
1. ΓΕΝΙΚΑ

Είναι γνωστόν ότι η παρούσα οικονομική

και δημοσιονομική κατάσταση της πατρί-

δος μας δεν είναι καλή και δεν θα αναφερ-

θώ επ’ αυτήν. Παράλληλα στον ορίζοντα

και σε διεθνές επίπεδο διαγράφονται πολ-

λαπλοί κίνδυνοι, αβεβαιότητα για το αύριο,

απρόβλεπτες καταστάσεις, χάνονται άν-

θρωποι, μεταναστευτικό, ανεργία, σκλη-

ρές συμπεριφορές κ.α. παρουσιάζονται

όμως και κάποιες ευκαιρίες σ’ όλους τους

τομείς που δίδουν κάποια ελπίδα.

Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, έχει όμως

ισχυρά ερείσματα. Είναι χώρα του ΝΑΤΟ,

της ΕΕ, της Ευρωζώνης. Οι χώρες που συμ-

μετέχουν στα παραπάνω έχουν δικαιώμα-

τα αλλά και υποχρεώσεις που πρέπει να

τηρούνται. Έχει αξιοθαύμαστο παρελθόν.

Η κλασική παιδεία και παράδοση, ο χριστια-

νικός και βυζαντινός πολιτισμός. Το Βυζάν-

τιο κράτησε 1000 χρόνια (η Ρωμαϊκή Αυτο-

κρατορία 300). Τα 3 από τα 4 Ευαγγέλια

γράφτηκαν στα ελληνικά. Τα ελληνικά

ήσαν η μοναδική γλώσσα του χριστιανισμού μέ-

χρι τον 3ο αι. μ.Χ. Τι να πει κανείς δια την αρχαι-

ότητα. Μιλούν τα αρχαία κείμενα και οι αρχαι-

ολογικοί θησαυροί.

2. ΘΡΑΚΗ

Η Δυτική Θράκη κατά τον Καθηγητή του ΑΠΘ

Κων. Βακαλόπουλο, τμήμα της Ενιαίας Θράκης

(Βόρεια, Ανατολική) είναι τμήμα του Ελλαδικού

χώρου την οποία κάποιοι από ετών εποφθαλμι-

ούν μεθοδικά και με μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Είναι γνωστή η μεγάλη γεωπολιτική γεωστρα-

τηγική, γεωοικονομική και γεωπολιτισμική αξία

της. Στο παρόν κείμενο θα ασχοληθώ περιληπτι-

κά με την τελευταία. Η οποία αποτελεί ισχυρό

και διαχρονικό μέσο προβολής της χώρας, αλλά

και αμύνης της έναντι παρατάξεως της Ιστορίας

της.

Στον πολιτιστικό τομέα η θέση της Θρά-

κης από την αρχαιότητα είναι ξέχωρη. Η πο-

λιτιστική ταυτότητα και η εθνική συνείδηση

είναι βαθειά ριζωμένα στη γλώσσα, την

Ιστορία, τον πολιτισμό. Στη μουσική: Με τη

μεγαλύτερη πηγή. Ορφέας, φιλάμων και ο

γιος του ο Θάμυρις. (Ο φιλάμων ήταν ο πρώ-

τος που εισήγαγε τους μουσικούς νόμους.

Στο Θέατρο: Πηγή του Θεάτρου στην Ανατ.

Μακεδονία και Θράκη. Στην ζωγραφική, την

ποίηση. Ο Αρχαίος λυρικός ποιητής ο Αλ-

καίος που τραγούδησε τον Έβρο ποταμό

κ.α.

Χριστιανική-Βυζαντινή περίοδος: Πλήθος

μαρτυριών, μνημονίων. Αθάνατα σύμβολα

η Αγία Σοφία, το Πατριαρχείο Κων/πόλεως.

Αλλά και πολλά άλλα μνημεία, λιγότερο

γνωστά, όπως η Παναγία η Κοσμοσώτηρα

Φερρών Ν. Έβρου. Αλλά και μεγάλος αριθ-

μός καταστραφεισών εκκλησίων, μνημείων

με τα υλικά των οποίων κατασκευάσθησαν

τσαμιά στην ίδια θέση, από τον κατακτητή

και τους απογόνους του.
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Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Ομοπονδίας 

Θρακικών Σωματείων (Π.Ο.Θ.Σ.)

π. Υπαρχηγός Εφ. Κύπρου

Η γεωπολιτική 
Αξία της Θράκης

To Δ.Σ/Ε.A.A.Σ. εύχεται σ’όλους τους

εν αποστρατεία συναδέλφους καθώς και

στα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων αξ/κων 

το άγιο Φως της Ανάστασης, να φωτίσει τις ψυχές 

και τις ζωές όλων μας
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Παυλόπουλο
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είναι μόνο 
Ελληνική 



Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά μέλη

της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων,

στη συνέχεια των ενημερώσεών  μου, για

τα πάσης φύσεως θέματα που μας απα-

σχολούν επιθυμώ  για μία ακόμη φορά να

καταστήσω σαφές ότι η Ε.Α.Α.Σ δεν νομοθετεί, γιατί ορισμένοι

διερωτώνται σχετικά με το τι κάνει η Ε.Α.Α.Σ  χωρίς βεβαίως να

διερωτηθούν τι κάνουν αυτοί για την Ένωση. 

Προσπαθούμε να κάνουμε πάν το ανθρωπίνως δυνατόν για

να είμαστε χρήσιμοι για όλους και να διασφαλίσουμε τα συμ-

φέροντα όλων, γιατί η Ένωση  είναι θεματοφύλακας όλων των

θεμάτων / ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη του Σ.Ξ και

των Σ.Α προς την κατεύθυνση αυτή μεταφέρει την κραυγή

απόγνωσης και την  αγωνία για τα επιβληθέντα βάρβαρα οικο-

νομικά μέτρα τα οποία μας εξαθλίωσαν και καθιστά σαφές ότι

δεν αντέχουμε τον εμπαιγμό και την κοροιδία. Δεν εφησυχάζουμε

αν δεν υλοποιηθούν τα υποσχεθέντα. Προς την κατεύθυνση

αυτή, αλλά και για την ανάδειξη των μειζόνων Εθνικών θεμάτων

(Σκοπιανό, Προσφυγικό/ μεταναστευτικό, Δημογραφικό) πραγ-

ματοποιήθηκε την 15η Απριλίου υπό την αιγίδα του συντονιστικού

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή

δυστυχώς δεν ήταν η αναμενόμενη. Έχω πει  επανειλημμένα

ότι η συμμετοχή είναι καθοριστικός παράγων στην αντιμετώπιση

από τους ιθύνοντες, των θεμάτων που μας απασχολούν, άλλο

δύο χιλιάδες και άλλο δέκα χιλιάδες.  Απαιτείται περισσότερη

προετοιμασία και αποφυγή προσωπικών ή κομματικών επιδιώξεων

καθότι οι Ενώσεις είναι υπεράνω και έξω από τα πολιτικά

κόμματα. Επιδιώκουν την επίτευξη του κοινού οφέλους ασχέτως

των πολιτικών πεποιθήσεων του καθένα, οι οποίες είναι

σεβαστές, προέχει όμως η ενότητα, που είναι και η δύναμή

μας.

Θέλω να πιστεύω ότι η σχετικά μέτρια συμμετοχή οφείλεται

στη μη εξεύρεση Λ/Φ λόγω των εκδρομών των σχολείων

καθώς και στα προσκυνήματα στις Ι. Μονές  γιατί η ημέρα αυτή

συνέπιπτε με την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου και όχι στην

μερική χρηματοδότηση ή σε άλλους λόγους.(Η Ομιλία μου

στην σελ.16)

Την 19η Απριλίου το συντονιστικό συμβούλιο έγινε δεκτό

κατόπιν αιτήματός του από την Α.Ε τον Πρόεδρο της Ελληνικής

Δημοκρατίας. Στον κ. Πρόεδρο μετά την ενημέρωσή του επι-

δόθηκε ενημερωτικό σημείωμα.

Την Κυριακή του Λαζάρου θα συμμετείχα στην εκπομπή  ΚΑ-

ΛΗΜΕΡΑ, του δημοσιογράφου Γ. Αυτιά, πλην όμως λόγω της

απεργίας των δημοσιογράφων δεν πραγματοποιήθηκε.

Στην εν λόγω εκπομπή θα έθετα όλα τα θέματα που μας

απασχολούν όπως παρακάτω: 

•Εθνικά θέματα 

•Σκοπιανό είναι απαράδεκτο το γεγονός επίσημα κυβερνητικά

χείλη να αποκαλούν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία.

•Η Μακεδονία είναι μία και ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Δεν επιτρέπουμε

στους Σκοπιανούς να χρησιμοποιούν το όνομα της Μακεδονίας.

Το όνομά μας είναι η Ταυτότητά μας. Άλλωστε το συμβούλιο

των πολιτικών αρχηγών υπό την προεδρεία του αειμνήστου

Προέδρου της Ελ. Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή είχε αποφασίσει

σχετικά.

•Μεταναστευτικό/Προσφυγικό, απαιτείται σωστός χειρισμός

για την αποφυγή της αλλοίωσης του Εθνολογικού και Θρη-

σκευτικού χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας. Η Χώρα μας

δεν πρέπει να μετατραπεί σε πολυπολιτισμική κοινωνία. Εδώ

απαιτείται κοινή και υπεύθυνη στάση από όλες τις πολιτικές

δυνάμεις του τόπου. Πρέπει κάποτε να ομονοήσουμε για το

καλό της Χώρας μας.

•Δημογραφικό, τεράστιο θέμα το οποίο δεν επιλύεται από

τους πρόσφυγες/μετανάστες, όπως ελέχθη από διάφορα κυ-

βερνητικά στελέχη. Επιλύεται με την στήριξη της Ελληνικής

πολύτεκνης οικογένειας, η οποία είναι το κύτταρο της Ελληνικής

κοινωνίας.

•Ασφαλιστικό, αντισυνταγματικός ο νέος νόμος, όπως

άλλωστε γνωμοδότησε  και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Οι θέσεις μου είναι όπως ακριβώς δημοσιοποιήθηκαν στην

Ε.Η μηνός Φεβ. ήτοι  παραμονή στο Δημόσιο, σύνδεση συντάξεων

με μισθούς, μη υπαγωγή των ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α κ.λ.π

•Μισθολογικό, ανάδειξη της στοχοποίησης των στελεχών

των Ε.Δ &Σ.Α για την σχετική πρόωρη συνταξιοδότησή τους.

Μη εφαρμογή της απόφασης του Σ. τ. Ε καθώς και ότι όλα

τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος μας, που μας έχουν εξα-

θλιώσει και καταρρακώσει.

Τα  εν ενεργεία αλλά  και τα εν αποστρατεία στελέχη καθώς

και τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων είναι σπλάχνα

από την σάρκα του βαθύτατα δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού

δεν αντιδικούν μαζί του ούτε επιθυμούν την εις βάρος του

αδικία, απαιτούν όμως από τους  κυβερνώντες  την αντιμετώπιση

βάσει της υπό ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ προσφοράς μας.

Είναι παρούσα εκεί που πρέπει για να διασφαλίζει τα συμφέ-

ροντά μας και να προσπαθεί να αποτρέψει τυχόν νέα εις βάρος

μέτρα τα οποία δεν αντέχουμε πλέον. 

Είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα

αντιδράσουμε εάν δεν τηρηθούν τα υποσχεθέντα. 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 απασχο-

λούν.

Στο θέμα του προσωπικού ακόμη περιμένουμε την διάθεση

κατάλληλου προσωπικού για να μπορούμε να ανταποκριθούμε

στις ανάγκες σας και πάλι ζητώ την εθελοντική προσφορά σας

και καλώ τους νέους συναδέλφους να έλθουν στην Ένωση και

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μία ή δύο φορές την εβδο-

μάδα, βοηθώντας μας στην έκδοση των Δελτίων Ταυτότητος,

και Ενιαίων καρτών, γραμματειακή υποστήριξη. Η Ε.Α.Α.Σ είναι

Ν.Π.Δ.Δ που στηρίζεται στον εθελοντισμό, σας περιμένουμε

γιατί όπως  προαναφέραμε το Γ.Ε.Σ δεν μας διέθεσε ακόμη κα-

τάλληλο ο προσωπικό, προφανώς λόγω ελλείψεων.

ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

Επισημαίνεται και πάλι 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 συνα-

δέλφους 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 με-

ρισματούχοι του Μ.Τ.Σ, να εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Σ ενισχύοντας

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  με σεβασμό στις πολιτικές πεποιθήσεις του κα-

θενός εξ’ ημών και όχι ΕΦΥΣΗΧΑΣΜΟΣ πρέπει ως κλάδος να εί-

μαστε ΕΝΩΜΕΝΟΣ.  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

ερωτάται επί κρισίμων θεμάτων (Εθνικών-νομικών-διοικητικών-

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

των μελών της, η βοήθεια θα ήταν τεράστια.
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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.

Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες 

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

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Ενημέρωση...

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

- Υπτγος (ΜΧ) ε.α Παπανικολάου Ευθύμιος.

Απεβίωσε στις 9/1/16 και ενταφιάσθηκε

στις 11/1/16 στου Παπάγου.

- Αντγος (ΜΧ) ε.α. Αντωνιάδης Παύλος.

Απεβίωσε στις 3/2/16 και ενταφιάσθηκε

στις 6/2/16 στου Παπάγου.

- Σχης (ΔΕ) ε.α. Σωτηριάδης Ίωνας.

-Σχης (Φ.ΠΖ) ε.α. Ζγούρας Δημήτριος του

Ιωάννη. Απεβίωσε στις 16/4/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 16/4/16 στην Ξυλαγανή Ρο-

δόπης.

- Ανχης ε.α. Φράγκος Δημήτριος του Γε-

ωργίου. Απεβίωσε στις 8/4/16 και ενταφιά-

σθηκε στις 9/4/16 στο Νεκροταφείο Ν.

Σμύρνης.

- Υπτγος ε.α. Παπανδριανός Δημήτριος.

Απεβίωσε στις 9/4/16 και ενταφιάσθηκε

στις 10/4/16 στο Νεκροταφείο Αγ. Τριάδος

Ναυπλίου.

- Τξχος ε.α. Τσούτσιας Βασίλειος. Απεβίωσε

στις 16/4/16 και ενταφιάσθηκε στις 19/4/16.

- Σχης (ΠΒ) ε.α. Βασιλόπουλος Θωμάς

του Στεργίου. Απεβίωσε στις 27/4/16 και

ενταφιάσθηκε στις 28/4/16 στο κοιμητήριο

του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Λείψι Γρεβε-

νών.

- Ανχης (ΠΒ) ε.α. Ιωάννης Δαλιανόπουλος

του Φωστήρα. Απεβίωσε στις 6/5/16 και

ενταφιάσθηκε στις 7/5/16 στις Σέρρες.
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ενημέρωση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.

21- 04-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 6/16

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων έγινε δεκτό

την 19η Απριλίου 2016 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Π.Παυ-

λόπουλο , παρουσία και του Διευθυντού του Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας

Αντιπτεράρχου (Ι) Γ. Πρεζεράκου.

2.-Η συνάντηση , που είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μεταξύ Προέδρου

της Δημοκρατίας και των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών , οι οποίες

εκπροσωπούν το σύνολο των Αποστράτων , έγινε σε πολύ καλό κλίμα και εδώθη

η ευκαιρία στο Συντονιστικό Συμβούλιο να εκφράσει τις απόψεις του για τα Εθνικά

θέματα και για τα οικονομικά θέματα των Αποστράτων.

3.-Στο τέλος της συνάντησης επεδώθη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο

θυρεός του Συντονιστικού Συμβουλίου.

Υποστράτηγος ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Συνταγματάρχης ε.α. Ν.Καίσαρης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  

Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

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

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.

Αριθ.Πρωτ. 190Α                                                             Ημερομηνία  27-04-2016

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των 

Ελλήνων βουλευτή κ. Γ.Μπαλαούρα

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.N.Βούτση

Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π.Καμμένο

Υπουργό Εργασίας . Γ.Κατρούγκαλο

Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

ΣΧΕΤ: α. Ν.Δ. 1171/72

β.  Επιστολή Συντονιστικού Συμβουλίου υπ.αριθ.πρωτ. 98 από  07-03-2016

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

1.Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το γεγονός ότι κατά την συζήτηση στην αρμόδια

επιτροπή της Βουλής για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο την 26-04-2016, της οποίας

είστε Πρόεδρος, δεν εκλήθησαν εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων των εν αποστρατεία

Αξιωματικών των Ε.Δ και των Σ.Α, που  σύμφωνα με το σχετικό (α) είναι οι Ενώσεις Απο-

στράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) παρόλο ότι σας το είχαμε ζητήσει με το σχετ

(β) το οποίο επισυνάπτουμε εκ νέου. Αντ’ αυτών εκλήθησαν εκπρόσωποι φορέων σω-

ματειακής μορφής (Ν.Π.Ι.Δ.) , χωρίς θεσμικό ρόλο και θεσμική αναγνώριση. 

2.-Οι τρείς Ενώσεις των εν αποστρατεία αξιωματικών είναι Ν.Π.Δ.Δ, και η θέση τους

είναι υπερκομματική, διοικούνται από 11μελή αιρετά Δ.Σ, τα οποία εκλέγονται ανά

τριετία βάσει κοινού ψηφοδελτίου, το οποίο αποκλείει κομματισμό και ομαδοποιήσεις

εκπροσωπούν δε πάνω από 120.000 Αποστράτους και Ορφανικές οικογένειες των Ε.Δ.

και των Σ.Α. 

3.-Διερωτώμεθα:

α - Γιατί αγνοήθηκαν οι θεσμικές Ενώσεις, οι οποίες εκφράζουν την ενιαία φωνή στον

χώρο των αποστράτων, διαθέτουν στις τάξεις τους καταξιωμένους  επιστήμονες και οι

οποίες μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

β. -  Από ποιόν ή ποίους εκλήθησαν αυτοί που εκλήθησαν και τι εκπροσωπούσαν.

4.-Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για μη επανάληψη της παράληψης αυτής.  

Υποστράτηγος ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Συνταγματάρχης ε.α. Ν.Καίσαρης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  

Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

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

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς 

Επιστολή Διαμαρτυρίας 
του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ

Οι εκδηλώσεις εορτασμού για την 190η επέτειο της

ηρωικής Εξόδου της Φρουράς του Μεσολογγίου κο-

ρυφώθηκαν στις 24 Απριλίου 2016, ανήμερα της Κυριακής

των Βαϊων, παρουσία της αυτού Εξοχότητας του Προέδρου

της Ελληνικής Δημοκρατίας  Προκόπη Παυλόπουλου στην

Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Μετά τη Δοξολογία ακολούθησε ιερή λιτανευτική πομπή

προς τον Κήπο των Ηρώων, με  την Εικόνα της Εξόδου και

τον Σταυρό ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, με

πλήθος εκατοντάδων Συλλόγων –Σχολείων και μουσικών

μπαντών όχι μόνο από την Πόλη και την ευρύτερη περιοχή,

αλλά και από όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής

ενώ από τις Στρατιωτικές Αρχές παρέστησαν ο Αρχηγός

ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος (ΠΝ) Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Δκτης

ΑΣΔΥΣ Αντγος Δημήτριος Μπαλαφούτης και ο ΑΔΦ Μεσο-

λογγίου Δκτης 2/39 ΣΠ Σχης Γεώργιος Νικολόπουλος.

Την προηγούμενη ημέρα, Σάββατο 23 Απριλίου 2016

έγινε η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Εξόδου από το

Δημαρχείο στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος

και ξεκίνησε η κορύφωση

των εορταστικών εκδη-

λώσεων για την ηρωική

έξοδο.

Το απόγευμα της ίδιας

ημέρας, έλαβε χώρα η

ακολουθία του Μεγάλου

Εσπερινού και ακολού-

θησε  η πομπή, στην

οποία συμμετείχαν πάνω

από 6500 άτομα (180

σύλλογοι και 30 μπάντες),

από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος προς

τον Κήπο των Ηρώων, όπου η εκδήλωσε έκλεισε με την

αναπαράσταση της ανατίναξης του Καψάλη.

Η συμμετοχή από όλη τη Ελλάδα στις γεμάτες πατριωτική

υπερηφάνεια Γιορτές της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου υπήρξε

τεράστια, όπως ακριβώς αρμόζει  στο ίσως σπουδαιότερο

γεγονός του Ξεσηκωμού του 1821. Το γεγονός που κατέ-

στησε τον Αγώνα  των Ελλήνων για την παλιγγενεσία του

Έθνους, πανανθρώπινο αίτημα για Ελευθερία.

Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού εκπρο-

σώπησε ο Ανχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης,  Μέλος του

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.  

Εκδηλώσεις Εορτών Εξόδου στην Ι.Π. Μεσολογγίου

Φέρεται εις γνώση των μελών της

Ε.Α.Α.Σ ότι το Σάββατο 14 και 28

Μαΐου 2016 και περί ώρα 11.00 θα

πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των

νέων Παραρτημάτων στις πόλεις της

Σπάρτης του Ν. Λακωνίας και του Διδυμο-

τείχου του Ν.Έβρου αντίστοιχα. Πα-

ρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που

διαμένουν στις αντίστοιχες περιοχές

να προσέλθουν και να τιμήσουν τις εν

λόγω εκδηλώσεις.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ
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Αυτός είναι ο τίτλος του εξαίρετου από πάσης πλευράς,

βιβλίου του άξιου τιμής και επαίνου για το πόνημά του

Ανθγου ε.α. Νικοκάλου Τοτονίδη.

Μια ευχάριστη έκπληξη είχα σήμερα παίρνοντας το

βιβλίο αυτό, που είχε την ευχαρίστηση να μου στείλει ο

αγαπητός Νίκος Τοτονίδης με σχετική αφιέρωση, γι’ αυτό

και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Διαβάζοντας και ανατρέχοντας στις σελίδες του βιβλίου,

διαπίστωσα πλήθος στοιχείων για μια από τις κρισιμότερες

περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας. Αναφέρεται στην

περίοδο 1946-1949, όπου ο Ελληνικός Στρατός, πρόμαχος

των Εθνικών και πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας,

της ιδέας της πατρίδος, της δημοκρατίας, της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας και του πολιτισμού, με την τελική μάχη στο

Γράμμο και στο Βίτσι, ενίκησε τους τότε πλανεμένους ξε-

νοκίνητους Έλληνες κομμουνιστές της Πατρίδος μας, βοη-

θούμενος από τα όμορα τότε κομμουνιστικά Κράτη.

