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Ε
υχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Απο-
στράτων Αξιωματικών Στρατού, Υπτγο

ε.α. Ευάγγελο Δανιά και στο πρόσωπό του,
όλους εσάς τα μέλη της Ενώσεως για την
εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση να εκφωνήσω
την επετειακή ομιλία στο πλαίσιο της σημερινής
πανηγυρικής εκδήλωσης εορτασμού της Εθνικής
Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αισθάνθηκα
εξαιρετικά αμήχανα με τη σκέψη ότι θα απευ-
θυνθώ στο ακροατήριό σας, θα μιλήσω δηλαδή
για πολεμικές συγκρούσεις και για τον ένδοξο
αγώνα του 1940, σε σας που έχετε ενδελεχώς
διδαχθεί και μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια
τις επιχειρήσεις, έχετε παρακολουθήσει ή και
εκφωνήσει δεκάδες πανηγυρικούς λόγους,
γνωρίζετε τις αφορμές, την εξέλιξη των γεγο-
νότων με κάθε λεπτομέρεια και τις συνέπειές
τους καλύτερα από τον καθένα. Επέλεξα
λοιπόν να επιφυλάξω στον εαυτό μου το ρόλο
ενός απλού αναγνώστη, που παίρνει το λόγο
σήμερα, ημέρα τιμής, μνήμης, σεβασμού και
περηφάνιας, για να αφηγηθεί, ακόμη μια φορά,
τις όψεις της πορείας από το Μέτωπο, την
ηρωική τριλογία του 1940 - 41, μέχρι την απε-
λευθέρωση από τις δυνάμεις κατοχής, την

πορεία δηλαδή του αγώνα των Ελλήνων σε
όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου.

Συμπληρώνονται φέτος 75 χρόνια από την
τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλε ο ελληνικός
λαός απέναντι στη «νέα τάξη των πραγμάτων»
που ευαγγελιζόταν ο Ναζισμός, συνθέτοντας

μια από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας μας,
με έναν αγώνα ηρωικό, που εγγράφηκε στη
μνήμη τόσο των ανθρώπων που τον βίωσαν,
όσο και στη δική μας που περήφανοι, ζούμε
στον απόηχό του. 
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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 

σελ.7

Η Ρωσική 

εμπλοκή στη

Συριακή Κρίση

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20 ΝΟΕΜ. 2015,

την 15:00 

στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος 

στην Αθήνα.
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ

ΕΚΕΙ για να αντι-

σταθούμε ΞΑΝΑ

στα σχεδιαζόμενα

σε βάρος μας οι-

κονομικά μέτρα.

Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η

Διαμαρτυρίας

από το Συντονιστικό
Συμβούλιο των
τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιω-
ματικών, σε Συνερ-
γασία και κοινό αγώ-
να (Συντονιστικό
Όργανο Δράσης)με
τους φορείς των Ε.Δ
και Σ.Α  (Ν.Π.Ι.Δ.)  

Το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνέχεια στη σελίδα 5

21-10-2015   
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 10/15

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώ-
σεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό
Εθνικής Αμύνης κ.Π.Καμμένο. Στην συνάντηση
έλαβαν μέρος επιτελείς του ΥΠΕΘΑ και το Προ-
εδρείο της Π.Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκλήσεως του
κυρίου Υπουργού.

2.-Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική σε κλίμα
κατανόησης και ετέθησαν λεπτομερώς όλα τα
φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους απο-
στράτους , με κυρίαρχο το Οικονομικό-Ασφαλιστικό
και τις πιθανές μειώσεις στις συντάξεις. Ο κύριος

Υπουργός εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στα
στελέχη των Ε.Δ. και τους αποστράτους και δια-
βεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις
στους μισθούς και τις συντάξεις..

3.-Τα θέματα που εξετάσθηκαν, τέθηκαν με
τα έγγραφα του Συντονιστικού Συμβουλίου με
αριθ.πρωτ 359/24-09-15, 376/14-10-15,  392/21-
10-15 και κατά την σημερινή συζήτηση.   

4.-Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι θέσεις
του κ.ΥΕΘΑ περιγράφονται κατωτέρω:

α.-Συντάξεις, νέο ασφαλιστικό   
Ο κ.ΥΕΘΑ διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοσθεί η

απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ υπ.αριθ.
2192/2014 και ο ίδιος έχει ήδη προωθήσει νο-
μοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Οικονομικών
για ανάλογη διόρθωση του Ν.4307/14. Επίσης
προωθεί ενέργειες ώστε οι απόστρατοι που
έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις και
έχουν τις μικρότερες συντάξεις στο Δημόσιο, να
μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις με τις επερ-
χόμενες ρυθμίσεις. 

ΣEΛIΔA 13

Ανακοίνωση του Συνονιστικού των 3 ΕΑΑ 
για τη συνάντηση με τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο

28η Οκτωβρίου 1940: 
Όψεις της πορείας από το Μέτωπο στην Απελευθέρωση

Συνέχεια στη σελίδα 3

Επετειακή ομιλία της Δρ. Έφης Σ. Πασχαλίδου, 
κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο

Ιταλοί στρατιώτες του αλβανικού μετώπου ανυψώνουν λευκή σημαία

έτοιμοι να παραδοθούν στον Ελληνικό Στρατό

Eορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτ. από την Ε.Α.Α.Σ

στο 
Πολεμικό
Μουσείο

την 
27-10-2015

σελ.8-9

ΣEΛIΔA 10



EΘNIKH HXΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20152ενημέρωση

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 γραμματοσειρά

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 E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων 
συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

Εορτασμός 28ης Οκτ.1940
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η

εκδήλωση που οργανώθηκε με μέριμνα της
Ένωσης στο Πολ.Μουσείο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν:
Εκπρόσωποι των, Προέδρου της Β.τ.Ε,

Πρωθυπουργού, Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επικεφαλής
του πολ. κόμματος το ΠΟΤΑΜΙ και της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ,
Περιφερειάρχου Αττικής και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο Α.Υ’/Γ.Ε.Σ ως εκπρόσωπος του κ.Α/Γ.Ε.Σ, επίτιμοι Αρχηγοί
του Γ.Ε.ΕΘ.Α και του Γ.Ε.Σ και εκπρόσωποι των Αρχηγών του
Γ.Ε.ΕΘ.Α, Γ.Ε.Ν, Γ.Ε.Α, ΕΛ.ΑΣ και του Διοικητού της Α.Σ.Δ.Υ.Σ.

Ο Ιερολοχίτης,επίτιμος Διοικητής της Στρατιάς Αντγος
ε.α.Κωνσταντίνος Κόρκας,ο οποίος αποτελεί την ζώσα πολεμική
Ιστορία της νεώτερης Ελλάδος.

Επίτιμοι Στρατηγοί διαφόρων κλιμακίων Διοικήσεως, Ευέλπιδες,
Δόκιμοι Υπαστηνόμοι και σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών
Νοσηλευτικής.

Η εκδήλωση περιελάμβανε:
Χαιρετισμό του υποφαινομένου ο οποίος αναφέρθηκε λακωνικά

στο ιστορικό και στα όσα είπαν για τον ηρωισμό των προγόνων
μας σημαντικές προσωπικότητες της εποχής και για μία ακόμη
φορά απευθυνόμενος σ’όλα τα πολιτικά κόμματα έκανε έκκληση
για ομόνοια και σύμπνοια προκειμένου η χώρα να βγει απ’ την
κρίση (λεπτ.στη σελ. 9) επετειακή ομιλία της κυρίας Έφης
Πασχαλίδου, της Δνσεως Ιστορίας Στρατού, Διδάκτωρος της
Ιστορίας στο Ε.Κ.Π.Α. Η ομιλία της καθήλωσε το ακροατήριο
καθότι, ήταν απολύτως τεκμειριωμένη και πλήρης.(ολη η ομιλία
στη σελ.1 & 5-7)

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα απο την χορωδία και φιλαρμονική
του Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση του προγράμματος ήταν
άψογος μας καθήλωσαν με το ταλέντο και την δεξιοτεχνία τους
και μετέφεραν νοερά στην Επική εποχή του 1940, εποχή για την
οποία όλο το Ελληνικό Έθνος είναι υπερήφανο. Αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια.Να ευχαριστήσω εδώ τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α
κύριο Χ.Τεντόμα ο οποίος μας διέθεσε τα εν λόγω σύνολα.

Από το Καλλιτεχνικό πρόγραμμα δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει
η Σ.Μ/Α.Σ.Δ.Υ.Σ, η οποία με την εκτελεση κυρίως τραγουδιών
της Επικής εποχής του 1940, μας συνήπαρσε με την δεξιοτεχνία
και το ταλέντο της της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Ενημέρωση επι των θεμάτων που μας απασχολούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι,το Δ.Σ της Ενώσεως αφουγκράζεται τα

προβλήματά σας,τα οποία είναι και προβλήματά μας και με
συνεχείς παρεμβάσεις προσπαθεί και σε συνεργασία με τις
Ενώσεις του Π.Ν και της Π.Α, να τα μεταφέρει όπου δεί, για την
διασφάλιση των συντάξεων και δικαιωμάτων μας,προς τον
σκοπό αυτό:

-Απέστειλε επιστολές στους καθ’ύλην αρμοδίους, βάσει των
οποίων καταδικνύεται ότι οι εν αποστρατεία αξκοί των Ε.Δ και
των Σ.Α υπέστησαν σε αντίθεση με άλλους κλάδους εργαζομένων,
ανησοβαρείς περικοπές.

-Συναντήθηκε στα πλαίσια του συντονιστικού συμβουλίου με
τον κ. Υ.ΕΘ.Α στον οποίο εξέθεσε όλα τα θέματα (ίδε σελ.1&3 )

-Μεταφέρει την αγωνία ότι συνεπεία της εφαρμοσθείσας

οικονομικής πολιτικής,έχουμε φθάσει στα όριά μας και
κινδυνεύουμε να καταστούμε υπόδικοι γιατί δεν μπορούμε να
εκπληρώσουμε τις πρός το Κράτος υποχρεώσεις 

-Συγκρότησε ειδική επιτροπή για να παρεμβαίνει στα θέματα
του ασφαλιστικού καθότι πρέπει ως κλάδος να εξαιρεθούμε
των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου, γιατί διαβιούσαμε υπό
ειδικές συνθήκες,συνεπεία των οποίων δεν είχαμε την δυνατότητα
να αναπτύξουμε π.χ άλλες δραστηριότητες και να έχουμε άλλα
εισοδήματα (ωράρια,συχνές μεταθέσεις,περιορισμός ατομικών
ελευθεριών κ.λ.π)

- Η Θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι σταθερή εφαρμογή της απόφασης
του Σ.τ.Ε. στο όλον και στο ακέραιο, πράγμα που ετέθη εκ νέου
στον κ.Υ.ΕΘ.Α.

Τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. ως σπλάχνο από τα σπλάχνα του
Ελληνικού λαού, δεν αρνήθηκαν ποτέ να συμβάλουν στην
ανόρθωση της εθνικής οικονομίας, αλλά όχι μόνο αυτά.

Τέλος η Ε.Α.Α.Σ δεν θα δεχθεί περαιτέρω μείωση των
συντάξεων, ούτε αποσύνδεση των συντάξεων απο τους μισθούς
των εν ενεργεία, καλούμε τα μέλη μας να είναι σε εγρήγορση,
μέχρι να υλοποιηθούν τα κατά καιρούς υποσχεθέντα ο ΥΠ.Α.
μισθολόγιο μας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΟΕΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του

Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική
αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Ιούνιο του έτους 2015,
ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκο-
μίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φο-
ρολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους,
το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015.  

Επισημαίνεται ότι η Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2015.

- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού - Κολοκοτρώνη 13
T.K. 10562, Αθήνα (Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

ΟΣΜΑΕΣ
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου μετά

από έρευνα και επικοινωνία με την κρατική εταιρία Κτηματολόγιο
διαπίστωσε ότι η περιοχή ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου έχει ενταχθεί στο
Κτηματολόγιο αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υποβολή δηλώ-
σεων. Το Κτηματολόγιο μας ενημέρωσε ότι η υποβολή δηλώσεων
θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2016 και θα εκδοθεί ανα-
κοίνωση.

Για την υποβολή δηλώσεων απαιτούνται υποχρεωτικά το συμ-
βόλαιο απόκτησης του οικοπέδου και το πιστοποιητικό μεταγρα-
φής του στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο. Ο σύλλογος μόλις
πληροφορηθεί ότι άρχισε η υποβολή δηλώσεων θα ενημερώσει
τα μέλη του και τους οικοπεδούχους.

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Ενημέρωση...

- Τχης (ΠΖ) Συμεών Βερύκιος του Αν-
δρέου, ΣΣΕ48. Απεβίωσε στις 26/6/2015
και ενταφιάσθηκε στις 27/6/2015 στο 1ο
Νεκροταφείο Μεσολλογγίου. 

- Αντχης (ΥΓ) Ασλάνογλου Σάββας του
Παντελή. Απεβίωσε στις 20/10/2015 και
ενταφιάσθηκε στις 21/10/2015 στο κοι-
μητήριο του Αγ. Ιωάννου στην Ανατολή
Ιωαννίνων. 

-Ταξχος (ΔΒ) Μέλλιος Νικόλαος του
Ευάγγελου. Απεβίωσε στις 10/10/2015
και ενταφιάσθηκε στις 12/10/2015 στου
Παπάγου.

-Υπτγος (ΠΖ) Σαλαμούρας Ευριπίδης.
Απεβίωσε στις 11/10/2015 και ενταφιά-
σθηκε στις 15/10/2015 στου Παπάγου. 

- Ταξχος Αμπατζής Αδαμάντιος του Χρή-
στου. Απεβίωσε στις 6/10/ 2015 και εντα-
φιάσθηκε στις 7/10/2015 στον Κόκκινο
Μύλου. 

-Αντγος Κανελλόπουλος Αναστάσιος.
Απεβίωσε στις 22/10/15 και ενταφιάσθηκε
στις 24 Οκτωβρίου στου Παπάγου.

-Σχης (ΠΖ) Χριστόπουλος Λεωνίδας ΣΣΕ69
του Ευάγγελου. Απεβίωσε στις 21/10/2015
και ενταφιάσθηκε στις 22/10/2015 στα
Καλύβια Λαμίας.

-Αντγος Παπαγεωργόπουλος Παν/της
του Κων/νου. Απεβίωσε στις 22/10/2015
και ενταφιάσθηκε στις 25/10/2015 στην
Ακράτα Ν. Αχαίας.

-Ταξχος (ΕΛΑΣ) Σανδραβέλης Πολύδωρας
του Νικόλαου. Απεβίωσε στις 19/10/2015
και ενταφιάσθηκε στις 19/10/2015 στη
Χαλκίδα Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπη.

- Υπασμος Β Πλεύρης Γεώργιος. Απε-
βίωσε στις 31/10/2015 και ενταφιάσθηκε
την 1/11/2015 στο Ρέθυμνο.

- Ταξχος (ΕΜ) Μουλάλης Εμμανουήλ
ΣΣΕ53. Απεβίωσε στις 25/10/2015 και εν-
ταφιάσθηκε στις 27/10/2015 στο Ξυλό-
καστρο.

- Ταξχος (ΤΧ) Μαλάκος Γεώργιος ΣΣΕ53.
Απεβίωσε στις 26/10/2015 και ενταφιά-
σθηκε στις 29/10/2015 στο Βύρωνα.

-Αντγος (ΠΖ) Δημήτριος Σύρμος, ΣΣΕ’73.

Απεβίωσε στις 14 Οκτ. 2015 και ενταφιά-
στηκε στις 15 Οκτ. 2015 στο κοιμητήρι-
οΈδεσσας.

-Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα του
Διονυσίου χήρα Σχη ε.α Αναγνωστόπουλου
Αθανάσιου. Απεβίωσε στις 24/10/15 και
ενταφιάστηκε στις 25/10/15 στο κοιμητήριο
Λαμίας.

-Τχης (ΥΝ) ε.α. Πελαγία Πασσάλογλου.
σύζυγος του ομότιμου καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και πρώην αξκου Πα-
ναγιώτη Δρακάτου. Απεβίωσε και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο Πατρών.

-Υπτγος (ΠΒ) Άγγελος Μπούσιος ΣΣΕ 59.
Απεβίωσε στις 7/11/2015 και ενταφιάσθηκε
στις 8/101/2015 στο κοιμητήριο των Κρέ-
σταινων Ηλείας. 

-Ανθυπομοίραρχος Γεώργιος Κασοτάκης.
Απεβίωσε στις 3/10/2015 και ενταφιάσθηκε
στις 4/10/2015 στο κοιμητήριο του χωριού
Δωριές Μεραμβέλλου Λασιθίου.

Λόγω του περιορισμού των σελίδων της εφημερίδας
«Ε.Η» παρακαλούνται οι αρθρογράφοι, τα κείμενα που
αποστέλλουν, να μην ξεπερνούν τις 2 δακτυλογραφη-
μένες σελίδες  Α4. 

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ενημέρωση

Ο κ.ΥΕΘΑ  γνωρίζει και αναγνωρίζει την συμβολή των
στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην ασφάλεια και την
σταθερότητα της Χώρας , όπως και τις ειδικές συνθήκες
εργασίας τους , που είναι και ο λόγος που έχουν ενταχθεί
στα ειδικά μισθολόγια , τα οποία δεν πρέπει να καταρ-
γηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους αποστράτους  

Προωθείται πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων ,
ΕΚΟΕΜ και των επιδομάτων κινδύνου από την προσμέ-
τρηση των συντάξεων. 

Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξουν έσοδα από την εκμε-
τάλλευση της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. και από την
Ελληνική Πολεμική Βιομηχανία , μέρος των οποίων θα
χρηματοδοτήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Ο κ.ΥΕΘΑ επέτυχε να μην νομοθετηθεί το όριο ηλικίας
των 58 ετών για συνταξιοδότηση των στελεχών των
Ε.Δ.

β.-Μετοχικά Ταμεία
Το ΥΠΕΘΑ έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών

επεξεργασμένη πρόταση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ,
με την οποία προτείνεται η άμεση απεμπλοκή των  τριών
Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών
από τις διατάξεις θέματος αρμοδιότητος Υπουργείου
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το ΥΠΕΘΑ θα προωθήσει επίσης πρόταση για εξαίρεση
των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των
συντάξεων , όπως αυτές υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ ,
γιατί τα Μετοχικά αφενός δεν είναι επικουρικά και αφε-
τέρου αυτός ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων και
κρατήσεων είναι κατάφορα άδικος αφού γίνεται επί πλα-
σματικών και όχι πραγματικών αποδοχών. 

Υπάρχει μελέτη για αποκατάσταση της απώλειας λόγω
P.S.I. 

Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί και θα αντιδράσει , εφόσον
υπάρξει , Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
για ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Μετοχικά
Ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων) στον Ενιαίο Λογαριασμό
που θα ελέγχεται από τον Υπουργό Οικονομικών  , που
επί του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί (Ν..4337/15-ΦΕΚ
Α.’129 από 17-10-2015 Άρθρο 69Α παράγραφοι 1 και 6
σελίδα 1185)

γ.-Συνταξιοδοτική προστασία σε αποστράτους μέχρι

την συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας
Το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια κατάργησης των συνταξιοδοτικών

περικοπών με ηλικιακά κριτήρια έχει στείλει στο Υπουργείο
Οικονομικών τροπολογία κατάργησης της διάταξης του
Ν.4024/11, για συνταξιοδοτική τακτοποίηση της συγκε-
κριμένης κατηγορίας αποστράτων.

δ.-Υγειονομική-Φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά
Νοσοκομεία

Το Συντονιστικό Συμβούλιο να αποστείλει συγκεκριμένες
προτάσεις

ε.-Καθιέρωση Ημέρας Αποστράτου-Βετεράνου
Έχει αποφασισθεί η καθιέρωση της Ημέρας αυτής με

πιθανότερες ημερομηνίες την 21η Νοεμβρίου και την
14η Σεπτεμβρίου

στ.-Παραθερισμός αποστράτων στα θέρετρα των Ε.Δ.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα προτείνει συγκεκριμένες

αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς το ταχύτερον.
ζ.-Συμμετοχή των τριών Ενώσεων σε Διοικητικά Συμ-

βούλια , Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν
τους αποστράτους

Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποστείλει συγκεκριμένες
προτάσεις το ταχύτερον

η.-Αναγνώριση Ν.Διπλωμάτων και Ν.Φυλλαδίων στε-
λεχών του Π.Ν.

Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ
εξετάζει το θέμα με το οποίο οι προερχόμενοι από το
Π.Ν. Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όταν αποστρατεύονται
για οποιονδήποτε λόγο, πλην επαγγελματικής ανεπάρ-
κειας, να αποκτούν αυτοδικαίως Δίπλωμα, Πτυχίο ή
άδεια Ναυτικής ικανότητας για υπηρεσία σε εμπορικά
πλοία

Παράλληλα ο ίδιος ο κ.ΥΕΘΑ έχει κάνει επαφές με
τους αρμοδίους του Υ.Ε.Ν.-Ν.ΠΟΛ και άτυπα  της Π.Ν.Ο.
και του Ν.Α.Τ.

θ.-Επανάληψη της εκπομπής «ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ» 
Ο κ.ΥΕΘΑ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ στις

15-06-2015, συμφώνησε να προχωρήσει σε μία συμφωνία
του ΥΠΕΘΑ με την ΕΡΤ , προκειμένου να ξεκινήσει μία
εκπομπή των Ε.Δ. διαφορετική από ότι στο παρελθόν.
Μία εκπομπή η οποία θα προβάλει το έργο των Ε.Δ., τα
προβλήματα των στρατιωτικών εν ενεργεία και απο-
στρατεία, αλλά και την κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.

ι.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των
στελεχών των Ε.Δ. ως ενστόλων

Είναι πάγια θέση του κ.ΥΕΘΑ και συμφωνεί ότι είναι
απαράδεκτος αυτός ο χαρακτηρισμός.

5.-Ο κ.ΥΕΘΑ ενημέρωσε το Συντονιστικό Συμβούλιο
και για τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει για τα εν
ενεργεία Στελέχη. 

6.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ.ΥΕΘΑ
για το ενδιαφέρον του και αναμένει την υλοποίηση των
ανωτέρω. Ταυτόχρονα  γνωστοποίησε στον κ.ΥΕΘΑ ότι
οι απόστρατοι θα αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά, σε
περίπτωση που για μία ακόμη φορά καταστούν τα
θύματα τόσο από την μη εφαρμογή στο ακέραιο της
απόφασης του ΣτΕ, όσο και από τα επερχόμενα μέτρα
των Υπουργείων Οικονομικών και  Εργασίας. 

Καλεί δε όλους τους αποστράτους να είναι σε εγρή-
γορση για κινητοποιήσεις και όποιες άλλες ενέργειες
κριθούν αναγκαίες μέχρι την τελική δικαίωση.

Ανακοίνωση του Συνονιστικού των 3 ΕΑΑ 
για τη συνάντηση με τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς 
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος  ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν. 
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος ε.α. (Ε)  Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. 

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Κ.Ιατρίδης - Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος ε.α. (Ρ) Ι. Κρανιάς  
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος ε.α. Σ.Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος του Συντονιστικού  Συμβουλίου

Νέο παράρτημα του Στρατιωτικού φαρμακείου Αθηνών στο πολυκατάστημα
ΕΚΕΜΣ.Εναρξη λειτουργίας 1/10/15.
Ωράριο λειτουργίας: Ώρες καταστημάτων ΕΚΕΜΣ

Παρακαλούνται όσα εκ των μελών της
Ε.Α.Α.Σ,που διαμένουν στον Δήμο ΠΑ-
ΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ επιθυμούν  να επαν-
δρώσουν το οικείο γραφείο,λόγω μή
εκδήλωσης μέχρι τώρα ενδιαφέροντος

(πλήν ενός) να το δηλώσουν με ανα-
φορά τους στην Γραμματεία της Ενώ-
σεως μέχρι 15 Δεκεμβρίου ε.ε..

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
αποφάσισε την πραγματοποίηση της ετή-
σιας χοροεσπερίδας την 27 Νοεμβρίου
2015 ημέρα Παρασκευή στη μεγάλη αί-
θουσα δεξιώσεων (επάνω όροφος) στη
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
(ΛΑΕΔ) χωρητικότητας 220 ατόμων. Το
μενού θα είναι πλούσιο σε εδέσματα και
επιδόρπιο

Τιμή κατ’ άτομο 20 ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένης της ζωντανής μουσικής και
των ποτών. Πέρας προσελεύσεως 21.00.

Παρακαλούμε για την ευρεία συμμετοχή
σας μαζί με φιλικά και συγγενικά σας πρό-
σωπα και σας υποσχόμαστε ότι θα περά-
σουμε μια ευχάριστη βραδυά, αφού έχου-

με επιλέξει θαυμάσιο μουσικό συγκρότημα
και η εκδήλωση θα γίνει στη μεγαλοπρεπή
αίθουσα δεξιώσεων της ΛΑΕΔ

Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του
Συνδέσμου (τηλ.210-5226351) ή σε οποι-
οδήποτε μέλος του ΔΣ ή στο κινητό 6942-
482481 (πρόεδρος) ή 6945-706759 (Γ
.Γραμματέας) μέχρι 17 Νοεμβρίου 2015.
Παραλαβή των προσκλήσεων από το γρα-
φείο του Συνδέσμου μέχρι 20 Νοεμβρίου
ή κατά την είσοδο στην αίθουσα της Λέ-
σχης

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Χ.Παπαδογεωργόπουλος Χ. Μεντεσίδης
Υποστράτηγος ε.α Αντιστράτηγος ε.α 

Η καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα
του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματι-
κών Διαβιβάσεων θα γίνει και φέτος
στην Αίθουσα Τιμών της ΛΑΕΔ, πλατεία
Παύλου Μελά (Ρηγίλλης):

την Παρασκευή  20 Νοεμβρίου 2015 
και ώρα 21:00.

Οι επιθυμούντες Διαβιβαστές και φίλοι
των Διαβιβάσεων να συμμετάσχουν στην
εν λόγω εκδήλωση, παρακαλούνται να
το δηλώσουν έως το Σάββατο 14 Νο-
εμβρίου (παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα
και τις ανάλογες προσκλήσεις):  

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

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

γ. στον Πρόεδρο  κ. Κουρκούμπα Σπυ-
ρίδωνα τηλ. 6936936001  

Τιμή προσκλήσεως 20 ευρώ το άτο-
μο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΙΠΠΙΚΟΥ – ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Παράρτημα του Στρατιωτικού 

Φαρμακείου στο ΕΚΕΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Την 8η Οκτ 1827(παλ. ημ.), στον κόλπο
του Ναυαρίνου στην Μεσσηνιακή Πύλο,
οι ενωμένοι στόλοι της Αγγλίας, Γαλλίας
και Ρωσίας νίκησαν κατά κράτος τον Τουρ-
κοαιγυπτιακό στόλο. Επικεφαλείς των στό-

λων των χωρών τους ήσαν : ο Άγγλος αντιναύαρχος Εδουάρδος
Κόρδιγκτων, ο Γάλλος υποναύαρχος Ερρίκος Δεριγνύ, ο Ρώσος
υποναύαρχος Λογγίνος Χέυδεν, ο Τούρκος Τακίρ Πασάς και ο
Αιγύπτιος Μωχαρέμ Μπέης. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου υπήρξε
γεγονός αποφασιστικής σημασίας, για την ευόδωση της παρα-
παίουσας την περίοδο εκείνη Ελληνικής επαναστάσεως κατά
του Οθωμανού δυνάστου.

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου
Την 6η Ιουλ 1827 μετά από μακρο-

χρόνιες διαπραγματεύσεις του φιλέλ-
ληνα Βρετανού πρωθυπουργού Γεωρ-
γίου Κάννιγκ, υπογράφηκε στο Λονδίνο
πρωτόκολλο μεταξύ της Αγγλίας, Ρω-
σίας και Γαλλίας. Οι τρεις χώρες πρό-
τειναν στην Υψηλή Πύλη την σύναψη
ανακωχής με τους επαναστατημένους
Έλληνες και την χορήγηση αυτονομίας,
επικαλούμενες λόγους ανθρωπιστικούς
και προστασίας του εμπορίου στην Με-
σόγειο. Επί της ουσίας όμως προσπα-
θούσαν να προστατεύσουν  τα συμφέ-
ροντα τους, στο ενδεχόμενο καταρ-
ρεύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Αγγλία επιζητούσε
να εξασφαλίσει τις θαλάσσιες οδούς στην Ανατολική Μεσόγειο,
έχοντας υποχείριο της ένα ανίσχυρο Ελληνικό κράτος. Η Ρωσία
να αποκτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου του Αίμου και έξοδο
στην Μεσόγειο. Η Γαλλία να ανακτήσει την επιρροή της στην
Μεσόγειο μετά την πτώση του Ναπολέοντος. Το πρωτόκολλο
αποτελούσε καθαρή επέμβαση στα εσωτερικά της Τουρκίας,
αλλά συνιστούσε επιτυχία των επαναστατημένων Ελλήνων,
γιατί αναγνωρίζονταν ως εμπόλεμοι. Ο Σουλτάνος όπως ήταν
φυσικό το απέρριψε και έδωσε εντολή στον Ιμπραήμ να
εξαλείψει κάθε επαναστατική εστία.

