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προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 
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Επετείου της
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Μετσόβου

Παραρτήματα

ΣEΛIΔA 10
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από την κρίση

των Ιμίων

ΣEΛIΔA 11

Η ψυχολογία της

μεταμφίεσης

ΣEΛIΔA 13

Τσιχάντ κατά 

των Μακεδόνων

το’21

ΣEΛIΔA 16

ΣEΛIΔA 8-9

Σύγχρονη δίκη 
παγκόσμιας 
εμβέλειας 

Φέρεται εις γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ ότι η αναβληθείσα,εκδήλωση κοπής της πίτας και

βράβευσης των αριστούχων μαθητών θα πραγματοποιηθεί στην Λ.Α.Ε.Δ την Κυριακή 06 Μαρ.

2016 και απο ώρας 11.00 - 14.00.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Δίκη Ρίχτερ

Π
αρακολουθώντας δημοσιογραφικά την

υπόθεση της συνεχιζόμενης δικαστικής

δίωξης του Γερμα νού Ακαδημαϊκού δα-

σκάλου και ιστορικού συγγραφέα κ. Χάινς

Ρίχτερ (Ηinz Richter)  επειδή στο βιβλίο του με

τίτλο: «Η κατάκτηση της νήσου Κρήτης

το Μάη του 1941» υπάρχουν κείμενα

που δικαιολογούν τη δίωξή του με βάση

Ελληνικό αντιρατσιστικό νόμο (υποκινήσεις

μίσους, επιδοκιμασίες θηριωδιών επιδρο-

μέων κ.ά), ο οποιοσδήποτε φιλόπατρης

Έλληνας εξανίσταται για δυο κύριους λό-

γους:

α) Τον ουσιαστικό που προέρχεται από

το περιεχόμενο του παραπάνω βιβλίου του

Γερμανού συγγραφέα στο οποίο είναι εμφανής

ο στόχος της  εξ ίσου κατανομής των

ευθυνών επί των γενομένων εγκλημάτων πο -

λέμου μεταξύ των εισβολέων και μετέπειτα

κατακτητών Γερμανών του Γ’ Ράιχ (της Βέρμαχτ)

στην Κρήτη το 1941 (εγκληματιών πο λέμου)

και των τοπικών κατοίκων (θυμάτων, αντιστα-

σιακών) και 

β) Την διαπίστωση ότι βρέθηκαν ορισμένοι

Έλληνες (Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι μέλη της Ελ-

ληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας), οι οποίοι

με προκλητικές μαρτυρικές καταθέσεις τους

υπερασπίστηκαν τις τοποθετήσεις του υπόψη

συγγραφέα και προφανώς επηρεάζουν την

τελική κρίση του δικαστηρίου .

Συγκεκριμένα, στις καταθέσεις τους ενώπιον

της ακροαματικής διαδικασίας στο Μονομελές

Πλημμελειο δικείο Ρεθύ μνου, περιλαμβάνονται,

μεταξύ άλλων, οι εξής περίπου μονοσήμαντες

τοποθε τήσεις τους: «Η Ακα δημαϊκή ελευθερία

είναι αδιαπραγμάτευτη», «Η δίωξη σε βάρος

του (σ.σ. Ρίχτερ) απειλεί την Ακαδημαϊκή ελευ-

θερία», «Δεν θεωρώ ότι επιχειρεί να αναθεω-

ρήσει προς όφελος του Ναζι σμού», «Δεν γίνεται

κάθε φορά που ένας Ακα δημαϊκός θέλει να

γράψει ένα έργο να προσφεύ γει σε νομικό

σύμβουλο για να δει αν αυτό είναι δημοσιεύ-

σιμο…», «Ο πνευματικός κόσμος δι καιούται,

πρωτίστως, να κρίνει τις σκέψεις και αντι-

λήψεις του συγγραφέα και όχι η δικαιοσύ-

νη» κ.ά.

Επειδή στις παραπάνω καταθέσεις

παρακάμπτονται οι έννοιες της αγω-

νιστικότητας εξ αιτίας της φι λοπατρίας

και της εθνικής συνείδησης των θυ-

μάτων-Ελλήνων και προτάσσο νται

παντός άλλου οι αντιλήψεις επί της

ελευθερίας της σκέψης του Γερμανού

συγγραφέα στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής ελευ-

θερίας, είναι προκαταβολικά εθνικά απαράδε-

κτες, αλα ζονικές, παραπλανητικές, και εξαιρετικά

ζημιογόνες τέτοιες μαρτυρικές καταθέσεις, για

τον απλό λόγο ότι εξασθενίζουν τον κοινωνικό

πα τριωτικό ιστό των σύγχρονων και των επα -

κόλουθων Ελληνικών κοινωνιών.
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«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευ-

θερούτε πατρίδ’, ελευθερούτε

δε παίδας, γυναίκας, θεών

τε πατρώων έδη, θήκας τε προγό-

νων, νυν υπέρ πάντων ο αγών»“

“

Εκδηλώσεις Απόδοσης Τιμής προς 

τους Ηρωικούς Πεσόντες στα ΙΜΙΑ

Κοπή πίτας και βράβευση 

αριστούχων μαθητών

ΟΥπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό

ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο

Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ πραγματοποίησε ρίψη στεφάνου στο θαλάσσιο χώρο

των Ιμίων όπου το 1996 έπεσαν οι τρεις ήρωες Έλληνες αξιωματικοί του

Πολεμικού Ναυτικού.   

Κυριακή 

06 Μαρ. 2016

Από το αρχείο του Ανχη (ΑΣ) ε.α. Παντελή Κράγκαρη κατά

την εκτέλεση της αποστολής στα Ίμια (28-30 Ιαν 1996)



Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά μέλη

της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων,

σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά ευτυ-

χισμένη και δημιουργική την νέα χρονιά,

η οποία να είναι γεμάτη υγεία και μακάρι

να μην μας προσθέσει νέα βάρη, τα οποία δεν αντέχουμε

πλέον. Αμέσως απαντώ στην απορία συναδέλφου μας, η

οποία διατυπώθηκε μέσω internet προς συνάδελφο όχι μέλος

του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ ότι «…αντί η …να βγάζει ανακοινώσεις να

ζητήσει συνάντηση με... και βέβαια δεν περιμένω τίποτα από

την Ε.Α.Α.Σ....» Η Ε.Α.Α.Σ και ο πρόεδρός της είναι σε απόλυτο

συντονισμό και σε αγαστή συνεργασία με τους Προέδρους

των Ε.Α.Α.Ν και Ε.Α.Α.Α και ζήτησαν στα πλαίσια του συντονι-

στικού συνάντηση με τον Υ.ΟΙΚ. και αναμένουν. Οι ενώσεις

και εν προκειμένω η Ε.Α.Α.Σ δεν νομοθετεί αλλά προσπαθεί

να είναι και είναι παρούσα εκεί που πρέπει για να διασφαλίσει

τα πάσης φύσεως ζητήματα που μας απασχολούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά μέλη των οικογενειών

των εκλιπόντων συναδέλφων, η νέα χρονιά δυστυχώς για

την Ε.Α.Α.Σ δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, γιατί όπως και στο

προηγούμενο φύλλο της Ε.Η σας ενημέρωσα είχαμε τις δύο

παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ, κυρίως όμως αυτή του Διευ-

θύνοντος  Συμβούλου, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του ήταν

και επόπτης οικονομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα και

λόγω της ταυτόχρονης σχεδόν παραίτησης από 1ης Ιαν.

2016 και του Διαχειριστή χρηματικού, η Ένωση να μην μπορεί

να ανταποκριθεί αντιστοίχως.

Αναζητήσαμε μέσω ανακοινώσεων στην Ε.Η, δεδομένης

της επιθυμίας των, διαχειριστών χρηματικού και υλικού περί

μη συνέχισης της παροχής των προς την Ε.Α.Α.Σ υπηρεσιών

τους  από 1ης Ιαν. 2016 για να βρούμε κατάλληλους συνα-

δέλφους, προκειμένου να στελεχώσουμε τις αντίστοιχες

θέσεις πλην όμως η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε, λόγω των

επερχόμενων νέων ασφαλιστικών μέτρων. 

Κατόπιν αυτού απευθυνθήκαμε εγγράφως αμέσως στην

εποπτεύουσα αρχή (ΥΠ.ΕΘ.Α) με κοινοποίηση στο Γ.Ε.Σ., για

την διάθεση κατάλληλου προσωπικού, προκειμένου να μπο-

ρέσουμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Μέχρι

τώρα δεν έχει διατεθεί κατάλληλο προσωπικό. Το Γ.Ε.Σ δεν

έχει διαθέσει ακόμη κατάλληλο προσωπικό προφανώς λόγω

ελλείψεων και περιμένουμε. 

Δεδομένης της μη διάθεσης μέχρι στιγμής καταλλήλου

στελέχους για την κάλυψη της θέσεως του Διαχειριστή χρη-

ματικού και προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αποστολή

μας, αναθέσαμε τα εν λόγω καθήκοντα με αμοιβή, σύμφωνα

με τις κείμενες λογιστικές διατάξεις σε εν αποστρατεία συνά-

δελφο.

Μετά από όλα αυτά απομένει πλέον η πιστοποίηση από

την Ε.Τ.Ε.  των οικονομικών οργάνων (Διευθύνοντος Συμβούλου,

Διαχειριστή χρηματικού), η οποία αναμένεται εντός των προ-

σεχών ημερών προκειμένου η Ε.Α.Α.Σ να συνεχίσει απρόσκοπτα

την λειτουργία της.

Κατά τα λοιπά συνεχίζουμε σε αγαστή συνεργασία με τις

Ε.Α.Α.Ν και Ε.Α.Α.Α αλλά και με τις Ομοσπονδίες Πανελληνίους

Συνδέσμους  και όλους τους Συνδέσμους, Όπλων- Σωμάτων,

Τάξεων Σ.Σ.Ε και με τους Σ.Α.Α.Υ.Σ και από κοινού σχεδιάζουμε

τις πάσης φύσεως κινήσεις μας εν όψει του ασφαλιστικού

νόμου, παρά τις όποιες υποσχέσεις των Υπουργών εργασίας

και Εθνικής Άμυνας. Είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε

τις εξελίξεις, θα αντιδράσουμε εάν δεν τηρηθούν τα υποσχε-

θέντα. Απαιτείται όμως και φυσική παρουσία όλων μας,

ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου,  γιατί η

συμμετοχή μας καθορίζει και την στάση των κυβερνώντων

στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. Η Ε.Α.Α.Σ

όπως πολλές φορές έχω τονίσει είναι υπεράνω  και έξω από

τα πολιτικά κόμματα, δεν αντιπολιτεύεται, αλλά βάσει του

σκοπού της, προσπαθεί να διασφαλίσει τα πάσης φύσεως

συμφέροντα/δικαιώματα των μελών της, σέβεται και τιμά

όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί αποτελούν τους πυλώνες της

δημοκρατίας μας και συνομιλεί με αυτά για την προώθηση

των θεμάτων που την απασχολούν.                             

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με σεβασμό στις πολιτικές πεποιθήσεις του

καθενός εξ’ ημών και όχι ΕΦΥΣΗΧΑΣΜΟΣ.  

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Επισημαίνεται επίσης  ότι σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαία

η διατήρηση της ενότητας του κλάδου μας, ο οποίος κατά

την διάρκεια της υπηρεσίας μας βίωσε σε αντίθεση με τους

άλλους κλάδους των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες.

Καλώ για μια ακόμη φορά όλους τους εν αποστρατεία συ-

ναδέλφους του Σ.Ξ & Σ.Α, οι οποίοι μέχρι σήμερα παρέλειψαν

να εκδώσουν Δελτίο Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ να το πράξουν,

γιατί αυτό σημαίνει συμμετοχή και συναδελφικότητα.

Παράκληση οι εν αποστρατεία Αξκοί της ΕΛ.ΑΣ που είναι

μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ, να εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Σ ενι-

σχύοντας την δύναμή της, τις συναδελφικές σχέσεις και τα

οικονομικά της. Είμαστε όλοι συνάδελφοι με παράλληλες

εμπειρίες και βιώματα.

Τελικά ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου,

πρέπει να κρατήσουμε αυτά που μας ενώνουν  και όχι τα

λίγα που μας χωρίζουν. Ενωμένοι Μεγαλουργούμε ας το

πράξουμε το οφείλουμε σε εμάς αλλά και στους εν ενεργεία

συναδέλφους, γιατί νομοτελειακά η αποστρατεία είναι συνέχεια

της ενέργειας, οπότε και αυτοί πρέπει να προσβλέπουν στην

ένωση ως θεματοφύλακα των πάσης φύσεως ζητημάτων

τους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Έχει διαπιστωθεί ότι η Ε.Α.Α.Σ ως θεσμικό όργανο δεν ερω-

τάται επί κρισίμων θεμάτων (Εθνικών - νομικών - διοικητικών-

στεγαστικών - κ.λ.π.), στα οποία λόγω της τεράστιας  εμπειρίας

των μελών της, η βοήθεια θα ήταν τεράστια.

Ο εθελοντισμός στον οποίο στηρίζεται η Ε.Α.Α.Σ δυστυχώς

δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κάνουμε έκκληση

στους νέους συναδέλφους να έλθουν στην Ένωση και να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μία ή δύο φορές την εβδο-

μάδα, βοηθώντας στην έκδοση των Δελτίων Ταυτότητος, και

Ενιαίων καρτών, γιατί όπως προαναφέραμε το Γ.Ε.Σ δεν μας

διαθέτει στρατεύσιμο προσωπικό προφανώς λόγω ελλείψεων.

Σας περιμένουμε.

Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.

Την Δευτέρα 25 Ιαν. πραγματοποιήθηκε στο πολεμικό Μου-

σείο, συγκέντρωση των οικοπεδούχων Καρύστου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν

σχέση με την αλλαγή του νομικού πλαισίου του οργανισμού,

που αφορούν  στον ορισμό Δ.Σ. αλλά και στην καθυστέρηση

υποβολής σχετικής νομοθετικής ρύθμισης επίλυσής του.

Αποτελέσματα αυτού είναι, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος στα αντλιοστάσια, οι κατολισθήσεις, βλάβες στο οδικό

δίκτυο και η μη πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων, προς

την Δ.Ε.Η και αλλού.

Κάνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδιο να προωθηθούν τα

θέματα του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ, γιατί η τυχόν καθυστέρηση θα έχει

τεράστιο οικονομικό κόστος το οποίο θα κληθούν να πληρώ-

σουν τα μέλη, τα οποία λόγω των οικονομικών μέτρων που

έχουν ληφθεί δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν.
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1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

στην Ε.Α.Α.Σ. μέχρι  την 10η εκάστου μήνα  είτε τα-

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2 έως 3

δακτυλογραφημένες σελίδες με 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.

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση...

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι η Ε.Α.Α.Σ. συμπαραστάθηκε

στο δυναμικό αγώνα των Ομοσπονδιών - ε.ε. Στελεχών

των Σ.Α. για την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας

που έγινε στην Αθήνα (Σταδίου -Πλατεία Κολοκοτρώνη)

στις 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 4 μ.μ.

Τα Μέλη μας ένωσαν τις φωνές τους με αυτές των εν

ενεργεία συναδέλφων των Σ.Α. και συμμετείχαν στη συγ-

κέντρωση της Αθήνας και σε όποια άλλη παράλληλη συγ-

κέντρωση έλαβε χώρα πανελλαδικά.

Εκ  της  Ε.Α.Α.Σ.

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ. για τη Συμμετοχή στην 

Πανελλαδική Συγκέντρωση των ε.ε. Στελεχών των Σ.Α.



ΟΥπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος συνο-

δευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγ-

γελο Αποστολάκη ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο

Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ πραγματοποίησε ρίψη στεφάνου

στο θαλάσσιο χώρο των Ιμίων όπου το 1996 έπεσαν οι

τρεις ήρωες Έλληνες αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυ-

τικού.   

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την Στρατιωτική

Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρέστη στην

επιμνημόσυνη δέηση για τη μνήμη των πεσόντων Ναυ-

τικής Αεροπορίας που τελέστηκε στη Διοίκηση Ελικο-

πτέρων Ναυτικού στο Κοτρώνι Μαραθώνα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ομιλία του μεταξύ

άλλων είπε τα εξής:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που βρίσκομαι σήμερα

μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση μνήμης. Είναι ημέρα

συγκίνησης για όλους όσοι βρίσκονται εδώ μαζί μας για

να τιμήσουμε τους ήρωες των Ιμίων που δεν γύρισαν

πίσω. Να αποδώσουμε τον δέοντα έπαινο και τον προ-

σήκοντα σεβασμό σε αυτούς που έπεσαν εν ώρα καθή-

κοντος σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

Πριν από λίγη ώρα επιστρέψαμε με τον Αρχηγό του

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κ. Αποστολάκη και

τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κ. Γιακουμάκη

από τα Ίμια, όπου αποτίσαμε φόρο τιμής και καταθέσαμε

στεφάνι στο σημείο που έδωσαν τη ζωή τους οι ήρωές

μας. 

Η ένδοξη ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού, η εκκίνηση

της οποίας χάνεται στα βάθη των αιώνων, είναι γραμμένη

με αίμα και οι ένδοξοι νεκροί του, που κείτονται στον

υγρό τάφο, κάνουν τις θάλασσές μας ιερές με ότι συνε-

πάγεται αυτό για την προστασία τους και τη φύλαξή

τους. 

Δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό συμβάν, αλλά αγαπητοί

φίλοι αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο σκέψεις μου για

τη σημασία του. Κατ’ αρχάς, να πω ότι εμείς έχουμε πε-

ρισσότερο ανάγκη αυτές τις εκδηλώσεις, για να καταλά-

βουμε το μέγεθος της προσφοράς, για να καταλάβουμε

πραγματικά τι χρωστάμε σε ποιους και τι υποχρεώσεις

έχουμε για αυτό τον τόπο. 

Η νύχτα των Ιμίων και η θυσία των Αξιωματικών του

Πολεμικού Ναυτικού έχουν μείνει χαραγμένα ανεξίτηλα

στη μνήμη των Ελλήνων. Τρία παλικάρια έδωσαν την

ζωή τους, εκτελώντας την αποστολή τους, αφήνοντας

πίσω πατεράδες, μανάδες, γυναίκες και παιδιά.

Έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα.

Εκείνοι οι ένδοξοι με την γενναία και συνεπή στάση ζωής,

μας θυμίζουν και μας ορίζουν την αποστολή μας και το

δικό μας καθήκον. Μας θυμίζουν ξεκάθαρα ότι είμαστε

εδώ για την πατρίδα, για τον ελληνικό λαό, για το

σύστημα αξιών μας, αλλά και για τις παραδόσεις μας.

Αυτά πρέπει να φυλάμε.

Μας θυμίζουν ότι τα νερά

που κάποιοι θέλουν να

γίνουν γκρίζα θα μείνουν

για πάντα καταγάλανα.

Μας θυμίζουν πως όταν

έπρεπε να φυσήξει ο αέ-

ρας για να υποσταλεί η

ελληνική σημαία, ο Πα-

ναγιώτης Βλαχάκος, ο

Χριστόδουλος Καραθα-

νάσης και ο Έκτορας Για-

λοψός, έμειναν και έκαναν κοντάρι το κορμί τους για να

την κρατήσουν ψηλά, δίνοντας το στίγμα της εθνικής

μας συνείδησης.

Κάποιοι επιχειρούν να αμφισβητήσουν τα κυριαρχικά

μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Θέλω να τονίσω ότι από

αυτό το σημείο της εθνικής μνήμης τέτοια σχέδια δεν

θα περάσουν. Ακόμα και σήμερα, την ώρα που καταθέ-

ταμε στεφάνι στη μνήμη των ηρώων, στα 26 χιλιάδες

πόδια και νότια των Ιμίων, τουρκικά αεροσκάφη παρα-

βίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκαν

από την Πολεμική Αεροπορία. 

Δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε σπιθαμή από το

ελληνικό έδαφος, από τον αέρα μας, από τις θάλασσές

μας, από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, από την τιμή

και την περηφάνια μας. Είμαστε εδώ, για να ξαναβρούμε

τον προσανατολισμό μας. Πρέπει να εστιάσουμε σε

έννοιες, όπως η πατρίδα, το καθήκον, το εθνικό συμφέρον.

Η στρατηγική επιλογή μας είναι η προστασία της εθνικής

κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. 

Όλοι θέλουμε το διάλογο και την ειρήνη, αλλά καμιά

συνομιλία δεν μπορεί να συνοδεύεται από υποχωρήσεις

και αμφισβητήσεις στα εθνικά μας θέματα και τους

στόχους της πολιτικής ευθύνης της άμυνας της χώρας

μας. Έχουμε ιερή υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, για

τους μάρτυρες που έχουν χύσει το αίμα τους σε κάθε

σπιθαμή αυτού του τόπου, σε χώμα, αέρα και νερό.

Αλλά και γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να απαξιώνουμε

την αγάπη και την αγωνία του απλού Έλληνα για το τι θα

απογίνουν όλα αυτά για τα οποία πολεμήσαμε. 

Πιστεύω ότι όλοι έχετε αντιληφθεί την ύψιστη προτε-

ραιότητα που αποδίδουμε στην αναγνώριση και στην

απόδοση τιμών στους ήρωές μας κατά το χρονικό

διάστημα που προΐσταμαι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Έχει πραγματοποιηθεί από πλευράς μας ο ανάλογος

σχεδιασμός, ώστε να πράξουμε το χρέος μας απέναντι

σε εκείνους τους ήρωες που έπεσαν υπέρ βωμών και

εστιών. 

Η πρόσφατη απόδοση τιμών στις οικογένειες των

ηρώων πεσόντων και του Κυβερνήτη της Ακταιωρού

«ΦΑΕΘΩΝ», Πλοίαρχο Δημήτριο Μητσάτσο, ο επαναπα-

τρισμός των οστών των έξι ηρώων της ΕΛΔΥΚ, αποτελούν

μέρος όλης αυτής της προσπάθειάς μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ». 

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΘΑ (mod.mil.gr)
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Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς

των θανόντων συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

ενημέρωση

Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις «Ρωτήστε τον ειδικό», για το κοινό στο Αμφιθέατρο

του 401 ΓΣΝΑ  έως και τον Ιούνιο 2016 και ώρα 18:30-19:30.

Εκδηλώσεις Απόδοσης Τιμής προς τους 

Ηρωικούς Πεσόντες στα ΙΜΙΑ

Επισημαίνεται, για τα μέλη του Α.Ο.Ο.Α, ότι μετά την αποστρατεία τους πρέπει

να γνωστοποιούν στον Οργανισμό τον Αριθμό Μητρώου συνταξιοδότησής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΟΟΑ

Πρόγραμμα ενημερωτικών διαλέξεων για

το κοινό στο Αμφιθέατρο του 401 ΓΣΝΑ

Τα θέματα αναπτύσσονται από ειδικούς ιατρούς των αντιστοίχων ειδικοτήτων

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

-Αν/χης (Τ.Θ) Παντελίδης Γεώργιος του

Θεόδωρου. Απεβίωσε στις 5/12/15.

-Ταξ/χος (ΟΙΚ) Αναγνωστόπουλος Σπυ-

ρίδων του Θεόδωρου. Απεβίωσε στις

15/1/16 και ενταφιάσθηκε στις 18/1/16

στο Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου.

-Υπτγος Παναγόπουλος Αναστάσιος.

Απεβίωσε στις 18/1/16 και ενταφιάσθηκε

στις 20/1/16 στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

-Ταξ/χος Τσαρμακλής Λεωνίδας του

Λουκά. Απεβίωσε στις 30/11/15 και εντα-

φιάσθηκε την 1/12/15 στον Άγιο Αθανάσιο

Σουφλίου.

-Υπλγος (ΤΧ) Λαμπριανίδης Ζαχαρίας του

Ευστάθιου. Απεβίωσε στις 19/12/15 και

ενταφιάσθηκε στις 21/12/15 στο Α’ Νε-

κροταφείο Αθηνών.

-Ταξ/χος (ΠΖ) Μπετζούνης Βασίλειος.

Ενταφιάσθηκε στις 26/1/16 στον Ιερό Ναό

Αγ. Παρασκευής.

-Υπτ/γος (ΥΠ) Ταμιωλάκης Μιχαήλ. Απε-

βίωσε στις 25/1/16 και ενταφιάσθηκε στις

27/1/16 στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.

-Υπτ/γος (ΜΧ) Λαϊνάς Γεώργιος. Απεβίωσε

στις 16/10/15 και ενταφιάσθηκε στις

18/10/2015 στην Υπάτη.

-Συντ/ρχης ε.α. Ιωαννίδης Βασίλειος.

Απεβίωσε την 1/1/2016 και ενταφιάσθηκε

στις 4/1/2016 στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

-Υπτ/γος (ΠΒ) ε.α. Βελιζιώτης Παναγιώτης

του Δημητρίου. Απεβίωσε στις 21/12/15

και ενταφιάστηκε στις 22/12/2015 στο

Άργος.

-Συντ/ρχης ε.α. (ΠΖ) Μπατιστάκος Σπυ-

ρίδων του Αχιλέως. Απεβίωσε την

27/1/2016 και ενταφιάσθηκε στις

28/1/2016 στην Αγ. Παρασκευή Περιβολίων

Χανίων.