Με την νίκη αυτή, ο Ελληνικός Στρατός έσωσε την

Πατρίδα τότε, από τον Σλαβικό επεκτατισμό και απέτρεψε

τον κίνδυνο να μεταβληθεί η χώρα σε τραγικό δορυφόρο

του Σλαβοκομμουνισμού, με τα βόρεια σύνορα της Πατρίδος

μας στο ύψος του όρους Όλυμπος. Οι Ήρωες Μαχητές

του Ελληνικού Στρατού είναι ισάξιοι των Μαχητών του

Έπους του 40, δυστυχώς… σκόπιμα λησμονήθηκαν, διότι

μετά το 1974 την Ιστορία την ξανάγραψαν οι ηττημένοι και

όχι μόνον αυτό, το δε κατ’ έτος τελούμενο μνημόσυνο

στην μνήμη των είκοσι και πλέον χιλιάδων Ελλήνων Ηρώων,

να ονομάζεται «Εορτή Μίσους».

Στο βιβλίο τους αυτό ο Νίκος Τοτονίδης στηλιτεύει την

συμπεριφορά όλων των Κυβερνήσεων, μετά την μεταπο-

λίτευση, και αποδίδει ευθύνη σ’ άλλες λίγο, σ’ άλλες

πολύ, για την σκόπιμη λησμονιά της προσφοράς στην Πα-

τρίδα των Ηρώων αυτών και την αναγνώριση της στάσεως

κατά της Πατρίδος ως «Εμφύλιο» και τους στασιαστές

Κομμουνιστές ως «Δημοκρατικός Στρατός», ονομάζοντας

ακόμη τον «Ελληνικό Στρατό» ως «Κυβερνητικό» ή «Εθνι-

κό».

Το εξαιρετικό αυτό πόνημα έχει σπάνια Ιστορικά στοιχεία

για τους Ήρωες της εποχής εκείνης, πολύ χρήσιμα για τον

Ιστορικό του μέλλοντος, τα οποία προσπάθησε η αριστερή,

μετά την μεταπολίτευση, διανόηση να εξαφανίσει. Επίσης

είναι χρήσιμο το βιβλίο αυτό για κάθε Έλληνα Πατριώτη,

όχι για να μισεί, αλλά για να μην λησμονεί.

Πολύ ορθά και τεκμηριωμένα, ο Νίκος Τοτονίδης στο

βιβλίο του αυτό θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη απουσία της

Πολιτικής και Στρατιωτι-

κής Ηγεσίας από το Μνη-

μόσυνο των Ελλήνων

αγωνιστών στο Γράμμο,

αποτελεί διαχρονικό

ιστορικό έγκλημα μνή-

μης.

Τέλος! ο Νίκος Το-

τονίδης είναι άξιος

συγχαρητηρίων, όχι

μόνο για την τεράστια

και διαχρονική του

προσπάθεια για την

συγκέντρωση του

ιστορικού αυτού υλικού, αλλά και για το ότι

έφτιαξε ένα εξαίρετο πόνημα και όχι μόνο αυτό, καίτοι

στερείται δημοσιογραφικής παιδείας και συγγραφικής πα-

ράδοσης. Και! μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία μετά

από την λήθαργο του ευδαιμονισμού της τελευταίας τρια-

κονταετίας, όπου μεγάλωσαν γενεές χωρίς αρχές και αξίες,

όπου ο Πατριωτισμός ήτο οπισθοδρόμηση και φθάσαμε

την χώρα μας, σ’ αυτήν την κατάντια, να γίνουμε οι επαίτες

των Ούννων, αυτός τόλμησε. Πρέπει συμπερασματικά στο

σημείο αυτό να ευχηθώ, ο Νίκος Τοτονίδης να αποτελέσει

παράδειγμα προς μίμηση και άλλων άξιων και αξιοτέρων

συναδέλφων, στο έργο της πατριωτικής προσφοράς.

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος  ε.α.

Μακαριότατε, Κύριοι Αρχηγοί πολιτικών

Δυνάμεων

Απευθυνόμενος στον πατριωτισμό

σας, μεταφέρω έκκληση για συστρά-

τευση, από την Ελεύθερη Ελληνική Κυ-

βέρνηση Καΐρου –την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ–

για συγκρότηση Συμβουλίου υπό την Ηγεσία Σας Μακαριότατε,

για τον συντονισμό του Απελευθερωτικού Αγώνα τον οποίο

ξεκινάμε τώρα. 

Με αυτά τα λόγια ο τότε Ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες

πήρε επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και τους πολι-

τικούς ηγέτες, θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις

και είχε οριστεί και μια για την 14η Ιανουαρίου 1943, όπου

θα οριστικοποιούνταν τα συμφωνηθέντα, η οποία όμως δεν

έγινε.

Η Λέσχη Καταδρομέων Ιερολοχιτών τίμησε τον αναφερό-

μενο αξιωματικό και τους ηρωικώς πεσόντες πολεμιστές

του Μυστικού Πολέμου κατά των κατακτητών 1941-1944

σε μια λιτή εκδήλωση την 10-4-2016 στον προ του Μνημείου

Χώρο στην διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Πατησίων. 

Το χρονικό της ημέρας παρουσίασε ο καθηγητής της

Ιστορίας –με περγαμηνές στον τομέα του - Ν. Νικολούδης

γιος Αξιωματικού των Καταδρομών. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι: Βουλευτής Δ. Καμμένος,

Ταξίαρχος Ν. Φλάρης εκπρόσωπος Υπουργού Εθνικής Αμύνης

και Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Ν. Μανωλάκος Διευθυντής

ΔΕΔ και εκπρόσωπος Α/ΓΕΣ, Ταξίαρχος Δ. Τσιπίδης Διοικητής

13η ΔΕΕ-Ιερός Λόχος, Ταξίαρχος ΠΔ. Α. Δημητρόπουλος, Αν-

τισυνταγματάρχης Ε. Μπουϊκίδης εκπρόσωπος ΕΑΑΣ, Α/ΓΕΣ

Στρατηγός Ε. Καπραβέλος, Αντιστράτηγοι Κ. Κόρκας, Χ. Φω-

τόπουλος μέλη ΔΣΛ Καταδρομέων-Ιερολοχιτών υπό την

πρόεδρο Αντιστράτηγο Ν. Λάζαρη, Υποστρατήγους Ι. Τζιάκη,

Α. Πουλάκη, Συνταγματάρχη Ε. Γατσούλη εφ Αξ/κούς-

Υπαξ/κους Π. Βενετσάνο, Κ. Τουρναβίτη, Υποστράτηγο Κ.

Γεωργαντά, τ. αντιπρόεδρος, μέλη απελευθερωτικών Ορ-

γανώσεων Στρατού ΕΔΕΣ-Ν. Ζέρβας, «Χ» και Σωμάτων Ασφα-

λείας, Ασ. Διευθυντής Α. Λιόντας, Συνταγματάρχης Β.

Μαντασάς του Συνδέσμου Αποστράτων Αθηνών και Προαστίων

Κ. Μονογυιός Πρόεδρος ΠΕΣΜΑΡΙ, απόγονοι των αδελφών

Γιάννη και Χριστόδουλου Τσιγάντε και συγγενείς αγωνιστών

του Μυστικού Πολέμου. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Επιμνημόσυνη δέηση από τον πρωτοπρεσβύτερο Ταξίαρχο

των Καταδρομών Ιερέα Γεώργιο Αποστολακίδη και την χο-

ρωδία Ι. Ναού ΑΓ. Γεωργίου Καρύτση, ανάγνωση του βιο-

γραφικού του Κεντρικού ομιλητή Καθηγητή Ν. Νικολούδη,

εκφώνηση του πανηγυρικού από τον ίδιο και κατάθεση στε-

φάνων. Την επιμέλεια της εκδηλώσεως είχε ο Αντιπρόεδρος

της Λέσχης Υποστράτηγος Ι. Τζιάκης και την τεχνική υποστήριξη

είχε αναλάβει ευγενώς η 13η ΔΕΕ-Ιερός Λόχος τιμές απέδωσε

η μπάντα του Δήμου Αθηναίων και την τάξη είχε το Αστυνομικό

Τμήμα της περιοχής, προς τους οποίους η Λ. Καταδρομέων-

Ιερολοχιτών απεύθυνε θερμές ευχαριστίες. 

Ο κ. Νικολούδης, αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους

για την παρουσία τους έκανε σύντομη αναδρομή στα προ-

ηγηθέντα της Αποστολής Τσιγάντε, στις διακυμάνσεις των

πολεμικών επιχειρήσεων στη Β. Αφρική Μοντγκόμερυ έναντι

Ρόμελ στις προθέσεις της συμμαχικής παρατάξεως στην

οποία συγκαταλεγόταν και η Ελλάδα της Μέσης Ανατολής

για την επιτακτική ανάγκη αποκοπής του ρεύματος ανεφο-

διασμού του Africa Corps από την Ηπειρωτική Ελλάδα, στην

εντολή που έλαβε ο Τσιγάντες από τον τότε Αντιπρόεδρο

Κυβερνήσεως και Υπουργό Εθνικής Αμύνης Π. Κανελλόπουλο

για Ίδρυση Συντονιστικού Συμβουλίου των πολιτικών Αρχηγών

του Απελευθερωτικού Αγώνα και την διενέργεια πολεμικών

εγχειρημάτων από την 12μελή Ομάδα του Τσιγάντε κατά

των κατακτητών και ο έγκριτος ομιλητής έκανε ιδιαίτερη

μνεία στις στρατιωτικές αρετές ηρωισμού και αυταπάρνησης

του Τσιγάντε όταν στις 14 Ιανουαρίου 1943 αντιμετώπισε

την Ομάδα των Ιταλών καραμπινιέρων που τον είχαν εγ-

κλωβίσει στην κατοικία του Πατησίων 86 αλλά και των

μελών της Ομάδας του όταν αντιμετώπιζαν τα εκτελεστικά

Αποσπάσματα του Κατακτητή, ψάλλοντας τον Εθνικό μας

Ύμνο.

Ο κ. Νικολούδης, με την γλαφυρότητα του λόγου που

τον διακρίνει, πρόσθεσε ότι, όπως στο Μανιάκι με τον Πα-

παφλέσσα, έτσι και στην Αθήνα τον Ιανουάριο 1943, ο σχε-

διασμός του Γιάννη Τσιγάντε δεν ευοδώθηκε, η ηρωική

όμως πτώση του Έλληνα Ευπατρίδη Αξιωματικού είχε τε-

ράστια απήχηση στους Έλληνες, οι οποίοι οπλίστηκαν με

θάρρος, ελπίδα και αγωνιστικότητα κατά των Δυνάμεων Κα-

τοχής.

Ο Καθηγητής κ. Νικολούδης δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια

των παρισταμένων για την εντυπωσιακή του ομιλία, όπως

συγχαρητήρια δέχθηκε ο Πρόεδρος και το ΔΣ της Λέσχης

Καταδρομέων-Ιερολοχιτών για την επιτυχία της εκδηλώσε-

ως.

Πριν κλείσουμε το παρόν σημείωμα προσθέτουμε ότι μια

δεύτερη προσπάθεια συντονισμού και στρατικοποιήσεως

των διάσπαρτων Αντιστασιακών Οργανώσεων (μόνο οι Ορ-

γανώσεις Μυστικού Πολέμου αριθμούσαν τις 30) έγινε από

τον Στρατάρχη Α. Παπάγο το 1943 με σύσταση της υπ’

αυτόν Απελευθερωτικής Οργανώσεως «Στρατιωτική Ιεραρχία»

και συμμετοχή των Στρατηγών του «ΟΧΙ» 1940 Κ. Μπακόπουλο,

Π. Δέδε, Γ. Κοσμά, Ι. Πιτσίκα. Και αυτή η προσπάθεια δεν

ευοδώθηκε, καθ’ όσον οι 4 στρατηγοί με τον Παπάγο συνε-

λήφθησαν από τα στρατεύματα Κατοχής στις 16-7-1943 και

ενεκλείσθησαν σε Στρατόπεδο αιχμαλώτων στη Γερμανία.

Λίγο αργότερα συνελήφθη από τους κατακτητές και ο

Στρατηγός θρύλος Β. Βραχνός Διοικητής της Ι Μεραρχίας.

Ήταν αυτός που υπερασπίστηκε το ελληνικό «Βερντέν»

(ύψ. 731 Β. Ήπειρος) αποκρούσας τις αλλεπάλληλες επί 15

ημέρες (9-25/3/1941) επιθέσεις των Ιταλών στο πλαίσιο

της αποκαλούμενης εαρινής επιθέσεως (Primavera).

Η Αποστολή Τσιγάντε επιβιβάστηκε στο βρετανικό υποβρύχιο

Πρωτεύς (Πλωτάρχης Αλεξάντερ) στη Βυρηττό το βράδυ

της 24ης Ιουλίου 1942 και μετά πλου 7 ημερών εν καταδύσει,

αποβιβάστηκε 31 Ιουλίου στον όρμο Γυαλός κοντά στο

χωριό Νύφη της Μάνης, στη συνέχεια προωθήθηκε πεζή

στο χωριό Σκουτάρι, απ’ όπου με τη βοήθεια των κατοίκων

τα μέλη της Αποστολής έπλευσαν στον Πειραιά 20 Αυγούστου

1942 όπου αποβιβάστηκαν σε διάφορα σημεία και εκείθεν

κατευθύνθηκαν στην Αθήνα όπου επίσης σκόρπισαν σε διά-

φορα σπίτια.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι οι άνδρες των Ελληνικών Σωμάτων

Ασφαλείας με επικεφαλής τον Αστυνομικό Διευθυντή Αθηνών

Άγγελο Έβερτ, βοήθησαν μεγάλως την Εθνική Αντίσταση. Ο

Έβερτ ήταν αυτός που είχε προμηθεύσει στον Τσιγάντε την

πλαστή ταυτότητα με όνομα «Αστυνόμος Αντωνιάδης».

Επανερχόμενοι στην αρχή του παρόντος θεωρούμε ότι

το πνεύμα πατριωτισμού αυτοθυσίας και ηρωισμού που κο-

σμούσε τον ευπατρίδη Αντισυνταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντε

θα καταυγάζει τον ελληνικό ουρανό και θα εκπέμπει διδάγματα

και λαμπρές παρακαταθήκες ανά τους αιώνες.

Ιωάννης Δάφνης 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΝΑΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
Ύμνος προς τους ήρωες του Μυστικού Πολέμου 1941-1944

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

«Ήρωες δίχως δάφνες»
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Η Δυτική κουλτούρα εμάς δεν μας

αρέσει!

Ούτε όμως έχουμε δεσμευτεί και

στο πνεύμα της Μέσης Ανατολής…

Παρά το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός σκέπτεται

σαν τους Δυτικούς, το άλλο μισό είναι ακόμη μέσα σε

πρωτόγονη κατάσταση…

Το καράβι της Τουρκίας δεν είναι προς την Ευρώπη,

αλλά το πηδάλιο είναι σε κατάσταση που έχει στρίψει

προς τη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται μέσα στο

αίμα.

Κλοπή, διαφθορά, δωροδοκία και ληστεία, είναι μια

νοοτροπία που είναι αρκετά νόμιμη, η χώρα μας έχει

πιάσει την οροφή της ανηθικότητας και εμείς φυσικά

δεν μπορούμε να φθάσουμε το δυτικό πολιτισμό.

Σε μας εφαρμόζεται η θρησκευτική πολιτική, σε μας η

δωροδοκία, σε μας η διαφθορά, σε μας ο βιασμός των

παιδιών, σε μας η απαγωγή των κοριτσιών, σε μας η βία

κατά των γυναικών…

Μ’ αυτή την κατάστασή μας, ακόμη αναρωτιέστε «γιατί

δεν μας δέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση?»

* * *

Κοιτάξτε αυτή την εικόνα:

•Το έτος 2002 στις φυλακές υπήρχαν 49512 φυλακι-

σμένοι και κρατούμενοι και μέσα σε 14 χρόνια, έγινε η

έκρηξη και ο αριθμός τους ανήλθε στις 156195 και

μάλιστα για κάποιο διάστημα δεν υπήρχε θέση ακόμα

και στις νεόκτιστες φυλακές!.

•Μεταξύ 180 χωρών, βρισκόμαστε στην 3η θέση στον

κόσμο, στο θέμα του τζόγου και της παιδικής πορνογρα-

φίας!.

•Είμαστε στις τελευταίες θέσεις της ελευθερίας του

τύπου. Στον κόσμο βρισκόμαστε στην 159η θέση.

•Επίσης και στο κράτος δικαίου βρισκόμαστε προς τις

τελευταίες θέσεις. Βρισκόμαστε στη 80η σειρά μεταξύ

102 χωρών.

•Τα τελευταία 14 χρόνια, η πορνεία και τα ναρκωτικά

17πλασιάστηκαν (1700%), ενώ 28πλασιάστηκαν (2800%)

τα διαζύγια.

•Τα περισσότερα εγκλήματα που διαπράττονται είναι:

Δωροδοκία, διαφθορά, λεηλασία των δημόσιων αγαθών,

δολοφονίες γυναικών, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία, κλοπές,

εκβιασμοί, και βιασμοί γυναικών-κοριτσιών αλλά και αγο-

ριών.

•Στη χώρα δεν υπάρχει ασφάλεια ζωής και περιουσίας.

Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία είναι σαν την κουτσή

πάπια (ανήμπορη). Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης,

πίστης και ιδεών.

* * *

Είναι αμέτρητα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί…

Όλα αυτά συνέβησαν μετά το 2002, όταν ήρθε στην

εξουσία η κυβέρνηση του ΑΚΡ.

Κοιτάξτε όμως… να μην είμαστε άδικοι…

Στο θέμα της κινητής τηλεφωνίας, σπάσαμε μεγάλα

ρεκόρ !...

Υπάρχουν κάποιοι που λένε: «Μα καλά τίποτε καλό

δεν έχει γίνει?»

Ποιος ξέρει, ίσως να υπάρχει… όμως για να γίνει κάτι

καλό, θα πρέπει να υπάρχει θητεία μιας κυβέρνησης…

Καλή ή όχι θα συζητηθεί αλλά κατά την περίοδο του

ΑΚΡ, σπάσαμε ρεκόρ στην κινητή τηλεφωνία.

Εισάγαμε από το εξωτερικό 166 εκατομμύρια τηλέφωνα,

για τα οποία πληρώσαμε 23,4 εκατομμύρια δολάρια…

και στη συνέχεια τι έγινε?

Η χώρα μετατράπηκε σε νεκροταφείο κινητών τηλε-

φώνων !..

Με το που βγήκαν τα έξυπνα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα

που είχαν εισαχθεί νωρίτερα, πετάχτηκαν στα σκουπί-

δια.

Να αυτή είναι μια σύντομη ιστορία της Τουρκίας, των

τελευταίων 14 ετών !..

Δημοσίευμα της εφημερίδος «Σοζτζιού» της 9 Απρ 2016 , του δημοσιογράφου Ραχμί Τουράν

Μετάφραση - 

Απόδοση στα Ελληνικά

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗΣ
Ανχης ε.α.

Μια σύντομη ιστορία (της Τουρκίας) 
των τελευταίων 14 ετών!..

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΕΚΚΛΗΣΗ

Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του

κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανι-

σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουμε

να καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε να

χρησιμοποιεί το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Ως Έλλη-

νες Μακεδόνες αισθανόμαστε την τιμή και την ευθύνη να

μην επιτρέψουμε την εξαφάνιση, κάτω από πολιτικές σκοπι-

μότητες, της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι 20 και πλέον χρόνια το πολυεθνικό

κράτος της FYROM παραβιάζει συστηματικά σε βάρος της Ελ-

λάδας την «Ενδιάμεση συμφωνία» του 1995, τις σχετικές διε-

θνείς συνθήκες και το «ευρωπαϊκό κεκτημένο». Δεν συμμορ-

φώθηκε με τις αποφάσεις του Σ.Α. του ΟΗΕ (817/1993,

845/1993), αγνοεί τις αποφάσεις της ΕΕ των Βρυξελλών στις

16.12.1991, του Γκιμαράες στις 3.5.1992, της Λισσαβώνας

στις 27.6.1992, του Εδιμβούργου στις 12.12.1992 και του

ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.

Αντίθετα, επικαλούμενο το γεγονός της τυπικής του ανα-

γνώρισης από διάφορες χώρες με το όνομα «Μακεδονία» και

κυρίως την αναγνώριση και την πολιτική του υποστήριξη από

τις ΗΠΑ, εμμένει, αψηφώντας και την ιστορική αλήθεια και τις

ελληνικές θέσεις, στη χρήση της ιστορικά πλαστής «μακεδο-

νικής» εθνωνυμίας του. Επιπλέον επιμένει στον αυτόκλητο

(και αποκλειστικό) αυτοπροσδιορισμό των κατοίκων της επι-

κράτειάς του ως «Μακεδόνων» και της σλαβικής τους γλώσ-

σας ως «μακεδονικής». Και, τέλος, οι ηγέτες της FYROM, ξε-

κινώντας από την αρχική αυτή απάτη, προχωρούν, επικα-

λούμενοι τον «μακεδονισμό» τους, στην προβολή «αλυτρω-

τικών» βλέψεων σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας, της

όμορης δηλαδή με την επικράτειά τους και μεγαλύτερης πε-

ριφέρειας του ελληνικού κράτους. Ουσιαστικά, δεν πρόκει-

ται μόνο για απόπειρα εθνογένεσης (που αφορά ένα ιδιό-

μορφο και όψιμα δημιουργημένο κράτος), αλλά για την καλ-

λιέργεια κλίματος έντασης που στρέφεται εναντίον μιας γει-

τονικής και φιλικής χώρας, της Ελλάδας, στην επικράτεια της

οποίας ανήκει και η ιστορική Μακεδονία. Το κλίμα αυτό του

ανιστόρητου και απαρχαιωμένου «αλυτρωτισμού» υποδαυ-

λίζεται με ποικίλες ενέργειες, που ξεκινούν από την πλαστο-

γράφηση της διδασκόμενης ιστορίας στην εκπαίδευση και

καταλήγουν σε αλλόκοτο στήσιμο ανδριάντων ιστορικών

προσώπων της αρχαίας μακεδονικής ιστορίας, ανάλογες με-

τονομασίες οδών και αεροδρομίων κλπ. Ανάλογες ενέργειες

γίνονται από την FYROM και προς την Βουλγαρία.

Ως Έλληνες Μακεδόνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε

αδιαμαρτύρητα τον σφετερισμό της δικής μας ιστορικής και

εθνικής ταυτότητας εν ονόματι κάποιας αδιευκρίνιστης (για

τις μελλοντικές της συνέπειες) πολιτικής σκοπιμότητας. Οι

λαοί, που αναζητούν κάποια εθνική ονομασία για να αυτο-

προσδιοριστούν, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε βά-

ρος άλλων –και μάλιστα γειτονικών– λαών.

Εξάλλου, και οι ίδιοι οι γείτονές μας έχουν κατά καιρούς

ομολογήσει τα αδιέξοδα στα οποία τους οδηγεί η τακτική

τους αυτή. Θυμίζουμε:

- τη δήλωση του πρώτου Προέδρου της FYROM Κίρο Γκλιγ-

κόρωφ του 1992, ότι οι κάτοικοί της είναι Σλάβοι, ότι ήρθαν

χίλια και πλέον έτη μετά το βασίλειο του Φιλίππου και του Μ.