Οι Μυστικοί Όροι του Πρωτόκολλου 
Το πρωτόκολλο προέβλεπε ότι, σε περίπτωση μη αποδοχής

του από τον Σουλτάνο, οι στόλοι των τριών χωρών να το επι-
βάλλουν δια της βίας. Η οδηγία που δόθηκε στους ναυάρχους
ήταν σαφής, «πρώτα χρήση του τηλεβόα και μετά των τηλε-
βόλων». Ο Κόρδιγκτων, ως επικεφαλής των τριών ναυτικών
μοιρών λόγω αρχαιότητος, γνωστοποίησε στον Ιμπραήμ Πάσα
στο Ναυαρίνο το πρωτόκολλο, ζητώντας να αποσύρει τόσο
τις χερσαίες, όσο και τις ναυτικές του δυνάμεις από την Ελλάδα
. Ο Ιμπραήμ ζήτησε εκεχειρία 20 ημερών προς λήψη οδηγιών

από την Κωνσταντινούπολη. Η εκεχειρία έγινε αποδεκτή και
από την πλευρά των Ελλήνων, οι οποίοι όμως την παραβίασαν
πρώτοι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απαγόρευση
Τουρκικών πλοίων να κινηθούν προς την Πάτρα, εξαγρίωσε
τον Ιμπραήμ ο οποίος επιδόθηκε σε σφαγές του πληθυσμού
και καταστροφή των δένδρων στην Μεσσηνία. 

Η Ναυμαχία
Με την σύμφωνη γνώμη των άλλων ναυάρχων ο Κόρδιγκτων

αποφάσισε να εισέλθει στο κόλπο του Ναυαρίνου όπου ναυ-
λοχούσε ο εχθρικός στόλος και στην συνέχεια με την απειλή
βίας να ζητήσει την αναχώρηση τους από την Ελλάδα. Ο
Τουρκο-αιγυπτιακός στόλος αποτελείτο από 89 πλοία με 2240
πυροβόλα, τα οποία είχαν παραταχθεί σε σχήμα τόξου σε

τρεις σειρές με τα μεγαλύτερα στην πρώτη. Ο συμμαχικός
στόλος αποτελείτο από 27 πλοία με 1324 πυροβόλα, τα οποία
κινήθηκαν την 1400 της 8ης Οκτ ,σε δύο γραμμές με επικεφαλής
την ναυαρχίδα του Κορδιγκτώνος «Ασία». Οι Αιγύπτιοι φόνευσαν
τον κήρυκα1 που αποστάλθηκε στην ναυαρχίδα τους, όπως
επίσης και το πλήρωμα άλλης λέμβου που προσπάθησε να
απομακρύνει πυρπολικό τους. Μετά από αυτό όλα τα πλοία
άρχισαν να βάλουν δραστικά πυρά. Τα πυρά των τουρκοαιγυπτίων
υστερούσαν τόσο σε ακρίβεια, όσο και σε ταχυβολία. Στις
18.00 η ναυμαχία είχε τελειώσει, 60 οθωμανικά πλοία είχαν
βυθισθεί, ενώ οι νεκροί τους υπερέβαιναν τους 6000. Ο συμ-
μαχικός στόλος μετρούσε 654 νεκρούς και καμία απώλεια σε
πλοία. Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς να έχει προηγηθεί κήρυξη
πολέμου από καμία χώρα.

Τα Αποτελέσματα. 
Η αγγελία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου χαιρετίσθηκε με

ενθουσιασμό και αγαλλίαση από τους επαναστατημένους Έλ-
ληνες. Οι Ρώσοι είχαν κάθε λόγο να αι-
σθάνονται ευχαριστημένοι, όπως και οι
Γάλλοι που αναπτερώθηκε το ηθικό
τους. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Γουέ-
λιγτων, που διαδέχθηκε τον αιφνιδίως
αποθανόντα Κάννιγκ, την χαρακτήρισε
σαν « Απρόοπτο συμβάν»(untoward
event). Η αποδυνάμωση του Σουλτάνου
τον καθιστούσε περισσότερο ευάλωτο
στον Τσάρο, γεγονός που δεν συνέφερε
την «Γηραιά Αλβιώνα». Παρά την απώλεια
του στόλου, οι όροι του πρωτοκόλλου
έγιναν αποδεκτοί από την Τουρκία, μετά
την υπογραφή της συνθήκης της Αδρια-
νουπόλεως την 14 Σεπ 1829, με την

οποία τερματίσθηκε ο Ρωσοτουρκικός  πόλεμος του 1828-29.

Βιβλιογραφία
α.Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,
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β.Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου, Αθήνα 1948
γ.Γεώργιου Φίνλευ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2009

1 Επρόκειτο για τον Έλληνα πλοηγό Πέτρο Μικέλη, τον
οποίον αναγνώρισε ένας μέλος του πληρώματος και τον πυ-
ροβόλησε κατά την κάθοδο του από το πλοίο, από την θυρίδα
ενός πυροβόλου.

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Το μεταναστευτικό πρόβλημα

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

« Ἀνεκλάλητον χαρὰν ἐχάρη ὅλη ἡ Ἑλλὰς ἐπί τῇ

καταστροφῇ τοῦ τουρκουαιγυπτίου στόλου, 

ἀνέπεμψε πρὸς Θεὸν εὐχαριστίας ἐπ’ ἐκκλησίας 

καὶ ὑπέλαβε τό ἀκούσιον ἔργον τῶν ναυάρχων τῆς

συμμαχίας ὡς ἔργον τῆς ἀοράτου χειρός Του». 

Σπυρίδων Τρικούπης 

(Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως). 

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου Ο Γεώργιος Κάννιγκ (Πρωθυπουργός της Αγγλίας)  

Ε
ίναι γεγονός, πέραν πάσης αμφι-
σβητήσεως, ότι η χώρα μας αιφ-
νιδιάστηκε και βρέθηκε τελείως

απροετοίμαστη, για να αντιμετωπίσει
το κύμα των ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ή των ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΩΝ (Μ/Π), οι οποίοι εδώ και μερικά χρόνια κατακλύζουν (και
φαίνεται ότι θα συνεχίσουν) ανεξέλεγκτα την πατρίδα μας, η
οποία μοιάζει (με ξέφραγκο αμπέλι) κατά το κοινής λεγόμενο.

Οι προνοϊτικοί Ευρωπαίοι (τους οποίους αποκαλούμε κουτό-
φραγκους), διαβλέποντας το επερχόμενο (Ανθρώπινο τσουνά-
μι) των Μ/Π από χώρες της Μέσης Ανατολής (Μ.Α.) προκειμέ-
νου να το αποφύγουν εξανάγκασαν την Ελληνική Πολιτεία να
υπογράψει την επαίσχυντη και ταπεινωτική αυνθήκη του Δου-
βλίνου 2 με αποτέλεσμα η Ελλάδα να επιτηρεί περισσότερο τις
πύλες εξόδου από τις πύλες εισόδου Μ/Π.

Τον τελευταίο καιρό τα πράγματα μετεβλήθησαν άρδην με
την βίαιη και ντεφάκτο κατάργηση της Συνθήκης του Δουβλίνου
2  με την κατάρριψη των εμποδίων στα διάφορα σύνορα προς
την προσπέλαση των Μ/Π προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώ-
πης, με αποτέλεσμα η Ε.Ε να υποχρεωθεί λόγω των εξελίξεων
να ασχοληθεί σοβαρά με το ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Σ’ αυτό συνέβαλε απο-
φασιστικά και η προσωπική δραστηριότητα του Έλληνα Επιτρό-
που του αρμόδιου για την μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. εν-
τιμοτάτου κυρίου Δ. Αβραμόπουλου.

Το πρόβλημα της συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού Μ/Π οι
οποίοι ταλαιπώρησαν, συνεχίζουν και από ότι φαίνεται θα συνε-
χίζουν επί πολύ, να ταλαιπωρούν τους κατοίκους των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου (και μάλιστα εν μέσω της Τουριστικής
περιόδου) τα οποία δέχονται τον όγκο των Μ/Π επελύθη απο-
τελεσματικά ως προς την ελαχιστοποίηση της παραμονής τους
σ’ αυτά ένεκα στην δραστηριότητα της Υπηρεσιακής Κυβέρνη-
σης, η οποία αξιοποίησε τα μέχρι τότε αχρησιμοποίητα διαθέσι-
μα κονδύλια της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προβλήματος
στην Ελλάδα.

Παρά ταύτα το ΔΡΑΜΑ των προσφύγων, εκτός του ότι γίνον-
ται αντικείμενο της πλεόν αισχρής και απάνθρωπης εκμεταλ-
λεύσεως, τόσο των Τούρκων διακινητών, όσο και των δικών
μας μαυραγοριτών (σε αντίθεση) με το μεγάλο σύνολο του Ελ-
ληνικού Λαού ο οποίος εκδηλώνει τα χριστιανικά και φιλέσπλα-
χνα αισθήματά του προς τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους) οι
οποίοι δρουν ασύδοτα, υπό την ανοχή οι μεν των τουρκικών οι
δε των ελληνικών αρχών, υφίστανται ανυπόστατες ταλαιπω-
ρίες, οι οποίες πολλές φορές φθάνουν μέχρι θαλασσοπνιγμού
στην προσπάθεια τους να διαπεραιωθούν στα ελληνικά νησιά.

Οι ταλαίπωροι αυτοί άνθρωποι στην απέλπιδα προσπάθεια
τους να επιβιώσουν εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, τις εστίες
τους, την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, αναγκάστηκαν να
διακόψουν τις σπουδές των παιδιών τους, έχασαν τα εκ της ερ-
γασίας τους εισοδήματα, και με μόνα τα ρούχα που φορούσαν
ξεκίνησαν με την ελπίδα να σώσουν τις οικογένειές τους από τη
λαίλαπα ενός ανελέητου, σκληρού, απάνθρωπου και αδυσώπι-
του πολέμου όπως τον γνωρίσαμε από τις δημοσιογραφικές
πληροφορίες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Πολλά και αναπάντητα είναι τα ερωτήματα που αναφέρονται
στο ποιοι και για ποιους λόγους προκάλεσαν τις πολεμικές συρ-
ράξεις στις περιοχές, από τις οποίες προέρχονται οι Μ/Π και το
βασικότερο ερώτημα είναι αν μεταξύ αυτών έχουν παρεισφρή-
σει φανατικοί Ισλαμιστές, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να συ-
νεχίσουν τις εχθροπραξίες και στους τόπους προορισμού των,
οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν ανυπολόγιστες καταστροφές
με την μέθοδο του ΚΑΜΙΚΑΖΙ.

Και τίθεται ευθέως το ερώτημα, τι κάνουμε εμείς ως Χ.Ο. ως
κράτος και ως Έλληνες για την περίθαλψη των δύσμοιρων αυ-
τών συνανθρώπων μας;

Στο παρόν Δημοσίευμα θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε
λύση, που αν δεν είναι η καλύτερη, οπωσδήποτε θα είναι καλύ-
τερη από μη υπάρχουσα και με την άποψη ότι, αν κανείς από
τους έγκριτους αναγνώστες του παρόντος έχει να υποδείξει κα-
λύτερη λύση είναι ευπρόσδεκτη, καθ’ όσον δεν διεκδικούμε
ούτε το αλάθητο, ούτε και επαιρόμεθα ότι είμεθα παντογνώ-
σται.

Το γεγονός ότι οι προτάσεις μας συμπίπτουν με αυτές που

ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας Φ. Ολάντ και του Έλληνα
Υφυπουργού Μετανάστευσης κ. Γ. Μουζάλα μας ενθαρρύνουν
να τις διατυπώσουμε αναλυτικότερα στο παρόν δημοσίευμα.
Και τα μέτρα αυτά είναι:

1. Να εκτρέψουν την κατεύθυνση εισόδου των Μ/Π από τις
πύλες εισόδου των Νησιών στις πύλες εισόδου του Έβρου,
κατ’ αυτόν τον τρόπο:

α. θα αποφευχθεί η εκμετάλλευση των δύσμοιρων αυτών
ανθρώπων από τους Τούρκους διακινητές.

β. θα είναι πλησιέστερα προς τις πύλες εξόδου προς τις χώ-
ρες τελικού προορισμού της Ευρώπης, και

γ. Το και σπουδαιότερο δεν θα θαλασσοπνίγονται.
2. Η διατυπωθείσα άποψη να κατευθύνονται ατμοπλοϊκως

απ’ ευθείας από την Τουρκία στις χώρες της Ευρώπης θα ήταν
πλεόν ενδεδειγμένη.

3. Να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής και προσωρινής πα-
ραμονής στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κα-
θώς και στην ΑΘΗΝΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ και
στην ΠΑΤΡΑ.

4. Οι χωροθετήσεις και οργανώσεις των Κέντρων Υποδοχής,
να είναι μέσα σε εγκαταλελειμμένα Στρατοπεδα, τα οποία δια-
θέτουν τις αναγκαίες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, και όχι μό-
νο.

Περαίνοντας το παρόν δημοσίευμα και υπό τύπου επιλόγου
έχουμε να τονίσουμε ότι το πρόβλημα παρά τις διαστάσεις τις
οποίες έχει λάβει είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς
εφόσον υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις όπως είναι:

1. Η ύπαρξη κονδυλίων εκ της Ε.Ε.
2. Η ύπαρξη των αναγκαίων χώρων όπως είναι τα εγκαταλε-

λειμένα Στρατόπεδα.
Όπως επιβεβαιώνουν έμπειροι παρατηρητές, οι οποίοι ασχο-

λούνται επιστημονικά με την έκρυθμη κατάσταση (τις πολεμι-
κές συρράξεις) στις χώρες της Μέσης Ανατολής η κατάσταση
των Μ/Π θα διογκωθεί και θα συνεχιστεί επ’ αορίστου και σε κά-
θε περιίπτωση όχι σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός το
οποίο επιβάλει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα,
με τον πλέον κατάλληλα οργανωμένο τρόπο, που πρέπει να
χαρακτηρίζει ένα σοβαρό και ευνοούμενο κράτος.

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.
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Εκδηλώσεις

Η Ιταλία, στο πλαίσιο της εφαρμογής των επεκτατικών σχε-
δίων της στη Μεσόγειο, μετά από σκηνοθετημένα επεισόδια
στην ελληνική μεθόριο, έχοντας εξασφαλίσει ως ισχυρό προ-
γεφύρωμα την Αλβανία, διέλυσε κάθε αμφιβολία για τις πραγ-
ματικές της προθέσεις με τον άνανδρο τορπιλισμό της «Έλλης»
και κήρυξε αιφνιδιαστικά τον πόλεμο στην Ελλάδα. Την κρίσιμη
ώρα ο Ιωάννης Μεταξάς μίλησε εκ μέρους όλων των Ελλήνων.
Το «Όχι» πραγματικά δεν ήταν δικό του, αφού ο ίδιος απάντησε
στον Ιταλό πρέσβη με τη φράση Alors, c’est la guerre, αλλά
«όχι» ήταν η ιαχή του ελληνικού λαού, την επομένη στους
δρόμους, εμπνευσμένη από τους τίτλους των εφημερίδων
της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η αρνητική αντίδραση στο ιταλικό
τελεσίγραφο υπήρξε επιλογή υπαγορευμένη από την ιστορία,
τη γεωγραφία και τη γεωπολιτική, κυρίως όμως από την ομο-
φωνία πολιτικής, στρατιωτικής ηγεσίας και ελληνικού λαού.
Η αντίσταση στους Ιταλούς εισβολείς εκδηλώθηκε άμεσα
στο πεδίο των μαχών καθιστώντας τελικά το αρχικά απίθανο
ενδεχόμενο μιας ελληνικής νίκης απέναντι στην ιταλική υπερ-
δύναμη ως την πρώτη νίκη απέναντι στις δυνάμεις του Αξο-
να.

Την 28η Ο κτω βρί ου, η μέ ρα κή ρυ ξης του Ελ λη νο ϊ τα λι κού
Πο λέ μου, ο Αρ χη γός του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού Α ντι -
στρά τη γος Α λέ ξαν δρος Πα πάγος, ο ο ποί ος εί χε α να λά βει την
αρ χι στρα τη γί α των χερ σαί ων δυ νά με ων, ε ξέδω σε δια τα γή
για την ε φαρ μο γή του Σχε δί ου Ε πι στρα τεύ σε ως. Η δια τα γή
αυ τή, α πο τε λού με νη α πό μό λις εί κο σι μί α λέ ξεις, α πο τέ λε σε
την ανα γκαί α και ι κα νή συν θή κη για την ε νερ γο ποί η ση ε νός
λε πτο με ρούς, α κριβούς μη χα νι σμού ε πι στρά τευ σης, ενώ κα -
τέδειξε παράλληλα την ύ παρ ξη μιας μα κρο χρόνιας και α πο -
τε λε σμα τι κής προ πα ρα σκευα στι κής και ορ γα νω τι κής δια δι κα -
σίας στους κόλ πους του Ελ λη νι κού Στρα τού. Το Θέ α τρο Ε πι -
χει ρή σε ων του Ελ λη νο ϊ τα λι κού Πο λέ μου πα ρου σί αζε στο σύ -
νο λό του ση μα ντι κές δυ σκο λί ες, ό χι μό νο για τη στρα τη γι κή
συ γκέντρω ση των δυ νά με ων, τους α νε φο δια σμούς και τις
δια κο μι δές τους, αλ λά και για τη διε ξα γω γή των ε πι χει ρή σε -
ων και την τα κτι κή χρη σι μο ποί η ση των διαφό -
ρων ο πλι κών συ στη μά των. Πέ ρα ό μως α πό
τις κι νή σεις και τις με τα φο ρές, ε κεί που κυ -
ρί ως ε ντο πί ζε ται η ε πί δρα ση της ε δα φι κής
μορ φο λο γί ας του Θε ά τρου Ε πι χει ρή σε ων
εί ναι στην τα κτι κή χρή ση των ό πλων. Ει δι -
κό τε ρα, η ε πί δρα ση αυ τή φαί νε ται στην α -
νάλυ ση του τρό που α ντι με τώ πι σης της α -
ριθ μη τι κής υ πε ρο χής των Ι τα λών σε πυρο -
βό λα, όλ μους και άρ μα τα μά χης, με την εκ -
με τάλ λευ ση των δυ να το τή των που προ σέ -
φε ρε η πε ριο χή, α πό την πλευ ρά των Ελ -
λή νων. 

Οι επιχειρήσεις μεταξύ των αντιπάλων
στρατευμάτων έλαβαν χώρα σε δύο επί
μέρους θέατρα επιχειρήσεων, της Ηπείρου
και της Δυτικής Μακεδονίας, με ενδιάμεσο
σύνδεσμο τον Τομέα Πίνδου. Η ελληνοϊταλική
σύγκρουση διακρίνεται σε τρεις περιόδους:

– Η πρώ τη περί ο δος α φο ρά την εκ δή λω -
ση της ι τα λι κής ε πί θε σης και την α πό κρου -
σή της α πό τις ελ λη νι κές δυ νά μεις στην
Ήπειρο και τη βορειοδυτική Μακεδονία,
από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου
1940. Παρά την αιφνιδιαστική εκτόξευση
της ιταλικής επίθεσης, ο ελληνικός στρατός ισορρόπησε την
κατάσταση και ανέλαβε πρωτοβουλία για την αποκατάσταση
και εξασφάλιση του εθνικού εδάφους. Η ορεινή μορφολογία
και το φτωχό οδικό δίκτυο της περιοχής, διαμοίρασαν το
θέατρο των επιχειρήσεων σε τρεις τομείς: Από την ελληνική
πλευρά, στον τομέα της Ηπείρου ήταν αναπτυγμένη η VIII
Μεραρχία, πλήρως εξοπλισμένη και ενισχυμένη με μονάδες

της III Ταξιαρχίας, υπό τον Υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο,
αντιμέτωπη με συνολική δύναμη 42.000 ανδρών του XXV Ιτα-
λικού Σώματος Στρατού, με δύο Μεραρχίες Πεζικού και την
τεθωρακισμένη Μεραρχία «Κένταυρος». Στον τομέα της Κο-
ρυτσάς, όπου ο Ελληνικός Στρατός ανέπτυξε το Γ’ Σώμα
Στρατού υπό τη διοίκηση του Αντιστρατήγου Γεωργίου Τσο-
λάκογλου, αντιμετώπισε το XXVI Σώμα Στρατού με τέσσερις
Μεραρχίες, συνολικής δύναμης 44.000 ανδρών. Ανάμεσα
στους δύο τομείς βρισκόταν η ορεινή και δύσβατη περιοχή
της Πίνδου, χωρίς απευθείας οδική αρτηρία να τη συνδέει με
τα δύο άκρα του Θεάτρου Επιχειρήσεων. Ο κεντρικός αυτός
τομέας αποκτούσε στρατηγική σημασία για την εξέλιξη των
επιχειρήσεων αφού και η μετα-
κίνηση στρατευμάτων στον ελ-
λαδικό χώρο από το ένα άκρο
στο άλλο ήταν υπερβολικά χρο-
νοβόρα. Για τον λόγο αυτό, από
την ιταλική διοίκηση η επίθεση
ανατέθηκε στην επίλεκτη Με-
ραρχία Αλπινιστών «Τζούλια» δυ-
νάμεως 11.000 ανδρών. Να ση-
μειωθεί ότι σε κάθε ιταλική Με-
ραρχία ήταν ενταγμένο και ένα
τάγμα του τακτικού Αλβανικού
Στρατού, ενώ στην πρώτη φάση
της εισβολής συμμετείχαν επίσης
και τάγματα της αλβανικής Πο-
λιτοφυλακής καθώς και ομάδες
ατάκτων εθελοντών. Το δύσκο-
λο έργο της άμυνας στην Πίνδο
είχε αναλάβει το Απόσπασμα
του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη με αρχική δύναμη
μικρότερη του ενός συντάγματος. Στην Ήπειρο, και συγκεκριμένα
στον τομέα Ελαίας (Καλπάκι) οι ελληνικές δυνάμεις προκάλυψης
συμπτύχθηκαν στην τοποθεσία Ελαίας – Καλαμά ποταμού,
σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Τα ιταλικά τμήματα επιτέθηκαν,
έπειτα από σφοδρούς βομβαρδισμούς αεροπορίας και πυρο-
βολικού και κατόρθωσαν να καταλάβουν προσωρινά το ύψωμα
της Γκραμπάλας, στο δεξιό της τοποθεσίας, στις 2 Νοεμβρίου.
Την επομένη, ισχυρή ελληνική αντεπίθεση ανάγκασε τις
ιταλικές δυνάμεις να υποχωρήσουν. Οι προσπάθειες των
Ιταλών συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες χρησιμοποιώντας
αυτή τη φορά και τεθωρακισμένα άρματα μάχης, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα λόγω των εύστοχων βολών του ελληνικού πυ-
ροβολικού και του δύσβατου του εδάφους. Οι σφοδρές ελ-
ληνοϊταλικές συγκρούσεις στο Καλπάκι συνεχίστηκαν μέχρι
τις 9 Νοεμβρίου, όταν οι ιταλικές δυνάμεις πεζικού οπισθο-
χώρησαν. Στην Πίνδο, όπου η Μεραρχία Αλπινιστών υπερτε-
ρούσε συντριπτικά των ελληνικών τμημάτων, κατάφερε να
προωθηθεί την 1η Νοεμβρίου στη Σαμαρίνα ενώ συνεχίζοντας
την προέλασή της έφτασε στις 3 Νοεμβρίου στο χωρίο

Βωβούσα όπου και το βαθύτερο σημείο
της ιταλικής εισβολής. Μετά από ενι-
σχύσεις που κατέφθασαν από το Α’ και
Β’ Σώμα Στρατού, οι ιταλικές δυνάμεις
άρχισαν να απωθούνται προς την περιοχή
της Κόνιτσας. Κατά τις σφοδρές μάχες
που έγιναν το διάστημα 4 με 10 Νοεμ-
βρίου οι Ιταλοί υπέστησαν τρομερές
απώλειες με εκατοντάδες νεκρούς και
τραυματίες ενώ πολλοί αιχμαλωτίστηκαν
από τα ελληνικά τμήματα. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να τονιστεί και η συμβολή
που είχε ο ντόπιος άμαχος πληθυσμός
της Πίνδου, ο οποίος συμμετείχε ενεργά
στο πλευρό του Ελληνικού Στρατού.
Τέλος, στον μακεδονικό τομέα δεν εκ-
δηλώθηκε κάποια επιθετική ενέργεια
από τον Ιταλικό Στρατό, δίνοντας την
ευκαιρία στα ελληνικά τμήματα να συγ-
κεντρώσουν τις δυνάμεις τους για τη
διενέργεια αντεπίθεσης. Κατά τον Ελ-
ληνοϊταλικό Πόλεμο, τις αιτήσεις του
Γενικού Στρατηγείου, οι οποίες συχνά
μεταβάλλονταν εξαιτίας των αναγκών
που προέκυπταν από την κατάσταση

στο μέτωπο, υπερκάλυψε το Ναυτικό  με τα  πλωτά μέσα
που διέθετε, ενώ ζητήθηκε η συμμετοχή του στη διακλαδική,
θα λέγαμε σήμερα, εθνική προσπάθεια για την υποβοήθηση
του αμυντικού αγώνα της VIII Μεραρχίας, στον πόλεμο του
1940. Την έκβαση των επιχειρήσεων στην Ήπειρο καθόρισε
ουσιαστικά μία συντονισμένη ενέργεια συνεργασίας Στρατού
Ξηράς και Αεροπορίας, ο εντυπωσιακός εντοπισμός της 3ης

Μεραρχίας Αλπινιστών «Τζούλια», με σημαντικότατες συνέπειες
στην εξέλιξη του αγώνα. Αυτό, ως ελάχιστη αναφορά στην
πολύτιμη συμβολή του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

– Στη δεύ τε ρη πε ρί ο δο του Ελ λη νο ϊ τα λι κού Πο λέ μου α πό
τις 14 Νο εμ βρί ου 1940 έως τις 6 Ια νουα ρί ου 1941, καταγρά-
φονται η α ντε πί θε ση και η προ έ λα ση του Ελ λη νι κού Στρα τού
στη Βόρειο Ήπειρο. Οι ε πι χει ρή σεις χα ρα κτη ρί ζο νται α πό μια
πλή ρως ε πα να προ σα να το λι σμέ νη, ως προς τη μέ χρι τό τε ε -
φαρ μο σθεί σα, τα κτι κή. Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της α -
μυ ντι κής φά σης του α γώ να, το Γε νι κό Στρα τη γεί ο, α φού ε ξέ -
τα σε τη δυ να τό τη τα των Μονά δων για α νά λη ψη ε πι θε τι κής ε -
νέρ γειας, α πο φά σι σε την εκ πό νη ση σχε δί ου για την α πο κα τά -

στα ση του α πο λε σθέ ντος ε δά -
φους, α να τρέ πο ντας ό λες τις
περιρ ρέ ου σες, πε ρί δι στα κτι κό -
τη τας της στρα τιω τι κής η γε σί -
ας, ε κτι μή σεις. Μό λις δύ ο ε βδο -
μά δες με τά την ι τα λι κή ει σβο -
λή, η ελ λη νι κή διοί κη ση απέδειξε
για άλ λη μί α φο ρά το ε πί πε δο
προ ε τοι μα σί ας και ε τοι μό τη τας
του Ελ ληνι κού Στρα τού. Η εξαι-
ρετικά αποδοτική επιστράτευση
αλλά και η αδράνεια της Βουλ-
γαρίας, είχαν επιτρέψει στην Ελ-
ληνική Κυβέρνηση να κινητοποι-
ήσει 14 συνολικά Μεραρχίες,
ισοσταθμίζοντας έτσι την ιταλική
αριθμητική υπεροχή και να ανα-
λάβει την πρωτοβουλία κινή-
σεων προχωρώντας σε αντεπί-

θεση. Στον τομέα της Δυτική Μακεδονίας, το Γ’ ΣΣ, απελευθέ-
ρωσε μετά από σκληρές μάχες, την πόλη της Κορυτσάς στις
22 Νοεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση
αφού ήταν η πρώτη πόλη που έχαναν οι δυνάμεις του Άξονα
από την έναρξη του πολέμου. Στη συνέχεια προχώρησε στην
απελευθέρωση της ευρύτερης περιοχής, καταλαμβάνοντας
το Πόγραδετς και τη Μοσχόπολη. Στον τομέα της Ηπείρου, τα
Α’ και Β’  Σώματα Στρατού προέλασαν και απελευθέρωσαν
μέχρι τον Δεκέμβριο, το Αργυρόκαστρο, τους Αγίους Σαράντα
και τη Χειμάρα, ενώ στις 10 Ιανουαρίου πήραν υπό τον έλεγχό
τους το στρατηγικό πέρασμα της Κλεισούρας μπροστά από
το Τεπελένι. Περαιτέρω προέλαση του Ελληνικού Στρατού
δεν ήταν εφικτή καθώς είχαν αρχίσει να καταφθάνουν ισχυρές
ιταλικές ενισχύσεις, οι γραμμές ανεφοδιασμού είχαν επιμηκυνθεί
επικίνδυνα, ενώ ήταν πρωτοφανής η δριμύτητα του χειμώνα
στα βουνά της Αλβανίας. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 1941, η
Ελλάδα είχε πάλι υπό τη διοίκησή της, την ίδια σχεδόν
περιοχή της Βορείου Ηπείρου που είχε απελευθερώσει κατά
τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, είχε όμως δοθεί στο
νεοσύστατο τότε κράτος της Αλβανίας.