-Υπτ/γος (ΠΒ) ε.α. Πάνου Παναγιώτης,

ΣΣΕ/68. Απεβίωσε στις 14/1/16 και εντα-

φιάστηκε στις 16/1/2016 στο κοιμητήριο

της Ν. Σμύρνης.

-Αντ/γος (ΠΒ) ε.α. Νικόλαος Μάρας,

ΣΣΕ/58. Απεβίωσε στις 3/2/16 και εντα-

φιάστηκε στις 6/2/2016 στο κοιμητήριο

της γενέτειρά του στο Δούκα Ηλείας.

-Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Πατρινός Γεώργιος.

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 4/1/2016 και

ενταφιάστηκε στις 6/1/2016 στο κοιμητήριο

του Πύργου Ηλείας.

-Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Παπαδημητρίου Αθα-

νάσιος. Απεβίωσε στις 18/1/2016 και εν-

ταφιάστηκε στο κοιμητήριο Παπάγου την

επόμενη ημέρα.

-Αντγος (ΠΖ) ε.α Λάμπρος Σύρμος,

Σ.Σ.Ε/39. Απεβίωσε στις 22 Ιαν.2016 και

ενταφιάστηκε στις 26 Ιαν.2016 στο Α'κοι-

μητήριο Αθηνών.
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Την 31 Ιαν 1936, ο στρατηγός Γε-

ώργιος Κονδύλης από τον Προ-

υσό Ευρυτανίας, άφησε την τελευ-

ταία του πνοή στην Αθήνα σε ηλικία

57 χρονών, μετά από ανακοπή καρδιάς. Μετά την

αποστρατεία του διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός

(23 Αυγ - 4 Δεκ 1926, 10 Οκτ 1935-30 Νοε 1935) και

πολλές φορές υπουργός και βουλευτής.

Στρατιωτική Δράση 

Ο Κονδύλης κατα-

τάχθηκε εθελοντής

στον στρατό σε ηλικία

18 χρονών, συμμετεί-

χε στην Κρητική επα-

νάσταση του 1897 και

στον μακεδονικό αγώ-

να ως καπετάνιος

στον νομό Καστοριάς.

Το 1910 προήχθη σε

ανθυπολοχαγό και

αποσταλεί ως δάσκα-

λος στην κατεχόμενη

από τους Τούρκους

Ανατολική Θράκη.

Πολέμησε στους Βαλκανικούς αγώνες(1912-13) με

τον βαθμό του Υπολοχαγού. Συμμετείχε στο κίνημα

Εθνικής αμύνης στην Θεσσαλονίκη το 1916 και έλαβε

μέρος ως αντισυνταγματάρχης, διοικητής του συν-

τάγματος των Σερρών στην μάχη του Σκρά ντι Λέγκεν

(Μαϊ 1917). Το 1919 προήχθη σε συνταγματάρχη και

αποστάλθηκε στην Ουκρανία όπου διακρίθηκε στους

αγώνες κατά των Μπολσεβίκων ως διοικητής του 3ου

συντάγματος της 13ης Μεραρχίας. Από τον Μάιο του

1919 μέχρι τον Νοε του 1920 συμμε-τείχε στην Μι-

κρασιατική εκστρατεία. Μετά την ήττα του Βενιζέλου

στις εκλογές εγκατέλειψε την μονάδα του και δραπέ-

τευσε από το μέτωπο κρυπτόμενος σε σκευοφόρο

βαγόνι φέρων στολή στρατιώτου. Εγκαταστάθηκε στην

Κωνσταντινούπολη, όπου σαν μέλος της οργανώσεως

«Εθνικής Αμύνης» άσκησε σκληρότατη κριτική κατά

του βασιλέως Κωνσταντίνου και της κυβερνήσεως Δ.

Γούναρη.

Οι επιστολές του προς τις εφημερίδες, με τις οποίες

καλούσε τους Έλληνες στρατιώτες σε ανταρσία κατά

της ηγεσίας τους, τυπωνόντουσαν σε προκηρύξεις και

ριπτόντουσαν από αέρος από τους Τούρκους στις Ελ-

ληνικές γραμμές. Μετά την επικράτηση του στρατιωτικού

κινήματος Πλαστήρα - Γονατά, επανήλθε στον στρατό

και τοποθετήθηκε Διοικητής της Μεραρχίας Κρήτης

στην στρατιά του Έβρου. Η συμβολή στην καταστολή

του κινήματος Γαργαλίδη - Λεοναρδόπουλου(1923)

υπήρ-ξε σημαντική και άμεση, λαβών το προσωνύμιο

«κεραυνός». Τον ίδιο χρόνο παραιτήθηκε από τον

στρατό και αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του υπο-

στρατήγου1.

Πολιτική Δράση  

Ο Κονδύλης μαζί με τον Πάγκαλο απεφάσισαν την

κάθοδο τους στην πολιτική, εντασσόμενοι στην «Δη-

μοκρατική Ένωση», το κόμμα των αδιάλλακτων Βενι-

ζελικών, του οποίου ηγείτο ο Αλέξανδρος Παπανα-

στασίου. Μετά τις εκλογές της 6 Δεκ 1923 ο Κονδύλης

πίεσε για την επιβολή της αβασίλευτου χωρίς δημο-

ψήφισμα. Την 22 Αυγ 1926

κατήργησε την δικτατορία

του Θ. Πάγκαλου προσε-

ταιριζόμενος τους διοικη-

τάς των δημοκρατικών

ταγμάτων τα οποία στην

συνέχεια διέλυσε με αι-

ματη-ρό τρόπο. Το 1928

υπήρξε μέλος της κυβερνήσεως υπό τον Βενιζέλο,

ενώ το 1932 συνέπραξε με το αντιβενιζελικό κόμμα

των« Λαϊκών» υπό τον Παναγιώτη Τσαλδά-ρη. Υπήρξε

από τους πρωταγωνιστές της καταστολής του κινήματος

του Βενιζέλου της 5ης Μαρ 1935. Την 5 Ιουλ 1935

έκανε στροφή 180ο
, σε ομιλία του στην βουλή τάχθηκε

υπέρ της επανόδου του Βασιλέως Γεωργίου Β’ στην

Ελλάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Την 10 Οκτ 1935 ανέτρεψε πραξικοπηματικά την κυ-

βέρνηση Τσαλδάρη και οργάνωσε το δημοψήφισμα

της 30ης Νοε, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του οποίου

το 98% των Ελλήνων ψήφισε υπέρ της παλινορθώσεως

της βασιλείας.

Ο Κονδύλης υπήρξε γνή-

σιο τέκνο των στρατιωτι-

κών κινημάτων του 1916

και του 1922, και των αλ-

λεπάλληλων του μεσο-

πολέμου, τα οποία έγιναν

όλα στο όνομα της Δη-

μοκρατίας, αλλά επί της

ουσίας για την κατάληψη

της εξουσίας. Η παροι-

μιώδης φράση του «Εάν

ήξερα ποσό εύκολο είναι

να κυβερνάς την Ελλάδα,

θα το έκανα από λοχίας»,

απεικονίζει με τον πιο ωμό

τρόπο μια πικρή πραγμα-

τικότητα την οποία δυστυ-

χώς δείχνουμε ανίκανοι ή απρόθυμοι να αλλάξουμε.

Παπάγου 12 Ιαν 2016

Βιβλιογραφία

α.Γρηγορίου Δάφνη, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων

(1923-1940), Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ. Αθήνα 1997.

β.Μεταξάς το Προσωπικό του Ημερολόγιο, Επιμέλεια

Χρήστος Χρηστίδης, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε

γ.Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Η Εκστρατεία εις την

Μικράν Ασίαν, Τόμος 7ος Αθήνα 1962

1 Σύμφωνα με τον Γρηγόριο Δάφνη ο Πλαστήρας

πρότεινε την προαγωγή του Κονδύλη σε υποστράτηγο

«για να ησυχάσουν απ’ αυτόν».

Γεώργιος Κονδύλης

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

«Γενναῖοι στρατιῶται! Ἐπαναστατήσατε κατά

τῶν Κωνσταντινικῶν Ἀξιωματικῶν. Ἐγώ ὁ Συνταγ-

ματάρχης Κονδύλης, θὰ φθάσω ἀμέσως ἀπὸ τὴν

Κωνσταντινούπολιν μὲ τὸν Βυζαντινὸν Στρατὸν

εἰς τὸ μέτωπον καὶ θὰ διώξωμεν τὸν Κεμάλ πέρα

ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα».

Από προκήρυξη του Κονδύλη

την 14 Απριλίου του 1922.

Ο Κονδύλης το 1932 Ο Κονδύλης υπουργός στρατιωτικών το 1935.

Ανακοινώνεται στα μέλη του Συνδέσμου ότι η γενική συνέλευση του 2016 θα πραγ-

ματοποιηθεί το Σάββατο 27 Φεβ. ώρα 11:00 σην αίθουσα συνεδριών της ΛΑΕΔ. Θα

προηγηθεί προσυνέλευση στη ΛΑΦ Θεσσαλονίκης το Σάββατο 20 Φεβ. στις 10:30. Το

ετήσιο μνημόσυνο σε μνήμη των συμμαθητών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Άλ-

σος στρατού/Γουδί) το Σάββατο στις 19 Μαρ. ώρα 9:00 στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεο-

τόκου. Θα ακολουθήσει καφές στο “Υa” (Άλσος στρατού).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Χάτσικας Δημήτριος Ταξχος ε.α.

Γεν. Γραμματέας Κολοβός Μαρκόπουλος Ιωάννης Ταξχος ε.α.

Ανακοίνωση

Κύριε Διευθυντά,

Θα ήθελα να αναφερθώ (συμπληρωματικά) στα καταχωρημένα άρθρα του σεβα-

στού Στρατηγού κ. Δάφνη Ιωάννη στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2015 και στο αντίστοιχο

του τεύχους Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις επιχειρήσεις στην περιοχή Τηλλυρίας

στην Κύπρο το 1964, όπου αναφέρονται ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων (κάποια

εξ αυτών στο πρώτο και κάποια στο δεύτερο άρθρο).

Θεωρώ καθήκον μου απέναντι και στους συναδέλφους που δε βρίσκονται πλέον

εν ζωή, να συμπληρώσω και εγώ με τη σειρά μου κάποια επιπλέον άτομα που έλα-

βαν μέρος στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις. Αυτοί είναι ο Ανθ/στης Μακρής

Κων/νος, ο Μν Λοχίας Καραθανάσης Χρήστος, ο Μν Λοχίας Κίτσος Σωτήριος, με το

206 Τ.Π.

Ο Ανθ/γός του Κυπριακού στρατού Χριστοδούλου Ερμής, οπλίτες του 2ου Λόχου

206 Τ.Π., καθώς και ο υπογράφων την παρούσα επιστολή, Μν Λοχίας τότε, Ευθυμίου

Κων/νος, ήμαστε αυτοί που καταλάβαμε το ύψωμα Ακόνιο. Μετέπειτα καταλάβαμε

το ύψωμα Λουρόβουνο, από το οποίο υποστείλαμε και την τουρκική σημαία που

κρατά ως ενθύμιο ο Χριστοδούλου Ερμής ενώ ο υπογράφων κράτησε μία ξιφολόγ-

χη.

Για τα ανωτέρω επροτάθη δια προαγωγή επ’ ανδραγαθεία.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,

Με εκτίμηση

Ευθυμίου Κων/νος

Τχης ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Επιστολή

Συνδέσμου αποστράτων 

αξιωματικών αποφοίτων ΣΣΕ 1981
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Ηδιαχείριση της προηγούμενης κρίσης δεν τελειώνει

παρά μόνο με τη διαχείριση της επόμενης.  

Οι βασικοί λόγοι είναι τρεις:

Πρώτον, όπως στη ζωή των ανθρώπων, έτσι, πολύ πε-

ρισσότερο, στη ζωή των κρατών, είναι βέβαιο ότι θα

υπάρξει η επόμενη κρίση.

Δεύτερον, όλες οι κρίσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτη-

ριστικά: πρόκειται για ξαφνικά γεγονότα, εξελίσσονται

ταχύτατα, απειλούν συμφέροντα

μεγάλης σημασίας, η πιθανότητα

σύγκρουσης ή υψηλού κόστους

είναι μεγάλη και απαιτούν δύσκο-

λες αποφάσεις σε εξαιρετικά πε-

ριορισμένο χρόνο.

Τρίτον, πέρα από την κατάσταση

πραγμάτων που μπορεί να δια-

μόρφωσε η προηγούμενη κρίση,

η εμπειρία διαχείρισής της και η

μελέτη των λαθών συνιστά το κυρίαρχο μέσο στην προ-

ετοιμασία για τη διαχείριση της επομένης.

Με την παραπάνω λογική η διαχείριση της κρίσης των

Υμίων δεν έληξε! Θα έπρεπε να συνεχίζεται και σήμερα

υπό την έννοια της προετοιμασίας μας για τη διαχείριση

της επομένης. Ασφαλώς ο βαθμός ή οι λεπτομέρειες της

όποιας προετοιμασίας δεν είναι γνωστά και ούτε πρέπει

να είναι. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι η προετοιμασία

είναι ο μέγιστος παράγων στη διαχείριση της όποιας κρί-

σης.

Αυτή είναι η κατασταλαγμένη γνώση αιώνων. Πηγάζει

από τον Θουκυδίδη, ο οποίος, διά στόματος Αρχιδάμου,

ανδρός «συνετού και σώφρονα» (1.79), μας προσκαλεί:

«ας ετοιμαζόμαστε πραγματικά σαν να είχαμε πάντα να

αντιμετωπίσουμε αντιπάλους που σκέφτονται ορθά· και

δεν πρέπει να στηρίζουμε τις ελπίδες μας στα λάθη που

θα κάνουν εκείνοι, αλλά στη προνοητικότητα για την δική

μας ασφάλεια. .. κράτιστος είναι όποιος εκπαιδεύεται για

τις μεγάλες ανάγκες» (1.84.4).

Ποια πρέπει να είναι η δική μας προετοιμασία; Είναι

προφανής, αν θυμηθούμε τα βασικά αίτια της αποτυχίας

των Υμίων: ελάχιστη γνώση εκ μέρους σημαντικών τμη-

μάτων της πολιτικής ηγεσίας ακόμη και της έννοιας της

διαχείρισης κρίσεων, έλλειψη στρατηγικής (υπό την έννοια

της ανυπαρξίας στόχων), έλλειψη συντονισμού μεταξύ

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και μεταξύ των

δυνάμεών μας.

Το στάδιο και το επίπεδο της προετοιμασίας μας δεν

είναι γνωστά. Είναι όμως γνωστό ότι τα στελέχη των Ενό-

πλων Δυνάμεων έχουν εξοι-

κειωθεί με την έννοια και τις

αρχές της διαχείρισης κρί-

σεων μέσα από την εκπαι-

δευτική διαδικασία,

στην οποία και εγώ είχα

την ευκαιρία να συμ-

μετάσχω. Είναι επίσης

ασφαλές να υποθέ-

σουμε ότι, είκοσι χρό-

νια μετά, το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι εξοι-

κειωμένο με τη συγκεκριμένη λογική. Ωστόσο, και πάλι, η

κατασταλαγμένη γνώση αιώνων μας προειδοποιεί πως

πρέπει να ετοιμαζόμαστε όχι μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού,

αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής:

«κανείς δεν δείχνει τόση αυτοπεποίθηση κατά την εκτέ-

λεση ενός σχεδίου όση κατά την σύλληψή του. Διότι

συλλαμβάνουμε σχέδια όταν είμαστε ασφαλείς, υστερούμε

όμως κατά την εκτέλεση τους εξ αιτίας του φόβου»

(1.120.5).

Ας προετοιμαζόμαστε λοιπόν και στον σχεδιασμό αντι-

μετώπισης της επόμενης κρίσης και στην εφαρμογή του,

αλλά και στο τι μπορούμε να πετύχουμε μέσω μίας πετυ-

χημένης διαχείρισης. Η γειτονική μας χώρα μπορεί να αν-

τιμετωπίζει ζητήματα στο εσωτερικό και στα νότια σύνορά

της, ωστόσο παραμένει μία χώρα με επιθετική διάρθρωση

δυνάμεων, η οποία, αν και δίνω μικρή πιθανότητα για το

άμεσο μέλλον, μπορεί και πάλι να επιχειρήσει να εξάγει

τα προβλήματά της.

Η προετοιμασία για την καλύτερη διαχείριση της επόμενης

κρίσης είναι, τέλος, και η καλύτερη τιμή σ’αυτούς που

πρόσφεραν τη ζωή τους πριν από είκοσι χρόνια στα Ύμια.

Άλλωστε και πάλι ο Θουκυδίδης μας διδάσκει (2.35.1)

ότι:

«άνδρες που με τα έργα τους αναδείχθηκαν γενναίοι,

με έργα πρέπει και να τους τιμάμε»!

* Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Ηλία Κουσκουβέλη είναι

η Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη. Οι γνώμες που εκ-

φράζονται στο κείμενο είναι απολύτως προσωπικές.

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

http://www.efenpress.gr/

onalert

ΙΜΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ: Η διαχείριση της κρίσης δεν έληξε!

Γράφει ο 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ*

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας,πρώην Πρύτανης, κάτοχος της Έδρας

ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές ‘Θουκυδίδης’. 

Πραγματικά είναι λυπηρό το φαινόμενο να προσέρ-

χονται στο ακροατήριο των δικαστηρί ων σύγχρο νοι Έλ-

ληνες Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, με το πρόσχημα να υπε-

ρασπιστούν την ελευθερία των οποιων δήποτε αντιλή-

ψεων και σκέψεων σε βάρος των θυμάτων των Γερ-

μανών στην Κρήτη (προπαντός τον συνάδελφό τους

Γερμανό συγγραφέα), χωρίς να προ τάσσονται ταυτόχρονα

οι εθελοθυσίες όλων των αγωνιστών στην Κρήτη, που

θυσίασαν ότι πολυτιμότερο είχαν (ζωές και περιουσίες)

στους εκεί απελευθερωτικούς ηρωικούς αγώνες τους

αφήνοντας ενεούς τους λοιπούς πληθυσμούς σε πα -

γκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη επαχθέστερες εθνικά είναι οι καταθέσεις μαρ-

τύρων του τύπου «ο πνευματικός κόσμος δι καιούται,

πρω τίστως, να κρίνει ή κατακρίνει-καταδικάζει στο όνομα

της Ακαδημαϊκής ελευθερίας τις οποιεσδήποτε έγγραφες

σκέψεις του συγγραφέα», σε βάρος της αναγνωρι-

σμένης ως επιτυχημένης εθνικής αντίστα σης του πλη-

γωμένου Κρητικού λαού και πολύ περισσότερο όταν

αφήνονται υπονοούμενα ότι οι ανε ξέλεγκτοι αντιστασιακοί

αγώνες του λαού αυτού «προκάλεσαν τα αντίποινα» από

τους τότε «νεα ρούς αλλά σπουδαίους μα χητές Γερμανούς

που αποτελούσαν την Ελίτ του τρίτου Ράιχ».

Με άλλους λόγους, είναι ουτοπία να εισάγεται εσκεμ-

μένα ή μη, άμεσα ή έμμεσα, σε εθνι κά ή πα γκόσμια

ακροατήρια, ως υπερέχουσα η Ακαδημαϊκή ελευθερία

έναντι του αγωνιστικού πνεύματος κάθε απελευθερωτικού

αγώνα, παραλείποντας είτε παραγνωρίζοντας την ταυ -

τόχρονη απόδοση ανάλογης τιμής στους αγωνιστές

(σε όλους τους Κρητικούς αγωνιστές στην προκειμένη

περίπτωση), που με τον μέγα μαζικό ενθουσιασμό και

το θείο αγωνιστι κό πνεύμα που επικράτησε τότε, αντι-

μετώπισαν τους εισβολείς, τους αποδεκάτισαν και με

πραγματικούς κινδύνους της ζωής και των περιουσιών

τους περιέθαλψαν και διέσωσαν ξένα συμμαχικά στρα-

τεύματα (Άγγλων, Αυστραλών, Νεοζηλανδι κών) που

πολέμησαν στο πλευρό τους.

Πέραν των παραπάνω αντιδεοντολογικών  μαρτυρικών

καταθέσεων των Ελλήνων Ακαδημαϊκών δασκάλων,

που μπορούν να ερμηνευθούν ποικιλοτρόπως, οι ίδιοι

αντιπαρήλθαν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα και με σα-

φήνεια επί των οφθαλμοφανών ιδεοληψιών του κ.

Ρίχτερ όπως: 

-   Επί των ορίων εφαρμογής του καθολικού ανιδιοτε-

λούς καταπιστεύματος "...τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι"

( που άφησαν οι 300 του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες),

μεταξύ εισβολέων-κατακτητών και αμυνομένων -κατα-

κτημένων, ώστε να μην παρερμηνεύονται ή εξισώνονται

οι ευθύνες των εκατέρωθεν πολεμικών αντιποίνων.

- Επί των  Γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων που

διεκδικεί η χώρα μας   (οι οποίες ουδέποτε και για οποι-

ονδήποτε λόγο παραγράφονται), αφού σκόπιμα δεν

αναφέρονται στο υπόψη βιβλίο, προφανώς εξ αιτίας

της σχετικής άρνησης της χώρας του κ.α.  

Οφθαλμοφανώς επιχειρεί (ο συγγραφέας του βιβλίου)

να υπονοηθεί κάποιου είδους δικαίωση των θυτών ομο-

εθνών του για τις πραγματικές και τεκμηριωμένες απάν-

θρωπες πράξεις τους σε βάρος αθώων πολιτών και

των περιουσιών του Κρητικού λαού, επεκτείνοντας τη

νοσηρή ιδεοληψία του με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς

των θυ μάτων όπως, ότι εφάρμοζαν «βρώμικους» αν-

τάρτικους αγώνες, βεβηλώσεις στους σωρούς των νε-

κρών κ.ά. αιτιάσεις εξίσωσης και αποφυγής των αποζη-

μιώσεων.

Γενικότερα, άπαντες οι Έλληνες Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι

θα έπρεπε να ταχθούν αναφαν δόν υπέρ του επιχειρού-

μενου ιστορικού αναθεωρητισμού στο υπόψη βιβλίο

του κ. Ρίχτερ, θέτοντας εκτός της Ακα δημαϊκής ελευθερίας

τις ποικίλες «ιδεοληψίες» του συγγραφέα, ακολουθώντας

την όλη υπάρχουσα λοιπή σχετική βιβλιογραφία στην

οποία απουσιάζουν τέτοιες πρωτοφανείς ανατροπές

του Ελληνι κού και Διεθνούς δικαίου και για ένα επί

πλέον βασικό λόγο. Οφείλουν, ως ταγοί της κορυφαίας

και έγκυρης Ακαδημαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας, να

διδάσκουν με ηχηρότητα το μεγαλείο της Ελληνικής

φυλής όπως το συνόψισε ο Αισχύ λος:«Ω παίδες Ελλήνων,

ίτε, ελευθερούτε πατρίδ, ελευθερούτε δε παίδας, γυ-

ναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων,

νυν υπέρ πάντων ο αγών», όχι μόνο εντός των αιθουσών

διδασκαλίας αλλά και στα οποιαδήποτε δημόσια ακρο-

ατήρια, υπη ρετώντας επάξια το αρχαιότατο τούτο νόημα

της Ακαδημαϊκής ελευθερίας που γεννή θηκε στη χώρα

μας. 

Γένοιτο!

"Υστερόγραφο:

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των ευρισκομένων στη

ζωή θυμάτων εκ των Γερμανικών θηριωδιών όχι μόνο

στην Κρήτη αλλά πανελλήνια και παγκόσμια, είναι πιθανό

να αθωωθεί πανηγυρικά ο Γερμανός συγγραφέας του

καταγεγραμμένου απαράδεκτου Ιστορικού Αναθεωρη-

τισμού στο βιβλίο του (π.χ. λόγω αμφιβολιών για μη

ύπαρξη δόλου…), από την πρωτόδικη εκδίκαση της

υπόθεσης αυτής.

Εάν τούτο συμβεί, επιβάλλεται η παρέμβαση της ιε-

ραρχικώς προϊστάμενης  συγκροτημένης ανεξάρτητης

δικαιοσύνης της Ελληνικής Πολιτείας, ώστε να απο-

κλεισθούν οι κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες αδικίες σε

βάρος των παραπάνω θυμάτων από την ίδια την

αδέκαστη δικαιοσύνη και χρησιμεύσει (η απόφαση αυτή)

ως άλλοθι τυχόν άλλων σύγχρονων ή μελλοντικών θη-

ριωδιών."  