Αλεξάνδρου και ότι δεν έχουν

καμία σχέση με το ελληνικό κράτος των αρχαίων Μακεδό-

νων·
- το δημοσίευμα του διακεκριμένου Αμερικανού καθηγητή

Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, Calif., Stephen

G. Miller στο επίσημο δελτίο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου

των ΗΠΑ Archaeology Magazine·

- την επιστολή 374 καθηγητών Πανεπιστημίων από όλον

τον κόσμο προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Barack Obama, με την

οποία καταγγέλλουν τον σφετερισμό εκ μέρους των Σκο-

πίων του ονόματος της Μακεδονίας, καταγγέλλοντας και την

ανάλογη παραποίηση της ιστορίας·
- το γεγονός ότι ως και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η γιουγ-

κοσλαβική περιοχή της σημερινής FYROM δεν ονομαζόταν

«Μακεδονία» ούτε οι κάτοικοί της «Μακεδόνες»·
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογες προγενέστερες

περιπτώσεις (π.χ. της Αυστρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου,

της Τσεχίας, της Σερβίας κλπ.), κατά τις οποίες είχε γίνει από-

πειρα καταχρηστικής χρησιμοποίησης «εθνικής» ονομασίας

μιας χώρας, επιβλήθηκε η δέουσα αλλαγή.

Ύστερα από τα παραπάνω: Kαλούμε τους αποδέκτες της

έκκλησής μας να πράξουν το καθήκον, που τους επιβάλλει η

θέση τους, ώστε να:

- καταστήσουν ανέφικτη την είσοδο της FYROM σε διε-

θνείς οργανισμούς με την πλαστή εθνωνυμία «Μακεδονία»·
- να αποτρέψουν την προβολή διεκδικήσεων του κράτους

αυτού σε βάρος των ομόρων κρατών (Ελλάδος και Βουλγα-

ρίας) στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες στις

σχέσεις καλής γειτονίας·
- να αποθαρρύνουν την επιστράτευση της εκπαίδευσης

στην καλλιέργεια αλυτρωτικής προπαγάνδας·
- να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση της πολιτικής ηγεσίας

της FYROM με τις παραπάνω αποφάσεις του ΟΗΕ, της ΕΕ και

του ΝΑΤΟ·

- να υποδείξουν την ανάγκη για την επιλογή της τελικής

εθνικής ονομασίας της FYROM, που να είναι συμβατή με τη

δική της ιστορία και τον πολιτισμό των δικών της υπηκόων·
– να ενημερώσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών που

έσπευσαν να αναγνωρίσουν τη FYROM με το όνομα «Μακε-

δονία» για τις μελλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η

τακτική τους αυτή στη σταθερότητα των Βαλκανίων.

Θα θέλαμε, στρεφόμενοι προς τους συμμάχους και εταί-

ρους της Ελλάδας και τους διεθνείς οργανισμούς, να κατα-

στήσουμε σαφές ότι, εάν προωθηθεί λύση στο πρόβλημα

του ονόματος, που θα ταπεινώνει τους πολίτες της χώρας

μας (και μάλιστα σε μια περίοδο δοκιμασίας των οικονομικών

και κοινωνικών μας αντοχών), θα κλονιστεί όχι μόνο η εμπι-

στοσύνη των Ελλήνων προς τους θεσμούς αυτούς, αλλά και

θα προκληθούν ανατροπές στην σταθερότητα και την ασφά-

λεια στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με τη βεβαιότητα ότι οι σκέψεις μας αυτές θα τύχουν της

δέουσας προσοχής σας και ότι θα έχουμε την συμπαράστα-

σή σας.

Σας ευχαριστούμε.

Με τιμή

Οι συντονιστές:

Mήτκας Περικλής, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

Ζαπράνης Αχιλλέας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βαλεργάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου

Θεσσαλονίκης

Βλαχογιάννης Εμμανουήλ, Α' Αντι/δρος Εμπορικού & Βιομη-

χανικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης

Καραθανάσης Αθανάσιος, Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονι-

κών Σπουδών

Επικοινωνία: Καραθανάσης Αθανάσιος Εταιρεία Μακεδονι-

κών Σπουδών

Εθνικής Αμύνης 4, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310271204, φαξ 2310271501, e-mail ems@ems.gr,

www.ems.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κινητικότητα, που παρατηρείται τελευταία στο θέμα της ονομασίας του

κράτους της FYROM και ύστερα από πρωτοβουλία πανεπιστημιακών και επιχειρηματιών της πόλης μας, 1.500 και

πλέον Θεσσαλονικείς, εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών τάξεων (δήμαρχοι, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, για-

τροί, ανώτατοι αξιωματικοί, δικαστικοί, νομικοί, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες κλπ.) αποφασίσαμε να σας προ-

ωθήσουμε το παρακάτω κείμενο-ψήφισμα:
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θέματα

Στις 28/3/1941 έγινε η ανατροπή του βασιλείου Σέρ-

βων, Κροατών και Σλοβένων από το Γιουγκοσλαβικό

στρατό και είχε σαν αποτέλεσμα την επικράτηση του Τί-

το.

Η διακήρυξη του Γιάιτσε (29 Νοεμβρίου 1943) καθόρισε

την ομοσπονδιακή διάρθρωση της μεταπολεμικής Γιουγ-

κοσλαβίας, που συμπεριελάμβανε έξι ομόσπονδες σο-

σιαλιστικές Δημοκρατίες: Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία,

Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μακεδονία.

Η ίδια διακήρυξη αναγνώριζε την ύπαρξη «Μακεδονι-

κού έθνους» και απέρριπτε τις βουλγαρικές διεκδικήσεις

στην περιοχή. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή ήταν η

γενέθλια πράξη της θεσμικής συγκρότησης του «Μακε-

δονισμού».

Ήταν η πρώτη φορά που η Γιουγκοσλαβία χρησιμοποί-

ησε επισήμως διοικητικά και εθνικά τον όρο Μακεδονία.

Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η γιουγκοσλαβική

αυτή επαρχία ονομαζόταν Βαρντάρσκα, (Βαρδαρία) από

το σλαβομακεδονικό όνομα του ποταμού Βαρδάρη

(Αξιός).

Τον όρο Μακεδονία δεν τον είχε χρησιμοποιήσει ούτε η

Βουλγαρία. Αντιθέτως, η Ελλάδα είχε δημιουργήσει το

1913 την «Γενική Διοίκηση Μακεδονίας».

Ο Τίτο στις 2/8/1944 εξουδετέρωσε τον εθνικιστή Μι-

χαήλοβιτς και με τη σύμφωνη γνώμη του Στάλιν, ανήγγει-

λε την ίδρυση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακε-

δονίας. Μέχρι τότε το όνομα της περιοχής των Σκοπίων,

όπως είπαμε ήταν Βαρντάρσκα (Βαρδαρία, από το όνομα

του ποταμού Βαρδάρη). Έτσι υλοποιήθηκε η απόφαση

της Κομιντέρν (από το 1924) και όλων των Βαλκανικών

Κουμμουνιστικών κομμάτων για έξοδο στη Μεσόγειο. Η

απόφαση προέβλεπε την απόφαση της Κομιντέρν (από

το 1924) και όλων των Βαλκανικών Κουμμουνιστικών

κομμάτων για έξοδο στη Μεσόγειο. Η απόφαση προ-

έβλεπε την απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλάδα,

με πρώτο στάδιο την αυτονόμησή της. Οι Γερμανοί έδιω-

ξαν τους Βούλγαρους από αυτή την περιοχή και με την

αποχώρησή τους εισήλθε ο Τίτο (τέλη Σεπτεμβρίου

1944). Ο Τίτο μετονόμασε τη Βαρντάρσκα σε Σοσιαλιστι-

κή Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Το 1945 ονόμασαν την κυβέρνηση και τη Βουλή Μακε-

δονική καθώς και τη γλώσσα (Μακεδονική).

Το 1948 κυκλοφόρησαν την «Ιστορία του Ψευδομακε-

δονικού Έθνους» που αποτελεί την μέγιστη ιστορική

απάτη.

Το 1968 ίδρυσαν την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Μακε-

δονίας.

Το 2004 εξέδωσαν 2 τόμους «Στρατιωτική Ιστορία της

Μακεδονίας» όπου Σκόπια και Μακεδονία εμφανίζονται

σαν Μακεδονικό Κράτος!

Αυτό το νέο «Μακεδονικό Έθνος» ο Τίτο το επέβαλε

στους νέους της Βαρδαρίας και των άλλων κομμουνιστι-

κών κρατών και με ασύλληπτο προπαγανδιστικό μηχανι-

σμό παραπλάνησε ανιστόρητους και αφελείς σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο. Προφανής σκοπός ήταν η έξοδος στο Αι-

γαίο και η συρρίκνωση της Ελλάδας.

Με αυτά τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα, βασι-

κές γνώσεις της ιστορικής απάτης του Τίτο, πρέπει να

εφοδιαστούν όλοι οι Έλληνες και οι αγράμματοι αρχηγοί

ξένων κρατών. Έτσι, θα προφυλαχθεί ο Τούρκος Ερντο-

γάν και ο Ούγγρος ομόλογός του Β. Ορμπάν από ανόητες

νουθεσίες προς την Ελλάδα.*

Στις μέρες μας, και τώρα, και «εν παντί τόπω και χρό-

νω», για το όνομα του μορφώματος του Τίτο, μία είναι η

επιλογή: επαναφορά στην προηγούμενη (πριν την

2/8/1944) ονομασία Βαρντάρσκα με ταυτόχρονη ενημέ-

ρωση όλου του κόσμου για την Ιστορική Απάτη που μόνο

δολιότητα υποκρύπτει και αποδεικνύεται περίτρανα από

τους χάρτες που δείχνουν την επεκτατική σκοπιμότητα

των Σκοπιανών στα Ελληνικά εδάφη που φτάνει μέχρι

τον Όλυμπο! (χάρτης στο άρθρο του κου Παδουβά).

Με ικανοποίηση, υποθέτω, θα συμφωνήσουμε να εν-

ταχθούν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ,

αλλά με το πραγματικό τους όνομα: Βαρντάρσκα, το

«προ Τίτο» και όχι με το όνομα Μακεδονία ή σύνθετη ονο-

μασία με Μακεδονία, με την οποία, ανομολόγητα αλλά

υπομονετικά, πιστεύουν ότι μπορούν, σε κάποια ιστορική

συγκυρία, να επεκτείνουν τα σύνορά τους και να φτά-

σουν στο Αιγαίο.

Πηγές: 1) Τα βιβλία του κου Μάρτη.

2) ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Σταύρου Λυγερού

εκδ. Λιβάνη.

* • «Παραλογισμό του 21ου αιώνα» χαρακτήρισε το ζή-

τημα της ονομασίας των Σκοπίων, ο Ούγγρος πρωθυ-

πουργός και προεδρεύων της Ε.Ε. Βίκτορ Ορμπάν, ο οποί-

ος εξάντλησε, στις 14 Απριλίου 2011, στις Βρυξέλλες κά-

θε όριο προκλητικότητας και ειρωνείας έναντι της Ελλά-

δας.

• Ο Τούρκος πρωθυπουργός συνέχισε τις προκλήσεις

κατά της Ελλάδας από τα Σκόπια όπου πραγματοποίησε

επίσημη επίσκεψη τον Σεπτέμβριο του 2011..

Ο Ταγίπ Ερντογάν, (29/9/2011) μόλις πάτησε το πόδι

του στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» των Σκοπίων,

χαρακτήρισε «ακατανόητη» την άρνηση της Ελλάδας να

αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ με την συνταγματική της ονομα-

σία. Θα ‘πρεπε να γνωρίζουν αμφότερα ότι «ακατανόητη»

ήταν η προσπάθεια για ιστορική απάτη του «απατεώνα»

Τίτο και όχι των Ελλήνων. Το όνομα του μορφώματος του

Τίτο ήταν Βαρντάρσκα. Υπάρχουν χάρτες με αυτή την

ονομασία ακόμη και γραμματόσημα της εποχής.

Μπακούλας Στέλιος

Μαθηματικός

Η μετονομασία της Βαρντάρσκα σε Μακεδονία από τον Τίτο

Όλοι σήμερα γνωρίζουν, ακόμη και οι τέως πρωθυ-

πουργοί μας, περί ΑΟΖ δηλαδή για την Αποκλειστι-

κή Οικονομική Ζώνη που μπορεί να οριοθετήσει κάθε

κράτος μέσα στον θαλάσσιο χώρο του. Μετά την ανα-

κήρυξή της από την Κύπρο, γίνονται συζητήσεις για την

ανακήρυξή της και από την χώρα μας και οι τελευταίες

πληροφορίες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε

πρόταση Ελληνίδας ευρωβουλευτού, η Ελληνική ΑΟΖ

να είναι και δική της. Πολλοί λίγοι όμως γνωρίζουν για

την Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) και την προσπάθεια

δημιουργίας της στην Ελληνική Θράκη. Η προσπάθεια

αυτή έχει ξεκινήσει από τους Ευρωπαίους «συμμάχους

μας» και αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του ανθρώπι-

νου δυναμικού, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και

της στρατηγικής μου είναι ότι η δημιουργία ΕΟΖ στην Ελ-

ληνική Θράκη θα είναι καταστροφική για τη χώρα μας

για τους εξής λόγους:

α. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, μετά το επά-

ρατο 1922, με την Τουρκία, χιλιάδες μουσουλμάνοι,

έχοντας γίνει φανατικοί Τούρκοι, είχαν μετακινηθεί στην

Τουρκία. Όλοι αυτοί και οι απόγονοί τους θα επανέλ-

θουν στην Ελληνική Θράκη ως μετανάστες.

β. Πάμπολλοι λαθρομετανάστες, μουσουλμάνοι κατά

βάση, αφού εγκλωβιστούν στην χώρα μας, θα εισρεύ-

σουν στην Θράκη και θα εκτουρκιστούν μετά την τακτο-

ποίησή τους στην ΕΟΖ.

γ. Εκλεγμένοι στους Ο.Τ.Α. της Α. Θράκης, πιεζόμενοι

από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή τους,

έχουν αποδεχθεί την δημιουρ-

γία ΕΟΖ και προχωρούν μάλιστα

μιλώντας ακόμη και για ανε-

ξαρτητοποίηση της Θράκης

από την Ελλάδα.

δ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι

στην κατοχή οι «φίλοι» μας Γερ-

μανοί είχαν εκχωρήσει την αρ-

μοδιότητα για την Θράκη στους

συμμάχους τους, Βούλγαρους

στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ε. Στην Θράκη σήμερα κατοι-

κούν οι Έλληνες Χριστιανοί, οι Πομάκοι, οι Ρομά και οι

Μουσουλμάνοι. Οι Πομάκοι της Θράκης είναι περίπου 50

χιλιάδες, είναι απόγονοι των Αγριάνων, μιας φυλής με

Ελληνικές ρίζες και απεχθάνονται τον εκτουρκισμό που

επιχειρείται από την Τουρκία με την αδιαφορία του Ελ-

ληνικού κράτους. Δημιουργία ΕΟΖ στην Θράκη θα σπρώ-

ξει, με μαθηματική ακρίβεια, τους Πομάκους στην αγκα-

λιά της Τουρκίας. Το θέμα των Πομάκων της Θράκης εί-

ναι τεράστιο και έχουν αναφερθεί σ’ αυτό ειδικοί επι-

στήμονες.

στ. Τα χαμηλά επίπεδα μισθών και ημερομισθίων στην

ΕΟΖ και η κινεζοποίηση της οικονομίας σ’ αυτήν, θα έχει

άμεσο αντίκτυπο στην Ελληνική κοινωνία και θα αποτε-

λέσει κατευθυντήριο οδηγό για το ύψος των μισθών και

συντάξεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας

μας. Αυτοί που μιλούσαν για Βουλγαροποίηση και Ρου-

μανοποίηση των αποδοχών των Ελλήνων εργαζόμε-

νων δυστυχώς θα δικαιωθούν. Βεβαίως τα ανωτέρω

μπορεί να γίνουν λόγω μνημονίων και όχι ΕΟΖ.

ζ. Η πόρτα των Σλαύων

προς το Αιγαίο θα ανοίξει

διάπλατα και η εγκληματι-

κότητα στην περιοχή και

κατ’ επέκταση σε όλη τη

χώρα θα πολλαπλασια-

στεί.

η. Η δημιουργία ΕΟΖ

στην Θράκη θα εξυπηε-

τήσει μόνο τα συμφέ-

ροντα των, οικονομικώς,

ισχυρών της Ευρώπης και την γείτονα Τουρκία και θα

ανοίξει περισσότερο την ψαλίδα μεταξύ Νοτίων και Βο-

ρείων Ευρωπαίων.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι, η ασταθής οικονομι-

κή και πολιτική κατάσταση και οι εμφύλιοι πόλεμοι στις

αφρικοασιατικές που βρέχονται από τη Μεσόγειο (Συ-

ρία, Λίβανος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Λιβύη κλπ)

όπως και η προσπάθεια του Ιράν δημιουργίας μουσουλ-

μανικού σιϊτικού τόξου στην ανατολική Μεσόγειο, απο-

τελούν αιτία δημιουργίας Αμερικανικών, Ρωσικών και

Ευρωπαϊκών στρατιωτικών βάσεων σε θέσεις στρατηγι-

κής σημασίας όπως είναι η Ελληνική Θράκη.

(2-8-1944)Γράφει ο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ
Μαθηματικός

Γράφει ο

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΖΕΡΒΑΣ
Αξκός ε.α.

Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Παν. Πειραιά

Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ)

Λίγοι γνωρίζουν για την

Ειδική Οικονομική Ζώνη

(ΕΟΖ) και την προ-

σπάθεια δημιουργίας της

στην Ελληνική Θράκη“

“
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Λαϊκός Πολιτισμός: Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης, μέρος

του Ελληνικού Πολιτισμού αποτελεί μεγάλο θησαυρό. Μαζί

με την παράδοση, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη και έθιμα,

το χορό, το τραγούδι, τις χαρές, τα μοιρολόγια, αποτελούν

τους ζωντανούς μάρτυρες. Σ’ αυτά είναι οι ρίζες μας. Μ’ αυτά

κρατήθηκε ο Ελληνισμός στα 500 χρόνια της δουλείας από

τους Τούρκους. (Η Θράκη απελευθερώθηκε στις 14 Μαΐου

1920).

Μυθολογία-Ιστορία. Ο μύθος του Ορφέα. Μαρώνεια, Θά-

σος, Σαμοθράκη, Παγγαίο γνωστό για τη λατρεία του Διονύ-

σου. Τα θέατρα φιλίππων και Μαρώνειας.

3. Αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι πάρα πολλά. Η αρχαιολο-

γική σκαπάνη φέρνει συνεχώς στο φως νέα στοιχεία. Τα ευ-

ρήματα αυτά σε διάφορες περιοχές, αποδεικνύουν ξεκάθα-

ρα την ύπαρξη ζωής στη Θράκη από την παλαιολιθική εποχή.

Οι νεολιθικοί οικισμοί προσκυνητών (7η χιλιετία), Παραδημής

(3η χιλιετία) π.χ. στο Ν. Ροδόπης.

Επί μέρους ευρήματα: Τάπειρος. 14 χιλ. Δυτικά Ξάνθης.

Ερείπια ελληνικής πόλεως, βυζαντινό τείχος. Έδρα επιστιό-

που μεταξύ 6ου-8ου μ.Χ. αι. Ξάνθεια: Αρχαία πόλης στη θέση

της σημερινής Ξάνθης. Βεργέπολη: 10 χιλ. νοτίως της Ξάν-

θης. Υπάρχουν ερείπια της πόλεως. Δημιούργημα των Αβδη-

ριτών.

Άβδηρα: Πρώτοι κάτοικοι οι

κλαζομένιοι (655 π.Χ.). Ακολού-

θησαν οι Τήνιοι (από την Τέω Μ.

Ασίας). Ήκμασαν ιδιαίτερα τον

6ο π.Χ. αι. Έμβλημα των νομι-

σμάτων τους ο Δρύπας ή Γρυψ

(ένδειξη υπάρξεως χρυσού).

Γρυψ=φύλακας, θησαυροφυλά-

κιο. Πολυούχος ο Απόλλων.

Βρέθηκαν: Ασημένια τετράδραχ-

μα, στήλη κόρης, επιτύμβια στή-

λη, μορφές Απόλλωνα, Αρτέμι-

δας, Λητούς κα.α Προσωπικότητες: Ο φιλόσοφος Δημόκρι-

τος, ο μαθητής του Ανάξαρχος,  μαθηματικός Βίων (ο πρώτος

που διετύπωσε τη θεωρία ότι υπάρχουν μέρη στη γη με 6 μή-

νες μέρα και 6 μήνες νύχτα). Ο ιστορικός Διοκλείδης, οι φιλό-

σοφοι Λεύκιπος, Ασκιανός ο ποιητής Σωτιάδης, ο συγγρα-

φεύς Ηγεσίας, ο ποιητής Νικαίνετος. Ευρέθη μεγάλος αριθ-

μός άλλων αρχαιοτήτων.

Μαρώνεια η Μαρωνία Ν. Ροδόπης (35 χιλ. Ν.Α. Κομοτηνής)

Ήταν η δεύτερη σε σπουδαιότητα μετά τα Άβδηρα πόλη

της Θράκης. Τα τείχη  της είχαν ύψος 12 μ. Σήμερα φθάνουν

τα 2 μ. Από τη Μαρώνεια καταγόταν ο ζωγράφος Αθηνίων

(4ος π.Χ. αι) Με κρασί του Μάρωνα ο Οδυσσέας μέθυσε τον

Κύκλωπα. Στη θέση καμπάνα πλησίον του Ιερού του Θεού

Διονύσου, βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο (ελληνική περίοδος).

Τον 5ο π.Χ. αι έκοψε χρυσά και αργυρά νομίσματα. Κυρίως κε-

φαλές του Διονύσου και αμπέλους. Παρά τις συγκρούσεις με

τους Θασίους, έγινε μεγάλο εμπορικό και ναυρικό κέντρο.

Σπηλιά του Κύκλωπα Πολυφήμου: Λατρευτικό Κέντρο

Θρακών θεοτήτων. Βρίσκεται μέσα σε έναν βράχο μεταξύ

Μαρώνειας και Ν. Μάκρης Αλεξ/πόλεως. Βρέθηκαν ίχνη της

χρήσεώς του από τη νεολιθική εποχή (περίπου 4.500 π.Χ.)

Σάλη: Ιδρύθηκε από Μαρωνίτες. Βρέθηκαν σπουδαία αρ-

χαιολογικά ευρήματα. Τάφοι, κεραμεικά και πλάκα με την επι-

γραφή “Όρος ιερός χώρος των Θεών της Σαμοθράκης”.