– Την τρίτη περίοδο συνθέτουν οι επιθετικές επιχειρήσεις
του Β’ Σώματος Στρατού και η «εαρινή» επίθεση των Ιταλών,
το χρονικό διάστημα δηλαδή από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 26
Μαρτίου 1941. Με τά την ε πι τυ χή έκ βα ση του α γώ να κα τά την
πρώ τη φά ση των ε πιχει ρή σε ων, το Γε νι κό Στρα τη γεί ο προ έ βη
στον κα θο ρι σμό των νέ ων στρα τη γικών στό χων για τον τρό -
πο ε νερ γεί ας των ελ λη νι κών δυ νά με ων. Μέ σα σ’ έ να κλί μα
α ντι φα τι κών τα κτι κών προ σλαμ βα νου σών και μιας έκ δη λης
λα ϊ κής α παίτη σης για συ νέ χι ση των ε πι χει ρή σε ων, ο Α λέ ξαν -
δρος Πα πά γος ε πι σκέ φθη κε ο ί διος τα μέ τω πα των ε πι χει ρή -
σε ων για να δια πι στώ σει ε πι τό που την ι σχύ ουσα κα τά στα ση.
Εί ναι γε γο νός ό τι η κα θα ρά μα θη μα τι κή πα ρα με τρο ποί η ση
των τα κτι κών πα ρα γό ντων που ε πη ρέασαν την έκ βα ση των
ε πι χει ρή σε ων, ό πως η τα χυ κι νη σί α των ι τα λι κών δυ νά με ων
και η η μιο νι κή με τα κί νη ση των α ντί στοι χων ελ λη νι κών, κα θώς
ε πί σης και οι α πάν θρω πες και ρι κές συν θή κες που ε πικρα τού -
σαν στο μέ τω πο, δεν θα μπο ρού σαν να α πο τε λέ σουν το α -
πο κλει στι κό κριτή ριο για τη μελ λο ντι κή στρα τη γι κή κί νη ση
του Στρα τη γεί ου. Α πο τέ λε σμα αυ τών των διερ γα σιών ή ταν η
λή ψη α πό φα σης για τη συ νέ χι ση των ε πι χειρή σε ων, με κύ ρια
προ σπά θεια στον ά ξο να Ιω άν νι να-Αυ λώ νας, χω ρίς να α πο -
κλεί ε ται η πι θα νό τη τα για προ ώ θη ση των δυ νά με ων σε βά -
θος και στον βό ρειο τομέ α της Κο ρυ τσάς ή α κό μη και σε αυ -
τόν του κέ ντρου προς Κλει σού ρα. Την επιτυχή ελληνική προ-
έλαση τον Ιανουάριο 1941 (κατάληψη Κλεισούρας, Σπι-Καμα-
ράτε, Τρεμπεσίνας) ακολούθησε η μεγάλη «εαρινή» επίθεση
του Μαρτίου 1941, που έληξε άδοξα για τα ιταλικά στρατεύματα.
Η προ των πυ λών γερ μα νι κή ει σβο λή και η τε λι κή προ σπά -
θεια διά σω σης του ι ταλι κού γο ή τρου οδήγησε στην  ε πί θε ση
της 9ης Μαρ τί ου 1941. Με τά α πό μί α ι διαί τε ρα πλου ρα λιστι -
κή προ πα ρα σκευ ή Πυ ρο βο λι κού και Α ε ρο πο ρί ας οι ι τα λι κές
δυ νά μεις επιτέθηκαν σε ό λο το μέ τω πο του Β’ Σώ μα τος
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Στρα τού, χω ρίς α ποτέ λε σμα. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα α -
πο τε λεί το θρυλικό ύ ψω μα 731, το ο ποί ο α πο τέ λε σε στό χο
περισσοτέρων α πό δε κα πέ ντε ανεπιτυχών ιταλικών επιθέσεων.
Το σχέ διο του Μου σο λί νι εί χε α πο τύ χει και η υ περ φί α λη προ -
σμο νή του έ λη ξε με την ε πι στρο φή στη Ρώ μη, τέσ σε ρις η μέ -
ρες πριν την ο ρι στι κή δια κο πή της κύ ριας ε πί θε σης που κό στι -
σε ωστόσο περισσότερους α πό 5.000 νε κρούς και τραυ μα τί -
ες για την ελ λη νι κή πλευ ρά και υ περ δι πλά σιους για την ι τα λι -
κή.

Α πό τη μια με ριά οι υ πέρ τε ροι σε υ λι κά και μέ σα Ι τα λοί και
α πό την άλ λη οι υ πέρ τε ροι σε ι δα νι κά Έλ λη νες. Ο Ι τα λός
στρα τιώ της πο λε μού σε για έ να α πα τη λό ό νει ρο, την ε πα νί -
δρυ ση της Ρω μα ϊ κής Αυ το κρα το ρί ας, ε νώ οι Έλ λη νες πο λε -
μού σαν για να υ πε ρα σπι στούν τα πα τρώ α ε δά φη, «το α νώ τε -

ρο και ευ γε νέ στε ρο ι δα νι κό το ο ποί ο μπο ρεί να εμ ψυ χώ σει έ -

ναν στρα τιώ τη». Οι Ι τα λοί ε πι τέ θη καν με υ ψη λό φρό νη μα και
οι πρώ τες η μέ ρες του πο λέ μου έδει ξαν τη δύ σκο λη θέ ση
της Ελ λά δας. Σύ ντο μα ό μως οι κα νό νες του παι χνι διού α ντι -
στρά φη καν και μια νέ α πα ρά στα ση έ λα βε χώ ρα στο σκη νι κό
του πο λέ μου. Ε κεί νη τη στιγ μή φά νη καν ποιες ή ταν πραγ μα -
τι κά οι α ρε τές του Έλ λη να μαχη τή. Η ά γνοια κιν δύ νου συμ βά -
δι ζε με την αι σιο δο ξί α, η εκ παί δευ ση των στελε χών και ε φέ -
δρων πραγ μα τω νό ταν με την τα χεί α και ψύ χραι μη ε κτέ λε ση,
κατά κα νό να, ορ θών α πο φά σε ων της κά θε διοί κη σης. Ό μως ο
Έλ λη νας στρα τιώ της δεν πο λε μού σε έ ναν α σή μα ντο α ντί -
παλο, μια ει κό να που έ σπευ σε να προ βά λει και να καλ λιερ γή -
σει η ελ λη νι κή προπα γάν δα –προ φα νώς για να ε ξυ ψώ σει το
η θι κό του λα ού–, αλ λά έ ναν πραγματικά αξιόμαχο α ντί παλο,
καθώς δεν ή ταν λί γες οι πε ρι πτώ σεις που Ι τα λοί α ξιω μα τι κοί
και στρα τιώ τες έ πε φταν μέχρι ε νός υ πε ρα σπι ζό με νοι τις θέ -
σεις τους. Ο Έλ λη νας στρα τιώ της πο λε μού σε χωρίς α νά σα,
ύ στε ρα α πό ε ξα ντλη τι κές πο ρεί ες, και κυ ρί ως χω ρίς να α να -
μέ νει νέ ες ε νι σχύ σεις ή του λά χι στον να α ντι κα τα στα θεί. Και
ό μως το η θι κό του δεν κα τέρ ρευ σε. Όπως μαρτυρούν οι δια-
ταγές των μεραρχιών το η θικό των ελ λη νι κών δυ νά με ων της
Βο ρεί ου Η πεί ρου άρ χι σε να κλο νί ζε ται στα μέ σα Α πρι λί ου, και
ε νώ εί χε εκ δη λω θεί η γερ μα νική ε πί θε ση, συ νέ χι ζαν να α πο -
κρού ουν τις ε πι θέ σεις των Ι τα λών. Ό πως ση μειώ νει ο Άγ γε -
λος Τερ ζά κης: «Ο ελ λη νι κός στρα τός θα έ φευ γε ό πο τε αυ τός

το έ κρι νε, ό χι διωγ μέ νος».
Μια τιμητική αναφορά στις γυ ναί κες, εκείνες που στα μετό-

πισθεν και στις πό λεις προ σέ φε ραν το δι κό τους με ρί διο στην
ε πο ποι ί α του 1940. Πολ λές νέ ες εγ γρά φο νταν ε θε λο ντι κά
στον Ελ λη νι κό Ε ρυ θρό Σταυ ρό και προσέφε ραν τις υ πη ρε σί ες
τους ως νο σο κό μες ενώ δεν ήταν λίγες εκείνες που έ χα σαν
τη ζω ή τους κα τά τη διάρ κεια των βομ βαρ δι σμών των α στι -
κών κέ ντρων τη στιγ μή της ε κτέ λε σης των κα θη κό ντων τους.
Ε πί σης, ευ κα τά στα τες Ελ λη νί δες προ σέ φε ραν χρή μα τα για
την ε νί σχυ ση της πο λε μι κής προ σπά θειας ή μί σθω σαν πλοί α
για τη με τα φο ρά των τραυ μα τιών και κά θε εί δους ε φο δί ων,
ε νώ άλ λες γί νο νταν κοι νω νοί των δει νών του α γωνι ζό με νου
ελ λη νι κού έ θνους με ε πι στο λές και δια κη ρύ ξεις που α πευ θύ -
νο νταν στις γυ ναί κες της Ευ ρώ πης και της Α με ρι κής, γεγονός

που είχε ευρεία α πή χη ση.
Οι ανεπιτυχείς επιχειρήσεις της Ιταλίας για ταχεία κατάληψη

της Ελλάδας προκάλεσαν την επέμβαση της Γερμανίας. Στις
6 Α πρι λί ου 1941 εκ δη λώ θη κε η ε πί θε ση κα τά της Ελ λά δας,
και έ κτο τε ο Ελ λη νι κός Στρα τός πο λε μού σε σε δύ ο μέ τω πα,
στη Βό ρειο Ή πει ρο κατά των Ι τα λών και στη Γραμ μή «Με τα -
ξά» κα τά των Γερ μα νών. Η εισβολή των γερμανικών στρατευ-
μάτων στο ελληνικό έδαφος, σήμανε την έναρξη της Μάχης
των Οχυρών, του τετραήμερου αγώνα στα 21 οχυρά της
Γραμμής Μεταξά, κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνό-
ρων. Η κύρια προσπάθεια των Γερμανών εκδηλώθηκε στα
υψώματα του όρους Μπέλες. Παρά την αριθμητική υπεροχή
και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό των γερμανικών δυνάμεων,
τα περισσότερα οχυρά έμειναν απόρθητα επί τρεις ημέρες,
μέχρι να παραδοθούν όμως, μετά τη συνθηκολόγηση της
9ης Απριλίου. Οι γεν ναί οι υ πε ρα σπι στές των Ο χυ ρών α γω νί -
στη καν με α νυ πέρ βλη το η ρω ι σμό και πρω το φα νή αυ το θυ σί α
ε να ντί ον ε νός υ πέρ τε ρου α ριθ μη τι κά και ι σχυρό τε ρου ε χθρού,

με α σύ γκρι τη υ πε ρο χή σε πυ ρά και δύ να μη και κα τόρ θω σαν
με ε πι τυ χί α να α πο κρού σουν ό λες σχε δόν τις κα τά μέ τω πο
γερ μα νι κές ε πι θέ σεις. Η γερμανική προέλαση συνεχίστηκε
στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και εξαιτίας της δυσμενούς
αυτής εξέλιξης, ο ελληνικός στρατός στη Βόρειο Ήπειρο δια-
τάχθηκε να συμπτυχθεί. Η κα τάρ ρευ ση του με τώ που στη
Μακε δο νί α δη μιούρ γη σε με γά λες α νη συ χί ες, α κό μη και στους
κα τοί κους της Α θήνας, οι ο ποί οι έ βλε παν τους Γερ μα νούς να
πλη σιά ζουν κά θε μέ ρα ό λο και περισ σό τε ρο. Ο Πει ραιάς βομ -
βαρ δι ζό ταν νύ χτα-μέ ρα, η εκ κέ νω ση της Αλ βα νί ας εί χε ξε κι -
νή σει σε συν δυα σμό με τη σύ μπτυ ξη των δυ νά με ων του Τμή -
μα τος Στρατιάς Δυ τι κής Μα κε δο νί ας, ε νώ α πό τις 15 Α πρι λί ου
οι ελ λη νο βρε τα νι κές δυ νάμεις προ σπα θού σαν να α πο φύ γουν
τους υ περ κε ρω τι κούς ε λιγ μούς των Γερ μανών. Η πο ρεί α προς
τον Γολ γο θά εί χε αρ χί σει. Η μια τρα γι κή εί δη ση δια δε χόταν
την άλ λη. Πέ ντε η μέ ρες αρ γό τε ρα οι Γερ μα νοί κα τέ λα βαν τη
Λά ρι σα και τα Τρί κα λα, στις 22 Α πρι λί ου τον Βό λο και τη Λα μί α
και ήρ θαν σε ε πα φή με τις βρετα νι κές δυ νά μεις που εί χαν συ -

μπτυ χθεί, α πό τις 17-19 Α πρι λί ου, στην τοπο θε σί α των Θερ -
μο πυ λών. Στην Α θή να ε πι κρα τού σε έ κρυθ μη κα τά στα ση: η
κυ βέρ νη ση ή ταν έ τοι μη για την α να χώ ρη σή της για την Κρή -
τη, στρα τιώ τες α πό δια λυ μέ νες μο νά δες έ φθα ναν στην πό -
λη, ε νώ πα ράλ λη λα οι δύσκολες συνθήκες επιδεινώθηκαν με
την αυ το κτο νί α του Πρω θυ πουρ γού Α λε ξάν δρου Κο ρυ ζή στις
18 Α πρι λί ου, η μέ ρα Με γά λης Πα ρα σκευ ής. Στις 20 Απριλίου,
ο Στρατηγός Τσολάκογλου υπέγραψε το Πρωτόκολλο Συνθη-
κολόγησης του ελληνικού στρατού. Τρεις ημέρες αργότερα,
ο βασιλιάς Γεώργιος Β’, η κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσουδερού
και το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα αναχώρησαν για την
ελεύθερη Κρήτη, ενώ οι Γερμανοί προέλαυναν προς την
Αθήνα, την οποία κατέλαβαν στις 27 Απριλίου 1941. Τον
επόμενο μήνα, στην Κρήτη, οι ελληνικές δυνάμεις μαζί με
βρετανικά, αυστραλιανά και νεοζηλανδικά στρατεύματα κλή-
θηκαν να αντιμετωπίσουν το πιο επίλεκτο στρατιωτικό σώμα
του Γ’ Ράιχ, τους αλεξιπτωτιστές. Η γερμανική επίθεση εκδη-
λώθηκε την 20ή Μαΐου 1941 σε τρεις τομείς: Χανίων-Μάλεμε,
Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Παρά το σφοδρό βομβαρδισμό του
νησιού, τα πρώτα γερμανικά τμήματα σχεδόν αποδεκατίστηκαν,
όμως, η αποτυχημένη βρετανική αντεπίθεση για ανακατάληψη
του αεροδρομίου του Μάλεμε στις 22 Μαΐου μετέστρεψε την
κατάσταση υπέρ των Γερμανών. Στις 23 Μαΐου Βασιλιάς και
κυβέρνηση διέφυγαν στο Κάιρο ενώ μέχρι το τέλος του μήνα
ολοκληρώθηκε η κατάληψη του νησιού παρά την άμυνα των
βρετανοελληνικών δυνάμεων και την αντίσταση σύσσωμου
του κρητικού λαού. Με την πτώση της Κρήτης η Ελλάδα
πέρασε οριστικά στην κατοχή των δυνάμεων του Άξονα. Οι
ένοπλοι αγώνες των Ελλήνων συνεχίστηκαν στα ελληνικά
εδάφη με την Εθνική Αντίσταση αλλά και εκτός συνόρων, στο
πλευρό των Συμμάχων στη Μέση Ανατολή και την Ιταλία. Με
τη βοήθεια του παροικιακού ελληνισμού της Μέσης Ανατολής
άρχισε η συγκρότηση Ενόπλων Δυνάμεων για τη συνέχιση
του αγώνα. Πυρήνας για τη συγκρότηση του πρώτου σχημα-
τισμού (I Ελληνική Ταξιαρχία Πεζικού), τον Ιούνιο 1941, ήταν
η Φάλαγγα Ελλήνων Αιγύπτου και η δύναμη περίπου δύο
ταγμάτων της Ταξιαρχίας Έβρου που είχαν διαφύγει μέσω
Τουρκίας στην Αίγυπτο. Σταδιακά και ανάλογα με την περαιτέρω
άφιξη αξιωματικών και οπλιτών από την Ελλάδα και την
πρόοδο της επιστράτευσης Ελλήνων της Μέσης Ανατολής,
προχώρησε η συγκρότηση και άλλων μονάδων. Η I Ελληνική
Ταξιαρχία Πεζικού διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Βόρειας
Αφρικής (30 Αυγούστου - 5 Νοεμβρίου 1942), με αποκορύφωμα
τη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Κατά την κύρια συμμαχική επίθεση
στην περιοχή (23/24 Οκτωβρίου 1942) η Ι Ταξιαρχία ενήργησε
αλλεπάλληλες επιθέσεις με απόλυτη επιτυχία, ενώ από τις 3

Νοεμβρίου, στη φάση της καταδίωξης του εχθρού, προωθήθηκε
σε μεγάλο βάθος μέσα στη Λιβυκή Έρημο. Η συμμετοχή της Ι
Ελληνικής Ταξιαρχίας στην πρώτη σημαντική νίκη των Συμμάχων
στη Βόρεια Αφρική επαινέθηκε ιδιαίτερα και τα αποτελέσματα
των επιχειρήσεών της κρίθηκαν ευμενέστατα από όλες τις
βρετανικές διοικήσεις στις οποίες υπαγόταν. 

Αξιόλογη πολεμική δράση στο μέτωπο της Βορείου Αφρικής
είχε και ο Ιερός Λόχος. Η επίλεκτη αυτή μονάδα, που συγκρο-
τήθηκε το Σεπτέμβριο του 1942, προωθήθηκε το Φεβρουάριο
του 1943 στο μέτωπο της Τυνησίας, όπου έλαβε μέρος στις
επιχειρήσεις που διεξήχθησαν από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 17
Απριλίου 1943. Από το φθινόπωρο του 1943 ο Ιερός Λόχος,
με νέα σύνθεση, ανέλαβε αποστολές αιφνιδιαστικών κατα-
δρομών στο Αιγαίο. Από το Σεπτέμβριο του 1944 και μέχρι το
Μάιο του 1945 οι επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου ως Συντάγματος
Καταδρομών, σε συνεργασία με τις βρετανικές δυνάμεις και
την υποστήριξη ελληνικών ναυτικών και αεροπορικών δυνά-
μεων, είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των νησιών
του Αιγαίου. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, οι στάσεις στους
κόλπους του ελληνικού στρατού, με αποκορύφωμα το κίνημα
του Απριλίου του 1944 και τις τραγικές συνέπειές του οδήγησαν
τον Ιούνιο του 1944 στη συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής
Ταξιαρχίας (ΕΟΤ), με διοικητή τον Συνταγματάρχη Πεζικού
Θρασύβουλο Τσακαλώτο. Η III ΕΟΤ έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις
διάσπασης της «Γοτθικής Γραμμής» στην Ιταλία. Η κατάληψη
της πόλης του Ρίμινι το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου από το II
Τάγμα Πεζικού ήταν το επιστέγασμα του δεκαπενθήμερου
αγώνα της ταξιαρχίας, που συνέχισε με επιτυχία τις επιθετικές
της επιχειρήσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Μετά την οριστική
επικράτηση των Συμμάχων, η πρώτη ελληνική κυβέρνηση με
πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου επέστρεψε θριαμ-
βευτικά στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 1944. Ακολούθησε ο
σταδιακός επαναπατρισμός των τμημάτων του ελληνικού
στρατού, με πρώτη την ΙΙΙ ΕΟΤ, που κατέπλευσε από την
Ιταλία στον Πειραιά στις 8 Νοεμβρίου 1944.

Επιστρέφουμε στις ηρωικές μάχες των Οχυρών και της
Κρήτης, την άνοιξη του 1941, τότε που οι Γερμανοί ανέλαβαν
τη διοίκηση των στρατηγικότερων τμημάτων της Ελλάδας
διαμοιράζοντας την υπόλοιπη χώρα μεταξύ Ιταλών και Βουλ-
γάρων. Από τις πρώτες μέρες της τριπλής κατοχής άρχισε η
συστηματική δέσμευση των πόρων της χώρας με κατασχέσεις
και επιτάξεις. Σύντομα η προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και
λοιπών μέσων διαβίωσης κατέστη προβληματική, ιδιαίτερα
στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τραγική συνέπεια το λιμό του
χειμώνα 1941-1942, που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς
από την πείνα, τις αρρώστιες και τις κακουχίες. Στο πλαίσιο
αυτό, ο ελληνικός λαός προέβη, ατομικά και συλλογικά, σε
αυθόρμητες πράξεις αντίστασης, όπως διαδηλώσεις φοιτητών
και απεργίες εργαζομένων, εκτύπωση και διανομή παράνομου
τύπου και προκηρύξεων, διαβίβαση πληροφοριών στο Στρα-

τηγείο Μέσης Ανατολής. Με την ίδρυση διαφόρων αντιστα-
σιακών οργανώσεων από το φθινόπωρο του 1941, η αντίσταση
στην Ελλάδα έλαβε τη μορφή καθολικού και οργανωμένου
κινήματος που έπληττε συστηματικά τις κατοχικές δυνάμεις.
Στις κυριότερες αντιστασιακές οργανώσεις συγκαταλέγονται
ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ), το
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), η Εθνική και Κοινωνική
Απελευθέρωσις (ΕΚΚΑ), η Πανελλήνια Απελευθερωτική Ορ-
γάνωσις (ΠΑΟ) κ.ά. Οι οργανώσεις αυτές συγκρότησαν ένοπλες
ομάδες, οι οποίες ανέπτυξαν σημαντική δράση κυρίως σε
ορεινές και απρόσιτες περιοχές με τη διενέργεια αιφνιδιαστικών
επιθέσεων εναντίον του εχθρού. Με δολιοφθορές σε στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακούς κόμβους και μετα-

Το ιππικό προχωρεί

Πλεκτά για το στρατό

Αναχώρηση για το μέτωπο. Νοέμβριος 1940
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φορικά μέσα, κατάφεραν καίρια πλήγματα
στις κατοχικές δυνάμεις. Η ανατίναξη της γέ-
φυρας του Γοργοποτάμου τη νύχτα της 25/26
Νοεμβρίου 1942 αποτέλεσε κορυφαία στιγμή
την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, αλλά
και τη σημαντικότερη επιχείρηση δολιοφθοράς
στην κατεχόμενη Ευρώπη, αφού είχε ως συ-
νέπεια την επί έξι εβδομάδες διακοπή του
ανεφοδιασμού των γερμανικών δυνάμεων
του Στρατάρχη Rommel στη Βόρειο Αφρική. 

Η ηρωική στάση των Ελλήνων προκάλεσε
τα σκληρά αντίποινα των Γερμανών. Οι ομα-
δικές εκτελέσεις, οι πυρπολήσεις, οι κατα-
στροφές, οι βασανισμοί και οι ομαδικές σφαγές
σε πολλές κωμοπόλεις και χωριά (Κάνδανος

και Ανώγεια Κρήτης, Δοξάτο Δράμας, Βουνι-
χώρα Παρνασσίδας, Κομμένο Άρτας, Καλά-
βρυτα, Δίστομο και αλλού) δεν έκαμψαν το
ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι συνέχισαν με
αυταπάρνηση τον αγώνα τους μέχρι την απο-
χώρηση των ναζιστικών στρατευμάτων από
τη χώρα. Η αντίσταση του ελληνικού λαού,
η υπεράσπιση της πατρίδας και της επιβίωσης
του ανέδειξε την ελληνική Αντίσταση ως ένα
από τα μεγαλύτερα εθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα στην Ευρώπη του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, με ουσιαστική προσφορά στο συμ-
μαχικό μέτωπο της Μεσογείου. Καθήλωσε
μεγάλες στρατιωτικές μονάδες του Άξονα
και παρενόχλησε συστηματικά τις χερσαίες
και θαλάσσιες μεταφορές του την κρίσιμη
περίοδο των συγκρούσεων στη Βόρειο Αφρική. 

Η Απελευθέρωση της Αθήνας
από το ναζιστικό ζυγό στις 12
Οκτωβρίου 1944 αποτελεί για
την πρωτεύουσα της Ελλάδας
το τέλος του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου, που λήγει 8 μή-
νες αργότερα αφήνοντας πίσω
του 50 εκατομμύρια νεκρούς και
αγνοούμενους, από τους οποί-
ους 500 χιλιάδες Έλληνες, τε-
ράστιες υλικές καταστροφές,
κατάρρευση του βιοτικού επι-
πέδου και ψυχικό τρόμο στην
ανάμνηση των δεινών του. Η
Ελλάδα, ήταν η χώρα όπου οι
δυνάμεις του Άξονα υπέστησαν
την πρώτη τους ήττα στα βουνά
της Ηπείρου, η χώρα που αντιστάθηκε σθεναρά
στα γερμανικά στρατεύματα εισβολής στα
οχυρά του Ρούπελ και στην Κρήτη. Ωστόσο
δύο μήνες μετά την αποχώρηση των κατοχικών
δυνάμεων, τον Δεκέμβριο του 1944, η ελληνική
πρωτεύουσα έγινε πεδίο σκληρών μαχών,
των πρώτων του “Ψυχρού Πολέμου”, πριν
ακόμα λήξει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,
με τις συγκρούσεις που σύντομα οδήγησαν
σε έναν αιματηρό Εμφύλιο. Όσα πικρά και
αχρείαστα λοιπόν ακολούθησαν τη 12η Οκτω-
βρίου 1944, εξηγούν γιατί έως σήμερα γιορ-
τάζουμε την έναρξη και όχι την απελευθέ-
ρωση, τη λήξη, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού παρου-
σιάσαμε πρόσφατα, με αρκετή μάλιστα δη-
μοσιότητα, τα αποτελέσματα της έρευνας
μετά την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου
αξιολόγησης των  γερμανικών αρχείων της
Κατοχής που έχουμε προμηθευτεί από τις
ΗΠΑ και αφορούν τη δράση των στρατευμάτων
της Wehrmacht στην Ελλάδα. Το αρχειακό
αυτό υλικό είναι το νήμα που με τρόπο άμεσο
μας συνδέει με το τότε,  προσφέρεται από

την οπτική γωνία του κατακτητή θύτη και
αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην τεκμη-
ρίωση συγκεκριμένων στόχων, ορισμένης
χρονικής στιγμής, σε διάφορες γεωγραφικές
περιοχές της Ελλάδας. Είναι το συγκεκριμένο
υλικό που μας διαθέτει το ίδιο το χιτλερικό
κράτος, τα σιωπηρά φωτισμένα ντοκουμέντα,
γνήσια και αδιάψευστα ιστορικά στοιχεία, που
η απεικόνισή τους μόνο την αλήθεια μπορεί
να αποδείξει. Αυτή είναι και η ειδοποιός δια-
φορά του συγκεκριμένου αρχειακού υλικού
που διαθέτει η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού,
από κάθε άλλη συγγραφή και έκδοση. Φωτί-
ζονται άγνωστες και γνωστές πλευρές των
δεινών του ελληνικού λαού και των κατα-

στροφών που υπέστη η χώρα
μας, στο πλαίσιο μιας συνειδητής
προσπάθειας αφανισμού της,
ενώ στα ευρήματα περιλαμβά-
νονται πολύ συγκεκριμένα στοι-
χεία για 

ομαδικές εκτελέσεις, ανθρώ-
πινες απώλειες, νεκρούς, αιχ-
μαλώτους, εκτελεσθέντες και
ομήρους, καταναγκαστική εργα-
σία, ολοκαυτώματα χωριών και
πόλεων, με στοιχεία για το αν
οι απώλειες προήλθαν από μά-
χες ή από αντίποινα. 