Σύγχρονη δίκη παγκόσμιας εμβέλειας- δίκη Ρίχτερ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

«άνδρες που με τα έργα

τους αναδείχθηκαν γεν-

ναίοι, με έργα πρέ-

πει και να τους τιμάμε»!“

“
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θέματα

Ρεκόρ Γκίνες

Ζούμε σε μια εποχή που μόνο δυσάρεστες ειδήσεις

μας σερβίρουν, οι οποίες κυριολεκτικά πνίγουν κάθε

αισιόδοξη πλευρά της Ελληνικής πραγματικότητας.  Για

χρόνια ακούγαμε περί μεταρρυθμίσεων που πάντα απο-

τύγχαναν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Μπορούμε

άραγε να γλυτώσουμε από την πολιορκία των κρατικών

δανειστών, ...δανειζόμενο... ότι εφαρμόζεται στην υπό-

λοιπη Ευρώπη; Πως φτάσαμε ως εδώ  που μας κατάν-

τησαν;  Ποιοί ευθύνονται για το χάλι μας , που έχει

εξελιχθεί σε ωρολογιακή βόμβα και η έκρηξή της είναι

πλέον θέμα χρόνου; Απλά όλα είναι φυσική συνέπεια

της αλόγιστης συμπεριφοράς μας. Πρέπει  εδώ και τώρα

να αναστρέψουμε την κατάσταση που αναπόφευκτα θα

έχει τρομερές και ολέθριες συνέπειες για όλους μας.

Έχω την πεποίθηση ότι η Ελλαδίτσα μας μπορεί να ανα-

κτήσει την χαμένη της αίγλη. Πρέπει να μπεί ένα τέλος

στο Αμερικάνικο όνειρο, με αιχμή του ονείρου τα πανάκριβα

σπίτια, τις βίλες, τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τον

ευδαιμονισμό και την καλοπέραση με την προσφορά

στα αζήτητα και απούλητα. Η ανισότητα αυξάνεται

ραγδαία και οι ίσες ευκαιρίες έχουν πλέον εξανεμιστεί.

Βρισκόμαστε στο τέλος του ονείρου και δείχνουμε

πολίτες και πολιτικοί ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα , με

τον λογαριασμό όμως του πρώτου τραπεζιού της πίστας

απλήρωτο.

Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας αναζητείται επίμονα

το σύγχρονο όραμα και φαντάζει μακρινή η εποχή που

μοναδική προσπάθειά μας ήταν η εξασφάλιση μιας θέσης

στο δημόσιο και η «αγορά» ενός άπιαστου ονείρου. Το

θέμα είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν

θεωρώ τον εαυτό μου ειδήμονα, αλλά απλά θα πρέπει

να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας μέσω της ενδυνάμωσης

και ανεξαρτητοποίησής του από τον κρατισμό, που πλέον

είναι μονόδρομος. Η πατρίδα μας θα πρέπει να βελτιώσει

το επιχειρηματικό της περιβάλλον ώστε να είναι πιο φι-

λόξενο, δίδοντας κίνητρα σε Έλληνες και ξένους επεν-

δυτές. Να δώσει κίνητρα στους νέους,  που προτιμούν

σήμερα την απόδραση, προκειμένου να ξεκινήσουν την

δική τους επιχείρηση.  Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο

για να εισρεύσουν κεφάλαια στην αγορά, να καταπολε-

μηθεί η έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, να αντιμε-

τωπιστεί η ανεργία και βέβαια να βελτιωθεί το επιχειρη-

ματικό περιβάλλον που απαιτεί:                                                                                                                                   

•Μείωση της γραφειοκρατίας.                                                                                                                                                                        

•Σταθερό, προβλέψιμο και απλό φορολογικό πλαίσιο

• Εξάλειψη της διαφθοράς  μέσω της νέας  τεχνολογίας

και                                                                                                           

•Επιτάχυνση της δικαιοσύνης.             

Τι να πιστέψει  όμως κανείς από όλα αυτά τα αντιφατικά

που συμβαίνουν στα δημόσια πράγματα αυτού του

τόπου. Η περίφημη αναδιοργάνωση που χρόνια διακη-

ρύττουν όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις παρέμεινε

στα συρτάρια. Τα όμορφα τα

λόγια τα μεγάλα για πάταξη

της φοροδιαφυγής και της δια-

φθοράς   έγιναν νέα χρέη και

«λευκός καπνός»  δυστυχώς

δεν φαίνεται να βγαίνει από

την καμινάδα μας. Όλα αυτά

τα δισεπίλυτα προβλήματα που

συσσωρεύονται πάνω από την

χώρα μας δείχνουν ότι το 2016

δεν θα είναι μόνο ημερολογιακά

δίσεκτο έτος, αλλά και επι της ουσίας, μιας και οι προ-

βλέψεις κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι, για όσους κα-

τοικοεδρεύουν στον δύσμοιρο αυτόν τόπο.

Οι πωλητές οραμάτων ευτυχίας μοιράζουν ακόμα ελ-

πίδες σε έναν λαό που μετονόμασαν σε κοπάδι  και με

ασφάλεια τον κρατούν εν υπνώσει, περιορίζοντάς τον σ’

ένα μαντρί, πετώντας του κάπου – κάπου κανένα κόκαλο

αισιοδοξίας. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας λειτουργεί

παραπλανητικά και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων

είναι  με καθαρά αντιδυτικούς προσανατολισμούς και

αντιφιλελεύθερο πνεύμα, για προσέλκυση ψήφων. Το

πολιτικό κατεστημένο  με αυτό το πνεύμα αδυνατεί να

παρακολουθήσει τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο

του ευρωπαικού αλλά και παγκόσμιου οικονομικού διευ-

θυντηρίου, λειτουργώντας κάτω από το βάρος του κρα-

τικοδίαιτου μηχανισμού της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Το πολιτικό μας σύστημα είναι  γηρασμένο  πνευματικά,

ηθικά και ιδεολογικά και για να κρατηθεί στο προσκήνιο

παλινωδεί.                                                                                                                                                                   

Αυτό λοιπόν το πολύ λίγο, με μπόλικο καθόλου πολιτικό

σύστημα, τα τελευταία 35 χρόνια διαχειρίστηκε, κατά

πως λένε  ειδικοί  οικονομικοί αναλυτές, πάνω από 1.000

δίς ευρώ (αστρονομικό νούμερο) με επιδοτήσεις,  πακέτα

Ντελόρ και  δάνεια  και  το μόνο που κατάφεραν ήταν να

πτωχεύσουν την χώρα. Πρόκειται για μια μοναδική περί-

πτωση ανικανότητας ή και φαυλότητας  στα παγκόσμια

χρονικά , λειτουργίας  μεταπολεμικού κράτους. Κάλλιστα

λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε άξιοι  και

πρέπει να καταχωρηθούμε στο βιβλίο των  ρ ε κ ό ρ   Γ κ

ί ν ε ς. Οι διαχειριστές  του δημόσιου βίου είναι αυτοί οι

ίδιοι που σήμερα χωρίς  ίχνος …. ζητάνε   από το «αιμορ-

ραγούν» και ετοιμόρροπο κουφάρι της πατρίδας τους

αναδρομικά  της τάξεως των 100 έως 150 χιλιάδων

ευρώ.                                                                                                                                                                                                              

Φίλες και φίλοι αναγνώστες,

προσωπικά εάν ήμουνα επι-

χειρηματίας, με τίποτα δεν θα

προσλάμβανα σαν υπάλληλό

μου κάποιον από αυτούς τους

ανευθυνουπεύθυνους

της δημόσιας ζωής, γιατί

το «μαγαζάκι» με μαθη-

ματική ακρίβεια θα  βα-

ρούσε κανόνι και θα το

οδηγούσαν σε κλείσιμο,

κοινώς φαλιμέντο. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους

την ώρα που ο κοινωνικός ιστός καταρρέει, η νεολαία

μας, άνθρωποι με ντοκτορά και μάστερς, οδεύει στις

ευρωπαϊκές φάμπρικες της ξενιτειάς, ρίχνοντας πίσω

της μαύρη πέτρα. Μοναδική ελπίδα σωτηρίας η αναβίωση

μιας επιχειρούσας κοινωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει

πανιά, σε μια νέα εποχή που απαιτεί ελεύθερο πνεύμα

και  ειλικρίνεια, τόλμη και εργατικότητα, δημιουργικότητα

και ορθοκρισία, μακριά από τις σειρήνες του ευδαιμονισμού

χωρίς προσπάθεια, εφαρμόζοντας τις αρχές του Μαχάτμα

Γκάντι που οραματίστηκε μια κοινωνία της οποίας οι άν-

θρωποι δεν θα έπρεπε να   έχουν:

•Πλούτο χωρίς μόχθο.

•Απόλαυση χωρίς συναίσθημα.

•Εμπόριο χωρίς ήθος.

•Γνώση χωρίς χαρακτήρα.

•Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά. 

•Λατρεία χωρίς θυσίες και

•Πολιτική χωρίς αρχές.

Γράφει ο 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Τέως Γεν. Γραμ. Δήμου Ερμούπολης

Αντιπρόεδρος Παραρτήματος 

Κυκλάδων 

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε

αρκετές πόλεις της Γερμανίας, ΧΙ-

ΛΙΑΔΕΣ μουσουλμάνοι Άραβες και Βο-

ρειοαφρικανοί κακοποίησαν σεξουαλικά ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ

Γερμανίδες!! Καταγγέλθηκαν και κάποιοι βιασμοί…

Με αφορμή αυτές τις οργανωμένες επιθέσεις αναρω-

τιέμαι αν οι πολυπολιτισμικοί και οι διεθνιστές θεωρούν

αυτές τις πράξεις ρατσιστικές ή μήπως μόνο όταν η βία

έχει αντίστροφη φορά παίρνουν θέση και την καταδι-

κάζουν….

Όπως θα καταλάβατε, η ερώτηση είναι ρητορική και

η απάντηση είναι γνωστή….

Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει φίλοι μου είναι ότι, οι

διεθνιστές και οι λοιποί ομοϊδεάτες τους θεωρούν πως

όταν οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες ή οι πρόσφυγες

που φιλοξενούνται σε κάποια χώρα εγκληματούν εις

βάρος των κατοίκων της, οι πράξεις αυτές είναι πράξεις

αγανάκτησης , αντίστασης και διαμαρτυρίας ή τυχαία

περιστατικά !!!!!

Και όταν οι κάτοικοι μιας χώρας ΑΠΑΙΤΟΥΝ από τους

λαθρομετανάστες να σέβονται τους νόμους, την κουλ-

τούρα, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας που τους

φιλοξενεί. χαρακτηρίζουν το αυτονόητο αυτό δικαίωμα

ως ρατσιστική συμπεριφορά και όσους αγαπάνε την

πατρίδα τους περισσότερο από τις άλλες χώρες, ως

ρατσιστές και φασίστες!!!!

Ως πότε θα ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα αυτή την

φασιστική νοοτροπία και συμπεριφορά;

Σύμφωνα με τη λογική των διεθνιστών οι Ισπανοί, οι

Γάλλοι και οι Ιταλοί που φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά

τους είναι φασίστες και ρατσιστές  γιατί αναγκάζουν

τους  λαθρομετανάστες Βορειοαφρικανούς (και όχι

μόνο) να διασχίσουν …τον μισό πλανήτη για να έρθουν

στη Λέσβο αποδεχόμενοι την πρόσκληση των «φιλεύ-

σπλαχνων» Ελλήνων που έκαναν την χώρα τους

μοναδική σε όλο τον κόσμο, την έκαναν ένα τεράστιο

ξέφραγο αμπέλι !

Τα επίσημα στοιχεία είναι αδιάψευστος μάρτυρας

της επιπολαιότητας και της ελαφρότητας με την οποία

αντιμετωπίζουμε ως χώρα το μεταναστευτικό πρόβλη-

μα… Από τους 1.000.000 ξένους που εισήλθαν στην

Ευρώπη το 2015, οι 820.000 εισήλθαν από τα ελληνικά

σύνορα (Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ /03.1.2016).   

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θέλουμε να πνιγεί

ούτε να πάθει το παραμικρό κανείς ξένος αλλά , έχουμε

υποχρέωση να διαφυλάξουμε πρωτίστως το συμφέρον

των Ελλήνων και την ασφάλεια της πατρίδας μας.

Αν ερωτηθεί κάποιος διεθνιστής σχετικά , αν δηλαδή

οι Έλληνες είναι φιλόξενος λαός ενώ οι λοιποί Ευρωπαίοι

βάρβαροι αφού δεν επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη εισβολή

ξένων, η απάντηση που θα δοθεί είναι γνωστή: «ΠΑΣ

ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ…»

Μήπως όμως αγαπητοί συνέλληνες αποδειχθεί ότι:

«ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΣΟΦΡΩΝ;»

Σε κάθε περίπτωση εύχομαι ολόψυχα, περιστατικά

παρόμοια με αυτά που συνέβησαν στην Γερμανία την

παραμονή της Πρωτοχρονιάς, να μην συμβούν και στη

χώρα μας...

Αν όμως συμβούν, θέλω να δω τι θα λένε τότε οι

πολυπολιτισμικοί…                                                         

Γράφει ο 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ

Συνταγματάρχης  ε.α.

WELCOME TO REALITY

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Θα πρέπει να αναπτυχθεί

ο ιδιωτικός τομέας μέσω της

ενδυνάμωσης  και ανεξαρ-

τητοποίησής του από τον κρατι-

σμό, που πλέον είναι μονόδρο-

μος
“

“



Σ
επτέμβρης του 1922. Τελειώνει ο πόλεμος της Ελλάδας

με την Τουρκία. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο ελληνικός στρατός

εγκαταλείπει την πόλη και οι Τούρκοι μπαίνουν στη

Σμύρνη. Αρχίζουν πογκρόμ, ληστείες και δολοφονίες, στις

οποίες παίρνουν ενεργό μέρος και οι ντόπιοι Μουσουλμάνοι.

Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά πυρκαγιά, την φωτιά κατευθύνουν

προς τις χριστιανικές συνοικίες, φτιάχνοντας διάδρομο με εύ-

φλεκτα υγρά. Στην προσπάθεια να σωθούν από την πύρινη

λαίλαπα, οι περισσότεροι Χριστιανοί στοιβάζονται στην προ-

κυμαία. Οι Τούρκοι στρατιώτες περικυκλώνουν την παραλία,

αφήνοντας τον κόσμο χωρίς νερό και τροφή. Πολλοί από

αυτούς πέθαναν από την πείνα και την δίψα, άλλοι αυτοκτό-

νησαν, πέφτοντας στη θάλασσα.

Οι φόνοι, οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί γί-

νονταν κάτω από την μύτη των «συμμάχων», που παρακο-

λουθούσαν αδιάφοροι από μακριά τον «συνωστισμό στην

αποβάθρα». Φωτογράφιζαν απαθέστατοι το «show», πετώντας

μάλιστα πίσω στην θάλασσα τους απεγνωσμένους που

έφταναν ως τα πλοία. Προδομένοι από τους ξένους αλλά -το

χειρότερο- και από τους Έλληνες, όσοι τελικά σώθηκαν, το

κατάφεραν ύστερα από την ανθρωπιστική παρέμβαση του

Αμερικανού Άσα Τζένιγκς που μεσολάβησε και τελικά ύστερα

από δύο ημέρες δόθηκε η δυνατότητα σε χιλιάδες πρόσφυγες

να βρουν καταφύγιο στα «Πλοία της Συμπόνιας» και να κατα-

λήξουν στην Ελλάδα.

Προπομπός του Τζένιγκς και φωτεινή εξαίρεση της διεθνούς

απάθειας μπροστά στο έγκλημα ήταν ένας άγνωστος Ιάπωνας

πλοίαρχος που τις ώρες της μεγάλης σφαγής μόνος αυτός

και το πλήρωμα του άδειασαν στην θάλασσα το φορτίο τους

για να μαζέψουν όσον το δυνατόν περισσότερες κυνηγημένες

ψυχές.

Από τις προκυμαίες έφευγαν οι βάρκες γεμάτες με Έλληνες

και Αρμένιους πρόσφυγες, κατευθύνονταν προς τα ξένα πλοία,

που παρέμεναν για να υπερασπιστούν και να δεχτούν τους

συμπατριώτες τους, αλλά δεν είχαν διαταγές να δεχτούν

τους ντόπιους για να μην προσβάλουν τους Τούρκους. Όταν

οι βάρκες προσάραζαν στα βρετανικά πολεμικά πλοία και

προσπαθούσαν να δέσουν, οι ναύτες έκοβαν τα σκοινιά.

Μερικές βάρκες καταποντίστηκαν, τους ανθρώπους τους

έριχναν στη θάλασσα και από την προκυμαία άλλοι προτιμούσαν

να πνιγούν κι από μόνοι τους. Κάποιοι προσπαθούσαν να

ανέβουν στα πλοία αλλά οι Άγγλοι τους έλουζαν με καυτό

νερό. Οι Ιταλοί, που έμειναν στη θάλασσα της Σμύρνης περισ-

σότερο από τους άλλους, δέχονταν στα πλοία όσους κατάφεραν

να τους πλησιάσουν. Οι Γάλλοι δέχονταν μόνο όσους μπορούσαν

να προφέρουν στα γαλλικά έστω με κακή προφορά «Είμαι

Γάλλος, όλα τα χαρτιά μου κάηκαν.» Σε λίγο τους Αρμένιους

καθηγητές περικύκλωσαν πιτσιρίκια και προσπαθούσαν να μά-

θουν αυτή τη μαγική φράση.

Ο πλοίαρχος του αμερικάνικου αντιτορπιλικού έδιωχνε τα

παιδιά, φωνάζοντας: «Μόνο Αμερικάνοι!» Στα πολεμικά πλοία

οι ξένοι ναυτικοί παρακολουθούσαν με τα κιάλια τη σφαγή και

φωτογράφιζαν. Αργότερα άρχισαν να παίζουν οι μπάντες,

στραμμένες προς την προκυμαία. Δεν άντεχαν να ακούνε τον

κόσμο να σφάζεται.

Όμως ο Τζένινγκς δεν ήταν από τους ανθρώπους, που θε-

ωρούσε, ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Ούτε από

εκείνους, που ξεχώριζε τους ανθρώπους σύμφωνα με το

θρησκευτικό τους «πιστεύω». Σύμφωνα με μια αρμενική

παροιμία, «μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου κοιμάται

ένα λιοντάρι».

Όταν ο ελληνικός στρατός εγκατέλειψε τη Σμύρνη, είχε ορ-

γανώσει την Επιτροπή Σωτηρίας και παρείχε ανθρωπιστική

βοήθεια στον πληθυσμό. Μετά από την πυρκαγιά η έλλειψη

νερού, καυσίμων και γενικώς - της τάξης ταλαιπωρούσε τον

κόσμο, και ο Τζένινγκς πήγε στο τουρκικό στρατόπεδο για να

συναντήσει τον Κεμάλ. Οι Τούρκοι έδωσαν στον πάστορα

επτά ημέρες για να φυγαδεύσει από την πόλη τον κόσμο,

εκτός τους άνδρες 17-45 ετών, τους οποίους τους περίμεναν

τα στρατόπεδα εργασίας προκειμένου να εργασθούν για να

επανορθώσουν τις ζημιές που έγιναν από την ελληνική εκ-

στρατεία.

Να πώς καταγράφει τα σχετικά γεγονότα 

ο εγγονός του Άσα Τζένιγκς, Roger:

«Αφού έγινε η συμφωνία με τον Κεμάλ ο Asa ζήτησε και

έλαβε μια βάρκα με πηδαλιούχο από το Πολεμικό Ναυτικό

των ΗΠΑ. Πρώτον, πήγε στο γαλλικό εμπορικό πλοίο «Pierre

Loti». Το πλοίο είχε άφθονο χώρο για να αναλάβει τους πρό-

σφυγες για την ασφάλεια τους σε ένα κοντινό ελληνικό νησί.

Ο γάλλος καπετάνιος δεν ήθελε να εμπλακεί, και απέπλευσε

με ένα άδειο πλοίο, ενώ χιλιάδες ικέτευαν να διασωθούν.

Μακρύτερα στο λιμάνι ήταν ένα ιταλικό πλοίο, η Κωνσταντι-

νούπολη. Ο Ιταλός καπετάνιος του πλοίου συμφώνησε να

αναλάβει 2000 άτομα, αλλά πρώτα έπρεπε να λάβει ένα

ποσό O Asa, το θεώρησε ρεαλιστικό και πλήρωσε το τίμημα-

δωροδοκία και επιβιβάσθηκαν τα 2000 άτομα. Στη συνέχεια ο

Ιταλός καπετάνιος απαίτησε μια αύξηση της δωροδοκίας.

Όταν τους προκάλεσε ο Jennings, οι Ιταλοί είπαν ότι οι

Έλληνες μπορεί να μην αφήσουν τους πρόσφυγες να αποβι-

βασθούν. Ο Asa απάντησε ότι θα πήγαινε μαζί στο ταξίδι προς

το λιμάνι της Μυτιλήνης και θα αναλάβει την ευθύνη για την

αποβίβαση.

Όταν το πλοίο έφθασε στην Μυτιλήνη ο Asa Κ. Jennings

είδε με έκπληξη Έλληνες στρατιώτες παντού και τα πλοία να

βρίσκονται αγκυροβολημένα. Δεν υπήρχαν προβλήματα να

βγουν οι πρόσφυγες από το πλοίο και Asa πήγε στο ελληνικό

αρχηγείο του Στρατού. Επανειλημμένα ζήτησε από τον Έλληνα

στρατηγό Φράγκου τα πλοία για την απομάκρυνση των προ-

σφύγων από τη Σμύρνη. Οι Τούρκοι είχαν εγγυηθεί την ασφαλή

διέλευση, καθώς και το Ναυτικό των ΗΠΑ είχε υποσχεθεί προ-

στασία των ελληνικών εμπορικών πλοίων. Ο Στρατηγός επα-

νειλημμένα αρνήθηκε να θέσει στην διάθεση του τα πλοία και

ο Asa ήταν πολύ απογοητευμένος με τον στρατηγό Φράγκου,

έναν Έλληνα ο οποίος ήταν απρόθυμος να σώσει 300.000

από τους συμπατριώτες του. Ωστόσο, Jennings δεν γνώριζε

εκείνη την ώρα ότι ο στρατηγός ήταν μέρος μιας ομάδας Ελ-

λήνων αξιωματικών που σχεδίαζαν πραξικόπημα εναντίον της

ελληνικής κυβέρνησης. Οι αξιωματούχοι χρειάζονταν τα πλοία

και τους στρατιώτες για να κερδίσουν την εξουσία και ήταν

πιο σημαντικό γι «αυτούς από τις ζωές τόσων ανθρώπων.

Καθώς ο Asa, εξαγριωμένος, βγήκε από μια νωρίς το πρωί

συνάντηση με τον στρατηγό είδε ένα θωρηκτό να μπαίνει στο

λιμάνι. Ο Asa Jennings επιβιβάστηκε στο ελληνικό θωρηκτό

Κιλκίς. Ο καπετάνιος του, Θεοφανίδης, ήταν πολύ πρόθυμος

να βοηθήσει παρά το γεγονός ότι ένας ανώτερος στρατιωτικός

είχε απορρίψει τον Asa. Ο Asa στη συνέχεια προχώρησε σε μια

σειρά από μηνύματα για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τα οποία

ο καπετάνιος Θεοφανίδης μετέφραζε στα ελληνικά. Τα

μηνύματα εστάλησαν από την αίθουσα ραδιοφώνου (ασυρ-

μάτου) ως κωδικοποιημένα μηνύματα για ασφάλεια.

Στην αρχή η απάντηση ήταν ο πρωθυπουργός κοιμόταν. Ο

Asa ζήτησε ο πρωθυπουργός να ξυπνήσει. Στη συνέχεια, ο

πρωθυπουργός ήθελε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-

βουλίου. Αγγελιοφόροι έπρεπε να σταλούν σε όλη την Αθήνα

για να αφυπνίσουν τους υπουργούς να παραστούν στη συνε-

δρίαση. Ο Asa είχε μια επταήμερη προθεσμία και βρισκόταν

αντιμέτωπος με κυβερνητικούς αξιωματούχους που δεν συμ-

μερίζονται την αίσθηση του επείγοντος. Τέλος, ο Πρωθυπουργός

και η κυβέρνησή του, απάντησε λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαν

τα πλοία να πάνε στη Σμύρνη. Φοβόντουσαν ότι οι Τούρκοι θα

συλλαμβάνανε τα πλοία και θα εισέβαλαν στην συνέχεια στα

ελληνικά νησιά.

Ύστερα από αυτό ο Asa έστειλε τελεσίγραφο. Εάν τα πλοία

δεν διατίθεντο για τη διάσωση των Ελλήνων και άλλων στη

Σμύρνη, το επόμενο μήνυμα του Asa δεν θα ήταν σε κώδικα.

Το μήνυμα θα σταλεί ανοιχτά έτσι ώστε ο κόσμος θα γνωρίζει

ότι η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε τους Τούρκους να σκο-

τώσουν 300.000 Έλληνες πολίτες. Ο εκβιασμός λειτούργησε.

Όλα τα πλοία στην περιοχή τέθηκαν υπό έλεγχο Asa, καθι-

στώντας τον προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πλοίο που θα

χανόταν. Οι καπετάνιοι των εμπορικών πλοίων ενημερώθηκαν

ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε επιτάξει τα πλοία τους και

άρχισαν να σηκώνουν ατμό για την Σμύρνη.

Οι καπετάνιοι φοβόντουσαν να μπούνε σε ένα τουρκικό

λιμάνι. Κάποιοι είπαν ότι τα πλοία τους είχαν μηχανικά προ-

βλήματα και δεν θα είναι σε θέση να κάνουν το ταξίδι. Ο κα-

πετάνιος Θεοφανίδης διέταξε τους καπετάνιους των εμπορικών

πλοίων για μια συνάντηση στο θωρηκτό Κιλκίς. Ενημέρωσε

τους καπετάνιους των εμπορικών πλοίων ότι θα αντιμετωπίσουν

στρατοδικείο εάν τα πλοία τους δεν ήταν έτοιμοι να φύγουν

από τα μεσάνυχτα. Όλα τα πλοία έπλεαν τα μεσάνυχτα με

τον Asa στο πρώτο πλοίο».

