις Συνθήκες Ειρήνης
του 1947, στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου για τα Γερμανικά
Εξωτερικά χρέη, στη Συμφωνία της Βόννης, στη Συμφωνία
(της ντροπής) του Λονδίνου για τα γερμανικά εξωτερικά
χρέη, δείχνει ότι το δίκαιο θυσιάστηκε χάριν των νέων γε-
ωπολιτικών, γεωστρατηγικών δεδομένων και πάνω από
όλα των συμφερόντων των μεγάλων.  

Η προσπάθεια των μεγάλων μας δυτικών συμμάχων για
την ανασυγκρότηση της Γερμανίας και τη μείωση των

σχετικών πολεμικών επανορθώσεων της Ιταλίας, αποδει-
κνύει την κακομεταχείριση και την μεγάλη σε βάρος μας,
εκ μέρους των, αδικία. 

Στη συνέχεια οι διπλωματικοί ελιγμοί της Γερμανίας, να
αποφύγει την εκπλήρωση των οφειλόμενων σε μας επα-
νορθώσεων και την καταβολή του Κατοχικού Δανείου,
φθάνουν μέχρι του ορίου της εκμετάλλευσης ενός Δανείου
προς την χώρα μας και του ισχυρισμού ότι έγινε κατόπιν
προφορικής παραίτησης σχετικών αξιώσεων μας. Τα προ-
αναφερόμενα δείχνουν αφ ενός την ατυχή πολιτική μας,
η οποία αφού έφθασε και στο σημείο εσωτερικής διαμάχης,
έγινε αιτία να πάρουμε ένα πολύ μικρό από το αναλογούν
ποσόν των επανορθώσεων, να εκκρεμεί μέχρι σήμερα το
θέμα του κατοχικού δανείου, ενώ άλλα κράτη πήραν κατά
πολύ μεγαλύτερα ποσά και αφετέρου την δυνατότητα
των μεγάλων (της Γερμανίας εν προκειμένω) να αρνούνται
τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ώστε ο χρόνος να
δρά υπέρ τους. 

Αξιοσημείωτο, τραγικό θα έλεγα ότι, παράλληλα με τη
μη καταβολή των αποζημιώσεων, δεν δικάστηκαν και τα
στυγερά εγκλήματα πολέμου, που έλαβαν χώρα στη
κατοχή, με την πικρόχολη παρατήρηση ότι «οι θύτες ανα-
μάρτητοι και τα θύματα μεγαλόψυχοι».

Γενικό συμπέρασμα λοιπόν, ότι η ειρήνη είναι πόλεμος
με άλλα μέσα, μια κατάσταση που τα οικονομικά συμφέ-
ροντα κυριαρχούν και οι ρόλοι των κρατών - αν όχι πάντα-
σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν. Στη συνέχεια αναφύεται
η υποψία ότι οι σύμμαχοι, οι φίλοι μπορεί να γίνουν οικο-
νομικοί αντίπαλοι, οι αντίπαλοι συνεργάτες και το διεθνές
δίκαιο να διαμορφωθεί και τελικά να αποδοθεί με πολιτι-
κά-οικονομικά κριτήρια υπέρ των ισχυροτέρων και προς
ζημία των μικρών.   

Ευκρινές λοιπόν το δίδαγμα για εθνική ενότητα, ομοψυχία
και σταθερή εθνική εξωτερική πολιτική και διεκδίκηση, όχι
μόνο του κατοχικού δανείου αλλά και κάθε δίκιου μας,
αυτές τις κρίσιμες για την οικονομία μας στιγμές. Τέλος
προκύπτει λογική, η στοιχειώδης απαίτησή μας από τη
σημερινή Γερμανία (λαό, τύπο, πολιτικούς), με την οποία
επιθυμούμε καλές σχέσεις, απαλλαγμένες από το χθες,
αφενός, «ο θύτης πρώτος το λίθο μη βαλέτω» και αφετέρου
να μας θεωρεί ισότιμο μέλος της ΕΕ, καταβάλλοντας
φυσικά τα οφειλόμενα, σχετικά με τις πολεμικές αποζη-
μιώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Σημ.: Το άρθρο είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του
Τάσου Ηλιαδάκη «Οι επανορθώσεις και το Γερμανικό
κατοχικό δάνειο» 

Οι πολεμικές Αποζημιώσεις 

και το Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο
Γράφει ο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντιστράτηγος ε.α.

ΣΣΕ 1976

Το συνταρακτικό αυτό απόφθεγμα του ηγεμόνα της αρχαίας
Αθήνας Περικλή έχει γαλουχήσει γενεές γενεών και έχει

ενσταλάξει στους νεαρούς υπερασπιστές της πατρίδας την
αρετή της φιλοπατρίας, ανδρείας και αυταπάρνησης. 

Σήμερα ο έλληνας στρατιώτης και αξιωματικός ορκίζεται
να υπερασπίζεται μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός του
την πατρίδα, στο ίδιο πνεύμα αυτοθυσίας των Σπαρτιατών
του Λεωνίδα διακηρύσσοντες «τήδε κείμεθα τοις κείνων
ρήμασι πειθόμενοι». 

Αφορμή του παρόντος το άρθρο «Αντί Προλόγου» του
κ.Κων/νου Χολέβα (Εθνική Ηχώ φ.614).

Κατά το άρθρο, εάν δεν έγινε παρανόηση, ένας αξιωματικός
μαχητής στο αλβανικό έπος απευθύνεται στους αγαπημένους
του συμπολεμιστές που έμειναν στα άγρια βουνά και φαράγγια.
Επισημαίνει ότι ανάμεσα στους επιζήσαντες «μένει πια τώρα
η θύμηση της ηρωικής μορφής και της θυσίας» και ότι οι
νεκροί ζητάνε ως τελευταία και μοναδική επιθυμία να μη ξε-
χαστούν.

Περαιτέρω το άρθρο συνεχίζει λέγοντας «φτωχοί μου
νεκροί δε μπορώ να σας κρύψω την πικρή αλήθεια, δυστυχώς
θα σας ξεχάσουμε» δηλαδή οι συμπολεμιστές θα ξεχάσουν
τις ηρωικές μορφές και κατ΄ αναλογία τα παιδιά θα ξεχάσουν
τους γονείς, τους νεκρούς αδελφούς. Μήπως πρέπει να πα-
ραδειγματιστούμε από τις εκδηλώσεις που γίνονται στο
Γράμμο και στο Βίτσι από τους υπέργηρους συμπολεμιστές
της δεκαετίας 1940, παρά τους ποικιλόμορφους αρνητικούς
παράγοντες; 

Άλλος σχολιασμός δεν κρίνεται σκόπιμος αφού οι αναγνώ-
στες έχουν ανάλογη εμπειρία, στοιχεία, κρίση και συνεπώς
μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη, για εκείνους
που χαρακτηρίζονται ως «φτωχοί μου νεκροί».

Το άρθρο συνεχίζει απευθυνόμενο στους νεκρούς. Εμείς
που ζήσαμε θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας  «το δικό σας
μαρτύριο καημένα παιδιά δεν θα έχει τέλος και ίσως αυτό
είναι το χειρότερο…..Κακόμοιρα παιδιά», χωρίς να διευκρινίζει
ποιο είναι εκείνο το χωρίς τέλος μαρτύριο που συνοδεύει
τον ήρωα στην αθανασία.

Αλήθεια θα μπορούσε κάποιος να ψελλίσει «κακόμοιρε»
Λεωνίδα, Παπαφλέσσα, Χρυσόστομε Σμύρνης,  Αυξεντίου και
εμείς να συνδράμουμε με εφησυχασμό και  αδιαφορία;

Διερωτώμαι είναι φρόνιμο, ενθαρρυντικό αυτές τις αντιλήψεις
να προβάλλουμε στον νεαρό ανθυπολοχαγό, στο νεοσύλλεκτο
στρατιώτη, στον κάθε Έλληνα εν δυνάμει μαχητή σε ενδε-
χόμενο κίνδυνο της πατρίδας;

Το γνωμικό «Μητρός τε και πατρός τε» και των άλλων προ-
γόνων τιμιώτερων και Αγιώτερον και εν Μείζονι μοίρα εστί η
πατρίς» που θα το «καταχωνιάσουμε»; 

Τα αναρίθμητα λαμπρά παραδείγματα ηρωισμού και οι ογ-
κώδεις βιβλιοθήκες με τις ενδοξότερες σελίδες από τα πο-
λυποίκιλα έπη του Ελληνικού Έθνους , δεν αφήνουν περιθώρια
για περισσότερες επισημάνσεις και αμφιβολίες παρά μόνο
προβληματισμό και ανησυχία για τις οδυνηρές επιπτώσεις
που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διάδοση ανάλογων
δημοσιευμάτων.

Με τέτοιες αντιλήψεις πως είναι δυνατόν να κατανοήσουμε
τη Σπαρτιάτικη επιταγή «Η ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» η οποία το 1821
ζωντάνεψε με το Ελευθερία ή Θάνατος.

Τέλος επειδή δεν υπάρχει πρόθεση αντιπαράθεσης αλλά
ούτε και αισθήματα σοβινισμού, καταβλήθηκε προσπάθεια
να παρουσιαστεί μια διαφορετική άποψη και η οποία αυτονόητο
υπόκειται στην κρίση κάθε καλοπροαίρετου αναγνώστη.

Συμπερασματικά και πέρα από όλα τα προαναφερθέντα
που δεν είναι παρά «ανθρώπινες» αξίες-ιδεολογίες μπορεί να
ισχυριστεί κάποιος ότι «ο πανδαμάτωρ χρόνος» μας αφήνει
περιθώρια «δημοσιογραφική αδεία» να παραβλέπουμε, όμως
το πνεύμα της Θρησκείας από τη μνημόνευση του ιερέως σε
μια από τις ιερότερες στιγμές της θείας λατρείας «των υπέρ
πίστεως και πατρίδος ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς
πεσόντων……» με ποιας αιτιολογίας «άδεια» θα μεθοδεύσουμε
να αγνοηθεί;

Πάτρα Μάρτιος 2015

«Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος»

Γράφει ο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.
Τελειόφοιτος άλλοτε μικρού Πολυτεχνείου
Πτυχιούχος Νομικής 
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θέματα

Κατά την ανωτέρω περίοδο Πρόεδροι
της Ε.Α.Α.Σ. υπήρξαν:

14ος Χρήστος Μαντάς (Χ.Μ.) Αντγος ε.α. από 2-5-55
έως 18-5-56.

15ος Γεώργιος Φεσσόπελος (Γ.Φ.) Αντγος ε.α. από 19-
5-56 έως 1-4-57.

16ος Βασίλειος Πετρόπουλος (Β.Π.) Υπγος ε.α. από 2-
4-57 έως 31-5-60.

17ος Κων/νος Ματαλάς (Κ.Μ.) Αντγος ε.α. από 1-6-60
έως 28-3-67.

18ος Βασίλειος Χατζηπροδρόμου (Β.Χ.) Αντγος ε.α.
από 28-3-67 έως 9-5-67.

Από τα ΔΕΛΤΙΑ της ανωτέρω περιόδου επισημαίνονται:
Δ8/3-2-55: ΕΤΕΘΗ ΟΡΘΗ ΓΡΑΜΜΗ.
«...αισθανώμεθα τους εαυτούς μας μεταβληθέντας

εις νεωτέρους Σισύφους... Ούτω και ημείς, ενώ μετά
μόχθους και κόπους νομίζομεν ότι δια τα συνταξιοδοτικά
μας ζητήματα έχομεν φθάσει εις την κορυφήν, ως αι δη-
λώσεις την 31-8-54 του κ. Ευταξία, αποτόμως ευρισκό-
μεθα και παλι εις τους πρόποδες. Νέαι επιτροπαί, παρα-
τάσεις κ.λπ.» (Χ.Μ.)

Η Ένωση απευθύνεται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
Στρατάρχην Αλέξανδρον Παπάγον. Από το Γραφείον του
Προέδρου της Κυβερνήσεως εκδίδεται το υπ’ αριθ.
304/13/Φ6/11-1-1955. Έγγραφο προς τους κ.κ. Υπουρ-
γούς Εθν. Αμύνης και Οικονομικών, το έγγραφον αναφέ-
ρει τα υπομνήματα, τις διαμαρτυρίες της Ενώσεως, τας
καταβαλλομένας προσπαθείας των Υπουργείων (επι-
τροπές, εκθέσεις κ.λπ.) και καταλήσει: «5. Συνιστώμεν
ταχείαν ενέργειαν επί των ανωτέρω δοθέντος ότι επι-
βάλλεται μία θετική απάντησις εις τας επικλήσεις των
Συνταξιούχων, αίτινες καθίστανται επίμονοι, φαίνονται
δε ως δεδικαιολογημέναι».

Δ9/5-3-55. Την 23-2-55 (μετά από 50 ημέρες 11-1-55
- 23-2-55). Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει «-...
την αύξησιν των μισθών και συντάξεων κατά 10% από 1η
Απριλίου ε.ε. ...και από του τρέχοντος οικονομικού
έτους, επανέρχεται εν ισχύι, ο από του έτους 1950 κα-
ταργηθείς θεσμός των επί ταις εορταίς των Χριστουγέν-
νων και Πάσχα δώρων Πολιτικών και στρατιωτικών συν-
ταξιούχων...».

Δελτία από 10/26-3-55 έως και Δ20/4-2-56.
Δ10/26-3-55
Υπόμνημα αξ/κών Παραρτήματος Λαρίσης δια την αδι-

κίαν του ταμείου Τ.Α.Α.Σ. 1-3-55. Υπογράφουν Υπτγοι 5,
Τξχοι 1, Σχαι 6, Αντχαι 6, Τγχαι 3, Λοχ. 1 κ.λπ. Σεισμοί Θεσ-
σαλίας 1954. Η Ε.Α.Α.Σ. προσφέρει αρωγή. 30.000 Ν.
δρχ.

Δ11/3 6-4-55. Κατάθεσις στεφάνου εις αποβιούντας
αποστράτους Αξ/κούς... Ίνα καταστή καταφανής η συμ-
παράστασις και η συμμετοχή της Ε.Α.Α.Σ. εις το πένθος
των οικογενειών των (Αποφ. ΔΣ Ιαν. 1955).

Δ12/25-5-1955.
Το Μ.Τ.Σ. δια της 27/11 της 15-5-55 αποφάσεώς του

καθώρισε δια τους εγγεγραμμένους εις τας μερισματι-
κάς καταστάσεις Βόλου μερισματούχους. 1ον προεξό-
φληση 6 μερισμάτων από μερίσματα έτους 1956 και 2ον
προεξόφληση όλων των μερισμάτων έτους 1955.

Δ13/2-6-55. Διαμαρτυρίαι δια τας αδικίας του κώδικος
1854/51 περί Συντάξεων.

Δ14/3-8-55. Τα Συνταξιοδοτικά ζητήματα: Υγειονομική
περίθαλψις μελών της Ενώσεως. Υπόμνημα παραρτή-
ματος Λαρίσης προς ΓΕΣ δια περίθαλψιν μελών του εις
404 Γ.Σ.Ν.

Δ15/26-8-55. Η Στέγασις των Αποστράτων Αξ/κών, χη-
ρών και ορφανών.

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αστέγων αποστράτων
Αξ/κών, αποστρατευθέντων προ του 1950 (προ της συ-
στάσεως του ΑΟΟΑ) υποβάλλει αναφοράν προς το Προ-
εδρείον της Κυβερνήσεως δια την εκχώρησιν αυτώ εκ
του Υπουργείου Γεωργίας χώρου δια την στέγασιν των
μελών του. (23-6-55) το Προεδρείον της Κυβερνήσεως
με το υπ’ αριθ. πρωτ. 44560/22-7-55 την προωθεί εις
την Ε.Α.Α.Σ..

Η Ε.Α.Α.Σ. συνέταξεν σχετικήν έκθεσιν προτείνουσα:
«ευρίσκομεν ότι η καλυτέρα και ταχυτέρα λύσις εξυπη-
ρετήσεως των αποδεδειγμένως στερουμένων στέγης
είναι η υπό του Κράτους παραχώρησις εις τούτους οικο-
πέδων εις πολύ μικράς τιμάς εξοφλητέας εντός δεκαε-
τίας» (1162/11-8-55/Ε.Α.Α.Σ.).

Δ20/4-2-56. Έκτακτος Γενική Συνέλευσις 22-1-56.
Υπεβλήθη αναφορά εκ πεντακοσίων (500) μελών της

Ε.Α.Α.Σ. 12-12-55 δια την διενέργειαν εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως. Θέμα Λογοδοσία Δ.Σ. δια το συνταξιοδο-
τικόν και λήψιν αποφάσεως.

Κατά την Ε.Γ.Σ. προσήλθον 100. Προ της ενάρξεως της
συζητήσεως του θέματος ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. έδωσε
τον λόγον στον παρευρεθέντα ε.α. Αντισυνταγματάρχην
Μηχανικού κ. Στέφανον Παππάν και ήδη Δημόσιον Υπάλ-
ληλον και Πρόεδρον της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και είπεν ούτος τα
εξής:

«Σας μεταφέρω τον χαιρετισμόν των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων - και αφού εν συνεχεία εξέθεσε το έργον της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - και σας γνωρίζω ότι η επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
εδήλωσε ρητώς και κατηγορηματικώς εις την κυβέρνη-
σιν ότι δεν θα δεχθώσιν καμμίαν αύξησιν των αποδοχών
των, αν δεν λάβουν ταύτην και οι συνταξιούχοι». Η συνέ-
λευσις ολόκληρος επεδοκίμασε ζωηρώς δια χειροκρο-
τημάτων τας δηλώσεις ταύτας του κ. Παππά.

Ακολούθησε η λογοδοσία των πεπραγμένων του
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ..

Η Γενική συνέλευσις εγκρίνει ομοφώνως και αποδέχε-
ται τας ενεργείας του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με την ευχή όπως
εξακολουθήσει τας ενεργείας του δια την δικαίωσιν των
αιτημάτων των Αποστράτων.

Παραίτησις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Την 29-11-55 το Δ.Σ. της Ενώσεως ανακοίνωσεν προς

τα παραρτήματα και τα μέλη της Ενώσεως τα εξής:
«Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. επείσθη απολύτως ότι κάθε προ-

σπάθεια αύτου άρσεως των συνταξιοδοτικών αδικιών,
τουλάχιστον με την παρούσαν Κυβέρνησιν, είναι ματαία.

Το να πηγαινοέρχεται τούτο εις τα οικεία υπουργεία
παρουσιαζόμενον εις τους εκάστοτε αρμοδίους υπουρ-
γούς εκθέτον ταύτα τοις αύτοις, έλαβεν μορφήν τινά
μειωτικήν του γοήτρου και αξιοπρεπείας μας, διότι δεν
δυνάμεθα να αναγνωρίσωμεν εις εαυτούς μας ότι ημείς
οι απόστρατοι ευρισκόμεθα εις κάποιαν κατωτέραν μοί-
ραν τούτων, όσον αφορά τας προς το κράτος υπηρεσίας
και την έναντι τούτου θέσιν μας.

Η παραίτησις ημών εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. πλην της εννοί-
ας την οποίαν έχει διαμαρτυρίας δια την δικτακτορικήν
στάσιν έναντι του προεδρείου της Ενώσεως του κ.
Υπουργού των Οικονομικών Αποστολίδη, έχει και την έν-
νοιαν εκδηλώσεως ανακτήσεως δια τον εμπαιγμόν της

Κυβερνήσεως με τας
ασκόπους και αλλεπαλ-
λήλους αυτής επιτροπάς,
προς δε και την έκφρασιν
της εμμονής ημών εις την
ιδέαν της τηρήσεως του
γοήτρου μας ως απο-
στράτων αξιωματικών και αξιοπρεπείας μας».

«Πώς και διατί όμως τα ευοίωνα σημεία τα εμφανι-
σθέντα την 14-11-55 εν τη συνεργασία του προέδρου
της Ενώσεως με τον πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν και
υφυπουργό Εθν. Αμύνης κ. Βουρδουμπάν, απεσβέσθη-
σαν αιφνιδίως και ανεξηγήτως δεν είναι δυνατόν να εκ-
φέρωμεν ουδεμίαν εικασίαν». Χρήστος Μαντάς Αντγος
ε.α. Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ..

Όσον αφορά τας παραιτήσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., ανα-
κοινούμεν την κάτωθι απόφασιν του Υπουργειου Εθνικής
Αμύνης.

Γραφείον Υφυπουργού 10-1-1956 προς Ε.Α.Α.Σ.
...Δεν προβαίνομεν εις την αντικατάστασιν των μελών

του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ...θεωρηθησομένας ούτω υφ’ ημών ως
ανακληθείσας.

(σ.σ. έχει προγραμματισθεί Γ.Σ. για αρχαιρεσίες της
Ενώσεως για ανάδειξη νέου Δ.Σ. τον Φεβρουάριο 1956).

Ακολουθεί.

Ιστορική αναδρομή - προεόντα, εοντάτε και εσσόμενα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Α.Α.Σ.

Γράφει ο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ

Ταξίαρχος (ΜΧ) ε.α.

4ον (Συνέχεια εκ του προηγούμενου)
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Περίοδος από 5-2-1955 έως και 9-5-1967

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Χριστός Ανέστη σήμερα κι έδωσε τη ζωή,
περπάτησε και δίδαξε, αγάπη στην ψυχή.
Ψυχές αγνές, αμόλυντες ήλθε να αναστήσει,
το μήνυμα της ύπαρξης ο κόσμος να εννοήσει.

Το θάνατο ενίκησε με μια μόνο πνοή,
τον κάτω κόσμο πάτησε κι έφερε τη ζωή.
Ουράνια και επίγεια με αίνους ενωθήκαν,
ψυχές κλεισμένες με δεσμά όλες αναστηθήκαν.

Χριστός Ανέστη σήμερα γεμίστε τις καρδιές,
μ' αγάπη, πράξεις όμορφες να γίνουν φωτεινές.
Ένας χιτώνας, μία καρδιά είναι αρκετά και φτάνουν,
πλούτη κι επίγεια υλικά ανάσταση δεν κάνουν.

Δίδαξε με παραβολές μας άφησε σημάδια,
τροφή δεν είναι αρκετή αν η καρδιά είναι άδεια.
Θαύματα έκανε πολλά κι έδειξε πως μπορεί,
με πίστη αν έχει ο άνθρωπος μόνος του θα σωθεί.

Χριστός Ανέστη σήμερα σ' όλη την Οικουμένη,
τ' ανέσπερο όμως το φως ο ταπεινός το παίρνει.
Εγκράτεια, υπομονή, πίστη γερή κι αγάπη,
όρη, βουνά μετακινούν σ' όλης της γης τα πλάτη.

Ο άσωτος εσώθηκε, τυφλός είδε το φως,
παράλυτος σηκώθηκε στα πόδια του ορθός.
Ανέστη σ' όλες τις καρδιές σήμερα ο Χριστός,
και θα σωθεί ο άνθρωπος που λέγει ΑΛΗΘΩΣ.

Παπακώστας Κωνσταντίνος 
Εν Αθήναις τη 25η Μαρτίου 2015
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θέματα

1. Γενικά
Οι μέχρι τώρα συμπεριφορές της Τουρκίας στην Ελληνική

Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο είναι γνωστές. Το Μπαρμπαρός (από
τον πειρατή Μπαρμπαρόσα), κάνει επίδειξη δυνάμεως και
προκαλεί εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Συνεχείς παραβιάσεις και
παραβάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδος στο Αιγαίο -
Ανατολική Μεσόγειο. Στη Δυτική Θράκη, η παραπέρα διείσ-
δυση του Τουρκισμού σε κάθε ευκαιρία, με κάθε μεσο. Θα
ασχοληθώ στο παρόν κείμενο με τα συμβαίνοντα στην Ελλη-
νική Θράκη, χωρίς να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα είναι ελλάσο-
νος βαρύτητος.

2. Όργανα
Τα νήματα του σχεδίου κινεί με όλο και μεγαλύτερη

εμπλοκή μόνιμα και σταθερά το Τουρκικό Προξενείο
Κομοτηνής. Χρησιμοποιεί πολύ μεγάλο αριθμό εμμί-
σθων πρακτόρων (άνω των 3.000 κατά την εφημερίδα
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ), άφθονο χρήμα, έμπειρο και καλώς επιλεγ-
μένο επιτελείο. Επί πλέον, έχει φανερά όργανα, όπως
τους ψευτομουφτήδες, μέρος εκ των Μουσουλμάνων
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δημάρχων
συμβούλων, μειονοτικό τύπο, δορυφορική  ΤV από
Τουρκία κ.ά. Πέραν των παραπάνω, χρησιμοποιείται η
θρησκεία ως όργανο προς επίτευξη εθνικιστικών στό-
χων.

3. Χώροι προωθήσεως προπαγάνδας
Οι χώροι θρησκείας (τα τζαμιά) έχουν γίνει ή τείνουν

να γίνουν χώροι προπαγάνδας. Κατά τις εκλογές η
γραμμή δια το ποιός θα ψηφίσει ποιόν δίδεται από τα
τζαμιά. Οι συνεχείς επισκέψεις Τούρκων επισήμων σε
διάφορες γιορτές, πανηγύρεις, σχολικές εκδηλώσεις,
με τοπικές ενδυμασίες και έντονη Τουρκική χροιά, πα-
ρουσία των ψευτομουφτήδων, περνούν τα μηνύματά
τους. Εκεί εκθειάζεται “το μεγάλο ενδιαφέρον της μη-
τρός Τουρκίας που πάντα σας σκέφτεται” κ.λπ..

Κατά την επίσκεψή του ο Τούρκος Υπουργός, απεκάλεσε
τη Θράκη “το κομμένο χέρι της Τουρκίας”. Μουσουλμάνοι
βουλευτές κάνουν συνεχείς ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο,
πάντα προς διόρθωση των αδικιών που γίνονται εις βάρος
της μειονότητας. Με την κινητικότητα και υπερδραστηριότη-
τα η Τουρκική Προπαγάνδα έχει διεισδύσει σε πολύ μεγάλο
ποσοστό, στη ζωή και συμπεριφορά όλων των Μουσουλμα-
νικών πληθυσμών (Πομάκοι, Αθίγγανοι-Ρομά, Τουρκόφωνοι).
Με συλλόγους που υποχρεούνται να αποκαλούνται Τουρκι-
κοί και όχι Πομακικοί κ.ά.. Εδώ συμβαίνουν δύο τινά: α) Παρα-
βιάζεται κατάφωρα η Συνθήκη της Λωζάνης στην οποία ανα-
φέρονται Μουσουλμανικές μειονότητες (πληθυνστικός)
δηλ. περισσότερες της μιας (Πομάκοι, Αθίγγανοι-Ρομά,
Τουρκόφωνοι), ενώ δια τον εναπομείναντα Ελληνισμό στην
Ανατ. Θράκη (τον οποίο αργότερα αποδεκάτισαν) γράφει:
Έλληνες Κων/πόλεως - Ίμβρου - Τενέδου.

β) Οι Μουσουλμανικές μειονότητες πράγματι πιέζονται και
μάλιστα ασφυκτικά, απειλητικά. Η πίεση όμως αυτή προέρ-
χεται μόνο από το Τουρκικό Προξενείο και τα όργανά του.
Όποιος δεν υπακούει είναι kafirin (άπιστος), προδότης.

4. Πληθυσμιακά
Τα πληθυσμιακά στοιχεία στη Δυτική Θράκη είναι γνωστά.

Στους τρεις Νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου ο πληθυσμός
ανέρχεται εις 365.000 περίπου. Εξ αυτών οι χριστιανοί είναι
257.000 και οι Μουσουλμάνοι 106.000 (37.000 Πομάκοι,
16.000 Αθίγγανοι-Ρομά και 53.000 Τουρκόφωνοι). Τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσεως και ανεργίας, μέ-
ρος του χριστιανικού πληθυσμού, κυρίως σε νέους, έχει την
τάση μετακινήσεως προς το εσωτερικό της χώρας ή το εξω-
τερικό δι’ ανεύρεση καλύτερης τύχης. Ο Μουσουλμανικός
πληθυσμός, λόγω του ότι ασχολείται περισσότερο με γεωρ-
γικές εργασίες είναι σε γενικές γραμμές σταθερός. Από την
πλευρά του Τουρκικού Προξενείου καταβάλλεται προσπά-
θεια καταργήσεως του άρθρου 19 (περί ιθαγένειας), δια να
επιστρέψουν από την Τουρκία όσοι κατά το παρελθόν την εί-
χαν στερηθεί.

5. Οικονομία
Οι Μουσουλμανικοί πληθυσμοί κατά βάση, ασχολούνται

με τη γεωργία, αλλά καλύπτουν και όσα επαγγέλματα εξα-
σθενούν από την πλευρά των χριστιανών. Αιχμή του οικονο-
μικού δόρατος είναι εδώ και λίγα χρόνια, η λειτουργούσα
στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής, Τουρκική Τράπεζα Zirhat
Bankasi (δεν έχει ως υπάλληλο ούτε ένα χριστιανό). Έχει στη
διάθεσή της άφθονο χρήμα. Δίδει χαμηλότοκα δάνεια εις
τους μουσουλμάνους δι’ αγορά γης, ακινήτων, δι’ επέκταση
επιχειρήσεων κ.ά. Παράλληλα όμως, αποκτά και τον οικονο-
μικό και πολιτικό έλεγχο των Μουσουλμάνων. Τον τελευταίο
καιρό παρατηρείται ενδιαφέρον και κινητικότητα επιχειρημα-
τική από την Τουρκία δι’ αγοράν γης προς εγκατάσταση βιο-
τεχνιών, βιομηχανιών και παραλιακών εκτάσεων.