Η ιστορική μνήμη. υπηρετεί
αξίες, ενισχύει το ηθικό, ανα-
τάσσει την αξιοπρέπεια μας και,

εκ των πραγμάτων, αποτελεί συστατικό στοι-
χείο της έννοιας και του περιεχομένου της
Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτού του προ-
σανατολισμού, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
συμμετέχει, στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνω-
μόνων η οποία συγκροτήθηκε το 2009 για
την υλοποίηση της Διακρατικής Συμφωνίας
Ελλάδας - Αλβανίας  με σκοπό την τεκμηρίωση
του τόπου ταφής Ελλήνων πεσόντων κατά
τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο στη Βόρειο Ήπειρο.
Οι περίπου 8.000 ήρωες που έπεσαν στα
πεδία των εκεί μαχών, που θυσίασαν τη ζωή
τους για να μας προσφέρουν όχι μόνο ελευ-
θερία αλλά και την ευτυχία της υπερήφανης
ζωής, παραμένουν σχεδόν στο σύνολό τους
άταφοι ή προσωρινά ενταφιασμένοι, περιμέ-
νοντας να ανταποκριθούμε στις θρησκευτικές,

εθιμικές και εθνικές μας υποχρεώσεις, όπως
το επιτάσσει η εθνική μας κληρονομιά.

Οι πρόγονοι μας έστησαν τρόπαια όχι για
να να τα θαυμάζουμε και να τους επαινούμε,
αλλά για να ακολουθούμε τις πράξεις της
γενναιότητάς τους. Αν θεωρούμε ότι στόχος
των εθνικών επετείων είναι να διαμορφώνουν
και να ενισχύουν την εθνική ταυτότητα, αν
πιστεύουμε ότι  η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
υπενθυμίζει το μεγαλείο της θυσίας για το
κοινό συμφέρον, την πίστη σε έναν ανώτερο
σκοπό, τη φιλοπατρία, την αυταπάρνηση και
τον ηρωισμό, εσείς οι Έλληνες αξιωματικοί
αναμφίβολα ανήκετε σε εκείνους που δια-
χρονικά, σταθερά και έμπρακτα τιμούν την
πατρίδα και την ιστορική μνήμη.

Σας ευχαριστούμε.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

Σημείωση: Οι φωτογραφίες προέρχονται 

από το αρχείο του κ. Κωνσταντίνου 

Χατζηγιάννη, φωτογράφου - ρεπόρτερ.

Επιμέλεια Χ.Π.Παναγιωταρέας

Το πυροβολικό εν δράσει

Με την λόγχην επί του όπλου, εξορμούν οι Στρατιώτες και με

την ιαχή «αέρα», καταλαμβάνουν τις εχθρικές θέσεις τρέποντας

σε φυγή τους Ιταλούς και συλλαμβάνοντας πολλούς αιχμαλώ-

τους

Η21 Νοεμβρίου κάθε χρόνου είναι με-
γάλη θρησκευτική εορτή. Η Ορθοδοξία

εορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου. Αυτήν
την ημέρα λοιπόν επέλεξε η πολιτεία,
σαν ημέρα των Ενόπλων της Δυνάμεων.

Η μνήμη είναι βασικός τρόπος και κινη-
τήριος μοχλός της ψυχικής μας ζωής.
Κακή λειτουργία της μνήμης οδηγεί τον
άνθρωπο σε πνευματική αποχαύνωση και
σε βαθειά, ατελείωτη και καταστροφική
χειμέρεια πνευματική νάρκη.

Ο ετήσιος πανελλήνιος εορτασμός της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων έχει σαν
αποστολή να γεωτρήσει την ιστορική
μνήμη και να ενδυναμώσει το εθνικό συ-
ναίσθημα. Μόνο λαοί μειωμένης εθνικής
συνειδήσεως δεν τελούν παρόμοιους εορ-
τασμούς.

Οι Έλληνες με την μακραίωνη ιστορική
και πολιτισμική παράδοση χρειαζόμαστε
τούτη τη γιορτή, ύστερα από τις διαφόρων
μορφών επιδράσεις της τελευταίας τρια-
κονταετίας που έτρωσαν το ‘’πνεύμα’’
των Ενόπλων μας Δυνάμεων και χρειαζό-
μαστε τούτη τη γιορτή όχι μόνον από
χρέος και ευγνωμοσύνη στις αμέτρητες
σκιές των μαρτύρων της ελευθερίας, αλλά
γιατί τέτοιες γιορτές είναι πρόκληση για
γόνιμη επικοινωνία με την ιστορία, διάλογο
με το αύριο, επαφή με τον λαό και διά
μέσου των ανοικτών πυλών των στρατώ-
νων, πόρευση στη νέα χιλιετία .                                                                                                                       

Ο εορτασμός αυτός μας παρέχει μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για:                                             

α. Να ανιχνεύσουμε τα λάθη και τα
πάθη του παρελθόντος και να διαλεχθούμε
αντικειμενικά με την ιστορία.                                                                                                                  

β. Να αντλήσουμε διδάγματα καθοριστικά
για το αύριο.                                                                         

γ. Να δημιουργήσουμε μια υψηλής στάθ-
μης επίγνωση για το παρόν .                            

δ. Να ανοίξουμε καινούριους ορίζοντες
για το μέλλον .                                                                  

ε. Να συναινέσουμε μέσα μας παρελθόν
και μέλλον και να διαμορφώσουμε άξια
ιστορική συνείδηση. Τέλος:                                                                                                                

στ. Να συναισθανθούμε το μεγάλο ιστο-
ρικό βάρος και να προσδιορίσουμε άξονες
δράσης και πυξίδα πλεύσης,  μέσα σε μια
παγκόσμια οικονομική λαίλαπα που δια-
μορφώνει νέες πρακτικές αντίθετες πολλές
φορές προς τη διεθνή νομιμότητα.  Εορ-
τάζουμε λοιπόν νίκες κατά βαρβάρων. Δο-
ξολογούμε το ακατάλυτο πνεύμα της  θυ-
σίας, της ελευθερίας και της αρετής. Όταν
δε ομιλούμε εκ του περισσεύματος της
καρδιάς προς την νεολαία μας, για τους
Σαλαμινομάχους, τους ήρωες του 1821,
τους Μακεδονομάχους, τους μαχητές του
1912-13  και των αλβανικών βουνών, τότε
συνθέτουμε στις συνειδήσεις των νέων
μας, την έννοια της ιστορικής καταγωγής
τους με την έννοια της εθνικής προσπά-
θειας και της εθελοθυσίας χάριν της πα-
τρίδας.

Προαιώνια η πάλη της φυλής μας με το
πνεύμα του ‘’κακού‘’, που πηγάζει (η πάλη)
από τον έρωτα για την ελευθερία, την
τιμή, την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική
μας ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια.  

Πάλη των Αρχαίων να συγκρατήσουν

την Ασιατική λαίλαπα.                                                                        
Πάλη των Βυζαντινών να κρατήσουν

την Ευρώπη μακριά από τους βαρβάρους
για να σωθεί ο πολιτισμός.                                                                                                                                

Πάλη των Ηρώων του 1821  ενάντια
στο γιαταγάνι του ανατολίτη επιβουλέα.                                 

Πάλη των φτεροπόδαρων Ευζώνων του
1912-13 για να ακολουθήσει η τιτανομαχία
των μαχητών της Πίνδου εναντίον της
φασιστικής και ναζιστικής ύβρεως.                                          

Πάλη σήμερα του νεοέλληνα, ενάντια
σε συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά , πο-
λιτισμικά κ.λ.π.  που επιβουλεύονται για
μία ακόμη φορά την εθνική μας οντότητα.
Αυτά λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα. Γιορ-
τάζουμε νίκες κατά βαρβάρων, νίκη της
μικρής μας Ελλάδας, νίκη της ελευθερίας,
χωρίς να υπολογίσουμε πόσοι είναι απέ-
ναντί μας, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν μας
τρόμαζαν.                                         

Όμως Κυρίες και Κύριοι δεν πρέπει να
παραβλέψουμε ότι ζούμε σε μια εποχή
αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας, διαφθοράς,
ανομίας, ανισοκατανομής των οικονομικών
μεγεθών, ανεργίας κ.λ.π., όπου παραδο-
σιακές αρχές και αξίες αμφισβητούνται
και σταθερά σημεία αναφοράς σιγά-σιγά
εκλείπουν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νοσηρό
κλίμα, τα τελευταία χρόνια, τρώθηκε ανε-
πανόρθωτα το πνεύμα των Ενόπλων μας
Οι Ε.Δ. απαξιώθηκαν, λοιδορήθηκαν, τα-
πεινώθηκαν, μειώθηκαν και ουκ ολίγες
φορές προσεβλήθηκαν από τους πάσης
φύσεως σαλτιμπάγκους,  προκειμένου να
προσποριστούν πολιτικά οφέλη,  από αν-
θρώπους που δεν ‘’γνωρίζουν’’, και πιθα-
νώς έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους
στην παραμεθόριο του Κολωνακίου. Έφθα-
σαν μέχρι του σημείου να χαρακτηρίσουν
τα στελέχη ως τεμπέληδες και αντιπαρα-
γωγικούς. Ποίους Αυτούς που σε ξηρά-
αέρα και θάλασσα νυχθημερόν φυλούν
‘’Θερμοπύλες’’. Αυτούς που ορκίστηκαν
να μην υποστείλουν ποτέ και για τίποτα
από καμιά βραχονησίδα του Αιγαίου την
γαλανόλευκη.

Όμως οι παρηκμασμένες ουτοπίες και
ψευδαισθήσεις, παράγοντες ολέθρου στην
ιστορία ας σκεφθούν ότι η Ελλάδα του
σήμερα θα σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων και δεν θα επιτρέψει διάβρωση
της εθνικής ψυχής, αλλοίωση της εθνικής
μας φυσιογνωμίας, αποκοπή από την πα-
ράδοση,  θόλωση  του ιστορικού όμματος,
(ματιού)  μόλυνση της Ελληνικής συνει-
δήσεως, ίσχναση αξιών, ανασφάλεια, κοι-
νωνική αποθηρίωση, πνευματικό μαρασμό,
αρχές που δύουν, συμφεροντολογική δρά-
ση που αποθρασύνεται, κυνισμό που κυ-
κλοφορεί ανεμπόδιστος, βία που περιφέ-
ρεται και καλλιεργείται ασύδοτα, έλλειψη
σεβασμού προς τον άνθρωπο. 

Αυτό Κυρίες και Κύριοι είναι το νόημα,
το μεγάλο μήνυμα της γιορτής της ημέρας
των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Να αγωνί-
ζονται νυχθημερόν και να γρηγορούν οι
στρατιώτες της Δημοκρατίας της πατρίδας
και της ελευθερίας, για την εξασφάλιση
αρχών και αξιών με τις  οποίες  γεννήθηκε
,  ανδρώθηκε  και  γαλουχήθηκε  το  ση-
μερινό Ελληνόπουλο προετοιμασμένο να
‘’ανοίξει πανιά ‘’ για νέους ορίζοντες, κα-
θοδηγώντας και πάλι κατά τη νέα χιλιετία
την ανθρωπότητα δια της παροχής ‘’φώ-
των  πολιτισμού‘’ από το άσβεστο κερί
της αθάνατης Ελληνικής ψυχής που είναι
το αιώνιο πνεύμα, το άφθαρτο και το
ακατάλυτο, το οποίο ούτε υποτάσσεται
αλλά και ούτε πεθαίνει.

21 ΝΟΕ. 2015
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Γράφει ο

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Αντιπρόεδρος Παραρτήματος 

Ν.Κυκλάδων

Τέως  Γεν.  Γραμ.  Δήμου Ερμούπολης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Εγώ δεν είχα δίλημμα», γράφει ο Κα-
τσιμήτρος στο βιβλίο του «Ήπειρος Προ-
μαχούσα όταν με τα επιχειρησιακά Σχέδια
ΙΒ, ΙΒα, το Γενικό Στρατηγείο επαφίετο
στην πρωτοβουλία μου να επιλέξω τη
μία από τις δύο Γραμμές Αμύνης Καλπάκι ή Άραχθο, προτίμησα
Καλπάκι, καθ’ όσον η μεραρχία μου αποτελείται από Ηπειρώτες
οι οποίοι θα εμάχοντο υπέρ βωμών και εστιών.»

Στο χρονικό της ημέρας προσθέτουμε μέρος του διαλόγου
μεταξύ πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά και Ιταλού πρέσβη
Γκράτσι, στις 3.00 ώρα της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

– Μεταξάς: Ώστε λοιπόν έχουμε πόλεμο. 
– Γκράτσι: Δεν είναι απαραίτητο κύριε πρόεδρε εάν παραχω-

ρήσετε αυτά τα στρατηγικά σημεία. 
– Μεταξάς: Και ποια είναι αυτά τα στρατηγικά σημεία; 
– Γκράτσι: Δεν τα γνωρίζω. 
– Μεταξάς: Α, ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ.
Και ο Ιταλός πρέσβης στο βιβλίο του συνεχίζει: «Σηκώθηκα

να φύγω, θεωρώντας η συζήτηση είχε λήξει. Υποκλίθηκα
ενώπιον αυτού του γηραιού και υπερήφανου ηγέτη αηδιασμένος
για τη δουλειά που έκανα».

Πλέον της VIII Μεραρχίας του Κατσιμήτρου που αντιμετώπισε
το κύριο βάρος της επιθετικής ορμής της Ιταλίας, υπήρξαν –τη-
ρουμένων των αναλογιών– και άλλοι συντελεστές της νίκης
στη φάση της αμυντικής μάχης το πρώτο δεκαήμερο του Νο-
εμβρίου 1940, όπως:

Πρώτον: Η επέλαση της Ταξιαρχίας
Ιππικού του Δημαράτου καθώς και της
Μεραρχίας Ιππικού του Στανωτά που
έκλεισαν τους θύλακες της Μεραρχίας
«Τζούλια» στις άνω Κοιλάδες Σαραν-
ταπόρου και Αώου αντίστοιχα καθώς
και η Αντεπίθεση της Ι Μεραρχίας του
Βραχνού με το Απόσπασμα Πίνδου στο
Ύψωμα Προφήτης Ηλίας Φούρκας την
1-11-1940. Οι δύο σχηματισμοί ιππικού
συνέκλιναν προς το χωριό Δίστρατο
όπου και συννενόθηκαν.

Δεύτερον: Η ταχεία προώθηση στη Γραμμή του Μετώπου
της ΙΙ Μεραρχίας αντεπίθεσης του Λάβδα στον Κεντρικό Τομέα,
η παρουσία της οποίας δημιουργώντας απειλή εγκλωβισμού
των Ιταλών στα ποτάμια που είχαν «φουσκώσει», οδήγησε την
αντίπαλη ηγεσία στην λήψη ταχείας αποφάσεως για άμεση
αποχώρηση των Ιταλών από το Ελληνικό έδαφος. Αυτή η με-
ραρχία ήταν που σάρωσε τις εχθρικές ντιστάσεις στα υψώματα
Γεροπλατάνου.

Τρίτον: Η επιθετική ενέργεια της ΙΧ Μεραρχίας (του Ζυγούρη)
και της IV Ταξιαρχίας (του Α. Μεταξά) εντός του Αλβανικού εδά-
φους από 1ης Νοεμβρίου, με την κατάληψη σειράς υψωμάτων
Ανατολικά Μπιγλιστα που χρησιμοποιήθηκαν μεταγενέστερα
ως βάσεις εξορμήσεως ημετέρων, στην επίθεση προς Κορυτσά,
δηλαδή μία ημέρα πριν εξαπολυθεί η κύρια εχθρική επίθεση
στο Καλπάκι, η ελληνική αντενέργεια δημιούργησε κλίμα ηττο-

πάθειας στο μαχόμενο ιταλικό στράτευμα.
Ιδιαιτέρως στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί

η αποτελεσματικότητα των πυρών και η δράση
του Πυροβολικού της VIII ης Μ.Π .το οποίο υπό
την πεφωτισμένη διοίκηση του Διοικητού Πυ-
ροβολικού Συνταγματάρχη (ΠΒ) Μαυρογιάννη
και χάρις στην αρίστη τοπογραφική οργάνωση,
οι τεθωρακισμένες ιταλικές ταξιαρχίες καθη-
λώθηκαν στο ΚΑΛΠΑΚΙ και στον ποτ. ΚΑΛΑΜΑ.

Η δυσμενής τροπή των πραγμάτων στις Ιτα-
λικές γραμμές πιστοποιείται από την αναστροφή
του Ιταλικού Συντάγματος Ιππικού της 51ης Ιτα-
λικής Μεραρχίας «Σιένα» από το Μαργαρίτι Πρεβέζης και εγκα-
ταλείψεως της ιδέας αποβάσεως στην Κέρκυρα και ηπειρωτικές
ακτές λόγω κυριαρχίας του πολεμικού μας Ναυτικού στο Ιόνιο
πέλαγος και της εμφανίσεως της Πολεμικής μας Αεροπορίας
(αναγνωρίσεως και διώξεως) στο Μέτωπο.

Οι στρατιωτικές αρετές φιλοπατρία, πίστη στο καθήκον, αυ-
ταπάρνηση και ηρωισμός στις πρώτες ημέρες του πολέμου και
κατά τη διάρκεια αυτού εκφράζονται, όπως στο στρατό και
μεταξύ στελεχών και οπλιτών των κλάδων Ναυτικού και Αερο-
πορίας.

Ο κυβερνήτης αεροσκάφους αναγνωρίσεως – διώξεως Υπο-
σμηναγός Ε. Γιάνναρης μετά αποστολή αναγνωρίσεως στην

Ελληνοαλβανική μεθόριο, εμπλέκεται σε αερομαχία με σμήνος
εχθρικών αεροσκαφών την 30-10-1940 και πίπτει ηρωικώς μα-
χόμενος στη Βασιλεία Καστοριάς. Το γεγονός τιμάται κάθε
χρόνο από την ΕΑΑΑ. Στις 2 Νοεμβρίου 1940 στη Ζίτσα Ιωαννίνων
κατά τη διάρκεια αερομαχίας έπεσε ηρωικός μαχόμενος ο Σμη-
ναγός Σακελλαρίου Ιωάννης. Ο δήμος Ζίτσας τιμά κάθε χρόνο

τη μνήμη του ήρωα αεροπόρου.
Μονάδες του πολεμικού μας Ναυτικού

ορμώμενες από καλυμμένους ορμίσκους
στους Αντίπαξους και περιπολώντας
στο Ιόνιο διατηρούσαν την θάλασσα
ελεύθερη στη ναυσιπλοΐα για την με-
ταφορά στρατευμάτων στο Μέτωπο.

Το υποβρύχιο «Παπανικολής» (κυβερ-
νήτης Αντιπλοίαρ-
χος Μιλτιάδης Ια-
τρίδης) μετά την
κατάληψη του
εξοπλισμένου πε-

τρελαιοκίνητου «Αντοϊνέττα» στην Αδριατική
24-12-1940, επιτίθεται κατά μεγάλης προ-
στατευμένης νηοπομπής και βυθίζει το
ιταλικό οπλιταγωγό Firenze και λίγο αργό-
τερα, σε περιπολία μεταξύ Μπρίντιζι –
Δυρραχίου 28/29-1-1941 επιτίθεται σε
άλλη νηοπομπή από την οποία βυθίζει το
ένα πλοίο, εξ ου και η λαϊκή μούσα για
τον Παπανικολή θρύλο στο άσμα «Κορόιδο Μουσολίνι» πρόσθεσε
την στροφή: «Και ο Παπανικολής εάν θέλεις να τον δεις έλα
στα νερά της Αδριατικής». 

Τιμώντας ιδιαιτέρως τη λαμπρή και πρωταγωνιστική δράση
του πυροβικού της VIII Μεραρχίας (Συνταγματάρχης Μαυρογιάννης,
Αρχηγός Πυροβολικού), προσθέτουμε το εξής περιστατικό:
Λίγο πριν την κύρια Ιταλική επίθεση η προωθούμενη 23η
Μεραρχία «ΦΕΡΑΡΑ», προηγουμένης της στρατιωτικής μπάντας,

βρέθηκε προ της άθικτης γέφυρας «Αγίων» στις πηγές Καλαμά.
Μια ομοβροντα του ελληνικού πυροβολικού απέκοψε τη γέφυρα
με συνέπεια καθιστερίσεως της προελάσεως της «ΦΕΡΑΡΑ».

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών με πρόεδρο τον Υπο-
στράτηγο Ευάγγελο Δανιά, με την παρουσία επισήμων και πλή-
θους συναδέλφων διοργάνωσε επετειακή εκδήλωση την 27-
10-2015 στο Πολεμικό Μουσείο. Το πρωί κατατέθηκαν στέφανοι
από τους τρεις προέδρους των Ενώσεων Αποστράτων στο
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη. Στην εκδήλωση στο ΠΜ παρέ-
στησαν οι: κ. Ιάκωβος Τσούνης (ευπατρίδης ο οποίος ως
ανήλικος ακολούθησε τα αδέρφια του στο πόλεμο του ‘40 και
συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου), βουλευτής Ε.
Αυλωνίτου εκπρόσωπος προέδρου Βουλής, Ε. Κουντουρά ανα-
πληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Γ. Κουμουτσάκος ως εκ-
πρόσωπος του Αρχηγού της Αξ. Αντιπολίτευσης, η κ. Κατερίνα
Παλλιού και κ. Μπαφούνου ως εκπροσώπων της Περιφ. Αττικής
και Δημάρχου Παπάγου Χολαργού αντίστοιχα,  Αντιστράτηγος
Δ. Θωμαΐδης Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ, ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΣ, Νι-
κόλαος Σακελαρίου, πρόεδρος ΣτΕ, Βουλευτές Ταξίαρχος Π.
Καπερώνης Πρόεδρος Πολεμικού Μουσείου, Ταξίαρχος Σ.
Καβούρ εκπρόσωπος Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εκπρόσωποι
Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ και Διοικητού ΑΣΔΥΣ, πλοίαρχος Ρ.
Ανέστης του ΓΕΝ, Συνταγματάρχης Κ. Βαμβακίδης και άλλοι
Αξιωματικοί Επιτελείων-Μονάδων Λεκανοπεδίου, σπουδαστές
Στρατ. Σχολών ΣΣΕ, ΣΑΝ, Αστυνομίας, Επίτιμοι Αρχηγοί Στρατηγοί
Γ. Αντωνακόπουλος ΓΕΕΘΑ, Κ. Ζιαζιάς ΓΕΣ, ο ετ Διοικητής Στρατιάς
Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας βετεράνος των πολέμων όλης της
δεκαετίας 1940, το ΔΣ της ΕΑΑΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο
Υποστράτηγο Ε. Δανιά, Υποστράτηγο Ροζή, αντιπρόεδρο, Αντι-
στράτηγους Κ. Σκαρμαλιωράκη διευθύνοντα σύμβουλο Η. Πα-
ρασκευόπουλο, Υποστράτηγο Α. Παπαδόπουλο, Συνταγματάρχες
Ν. Καίσαρη,  Αντισυνταγματάρχη Π. Κράγκαρη που είχε την επι-
μέλεια του όλου προγράμματος, και Ε. Μπουϊκίδη, Αντιπτέραρχος
Κ. Ιατρίδης πρόεδρος ΕΑΑΑ, Αντιστράτηγος Κ. Καλαντζής, Λ.
Καταδρομέων Ιερολοχιτών και εκπρόσωπος ΕΑΑΝ, Υποστράτηγος
Κ. Παπακώστας συνεργάτης της ΕΑΑΣ, Ταξίαρχος Ν. Παγώνης
βετεράνος ΠΑ πρόεδρος και μέλη Συνδέσμων Αποστράτων
Όπλων-Σωμάτων, Τάξεων ΣΣΕ και ΣΑΑΥΣ και πλήθος συναδέλφων

μετά οικογενειών και φίλων.
Το πρόγραμμα στο Π.Μ. περιελάμβανε:

προσφώνηση προέδρου της ΕΑΑΣ, εκ-
φώνηση πανηγυρικού από την κεντρική
ομιλήτρια κυρία Έφη Πασχαλίδου Διδά-
κτορα στο ΕΚΠΑ, Ιστοριογράφο της ΔΙΣ/ΓΕΣ
και καλλιτεχνικό Πρόγραμμα.

Προσφωνώντας το ακροατήριο ο κ.
Δανιάς στάθηκε ιδιαιτέρως στην Εθνική
ανάταση που διαπερνούσε σύσσωμο τον
Ελληνισμό στον αγώνα  του 1940, ηγεσία,
ένοπλες δυνάμεις και λαό, τότε που η
χώρα μας αντιμετώπισε νικηφόρα 4 άλλες

χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία) στις 219 ημέρες,
κάνοντας ο κ. πρόεδρος έκκληση για την ανάπτυξη ίδιας ομο-
ψυχίας, όπως τότε, για την αντιμετώπιση των σημερινών
κρίσιμων καταστάσεων που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Αρχομένης της ομιλίας της η κυρία Πασχαλίδου με θέμα «η
28η Οκτωβρίου 1940, όψεις της πορείας από το Μέτωπο στην
Απελευθέρωση» αναφέρθηκε συνοπτικά στα προηγηθέντα του

Εορτασμός Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου
από την Ε.Α.Α.Σ. στο Πολεμικό Μουσείο την 27-10-2015

Το «ΟΧΙ» στο Καλπάκι, Δυτική Μακεδονία και θαλάσσιο χώρο Ιονίου Πελάγους

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προσφωνήσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και Κύριοι
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, η οποία μας τιμά

ιδιαιτέρως.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, διοργανώνει

και εφέτος με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτ.1940,της
μεγάλης αυτής  για τον απανταχού Ελληνισμό ημέρας, την
αποψινή εκδήλωση.

Όταν την 03.00 της 28ης ΟΚΤ.1940, ο Ιταλός πρέσβης στην
Αθήνα επισκέφθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να του επι-
δώσει το Ιταλικό τελεσίγραφο του έδωσε περιθώριο τριών
ωρών για να απαντήσει. Ο Πρωθυπουργός αμέσως του είπε
δηλαδή έχουμε πόλεμο, ο πρέσβης του είπε πώς αν δεχόταν
το τελεσίγραφο ο πόλεμος θα απεφεύγετο. Ο Πρωθυπουργός
Ι. Μεταξάς με σπινθηροβόλο βλέμμα του έδωσε την γενναία
και Ηρωική απάντηση του ΟΧΙ, που όπως απεδείχθη από τις
επιτυχίες του Στρατού μας στα βουνά της Αλβανίας ήταν
ομόθυμη απάντηση όλου του Ελληνικού λαού, ο οποίος ήταν
κατάλληλα προετοιμασμένος και ενημερωμένος από την Ηγεσία
και συνέδραμε ποικιλοτρόπως στον αγώνα, κατά της Ιταλίας
αρχικά αλλά και κατά της Γερμανίας στη συνέχεια.