Όλα τα πλοία στο Αιγαίο τίθενται στη διάθεσή σας για την

απομάκρυνση των προσφύγων της Σμύρνης. Του παραχώρησαν

26 πλοία, με τα οποία κατάφερε να βγάλει πάνω από 350.000

άτομα (οι Τούρκοι έδωσαν παράταση μέχρι 11 ημέρες). Ταυ-

τόχρονα έφτασαν εκκλήσεις για βοήθεια και από άλλα λιμάνια,

και η ελληνική κυβέρνηση αύξησε τον αριθμό των πλοίων σε

55.

Όταν η απομάκρυνση των προσφύγων από την Σμύρνη

ολοκληρώθηκε οι Τούρκοι αξιωματούχοι επέτρέψαν τον Asa

να πάει τα πλοία σε όλα τα λιμάνια από την Μαύρη Θάλασσα

ως τη Συρία.

Ένας άγνωστος, ένα παιδί για τα θελήματα στην Χριστιανική

Ένωση, ο πιο ασυνήθιστος «ναύαρχος» στην ιστορία, ο

44χρονος Αμερικανός Άσα Τζένινγκς (1877-1933), καμπούρης

με 1.60 μπόι, μεθοδιστής πάστορας, έγινε διοικητής όλου του

ελληνικού στόλου. Κάνοντας δυο δρομολόγια, ο Τζένινγκς

φυγάδεψε 58.000 άτομα. Τα πλοία του αμερικανικού και

αγγλικού στόλου άρχισαν επίσης να μεταφέρουν κόσμο, και

προς τα τέλη του Οκτώβρη την Τουρκία εγκατέλειψαν 200.000

άτομα.

Μέχρι το Δεκέμβριο 500.000 άνθρωποι είχαν σωθεί. Ο πα-

τριάρχης της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας ανέφερε ότι

1.250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέχρι η

επιχείρηση διάσωσης να ολοκληρωθεί.

Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζοντας ότι Asa Κ. Jennings

απέκτησε το σεβασμό, τη φιλία και την εμπιστοσύνη του

Μουσταφά Κεμάλ και της τουρκικής κυβέρνησης τον διόρισε

να είναι ο διπλωμάτης που εκπροσωπεί την Ελλάδα για τον

επαναπατρισμό των αιχμαλώτων πολέμου στη Συνθήκη της

Λοζάννης.

Για την υπηρεσία του στην Ελλάδα, στον Asa Jennings Κ.

απονεμήθηκε το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο στην Ελ-

λάδα, το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας και η υψηλότερο

πολιτική διάκριση Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ελληνική

ιστορία που ένα άτομο έλαβε τις υψηλότερες στρατιωτικές

και μη στρατιωτικές διακρίσεις ταυτόχρονα.

Ο Άσα Τζένινγκς πέθανε το 1933. Λίγοι στην Ελλάδα και την

Τουρκία γνωρίζουν το όνομά του. Και δεν υπάρχει ούτε ένα

μνημείο, αφιερωμένο στον άνθρωπο, που έσωσε πάνω από

το 15% του πληθυσμού της Ελλάδας.

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
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Ο άνθρωπος που έσωσε πάνω από το 15% 

των Ελλήνων της Μικρασίας το 1922

θέματα

Άσα Τζένινγκς

Λίγοι στην Ελλάδα και την Τουρκία γνωρίζουν το όνομά του



ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Το Τοπικό  Συμβούλιο  του  Παραρτήματος

Μυτιλήνης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Στρατού (ΕΑΑΣ), την 16Η  Ιανουαρίου

2016 στη Λέσχη Εθνοφυλακής της 98 ΑΔΤΕ

(Αρχιπελάγους),  πραγματοποίησε την κοπή

βασιλόπιτας  για το νέο έτος  με τις ευλογίες

του Αιδεσιμότατου Σχη(θ) ε.α. Βράνη Κομνη-

νού, με τη συμμετοχή των μελών του  μετά

των οικογενειών και φίλων τους. 

Μετά την κοπή της βασιλόπιτας από τον

πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Αντγό (ΠΒ)

ε. α. Χαραλάμπους Ευστράτιο, ακολούθησε η

βράβευση τριών  αριστούχων τέκνων, μελών

του Παραρτήματος,  Σαμαρά Ευστρατίου,

Μάρτη Αλεξάνδρου και Παρρή Γεωργίου-Ρα-

φαήλ. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της

η ιεραρχία της 98ΑΔΤΕ(Αρχιπελάγους) με επι-

κεφαλής τον   Στγο – Διοικητή  Υπτγο  κ. Το-

πούζη Θεόδωρο, ο Αστυνομικός Διευθυντής

Λέσβου κ.Στεφάνου Ανδρέας και  ο πρόεδρος

του Συνδέσμου  Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Λέ-

σβου κ. Τσουπής Παναγιώτης .

EΘNIKH HXΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20168παραρτήματα

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
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•24 Δεκ’15: Ανταλλαγή Ευχών και Κάλαντα

Χριστουγέννων Ο Πρόεδρος, μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου, όπως και αρκετά μέλη του Πα-

ραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης αντάλλαξαν τις

Χριστουγεννιάτικες ευχές στο Παράρτημα,

όπου υποδέχτηκαν διαδοχικά και άκουσαν και

έψαλλαν όλοι μαζί τους τα κάλαντα των Χρι-

στουγέννων από τη Στρ. Μουσική του Δ’

Σ.Στρατού και τις Χορωδίες της IVης ΤΑΞΥΠ και

του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης, που έφεραν

τις παραδοσιακές στολές τους.

•31 Δεκ.15  Ανταλλαγή Ευχών και Κάλαντα

Χριστουγέννων Ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Το-

πικού Συμβουλίου, όπως και αρκετά Μέλη

του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, αντάλ-

λαξαν τις ευχές στο Παράρτημα, όπου υπο-

δέχτηκαν διαδοχικά και  άκουσαν και έψαλλαν

όλοι μαζί τους τα κάλαντα και τραγούδια της

Πρωτοχρονιάς από τη Στρ. Μουσική του Δ’ Σ.

Στρατού και τη χορωδία της XXV ΤΘΤ, που

έφεραν τις παραδοσιακές στολές τους.      

•23 Ιαν.’16.Κοπή Βασιλόπιτας Παραρτματος

ΕΑΑΣ  Ν.Ξάνθης Το Σάββατο, 23 Ιαν. 2016, τη-

ρήθηκε το πατροπαράδοτο έθιμο και πραγ-

ματοποιήθηκε στη ΛΑΦΞ η κοπή της βασιλόπιτας

του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης, με συμμετοχή

130 μελών και φίλων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης

και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμων, ο οποίος

και ευλόγησε τη βασιλόπιτα, ο Στρατηγός Δι-

οικητής του Δ’Σ. Στρατού, Αντγος κ. Ιωσήφ

Μαυράκης, ο Αντιπεριφεριάχης κ. Κωνσταντίνος

Ζαγναφέρης και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαρά-

λαμπος Δημαρχόπουλος.

•ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ σε Ι.Ν που υπάρχουν στα

Πομακοχώρια. Θα τελεστούν οι 34 εκκλησια-

σμοί, στις ημερομηνίες της αφίσας που εκδό-

θηκε. Οι προσεχείς κύριοι εκκλησιασμοί, είναι:

•Γ’ Χαιρετισμοί  1η Απρ. (ΓΛΑΥΚΗ), και στη

συνέχεια Δ’ Χαιρετισμοί 8 Απρ. (ΕΧΙΝΟΣ) και 10

Απρ. (ΜΑΧΗ ΟΧΥΡΩΝ). ΕΧΙΝΟΣ.

•29 Απρ - Περιφορά Επιταφίου (ΕΧΙΝΟΣ).

•30 Απρ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ (ΕΧΙΝΟΣ). 

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,

με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες

φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα

του Παραρτήματος  μας:www.eaasxanthis.gr.

ΗΛΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την 3 Ιαν. 2016, η τελετή

βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών-παιδιών

πολυτέκνων οικογενειών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

της χώρας μας που οργάνωσε ο σύλλογος

τους. 

Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Γερμανός. Ακολού-

θησε κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου.

Τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο

Πρόεδρος του Παραρτήματος. 

ΡΟΔΟΠΗ

ΧΑΝΙΑ

1.Την 8η Νοε. 2015 ο

Πρόεδρος και τα μέλη

του Παραρτήματός μας

παρέστησαν στον εορ-

τασμό του Προστάτη της

Πολεμικής μας Αεροπο-

ρίας, Αρχαγγέλου Μι-

χαήλ, που διοργανώθηκε

από τη 2α ΜΣΕΠ στον

Ίσμαρο Ροδόπης. 

2.Την 17η Νοε. 2015 στα πλαίσια γνωριμίας

και σύσφιξης σχέσεων των συζύγων των

μελών μας, το Παράρτημά μας διοργάνωσε

γυναικεία συνάντηση με παράθεση τσαγιού –

καφέ – αναψυκτικών στις παραπάνω κυρίες. 

3.Την 19η Νοε. 2015 πραγματοποιήθηκε

εγκάρδια συνάντηση μελών μας (κατά το πλεί-

στον Αξκοί ΤΘ ε.α.) με το ΔΣ του Συνδέσμου

Αποστράτων Αξκών Ιππικού – Τεθωρακισμένων

στην έδρα της XXI ΤΘΤ «ΠΙΝΔΟΣ».

4.Την 21η Νοε. 2015 το Τοπικό Συμβούλιο

(ΤΣ) του Παραρτήματος συμμετείχε στον εορ-

τασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

όπως παρακάτω:

α. Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου

β. Κατάθεση στεφάνου

στο Ηρώο της πόλης Κο-

μοτηνής από τον πρό-

εδρο του Παραρτήμα-

τος.

γ. Δεξίωση στη Λέσχη

Αξιωματικών Φρουράς

Κομοτηνής.

5.Την 4η Δεκ. 2015 αν-

τιπροσωπεία μελών του Παραρτήματός μας

συμμετείχαν στον εορτασμό της προστάτιδας

του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας (Δοξολογία

– Δεξίωση).

6.Την  15η Δεκ. 2015 πραγματοποιήθηκε

στο Παράρτημά μας η ετήσια συγκέντρωση,

με την ενημέρωση των μελών μας για το

2015 και τον προγραμματισμό των δραστη-

ριοτήτων μας για το 2016.

7.Την  24η Δεκ. 2015 παραμονή Χριστου-

γέννων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του

Παραρτήματός μας εορταστική εκδήλωση για

ανταλλαγή ευχών μεταξύ των μελών μας. 

8. Την  29η Δεκ. 2015 αντιπροσωπεία μελών

του Παραρτήματός επισκέφτηκε τον 1ο Λ/ΒΕ-

ΚΕΕΔ (Λόχος Καταδρομών) για ανταλλαγή ευ-

χών και προσφορά δώρων στους οπλίτες.  

1.   Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη

του Τ.Σ. και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά

το μήνα Ιανουάριο 2016 παρέστησαν στις

παρακάτω εκδηλώσεις:

α.1-1-2016 στην δοξολογία στη Μητρόπολη

για το νέο έτος.

β.6-1-2016 στον εορτασμό των Αγ.

Θεοφανίων.

γ.15-1-2016 στο Εθνικό Ίδρυμα Ελ. Βενιζέλου

στην παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Π.

Σοϊλεντάκη «Από την Κρήτη στη Μακεδονία

για την Ελευθερία και την Δημοκρατία».

δ. 28-1-2016 Στην κηδεία του Σχή εα.(ΠΖ)

Μπατιστάτου του Σπυρίδωνος.

ε. 30-1-2016  Στην κοπή Πρωτοχρονιάτικης

πίτας στην ΕΑΑ/ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1. 04-10-2015: Εκδηλώσεις για την ημέρα

εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων

της Μικράς Ασίας με επίσημη δοξολογία στον

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιωνίας Κορίνθου.

Ακολούθησε ομιλία και κατάθεση στεφάνου

από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του

Νομού, ως και από τους προέδρους των Εφε-

δροπολεμικών Ενώσεων. 

2. 10-10-2015: Συμμετοχή του ΤΣ και Μελών

του Παραρτήματος στη τελετή απονομής Πτυ-

χίων στους αποφοιτούντες Δοκίμους Έφεδρους

Αξιωματικούς Μηχανικού και Γεωγραφικού της

2015Γ ΕΣΣΟ. 

3. 11-10-2015: Χιλιομόδι Κορινθίας. Εορτα-

σμός της επετείου θανάτου του ήρωα της

επανάστασης του 1821, Νικήτα Σταματελό-

πουλου ή Νικηταρά. Προηγήθηκε δοξολογία

στο Ναϊδριο του Αϊ-Σώστη και ακολούθησε

στο χώρο του ανδριάντα του Νικηταρά τρισάγιο,

κατάθεση στεφάνου από τις πολιτικές και

στρατιωτικές αρχές του Νομού, ως και από

τους προέδρους των Εφεδροπολεμικών Ενώ-

σεων.

4. 28-10-2015: Εορτασμός της Εθνικής Επε-

τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Προηγήθηκε

Θεία λειτουργία, δοξολογία και ομιλία στον

Ι.Μ. Ναό Αποστόλου Παύλου και ακολούθησε

κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και

στρατιωτικές αρχές, ως και από τους προ-

έδρους των Εφεδροπολεμικών οργανώσεων.

Τέλος ακολούθησε παρέλαση στο κέντρο της

Κορίνθου. 

5. 21-11-2015: Εορτασμός της ημέρας των

Ε.Δ. στον Ι.Μ. Ναό Αποστόλου Παύλου. Προ-

ηγήθηκε δοξολογία, ομιλία και ακολούθησε

τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων από τις πο-

λιτικές και στρατιωτικές αρχές, ως και από

τους προέδρους των Εφεδροπολεμικών ορ-

γανώσεων. 

6. 22-11-2015: Εορτασμός της ημέρας της

Εθνικής Αντιστάσεως στον Ι.Μ. Ναό Αποστόλου

Παύλου. Προηγήθηκε δοξολογία και ακολού-

θησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων από

τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, ως και

από τους προέδρους των Εφεδροπολεμικών

οργανώσεων. 

7. 04-12-2015: Σχολή Μηχανικού. Συμμετοχή

του ΤΣ και Μελών του Παραρτήματος στη τε-

λετή απονομής Πτυχίων στους αποφοιτούντες 

α. Δοκίμους Έφεδρους Αξιωματικούς Μη-

χανικού, Γεωγραφικού και Σκαπανέων Πεζικού

της 2015Δ’ ΕΣΣΟ. 

β. Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του

Σχολείου Αναγνωρίσεως και Εξουδετέρωσης

Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών Εξου-

δετέρωσης/ Αντιμετώπισης Αυτοσχέδιων Εκρη-

κτικών Μηχανισμών (ΑΝΕΕΜ/Μ-Ε/ΑΑΕΜ). 

8. 28-12-2015: ΜΦ Κορίνθου. Διοργανώθηκε

χοροεσπερίδα από την ΣΜΧ στην οποία συμ-

μετείχαν και 13 μέλη του Παραρτήματος. 

9. Αναφέρεται ότι σε όλες τις ανωτέρω

εορτές, τελετές και εκδηλώσεις παρέστησαν

τόσο το ΤΣ όσο και πολλά από τα μέλη του

Παραρτήματος. 

10. Τέλος κατά το Δ’ τρίμηνο του 2014

υπεβλήθησαν τα δικαιολογητικά για την έκδοση

ταυτοτήτων της ΕΑΑΣ σε δύο (2) νέα μέλη

του Παραρτήματος. 

1. Την 4η Δεκ 2015, ο Αντιπρόεδρος της

ΕΛΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ παρέστη εις την τελετή

Ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της 2015 Δ’

ΕΣΣΟ, η οποία έλαβε χώρα εις το Στρδο

«ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ» εις το  ΜΕΣΟ-

ΛΟΓΓΙ.

2. Την 17η Δεκ 2015, ο Πρόεδρος - Αντιπρό-

εδρος και Μέλη της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ πα-

ρέστησαν εις τον Εορτασμό των «Αγίων Τριών

Εν Καμίνω Παίδων» με λειτουργία εις τον Μη-

τροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής ΑΓΡΙΝΙΟΥ

χοροστατούντος του Μητροπολίτη ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

κ.κ. ΚΟΣΜΑ. Επίσης αναγνώσθηκε Ημερήσια

Δγή του Αρχηγού του ΠΥΡ. ΣΩΜΑΤΟΣ. 

3. Την 23η Δεκ 2015 και ώρα 10:00 έως

13:00 ο Πρόεδρος με τα Μέλη του Τ.Σ. της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ εις την έδρα του Παραρ-

τήματος εις την πόλη του ΑΓΡΙΝΙΟΥ, αντήλλαξαν

Ευχές επ’ ευκαιρία των Εορτών με τα Μέλη

(παλαιά και νέα) της ΕΑΑΣ. Πριν την ανταλλαγή

Ευχών ο Πρόεδρος προέβη σε απολογισμό

του Έργου - Δραστηριοτήτων της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙ-

ΤΩΛ/ΝΙΑΣ. 

4. Την πρωίαν της 31 ης Δεκ 2013 η Φιλαρ-

μονική του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, επεσκέφθην την

έδρα του Παραρτήματός μας και έπαιξε Χρι-

στουγεννιάτικα τραγούδια - Κάλαντα προς

τέρψιν των παρευρισκομένων Μελών μας.  

Το Παράρτημα ΕΑΑΣ

Νομού Καστοριάς, την

23η Ιανουαρίου, στη

ΛΑΦ  Καστοριάς και

σε ειδική εκδήλωση,

παρουσία των Μελών

του Παραρτήματος

του Νομού, του Αντι-

περιφερειάρχη και

των βουλευτών του νομού, του Αντιδημάρχου

Καστοριάς , του διοικητού της 9ης ΤΑΞΠΖ,

του διοικητού του 15ου

ΣΠ, συναδέλφων εν

ενεργεία, και φίλων,

πραγματοποίησε την

κοπή της Βασιλόπιτας,

σε μία ωραία μουσική

εκδήλωση. Στην εκδή-

λωση επιδόθηκαν και

τα βραβεία πρωτευ-

σάντων μαθητών, τέκνων συναδέλφων του

Παραρτήματος.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΒΟΛΟΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΟΘΗΚΑΝ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ.

Ο γνωστός Λαογράφος, Αρθρογράφος και

πετυχημένος Ιστορικός Συγγραφέας κ. Γιώργος

Κοτζαερίδης, αποδέχθηκε την πρόταση του

Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Πα-

ραρτήματος ΕΑΑΣ Ημαθίας και θα συμβάλει

τα μέγιστα σε πρωτοποριακή-κυλιόμενη φω-

τογραφική έκθεση με γενικό τίτλο "Η καθ'

ημάς Ανατολή", στα Γραφεία του Παραρτήματος

ΕΑΑΣ Ημαθίας, με έναρξη εντός του 2016. 

Ως επιμέρους θεματικές ενότητες, κατ'

αρχήν ορίσθηκαν οι εξής:

- Στρατιωτικοί Άγιοι

- Μικρασιάτες Λογοτέχνες

- Μικρασιάτες Άγιοι

- Μικρασιάτες Φιλόσοφοι

- Η Παναγία του Νόστου

- Ο Αλέξανδρος στη Μικρά Ασία

- Προύσα μου

- Πρόσφυγες εκ Μικράς Ασίας

Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν από σχετικές

με τα αντικείμενα ημερίδες, ομιλίες, πιθανόν

και συναυλίες, σε συνεργασία με τους πρό-

θυμους φορείς Εθελοντισμού και Πολιτισμού.

1. Την 14η Σεπ 2015, ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος, παρέστη ύστερα από πρόσκληση

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις εκ-

δηλώσεις Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό

κράτος, που οργάνωσε ο νεοσύστατος Μι-

κρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης.

2. Την 11 η Οκτ 2015, ο Πρόεδρος και

αρκετά μέλη του Παραρτήματος μας, κατόπιν

προσκλήσεως του Δήμου Κοζάνης, παρευρέ-

θησαν στον εορτασμό της 103ης επετείου

απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης.

3. Την 16η έως κ’ 18η Οκτ 2015, σύμφωνα

με τον ετήσιο προγραμματισμό μας, πραγμα-

τοποιήθηκε τριήμερη λατρευτική- τουριστική

εκδρομή, στην Ξάνθη - Σέρρες

4. Την 20η Οκτ. 2015, μέλη του Παραρτή-

ματος μας, κυρίως προερχόμενα εκ της ΕΛΑΣ

(πρώην Χωροφυλακής), κατόπιν προσκλήσεως

της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύ-

θυνσης Δυτικής Μακεδονίας, παρευρέθησαν

στον Εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής

Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος

του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. 

5. Την 28η Οκτ 2015, ο Πρόεδρος και αρκετά

μέλη του Παραρτήματος μετείχαν, ύστερα

από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μα-

κεδονίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις εορ-

τασμού της εθνικής επετείου (δοξολογία, επι-

μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεΦάνου και

από τον Πρόεδρο για την ΕΑΑΣ, παρέλαση,

κ.λ.π.) 

6. Την 21 η Νοε. 2015, ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

και αρκετά μέλη  παρέστησαν, ύστερα από

πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-

δονίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτα-

σμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων,

στην τελετή κατά την οποία πραγματοποι-

ήθηκαν: επίσημη δοξολογία, εκφώνηση σχε-

τικής ομιλίας, επιμνημόσυνη δέηση και κατά-

θεση στεΦάνου (και από τον Πρόεδρο του

Παραρτήματος για την ΕΑΑΣ)

7. Την 04η Δεκ. 2015, ο Πρόεδρος και μέλη

του Παραρτήματος, παρευρέθησαν ύστερα

από πρόσκληση του Διοικητού της 9 ης Μ/Π

ΤΑΞΠΖ, στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας,

προστάτιδας του  Πυροβολικού, που πραγμα-

τοποιήθηκε στην 106 Α/Κ ΜΜΠ, στο Στρατόπεδο

·”Παπαπέτρου” στο Αμύνταιο Φλώρινας. 

8. Στις 23η και 30η Δεκ. 2015, αρκετά μέλη

του Παραρτήματος μας, στα πλαίσια των εορ-

τών Χριστουγέννων - Νέου Έτους, προσήλθαν

στα ΓραΦεία και ανταλλάξαμε ευχές, προ-

σφέροντας τοπικά κεράσματα και τσίπουρο-

κονιάκ, σε ένα κλίμα ζεστό και εορταστικό. 

9. Την 30η Ιαν. 2016, ημέρα Σάββατο, έχει

προγραμματισθεί η ετήσια χοροεσπερίδα των

μελών μας, η κοπή της πίτας μας, καθώς και

η βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων

μελών μας, στην ΛΑΦΚ. 

1. Κυριακή,11.10.2015: Στο Στρατόπεδο “Γε-

ωργούλα” της 32 ΤΑΞΠΝ και εντός του Ι.Ν.Αγίου

Γεωργίου, τελέστηκε μνημόσυνο με τη συμ-

πλήρωση έτους από το θανάσιμο τραυματισμό

την 7.10.2014, από έκρηξη σωλήνας όλμου

81 χιλ. την 13.30Ω, κατά τη διάρκεια βολών,

των πεζοναυτών του 505 ΤΠΝ, ΕΠΟΠ Λοχία

(ΠΖ) ε.α. Μετζάλα Αναστασίου, 34 ετών, εγ-

γάμου και πατέρα ενός αγοριού 1 έτους (και

γαμπρού σε εγγονή του τέως Αντιπροέδρου

του Τ.Σ. Σχη ε.α. Μάνη Αθανασίου), ΕΠΟΠ

Λοχία (ΠΖ) ε.α. Ορφανίδη Γεωργίου, 33 ετών,

εγγάμου και πατέρα δύο παιδιών 4 και 2 ετών,

καθώς και του κληρωτού  οπλίτη (ΠΝ) Ανδρι-

κοπούλου Φωτίου, 19 ετών, από την Πάτρα:

Εκ μέρους της ΕΑΑΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος

και μέλη του Παρ/τος.

2. Παρασκευή, 20.11.2015: Συγκέντρωση

Διαμαρτυρίας Αποστράτων ΕΔ-ΣΑ στην Πλατεία

Κλαυθμώνος (Αθήνα): Το Παράρτημα, συμμε-

τείχε με αριθμό μελών του με ένα λεωφορείο

(μαζί με ΕΑΑΑ). Δεν υπήρξε χρηματοδότηση

από την ΕΑΑΣ (Έδρα).

3.  Σάββατο, 21.11.2015: Ημέρα των ΕΔ:

Στη Δοξολογία στον Μητροπολητικό Ι.Ν. Αγίου

Νικολάου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου

και παρουσία των τοπικών Αρχών, η ΕΑΑΣ εκ-

προσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΤΣ, που

κατέθεσε εκ μέρους της και στεφάνι στο

Ηρώο της Πόλης. Στην Επιμνημόσυνη Δέηση

στο Ηρώο, παραβρέθηκαν ο Επίτιμος Δκτής

Β’ΣΣ Αντγος ε.α. Τουρναβίτης Ιωάννης, καθώς

και πολλά μέλη.