6. Ευρωεκλογές 2014 - Εθνικές εκλογές 2015
Για πρώτη φορά στα χρονικά, έκανε την εμφάνισή του ει-

σήμως, το «Αυτονομιστικό Κόμμα DEB (Τουρκ. Dostluk Esitlik
Baris Partisi) “Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας”, με πρό-
εδρο τον Αλή Τσαβούς, γυμναστή. Τούτο στις Ευρωεκλογές
βγήκε πρώτο κόμμα στους Νομούς Ροδόπης - Ξάνθης με πο-
σοστά 43% και 26% αντίστοιχα. Δεν έγινε ιδιαίτερη κινητοποί-

ηση ψηφοφόρων από την Τουρκία όπως κατά το πρόσφατο
παρελθόν. Προφανώς δια καταμέτρηση δυνάμεων, δια να
φανούν όλα φυσιολογικά. Επίδειξη δυνάμεως, εμπρηστικές,
προκλητικές θέσεις και δηλώσεις.

Στις βουλευτικές εκλογές (25-1-2015) το DEB δεν μετείχε.
Ακολουθήθηκε η σίγουρη οδός δια των πολιτικών κομμάτων.
Επεδίωξαν να βγάλουν στους Νομούς Ροδόπης - Ξάνθης 5
μουσουλμάνους βουλευτάς επί συνόλου 6. Τελικά εξελέγη-
σαν 3 βουλευταί μουσουλμάνοι (1 και 1 αντίστοιχα) και 3 χρι-
στιανοί. Και αυτό διότι οι μεν χριστιανικοί ψήφοι μοιράζονται
σ’ όλα τα κόμματα, οι μουσουλμανικοί κατευθύνονται με με-
γίστη ακρίβεια σε εκλόγιμες θέσεις προς τα κόμματα εξου-
σίας. Σπάνια ξεφεύγουν από τους υπολογισμούς τους.

7. Το Αυτονομιστικό κόμμα DEB
Κατά τη δεκαετία του 1980 ιδρύθηκε από τον ανθέλληνα

π. Βουλευτή Αχμέτ Σαδή, το κόμμα ΚΙΕΦ (Κόμμα Ισότητας, Ει-
ρήνης και Φιλίας). Ούτος αργότερα, εφονεύθη σε αυτοκινη-
τιστικό ατύχημα. (Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου). Μάλιστα
τις διαδικασίες εξερευνήσεως της υποθέσεως, παρακολού-
θησε και ο τότε Πρόξενος της Κομοτηνής και συμφώνησε με
το πόρισμα. Το θέμα αυτό αργότερα, παρουσιάσθηκε στην
Τουρκία σαν δολοφονία από ακραίους. Τους χρειαζόταν ένας
ήρωας. Τον ηρωοποίησαν και έκτοτε γίνονται προς τιμήν
του, παρουσία πάντα επισήμων από την Τουρκία, μνημόσυ-
να, εκδηλώσεις, ομιλίες κ.ά.. Το όνομα του παραπάνω, ανα-
φέρθηκε αργότερα στις δίκες που έγιναν στην Τουρκία, δια
την ανατρεπτική Οργάνωση ERGENEGON. Το ΚΙΕΦ είναι ένα
και το αυτό με το DEB (τα Ελληνικά γράμματα αντικαταστά-
θηκαν με Τουρκικά), τα πάντα με τις ευλογίες του Τουρκικού
Προξενείου Κομοτηνής.

Το DEB έχει άμεσες σχέσεις με το πολύ ισχυρό Αυτονομι-
στικό Κόμμα της Γερμανίας FUEN. Αυτοαποκαλείται ως
«Ένωση Αυτονομιστικών Μειονοτήτων της Ευρώπης» (Fed-
eration Union European Nations). Μάλιστα ένας εκ των 6 αν-
τιπροέδρων του είναι ο χ. Χαμπίμπογλου με καταγωγή το χω-
ριό Αριανά Ν. Ροδόπης (εφημ. Χρόνος Κομοτηνής). Η FUEN
έχει σαν μέλη της 90 μειονοτικά κόμματα, όπως της Καταλω-
νίας, των Βάσκων, Σκωτίας, Δανίας, το αυτοαποκαλούμενο
κόμμα της Μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, κ.ά.

Τα δύο αυτά αυτονομιστικά κόμματα (FUEN-DEB) συναπο-

φάσισαν στην πραγματοποίηση 3ημέρου Πανευρωπαϊκού
Συνεδρίου στις 13-15 Μαΐου 2015 με φιλοξενούσα πόλη την
Κομοτηνή. Και βέβαια, θα μιλήσουν εκπρόσωποι των παρα-
πάνω κινημάτων, με κατηγορουμένη φυσικά την Ελλάδα. Το
τριήμερο όμως 13-15 Μαΐου 2015, ολόκληρη η Θράκη (εκτός
Ξάνθης), γιορτάζει τα 96α Ελευθέριά της. Η Ξάνθη απελευ-
θερώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1919. Η υπόλοιπη Θράκη απε-
λευθερώθηκε στις 14 Μαΐου 1920.

Από τα ως άνω αβίαστα προκύπτουν τα εξής:
α) Το παιχνίδι σε Θράκη χοντραίνει επικίνδυνα. Επίδειξη

ισχύος, ασέβειας και προκλήσεως προς το Ελληνικό κράτος.
β) Αμαύρωση και σαμποτάζ προς το γεγονός της της απε-

λευθερώσεως της Θράκης με ταυτόχρονη αμφισβήτησή
του.

γ) Επισημοποίηση της σύμπλευσης του DEB με τα άλλα
αυτονομιστικά κινήματα της Ευρώπης, με ό,τι αυτό σημαίνει
δια το μέλλον.

8. Στόχοι των Μειονοτικών
α) Η σταδιακή παραπέρα ανάδειξη του μειονοτικού ζητή-

ματος διεθνώς.
β) Την ομαδοποίηση, συγχώνευση και τουρκοποίηση

των Μουσουλμανικών πληθυσμών σε μία και την μετα-
τροπή της από Μουσουλμανική σε Τουρκική.

γ) Την απόκτηση συμμάχων μέσα στην Ε.Ε.

9. Στρατηγικός μελλοντικός στόχος
Στόχος της Άγκυρας είναι το καπέλωμα όλων των

Μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελλάδος, τη συγχώ-
νευσή τους και τη δημιουργία Μουσουλμανικού Κόμ-
ματος Ελλάδος. Να γιατί κόπτεται κάθε τόσο και μας το
υπενθυμίζει ο κ. Νταβούτογλου, δι’ άνοιγμα Τζαμιών σε
Αθήνα, Θεσ/νίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλά-
δος. Διότι γρήγορα θ’ ακολουθήσει ο διορισμός Ιμάμη-
δων και Μουφτήδων. Δηλ. θρησκευτικών ηγετών και τα
αιτήματα δεν θα σταματήσουν. Και οι ηγέται αυτοί θα
αναλάβουν δράση. Είναι γνωστό ότι το Ισλάμ είναι κίνη-
μα επαναστατικό. Ο Καθηγητής του Δημοκρίτειο Πανε-
πιστημίου Θράκης κ. Αλέξανδρος Κωστάρας γράφει δια
τον κίνδυνο αλλοίωσης του πληθυσμού της χώρας “με
τις βίαιες μεταγγίσεις αίματος δια της σύριγγας της με-
τανάστευσης”. Όσο δια τα κελεύσματα της Αγκύρας σε

όσους Έλληνες θέλουν να γυρίσουν στην Τουρκία και η λει-
τουργία σε κάποιες εκκλησίες και άλλα ημίμετρα που έχει
πάρει είναι “στάχτη στα μάτια”. Το Μουσουλμανικό Τόξο δια
των Βαλκανίων, με πύλη εξόδου την Αλβανία, στοχεύει προς
Ευρώπη. Μόνο που τώρα δεν είναι η εποχή του Σουλεϊμάν
του Μεγαλοπρεπούς. Να γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η Εκ-
κλησία μας και να μείνει μακράν πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Διότι εξακολουθεί να αποτελεί το προπύργιο και τον ακλόνη-
το βραχίονα του «Έθνους».

10. Τελικό Συμπέρασμα
α) Κατά τη δεκαετία του 1990 εκπονήθηκε από την Ακαδη-

μία Αθηνών, μελέτη με μέτρα δια την ανάπτυξη της Θράκης
και εγκρίθηκε από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Άρχισε η εφαρμο-
γή, με το χρόνο ατόνισε, εγκαταλείφθηκε. Απαιτείται κάποτε,
να υπάρξει συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων, δια
εφαρμογή ενιαίας γραμμής στα Εθνικά θέματα και λήψη ανα-
γκαίων και ριζικών μέτρων.

β) Αξιοποίηση και προβολή όλων των ισχυρών ερεισμάτων
της χώρας. Ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμός κ.ά. Ο Πλούταρ-
χος μας μεταφέρει τα λόγια του Σπάρτακου. «Είμαι Θρακιώ-
της, γιατί γεννήθηκα στη Θράκη».

γ) Ανάδειξη με απαιτήσεις και χωρίς φοβίες όλων των ανά
τους αιώνες συμπεριφορών των Οσμανλίδων Οθωμανών,
Σελτζούκων, Νεοτούρκων (γενοκτονίες, παιδομαζώματα, βί-
αιοι εξισλαμισμοί, εγκλήματα πάσης φύσεως και διωγμούς)
του Ελληνισμού και των άλλων χριστιανικών λαών, Κυπριακό
κ.ά.

δ) Η Τουρκία σήμερα, είναι χώρα προς ένταξη στην Ε.Ε. και
λαμβάνει αρκετά εκατομμύρια από τα διάφορα προγράμμα-
τα. Αν γίνουν καταγγελίες όπου κάνει παραβάσεις (π.χ. καλή
γειτονία κ.ά.), ο κρουνός χρηματοδότησης σταματάει και οι
συμπεριφορές αλλάζουν.

Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει σήμερα σοβαρά εσωτερικά
προβλήματα σε έξαρση. Όπως των Κούρδων (18 εκατ.),
Αλεβιτών (19 εκ.), Πομάκων (1,5-2 εκατ.).

ε. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά του Τουρκικού Προξε-
νείου Κομοτηνής και των ψευτομουφτήδων, προκειμένου να
σταματήσει η ασυδοσία.

«Θέλει τόλμην και αρετήν η Ελευθερία»

Α. Κάλβος

Οι ορέξεις της Τουρκίας στη Δυτική Θράκη

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.-π. Υπαρχηγός Ε.Φ. Κύπρου
Αντ/δρος Πανελλήν. Ομοσπονδίας Θρακικών 
Σωματείων (ΠΟΘΣ)
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θέματα

Τ
ο άγχος είναι ένα συναίσθημα που οι περισσότεροι
άνθρωποι νιώθουν ή έχουν νιώσει έστω μία φορά
στη ζωή τους ειδικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Σχε-

τίζεται πάντα με ένα συγκεκριμένο ή αόριστο συναίσθημα
ότι κάποιος ή κάτι μας απειλεί.  Ο 20ος αιώνας ονομάζεται
ο «ο αιώνας του άγχους».  Στην πραγματικότητα η ανησυχία
για το άγχος και το φόβο, είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια
η ανθρωπότητα. Το θέμα του φόβου παρουσιάζεται ξε-
κάθαρα στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά , στην Βίβλο και στις
γραφές των Ελλήνων και Ρωμαίων φιλοσόφων. Το άγχος
αποτελείται από συναισθήματα φόβου καθώς και συνδέεται
με αυτόν και αναστάτωση που συνοδεύονται από αυξα-
νόμενη και παρατεταμένη διέγερση. Τα συμπτώματα
μπορεί να είναι φυσιολογικά, ρεαλιστικά  και προσωρινά
ή μη φυσιολογικά, μη ρεαλιστικά  και μακράς διαρκείας. 

Το άγχος είναι η αναμενόμενη αντίδραση στο φόβο και
το στρες. Κάπου εδώ μπορούμε να διαχωρίσουμε τις δια-
φορές μεταξύ άγχους και στρες. Οι άνθρωποι βάσει της
προσωπικότητας και του χαρακτήρα τους βιώνουν άγχος
στην καθημερινότητα τους που μέχρι ενός σημείου είναι
κατανοητό και θεμιτό. Ας μην ξεχνάμε ότι το άγχος και το
στρες μέσα στα πλαίσια του λογικού είναι απαραίτητο
ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει ομαλά να προσαρμοστεί
στο περιβάλλον του, καθώς το άγχος  μας κρατά σε
εγρήγορση και μας καταδεικνύει το αντικείμενο του φόβου
ώστε να το αντιληφθούμε και συνειδητά. Τότε μόνο
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι για αυτό που μας φοβίζει.
Το άγχος είναι πιο εύκολα κατανοητό όταν συνδέεται με
το φόβο. Αισθανόμαστε φόβο όταν  βρισκόμαστε σε
κίνδυνο. Όταν δίνουμε εξετάσεις είναι πιθανό να νιώσουμε
φόβο ότι μπορεί να αποτύχουμε, αλλά με συγκεκριμένες
τεχνικές και θετική σκέψη μπορούμε να περιορίσουμε
αυτό το φόβο που δημιουργεί το άγχος.. Όσο ο κίνδυνος
μεγαλώνει τόσο κάποια συμ-
πτώματα αυξάνονται.
Τέτοια συμπτώματα εί-
ναι η εφίδρωση, στο-
μαχόπονος, ταχυπαλμία
και είναι ποιο δύσκολο
να περιοριστούν. Ένα
άτομο μπορεί να νιώσει
πανικό σε κάποια φάση της
ζωής του και είναι πολύ πι-
θανό να μην το θυμάται μετά
καθώς ο πανικός είναι μία δυ-
σάρεστη ανάμνηση.  

Το να φοβόμαστε σε επι-
κίνδυνες καταστάσεις είναι φυσιολογικό, το να έχουμε
όμως τα ίδια συναισθήματα  και τις ίδιες σωματικές αντι-
δράσεις  όταν δεν απειλούμαστε από κάτι επικίνδυνο
είναι δείγμα μίας μη φυσιολογικής κατάστασης. Π.χ. όταν
έχουμε τέτοια συμπτώματα  επειδή δίνουμε εξετάσεις ,
όπου δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, τότε υπάρχει
μεγάλη δυσκολία να διαχειριστούμε την κατάσταση. Υπάρ-
χουν διαφορετικοί τύποι άγχους και είναι σημαντικό να
τους ξεχωρίζουμε. Το άγχος που έχει ο κάθε ένας μας ως
διαφορετική προσωπικότητα, το άγχος που μας κατα-
λαμβάνει ανάλογα με την κατάσταση και ενισχύεται ή όχι
από την προσωπικότητα μας, το νευρωτικό άγχος  και το
άγχος των διαγωνισμών και των εξετάσεων. Το άγχος
των διαγωνισμών και των εξετάσεων είναι αυτό που προ-
βληματίζει περισσότερο τα νέα παιδιά, που λόγω του
σχολείου και των διαγωνισμών και εξετάσεων το βιώνουν
συχνά  , τα επιβαρύνει και σε υπερβολικό βαθμό μπορεί
να οδηγήσει στην αποτυχία και τη χαμηλή αυτοπεποίθηση
και αυτοεκτίμηση. 

Το άγχος των διαγωνισμών 
και των εξετάσεων
Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι

οι πολύ αγχώδεις άνθρωποι δεν απο-
δίδουν ικανοποιητικά σε σύγκριση με
τους ανθρώπους που έχουν λιγότερο
άγχος.  Το άγχος των εξετάσεων
είναι μέρος του άγχους που βιώνει ο
κάθε άνθρωπος σαν ξεχωριστή προ-
σωπικότητα. Στην εποχή μας οι ζωές
των ανθρώπων επηρεάζονται πολύ
από την απόδοση τους σε διαγωνι-
σμούς και εξετάσεις και στη σχολική
αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους.
Για να περάσουμε τις τάξεις στο σχο-
λείο, για να επιτύχουμε στο πανεπι-
στήμιο, για να πάρουμε το πτυχίο
μας, για να μας προσλάβουν σε μία
δουλεία σχεδόν πάντα πρέπει να δώ-
σουμε εξετάσεις. Δεν προκαλεί έκ-
πληξη ότι το άγχος των εξετάσεων
παρουσιάζεται περισσότερο στους μαθητές του γυμνασίου
και λυκείου καθώς και στους φοιτητές.

Σε έρευνες που έγιναν σε φοιτητές στο παρελθόν
αλλά και ποιο πρόσφατα το βασικό πρόβλημα που δήλωναν
και ήταν η βάση όλων των άλλων τους προβλημάτων
ήταν το άγχος που αυξανόταν κατά την περίοδο των εξε-
ταστικών. Οι μαθητές και φοιτητές που βίωναν άγχος
κατά την περίοδο των εξετάσεων είχαν δυσκολίες στο να
διαβάσουν και να οργανώσουν τη σκέψη τους και ότι
συχνά γνώριζαν τις απαντήσεις άλλα δεν μπορούσαν να
τις θυμηθούν γιατί ‘μπλόκαραν’. Οι μαθητές αυτοί δεν
έπασχαν από κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία , ήταν το
άγχος των εξετάσεων που επηρέασε την ακαδημαϊκή
τους απόδοση. Σε άλλες έρευνες παρατηρήθηκε ότι μα-
θητές είχαν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις  λόγω
του έντονου στρες των εξετάσεων. Το άγχος των εξετά-
σεων προκαλεί προβλήματα στη μνήμη, την προσοχή,
την συγκέντρωση αλλά και την αυτοπεποίθηση των μα-
θητών και φοιτητών. Εκτός από αυτά το άγχος προκαλεί

και σωματικά συμπτώματα όπως
στομαχόπονο, τρέμουλο στα χέ-
ρια, πόνο στους ώμους, την
πλάτη και τον αυχένα, ταχυπαλ-
μίες, αϋπνίες, κακή διατροφή
κ.α. Φαίνεται από τα παραπάνω
ότι η απόδοση διαταράσσεται

από το άγχος και δεν είναι
η επιθυμητή. Όμως πέραν
από τα παραπάνω συμπτώ-
ματα το άγχος των εξετά-
σεων  εμφανίζεται συνήθως
σε άτομα που δεν πιστεύουν

πολύ στον εαυτό και τις δυνάμεις
τους και μία αποτυχία λόγω αυτού  πλήττει  την αυτοπε-
ποίθηση τους καθώς  κάνει το άτομο να απογοητευθεί με
τον εαυτό του, να νιώσει κατώτερο και χαζό κι έτσι να
χάνει περισσότερο την πίστη του στις δυνάμεις του.
Όπως αποδεικνύεται ακόμα και κάποιος μαθητής ή φοιτητής
που έχει προετοιμαστεί καλά για τις εξετάσεις ,εάν έχει
υπερβολικό άγχος, δεν θα αποδώσει τόσο καλά όσο είχε
προετοιμαστεί και αυτό δεν θα είναι η μοναδική συνέπεια
καθώς το άγχος επιβαρύνει και την υγεία.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούνται τρόποι
αντιμετώπισης που θα «μπλοκάρουν» το άγχος και όχι
την απόδοση μας. Για την αντιμετώπιση του άγχους
βασικό και πρωταρχικό είναι η υγεία. Είναι αποδεδειγμένο
ότι η καλή υγεία προβλέπει καλή ακαδημαϊκή απόδοση.
Οι μαθητές με προβλήματα υγείας είναι πιο πιθανό να
έχουν φτωχή απόδοση σε εξετάσεις και διαγωνίσματα. Η
σωστή διατροφή, ο ύπνος και η ξεκούραση βοηθούν τον
εγκέφαλο να λειτουργήσει καλύτερα, βελτιώνει τη μνήμη
και οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση. Διατηρώντας το σώμα

υγιές είναι και ο νους υγιής, μειώνονται
τα επίπεδα του άγχους και η ακαδη-
μαϊκή επιτυχία είναι πιο εφικτή.  Μία
άλλη στρατηγική αντιμετώπισης του
άγχους είναι οι μαθητές να αντιλη-
φθούν τον κίνδυνο και να προσπαθή-
σουν να τον αποφύγουν. Εάν ένας
μαθητής φοβάται ότι δεν θα θυμηθεί
τίποτα την ώρα των εξετάσεων μπορεί
να επαναλάβει περισσότερες φορές
το εκάστοτε μάθημα, κάτι που θα μει-
ώσει κατά πολύ το άγχος του. Πάντα
αυτός ο τρόπος πρέπει να χρησιμο-
ποιείται με μέτρο ώστε να μην γίνεται
εμμονή. Μία άλλη στρατηγική που
φαίνεται απλή αλλά είναι εξ’ ίσου
σημαντική είναι να ελέγχουμε παρα-
πάνω από μία φορά τις ερωτήσεις
στις εξετάσεις όπως και τις απαντήσεις
μας, προσπαθώντας να είμαστε ποιο
χαλαροί. Λόγω του υψηλού άγχους

που βιώνει ο μαθητής εν ώρα εξετάσεως είναι πιθανό να
μην καταλάβει ή να παρερμηνεύσει  με την πρώτη φορά
την ερώτηση ή την άσκηση και αυτό να τον οδηγήσει σε
αποτυχία. Το ίδιο ισχύει και με την απάντηση, όπου μπορεί
λόγω του άγχους του να παραλείψει να συμπεριλάβει
κάτι. Μία δεύτερη πιο ‘χαλαρή’ ματιά μπορεί να διορθώσει
λάθη άγχους  και να οδηγήσει σε επιτυχία. Σαν τεχνική
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το άγχος άλλα
αντί να προκαλεί φόβο και αποτυχία, να είναι κίνητρο για
επιτυχία. Εάν ένας μαθητής διαβάζει προκαταβολικά και
έγκαιρα για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις  το άγχος
μειώνεται σημαντικά. Το άγχος θα είναι υπό έλεγχο και
θα παρακινεί το μαθητή να διαβάζει περισσότερο για να
πετύχει περισσότερα. Αυτό σε συνδυασμό με θετική
σκέψη μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα
και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την πίστη στον
εαυτό του μαθητή. Λίγο άγχος άλλωστε βοηθά τους αν-
θρώπους να δουλεύουν περισσότερο και να είναι ποιο
αποδοτικοί. Άλλωστε το σχολείο, το Πανεπιστήμιο και το
διάβασμα δεν θα ήταν τόσο ενδιαφέροντα εάν δεν υπήρχε
καθόλου άγχος. Τέλος, είναι πολύ καλύτερο, όταν ένας
άνθρωπος φτάνει σε υψηλά επίπεδα άγχους και νιώθει
ότι είναι πλέον πέραν του δικού του ελέγχου, να ζήτα τη
βοήθεια, πρωτίστως από το  περιβάλλον του, πριν αναλάβει
κάποιος ειδικός. Το άτομο που προτιμά να απομονωθεί
και να μη μιλήσει σε κάποιον για το άγχος που τον πνίγει,
είναι αποδεδειγμένο ότι επιλέγει ακατάλληλες τεχνικές
αντιμετώπισης του. 

Είναι πολύ σημαντικό να θέλουμε από τον εαυτό μας
την καλύτερη δυνατή απόδοση στις εξετάσεις και τα δια-
γωνίσματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει «τελει-
ομανείς» και υπέρμετρα απαιτητικούς αλλά να χρησιμο-
ποιούμε το αποδοτικό άγχος ώστε να μας ωθήσει να επι-
τύχουμε. Η απαίτηση από τον εαυτό μας της απόλυτης
επιτυχίας συνεπάγεται ότι μία μικρή ανθρώπινη αποτυχία
είναι ικανή να κλονίσει όλο μας το είναι. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο που
ερμηνεύουμε εμείς τα πράγματα. Φορτώνουμε τον εαυτό
μας με ‘πρέπει’ και ‘αλίμονο’ π.χ. ‘πρέπει να πάρω άριστα
σε όλα τα μαθήματα’ ή ‘αλίμονο μου έτσι και δεν γράψω
καλά’ και έτσι εμείς οι ίδιοι καταπιέζουμε τον ίδιο μας τον
εαυτό. Αντιθέτως, αν σκεφτόμαστε με τρόπο πιο χαλαρό
και ανθρώπινο και αντί για ‘πρέπει’ μπούμε στη λογική
του ‘θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο’ αυτομάτως ο στόχος
γίνεται πιο εφικτός και το άγχος περιορίζεται στα φυσιο-
λογικά επίπεδα. Έτσι μία αποτυχία που μπορεί να έρθει
(οι αποτυχίες όπως και οι επιτυχίες είναι μέσα στη ζωή
και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τα
δύο) δεν θα αντιμετωπιστεί σαν να ήρθε το τέλος του
κόσμου, αλλά σαν έναυσμα για μία νέα προσπάθεια σε
άλλες πολλές καινούργιες  ευκαιρίες που θα υπάρξουν.

Το άγχος των εξετάσεων και οι τρόποι αντιμετώπισής του

Γράφει η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜ. ΒΑΣΙΛΑ

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια-
Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Alexandra.vasila@gmail.com

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Είναι πολύ σημαντικό να θέ-

λουμε από τον εαυτό μας την

καλύτερη δυνατή απόδοση στις

εξετάσεις και τα διαγωνίσματα.

Αυτό όμως δεν πρέπει

να μας κάνει «τελειομανείς»

και υπέρμετρα απαιτητικούς “

“
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΠΥΡΓΟΣ

Ύστερα από απόφαση του Τοπικού Συμ-
βουλίου του Παραρτήμτος Χίου της Ε.Α.Α.Σ.,
ο Πρόεδρος Τξχος (ΠΒ) ε.α. Ιωάννης Κηρύκος
με αντιπροσωπία,  επισκέφθηκαν τους τοπικούς
άρχοντες του νησιού μας στους οποίους ευ-
χήθηκαν για τις Εορτές των Χριστουγέννων,

της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ξεκινώντας
από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψα-
ρών και Οινουσών Κύριο - Κύριο Μάρκο. 

Ειδικότερα επισκέθτηκαν  τόσο τον Διοικητή
της 96 ΔΑΤΕ  Τξχο Κύριο Παπαπροκοπίου
Ιωάννη όσο και φυλάκια της 96 ΑΔΤΕ αλλά και

του Πολεμικού μας Ναυτικού όπου αφού έδω-
σαν τις ευχές του, επέδωσαν διάφορα δώρα
με βασικό την Ελληνική σημαία.

Στον σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος επιθυμεί να εκφράσει την συγκίνηση
και τις ευχαριστίες για την συγκινητική υποδοχή

που επεφύλαξαν στην αντιπροσωπεία μας,
τόσο ο Διοικητής της 96 ΑΔΤΕ, ο οποίος μας
συνόδευσε σε όλα τα φυλάκια, όσο και ο Δι-
οικητής του Ναυτικού Σταθμού (Πολεμικό Ναυ-
τικό) Χίου αλλά και τα απλά φανταράκια μας.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιω-
ματικών Στρατού – Παράρτημα
Γρεβενών, πραγματοποίησε το
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015
το μεσημέρι, την ετήσια εκ-
δήλωση κοπής βασιλόπιτας
στο ξενοδοχείο «Αχίλλειον».

Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Γρε-
βενών κκ Δαβίδ, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ευάγγελος Σημαν-
δράκος, Απόστολος Τσένης ως
εκπρόσωπος του Δήμου Γρεβενών, ο Δκτής
του 586 Μ/Π Τάγματος Πεζικού Ανχης (ΠΖ)
Κωνσταντίνος Αδάμος και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Εφέδρων Αξκών Γρεβενών Ιωάννης
Μπουμπούκας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε το σύνολο των
μελών του Παραρτήματος με μέλη των οικο-
γενειών των, καθώς και συγγενείς και φίλοι
μας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσφώνηση
του Προέδρου του Παραρτήματος Γρεβενών
Σχη(ΤΘ) εα Σπηλιώτη Οδυσσέα, ο οποίος ευ-
χήθηκε προς όλους, Χρόνια Πολλά με υγεία
για το νέο έτος 2015.

Στην συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
στην μνήμη των Σμηναγών Παν. Λάσκαρη και
Αθ. Ζάγκα που έχασαν την ζωή τους την 26-
01-2015 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος
συμμετέχοντας σε συμμαχική άσκηση στην
Ισπανία.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την βράβευση
της μαθήτριας Λυκείου Μαρίας- Αμαλίας Θωμά,
κόρης του Σχη (ΥΓ)εα Θωμά Θωμά, με την
απονομή τιμητικού επαίνου και το χρηματικό
ποσό των 225 Ευρώ, καθότι αρίστευσε με
βαθμό 18,3 την σχολική χρονιά 2013-2014.

Μήνυμα χαιρετισμού του Αρχηγού ΓΕΣ Στρα-
τηγού Μανωλά Χρίστου, αναγνώστηκε από
τον πρόεδρο του Παραρτήματος.

Ο πρόεδρος του παραρτήματος επέδωσε

αναμνηστικά μετάλλια της Ε.Α.Α.Σ., στον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών κκ Δαβίδ
, στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σημανδράκο Ευάγ-
γελο, στον κ. Τσένη Απόστολο εκπρόσωπο
του Δήμου Γρεβενών, και στον Δκτή του 586
Μ/Π Τάγματος Πεζικού Αντισυνταγματάρχη
Κωνσταντίνο Αδάμο.

Αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε
την πίτα, ευχήθηκε καλή Χρονιά προς όλους
και τόνισε την αγάπη του για το προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων, των εν ενεργεία
αλλά και των εν αποστρατεία.

Ευχήθηκαν επίσης Χρόνια Πολλά προς όλους,
ο Αντιπεριφερειάρχης, ο εκπρόσωπος του Δή-
μου  και ο Δκτής του 586 Μ/Π Τάγματος Πεζι-
κού.

Το νόμισμα κέρδισε ο Αστ. Υδντής εα Κα-
τσαρός Βασίλειος, και το οποίο αντιστοιχούσε
σε Ασημένια Εικόνα της Παναγίας της Τριχε-
ρούσας.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος ενημέρωσε τα μέλη για τα
θέματα που μας απασχολούν και επακολού-
θησε παραγωγική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων από όλους.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού συμ-
βουλίου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες
σε όλα τα μέλη του Παραρτήματος που πα-
ρευρέθηκαν στην εκδήλωση καθώς και σε
όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία
τους. 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 18/3/2015 το Πα-
ράρτημά μας πραγματοποίησε φιλανθρωπική
εκδήλωση (καφέ) σε καφετέρια της πόλης
του Πύργου.

Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία
αφού παρέστησαν 110 μέλη, οι οικογένειες
τους, φίλοι της Ένωσης και επίσης έλαβε με-
γάλη δημοσιότητα στα ΜΜΕ της Ηλείας.

Συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό το οποίο
διατέθηκε στο σύνολό του στο "Χαμόγελο
του Παιδιού".

ΛΕΣΒΟΣ

1. Αντιπροσωπεία  του Παρατήματος Λέσβου
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
(Ε.Α.Α.Σ.), αποτελούμενη από τους:

α.Αντγο (ΠΒ) ε.α Χαραλάμπους Ευστράτιο,
Πρόεδρο του Παραρτήματος .

β. Αντγο(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α Γκαγκαρέλλη  Ευστάθιο,
μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Απο-
στράτων Αξιωματικών ΕΛ. ΑΣ. Νομού Λέσβου.

γ. Τχη(ΔΒ) ε.α. Μελέτογλου Πρόδρομο Αν-
τιπρόεδρο του Παραρτήματος.

συναντήθηκε με τους αξιότιμους Βουλευτές
του  Νησιού, Κυρίους:

α. Ζερδελή  Ιωάννη στις 15 Μαρτίου  2015. 
β. Αθανασίου Χαράλαμπο  στις 16 Ιαν 2015

και 
γ. Τάσσο Σταύρο στις  21 Μαρτίου 2015 .
2. Στους Κυρίους Βουλευτές επιδόθηκε

συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή τους
στη Βουλή των Ελλήνων και κατάλογος με τα
θέματα που απασχολούν την Ε.Α.Α.Σ., τα οποία

είναι οικονομικά, ασφαλιστικά, υγειονομικής
περίθαλψης και εθνικά.

Τους αναπτύχθηκε λεπτομερώς η σε βάρος
των αποστράτων αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επι-
τελεσθείσα οικονομική αδικία , η οποία σε κα-
νένα άλλο κλάδο του δημόσιου τομέα έλαβε
χώρα. 

3.Οι Κύριοι Βουλευτές άκουσαν με προσοχή
τα θέματα, έδειξαν κατανόηση και υποσχέθηκαν
την αμέριστη συμπαράσταση τους στις σχετικές
πρωτοβουλίες στη Βουλή, για επίλυση των
προβλημάτων στο μέτρο του δυνατού. Η αν-
τιπροσωπεία ευχαρίστησε τους Κυρίους Βου-
λευτές, εκ μέρους των μελών και των οικο-
γενειών του Παραρτήματος Λέσβου της Ε. Α.
Α. Σ. 

Μυτιλήνη  21 Μαρτίου 2015 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΑ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2015  οργανώθηκε
από το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος
και πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρτήματος
Χίου της Ε.Α.Α.Σ. , στην Λέσχης Αξιωματικών
Εθνοφρουράς Χίου. Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους η πολιτική και στρα-
τιωτική ηγεσία του νησιού μας, οι  δικαστικοί
και πνευματικοί λειτουργοί του τόπου μας,
φορείς – σύνδεσμοι και σύλλογοι και το σύ-
νολο σχεδόν των μελών του Παραρτήματος

μας.
Εθιμοτυπικά προσκλήθηκαν επίσημα και

παρευρέθησαν οι τοπικοί βουλευτές, ο Αντι-
περιφερειάρχης και Θεματικός Αντιπεριφε-
ρειάρχης του νησιού μας, ο Διοικητής το
Επιτελείο της 96 ΑΔΤΕ, οι Διοικητές όλων
των Μονάδων, οι Διοικητές της Αστυνομικής
Δνσης , της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του
Πολεμικού Ναυτικού, της Σχολής Εμπορικού
Ναυτικού Χίου, ο Λιμενάρχης Χίου, οι Πρόεδροι
όλων των τοπικών Συλλόγων και Συνδέ-
σμων,  οι Δήμαρχοι, οι Πρύτανης και Κοσμή-
τορας του Πανεπιστημίου. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμ-

βανε την υποδοχή και διευθέτηση των προ-
σκεκλημένων,  την ευλογία της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας.  Επακολούθησε ο χαιρετισμός
του Προέδρου του Παραρτήματος με την
προσφώνηση των επισήμων και σύντομος
χαιρετισμός εκ μέρους των επίσημων προ-
σκεκλημένων. Στην συνέχεια έλαβε χώρα
απονομή τιμητικής πλακέτας της Ε.Α.Α.Σ. από
τον Πρόεδρο στον Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ Τξχο
Κύριο Παπαπροκοπίου Ιωάννη, και η επίδοση
των χρηματικών βραβείων στους μαθητές
που αρίστευσαν. Τέλος η εκδήλωση συνεχί-
στηκε υπό μορφή ταβέρνας, με ένα κατα-
πληκτικό μενού της Λέσχης  και υπό τους
ήχους της μαγευτικής ορχήστρας της 96
ΑΔΤΕ η οποία ανέβασε το κέφι στο κατακό-
ρυφο με αποτέλεσμα όλοι οι συμμετέχοντες
να ξεφαντώσουν και να φύγουν ευχαριστη-
μένοι.

Το Τ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. ευχαριστεί τους επίσημα
προσκεκλημένους για την αποδοχή, όλους
τους συντελεστές και συμμετέχοντες της
πετυχημένης εκδήλωσης αλλά κυρίως τα
απλά Μέλη του Παραρτήματός μας, που μας
τίμησαν με την παρουσία τους.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
και χορός Αποστράτων Παραρτήματος Χίου

Κοπή Βασιλόπιτας της Ε.Α.Α.Σ.- Παράρτημα Γρεβενών 
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΑΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
17 Μαρ.2015 στο Στρατηγείο
της ΧΧΤΘΜ η τελετή της πα-
ράδοσης-παραλαβής της Δι-
οικήσεως απο τον Αντγο Θω-
μαϊδη Δημήτριο στον Υπτγο
Δοκμετζόγλου Βασίλειο.Στην
τελετή παρέστησαν ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Φιλ-
λίπων-Νεαπόλεως και Θάσου

κος Προκόπιος,ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Μαρ-
κόπουλος Θεόδωρος,η Δήμαρχος Καβάλας
κ.Τσανάκα Δήμητρα, ο εκπρόσωπος του Δκτή
του Δ’ΣΣ,Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ./Παραρτήματος Κα-
βάλας με επικεφαλή τον πρόεδρο,Ταξχο κ.
Τζατζάρη Θεόδωρο και όλες οι Αρχές του Νο-
μού Καβάλας.

Μετά την τελετή παρατέθηκε μικρή δεξίωση
στήν αίθουσα τιμών του στρατηγείου.

Την 21 Μαρ. 2015 πραγματοποιήθηκε στην
Λέσχη Αξκών Φρουράς Καβάλας εκδήλωση
βράβευσης των Αριστούχων μαθητών τέκνων
μελών του Παραρτήματος της Β’ και Γ’ Λυκείου
του διδακτικού έτους 2013-2014.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους,ο Ταξχος Υποδκτής της ΧΧΤΘΜ,εκπρόσωποι
των πολιτικών αρχών της πόλης μας ο πρό-
εδρος και σύσσωμο το Τ.Σ του παραρτήματος,

οι βραβευθέντες μαθητές μετά των γονέων
και συγγενών τους.

Η Ε.Α.Α.Σ. Παράρτημα Καβάλας μαζί με την
εκδήλωση της βράβευσης των αριστούχων
μαθητών, τίμησε με αναμνηστική πλακέτα της
Ε.Α.Α.Σ. τον πρώην γραμματέα της, για τις
υπηρεσίες που πρόσφερε,στο Τ.Σ τον Σχη ε.α
Παπαδόπουλο Γεώργιο.

1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Τ.Σ. του Παρ/τος
και αντιπροσωπεία συναδέλφων, κατά το μήνα
Φεβρουάριο παρέστησαν στις παρακάτω εκ-
δηλώσεις:

α. Στην τελετή κοπής Πρωτοχρονιάτικης
πίττας της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χανίων στις 3-2-
2015.

β. Στις εκδηλώσεις μνήμης βομβαρδισμού
του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου
Χανίων από τον Συμμαχικό Στόλο κατά την
επανάσταση του 1897.  

γ. Στις εκδηλώσεις που έγιναν στις 14-Φεβ-
2015 στο ομώνυμο χωριό, για τον εορτασμό
της «Επανάστασης του 1905 στο Θέρισο Χα-
νίων» 

δ. Στις κηδείες των παρακάτω συναδέλφων
που απεβίωσαν.

1) Του Άνχη ε.α. Κουτρουλάκη Σταμάτη 15-
2-2015 στο χωριό Λάκκους Χανίων.

2) Του Σχή ε.α. Ανδρικίδη Μιχαήλ 29-2-2015
στο Άγιο Λουκά Χανίων.

3) Του Τξχου ε.α. Τζινάκη Φοίβου 25-2-2015
στον Άγιο Λουκά Χανίων.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας
και την δημοσίευση στην εφημερίδα μας «Εθνι-
κή Ηχώ»

Την Παρασκευή 13 Φεβ 2015, πραγματο-
ποιήθηκε από το Παράρτημά μας στον χώρο
διασκέδασης «Diamond» Κομοτηνής, η ετήσια
χοροεσπερίδα σε συνδυασμό με την κοπή
πίτας. Με εγκάρδιες ευχές, ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ.
Παντελεήμων ευλόγησε την κοπή της Βασι-
λόπιτας. 

 Τυχερός της βραδιάς, ο Ανχης ε.α κ. Κα-
τσάνος Ιωάννης που βρήκε το φλουρί και
είχε σαν δώρο μια φωτογραφική μηχανή.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η βράβευση
10 αριστούχων μαθητών, τέκνων των μελών
της Ε.Α.Α.Σ. με τιμητικό δίπλωμα και οικονομικό
βραβείο.

 Επιπλέον απονεμήθηκε η πλακέτα της
Ε.Α.Α.Σ. στον επίτιμο πρόεδρο του Παραρτή-
ματος Ν. Ροδόπης, Ανχη ε.α κ. Κουρούδη Νι-
κόλαο για την άοκνη και πολύχρονη προσφορά
του.

 Στην εκδήλωση παρέστη εκτός από τον

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και
Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων και ο Ανώτατος
Διοικητής Φρουράς Κομοτηνής Ταξχος κ. Κουν-
τουράς Σωτήριος. Το κέφι και ο χορός κάλυψε
το υπόλοιπο της βραδιάς, αφού η ορχήστρα
πλαισίωσε το πλούσιο καλλιτεχνικό της πρό-
γραμμα και με δημοτικά όργανα και τραγούδια.
Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία
και η φετινή συμμετοχή των μελών, περίπου
200, ξεπέρασε τις προσδοκίες του τοπικού

συμβουλίου.
Την 25η Μαρτίου 2015 το Τοπικό Συμβούλιο

και αριθμός μελών του Παραρτήματος συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις για την εθνική επέ-
τειο όπως παρακάτω:

α. Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου

β. Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
του Παραρτήματος στο ηρώο της Κομοτη-
νής

γ. Παρέλαση 

ΡΟΔΟΠΗ

Η Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα Καβάλας ενημερώνει τα μέλη της αλλά και τους φίλους αυτής, ότι λει-
τουργεί σε νέα διεύθυνση στην Καβάλα από 1 Απριλίου 2015. Αυτή είναι: Δαγκλή 8, 1ος όρο-
φος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Υποστράτηγος ε.α.
Ευάγγελος Δανιάς, επισκέφθηκε το Παράρτημα
Καρδίτσας την 7 Μαρτίου 2015.

Ενημέρωσε τα μέλη του Παραρτήματος για

τα θέματα που τους απασχολούν και στη συ-
νέχεια απάντησε σε όλες τις υποβληθείσες
ερωτήσεις των μελών. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Τ.Σ. Φθιώτιδος της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού και της Συντονιστικής
Επιτροπής των ΑΝΕΛ στην
Φθιώτιδα, στα γραφεία του
Παραρτήματος. Κατά την διάρ-
κεια της συνάντησης αυτής,
υπήρξε συζήτηση για τα απο-
τελέσματα της διαρκούς υπο-
βάθμισης του νομού Φθιώτιδος
όσον αφορά την δραστική μεί-
ωση του στρατιωτικού προ-
σωπικού, αλλά και των μονά-
δων που υπάρχουν εντός του.
Σημειώθηκε η σπουδαιότητα
της υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και των
δυνατοτήτων διοικητικής μέριμνας του στρα-
τεύματος, και η ανάγκη ορθής εκμετάλλευσής
τους από το ΥΠ.ΕΘ.Α.. Τέλος συζητήθηκαν και
θέματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέ-
ροντος των αποστράτων, μιας που η πολιτεία

τα τελευταία χρόνια υπήρξε
ιδιαιτέρα άδικη στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν. Σε όλα
τα θέματα υπήρξε πλήρης
ταύτιση απόψεων και δέσμευ-
ση για περαιτέρω συνεργασία
με στόχο την ανάδειξη, αλλά
ιδιαίτερα την επίλυση,  όλων
των ανησυχιών των μελών
της Ε.Α.Α.Σ..

Το Παράρτημα Φθιώτιδος
στις διήμερες εορταστικές εκ-
δηλώσεις της 25ης Μαρτίου
στην πόλη της Λαμίας μετείχε
διά του Αντιπροέδρου της
Ταξιάρχου ε.α. Τσιλαλή  Δ.

Νικολάου στην κατάθεση στεφάνων  της μα-
θητιώσης νεολαίας που έλαβε χώρα την 24η
Μαρτίου και διά του Προέδρου της Αντιστρα-
τήγου ε.α. Μπούρα  Α. Βασιλείου  κατέθεσε
στέφανο στο άγαλμα του Αθανασίου Διάκου,
στην ομώνυμη πλατεία. 

ΡΕΘΥΜΝΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρ-
τίου 2015, στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ "V Με-
ραρχία Κρητών", η τελετή Παράδοσης- Πα-
ραλαβής Διοικήσεως, από τον Υπστγο Κω-
τσιόπουλο, στον Ταξχο Δημήτριο Καραμούζα.
Στην τελετή παρευρέθηκε ο Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ
Στγος κ. Μανούσος Παραγιουδάκης,ο  Αντγος
ε.α. κ. Κουριδάκης Γεώργιος και ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Ρεθύμνης Ε.Α.Α.Σ. Ταξχος
ε.α. Κωνσταντάκης Αντώνιος . Την Παρασκευή
20 Μαρτίου 2015, ο Πρόεδρος καθώς και
μέλη του παραρτήματος, παρευρέθησαν
κατόπιν προσκλήσεως στην τελετή Ορκω-
μοσίας Νεοσυλλέκτων Οπλιτών της 2015

Β' ΕΣΣΟ, στο 547 Α.Μ Τ.Π Ρεθύμνου. 
Επίσης, στα πλαίσια του εορτασμού της

Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ο Πρό-
εδρος μαζί με μέλη του Παραρτήματος,
παρευρέθησαν στη Δοξολογία που τελέ-
σθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των
Εισοδείων της Θεοτόκου της Πόλεως του
Ρεθύμνου, στην οποία χοροστάτησε ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος. Κατόπιν, ο Πρό-
εδρος, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη και παρευρέθηκε στην
παρέλαση. 
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-
ματοποιήθηκαν, από  22 Φεβ. μέχρι και 21
Μαρ 2015,στις οποίες συμμετείχε ή διοργά-
νωσε το Παράρτημα, ήταν με χρονολογική
σειρά:  

1η Μαρ.’15 :Μνημόσυνο για Κύπριο 
Αγωνιστή Γρηγόρη ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Τελέστηκε, με πρωτοβουλία του Συλλόγου

Κυπρίων Ν. Ξάνθης, μνημόσυνο στο χωριό
ΑΥΞΕΝΤΙΟ Ξάνθης, παρουσία Πολιτικών, Στρα-
τιωτικών και λοιπών Αρχών και κατοίκων της
ΠΕ Ξάνθης. Κατετέθησαν τιμητικά στεφάνια
στο Μνημείο του ήρωα. από τις αρμόδιες
Αρχές, όπως και το Παράρτημα Ε.Α.Α.Σ. Ν.
Ξάνθης, ενώ παρευρέθησαν και αρκετά μέλη
μας. 

4 Μαρ.’15. Παράδοση- Παραλαβή 
Διοικήσεως Δ’Σ. Στρατού
Πραγματοποιήθηκε η  παράδοση της Διοι-

κήσεως του Δ’ Σ. Στρατού, στον Αντγο Ιωσήφ
Μαυράκη, από τον Αντγο  Χρήστο Χαλκίδη.
Στην τελετή παρευρέθησαν,  όλες οι Τοπικές
Αρχές, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πολλά
μέλη του Παραρτήματος.

10  Μαρ.’15. Παράδοση- Παραλαβή 
Διοικήσεως XXVΤΘΤ
Πραγματοποιήθηκε η παράδοση της Διοι-

κήσεως στον Ταξχο Σπυρίδωνα- Γεράσιμο
Ρώσση, από τον Τάξχο Δημ. Μπονόρα ο
οποίος μετατέθηκε στο ΓΕΣ. Παρευρέθησαν
αρκετοί από τις Τοπικές Αρχές, καθώς και ο
Πρόεδρος με μικρό αριθμό μελών του Πα-

ραρτήματος.
13 Μαρ.’15.:Γ’ Χαιρετισμοί στον  
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου, στον ΕΧΙΝΟ.
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου τελέστηκαν οι

Γ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας, στην ανακαινι-
σμένη και προσφάτως Αγιογραφημένη Εκ-
κλησία του Αη Γιώργη, στο γραφικό Πομακο-
χώρι Εχίνος. 

20 Μαρ.’15. Παράδοση- Παραλαβή 
Διοικήσεως 4ης ΤΑΞΥΠ
Πραγματοποιήθηκε η παράδοση της Διοι-

κήσεως στον Ταξχο Ιωάννη  Κολυβά, από τον
Υπτγο Χρήστο Γκασούδη.  Παρευρέθησαν  εκ-
πρόσωποι από τις Τοπικές Αρχές, ο Πρόεδρος
και πολλά μέλη του Παραρτήματος.

20 Μαρ.’15.:Δ’ Χαιρετισμοί στον  
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου, στη ΓΛΑΥΚΗ.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή της Τοπικής

Κοινωνίας της Ξάνθης, αλλά και από τη γει-
τονική Δράμα, στην ακολουθία των Δ’ Χαιρε-

τισμών που τελέστηκε στις 20 Μαρ.2015
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου μέσα στο Στρατόπεδο
«Υπτγου ε.α. Δημ. Παπαποστόλου», στη ΓΛΑΥΚΗ
Ξάνθης, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εκ-
κλησιασμοί σε ι.ν. στα Πομακοχώρια Ξάνθης
2015». 

Το εκκλησίασμα, ήταν συνολικά πάνω από
160 άτομα που προσήλθαν, με 2 λεωφορεία
και αρκετά ΙΧΕ οχήματα από την ΞΑΝΘΗ, αλλά

και με ΙΧΕ οχήματα από τη γειτονική ΔΡΑΜΑ,
για να εκκλησιαστούν και ταυτόχρονα να συμ-
παρασταθούν ηθικά σε αυτούς που “Φυλάνε
Θερμοπύλες” στην περιοχή μας. Παρευρέ-
θησαν: Πολυπληθής και υψηλόβαθμη αντι-
προσωπεία από τη 1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, η Πρόεδρος
και πολλά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων,(1
λεωφορείο), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
και αρκετά του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ν.
Ξάνθης, οι Πρόεδροι και μέλη του ΔΣ της
Ενώσεως Αποστράτων Αστυνομικών, ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ποντίων, μέλη του άτυ-

που Συλλόγου ‘’Φίλοι της Σημαίας Ν. Ξάνθης’’,
οικογένειες, γονείς, συγγενείς και φίλοι  του
Προσωπικού της Μονάδος, όπως και μέλη
του Συλλόγου Καταδρομέων Δράμας και δω-
ρητές ανέγερσης του ι.ν που εγκαινιάστηκε
το 2012.

Στον εκκλησιασμό χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περι-
θεωρίου κκ. Παντελεήμων, επικουρούμενος
από τον πατέρα Γεώργιο Σπάρταλη, δύο (2)
διακόνους και χορωδία 6 ψαλτών.

Ο επόμενος εκκλησιασμός, σε ι.ν στα Πο-
μακοχώρια, είναι στις 5 Απρ.2015, (Κυριακή
των Βαΐων), στον ι.ν. Αγ. Γεωργίου ΕΧΙΝΟΥ,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου. Ο συγκεκρι-
μένος εκκλησιασμός θα προηγηθεί του εορ-
τασμού της φετινής 74ης Επετείου της «ΜΑΧΗΣ
ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ 6-10 Απρ. 1941», που θα επα-
κολουθήσει στο “Μνημείο Πεσόντων Υπέρ
Πατρίδος” στον ΕΧΙΝΟ, δραστηριότητα την
οποία διοργανώνει ετησίως και προσκαλεί
Αρχές και όλη την Κοινωνία, το Δ’Σ. Στρατού.

ΞΑΝΘΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΟΖΑΝΗ

1. Την 7 Φεβ. 2015 και ώρα 18.00, έλαβε χώ-
ρα εκδήλωση κοπής Πίτας μετά βραβεύσεως
Αριστούχων μαθητών τέκνων Αξκών ε.α. του
Στρατού Μελών της Ε.Α.Α.Σ. Ν. Αιτωλ/νίας, εις
την Λέσχη της έδρας του Παραρτήματος εις
την πόλη του Αγρινίου. Ήταν μία λιτή καθώς
και συγκινητική εκδήλωση χωρίς μουσική, εις
ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο πι-
λότων Λάσκαρη Π. και Ζάγκα Α., του μοιραίου
F16 που συνετρίβη κατά την διάρκεια ΝΑΤΟϊ-
κής ασκήσεως εις την Ισπανία. Εις την μνήμη

τους ετηρήθη και ενός (1) λεπτού Σιγή από
τους παρευρισκομένους. Την Πίτα ευλόγησε ο
πρωτοσύγκελος Αρχιμ. π. Επιφάνειος. Παρέ-
στησαν, μεταξύ πολλών άλλων, η Αντιπ/ρχης
κα Σταρακά Χ., ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπα-
ναστασίου Γ., Αντιδήμαρχοι Αγρινίου, Αξκοί
του Αερ. Φυλακίου Αγρινίου της 131 Σ.Μ.
(Άκτιο), ο Δκτής του 2’ 39 Σ.Ε. Μεσολογγίου και
Φρούραρχος, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. της Αστ.
Δνσεως Ακαρνανίας, ο Πρόεδρος της
Α.Σ.Ε.Ε.Δ. Ν. Αιτωλ/νίας, εκπρόσωποι Φορέων,
πλήθος Αποστράτων και άλλων πολιτών.

Εις τον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
της Ε.Α.Α.Σ. Ν. Αιτωλ/νίας, Ανχης (ΠΖ) ε.α. Τσα-
κίρης Ηλ., μεταξύ άλλων, εξέφρασε ευχές με
αναφορές για καλύτερο μέλλον εις την χώρα
και θερμά λόγια για τον ρόλο των Ε.Δ. για τις
οποίες σημείωσε πως είναι ακομμάτιστες.

Τέλος, βραβεύτησαν οι: Κολοσιώνης Π.
Εύελπις 1ης και οι μαθητές Καραμούζας Χ.,
Μασαλή Ειρ., Ζυγούρη Στυλ.

3. Την 13η Φεβ. 2015, ο Πρόεδρος της
Ε.Α.Α.Σ. Ν. Αιτωλ/νίας και το μέλος του Τ.Σ.
Τχης (ΠΖ) ε.α. Μασαλής Β., παρέστησαν εις
την τελετή Ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της
2015 Α’ ΕΣΣΟ, η οποία έλαβε χώρα εις το Στρδο
«ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ» εις το Μεσολόγ-
γι. Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους οι:

Αντγος Γεωργίου Π. Δκτής ΑΣΔΥΣ, ως εκπρό-
σωπος του κ. Α/ΓΕΣ, εκπρόσωποι του Π.Ν., της
ΕΛ.ΑΣ., Απόστρατοι Αξ/κοί, εκπρόσωποι άλ-
λων Φορέων και πλήθος συγγενών Ν/Σ οπλι-
τών.

•Tην 1η Ιαν 2015, o Πρόεδρος και ορισμέ-
να μέλη του Παραρτήματος μας, παρευρέ-
θησαν , ύστερα από πρόσκληση της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, στον εορτασμό
της 1ης του Νέου Έτους 2015, στην Πανη-
γυρική Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης και στη συνέ-
χεια επισκέφθηκαν στα γραφεία τους τόσο
τον Δήμαρχο, όσο και τον Περιφερειάρχη,
για την ανταλλαγή των καθιερωμένων ευ-
χών.

•Την 31η Ιαν. 2015, το Παράρτημα της
Ε.Α.Α.Σ./ Ν. Κοζάνης, πραγματοποίησε στην
ΛΑΦΚ την ετήσια χοροεσπερίδα, έκοψε την κα-
θιερωμένη βασιλόπιττα και βράβευσε επτά
αριστούχους  μαθητές-τριες. Την πίτα ευλό-
γησε ο  Στρατιωτικός Ιερέας  πατήρ Αθανάσιος
και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.  Στην τελετή
παρέστησαν   ο Ταξχος Γρηγοριάδης Γρηγό-
ριος,  Δκτής της  9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ , ο Ταξχος Κα-
ρατζέτζος Προκόπιος, Δκτής Γ’ΣΣ/ΔΕΠΣ,  συμ-
μετείχαν  αρκετοί συνάδελφοι και μέλη των
οικογενειών  τους, σε συνολικό αριθμό 170
άτομα, σε μία  κατάμεστη αίθουσα, σε κατά
γενική ομολογία ωραία ατμόσφαιρα, γεγονός
που κράτησε μέχρι αργά και στέφθηκε με από-
λυτη επιτυχία, με την συνοδεία της ορχή-
στρας της ΣΜΣ/9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.  Οι βραβευθέν-
τες επτά  μαθητές-τριες  της Β’ και Γ’ τάξης  Γε-
νικού Λυκείου του παρελθόντος εκπαιδευτι-
κού έτους , που   πέτυχαν  βαθμολογία  αρίστη,
άνω του 18,1 πέραν του επαίνου, δόθηκε στον
καθένα  και  χρηματικό ποσό των 225  euro και
είναι οι παρακάτω:

-Η Παπαδοπούλου Μαρία, κόρη του Σχου
(ΜΧ) ε.α. Παπαδόπουλου Ιωάννη, Γ’ Τάξεως
Moυσικού Λυκείου. και ήδη φοιτήτρια στο
ΑΠΘ- Μουσικών Σπουδών, με βαθμό 18,5. 

-Η  Κοντορίνη Αγνή, κόρη  του Λγού (ΜΧ) ε.α.
Κοντορίνη Γεωργίου,  Γ’ Τάξεως  ΓΕΛ.  και ήδη
φοιτήτρια στο ΑΠΘ  Τοπογράφος -Μηχανικός,
με βαθμό 18,5.

-Η  Τόττα  Άννα,   κόρη,  του Τχη (ΤΧ) ε.α. Τότ-
τα Κων/νου,  Β’ Τάξεως ΓΕΛ  γιά το σχολικό
έτος2011-2012.φοιτήτρια με βαθμό 19,0.

-Ο Μπλιούμης Γρηγόριος ,γιος του Λγού (ΔΒ)

ε.α. Μπλιούμη Ηλία, Γ‘ Τάξεως ΓΕΛ.και ήδη
φοιτητής  στο ΔΠΘ- Νομική Σχολή, με βαθμό
19,2. 

-Η  Καρατζέτζου Αθηνά, κόρη του Σχη (ΥΙ)
ε.α. Καρατζέτζου  Χαρισίου,  B’ Τάξεως  ΓΕΛ  με
βαθμό 19,9. 

-Ο Κυπιρτίδης Γεώργιος, γιος του Λγού  (ΤΘ)
ε.α. Κυπιρτίδη Δημητρίου, Β’ Τάξεως  ΓΕΛ. με
βαθμό 18,8 και τέλος

- Η  Γκοβεδάρου  Ελένη, κόρη του Ανθλγού
(ΑΣ) ε.α. Γκοβεδάρου Ιωάννη, Γ’ Τάξεως ΓΕΛ.
και ήδη φοιτήτρια με βαθμό 18,2 που για οικο-
γενεικούς λόγους δεν παρευρίσκονται. 