Δεν επιθυμώ να σας κουράσω, αλλά θέλω να σας θυμίσω
ότι η μικρή και υπερήφανη Χώρα μας, η οποία προσπαθούσε
να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χιλιάδων ξεριζωμένων της Μ.
Ασίας και του Πόντου, είναι η μόνη που κατά την διάρκεια του
Β’.Π.Π. αντιμετώπισε τους Στρατούς τεσσάρων Κρατών, Αλβανίας,
Ιταλίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας και αντιστάθηκε επί 219
ημέρες την στιγμή που η Γαλλία αντιστάθηκε 43 ημέρες και
άλλες ευρωπαικές  χώρες προέβαλαν μικρή έως μηδενική αν-
τίσταση. Χαρακτηριστική είναι η άνευ όρων παράδοση της
Δανίας, όπου ο Δανός Βασιλεύς σε ένδειξη υποτέλειας παρέδωσε
το στέμμα του στον γερμανό μοτοσυκλετιστή για να το παρα-
δώσει στον Χίτλερ στο Βερολίνο.

Η αντίσταση αυτή είχε βαρύ φόρο αίματος, οι απώλειες
ανήλθαν στο 10% του πληθυσμού μας, σε αντίθεση με τις
άλλες ευρωπαικές χώρες οι απώλειες των οποίων ήταν κάτω
του 3%.

Ο Ηρωισμός και η αυτοθυσία των προγόνων μας υποχρέωσαν
τον ηττημένο, Ιταλό δικτάτορα Μουσολίνι να πεί ‘’Ο πόλεμος
κατά της Ελλάδος απέδειξε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα στις
πολεμικές επιχειρήσεις και ότι πάντοτε μας περιμένουν εκπλή-
ξεις.’’ 

Ο ίδιος ο Χίτλερ παραδέχθηκε και είπε ότι ‘’χάριν της ιστορικής
αλήθειας, πρέπει να ομολογήσω πως μόνο οι Έλληνες, από
όλους τους αντιπάλους πολέμησαν με απόλυτο θάρρος και
μεγίστη αδιαφορία για το θάνατο.’’

Άλλες σημαντικές προσωπικότητες, όπως:
O Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ρούσβελτ είπε ότι στις 28 Οκτ.1940

εδόθη στην Ελλάδα τελεσίγραφο 3 ωρών για να επιλέξει
ειρήνη ή πόλεμο, αλλά και αν έδιναν 3 ημέρες, ή 3 εβδομάδες,
ή 3 μήνες, ή 3 χρόνια η απάντηση θα ήταν ίδια. Οι Έλληνες δί-
δαξαν αξιοπρέπεια στην διάρκεια των αιώνων. Όταν ολόκληρος
ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα οι Έλληνες τόλμησαν να αμ-
φισβητήσουν το αήττητο του Γερμανικού θηρίου, υψώνοντας
εναντίον του το περήφανο πνεύμα της Ελλάδος.

O Στρατηγός Ντε Γκώλ είπε ‘’Αδυνατώ να εκφράσω το
μέγεθος της ευγνωμοσύνης που νοιώθω για την ηρωική αντί-
σταση του λαού και της ηγεσίας της Ελλάδος.’’

Ο Τσώρτσιλ είπε ‘’η λέξη ηρωισμός φοβούμαι ότι δεν αντα-
ποκρίνεται στο ελάχιστο στις πράξεις αυτοθυσίας των Ελλήνων,
που ήταν ο καταλυτικός παράγων για την νικηφόρα έκβαση
του  κοινού αγώνα των Εθνών, κατά τον Β’Π.Π. για την
ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Άνευ του θάρρους και
της γενναιότητος των Ελλήνων το τέλος του Β’Π.Π. θα ήταν
απροσδιόριστο.’’

Ο Βρετανός Στρατηγός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ανέφερε στο Βρετανικό
κοινοβούλιο την 28η Οκτ.1941 ότι ‘’δεν θα ήταν υπερβολή να
πούμε ότι η Ελλάς ανέτρεψε πλήρως τα σχέδια της Γερμανίας,
αναγκάζοντάς την να αναβάλλει για έξι εβδομάδες την επίθεση
κατά της Ρωσίας. Αναρωτιόμαστε ποια θα ήταν η θέση της
Σοβ. Ενώσεως  χωρίς την Ελλάδα.’’

Ο Σουρί Σαριτζόγλου, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας
είπε: Το Ελληνικό Έθνος ανήλθε εις απαράμμιλο ύψος δόξας.
Γράφει μέγα κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Ο ηγέτης της Σοβ. Ενώσεως Ιωσήφ Στάλιν είπε ‘’λυπάμαι
που το γήρας δεν θα μου επιτρέψει να ζήσω αρκετό διάστημα

για να ευχαριστήσω τους Έλλη-
νες, των οποίων η αντίσταση κα-
θόρισε την έκβαση του Β’Π.Π.’’

Ο δε Στρατάρχης Ζούκωφ είπε
‘’Αν ο Ρωσικός λαός κατάφερε
να αντισταθεί στις παρυφές της
Μόσχας να σταματήσει και να
ανατρέψει την Γερμανική προέλα-
ση, το χρωστά στους Έλληνες που καθυστέρησαν τις Γερμανικές
Μεραρχίες, όταν αυτές μπορούσαν να μας γονατίσουν.’’

Τέλος  ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας, όταν ο χίτλερ
επετέθει κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε για τους Έλληνες «»Πο-
λεμήσατε άοπλοι και αδύνατοι έναντι ισχυρών και νικήσατε.
Σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη γιατί μας δώσατε χρόνο να αμυν-
θούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε.’’ 

Eπίσης θέλω, να αναφερθώ στο έργο του αείμνηστου Φι-
λέλληνα Roger Milliex «φόρος τιμής στην Ελλάδα 1940-1944»,ο
οποίος συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κειμένων Γάλλων διανο-
ουμένων, τα οποία παρουσίασε στο υπόψη έργο, καθώς επίσης
συγκέντρωσε  για τον ίδιο σκοπό πολλά έργα Γάλλων καλλιτε-
χνών,  τα οποία έχουν εκτεθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
και στην Εθνική Πινακοθήκη, βάσει των οποίων η μικρή Ελλάς
αναγνωρίζεται και τίθεται ως Ηγέτης στην αντίσταση των δυ-
νάμεων κατά του άξονα. Το Υπόψη έργο έχει εκτυπωθεί από το
Γ.Ε.ΕΘ.Α με την φροντίδα του καθηγητή κ. Αριστείδη Γιαπαλή,
Δντού του Ι.Δ.Ε του Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Ο Αισχύλος, ο Τραγικός ποιητής της αρχαιότητας αναρωτιέ-
ται.

‘’ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ-
ΤΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΤΗ ΜΑΧΗ’’ 

Γιατί είμαστε έλληνες απόγονοι του Λεωνίδα,των  Σαλαμινο-
μάχων, των Μαραθονομάχων, των ηρώων της επαναστάσεως
του 1821, των  ηρώων των Βαλκανικών Πολέμων, των ηρώων
του Α’ και Β’Π.Π. που υποχρέωσαν τις σημαντικότερες προσω-
πικότητες να εκφραστούν όπως προαναφέρθηκε και γιατί
πάντοτε αγωνισθήκαμε και θα αγωνισθούμε, για το ιδανικά της
Ελευθερίας και της φιλοπατρίας, για την Εθνική  Αξιοπρέπεια ,
την Εθνική κυριαρχία και την ακεραιότητα της Χώρας μας.

Σήμερα η Πατρίδα μας  διέρχεται την μεγαλύτερη οικονομική
κρίση της νεώτερης ιστορίας της, διεξάγει μία άλλη μορφή πο-
λέμου, τον οικονομικό, ο οποίος είναι χειρότερος με παράπλευρες
απώλειες, απώλειες στο ηθικό, στην αξιοπρέπεια αλλά και
στην επιβίωση του λαού μας, οπότε απαιτείται τόνωση της
ΕΝΟΤΗΤΗΤΑΣ του Ελληνικού Έθνους και υπό την έννοια του
Έθνους δεν εννοούμε τους εντός του Ελληνικού Κράτους δια-
μένοντας, αλλά και των απανταχού της γης ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ μας.

Ο Ηγέτης πρέπει να εμπνέει και να διοικεί με το παράδειγμά
του να μην υπολογίζει το κόστος, να ασκεί χρηστή Διοίκηση, να
ενημερώνει  να λέει την αλήθεια στον λαό για τα όποια δεινά
και τότε ο υπερήφανος λαός μας θα τον ακολουθήσει.

Κλείνοντας, η ταπεινότητά μου καλώ τις ηγεσίες όλων ανε-
ξαιρέτως των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων, καθότι
η Ε.Α.Α.Σ. είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά κόμματα, να
αποβάλλουν από το λεξιλόγιό τους την λέξη ΚΟΣΤΟΣ, να
καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να βρούν την λύση, να
ομονοήσουν για να βγάλουν την χώρα από την κρίση που
διέρχεται και όχι να επιρρίπτουν ευθύνες εκατέρωθεν, η λύση
υπάρχει και είναι η σωτηρία της Πατρίδος.

Οι Κυβερνήσεις εκλέγονται για να διοικήσουν και να επιλύσουν
τα προβλήματα του Ελληνικού Λαού και όχι να τα προσπερνούν
με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται με τον φόβο της μη επανε-
κλογής των. Ο Λαός όταν διαπιστώσει την ειλικρινή προσπάθεια
επίλυσης των προβλημάτων του, την άσκηση Χρηστής Διοικήσεως
τότε βεβαίως και θα τους επιβραβεύσει.

Το 1940 ο λαός ήταν πλήρως ενημερωμένος και προετοιμα-
σμένος από την Ηγεσία και γι’ αυτό έγγραψε χρυσές σελίδες
δόξας και υποχρέωσε τους ισχυρούς της γης να υποκλιθούν
στον ΗΡΩΙΣΜΟ των προγόνων μας.

Τέλος καλώ τις ηγεσίες όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών
κομμάτων κατά τις συναντήσεις τους  με ομολόγους τους, να
προβάλλουν την Ιστορία μας και να απαιτούν και όχι να παρα-
καλούν.

Σας ευχαριστώ.
Υπτγοςε.α.Ε.Ν.Δανιάς

Πρόεδρος Δ.Σ|Ε.Α.Α.Σ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Α.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ 28η Οκτ.στο Πολ.Μουσείο

πολέμου, στα προγράμματα «της προς πόλεμο
προπαρασκευής της χώρας» από πλευράς
συμμαχιών, εξοπλισμών, οχυρώσεων και ηθι-
κής ανυψώσεως, στη συνάντηση μεταξύ Ιτα-
λού πρέσβη και πρωθυπουργού, στο ΟΧΙ του
Μεταξά που ενστερνίστηκε σύσσωμος ο
λαός, στάθηκε ιδιαιτέρως η έγκριτη ομιλήτρια
στο επιχειρησιακό μέρος της συρράξεως από
πλευράς Ελλάδος, το οποίο κατέταξε σε
τρεις φάσεις, στον αμυντικό αγώνα μέχρι 8
Νοεμβρίου, την επιθετική επιστροφή προ-
έλαση του Ελληνικού Στρατού από 14 Νοεμ-
βρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου 1941 που οδήγησε
στην απελευθέρωση της Β. Ηπείρου στα
όρια του Α’ Βαλκανικού πολέμου, στην από-
κρουση της εαρινής (primavera) Ιταλικής επι-
θέσεως 9-25 Μαρτίου 1941. Η ομιλήτρια
αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην προσφορά των
γυναικών της Πίνδου και, συνεχίζοντας την
εμπεριστατωμένη ομιλία της, έπλεξε το εγ-
κώμιο των υπερασπιστών της οχυρωμένης
Γραμμής Μεταξά στη Γερμανική επίθεση της
6-4-1941, έκανε μνεία στον επιβραδυντικό
αγώνα των Ελληνο-Βρετανικών Δυνάμεων
στις τρεις Γραμμές Επιβραδύνσεως Βέρμιο –
Κιρλή Δερβένι (Κλειδί), Βενέτικος – Αλιάκμονας
– Όλυμπος – Θερμοπύλες στην αναχώρηση
23-4-1941 του Ανωτάτου Άρχοντα Β. Γεωργίου
και της Κυβερνήσεως Τσουδερού στην Κρήτη,
στον επικό αγώνα της Μάχης της Κρήτης
20/31-5-1941, στην μετάβαση της Κυβερνή-
σεως και Βασιλέως στην Αίγυπτο και στη συ-
νέχιση του αγώνα με τις νεοσυγκροτηθείσες
Μονάδες εκεί, Ελ Αλαμέιν – Βόρειος Αφρική,
23-10-1942, Ι Ταξιαρχία και Ιερός Λόχος, ΙΙΙ
Ελληνική Ταξιαρχία Ρίμινι Ιταλίας 22-9-1944,
Ιερός Λόχος Αιγαίο μέχρι συνθηκολογήσεως

της Γερμανίας 8-5-1945. Η ομιλήτρια ανα-
φέρθηκε και στον ξεσηκωμό των Ελλήνων
στο εσωτερικό της χώρας δια της εντάξεως
στις απελευθερωτικές Οργανώσεις.

Με την ευκαιρία αυτή, η ομιλήτρια σημείωσε
δύο τρέχουσες δράσεις της ΔΙΣ/ΓΕΣ όπου
υπηρετεί, πρόσβαση στα Γερμανικά αρχεία
της Wehrmacht και δεύτερον την έρευνα,
ανεύρεση και ταυτοποίηση των οστών πε-
σόντων του Βορειοηπειρωτικού Έπους, στην
Αλβανία.

Προστίθεται εδώ, ότι οι φωτεινές διαφάνειες
effect (εφέ) που προβάλλονταν στην οθόνη
καθώς και το μουσικό πρόγραμμα που πλαι-
σίωνε την εκδήλωση, σκορπούσαν υπερη-
φάνεια και ψυχική ανάταση μεταξύ των ακρο-
ατών. Η χορωδία του Δήμου Αθηναίων με
συνθέσεις Βέμπο, Θεοδωράκη, Κατσαρού,
άρχισε με δοξαστικό ύμνο, και τελείωσε με
το «Λευτεριά και Ρωμιοσύνη είναι αδέλφια
δίδυμα», η Φιλαρμονική (50 πνευστά) με το
«περνάει ο στρατός» και η Ορχήστρα της
ΑΣΔΥΣ (Λοχαγός Μ. Χασούρης, διευθυντής,
Ανθυπολοχαγός Ι. Καλπακίδης, ερμηνευτής
στο τραγούδι) με τα «βάζει ο Ντούτσε τη
στολή του, Γυναίκες Ηπειρώτισσες, Παιδιά
της Ελλάδος παιδιά», απογείωσαν το ακροα-
τήριο που ανταποκρίθηκε, με αποθεωτικά
επιφωνήματα.

Η εξαίρετη ομιλήτρια Έφη Πασχαλίδου με
το βάθος των διανοημάτων και τον χειμαρ-
ρώδη λόγο της απέσπασε τα θερμά συγχα-
ρητήρια του ακροατηρίου, όπως θερμά συγ-
χαρητήρια δέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ε. Δανιάς μετά των μελών
του ΔΣ για την άρτια διοργάνωση της εκδη-
λώσεως, ο συντονιστής Αντισυνταγματάρχης
Π. Κράγκαρης για τον επιμελημένο συντονισμό
αυτής καθώς και όλοι οι συντελεστές της
επιτυχημένης 75ης Επετείου του ΟΧΙ του 1940.

Σημ:Το βίντεο από την εκδήλωση 

θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.youtube.com/watch?v=vkJtB9tySgk



Την 27η Οκτ 2015 το Παρ-μα Καβάλας,
πραγματοποίησε εκδήλωση μνήμης του ήρωα
του Έπους του 1940 Υπλγού (ΠΖ) Κονσουλίδη
Κρίτωνα (Ευέλπιδος 3ης)η όποια περιλάμβανε
επιμνημόσυνη δέηση,κατάθεση στεφάνων και
ομιλία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Αντιπερει-
φεριάρχης Καβάλας κος Μαρκόπουλος, η Δή-
μαρχος Καβάλας κα Τσανάκα εκπρόσωποι
στρατιωτικών κ, πολιτικών αρχών,μέλος της
οικογένειας, Κονσουλίδη και πλήθος μελών
και φίλοι της ΕΑΑΣ.

Επίσης και μετά απο ενέργειες του Παρ-
τος και προς μεγάλη χαρά όλων των παρι-
σταμένων,συμμετείχαν για πρώτη φορά και

αντιπροσοπείες μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είθε η θυσία του Υπλγού να αποτελέσει
φάρο και οδηγό στη νέα γενιά στις δύσκολες
στιγμές που βιώνει σήμερα ο τόπος μας.  
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΗΛΕΙΑΣ

Η Ένωση αποστράτων Αξών Ναυτικού
πραγματοποίησε στο Κατάκολο Πύργου
εκδήλωση για την επέτειο της Ναυμαχίας
του Κατακόλου (30-9-21). Η εκδήλωση
περιελάμβανε αρχιεπισκοπική δοξολογία
στον Ι.Ν.Αγ. Νικολάου Κατακόλου, επι-
μνημόσυνη δέηση στο εκεί υπάρχον Μνη-
μείο και κατάθεση στεφάνων. Τον Πρόεδρο
της Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
του παραρτήματος, ο οποίος και κατέθεσε
στεφάνι καθώς και μέλη του.

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του παραρ-
τήματος Ναυπλίου παρέστησαν στις εκδη-
λώσεις για την ημέρα εθνικής μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
από το Τουρκικό κράτος  που πραγματοποι-
ήθηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στη Ν. Κίο,
ενώ στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του πα-
ραρτήματος. Επίσης παρέστησαν στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του προστάτη
του Στρατοπέδου του ΚΕΜΧ Αγ. Δημητρίου,
την Κυριακή 25 Οκτ. και την Δευτέρα 26 Οκτ.
2015 στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΡΕΘΥΜΝΟ

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε ημερήσια εκδρομή που οργάνωσε το

Παράρτημά μας. Σ’ αυτή συμμετείχαν
52 μέλη με τις οικογένειες τους.

Εκκλησιαστήκαμε στη Μητρόπολη των
Φιλιατρών, πήραμε καφέ στη Μαρα-
θούπολη, επισκεφτήκαμε την Πύλο και
τη Μεθώνη, ενώ ξεναγηθήκαμε στο κά-
στρο της Πύλου. Δυστυχώς ο καιρός
δε μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε
την προγραμματισμένη επίσκεψή μας
στο μοναστήρι της νήσου Πρώτης. Επι-
στρέψαμε αργά το βραδύ με την απαί-
τηση των μελών να εκδράμουμε ξανά

σύντομα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι σημαντικότερες Εκδηλώσεις μνή-
μης και τιμής του Παραρτήματος τον
μήνα Οκτώβριο στις οποίες παρευ-
ρέθησαν ο Πρόεδρος και τα  μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου ήταν:   

Α.  Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού
Αγώνα την 18 Οκτωβρίου με τρισάγιο
και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο
του Γ’ΣΣ.

Β. Η ημέρα της αστυνομίας και
Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτε-
μίου την 20 Οκτωβρίου.

Γ. Τελετή Ορκωμοσίας των Νέων Αξιωμα-
τικών Υγειονομικού ,Οικονομικών και Στρα-
τολογικού –Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
την 23 Οκτωβρίου.

Δ.Επέτειος Ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών
την 24 Οκτωβρίου.

Ε. Εκδήλωση για τα 30 Χρόνια Προσφοράς
της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων, την 24
Οκτωβρίου και Επιμνημόσυνη Δέηση την 25
Οκτωβρίου για τα μέλη που έχουν αποβιώ-
σει.

ΣΤ. Την Πανηγυρική Δοξολογία του Αγίου
Δημητρίου την 26 Οκτωβρίου και για τις Ιστο-

ρικές Επετείους της Απελευθερώσεως της
Θεσσαλονίκης  και της 28ης Οκτωβρίου.

Ζ. Τις Εορταστικές Εκδηλώσεις ‘’Βότσια
2015’’ που οργάνωσε η Ναυτική Διοίκηση
Βορείου Ελλάδος με κατάθεση στεφάνου
στην Προτομή του Ναυάρχου Βότση.

Η. Στην κατάθεση στεφάνου από τον Α.Ε
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Προκόπη
Παυλόπουλο στο Ηρώο του Γ’ΣΣ και στην
παρέλαση Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, Ελληνικής, Αστυνομίας ,Λιμενικού και
Πυροσβεστικού Σώματος ,Αναπήρων Πολέ-
μου, Συλλόγων & Τμημάτων Μαθητών, Προ-
σκόπων κ.λ.π.    

Ετελέσθησαν και
εφέτος, μετά πάσης της
αρμόζουσας λαμπρό-
τητος, οι εκδηλώσεις
μνήμης της Εθνικής
Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940. Την
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
2015 κατόπιν του Πο-
λυαρχιερατικού Όρθρου
και της Δοξολογίας της Επετείου στον Ιερό
Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της Πό-
λεως του Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε επι-

μνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο του Αγνώ-
στου Στρατιώτη, στην
οποία, εκ μέρους της
Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού
Ρεθύμνης, στεφάνι κα-
τέθεσε ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ταξχος

ε.α. κ. Κωνσταντάκης Αντώνιος

Εκ του Παραρτήματος Ρεθύμνου

ΑΓΡΙΝΙΟ

1. Την 12η 18:30 Σεπτεμβρίου 2015, ο
Πρόεδρος με τα Μέλη του Τ.Σ. παρέστησαν
εις την υποδοχή του Τιμίου Ξύλου του Τιμίου
Σταυρού, επάνω εις το οποίον, ο Σωτήρ του
κόσμου έχυσε το Πάντιμον Αίμα του. Η υπο-
δοχή έλαβε χώρα εις την πλατεία Δημοκρα-
τίας της πόλεως του ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Τελέσθηκε Δέηση υπό του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολιτού Αιτωλίας κ' Ακαρνανίας κ.κ.
ΚΟΣΜΑ και επακολούθησαν προσφωνήσεις
υπό του Σεβασμιωτάτου του καθηγουμένου
της Ι. Μονής Ξηροποτάμου κ. ΙΩΣΗΦ και του
Δημάρχου ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Παπαναστασίου. Εις

την παραπάνω τελετή παρέστησαν πολλά
Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ και πλήθος πι-
στών.

2. Την 13η 10:30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Αν-
τιπρόεδρος Υπνόμος (τ.Χ.) ε.α. Κασβίκης Δημ.
και ο Ταμίας του Τ.Σ. Τχης (ΠΖ) ε.α. Μασαλής
Βασ., παρέστησαν εις το πολιτικό Μνημό-
συνο για τον Αγωνιστή της Αγροτιάς ΒΛΑΧΟ
ΜΗΤΣΟ. Η τελετή έλαβε χώρα εις Τοπική Κοι-
νότητα ΚΥΨΕΛΗΣ της Δημοτικής Κοινότητας
ΛΕΠΕΝΟΥΣ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Τιμές απέ-
δωσε η Φιλαρμονική «ΟΡΦΕΑΣ» του Δήμου
ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Ο Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙΤΩΝ σε συνεργασία με το
Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ και την υποστήριξη της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το Σάββατο 10-
10-2015 τον 4ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαρα-
θώνιο Θεσσαλονίκης 2015 21 χιλιόμετρα και
παράλληλα τον Δρόμο Υγείας και Δυναμικού
Βαδίσματος 5.000μ.

Στον αγώνα αυτόν έλαβε μέρος ο Λγός
Κουβαλάκης Διαμαντής με την μπλούζα της
ΕΑΑΣ Παράρτημα Καβάλας και τερμάτησε  με

1 ώρα 40' και 18ος σε
110 στην κατηγορία
μου και στη γενική κα-
τάταξη 569ος σε σύ-
νολο 3046 αθλητών.

Συγχαρητήρια Δια-
μαντή και ευχόμαστε
στον Μαραθώνιο στην
Αθήνα που θα λάβεις μέρος να μας κάνεις για
μια φορά υπερήφανους.

ΚΑΒΑΛΑ

4ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος 
Θεσσαλονίκης 10 Οκτωβρίου 2015

Εκδηλώσεις Μνήμης της Εθνικής Επετείου του "ΟΧΙ" 2015

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου Αντιπροσωπεία
του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος
Φθιώτιδος της Ε.Α.Α.Σ. μετείχε στον εορτασμό
της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών που έλαβε
χώρα στον ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου
στην ομώνυμη πλατεία. 

Το Παράρτημα Φθιώτιδος στις διήμερες
εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου
στην πόλη της Λαμίας μετείχε διά του Αντι-
προέδρου της Ταξιάρχου ε.α. Τσιλαλή  Δ. Νι-
κολάου στην κατάθεση στεφάνων  της μαθη-
τιώσης νεολαίας που έλαβε χώρα την 27η
Οκτωβρίου. 

Την 28η Οκτωβρίου το σύνολο  των Μελών
του Τοπικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. καθώς
και μεγάλος αριθμός αποστράτων (μετά των
οικογενειών αυτών), των Ενόπλων Δυνάμεων
και της ΕΛ.ΑΣ., μετείχε στην Επίσημη Δοξολογία

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, στην
επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα του Εύ-
ζωνα Πολεμιστή στην Πλατεία Πάρκου (όπου
διά του Προέδρου του Αντιστρατήγου ε.α.
Μπούρα  Α. Βασιλείου  κατέθεσε στέφανο),
ενώ παρακολούθησε και την καθιερωμένη
παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμη-
μάτων στην Πλατεία Ελευθερίας.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2015 το Παράρ-
τημα Λάρισας συμμετείχε στις εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Ελασ-
σώνας για την 103η επέτειο του Α' Βαλκανικού
Πολέμου, όπως παρακάτω:

6 Οκτωβρίου: Δοξολογία και παρέλαση
στην πόλη της Ελασσώνας παρουσία του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου. Παρευρέθη ο πρόεδρος του Πα-
ραρτήματος.

9 Οκτωβρίου: Επιμνημόσυνη Δέηση και κα-
τάθεση στεφάνων στο Χάνι Χατζηγώγου

(Στρατηγείο), παρουσία αρχών της Αντιπερι-
φέρειας Λάρισας, του Δήμου Ελασσώνας,
Αξκων της 1ης Στρατιάς και Δημοτικών Σχο-
λείων και πολιτών της περιοχής. Παρευρέθη
ο πρόεδρος με το ΤΣ και μέλη Παραρτήμα-
τος.

10 Οκτωβρίου: Εκδήλωση στο χωριό Σα-
ραντάπορο στη μνήμη του νεότερου εθελοντή
από την Κεφαλλονιά 12χρονου Δεκανέα Ραυ-
τόπουλου Γερασίμου, ο οποίος απεβίωσε το
1918 σε ηλικία 18 ετών από πνευμονία. Πα-
ρευρέθη ο Πρόεδρος του Παραρτήματος.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
α. 01-02 και 03-07-2015: Τριήμερη εκ-

δρομή των μελών στα Ιωάννινα-Ζαγοροχώ-
ρια, σε συνεργασία με το Παράρτημα
Αργολίδος.

β. 03-07-2015: Σχολή Μηχανικού. Τελετή
απονομής των πτυχίων στους αποφοιτούν-
των Δ.Ε.Α. Μηχανικού και Γεωγραφικού της
2015 Α' Ε.Σ.Σ.Ο.

γ. 26-07-2015: Δερβενάκια Κορινθίας. Εορ-
τασμός της επετείου της ιστορικής μάχης και
της νίκης των Ελλήνων κατά των Τούρκων
της στρατιάς του Δράμαλη. Ετελέσθη δοξο-
λογία στο εκκλησάκι του 'Αϊ-Σώστη και Επι-
μνημόσυνη δέηση, κατάθεσης στεφάνων
στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές,
καθώς και από τους προέδρους των Εφεδρο-
πολεμικών οργανώσεων και από τον Πρό-
εδρο του Παραρτήματος. Η τελετή έκλεισε

με ομιλία από τον κ. Φώτη Σπηρόπουλο,
πρώην Διευθυντή της Εμπορικής Τραπέζης,
και παραδοσιακούς χορούς από σχολικά συγ-
κροτήματα.

δ. 31-07-2015: ΚΕΤΘ. Τελετή ορκωμοσίας
των Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2015 Γ'
Ε.Σ.Σ.Ο.

ε. 07-08-2015: Σχολή Μηχανικού. Τελετή
απονομής των πτυχίων στους αποφοιτούν-
των Δ.Ε.Α. Μηχανικού και Γεωγραφικού της
2015 Β' Ε.Σ.Σ.Ο.

στ. 01-09-2015: Σχολή Μηχανικού. Τελετή
παράδοσης-παραλαβής της διοικήσεως του
747 ΕΤΜΧ.

ζ. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις πα-
ρίσταντο μέλη και φίλοι του Παραρτήματος.

η. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για την έκδοση
ΔΤ/ΕΑΑΣ δύο (2) νέων μελών του Παραρτή-
ματος.