4. Κυριακή, 22.11.2015: Ημέρα Εθνικής Αν-

τίστασης εναντίον των στρατευμάτων κατοχής

1941-44: Στην επίσημη δοξολογία στον Μη-

τροπολητικό Ι.Ν.Αγίου Νικολάου, παρέστη ο

Πρόεδρος του Τ.Σ., καθώς και στην επιμνημό-

συνη δέηση στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης

(Πλατεία Ρήγα Φεραίου), όπου και κατέθεσε

στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ.

5. Πέμπτη, 31.12.2015: Τελετή κοπής της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Μητροπόλεως

Δημητριάδος και Αλμυρού στον Ι.Ν.Αγίου Νι-

κολάου, παρουσία των τοπικών Αρχών και

μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.

6. Παρασκευή, 1.1.2016: Επίσημη Δοξολογία

στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του

Μητροπολίτου και παρισταμένων των τροπικών

Αρχών. Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-

εδρο του Παρ/τος.

7. Κυριακή, 9.1.2016: Μετά την ανάληψη

από 1.1.2016 της εκμετάλλευσης του Κυλικείου

από την κυρία Ιφιγένεια Σταματίου, σύζυγο

του Λγού (ΤΧ) ε.α. Αναστασιάδη Κυρ. και την

κόρη του Γραμματέα μας Λγού (ΤΧ) ε.α. Γκο-

τσοπούλου Νικ., τελέσαμε Αγιασμό στο χώρο

του Εντευκτηρίου-Κυλικείου μας.

8. Τρίτη, 12.1.2016: Απεβίωσε και κηδεύτηκε

στο νέο κοιμητήριο Βόλου, το γηραιότερο (98

ετών) μέλος του Παραρτήματος, γεν. το 1918,

Άνχης (ΤΧ) ε.α. Κλεινάκης Δημήτριος, από τις

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, που μέχρι τέλους

της ζωής του είχε διαύγεια πνεύματος και

εξέπεμπε ευγένεια.

9. Παρασκευή, 22.1.2016: Στο Αεροδρόμιο

της Νέας Αγχιάλου και παρόντος του Αρχηγού

ΑΤΑ τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ

αναπαύσεως των ψυχών των δύο Ικάρων,

που τραυματίσθηκαν θανάσιμα την 27.1.2014,

κατά τη συντριβή αεροσκάφους F-16 της 111

Πτέρυγας Μάχης (Νέα Αγχίαλος Βόλου) στο

Albacete της Ισπανίας, Σμηναγού (Ι) Λάσκαρη

Παναγιώτη, 35 ετών, εγγάμου και πατέρα

ενός παιδού και Σμηναγού (Ι) Ζάγκα Αθανασίου,

31 ετών, εγγάμου και πατέρα δύο παιδιών

(κόρης, γιού).

10. Κυριακή, 24.1.2016: Ο Πρόεδρος του

Παραρτήματος μετέβη στη ΛΑΦ Λάρισας και

παρέστη κατά την τελετή κοπής της βασιόπιτας

του Συνδέσμου Αποστράτων Τεχνικού Σώμα-

τος/Παρ.Λαρίσης. 

11. Διαβιβάσθηκε στην ΕΑΑΣ/’Εδρα ο προ-

γραμματισμός των εκδηλώσεων του Παρ/τος

κατά το 2016, με τα εκτιμώμενα ποσά πιστώ-

σεων για κάθε μία. Επίσης, ο Απολογισμός

των δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν από

το ίδιο το Παράρτημα, καθώς και όσων οργα-

νώθηκαν από άλλες Αρχές ή ΝΠΙΔ και στις

οποίες εκπροσωπήθηκε με μέλος του ΤΣ.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Ια-

νουαρίου 2016 εκδήλωση-κοπή πίττας 2016

των αποστράτων μελών και των οικογενειών

τους του Παραρτήματος Ρεθύμνου της

ΕΑΑΣ. 

Tην πολύ όμορφη εκδήλωση ετίμησε με

την παρουσία του και ευλόγησε την βασι-

λόπιττα του παραρτήματος ο Σεβασμιώτατος

Αρχιεπίσκοπος Ρεθύμνου κ.κ. Ευγένιος. 

Την πίττα έκοψε ο Πρόεδρος του Παραρ-

τήματος Ταξίαρχος ε.α. κος Κωνσταντάκης

Αντώνιος 

Μαζί μας παραβρέθηκαν και εν ενεργεία

συνάδελφοι από το 547 ΤΠ αλλά και από-

στρατοι συνάδελφοι του παραρτήματος της

ΕΑΑΝ Ρεθύμνου

Απάντες απόλαυσαν μια υπέροχη βραδυά

και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωϊνές

ώρες αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες

εντυπώσεις.

ΝΑΥΠΛΙΟ

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου έγινε στη Λέσχη

Αξιωματικών Φρουράς Ναυπλίου, εκδήλωση

για την κοπή της πίτας για το Νέο Έτος για τα

μέλη και τις οικογένειές μας. Παρευρεθήκαμε

90 άτομα, ήπιαμε το καφέ μας, μιλήσαμε, κό-

ψαμε τη πίτα μας και γενικά περάσαμε πολύ

ωραία. Μας τιμήσανε με την παρουσία τους ο

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κκ. Καλ-

λίνικος, ο οποίος ευλόγησε την πίτα, εκπρό-

σωπος του ΚΕΜΧ, οι Πρόεδροι των Συνδέσμων

Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού

Σώματος Ν. Αργολίδας.

Τυχερός του φλουριού ήταν ο Υπτγος

ε.α.(ΜΧ) Αντωνόπουλος Ανάργυρος.

Επίσης βραβεύτηκαν 2 αριστούχοι μαθητές

Β’ & Γ’ Λυκείου της προηγούμενης σχολικής

περιόδου (Ανυφαντή Πηνελόπη του Νικολάου

–απόφοιτος Γ’ Λυκείου με 19,6- και Πηλιαφάς

Κων/νος του Κων/νου –απόφοιτος Β’ Λυκείου

με 18,7)

•Στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέν-

νων και του Νέου έτους, ο πρόεδρος, το ΤΣ

και μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. «ΔΙΔΥ-

ΜΟΤΕΙΧΟΥ», επισκέφθηκαν στις 22 Δεκ 2015

μεθοριακά φυλάκια της XVI Μ/Κ ΜΠ και της 50

Μ/ΚΤΑΞΠΖ, για ανταλλαγή ευχών με τους

φρουρούς των συνόρων και την προσφορά

δώρων. Ο πρόεδρος του ΤΣ ευχαρίστησε τους

Δκτές Σχηματισμών που υποδέχτηκαν την αν-

τιπροσωπεία του Παραρτήματος και η συνάν-

τηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ γνώριμο

θερμό και οικογενειακό κλίμα. Οι στρατιώτες

έψαλαν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, από

διάφορες περιοχές της πατρίδος μας.

•Στις 6 Φεβ 2016 έκοψε την «πρώτη» του

βασιλόπιτα στη ΛΑΦ Διδυμοτείχου, παρουσία

πολλών συναδέλφων και τοπικών αρχών. Την

εκδήλωση τίμησαν οι:

α. Δήμαρχος Διδυμοτείχου Κος Παρασκευάς

Πατσουρίδης

β. Δήμαρχος Ορεστιάδος Κος Βασίλειος

Μαυρίδης

γ. Ο Υδκτής της XVI M/K ΜΠ  

δ. Οι Δκτές  Σχηματισμών της περιοχής.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι αριστεύ-

σαντες μαθητές κατά την προηγούμενη σχολική

χρονιά, παιδιά συναδέλφων:

Α. Σιβούδη Βάγια του Ευαγγέλου μαθήτρια

Γ’ Λυκείου και ήδη φοιτήτρια σε Πανεπιστήμιο

της Θεσσαλονίκης.

Β. Κυρτσόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου,

μαθητής Β’ Λυκείου.

Τυχερός της βραδιάς που έτυχε το «φλουρί»

της Βασιλόπιτας, ήταν ο Υδκτής της 30 Μ/Κ

ΤΑΞΠΖ Σχης (ΤΘ) Δρίτσας Ευάγγελος, στον

οποίο ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερός στη

ζωή του.



1.Είμαι απόγονοs Ελλnνοποντίου εκ Τραπεζούντοs

... Ειμαι ένας εκ των 1.500.000 Ελλnνοποντίων εν

Ελλάδι. ...Ένιωσα πολύ άσχnμα, πλημμύρισα θλίψη,

πικρία, κατάθλιψn, πατριωτική κατάπτωση, «εθνική

ταπείνωση», όταν διάβασα πρόσφατα στο «Σερραϊκόν

Θάρροs», ότι, Έλλnν υπουργόs «είπε», «δήλωσε» ότι

«δεν έγινε Γενοκτονία Ελληνοποντίων στον Πόντο,

αλλά Εθνοκάθαρση...» 

Στενοχωρήθnκα πολύ, πικράθnκα, φαρμακώθnκα,

διότι πίστευα, διάβασα στις εφημερίδεs, διδάχθnκα στα

Σχολεία μαs από σπουδαγμένουs δασκάλουs, ότι n

«Οθωμανική Δυναστεία» έκανε Γενοκτονία των Ελλήνων

του Πόντου. Η δε περίοδοs των χρόνων τns Γενοκτονίας,

έχει γραφεί με κατάμαυρα γράμματα, ανεξίτnλα, στο

μυαλό και στην ψυχή μου ... 

Επίσης, ήξερα ότι π Βουλή των Ελλήνων παμψηφεί

στο παρελθόν μίλησε για Γενοκτονία... (Ετσι δεν είναι

αξιότιμοι κύριοι Πόντιοι βουλευτέs;) Επίσης, ήξερα ότι

το ίδιο εγράφη και ανεγνωρίσθη από την Ευρώπη.

Προς τιμήν τους και διάφοροι Τούρκοι επιστήμoνεs και

λαόs, παραδέχονται ότι υπήρξε Γενοκτονία συνειδητή. 

Ωχ! Πατρίδα μου, μη στεναχωριέσαι,

δεν θα υπάρξει άλλοs θρήνοs, 

βρίσκεσαι μέσα στα χαλάσματα 

το μοιρολόι μου μαρτυρεί 

τις στενοχώριεs σου. 

2.Σκέφθnκα, όμωs, πιθανόν ο κ. Υπουργόs -

μορφωμένοs, υπεύθυνοs άνθρωποs, πέρασε από

μεγάλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια- να ξέρει κάτι

παραπάνω και αντί να πει «εσφαλμένα» Γενοκτονία-

όπωs έλεγε n αγράμματn αείμνηστη Πόντια συμπεθέρα

μαs- είπε τnv ακριβέστερn λέξη-έκφρασn Εθνοκάθαρση,

η οποία πιθανόν να εκφράζει απόλυτα τnv βάρβαρη

πράξη των «φίλων», γειτόνων Τούρκων, Οθωμανών.

3.Έπειτα από όλεs αυτές τις απρόοπτεs, απρόβλεπτεs

αναταράξειs, τous προβληματισμούs που

προέκυψαν από τα περί «Γενοκτονίας - Εθνοκάθαρσns»,

αργά το βράδυ έπεσα να κοιμηθώ, να ηρεμήσω, ίσως

σκεφθώ κάτι καλύτερο ... Ίσως η αλήθεια βρεθεί εν

ηρεμία και χωρίς φανατισμούs ... 

4.Όμωs ήρθαν στον ύπνο μου ο παππούs μου ο

Δnμήτρns, n γιαγιά μου Σημέλα, ο πατέρας μου

Νικόλαs, ο πεθερόs μου Γεώργιος (Μ. Ασία). Όλοι

γεμάτοι στο μέτωπο βαθειές ρυτίδεs πίκρας... Ηρθαν κι

άλλοι χιλιάδεs Ελλnνοπόντιοι από την Τραπεζούντα,

την Σαμψούντα. Ήρθαν κάποιοι από τον Λευκώνα...

από το Χριστόs... από την Μαύρη Θάλασσα Σερρών...

Βάδιζαν με δυσκολία, τρεμάμενοι, οργισμένοι, πικραμένοι,

στενοχωρημένοι. Η καρδιά τous χτυπούσε σαν “νταούλι»,

πένθιμα και δυνατά... Δονούσε ολόκλnρα τα κορμιά

τους. Με δυσκολία στηρίζονταν στα τρεμάμενα πόδια

τouυs... 

Με κοίταξαν με οίκτο και με οργή μου είπαν:

«Αφορισμένε, ο Πόντos χάνεται, οι Πόντιοι υβρίζονται,

η Ιστορία μαs νοθεύεται κι εσύ κοιμάσαι; ...» Ειπαν κι

άλλα Ποντιακά και πήραν τα μάτια τous και με διστακτικά

βήματα, σαν φαντάσματα, έφυγαν πάλι για την Τραπε-

ζούντα, για τnv Παναγία Σουμελά, για την Σμύρνη της

Μ. Aσίας, για τα χωριά τoυs... «Γύρισαν» στα γκρεμισμένα

σπίτια τoυs. Εκεί που γεννήθηκαν, που μόχθησαν, που

ίδρωσαν μέχρι να τα κατασκευάσουν, που έζnσαν

xαρές, λύπεs... Εκεί που έζnσαν αιώνεs. Εκεί που είναι

οι τάφοι των προγόνων τoυs Εκεί πoυ n στέρνα της

αυλής έχει ακόμα νερό... Από εκεΙ που ξερριζώθηκαν,

εκεί που οι Τούρκοι υλοποίησαν τnv «Γενoκτoνία»

χιλιάδων Ελληνοποντίων... Γύρισαν εκεί που κάποιοι,

υψnλού πνευματικού και πατριωτικού επιπέδου, λένε

ότι έγινε «Εθνοκάθαρση»...

5.Όλα αυτά με ξύπνnσαν, με τρόμαξαν, με ανάγκασαν

να ανοίξω την ΙΣΤΟΡΙΑ και να τnv ξαναδιαβάσω

προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια. Ξανά, ξανά, και

πάλι από την αρχή... Διάβασα Ιστορία και Τούρκων

συγγραφέων, Τουρκική Εγκυκλοπαίδεια, η οποία γράφει:

«Kανείς δεν αμφισβητεί αυτό που πράγματι έγινε στον

Εύξεινο πόντο...». Η λέξη «tehcir» στα τούρκικα σημαίνει

«εξαναγκασμόs σε μετανάστευσn», «μετοικεσία»,

«εκτοπισμός», «εκπατρισμός», ως και «γενοκτονία». Και

ως «γενοκτονία» αναφέρεται στnν περίπτωση των

Ελλnνοποντίων και των Μικρασιατών η Perνin Εrbil

[Τουρκάλα συγγραφέαs, κοινωνική ανθρωπολόγοs,

ερευνήτρια Κοινωνικών Επιστημών κ.ά.] 

Διάβασα Εθνολογία: «ο Πόντοs κατοικείτο από τous

χρόνους του Ξενοφώντοs από Έλλnνεs αποίκους, οι

οποίοι με τον υπέρτερον πολιτισμόν των επικράτησαν.

Ο Ελληνοποντιακόs πλnθυσμόs κατά τον Α’ Παγκόσμιον

Πόλεμον, εξέλιπεν ολοτελώs, άλλοι αποθανόντεs εν

εξορία εις τας εσχατιάς του τουρκικού κράτous, άλλοι

δε σφαγέντεs. 400.000 Ελλnνοπόντιοι ευρίσκοντο εις

τnv Ευρωπαϊκή Ρωσία και Καύκασον. Η ποντιακή γλώσσα

είναι μια από τις ιδιορρυθμότατεs νεοελληνικές διαλέ-

κτουs, n οποία ελαλείτο μέχρι το 1922 εις τον Πόντον.

Σήμερον ομιλείται από τους Ελληνοπόντιους εις το

ελλnνικόν κράτοs, από τους καταφυγόνταs και

διασωθένταs Πόντιους πρόσφυγεs...». 

Διάβασα απόψειs διπλωματών της τότε επoχής:

«Πρέπει να διαφωτιστεί n Ευρώπη από τα ιστορικά

έγγραφα και τις πηγές, παρά τα εμπόδια της Τουρκίας...

Ποτάμια οι πλnροφορίεs που απεικονίζουν τnv ιστορική

αλήθεια... Ο εκτοπισμόs, η γενοκτονία, δεν ήταν ένα

τυχαίο γεγονόs των μη μουσουλμάνων ... Τεράστιεs

“λίμνεs” πληροφο-ριών, κανείs δεν μπορεί να τις

αποκρύψει .. » (Πρέσβns της Γαλλίας). 

EΘNIKH HXΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 201610θέματα

θέματα

Την 18 Οκτωβρίου 2015 ολοκληρώθηκε το όραμα του

Συνδέσμου που ξεκίνησε το 2006 για να τοποθετηθεί

το Μνημείο Ιππικού στο Μέτσοβο για απόδοση τιμής

στον ηρωϊκό αγώνα της Μεραρχίας Ιππικού το 1940 που

ξεκίνησε από το Μέτσοβο και έφθασε μέχρι την Πρεμετή

ανατρέποντας τα σχέδια και τους σκοπούς των Ιταλών.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του πριβάλλοντος

χώρου του Μνημείου ο Σύνδεσμος οργάνωσε εκδρομή

από 17–19 Οκτωβρίου στο Μέτσοβο με σκοπό να

πραγματοποιηθεί τελετή για τα εγκαίνια του περιβάλλοντος

χώρου και απόδοση φόρου τιμής στους πεσόντες ιππείς.

Η συνεργασία με την Μεραρχία και τον Δήμο για την

διεξαγωγή της τελετής ήταν άψογη. Η συμμετοχή

επισήμων, μελών και φίλων του Συνδέσμου ήταν

ικανοποιητική.

Το πρωϊ της Κυριακής 18–10–2015 έγινε η προετοιμασία

του χώρου και η τελετή άρχισε την 12.00ω. Το πρόγραμμα

της τελετής άρχισε με την επιμνημόσυνη δέηση από

τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Μετσόβου και τον

στρατιωτικό ιερέα της Μεραρχίας. Ακολούθησε ομιλία

του προέδρου του Συνδέσμου Υποστρατήγου ε.α κ.

Παπαδογεωργόπουλου Χρήστου η οποία περιελάμβανε

ένα σύντομο ιστορικό της μάχης, τις προσπάθειες του

Συνδέσμου για την κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου,

τη βοήθεια που έλαβε από τις στρατιωτικές υπηρεσίες,

τον Δήμο Μετσόβου και τους χορηγούς για την

ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου.

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του Διευθυντού

της ΔΙΤ/ΓΕΣ Υποστρατήγου κ. Κυριάκου Δημητρίου και

σύντομος χαιρετισμός της γλύπτριας κ.Αγγέλικας Κοροβέση

που εξήρε το έργο και τις προσπάθειες του Συνδέσμου

και την ιστορία που απεικονίζει το Μνημείο και τον αγώνα

της Μεραρχίας Ιππικού. Ακολούθησε προσκλητήριο των

πεσόντων υπέρ της Πατρίδας με την ανάγνωση των 11

ονομάτων των Αξιωματικών και 15 ονομάτων Οπλιτών

από τα 207 του συνόλου. Μετά την ανάγνωση των

ονομάτων Αξιωματικών και Οπλιτών ρίφθηκαν

πυροβολισμοί από το άγημα της 8ης Επιλαρχίας

Αναγνωρίσεως της VIII Μεραρχίας Πεζικού. Ακολούθησε

κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο του κ. Αρχηγού

ΓΕΣ, τον εκπρόσωπο του κ. Υπουργού Αμυνας, τον

Περιφερειάρχη Ηπείρου, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου,

τον εκπρόσωπο της ΕΑΑΣ και τον Δήμαρχο Μετσόβου.

Την τελετή εκτός από τα μέλη και τους φίλους του

Συνδέσμου τίμησαν με την παρουσία τους, ο Α’ Υπαρχηγός

ΓΕΣ Αντγος κ. Θωμαϊδης Δημήτριος ως εκπρόσωπος του

κ. Α/ΓΕΣ, ο επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός ε.α κ. Ζιαζιάς

Κων/νος, ο Διευθυντής της ΔΙΤ/ΓΕΣ Υπτγος κ. Κυριάκος

Δημήτριος,ο Διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας

Υπτγος κ. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος, ο Υποδιοικητής

της ΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Ταξχος κ.

Τσερπές Σταύρος ως εκπρόσωπος του Γ’ ΣΣ, ο Διοικητής

της VIII Μεραρχίας Πεζικού Ταξχος κ. Γκίζας Σπυρίδων, ο

Διοικητής του ΚΕΤΘ Ταξχος κ. Υφαντής Γεώργιος, ο

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφοριών και Ασφαλείας

ΓΕΣ Ταξχος κ. Τζανιδάκης Ιωάννης, ο Πρόεδρος του

Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ιωαννίνων Αντγος κ.Κωστούλας

Δημήτριος ως εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ, ο Διοικητής

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων Αστυνομικός

Διευθυντής κ. Μοσχοφίδης Πέτρος, ο Περιφερειάρχης

Ηπείρου κ. Καχριμάνης Αλέξανδρος και ο Δήμαρχος

Μετσόβου κ. Τζαφέας Κωνσταντίνος.

Το Μνημείο Ιππικού που ολοκληρώθηκε με τη

διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου και την τοποθέτηση

των πλακών με τα ονόματα των ηρωϊκώς πεσόντων,

τοποθετημένο στην είσοδο της πόλης του Μετσόβου,

θα θυμίζει στους επισκέπτες τον ηρωϊκό αγώνα των

Ιππέων και θα αποδίδεται η προσήκουσα τιμή στους

πεσόντες της Μεραρχίας Ιππικού η οποία αντιμετώπισε

επιτυχώς την Iταλική Μεραρχία των Αλπινιστών Julia. Το

Μνημείο, στην ολοκληρωμένη του πλέον μορφή, στέκει

αγέρωχο, επιβλητικό και μεγαλοπρεπές, ακτινοβολεί

αισιοδοξία και εθνική υπερηφάνεια, χαλυβδώνει τις ψτχές

μας και μας θυμίζει ότι, η ελευθερία και η ανεξαρτησία

ενός έθνους-κράτους δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται

με αγώνες και ανθρώπινες θυσίες, απέναντι σ’ εκείνους

πο την επιβουλεύονται.

Εορτασμός Επετείου της Μάχης Ιππικού 

στο Μνημείο Μετσόβου

«Περί Γενοκτονίας Ελληνοποντίων...»

Γράφει ο

ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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«Β
αριά» η ημέρα σήμερα. Συμπληρώνονται 20 χρόνια

από την ζοφερή εκείνη νύκτα που έλαβαν χώρα

τα θλιβερά γεγονότα στις βραχονησίδες των Ιμίων.

Τη νύχτα εκείνη που η Ελλάδα πόνεσε, μάτωσε, διασύρθηκε

και, μίκρυνε χωρίς ποτέ κανείς να λογοδοτήσει γι αυτό.

Εν μέσω των κλυδωνισμών της κοινωνικής μας συνοχής

από την πολύμορφη κρίση στη χώρα μας, είναι ανάγκη όσο

ποτέ άλλοτε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας αυτά τα γε-

γονότα για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι

έτσι μόνο θα διδαχθούμε από τα λάθη μας για να μην τα

επαναλάβουμε στο μέλλον σε μια επόμενη κρίση που νο-

μοτελειακά θα έλθει στο μέλλον. Ο δεύτερος λόγος είναι

για να απονείμουμε τον οφειλόμενο δίκαιο έπαινο σε αυτούς

που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, φανήκαν αντάξιοι των

προγόνων τους, της ιστορίας τους, της καταγωγής τους,

της παιδείας τους, αλλά και

της ευθύνης τους προς τις

επόμενες γενεές που αναζη-

τούν με αγωνία πρότυπα προς

μίμηση. Μόνο με αυτό τον τρό-

πο η ιστορία λειτουργεί παι-

δευτικά και δεν αποτελεί μια

απλή αφήγηση χωρίς κανένα

σκοπό.

Άλλωστε και ο Θουκυδίδης

διδάσκει ότι «άνδρες που με τα

έργα τους αναδείχθηκαν γεν-

ναίοι , με έργα πρέπει να τους τιμούμε».

Οι Τούρκοι λοιπόν, εφαρμόζοντας τα επεκτατικά στρατηγικά

τους σχέδια σε βάρος της Ελλάδας, το βράδυ της 30ης

προς 31ης Ιανουαρίου 1996, εγκαινίασαν την πολιτική των

«γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, κατέλαβαν την αφύλακτη

δυτική βραχονησίδα των Ιμίων και προκάλεσαν πολεμική

ένταση, η αποκλιμάκωσή της οποίας στοίχισε την εθνική

μας ταπείνωση καθώς την απώλεια της ζωής τριών Αξιω-

ματικών πιλότων του Πολεμικού μας Ναυτικού. Χριστόδουλος

Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλο-

ψός.

Οφείλουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης,

να μνημονεύσουμε τα τρία αυτά ηρωικά ελληνόπουλα τα

οποία κάτω από απαγορευτικές καιρικές συνθήκες νυκτερινής

πτήσης για το συγκεκριμένο ελικόπτερο, υπακούοντας στα

κελεύσματα της πατρίδας, αψήφησαν συνειδητά τον κίνδυνο

και ανέλαβαν μια αποστολή γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες

να επιστρέψουν από αυτήν ήταν από ελάχιστες έως μηδα-

μινές.