Συγχαίρουμε τόσο τους ίδιους, όσο και τους
γονείς των   και τους  ευχόμαστε  καλή  επιτυ-
χία και εκπλήρωση των προσδοκιών τους. 

•Την 5η Φεβ. 2015  ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος μετείχε στην συγκέντρωση των Προ-
έδρων Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ., που πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του Παραρτήμα-
τος της Ε.Α.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη. 

•Την  14η Φεβ. 2015, ο Πρόεδρος  και ορι-
σμένα  μέλη μας  παρευρέθησαν , ύστερα από
πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ,
στην τελετή επιμνημόσυνης δέησης στο
Στρατιωτικό  Νεκροταφείο Κοζάνης, για τους
νεκρούς  που έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και
ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, στους αγώ-
νες του έθνους.

•Την   25η  Μαρ. 2015,  ο Ταμίας(απουσιά-
ζοντος του Προέδρου)  και  μέλη του Παραρ-
τήματος,  ύστερα από πρόσκληση της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετείχαν στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής
επετείου

Κοπή πίτας και προσφορά τεμαχίων 

από τον Πρόεδρο του Παρ/τος 

Ανχη (ΠΖ) ε.α. Τσακίρη Ηλία.

Απονομή Βραβείου εις τον Κολοσιώνη

Παν., Εύελπη 1ης τ. από τον Πρόεδρο

του παρ/τος Ανχη (ΠΖ) ε.α. Τσακίρη Ηλία.

Αναμνηστική φωτογραφία βραβευθέν-

των εν μέσω της κ. Αντ/ρχη Αιτωλ/νίας,

Προέδρου και Αντιπροέδρου Ε.Α.Α.Σ. Ν.

Αιτωλ/νίας και Δημάρχου Αγρινίου.



EΘNIKH HXΩΜΑΡΤΙΟΣ 2015 15 θέματα

ΗΤουρκία την περασμένη
Παρασκευή στις 27-2-

2015, εξέδωσε την υπ’
αριθμόν 889/15 αγγελία
(ΝΟΤΑΜ) προς τους αερο-

ναυτιλομένους, για την παράνομη δέσμευση μεγάλης περιοχής
στο βόρειο Αιγαίο, από τη Λήμνο μέχρι τη Σκύρο, προκειμένου
να διεξαγάγει στο χώρο αυτό, αεροναυτικές ασκήσεις. Αυτό
τόσο λόγω της διάρκειας της αγγελίας (2 Μαρτίου έως 31
Δεκεμβρίου 2015) όσο και το γεγονός ότι, οι περιοχές που,
δεσμεύουν οι Τούρκοι δεν επικαλύπτουν μόνο διεθνή εναέριο
χώρο (ΔΕΧ), αλλά και σημαντικού τμήματος του εθνικού μας
εναερίου χώρου (ΕΕΧ), για το οποίο η μόνη αρμόδια Αρχή έκ-
δοσης ΝΟΤΑΜ, είναι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
που, εδρεύει στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δεν
ήταν δυνατόν να το αποδεχθεί η Ελληνική Κυβέρνηση και γι’
αυτό ορθώς και με επιτυχία αντέδρασε.

Η πρακτική αυτή της Τουρκίας, δεν είναι σημερινή, αλλά
συνηθισμένη την οποία εφαρμόζει ανελλιπώς, από το 1975.
Αρμόδια αρχή όπως προαναφέρω για την έκδοση αυτής της
ΝΟΤΑΜ, ήταν και είναι η Χώρα μας, η οποία σύμφωνα με τον
διεθνή οργανισμό πολιτικής αεροπορίας, ο γνωστός ICAO (In-
ternational Civil Aviation Organization) έχει την ευθύνη, μέσω
του FIR Αθηνών, δηλαδή της περιοχής πληροφοριών πτήσεων
(Flight Information Region) για την ασφάλεια των πτήσεων,
τόσο των Στρατιωτικών όσων και των πολιτικών αφών.

Τελικά ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και διαβημάτων
του Υπουργείου των Εξωτερικών στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, αλλά
και στον ICAO η Τουρκία αναγκάσθηκε αρχικά να τροποποιήσει
την αρχική της αγγελία και να σμικρύνει την περιοχή και στη
συνέχεια, να την αποσύρει τελείως.

Αυτή τη μέθοδο η Τουρκία την χρησιμοποιεί κατά κόρον
και είναι αδιόρθωτη και προκλητικά υπότροπη. Σε όλες αυτές

τις περιπτώσεις όταν δηλαδή εκδίδει παρόμοιες αγγελίες
(ΝΟΤΑΜ), στη συνέχεια η Χώρα μας, ως μόνη αρμόδια και
υπεύθυνη, για την ασφάλεια των πτήσεων στο FIR Αθηνών,
εκδίδει δική της αγγελία, κυρήσσει την αντίστοιχη Τουρκική
παράνομη και τυπικά τουλάχιστον παύει η ισχύ της. Παρά
όμως την ακύρωση αυτής της αγγελίας, η Τουρκία όμως,
αναλαμβάνει την ευθύνη, γράφει στα παλιά της τα παπούτσια
τον κανονισμό του ICAO και λοιπών διεθνών οργανισμών και
συνήθως, εκτελεί τις αεροναυτικές ασκήσεις εκτιθέμενη
φυσικά όμως στην διεθνή κοινότητα.

Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια και επιδιώκοντας την συνδι-
οίκηση και συνδιαχείρηση του Αιγαίου, προσπαθεί να εγκατα-
στήσει μόνιμο πεδίο βολής στο κέντρο (αυτού) σε αντιστάθ-
μισμα των δικών μας μονίμων και νομίμων (πεδίων βολής)
που, βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Άνδρου και Ψαθούρας,
ζητώντας με την σειρά της, την κατάργηση αυτών.

Στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, έρχεται σε πλήρη
αντίθεση και ανακόλουθη με τον εαυτόν της, γιατί τόσον
αυτή, όσο και η Ελλάδα, είναι ιδρυτικά μέλη της σύμβασης
«Περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας (ICAO) που, υπογράφθηκε
την 7η Δεκεμβρίου του 1944 στο Σικάγο από συνολικά 54
Κράτη και συνεπώς η Χώρα μας πράττει και ενεργεί σύμφωνα
με τους κανόνες που, απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από
τις διατάξεις του διεθνούς αυτού οργανισμού και τίποτε πε-
ρισσότερο ή λιγότερο.

Το καθεστώς αυτό σχετικά με τα όρια του FIR Αθηνών στο
Αιγαίο που, ισχύει από το 1952, αμφισβήτησε για πρώτη
φορά η Τουρκία στις 6 Αυγούστου του 1974 όταν στην Κύπρο
είχε θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο εισβολής «Αττίλας ένα»,
και εξέδωσε αυθαίρετα την «ΝΟΤΑΜ 714» με την οποία επέ-
κτεινε μονομερώς, προς τα Δυτικά τα όρια του FIR των Κων-
σταντινουπόλεως μέσα στο χώρο ευθύνης του FIR Αθηνών,
μέχρι του 25ου μεσημβρινού, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο

του εναερίου χώρου, πάνω από τα νησιά Σαμοθράκης,
Λήμνου, Λέσβου, Αγ. Ευστρατίου, Ψαρά, Αντιψαρά, Χίου Ικαρία
και όλο το Αρχιπέλαγος της Δωδεκανήσου. Στη συνέχεια η
Χώρα μας με την «ΝΟΤΑΜ 1157», που εξέδωσε στις 13 Σε-
πτεμβρίου του 1974 (Αττίλας – Δύο) με αποτέλεσμα να
κλείσουν όλοι οι Αεροδιάδρομοι προς την Τουρκία και να νε-
κρώσουν οι πτήσεις προς αυτήν (Τουρκία). Αυτή, η εκκρεμότητα
κράτησε έξι ολόκληρα χρόνια και οι δύο Χώρες ήραν τις «ΝΟ-
ΤΑΜ» που, είχαν εκδώσει αμφότερες το 1974 και η αεροναυ-
σιπλοία στο Αιγαίο αποκαταστάθηκε πλήρως την 23 Φε-
βρουαρίου 1980.

Κάνω αυτή την σύντομη και επιγραμματική ανάλυση, για
να διαπιστώσει ο καθένας μας για μια φορά ακόμα ότι
απέναντί μας, έχουμε ένα γείτονα άρπαγα, με επεκτατικές
βλέψεις στον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο και επειδή, οι υφι-
στάμενες συμβάσεις όπως ο οργανισμός πολιτικής αεροπορίας
του 1944 (ICAO) και το διεθνές δίκαιο των θαλασσών, του
Μοντέγο Μπέϊ του 1982 (ΤΖΑΜΑΪΚΑ) καθόλου δεν την ευνοούν,
προσπαθεί προκλητικά, προβάλλοντας τον όγκο της, τη θέση
της και την στρατιωτική της υπεροχή, να επιβάλλει στο Αιγαίο
και στην Κύπρο ότι οι διεθνείς συνθήκες δεν της το επιτρέπουν.
Ο Ελληνισμός επομένως δεν έχει παρά να συνηθίσει να ζει
και να αναπτύσσεται μαζί, με αυτές τις προκλήσεις, ενώ συγ-
χρόνως θα πρέπει, να ετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο και «ο
νοών νοείτω».

Τώρα σε ότι αφορά το Αιγαίον, η Χώρα μας έχει το πάνω
χέρι και μπορεί ανά πάσα στιγμή, εφόσον συνεχίζονται οι κα-
θημερινές τέτοιου είδους προκλήσεις, να κηρύξει την περιοχή
αυτή επικίνδυνη (danger area) με δυσάρεστες όμως οικονομικές
επιπτώσεις και για τις δύο Χώρες, πράγμα που πιστεύω το
γνωρίζει πολύ καλά αυτό η Τουρκία και είναι ένας πρόσθετος
λόγος που, απέσυρε αυτήν την όντως προκλητική της, αυτή
αγγελία (ΝΟΤΑΜ).

Επαναστάτησα μέσα μου, εξανέστην σαν
απλός πολίτης ακούγοντας τις αιτιάσεις

Έλληνα Υπουργού Οικονομικών ο οποίος πρόσφατα “έβγαλε”
στο εξωτερικό με 56 εμβάσματα αμύθητα ποσά για τον νού
του “λαουτζίκου”, την σημερινή εποχή της έλλειψης ρευστότητας
που παρουσιάζει το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Δεν
γνωρίζω Κ Υ Ρ Ι Ε αν είναι άσπρα ή μαύρα λεφτά, δεν γνωρίζω
αν είναι δηλωμένα ή όχι, δεν γνωρίζω αν είναι φορολογημένα
ή όχι, όπως επίσης δεν γνωρίζω αν τα έχετε δηλωμένα στο
πόθεν έσχεν σας. Το μείζον ζήτημα που προκύπτει από την
πράξη σας είναι ότι βγήκαν χρήματα στο εξωτερικό, την ίδια
στιγμή που εσείς σαν καθ ύλην αρμόδιος περί τα οικονομικά
Υπουργός ζητούσατε από εμένα τον ψιλοκαταθέτη να μην
βάλω τις πενταροδεκάρες μου στο μπαούλο, να μην πάρω το
υστέρημά μου από την τράπεζα καταχωνιάζοντάς το στον
‘’τενεκέ’’ του παταριού μου, να μην εκταμιεύσω τον ιδρώτα
μου στο στρώμα του κρεβατιού μου, στηρίζοντας την πατρίδα
μας τις δύσκολες αυτές στιγμές που διέρχεται. Μου θυμίζει η
πράξη του κ. υπουργού οικονομικών, πράξεις άλλων συνα-
δέλφων του οι οποίοι είτε έβγαλαν το 5λιτρο με πλαστές πι-
νακίδες αυτοκινητάκι τους να “ξεμουδιάσει”, ή παράνομα εκτα-
μίευαν μαύρο από τους εξοπλισμούς χρήμα χρησιμοποιώντας
το κράτος σαν “μαγαζάκι” τους, ή παράνομα από την έως
σήμερα περιφερόμενη λίστα Λαγκάρντ αφαιρούσαν ονόματα
συγγενών του κλπ, κλπ, δικαιολογώντας τις πράξεις τους με
ανυπόστατες και ευφάνταστες δικαιολογίες που μόνον ένα
χαρακίρι αλλά Ιαπωνία θα μπορούσε να ξεπλύνει το “όνειδος”.

Φίλες και φίλοι της Εθνικής Ηχώ, αυτά και “άλλα πολλά ων
ουκ έστιν τέλος”, έπραξαν άνθρωποι που την ίδια στιγμή κα-
λούσαν τον “κυρίαρχο” λαό σε περαιτέρω θυσίες , με πράξεις
τους οι οποίες τους εξέθεσαν ανεπανόρθωτα στην συνείδηση
του απλού πολίτη. Μας έχουν καταδικάσει να υποστούμε σε
μια άνευ προηγουμένου μετάλλαξη η οποία δυστυχώς φαίνεται,
ότι δεν θα έχει αίσιο έχει τέλος. Λυπηρόν μεν, αλλά πραγματικό
το συμπέρασμα δε. Αν προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε την
σημερινή κατάσταση δεν γνωρίζω πραγματικά με τι αισιοδοξία
θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το παρελθόν και να ατενίσει
το μέλλον. Το μέλλον εκείνο για το οποίο στο πρόσφατο πα-
ρελθόν, που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε, οι πατεράδες
μας έδωσαν την ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι, εμείς
δε οι σημερινοί, αντί για μίμηση εξαίρετων πράξεων, εν πολλοίς

αποστροφή ,λειτουργήσαμε υποθηκεύοντας το μέλλον των
παιδιών και των εγγονιών μας με τις άφρονες επιλογές μας...
Λυπούμαι που θα το καταθέσω αλλά έχει αμβλυνθεί η συνεί-
δησής μας ,αυτοπυρπολούμεθα, διαβαλλόμεθα πανταχόθεν
και όχι άνευ λόγου, από τους “κουτόφραγκους” ευρωπαίους,
που απλά κάνουν την δουλειά τους όπως καλά γνωρίζουν.
Ανοίξαμε τους ασκούς του αιόλου και τις κερκόπορτες και
αφεθήκαμε αμέριμνοι στην δίνη των αιρετών εμπόρων της
αφέλείας μας. Όσες φωνές γιγαντόψυχων και ανυστερόβουλων
προσωπικοτήτων προσπάθησαν να μας αφυπνίσουν και να
επιστήσουν τον κίνδυνο, τους χαρακτηρίσαμε φαιδρούς, οπι-
σθοδρομικούς και γραφικούς.

Και τώρα αν κάνουμε μια προσπάθεια αποτιμήσεως της κα-
τάστασης θα δούμε, 10000 αυτοκτονίες την περίοδο της
κρίσης για τις οποίες κανείς δεν θα δώσει λόγο, 400 με 500 χι-
λιάδες κατ έτος εκτρώσεις σε περίοδο “επιδότησης” της υπο-
γεννητικότητα, 4 στους 5 γάμους να οδηγούνται στο διαζύγιο,
περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, περισσότεροι συνταξιούχοι
από τους εργαζόμενους, κατανάλωση περισσότερων από αυτά
που παράγουμε, κυρίαρχοι στην διαφθορά, επίορκους και
χωρίς “προσόντα” υπαλλήλους, λαθρεπιβάτες εργασιακών
θέσεων λόγω πολιτικού ρουσφετιού, αρχιτέκτονες της φορο-
διαφυγής, άρχοντες της παραοικονομίας, παραβατικότητα που
προ πολλού έχει ξεπεράσει το κόκκινο απέναντι σε ένα αδύναμο
να την ελέγξει κράτος, ελλειπής αστυνόμευση, κυριαρχία ένος
ανεξέλεγκτου συνδικαλισμού, καπηλείες και νοθείες, δικαστήρια
επί δικαστηρίων από καταπιεσμένους δικαστές πάνω σε άψυχα
και καταπιεσμένα κορμιά που τρέχουν και μόνο τρέχουν, αμέ-
τρητα κέντρα ψυχαγωγίας σε μια βιομηχανία αδήλωτων εκα-
τομμυρίων και λοιπής παρανομίας, εκκλησία που βάλλετε από
παντού, καταβαράθρωση αρχών και αξιών, αδικία, ρουσφέτι,
απάνθρωπες σχέσεις, ανεργία, έλλειψη ιδανικών, ελαστικές
συνειδήσεις, ανταγωνιστική δομή της κοινωνίας με συμφε-

ροντολογική δράση, αθέμιτοι ανταγωνισμοί, υπέρμετρος κα-
ταναλωτισμός κλπ, κλπ...

Μετά από αυτά διερωτώμεθα για το τι είμαστε: Ευρωπαίοι,
ελεύθεροι ή υπόδουλοι, κυρίαρχοι, ανεξάρτητοι ή εξανδρα-
ποδισμένοι; Πάλι λυπούμαι που θα σας πώ αλλά είμαστε ένα
Τ Ι Π Ο Τ Α και οδεύουμε να γίνουμε ένα απόλυτο τίποτα με
μπόλικο καθόλου. Καταντήσαμε από περιούσιος λαός που
ζήλευε και θαύμαζε όλη η υφήλιος και παραδειγματίζονταν
από εμάς, να προσπαθούμε σήμερα να τους “μοιάσουμε”.
Γίναμε δυτικές καρικατούρες και στην διαδρομή χάσαμε τον
μπούσουλα. Προδοθήκαμε εκ των έσω για να αισθανόμαστε
υπερήφανοι για το παρελθόν και ντροπή για το σήμερα -
αύριο. Εναποθέσαμε τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας σε πο-
λιτικούς που μας απογοήτευσαν, μας πρόδωσαν και μας ευτέ-
λισαν. Κάναμε πρότυπό μας την ευμάρεια της δύσης και κιν-
δυνεύουμε να αφανιστούμε. Αναγάγαμε το χρήμα σε θεό μας
και ξημεροβραδυαζόμαστε αναζητώντας εναγωνίως χρήμα,
χρέος, λεφτά, τράπεζες και δάνεια.

Μόνιμη ασχολία μας η τρόικα ή οι θεσμοί αν θέλετε και όχι ο
κακός εαυτός μας που δεν γνωρίζει προς τα πού να πορευτεί,
βρίσκοντας πάντα την εύκολη δικαιολογία και ρίχνοντας παγίως
τα λάθη μας στις πλάτες των άλλων, πετώντας συστηματικά
την μπάλα στην “κερκίδα“.

Αν δεν αλλάξουμε ρότα, αν δεν ανακτήσουμε το ήθος μας,
αν δεν επιστρέψουνε στις ρίζες μας, αν δεν κάνουμε την αυ-
τοκριτική μας αφυπνιζόμενοι, το μέλλον μας είναι δ υ σ χ ε ρ έ
ς. Ας αφήσουμε τους “κακούς” Γερμανούς και τον Σόιμπλε οι
οποίοι κοιτάζουν το συμφέρον τους γιατί η απαγοήτευση θα
είναι συνεχής. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και δεν
υπάρχει οδός διαφυγής. Αγνοείται η ανθρωπιά, αναζητείται η
απωλεσθείσα αξιοπρέπεια, η αγάπη ψάχνεται, χάθηκε το χα-
μόγελο παρεδόθη η Ελλάδα από επίορκους, προδόθηκε η εμ-
πιστοσύνη, η υπερηφάνεια και η λεβεντιά μας. Αναζητείται η
ελπίδα και πρέπει να λειτουργούμε με την φιλοσοφία ότι όσα
κακά λέγονται είναι για εμάς αφήνοντας τα καλά για τους
άλλους. Να σταματήσουμε επί τέλους κάνοντας απόσβεση
για χρυσούς αιώνες του χθές κοιτάζοντας κατάματα το σήμερα
και το αύριο.

Υπάρχει βαθειά κρίση. Πολιτική χωρίς ηθική είναι επικίνδυνη
υπόθεση. Η ανοχή και η αδικία της κοινωνίας ενθαρρύνει την
εξάπλωση του κακού, διευκολύνει την υπονόμευση αξιών και
αφήνει ελεύθερο το δρόμο στους “βαρβάρους” να ανομούν,
να λεηλατούν να ποδοπατούν και να διαφθείρουν ιερά και
όσια. Ο μεγάλος Μ. Γκάντι είχε πεί: ανήθικος είναι αυτός που
έμαθε να έχει πολιτικές χωρίς αρχές, πλούτο χωρίς κόπο,
απόλαυση χωρίς συναίσθημα, γνώση χωρίς χαρακτήρα, εμπόριο
χωρίς ήθος, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά και λατρεία χωρίς θυ-
σία.

Φυγάδευση χρημάτων στο εξωτερικό
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1. Ευλαβικές ώρες, μνημόσυνες
Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες το έθνος μας, όλο ο λα-

ός οφείλει να διαλέγεται με το παρελθόν του, να συνομιλεί
με την ιστορία του. Διότι έτσι αναβαπτίζει τη μνήμ του, νοι-
ώθει την ευθύνη του ιστορικού του βάρους, βεβαιώνει την
ύπαρξή του και κραταιώνει την εθνική του αυτοσυνειδησία.

***
Οι ευλαβικές αυτές ώρες της εθνικής περισυλλογής είναι

καθαρά μνημόσυνες. Ο ελληνισμός τις χρωστάει σε όσους
έδωσαν την ψυχή και το πνεύμα τους για το μεγαλείο του·

σε όσους φύλαξαν Θερμοπύλες και προτίμησαν «μάλλον
τελευτάν ή μή καλώς ζήν» για να διασφαλίσουν την επιβίω-
σή του· στις ιερές σκιές εκείνων που με τη θυσία τους σφρά-
γισαν τη μοίρα μας και εξέφρασαν έργω την αθάνατη ουσία
της ελληνικής ιδέας. Αλλά οι στιγμές αυτές της μνήμης και
της περισυλλογής είναι ιδιαίτερα γόνιμες· γιατί μας προ-
σφέρουν την ευκαιρία να θέσουμε στους εαυτούς μας ένα
πράγματι βαρυσήμαντο ερώτημα:

Ποιές είναι οι δυνάμεις εκείνες που μέσα στην μακραίωνη
ιστορική μας πορεία και τους κατακλυσμούς της μάς βοήθη-
σαν, ώστε να μην απολεσθούμε ; Γιατί άλλοι, αρχαίοι
επίσης λαοί, ευρίσκονται προ πολλού ήδη στο κοιμητήριο
της ιστορίας; Ποιές είναι οι ζείδωρες πηγές της υπάρξεώς
μας;

Ή θέωση του Πνεύματος και ο πόνος της Πατρίδας!!

2. Η θέωση του Πνεύματος
Το πνεύμα των Ελλήνων έγινεν οικουμενικό και επάνω

του χτίστηκε ο πανανθρώπινος πολιτισμός: φιλοσοφία, τέ-
χνη, οικονομία, πολιτεία, επιστήμη έχουν τις ρίζες τους στον
αρχαίο ελληνικό Λόγο, ενώ με τις κατηγορίες του - με τους
τρόπους σκέψεως - εξακολουθεί να εργάζεται και σήμερα η
ανθρωπότητα. Η ουσία της ελληνικής ψυχής και παιδείας
έγινε περιουσία της ψυχής του κόσμου. Αιώνες αιώνων το
πνεύμα τούτο εισορμούσε στις φλέβες των άλλων εθνών
και τους γονιμοποιούσε.

Έτσι στις κρίσιμες καμπές της ιστορίας μας επέστρεφεν
αρωγό στη γενέθλια γη του, ένα πνεύμα που, αν στην εποχή
μας ξαναζωντανέψουμε το ήθος του, θα μας φέρει στην
πρωτοπορία των μεγάλων λαών που κυριαρχούν στην παγ-
κόσμια σκηνή.

***
Όπως το πνεύμα σμίλεψε τον Παρθενώνα του, κάλλιστο

μνημείο των αιώνων, έτσι και η αγάπη για τη γενέθλια γη
ύψωσε το δικό της Παρθενώνα: ο πόνος για το «δαιμόνιον
πτολίεθρον» είναι ο βαθύτερος ελληνικός πόνος και η Πα-
τριδολατρεία ο ωραιότερος ναός του. Λειτούργησαν εδώ οι
μέγιστοι ιεροφάντες του Λόγου και έπλεξαν εγκώμιους
ύμνους στους νεκρούς της πατρίδας αθάνατοι δημιουργοί
από την αυγή του ελληνισμού.

Ο νόστος για το «πατρώον έδαφος» γίνεται ο πιο συγκλο-
νιστικός τάραχος και συνάμα ο απαλώτερος εσωτερικός δο-
νισμός· οι «γόοι» και ο θρήνος της θεάς Θέτιδος δεν είναι μό-
νο και τόσο για το θάνατο του γιου της Αχιλλέως όσο γιατί η
βαρειά του μοίρα θα τον συναντήσει μακριά από την πατρική
του γη (Σ 50-60, 440-444), ενώ το μνήμα και το χώμα το πα-
τρικό είναι «μακάριον» και «η μύρτος φύλλον ατίμητον», θα
πει ο μεγαλήγορος ψάλτης της ελευθερίας, ο Όμηρος του
Νεοελληνισμού Α’ Κάλβος.

***
Τον Αγαμέμνονα, «δάκρυα θερμά χέοντ’ επεί ασπασίως

ίδε γαίαν» (α 522-23), καταφιλούνται το χώμα θα υμνήσει ο
Όμηρος, για τον οποίον «ουδέν γλύκιον ής παρίδος (ι 27-28,
34) και «δόξα είναι ο θάνατος περί πάτρης» (Ο 496-98), ένα
ήθος που διασώζει στους καιρούς μας ο Λ. Μαβίλης: «να σου
ξαναφιλήσω τ’ άγιο χώμα,/να ξαναϊδώ κα το δικό σου
Μάη,/όμορφή μου, καλή, γλυκιά πατρίδα» ή στην «Επιστρο-
φή» του ο Ν. Βρεττάκος: «Με σπαραγμό κρατώντας τη βαριά
καρδιά μου,/δε μπαίνω μέσα. Απέξω κάθομαι και κλαίω»!

Στον εκπρόσωπο του διδακτικού έπους, τον Ησίοδο (Έργα
και Ημέραι, 653) η Πατριδολατρεία μετουσιώνεται σε συναί-
σθημα θρησκευτικό: «ιερής Ελλάδος» η αγάπη γίνεται σεβα-
σμός και δέος. Η μούσα του Καλλίνου: «τιμήεν τε γαρ έστι
και αγλαόν ανδρί μάχεσθαι γης περί: τιμημένο και ένδοξο να
μάχεται ο άνδρας για τη γη του», τραγουδάει στον ίδιο με

τον Όμηρο ηρωϊκό τόνο· ο παιάνας του Τυρταίου σαλπίζει
πολέμου προτροπές: «τεθνάμεναι γάρ καλόν» και ο Θέογνις
βεβαιώνει πως «ήδ’ αρετή... άριστον κάλλιστον τε». Ωραίους
πυλώνες στο ναό της Πατριδολατρείας θα αναγείρει ο Σιμω-
νίδης με ευγνώμονες λόγους που συγκινούν: «των εν Θερ-
μοπύλαις θανόντων ευκλεής μεν ά τύχη, καλός δ’ ο πότμος,
βωμός δ’ ο τάφος...».

3. Ο πόνος της Πατρίδας
Οι επιτάφιοι λόγοι του Δημοσθένους, του Υπερείδου, του

Πλάτωνος είναι από τις υψηλότερες πνευματικές δημιουρ-
γίες, τις αφιερωμένες στους νεκρούς των πολέμων, στους
φύλακες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πόλεως.
Η ελευθερία είναι το αποτέλεσμα της ευψυχίας και η προ-
ϋπόθεση της ευδαιμονίας: «ούς μεν ζηλώσαντες και το εύ-
δαιμον το δ’ ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον κρί-
ναντας μή περιοράσθε τους πολεμικούς κινδύνους: αφού,
λοιπόν, μιμηθείτε αυτούς και αφού κρίνετε πως η ευδαιμο-
νία στηρίζεται στην ελευθερία, η δε ελευθερία στην ευψυ-
χία να μην αποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου», θα
συμβουλεύει ο Περικλής τους παρισταμένους πατέρες και
λοιπούς συγγενείς των ενδόξων νεκρών...

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι επιτάφιοι λόγοι των
αρχαίων ελλήνων δεν είχαν ως μοναδικό σκοπό ούτε
απλώς την παρηγορία των επιζώντων ούτε τον «ικανόν
έπαινον», το υψηλό εγκώμιο των αθανάτων νεκρών. Αλλά
ήταν μία ιστορική αναδρομή, ένας διάλογος με την ιστορία
που απέβλεπε στο φωτισμό του παρόντος και στην οικοδό-
μηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Παράδειγμα ο «Μενέξε-
νος» του Πλάτωνος που κατά τον Ερμογένη είναι «ό τε γαρ

κάλλιστος πανηγυρικών λόγων» (Ιδεών β, 10) και κατά το
Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα «ο κράτιστος πάντων των πολι-
τικών λόγων» (Δημ. κγ’). Στον ανυπέρβλητο αυτού επιτάφιό
του ο Πλάτων ανοίγει ένα διάλογο με το ιστορικό του πα-
ρελθόν για να συνεγείρει τις συνειδήσεις της εποχής του.