Στρύη-Αρχαία Στρύμη (28 χιλ. Νότια Κομοτηνής, στην χερ-

σόνησο της Μωλυβωτής).  Αποικία της Θάσου. Αναφαίνεται

από τον Ηρόδοτο στην περιγραφή της πορείας του Ξέρξη

(7ος π.Χ. αι). Ανακαλήφθηκαν θεμέλια οικιών, αποχετευτικό

σύστημα, σπουδαία έργα υδραυλικής-μηχανικής. Αμφορείς,

χάλκινα-αργυρά νομίσματα, εδώλια, κοσμήματα.

Μεσημβρία ή Ζώνη: Αποικία της Σαμοθράκης (7ος π.Χ. αι).

Αναφέρεται από τον Ηρόδοτο. Βρέθηκε μεγάλος αριθμός

Χάλκινων νομισμάτων του Θεού Απόλλωνα. Εντυπωσιακή η

ανακάλυψη οξυπύθμενων αμφορέων σε σειρά ανάποδα

(υγρομόνωση).

Δίκαια ή Δικαιόπολη: (2 χιλ. προ φαναριού Ν. Ροδόπης).

Ιδρύθηκε από τους Αβδηρίτες. Σώζονται θεμέλια οικιών. Ήρ-

θαν στο φως αρκετά ευρήματα.

Σαμοθράκη: Τι να προαναφέρει κανείς. Θα περιορισθώ μό-

νο τη “Νίκη της Σαμοθράκης”- κοσμεί το Μουσείο του Λού-

βρου της Γαλλίας. Οι Επισκέψεις 10 εκατ. τουρίσται ετησίως.

Τα Καβείρια μυστήρια.

Δύμη: Στη συμβολή των ποταμών Έβρου-Ποτιστικού Σου-

φλίου. Βρέθηκαν θεμέλια οικιών, αρχαίος τάφος, πλήθος

ιστράκων, αγάλματα, επιγραφές κλπ.

Πλωτινούπολη: Στη συμβολή ποταμών Έβρου-Ερυθροπο-

τάμου. Μεταφορά δια λόγους ασφαλείας από τους Ρωμαί-

ους της Αρχαίας Δύμης σε οχυρά τοποθεσία. Σώζονται πολλά

ευρήματα, όπως η χρυσή προτομή του Μάρκου Αυρήλιου,

βάρους 1 κιλού, 24 καρατίων (βρίσκεται στο αρχ. Μουσείο

Κομοτηνής). Βρέθηκαν ψηφιδωτά Ιχθυοκενταύρων, δελφί-

νια, Νηριήδες (2ο-3ο μ.Χ. αι, η Λήθα και ο κύκνος, οι Άθλοι του

Ηρακλή). Αναφέρεται ως έδρα επισκόπου, με καταγωγή στη

Μητρόπολη Αδριανούπολης. Μέχρι τώρα έχουν ανασκαφεί

τα 90 από τα 140 τ.μ. του χώρου.

Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα (Ν. Έβρου) 33,5 χιλ. Δυτικά

του Διδυμοτείχου. Αμαξοστάσιο από τη Ρωμαϊκή εποχή (2ος

αι. μ.Χ). Καύση νεκρών με τις άμαξες και τα άλογά τους. Βρέ-

θηκαν κοσμήματα, χάντρες, αγγεία, χαλινάρια κ.α. Ο χώρος

βρισκόταν επί της οδού των πιο ξακουστών τότε κέντρων

του ελληνισμού φιλιππουπόλεως-Αδριανούπολης. Στην ίδια

θέση κατασκευάστηκε τύμβος προς διατήρηση ζωντανής

της μνήμης των νεκρών στους αιώνες. Το έθιμο αυτό της τα-

φής στην Αρχαία Θράκη κρατάει από την προϊστορική εποχή.

Ανάλογα ευρήματα βρέθηκαν και στην πλευρά της Νότιας

Βουλγαρίας. Αδιάσεστο στοιχείο της Ελληνικότητας της πε-

ριοχής. Την ανασκαφή πραγματοποίησε μετά από επιμελή

και επίπονη εργασία. Ο αρχαιολόγος Διαμαντής Τριαντάφυλ-

λος (από την Πάρο), σήμερα επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Θράκης ο οποίος συνεχίζει το έργο του αμισθί.

4. Ιστορικά στοιχεία-ευρήματα στη Βόρεια Θράκη (Ανατ.

Ρωμυλία). Η Ανατ. Ρωμυλία κατά τη Βυζαντινή περίοδο και

για 1000 χρόνια ήταν το προπύρ-

γιο και ο προμαχώνας του Βυζαν-

τίου προς Βορράν. Τρίλοφος ή

Ευμπολιάς ή Φιλιππούπολη (τώ-

ρα Plovdiv): Μεγάλη

εστία του Ελληνισμού.

Αρχαιοτάτη πόλη της

Θράκης κτισμένη στην

όχθη του Έβρου επί 3

λόφων. Μετονομάσθη-

κε σε φιλιππούπολη το 391 π.Χ

από τον βασιλέα Φίλιππο, μετά

την κατάκτηση της Θράκης από τους Μακεδόνες. Αργότερα

περιήλθε στην κυριαρχία των οδρυσών θρακών και Ρωμαίων

επί Αυγούστου. Κράτησε στους αιώνες την ελληνική της πο-

λιτική της Αυτοθεσμίας (όπως λέγεται) δηλ. με βουλή και δή-

μο. Κυκλική πηγή (Τουρκ. Χαλκά Μπουνάρ). Βρίσκεται στο ση-

μείο διελεύσεως αρχαίου δρόμου μεταξύ Φιλιππουπόλεως-

Στάρα Ζαγόρα. Βρέθηκαν οικίες, σιδηρά και μολυβδωτά ερ-

γαλεία (δια αγροτικές εργασίες), πήλινα εργαλεία δια υφαν-

τουργικά, αργυρή δραχμή του Αλεξάνδρου του Κολωφόνα,

χάλκινα νομίσματα των Κασάνδρου, Λυσιμάχου, Σεύθη, επτά

κεραμικοί κλίβανοι, μοναδικές επιγραφές σε αγγεία με γραφή

ελληνική και ονόματα Θρακών. Οι κάτοικοι ήσαν Θράκες

Οδρύσαι. Ηλιακή λατρεία Αρχαίων Θρακών (Δυτ. του Ραζλόγκ

στο Μπλαγκόεβγκραντ) (Ελληνική τζουμαγιά που απελευθε-

ρώθηκε κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο από τον Ελλ. Στρατό).

Βρέθηκαν μεταξύ άλλων, τρεις τύμβοι συνδεόμενοι με τη

λατρεία των αρχαίων θρακών (2ος αι. π.Χ). Κατά τον Βουλ.

καθηγητή Ιστορίας Β. Μάρκον οι μαρμάρινες στήλες αντιπρο-

σωπεύουν την πενυματική ζωή των αρχαίων Θρακών στην

κοιλάδα του Νεστού (Νέστου) και των Ορέων Ρίλα

(Ιλα=ήλιος). Κορυφαίο ιερό των Θρακών και το Pirin (ελλην.

Φυρήν). Ομοίως ηλιακό όνομα. (Γ’ Λεκάκης συγγραφεύς, λα-

ογράφος, κοινωνιολόγος-γεννηθείς στο Μόναχο από Έλλη-

νες μετανάστες).

Παράλια Ευξείνου Πόντου: Οι αρχαίες Ελληνικές πόλεις

Σωζόπολης, Μεσημβρία, Πύργος, Αγχίαλος, Βάρκα, Στενήμα-

χος (σημ. Ασένοβγκραντ), Σέλυμνος (σημ. Σλίβεν κ.α.). Ανα-

ρίθμητα αρχαιολογικά ευρήματα. Η περιοχή εκκενώθηκε ως

γνωστό από το ελληνικό στοιχείο, μετά τη δημιουργία της

Μεγάλης Βουλγαρίας το 1878 μ.Χ. και ιδιαίτερα το 1905. Το

ελληνικό στοιχείο υπέστη πρωτοφανείς διωγμούς, δολοφο-

νίες, εμπρησμούς οικιών, βιασμούς, τρομοκρατία δέσμευση

περιουσιών, κλείσιμο σχολείων, εκκλησιών, εφημερίδων

κ.α. εκ μέρους των Βουλγάρων. Περιληπτικά θ’ αναφερθούν

μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα που βρίσκονται

στα Μουσεία της Βουλγαρίας:

α. Χρυσό δακτυλίδι του Ερζέροβο. Κοντά στη Φιλιππούπο-

λη. Γραμμένο στη θρακική (ελληνική) γλώσσα. Ερζέροβο στη

Βουλγαρική σημαίνει λίμνη. Το περιεχόμενο των λέξεων

αποκρυπτογράφησε ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Σπυρίδης Χ. (κα-

ταγωγή από την Ξάνθη) ύστερα από έρευνα 24 ετών. Πρόκει-

ται για μελωδία, πιθανόν ύμνος. Η Βουλγαρική πλευρά έκανε

μεγάλη προσπάθεια να οικιοποιηθεί το ως άνω εύρημα, ανε-

πιτυχώς.

β. Ιππέας με δόρυ (μουσείο Λόβετς Βουλγαρίας). Θερα-

πευτής ανθρώπων και ζώων. Προστάτης ταξιδευτών, πηγα-

διών, πηγών κ.α. (2ος π.Χ. αι), γ. Χρυσά σκουλαρίκια Ν.Δ. πα-

ραλίας Μαύρης Θάλασσας (5ος π.Χ. αι). Βρίσκεται στο Αρχ.

Μουσείο Φιλιππούπολης, δ. Ανάγλυφη πλάκα Ιωνικής Τέχνης

(5ος π.Χ αι) στη Μεσημβρία Ανατ. Θράκης.

ε. Ρητό σε ασημένια επιφάνεια από θρακικό τύμβο στην

περιοχή Γιάμπολ (Ιάμπολης).

Ορυκτός Πλούτος ιδιαίτερα επιτήδειοι στις εξορύξεις με-

τάλλων. Μεταλλουργοί, μάστοροι στην επεξεργασία των

μετάλλων. Φαίρονται ως οι πρώτοι χρυσοχόοι.

Πριν από 40 χρόνια ιδρύθηκε στη Βουλγαρία Κέντρο Θρακι-

κών ερευνών με δυνατή χρηματοδότηση. Ιδρυτής ο καθηγη-

τής Αλεξ. Φολ. Η σύζυγός του (Βουλγάρα Θρακολόγος) ανα-

φέρει: 1) Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τους Θράκες βρί-

σκονται στην Ιλιάδα του Ομήρου. 2) Έχουμε ανακαλύψει

θρακικούς τάφους, με πιο γνωστούς του Καζανλάκ και Σφε-

στάρσκα, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Παγ-

κόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

5. Ανατολική Θράκη: Οι περιοχές Βοσπόρου-Δαρδανελ-

λίων εκατοικούντο από Θράκες. Ανακαλύφθηκαν νομίσματα

και άλλα ευρήματα των 4 κρατών του Βοσπόρου: Νυμφαίου,

Θεοδοσίας, Συνδικής, Παντικάπαιου. Ξέχωρα ο Βυζαντινός

Πολιτισμός.

Συμπεράσματα:

α. Ο πολιτισμικός πλούτος της Ενιαίας Θράκης είναι τερά-

στιος, ανεκτίμητος και εν πολλοίς αξερεύνητος. Η καθηγ.

ιστορίας του Παν. Δυτ. Μακεδονίας Ιφιγ. Βαμβακίδου (από τα

Άβδηρα), γράφει μεταξύ άλλων: “Η Θράκη πρέπει να ξανα-

σκαφτεί”:

β. Από τα γειτονικά κράτη γίνεται από ετών συστηματική

και κατευθυνόμενη προσπάθεια οικειοποιήσεώς του π.χ. η

Τουρκία παρουσιάζει ευρήματα της Θράκης και Ιωνίας ως

προϊόντα του Αιγιακού πολιτισμού (όχι ελληνικού). Συνδυα-

σμός με τις παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις της στο

Αιγαίο. Προ εξαετίας περίπου και για κάποιο διάστημα η Αστυ-

νομία της τοποθέτησε στο έμβλημά της τον δικέφαλο αετό

του Βυζαντίου. 

γ. Η συνεργασία με τους γείτονες  είναι ενδεδειγμένη, αλ-

λά επί ειλικρινούς βάσεως, όχι κλοπές ή παραποιήσεις της

Ιστορίας μας. Σε παραποιήσεις ή παραχαράξεις απαιτείται

άμεση αντίδραση από την πολιτεία, αλλά και μεμονωμένους

πατριώτες.

δ. Το πολιτισμικό είναι όπλο ισχυρό. Είναι η ταυτότητά μας.

Στο μάθημα της Ιστορίας πρέπει να μπαίνουν τα νέα στοιχεία

που έρχονται στο φως και όχι να αφαιρείται ύλη. Και να τονί-

ζονται οι κίνδυνοι. Τα νέα παιδιά στο σχολείο πρέπει να μα-

θαίνουν την ιστορία όλων των περιοχών της πατρίδος και αυ-

τών που κάποτε ήταν δικές της. Μάρτυρες τα αρχαία ευρή-

ματα. Ο οικουμενικός πολιτισμός της.

Επίλογος: Ο Νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης

έγραψε: “Οι πεισματάρηδες είναι εδώ για να εξουδετερώ-

σουν τη φθορά και να εδραιώσουν την ελπίδα”. Η ταπεινότη-

τά μου θα προσέθετε: “Έχει πολλούς πεισματάρηδες η Ελ-

λάδα”.

Αντιστράτηγος ε.α. Φωτιάδης Ιωάννης

π.Υπαρχηγός Ε.Φ. Κύπρου

Η γεωπολιτική Αξία της Θράκης
Συνέχεια από τη σελίδα 1

θέματα

Το ποίημα

Με χρόνων τη ροή προσθέτ’ η τέχνη,

στο ποίημα τ’ απαραίτητα στολίδια

η τέλεια η έκφραση προέχει

με νόημα και παράδοσης φτιασίδια.

Στη χρήση τους η ικανότης θάλλει.

Το νόημα, δεν αντέχει μοναχό του

αστόλιστος ο στίχος, αν προβάλλει

η τέχνη αποστερείται τον αχό του.

Λόγου γραμμή με νόημα, σα στίχος,

χωρίς τις αρετές του στολισμένος

πεζή είναι η ανάκουστη, σαν ήχος.

Ποίημα μόνο νόημα, ενδυμένο

μ’ απόμακρο παράδοσης το κύρος

της έκφρασης, πεζού, φωτίζει σθένος.

«Οι πεισματάρηδες εί-

ναι εδώ για να εξουδε-

τερώσουν τη φθο-

ρά και να εδραιώσουν την

ελπίδα»
“

“

Ανέστης Γουσογιάννης

Ταξίαρχος (ΠΖ)-ε.α, Διδάσκαλος

Μέλος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ

1. Στις 29 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποι-

ήθηκε χοροεσπερίδα με συμμετοχή πλήθους

μελών μας.

2. Στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Λ.Α.Φ.

Καλαμάτας έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και

η βράβευση αριστούχων μαθητών σχολικού

έτους 2015.

3. Στις 10 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε

ημερήσια εκδρομή των μελών μας στο Ναύ-

πλιο.

ΗΛΕΙΑ

φιλανθρωπική εκδήλωση (καφέ) που ορ-

γάνωσε το Παράρτημα Ε.Α.Α.Σ. Ηλείας σε κα-

φετέρια του Πύργου. Στην εκδήλωση παρευ-

ρέθησαν 100 περίπου μέλη μας με τις οικο-

γένειές τους. Τα έσοδα της εκδήλωσης δια-

τέθηκαν εξ ολοκλήρου στην Ιερά Μητρόπολη

Ηλείας, καθώς την 18η Απριλίου το Τ.Σ. του

Παραρτήματος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη

Ηλείας κ.κ. Γερμανό και του επέδωσε φάκελο

με τα έσοδα της φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε θερμά την

Ε.Α.Α.Σ. για την πρωτοβουλία της αυτή, ενώ

από πλευράς της Ε.Α.Α.Σ. ο πρόεδρος του

Παραρτήματος, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο

της Ε.Α.Α.Σ., διαβεβαίωσε τον Σεβασμιότατο

ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του στη-

ρίζοντας με όλες τις δυνάμεις της το πράγματι

αξιόλογο και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που

επιτελεί η Ι.Μ. Ηλείας.    

Το Παράρτημα εκμεταλλευόμενο τη συγ-

κέντρωση των μελών και σε συνεργασία με

την Τράπεζα Πειραιώς οργάνωσε ενημέρωση

τους επί της Προγραμματικής Συμφωνίας του

Υ.ΕΘ.Α., την οποία πραγματοποίησε η Δντρια

του υποκαταστήματος της τράπεζας στον

Πύργο με ομάδα τριών συνεργατών της.

ΤΡΙΚΑΛΑ

• Την 4  έως & 7 Απριλίου 2016, πραγματο-

ποιήθηκε προσκυνηματική επίσκεψη στο Αγιο

Ορος.

Ξεκινώντας από τα Τρίκαλα μια ομάδα φίλων

αποτελούμενη από Αποστράτους Αξιωματικούς

του Στρατού Ξηράς  της Αεροπορίας & του

Ναυτικού, τον Ιερομόναχο Δωρόθεο, της Ι.Μ

Αγίου Γεωργίου Αύρας & τον Καθηγητή της

Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ Κο Βασίλειο

Τσίγγο  μαζί με τον διάκο  γιο του,  βρεθήκαμε

στο Περιβόλι της Παναγίας μας.

Στις 7 Απριλίου, όπου στο Αγιο όρος εορτά-

ζεται ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας, είχαμε

την τύχη & ευλογία  να συμμετέχουμε σε όλο

το εορταστικό πρόγραμμα της Ι.Μ Κουτλου-

μουσίου.

•Την 10 Απριλίου 2016, τελέστηκε επιμνη-

μόσυνη Δέηση στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Λι-

τοχώρου και στο Μνημείο Ηρώων, υπέρ ανα-

παύσεως των ψυχών των 12 φονευθέντων

Χωροφυλάκων και Στρατιωτών που υπηρε-

τούσαν στον Αστυνομικό Σταθμό Λιτοχώρου

το βράδυ της 30ης Μαρτίου  1946, ημέρα

διεξαγωγής Εθνικών εκλογών. 

Παρών στην εκδήλωση  όπως κάθε χρόνο,

το παράρτημά μας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος

Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Πιερίας.

•Την 09-10 Απριλίου 2016, το παράρτημά

μας  μαζί με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυ-

νομικών Ν.Τρικάλων πραγματοποίησε 2 ήμερη

εκδρομή στα οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ».

Θέλοντας και εμείς να αποδώσουμε τιμές,

ως ελάχιστη συνεισφορά, στον αγώνα των

άξιων αυτών αγωνιστών επισκεφτήκαμε το

οχυρό Ρούπελ.

Ας τους θυμόμαστε πάντα με δόξα και τιμή.

Στη συνέχεια έγινε προσκυνηματική  επίσκεψη

στην Ι.Μ Αγίου Ιωάννη  Προδρόμου, όπου η

ηγουμένη της Μονής κατάγεται από την πόλη

μας, περιήγηση στην πόλη των Σερρών & η

βραδυά έκλεισε με διασκέδαση.

•Την 12 Απριλίου 2016, παρουσία τοπικών,

στρατιωτικών και πολιτικών φορέων της πε-

ριοχής, πραγματοποιήθηκε  η τελετή παρά-

δοσης - παραλαβής της 32ης Ταξιαρχίας Πε-

ζοναυτών...

Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Πέτρος Κάρλες

παρέδωσε το «τιμόνι» της Ταξιαρχίας στον Τα-

ξίαρχο Αναστάσιο Πάτσαλο.

Το Παράρτημά μας τίμησε την τελετή, πα-

ρουσία του Προέδρου, Ευάγγελου Στέφου

συνοδευόμενο από έναν εκλεκτό φίλο μας &

Πατέρα Π/Ν που υπηρετεί σήμερα, τον Κο

Ανδρέα Χαρχαντή.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πρόεδρος

μας υπηρέτησε στην 32 ΤΑΞΠ/Ν επί 8 έτη από

όπου και αποστρατεύτηκε.

ΚΑΒΑΛΑ

•Επίσκεψη στο Στρατηγό Δκτή ΧΧΤΘΜ

Την Παρασκευή 8 Απρ 2016 το Τοπικό Συμ-

βούλιο ΕΑΑΣ Παράρτηματα Καβάλας  πραγ-

ματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Στρα-

τηγείο της ΧΧΤΘΜ , συνεχάρει τον νέο Δκτη

της ΧΧΤΘΜ  Υπτγο κ. Σταματιάδη Γεώργιο για

την επάξια προαγωγή του και την ανάληψη

της Δκσεως της ΧΧ ΤΘΜ και του ευχήθηκε

καλή επιτυχία στην δύσκολη αποστολή του.

Έγινε συζήτηση επι θεμάτων κοινού εν-

διαφέροντος σε άριστο κλίμα , όπου βεβαι-

ώθηκαν οι άριστες σχέσεις των  εν ενεργεία

και εν αποστρατεία Αξκών και ο Στρατηγός

Δκτής Υπτγος Σταματιάδης Γεώργιος επέδωσε

στον πρόεδρο του Παραρτήματος Ταξχο εα

Τζατζάρη Θεόδωρο αναμνηστικό της ιστορίας

της ΧΧ ΤΘΜ.

•Προσκυνηματική εκδρομή 

στον ΕΧΙΝΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Την Κυριακή 10-4-2016 η ΕΑΑΣ/Παράρτημα

Καβάλας πραγματοποίησε προσκυνηματική

εκδρομή στον ΕΧΙΝΟ και συμμετείχε στον εορ-

τασμό της Μάχης των Οχυρών στο ομώνυμο

οχυρό.  

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε συγκινησιακά

φορτισμένο κλίμα και παρέστησαν: ο Μητρο-

πολίτης Ξάνθης κκ Παντελεήμων, ο οποίος

χοροστάτησε στην Θεία λειτουργία και στην

επιμνημόσυνη δέηση, ο Αντιπεριφερειάρχης

Ξάνθης ο Υπδκτής του Δ’ΣΣ, οι Δήμαρχοι Ξάνθης

και Μύκης, εκπρόσωποι αρχών και φορέων,

οι πρόεδροι των Παραρτημάτων ΕΑΑΣ Ξάνθης

και Καβάλας με πλήθος μελών, σχολεία της

περιοχής και πλήθος κόσμου. 

•2o XANTHI OLD CITY TRAIL

Την Κυριακή

10-4-2016 πραγ-

ματοποιήθηκε

στην Ξάνθη ο 2oς

XANTHI OLD CITY

TRAIL αγώνας

14,300μ όπου

συμμετείχε με

επιτυχία το μέ-

λος της του Πα-

ραρτήματός μας

Λγος εα Κουβα-

λάκης Διαμαντής

ο οποίος τερμά-

τισε 56os από

316 αθλητές και 5ος στην κατηγορία 50+.