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγ-
ματοποιήθηκαν, από 20 Σεπ. μέχρι και 19
Οκτ.2015,στις οποίες συμμετείχε ή διοργά-
νωσε το Παράρτημα, ήταν με χρονολογική
σειρά :

20 Σεπ.’15: 71η Επέτειος της Σφαγής των
αμάχων του Καρυοφύτου, από Βουλγαρικά
Στρατεύματα Κατοχής.

Τιμήθηκε στις 20 Σεπ. στο Άνω Καρυόφυτο
Ξάνθης, η μνήμη των σφαγιασθέντων κατοί-
κων του χωριού από τα βουλγαρικά στρα-
τεύματα κατοχής στις 9 Σεπτεμβρίου 1944. 

21 Σεπ. ’15: Εσπερινός στον 
Ι. Ν. Αγ. Ιωάν. του Θεολόγου (ΘΕΡΜΕΣ)
Ανεβήκαμε ψηλά στον λόφο όπου δεσπόζει

το όμορφο εκκλησάκι, αφιερωμένο στον
Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, το μικρό καμπα-
ναριό και τους ιστούς όπου κυμάτιζαν περή-
φανα η Βυζαντινή και αντικριστά της η Ελ-
ληνική Σημαία.

Άναψαν τα καντήλια των Αγίων και ήχησε
για μια ακόμα φορά η καμπανούλα. Ανάψαμε
το κεράκι μας. 

        
27 Σεπ.’15 Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελ-

λήνων Μ. Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.
Τελέστηκε το τρισάγιο  και οι λοιπές εκ-

δηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων, με τη
συμμετοχή Αρχών και Λαού της Τοπικής Κοι-
νωνίας. Το Παράρτημα συμμετείχε με αρκετά
μέλη του στην εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε, ενώ κατετέθη Στεφάνι στο Ηρώον
της Πόλης από το μέλος του, Ταξχο ε.α.
Απόστολο Πολυμένη.

30 Σεπ.’15:Ημέρα Τιμής των 
Εθνικών Ευεργετών. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε,

με μικρή συμμετοχή  των Αρχών και ακόμα

λιγότερη της Τοπικής Κοινωνίας, συμμετείχαν
λίγα μέλη του Παραρτήματος , ενώ κατετέθη
Στεφάνι στο Ηρώον της Πόλης από τον Πρό-
εδρο του Παραρτήματος.

4 Οκτ ‘15: ‘’Ελευθέρια ΞΑΝΘΗΣ’’ -
96η Επέτειος ( 4 Οκτ.1919).
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη λαμπρό-

τητα και επισημότητα, με την παρουσία της
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλου, οι προβλεπόμενες εκ-
δηλώσεις, που ολοκληρώθηκαν με τη Στρ.
Παρέλαση. Συμμετείχαν πολλά μέλη του
Παραρτήματος. 

9 Οκτ. ’15:.Τελική Φάση και Επίδειξη 
της ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015
Ολοκληρώθηκε την 9η Οκτ.2015 και στη

ΖΕ/Δ’Σ. Στρατού η Εθνική Άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡ-
ΜΕΝΙΩΝ – 2015», με την επίδειξη της τελικής
φάσης που διεξήχθη στο πεδίο Ασκήσεων
‘’ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ’’. Την Άσκηση παρακολού-
θησε ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας,
που συνοδευόταν από τον Υπουργό Εθν.
Αμύνης, κ Παν. Καμένο, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
τους Αρχηγούς ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ και το σύνολο
της Ανωτάτης Στρ. Ηγεσίας της Χώρας. 

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί
με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες
φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα
του Παραρτήματος : www.eaasxanthis.gr.

ΞΑΝΘΗ

Την 18η Οκτωβρίου, εορτά-
στηκε η ημέρα του Μακεδονι-
κού Αγώνα, στο χωριό Μελάς,
στο Νομό Καστοριάς. Στον εορ-
τασμό παρευρέθηκε, ως εκ-
πρόσωπος της Κυβέρνησης ο
υφυπουργός παρά τον Πρω-
θυπουργό, κύριος Τέρενς Κουίκ,
οι βουλευτές και  οι δήμαρχοι
του Νομού, ο Διοικητής της
8ης ΤΑΞΠΖ, Σωματεία μακεδο-
νικών οργανώσεων Θεσσαλο-
νίκης, Μαγνησίας και Καστοριά,
σχολεία, λοιποί τοπικοί παρά-
γοντες, και πλήθος κόσμου.
Κατά την δοξολογία χοροστάτησε ο Μη-
τροπολίτης Καστοριάς κκ Σεραφείμ. Τον πα-

νηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος
της ΕΑΑΣ του Παραρτήματος Καστοριάς
Υπτγος ε.α Τζωρτζόπουλος Ηλίας.

Ως γνωστόν εκ τού Αγήνωρος και τής Τη-
λεφάσσης  εγεννήθησαν οι: 

α.Ο Φοίνιξ λαβών τήν περιοχήν εξ αυτού
τής Φοινίκης,

β.Ο Κίλιξ λαβών  τήν περιοχήν εξ αυτού
τής Κιλικίας,

γ.Η Ευρώπη αρπαγείσα υπο τού Διός εις
Κρήτην και 

δ.Ο Κάδμος ο οποίος επανελθών εις την
Ελλάδα πρός ανεύρεσιν τής απαχθείσης
αδελφής του Ευρώπης ιδρυσεν εν ταυτώ
καί τάς Θηβας.(Βλ.Πώλ Φώρ «Η Καθημερινη
ζωή εις την Κρήτην την Μυκηναϊκήν εποχήν»
Εκδ.Ωκεανίς 1976 σελ.123 αλλά και σωρεία
ετέρων μαρτυριών και στοιχείων).

Οι Γεφυραίοι όντες καθαρόαιμοι Σημίται
(Εβραίοι) προφανώς ηλθαν μαζί μετά του
Κάδμου  ως υπηρέται τών Καδμείων εις τάς
Θήβας αλλά φαίνεται ότι κατά τον πόλεμον
τών Επιγόνων τών επτά Αργείων Στρατηγών
(1.330.π.Χ) ειτε ηδράνησαν ειτε ετάχθησαν
υπέρ αυτών δυσηρέστησαν τούς Καδμείους
(Θηβαίους)μ’ αποτέλεσμα όταν αυτοί επα-
νήλθον εις Θήβας να εκδιωχθούν εκ τών
Θηβών και να εγκατασταθούν   εις τάς
Αθήνας εκτός τής πόλεως (Γκέτο), έχοντες
ιδικούς των Θεούς και ναούς.

Τέλος είναι υπερβολή και ουδόλως ευ-
σταθεί με την πραγματικότητα οταν λέγη
ότι οι μετά τού Κάδμου ελθόντες εγκατε-

στάθησαν εις πολλά σημεία τής Ελλάδος

και τούτο διότι υφ ουδενός ετέρου αρχαίου
Ελληνος συγγραφέως αναφέρεται τοιούτον
τι σχετικόν ει μη μόνον διά τάς Θήβας αφ
ενός και αφ ετέρου θα εδει να αφίκοντο χι-
λιάδες διά να κατακλύσουν τον Ελλαδικόν
χώρον καί διδάξουν δήθεν το αλφάβητον!Εάν
τούτο ητο αληθές ο Ελλαδικός χώρος θα
ειχε κατακλυσθεί από Φοινικας καθαροαίμους
ή Ελληνογενείς.Και εφ οσον αυτοί ησαν
γνήσιοι Φοίνικες δεν θα εγνώριζαν την Ελ-
ληνικήν καί θα εδημιουργείτο γλωσσολογικόν
χάος,εάν πάλιν ησαν Ελληνογενείς τότε
καίτοι θα εγνώριζαν παρεφθαρμένην την
Ελληνικήν ως απόγονοι Ελλήνων ως ανω-
τέρω ανεφέρθη και πάλιν θα ειχωμεν  σω-
ρείαν προβλημάτων ιχνη των οποίων ουτε
αναφέρονται από κάποιον ιστορικόν αλλά
και ουτε εχουν αρχαιολογικώς εντοπισθεί.Εξ
αλλου σκοπός τής ελεύσεως τού Κάδμου
εις τον Ελλαδικόν χώρον ητο η ανεύρεσις

τής αδελφής του Ευρώπης και όχι  η διδα-
σκαλία κάποιας γραφής ώστε να συνοδεύηται
από χιλιάδας ειδήμονας.Αιωρείται ο Ηρό-
δοτος!!! 

1γ.Λέγει επίσης…Εις την Φοινίκην αυτά

τά γράμματα τά εχρησιμοποίουν προηγου-

μένως και ολοι οι Φοίνικες και σιγά-σιγά ερ-

χόμενοι εις την Ελλάδα με την γλώσσαν

μετέβαλον και την μορφήν τών

γραμμάτων.Τούτο αναλυόμενον σημαίνει:

α.Η γραφή που εχρησιμοποίουν εις τήν
Φοινίκην ητο η Γραμμική Β’  την οποίαν ειχε
λάβει μαζί του ο πατήρ τού Κάδμου Αγήνωρ
περί το 1.520 π.Χ μεταναστεύων εις
αυτήν.Ομως η Γραμμική Β’ ητο ηδη γνωστή
εις τούς Ελληνας και συνεπώς εάν ο Κάδμος
εφερεν γραφήν τινά αυτή θα ήτο η Γραμμική
Β’ διό και ως θα ιδωμεν κατωτέρω και εντός
τών ανακτόρων τού Κάδμου  εις τάς Θηβας
ανευρίσκομεν πινακίδας μόνον εξ αυτής
αναγομένας εις τά  1.300-1.400 π.Χ και ουχί
ετέρας τινός γραφής πολλώ δε μάλλον τού
σημερινού (Φοινικικού;) αλφαβήτου.

.β.Οι ελθόντες «Φοίνικες» μετέβαλον την

γλώσσαν των και σιγά σιγά μετέβαλον και

το σχήμα τών γραμμάτων.Ολα αυτά τά
εικάζει ο Ηρόδοτος δια να εξηγήση πώς
εφθάσαμεν εις το Ιωνικόν αλφάβητον.Ομως
οι  μετά τού Κάδμου ελθόντες «Φοίνικες»
οντες Ελληνικής καταγωγής εγνώριζον  τήν
Ελληνικήν και δεν ομίλουν την Φοινικικήν κι’
απλώς ως και σήμερον συμβαίνει εις τούς
Ελληνας  μετανάστας μετά από 3-4 γενεάς
σχεδόν λησμονούν τήν μητρικήν γλώσσαν
και τήν ομιλούν παρεφθαρμένην (π.χ μισο-
αγγλικα-μισοελληνικα) και παρερχομένου
τού χρόνου όταν ευρεθούν εις πλήρες Ελ-
ληνικόν περιβάλλον επανέρχονται εις την
φυσιολόγικήν των προφοράν.Τό αυτό συνέβη
και με τούς Ελληνας τής Φοινίκης μετά 2-3
γενεάς επανακάμψαντας μετά του Κάδμου
οι οποίοι εφερον το ονομα «Φοίνικες»,’η
Αμερικάνοι,Ρωσσοπόντιοι κ.λπ σήμερον Τό
ότι οι μεταναστεύσαντες εις Φοινίκην Ελληνες
μετά τού Αγήνορος και επανελθόντες εις
Ελλάδα μετά του Κάδμου δεν ειχον καμίαν
σχέσιν με τούς εντοπίους καθαροαίμους
Γεφυραίους- Σημίτας εξάγεται εκ πολλών
πηγών ως:

(1).Ο Ιστορικός Πολύβιος Ιστορία 1Α,4
αναφέρει « Οίς ού νόμος,ού εθος,ού

λόγος,ούχ ετερον ουδέν ήν κοινόν εκ φύ-

σεως πρός αλλήλους».Δηλ.ουδέν κοινόν ει-
χον μεταξύ των οι Ελληνες της Φοινίκης και
οι καθαρόαιμοι Φοίνικες.

(2).Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μάς πληρο-
φορεί ότι ο Ιησούς συνηντήθη μετά Ελληνί-
δος γυναικός εκ Συροφοινίσης «ήτο δε γυνή

Ελληνίς,Συροφοίνισα το γένος».δηλ.σαφε-
στάτη διάκρισις.

To ελληνικό αλφάβητον είναι

δημιούργημα των Ελλήνων 

και δεν παρελήφθη παρά των

Φοινίκων

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ίλαρχος ε.α.

Απόφοιτος Χημ.Μηχ.Εθν.Μετσ.Πολυτ.- 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών- 
Ιστορικός ερευνητής.

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο



Τ
ο Μάρτιο τ.έ (2015) συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την
ημερομηνία συγκρότησης της 651 ΑΒΥΠ. Ο χρόνος αυτός
θεωρείται ως χρόνος συγκροτήσεως του Σώματος Υλικού

Πολέμου, αν και αυτό, ως ανεξάρτητη οντότητα, ιδρύθηκε ένα
χρόνο αργότερα.

Η σύνταξη και η δημοσίευση αυτού του κειμένου εντάσσεται
μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα γίνουν το τριήμερο
9, 10 και 11 Νοεμβρίου τ.έ για τον εορτασμό της επετείου των
70 χρόνων από της ιδρύσεως του ΣΥΠ και της 651 ΑΒΥΠ.

Το παρόν κείμενο στοχεύει, εκτός του να περιγράψει την
70χρονη εξέλιξή του και τις ανάγκες που επέβαλαν τη συγκρότησή
του, στην απότιση φορού τιμής στις χιλιάδες του Στρατιωτικού
(μόνιμου και έφεδρου) και του πολιτικού προσωπικού που υπη-
ρέτησε και υπηρετεί σήμερα στο ΣΥΠ και στις 10άδες Αξιωματικούς
και Υπαξιωματικούς (πυροτεχνουργούς) που απώλεσαν τη ζωή
τους σε καιρό ειρήνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1946
1.1.Κατά την πολεμική περίοδο 1940-1941 η υποστήριξη του

Στρατού με υλικά αρμοδιότητας ΥΠ και πυρομαχικά είχε αναληφθεί
από τη Διεύθυνση Πυροβολικού του Υ.Σ και τις Εφορίες Υλικού
Πολέμου . Στη συνέχεια η ΔΜ του Στρατού Ξηράς μέχρι τον
Ιούνιο του 1946 υλοποιείτο από τα Σώματα: Επιμελητείας, Αυ-
τοκινήτων, Πάσης Αρμοδιότητας και Υγειονομικού , και την
Α.Β.Υ.Π. (που ανέλαβε την αποστολή και το μη τεχνικό το έργο
της Εφορίας Υλικού Πολέμου των Αθηνών που έδρευε στη ση-
μερινή θέση του HILTON).   

1.2 Η λειτουργία της ΑΒΥΠ (Μάρτιος 1945- Ιούνιος 1946).
Η 651 ΑΒΥΠ συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 1945 και υπαγόταν

στη Βρετανική Διοίκηση για όλα τα θέματα που αφορούσαν το
ανεφοδιαστικό της έργο.

Η οργάνωση της δομής της και η λειτουργία της είχε γίνει με
βάση τα αντίστοιχα Αγγλικά πρότυπα.

Πραγματικός Διοικητής σε ό,τι αφορούσε το χειρισμό των
υλικών ήταν ο Βρετανός Διοικητής ενώ τα υπόλοιπα θέματα
υλοποιούνταν από τον Έλληνα Διοικητή και τους λοιπούς
Έλληνες Αξιωματικούς. 

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1946 
μέχρι τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1949.

2.1 Η συγκρότηση του ΣΥΠ και η Υπαγωγή της ΑΒΥΠ στο ΣΥΠ.
α. Το ΓΕΣ αποφάσισε την αναδιοργάνωση του Συστήματος

Δ.Μ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί
σχετικά με την Διοικητική Μέριμνα του Στρατού από τον πόλεμο
1940 και 1941, την εκτίμηση ότι ο εμφύλιος θα έπαιρνε σοβα-
ρότατες διαστάσεις, τη λειτουργία του συστήματος Δ.Μ από
την απελευθέρωση μέχρι τον Ιούνιο του 1946 ,και την πληρο-
φόρηση για εφοδιασμό του Ε.Σ με τεραστίους όγκους Αγγλικού
και Αμερικανικού υλικού, πάσης φύσεως.

β. Με βάση την εξουσιοδότηση που παρείχε στο ΓΕΣ το
άρθρο 2 του Ν.Δ 24/24-4-1946(ΦΕΚ 126 /24-4-46) τα προανα-
φερθέντα Σώματα: Επιμελητείας , Αυτοκινήτων και Πάσης Αρ-
μοδιότητας (πλην του Υγειονομικού) και οι Εφορίες Υλικού Πο-
λέμου καταργήθηκαν. Το προσωπικό των διαλυθέντων Σωμάτων
τοποθετήθηκε στα νεοσυσταθέντα (με την ιδία νομοθεσία) Σώ-
ματα: ΣΥΠ, ΣΕΜ, Οικονομικό και Τεχνικό .

Οι αποφάσεις(71 Ι/10-05-1946 και 98 Ι/23-05-1946) του ΑΣΣ

με τις οποίες αποφασίστηκε η κατάργηση των παλαιών και η

συγκρότηση των νέων Σωμάτων (ΣΥΠ κ.λπ) και τα σχετικά Ν.Δ

δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 190/6-6-1946.

γ. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του ΣΥΠ και συγκεκριμένα τη
10η Ιουλίου 1946 πραγματοποιήθηκε η υπαγωγή της ΑΒΥΠ στο
ΣΥΠ.   

2.2 Περίληψη του έργου του ΣΥΠ και της ΑΒΥΠ μέχρι το ΦΕΒ
του 1949.

α. Μετά το Σεπτέμβριο του 1947 οι Βρετανοί παρέμειναν
στην ΑΒΥΠ μόνον ως τεχνικοί Σύμβουλοι με κύρια αποστολή τη
διενέργεια των προμηθειών για την υποστήριξη των κυρίων
υλικών Αγγλικής προελεύσεως. Η προοδευτική αποχώρηση
των Αγγλικών Ε.Δ οφειλόταν μεταξύ των άλλων και στην εξάντ-
ληση των οικονομικών δυνατοτήτων τους λόγω της μακροχρόνιας
εμπλοκής στις πολεμικές επιχειρήσεις του Β΄Π.Π και τον

Ελληνικό Εμφύλιο.
Από τον Ιούνιο του 1947 άρχισαν να εγκαθίστανται στην

ΑΒΥΠ και Αμερικανοί στρατιωτικοί (αντικαθιστώντας προοδευτικά
τους Άγγλους) ως σύμβουλοι για τα αμερικανικά κυρίως υλικά,
εισαγόμενα στον Στρατό μας για πρώτη φορά και σε μεγάλες
ποσότητες.

β. Το νεοσύστατο ΣΥΠ και η αναδιοργανωθείσα ΑΒΥΠ είχαν να
αντιμετωπίσουν σχεδόν ανυπέρβλητα προβλήματα χειρισμού
των υλικών . Αναφέρονται ενδεικτικά μόνο τα ακόλουθα δύο :

(1) Η Εισαγωγή (παραλαβή, αναγνώριση ένταξη στο λογιστικό
σύστημα κ.λπ) πανσπερμίας κυρίων υλικών αλλά και ανταλλα-
κτικών, αρχικά από τις διαλυόμενες Βρετανικές Μονάδες της
Αφρικής και της Ιταλίας και αργότερα από τις Αμερικανικές Μο-
νάδες των ιδίων και άλλων περιοχών, αλλά και εκείνων που
είχαν αποκτηθεί από διάφορες χώρες κατά την διάρκεια του
1940-41

(2) Η Οργάνωση Μονάδων ΥΠ εκστρατείας και η προώθησή
τους για υποστήριξη των Σχηματισμών που μαχόνταν σε όλη
σχεδόν τη εθνική επικράτεια κατά τον Εμφύλιο.

γ. Παρά όμως τα προαναφερθέντα προβλήματα και παρά το
γεγονός ότι η χώρα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση το νεοσύστατο
ΣΥΠ με κύρια Ανεφοδιαστική Μονάδα την ΑΒΥΠ,πέτυχε σε άριστο
σχεδόν βαθμό την υποστήριξη των σκληρά μαχόμενων δυνάμεων
του Εθνικού Στρατού με τα απαραίτητα υλικά και πυρομαχικά
και παράλληλα οργάνωσε και έθεσε σε παραγωγική διαδικασία:
Το 700 ΣΕ, τα ΣΒΥΠ, το Χημείο Στράτου και το Εργοστάσιο Οξυ-
γόνου- Ασετιλίνης και ανέπτυξε μονάδες ΥΠ και Δνσεις ΥΠ /
Σχηματισμών σε ολόκληρη την Επικράτεια.

3 . ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1949 
μέχρι τον Μάρ. του 1966
3.1. Στο διάστημα από το 1949(τέλος του Εμφυλίου) και

μέχρι το 1966 πέντε θέματα-προβλήματα μεγάλης σπουδαιότητας
ταλάνιζαν το ΣΥΠ και έπρεπε να αντιμετωπισθούν:

α. Η αποκατάσταση της πλήρους ομοιογένειας προέλευσης
(ΣΣΕ) των μονίμων στελεχών (Αξιωματικών ΣΥΠ). Τελικά αυτό
το πρόβλημα άρχισε να επιλύεται με την έναρξη τοποθέτησης
Ανθλγών ΣΥΠ (ΦΕΚ (ΦΕΚ42/49-Α/Ν 888/49), προερχομένων
μόνο από τη ΣΣΕ (Τάξη 1949 Α’). Μέχρι τότε οι Αξιωματικοί του
ΣΥΠ είχαν κατά βάση προέλευση το Π/Β.

β. Η αδυναμία του χειρογραφικού λογιστικού συστήματος
τόσο στην ΑΒΥΠ όσο και στις Μονάδες Υ.Π να ανταποκριθεί
στην μεγάλη αύξηση του αριθμού και της ποσότητας των
υλικών και πυρομαχικών που ήδη είχε επισυμβεί, με διαφαινόμενη
την περαιτέρω σοβαρή αύξηση αλλά και στην εκθετικά αυξα-
νόμενη ζήτηση αυτών .

γ. Ο μεγάλος αριθμός των υλικών και η έναρξη μειώσεως
του ιδιωτικού προσωπικού (λογιστών, ελεγκτών, αποθηκαρίων)
λόγω συνταξιοδότησης –μετάθεσης και μη αντικατάστασης,
οδηγούσε στη σοβαρή εκτίμηση ότι απειλούταν αδυναμία υπο-
στήριξης- με οικονομικό τρόπο και σε ανεκτό βαθμό –του
Στρατού με υλικά ΣΥΠ.

δ. Τα είδη εξάρτυσης, ένδυσης και υπόδησης (Αγγλικών προ-
διαγραφών) των οπλιτών, αλλά και των Αξιωματικών ήταν
εκείνα που χρησιμοποιούνταν στο Β’ΠΠ και τον Εμφύλιο και
επηρέαζαν αρνητικά τη μαχητικότητα, την υγεία (κρυοπαγήματα,
μικροτραυματισμοί κ.λπ) και την ευκινησία κατά τις ασκήσεις
και τις ενδεχόμενες επιχειρήσεις του προσωπικού και έπρεπε
το ταχύτερο να εκσυγχρονισθούν-αντικατασταθούν το ταχύτερο
δυνατόν.

ε. Η ποικιλία των ειδών των κυρίων υλικών και πυρομαχικών,
ο μεγάλος αριθμός των Συλλογών εργαλείων και συνθέσεων
κυρίων υλικών απαιτούσε την ταχύτατη έκδοση στην ελληνική
γλώσσα: Τεχνικών Εγχειριδίων, Καταλόγων, Προδιαγραφών και
λοιπής βιβλιογραφίας για χρήση τόσο από τους χρήστες-
χειριστές την Κ.Υ όσο και από τις Μονάδες ΥΠ και τους Σχηματι-
σμούς. Η απουσία αυτών των μεταφρασμένων εγχειριδίων κα-
θιστούσε προβληματική έως αδύνατη την χρήση αυτών των
τόσο χρησίμων για τον Στρατό υλικών.

4 . ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ τον το Μάϊ. του 1966 
μέχρι το Δεκ του 1974
Η τότε Δνση Υλικού Πολέμου του ΓΕΣ με Αρχηγό -Διευθυντή

τον Υποστράτηγο Τούσα Βασίλειο , ένα εμπνευσμένο και πρω-
τοπόρο σε ιδέες στρατηγό , και ένα άριστο Επιτελείο με κύριο
εκπρόσωπό του τον τότε Σχη (ΥΠ) Γεωργακόπουλο Ιωάννη ,
ένα Αξιωματικό με όραμα και σύγχρονες και μοντέρνες ιδέες
για το πώς πρέπει να είναι και να δρα το ΣΥΠ , από καιρού είχε
επισημάνει τα προαναφερθέντα προβλήματα και αμέσως έλαβε
τις αναγκαίες αποφάσεις, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν μέσα
σε μία 4ετία τόσα όσα δεν είχαν γίνει στο ΣΥΠ μέσα στην
τελευταία 20ετία. 

Συγκεκριμένα και επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα
επιτεύγματα:

4.1. Μηχανοργάνωση-Πληροφορική

α. Στο τέλος του 1967 παραλήφθηκε δωρεάν από την Αμερι-
κανική Αποστολή (ΜΟΣΒΗΠΕ ) και εγκαταστάθηκε στο ΚΛ/651
ΥΠ (Γουδή –σήμερα ΙΣΑ) ένα συγκρότημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
(Η/Υ ΙΒΜ 1401 με 4Κ μνήμη ! ) με δυνατότητα επεξεργασίας
μόνο 80στηλων διάτρητων καρτών (PUNCH CARDS). H μετάπτωση
και η λειτουργία του συστήματος (γλώσσα προγραμματισμού
AUTOCODER) έγινε από προσωπικό της 651 ΑΒΥΠ. Το σύστημα
αυτό ήταν χειρομηχανογραφικό που απαίτησε αρχικά την
διάτρηση 250.000 καρτών (όσες και οι FSN-μερίδες υλικών του
ΚΛ/ΑΒΥΠ) και απαιτούσε για τη καθημερινή λογιστική διαδικασία
τη διάτρηση και επεξεργασία 10.000-20.000 καρτών μέσα σε
ένα 8ωρο και κάθε μέρα.

Η ενέργεια αυτή (εισαγωγή της πληροφορικής στο ΣΥΠ) ήταν
πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εποχής και ήταν η πρώτη
που έγινε στο Δημόσιο Τομέα.

β. Παρά τα πλεονεκτήματα (εξοικείωση προσωπικού με τη
νέα τεχνολογία ,τυποποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών κ.λπ)
του νέου συστήματος υπήρχαν και αρκετά μειονεκτήματα (χει-
ρισμός καθημερινά χιλιάδων καρτών, περιορισμοί επεξεργασίας
δεδομένων κ.λ.π.).

Για την εξάλειψη των προαναφερθέντων μειονεκτημάτων,αλλά
και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων μηχανημάτων
πληροφορικής που εισήλθαν στο μεταξύ στην αγορά, παράλληλα
με τη λειτουργία του περιγραφέντος συστήματος, αναλύθηκε ,
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ομάδα εργασίας προσωπικού
του ΣΥΠ ένα πλέον σύγχρονο και πλέον αποτελεσματικό σύστημα
πληροφορικής(γλώσσα προγραμματισμού COBOL) που να
καλύπτει πληρέστερα της τις ανάγκες της ΑΒΥΠ.

Το σύστημα αυτό αρχικά υλοποιείτο σε υπολογιστή CDC
3300 στο ΚΗΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ και αργότερα (όπως θα αναφερθεί
στις επόμενες παραγράφους) αποκλειστικά σε υπολογιστή ΙΒΜ
370 εγκατεστημένο στην 651 ΑΒΥΠ που της διατέθηκε για απο-
κλειστική της χρήση. 

4.2 Άλλα, κύρια επιτεύγματα της περιόδου 1966-1974 ήταν
και τα ακόλουθα:

α . Ριζική ανασχεδίαση και ριζικός εκσυγχρονισμός -με βάση
τις προδιαγραφές του Αμερικανικού Στρατού - των ειδών εξάρ-
τυσης, ένδυσης και υπόδησης των οπλιτών, και των Αξιωματικών
ολοκλήρου του Στρατού.

β. Αναπροσαρμογή των μεγεθών των ειδών ένδυσης και
υπόδησης με βάση καταγραφές και επιστημονικές στατιστικές
αναλύσεις σωματομετρικών στοιχείων νεοσυλλέκτων οπλιτών,
ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή των
στολών και των αρβυλών κατά την κατάταξη.