Ποιες όμως πολιτικοστρατιωτικές συνθήκες δημιουργή-

θηκαν για να φτάσει η χώρα μας σε αυτή τη δεινή θέση της

εθνικής ταπείνωσης, του διεθνούς διασυρμού αλλά και της

οδύνης για τα τρία παλληκάρια που χάθηκαν μέσα στα πα-

γωμένα νερά της ανεπάρκειας της πολιτικής ηγεσίας και

της κομματικοποιημένης στρατιωτικής ηγεσίας οι οποίοι

δεν κατόρθωσαν στοιχειωδώς να συνεργασθούν για να αν-

τιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα;

Δεν θα σας κουράσω με τα παιχνίδια των διεθνών σχέσεων

και της γεωπολιτικές εκτιμήσεις διότι δεν θέλω να ατονήσει

σήμερα η σημασία της θυσίας των τριών αξιωματικών του

ΠΝ και τα μηνύματα που αυτή η θυσία στέλνει σε όλους

μας, πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες αλλά και στον απλό

έλληνα και την ελληνίδα που είναι τα κύτταρα αυτού του

έθνους με αυτή την ένδοξη διαδρομή. 

Πρέπει όμως επιγραμματικά να πούμε για την ιστορία του

θέματος ότι η ευφυέστατη τουρκική διπλωματία η οποία

με μεθοδικότητα «στοχεύει» τα νησιά μας στο Αιγαίο, έχει

αναπτύξει από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 την καινοφανή

νομική θεωρία των “γκρίζων ζωνών”. Με τη θεωρία αυτή

«παρερμηνεύονται» οι διεθνείς Συνθήκες και αμφισβητείται

η ελληνική κυριαρχία σε μία σειρά νήσων, νησίδων και βρα-

χονησίδων στο Αιγαίο.

Ειδικότερα η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυριαρχία

εκτείνεται μόνο σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία

αναφέρονται ονομαστικά στα κείμενα των Συνθηκών με τις

οποίες αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Όμως η ελληνική

κυριαρχία επί των Ιμίων προκύπτει ρητά και κατηγορηματικά

από τη Συνθήκη της Λοζάννης του 1923, τη Συνθήκη των

Παρισίων του 1947 και τις Ιταλο-Τουρκικές Συμφωνίες του

1932. Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης

της Λοζάννης, τα Ίμια μαζί με όλο το Δωδεκανησιακό σύμ-

πλεγμα, περιήλθαν στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα άρθρα 12

και 16 της ίδιας Συνθήκης, η Τουρκία παραιτήθηκε από κάθε

κυριαρχικό δικαίωμα επί όλων των νησιών που βρίσκονται

πέραν των από την ασιατική ακτή, πλην της Ίμβρου, της

Τενέδου και των Λαγουσών.

Στη συνέχεια, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και με το

άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, η

κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων, συμπεριλαμβανομένων

των Ιμίων, περιήλθε από την Ιταλία στην Ελλάδα. Δηλαδή,

η Ελλάδα ως καθολικός διάδοχος υποκατέστησε την Ιταλία

εφ’ όλων των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στα Δωδεκάνησα.

Η Ελλάδα από το 1947 ασκούσε την ειρηνική κυριαρχίας

της επί των Ιμίων εμπράκτως και αδιαλείπτως, χωρίς καμία

εκδήλωση αμφισβήτησης από τη Τουρκία μέχρι την προ-

σχεδιασμένη κρίση 1995-96.

Νομικά λοιπόν έχουμε το δίκαιο

με το μέρος μας. Όμως αυτό δε

φτάνει. Απαιτείται αρραγές εσω-

τερικό μέτωπο στις άνομες

και επιθετικές ενέργειες της

Τουρκίας που κατά κανόνα

δε σέβεται τις διεθνείς συν-

θήκες και που συμπεριφέ-

ρεται, με την δική μας εγ-

κληματική ανοχή, ως ο κυ-

ρίαρχος του παιχνιδιού στην περιοχή και με σαφείς και δια-

χρονικούς στόχους εις βάρος μας στην εξωτερική της πολι-

τική.

Έτσι μεθοδικά και σταθερά περιμένει να εκμεταλλευτεί

τις ευκαιρίες που της δίνουμε, για να εφαρμόσει σε βάρος

μας τα επεκτατικά της σχέδια, με τη χρήση βίας όπως στη

διχοτόμηση της Κύπρου, την απειλή χρήσης βίας με την

συγκροτηθείσα Στρατιά του Αιγαίου στα παράλια της Μ.

Ασίας και με την απροκάλυπτη και εκβιαστική απειλή πολέμου

(casus belli), αν τολμήσουμε να εφαρμόσουμε το καθ’ όλα

νόμιμο δικαίωμά μας για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια

των χωρικών μας υδάτων στο Αιγαίο, δικαίωμα που απορρέει

από το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, με την αμφισβήτηση

του ελληνικού εναερίου χώρου και τις συνεχείς παραβιάσεις

του, κ.λ.π.

Μήπως λοιπόν και στην περίπτωση της κρίσης των Ιμίων

η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε άμεσα και έγκαιρα την ευκαιρία

που της δώσαμε για να προχωρήσει ένα βήμα ακόμη στην

επέκταση του ζωτικού της χώρου στο Αιγαίο σε βάρος της

δικής μας εθνικής κυριαρχίας; Η απάντηση στο αμείλικτο

αυτό ερώτημα βγαίνει άμεσα αν μελετήσουμε σχολαστικά

τα γεγονότα που προηγήθηκαν και επισυνέβησαν κατά τη

διάρκεια αυτής της τεχνητής κρίσης στην συγκεκριμένη για

την Ελλάδα χρονική στιγμή. Επ’ αυτού θα μπορούσαμε να

αναφέρουμε πολλές αιτίες που έχουν σχέση με τις διμερείς

μας σχέσεις με την Τουρκία, όμως επειδή το μείζων

πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία αλλά οι Έλληνες, κρίνεται

σκόπιμο να επικεντρωθούμε σε μία και μοναδική που είναι

η κύρια αιτία όλων των δεινών της ελληνική φυλής ανά

τους αιώνες, γνωστή όχι μόνο σε μας τους Έλληνες αλλά

και σε όλους όσους ασχολούνται με τις κοινωνικές και πο-

λιτικές συμπεριφορές των λαών. Και αυτή η αιτία δεν είναι

άλλη από την διχόνοια την δολερή που στην περίπτωση

της κρίσης των Ιμίων, λειτούργησε και πάλι σε συνδυασμό

με την παντελή έλλειψη αυτογνωσίας από τις ανεπαρκείς

και ελλειμματικές ηγεσίες αυτού του τόπου.

Μια πολιτική ηγεσία η οποία μη γνωρίζοντας στοιχειώδεις

κανόνες αποτροπής, καθώς και βασικές διαδικασίες κλιμα-

κώσεως και αποκλιμακώσεως της κρίσεως διατήρησε ακόμη

και αυτές τις κρίσιμές ώρες σχέσεις καχυποψίας, έλλειψης

εμπιστοσύνης αλλά και απαξίωσης προς την στρατιωτική

ηγεσία, τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και την ΕΥΠ, θεσμούς

βασικούς και αρμοδίους με τους οποίους φαίνεται ότι το

επίπεδο συνεργασίας της ήταν μηδενικό, για την αντιμετώπιση

της εθνικής απειλής. 

Έτσι πολιτικοί ηγέτες ταμπουρωμένοι πίσω από το «εγώ»

τους, τις κομματικές τους ιδεοληψίες και το αρρωστημένο

αίσθημα ανωτερότητός τους και με μοναδικό εργαλείο τον

αρρωστημένο εγωισμό τους αυτοσχεδίασαν συμβουλευό-

μενοι εξωθεσμικούς διεθνείς παράγοντες και κατάφεραν,

αφ΄ ενός μεν, να διασύρουν και να μικρύνουν τη χώρα

προς όφελος της Τουρκίας , αφ’ ετέρου δε, να γίνουν οι

ηθικοί αυτουργοί για την απώλεια τριών αξιωματικών του

Π.Ν. για τους οποίους, 20 χρόνια τώρα δεν βρήκαν ένα

λόγω παρηγοριάς να πουν στους οικείους τους και βεβαίως

ούτε μία φορά να παραβρεθούν και να τους τιμήσουν σε

ένα μνημόσυνό τους. 

Αυτή όμως η αδελφική διχόνοια και αρρωστημένη εγω-

πάθεια του έλληνα πρέπει να μας θυμίζει συνεχώς τα δεινά

που έχουμε υποστεί διαχρονικά στο διάβα της ιστορίας

μας, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα ώστε να πο-

λεμήσουμε τον μεγαλύτερο αυτό εχθρό μας με όλα τα

μέσα που έχουμε για να απαλλαγούμε από αυτό το αιώνιο

σαράκι της φυλής που δεν αφήνει τα μοναδικά προτερήματα

αλλά και την ευλογία που έχουμε σαν χώρα να προοδεύ-

σει.
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Ω! ΕΛΛΑΣ!

Ω! ΠΑΤΡΙΣ!

Ω! ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΤΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ!!!

Ποια πέτρα, βουναλάκι της, ποτάμι ή πηγή της

δεν έχει θύμησες παλιές, γεμάτες από δόξα

και ποιο της γης κομμάτι της, δεν κρύβει από κάτω

οστά που αναπαύονται, ηρωικών παιδιών της.

Πως να μην φέρνει ρίγισμα, ο Εθνικός της Ύμνος.

σαν τα οστά αυτά υμνεί, των λεβεντοπαιδιών μας

που πέσανε ηρωικά για την ελευτεριά της,

γι αυτή τη γη μας τη γνωστή, που λέγεται ΠΑΤΡΙΔΑ.

Σταυραετών οι ιαχές, θρύλοι και παραδόσεις

αντιλαλούν στις κορυφές, στις ράχες στα φαράγγια.

Το λένε τα κλαρίνα μας κι οι λεβεντοχοροί μας.

Το λένε τα σαντούρια μας στα όμορφα νησιά μας.

Γλυκιά πατρίδα μου γλυκιά, πως να μη σ’ αγαπάω

αφού ΕΚΕΙ γεννήθηκα, στο δοξασμένο τόπο

κι έχω τιμή παρήφανη και ΕΛΛΗΝΑ με λένε,

απόγονος ημίθεων, πατρίδα μου η ΕΛΛΑΔΑ.

Τούτο το καμματάκι σου, πατρίδα μου μικρούλα

μπορεί να είναι μια σταλιά, μα τόσο δοξασμένο

έγινε γίγας σκέπασε, της γης όλες τις χώρες

γιατί αντιμετώπισε, αιώνων καταιγίδες.

Το Μεσολόγγι, Ζάλογκο, το Σούλι, η Χιμάρα,

οι Θερμοπύλες, το Κιλκίς, Μπιζάνι, Μαραθώνας,

αυτά θε να αντιβοούν, θε να αντιλαλούνε

τη δόξα σου πατρίδα μου, μέσα στην ιστορία.

Πατρίδα μου ΕΛΛΑΔΑ μου, τι όμορφη που είσαι.

Για σένα Μέγας θα γενώ, να μοιάσω με Εκείνους.

Αε είν’ μικρό το σώμα μου, και το ανάστημά μου.

Γίνεται και γιγάντιο, ΕΣΥ αν το θελήσεις.

Γεώργιος Αθ. Δελής

Έλλην της διασποράς

Γ.Γ. του Συλλόγου «STRATOKOPOS SOCIETY»

8907 N. MERRILL ST. NILES, IL. 60714 U.S.A.

Τηλέφωνο 847-966-0306

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Τα διδάγματα από την κρίση των Ιμίων

Επιμέλεια

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

Με τη θεωρία  των “γκρίζων

ζωνών” «παρερμηνεύονται»

οι διεθνείς Συνθήκες και αμ-

φισβητείται η ελληνική κυριαρχία

σε μία σειρά νήσων, νησίδων και

βραχονησίδων στο Αιγαίο.
“

“
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ.

Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής  η

μέση ποιότητα της ενέργειας ενός απομονωμένου συστήματος

συνεχώς υποβαθμίζεται και μακροπρόθεσμα κάθε οργάνωση

εξαφανίζεται. Οι δεσμοί ανάμεσα στα στοιχεία διαλύονται.

Το σύνολο τείνει προς την ομοιομορφία των άτακτων

κινήσεων, όπου η μόνη απομένουσα μορφή ενέργειας είναι

η θερμότητα. Αυτό το φαινόμενο συνιστά την γνωστή  σε

μας, ως εντροπία[αταξία]. Στα έμβια όντα, όμως,  συμβαίνει

το εντελώς αντίθετο. Φαίνεται ότι δεν συμμορφώνονται στο

νόμο αυτό: διατηρούν τη δομή τους άθικτη μέσα από τις με-

ταμορφώσεις. Εμπλουτίζονται αντί να φθείρονται. Και τούτο

γιατί τα έμβια όντα δεν είναι απομονωμένα συστήματα, κα-

θόσον επικοινωνούν με το περιβάλλον τους, με το οποίο αν-

ταλλάσσουν ύλη, ενέργεια και πληροφορίες. Αποτελούνται

από κύτταρα που αποκτούν την ικανότητα να διπλασιάζονται

και να αναπαράγουν τα όμοιά τους δημιουργώντας

την εντύπωση ότι αναδίδουν μια ζωτική δύναμη, την

αρνητική εντροπία [ευταξία], την ορμή της ζωής, ως

αποτέλεσμα μιας ασύλληπτα αρμονικής υπερπολυ-

πλοκότητας εν αρμονία. Παύουν να αναπτύσσονται

όταν επικρατήσουν συνθήκες αταξίας και γήρανσης ,

μη ανανέωσης των κυττάρων και μη αρμονικής εσωτερικής

συνοχής και ένταξης στο περιβάλλον..

Ο πιο πολύπλοκος ζωντανός οργανισμός είναι ο ανθρώπινος,

από την λεπτότατη λειτουργία του οποίου αναδύονται, κατ’

άγνωστο μέχρι  τώρα τρόπο, οι  λεπτότατες αναδύσεις, η

συνείδηση και το πνεύμα του ανθρώπου. Ακόμη, όμως, πιο

πολύπλοκοι οργανισμοί είναι, φυσιολογικά, τα ανθρώπινα

σύνολα, η οικογένεια, η φυλή, οι κοινότητες, τα κράτη κοκ

από οποία αναδύονται κάθε λογής απρόσμενες, ως εάν

θαύματα, αναδύσεις: οι επιστήμες, οι τέχνες και γενικότερα

ο ανθρώπινος  πολιτισμός.

Το πιο κλασσικό ανθρώπινο σύνολο συνιστά ο Λαός. Όταν

είναι εναρμονισμένος εσωτερικά με κοινές αξίες και εντε-

ταγμένος στο περιβάλλον συνιστά ζωντανό οργανισμό και

αναδίδει θετική ενέργεια. Άλλως βρίσκεται σε κατάσταση

κατάπτωσης και εντροπίας, ήτοι φθοράς. Είναι ένα απλό  συ-

νονθύλευμα. Ουσιαστικά χάνει την οντότητά του και καταρρέει.

Τότε λέμε ότι βρισκόμαστε σε κρίση. Τότε τα άτομα αναζητούν

τον ηγέτη, που θα αναλάβει τις ευθύνες για τη σωτηρία

τους. Αυτό έγινε πολλές φορές στην ιστορία του ανθρώπου.

Προσωπικότητες  μεγάλου κύρους κατόρθωσαν να ενώσουν

τα άτομα, να δημιουργήσουν Λαό, ήτοι μια ζωντανή οντότητα

από την οποία αναδύθηκαν δυνάμεις προόδου. Άπειροι,

όμως,  λαοί εξαφανίσθηκαν, λόγω έλλειψης συνοχής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Τα γεγονότα  μας δίνουν την εντύπωση, ότι επαναλαμβά-

νονται, αλλά αυτό είναι αυταπάτη, καθόσον οι συνθήκες δεν

είναι ποτέ ίδιες. Τα πάντα αλλάζουν και μάλιστα η ζωή πο-

ρεύεται  συνεχώς προς μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Οι

συνθήκες, κατά τις οποίες οι άνθρωποι , χωρίς βούληση,

ακολουθούσαν τους άρχοντές τους, που περιβάλλονταν από

εξόχως υπεράνθρωπες, δήθεν, ικανότητες έχουν περάσει

ανεπιστρεπτί. Από την εποχή του Διαφωτισμού και με αυξα-

νόμενο ρυθμό οι αυθεντίες καταργούνται εν ονόματι της

ισότητας, τάση που τελικά  οδήγησε στο μηδενισμό της

αξιοκρατίας. Ήδη η εξουσία πηγάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο,

ο οποίος αποφασίζει για την ζωή του  κινούμενος  κατά βάση

στον  προσωπικό ζωτικό χώρο ενδιαφερόντων. Η έννοια του

λαού, που πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια συνιστούσε τον

Δήμο, ως στοιχείο απόλυτα συγκεκριμένο, λόγω μικρών

πληθυσμών των πόλεων– κρατών, σήμερα αλλοιώνεται και

μαζί με αυτόν εκφυλίζεται και η έννοια της [άμεσης] Δημο-

κρατίας, το ανθρωπινότερο πολίτευμα, μέσα σε μια πλημμυρίδα

ποικιλίας λαών με τεράστιες διαφορές. Ενώ οι διαστάσεις

της Γης «μίκραιναν» αφάνταστα λόγω των τεράστιων επι-

τευγμάτων της τεχνολογίας στις επικοινωνίες και παράλληλα

η θεϊκή εντολή «αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι και κατακυρι-

εύσατε αυτής…» έχει ήδη, μάλλον, υλοποιηθεί, ένα απέραντο

άγχος για το αύριο έχει καταλάβει τους  απανταχού συναν-

θρώπους μας. Η τύχη και η ευημερία  είναι συνυφασμένα

άρρηκτα με τα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του πλανήτη

μας. 

Αρχηγοί που ελέγχουν, εμπνέουν, καθοδηγούν και εξα-

σφαλίζουν την ευημερία όλων, δεν γίνονται πια αποδεχτοί

από άτομα που, με αυταπάτη  συνήθως, πιστεύουν ότι κατέ-

χουν την όλη αλήθεια. Η έννοια του έθνους – κράτους  που

δημιουργούσε μια ομογενή οντότητα με κοινά χαρακτηριστικά

[γλώσσα , θρησκεία , καταγωγή κοκ] φαίνεται να αντικαθίσταται

με μια μορφή κράτους με κοινές νομικές και πολιτικές αξίες,

ήτοι ένα είδος συνύπαρξης με έναν «συνταγματικό πατριωτι-

σμό».[Χάμπερμας].

Η Δημοκρατία λειτουργεί, όταν υπάρξει μια  κοινή βάση

στον τρόπο του σκέπτεσθαι, του συναισθάνεσθαι και του

πράττειν ενός σημαντικού ποσοστού πολιτών που θεωρείται

κρίσιμο στην λήψη αποφάσεων τόσο για το ατομικό και προ-

παντός για γενικό καλό. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητή-

σουμε ηγέτες, όχι για να σηκώσουν όλο το κοινωνικό φορτίο,

απαλλάσσοντας τον πληθυσμό από κάθε ευθύνη, αλλά να

μπορούν να ενεργούν ως ηγέτες, στα όποια καθήκοντα

ασκούν και να συντονίζονται μεταξύ τους. Η κοινωνία απαιτεί

όλη την κλίμακα ικανοτήτων, που συνθέτουν ένα σύνολο

αρμονικό, από το οποίο να αναδύονται νέες ποιότητες που

δεν τις έχουν τα μεμονωμένα μέλη- άτομα.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ,  ΩΣ ΑΡΕΤΗΣ.

Η ηγεσία δεν είναι ακριβώς, όπως το να σπουδάσει κάποιος

την οποιαδήποτε επιστήμη, απλούστατα γιατί ο ανθρώπινος

κόσμος δεν είναι  εύτακτος και προβλέψιμος,

όπως ακριβώς είναι ο φυσικός κόσμος, ούτε υπάγεται στους

φυσικούς νόμους για όλα τα θέματα, λόγω της ανθρώπινης

ιδιαιτερότητας να έχουμε δική μας ελεύθερη βούληση. 

Η ηγεσία έχει πολλά στοιχεία που ανήκουν στη σφαίρα

της Τέχνης.

Σήμερα, σχεδόν όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι ηγέτες

διαμορφώνονται και δεν γεννιούνται έτοιμοι. Πιο συγκεκριμένα

μάλλον αυτοπραγματώνονται, παρά πλάθονται από τους

εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης, ότι κανένας ηγέτης δεν

ξεκινάει να γίνει αποκλειστικά ηγέτης, αλλά μάλλον  διακα-

τέχεται από τη σφοδρή επιθυμία να εκφράσει ολοκληρωτικά

και ελεύθερα τον εαυτό του. Οι ηγέτες δεν θέλουν να απο-

δείξουν τον εαυτό τους, αλλά είναι προσκολλημένοι στο να

τον εκφράσουν. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική και κρίσιμη,

γιατί αναδεικνύει ως ηγέτες εκείνους τους ολίγους που δύ-

νανται να άγουν, από τους πολλούς που άγονται.

Η διαδικασία να γίνει ένας ηγήτορας ταυτίζεται με εκείνη

του να καταστήσει τον  εαυτό του μια ολοκληρωμένη προ-

σωπικότητα. Να δομήσει ένα ιδιαίτερο «είναι», το οποίο να

είναι σε θέση να τον εκφράσει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι

εκφράζει τον εαυτό του, όπως τα ορμέμφυτά του τον

οδηγούν, γιατί τότε άγεται από αυτά. Εναρμονίζει τον εαυτό

του με το κοινωνικό σύνολο ακολουθώντας ενσυνείδητα τις

κοινές αξίες που έχουν διαμορφωθεί στην ανθρώπινη πορεία.

Κατά βάση μαθαίνει, με την ενσυνείδητη βούλησή του,

έχοντας περάσει υποχρεωτικά, πριν φτάσει στην αυτονομία,

από το βραχύ στάδιο ετερονομίας, κατά το οποίο έμαθε το

«άρχεσθαι». [Ας θυμηθούμε το γνωμικό της ΣΣΕ: «άρχεσθαι

μαθών άρχειν επιστήσει»].

Είναι αρετή η ηγεσία και μάλιστα πολυσύνθετη, καθόσον

αναδύεται από την εναρμόνιση των βασικών αρετών, όπως

της αντίληψης της πραγματικότητας, της συναισθηματικής

καλλιέργειας και της ηθικής ακεραιότητας. Ο αυθεντικός

ηγέτης γνωρίζει και ικανοποιείται να πράττει πρώτα το γενικό

καλό και έπειτα το ατομικό. 

Τα σπουδαιότερα  χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον

ηγέτη από τα λοιπά επαγγέλματα και λειτουργήματα συνο-

ψίζονται στα παρακάτω:

Καινοτομεί και δεν αντιγράφει. Αναπτύσσει και δεν συντηρεί

απλά.

Στηρίζεται και εμπιστεύεται τους ανθρώπους και δεν

κολλάει στο σύστημα.

Εμπνέει και δεν αρκείται απλά στον έλεγχο.

Αναζητεί πρώτιστα το πώς και το πότε και όχι απλά το  τι

και γιατί.

Οραματίζεται έναν ευρύ ορίζοντα, δεν αποφεύγει τα λάθη

του και εκλαμβάνει την δυσκολία, ως πρόκληση.

Δεν είναι δημιούργημα απλής εκπαίδευσης. Αναπτύσσεται

σταδιακά ακολουθώντας τα βασικά βήματα παιδείας για μια

ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

Αυτοπροικίζεται με τις αρετές της αυτογνωσίας, της ορθής

αντίληψης του όλου περιβάλλοντος. Διαθέτει αυξημένη εν-

συναίσθηση.  Δρα με οδηγό το ένστικτο. Σέβεται τους οργα-

νισμούς που ανήκει. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά του εμ-

πνέοντας εμπιστοσύνη με την ολοκληρωμένη προσωπικότητά

του, με τη σταθερότητα στις αποφάσεις του που στηρίζονται

στην αρμονία λόγων και πράξεων. Διακατέχεται από καθο-

δηγητικό πάθος και  τελικά σφυρηλατεί το μέλλον κινούμενος

μέσα στο χάος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Η δημοκρατία είναι το πιο ευαίσθητο πολίτευμα που

επινόησε η ανθρώπινη διάνοια. Συνιστά την πιο λεπτή συλ-

λογική ανάδυση, που προέρχεται από την αρμονική σύνθεση

άπειρων παραγόντων. Επιτυγχάνεται σπάνια, όπως όλες οι

υψηλές αναδύσεις [πολιτισμός, αγάπη κοκ]. Απαιτεί ολιστική

θεώρηση σχεδόν όλων των αξιών και την αναλογικά άριστη

σύνθεσή τους. Πρέπει να συνδυασθούν ταυτόχρονα και αρ-

μονικά η ισότητα, η ελευθερία, η αδελφοσύνη, η αξιοπρέπεια,

η  προσωπική ιδιαιτερότητα, η ισονομία, η κοινή αλήθεια, η

ευγένεια, η ενσυναίσθηση, η Οικογένεια, η Πατρίδα, η

Θρησκεία και τόσες άλλες αξίες, ώστε να αναδυθεί μια υγιής

δημοκρατία. Η αποκλειστική επιδίωξη μιας μόνον αξίας οδηγεί

στην καταστροφή της. Η πλήρης πχ. ισότητα οδηγεί στον

μηδενισμό. Η άκρατη ατομική ελευθερία φέρνει την αναρχία,

η έλλειψη αδελφοσύνης προκαλεί αδιέξοδα κοκ.