Συγχαρητήρια Διαμαντή !!!

•ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 2015-2016

Την Μ. Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στην

ΛΑΦ Καβάλας η βράβευση των αριστούχων

μαθητών Β και Γ Λυκείου.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Στρατηγός

Δκτης της ΧΧΤΘ Μ Υπτγος κ. Σταματιάδης Γε-

ώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ.

Μαρκόπουλος Θεόδωρος, ο Πρόεδρος και το

Τ.Σ της ΕΑΑΣ Παράρτημα Καβάλας και οι γονείς

και συγγενείς των παιδίων:

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΒΑΣΔΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΖΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΙΕΡΙΑ

Το Σάββατο 09 Απρι-

λίου 2016 επισκέφθηκε

το Παράρτημά μας  ο

Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ

Υπτγος ε.α. κος Ροζής

Βασίλειος, ο Αντγος ε.α.

ΕΛ.ΑΣ κος Παρασκευό-

πουλος, ο Σχης ε.α. κος

Καίσαρης Νικόλαος

Δνων Σύμβουλος , ο Αν-

χης ε.α. κος Παντελής

Κράγκαρης , και ο Αστ Δντής ε.α ΕΛ.ΑΣ κος

Ντούφας για να παρευρεθούν στο ετήσιο

μνημόσυνο που θα γινότανε την Κυριακή 10

Απριλίου στο Λιτόχωρο. Συζητήθηκαν θέματα

που αφορούν το Παράρτημα και εδόθησαν

οδηγίες και συμβουλές .

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 πραγματο-

ποιήθηκε  με μεγάλη λαϊκή συμμετοχή στο

Λιτόχωρο το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο

υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς

πεσόντων χωροφυλά-

κων και στρατιωτών

κατά την ημέρα εκλο-

γών της 31ης Μαρτίου

του 1946, όπου βρέθη-

καν εκεί για την ομαλή

διεξαγωγή των εκλο-

γών και δέχτηκαν την

ύπουλη δολοφονική

επίθεση των κομμουνι-

στών κατά την... οποία

έπεσαν σθεναρά αμυνόμενοι υπέρ Πατρίδος

και Ελευθερίας 9 χωροφύλακες και 3 στρα-

τιώτες.  

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο

του Λιτοχώρου κατατέθηκαν δεκάδες στεφάνια

στη μνήμη των ηρωικών νεκρών του Έθνους.

Το βροντερό παρών στο μνημόσυνο έδωσε

και φέτος ο μοναδικός επιζών της μάχης Νι-

κόλαος Παπακωνσταντίνου.

ΧΑΝΙΑ

1.Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του

Τ.Σ. και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά το

μήνα Ιανουάριο 2016 παρέστησαν στις παρα-

κάτω εκδηλώσεις:

α.1-4-2016  Παράδοση Παραλαβή Δκτού

ΠΒΚ.

β. 2-4-2016 Επέτειος έναρξης απελευθε-

ρωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων.

γ. 10-4-2016 Επέτειος των 150 χρόνων από

την έναρξη επανάστασης του 1866, και της

ορκωμοσίας αγωνιστών στην ΙΠΜ. Γωνιάς στο

Κολυμπάρι Χανίων.
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ΚΟΖΑΝΗ

•Την 05η Μαρ. 2016, ο Πρόεδρος  και ορι-

σμένα  μέλη μας παρευρέθησαν, ύστερα από

πρόσκληση του Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ,

στην τελετή επιμνημόσυνης δέησης στο Στρα-

τιωτικό  Νεκροταφείο Κοζάνης, για τους νε-

κρούς  που έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και

ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, στους αγώνες

του έθνους.

•Την 21η Μαρ.

2015, o Πρόεδρος  και

αρκετά   μέλη του Πα-

ραρτήματος μας  πα-

ρευρέθησαν , ύστερα

από πρόσκληση του

Διοικητού της 9ης Μ/Π

ΤΑΞΠΖ, στην τελετή πα-

ράδοσης-παραλαβής

της Διοκήσεως, που πραγματοποιήθηκε στο

Στρ/δο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», στην Κοζάνη, γιά

δεύτερη φορά σε επίπεδο Ταξιαρχίας, μετά

την κατάργηση του ηρωικού και ένδοξου Α’ΣΣ

από τον Νοε 2013, την δε 21η Απρ. 2016, ο

Πρόεδρος με όλα τα μέλη

του Τοπικού ΔΣ,  πραγμα-

τοποίησαν εθιμοτυπική επί-

σκεψη στην έδρα της 9ης

Ταξιαρχίας, καθώς και στο

Γ’ΣΣ/ΔΕΠΣ, όπου σε ιδιαί-

τερα θερμό και εγκάρδιο

κλίμα, έγινε αλληλοενη-

μέρωση , σε θέματα κοινού

ενδιαφέροντος.

•Την  23η  Μαρ. 2016,

το  Παράρτημα μας,  σε

συνεργασία με το Σύλλογο

“ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ” και την

χορωδία του Συλλόγου “ΠΛΑΤΑΝΙΑ”, στα πλαίσια

των εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής

επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,  συνδιορ-

γάνωσαν και πραγματοποίησαν εκδήλωση για

το κοινό της πόλης μας, που περιέλαμβανε,

πέραν ενός σύντομου προλόγου του Προ-

έδρου, σχετική ομιλία από τον κ. Απόστολο

Παπαδημητρίου, με θέμα “Η αλήθεια για το

1821” και ακούστηκαν  παραδοσιακά  ιστορικά

τραγούδια, από την άλωση της πόλης μέχρι

τον μακεδονικό αγώνα, με αφηγήσεις για το

καθένα,   συνοδεία  επταμελούς ορχήστρας.

Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  στη Λέσχη

Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης, στο κινημα-

τοθέατρο “ΦΙΛΙΠΠΟΣ". την οποία παρακολού-

θησε πλήθος κόσμου με ευμενέστατα σχόλια,

ενώ προβλήθηκε  τρεις φορές  από τοπικό

τηλεοπτικό κανάλι.     

•Την   25η  Μαρ. 2015,

ο  Πρόεδρος  και αρκετά

μέλη του Παραρτήματος,

ύστερα από πρόσκληση

της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, μετείχαν

στις εορταστικές εκδη-

λώσεις εορτασμού της

εθνικής επετείου (επίση-

μη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Νικολάου, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση

στεφάνου  από τον Πρόεδρο  εκ μέρους της

ΕΑΑΣ, ανταλλαγή ευχών - παράθεση καφέ με

επισήμους στο Δημαρχείο Κοζάνης,  μαθητική

και στρατιωτική  παρέ-

λαση, κ.λ.π.).

•Την 15η  Απρ. 2016,

το Παράρτημα μας συμ-

μετείχε στην  συγκέν-

τρωση διαμαρτυρίας

των αποστράτων στη

Θεσσαλονίκη, με 40 πε-

ρίπου μέλη που κινήθη-

καν με λεωφορείο, ενώ

αρκετοί κινήθηκαν κατά

μόνας με ιδιωτικά οχή-

ματα.    

•Την  21η Απρ. 2016

, στα γραφεία μας , σε συνέχεια της πρώτης

του συνέντευξης  την 11η Ιαν 2016, ο Υπτγος

(ΠΖ) ε.α. κ’ Γερούσης Ιωάννης, παρουσίασε

αφήγηση που κατέγραψε το τοπικό τηλεοπτικό

κανάλι TOP CHANNEL και  θα προβληθεί μετά

τις εορτές, και η οποία  κάλυψε γεγονότα από

την δεκαετία του 1950 μέχρι των ημερών

μας, με ενδιαφέροντα θέματα. Αντίγραφα των

συνεντεύξεων θα αποσταλούν στην ΕΑΑΣ, με

την παραλαβή των. 

ΛΑΡΙΣΑ

α.Εκδρομή στο ΡΟΥΠΕΛ:

Την 10η Απρ 2016, το ΤΣ

και μέλη του Παρατήματος

συμμετείχαν με δύ (2) λε-

ωφορεία (82 άτομα) στις

εκδηλώσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν στο ''ΡΟΥΠΕΛ'',

για την επέτειο της Μάχης

των Οχυρών'', όπου και κα-

τατέθηκε στεφάνι από τον

Πρόεδρο του Παραρτήμα-

τος.

β.ΚΑΑΥ: Από 11 έως 19 Απρ 2016, 252 μέλη

του Παραρτήματος υπέβαλαν τις προβλεπό-

μενες δηλώσεις για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ

Πλαταμώνα την περίοδο του 2016. Ο έλεγχος

των δηλώσεων, για την επάρκεια των προ-

βλεπομένων δικαιολογητικών, την ακρίβεια

των δηλωθέντων στοιχείων και η επιλογή αυ-

τών που θα παραθερίσουν, έγινε από επιτροπή

εθελοντών μελών του Παραρτήματος(Δήλω-

σαν 246 και διαθέτονται 8 θέσεις σε κάθε πε-

ρίοδο). 

γ.Διαμαρτυρία Θεσ/νίκης: Στη Συγκέντρω-

ση-Διαμαρτυρία που

πραγματοποιήθηκε στη Θεσ/νίκη την 15η

Απρ 2016, μετέβη ο πρόεδρος και πολύ μικρός

αριθμός μελών του Παραρτήματος, οι οποίοι

κινήθηκαν μόνοι τους.

δ. Επίσκεψη στο Διοικητή

Στρατιάς: Την 19η Απρ 2016,

ο Πρόεδρος με τον Αντι-

πρόεδρο επισκέφτηκαν τον

Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, για

ευχές του Πάσχα, αλλά και

λόγω αναλήψεως των νέων

του καθηκόντων, από 21

Μαρ 2016.

ε. Προσκύνημα στο Άγιο

Όρος: Από 17 έως 20 Απρ

2016, ομάδα μελών του Παραρτήματος πραγ-

ματοποίησαν προσκυνηματική επίσκεψη σε

Μονές του Αγίου Όρους. Στην Ιερά Σκήτη του

Προφήτη Ηλία, επιδόθηκε στον Ηγούμενο αυ-

τής Γέροντα Ιωακείμ, η πλακέτα της ΕΑΑΣ.

στ. Μνημόσυνο Υγειονομικού: Την 23η Απρ

2016, ο Πρόεδρος και Μέλη του Παραρτήματος,

παρευρέθηκαν στην Επιμνημόσυνο Δέηση που

τελέστηκε παρουσία στρατιωτικών και τοπικών

αρχών υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων Υγει-

ονομικών Στρατιωτικών Θεσσαλών,που πραγ-

ματοποιήθηκε και οργανώθηκε με μέριμνα

του 404 ΓΣΝ, στο μνημείο του νοσοκομείου

με κατάθεση στεφάνων.

Φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα ''Ε.Α.Α.Σ

ΛΑΡΙΣΑΣ''

Φωτογραφίες απο ́ εκδήλωση 10ης Απριλι ́ου 2016 του Παραρτήματος Νομου ́ Κυκλάδων.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

(1). Την 23-2-2016

Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.

του Παραρτήματός

Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-

λάμπους Ευστράτιος

παρέστη στις εορτα-

στικές εκδηλώσεις των

Θυρανοιξίων του ιερού

ναού Αγ. Θεοδώρου

στην έδρα της 98 ΑΔΤΕ.

(2). Την 26-2-2016  Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.

του Παραρτήματος Λέσβου Αντγος (ΠΒ) ε.α.

Χαραλάμπους Ευστράτιος παρέστη στην τελετή

που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του δκτου

της  ΑΣΔΕΝ που επισκέφτηκε την 98 ΑΔΤΕ,

στην έδρα της μεραρ-

χίας.

(3). Την 25-03-2016

Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.

του Παραρτήματός Αντ-

γος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμ-

πους Ευστράτιος, και τα

μέλη παρέστησαν στον

Ιερό Μητροπολιτικό ναό

Μυτιλήνης για τις εκ-

δηλώσεις του εορτασμού της Εθνικής επετείου

της 25 Μαρτίου 1821. Ακολούθησε επιμνημό-

συνη δέηση στο άγαλμα της Ελευθερίας Μυ-

τιλήνης. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κα-

τέθεσε δάφνινο στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ.

ΡΕΘΥΜΝΟ

•Απεβίωσε την Δευτέρα 11 Απριλίου 2015,

ο Ταξχος ε.α. (ΔΒ) Κατσαμάς Εμμανουήλ. Η

εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό

των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου την

Τετάρτη 13 Απριλίου 2015, και ετάφη στο Κοι-

μητήριο Αγίου Γεωργίου Ενορίας Περιβολίων

Ρεθύμνου.

•Την Τρίτη 19 Απριλίου 2015, ο Πρόεδρος

Ταξχος ε.α. κ. Κωνσταντάκης Αντώνιος και μέλη

του Παραρτήματος, παρέστησαν στην ημερίδα

με θέμα " Προσφυγική κρίση, Η επόμενη μέρα

για την Ελλάδα και την Ευρώπη", που διοργά-

νωσε το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύ-

μνου, σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση

Αστυνομικών.

•Την Πέμπτη 7 Απριλίου, στον υπέροχο χώρο

της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ρεθύμνου,

έγινε η καθιερωμένη συνάντηση των αποστρά-

των Μελών του Παραρτήματος, στην οποία

συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, και πα-

ρατέθηκε μικρά δεξίωση. Στην συνάντηση πα-

ρευρέθηκε και ο Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Στγος κ. Μα-

νούσος Παραγιουδάκης.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

ο Πρόεδρος και Μέλη του Τοπι-

κού Συμβουλίου του Παραρτή-

ματος πραγματοποίησαν εθιμο-

τυπική, και όχι μόνον, επίσκεψη

στον  νέο Ανώτερο Διοικητή

Φρουράς Λαμίας και Διοικητή

του Κ.Ε.Υ.Π. Ταξίαρχο κ. Ελευ-

θέριο Παπαδόπουλο, ο οποίος

τους επιφύλαξε θερμή υποδοχή και άκουσε

με ιδιαίτερη προσοχή και εξαιρετικό ενδιαφέρον

τα θέματα των αποστράτων που άπτονται

της αρμοδιότητός του, δίδοντας άμεσες λύσεις

ικανοποιούσες απολύτως τις αιτιάσεις και

ανάγκες των αποστράτων Αξιωματικών της

περιοχής. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αν-

τιστράτηγος ε.α. Βασίλειος Α. Μπούρας, δια-

βίβασε στον Ταξίαρχο κ. Πα-

παδόπουλο τις ευχές όλων

των αποστράτων Αξιωματικών,

επί τη αναλήψει των νέων του

καθηκόντων και την διαβεβαί-

ωση ότι όλοι τους θα τον στη-

ρίξουν με κάθε τρόπο στην

αποστολή του, επ’ ωφελεία

του Στρατού μας, της Πατρίδος

μας αλλά και της ιδιαιτέρας Πατρίδος μας της

Στερεάς Ελλάδος.

Την Παρασκευή 22 Απριλίου ο Πρόεδρος

και ο Αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

και μέλη του Παραρτήματος παρέστησαν στην

τελετή ονομασίας των ΔΕΑ Υλικού Πολέμου

της 2015 ΣΤ’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε

στο Κ.Ε.Υ.Π..

ΦΛΩΡΙΝΑ

Στις 9-10 Απριλίου το Παράρτημα  ΕΑΑΣ Ν.

Φλώρινας πραγματοποίησε 2ήμερη εκδρομή

στην πόλη των Σερρών , με σκοπό την επίσκεψη

και συμμετοχή στις επετειακές  εκδηλώσεις

των Οχυρών του Ρούπελ. 

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μέ-

ριμνα του 1ου ΣΠ ήταν κατά γενική ομολογία

άψογη τόσο οργανωτικά όσο και εκτελεστικά.

Τα μέλη του Παραρτήματος επέστρεψαν στην

Φλώρινα με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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Στις χιλιάδες των Ελλήνων Αξιωματι-

κών, Ανθστών και Οπλιτών του Στρατού

Ξηράς και της πρώην Χωροφυλακής, που

εθυσιάσθησαν στα πεδία των μαχών,

όπου γης, και σ’ εκείνους που πολέμησαν

και κατέστησαν ανάπηροι ή απώλεσαν

την υγεία τους, χάριν της Πατρίδας, κα-

θώς και στους άλλους... όλους που ανά-

λωσαν τα περισσότερα και τα καλύτερα

χρόνια της ζωής των στην υπηρεσία της

Πατρίδας και του Κοινωνικού συνόλου και

για τους οποίους ο ποιητής Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

αποφαίνεται στο πιο κάτω περίφημο ποί-

ημά του, με τίτλο 

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ».

«Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των

όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες

Και περισσότερη τιμή τους πρέπει,

Όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)

πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,

και οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε»

ΞΑΝΘΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

1 Απρ.’16: Γ’ Χαιρετισμοί στον 

Ι.Ν. Αγ. Γεώργιος στη ΓΛΑΥΚΗ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή της Τοπικής Κοι-

νωνίας της Ξάνθης αλλά και από τη γειτονική

Δράμα, συνολικά πάνω από 180 άτομα, στην

ακολουθία των Γ’ Χαιρετισμών, χοροστατούντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και

Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμονος, που τελέ-

στηκε στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου μέσα στο Στρα-

τόπεδο «Υπτγου ε.α. Δημ. Παπαποστόλου»,

στη ΓΛΑΥΚΗ Ξάνθης, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος: «Εκκλησιασμοί σε ι.ν. στα Πομα-

κοχώρια Ξάνθης 2016». 

6 Απρ.16: Ομιλία για τη Μάχη 

των Οχυρών 6-10 Απρ.1941. 

Πραγματοποιήθηκε από το Παράρτημα Ξάν-

θης της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών

Στρατού (ΕΑΑΣ), στην 75η επέτειο, σχετική

ομιλία στην Αίθουσα της Φιλοπροόδου Ένωσης

Ξάνθης (ΦΕΞ), συνεχίζοντας  τη συνεργασία

για το 2016. Ομιλητής ο Επίτιμος Υποδιοικητής

του Δ’ ΣΣ, Αντιστράτηγος ε.α. Φωτιάδης Νικό-

λαος, ο οποίος εξιστόρησε τον ηρωϊκό αγώνα

των μαχητών.

8 Απρ.’16: Δ’ Χαιρετισμοί στον 

Ι.Ν. Αγιος Γεώργιος στον ΕΧΙΝΟ 

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, τελέστηκαν

οι Δ’ Χαιρετισμοί, στην ανακαινισμένη και πλή-

ρως Αγιογραφημένη Εκκλησία του Αη Γιώργη,

στο πομακοχώρι Εχίνος, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος: «Εκκλησιασμοί σε ι.ν. στα Πομα-

κοχώρια Ξάνθης 2016». 

10 Απρ.’16: 75η Επέτειος 

Μάχης Οχυρών 1941, στον ΕΧΙΝΟ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος απ’

άκρου εις άκρον της γραμμής των οχυρών

Μεταξά, η 75η επέτειος της μάχης των οχυρών

(6 Απριλίου 1941) και απεδόθησαν οι οφειλό-

μενες τιμές στους ήρωες αγωνιστές,που έδω-

σαν τη ζωή τους, αρνούμενοι να παραδοθούν

στον κατακτητή, μαχόμενοι μέχρι θανάτου για

την τιμή των όπλων και την ελευθερία της

Πατρίδας μας.

Ο εορτασμός άρχισε με τη θεία λειτουργία,

στην ανακαινισμένη και πλήρως αγιογραφημένη

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται

στην είσοδο του Εχίνου. Στην ιερή λειτουργία

ιερούργησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ.κ. Παντελεήμων.

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας επα-

κολούθησε λαμπρή τελετή, που διοργανώθηκε

υποδειγματικά από το Δ’ Σώμα Στρατού, στο

παρακείμενο Ηρώον Πεσόντων υπέρ Πατρί-

δος.

29 Απρ .’16 :Περιφορά Επιταφίου 

στον Αγ. Γεώργιο στον ΕΧΙΝΟ 

Τελέστηκε, τις βραδινές ώρες της 29ης

Απρ.16, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο Πομακοχώρι

ΕΧΙΝΟΣ Ξάνθης, η Ιερά Ακολουθία της Μ. Πα-

ρασκευής, στο πλαίσιο του σχετικού προ-

γράμματος, για τους άνδρες των ΕΔ ,των ΣΑ,

όπως και για τους εργαζόμενους στο Κέντρο

Υγείας, στην παραμεθόριο περιοχή. 

30 Απρ.’16. Ανάσταση στον 

ι.ν. Αγ. Γεωργίου στον ΕΧΙΝΟ Ξάνθης

Τελέστηκε, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στον

ΕΧΙΝΟ Ξάνθης, η Θεία Λειτουργία της Ανάστασης

για τους άνδρες του ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ, του Αστ. Τμή-

ματος, στο Κέντρο Υγείας Εχίνου, όπως και

για τους άλλους εργαζόμενους στην παρα-

μεθόριο περιοχή. Ιερούργησε και φέτος ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περι-

θεωρίου, κκ. Παντελεήμων. 

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί,

με εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες

φωτογραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα

του Παραρτήματος μας, :www.eaasxanthis.gr.

α. 18/3/2016: Ο πρόεδρος και μέλη της

Ε.Α.Α.Σ. Σπάρτης συμμετείχαν στην τελετή

αλλαγής Διοικήσεως του ΚΕΕΜ κατά την οποία

ο Υπτγος ε.α. Σκορδάς Δημήτριος παρέδωσε

τη Διοίκηση του Κέντρου στο Ταξχο Ρεκουνιώτη

Αθανάσιο.

β. 24/3/2016: Ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Σπάρ-

της  συμμετείχε στην τελετή ορκωμοσίας της

2016 Β’ ΕΣΣΟ στο ΚΕΕΜ.

γ. 25/3/2016: Ο πρόεδρος και μέλη της

Ε.Α.Α.Σ. Σπάρτης παρευρέθηκαν στον εορτασμό

της Εθνικής Επετείου και παρέλαση στη Σπάρ-

τη.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1. Καλυπτόμενη περίοδος

Από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου

2016

2. Δραστηριότητες

α. 1-1-2016: Ι.Μ. Ναός «Αποστόλου Παύλου».

Δοξολογία για την 1η του νέου έτους.

β. 6-1-2016: Ι.Μ. Ναός «Αποστόλου Παύλου».

Θεία Λειτουργία, δοξολογία και αγιασμός των

υδάτων.

γ. 28-2-2016: ΛΑΦ Κορίνθου. Εορτή κοπής

βασιλόπιτας του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ και

της ΣΕΑΝ, παρουσία πολλών μελών και φίλων

του Παραρτήματος.

δ. 19-2-2016: Σχολή Μηχανικού. Τελετή

απονομής των πτυχίων στους αποφοιτούντων

Δ.Ε.Α. Μηχανικού, Γεωγραφικού και Σκαπανέων

Πεζικού της 2015 Ε’ Ε.Σ.Σ.Ο.