γ. Ανασύνταξη όλων των προδιαγραφών κατασκευής , ελέγχου
και προμήθειας των υλικών ΣΥΠ 

δ. Σύνταξη 500 και πλέον διαφορετικών κανονισμών, καταλόγων
και εγχειριδίων για όλα τα Κύρια Υλικά, κύρια συγκροτήματα,
συνθέσεις, συλλογές εργαλείων και πυρομαχικά.

ε. Σύνταξη Εγχειριδίου Ορθολογιστικής Οργάνωσης Εργασίας
για χρήση κυρίως από τα Εργοστάσια και Συνεργεία του ΣΥΠ.

ζ. Σύνταξη καθηκοντολογίου (ΤΕ 34-250) Διευθύνσεων και
Μονάδων ΣΥΠ για το χειρισμό υλικών, πυρομαχικών, δαπανών,
διαγραφών κ.λ.π

η. Προγραμματισμός μετεκπαιδεύσεως Αξιωματικών ΣΥΠ στο
Εξωτερικό στα αντικείμενα της Επιστήμης των Υπολογιστών και
την Επιχειρησιακή Έρευνα.

θ. Προγραμματισμός προσλήψεως πολιτικού επιστημονικού
(Αναλυτών, Προγραμματιστών και χειριστών Η/Υ) προσωπικού
απολύτως απαραιτήτου για την υλοποίηση της Στρατηγικής και
των στόχων της ανάπτυξης της Πληροφορικής στο ΣΥΠ> 

Η περίοδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η «χρυσή εποχή»
του ΣΥΠ , γιατί άλλαξε την εικόνα του ΣΥΠ αλλά και του Στρατού
η οποία ήταν ταυτισμένη ,από την άποψη της εμφάνισης, εν
πολλοίς με την σκελέα , τις αρβύλες με τις προκαδούρες και
την ασουλούπωτη χλαίνη και συνέβαλε σοβαρά στην αναπτέρωση
το ηθικού του στρατιωτικού προσωπικού και την αύξηση της
μαχητικής του ικανότητας.

Εκτός όμως από την αλλαγή της εικόνας και την αναπτέρωση
του ηθικού, η πρωτοποριακή γα την εποχή εκείνη εισαγωγή της
πληροφορικής επέφερε τεράστια (μετρήσιμη) οικονομία προ-
ερχόμενη από τον μηχανογραφικό έλεγχο των προμηθειών
των υλικών και την ανακατανομή (χορήγηση) των αποθεμά-
των.

5 . ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ τον Ιαν. του 1975  μέχρι το Δεκ. του 1995
Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί από πολλά εξίσου
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Η
ρωσική στρατιωτική επέμβαση στις 30 Σεπτεμβρίου
στο συριακό εμφύλιο πόλεμο αναμφισβήτητα είναι το
γεγονός που κυριαρχεί σήμερα στη διεθνή επικαιρότητα.

Μέχρι τη παραπάνω ημερομηνία, η Ρωσία διατηρούσε έντονη
πολιτική και διπλωματική εμπλοκή και υποστήριζε ποικιλο-
τρόπως το καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσσαντ. Παράλληλα η
διακριτική ρωσική στρατιωτική βοήθεια εξασφάλιζε την
αναγκαία υποστήριξη στις συριακές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά
η φημολογούμενη ρωσική επέμβαση εκδηλώθηκε με αερο-
πορικούς βομβαρδισμούς κατά των αντιπάλων του συριακού
καθεστώτος ισλαμιστικών οργανώσεων και όχι μόνο κατά
του ISIS και υπό τις επιδοκιμασίες
της Δαμασκού.

Ενδείξεις της επέμβασης είχαν
γίνει ορατές από το Σεπτέμβριο
με την αυξημένη κίνηση στρατιω-
τικού υλικού και μονάδων προς
τη μοναδική ρωσική βάση της Με-
σογείου, στη Λαττάκεια της Συρίας
αλλά και τα αιτήματα διέλευσης
ρωσικών στρατιωτικών αεροσκα-
φών από το FIR γειτονικών χωρών
συμπεριλαμβανομένης και της Ελ-
λάδος. Η ρωσική εμπλοκή δικαιο-
λογήθηκε ως αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση του
τρομοκρατικού κινδύνου του ISIS. Όμως οι ρωσικές αεροπορικές
επιδρομές που εκδηλώθηκαν, κατηγορήθηκαν από σύσσωμο
σχεδόν το δυτικό κόσμος και τη συριακή αντιπολίτευση ότι
δεν στοχοποιούν την οργάνωση του ISIS αλλά αποσκοπούν
στην  υποστήριξη του καθεστώτος του Άσσαντ μέσω της
αποδυνάμωσης των «μετριοπαθών» στρατιωτικών αντιπάλων
του τελευταίου. Βέβαια ο διαχωρισμός των ισλαμιστικών ορ-
γανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Συρία, σε «μετριο-
παθείς» και «ακραίους», «φιλοδυτικούς» και «εξτρεμιστές»
είναι ίσως αδόκιμος έως και αδύνατος

Η ρωσική στρατιωτική επέμβαση προκαλεί εύλογα ερωτη-
ματικά για τους γεωπολιτικούς στόχους της Μόσχας, την
αποτελεσματικότητα της αλλά και για τις γενικότερες συνέπειες
στην περιοχή. Αποτελεί άραγε ένα προάγγελο της προσπάθειας
της Μόσχας να επιστρέψει μετά από 50 περίπου χρόνια στη
Μέση Ανατολή καλύπτοντας το κενό που οι ΗΠΑ σταδιακά
δημιουργούν με την αναδίπλωση τους και με μια πολιτική
περιορισμού των επεμβάσεων στα εσωτερικά των χωρών
της περιοχής;  

Μήπως αυτή η επιστροφή είναι απλά και μόνο μια κίνηση
εντυπωσιασμού και προβολής ισχύος με τη στρατηγική
προσοχή της Ρωσίας εστιασμένη στην κατοχύρωση των
κερδών της στην ζωτική περιοχή της Μαύρης Θάλασσας; Η
περιοχή της Μέσης Ανατολής τη στιγμή αυτή δε φαίνεται να
συγκαταλέγεται στα ζωτικά συμφέροντα της Ρωσίας.

Είναι πιθανό το καθεστώς του Πούτιν να επιδιώκει απλά τη
λαϊκή επιδοκιμασία με μια περισσότερο ενεργό πολιτική, αυ-
τοπαγιδευμένο στα οράματα του για παλινόρθωση του ρω-
σικού-σοβιετικού μεγαλείου; Δεν πρέπει να διαφεύγει της
προσοχής μας ότι προσωποκρατούμενα (Πούτιν) δεσποτικά
καθεστώτα σε περιβάλλον ελεγχόμενης δημοκρατίας (Ρωσία),
τείνουν να επιδιώκουν εξωτερικές εμπλοκές αποβλέποντες
σε αποκομιδή πολιτικών κερδών στο εσωτερικό και την
αναγκαία λαϊκή υποστήριξη για μακροημέρευση τους στην
εξουσία σε συνθήκες κατασταλτικών μέτρων.

Το ενδεχόμενο η ρωσική επέμβαση στη Συρία να αποτελεί
τμήμα μιας πιο επιθετικής πολιτικής αναμέτρησης και εμπλοκής
με τη Δύση σε κάθε σημείο του πλανήτη φαίνεται αδύνατο
καθόσον μια ολική αντιπαράθεση με τη Δύση δε φαίνεται να
είναι στις προθέσεις της και πολύ δε περισσότερο στις δυνα-
τότητες της.

Μήπως τελικά η ρωσική κίνηση είναι μια απλή κίνηση από-
δειξης της συνέπειας και πιστότητας του ρωσικού καθεστώτος
στους συμμάχους του παγκοσμίως, σε αντίθεση με την πρό-
σφατη «καιροσκοπική» αμερικανική και γενικότερα δυτική, πο-
λιτική της εκμετάλλευσης και εγκατάλειψης των φιλικών κα-
θεστώτων στο όνομα του «εκδημοκρατισμού» των χωρών
αυτών;

Άσχετα όμως με τα κίνητρα της ρωσικής επέμβασης υπάρ-
χουν τα εχέγγυα της επιτυχίας της ή θα δούμε την αναβίωση
ενός νέου Αφγανιστάν; Η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράκ και Αφ-
γανιστάν με τις αρχικές στρατιωτικές επιτυχίες αλλά και την
αδυναμία νικηφόρας αποχώρησης και τερματισμού της σύγ-
κρουσης σίγουρα έχει προβληματίσει τη ρωσική ηγεσία.
Συχνές οι δηλώσεις της τελευταίας ότι δεν προτίθεται να
στείλει στρατεύματα να εμπλακούν σε χερσαίες επιχειρήσεις.
Παραπλήσιες δηλώσεις σε ιστορικά παραδείγματα μάλλον
ενισχύουν τους φόβους  περαιτέρω και ανεξέλεγκτης εμπλοκής.

Βέβαια η Ρωσία σχεδιάζει να πολεμήσει δια «αντιπροσώπων»
(συριακός στρατός, ιρανοί, Hezbollah, Κούρδοι), η ιστορία
όμως της περιοχής διδάσκει ότι η διολίσθηση σε μακροχρόνια
και αιματηρή εμπλοκή είναι σύνηθες φαινόμενο καθώς οι
συνθήκες καθιστούν αδύνατη την αποφασιστική επικράτηση
επί του αντιπάλου. Πιθανόν να οδηγούμαστε σε μια δραματική
επιμήκυνση του συριακού εμφυλίου πολέμου και διάχυση
του, με το καθεστώς του Άσσαντ να ενισχύεται από τη
ρωσική εμπλοκή χωρίς όμως και να φαίνεται πιθανή μια επι-
κράτηση του. 

Στο πολιτικό πεδίο βλέπουμε τη δημιουργία ενός ανεπίσημου
«άξονα» (Ρωσίας-Ιράν-Συρίας και με δειλή την παρουσία του
Ιράκ) που πλέον του διακηρυγμένου στόχου της αναχαίτισης
του ισλαμιστικού εξτρεμισμού προκαλεί και την ανησυχία
αλλά και την εχθρότητα του σουνιτικού κόσμου.

Στην Τουρκία, η πολιτική του «σουλτάνου» Ερντογκάν
φαίνεται αδιέξοδη, ενώ η ρωσική
παρουσία στα νότια σύνορα της
επιτείνει τις τουρκικές ανησυχίες.
Συγχρόνως η Τουρκία αγωνιά για
τις εξελίξεις στο κουρδικό ζήτημα
αντιλαμβανόμενη την επικίνδυνη
για τα συμφέροντα της  συσχέτιση
της ενδυνάμωσης του τουρκικού
κουρδικού κόμματος (People’s De-
mocracy Party-HDP), με την εξω-
τερική υποστήριξη και αναγνώριση
που λαμβάνουν οι Κούρδοι της Συ-

ρίας και  του Ιράκ. Οι βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου
πλησιάζουν και οι προσπάθειες της Άγκυρας για μείωση της
πολιτικής δύναμης του HDP εστιάζονται και πάλι στην αδιέξοδο
επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του ΡΚΚ. 

Το Ισραήλ, ενημερωμένο και σε επαφή με τη Μόσχα, πα-
ρακολουθεί τις εξελίξεις ανήσυχα δηλώνοντας την αποφασι-
στικότητα του να απαγορεύσει οποιαδήποτε ενίσχυση της
Hezbollah με όπλα σύγχρονης τεχνολογίας ή μαζικής κατα-
στροφής, αντιλαμβανόμενο όμως ότι η ρωσική παρουσία πε-
ριορίζει την ελευθερία δράσεως του στο συριακό έδαφος. Η
πιθανότητα όμως μιας ιρανικής επικράτησης σε Ιράκ, Συρία
και Λίβανο παρουσιάζεται εξίσου εφιαλτική στο Τελ-Αβίβ όσο
και το σενάριο της επικράτησης των εξτρεμιστών ισλαμιστών
ή της μετατροπής αυτών των χωρών σε failed states και
μάλλον προκρίνει τη διαιώνιση του συριακού εμφυλίου. 

Στην άλλη πλευρά, η Τεχεράνη βλέπει την επιρροή να έχει
αυξηθεί σημαντικά στο σιϊτοκρατούμενο πλέον Ιράκ που αν-
τιμετωπίζει όμως μια εξέγερση των Σουνιτών και μια σημαντική
μείωση των ελεγχόμενων από την κεντρική κυβέρνηση πε-
ριοχών. Σε πολύ δύσκολη θέση και ο έτερος σύμμαχος της,
Αλαουίτης πρόεδρος της Συρίας Άσσαντ. Υπό αυτές τις περι-
στάσεις η επέμβαση της Ρωσίας ενισχύει μάλλον, έστω και
προσωρινά, τη θέση της Τεχεράνης.

Η εξέλιξη της επέμβασης θα φανεί από την ικανότητα των
Ρώσων να επιτύχουν καίρια πλήγματα στις δυνάμεις του ISIS
αλλά και των λοιπών αντιπάλων ομάδων του καθεστώτος
του Άσσαντ αλλά κυρίως από το συντονισμό και ικανότητα
των συμμάχων της να εκμεταλλευτούν τα ρωσικά αεροπορικά
πλήγματα και τη ρωσική υποστήριξη και να επιτύχουν νίκες
στα πεδία των μαχών. 

Βέβαια η ελπίδα συντριπτικής επικράτησης στο αδιάσπαστο
θέατρο επιχειρήσεων Συρίας-Ιράκ μάλλον είναι μια ματαιοπονία
όπως αποδείχθηκε και από την πρόσφατη αμερικανική εμπειρία
στο Ιράκ. Η ρωσική προσπάθεια για να έχει ελπίδες επιτυχίας
θα πρέπει να συνοδευτεί με γενναιόδωρες προτάσεις ειρήνης
που θα προσελκύσουν τους μετριοπαθείς Σύριους εξεγερμέ-
νους και θα διασπάσουν το δυτικό και αραβικό κόσμο που αν-
τιτίθεται στη ρωσική επέμβαση και στη διατήρηση του καθε-
στώτος του Άσσαντ. 

Υπάρχουν κάποια σημάδια για ρεαλιστική προσέγγιση από
πλευράς της Μόσχας αλλά ο κίνδυνος διακοπής της επαφής
με τον τελικό πολιτικό στόχο και επικέντρωσης σε ατελέσφορες
στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι μεγάλος. Επίσης πρέπει να
ελεγχθούν τυχόν μαξιμαλιστικές τάσεις της Ρωσίας και κυρίως
των τοπικών «συμμάχων» της.

Η περιοχή διέρχεται μια περίοδο παρόμοια με τον ευρωπαϊκό
«τριακονταετή» πόλεμο και πιθανόν μόνο η εξάντληση των
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκομένων να είναι ικανή να
επιφέρει την ειρήνευση. Σήμερα, Οποιαδήποτε πρόβλεψη για
τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι παρακινδυνευμένη, ένα
όμως είναι σίγουρο: ότι η σταθερότητα θα αργήσει να
επανέλθει στην περιοχή.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ- ΥΠΤΓΟΣ (εα)
Πτυχιούχος τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπου-

δές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών

Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)
rafaelmarippo@yahoo.gr

Η Ρωσική Εμπλοκή στη Συριακή Κρίση
Γράφει ο

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ*

Υποστράτηγος ε.α.

θετικά επιτεύγματα αλλά και από ένα μελανό σημείο που
ταλάνισε το ΣΥΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα.    

5.1 Τα αξιολογότατα αυτά Επιτεύγματα εν περιλήψει είναι:
α. Ο εκσυγχρονισμός του Μηχανογραφικού Συστήματος της

ΑΒΥΠ (Μηχανογραφική αυτονομία της 651 ΑΒΥΠ με απόκτηση
ενός σύγχρονου για την εποχή του Η/Υ, ΙΒΜ370).

β. Η χάραξη της Στρατηγικής ανάπτυξης ενός Κατανεμημένου
Ολοκληρωμένου (Distributed Integrated) μηχανογραφικού Συ-
στήματος Ελέγχου Υλικών ΣΥΠ (ΟΣΕΥΣ -για τα υλικά και του
ΑΣΠΥΣ για τα πυρομαχικά), ο προγραμματισμός και η έναρξη
υλοποιήσεως του. Τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν έτσι ώστε
να καλύπτουν όλες τις Μονάδες-Υπομονάδες και Δνσεις ΥΠ
όλης της Επικράτειας με εξασφαλισμένη την ανεξάρτητη λει-
τουργία τους (πόλεμος –ασκήσεις) αλλά και το Κεντρικό Έλεγχο

και τον πλάγιο και κάθετο Εφοδιασμό.

γ. Η δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου Υλικών (ΚΕΥ-CONTROL
INVENTORY POINT) κατά τα Αμερικάνικα Πρότυπα.

δ. Η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της 651 ΑΒΥΠ (Ταξιαρ-
χία).

ζ. Η έναρξη μιας τεράστιας προσπάθειας απογραφής των
αποθεμάτων της ΑΒΥΠ και η τακτοποίηση των λογιστικών δια-
φορών που είχαν δημιουργηθεί λόγω της συνταξιοδότησης και
μετάθεσης του πολιτικού προσωπικού που ασχολείτο πάντοτε
με τις έκτατες και τακτικές απογραφές.

η. Η βαθμιαία για το ΣΥΠ κρίσιμη αναπλήρωση του αποχω-
ρούντος πολιτικού προσωπικού (συνταξιοδότηση, μετάθεση)
από στρατιωτικό προσωπικό, του νέου τότε θεσμού, των Ο.Π.Υ.
Η αναπλήρωση επιτεύχθηκε μετά από πολλές δυσκολίες και
επίπονες προσπάθειες της ΔΥΠ/ΓΕΣ (να μη ξεχνάμε την επικρα-
τούσα αντίληψη «Δ.Μ υπ’όψιν»….).

5.2. Το Στίγμα.
Στα μέσα της 10ετίας του 1980 ελαχιστότατα κατώτερα σε

βαθμό στελέχη του ΣΥΠ που υπηρετούσαν στην ΑΒΥΠ και το
700 ΣΕ παρέβησαν τον όρκο τους και προέβησαν σε πράξεις
που εξέθεσαν στην Ελληνική κοινή γνώμη το ΣΥΠ και όλες τις
Ένοπλες Δυνάμεις .Το γεγονός αυτό αναφέρεται για να μη ξε-
χνιέται και με την ευχή να μη ξανασυμβεί.

6 . ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ τον Ιαν. του 1996 μέχρι 2005
Η Προσπάθεια που είχε αρχίσει από το τέλος της 10ετίας για

την μηχανογράφηση και των πυρομαχικών ολοκληρώθηκε το
2005 και έλαβε το τίτλο: Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πυρομα-
χικών Στρατού (ΑΣΠΥΣ).

Στο ίδιο χρονικό διάστημα βελτιώθηκε η υλικοτεχνική υποδομή
του ΟΣΕΥΣ και αυξήθηκε η αποτελεσματικότητά του.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α. Η πραγμάτωση μιας προσπάθειας που άρχισε από το 1967

και τελείωσε το 1995 για τα υλικά (ΟΣΕΥΣ) και μέχρι το 2005 για
τα Πυρομαχικά (ΑΣΠΥΣ) απαίτησε τεράστια προσπάθεια από το
στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΠ που ενεπλάκη
άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη και την υλοποίηση των δύο
αυτών συστημάτων. Μοναδικό κίνητρο αυτού του προσωπικού
ήταν η αύξηση της μαχητικής ικανότητας του Στρατού και ο
απόλυτος σεβασμός στον ιδρώτα του Έλληνα φορολογουμένου
(Το βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος). Στο σημείο

αυτό θα πρέπει να επισημανθεί εμφαντικά η πρωταγωνιστική

προσπάθεια- συνεισφορά του επιστημονικού πολιτικού προ-

σωπικού στην ανάπτυξη ,υλοποίηση, μετάπτωση , λειτουργία

και στην συνέχιση της λειτουργίας στο παρόν και στο μέλλον

τόσο του ΟΣΕΥΣ όσο και του ΑΣΠΥΣ.

β. Το Σώμα Υλικού Πολέμου έχει σήμερα στη διάθεσή του το
ΚΕΥ, ένα υπερσύγχρονο εφοδιαστικό κέντρο διοίκησης των
υλικών κλάσης ΙΙ και διαχείρισης των υλικών κλάσης V, με υλι-
κοτεχνική και λογισμική μηχανογραφική (HARDWARE ,SOFTWARE,TE-
LEPROCESSING και TELECOMUNICATIONS) υποδομή εφάμιλλη και
ίσως και καλύτερη, των αναλόγου μεγέθους και πολυπλοκότητας
οντοτήτων του ιδιωτικού χώρου , που του επιτρέπει να επιτελεί
την δύσκολη και κρίσιμη για τις ΕΔ αποστολή του (αναπλήρωση,
έλεγχο, ανακατανομή, εναποθήκευση και συντήρηση των απο-
θεμάτων) με το πλέον αποτελεσματικό τρόπο και με το
μικρότερο δυνατό κόστος.

γ. Εάν αυτή η προσπάθεια, που όπως προαναφέρθηκε άρχισε
το 1967, δεν ευοδωνόταν και με δεδομένη την μεγάλη
απομείωση του προσωπικού, την εξέλιξη της τεχνολογίας και
την εκθετική αύξηση του αριθμού των υλικών –πυρομαχικών,
αλλά και της ζήτησης ανεφοδιασμού από τις Μονάδες, το ΣΥΠ
δεν θα ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει σήμερα στην αποστολή
του.

δ. Η λήψη ορθών αποφάσεων (επιχειρησιακών, αναπληρώ-
σεως- κατανομής αποθεμάτων κ.λ.π) για οποιαδήποτε κατάσταση
συναρτάται, ως γνωστόν, άμεσα με την δυνατότητα έγκαιρης,
έγκυρης, ορθής και πλήρους πληροφόρησης για την κατάσταση.
Το ΟΣΕΥΣ και το ΑΣΠΥΣ αναπτύχθηκαν για να υπηρετήσουν αυτή
την δυνατότητα που χρειάζεται κάθε ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ σε κάθε κλιμάκιο
της Ιεραρχίας .-

ε. Ο εφοδιασμός του Στρατού με υλικά αρμοδιότητας Υ.Π και
Πυρομαχικά αποτελεί ένα από τα επίπεδα του Συστήματος Δ.Μ
του Στρατού (του MILITARY LOGISTICS) και η σπουδαιότητά του
εκφράζεται λακωνικά από μια φράση που χρησιμοποιεί η Αμε-
ρικανική Πολεμική Αεροπορία: «Οι ερασιτέχνες συζητούν για

τακτικές και οι επαγγελματίες για τον εφοδιασμό».
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Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος, για τον θά-

νατο του λατρεμένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Χρήστου
Ρεκλείτη, Αντιστράτηγου (ΠΒ) ε.α. Επίτιμου Διευθυντού ΔΠΒ/ΓΕΣ.

Η σύζυγος: Αναστασία
Τα τέκνα: Μαρία και Κυριάκος, Αικατερίνη και Ιωάννης

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαρι-
στήσω δημόσια τον χειρουργό της χει-
ρουργικής κλινικής του 404 ΓΣΝ Λάρισας
Επίατρο κ. Ξηρό Νικόλαο, ο οποίος με
χειρούργησε προσεγμένα και υποδειγ-
ματικά την 22 Σεπτεμβρίου 2015 «Κήλες
άμφω».

Η επιστημονική του κατάρτιση, καθώς
επίσης και η ανθρωπιά του με συγκίνησε
και έχει γίνει καθημερινό θέμα μεταξύ
τον συναδέλφων.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον
αναισθησιολόγο Επίατρο κ. Παιδοκούκη
Κων/νο.

Θα ήταν μεγάλη μου παράλειψη να
μην αναφερθώ και στον Γενικό Αρχίατρο
κ. Βαβλιάκη Κων/νο, ο οποίος με μεγάλη
δύναμη θέλησης και με μηδενικούς πό-
ρους, αναβαθμίζει καθημερινά το 404

ΓΣΝ Λάρισας (ετοιμάζει και αναμορφώνει
τον 1ο όροφο σε κλινικές), διότι η προσέ-
λευση των συναδέλφων έχει αυξηθεί
στα εξωτερικά ιατρεία και στο χειρουρ-
γείο κατά 50%.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και το
Παραϊατρικό προσωπικό που με εξυπη-
ρέτησε με αγάπη και χαμόγελο.

Με ειλικρίνεια αναφέρω ότι τα δύσκο-
λα αυτά χρόνια που περνάμε, το 404 ΓΣΝ
Λάρισας μας απαλύνει τον πόνο και μας
γιατρεύουν οι λαμπροί τους επιστήμο-
νες.
Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ από βά-
θους καρδίας.

Καραβίδας Θεοδόσιος 
Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Ε.Α.

Πρόεδρος Παραρτήματος ΣΑΑΤΧΣ
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συγχαρητήρια
Η ΠΕΝΥ ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) κόρη του επίτιμου Διοικητού της Στρατιάς Σκαρα-

φίγκα Αθανασίου ολοκλήρωσε με επιτυχία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το
πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης e.learning με τίτλο «Diploma in Negotiations -
e.learning», στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η επιδοσή της αξιολογήθηκε ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ με βαθμό 92/100 και κρίθηκε ικανή να
της απονεμηθεί ανώτερο δίπλωμα διαπραγμάτευσης.

Οι γονείς, αδελφές και οι φίλοι της εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια και
εύχονται καλή εφαρμογή στο επαγγελμά της.

Συγχαρητήρια
«Συγχαίρω τους γιους μου, Εμμανουήλ και Γεώργιο Χονδρογιάννη, οι οποίοι ορκί-

στηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2015 στη Σ.Σ.Α.Σ ωςΑνθυπολοχαγός (ΥΙ) και Ανθυποσμη-
ναγός (ΥΦ) αντίστοιχα.

Τους εύχομαι υγεία, καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη.
Ταξίαρχος ε.α. Ιωάννης Χονδρογιάννης

Ένα γράμμα –κατάθεση ψυχής (σε γνωστό
δημοσιογράφο)  αλλά και οργής, περιφρό-
νησης για όλους όσους συζητούν σήμερα
αν θα κόψουν 100 ή 200 ευρώ από τις απο-
δοχές των πιλότων της πολεμικής αεροπο-
ρίας, έφθασε στο προσωπικό ηλεκτρονικό
μου ταχυδρομείο .Το υπογράφει με το όνομα
Γιώργος Θαλάσσης  ένας από τους αετούς
του Αιγαίου, ένας από τους αντιπαραγωγικούς
κατά τον κ.κ. Πάγκαλο εργαζόμενους  Έλ-
ληνες, ένα από τα παιδιά αυτά που προ-
στατεύουν την εθνική μας κυριαρχία παί-
ζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα κυ-
νηγώντας ‘’εισβολείς’’. Φυσικά το πραγματικό
του όνομα είναι διαφορετικό από αυτό του
Γιώργου Θαλάσση , του μικρού ήρωα των
παιδικών μας χρόνων στο εικονογραφημένο
περιοδικό.                                                                

Φυσικά και του απαγορεύεται σαν εν ενερ-
γεία αξιωματικός να μιλήσει δημόσια. Αλλά
κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τη φωνή
της ψυχής αυτού του Έλληνα πιλότου. Το
γράμμα του είναι  πραγματικά  συγκλονιστικό.
‘’ Όσο  και αν προσπαθήσουν να μικρύνουν
αυτό που κάνουμε μέσα στο αεροπλάνο
,όσο και αν παλέψουν να μας παρουσιάσουν
σαν μια επαγγελματική κατηγορία  ‘’ενστό-
λων’’ που πρέπει να μας  κόψουν 100 ή 200
ευρώ το μήνα , να τους πείς κύριε Χαρδα-
βέλλα (γράφει ο πιλότος τωνF 16 ), ότι δεν
θα μπορέσουν να μας στερήσουν ποτέ τον
δικό μας γαλάζιο ουρανό της Ελλάδος που
είναι το σπίτι μας και δεν θα συρρικνώσουν

ποτέ την αγάπη που έχουμε για την πατρίδα.
Τους χαρίζουμε και τα 100 και άλλα 200
ευρώ και όλο μας το μισθό, αν χρειάζεται
αυτό για τη σωτηρία της πατρίδος.