***
Βεβαίως η συνομιλία σήμερα με την Ιστορία είναι επίμοχ-

θο έργο: «το Όλον της Ιστορίας, το οποίον κανείς δεν μπορεί
δεν μπορεί να γνωρίζει, είναι πανίσχυρο», θα σημειώσει ο
Καρλ Γιάσπερς. Όταν μάλιστα πρόκειται για το πολυαίωνο
και βαθύρριζο ελληνικό ιστορικό παρελθόν, τότε ο διάλογος
γίνεται άκρως χαλεπός και μαζί γόνιμος.

Ουσία πάντως και περιουσία της ψυχής των ελλήνων, η
οποία οικοδομεί και συνέχει όλες τις εκφάνσεις του πολιτι-
στικού αυτού παρελθόντος, είναι κάτι μοναδικό: Η ελληνική
Αρετή, το κράτος της επιγνώσεως, της δικαιοσύνης και της
σωφροσύνης. Αλλά η θεμελιώδης μορφή αυτής της Αρετής
είναι η ανδρεία, η Πολεμική Αρετή των Ελλήνων.

***
Από τα πανάρχαια ιστορικά βάθη έως σήμερα η πολεμική

αρετή κλώθει τα πεπρωμένα της φυλής μας, διαφυλάσσει
τις πνευματικές ηθικές και αισθητικές αξίες του πολιτισμού
και χειρίζεται προστατευτικά τους μόχλους της ελληνικής
ιστορίας.

Ο Πλάτων, ο αθάνατος λαμπαδηδρόμος του πνεύματος,
στον επιτάφιο λόγο του, το «Μενέξενο», απονέμοντας έπαι-
νον τον πρέποντα στους αγωνιστές και στους νεκρούς, τους
μεγαλότολμους υπερασπιστές της εθνικής και πολιτικής
ελευθερίας που διέλυσαν σαν ταχύπτερη πνοή ανέμου υπό
τον αττικό ουρανό την ωμή ασιατική βία, σημειώνει: «πάν
πλήθος και πάς πλούτος αρετή υπείκει: κάθε πλήθος εχ-
θρών και κάθε πλούτος εξοπλισμού υποχωρεί μπροστά
στην αρετή» (240 d).

***
Tο ρήμα τούτο του Πλάτωνος είναι κοσμογονικό και συγ-

κρίνει την αριθμητική δύναμη και την ποσότητα με την ψυχι-
κή ρώμη και την ποιότητα, το ζόφο με το φως, τη βία με την
ελευθερία, τον όγκο με την ιδέα, την ύλη με το πνεύμα, την
εμπειρία με τη γνώση, τη γνώση με την αυτογνωσία!

4. Δείγματα προγονικής Αρετής
Η Αρετή ως ανδρεία διαποτίζει τη σύνολη ελληνική ιστο-

ρία, όχι βέβαια με την έννοια της τυφλής ορμής για πόλεμο
αλλά με την ανθρωπινότερη σημασία του χρέους για άμυνα.
Το βαθύτερο οντολογικό νόημα της Αρετής στον Πλάτωνα
πρέπει να αναζητηθεί στον αγώνα για την υπεράσπιση της
Ζωής, στη μάχη για Δημιουργία, στον πόθο για Νίκη. Ο πόθος
αυτός πηγάζει από τις πιο μύχιες δυνάμεις του Ανθρώπου,
από το μυστικό βάθος του Όντος όχι για βιολογική επιβίωση
παρά για ηθική ύπαρξη και πνευματική και πολιτική ελευθε-
ρία. Η οποία έχει ως προϋπόθεση την εθνική ελευθερία, ύψι-
στο αγαθό, ματωμένο και αδιαπραγμάτευτο.

Η διατήρηση της εθνικής ελευθερίας οδηγεί τους Έλλη-
νες στη θυσία. Αυτός ο αγώνας για τη «νίκη ή τη θανή» είναι
συνειδητός, αναλαμβάνεται εν επιγνώσει, έρχεται ως συνέ-
πεια ψύχραιμης και συνετής αποφάσεως. Τούτο αποτελεί
την πεμπτουσία της αρετής των Ελλήνων. Η οποία εκπο-
ρεύεται από τη συνείδηση της ισογονίας και ισονομίας, την
πνευματική αυτονομία, την εσωτερική ανεξαρτησία, την
ψυχική ρώμη και την ηθική αυτοτέλεια. Με μια λέξη: από τη
συναίσθηση της αξίας του Ανθρώπου και από την αγάπη
προς την πατρίδα, την ελεύθερη, δίκαιη και φιλόστοργη πο-
λιτεία.

***
Στον «Μενέξενο» (244e), έμπλεως υπερηφανείας, λέγει ο

Πλάτων:
«Και δή και εί τις βούλοιτο της πόλεως κατηγορήσαι δι-

καίως, τούτ’ αν μόνον λέγων ορθώς αν κατηγοροί ως αεί
λίαν φιλοικτίρμων εστι και του ήττονος θεραπίς: αλλά βέ-
βαια, αν κανείς θα ήθελε να κατηγορήσει την πόλη δικαιολο-
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θέματα

Του πανάχραντου Εικοσιένα εφύμνιον

Γράφει ο

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ

Καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολης Παν/μίου Αθηνών

Ο Γρηγ. Κωσταράς γεννήθηκε

στο Πυργί του δήμου Αγρινί-

ου. Σπούδασε στη Φιλοσοφι-

κή Σχολή του Πανεπιστημίου

Αθηνών και ειδικεύτηκε στη

φιλοσοφία-ψυχολογία στα

Παν/μια Αμβούργου και Κο-

πεγχάγης υπό την επιστημονι-

κή καθοδήγηση διαπρεπών

καθηγητών: K.F. v Weizsack-

er, P. Aubenque, Kl. Oehler, P.

Hofstatter, K. Pawlik, H. Nichel, R. Taush κ.ά.. Αναγο-

ρεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του

Παν/μίου του Αμβούργου και απεφοίτησε από την

«Σχολή Ψυχολογικής Αμύνης» του Οισκίρχεν. Εξελέ-

γη επιμελητής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Φι-

λοσ. Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, εντεταλμένος υφη-

γητής, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής και τέλος

καθηγητής. Είναι εκλεγμένο μέλος πολλών ελληνικών

και ξένων επιστημονικών Εταιρειών με ευρεία συμμε-

τοχή σε διεθνείς εκπροσωπήσεις και επιστημονικά συ-

νέδρια. Διδακτικό έργο ασκεί όχι μόνο στη Φιλοσοφι-

κή, αλλά και σε άλλες πανεπιστημιακές Σχολές, ενώ

προσκεκλημένος έχει διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια

της αλλοδαπής ή έχει μετάσχει σε μεγάλα διεθνή ερευ-

νητικά Κέντρα. Στο συγγραφικό του έργο - εκτός από

τα αυτοτελή βιβλία του - κεντρική θέση έχουν οι δια-

τριβές, μελέτες και ανακοινώσεις - περισσότερες από

100 -, οι δημοσιευμένες σε έγκυρα ελληνικά και ξένα

περιοδικά. Στα πλαίσια μιας εργώδους κοινωνικής,

πολιτικής και εθνικής δραστηριότητας είδαν το φως

της δημοσιότητας υπέρ τα 300 άρθρα από τις στήλες

των μεγαλυτέρων εφημερίδων. Το συγγραφικό του έρ-

γο -ξενόγλωσσο, ελληνιστί γραμμένο ή μεταφρασμένο

- έχει μεγάλη απήχηση. Έτυχε, τέλος, πολλών τιμητι-

κών διακρίσεων.

«Εμείς δεν έχομε την αξίωση να είμαστε ούτε δούλοι κανενός ούτε και δεσπότες των άλλων, αλλά η φυσική ισογο-

νία μας μάς αναγκάζει να ζητάμε και την πολιτική ισότητά μας κατά το νόμο και να μην υπακούουμε σε κανέναν άλλο

παρά μόνον σε εκείνους που διακρίνονται για την ηθική τους δύναμη και τη χρηστότητα. Γι’ αυτό λοιπόν οι πατέρες

των ανδρών αυτών και δικοί μας πατέρες και οι ίδιοι οι νεκροί, μεγαλωμένοι και αναθρεμένοι μέσα σε απόλυτη ελευ-

θερία και γεννημένοι από έντιμους γονείς, έλαμψαν με τα πολλά και ηρωϊκά τους κατορθώματα σ’ όλο τον κόσμο,

τόσο στον ιδιωτικό τους βίο όσο και στο δημόσιο, γιατί πίστευαν ότι είχαν υπέρτατο χρέος να μάχονται για την ελευ-

θερία των Ελλήνων εναντίον των βαρβάρων και για την ελευθερία ολόκληρου του ελληνικού έθνους».

(Πλάτων «Μενέξενος» 239 a-d)

Ομιλία του κεντρικού ομιλητή στον εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου από την Ε.Α.Α.Σ. Γρηγόριου Κωσταρά



γημένα, θα την κατηγορούσε σωστά λέγοντας τούτο μόνον
πόσο πολύ φιλεύσπλαχνη είναι πάντα και πόσο προστρέχει
με πόνο στη δυστυχία των άλλων».

***
Τα έργα των τραγικών είναι ποτισμένα με το ίδιο πνεύμα.

Οι στίχοι του Αισχύλου ομοιάζουν με πολεμικούς παιάνες,
που στον Ευριπίδη πάθος, το πάθος της πανοιώνιας Ελλά-
δος : «τι γαρ πατρώας ανδρί φίλτερον χθονός: ποιό, τά-
χα, πράγμα είναι πιο προσφιλές από την πατρική γη;», ανα-
κράζει ο αρχαίος σκηνικός· ενώ στις «Ικέτιδες» (377-80) ο
ίδιος παρακαλεί και συνάμα προτρέπει τους Αθηναίους, που
εξ αιτίας της παραβάσεως του πανελληνίου δικαίου περί
Νεκρών κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον των Θηβαίων:
«Άμυνε ματρί, πόλις, άμυνε, Παλλάδος, νόμους βροτών μη
μιαίνειν: προστάτευε την μητέρα, προστάτευέ την, ώ πόλι
της Παλλάδος, για να μη μιαίνονται νόμοι των θνητών».

***
Η υπεράσπιση της πόλεως κατά βαρβάρων είναι η μέγιστη

προσφορά. Αυτή η συνείδηση του χρέους κάνει τον άλλο
μεγάλο τραγικό, τον Αισχύλο να νοιώθει αγέρωχος περισσό-
τερο για τα πολεμικά του κατορθώματα στον Μαραθώνα,
όπου έλαβε μέρος στις πρώτες γραμμές της μάχης, και λι-
γώτερο υπερήφανος για το πνευματικό του έργο.

Είναι ύψιστα διδακτικό το ότι οι πνευματικοί και πολιτικοί
ταγοί της κλασσικής Ελλάδος, πρωταγωνιστές οι ίδιοι στους
πολέμους, εσήμαιναν πρώτοι αυτοί γενικό συναγερμό. Τότε
οι σάλπιγγες ηχούσαν στους παίδες των ελλήνων «το νυν
υπέρ πάντων ο αγών» και οι βάρβαροι δεν περνούσαν.

***
Πώς να περάσουν άλλωστε οι βάρβαροι, όταν τις πύλες

φυλάσσουν μαχητές ωσάν τον Βούλι και τον Σπέρχι, τους
Λακεδαιμονίους, οι οποίοι - διηγείται ο Πλούταρχος - είπαν
στον στρατηγό του Ξέρξη Ίνδαρο: «αγνοείν ημίν δοκείς, ηλί-
κον έστι το της ελευθερίας, ής ουκ αν ανταλλάξαι το τις
νουν έχων την Περσών βασιλείαν: αγνοείς, φαίνεται, πόσο
μεγάλο αγαθό είναι η ελευθερία, την οποίαν ένας συνετός
είναι αδύνατο να ανταλλάξει με το βασίλειο των Περσών»·
πώς να περάσουν οι βάρβαροι, όταν τις πύλες φράσσουν
γυναίκες ωσάν τη Σπαρτιάτιδα που έστειλε τα πέντε παιδιά
της στον πόλεμο και αναμένοντας στα προάστεια της πόλε-
ως την έκβασή του ρώτησε κάποιον επιστρέφοντα «τί πράτ-
τει η Πατρίς;» και όταν έλαβε την τραγική είδηση, ότι και τα
πέντε εφονεύθησαν «αλλά δεν σε ηρώτησα τούτο, κακόν
ανδράποδον», οργίσθηκεν η ηρωΐδα, σε ρώτησα «τί πράττει
η Πατρίς;» «ενίκησε» της ανήγγειλε· «ασμένως τώρα δέχο-
μαι και των τέκνων μου τον θάνατον»!

Στην πραγματικότητα της αρχαίας Ελλάδος «φυτεύτηκε ο
σπόρος των νέων καιρών», όπως σημειώνει ο George. Με το
άστρο της θα κανονίσει το μέλλον το τιμόνι του. Στην ωραία
λάμψη του τα όσο χρωστούν να γίνουν θα καθήσουν να σκε-
φθούν ποιός άρχοντας τους πρέπει».

***
Έτσι και στη μετακλασσική Ελλάδα και αργότερα στη Βυ-

ζαντινή εποχή οι έλληνες σώζουν την Ευρώπη και τον πολι-
τισμό της: Ο τελευταίος των Παλαιολόγων Κωνσταντίνος
κατά τις επιθανάτιες στιγμές της Βασιλεύουσας προσπα-
θώντας να αποσπάσει τη θεοφύλακτη Πόλη από τα νύχια
του τουρκικού βομβαρδισμού προτιμά να μην επιζήσει της
καταστροφής· ο σπόρος όμως είχε φυτευθεί και η βλάστη-
σή του κάτω από ένα βαρύ στρώμα δουλείας έσωσε τον ελ-
ληνισμό από την επελθούσα «νύχτα αιώνων».

Μόνο που - όπως θα έλεγε ο George - «οι ιστορίες της
ημέρας» της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως «πρέπει να
διαλυθούν πρώτα σε μύθους» Οι μύθοι πήραν στα στερά
τους το μαρμαρωμένο Βασιλιά, τον έκαναν θρύλο, τον διε-
τήρησαν στο στόμα του δουλωμένου Γένους και τον μετα-
μόρφωσαν σε απελευθερωτική οργή το 1821. Το μεγαλείο
της πολεμικής Αρετής των Ελλήνων αγωνιστών του Εικοσιέ-
να με τη λάμψη του θα ανοίξει, τώρα, το δρόμο για την εθνι-
κή μας αποκατάσταση.

5. Το Εικοσιένα ως μέγιστο Γεγονός
«Κι έβλεπα τ’ άστρο τ’ ουρανού / μεσουρανίς να λάμπη
και μου γελούσαν τα βουνά, / τα πέλαγα κι οι κάμποι...
κι’ ετάραξαν τα σπλάχνα μου / Ελευθεριάς ελπίδα
κι εφώναζα: «Ως θεϊκιά, / κι όλη αίματα Πατρίδα»!

Δ. Σολωμός

Μόνον ένας ποιητής, όχι ο ιστορικός, αλλά ένας μεγάλος
και γνήσιος ποιητής όπως ο Δ. Σολωμός θα μπορούσε να
συλλάβει το νόημα και να ερμηνεύσει το πνεύμα του πιο με-
γάλου γεγονότος της Νεοελληνικής μας Ιστορίας: της επα-
ναστάσεως της 25ης Μαρτίου 1821. Διότι μόνον ένας οξύς
ποιητικός νους είναι ικανός να ανακεφαλαιώσει σε επτά στί-
χους όσα λαμπρά εποίησαν επτάχρονοι σκληροί αγώνες, αι-
ματηροί, αγώνες αδυσώπητοι, για να πτερυγίσει και πάλι

στον πανάρχαιο ευλογημένο τόπο της η γλαυκή Ελευθερία.
Στο Εικοσιένα ενσαρκώνεται, σύμφωνα με τον ποιητή, «το
ουσιαστικώτερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής
ανθρώπινης φύσης: η πατρίδα και η πίστις».

***
Η επανάσταση του ‘21 είναι, πράγματι, μέγιστο ιστορικό

γεγονός. Γιατί από την άμυσσο μιας πολυαίωνης δουλείας,
ανέβασε ξανά την Ελλάδα επάνω στη σκηνή της Ιστορίας και
χάρισε στο λαό της την εθνική του οντότητα. Τούτο σημαίνει
ότι η 25η Μαρτίου 1821 είναι η γενέθλια ημέρα της πολιτιής
μας ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας και ότι ανέτει-
λεν, «αύτη η ημέρα, ήν εποίησεν ο Κύριος» και εξέφρασεν ο
Ελληνισμός, ύστερα από μακρόχρονη και πολυώδυνη κυο-
φορία μέσα στην ακατάλυτη ψυχή του Γένους. Η ηφαιστει-
ακή έκρηξη αυτής της ψυχής μετουσίωσε σε ανελέητο, τι-
μωρό ξίφος τις βαρειές αλυσίδες της δουλείας για να εκπη-
δήσει έτσι η Ελλάδα από τους μυστικούς κόλπους του ιστο-

ρικού Γίγνεσθαι, και να γίνει από «Δεσμώτις» «Λυομένη» και
πάλι «Πυρφόρος». Πυρφόρος ατίμητων αξιών η ημέρα αυτή
φανέρωσε την αγέραστη δύναμη του πνεύματος των Ελλή-
νων που αιώνες τώρα γεωργούσε τον πανανθρώπινο πολι-
τισμό, υπηρετούσε την ελεύθερη ζωή και κοινωνούσε τον
Άνθρπωο με την ουράνια δρόσο της Γνώσεως της ηθικής
Ιδέας και της Αρετής.
Ιδού, τι εορτάζομεν σήμερον: «Της σωτηρίας ημών το κεφά-
λαιον...».

6. Κατεργασία και ετοιμασία συνειδήσεων
Αλλά η εθνική μας σωτηρία δεν επισυνέβη αυτόματα. Οι-

κοδομήθηκε με πνεύμα και με αίμα και στηρίχθηκε σε διαιώ-
νια κατεργασία και ετοιμασία των συνειδήσεων. Τις οποίες
σφυρηλάτησαν αθόρυβα, πριν από τον ένοπλο αγώνα, με
την ειρηνική και φωτισμένη πνευματική τους επανάσταση,
οι πρωτομάστορες και πρωτομάρτυρες του Εικοσιένα: οι Δι-
δάσκαλοι του Γένους.

Λιτές και ώριμες προσωπικότητες οι Διδάσκαλοι αυτοί εί-
ναι ζυμωμένοι με τον καπνό και τη φωτιά και θρεμμένοι με
τα νάματα και τα θάματα της αρχαίας ελληνικής παιδείας. Ο
Κύριλλος Λούκαρις, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, ο Λέων Αλά-
τιος, οι Μαυροκορδάτοι, ο Ηλίας Μηνιάτης, ο Ευγένιος
Βούλγαρις, ο Αδαμ. Κοραής όλοι οι εθνεγέρτες αγωνίζονται
να απολακτίσουν τη δουλοπρέπεια από τις ψυχές των ρα-
γιάδων και να ξεριζώσουν την πνευματική τους αδιαφορία
και να τους ενοφθαλμίσουν με το προγονικό κλέος. Τα Γιάν-
νενα με τις Σχολές τους, το Φανάρι, η Δημητσάνα, η Πάτμος,
η Λάρισα, η Ανδριανούπολις, το Άγιον Όρος, η Ιόνιος Ακαδη-
μία πρωτοπορούν στην πνευματική άνθηση και αποτελούν
παιδευτική φρυκτωρία μέσα σε εκείνη την ατελεύτητη για
το Γένος μας, βαθειά, κοσμική νύχτα.

Πολλοί ήσαν βέβαιοι ότι η Ελλάδα δεν θα εξήρχετο ποτέ
από την απέραντη αυτή χειμέρια νύχτα. Αυτό, φαίνεται, πί-
στευε η αβυθομέτρητη δολοπλοκία του Μέττερνιχ που απέ-
ληγε σε αληθινό ανθελληνικόν υστερισμό, όταν σαν κεραυ-
νός έπεφτε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Leibach η εί-
δηση της εκρήξεως της ελληνικής επαναστάσεως; «Πώς εί-
ναι δυνατόν, κύριοι, να εκηρύχθη η ελληνική επανάσταση
του ελληνικού γένους, αφού το έθνος τούτο έχει εκπέσει

στις έσχατες βαθμίδες της εθνικής του υποστάσεως»;
Όμως, με την πάροδο του χρόνου οι Διδάσκαλοι του Γέ-

νους συνέδεσαν στις ψυχές των σκλαβωμένων Ελλήνων το
παρόν με το ιστορικό τους παρελθόν, βύθισαν και ανεβάπτι-
σαν τη μνήμη τους μέσα στην κολυμβήθρα του λαμπρού
παρελθόντος. Έτσι έμαθαν οι σκλάβοι τίνος λαού απόγονοι
είναι. Η πολιτιστική τους παράδοση χτυπούσε δυνατά πάλι
μέσα στις φλέβες τους. Είναι η ίδια εκείνη η οποία πυρπόλη-
σε τις ψυχές του Goethe, του Shelley, του Winkelmann, του
Normann, του Muller, του Delacroix, του Thiers, του Krug,
του Byron - ανθρώπων τιτάνων και της θεωρίας και της πρά-
ξεως. Οι οποίοι πυράκτωσαν το διεθνή φιλελληνισμό.

7. Η κιβωτός της σωτηρίας
Πέρα, ωστόσο, από τους Διδασκάλους του Γένους η θρη-

σκεία υπήρξε κιβωτός σωτηρίας και με αίμα και η Εκκλησία,
το ευλογημένο ράσο, φύλακας των αμυθήτων πνευματικών
θησαυρών της παραδόσεως. Οι ιερείς μας στις μεγάλες όσο
και σκληρές εθνικές μας ώρες φορούσαν - μαζί με τα ιερά
τους άμφια - και τον τιμημένο χιτώνα του αγώνα και λει-
τουργούσαν με πόνο και στοργή κοντά στο λαό. Τα μονα-
στήρια, σπαρμένα σ’ όλη τη χώρα, γίνονται κέντρα παιδεία
και προπύργια εθνισμού υπηρετώντας μαζί με την κλεφτου-
ριά και τις Μούσες, ενώ το κρυφό Σχολειό σφυρηλατούσε
μέσα στα σπλάχνα του την ελληνική μας συνείδηση. Όπως
ο Ρήγας Φεραίος ήθελε να κάμει τα γράμματα κτήμα των
πολλών, έτσι και ο εθναπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός:
«Αδελφοί, συγχωρεμένες οι αμαρτίες σας, αν μιλάτε στο
σπίτι σας ελληνικά», κήρυττε και αγωνιούσε.

Βιβλία, Μοναστήρια και Κρυφά Σχολειά μεταλάβαιναν
τους σκλαβωμένους με τα προγονικά νάματα, με τη θεία
κοινωνία της ελληνικής μας παραδόσεως και παιδείας και
σμίλευαν στις ψυχές το άγαλμα της ποθεινής ελευθερίας. Η
Παναγία, βρεφοκρατούσα, ήταν «πάντων των χριστιανών το
καταφύγιον» και κάτω από το παρήγορο βλέμμα της το Γέ-
νος όλο, ηνωμένο γονάτιζε σε μια τραγικά μεγαλειώδη σκη-
νή, ανάβοντας το καντήλι της ελπίδας για μιαν εθνική ανα-
γέννηση. Το σπίθισμα του καντηλιού έγινεν ο σπινθήρας των
ψυχών, η φεγγοβολή της πολεμόχαρης ελευθερίας· «οστέα
τεταπεινωμένα ηγαλλιάσθησαν»· «αι πύλαι του Άδου ήρθη-
σαν» για να εισέλθει και πάλι στη σκηνή του ιστορικού Γίγνε-
σθαι η Ελλάς.

Πίστη, λοιπόν στη θρησκεία και πόνος στην Πατρίδα - κατά
το βαρυσήμαντο ρήμα του ποιητού μας Δ. Σολωμού - έγιναν
γιγάντειος πόθος ελευθερίας, λαχτάρα «για τη νίκη ή τη θα-
νή»! Είναι το ίδιο πνεύμα όπως το εκφράζει ο αδιάφθορος
αγωνιστής Μακρυγιάννης: «χωρίς αρετή και πόνο στην Πα-
τρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν» ή
όπως το δοξολογούν τα «Ελληνικά Χρονικά» στις 3 Φε-
βρουαρίου 1826. Το Μεσολόγγι ψυχορραγεί. Και εν τούτοις:
«κατέστησαν σιδηρούς τους βραχίονας και έδωκαν νέαν
καρτερίαν εις τας ψυχάς μας όχι η απελπισία, αλλά η υπέρ
Πατρίδος μας αγάπη, ο υπέρ Χριστού Έρως και η σταθερά
μας τελευταία απόφασις του να ζήσωμεν Χριστιανοί ελεύ-
θεροι, ειδεμή να χαθώμεν. Το οχύρωμά μας κατεστράφη, αι
οικίαι μας εκρημνίσθησαν (...), οι αδελφοί μας ετάφησαν,
αλλ’ η ένδοξος σημαία του Σταυρού μένει και κυματεί επά-
νω εις τα ερείπια και τους τάφους. Τα στήθη μας είναι οι νέοι
προμαχώνες και η σταθερά απόφασις του να αποθάνωμεν
υπέρ Πατρίδος το μόνον μας όπλον».

8. Ρίγος ελευθερίας
Πόνος πατρίδας και ρίγος ελευθερίας πυρπόλησαν όλες

τις καρδιές: έγιναν αίτημα καθολικό, προσταγή κατηγορική
και χρέος: «Ξύπνα, η Ελλάδα ξύπνησε! Ξύπνα, ω ψυχή, και
συ», σάλπιζεν ο Βύρων στο Πολιορκημένο Μεσολόγγι,
κραυγή που διαπερνούσε όλες τις συνειδήσεις. Κάθε έλλην
εγύρευε την ελευθερία του και τους αρχηγούς του για να
ξεσηκωθεί. Τι θα κατόρθωνε, τάχα, η φλογισμένη καρδιά
του μαρτυρικού Παπαφλέσσα ή η στρατηγική μεγαλοφυΐα
του πολεμάρχη Κολοκοτρώνη, αν δεν είχε διαποτισθεί με το
πρόσταγμα της ελευθερίας κάθε ελληνική ψυχή; 

Όλα τα προηγούμενα επαναστατικά κινήματα, και επειδή
ήσαν διεσπασμένα και ασύνταχτα, έδρεψαν μόνο δάφνες
και αίμα.

Κατά πώς το Βυζάντιο περίμενε τον Τούρκο «μακελάρη»
για να δουλωθεί, έτσι και οι Έλληνες καρτερούσαν τόωρα
τους άξιους αρχηγούς τους για να εξεγερθούν. Ουσιαστικά
οι Έλληνες είχαν ελευθερωθεί πριν από τον ένοπλο αγώνα
του Εικοσιένα. Είχαν κερδίσει την εσωτερική, ηθική τους
ελευθερία. Η κλεφτουριά, ο αρματωλισμός και το δημοτικό
τραγούδι εκφράζουν αυτό το τραχύ πολεμικό ξέσπασμα,
τον πόθο που δονεί τον σκλάβο Έλληνα: της ελευθερίας και
συγχρόνως βεβαιώνουν τον δούλο ελληνισμό για την ιστο-
ρική του ύπαρξη.
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1.Η ΕΠΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ (Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
ΚΟΡΥΤΣΑ) 

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό
Γενικό Στρατηγείο, για τις επιχειρήσεις
προς Δυτική Μακεδονία, προέβη στην Τακτική Συγκρότηση
των Μονάδων της Στρατιάς σε επίπεδο Διοικήσεων Σωμάτων
Στρατού όπως ονομάζουμε σήμερα, συγκροτώντας τρεις
Ομάδες Μεραρχιών, την Αριστερή με Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ),
Υψίπεδο Κοζάνης-Φλωρίνης Κέντρου με ΖΕ περιοχή Γιαννι-
τσών-Εδέσσης και Δεξιά την ευρύτερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.
Το Γενικό Στρατηγείο από 1ης Νοεμβρίου μεταστάθμευσε
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σκύδρας.

Οι Τουρκικές Δυνάμεις, που υπερασπίζονταν το Υψίπεδο
Κοζάνης-Φλωρίνης επιχειρούσαν κατά των Ελληνικών Δυ-
νάμεων άλλοτε επιθετικά (περιπτώσεις Νεαπόλεως, Γρε-
βενών, Σιατίστης) και άλλοτε αμυντικά (περίπτωση διαβάσεως
Αρνίσσης) Κορυφογραμμής Βερμίου με μέτωπο προς Ανα-
τολάς. Για την άμυνα της Σιάτιστας είχε συγκροτηθεί Από-
σπασμα υπό τον Αντισυνταγματάρχη Πυρ/κού Μακεδονομάχο
Αντώνιο Ηπίτη, το οποίο απέκρουσε τουρκική επίθεση την
4η Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα κατέφθασε στη Σιάτιστα
ενίσχυση από το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ερυθροχιτώνων
υπό τον Αλέξανδρο Ρώμα. Το Σώμα αυτό συγκροτήθηκε
στην Αθήνα δυνάμεως
1.078 ανδρών. Αναχώρη-
σε από Πειραιά 26 Οκτω-
βρίου και μέσω Βόλου-
Λαρίσης-Κοζάνης έφθασε
στη Σιάτιστα. Εν τω μετα-
ξύ, η Κεντρική Ομάδα Μεραρχιών
από 7ης Νοεμβρίου συνέχισε την
προέλαση της προς το Υψίπεδο
Φλωρίνης και την 13.30 ώρα κα-
τέλαβε την πόλη. Την 7η Νοεμβρίου
επίσης το Γενικό Στρατηγείο πλη-
ροφορείται από το Υπουργείο Στρα-
τιωτικών κατάληψη του Μοναστη-
ρίου από τους Σέρβους στους οποί-
ους παραδόθηκαν 40.000 Τούρκοι
ως αιχμάλωτοι πολέμου, ενώ μία συγκροτημένη δύναμη
30.000 Οθωμανών διέφυγε προς Πισοδέρι Φλώρινας.