ε. 20-3-2016: Επιμελητήριο Κορίνθου: Ορ-

γάνωση διαλέξεως με θέμα «Η τιτανομαχία

του υψώματος 731» με ομιλητή τον τ. Διευ-

θυντή της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος

κ. Φώτη Σπηρόπουλο και αθρόα συμμετοχή

της τοπικής κοινωνίας.

στ. 25-3-2016: Ι.Μ. Ναός «Αποστόλου Παύ-

λου». Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της

25ης Μαρτίου 1821. Θεία Λειτουργία, δοξο-

λογία, ομιλία από εκπαιδευτικό. Ακολούθησε

κατάθεση στεφνάων από τις πολιτικές και

στρατιωτικές αρχές, καθώς και από τους προ-

έδρουςτων Εφεδροππολεμικών οργανώσεων

και από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος.

Τέλος ακολούθησε παρέλαση στο κέντρο της

πόλεως της Κορίνθου.

ζ. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρί-

σταντο μέλη και φίλοι του Παραρτήματος.

η. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπο-

βλήθηκαν δικαιολογητικά για την έκδοση

ΔΤ/ΕΑΑΣ τριών (3) μελή καθώς και τρία (3)

προαιρετικών μελών του Παραρτήματος.

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΣΕΡΡΕΣ

1. Την 24η Μαρ 2016, ο Πρόεδρος του Πα-

ραρτήματος Αγρινίου του Ν. ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ παρέ-

στη εις την τελετή Ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλι-

τών της 2016 Β’ ΕΣΣΟ, η οποία έλαβε χώρα εις

το Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ» εις το

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Επίσης τίμησαν με την παρουσία

τους οι: Ταξχος Αζναουρίδης Ι. Δντής ΔΟΙ της

ΑΣΔΥΣ, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ, εκπρό-

σωποι του Π.Ν.-της ΕΛ.ΑΣ., Αξκοί ε.α. Μέλη της

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, εκπρόσωποι άλλων Φο-

ρέων και πλήθος συγγενών Ν/Σ οπλιτών.

2. Την 25η Μαρτ 2016 ο Πρόεδρος και τα

Μέλη του Τ.Σ. του Παραρτήματος παρέστη-

σαν εις την Μητρόπολη ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δοξολογία)-

Πλατεία ΔΗΜΑΔΗ (Επιμνημόσυνη Δέηση-Κα-

τάθεση Στεφάνου από τον Πρόεδρο, Παρέλα-

ση-Δεξίωση (Δημαρχειακό Μέγαρο)), επ’ ευ-

καιρία του Εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενε-

σίας της «25ης Μαρ 1821». Εις το Δημαρχειακό

Μέγαρο μετά το πέρας της Δεξιώσεως ο Πρό-

εδρος της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ είχε συνάντηση

με τον Γεν. Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και

Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων κο Παυσανία-Ανδρέα

Παπαγεωργίου (Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης

εις τις Επετειακές Εκδηλώσεις της «25ης Μαρ

1821». Αντηλλάγησαν απόψεις εκατέρωθεν

και το σπουδαιότερο, ο κος Γεν. Γραμματέας

εκδήλωσε, προθύμως, την επιθυμία της συ-

νεργασίας του με την ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

(βλέπε φωτό).

Την αυτή ημέρα το Μέλος του Τ.Σ. Τχης (ΠΖ)

ε.α. Μασαλής Β. παρέστη εις τον Ι.Ν. Αγ.

Κων/νου του Δ.Δ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ του Δήμου

ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δοξολογία-Επιμνημόσυνη Δέηση-

Κατάθεση Στεφάνου από το Μέλος του Τ.Σ.

της ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ).

3. Την 29η Μαρ 2016 ο Πρόεδρος Άνχης (ΠΖ)

ε.α. Τσακίρης Ηλίας παρέστη σε Ενημερωτική

συγκέντρωση με Θέμα «Πανελλαδική Εθελον-

τική Δράση “Let’s do it Greece”, η οποία αφο-

ρούσε Σχεδιασμό, Οργάνωση και Συμμετοχή

Αρχών-Φορέων εις την Πανελλήνια Εθελοντι-

κή Δράση. Η παραπάνω Συγκέντρωση πραγμα-

τοποιήθηκε και η συγκεκριμένη Δράση υλο-

ποιείται υπό την Αιγίδα του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Η

ΕΑΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ανέλαβε ως Δράση, τον

καθαρισμό ανάδειξη Πολυβολείων εκατέρω-

θεν του Τούνελ της Περιφερειακής οδού της

πόλεως του ΑΓΡΙΝΙΟΥ, η οποία Δράση θα πραγ-

ματοποιηθεί την 17η Απρ 2016 ημέρα Κυριακή

από τα Μέλη της.

Πραγματοποιήθηκε  και εφέτος την Κυριακή

10ο Απριλίου με μεγάλη λαμπρότητα το

μνημόσυνο για την 75η επέτειο της Μάχης

των Οχυρών, για τους ήρωες που πολέμησαν

με ανδρεία το 1941, υπό την αιγίδα

του 10ου Συντάγματος Πεζικού.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:

Ο  Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Τελίδης

Βασίλειος, οι πολιτικές και στρα-

τιωτικές αρχές του Νομού καθώς

και πλήθος κόσμου. 

Την ΕΑΑΣ Σερρών εκπροσώπη-

σαν ο πρόεδρος και τα μέλη του

Δ.Σ. του παραρτήματος και έγινε

κατάθεση στεφάνου από τον Πρό-

εδρο. 

Αφιερώνεται
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θέματα

Το Κράτος των Σκοπίων που θέλει, με

το έτσι θέλω σφετεριζόμενο το όνομα

της Ελληνικής Μακεδονίας, να λέγεται Μα-

κεδονία, έχει ως γνωστόν σήμερα την υποστήριξη των

Η.Π.Α. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού έχει τόσο αποθρα-

συνθεί, ώστε απευθυνόμενος ο Υπουργός Εξωτερικών των

Σκοπίων  προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ δήλωσε:  «…δεν εισερ-

χόμεθα στο ΝΑΤΟ, αν πρόκειται ν’ αλλάξουμε την συνταγ-

ματική ονομασία του Κράτους μας».

- Οι διεκδικήσεις των Σκοπίων επίσημα πλέον διδάσκονται

στα Σχολεία των Σκοπίων. Επίσης παρουσιάζονται αυτές

σε διάφορες εκδηλώσεις και εκφάνσεις του Κράτους των

Σκοπίων, όπως: ο χάρτης της Μακεδονίας των Σκοπίων

(εκτύπωση 1992), που δείχνει καθαρά την διεκδίκηση, ότι

η Μακεδονία εκτείνεται από εκεί μέχρι το όρος Όλυμπος

προς νότον, συγχωνεύοντας έτσι τις περιοχές της αρχαίας

Παιονίας και της Μακεδονίας σε μία Ενότητα. Και! ότι το

υπόλοιπο της Μακεδονίας των ευρίσκεται υπό Ελληνική

Κατοχή. Η ίδια διεκδίκηση είναι διακριτή και σε χαρτονομί-

σματα της Τράπεζας της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας»,

που δείχνει ως ένα από τα μνημεία της τον Λευκό Πύργο

της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα

ημερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτών, αυτοκόλλητα

αυτοκινήτων, αγάλματα του Φιλίππου, του Μ. Αλέξανδρου,

ονομασία του Αεροδρομίου των Σκοπίων «Μέγας Αλέξαν-

δρος» και δεν υπάρχει τέλος με παρόμοιες  διεκδικήσεις.

Εδώ το Κράτος των Σκοπίων δεν εγείρει μόνον εδαφικές

διεκδικήσεις, κατοχυρωμένες με το Σύνταγμά των, σφετε-

ρίζεται και υποκλέπτει το όνομα της Ελληνικής Μακεδονίας

τον Πολιτισμό και την Ιστορία της Ελλάδος. Με την πάροδο

δε του χρόνου συνεχίζουν δυστυχώς ακάθεκτοί τον άθλιο

αυτό σφετεριστικό ρόλο των.

Μετά από τα παραπάνω αναφερθέντα θα ήτο ανούσιο

και διπλωματικά επικίνδυνο για άλλη μια Εθνική ήττα να

καθίσουμε στην Τράπεζα διαπραγματεύσεων.

- Επανερχόμεθα στο σοβαρό αυτό Εθνικό θέμα, διότι ο

κύριος Αβραμόπουλος στο παρελθόν, και!  η αιφνιδιαστική

δήλωση και της σημερινής Κυβέρνησης να λέει: «Η Ελλάδα

είναι ανοικτή σε διάλογο με την γείτονα χώρα» και επισήμανε

στον κ. Γκρουέβσκι την πάγια θέση της Ελλάδος, περί σύν-

θετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες

τις χρήσεις». Άρχισε πάλι ν’ ανησυχεί ο Ελληνικός λαός. 

Από πού; Αξιότιμοι κύριοι αυτή είναι η πάγια θέση της

Ελλάδος; Ποιος την καθόρισε; Επειδή την ανέφερε στον

παρελθόν ο κ. Αβραμόπουλος: 

Η πάγια θέση της Ελλάδος είναι αυτή που πήραν από-

φαση όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων υπό τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας το 1992 ότι: «Να μην επιτραπεί από την

Ελλάδα όνομα του Κράτους των Σκοπίων που να περιέχει

το όνομα Μακεδονία».

Αυτή η πάγια θέση σε μια Δημοκρατία, όπως θέλουμε να

λεγόμαστε, αλλάζει μόνο με Δημοψήφισμα από τον Ελληνικό

Λαό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

- Ο Ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι επί του θέματος

των Σκοπίων οι Ελληνικές Κυβερνήσεις όπως στο παρελθόν,

έτσι και σήμερα δέχεται πιέσεις, αλλά! επειδή το δίκαιο

είναι με το μέρος μας, δεν θα πρέπει να κάνει η Ελληνική

Κυβέρνηση τέτοιο εγκληματικό Ιστορικό λάθος και να

δεχθεί σύνθετη ονομασία για το Κράτος των Σκοπίων που

να περιέχει την λέξη Μακεδονία, έστω και αν υπάρχει υπό-

σχεση και υπογραφή ότι θα το τηρήσουν για πάσα χρήση.

Διότι! μετά από ένα χρόνο, η Βουλή των Σκοπίων θ’ απο-

φασίσει την απόρριψη του πρώτου όρου του ονόματος και

την διατήρηση μόνο του ονόματος Μακεδονία. Εμείς θα

έχουμε συναινέσει για την ένταξή των στο ΝΑΤΟ και δεν

θα έχουμε τρόπο αντιδράσεως μέσα από συμφωνίες.

Ποιος θα τους τιμωρήσει; Οι Η.Π.Α. που τους προστατεύουν;

Η Ε.Ε. που ενδίδει στα πάντα, πλην των οικονομικών ή ο

Ο.Η.Ε.; ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτε επί 41 χρόνια, για

την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, παρά τις καταδικαστικές

του αποφάσεις.

- Να απαλλαγεί Ελλάς πάραυτα, από την ταπεινωτική

συμφωνία του 1995 μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων. Δια της

Συμφωνίας αυτής κατέστη η Ελλάς ουσιαστικώς δέσμια

των Σκοπίων, ως προς την ονομασία της Μακεδονίας μας.

Είναι αναγκαίο να εκλείψει η δέσμευση αυτή της Ελλάδος

έναντι των Σκοπίων. Παρ’ όλο ότι η Ελλάς δικαιούται ν’

απομακρυνθεί από την δέσμευση αυτή από το 2002 (Γραμ.

προς την ΕΣΤΙΑ/ 19-9-13, Γεώργιος Σχινάς, Ομ. Καθηγητής

Παν/μίου Πειραιώς), εντούτοις μέχρι σήμερα κανείς Πρω-

θυπουργός της Ελλάδος, Υπουργός ή Βουλευτής προέβη

σε ενέργειες, για την απαλλαγή της χώρας μας, από την

εξευτελιστική και ταπεινωτική αυτή δέσμευσή μας.

- Όσο κρατούσαμε τη σταθερή θέση ότι, δεν δεχόμαστε

να υπάρχει όρος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» έστω και ως σύνθετος,

όπως ήταν η απόφαση των Αρχηγών Κομμάτων υπό τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 1992, όλα πήγαιναν καλά.

Έτσι πετύχαμε στον Ο.Η.Ε. το πρωτοφανές γεγονός να εν-

ταχθεί μια χώρα με όνομα διαφορετικό από αυτό που

εκείνη επιθυμούσε: ΦΥΡΟΜ και όχι «Δημοκρατία της Μακε-

δονίας». Έτσι ακόμη πετύχαμε και την δημόσια δήλωση

του Βρετανού ΥΠΕΞ και υπεύθυνο της Ε.Ε. για τα Βαλκάνια

Ντέιβιντ Όουεν ότι: «..τα συλλαλητήρια εκατομμυρίων Ελ-

λήνων, με έπεισαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ότι

ολόκληρος ο Ελληνικός λαός ενοχλείται έντονα από το

ζήτημα της Ονομασίας…». Όταν αρχίσαμε να υποχωρούμε

και να μιλάμε για σύνθετη ονομασία και άλλα παρόμοια,

τότε τα μεν Σκόπια αποθρασύνθηκαν, η δε διεθνής κοινότητα

έπαυσε να θεωρεί σοβαρό το ζήτημα. Καμία λοιπόν

ονομασία που να περιέχει το όνομα Μακεδονία, το όνομα

αυτό ανήκει μόνο στην Ελλάδα.

- Θα ήτο ολέθριο σφάλμα και έγκλημα κατά της Ιστορίας

του Ελληνικού Έθνους, αν η Ελλάς απεμπολούσα την

Ιστορία της, συναινέσει να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ

και αλλαχού, με όνομα που θα περιέχει την λέξη «Μακε-

δονία». Διότι η Μακεδονία είναι Ελληνική, τόσο όσο είναι η

Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάς, η Πελοπόννησος

και τα νησιά μας. Και! διότι ουδέποτε τα Σκόπια θα ονομα-

σθούν Μακεδονία, έστω και αν αναγνωρίσουν το Κράτος

των Σκοπίων όλα τα Κράτη του κόσμου, εάν δεν υπάρχει

Ελληνική Υπογραφή. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική θέση

πρέπει να είναι˙ «Ουδεμία συναίνεση για την Ονομασία του

Κράτους των Σκοπίων, με όνομα που να περιέχει την λέξη

Μακεδονία. Ας ανατρέξουν στην ιστορία των οι Σκοπιανοί

για να βρουν το πραγματικό όνομα του Κράτους των. Αυτή

είναι η απόφαση του Συμβουλίου των Αρχηγών Κομμάτων,

αυτή είναι η θέληση του Ελληνικού λαού. Αν θέλουμε να

λεγόμαστε Δημοκρατία, πρέπει να γνωρίζουμε ότι, η από-

φαση αυτή του Συμβουλίου των Αρχηγών αλλάζει μόνο

με Δημοψήφισμα και απόφαση του Ελληνικού Λαού.

- Η κραυγή τότε, του σπουδαίου Διπλωμάτη, πατριώτη

και πολιτικού εγκέφαλου του Μακεδονικού Αγώνα, του

Ίωνος Δραγούμη: «Έλληνες, ας τρέξουμε να σώσουμε

την Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει», αφύπνισε

τους Έλληνες, και! Έτρεξαν τότε οι Έλληνες και εσώθη η

Μακεδονία μας. Σήμερα πάλι η Μακεδονία μας καλεί να

την υπερασπιστούμε. Είδαμε όλοι τον νεαρό μαθητή στην

επέτειο της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, στην παρέλαση της Θεσσα-

λονίκης 28-10-2015 να παρελαύνει με μια πινακίδα στο

χέρι που έγραφε «ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Αυτήν την εικόνα δεν πρέπει να την ξεχάσει κανένας

Έλληνας και καμία Ελληνική Κυβέρνηση.

Η Μακεδονία είναι μόνον Ελληνική
Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε

ΜΕΡΟΣ Β’

Τελευταία, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις “ΠΕΛΑΣΓΟΣ”

το βιβλίο του τελευταίου στρατοπεδάρχη της ΕΛΔΥΚ τα-

ξιάρχου ε.α. Παναγιώτης Σταυρουλόπουλου με τίτλο “ΧΡΟ-

ΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ 14 – 16/8/1974”. 

Βασικά πρόκειται για μια εκτενή και λεπτομερή συνέντευξη

του συγγραφέα στον έχοντα την επιμέλεια της έκδοσης

Κωνσταντίνου Δημητριάδη, η οποία συμπληρώνεται με

ικανό αριθμό φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων και κατάλογο

των πεσόντων και αγνοουμένων αξιωματικών και οπλιτών

της ΕΛΔΥΚ του τριημέρου 14 – 16 Αυγούστου 1974. 

Τελικά το κείμενο όπως διαμορφώθηκε είναι αυτοβιο-

γραφικό και βιωματικό, στο οποίο περιγράφονται όσα ο

συγγραφέας έζησε και έχει αυξημένη αξία, γιατί είναι η

αφήγηση από ένα αυτόπτη μάρτυρα και πρωταγωνιστή

της μάχης αυτής. 

Ο ταξιάρχος ε.α. Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος, αξιω-

ματικός με ανυπέρβλητη γενναιότητα, τόλμη και θάρρος

αφηγείται με την σαφήνεια και την ακρίβεια του λόγου

του, τη σωστή περιγραφή των λεπτομερειών, τι ενέργειες

και δραστηριότητες των υπό τις διαταγές των αξιωματικών

και οπλιτών και παρουσιάζει με στρατιωτική ειλικρίνεια

την πλήρη και πραγματική κατάσταση των γεγονότων.

Ομιλεί χωρίς κανένα στερεότυπο και χωρίς κουραστικές

επαναλήψεις. Γεμίζει δε τον αναγνώστη, και μάλιστα τον

στρατιωτικό, με απορίες, αισθήματα και σκέψεις. Πρόκειται

για μια συνέντευξη πραγματικά εντυπωσιακή, που την δια-

κρίνει περιεκτικότητα, πληρότητα και ειλικρίνεια. Αφηγείται

με άμεσο, κατανοητό και λεπτομερή τρόπο την προσωπική

του εμπειρία για τον τρόπο διεξαγωγής της μάχης στο

στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, κατά το αναφερόμενο τριήμερο.

Δεν παραλείπει δε να επισημάνει και τις αδυναμίες συνερ-

γασίας, συντονισμού, υποστήριξης και ενίσχυσης των μα-

χομένων τμημάτων του.

Παρουσιάζει την πραγματικότητα από την θέση του

υπεύθυνου διοικητού, την οποία και θεωρεί αφ’ ενός μεν

ως ελάχιστη οφειλή προς την ιστορία και την συμμετοχή

της ΕΛΔΥΚ στις επιχειρήσεις του “ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ”, αφ’ ετέρου δε

ως ηθική προσταγή και υπέρτατο καθήκον για την παρου-

σίαση, τον φωτισμό και την υπεράσπιση της αλήθειας.

Τέλος, διευκρινίζει ότι πρωταρχικός και κύριος σκοπός του,

όπως περιγράφεται και στην αφιέρωση του βιβλίου, είναι

να τιμήσει την ηρωική προσφορά των συμπολεμιστών του

αξιωματικών και οπλιτών. 

Είναι ένα βιβλίο μαρτυρία, που κρατάει το καντήλι της

μνήμης πάντα αναμμένο. Για τους πεσόντες αξιωματικούς

και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ ο ταξίαρχος ε.α. Παναγιώτης Σταυ-

ρουλόπουλος ανεγείρει ένα γραπτό μνημείο, στο οποίο

προβάλλονται περίλαμπρα η πίστη, η αφοσίωση, η αυτα-

πάρνηση, ο ηρωισμός, η τόλμη, η γενναιότητα και η αυτο-

θυσία για τα ιδανικά τους, τον όρκο τους και την αγάπη

προς την Πατρίδα και την ελευθερία. Μπροστά σ’ αυτό το

μνημείο, ας σταλθούμε για λίγο με σεβασμό και τιμή. Είναι

η μεγαλύτερη τιμή και έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους

πεσόντες, κατά τις επιχειρήσεις του 1974 στην Κύπρον,

πολεμιστές της Εθνικής Φρου-

ράς και της ΕΛΔΥΚ. Είναι μια

απάντηση στην “αχαριστία”

της πολιτείας μέχρι σήμερα.

Μνήμες θλιβερές και άσβε-

στες αναλογιζόμαστε. 

Στο τελευταίο μέρος της

συνέντευξής του αφηγείται

με πόνο ψυχής, πικρία, θλίψη,

παράπονο και απογοήτευση

την πικρία του στην μετα-

πολιτευτική περίοδο. Στιγ-

ματίζει την ευκολία με την

οποία η Πολιτεία “ανταμείβει”

τους πραγματικούς πολεμιστές της ελευθερίας. 

Κλείνοντας την απλή και περιληπτική αυτή παρουσίαση

του βιβλίου “ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ 14-

16/8/1974” και έχοντας την προσωπική εμπειρία των επι-

χειρήσεων του 1974 στην Κύπρο, πιστεύω όπως οι περι-

γραφές, επισημάνσεις και διαπιστώσεις του συγγραφέα

προσδιορίζουν για το μέλλον την επιβαλλόμενη αντιμε-

τώπιση παρόμοιων πολεμικών επιχειρήσεων. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 

Με Τιμή 

Νικόλαος   Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος   ε.α. 

“ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ 14 - 16/8/1974”
Ταξιάρχου ε.α. Παναγιώτη Σταυρουλόπουλου
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Ἡπροσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ
στήν ἀνθρωπότητα εἶναι ἀνε-

ξάντλητη ἀλλά καί τά δεινά στά
ὁποῖα ὑποβάλλεται κατά καιρούς
εἶναι δυσβάσταχτα.

Ὅταν βρισκόμαστε ἐνώπιον ἀδιεξόδων εἶναι φυσικό
νά ἀνατρέχουμε σέ ἡρωϊκές στιγμές τοῦ ἱστορικοῦ
μας βίου προκειμένου νά ἀντλήσουμε διδάγματα καί
νά μεθοδεύσουμε διεξόδους.

Ἡ μάχη ἤ ἀκριβέστερον οἱ μάχες στό ὕψωμα 731
τόν Μάρτιο καί Ἀπρίλιο 1941 ὑπῆρξαν γεγονός με πο-
λύπλευρη καί ὑπερεθνική σημασία πού ἀξίζει τόν
κόπο νά μᾶς ἀπασχολήσει.