Η δημοκρατία απαιτεί πρόσωπα και όχι απλά άτομα. Ο άν-

θρωπος μόνον ως πρόσωπο μπορεί να μετέχει ενεργά στα

σύνολα, καθόσον τότε και μόνον τότε μπορεί να αναλάβει

τις ευθύνες των πράξεών του. Αυτό ακριβώς απαιτεί η δη-

μοκρατία. Το κάθε μέλος της φέρνει ακεραία την ευθύνη

των πράξεών του και δεν τις μεταθέτει στις πλάτες του

άλλου ή τον ξένο παράγοντα ή σε έναν ηγήτορα.

Η δημοκρατία απαιτεί το άριστο [αυτό που αρμόζει] μέτρο

σε όλες τις συνιστώσες της. Κάθε υπερβολή είναι καταστρο-

φική. Ακόμη και αυτή η «αδελφοσύνη» σε υπερβολή προκαλεί

συσπειρώσεις, από τις οποίες αναδύονται μίση και έχθρες.

Τα άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα καθίστανται

πρόσωπα και ικανά μέλη της δημοκρατίας και τότε απολαμ-

βάνουν τα αγαθά της, καθόσον έχουν αποδεχθεί ενσυνείδητα

και τις δεσμεύσεις της, ως προσωπικά τους υποχρεωτικά κα-

θήκοντα.

Οι κλασσικοί ηγέτες του παρελθόντος που θεωρούσαν

τον λαό μια άβουλη μάζα  και ποίμνιό τους δεν μπορούν να

ευδοκιμήσουν για μεγάλο χρόνο, γιατί προφανώς στηρίζονται

σε ανακρίβειες και ψευδεπίγραφα χαρίσματα και είναι αρεστοί

σε ανθρώπους που βλέπουν μόνον το ατομικό συμφέρον.

Σύντομα προκαλούν την απογοήτευση και ο «λαός» αναζητεί

άλλους ηγέτες που θα σηκώσουν την προσωπική ευθύνη

του καθενός μας.

Οι ηγέτες της εποχής μας και του μέλλοντος πρέπει να

στηρίζονται στην αντικειμενική αλήθεια, να έχουν όραμα

που να εμπνέει τις ψυχές των υγιών πολιτών και  να αφορά

στο γενικότερο καλό. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Οι Στρατιωτικοί Ηγήτορες συνιστούν ειδική κατηγορία, λόγω

των ειδικών συνθηκών ενάσκησης των καθηκόντων τους.

Γαλουχούνται  στα στρατιωτικά Σχολεία και δια βίου ηγούνται

του πολυτιμότερου ανθρώπινου υλικού, της νεολαίας μας.

Αναδεικνύονται, βασικά, στο πεδίο της μάχης, η σταδιοδρομία

τους ταυτίζεται με την ίδια την ζωή τους αφοσιωμένοι στο

ύπατο αγαθό της  ακεραιότητας της Πατρίδας μας.

Στην εποχή της ειρηνικής περιόδου και υγιούς Δημοκρατίας

οι Ηγέτες δεν αναδεικνύονται, όπως σε ανώμαλες καταστάσεις

μέσα από «ασύμμετρους» αγώνες πόλεων και βουνών. Ανα-

φύονται στα κλασσικά φυτώρια ανατροφής σωστών πολιτών.

Η υγιής Οικογένεια σε συνδυασμό με  το εύρυθμο Σχολείο

μέσα σε μια Κοινωνία που ενθαρρύνει την ανάδειξη των πιο

ικανών, συνιστούν τους καλύτερους χώρους ανάπτυξης της

υγιούς ανθρώπινης προσωπικότητας. Το οξυγόνο της ηγεσίας

είναι η  υγιής  και ευρεία αγωγή. Από τη διαδικασία αυτή

αναδύονται πολλοί νέοι, οι οποίοι με την δική τους προσπάθεια

αναδεικνύουν τις προσωπικές τους αρετές, ώστε να μπορούν

να αποδώσουν δημιουργικό έργο από  ηγετικές ή διοικητικές

θέσεις, αλλά προ παντός μπορούν, ως ελεύθεροι άνθρωποι,

να επιλέγουν τους πλέον άξιους στις κύριες αποστολές του

γενικού καλού.

Κοντολογίς η ολιστική παιδεία διαπλάθει τους ηγέτες στις

Δημοκρατίες, γιατί διαμορφώνει πολίτες με ολοκληρωμένη

προσωπικότητα.

Εκεί, κατά την άποψή μας πρέπει να στραφεί η προσπάθεια

της Πολιτείας, αλλά και ΟΛΩΝ μας.

Σε αυτόν τον σκοπό ευελπιστεί να βοηθήσει, με όσες δυ-

νατότητες αποκτήσει, και η ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΝΟ-

ΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Αναζητούνται ηγέτες
Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αντιστράτηγος (ΜΧ) ε.α.

Επίτιμος Δκτης Σ.Δ.Α.

Η ηγεσία έχει πολλά στοιχεία

που ανήκουν στη σφαίρα

της Τέχνης.“

“



Με αφορμή τον εορτασμό της Αποκριάς, εγείρονται

διάφορα ερωτήματα με την ανάγκη των ανθρώπων

να μεταμφιέζονται σε κάτι άλλο από αυτό που είναι στην

πραγματικότητα. Παρατηρούμε ότι οι αποκριάτικοι εορτασμοί

κρατούν από την αρχαιότητα, όπου οι άνθρωποι μεταμ-

φιέζονταν σε Σάτυρους ή φορούσαν μάσκες και ξεχύνονταν

στους δρόμους συμπεριφερόμενοι προκλητικά, μιλώντας

με απρέπεια και επιδίδονταν σε πράξεις που σε

άλλες περιόδους του χρόνου θεωρούνταν άσε-

μνες. Οι τελετές αυτές είχαν σαν στόχο την

ελεύθερη έκφραση των καταπιεσμένων αρχέ-

γονων ορμών και σκέψεων. Η μεταμφίεση εξα-

σφάλιζε στους ανθρώπους την ανωνυμία τους,

καθώς πίσω από τις μάσκες δεν αναγνωρίζονταν

και έτσι δεν κρίνονταν για την συμπεριφορά

τους. Στις ημέρες μας η μεταμφίεση είναι συ-

νώνυμη με το καρναβάλι και κυρίως την φαντασία.

Δεν είναι τυχαίο που σε όλο τον κόσμο, οι άν-

θρωποι γιορτάζουν με διαφορετικούς τρόπους

τις Απόκριες ή όπως αλλιώς τις ονομάζουν (ΗΠΑ

: Halloween, Μεξικό: Η μέρα των Νεκρών, Βραζιλία: Καρ-

ναβάλι του Ρίο, Ιταλία: Βενετσιάνικο Καρναβάλι κλπ).

Η μεταμφίεση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να κρύψει

κανείς τον εαυτό του, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφο-

ρικά. Η ψυχολογική ταυτότητα των ανθρώπων έχει δύο

πλευρές, την φαινομενική και την κρυμμένη. Φορώντας

κάποιος αποκριάτικη μάσκα επιτρέπει τρόπον τινά να βγει

στην επιφάνεια η κρυμμένη πλευρά της ψυχολογικής ταυ-

τότητας. Έτσι όταν μεταμφιέζεται κάποιος, αφήνει τα έν-

στικτα του αχαλίνωτα και τον εαυτό του ελεύθερο να

πράξει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Η προσθήκη της

μάσκας, καλύπτοντας το πρόσωπο και τα μηνύματα που

συνδέονται με αυτό, αφήνει το πεδίο ελεύθερο στο σώμα

να εκφράσει με τον τρόπο του εσωτερικές αλήθειες τις

οποίες είτε κρατάει καλά κρυμμένες, είτε βρίσκονται κα-

ταπιεσμένες στο υποσυνείδητο του σε λανθάνουσα μορφή

εν αγνοία του. Με αυτό τον τρόπο το σώμα είναι ελεύθερο

να εκφράσει εσωτερικές αλήθειες. Η περιέργεια και η επι-

θυμία παίρνει σάρκα και οστά μέσα από την μεταμφίεση,

η οποία δίνει την ευκαιρία στον καθένα να παίξει

ρόλους που δεν θα του επιτρεπόταν να παίξει

μέσα στην καθημερινότητά του. 

Η μεταμφίεση λοιπόν κατά την διάρκεια της

Αποκριάς έχει περισσότερες από μία σημασίες

και πέρα από το προφανές, δηλώνει και μία επι-

θυμία συνδιαλλαγής με τους άλλους σε διαφο-

ρετικό επίπεδο πέραν του συνηθισμένου. Εκτός

από αυτό οι μεταμφιέσεις βοηθούν τον καθένα

να ξεφύγει από την τετριμμένη καθημερινότητα

και ρουτίνα. Η ψυχική ανάγκη για μεταμφίεση

γεννά ένα αίσθημα απελευθέρωσης από το κα-

θημερινό άγχος, μία χαρούμενη και σκανδαλιάρικη

διάθεση, καθώς και ένα αίσθημα ανανέωσης.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι

πρόθυμοι να μεταμφιεστούν και να βάλουν μία μάσκα.

Είτε επειδή νιώθουν μεγάλοι πια να το κάνουν, είτε γιατί

δεν θέλουν να γελοιοποιηθούν, είτε γιατί ντρέπονται να

εκτεθούν μεταμφιεσμένοι στον ευρύτερο κοινωνικό τους

περίγυρο, είτε για το «υπερεγώ» τους είναι πάρα πολύ

ισχυρό με αποτέλεσμα να είναι άκαμπτοι και να μην επι-

τρέπουν στον εαυτό τους να «τσαλακωθεί». Κάτι τέτοιο

μπορεί να συμβαίνει γιατί η εφήμερη αλλαγή της ταυτότητας

τους μπορεί να βιώνεται ως απειλητική για το «εγώ» και

την αυτοπεποίθηση τους, γεγονός που λειτουργεί ως

ανασταλτικός παράγοντας στο να μεταμφιεστούν.

Οι Απόκριες ξυπνούν στον ενήλικα το παιδί που έχει

μέσα του και του δίνουν την δυνατότητα να εκφραστεί

μέσω της μεταμφίεσης. Είναι

πιθανό με αυτό τον τρόπο

να φρενάρει τους μηχανι-

σμούς άμυνας που χρησι-

μοποιεί από τη νεαρή ενή-

λικη ζωή του ως μέσο δια-

χείρισης του άγχους και να

αφήσει τον εαυτό του ελεύ-

θερο να βγάλει το παιδί που υπάρχει μέσα του, το οποίο

κατά καιρούς υψώνει την φωνή και θέλει να έρθει και πάλι

στην επιφάνια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άλλωστε η

μεταμφίεση είναι μία ανάπαυλα, μία παρένθεση στην ζωή

του ανθρώπου και έπειτα ξαναγυρίζει στην τάξη και τη

νηφαλιότητα. Η αμφίεση και πιο συγκεκριμένη η μεταμφίεση

δείχνει τον χαρακτήρα και την ανθρώπινη ψυχολογία του

ατόμου. Όταν κάποιος μεταμφιέζεται είναι σα να κρύβει

το πραγματικό του πρόσωπο και να φοράει ένα ψεύτικο,

δίνοντας στον εαυτό του την αίσθηση ότι αποβάλλει ένα

μέρος του που έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι άλλοι.

Το αν κάποιος θα μεταμφιεστεί ή όχι και τι στολή θα

επιλέξει, έχει άμεση σχέση με την προσωπικότητα του,

όπως και με άλλους ψυχολογικούς παράγοντες πχ τη διά-

θεση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και η αμφίεση

μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο τρόπος που ντυνό-

μαστε αποτελεί μέρος του εαυτού μας, δηλώνει την ιδιό-

τητα και την κοινωνική μας θέση, την διάθεση μας, το

επάγγελμα, την παιδεία, ακόμη και τον χαρακτήρα μας. Σε

συμβολικό επίπεδο οι άνθρωποι πολλές φορές «μεταμ-

φιέζονται» και «φορούν μάσκες» στην καθημερινότητα

τους, ώστε να είναι αρεστοί και αποδεχτοί από τους υπο-

λοίπους, ώστε να καταφέρουν τους σκοπούς τους, ώστε

να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που εμφανίζονται στην

ζωή τους, ακόμα και για να κρυφτούν από τον εαυτό τους

και τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό η «μεταμφίεση»

να χρησιμοποιείται εν γνώσει του ατόμου και να μην αφο-

μοιώνεται τόσο  ώστε να ταυτίζεται με αυτήν, δημιουρ-

γώντας έναν «ψευδή εαυτό», ξεχνώντας ή μη αποδεχόμενος

τον πραγματικό του εαυτό.  

alexandra.vasila@gmail.com

Η ψυχολογία της μεταμφίεσης
Γράφει η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜ. ΒΑΣΙΛΑ

Ψυχολόγος
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θέματα

«Βάλτε μια μάσκα 

σ’ έναν υποκριτή και δε θα είναι 

πια ικανός να λέει ψέματα.»

George Bernard

Θα ‘μουνα δέκα χρονών. Το καλοκαίρι, όταν τέλειωνα

το σχολείο κατέβαινα στο ισόγειο δικηγορικό γραφείο

του πατέρα μου, όπου και με έβαζαν να αντιγράφω δικό-

γραφα. Για τις τέσσερις σελίδες χωρίς περιθώριο, πληρω-

νόμουν μια δραχμή.

Καθισμένος σ’ ένα από τα γραφεία των βοηθών χάζευα

πού και πού τους πελάτες, κάθε λογής, πού μπαινόβγαι-

ναν.

Ένα πρωινό ήρθε ένας λεβεντόγερος με κάτασπρη

φουστανέλλα. Οι φουστανελλάδες ακόμη τότε δεν ήταν

σπάνιο φαινόμενο.

Είδα τους βοηθούς δικηγόρους να σηκώνονται και να

του κάνουν μιαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Ο πρώτος βοηθός που φαίνεται να τον γνώριζε καλά,

έπιασε κουβέντα μαζί του.

Και μια στιγμή τον ρωτάει: «Και τώρα, μπάρμπα Μήτρο,

πόσων χρόνων είσαι;» Και ο μπάρμπα Μήτρος, με τ’ όνομα

Δημήτριος Μαλαμούλης που είχε εν τω μεταξύ στρογγυ-

λοκαθίσει, του απαντάει μονολεκτικά... «Δύο». Δηλαδή

εκατόν δύο. Από τα εκατό είχε αρχίσει νέα αρίθμηση.

Βγήκε εν τω μεταξύ ο πατέρας μου. Τον οδήγησε στο

μέσα γραφείο τα είπανε με αυτόν και το γιο του, ένα

λεβέντη εβδομηνταπεντάρη, και όταν βγήκαν στο δωμάτιο

που βρισκόμουν και εγώ, πρώτα με σύστησε και ύστερα

μου ανήγγειλε ότι θα πάμε την Κυριακή να επισκεφθούμε τον

Μαλαμούλη στο χειμαδιό του, κάπου στον Ωρωπό.

Από κουβέντα δεν έπαιρνε ο μπάρμπα Μήτρος. Λίγα

λόγια, μετρημένα, βαριά. Τους βοηθούς τού πατέρα μου

κι εμένα είχα το αίσθημα ότι μας έβλεπε σαν μικρό κοπάδι

αρνάκια. Μικρό, διότι ό Μαλαμούλης είχε απάνω από

3000 αρνιά και κατσίκια, στα Άγραφα το καλοκαίρι και τον

χειμώνα στα ορεινά της Αττικής.

Την Κυριακή, όταν φθάναμε στον τόπο όπου είχε στήσει

τα τσαντήρια του, των παιδιών, των εγγονών και των δι-

σεγγόνων του, ρίχτηκαν οι καθιερωμένες μπαταριές και

μετά μαζευτήκαμε στο μεγάλο τσαντήρι του Γέρου.

Είχα μαζί μου, νέο εικοσάχρονο, τον δάσκαλό μου

Basset, αυτόν που έκανα πρόσωπο στους «Διαλόγους σε

μοναστήρι».

Αυτός που δεν χόρταινε να θαυμάζει.

Σε λίγο σταύρωσε ο Γέρος το πρώτο ψωμί. Και οι

γυναίκες, αμίλητες και φασαρεμένες μοίραζαν τα κοψίδια,

αρνάκι, κατσικάκι, όλα τα αγαθά.

Θυμάμαι ακόμη τις βεδούρες τα γιαούρτια.

Ο γέρο Μαλαμούλης, στη μέση καθισμένος σταυροπόδι,

μέσ’ στις άσπρες βελέντζες, τα επόπτευε όλα και έδινε

στις γυναίκες και στους παραγιούς προσταγές.

Όταν λίγο μεγαλύτερος διάβασα «Οδύσσεια» τον γέρο

Μαλαμούλη τον ταύτιζα μέσ’ στη φαντασία μου με τον

Νέστορα, όταν δέχονταν τον Τηλέμαχο.

Καθώς ήμουν καθισμένος πλάι στον πατέρα μου τον

ρώτησα ψιθυριστά: «Qu’est-il ce vieux;». «C’est un grand

seigneur» μου απαντάει o

πατέρας μου και αυτός ψι-

θυριστά. Και γυρίζοντας αρ-

γότερα το λόγο στα ελλη-

νικά: «Να καταλάβεις τι είναι

αρχοντιά».

Ήταν το πρώτο μάθημά

μου για το μέγα τούτο ηθικό

αγαθό: την αρχοντιά.

Αργότερα, μεγάλος σ’ ένα

πελοποννησιακό χωριό,

γνώρισα έναν άλλο πιο νέο,

σχεδόν μεσόκοπο, χωρικό.

Στο πρόσωπό του ξανασυνάντησα αυτό που είχα γνωρίσει

παιδί στο πρόσωπο του Μαλαμούλη: την αρχοντιά.

Το σταύρωμα του καρβελιού από αυτόν ήταν μια ιερο-

πραξία.

Η αρχοντιά δεν είναι συνώνυμο με την αριστοκρατικότητα,

δεν σημαίνει καμιά ταξική διαφορά ή μια διαφορά πλού-

του.

Αλλά δεν είναι και ένα ηθικό απλώς γνώρισμα. Είναι μια

σύνθεση υπερηφάνιας, ευπρέπειας, αυτοπεποίθησης, με-

γαλοψυχίας.

Άρχοντες βρίσκεις εγκατεσπαρμένους σε όλα τα είδη

ανθρώπων. Ο άρχοντας δεν γίνεται ποτέ μάζα, σε όποια

τάξη και αν ανήκει, μένει πάντα πρόσωπο. Δεν μπορώ -

ίσως αδυναμία μου - με μια φράση να την ορίσω την αρ-

χοντιά. Αλλά όταν συναντώ κάποιον που έχει αυτό το

σύμπλεγμα των αρετών που την απαρτίζουν, τότε την

αναγνωρίζω. Λέω μέσα μου: Αυτός είναι άρχοντας. Ανήκει

σε αυτή την εκλεκτή κατηγορία ανθρώπων.

Από τα ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Κ. Τσάτσου

Κ.Τσάτσος

Tο πρώτο μάθημά μου για την αρχοντιά!

Έχομε άρχοντες κατά την

νομικήν έννοια, που δεν έχουν

αρχοντιά.Έχομε όμως χειρώ-

νακτες που έχουν αρχοντιά.

Κωνσταντίνος Τσάτσος            

(1899-1987)
“

“



Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016,

πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ η ετήσια

τακτική Γενική Συνέλευση και η κοπή

της Βασιλόπιτας της Λέσχης Αερο-

πορίας Στρατού (ΛΑΣ).  

Πρόεδρος της Γ.Σ. και Γραμματέας

εκλέχθηκαν αντίστοιχα οι Ταξχος ε.τ.

Γεώργιος Ροδόπουλος και Αντγος εα

Κων/νος Μανιάτης.

Για μια ακόμη φορά ήταν μεγάλη η συμ-

μετοχή των Μελών μας, γεμίζοντας την αί-

θουσα, στηρίζοντας έτσι το ΔΣ στις προ-

σπάθειές του.

Η ΓΣ ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Προ-

έδρου της ΛΑΣ Ταξχου ε.α. Βασιλείου Νικο-

λόπουλου,  συνεχίσθηκε με τον απολογισμό,

την έκθεση της Ε.Ε. επιτροπής από τον

Πρόεδρό της Σχη ε.α. Ιωάννη Χαλαστάρα

και τον προγραμματισμό του επομένου

έτους. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως

η χοροεσπερίδα 13/2/2016 στη ΛΑΕΔ, απο-

νομή του τίτλου του επιτίμου Μέλους της

ΛΑΣ στον πρώην Α/ΓΕΕΘΑ Στγο εα Μανούσο

Παραγιουδάκη και στον πρώην Α/ΓΕΣ Στγο

Χρίστο Μανωλά, για τη συμβολή τους στο

Όπλο της ΑΣ,  η δημιουργία ιστολογίου

(blog) κ.α.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής καταστήματος

της Τράπεζας Πειραιώς  κ. Στέργιος Αντωνίου,

ανέπτυξε τα οφέλη για τα ε.ε. και ε.α. στε-

λέχη των ΕΔ που προκύπτουν από τη νέα

σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του

ΥΠΕΘΑ και απάντησε σε σειρά

ερωτημάτων που τέθηκαν.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υπό την

ιδιότητά του και ως Προέδρου

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Στρατιωτικών, ενημέρωσε τους

συμμετέχοντες για το υπό συ-

ζήτηση ασφαλιστικό και τις

αποφάσεις του ΣτΕ.

Στη Γ.Σ. επίσης παρευρέθηκαν ο πρώτος

Διευθυντής ΔΑΣ/ΓΕΣ Υπτγος εα Γεωρ. Φανής,

ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ Ανχης εα Παντ.

Κράγκαρης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΑΠΒ Αντ-

γος εα Πέτρος Μαρκόπουλος,  οι Πρόεδροι

του Συνδέσμου ΣΣΕ 1948 Ταξχος ε.τ. Γεώρ-

γιος Ροδόπουλος , του ΣΑΑΑΣ Τχης εα Δημ.

Μαραγκούλιας, του ΠΑΝΣΥΒΑ Μιχαήλ Άνθιμος

και του Συλλόγου “ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ” Μύρων Γιαν-

νακάκης.

Ακολούθησε η καθιερωμένη ευλογία, από

τον Ταξχο εα π. Γεώργιο Αποστολακίδη,

πρώην Δντη  Θρησκευτικού/ΓΕΕΘΑ και η

κοπή της βασιλόπιτας. Τυχερός φέτος από

τα μέλη της ΛΑΣ ήταν ο Αντγος εα Πέτρος

Μαρκόπουλος, ο οποίος κέρδισε μια εξαι-

ρετική ασημένια εικόνα.

Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθη-

σαν στη Γενική Συνέλευση.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας

Β. Νικολόπουλος Αν. Παρασκευόπουλος

Ταξχος ε.α. Ανχης ε.α.
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων

προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην από το Καταστατικό προβλεπόμενη Ετήσια

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στο

Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου(ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 1 που ευγενώς

μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με  τα παρακάτω θέματα

ημερησίας διατάξεως:

1.Χαιρετισμός και Απολογισμός δραστηριοτήτων από τον Πρόεδρο  του Δ.Σ.                                                                                    

2.Οικονομικός Απολογισμός, Προϋπολογισμός  νέας περιόδου από Ταμία.                                                                                          

3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

4. Συζήτηση προτάσεων μελών του Συνδέσμου.

5.Κοπή Βασιλόπιτας για το νέο έτος.

Μετά το πέρας της συνέλευσης θα  ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται και στους συναδέλφους Διαβιβαστές που δεν είναι

μέλη του Συνδέσμου και τους παρακαλούμε να προσέλθουν στη συνάντησή μας,

όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν την επικοινωνία με πολλούς συναδέλφους

που συνυπηρέτησαν στη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σπυρίδων  Κουρκούμπας                              Σάββας  Αργουζής

Υποστράτηγος ε.α. Ταξίαρχος ε.α.               

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

«Θα ήθελα μέσω της εφημερίδας σας

«εθνικη Ηχώ», να εκφράσω τις θερμές μου

ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Λέ-

σχης Αεροπορίας Στρατού, Ταξίαρχο ε.α.

κ. Βασίλειο Νικολόπουλο, ο οποίος όταν

διαπίστωσε σοβαρή εκκρεμότητα που

αφορούσε τις δικαιούμενες παροχές του

ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΧΑΟΣ και ΜΤΣ προς τις κόρες

μου, λόγω θανάτου του συζύγου μου Επι-

λοχία (ΤΧ) Φωτιάδη Κωνσταντίνου σε αε-

ροπορικό δυστύχημα με ελικόπτερο της

Αεροπορίας Στρατού, την 20η Φεβρουα-

ρίου 2006, πραγματοποίησε σειρά ενερ-

γειών και αποκαταστήθηκε η εκκρεμότη-

τα αυτή.