Το 1ο Ελληνικό Σύνταγμα Ιππικού την 11η Νοεμβρίου ει-
σέρχεται στην Καστοριά. Από την ημέρα αυτή, ολόκληρη η
Δυτική Μακεδονία, όπως οριοθετείται σήμερα, είναι ελεύθερη. 

Επιστολή του Γενικού Στρατηγείου, σταθμεύοντας στη
Φλώρινα, υπογραφόμενη από τον Υπαρχηγό του Επιτελείου
Αντισυνταγματάρχη Μηχανικού Βίκτορα Δούσμανη, εστάλη
με Οθωμανό ιδιώτη την 10η Νοεμβρίου προς τον Αρχηγό
του συμπτυσσόμενου προς Κορυτσά Τουρκικού Στρατού
Αλή Ριζά, για την παράδοση των Τουρκικών Δυνάμεων,
στις οποίες θα παρέχονταν όλες οι τιμές και θα μεταφέρονταν
με ελληνικά πλοία στην Μικρά Ασία. Ο Τούρκος απεσταλ-
μένος, φυλακισθείς από τους Οθωμανούς στρατιώτες, κα-
τόρθωσε να δραπετεύσει, και αντί της αναμενόμενης απαν-
τήσεως του Ριζά, μετέφερε μήνυμα του Μητροπολίτη Κο-
ρυτσάς με το οποίο συνιστούσε στον Αρχιστράτηγο, ως
εθνική ανάγκη την άμεση κατάληψη της Κορυτσάς από τον
Ελληνικό Στρατό. Σ’ αυτή τη φάση των Επιχειρήσεων, το
Υπουργείο Στρατιωτικών, κοινοποίησε διάταγμα προαγωγής
του Διαδόχου Κωνσταντίνου στον βαθμό του Στρατηγού
«δια τας εξόχους προς την Πατρίδα υπηρεσίας».

Στις 10 Νοεμβρίου ο Αρχιστράτηγος με τηλεγράφημα
του προς τον πρωθυπουργό, υπέβαλε την πρόταση, «να
ενισχυθεί με τον στόλο η προσπάθεια των Σέρβων προς
Δυρράχιο και να εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα στην Ελλάδα
το Μοναστήριο».

Με άλλο τηλεγράφημα του προς τον πρωθυπουργό ο
Αρχιστράτηγος εξέφρασε την άποψη ότι η προταθείσα από
τους Τούρκους σύναψη ανακωχής κρίνεται ασύμφορη για
την Ελλάδα πριν διακανονιστούν από τις σύμμαχες βαλκανικές
χώρες τα μεταξύ εκκρεμή εδαφικά ζητήματα, διότι έτσι θα
δινόταν η ευκαιρία στην Βουλγαρία να στρέψει απερίσπαστη
τις δυνάμεις της κατά του Ελληνικού Στρατού.

Σ’ αυτό το στάδιο που όπως όλα έδειχναν ήταν και το
τελικό στην αναφερόμενη περίοδο οι επιχειρούσες στην
Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (περιοχή Φλωρίνης-Μονα-
στηρίου) τουρκικές δυνάμεις, πιεζόμενες από τα τρία

σημεία του Ορίζοντα δεν είχαν άλλη κατεύθυνση συμπτύξεως
και διαφυγής παρά μόνο της Δυτικής, δηλαδή προς Αλβανία
και συγκεκριμένα στα παράλια της Αδριατικής. Στον τομέας
της Κορυτσάς, οι Τούρκοι θα συμπτύσσονταν προς Ιωάννινα
για να ενισχύσουν τις εκεί αμυνόμενες δυνάμεις τους, του
Εσάτ Πασά.

Το Γενικό Στρατηγείο, για αποτελεσματικότερο συντονισμό
των Επιχειρήσεων συγκρότησε από 19ης Νοεμβρίου Τμήμα
Στρατιάς από τις III, V, και VI, Μεραρχίες υπό τις διαταγές
του Διοικητού III Μεραρχίας Υποστράτηγου Δαμιανού. 

Μετά από εναλλασσόμενες φάσεις Επιχειρήσεων το
Τμήμα Στρατιάς επιτέθηκε για την κατάληψη των διαβάσεων
Μπίγλιστας και Τσαγκόνι τις οποίες εκπόρθησε το βράδυ
της 6ης Δεκεμβρίου και το πρωί της 7ης η Ημιλαρχία της III
Μεραρχίας εισήλθε στην πόλη της Κορυτσάς. Τις μεσημβρινές
ώρες της ιδίας μέρας εισήλθε και ο Διοικητής του Τμήματος
Στρατιάς Υποστράτηγος Κ. Δαμιανός μαζί με το Επιτελείο
του και έγινε δεκτός από τους κατοίκους μέσα σε παραλή-
ρημα ενθουσιασμού.

Εδώ σημειώνεται ότι σε συλληφθέντα Τούρκο χωρικό
βρέθηκε επιστολή του Διοικητού των τουρκικών Δυνάμεων
Κορυτσάς προς τον Διοικητή του Σερβικού Στρατού που
τον παρακαλούσε να σπεύσει να καταλάβει την Κορυτσά,
πριν την είσοδο σ’ αυτή του Ελληνικού Στρατού.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε λίαν επιγραμματικά
στην εξέλιξη των Επιχειρήσεων στα Πολεμικά Μέτωπα
των άλλων τριών Βαλκανικών Συμμάχων1.

Ο Σερβικός Στρατός διεξήγαγε κύριες επιχειρήσεις στη
Νότια Σερβία και δευτερεύουσες στην περιοχή του Νόβι

Παζάρ και στην Αλ-
βανία. 

Μετά από δια-
δοχικές φάσεις
των Επιχειρήσεων
οι Σέρβοι έδωσαν
την Μάχη του Μο-
ναστηρίου (1-5
Νοεμβρίου) και το
κατέλαβαν, εξήλ-
θαν στα παράλια
της Αδριατικής την
ίδια περίοδο και
από 15 μέχρι 18
Νοεμβρίου 1912
κατέλαβαν Τίρανα,

Ελβασάν, Δυρράχιο, ενώ το Μάρτιο 1913 προωθήθηκαν
μέχρι Αυλώνα και Βεράτι, όπου και ανέκοψαν την περαιτέρω
κίνησή τους, λόγω της ελληνικής παρελάσεως στην Βόρειο
Ήπειρο. Από Δεκέμβριο 1912 οι Σέρβοι διέθεσαν σημαντικές
δυνάμεις για την ενίσχυση των Μαυροβουνίων που πο-
λιορκούσαν τη Σκόδρα και των Βουλγάρων που πολιορκούσαν
την Αδριανούπολη.

Ο στρατός του Μαυροβουνίου διεξήγαγε τις κύριες επι-
χειρήσεις του εναντίον της ισχυρής πόλεως της Σκόδρας
και τις δευτερεύουσες στην περιοχή Νόβι Παζάρ και
νοτιότερα σε συνεργασία με την 4η Σερβική Στρατιά. Έλαβαν
χώρα διαδοχικές και εναλλασσόμενες φάσεις αγώνων και
τελικά η πόλη παραδόθηκε στους Μαυροβούνιους στις 9
Απριλίου 1913. 

Η Βουλγαρία κατά την καλυπτόμενη περίοδο θεωρείτο η
πλέον ισχυρή δύναμη στρατιωτικά (σε σχέση με τους
άλλους τρεις συμμάχους) στις χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή
στον Στρατό Ξηράς. Όμως η τακτική που ακολουθούσαν οι
χερσαίες δυνάμεις της Βουλγαρίας στην εκστρατεία κατά
της Τουρκίας στην Ανατολική Θράκη, φαίνεται ότι επηρεα-
ζόταν περισσότερο από πολιτικούς λόγους παρά από στρα-
τιωτικούς. Στην εκστρατεία αυτή οι Βούλγαροι δεν εφήρμοσαν
βασικές αρχές του πολέμου που είναι η «Συγκέντρωση Δυ-
νάμεων» (έστω τοπικά) «Εμμονή στον σκοπό» και η «Εκμη-
δένιση της πολεμικής μηχανής του αντιπάλου» δηλαδή
των Τούρκων (αιχμαλωσία-διάλυση).

Από την άλλη πλευρά δεν απελευθέρωσε σε οριστική
μορφή ούτε ένα εδαφικό διαμέρισμα της πρώην Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Εδώ με βάση τα συμπεφωνημένα με τους
συμμάχους της η Βουλγαρία με την συνδρομή του Ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού και Ελληνικής Χερσαίας δυνάμεως,
έπρεπε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και να εξέλθει
στη θάλασσα του Μαρμαρά. Αντ’ αυτού διεξήγαγε αγώνες
τριβής, άλλοτε πολιορκώντας την Αδριανούπολη και άλλοτε
προσκρούοντας στην φύσει οχυρά τοποθεσία της Τσατάλτζας
–την οποία όμως δεν εκπόρθησε– οπότε θα άνοιγε ο
δρόμος προς Κωνσταντινούπολη. 

Επιχειρήσεις του Βουλγαρικού Στρατού στην Άνω Κοιλάδα

Άρδα Π, Δυτική Θράκη και Ανατολική Μακεδονία διεξάγονταν
εναντίον υποχωρούντων Τούρκων σε εδάφη κενά εχθρού
σε περιοχές που ήδη είχαν απελευθερωθεί από τον Ελληνικό
Στρατό.

Η Βουλγαρία επιχείρησε να εξέλθει σε θάλασσα, όχι
όμως του Μαρμαρά, αλλά σε θάλασσες της Αλεξανδρου-
πόλεως, Καβάλας και Θεσσαλονίκης γι’ αυτό τον λόγο
έστρεψε την 7η Μεραρχία της, όχι προς Ανατολάς όπως θα
έπρεπε, αλλά προς Δυσμάς, για να εισέλθει στην Θεσσα-
λονίκη, η οποία είχε ήδη απελευθερωθεί από τον Ελληνικό
Στρατό.

Λόγω της δυσμενούς για την Οθωμανική Αυτοκρατορία
εξελίξεως των επιχειρήσεων, η Τουρκία, τις πρώτες ημέρες
του Νοεμβρίου, αναγκάστηκε να ζητήσει 15νθήμερη ανακωχή
την οποία αποδέχτηκαν οι άλλες τρεις Βαλκανικές χώρες
εκτός της Ελλάδας η οποία συνέχισε μόνη της τον πόλεμο
κατά της Τουρκίας.

Οι διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο στις 24 Δεκεμβρίου
μεταξύ όλων των εμπόλεμων για σύναψη οριστικής ειρήνης
διεκόπησαν λόγω της Τουρκικής αδιαλλαξίας χωρίς να επι-
τευχθεί συμφωνία.

Τελικά η Συνθήκη ειρήνης μεταξύ των εμπόλεμων τεσ-
σάρων Χριστιανικών Συμμάχων της Βαλκανικής, αφ’ ενός
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφ’ ετέρου, υπεγράφη
στις 15 Μαΐου 1913 στο ανάκτορο του Αγίου Ιακώβου στο
Λονδίνο. Σύμφωνα με την Συνθήκη η Τουρκία θα εγκατέλειπε
όλη την Βαλκανική ως τη γραμμή που ενώνει τις πόλεις
Μήδεια στην Μαύρη Θάλασσα και Αίνος στο Αιγαίο. 

2. Οι επιχειρήσεις στην 
Ήπειρο-Ιωάννινα-Βόρειος Ήπειρος
Οι ελληνικές δυνάμεις (Στρατός Ηπείρου) που είχαν

διατεθεί στο εδαφικό διαμέρισμα Ηπείρου, είχαν ως
αποστολή να εξασφαλίσουν την μεθόριο από τον Αμβρακικό
κόλπο μέχρι το Μέτσοβο, συνολικού αναπτύγματος 150
περίπου χιλιομέτρων.

Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου, δυνάμεως μιας περίπου
Μεραρχίας , που αργότερα μετονομάστηκε σε VII Μεραρχία,
ήταν ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης, ο οποίος
έφτασε στην Άρτα και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 2
Οκτωβρίου.

Ως εκ της αποστολής, «εξασφάλιση της μεθορίου» θεω-
ρείται ότι η μάχη που θα έδινε σ’ αυτό το αρχικό στάδιο
του πολέμου ο Στρατός Ηπείρου, θα ήταν αμυντική. 

Εν τούτοις, παρά το περιορισμένο της δυνάμεώς του, οι
επιχειρήσεις του Στρατού Ηπείρου δεν είχαν χαρακτήρα
απλώς αμυντικό ή έστω ενεργητικής άμυνας, αλλά από
την αρχή του πολέμου τις χαρακτήριζε το επιθετικό πνεύμα.
Η ανάληψη επιθετικών επιχειρήσεων για την απελευθέρωση
ολόκληρης της Ηπείρου καθορίζεται στην από 19 Οκτωβρίου
διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών. Ενισχυόμενος στα-
διακά, με την εκκαθάριση της καταστάσεως στο Μακεδονικό
Μέτωπο, ο Στρατός της Ηπείρου, θα ενεργήσει αποφασιστικά,
πολλές φορές με επιτυχία, όχι μόνο για την απελευθέρωση
περιοχών, με αμιγώς ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά και
για την κατάληψη εδαφικών ερεισμάτων που θα χρησιμεύ-
σουν στη συνέχεια ως Βάσεις Εξορμήσεως, στην τελική
μάχη για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

Με την κήρυξη του πολέμου την 5-10-1912 η Ελληνο-
Τουρκική Μεθόριος –όπως είχε καθοριστεί το 1881– ξεκινούσε
απ’ τον Αμβρακικό κόλπο, περιελάμβανε την Άρτα φυσικά
και το Ομώνυμο γεφύρι και προς Βορράν ακολουθούσε τον
ρουν του Αράχθου Π από την δεξιά όχθη, στην τότε
ελληνική επικράτεια περιλαμβάνονταν τα ιστορικά χωριά
Συράκο και Καλαρύτες και την κορυφή της Πίνδου Περιστέρι,
η οροθετική Γραμμή κάμπτονταν Ανατολικά και άφηναν το
Μέτσοβο στην τότε τουρκική επικράτεια. Το Μέτσοβο απε-
λευθερώθηκε τελικά στις 8 Νοεμβρίου.

Σ’ αυτή την εκτεταμένη περιοχή, ως επί το πλείστον
ορεινή, εκλήθη να αγωνιστεί με τις περιορισμένες δυνάμεις
ο Στρατός Ηπείρου (10.500 άνδρες).

Το κύριο βάρος οι Τούρκοι το είχαν ρίξει στην Οχυρωμένη
Γραμμή Μπιζανίου που είχε οργανώσει ο Γερμανός Στρατηγός
Φον Ντερ Γκολτς με ιδιαίτερο προσανατολισμό των δυνάμεών
τους προς την Κοιλάδα του Αράχθου Π. εξ ου και ο
Στρατηγός Σαπουντζάκης, κατά τις επιθετικές του επιχειρήσεις
είχε εφαρμόσει την κύρια του προσπάθεια Ανατολικά, κατά
μήκος της Μέσης κοιλάδος του Αράχθου, όπου υπήρχαν
ισχυρά φρούρια των Τούρκων προστατεύοντας το Μπιζάνι
εξ Ανατολών. 

Α’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η Συνθήκη ειρήνης μεταξύ των εμπό-

λεμων τεσσάρων Χριστιανικών Συμμάχων

της Βαλκανικής, αφ’ ενός και της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, αφ’ ετέρου, υπεγράφη

στις 15 Μαΐου 1913. Σύμφωνα με την Συνθήκη

η Τουρκία θα εγκατέλειπε όλη την

Βαλκανική ως τη γραμμή που ενώνει

τις πόλεις Μήδεια στην Μαύρη Θά-

λασσα και Αίνος στο Αιγαίο. 

“ “

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Συνέχεια στο επόμενο
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Θέματα

Τα τελευταία γεγονότα, με τις απει-
λές και τις κτηνωδίες των τζιχαν-

τιστών  του Ισλαμικού κράτους (ISIS)
από τις ακτές της Λιβύης θα έπρεπε
να είχαν σημάνει κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη και
ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες. Πιο πολύ θα λέγαμε
στις δύο χώρες που γειτνιάζουν άμεσα με την Λιβύη, την
Ελλάδα και την Ιταλία. Και ακόμη περισσότερο αν οι
χώρες ελάμβαναν πιο σοβαρά τις πληροφορίες των μυ-
στικών των υπηρεσιών, καθώς και τις πληροφορίες από
τα σοβαρά ΜΜΕ, που αναφέρονται στα γεγονότα που
έρχονται καταπάνω μας. Φαίνεται όμως ότι η Ευρώπη, η
σημερινή Ευρώπη που διαμορφώνεται πλήρως από την
Γερμανική πολιτική κυριαρχία, το μόνο που την απασχολεί
είναι ο Μαμωνάς (η λέξη απαντάται τέσσερις φορές στην
Καινή Διαθήκη), όπου η θεολογική του σημασία του όρου,
σχετίζεται με την πλεονεξία, με το χρήμα και την μεγα-
λύτερη προσκόλληση στα υλικά αγαθά και μόνο, αδια-
φορώντας για όλα τα άλλα.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα γεγονότα. Πρόσφατα
ένα βίντεο με την σφαγή 21 Αιγυπτίων χριστιανών σε
κάποια ακτή της Λιβύης και τις ευθείες απειλές προς την
Ευρώπη, εκτός από σοκαριστικό ήταν και τρομακτικά προ-
ειδοποιητικό, για αυτά που σχεδιάζουν, για αυτά που έρ-
χονται.

Έτσι σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχουν δει
το «φως της δημοσιότητας» το Ισλαμικό Κράτος (ISIS)
σχεδιάζει να εξαπολύσει τρομοκρατική καταιγίδα εναντίον
πόλεων της νότιας Ευρώπης. Με βάση και βατήρα εκτό-
ξευσης των επιθέσεων την Λιβύη το Ισλαμικό κράτος (ΙΚ)
σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις κατά πόλεων υπό
μορφή συνεχούς τρομοκρατικής «καταιγίδας», ώστε να
προκληθεί ένα γενικό πανδαιμόνιο και ακόμη να προκαλέσει
το κλείσιμο όλων των θαλάσσιων συγκοινωνιακών γραμμών
στην Μεσόγειο. Ο σχεδιασμός αυτός διαφαίνεται μέσα  από
ντοκουμέντα και επίσημα έγγραφα του ΙΚ, των υποστηρι-
κτών του και από το διαδίκτυο  που δρουν οι προπαγαν-
διστές  του και αποκαλύφθηκε από τo βρετανικό think
tank QUILLIAM FOUNDATION και η διαδικτυακή ιστοσελίδα
KLEINONLINE, που ειδικεύονται σε θέματα τρομοκρατίας.
Στα ντοκουμέντα αυτά το Ισλαμικό κράτος χρησιμοποιεί
την Λιβύη και το έδαφος της, ως βάση και ιδιαίτερα ως
πύλη εισόδου στην Ευρώπη για την υλοποίηση των τρο-
μοκρατικών των επιθέσεων. Μάλιστα σε ένα έγγραφο
αναφέρουν χαρακτηριστικά την Λιβύη «ως μια μεγάλη

ακτογραμμή που βρίσκεται απέναντι από τις πόλεις των

Σταυροφόρων, όπου μπορείς αν φθάσεις πολύ εύκολα

με μια στοιχειώδη και απλή βάρκα». Τα έγγραφα εξηγούν
ότι το μέσον που χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται
είναι οι παράνομοι λαθρομετανάστες που εισβάλλουν σε
καθημερινή βάση στις νότιες Ευρωπαϊκές χώρες και αντι-
λαμβανόμαστε ότι αναφέρονται ιδιαιτέρως στην Ελλάδα
και στην Ιταλία, όπου εκατοντάδες λαθρομετανάστες
προσπαθούν να εισέλθουν. Δεν αναφερόμαστε στην
Μάλτα γιατί είναι νησί και οι δυσκολίες αυξάνονται, ούτε
στην Γαλλία γιατί οι ακτές της είναι πολύ μακριά. 

Μάλιστα  το ΙΚ εκτιμά ότι ο αριθμός των λαθρομετανα-
στών που προσπαθούν να διεισδύσουν στην Ευρώπη
είναι  τουλάχιστον 500 την ημέρα κατά τους μετριοπαθέ-
στερους υπολογισμούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών επι-
τυγχάνουν τούτο, βοηθούμενοι και από τις διεθνείς συν-
θήκες, έτσι ώστε το ΙΚ να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο στους
σχεδιασμούς του, ότι οι δικοί του άνθρωποι, οι τζιχαντιστές
σε αποστολές αυτοκτονίας θα περάσουν εύκολα τους
αρχικούς ελέγχους κατά την άφιξή των στις αρχικές
χώρες εισόδου (Ιταλία πρωτίστως και Ελλάδα) και κατόπιν
θα μπορέσουν να διαχυθούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, για

την εκτέλεση της αποστολής που τους έχει ανατεθεί.
Το QUILLIUM FOUNDATION προειδοποιεί ότι «οι ευκαιρίες

που υφίστανται στην εκμετάλλευση των κυκλώματα εμ-

πορίας ανθρώπων κάνουν την Λιβύη απαράμιλλη πλατ-

φόρμα εκτόξευσης τρομοκρατικών  επιθέσεων κατά των

Ευρωπαϊκών πόλεων και θαλασσίων συγκοινωνιών».
Στα έγγραφα των Τζιχαντιστών ακόμη αποκαλύπτεται,

αυτό που υποψιαζόμαστε, ότι δηλαδή η Λιβύη, μετά την
«επιχείρηση δημοκρα-
τίας» των Αμερικανών,
Γάλλων και λοιπών δη-
μοκρατικών Νατοϊκών
κρατών, όχι μόνο δεν
υφίσταται πλέον ως
κρατική  οντότητα, αλλά
αποτελεί  πλέον άντρο τρο-
μοκρατικών οργανώσεων
αλληλοσπαρασσόμενων και
παράλληλα μια τεράστια
αποθήκη-κρύπτη με οπλικά
συστήματα όλων των κα-
τηγοριών μαζί με τεράστιες
ποσότητες πυρομαχικών για
κάθε οπλικό σύστημα και
όλοι αντιλαμβανόμαστε την
παγκόσμια απειλή. Ας είναι καλά οι προαναφερόμενες
δυνάμεις που τους εφοδίασαν με περίσσια υλικού, για
την εγκαθίδρυση δήθεν της δημοκρατίας. Οι τζιχαντιστές
ακόμη θεωρούν ότι αποστολή τους  είναι και αυτό είναι
εξόχως ανησυχητικό,  η εξάπλωση του Χαλιφάτου «όχι

μόνο στα εδάφη του Χαλιφάτου ash-Sham (δηλαδή στην

Συρία), αλλά και στα εδάφη του Χαλιφάτου του Ιράκ και

του Hijaz (η δυτική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας), που

θα συνδεθούν με εκείνα των αδελφών τους στην Λιβύη

και στο Ισλαμικό Μαγρέμπ και την ήττα όλων των καθε-

στώτων και των τυράννων  που θα θελήσουν να εμπλα-

κούν».
O χάρτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα το Ισλαμικό

κράτος είναι αποκαλυπτικός και περιέχει και την Ελλά-
δα!!!!!

Όλα τα παραπάνω, που αναφέρονται σε έγγραφα των
Τζιχαντιστών, ενδεχομένως σε μερικούς να φαίνονται
υπερβολικά ή απίθανα να συμβούν. Ας δούμε μόνο τα τε-
λευταία γεγονότα . Στην Ιταλία μάλιστα  σε μια εβδομάδα
πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι  «διασώθηκαν» και εισήλθαν
2.164  μετανάστες προερχόμενοι από την Λιβύη, επάνω
σε μια δωδεκάδα βάρκες. Η δε Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHR) έδωσε στην δημοσιότητα
στοιχεία, που αναφέρουν ότι το 2014 διέσχισαν την Με-
σόγειο προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης από τις ακτές
της Βορείου Αφρικής 218.000  λαθρομετανάστες (ή χωρίς
άδεια πρόσφυγες, ονομάστε τους  όπως θέλετε, η ουσία
δεν αλλάζει), εκ των οποίων  οι 3.500 δεν τα κατάφεραν
και πέθαναν. Και η Ιταλίδα Υπουργός Άμυνας σε συνέντευξή
της στην εφημερίδα Il Messaggero, στο ερώτημα αν εντός

των λαθρομεταναστών από την Λιβύη μπορεί να υπάρχουν
και τρομοκράτες, δεν το απέκλεισε και είπε ότι η κατάσταση
δεν μπορεί να ελεγχθεί  πλέον. 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα ισχύουν σχεδόν τα ίδια και
με ότι στην Ιταλία. Και λέμε σχεδόν, καθόσον για τους
τζιχαντιστές είναι προτιμότερο να διεισδύσουν στην Ιταλία
και να διαχυθούν ευκολότερα στην Ευρώπη, παρά στην
Ελλάδα, που η διείσδυση προς την Ευρώπη είναι δυσχε-
ρέστερη (συνθήκη Σένγκεν, θαλάσσια σύνδεση με Ιταλία

κλπ). Αυτό όμως δεν μειώνει
τον κίνδυνο, καθόσον ο σχε-
διασμός των θα είναι πολυ-
ποίκιλος και πολυδιάστατος,
ώστε να είναι σίγουρη η τελική
επιδίωξη, δηλαδή οι τρομο-
κρατικές ενέργειες κατά Ευ-
ρωπαϊκών πόλεων, η διακοπή
ή προβληματική λειτουργία
και μέσα σε κλίμα φόβου, των
θαλάσσιων συγκοινωνιών στην
Μεσόγειο και γενικά αυτό που
ονομάζουν οι ίδιοι με την Ελ-
ληνική λέξη «πανδαιμόνιο»!! 

Δεν θέλουμε να κινδυνο-
λογήσουμε, αλλά να ενημε-

ρώσουμε και να συμβάλλουμε έστω και στο ελάχιστο
στην αφύπνιση των υπευθύνων, αν δεν έχουν ήδη κινη-
τοποιηθεί. Στο ερώτημα αν ενδεχομένως έχουν ήδη δι-
εισδύσει στην Ελλάδα με την μέθοδο των παρανόμως ει-
σερχομένων μεταναστών και Τζιχάντια σε αποστολή τρο-
μοκρατικών ενεργειών, η απάντηση κατά τους ειδικούς
είναι καταφατική. Θεωρείται δεδομένο ότι ήδη υπάρχουν,
οργανώνονται, σχεδιάζουν, κρύβουν οπλισμό και εκρηκτικά
και αναμένουν την εντολή ή την ενίσχυσή των με νέους
«Shahid» (Μάρτυρες του Προφήτη) για την υλοποίηση
της εντολής. Και εδώ κρίνουμε σκόπιμο να μνημονεύσουμε
ένα ενδιαφέρον περιστατικό, που αξίζει και έχει σημασία
για τις σημερινές εξελίξεις.

Στις 6 Μαρτίου 2011 ο συνταγματάρχης Καντάφι έδωσε
μια προφητική συνέντευξη στη «Le Monde du Dimanche»:
«Θέλω να γίνει κατανοητό πως σε περίπτωση αποσταθε-

ροποίησης της Λιβύης θα ακολουθήσει χάος. Την κατάσταση

θα την πάρουν στα χέρια τους οι οπαδοί του Μπιν Λάντεν

και οι ένοπλες φράξιες. Θα ακολουθήσει κύμα μετανά-

στευσης και χιλιάδες μετανάστες θα πλημμυρίσουν την

Ευρώπη. Θα βρεθείτε με τον μουλά Ομάρ (του Αφγανιστάν)

στο κατώφλι σας».
Δυστυχώς για μας, ο αποθανών (με τόσο φρικτό τρόπο)

Λίβυος ηγέτης επαληθεύεται σύμφωνα με όλες τις εκτι-
μήσεις, με δραματικό τρόπο, μόνο που αντί για τον μουλά
Ομάρ, θα «βρεθούμε» σύντομα και εδώ στην Ευρώπη, με
τον Χαλίφη Ιμπραχίμ, τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους,
γνωστό ακόμη ως Ιμπραχίμ αλ-Μπαντρί, επίσης γνωστός
ως Αμπού Du’a, η ως Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.
Εκτός και αν έχουν γνώση οι φύλακες και έχουν λάβει
μέτρα αποτελεσματικά. 

*Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντγος (ε.α.), πρώην

ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ και απόφοιτος του Tactical Intelligence

School (USA).