Τό ὕψωμα 731 εὑρίσκεται περί τά εἴκοσι χιλιόμετρα
Βορείως τῆς πόλεως Κλεισούρα, στήν Βόρειο Ἤπειρο,
πού ἀνήκει  ἤδη στήν ἐπικράτεια τῆς Ἀλβα-
νίας. Ὁ Ἓλληνικός Στρατός μετά τήν ἀπό-
κρουση τῆς Ἰταλικῆς Ἐπιθέσεως ἐπροχώρησε
ἐντός τοῦ Ἀλβανικοῦ ἐδάφους καί τήν 30ήν
Ἰανουαρίου 1941 κατεῖχε, εἰς τὀν κεντρικόν
τομέα τοῦ μετώπου, τά ὑψώματα τῆς Τρεμ-
πεσίνας, τό ὕψωμα 731 ποὐ ἐδἐσποζε τοῦ
δρομολογίου ἀπό Κλεισούρα πρός Αὐλώνα
καθώς καί τήν γραμμήν τῶν ὑψωμάτων
717 –Μπούμπεσι –Κιάφε Σοφιούτ –Μάλι
Σπαντάριτ –μέχρι τῆς ὁρεογραμμῆς τῶν
ὑψωμάτων ΤΟΜΟΡΟΥ.

Τό ψῦχος κατά τόν χειμῶνα 1940-1941 ἦτο
δριμύ καί μερικοί μαχηταί, διά τήν προστα-
σίαν των, ἐφόρεσαν δέρματα προβάτων. Οἱ
κινήσεις των ἦσαν ὁραταί ἀπό τά ἀπέναντι
ὑψώματα Τριῶν Αὐγῶν –Κόμαριτ καί ἐβά-
λοντο διά πυρῶν πυροβολικοῦ καί Ἀεροπο-
ρίας.  Προσέτι ἐδέχοντο ἀντεπιθέσεις ἀπό
τά Ἰταλικά Τμήματα.  Ἔτσι ἐκαλύπτοντο
εντός ορυγμάτων κατά τήν διάρκειαν τῆς
ἡμέρας καί εἰργάζοντο τήν νύκτα, διά τήν
βελτίωσιν της κατασκευής ἀτομικῶν ὀρυγ-
μάτων μάχης καί ὁμαδικῶν σκεπάστρων.
Αὐτή ἡ ἐργασία ἦτο νυκτερινή καί ἀδιάκοπος διότι
δι’αὐτῆς ἐξησφάλιζαν ἱκανοποιητικήν προστασίαν
ἀπό τά ἐχθρικά πυρά πυροβολικοῦ καί Ἀεροπορίας,
εἰς τά ὁποῖα οἱ Ἰταλοί εἶχον τήν ὑπεροχήν.

Τήν 29ην και 30ήν Ἰανουαρίου 1941 οἱ ἡγέται τῆς Γερ-
μανίας καί Ἰταλίας Χίτλερ καί Μουσσολίνι συνηντή-
θησαν εἰς Σἀλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας καί συνεζή-
τησαν ἐπί τῆς ἐξελίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων.  Ὁ Μουσ-
σολίνι ἐξέθεσεν εἰς τόν Χίτλερ, ὅτι ἐνίσχυε τάς εἰς
Ἀλβανίαν δυνάμεις του καί προητοίμαζε διά τάς ἀρχάς
Μαρτίου ἐπίθεσιν τῆς ὁποίας ἡ ἐπιτυχία θά ἦτο βε-
βαία.

Ὁ Χίτλερ συγκατένευσε μέ τήν παρατήρησιν ὅτι οἱ
ἐπιχειρήσεις εἰς τήν Ἑλλάδα θά ἔπρεπε νά τελειώσουν,
τό βραδύτερον τήν 1ην Μαϊου 1941.

Ὁ Μουσσολίνι ἀφοῦ ἐδιπλασίασε τόν ἀριθμό τῶν
Μεραρχιῶν καί ἀνεπλήρωσε τάς μέχρι τότε ἀπωλείας
τῶν μονάδων, μετέβη ὁ ἴδιος στήν Ἀλβανία τήν 2
Μαρτίου 1941. Περιόδευσε καί ἐνεψύχωσε τά στρα-
τεύματά του εἰς Ἀλβανίαν, ἐγένετο ἐνθουσιωδῶς
δεκτός καί με τήν βεβαιότητα τοῦ θριάμβου μετέβη τό
πρωϊ τῆς 9ης Μαρτίου στό παρατηρητήριο τοῦ VIIIoυ
Σώματος Στρατοῦ, στό Ὕψωμα ΚΟΜΑΡΙΤ γιά νά πα-
ρακολουθήσει τήν ἔναρξη τῆς ἐαρινῆς ἐπιθέσεως.

Περί τά τριακόσια πυροβόλα κι΄ ἄλλα τόσα ἀερο-
πλάνα ἀνέσκαψαν τό ὕψωμα 731 καί ἐκεῖ πού ὑπῆρχε
ἕνας δασωμένος λόφος μετεβλήθη σέ κρανίου τόπο.
Συρματοπλέγματα, τηλεφωνικές γραμμές πού εἶχαν

ἐγκατασταθεῖ ἀπό τά ἀμυνόμενα τμήματα τοῦ 5ου

Συντάγματος τῆς Ιης Θεσσαλικῆς Μεραρχίας, πού δι-
οικοῦσαν ἀντίστοιχα ὁ Συνταγματάρχης Γεωργούλας
Νικόλαος καί ὁ Στρατηγός Βραχνός Βασίλειος, κατε-
στράφησαν.  Σέ μιά στιγμή πού μπόρεσε ὁ Ταγματάρ-
χης Κασλᾶς Δημήτριος νά ἐπικοινωνήσει με τόν Συν-
ταγματάρχη Κετσέα Θεμιστοκλή, πού εἶχε τήν εὐθύνη
τοῦ συγκεκριμένου τομέα ἀμύνης, ἀνάφερε ὅτι οἱ
«Ἰταλοί δέν θά περάσουν» κι’ ὕστερα πάλι οἱ γραμμές
κόπηκαν.

Ὁ ἔφεδρος ὑπολοχαγός Ἰσαάκ Λαυρεντίδης πού
ἀντικατέστησε στή Διοίκηση ἑνός Λόχου τόν τραυμα-
τισθέντα ὑπολοχαγό Μαμαλάκη Νικόλαο εἶπε στούς
ἄνδρες τοῦ Λόχου: «Ἕνα βῆμα πίσω, ὁ τάφος τῆς
Ἑλλάδος».

Βγῆκαν οἱ ἐπιζήζαντες μαχητές ἀπό τίς ἀλεπότρυπες
καί τά σκέπαστρα, ὅταν οἱ Ἰταλοί πλησίαζαν στή
γραμμή ἐφόδου καί τά πυρά τοῦ πυροβολικοῦ καί τῆς
ἀεροπορίας των, μετετωπίζοντο στά μετόπισθεν τῶν
ἀμυνομένων. Ξεδίπλωσαν τα πολυβόλα ἀπό τίς κου-
βέρτες πού τά εἶχαν διπλώσει γιά νά μή γεμίσουν χώ-

ματα κι΄ἄρχισαν νά θερίζουν τίς φάλαγγες τῶν ἰταλῶν
πού εἶχαν πιστέψει ὅτι δέν θά ὑπῆρχε ζωντανή ψυχή
στό ὕψωμα 731. Τό Ἑλληνικό Πυροβολικό ἔβαλε ἀκα-
τάπαυστα καί ἀποδιοργάνωνε τίς φάλαγγες τῶν
Ἰταλῶν πού ἀκολουθοῦσαν τά ἐπιτιθέμενα τμήματα.
Τό πρανές τοῦ ὑψώματος 731, ἀπό τή Βορεινή πλευρά
πού οἱ Ἰταλοί ἒκαμαν τήν ἐπίθεση, γέμιζε ἀπό σώματα
νεκρῶν καί τραυματισμένων, πάνω στα ὁποῖα θά
ἔπρεπε νά περάσουν τά τμήματα τῶν ἰταλῶν πού
άκολουθοῦσαν. Οἱ ἀπώλειες κι’ἀπό τίς δυό πλευρές
ἦσαν σοβαρές ἀλλά κανένας δέν χαλάρωσε τήν προ-
σπάθεια νά κυριαρχήσει στό πεδίο τῆς μάχης.

Οἱ ἰταλοί ἐνέπλεξαν στή μάχη κατά τή διάρκεια τῆς
9ης Μαρτίου τά δυό συντάγματα, 71ο καί 72ο, τῆς Με-
ραρχίας Πούλιε καί ἐνήργησαν διαδοχικῶς τέσσαρες
ἐπιθέσεις. Ἔφθασαν στά ἑλληνικά χαρακώματα, ἀνα-
κατεύτηκαν οἱ φωνές τῶν Ἰταλῶν Ἀξιωματικῶν, τά
ἀβάντι –προχωρῆτε, μέ τά σαλπίσματα καί τό ἀκατά-
βλητο ΑΕΡΑ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ταγματάρχης Κασλᾶς
Δημ. μέ τόν Ταγματάρχη Τζανετῆ Σοφοκλῆ, πού εὐρί-
σκετο κι’ ἐκεῖνος στό ὕψωμα 731, γιατί αὐτός παρέδωσε
τήν εὐθύνη τῆς ἄμυνας τήν προηγουμένη νύχτα στόν
Κασλᾶ, ἐνήργησαν ἀντεπίθεση, με τούς λίγους ἄνδρες
πού εἶχαν στή διάθεση τους, καί ἀποκατέστησαν τήν
τοποθεσία στήν ὁποία εἶχαν θέσει πόδια οἱ Ίταλοί. 

Τέσσαρες ἡμέρες οἱ ἄνδρες τοῦ Τάγματος Κασλᾶ
ἀπέκρουσαν τίς ἰταλικές ἐπιθέσεις καί κράτησαν μέ
νύχια καί μέ  δόντια τό ὕψωμα 731.  Δέν ζητοῦσαν
ψωμί, δέν ἔτρωγαν φαγητό.  Εἶχαν εὐτυχῶς ἄφθονο

κονιάκ καί ζητοῦσαν ποσότητες χειροβομβίδων καί
πυρομαχικῶν γιά τά πολυβόλα.

Τήν 11η Μαρτίου ἕνα Σύνταγμα Μελανοχιτώνων
τῶν Ἰταλῶν, ἐπωφελούμενο τῆς ὁμίχλης πού εἶχε σκε-
πάσει τό πεδίον τῆς μάχης, κατάφερε νά περάσει ἀπό
τόν αὐχένα ἀνάμεσα στό ὕψωμα 731 καί τίς Βόρειες
καταπτώσεις τῆς Τρεμπεσίνας καί ἐπροχώρησε στό
δρόμο, πρός τό Χάνι Βινοκάζιτ, ἀπειλώντας μέ κύκλωση
τό Τάγμα τοῦ Κασλᾶ.  Πίσω ἀπό τό Ὑψ. 731, στό
ὕψωμα Σπί Καμαράτε, εἶχε προωθηθεῖ τό ΙΙΙ «Τάγμα
τοῦ 19ου Συντάγματος τῆς VI Μεραρχίας, πού εἶχε
ἔλθει ἀπό τά ἑλληνοβουλγαρικά σύνορα καί δέν εἶχε
ἐμπλακεῖ ἀκόμη σέ μάχη.  Τό διοικοῦσε ὁ Λοχαγός
Κουτρίδης Παναγιώτης, Πόντιος ἀπό τή Ραιδεστό Ἀνα-
τολικῆς Θράκης, δυο φορές τραυματίας, στη Μικρα-
σιατική ἐκστρατεία, ἀτσαλωμένος στόν πόλεμο καί
γενναῖος ἀπό φυσικοῦ του.

Ἕνας ἡμιονηγός πού μετάφερε ἐφόδια ἔπεσε ἐπάνω
στη φάλαγγα τῶν Ἰταλῶν, κατάφερε νά ξεφύγει ἀπό
τά χέρια τῶν ἰταλῶν καί ἐφώναξε στούς Ἓλληνες:
«πέρασαν οἱ Ἰταλοί».  Σιγά –σιγά διαλύθηκε καί ἡ

ὁμίχλη καί οἱ φάλαγγες τῶν ἰταλῶν ἀποκα-
λύφθηκαν, πρίν προλάβουν νά ἀγκιστρωθοῦν
σέ κάποιο ὕψωμα.

Τό Τάγμα τοῦ Κουτρίδη εἶχε τότε, στα πόδια
του τίς φάλαγγες τοῦ Συντάγματος Μελα-
νοχιτώνων, τό ἴδιο κι΄ ἕνας Λόχος τοῦ Κασλᾶ
στό ἀριστερό – Δυτικό – τοῦ Ὑψώματος 731.
Μιά πυροβολαρχία στό Χάνι Βινοκάζιτ ἀντι-
μετώπιζε κατά μέτωπο τήν ἰταλική φάλαγγα.
Καί τότε ἄρχιζε τό μακελιό. Ἡ κοιλάδα ΠΡΟΪ
ΜΑΘ, ἀπό τήν ὁποία διήρχοντο οἱ Ἰταλοί,
μετεβλήθη σέ κοιλάδα θανάτου. Διακόσιοι
πενήντα νεκροί, 502 αἰχμάλωτοι μεταξύ τῶν
ὁποίων 20 ἀξιωματικοί, ζῶα μεταφέροντα
βαρύ ὁπλισμό καί ἐφόδια, περιήλθαν στά
χέρια τῶν Ἑλλήνων. Γιά τό Τάγμα τοῦ Κου-
τρίδη ἦταν τό βάπτισμα πυρός καί τό  ἀτσά-
λωμα ψυχῶν, γιατί ἀπό τίς 12 δώδεκα Μαρτίου
θά ἀντικαθιστοῦσε τό Τάγμα τοῦ Κασλᾶ,
καί θά ἀναλάμβανε τήν εὐθύνη τῆς ἀμύνης
τοῦ ὑψώματος 731. Πανέτοιμο μετά ἀπό
ἐκεῖνο τό θρίαμβο τό κράτησε  ἄλλες δέκα
πέντε ἡμέρες, ὥσπου ἀντικαταστάθηκε ἀπό

ἄλλο τάγμα, τό Ι/67 ὑπό τόν Ἀνχη Ἐλευθεριάδη Πε-
ρικλῆ.

Τό Τάγμα τοῦ Κασλᾶ ἀντιμετώπισε τήν Μεραρχία
Πούλιε, τό Τάγμα τοῦ Κουτρίδη τίς Μεραρχίες Μπάρι
καί Σιένα καί τό Τάγμα τοῦ Ἐλευθεριάδη τή Μεραρχία
Κάλιαρι. Τέσσερες Ἰταλικές Μεραρχίες ἐπετέθησαν
διαδοχικῶς ἐναντίον δυνάμεως ἑνός Τάγματος Πεζικοῦ.
Ἄλλαξε ταυτότητα και πρόσωπα αὐτό τό Τάγμα, ἀλλά
παρέμεινε βράχος καί γρανίτης ἀπόρθητος ἀπό τήν
ἔναρξη ὡς τό τέλος τῶν ἐπιθέσεων.

Ὅλες οἱ μάχες καί ὅλες οἱ ἡμέρες ἀπό τίς 9 Μαρτίου
μέχρι τίς 14 Άπριλίου πού πολέμησαν οἱ Ἕλληνες
Ἀξιωματικοί καί ὁπλῖτες στό ὕψωμα 731 καί στά γει-
τονικά πρός αὐτό, ἦσαν ἡμέρες δοκιμασιῶν, θριάμβων
ἀλλά και θρήνου, γιατί δέν ὑπῆρξε ἡμέρα νά μή κλά-
ψουν κάποιο συμπολεμιστή τους. Δέν θά ὰναφερθῶ
σέ ὅλες τίς ἡμέρες γιατί μιά ἐφημερίδα δέν μπορεῖ νά
περιλάβει ὁλόκληρο βιβλίο.

Ἀναφέρομαι στίς ἡμερομηνίες σταθμούς.
Στίς 19 Μαρτίου ἡ Μεραρχία Σιένα ἐχρησιμοποίησε,

κατά τήν ἐπίθεση της στό Ὕψωμα 731, τέσσαρα ἅρματα
καί ἕνα λόχο ἀθανάτων -ἀρντίτι, ὅπως τόν ἀποκα-
λοῦσαν. Ὁ Κουτρίδης μἐ τους γενναίους του, ὅλοι
τους ἦσαν γενναῖοι ἀλλά ξεχώρισαν ἐκείνη τήν ἡμέρα
ὁ Ἀνθυπολοχαγός Ροῦντος πού ἐχειρίζετο πολυβόλο,
ὁ ἐπιλοχίας Ζῆκος καί ὁ Λοχίας Μυλωνᾶς πού σκοτώ-
θηκε, κατάφεραν νά  ἀνατρέψουν τά ἅρματα καί νά
ἐξοντώσουν ὁλόκληρη τή δύναμη τοῦ Λόχου τῶν
Ἀρντίτι, πλήν ἑνός άξιωματικοῦ πού αἰχμαλώτισαν

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΗΡΩΪΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ. 

Η μάχη στο ύψωμα 731
Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ
Αντγος ε.α. ΣΣΕ 1950

Επίτημος Διοικητής XVI Μ/Κ ΜΠ
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καί τεσσάρων στρατιωτῶν πού τραυ-
ματίστηκαν. Ὁ Λοχαγός Κουτρίδης
τραυματίστηκε καί ὁ Γιατρός μετά
τήν ἐπίδεση τοῦ τραύματος τόν ἔστελ-
νε στό Χειρουργεῖο  ἐκστρατείας.
Ἐκεῖνος, σάν νά μήν ἄκουσε τί ἔλεγε
ὁ γιατρός, ζήτησε τή βοήθεια ἑνός
νοσοκόμου νά κρεμάση ἕνα σακίδιο
ἀπό τό λαιμό του (σβέρκο) , νά τό
γεμίση χειροβομβίδες  καί νά πα-
ραγγείλη,  «Ὅσοι εἶναι Ἕλληνες νά
μἐ ἀκολουθήσουν». Ἔκαμε τήν ἀντε-
πίθεση μέ τόν ἐπιλοχία Ζῆκο, μέ νο-
σοκόμους καί τραυματισμένους καί
ἔδιωξε τούς Ἰταλούς ἀπό τό 731.

Στίς 20 Μαρτίου ὁ Μουσσολίνι συγ-
κέντρωσε τούς στρατηγούς του στό
παρατηρητήριο κι ἔκαμε τόν ἀπολο-
γισμό τῆς μέχρι τήν ἡμέρα ἐκείνη,
πορείας τῆς Ἐαρινῆς ἐπιθέσεως, τῆς
PRIMA VERA, ὅπως τήν εἶχε ὀνομά-
σει.  «Οὔτε μία ὀβίδα Γερμανική δέν
πρέπει νά πέσει πρίν ἐμεῖς κερδίσουμε
τή νίκη» τούς εἶπε.  «Πρέπει νά πα-
ράσχουμε στόν Ἰταλικό Λαό τήν ἐντύ-
πωση ὅτι ἐμεῖς νικήσαμε τήν Ἑλλά-
δα».  «Πρέπει να δώσουμε ἕνα μα-
στίγωμα στούς Ἕλληνες».

Τήν ἑπομένη τό πρωϊ 21 Μαρτίου
πῆρε τό Ἀεροπλάνο ἀπό τά Τίρανα
καί ἀνεχώρησε γιά τήν Ἰταλία. Στόν
ἀρχηγό τῆς Ἀεροπορίας Στρατηγό
Πρίκολο, τόν ὁποῖο ἐμπιστεύετο, ἐξε-
δήλωσε τή δυσφορία του κατά τῶν
Στρατηγῶν πού διηύθυναν τίς ἐπι-
χειρήσεις, παραγνωρίζοντας ὅτι πα-
ρίστατο καί ὁ ἴδιος ἀπό τίς 2 Μαρτίου
ἐκεῖ.

Στίς 22 Μαρτίου οἱ Ἰταλοί ζήτησαν
ἀνακωχή γιά νά περισυλλέξουν τούς
νεκρούς των, πού εἶχαν καλύψει σέ
ἀρκετή ἔκταση τό ἔδαφος. Ὃ Στρα-
τηγός Βραχνός ἔθεσε ὅρους τούς ὁποί-
ους δέν ἀπεδέχθησαν τελικῶς οἱ Ίτα-
λοί γιατί τούς θεώρησαν ταπεινωτι-
κούς. Έτσι την νύχτα της 22 πρός 23
Μαρτίου ξανάρχισαν οἱ  βολές πυ-
ροβολικοῦ καί οἱ μάχες. Oἱ ἐπιτιθέ-
μενοι Ἰταλοί ἦσαν ὑποχρεωμένοι νά
περνοῦν πάνω ἀπό σώματα συνα-
δέλφων τους, που ήσαν διάσπαρτα
στο πεδίο τῆς μάχης.

Στίς 25 Μαρτίου ἡ Κυβέρνηση τῆς
Γιουγκοσλαβίας προσχώρησε στόν
ἄξονα, μέ ἀντάλλαγμα τή Θεσσα-
λονίκη, ἐνῶ ἡ Βουλγαρία, πού εἶχε
προσχωρήσει ἐνωρίτερα, μέ ἀντάλ-
λαγμα τήν Ἀνατολική Μακεδονία
καί τή Θράκη, ὑποδεχόταν τά Γερ-
μανικά στρατεύματα, τά ὁποῖα προ-
χωροῦσαν πρός τά Ἑλληνοβουλγα-
ρικά σύνορα καί ἑτοιμάζοντο γιά τό
πισόπλατό κτύπημα τῆς Ἑλλάδος.

Αὐτά τά γεγονότα κατέγραφε ἡ
Ἱστορία κατ΄ἐκείνους τούς χρόνους
ὅπως, γιά κακή μας τύχη, καταγράφει
παρόμοια καί σήμερα, μετά ἀπό 75
χρόνια. Καί τώρα οἱ ἐπιτήδιοι οὐδέ-
τεροι τοῦ 2ου Παγκοσμίου πολέμου
ζητοῦν τό μισό Αἰγαῖο καί μερικοί,
ὑποτιθέμενοι φίλοι, ἐκπροσωποῦντες
αὒτούς πού ὁ λαός μας ἀποκαλεῖ
σκατόψυχους, κάνουν μοιρασιά σέ
ὅσα δέν ὁρίζουν (σκατόψυχος δέν
ὅριζε, γιά τήν ψυχή του μοίραζε).

Οἱ μάχες συνεχίστηκαν στό ὕψωμα
731 μέχρι καί τήν 14η Ἀπριλίου 1941,

ὁπότε τά τμήματα μας ὑπεχώρησαν
συντεταγμένα, γιατί οἱ Γερμανοί
εἶχαν εἰσβάλλει στήν Ἑλλάδα και,
μέσω τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ έδάφους,
προχώρησαν καί ἀπειλοῦσαν μἐ ἀπο-
κοπή καί αἱχμαλωσία τά τμήματά
μας πού πολεμοῦσαν στό Ἀλβανικό
μέτωπο.