Επίσης ευχαριστίες εκφράζω και στο

προσωπικό του ΕΚΟΕΜΣ και του ΜΤΣ που

ασχολήθηκαν και συνέδραμαν στην απο-

κατάσταση αυτής της εκκρεμότητας.

Με εκτίμηση

Μαρία Πλαταμώνα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΖΑΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου-Ραφήνας προσκαλεί τα

μέλη του στην από το Καταστατικό προβλεπόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

που θα πραγματοποιηθεί την 2 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην

Αίθουσα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Χαρ. Τρικούπη 18Α,

Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δ.Σ. και Προγραμματισμός για τη νέα περίοδο.

Ενημέρωση για τις μέχρι την ημέρα αυτή εξελίξεις στο θέμα της ΖΑΑ (ήδη

συνεργασία εκπροσώπου του ΑΟΟΑ και του αρμόδιου Υπουργείου είναι σε εξέλι-

ξη-λεπτομέρειες θα παρουσιασθούν στη Γενική ΣΥνέλευση).

2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός για το 2016.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4. Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από μέλη του Συλλόγου και ανταλλαγή

απόψεων για παραπέρα ενέργειες.

5. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά,όλους τους συγγενείς και τους φίλους,που μας συμπαραστάθηκαν

στην οδυνηρή απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου,Πατέρα και Παππού Παναγιώτη

Πάνου,Υπτγου (ΠΒ) ε.α.

Η Σύζυγος Ελένη,

τα Τέκνα,Νατάσα και Γιώργος,Δημήτρης και Ρένα,

τα εγγόνια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Ευαγ. Αποστολόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Γραμματέας

Γεωρ. Κωστάκης

Υποστράτηγος

1.Για χτύπημα στο κεφάλι βάζουμε βούτυρο όχι πάγο.

2.Βρεγμένη μπατονέτα με πιπέρι στο αυτί για τον πονό-

δοντο.

3.Σε ένα λίτρο βραστό νερό βάζουμε 10 φακελάκια τσάι

μέντα το αφήνουμε στο ψυγείο και πίνουμε ένα σφηνάκι

κάθε βράδυ πριν τον ύπνο για 1 εβδομάδα (μαύρα ούρα το

πρωί) κάνει αποτοξίνωση στον οργανισμό.

4.Βρασμένη ρίγανη και κανέλα για τον πυρετό

5.Βρασμένη ρίγανη για διάρροια και γαστρεντερολογικά

6.Δυο τρία κρυσταλλάκια μαστίχα στο νερό για δυσπεψία,

να ρίχνει την πίεση (130 ασθένειες)

7.Γλυκάνισο βρασμένο σαν τσάι για τους πόνους της πε-

ριόδου.

8. Στο κρύωμα βάζουμε δίπλα στο κρεβάτι μας μια φέτα

κρεμμύδι με κανέλα για να τραβάει τα μικρόβιο (ιωνιστής).

9. Μισό κρεμμύδι σε μια λεκάνη ρίχνουμε βραστό νερό και

κάνουμε εισπνοές ξεβουλώνει την μύτη.

10. Όταν μαγειρεύουμε μοσχάρι, φακές ή σπανάκι ρίχνουμε

σταγόνες πορτοκάλι για να αφομοιώνεται το σίδηρο (όχι

φέτα όχι ξύδι).

11. Το κατακάθι του καφέ κάνει καλό πήλινγκ στο πρόσωπο

και διώχνει την κυτταρίτιδα από το σώμα.

12. Σε ένα μπουκάλι βάζουμε χαμομήλι βρασμένο και μια

κουταλιά σόδα για φαγούρες και εκζέματα και στην ευαίσθητη

περιοχή.

13. Μαύρο τσάι κάνουμε ποδόλουτρο κάθε βράδυ για 20-

30 μέρες για τους μύκητες του δέρματος.

14. Ποδόλουτρο με 1 κουταλιά σόδα 1 κουταλιά αλάτι

χοντρό και 1 κουταλιά πράσινο σαπούνι για τους μύκητες

των νυχιών.

15. Σε ελληνικό καφέ στάζουμε 10 σταγόνες λεμόνι για τις

ημικρανίες και τον πονοκέφαλο.

16. Τσουκνίδα βρασμένη ρίχνει την πίεση.

17. Χυμό από λεμόνι σκέτο ρίχνει την πίεση.

18. Εχινάκια μέσα στο φαγητό σαν μπαχαρικό στο τέλος

του βρασμού για να παίρνουμε βιταμίνη C (σαν 30 πορτοκάλια)

και ενισχύει τον μεταβολισμό.

19. Ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα δίνει διαύγεια.

20.Πράσινο αλάτι (με πράσινα γράμματα) δεν προκαλεί

φούσκωμα δεν ανεβάζει την πίεση.

21. Ρόφημα κανέλας ενεργοποιεί τον μεταβολισμό.

22. Χυμό από βρασμένο λάχανο για εντριβή σε μέση και

αυχένα διώχνει τον πόνο.

23.Χυμό από τρία λεμόνια και 1 κουταλιά μέλι τα βάζουμε

στο ψυγείο και πίνουμε 1 κουταλιά της σούπας κάθε πρωί για

απόφραξη των αρτηριών.

24.Όταν πέσει κάποιος κάτω αν είναι με κλειστά μάτια

είναι λιποθυμία και του σηκώνουμε τα πόδια σε ορθή γωνία

για να πάει αίμα στο κεφάλι. Αν είναι με ανοιχτά μάτια είναι

εγκεφαλικό χτυπάμε λίγο την μύτη για να βγει αίμα ή τρυπάμε

με μια βελόνα ένα δάχτυλο του αριστερού χεριού εκτός από

τον αντίχειρα (πάει κατευθείαν στην καρδιά).

25.Αν έχει πόνους στο στήθος και χτυπάνε πίσω στην

πλάτη και μουδιάζει το χέρι είναι καρδιά βάζουμε μια ασπιρίνη

κάτω από την γλώσσα.

26.Σε έγκαυμα ρίχνουμε οινόπνευμα και μετά απλώνουμε

επάνω ασπράδι αυγού δεν αφήνει κανένα σημάδι.

27.Σε δηλητηρίαση από χλωρίνη ή χάπια δίνουμε να πιει

ασπράδι αυγού εγκλωβίζει τις ουσίες.

28.Αν βάλει το παιδί κάτι στην μύτη του βάζουμε να ει-

σπνεύσει πιπέρι και φτερνίζετε και το βγάζει.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ Δρα Νικόλαος Νίκου, Δασολόγος και Τοπογράφος 

Μηχανικός, Ομότ. Καθηγητής  Τοπογραφίας, 

Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων
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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» Καρύστου, 

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.

***

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 

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αξιόλογο οικόπεδο στο ΠΙΚΕΡΜΙ (Συνοικισμός ΑΙΩΝΗ)

οσού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ο.Τ. 129, Αρ. Οικοπ. 660, Εμβαδού 536 τ.μ.

Τηλ.: 6945652843

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στην ΚΑΡΥΣΤΟ  (ΟΣΜΑΕΣ)

θέση ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΝΔ, Α’ γραμμή προς θάλασσα, ΟΤ 201,

Αρ. Οικοπ. 16, εμβαδού 894 τ.μ.,Τηλ.: 6945652843

***

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

οικόπεδα στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστο Ευβοίας

θέση Παξιμάδα εντός σχεδίου πόλεως

Οικ. Τετρ. 141 αριθμ. οικ. 28 658, 59 τ.μ.

Οικ. Τετρ. 15 αριθμ. οικ. 4 669, 35 τ.μ.

Τηλ.: 211 1825 627, 697 60 55 918
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

ΟΣΜΑΕΣ, προνομιούχο με θέα απεριόριστη,

εμβαδού 1110 τ.μ. Ο.Τ. 73 Αρ. Οικ. 12

Τηλ.: 210 6527971, απόγευμα

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΟΣΜΑΕΣ Ο.Τ. 152 Α.Ο. 36

Τιμή προσφοράς 40.000 € Τηλ.: 693 7431 632
***

ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Υιός Υπτγου ε.α.)

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π/2002

Αποτυπώσεις - Τοπογραφικές Μελέτες

Υποστήριξη Τεχνικών Έργων

Εθνικής Αμύνης 33 - Παπάγου 15669

Τηλ.: 210 6510703, 698 0851880

***

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την διαδικασία μεταβίβασης συντάξεων

λόγω θανάτου (έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας,

πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήματα θανάτου,

μερίσματα κλπ) Ειδικές τιμές για στρατιωτικούς Συνταξιούχους

Αχιλλέως 8, Βριλήσσια 15235

Τηλ.: 210 6132022, 693 2065 296

***

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΤΣΟΥΝΗΣ

Χειρούργος ενήλικων και παίδων

Στρατιωτικός Ιατρός - Δ/ντής ΩΡΛ τμήματος Ε.Λ.ΑΣ

Μετεκπαιδευτής Μ. Βρετανία και Ολλανδία

Λ. Μεσογείων 163Α (Πλησίον Μετρό Κατεχάκη)

Τηλ.: 210 69 90484, 694 4221 223

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΠΑΠΑΓΟΥ, Διαμέρισμα 140 τ.μ.,

1ου ορόφου, 3 υ/δ, κουζίνα, 2 WC, τζάκι,

δρύινα πατώματα, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας, 

αυτονομία φυσικού αερίου, ηλιακό, μεγάλες βεράντες, φωτεινό,

υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη.

Τηλ. 210-6514690, κιν. 6938905420

***

Κων/νος Ξένος

Πολιτικός Μηχανικός - Ταξχος ε.α.       

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων

Άδειες - Τοπογραφικά  τηλ: 6983072995 

email: kwstasxenos@hotmail.com 

***

Υπερηχοδιάγνωση

Υπέρηχοι σώματος • Triplex•Yπηρεσίες κατ’οικον 

ΚΩΣΜΑΣ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ MD

Ιατρός Ειδικός Ακτινολόγος

Αγίας Τριάδας 55, Παιανία 19002

Τηλ.:2106029006 Κιν.:6973546407 www.yperhxoi.gr

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα 83 τ.μ. στην Αλσούπολη (Ν. Φιλοθέη),

πλήρως επιπλωμένο (κλιματιστικά, φωτιστικά, χαλιά, 

όλα τα ηλεκτρικά κτλ.) Τιμή: 120.000 €
τηλέφωνα: 210-2777468, 210-2777468

***

Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Οικογενειακή θεραπεύτρια Κόρη Αξιωματικού ε.α.

Ατομική & Ομαδική Θεραπεία-Συμβουλευτική

Ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, ζεύγους,οικογένειας

Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980 704349

Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι

***

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(υιός υποστράτηγου ε.α.) Ασφάλιση ενυπόθηκου δανείου από 

1,30€ ανά 1000€ π.χ. για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 70.000€

καταβάλετε ετήσιο ασφάλιστρο 91€

τηλ. 211 800 29 23- 6944 349 074

***

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555

***

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, 

με πολυετή διδακτική εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομα-

δικά) ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-

θειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των

επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912   

***

Πένυ Αθ. Σκαραφίγκα

Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Δίπλωμα Διαπραγμάτευσης Οικ. Παν. Αθηνών

LLM in International Trade and Investment Law

(Univerciteit Van Amsterdam)

Νευροκοπίου 10, Παπάγος, Αθήνα Τ.Κ. 15669

Κιν.6977507194  email:pskarafigka@gmail.com

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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Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΑΡΘΡΑ - EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όταν οι Έλληνες ραγιάδες της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας επαναστάτησαν κατά τον Ιερό

Αγώνα της Εθνεγερσίας το 1821, ο Σουλτάνος Μαχ-

μούτ και Χαλίφης των Πιστών του Αλλάχ κήρυξε

εναντίον τους Τζιχάντ και εφήρμοσε ανελέητα τη

Σαρία-Σερή στα τουρκικά. Χαρακτηριστική πλευρά του Ισλάμ,

όμως, είναι ότι τότε ο Σεΐχ ουλ Ισλάμ, ο ανώτατος ιερωμένος,

αντιτάχθηκε σθεναρά. Ωστόσο, υπετάγη. Στις 3 Μαΐου 1821

ο Σουλτάνος και Χαλίφης των Πιστών εκδίδει τον Ιερό

Φετφά της Τζιχάντ και το ταυτόσημο Αυτοκρατορικό Φιρμάνι.

Διατάσσει: «Τα παραγγέλματα του Ιερού Σερή επιβάλλουν

όπως αυτοί μεν οι άπιστοι διαπερνώνται εν στόματι

ρομφαίας, τα τέκνα και οι γυναίκες των εξανδραποδί-

ζωνται, τα υπάρχοντά των διανέμωνται μεταξύ των πι-

στών νικητών του Ισλάμ, αι δε εστίαι των παραδίδωνται

εις το πυρ και την τέφραν ούτως ώστε ούτε αλέκτορος

φωνή να μην ακουσθή πλέον εν αυταίς. Ούτως είη

βοηθός τοις πιστοίς ο Αλλάχ και το ιερόν αυτού Κοράνιον.»

Εντωμεταξύ, μαζί με τη Νότιο Ελλάδα και τα νησιά,

είχε επαναστατήσει η Μακεδονία την οποία έπρεπε να

διασχίσουν οι δύο αλλεπάλληλες στρατιές που ο Μαχ-

μούτ εξαπέστειλε κατά των επαναστατών. Οι Μακεδόνες

τις ανέκοψαν θυσιαζόμενοι επί είκοσι μήνες και τον

ζωτικό χρόνο στον Μοριά και στη Ρούμελη όπου τα

υφιστάμενα οθωμανικά στρατεύματα είχαν συρρεύσει

στα Γιάννενα κατά του αποστάτη Αλή πασά Τεπελενλή.

Η επανάσταση των Μακεδόνων εξελίχθηκε σε τρία

στάδια. Πρώτα η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος με χίλιους

ενόπλους μοναχούς και ο σημερινός νομός Θεσσαλονίκης.

Μετά η Νάουσα και όλη περιοχή της από την Έδεσσα

έως τα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 1822. Τέλος άγριες

μάχες οπισθοφυλακής ανέκοψαν τους Οθωμανούς στις

ορεινές διαβάσεις σε Βέρμιο, Όλυμπο, Πιέρια και Δυτική

Μακεδονία. Οι τελευταίοι αλλά όχι λιγοστοί Μακεδόνες συ-

νέχισαν μαχόμενοι στη Ρούμελη, στα νησιά και στον Μοριά

έως ότου έληξε ο Αγώνας. Από όλη τη Ελλάδα, μόνον στη

Μακεδονία υπέστη τη Τζιχάντ. Ερημώθηκε και μαρτύρησε.

Τα χωριά της πυρπολήθηκαν, οι άνδρες της σφαγιάσθηκαν

και μυριάδες γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα

Ήδη τον Μάιο 1821 στην Θεσσαλονίκη εσφάγησαν πάνω

από τρεις χιλιάδες «άπιστοι» κάτοικοί της και εννέα δημογέ-

ροντες κρεμάσθηκαν στα τσιγκέλια ζωντανοί. 

Τις συνέπειες της Τζιχάντ μαρτυρούν σε έγγραφά τους οι

πρωταγωνιστές της και οι ξένοι αυτόπτες μάρτυρές της.

Στη Μακεδονία επέδραμαν αλλεπάλληλοι ο Χατζή Μπαϊράμ

πασάς τον Μάιο 1821 και τον Νοέμβριο 1821 ο Μεχμέτ Εμίν

πασάς, αποκαλούμενος Εμπού Λουμπούτ, δηλαδή

κρανιοθραύστης. Επειδή διεξήγαν Ιερό Πόλεμο

του Ισλάμ, ανέφεραν τις πράξεις τους και στον

αρμόδιο Ιεροδίκη.1 Στις 21 Ιουλίου 1821 ο Χατζή

Μπαϊράμ πασάς αναφέρει στον Ιεροδίκη της Βε-

ροίας: «Ούτω εκτελών το υψηλόν Αυτού πρόσταγμα

και εκκαθαρίζων από των τοιούτων ακαθάρτων

στοιχείων και βδελυρών ερπετών την περιφέρειαν

Θεσσαλονίκης, επέδραμον μετά του γενναίου

στρατού μου κατά των περιοχών Καλαμαριάς,

Παζαρούδας, Σιδηρόπορτας, Πολυγύρου, Κασ-

σάνδρας, Κίτρους και Κατερίνης ένθα καταπολεμήσας τους

απίστους τούτους, εξόντωσα και απήλειψα από προσώπου

γης 42 πόλεις και χωριά αυτών. Συνωδά δε τω Ιερώ Φετφά,

αυτούς μεν τους ιδίους διεπέρασα εν στόματι ρομφαίας,

τας γυναίκας και τα τέκνα των εξηνδρηπόδισα, τα υπάρχοντά

των διένειμα μεταξύ των πιστών νικητών, τας εστίας δε

αυτών παρέδωσα εις το πυρ και την τέφραν ώστε ούτε

φωνή αλέκτορος να ακούηται πλέον εις αυτάς.»

Παρά τις συμφορές, η επανάσταση συνεχίζεται. Τον Σε-

πτέμβριο1821 ο Μπαϊράμ πασάς στα ανατολικά της Θεσσα-

λονίκης αφάνισε τα Βασιλικά. Σκλάβωσε και πούλησε στο

σκλαβοπάζαρο της Θεσσαλονίκης όλα τα γυναικόπαιδα της

κώμης και όσα όλης της περιοχής είχαν καταφύγει στην

Μονή της Αγίας Αναστασίας όπου έπεσαν οι επαναστάτες.

Κρατούσε ακόμη, όμως, το Άγιον Όρος και η Κασσάνδρα

υπό τον Εμμανουήλ. Παπά που με 1.500 άνδρες οχυρώθηκε

στο στενό της αρχαίας Ποτίδαιας. Τους επιτίθεται ο Βεζύρης

Μεχμέτ Εμίν πασάς με 14.000 πεζούς, ισχυρό πυροβολικό

και πολυάριθμο ιππικό αρχές Νοεμβρίου 1821. Μετά από

επική αντίσταση υποκύπτουν. Στις 13 Νοεμβρίου 1821 ο νι-

κητής αναφέρει στον Ιεροδίκη Θεσσαλονίκης: «Αγγέλλεται

Υμίν ότι, με την θέλησιν του παντοδυνάμου και πολυελέου

Αλλάχ, την εύνοιαν του μεγάλου Σουλτάνου και της πανσε-

λήνου τούτου Χαλιφίας του ουρανού, τα υπό την διοίκησιν

εμού του ταπεινού δούλου στρατεύματα κατήγαγον νίκην

υψηλήν του Κορανίου. Πλέον των 1.000 εγένοντο βορά

των ξιφών των νικητών Μουσουλμάνων, 600 ή 700 περίπου

γυναίκες και άνδρες εξανδραποδισθέντες εδέθησαν με αλύ-

σεις.» Παρά τις φρικώδεις σφαγές, τις καταστροφές και

τους εξανδραποδισμούς η Νάουσα επαναστατεί. Στις 19

Φεβρουαρίου 1822, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Ζαφειράκης

Θεοδοσίου Λογοθέτης, εν μέσω των αρματολών, υψώνει

την σημαία της Επαναστάσεως μέσα στην εκκλησία. Ήθελε,

πράγματι, καρδιά μια τέτοια απόφαση. Ο Μεχμέτ Εμίν Εμπού

πασάς, καίτοι υφίσταται δύο ενδιάμεσες ήττες, πολιορκεί

την πόλη επί είκοσι μέρες με 12.000 άνδρες, ιππικό και

βαρύ πυροβολικό. Στις 18 Απριλίου 1828 οι Οθωμανοί

εισέρχονται από την πύλη του Αγίου Γεωργίου, αλλά η

Νάουσα συνέχισε να ανθίσταται επί τρεις ολόκληρες

μέρες ακόμη. Μάχες διεξάγονται από σπίτι σε σπίτι. Η

πόλη παραδινόταν κατά συνοικίες στην φωτιά και στις

σφαγές. Στην Μητρόπολη και στις εκκλησίες του Αγίου

Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου έχουν συγκεντρωθεί οι

γέροντες με τα παιδιά, ψάλλοντας «Τη Υπερμάχω Στρα-

τηγώ». Οι εισβολείς τους σφάζουν όλους ανελέητα.

Τελευταίος έπεσε ο Πύργος του Ζαφειράκη την 21η

Απριλίου. Οι έγκλειστοι, μαζί με τις γυναίκες, έκαναν

έξοδο, αφού πρώτα έπνιξαν πολλά παιδιά για να μην

προδοθούν από τα κλάματά τους. Μια ομάδα γυναικών,

με τα μωρά στην αγκαλιά τους, φεύγουν προς τους

καταρράκτες της Αράπιτσας. Πιάνουν τον χορό και μία

προς μία ρίχνονται στο βάραθρο. Δύο χιλιάδες άνδρες

εσφάγησαν επί τόπου. Όσα γυναικόπαιδα σώθηκαν,

πωλούνται δούλοι. Στις 21 Απριλίου 1822 ο πορθητής

γράφει στον Ιεροδίκη της Βεροίας: «Όσοι εκ των ειρη-

μένων επαναστατών δεν κατώρθωσαν να διαφύγουν,

συνελήφθησαν και εφηρμόσθησαν κατ’ αυτών αυστη-

ρότατα και άνευ οίκτου αι διατάξεις του Ιερού Φετβά. Ούτοι,

υπερβαίνοντες τας δύο χιλιάδας, εθανατώθησαν πάντες,

είτε διελθόντες διά στόματος μαχαίρας είτε σταλέντες εις

την κόλασιν δι’ απαγχονισμού. Τα τέκνα και αι σύζυγοι

αυτών εξηνδραποδίσθηκαν, αι περιουσίαι των εδημεύθησαν,

αι δε εστίαι αυτών διεσκορπίσθησαν και παρεδόθησαν εις

το πυρ». Τα πολεμικά ανακοινωθέντα του «Ισλαμικού Κράτους»

ωχριούν μπροστά σε όσα διέπραξαν κατά των «απίστων»

Μακεδόνων το 1821-1822 οι Οθωμανοί πασάδες εξαπο-

λύοντας τον Ιερό Πόλεμο Τζιχάντ και τη Σαρία. Τα περιγράφουν

οι ίδιοι.

Γράφει ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ

Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

Τζιχάντ κατά των Μακεδόνων το ‘21

1 Ι. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Αρχείον

Βεροίας, Αρχείον Μονής Βλατάδων, Εταιρεία Μακεδονικών

Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1954 και 1955.

Ηγυναίκα που ζούσε με μια σύνταξη των 65 ευρώ το

μήνα, επέλεξε να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο

τρόπο, και έδωσε τα χρήματα που κληρονόμησε από

το θάνατο του συζύγου της, στους ανθρώπους που

της έφερναν τρόφιμα και ξύλα, όλο αυτόν τον καιρό

Μια απίστευτη ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας,

καθώς μια 86χρονη, πάμφτωχη γυναίκα που ζει κάτω

από άθλιες συνθήκες σε μια ορεινή περιοχή κοντά στο

Μπόλιεβατς της ανατολικής Σερβίας, ενημερώθηκε ότι

κληρονόμησε 940.000 δολάρια Αυστραλίας (611.000

ευρώ) από τον σύζυγό της ο οποίος πέθανε το 2011

στη χώρα αυτή, γράφει η εφημερίδα Vecernje Novosti.

Η ηλικιωμένη ζούσε με μια πενιχρή σύνταξη, ύψους

65 ευρώ τον μήνα. Αντί όμως να κάνει όνειρα πώς να

ξοδέψει τα χρήματα, προτίμησε να συνεχίσει την ταπεινή

ζωή της, στο ίδιο ερειπωμένο σπίτι όπου έμενε, και να

δώσει τα χρήματα στους ανθρώπους που την έχουν

στηρίξει τόσα χρόνια.

Οι φίλοι της Μαρίγια ζουν σε ένα γειτονικό χωριό, σε

απόσταση δύο ωρών με τα πόδια από το καλύβι της.

Την επισκέπτονται όμως πολύ συχνά για να της δώσουν

τρόφιμα και ξύλα για τη σόμπα της.

«Δεν χρειάζομαι χρήματα, για αυτό τα χάρισα. Αυτοί,

τα έχουν ανάγκη. Η σύνταξή μου των 8.000 δηναρίων

(65 ευρώ) μου αρκεί», είπε η Ζλάτιτς.

Η Μαρίγια και ο σύζυγός της ο Μομτσίλο, που ήταν

μαραγκός, μετανάστευσαν το 1956 στην Αυστραλία.

Εκείνη όμως επέστρεψε στη Σερβία δύο χρόνια αργότερα,

για να φροντίσει την άρρωστη μητέρα της, και δεν

ξαναέφυγε ποτέ από τη χώρα. Είχε μόνο σποραδική

επαφή με τον Μομτσίλο ο οποίος, όπως πίστευαν οι

συγχωριανοί της, είχε αποκτήσει πολλές φάρμες με

βοοειδή στην Αυστραλία, αφηγήθηκε στην εφημερίδα

ένας από τους φίλους της Ζλάτιτς.

Σερβία: Πάμφτωχη κληρονόμησε 600.000 ευρώ 

και τα χάρισε στους συγχωριανούς της!