Πηγές: 
•http://kleinonline.wnd.com/2015/02/20/
isis-plans-to-storm-europe-cause-pandemonium-in-ci-

ties/#xcjDgIGW9QrdtVzM.99 - 
See more at: http://kleinonline.wnd.com/2015/02/20/
isis-plans-to-storm-europe-cause-pandemonium-in-ci-

ties/#sthash.e2KAltfJ.dpuf
•Il Messaggero
•UNHR
•QUILLIUM FOUNDATION
•www. Zougla.gr

Το σχέδιο του Ισλαμικού κράτους για εισβολή 

στην Ευρώπη και η Ελλάδα

Γράφει ο

IΩANNHΣ MΠAΛTZΩHΣ*

Yποστράτηγος ε.α. 

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

«Θέλω να γίνει κατανοητό πως σε

περίπτωση αποσταθεροποίησης της Λι-

βύης θα ακολουθήσει χάος. Την κατά-

σταση θα την πάρουν στα χέρια τους οι οπαδοί

του Μπιν Λάντεν και οι ένοπλες φράξιες. Θα

ακολουθήσει κύμα μετανάστευσης και χιλιάδες

μετανάστες θα πλημμυρίσουν την

Ευρώπη. Θα βρεθείτε με τον μουλά

Ομάρ (του Αφγανιστάν) στο κα-

τώφλι σας».

“ “



Είμαι δημοσιογράφος για 33 χρόνια
αλλά δεν ξέρω πώς να σας εξηγήσω

το συμβάν.
Εδώ και 18 χρόνια, στα τέλη του έτους 1995 και στις

αρχές του 1996, βιώσαμε μια κρίση με τις «νησίδες
Ίμια» ή «βραχονησίδες Ίμια», όπου φτάσαμε σε μια
καυτή σύγκρουση (πόλεμο) με την Ελλάδα. (Προς το
παρόν πολλοί από εμάς θυμούνται ξεκάθαρα την κρίση
των Ιμίων, από τα στοιχεία που δίνω στην παρακάτω
ενότητα). Οι Έλληνες, ανοιχτά της περιοχής Τουργ-
κούτρεϊς της Αλικαρνασσού, για να βάλουν χέρι στη
νησίδα που ήταν εγγύτερον προς αυτούς, ανέβασαν
στρατεύματα και εμείς στη διπλανή δίδυμη νησίδα το-
ποθετήσαμε σημαία. Μέχρι εδώ καλά…

Για την επίλυση της κρίσης έπαιξαν ρόλο οι διπλω-
ματικές προσπάθειες και σκεφθήκαμε ότι υπήρξε ένα
«φιλειρηνικό» αποτέλεσμα. Έτσι περιγράφτηκε στην
κοινωνία, αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν από την
Τανσού Τσιλλέρ, που ήταν πρωθυπουργός εκείνης της
περιόδου.

Αυτά ήξερα εγώ ακριβώς επί 18 χρόνια. Μέχρι το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο, στην έκθεση βιβλίου που έγινε
στο εκθεσιακό κέντρο TÜYAP της Κωνσταντινούπολης…
Στην αρχή του  άρθρου μου είπα πως «δεν ξέρω πώς να
σας περιγράψω το γεγονός», αυτό που μαθεύτηκε ότι το
αποκαλούν «μεγάλο μυστικό». Το μυστικό των 18 ετών
διαφωτίστηκε και φυσικά θα πρέπει να ερωτηθώ ποια
είναι «η πηγή και η απόδειξη». Πηγή μου είναι ένας
κομάντος των SAT που είχε αποβιβαστεί στη νησίδα (τώρα
είναι υψηλόβαθμος) και ζωντανή τεκμηρίωση είναι τα
τραύματα στο σώμα αυτού του κομάντος…

Και σας αποκαλύπτω το μυστικό: Την τελευταία ημέρα
της έκθεσης του βιβλίου, όπως και πολλοί άλλοι επισκέπτες,
ήρθε ένας κύριος με αθλητικό σώμα. Όπως με όλους,
είχα μια φιλική συνομιλία μαζί του και υπέγραψα το βιβλίο
μου. Αν σας αποκαλύψω εδώ στοιχεία σχετικά με τον ίδιο,
για την κατέχουσα θέση του και για το έργο που έκανε, θα
τον αποκαλύψω και μπορεί να προκύψουν προβλήματα.
Του είπα «έλα να μιλήσουμε γι’ αυτό το καρυδότσουφλο».
Είναι «απαγορευμένο» ή πιο σωστά «απαιτείται άδεια» μου
είπε και δεν το αποδέχτηκε. Όμως απάντησε σε πολλές
ερωτήσεις μου. Είπε ότι «Στην κοινή γνώμη
είχε ανακοινωθεί ότι δεν ανοίχτηκε πυρ κατά
των Τούρκων στρατιωτικών, όμως είναι ψέμα-
τα»…

«Σε μένα και στους συναδέλφους μου άνοιξαν
πυρ και μας χτύπησαν, τραυματίστηκαν οι κα-
ταδρομείς μας των SAT και γύρισαν από το
θάνατο» και συνέχισε. Ακόμα και αν είστε πολύ
έμπειρος στο επάγγελμα, με το να ψαρέψετε
μια πολύ μεγάλη είδηση, ενθουσιάζεστε. (να,
αυτό το αγαπώ πολύ).

Αμέσως ζήτησα αποδείξεις λέγοντας: «Γι’
αυτό το θέμα υπάρχουν έγγραφα?» Εκείνη τη
στιγμή σοκαρίστηκα για μια ακόμη φορά. Έβαλε
τα χέρια του στη μέση, έβγαλε το πουκάμισό
του από το παντελόνι, το σήκωσε προς τα
πάνω και μου έδειξε τις πληγές του !! Δεν θα
γράψω περισσότερες λεπτομέρειες για τις με
καλές προθέσεις δηλώσεις του στρατιωτικού
μας που τον άφησαν στη μοίρα του. Είδα με
τα μάτια μου και άκουσα με τα αυτιά μου, για
να μπορέσω να σας εξηγήσω τόσο, το μυστικό
των 18 ετών. Ο στρατιωτικός μας (Διοικητής)
ήταν και θυμωμένος και λυπημένος… Ανακοί-
νωσε και μερικά παραδείγματα σαν το δικό
του, που δεν βγήκαν προς τα έξω. Θέλησα να
του εξυψώσω το ηθικό και του είπα ότι αποτελεί

καμάρι της Τουρκίας.
Η πρωθυπουργός Τανσού Τσιλλέρ και ο Α/ΓΕΕΘΑ (έχει

πεθάνει) Στγός Ντογάν Γκιουρές, εξαπάτησαν ένα έθνος,
λέγοντας ότι «ήταν μια μεγάλη πολιτική και στρατιωτική
επιτυχία !!»

Προσπαθώντας να εμπεδώσω το γεγονός, έψαξα να
βρω απάντηση στο ερώτημα: «Άντε σε μας είπαν ψέματα,
άντε από μας απέκρυψαν αυτή την κατάσταση, εντάξει
αλλά από την Ελλάδα γιατί δεν διέρρευσε αυτή η πληρο-

φορία?»
Η απάντηση που βρίσκω σ’ αυτό, ακριβώς στην ώρα,

είναι σαν «το μυστικό της επιστροφής του Οτζαλάν στην
Τουρκία, που επί χρόνια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε».
Οι διεθνείς δυνάμεις έχουν συμφωνήσει για ν’ αυξάνονται
οι Ελληνο-Τουρκικές εντάσεις και
σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε
να σκεφθεί κανείς, ότι αυτές τις
μνήμες μπορούν να τις θυμηθούν
οι δυο πλευρές, για να μην έρ-
χονται σε ταραχή. Την ξεκάθαρη
απάντηση σ’ αυτό, θα μπορούσαν
άραγε να τη δώσουν κάποιοι
αξιωματούχοι  που θα διαβάσουν
αυτό το άρθρο ή η πρωθυπουρ-
γός της εποχής εκείνης που ήταν
η Τσιλλέρ, που μπορεί να ξέρει?

Τι ήταν η κρίση στα Ίμια?

Η κρίση στα Ίμια, τον Ιαν 1996
μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρ-
κίας, ήταν το αποτέλεσμα προ-

σάραξης ενός πλοίου με Τουρκική σημαία στις βραχονησίδες
Ίμια, λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των δυνάμεων διάσωσης
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και η κρίση που ξέσπασε
έφερε τις δυο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου .

Το Τουρκικό πλοίο με το όνομα «Figen Akat», στις 25 Δεκ
1995, προσάραξε στην ξηρά των βραχονησίδων Ίμια, της
θάλασσας του Αιγαίου. Μετά απ’ αυτό το περιστατικό, η
Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι το ναυτικό ατύχημα έγινε μέσα
στα χωρικά της ύδατα. Η Τουρκία  για το επίμαχο θέμα δή-

λωσε ότι οι νησίδες ανήκουν σ’ αυτήν. Μετά από
κάποιο διάστημα, ο Ελληνικός στρατός αποβίβασε
στρατιώτες στην Ανατολική νησίδα και τοποθέτησε
και σημαία. Μετά απ’ αυτό, ναυτικές δυνάμεις των
δύο χωρών, αναπτύχθηκαν γύρω από τις νησίδες.

Η πρωθυπουργός της περιόδου εκείνης Τανσού
Τσιλλέρ, ζήτησε «αυτή η σημαία να κατέβει και αυτοί
οι στρατιώτες να φύγουν», προειδοποίησε τις ΤΕΔ
να είναι έτοιμες για πόλεμο και τη νύκτα της 30ης Ιαν
ζήτησε ν’ αποβιβαστούν (Τούρκοι) στρατιώτες στη
νησίδα.

Οι καταδρομείς των SAT ve SAS, περνώντας ανάμεσα
από τις ναυτικές δυνάμεις της Ελλάδος που είχαν
περικυκλωμένη την Ανατολική Ίμια, αποβιβάστηκαν
με νυχτερινή επιχείρηση στη δεύτερη νησίδα που
ήταν ακριβώς δίπλα (δυτική Ίμια) και τοποθέτησαν
την Τουρκική σημαία.

Στη συνέχεια τηλεφώνησε ο Μπιλ Κλίντον και με την
παρέμβαση του απεσταλμένου των ΗΠΑ Richard Holbrooke
και του ΓΓ του ΝΑΤΟ Javier Solana, μειώθηκε η ένταση και
επανήλθαμε στα επίπεδα πριν από την κρίση.
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Θέματα

ΤΟΥΡΚΙΑ

Το μεγάλο μυστικό των 18 χρόνων
Στα Ίμια χτύπησαν καταδρομέα μας των SAT

Από την εφημερίδα «Γενίτσαγ» (Νέα εποχή) του δημοσιογράφου Χουλκί Τζεβίζογλου

Μετάφραση - απόδοση 

στα Ελληνικά

ΧΑΡ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ

Ανχης ε.α.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Αποστράτων Αξ/κών (ΤΧ)-ΧΩΚ

Στις 15-Φε-2015 ο Σύνδεσμός μας
βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να

συνοδεύσει στην τελευταία του κα-
τοικία ένα εξαίρετο μέλος του, τον
αγαπητό μας Σταμάτη. Μια ζωή στα
ΧΩΚ κανείς δεν τον προσφωνούσε
με το επώνυμό του –Κουτρουλάκης-
μικροί μεγάλοι Σταμάτη των ελέγαμε
διότι με τον ακέραιο χαρακτήρα του
μας είχε κερδίσει όλους, σας αδερφό
τον βλέπαμε. Για την σταδιοδρομία
του στο Τεχνικό Σώμα … τι να πω,
απ’ Ανθυπασπιστής είχε γίνει Super-
visor στο σύστημα, δηλαδή 1ος Μη-
χανικός που λέμε στα καράβια, πράγμα
πρωτόγνωρο για κείνες τις εποχές
του 1975. Ήρεμος και αποφασιστικός,
κάθε κουβέντα την ζύγιζε καλά πριν
την εκστομίσει. Θυμάμαι σε μια αξιο-
λόγηση της Γ’ Πυρ/χίας της 180 Μοί-
ρας ΧΩΚ από το ΑΤΑ, κλιμάκιο του
Λόχου μας (325 ΛΕΚ/Β-ΧΩΚ) είχαμε
μεταβεί για τεχνική υποστήριξη από
την προηγουμένη στην Πυρ/χία. Και-
ρός;... τέτοιον καιρό δεν είχαμε ξα-
ναδεί, όλη μέρα έβρεχε και το βράδυ
επίσης, άνεμος 7-8 Μποφόρ, ριπαίος
στα 11, και καλεί κατά το βραδάκι ο

Διοικητής της Μοίρας τον Σταμάτη -
έτυχε να είμαι παρόν - και τον ρωτά,
Σταμάτη τι θα κάνομε μ’ αυτόν τον
καιρό να σβήσομε τα μηχανήματα -
Ραντάρ εκτοξευτές κλπ. τι λες;  Απάν-
τηση. Κύριε Διοικητά αν τα κλείσο-
με…θα χάσομε την αυριανή αξιολό-
γηση, είναι σχεδιασμένα ν’ αντέχουν
σε τέτοιες συνθήκες, εμείς το προ-
σωπικό του Λόχου με βάρδιες θα τα
επιβλέπομε όλη νύχτα, μην ανησυ-
χείτε όλα θα πάνε καλά, όπερ και
εγένετο. Την άλλη μέρα μετά το πέ-
ρας της αξιολόγησης, ο προϊστάμενος
της ομάδος του ΑΤΑ, ένας Σμήναρχος
(Ι) συνεχάρη προσωπικά τον Σταμάτη
για την ορθή συμβουλή που είχε δώ-
σει στον Διοικητή του. Θα μπορούσα
να γράψω πολλά για βίο του στο
Στρατό όμως δεν θέλω να γίνω κου-
ραστικός, ένα μόνο θα πω, οτι ήταν
«Κύριος» με όλη τη σημασία της λέ-
ξεως. Αυτός ήταν ο Σταμάτης μας...
Αιωνία του η μνήμη.

Ο Πρόεδρος
Φώτης Δονόπουλος Άνχης ε.α.

Το τελευταίο Αντίο, 

σ’ έναν εκλεκτό Αξιωματικό και Άνθρωπο

ΕΠΙΚΗΔΙΟΣ

Πέρασαν 60 χρόνια από τότε που απο-
χαιρετίσαμε τη Σύρο. 60 χρόνια γεμάτα
προσφορά, γεμάτα πατρίδα, ζωή.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, το μεσημέρι
(13.00), θα γιορτάσουμε αυτή την έξοδο
στη Δράμα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Εί-
ναι το μεγάλο αγκάλιασμα, η μεγάλη
ώρα.

Η συντονιστική Επιτροπή
-Ανχης Άνθης Σπύρος, Πρόεδρος

Αθήνα, Τηλ. 210-6910313
- Καραγιαννίδης Σάββας, συντονιστής

Δράμα, Τηλ. 25210-20903,
κιν. 6932-759285

- Κόρακας Αθανάσιος, Μέλος
- Ιωαννίδης Σταύρος, Μέλος

Τα 60 ΧΡΟΝΙΑ της

5ης Τάξης ΣΜΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



21ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 EΘNIKH HXΩ βιβλιοθήκη

Η στήλη της βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκης μας συνεχίζει νά
ἐμπλουτίζεται μέ τήν παραλαβή τῶν
παρακάτω βιλίων τά ὁποῖα εὐγενῶς μᾶς δώρισαν οἱ δη-
μιουργοί τους:

1. «Ευκοσμία-Αρμονία» καί «Ελληνοκτονία-Γενο-

κτονία» τοῦ Ὑποστρατήγου ἐ. ἀ.  κ. Κων/νου Κωνσταν-

τινίδη -Ἀμφικτύωνα. Πρόκειται γιά μιά δίτομη συλλογή
εὐαίσθητων καί ἐπίκαιρων ποιημάτων τοῦ ποιητή μέ τό
ὄνομα «Ἀμφικτύων» .

Ὁ συγγραφέας εἶναι  μέλος τῆς Ὁμάδος τῶν  πρώην
Στρατηγῶν του ΝΑΤΟ γιά τήν Εἰρήνη καί τόν Ἀφοπλισμό,
μέλος τῆς Ἐταιρίας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, μέλος καί συ-
νιδρυτής τῆς Ἀμφικτιωνίας Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί μέλος πολλῶν ἄλλων ὀργανώσεων. 

2. «ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟ-

ΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1941-1944) Μόνιμοι αξκοι στον

ΕΛΑΣ Μακεδονίας» τοῦ Ὑποστρατήγου ἐ. ἀ.  κ. Πριόβολου

Γιάννη. Ὁ συγγραφέας συ-
νεχίζει, μέ τό δεύτερο αὐτό
μνημειώδες ἔργο του πού
ἁφορᾶ στήν σχέση μονίμων
στελεχῶν καί ΕΛΑΣ, νά παρου-
σιάζει  πλήθος ἀρχειακῶν τεκ-
μηρίων πού ἀνέσυρε ἀπό τήν
ἀφάνεια τῆς Ὑπηρεσίας Στρα-
τιωτικῶν Ἀρχείων (ΥΣΑ). Ἔβγαλε
στό φῶς ἄγνωστα περιστατικά,
κάμνει γνωστές ἀντιπαραθέσεις
καί διαμάχες στρατιωτικῶν, στε-
λεχῶν ὀργανώσεων καί ἐνόπλων τμημάτων, ἀντιστα-
σιακῶν ἤ μή κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχής στήν εὐαίσθητη
περιοχή τῆς Μακεδονίας.

Στόχος του: Νά συμβάλῃ στήν διαφώτηση-κατά τό
δυνατόν-μιᾶς ἐποχῆς γεμάτης, δυναμική ἀντιπαλότητα,
γέννηση άλλά και ὡρίμανση παθῶν τά ὁποῖα ἀργότερα

ἔπληξαν καίρια καί τους ἐπαγγελματίες ἀξκούς.Ἐπί πλέον
στέκεται καί στήν διαγωγή, τό ἦθος καί τήν ἀξιοπρέπεια
ἤ μή των ἀξκῶν κατά τήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἀλλά
καί στόν τρόπο ἔνταξης ἑνός ἀριθμοῦ ἐξ’ αὐτῶν στόν
ΕΛΑΣ λόγῳ τῶν διαφόρων ἐπιφυλάξεων.

Τό μελέτημα αὐτό, ὁπως καί τό προηγούμενο, (ΜΟ-
ΝΙΜΟΙ ΑΞΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ Η ἘΞ ΑΝΑΓΗΣ)
εἶναι γραμμένο μέ τρόπο κατανοητό καί ἀποτελεῖ
βοήθημα γιά κάθε μελετητή τῆς ταραγμένης περιόδου
τῆς 10ετίας του 1940. (Εκδόσεις «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ». Τηλ.
Συγγραφέα 697 731 4218 )

3. «Γεννήθηκα στον Πειραιά»

τοῦ Ταξχου ἐ.ἀ. Λευτέρη Φύτρα.
Ένα  ἔργο ὅπου ὁ συγγραφέας
ἐξιστορεῖ τήν ζωή του, πε-
ριγράφοντας ἀνθρώπους καί γε-
γονότα πού τόν δίδαξαν, μέ φόντο
τήν ταραγμένη ἱστορία  τῶν τε-
λευταίων 10ετιῶν (Ἐκδόσεις Α, Ω
τηλ. συγγραφέα 229048532,
6932616019)

Γράφει ο 
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Είναι μια έννοια ιδιαίτερα γοητευτική για
όλα τα άτομα που την αποδέχονται,

διότι αναμφισβήτητα  δικαιώνει τους πολυ-
χρόνιους ανιδιοτελείς αγώνες άμεσης προσφοράς στο
τοπικό είτε γενικό κοινωνικό σύνολο, ικανοποιώντας τα
προσωπικά και συλλογικά αισθήματα της αντίληψης του
ηθικού χρέους διαχρονικά προς τους συμπολίτες και τις
παραδοσιακές πολιτειακές θεσμικές και μη οργανώσεις
τους.

Η λέξη είναι γένους αρσενικού με την προφανή ετυμολογία
εὖ + πατήρ+  -ίδης(«ο γιος καλού / ευγενούς πατέρα-άρ-
χοντα». Παρόμοια ετυμολογία έχουν οι μεταφράσεις σε
άλλες γλώσσες, όπως στη Γαλλική η λέξη gentilhomme,

οι Αγγλικές nobleman, gentleman και φυσικά η δανεική
από την Ελληνική γλώσσα eupatrid. Την ιδιότητα του ου-
σιαστικού ·”Ευπατρίδης” προσδιορίζουν πολλά επίθετα με
συγγενικές έννοιες (παράγωγα), όπως:  Ευγενικός, Αρχον-
τικός, Αριστοκρατικός,  Καλός, Ιπποτικός, Βαρονικός  κ.ά.

Στην αρχαιότητα η έννοια του Ευπατρίδη ήταν οριοθε-
τημένη στο στενότερο πλαίσιο του ατόμου της ανώτερης
κοινωνικής τάξης και κατ’ επέκταση του αριστοκράτη. Στην
μετέπειτα Ρωμαϊκή περίοδο σηματοδοτούσε την τάξη των
πατρικίων (έναντι των πληβείων), ενώ μετέπειτα οι έννοιες
αυτές αντικαταστάθηκαν και διευρύνθηκαν για να περιλάβουν
τα πνευματικά καλλιεργημένα άτομα που έχουν ευγενικούς
τρόπους ώστε να φροντίζουν για το καλό των κοινωνικών
συνόλων.

Στη σύγχρονη εποχή επικρατεί η ακόμη ευρύτερη έννοια
που διέπει τη συμμετοχή του ατόμου-ευπατρίδη της ανι-
διοτελούς σημαντικής προσφοράς προς τον δημόσιο βίο
του καλού πατριώτη ( ατόμου που βάζει πάνω από όλα το
συμφέρον της πατρίδας) δίνοντας πρωτογενές και σημαντικό
καλό παράδειγμα σε όλους τους σύγχρονους και μεταγε-
νέστερους συνανθρώπους του. Με άλλους λόγους η ση-
μερινή έννοια αυτή διακρίνει και εξαίρει το ξεχωριστό και
πρωτοπόρο έργο του ατόμου (που υπερέχει συγκριτικά
με άλλα άτομα)  προσφέροντας τις κάθε είδους δυνάμεις
του με ανιδιοτέλεια για την κοινωνική ευημερία, την ανά-
πτυξη και το συλλογικό γόητρο της πατρίδας σε σημαντικούς

τομείς, όπως στη διοίκηση, στη  διανόηση, στην τέχνη κ.α. 
Η διάκριση του ατόμου ως Ευπατρίδη είναι μια από τις

μεγαλύτερες διακρίσεις που αποδίδονται σε επιλεγμένα
άτομα,μέσα από τα  πλήθη-ανθρώπινες μάζες ποικίλης ,
άγνωστης και ανεξακρίβωτης εξατομικευμένης διαγωγής,
προσφοράς και προέλευσης.  Πρέπει να απονέμεται με
ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Η αναιτιολόγητη
χρήση του όρου αυτού προσβάλλει και υπο-
τιμά τους χρήστες του  και εκθέτει ανε-
πανόρθωτα τον τιμηθέντα, ιδιαίτερα
όταν αποδειχτεί ότι η προηγουμένη
είτε η επομένη διαγωγή του “Ευπατρί-
δη”  απέκλειε προκαταβολικά (a  priori)
την τιμητική του διάκριση. 

Η χρησιμοποίηση του όρου, επομένως,
πρέπει απαραιτήτως να έπεται μιας εν-
δελεχούς και ευρύτατης έρευνας σε βάθος,
ώστε να αποκλεισθούν όλες οι πιθανότητες
τεκμηριωμένης παρέκκλισης από τον άμεμπτο ιδιωτικό
και δημόσιο φυσικό (όχι  ακούσιο) συνολικό βίο του τιμω-
μένου ως ευπατρίδη. Πολίτες διεφθαρμένοι, που βαρύνονται
με αδικοπραξίες, είτε αναμείχθηκαν ή συναναστράφηκαν
άλλους μεμπτούς πολίτες,αξιολογούνται ως ανεπαρκείς
να τύχουν της διάκρισης του Ευπατρίδη είτε των τιμητικών
χαρακτηρισμών εκ των επιθέτων, ρημάτων,επιρρημάτων
των σχετικών με τον όρο αυτόν. Τούτο δεν αποκλείει την
κατάταξη των κάθε είδους φιλάνθρωπων,φιλοπρόοδων
κ.ά στους αντίστοιχους κοινωφελείς τιτλούχους (Δωρητής,
Ευεργέτης κ.ά.) για τις συγκεκριμένες ανιδιοτελείς προ-
σφορές τους στα κοινωνικά σύνολα. Επίσης, δεν αποκλείεται
η χρήση του όρου στη λογοτεχνία, σάτιρα, μυθολογία κ.α.
για μετάδοση ωφελίμων ανθρωπιστικών μηνυμάτων. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κλασσικό λογοτεχνικό
έργο του Ισπανού συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σαα-
βέδρα (=Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616) με
τίτλο: Δον Κιχώτης ή Δον Κιχότε δε λα Μάντσα(=Don
Quixote de la Mancha) και πλήρη τίτλο: «”Ο ευφάνταστος
ευπατρίδης Δον Κιχώτης της Μάντσας». (Ο Θερβάντες θε-
ωρείται ο “πατέρας” της Ισπανικής λογοτεχνίας,γιαυτό το
πρόσωπό του κοσμεί μια όψη του Ισπανικού ευρώ).

Με άλλους λόγους, είναι απαράδεκτη και κατακριτέα η
χρησιμοποίηση “κατά κόρον” (υπερβολικά μέχρι κορεσμού)
και με περισσή ευκολία του όρου “Ευπατρίδης” και των

παραγώγων του,προκειμένου
να κατονομάσουν, επαινέσουν,
τιμήσουν ανεξέλεγκτα άτομα
στη ζωή  είτε μετά θάνατον
ως “ευπατρίδες”, χωρίς να
προηγείται έρευνα του άμεμ-
πτου βίου τους διαχρονικά. Το
χειρότερο, βέβαια, έρχεται
όταν αποκαλυφθούν αμφιλε-
γόμενες πράξεις που αναιρούν

την πράξη απονομής του επαίνου αυτού στον δήθεν  “ευ-
πατρίδη”, ιδιαίτερα από συγγραφείς, δημοσιογράφους,
παρουσιαστές και ομιλητές δημόσια,

Επίσης το ίδιο απαράδεκτη και κατακριτέα είναι η παρά-
λειψη ή μη αναγνώριση και  αποδοχή συμπολιτών μας ως
ευπατριδών, οι οποίοι επάξια ξεχώρισαν για την ανιδιοτελή

πατριωτικοκοινωνική προσφορά και τον άμεμπτο,
ταπεινό αλλά αξιοπρεπή και ενάρετο συνολικό

βίο τους. Η παράλειψη αυτή δεν αδικεί μόνο
τον ευπατρίδη, αλλά αντανακλά δυσμενώς
στο μορφωτικό επίπεδο του όλου κοινω-
νικοπολιτικού συστήματος, όπου θυσιά-
ζεται η τιμή εκείνων των συμπολιτών που
το αναβάθμισαν και ταυτόχρονα των ιδίων

που απολαμβάνουν πρώτοι  τη χαρά της
τιμής, κατά τη ρήση ότι “Ο τιμών τιμάται”.

Επί πλέον, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν  ως
ολίγιστοι, επειδή δυσκολεύονται να αποδώσουν

τον δίκαιο έπαινο για οποιοδήποτε λόγο, όπως από
φθόνο, έλλειψη φιλότιμου, συκοφαντία κ.ά., είτε διότι
αποφασίζουν μονομερώς να μην αποδώσουν τη δικαιούμενη
τιμητική διάκριση! “Οι κακοήθεις είναι πάντοτε αγνώμονες”

είπε ο παραπάνω Θερβάντες... 
Οι αδικούμενοι ενεργοί αυτοί πολίτες οφείλουν να υπο-

μένουν την αγνωμοσύνη των συμπολιτών τους του εσω-
τερικού και του εξωτερικού (Ελλήνων της διασποράς),
διότι η τυχόν επιδίωξη απονομής του οποιουδήποτε τίτλου
του Ευπατρίδη είναι απαράδεκτη και κατακριτέα προκατα-
βολικά. Ο προσωπικός εσωτερικός κόσμος τους είναι αυ-
τονόητο ότι ικανοποιείται από την αποδεδειγμένη μεγα-
λοψυχία και αρχοντιά τους που τους οδήγησαν στις θεά-
ρεστες πράξεις ενός πραγματικού ευπατρίδη, χτίζοντας
έμπρακτα τη σωστή εικόνα του χρέους της προσωπικότητάς
τους. Η φράση: “Είναι ανθρώπινο να ακούς να σε κακολογούν

μετά από μια ευεργεσία που έκανες“ , ανήκει στο Μέγα
Αλέξανδρο.

Σ.Σ.: Εκ παραδρομής παραλείφθηκε στο προηγούμενο

άρθρο του παρόντος αρθρογράφου με τίτλο "Η δύναμη της

σιωπής και η απρόσμενη τύχη" η εξής εισαγωγική παρά-

γραφος:

"H παροιμιώδης αξία της σιγής εκφράζεται λιτά από την

παροιμία “η σιωπή είναι χρυσός”. Η αλληγορική αλήθεια

που εκφράζει το λαϊκό σύντομο αυτό απόφθεγμα επι  βε-

βαιώνει τη σημασία της σκόπιμης

αποσιώπησης φόβου, ενοχής,

ασφάλειας απορρήτων σχεδίων

και προγραμμάτων, συνταρακτι-

κών γεγο  νότων που προκαλούν

πανικό, ατομικών φιλανθρωπικών

και άλλων πράξε ων, κάθε είδους

ανταγωνισμών, συνωμοσιών κ.ά."
η οποία συνοδεύονταν με  την
εικόνα:

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ευπατρίδης
Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν παι-
διά ΑΜΕΑ και έχουν πέσει σε εκμετάλ-
λευση από τις Τράπεζες, τάχουν δηλα-
δή δανειοδοτήσει με υπέρογκους τό-
κους.