Όταν εγώ πιάνω στα ψαλίδια τον τούρκο
εισβολέα και  τον  λοκάρω  σ το δικό μου
αεροπλάνο, και στους  δικούς μου πυραύ-
λους, τότε βλέπω σαν μυρμήγκια τους 300
στη Βουλή που θα αποφασίσουν αν αυτό
που κάνω αξίζει περισσότερα ή λιγότερα
από 100 ευρώ το μήνα. Όταν φωνάζω στο
κέντρο επιχειρήσεων καθώς κυνηγάω τον
τούρκο, ‘’Fox-1’’(δηλαδή είμαι σε θέση ει-
κονικής βολής με πύραυλο sparrow) και
μετά ‘’Fox-2’’(για βολή με AIM-9) είναι σαν
να αγκαλιάζω την πατρίδα για να την προ-
στατεύσω, όπως το μωρό που απέκτησα
πρίν δύο μήνες. Τους τα χαρίζω όλα αν έτσι
θα σωθεί η Ελλάδα. Δεν τους  χαρίζω όμως
ποτέ την τιμή μου, την περηφάνιά μου και
αυτό το απέραντο γαλάζιο πάνω από το Αι-
γαίο που εκεί συναντώ το δικό μας ήρωα,
τον Κώστα Ηλιάκη, να μου χαμογελάει από
τη μια γωνία και να με καθοδηγεί’’.
Αξιότιμε κ.κ. Εκδότη την σημερινή εποχή
της μιζέριας, της οικονομικής κρίσης, της
απαξίας  αρχών και αξιών υπάρχουν νέοι
άνθρωποι που μπορούν να στέκονται όρθιοι,
να καθοδηγούν και να μας φέρνουν το απω-
λεσθέν χαμόγελο στα πικραμένα χείλη μας. 

Βούλτσος  Ηρακλής
Αντιστράτηγος ε.α.                                                                                                                                                                         

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,
στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων
για την Προστάτιδα του Πυροβολικού Αγία
Βαρβάρα, διοργανώνει την ετήσια χοροε-
σπερίδα του Συνδέσμου, στις 5 Δεκ. 2015,
ημέρα Σάββατο, και από ώρα 21.00, στη Λέ-
σχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (πλα-
τεία Ρηγίλλης), στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν τα μέλη και οι φίλοι του Συν-
δέσμου με τους συγγενείς τους.

Τιμή κατ’ άτομο: 25 ευρώ. Δηλώσεις συμ-

μετοχής μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015 (τηλ.
210-5235408).

Τα δελτία συμμετοχής διατίθενται στο
γραφείο του Συνδέσμου (Μαυροκορδάτου
9, 6ος όροφος). Λόγω περιορισμένου αριθ-
μού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους
του Συνδέσμου, να συμμετάσχουν στην με-
γάλη αυτή ετήσια εκδήλωση του Συνδέ-
σμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Τη Δευτέρα 26 Οκτ. 2015, πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον
Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανα-
στάσιο Πετρόπουλο.

Στη συνάντηση, συμμετείχαν από την
ΠΟΣ ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασ. Νικολό-
πουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Ταξχος εα
Δημ. Χατσίκας και ο Γεν. Γραμματέας
Ταξχος εα Βασ. Παπαδόπουλος.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενη-
μέρωση του Υφυπουργού  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για θέματα Μετοχικού Τα-
μείου Στρατού (ΜΤΣ) και ΕΚΟΕΜΣ (δομή,
λειτουργία κλπ)  ώστε να μην συνυπολο-
γίζονται τα μερίσματα και η οικονομική
ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη. Επίσης
συζητήθηκαν θέματα συνταξιοδοτικά και
η εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2192/2014
απόφασης του ΣτΕ σε συνδυασμό με το
άρθρο 3 του Ν. 4336/2015 (εδάφιο 2.5.1
της παρ. Γ) περί προσδιορισμού και θέ-
σπισης νομοθετικά ισοδύναμων μέτρων

για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώ-
σεων της εφαρμογής της δικαστικής από-
φασης, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέ-
τρα του 2012. 

Ο κ. Υφυπουργός άκουσε τις απόψεις
και τις προτάσεις της ΠΟΣ και δήλωσε ότι
θα συνεργασθεί με τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας και τον Υπουργό Οικονομικών για
την εξέταση και επεξεργασία των προτά-
σεων. 

Η ΠΟΣ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα
με τις σχετικές προτάσεις και ο Υφυπουρ-
γός εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω
συνεργασία όταν απαιτηθεί. Η ΠΟΣ θα
συνεχίσει, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου,
να προσπαθεί και να εργάζεται με απο-
κλειστικό γνώμονα το συμφέρον των Με-
λών της, σύμφωνα με το Καταστατικό
της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολόπουλος Παπαδόπουλος

Βασίλειος Βασίλειος
Ταξχος εα Ταξχος εα
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΛΟΤΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
Όταν ο νους θα πληρωθεί Σοφία θα γεμίσει
μονάχα τότε η καρδιά θ’ ανοίξει, θα ανθίσει,
μ’ Αγάπη, Πίστη δυνατή, η Ελπίδα περιμένει

εμένα, εσένα κι’ όποινε στην εκκλησιά σαν μπαίνει.

Μάθε σαν βγαίνεις στη ζωή το χέρι να απλώνεις
το στρώμα που θα κοιμηθείς μονάχος σου να στρώνεις,

μάθε με το συνάθρωπο μαζί να περπατάς
το χέρι που βοήθεια γερά να το κρατάς.

Στις δυσκολίες σου θα βρείς πάντα το Σαμαρείτη
μα αν θέλεις μόνος να σωθείς βοήθα τον αλήτη,

σώσε τον άσωτο υιό και θα οικονομήσεις
βασίλεια κι όλα τ’ αγαθά προτού να ξεψυχήσεις.

Αξίες, ήθη, ιδανικά κράτησε στην ψυχή
για να σου μείνει αμόλυντη, άσπιλη και αγνή,

με πίστη, αγάπη υπομονή και προσευχή αντάμα
βλέπει στην κάθε του στιγμή μόνο ο πιστός το θάμα.

Τις δωρεές που έλαβες πρέπει να τις δωρήσεις
το δρόμο που εδιάλεξες μόνος να περπατήσεις,

κι όταν θα φτάσεις στο σκοπό και τον προοορισμό σου
ο κόσμος όλος μονομιάς θα γίνει ο δικός σου.

Παπακώστας Κωνσταντίνος
Εν Αθήναις τη 31η Οκτωβρίου 2015 

Ευχαριστήριο
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΟΣΜΑΕΣ
Αμφιθεατρικό 1028 τ.μ., Ο.Τ. 48, Α.Ο. 26

Τιμή λόγω οικονομικής ανάγκης 50.000 €
Τηλ. 2821064178

***
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ

(Υιός Αντ/γου ε.α.)
Πτυχιούχος   Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήμης Παν/μιου Πειραιώς
Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Παροχή ασφαλιστικών προϊόντων σε ειδικές τιμές

Αθήνα: Μεταμορφώσεως 78, Χαλάνδρι 
Τηλ: 2106081218 Κιν.: 6973080445

***
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 

***
ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

Μαθηματικός
(κόρη Υπγου ε.α. Δημητρίου Κουτρουμάνη)

Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, ιδιαί-
τερα ή σε group 2-3 μαθητών, σε περιοχή Αμπελοκήπων,

Αγίου Θωμά, Ερυθρού Σταυρού και Ζωγράφου.
Τιμές χαμηλές σε παιδάκια και εγγόνια στρατιωτικών.

Τηλ. Επικοινωνίας 210 7778682, κιν. 6974249563
***

ΠΕΝΥ ΑΘ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑ
Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
LL.M. in International Trade and Investment Law

(Universiteit Van Amsterdam)
Νευροκοπίου 10 Τ.Κ. 156 69

Παπάγος - Αθήνα Κιν.: 6977 507194
e-mail: pskarafigka@gmail.com

***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, 
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, 

βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λπ.).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6132022, κιν. 693206526

***
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΑΚΟΥ

Παιδίατρος - Γαστρεντερολόγος
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»
Ειδικ. Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»

Great Ormond Street Hospital London
Βασ. Αλεξάνδρου 6, Τ.Κ. 16121 Περιοχή Caravel

Τηλ.-Fax: 2167003972, κιν. 9656086072
e-mail: dimakouk@gmail.com

***
ΗΛΙΑΣ Γ. ΝΤΕΚΕΛΕΣ

Πολιτικός Μηχανικός
• Ενεργειακά Πιστοποιητικά

• Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Νομιμότητας
• Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων - Ανακαινίσεις

Σουλίου 2, Ν. Ψυχικό 15451
Τηλ.-Fax: 210 6711449, Κινητό: 6932 351989

e-mail: iliasnte@gmail.com Website: www.ntekeles.gr
***

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΝΤΕΚΕΛΕ
Ιατρός Μικροβιολόγος

(Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ)
Λεωφόρος Ειρήνης 14, Πεύκη Αττικής 15121
Τηλ.: 210-8024352, 6937-359085 (Κινητό)

e-mail: ioannante@yahoo.com
***

Πωλείται οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου- Εύβοια, 
θέση Παξιμάδα, 695 τ.μ, οικ.τετ. 163, αρ. 8,
θέα στον νότιο Ευβοϊκό. Τηλ. 6946.483312

***
ΒΡΑΪΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΑΡΙΑ, MD PhD

Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδιατρικής Ρευματολογίας
Λ. Κηφισίας 171, Μαρούσι

vvraila@yahoo.com Τηλ. 210/6123030 - 6973201440
***

ΜΑΡΙΕΤΑ ΑΝΤΙΒΑΣΗ
Πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών 

Απόφοιτος Δραματικής Σχολής Αθηνών - 
Μακιγιέρ - Τεχνήτρια νυχιών (Κόρη Υπτγου)

Αναλαμβάνει μακιγιάζ πρωινό, βραδινό, νυφικό, θεατρικό, 
μανικιούρ, πεντικιούρ  ημιμόνιμο, ονυχοπλαστική (τζελ)

στην περιοχή ΠΑΠΑΓΟΥ. Τιμές προσιτές.
Κιν. 6945237130

***
Πωλούνται δυο οικόπεδα στην Κάρυστο(ΟΣΜΑΕΣ) ένα σε επαφή

με την θάλασσα και ένα 100 μ. απο την θάλασσα
τηλ.2106396481.

***

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΩΤΗ
Καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας

(κόρη ανωτ. Αξ/κού ΕΛ.ΑΣ.)
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές Δημοτικού,

Γυμνασίου και Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικές τιμές για τέκνα Στρατιωτικών και ανδρών 

Σωμάτων Ασφαλείας, 10 ευρώ (συζητήσιμη) Τηλ. 6944-303883
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Χαλκιδική, σε τιμή ευκαιρίας, Μερίδα του Προγράμ-
ματος Γερακινής του Παραθεριστικού Οικιστικού Συνδέσμου 

Αποστράτων Αξκών Ε.Δ. & Σ.Α. (Μακεδονίας - Θράκης).
Πληροφορίες στο Τηλ.: 2310-264643

***
ΟΙΚΟΠΕΔΟ εντός σχεδίου στην περιοχή «ΟΣΜΑΕΣ», 659 τ.μ., σ.δ.

0,2, σ.κ. 0,2 άρτιο, οικοδομήσιμο, με θέα το Αιγαίο, τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6938801817

***
Βασίλης Τσίμας

Χειρουργός-Μαιευτήρας- Γυναικολόγος
Υιός Αποστράτου Αξκού Πτυχιούχος ΑΠΘ

Μετεκπαιδευθείς στο Good Samaritan Hospital New York
Δέχεται  με ραντεβού - Συμβεβλημένος με ΕΔ

Καβάλα:  Αβέρωφ 5  Τηλ: 2510833999
Ελευθερούπολη: Φιλίππου  5  Τηλ:  2592021102

Κινητό: 6974385976
***

Λιάνα Καραγκιοζούδη – Τσίμα
Κλινική Ψυχολόγος MSc

Κόρη Αποστράτου Αξκού - Πτυχιούχος ΑΠΘ
Δέχεται με ραντεβού  Καβάλα:  Αβέρωφ 5
Τηλ: 2510833999 - Κινητό: 6978261543

***
ΜΗΤΣΙΟΣ Χ. ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ

(υιός Σχου ε.α.)
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην αποκατάσταση κτιρίων
Παύλου Μελά 40,  38333 Βόλος τηλ.: 2421107112  6972671392

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
***

Η εταιρία olimpiccruises,διοργανώνει ημερήσιες 
κρουαζιέρες στα νησιά του Αργοσαρωνικού, με συμφωνημένη

τιμή για τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. 39 ευρώ κατ'άτομο,
με την επίδειξη της ταυτότητος της Ενώσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθείνεστε στα
τηλ.2111882220, email:gprekas@olympiccruises.gr.

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μαλεσίνα, 1058 τ.μ., 

Οικοδ. Τετρ. 151, Αριθ. Οικοπ. 3.  
Τηλ. 210 6525434

***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αναστασία Πανάγου
(Κόρη Αξκού ε.α)

Πτυχιούχος Βιολογίας του παν/μίου Κρήτης και κάτοχος μετα-
πτυχιακού στη μοριακή βιολογία και βιοϊατρική, με φροντιστη-

ριακή και διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα Βιολογίας γενικής
παιδείας και κατεύθυνσης σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου.

Τηλ. 6937348380
***

ΜΑΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, MD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Διπλ. European Board of Ophthalmology
Τμήμα Κερατοειδούς & Διαθλαστικής Χειρουργικής

Κεντρικό: Λεωφ. Συγγρού 328-330, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 17673
Αμαρουσίου: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, Μαρούσι, Τ.Κ.: 15125

Τηλ.: 210 95.95.215 - 210 61.25.325 • Fax: 210 95.5.120
Κιν. 6937 244669 • amanaios@athensvision.gr

***
ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ M.D.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ: Τσακάλωφ 28 & Βουκουρεστίου Κολωνάκι - 10673, 

Τηλ. 210-3636892 ΚΙΝΗΤΟ: 6937009950
***

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΖΕΡΒΑΣ
(Υιός Απόστρατου Αξ/κού)

Οδοντίατρος - Ειδικός Εμφυτευματολόγος Ην. Βασιλείου
Αναλαμβάνει πάσης φύσεως οδοντοεμφυτολογικές εργασίες

Ξάνθου 4 - Κολωνάκι. Τηλ.: 210 7228101, 211 1981486
e-mail: dentistkolonaki@yahoo.com

***
ANNA MAΡΓΑΡΙΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Απόφοιτος Λονδίνου

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6981 231901 Εγγονή Ταξιάρχου
***

ΣΚΑΛΤΣΑ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Συμβεβλημένη με ΕΟΠΠΥ
Ειδικευθείσα στη Μ. Βρετανία και Ευαγγελισμό
Δέχεται με ραντεβού: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη

Ιατρείο: Πατησίων 364, Τηλ. 210 2021755, 6944 543067
Κόρη συναδέλφου Αξ/κού

***
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ

Στέφανος Ν. Θεοφιλης
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)

Ανακαλύψτε τη μαγευτική βόρεια Εύβοια 

με έδρα το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας.
Ειδικές τιμές για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο.

Προσφορά: 35 € το δίκλινο
www.hotelarethousa.info Τηλ. 22260 24301 - 24331

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ - ΟΣΜΑΕΣ

1109 τ.μ. Οικοδ. τετρ. 73, αριθ. οικοπ. 4, 
με θέα προς Όρμο Θεολόγου Tηλ. 6974 780016

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4,5 στρέμματα με άδεια οικοδομής 200 τ.μ.,

300 μ. από το Λιμάνι στο Πόρτο Χέλι.
Τηλ. επικοινωνίας: 6936072960

***
TEXNIKO ΓPAΦEIO

AΔEIEΣ-MEΛETEΣ-EΠIBΛEΨEIΣ-KATAΣKEYEΣ
ΠETPOΣ KΩTΣAKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ

KIN.: 6972894702
ΞANΘH ΓAΛANH-KΩTΣAKOY ΠOΛITIKOΣ

MHXANIKOΣ E.M.Π.
ΣTAMATIA ΠETPOY KΩTΣAKOY

APXITEKTΩN-MHXANIKOΣ
Δερβενακίων 58, 15343 Aγ. Παρασκευή

Tηλ. 210 6007184, Tηλ. & Fax: 210 6009529
***

Χριστίνα Αβραμίδου του Αναστασίου
( Κόρη Άνχη ε.α.)

Μαθηματικός
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - 

Λυκείου και Φοιτητές στον Ν. Ξάνθης. Ειδικές τιμές 
για παιδιά Στρατιωτικών και ΣΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6936 841849, 6939 727077
e-mail: Christina_avramidou@yahoo.gr

***
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας - Επίσκεψη κατ’ οίκον -

Συμβεβλημένος με ΥΕΘΑ - Υπουργείο Συγκοινωνιών
Οδ. Κουμουνδούρου 22, Λάρισα

τηλ. επικ: 2410 251551, 6977 46 4081
***

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(κόρη Ταξιάρχου ε.α.)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
- ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ -

• Οικοδομικές Άδειες - Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
• Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Μηχανικού

ΑΓΡΙΝΙΟ: Απεραντίων 18Α, 30133
Κινητό: 6981922797 E-mail: vp.civilau+h@gmail.com

***
MAΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών (κόρη Αξιωματικού) με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Αγγλία και 15ετή διδακτική εμπειρία σε όλα τα επί-

πεδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. Επικοινωνίας:
6977234129. Ειδικές τιμές.

***
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΟΣΜΑΕΣ, προνομιούχο με θέα απεριόριστη, εμβαδού 1110 τ.μ.
(0.173. Α.Ο 12), τηλέφωνο 210 65.27.971 απόγευμα.

***
ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Φοιτητής Μαθηματικού ΕΚΠΑ, πολύτεκνος, γιος στρατιωτικού.
Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, 

ιδιαίτερα ή σε μικρά group στα βόρεια προάστια.
Σε πολύτεκνες οικογένειες και συγγενείς στρατιωτικών γίνονται

πολύ καλές τιμές. Κιν.: 693 3101 853  Σταθ.: 210 6015699
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστο Εύβοιας, στη θέση Παξιμάδια, 

εντός σχεδίου πόλεως, οικ. τετράγωνο 170, αριθμός 7, 670 τ.μ., 
νότιο με μαγευτική θέα στον Ευβαϊκό.

Σ.Δ: 04 - ύψος 850 μέτρα, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 2310 698 630Κιν.: 6976 411 888

***
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧ. ΓΡΑΤΣΙΑΣ

(Υιός Απστράτου Αξ/κου)
Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική
Karolinska Institet, Stockholm, Sweden

Καρνεάδου 41 (πλησίον Μετρό Ευαγγελισμός)
Τηλ: 694 2424 290, 210 7237 138

***
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΟΓΛΟΥ (κόρη Αξιωματικού ε.α.)

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(Μεταπτυχιακό Ποινικών κ Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ)

Θεσσαλονίκη Αγ.Σοφίας 38 Τ.Κ. 54622
κινητό 69744184573 

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 δημοσι-

εύσεως 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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ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ ΜΝΗΜΕΣ                ΗΡΩΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Στη μικρή Ελλάδα του 1866 (βλ. χάρτη),

τραγικά ανήμπο ρη να συμπαρασταθεί στους

οπουδήποτε υπόδουλους Έλλη νες (η Κρήτη

μεταξύ αυτών), η Μονή Αρκαδίου ήταν επανα στατικό

Κέντρο όλων των επαναστάσεων. 

Στην Αθήνα είχε συσταθεί, με μυστικό  τρόπο, ειδική

επι τροπή με την ονομασία: “Εθνοσυνέλευση του

απελευθερωτ ικού αγώνα Κρήτης” , για στρατολογήσεις

εθε λοντών και αποστολές εξοπλισμών με μικρά πλωτά

μέσα προς ενίσχυση των αγωνιζομένων επαναστα τών

στην Κρήτη.

Η μυστικότητα των αποστολών αφορούσε και τις

ναυτικές δυνάμεις των Μεγάλων Ευρωπαϊκών κρατών,

που περιπολούσαν μεταξύ Ελλάδας-Κρήτης επιβάλλοντας

ακόμη και επαχθείς για τη βιωσιμότητα των Κρητικών

αποκλεισμούς, όταν το υπάρχον καθε στώς (statous quo)

Ελλάδας-Κρήτης κινδύνευε να ανατραπεί.

Οι εθελοντικές προσχωρήσεις στην παραπάνω επιτροπή
των Αθηνών ήσαν κατά πλειοψηφία ε.ε. στρατιωτικοί,
ανιδιοτελείς πατριώτες και ριψοκίνδυνοι, ενισχυόμενοι
από δημοσιογράφους και άλλους γενναίους Έλληνες
πολίτες που επέσπευδαν για το όραμα της Ένωσης της
Κρήτης με την Ελλάδα. Άρχισαν από τις αρχές του μηνός
Σεπτεμβρίου 1866. Ο  Αρκάδας εθελοντής μαχητής ανθγός
(ΠΖ) Ιωάννης Δημακόπουλος (γεννημένος στη Βυτίνα Τρι-
πόλεως το 1833), επιλέχτηκε να προωθηθεί στην Κρήτη
μεταξύ άλλων Ελλήνων αξιωματικών στη δεύτερη ολι-
γάριθμη αποστολή,  υπό τον σχη (ΠΒ) Πάνο Κορωναίο
προοριζόμενο ως διοικητή ενόπλων δυνάμεων νομού
Ρεθύμνης, μεταφέροντας 80 όπλα και 30 κιβώτια πυρι-
τοβολές,τα οποία είχε αγοράσει εξ ιδίων χρημάτων από
τη Σύρο ο παραπάνω επικεφαλής σχης, υποθηκεύοντας
το εκεί οικόπεδό του.                   

Το ψαράδικο τρεχαντήρι μεταφοράς της αποστολής
αυτής προσόρμησε στον όρμο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρε-
θύμνης την 24η Σεπτεμβρίου 1866. Αμέσως  έδωσε μάχη
κατά Οθωμανών ενόπλων στρατιωτικών δυνάμεων που
είχαν ταχθεί εκεί για να εμποδίζουν τέτοιες αποστολές,
αλλά οι άγρυπνοι ένοπλοι επαναστάτες,  του  ηγούμενου
της Μονής Αρκαδίου αρχιμανδρίτη και οπλαρχηγού  Γα-
βριήλ, τους κατεδίωξαν και προώθησαν την αποστολή
με ασφάλεια στη Μονή Αρκαδίου.

Νέος φρούραρχος  της Μονής Αρκαδίου τοποθετήθηκε
ο ανθγός Δημακόπουλος από τον ανώτερο διοικητή ενό-
πλων Ρεθύμνου, με οδηγίες για στατική άμυνα στο εσω-

τερικό των περιμετρικών τοίχων της Μονής. Στη Μονή
είχαν καταφύγει συνολικά 286 ή 287  ένοπλοι (12-13
στρατιωτικοί εθελοντές από την Ελλάδα, ένοπλοι μο -
ναχοί και επαναστάτες Κρητικοί 275 ), ως και 657 άοπλοι
και γυναικόπαιδα, γενικό σύνολο  943 ψυχές.

Την 7-11-1866 η Μονή πολιορκήθηκε από Μουσουλ-
μανικά τα κτικά στρατεύματα Τούρκων, Αλβανών και Αι-
γυπτίων δυνάμεως 7.500 ανδρών (12 ταγμάτων), 2 πυ-
ροβολαρχίες ορεινού πυροβολικού, χιλιάδες ενόπλους
στρατευμένους ή εθελοντές Τουρκοκρητικούς αγνώστου
αριθμού και χιλιάδες, επίσης, στρατευμένους ή εθελοντές
άοπλους  βοηθητικών υπηρεσιών. Το σύνολο των
πολιορκη τών αυτών υπολογίστηκε σε 20-22.000 άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών τμημάτων.

Παρά τις δυσανάλογες απώλειες των εισβολέων η
δεύτερη νύχτα αγώνα βρήκε τους εγκλείστους σε εξαι-
ρετικά δεινή θέση. Τούτο εκφράστηκε με χειρόγραφο
μήνυμα προς το σχη Κορωναίο και σε οπλαρχηγούς των
γειτονικών επαρχιών, που υπογράφηκε από τον Ηγούμενο
Γαβριήλ και το Φρούραρχο Ι. Δημακόπουλο (βλ. αντίγραφο).
Προς τούτο  3 γενναίοι έγκλειστοι Κρητικοί εθελοντές,
ντυμένοι ως οι Μουσουλμάνοι, πέρασαν αθέατοι από τις

θέσεις των πολιορκητών και αφού εκτέλεσαν την αποστολή
τους επέστρεψαν εντός των τειχών γνωρίζοντας τον

απέλπιδα αγώνα τους.( πλην ενός που εντοπίστηκε και η
ζωή του απειλήθηκε), για να μετα δώσουν  στους εγκλεί-
στους την αδυναμία αποστολής ενισχύ σεων 

Ύστερα από την ανατίναξη της δυτικής Πύλης της
Μονής το απόγευμα της 3ης ημέρας, από μεγάλο κανόνι
(μπουμπάρδα) που μεταφέρθηκε από το Ρέθυμνο,  ακο-
λούθησα αγώνας σώμα προς σώμα, στον οποίο διακρίθηκε
ο ανθγός Δημακόπουλος για τη γενναιότητα και τη απο-
τελεσματική χρήση των εξοπλισμών του, που περιλάμ-
βαναν τυφέκιο, σπάθα, πιστόλα, λόγχη μακριά, κρητικό
μαχαίρι, παλάσκα πυρομαχικών, παγούρι και κιάλια. Οι
οπλισμοί του (βλ. εικόνα) διασώθηκαν από το ζεύγος
κρητικών Κων/νο και Βασιλική Σπυριδάκη και φυλάσσεται
στη Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών της γενέτειράς του,
31 χλμ νότια της Τρίπολης.

Δεν έγινε γνωστός ο αριθμός των απωλειών που επέ-
φερε προσωπικά στους εισβολείς από τις συνολικές που
υπολογίστηκαν σε 1800 νεκρούς και 1500 τραυματίες εκ
των οποίων μεγάλος αριθμός απεβίωσε. Αλλά κατά τις
μάχες σώμα προς σώμα εντός της Μονής η σπάθα του
έσπασε, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Ο ηρωισμός του ανθγού Ι. Δημακόπουλου κορυφώθηκε
πριν από το  ένδοξο τέλος του. Μετά την ανατίναξη της
πυριτιδαποθήκης της Μονής μαζί με εγκλείστους και ει-
σβολείς, αιχμαλωτίστηκαν 114 έγκλειστοι μεταξύ των
οποίων και ο ανθγός Δημακόπουλος (Οι λοιποί 829 έγ-
κλειστοι σκοτώθηκαν στις μάχες είτε κατά την ανατίναξη
της πυριτιδαποθήκης).

Όταν οδηγήθηκε  με την τιμημένη στολή του, την
οποία αρνήθηκε να αποχωριστεί και ενδυθεί με στολή
Κρητικού, μπροστά στο διοικητή των εισβολέων Μουσταφά
πασά  δήλωσε με αποφασιστικότητα :

”Είμαι υπερήφανος που φορώ τη στολή του Έλληνα

αξιωματικού και είμαι έτοιμος να πεθάνω φορώντας την”,

με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο μέσον τετραγώνου
οπλισμένων στρατιωτών με εφ’ οπλου λόγχη για να κα-
τακρεουργηθεί με επανειλημμένους λογχισμούς στη ζωή
και μετά την εκπνοή του. Ότι απέμεινε από τη σωρό του
εξαφανίστηκε. 

Δίπλα στο μαυσωλείο της Μονής με την επιγραφή : 
ΟΥΔΕΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙ-

ΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ
ΠΥΡ ΔΕ ΚΑΙ ΞΙΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΙΝΤΟΥΤΩΝ ΑΨΗΦΕΙΝ  
υπάρχει η προτομή του ήρωα ανθυπολοχαγού Ιωάννη

Δημακόπουλου και σημαντική οδός της πόλεως του Ρε-
θύμνου φέρει το όνομά του για την αιώνια μνήμη του!

Η εθελοθυσία του ήρωα 

Ανθγου (ΠΖ) Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ 9-11-1866
Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Χάρτης της μικρής Ελλάδος 1866

Ανθγός (ΠΖ) Ι. Δημακόπουλος

Οπλισμοί Δημακόπουλου

Το βιαστικό σημείωμα έγραφε:

"Γενναιότατε Αρχηγέ Π.Κορωναίε,προφθάσατε μιαν ώρα τα-

χύτερον διότι μας έκλεισαν και τακτικός και άτακτος στρατός

πολύς.

Εν τη ιερά Μονή Αρκαδίου Εν βία μεγίστη Την 8η 9βρίου 1866

Υπογραφές: Καθηγούμενος Γαβριήλ, Ι. Δημακόπουλος"
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