Να επικοινωνήσουν με την κ. Κασσε-

λάκη στο τηλέφωνο 6936997280 δια
τη διεκδίκηση του δίκιου τους.

Ευχαριστώ
Ελένη Κασσελάκη

Χα Τχου

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ ΣΜΥ 81Α` 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΑΞΕΩΣ 79Β’ ΣΜΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΗΤάξη 79Β’ της ΣΜΥ, οργανώνει
την 23 Μαΐου 2015, 37 χρόνια

μετά, επίσκεψη στη Σχολή  μας. 
Ο Βάιος Παπαγεωργίου  που μας

ενημέρωσε καλεί όλους τους Συμ-
μαθητές του στην συνάντηση αυτή
και τους εύχεται καλήν Αντάμω-
ση!

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του
είναι 6974937810

Γνωστοποιείται ότι την Τρίτη
19 Μαΐου 2015, θα πραγμα-

τοποιηθεί συνάντηση των μα-
θητών της Τάξης ΣΜΥ 81Α` στην
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
στα Τρίκαλα.

Το πρόγραμμα της συνάντη-
σης θα περιλαμβάνει κατάθεση
στεφάνου στο Μνημείο της Σχο-
λής, Τρισάγιο για τους συμμα-
θητές μας που πλέον δεν είναι
μαζί μας, ξενάγηση και ενημέ-
ρωση στα της Σχολής και τέλος κρασοκατάνυξη
σε ωραία ταβέρνα στην πόλη των Τρικάλων.

Για την συμμετοχή των συμμαθητών ΣΜΥ
81 Α’ στην συνάντηση, καθώς και για καθορισμό
λεπτομερειών, παρακαλείσθε να επικοινωνή-
σετε με τους συναδέλφους και συμμαθητές:
Δασκάλου Θεόδωρο στο τηλέφωνο
6972231147 και Στέργιο Μιντιούρη στο τηλέ-
φωνο 6937122935.  Για την επιτυχία της επι-
κείμενης συνάντησης παρακαλείσθε να ενη-

μερώσετε όσους περισσότερους συμμαθητές
μπορείτε και για τους οποίους δεν υπάρχουν
στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης είναι δυνατή η ενημέρωσή σας και
από την διαδικτυακή σελίδα της Τάξης ΣΜΥ
81 Α` στο facebook: https://www.facebook.
com/smy81A?ref=profile

Πέρασαν 35 χρόνια ακριβώς... και οι ανα-
μνήσεις πολλές! Κατά τη συνάντηση πολλά
έχουμε να ακούσουμε, να δούμε και να πούμε.
Καλή αντάμωση !!!

Έγινε στις 28 Μαρτίου 2015, σε ταβέρνα
της Ραφήνας συγκέντρωση του Συνδέ-
σμου. Συμμετείχαν 27 συμμαθητές, οι 24
μετά συζύγου. Το πρόγραμμα άρχισε με
τη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος
και το ΔΣ άνοιξε τη Συνέλευση με απολο-
γισμό του έργου του. Ακολούθως άρχισε
η διαδικασία των αρχαιρεσιών.

Το νέο ΔΣ, το εποίο εξελέγη, συνήλθε
και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος ο Αντγος ε.α. Σταθόπουλος Βα-
σίλειος, Αντιπρόεδρος και αντιπρόσωπος
του Συνδέσμου στην ΠΟΣ, ο Αντγος ε.α.
Δημητρούλης Δημήτριος, Γραμματέας ο
Αντγος ε.α. Ρήγας Ευάγγελος, Ταμίας ο
Αντγος ε.α. Ρεκλείτης Αναστάσιος και Ο
Υπτγος ε.α. Βήτος Νικόλαος, Μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι
Υπτγοι ε.α. Ιωάννου Σιούτας Νικόλαος και
Μπούκης Μαρίνος
Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος εξελέγη ο Υπτγος ε.α Ισπανό-
πουλος Σταμάτιος
Μέλη οι Ταξχος ε.α. Κατσούλης Δημήτριος και Γεωργούσης Ιωάννης
Ακολούθως οι παρευρισκόμενοι συμμαθητές συνέφαγαν, χόρεψαν και γενικά διασκέδασαν μέχρι
τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Εκ μέρους του ΔΣ
Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος - Μαθηματικός

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών, 
Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων,

Τάξεως 1975

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Σας γνωρίζουμε, ότι την Πέμπτη 7 Μαΐου

2015 και ώρα 11.00, η Διεύθυνση Αεροπορίας
Στρατού του ΓΕΣ, σε συνεργασία με τη
Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ), θα διορ-
γανώσει στο Α/Δ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, την «Ημέ-
ρα Μνήμης και Τιμής της Αεροπορίας Στρα-
τού» για τα στελέχη της, ήτοι: 

α. Μνήμης για τους ιπταμένους (χειριστές
και μηχανικούς) που έχασαν τη ζωή τους
στην εκτέλεση του καθήκοντος.

β. Τιμής για τα εν ενεργεία (εε) και εν
αποστρατεία (εα) στελέχη και υπαλλήλους
της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ).

Στην εκδήλωση καλούνται οι οικογένειες
των θανόντων ιπταμένων, τα στελέχη (εε
και εα) και το πολιτικό προσωπικό που έχει
υπηρετήσει σε θέσεις ΑΣ.

Για τη μετακίνηση των ενδιαφερομένων
θα δρομολογηθούν λεωφορεία από Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να γίνει ο
απαραίτητος συντονισμός, παρακαλούμε
να δηλώσετε συμμετοχή ως εξής:

Για περιοχή Αττικής και διαδρομής προς
Βόλο, στο Γενικό Γραμματέα κ. Αναστάσιο
Παρασκευόπουλο, τηλ. 6945374163, WIND
*774163 ή στον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέ-
σεων κ. Παντελή Φραγκούλη, τηλ.
6932225300.

Για περιοχή Θεσσαλονίκης στο Μέλος μας
κ. Αριστοτέλη Αλεξόπουλο τηλ. 2310481699
ή 6947996726.

Για αμφότερα τα δρομολόγια στο e-
mail: lesxi.as@gmail.com

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επι-
βεβαιώσουν την ημερομηνία εκδήλωσης
μία εβδομάδα νωρίτερα είτε τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην πα-
ρούσα ανακοίνωση ή μέσω της ιστοσελίδας
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών
hellasmil.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασ. Παρασκευόπουλος Ανασ.

Ταξχος εα Ανχης εα

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που
ευγενικά μας παραχωρήθηκε για άλλη
μία χρονιά από το Δήμο, πραγματο-
ποιήθηκε η προβλεπόμενη από το άρ-
θρο 15 του  Καταστατικού  του Συνδέ-
σμου ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
με πολύ μεγάλη συμμετοχή μελών.

Πριν από την έναρξη της Γ.Σ. εκλέχ-
θηκε 3μελής Επιτροπή διεύθυνσης
των εργασιών αποτελούμενη από τους:
α.Αντγο  ε.α. Γηραλέα Χαράλαμπο ως
Πρόεδρο.
β.Υπτγο ε.α. Μπονάτσο Βλάσιο ως
Γραμματέα και γ.Υπτγο ε.α. Κουτρου-
μάνη Δημήτριο ως Μέλος.

Η Γενική Συνέλευση άρχισε με τον Απολογι-
σμό του έτους 2014 από τον Πρόεδρο του Δι-
οικητικού Συμβουλίου Υποστράτηγο ε.α. Κουρ-
κούμπα Σπυρ. o οποίος τόνισε μεταξύ των
άλλων και τα εξής:                                                                                              

α. Στις 21 Σεπτεμβρίου γιορτάσαμε στη
Σχολή Διαβιβάσεων την 68η επέτειο (δηλαδή
τα γενέθλια) της συγκρότησης του όπλου
των Διαβιβάσεων με εξαιρετική επιτυχία και
με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων μετά συ-
ζύγων και φίλων των Διαβιβάσεων .

β.Την 1 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε ημερήσια
εκδρομή στον Πόρο, με στάση για καφέ στα
Ίσθμια της Κορινθίας κατά τη μετάβαση και
στο ύψος της αρχαίας Επιδαύρου κατά την
επιστροφή.                                                                                             

γ. Μεγάλη επιτυχία είχε η καθιερωμένη ετή-
σια χοροεσπερίδα την Παρασκευή 7  Νοεμβρίου
στη ΛΑΕΔ, με  πλούσιο μενού, ωραίο  μουσικό
πρόγραμμα  και  με μειωμένη σχετικά  τιμή
της πρόσκλησης. Η διασκέδαση και ο χορός
των συμμετασχόντων κράτησε μέχρις τις πρωι-
νές ώρες,    

δ. Άρχισε να λειτουργεί ιστοσελίδα του
Συνδέσμου (saadb.gr) της οποίας σχεδιαστής
και κατασκευαστής είναι ο γιός του συναδέλ-
φου Στρατηγού κ. Κουτρουμάνη Νίκος φοιτη-
τής πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς.

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Άνχης
ε.α. ΔΒ Μπακόπουλος Δημήτριος ανέγνωσε
τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2014
και  το Μέλος  της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ταξχος ε.α. Νοταρίδης Χρήστος ανέλυσε τη
σχετική Έκθεση που έκλεισε με τη πρόταση
να εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου,
χωρίς επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από την
ολότητα του Σώματος 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε:
- Την πρόταση του ΔΣ του Συνδέσμου η

συνδρομή των μελών για το έτος 2015 να
παραμείνει στα δέκα (10) ευρώ για 14η συνεχή
χρονιά 

- Την επίδοση πλακέτας με το έμβλημα του
Συνδέσμου στους τέως Αντιπρόεδρο του Συν-
δέσμου Αντγο ε.α. Γηραλέα Χαράλαμπο και
μέλος Σχη ε.α. Βαΐου Χρήστο για τις προ-
σφερθείσες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο.  

Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακο-
λούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας
και μικρή δεξίωση με διάφορα εδέσματα γλυκά
και ποτά. Η Βασιλόπιτα είχε τρία  νομίσματα
που αντιπροσώπευαν αντίστοιχα δύο Βιβλία,
«ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ», του Οικονομολό-
γου-Συγραφέα κ. Δουδούμη Γεωργίου και ένα
χειροποίητο μετάλλιο «ΆΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ» της
Νομικού- Εικαστικού κας Ιωαννίδου-Τερζάκη
Ελένης μελών και των δύο του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Στρατηγικών Μελετών.  Οι τυχεροί
ήσαν ο Αντγος ε.α. Κάπρος Σωτήριος, ο Υπτγος
ε.α. Βαφειάδης Χαράλαμπος και ο Υπτγος ε.α.
Κουτρούλης Δημήτριος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους
τους Συναδέλφους που παραβρέθηκαν στη
Γ.Σ. της 14ης Φεβρουαρίου και προσκαλεί τους
Διαβιβαστές που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου
να ενισχύσουν τη προσπάθειά μας για τη δια-
τήρηση των φιλικών δεσμών που αναπτύχ-
θηκαν κατά τη μακρόχρονη παραμονή μας
στο Στρατό, με την εγγραφή τους στο Σύνδε-
σμο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Γ. Γραμματέα (τηλ.210-7786263,
κιν.6974813714).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο   Γ. Γραμματέας

Σπ. Κουρκούμπας Σάβ. Αργουζής
Υπτγος ε.α. Ταξχος ε.α

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Μερική άποψη της Γενικής  Συνέλευσης

Προαγωγή
Ο Αρχίατρος Ορθοπεδικός Σταμάτης Εμμα-

νουήλ (Μάνος), αριστούχος διδάκτωρ Ορθο-
πεδικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών,

υιός του Ταξχου (ΠΒ) Δημητρίου Σταμάτη,
προήχθη κατ’ εκλογήν, στο βαθμό του Γενι-
κού Αρχιάτρου.

Η Ε.Α.Α.Σ. τον 
συγχαίρει θερμά.
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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 πραγματικότη-

τα.
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 Λυκείου.

Ειδικές τιμές σε τέκνα του προσωπικού των Ε.Δ., Αξκών ε.ε. και ε.α.
Τηλ. 6979956041

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, 

αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στη θάλασσα, με απεριόριστη
θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33, 

τηλ. 210-6522750, κιν. 6983478083.
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΜΑΕΣ
Έκταση οικοπέδου 650 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 147, αριθμός 

οικοπέδου 27. Τιμή συζητήσιμη.
Πληροφορίες: 2107702094, κιν. 6932489225

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

το με αριθ. Ο.Τ. 181 τεμάχ. 23 οικόπεδο, εντός οικισμού Αξ/κών,
άρτιον 1014 τ.μ., εντός Σχεδίου, 300 μ. από θάλασσα. Βλέπει

προς Θεολόγον. Τιμή 35.000 ευρώ καθαρά.
Τηλ.: 6972434250

***
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

(κόρη αξιωματικού)
Γραφείο: Ζωοδ. Πηγής 8-10, 4ος όροφος - 10678 Αθήνα

Τηλ.: 210 3823991, 210 3820438, Fax: 210 3825814
Οικία: Παναγιώτου 57 Παπάγου

Τηλ.: 210 6541453, κιν.: 6932425666 
email: m-karach@otenet.gr

***
ΠΕΝΥ ΑΘ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ

Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

LL.M in International Trade and Investment Law
(Universiteit Van Amsterdam)

Νευροκοπίου 10 Τ.Κ. 15669 Παπάγος - Αθήνα
Κιν. 6977507194

e-mail: pskarafigka@gmail.com
***

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
Ελληνικής 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 εμ-
πειρία, 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,
ηλεκτρικά 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. 26
Τιμή λόγω οικονομικής ανάγκης 50.000 €

Τηλ. 2821064178
***

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ
(Υιός Αντ/γου ε.α.)

Πτυχιούχος   Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του
Παν/μιου Πειραιώς

Μεταπτυχιακός  Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης  του Παν/μιου
Πειραιώς

Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Μεταμορφώσεως 78, Χαλάνδρι 

Τηλ-Fax: 2106081218 Κιν.: 6973080445
e-mail:a.verriopoulos@oteasfalisi.gr

***
ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΟΥΡΟΥΔΗ

(κόρη  Αξιωματικού ε.α)
Ειδικός Καρδιολόγος 
Κλινική Εξέταση - ΗΓΚ

Echo & Doppler - Holter Ρυθμού
Σοφοκλέους 4 - ΕΔΕΣΣΑ 

Email: m_kouroudi@yahoo.gr
Τηλ & Fax: 2381051152 Κινητό: 6932451462 

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

Εθνική Μυσταγωγία επικράτησε κατά
τον εορτασμό της 194ης Επετείου της

Εθνικής μας Παλιγγενεσίας που πραγμα-
τοποιήθηκε την 24-03-2015, στο κατά-
μεστο από  κόσμο Πολεμικό Μουσείο και
διοργανώθηκε από την Ένωση Αποστρά-
των Αξιωματικών Στρατού, με Πρόεδρο τον Υποστράτηγο Ε.
Δανιά.

Τα Εθνικά νάματα που διαχέονταν στην ατμόσφαιρα από
τον έγκριτο κεντρικό ομιλητή Γ. Κωσταρά, οι πατριωτικές
εξάρσεις που εξέπεμπε η προ-
σφώνηση του Προέδρου και η
Εθνική ανάταση που σκορπούσαν
τα πατριωτικά θούρια της Στρα-
τιωτικής Ορχήστρας, δίνουν τον
χαρακτήρα της Εθνικής Μυστα-
γωγίας, στοιχείο που κυριάρχησε
κατά την διάρκεια του συγκεκρι-
μένου  Εορτασμού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους οι : Πανοσιολο-
γιότατος Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ,
εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Υφυ-
πουργός Εθνικής Αμύνης Στρα-
τηγός Τόσκας εκ μέρους της Κυ-
βερνήσεως και του ΥΕΘΑ, η Βου-
λευτής κ. Λίλα Καφαντάρη ως
εκπρόσωπος της Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής
Ι. Κεφαλογιάννης εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας, Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος,
Επιθεωρητής Στρατού Αντιστρά-
τηγος Ν. Δεβετζής, εκ μέρους
Α/ΓΕΣ, Τξχος (Ι) Μ. Λούκος και
Αρχιπλοίαρχος Ν. Πέτσος και εκ
μέρους των Αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΝ
, οι ε.τ. Αρχηγοί Στρατηγοί Ι. Βε-
ρυβάκης, Γ. Αντωνακόπουλος ΓΕ-
ΕΘΑ και Κ. Γκίνης ΓΕΣ , ο ε.τ. Διοι-
κητής Στρατιάς Ιερολοχίτης Αν-
τιστράτηγος Κ. Κόρκας, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ.
αποτελούμενο από τους:

Υποστράτηγο Ε. Δανιά Πρό-
εδρο, Υποστράτηγο Β. Ροζή Αν-
τιπρόεδρο, Αντιστράτηγους Κ.
Σκαρμαλιωράκη Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο, Θ. Καρανίσα, Η. Παρα-
σκευόπουλο, Υποστράτηγους Α.
Παπαδόπουλο, Ταξίαρχο Δ. Χα-
τσίκα, Συνταγματάρχες  Ν. Καί-
σαρη, Χ. Ντούφα, Π. Κράγκαρη,
ο συνεργάτης επί εθελοντικής
βάσεως Κ. Παπακώστας  το καθώς
και το προσωπικό του επιτελείου
της Ε.Α.Α.Σ., ο αρθρογράφος της
ΕΗ Αντιστράτηγος κ. Παδουβάς, οι Πρόεδροι Ε.Α.Α.Ν. και
Ε.Α.Α.Α. Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς και Αντιπτέραρχος  (Ι) κ.
Ιατρίδης, ο πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων Ιερολοχιτών
Αντιστράτηγος Κ. Καλαντζής, σπουδαστές ΑΣΕΙ ΣΣΕ, Ικάρων,
Αστυνομίας, πρόεδροι Συνδέσμων Αποστράτων Αξιωματικών
και πλήθος συναδέλφων μετά συγγενών και φίλων. 

Το συντονισμό του προγράμματος είχε το Μέλος Δ.Σ. Αντι-
συνταγματάρχης Π. Κράγκαρης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: προσφώνηση του Προέδρου,
εκφώνηση πανηγυρικού με θέμα «Ωδή στο Πανάχραντο»,
προβολή φωτεινών διαφανειών από το έπος 1821 και
επετειακά τραγούδια. Στην προσφώνηση του ο πρόεδρος
της Ε.Α.Α.Σ. αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την
ανταπόκριση τους στην πρόσκληση αναφέρθηκε στον συμ-
βολισμό που έχει ο διπλός εορτασμός «Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου και Εθνική μας παλιγγενεσία». Ο κεντρικός ομιλητής
καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Κωσταράς, Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εφέδρων Αξιωματικών, με πληθώρα

ενασχολήσεων στο καθηγητικό, ερευνητικό και συγγραφικό
τομέα, άρχισε τον εμπεριστατωμένο πανηγυρικό με την
ρήση του Κολοκοτρώνη ‘Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία
της Ελλάδος και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω’,
έκανε γενική επισκόπηση του Ευρωπαϊκού κλίματος που
επικροτούσε προ, κατά και μετά την Επανάσταση, κλίμα
άλλοτε αρνητικό (Μέτερνιχ) και άλλοτε Φιλελληνικό
(Λόρδος Βύρων Ναυαρίνο) έκανε αναφορά στα προηγη-
θέντα με την ανάπτυξη των Ελληνικών Γραμμάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, την δράση των δασκάλων του
γένους (Δ. Σολωμός, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Κοσμάς Αι-
τωλός) στο κρυφό σχολειό, στο πρωταγωνιστικό ρόλο
της Εκκλησίας αλλά και στην πολεμική προπαρασκευή
(Φιλική Εταιρία, Σούλι, Κλεφτουριά) και στο δημοτικό
τραγούδι.

Ο κ. Κωσταράς αφού έκανε
παραινέσεις για την αποφυγή
ρωγμών στο Εθνικό Μέτωπο,
έπλεξε το εγκώμιο των ση-
μερινών Ενόπλων Δυνάμεων
της χώρας. Ο διαπρεπής κα-
θηγητής, απέρριψε μετά βδε-
λυγμίας τον ισχυρισμό κά-
ποιων ότι η επανάσταση του
1821 είχε δήθεν «ταξικό χα-
ρακτήρα», ενώ πρόκειται περί
αυθορμήτου, καθολικού και
Πανελληνίου ξεσηκωμού, ανε-
ξαρτήτως κοινωνικών τάξεων.

Ο χειμαρρώδης, εμπνευ-
σμένος λόγος του κ. Κωστα-
ρά έτυχε θερμής αποδοχής
των παρισταμένων, οι οποίοι
εκδηλώθηκαν με ζωηρά και
παρατεταμένα χειροκροτή-
ματα και μπορούμε να πούμε
εδώ, ότι η συγκεκριμένη εκ-
δήλωση της Ε.Α.Α.Σ., ήταν
από τις καλύτερες, τόσο από
πλευράς οργάνωσης, όσο
και από πλευράς περιεχομέ-
νου και ροής του προγράμ-
ματος. 

Ο ομιλητής, περιγράφον-
τας τα κατορθώματα των Ελ-
λήνων της εποχής έκανε
πολλές παρομοιώσεις με Ιε-
ρές καταγραφές όπως 

Σήμερον της Σωτηρίας
ημών το Κεφάλαιον και Αυτή
η ημέρα ην εποίησεν ο Κύ-
ριος αγαλλιασόμεθα και ευ-
φραιθώμεν εν αυτή.

Στα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ.
έχει αναρτηθεί έντυπο με
την ομιλία του Θ. Κολοκο-
τρώνη προς μαθητές Γυμνα-
σίων, στην Πνύκα την 8-10-
1838, μια παράγραφος της
οποίας είναι η εξής: Όταν
αποφασίσαμε να κάμωμε την
επανάσταση, δεν εσυλλογι-
σθήκαμε ούτε πόσοι είμεθε
ούτε πως δεν έχουμε άρμα-

τα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας
πόλεις, αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η
επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι και ο κλήρος μας
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι
και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε
εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση.

Την γεμάτη από Εθνικό παλμό ομιλία του κ καθηγητή,
ακολούθησε από τον συντονιστή κ. Κράγκαρη η προβολή
προσωπογραφιών των πρωταγωνιστών καθώς και στιγ-
μιότυπα από τον επταετή αγώνα.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση προγράμματος ακου-
σμάτων αφιερωμένων στο 1821, από την στρατιωτική
ορχήστρα της ΑΣΔΥΣ, με μαέστρο τον Λοχαγό Μ. Χασούρη
και τον ερμηνευτή στο τραγούδι Ανθυπολοχαγό Α. Καλ-
πακίδη στα δημοτικά άσματα ‘40 παλικαριά από την Λει-
βαδιά – λάμπει η κλεφτουριά- όλη δόξα όλη χάρη Άγια
μέρα ξημερώνει και της μνήμης της το Έθνος χαιρετά
γονατιστό.

Πανοσιολογιιότατε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδας,  κ. κ. Ιερώνυμου.…

Αξιότιμε Κύριε ΥΦ.ΕΘ.Α, που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση της
Χώρας.

Κυρία εκπρόσωπε της Προέδρου της Βουλής…
Κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού τη; Αξιωματικής Αντιπολίτευσης…

Κύριε Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
Κύριοι Επίτιμοι Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
Κύριε Α/Γ.Ε.Σ.
Κύριοι Επίτιμοι Α/Γ.Ε.Σ.…
Αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολ. κομμάτων και λοιπών φορέων
Σεβαστέ Στρατηγέ Κόρκα, που αποτελείτε την ζώσα πολεμική

ιστορία μας
Σεβαστοί μου Στρατηγοί Πολεμιστές με το Εκστρατευτικό Σώμα

Κορέας
Αξιότιμοι Κύριοι. Πρόεδροι της Ε.Α.Α.Ν. και της Ε.Α.Α.Α
Αγαπητοί μας Ευέλπιδες, Ίκαροι και Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που

αποτελείται την ελπίδα του Έθνους μας.
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλ-

φων.
Κύριοι Πρόεδροι, ομοσπονδιών, Πανελληνίων συνδέσμων

Όπλων – Σωμάτων του Σ.Ξ. και των Σ.Α..
Κύριοι Πρόεδροι ,Συνδέσμων Τάξεων, Αποστράτων Αξκών

Υπξκών Στρατού, Λεσχών και λοιπών κινήσεων.…
Σεβαστοί Στρατηγοί, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι………
Κυρίες και Κύριοι,
Το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ., σας ευχαριστεί από καρδιάς για την φυσική σας

παρουσία στη σημερινή εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ. με την ευκαιρία
της 194ης επετείου από την  επανάσταση του 1821 για την παλιγ-
γενεσία του Ελληνικού Έθνους.

Ολόκληρη η Ελλάδα που αναστήθηκε ύστερα από τη ζοφερή
σκλαβιά τεσσάρων και πλέον αιώνων, γιορτάζει μαζί μας με αι-
σιοδοξία την καθιερωμένη ημέρα έναρξης της επανάστασης ,
που σ υ μ β ο λ ί ζ ε ι  την αδιαπραγμάτευτη πίστη και διατήρηση
των παραδόσεων της φυλής μας, την ηρωική  αγωνιστικότητα
διεκδικώντας τα Εθνικά μας δίκαια, και την Εθνική  αξιοπρέπεια
των απανταχού της γης Ελλήνων πολιτών.

Δεν είναι τυχαίος ο συνεορτασμός της παλιγγενεσίας του
Έθνους με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου από το 1838, η οποία
όπως πάντα είναι η προστάτιδά μας μεσολαβώντας στον πανάγαθο
Θεό μας να μας δίδει και να δεχόμαστε το αθάνατο κρασί του 21
ως Αγία μετάληψη και όρκο, για να  πετυχαίνουμε και εδραιώνουμε
τους Εθνικούς μας οραματισμούς σύμφωνα με τους  στρατηγικούς
στόχους που θεμελίωσαν οι ήρωες αγωνιστές του 1821 και που
εναλλάσσονται αδιάλειπτα  σε όλη τη μετέπειτα διαδρομή του
Ελληνικού Έθνους. 

Ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος από τους Εθνικούς μας
οραματισμούς ανά τους αιώνες, είναι  ο ίδιος πάντοτε με εκείνον
που επιβλήθηκε  από την  επανάσταση  του 1821 και είναι αυτός
της Εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της πατρίδας, που
απαίτησε και απαιτεί μεγάλες προσωπικές και κοινωνικές θυσίες.
Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, είναι εύλογο να
αποτίσουμε τιμές στους στρατευμένους και μη  νεκρούς και ζων-
τανούς ήρωες  αγωνιστές  της επιτυχίας του Εθνικού αυτού ορά-
ματος. Η σιωπή των νεκρών ηρώων, η παρουσία των  ζωντανών
αναπήρων πολέμου και λοιπών αγωνιστών σε εμπόλεμες και ει-
ρηνικές διεκδικήσεις της ελευθερίας και της δικαιοσύνης στην
πατρίδα μας, είναι αδιαμφισβήτητες αποδείξεις φιλοπατρίας, που
αποδίδουν το πραγματικό νόημα  του σημερινού εορτασμού.

Σήμερα, η επανάσταση του 1821 είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ,
διότι οι κίνδυνοι της απώλειας Εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας
ελλοχεύουν παντού, όχι μόνο στη στενή γειτονική μας περιοχή
αλλά και στα διεθνή οικονομικά κέντρα, οπότε ο αγώνας για ου-
σιαστική Εθνική ανεξαρτησία και Εθνική υπερηφάνεια συνεχίζεται
βασιζόμενος στις δικές μας πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις,
που κινούνται στο σωστό  σύγχρονο δρόμο της προσφοράς στην
πατρίδα και το Έθνος ολόκληρο.

Αν και θεωρώ περιττό να μνημονεύσω τις διαχρονικές θυσίες
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατά την
αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών σήμερα, θα ήθελα να μου
επιτρέψετε να  απευθύνω χαιρετισμό ευγνωμοσύνης για τους εν
.ενεργεία , αλλά και στους εν .αποστρατεία συναδέλφους μας,
που αγρυπνούν  ημέρα και νύκτα για την Εθνική ανεξαρτησία και
ακεραιότητα της πατρίδας, πάντοτε στο πνεύμα των αγωνιστών
του ‘21..

Ως Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών  έχω δια-
πιστώσει ότι στη νεότερη ιστορική διαδρομή του Έθνους επικρά-
τησαν και πάλιν οι αρετές της φυλής μας μια από τις οποίες είναι
η συλλογική επετειακή μνήμη που ανανεώνεται και με τη σημερινή
εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ., όπως θα αναπτυχθεί από τον διακεκριμένο
ομιλητή Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,,
Κύριο Γρηγόριο Κωσταρά  τον οποίο και ευχαριστώ προκαταβολι-
κά.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ 
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ  ΣΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Α.Α.ΣΕθνική μυσταγωγία στην 194η Επέτειο 

της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας από την

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.