Ὁ ἀγῶνας ἐκεῖνος τῆς Ἑλλάδος,
πού συνεπληρώθει μέ τή μάχη τῶν
ὀχυρῶν Μεταξᾶ καί τή Μάχη τῆς
Κρήτης, μέ μεγάλο κόστος σέ ΄’αν-
θρώπινες ἀπώλειες καί στόν ἠθικό
τομέα γιά τή Γερμανία, ὑπῆρξε καμπή
γιά τόν 2ο Παγκόσμιο πόλεμο καί δι-
δακτικός γιά φίλους, συμμάχους,
ἀντιπάλους καί γιά ἐμᾶς τούς Ἕλλη-
νες.  Ἀς κρατήσουμε μερικά διδάγ-
ματα κι΄ἀς μή χάνουμε τό ἠθικό καί
τήν ψυχραιμία μας.  ἐξ αἰτίας δεινῶν
πού ἐνέσκυψαν στήν πατρίδα μας.

Οἱ Ἕλληνες τοῦ ΄40:
- Ἀναπτέρωσαν τό ἠθικό τῶν λαῶν

τῆς Εὐρώπης καἰ ὅλου τοῦ κόσμου
καί κατέδειξαν ὅτι ὁ ἀστραπιαῖος πό-
λεμος, τό μπλίτσκριγκ, δέν εἶχε με-
γάλη διάρκεια ζωῆς. Ξεθύμανε στα
Βορειοηπειρωτικά  βουνά, στα ὀχυρά
Μεταξᾶ καί στήν Κρήτη.

- Προετοίμασαν ἄλλους λαούς νά
πολεμήσουν γιά τήν ἐλευθερία τους.

- Ἐπεβράδυναν τή Γερμανική ἐπί-
θεση κατά τῆς Ρωσίας γιά ἕνα μῆνα,
τόσο, πού ἐκείνη ἡ ἐπιβράδυνση, ἀνέ-
τρεψε τή ροή τοῦ 2ου Π.Π.

- Προκάλεσαν κλονισμό στίς σχέ-
σεις τῶν ἑταίρων τοῦ ἄξονος καί ἐπε-
τάχυναν τήν μεταβολή στάσεως με-
γάλων δυνάμεων καί ἄλλων κρατών
ἐν σχέσει μἐ τόν προσανατολισμό
τους πρός τίς ἀντιμαχόμενες δυνά-
μεις.

- Διά τοῦ ἐπιτευχθέντος ἡρωϊσμοῦ
ἀπέτρεψαν τήν αἰχμαλωσία τοῦ ἑλλη-
νικοῦ Στρατοῦ, ἀπό τούς κατακτή-
σαντας τήν Ἑλλάδα.

- Έξησφάλισαν τήν ἀπόδοσιν τῶν
Δωδεκανήσων εἰς τήν Ἑλλάδα.

- Έξύψωσαν τό γόητρον τῆς Ἑλλά-
δος διεθνῶς.

Αύτά καί ἄλλα πολλά ἦσαν τά ἐπι-
τεύγματα καί οἱ παρακαταθῆκες τῶν
πολεμιστῶν τοῦ ὑψώματος 731. Ἀπο-
τελοῦν ἀστείρευτες πηγές γιά ὅλους
τούς Ἕλληνες καί βοηθοῦν νά δια-
τηροῦνται ἀκμαῖες οἱ ψυχικές μας
δυνάμεις, ἀκόμη κι’ ὅταν μερικοί μᾶς
θεωροῦν ἐξωφλημένους.

Ἔχουμε Ἱστορία οἱ Ἕλληνες καί
εἴμαστε ἱκανοί νά ξαναγράψουμε
ἱστορία.

Τό περασμένο ψυχοσάββατο 5 Μαρ-
τίου, στό 1ο Κοιμητήριο Ἀθηνῶν προ-
εξαρχούσης τῆς Ἐκκλησίας, μἐ συμ-
μετοχήν ἀξιωματικῶν ὅλων τῶν κλά-
δων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἐν ἐνερ-
γεία καί ἐν ἀποστρατεία, μἐ ἐπί κε-
φαλῆς τόν Στρατηγόν Κων/νον Κόρ-
καν καθώς καί τήν ἐκπρόσωπον τῆς
Περιφερείας Ἀττικῆς Δρα Αἰκατερί-
νην Παλιοῦ ἀνεπέμψαμεν δέησιν
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν
ἡρωϊκῶς πεσόντων, εἰς τούς ἱερούς
ἀγῶνας τοῦ ἔθνους. Αἰωνία ἔστω ἡ
μνήμη αὐτῶν καί ζωηφόρος ἡ ανά-
μνηση τῆς θυσίας των.

ΟΘεόδωρος Κολοκο-

τρώνης (1829-

1894), γιος του Γενναίου

και εγγονός του Γέρου

του Μοριά, που έμεινε

στην Iστορία με το πα-

ρατσούκλι Φαλέζ, με το οποίο υπέγραφε τα

άρθρα του στον Τύπο, υπήρξε μια σπουδαία

προσωπικότητα. Πέρασε μια ζωή ανεπίληπτη,

υπηρέτησε ως αξιωματικός του Στρατού και

βουλευτής, αλλά ήταν ο πρώ-

τος που επιτέθηκε με σφοδρό-

τητα στο σάπιο πολιτικό σύ-

στημα και μάλιστα από το βήμα

της Βουλής. Λειτούργησε ως

πραγματικός θεματοφύλακας

της δοξασμένης οικογένειάς

του. Ο ρόλος που διαδραμάτισε

κατά την εποχή του παραμένει

άγνωστος. Όπως άγνωστο πα-

ραμένει το τεράστιο συγγραφικό

έργο του, πολύτιμο και στους

ιστορικούς ερευνητές που

αναζητούν την αλήθεια κυρίως

για τα τελευταία χρόνια της

Οθωνικής περιόδου, αλλά και

γι’ αυτήν καθαυτή την έξωση του βαυαρικής

καταγωγής πρώτου βασιλιά των Ελλήνων.

Στον γραπτό πλούτο που άφησε πίσω του,

περιλαμβάνεται και μια από τις επιστολές

του, παραινετική προς τους συγχρόνους του.

Ήταν Μεγάλη Εβδομάδα όταν έγραψε την

επιστολή, μέσω της οποίας εμμέσως κατη-

γορούσε τους συμπατριώτες του, συμπερι-

λαμβανομένου και του εαυτού του, ότι είχαν

πέσει θύματα της πλαστής ευημερίας και

του πλουτισμού. «Μας δίδαξαν ότι το χρήμα

είναι η μόνη θεότητα και απέναντί της μηδε-

νίζονται οι τίμιοι δεσμοί αίματος, αγχιστείας,

αγάπης, φιλίας και ευγνωμοσύνης»,

ανέφερε σε μια αποστροφή του

και ως αντίδοτο για να σωθούμε

πρότεινε να «χωνέψουμε» την ιδέα

ότι το χρήμα είναι ανάγκη και όχι

θεότητα, όπως θέλουν να το χα-

ρακτηρίζουν «οι σύγχρονοι Φαρι-

σαίοι σταυρωταί». Αυτούς πιστέ-

ψαμε και χάσαμε κάθε ευγενικό

αίσθημα, μαραθήκαμε.

Δημιουργούμε ανάγκες ανώτε-

ρες των μέσων που διαθέτουμε,

τρέχοντας έτσι κατευθείαν στον

όλεθρο. Μας οδήγησαν στη «σου-

φρωφέλεια του ψευδοπολιτισμού»,

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο

Φαλέζ ο οποίος καλούσε τους

συμπατριώτες του να απορρίψουν

τις περιττές και ανόητες δαπάνες

και ορκιζόταν πως τότε όλα θα

ήταν καλύτερα. Στην αισχροκέρ-

δεια, τις νοθεύσεις και την αρπαγή

των πάντων που χαρακτηρίζει την

ελληνική ζωή, ο Θ. Κολοκοτρώνης

συνιστούσε  ως αντίδοτο ξερό

ψωμί και αναπαυμένη συνείδηση!

Αναφερόταν στην ολιγάρκεια ως

φάρμακο απέναντι στις σπατάλες,

υποστηρίζοντας πως έτσι θα μπο-

ρούσαν οι Έλληνες να αναπνεύ-

σουν, να είναι γαλήνιοι, ευτυχείς

αλλά και υγιείς.

«Αδελφοί μου, ας είπωμεν από

ψυχής δόξα σοι ο Θεός, αντί να

σκεπτώμεθα πώς να νοθεύωμεν

και ας αγαπηθώμεν αντί να λη-

στευόμεθα αμοιβαίως», ανέφερε

σε μια αποστροφή του, τονίζοντας

πως μια περίεργη κατάρα έχει χτυ-

πήσει τη σύγχρονη ελληνική κοι-

νωνία. Μα δεν βλέπετε

ότι παντού επικρατούν

οι αρνητικές σκέψεις και

το έγκλημα, έγραφε ο

Φαλέζ, επισημαίνοντας

πως η Μεγάλη Εβδομά-

δα και τα Πάθη του Χριστού μας δίνουν την

ευκαιρία να συλλογιστούμε γιατί είναι παγω-

μένα τα χαμόγελα του ελληνικού λαού. Ως

αρνητικό χαρακτηριστικό της εποχής του,

δηλαδή πριν από περίπου 120

χρόνια, ανέφερε τη χαλάρωση

των πατροπαράδοτων ελληνι-

κών δεσμών συγγένειας, φιλίας

και αλληλεγγύης.

Η εβδομάδα των Παθών οδη-

γεί στην ημέρα της Ανάστασης

επιτρέποντας στους Έλληνες

να ανταλλάξουν ευχές με ειλι-

κρίνεια ως αληθινά αδέλφια,

κάτω από τις σκιές των προγό-

νων του 1821, οι οποίοι πίστευαν

βαθιά και αγωνίζονταν χωρίς

δόλο για την ελευθερία και την

ανεξαρτησία τους. Μόνον τότε

θα νιώσουμε τη χαρά της Ανά-

στασης, την οποία συμβολίζουν και τα χα-

ρούμενα χρώματα των αβγών του Πάσχα και

θα φύγει το σύννεφο της πλήξης και της με-

λαγχολίας που σκιάζει τις ψυχές μας. Το

τελικό μήνυμα που έστελνε ο εγγονός του

Γέρου του Μοριά ήταν ελπιδοφόρο. Εξέφραζε

την πίστη και τη βεβαιότητα ότι, όπως ανα-

τέλλει η Ανάσταση, έτσι θα ανατείλει και θα

μας εμπνεύσει η διδασκαλία του Θεανθρώπου

και θα ευτυχήσουμε, και έκλεινε το κείμενό

του με το «όθεν, Καλό Πάσχα»!

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

(Φαλέζ)

Αναστάσιμα μηνύματα

Απρίλης ήρθε πάλι σαν όλες τις χρονιές

πνιγμένος στα λουλούδια και στις μοσχοβολιές.

Η Φύσις εορτάζει! Ξαναγεννήθηκε!

έβαλε τα καλά της, γιατί αναστήθηκε!

Εβγήκε απ’ το χειμώνα, τα κρύα τα πολλά

τα χιόνια και τις μπόρες, τη νέκρα, τη φθορά.

Η θάλασσα κι’ οι κάμποι, οι λόφοι, τα βουνά,

τα δένδρα, τα λειβάδια, τα δάση, τα πουλιά.

Όλα τους συμμετέχουν, σε τούτη τη χαρά

δίνουν το μήνυμά τους, έρχεται: Πασχαλιά!

Τα κρίνα, οι βιολέτες, φρέζες, γαρυφαλλιές,

λογής-λογής ζουμπούλια, τρελλές τριανταφυλλιές,

ανθίσανε στην ώρα, για να στολίσουνε:

Πάθη κι’ Ανάστασιν Του, να μας θυμίσουνε!

ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ: ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ!!

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΣ: ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΜΕ!!

Μέσα μας κάθε ωραίο, για μια ζωή!

μακρυά από τα μίση, και την τριβή...

«ΤΟ ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ», ανοίγει καρδιές

ΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΗΘΗ, ΚΙ’ ΕΠΟΥΛΩΝΕΙ: ΠΛΗΓΕΣ...

Ο Αναστημένος Χριστός μας, του άδη ο Νικητής:

ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΖΩΗΣ!!

Μαρία Α. Λιόντα

Επίκαιρες Πασχαλιάτικες παραινέσεις
προς τους σύγχρονους Έλληνες από τον Θεόδωρο

Κολοκοτρώνη (Φαλέζ), εγγονό του Γέρου του Μοριά

«Αδελφοί μου ας αγαπηθώμεν 

αντί να ληστευώμεθα αμοιβαίως»

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς.
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Αγαπητέ πρόεδρε 

Ο «Σύνδεσμος Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην

Μακεδών» ανταποκρινόμενος στους στόχους

του, διοργανώνει την πρώτη Διεθνή Επιστη-

μονική Συνάντηση (1η ΔΕΣ).

με τίτλο: «Ο Μ. Αλέξανδρος, 

η Ελλάδα και ο Κόσμος», και θέμα: 

«Το αποτύπωμα Του, στην ιστορία».

Η 1η ΔΕΣ θα πραγματοποιηθεί το διήμερο

4-5 Ιουν 2016 στο Βασιλικό Θέατρο Θεσ/νί-

κης.

Ο διεθνής συνθέτης Κασσάρας Σαράντης

θα παρουσιάσει στο Βασιλικό Θέατρο την

Όπερα:“Φίλιππος - Αλέξανδρος”.

Ο διεθνής μουσικοσυνθέτης Χάρης Χαλκίτης

θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρώτη εκτέ-

λεση το έργο: The spirit of Great Alexander

Στην Επιστημονική συνάντηση, θα παρευ-

ρεθούν διεθνώς διακεκριμένες

προσωπικότητες στους τομείς της αρχαι-

ολογίας ,της ιστορίας, των τεχνών και της

φιλοσοφίας, που θα παρουσιάσουν τις θέσεις

τους σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο και το

αποτύπωμα που άφησε στην Ιστορία.

Ο Αλέξανδρος του Φιλίππου, ζει και ορα-

ματίζεται την κίνηση του ανθρώπου προς το

μέλλον, την τελειοποίηση και την αδελφο-

ποίηση των λαών μέσω των εθνικών τους

κληρονομιών, την έντιμη, ειλικρινή και αξιο-

πρεπή ειρήνη.

Ο «Σύνδεσμος Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην

Μακεδών» ιδρύθηκε για να τιμήσει τον ιδρυτή

του πρώτου Ελληνικού Κράτους (Συνέδριο

Κοινού των Ελλήνων – Κόρινθος 336 π.Χ.)

και τη μεγαλύτερη πολιτική – στρατιωτική

προσωπικότητα της ιστορίας μας.

Στο όνομα του Μεγάλου Μακεδόνα και

ιδρυτή του Ελληνισμού και της ελληνιστικής

περιόδου, ο Σύνδεσμος στοχεύει στην ανά-

δειξη των στοιχείων του πολιτισμού και της

ιστορίας της Μακεδονίας. Στα πλαίσια των

δραστηριοτήτων του, προβλέπεται μεταξύ

άλλων η επικοινωνία και συνεργασία με Συλ-

λόγους, Φορείς, Δήμους, Νομαρχίες, Βιβλιο-

θήκες και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, η ανταπόκριση της

κοινής γνώμης σε Ελλάδα και Απόδημο Ελ-

ληνισμό για το Σύνδεσμο, καθώς επίσης και

τα αιτήματα που δεχόμαστε να

λειτουργήσουμε ως συνδετικός κρίκος - ση-

μείο αναφοράς, καθιστά απαραίτητη

την συνέχισή των δραστηριοτήτων μας. Σκο-

πός μας είναι, όλες οι πρωτοβουλίες να γί-

νονται ευρύτερα γνωστές και μέσω της

επικοινωνίας, να επιτευχθεί μεγαλύτερη

ενωτική σύζευξη.

Με τιμή                                                                  

Ευάγγελος Στόγιος

Πρόεδρος Σ.Α.Φ.Ε.Μ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος

Αξιωματικών Πεζικού στις 22

Απριλίου 2016 επισκέφτηκε

τη Σχολή Πεζικού που εδρεύει

στη Χαλκίδα στο Στρατόπεδο

Ταγματάρχη ΠΖ «Βελισσαρίου

Ιωάννη», γνωστού από την

κατάληψη της πόλεως των

Ιωαννίνων και ήρωα των Βαλ-

κανικών Πολέμων 1912 –

1913, ο οποίος καταγόταν

από την Κύμη Ευβοίας.

Με το πέρας της επίσκεψης

ο πρόεδρος του συνδέσμου Υποστράτηγος

ε.α. κ. Χρήστος Μπολώσης και τα μέλη

του Συνδέσμου ευχαριστούν θερμά το

Δκτη και το προσωπικό αυτής για την

πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση,

την ξενάγηση στους χώρους της Σχολής

και τη φιλοξενία τους.

ενημέρωση 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016EΘNIKH HXΩ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συγκέντρωση της σειράς μας (Διοικη-

τικών-Τεχνικών) θα πραγματοποιηθεί την

18 Ιουνίου 2016 ημέρα Σάββατο (τριήμε-

ρο του Αγίου Πνεύματος) στην πόλη των

Τρικάλων. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες στα μέλη της οργανωτικής Επιτρο-

πής:

α. Ανχη ε.α. (ΤΘ) Κατσάνο Ιωάννη, τηλ.

693 6131 133

β. Τχη ε.α. (ΠΖ) Τατσή Δημήτριο, τηλ.

697 7294 956

γ. Ανχη ε.α. (ΥΓ) Βάσσο Αλέξανδρο, τηλ.

694 5370 057

δ. Τχη ε.α. (ΠΒ) Κοκκώνη Γεώργιο, τηλ.

697 7866 676

ε. Ανχη ε.α. (ΠΒ) Ντουμάνη Γεώργιο,

τηλ. 690 6975 074

στ. Λγο ε.α. (ΠΒ) Κολοβελώνη Κων/νο,

τηλ. 693 8683 753

Ανακοίνωση Αξκων

Απόφοιτων ΣΜΥ Τάξεως 1971

Επίσκεψη Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών

Πεζικού στη ΣΠΖ

Ευχαριστήρια επιστολή προς την αιματολογική

κλινική του 401 ΓΣΝΑ
Η παρούσα ευχαριστήρια επιστολή αφορά την Αιματολογική Κλινική του 401 Γενι-

κού Νοσοκομείου ΑΘηνών. Αποτελεί ηθική υποχρέωση της οικογένειάς μας για να

εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας κατ’ αρχάς προς τον εξαίσιο άνθρωπο

και λαμπρό επιστήμονα Διευθυντή της κλινικής Γενικό Αρχίατρο κύριο Πουλακίδα

Ηλία, ο οποίος αρχάς Σεπτεμβρίου του 2014 όταν μετά από ενός έτους κακής ατυ-

χούς έως και αδιάφορης παρακολούθησης και μεταχείρισης από Δημόσιο Νοσοκο-

μείο των Αθηνών, τόσο του ασθενούς (συζύγου, πατέρα μας και παππού) όσο και

της οικογένειάς του μας υποδέχτηκε με αγάπη στο 401 ΓΣΝΑ και με υψηλό αίσθημα

επιστημονικής και επαγγελματικής ευθύνης, εισήγαγε τον ασθενή ο οποίος νοση-

λεύτηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα στην υγεία του, παρότι ο ιατρικός φάκελος

του ασθενούς είχε χαθεί από το Δημόσιο Νοσοκομείο.

Το αμέριστο ενδιαφέρον, το ήθος, οι αξίες, η θέληση, η ανθρωπιά, η συμπαρά-

σταση και η άμεση ανταπόκριση με ευγένεια και σεβασμό διακατέχουν τόσο τον ίδιο

όσο και όλη την Ιατρική ομάδα, την προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό της

κλινικής η οποία λειτουργεί υποδειγματικά ως ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Αξιότιμε και εξαίρετε κύριε Διευθυντά, κύριε Γενικέ Αρχίατρε, Πουλακίδα Ηλία ένα

μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς όλης της οικογένειας.

Με αίσθημα αγάπης συγκίνησης και βαθύτατης ευγνωμοσύνης η οικογένειά μας

και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εξαίρετο άνθρωπο και λαμ-

πρό επιστήμονα θεράποντα ιατρό μας Αρχίατρο κύριιο Μιχαλακέα Ηλία για την υψη-

λή επιστημονική του κατάρτιση, το υψηλό αίσθημα επιστημονικής ευθύνης, τον απί-

στευτο επαγγελματικό του ζήλο, την προθυμία του, το αμέριστο και συνεχές ενδια-

φέρον του, το άριστο ήθος του, τις υπέρτατες αξίες του, την ανθρωπιά του, τον ακέ-

ραιο στις αρχες και αξίες κάθε ανθρώπου χαρακτήρα του, την συνεχή και ουσιαστική

συμπαράστασή του στον ασθενή μέχρι τέλους της ζωής του (27 Μαρτίου 2016), την

άμεση ανταπόκρισή του οποιαδήποτε ώρα, ημέρας και νύχτας πάντα με ευγένεια

υπομονή και καρτερικότητα με πρώτο γνώμονα τον ασθενή αλλά και τη συνεχή βοή-

θεια και συμπαράσταση στην οικογένειά του.

Αξίες που σπανίζουν σήμερα και οι ασθενείς σπάνια συναντούν και απολαμβάνουν

παρότι τις έχουν υπέρτατη ανάγκη.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδίας όλη την ιατρική ομάδα της Αι-

ματολογικής κλινικής καθένα και καθεμιά ξεχωριστά για τη μεγάλη ευαισθησία και

του υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που προσέφεραν, Γενικό Αρχίατρο κύριο

Πουλακίδα Ηλία, Αρχίατρο (ΥΙ) κύριο Μιχαλακέα Ηλία, Αρχίατρο (ΥΙ) κύριο Τσιρκινίδη

Παντελή, Επίατρο (ΥΙ) κυρία Βάγια Μαρία, Λοχαγό (ΥΙ) κυρία Τριανταφύλλου Φαίδρα.

Τέλος δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις ευχαριστίες μας προς την προ-

ϊστάμενη της κλινικής Αντισυνταγματάρχη (ΥΝ) κα Κεραμίδα Ευαγγελία και το νοση-

λευτικό προσωπικό που με αγάπη ψυχής, ευγένεια και υψηλό επαγγελματισμό

φροντίζουν τους ασθενείς ανταποκρινόμενοι με αμεσότητα στις ανάγκες τους.

Ο Παν’αγαθος ΘΕΟΣ να σας χαρίζει δύναμη, υγεία και κάθε προσωπική και οικογε-

νειακή ευτυχία και επιτυχία.

Η διαπόστωσή μας είναι ότι αυτή η σπουδαία ιατρική και νοσηλευτική «ΟΙΚΟΓΕ-

ΝΕΙΑ» της αιματολογικής κλινικής  που λειτουργεί σαν ομάδα και έχει ως «έμβλημα»

την ΑΝΘΡΩΠΙΑ σπανίζει. Είμαστε υπερήφανοι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κοσμούν

το 401 ΓΣΝΑ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλων και όλες. Είμαστε ευγνώμονες και υπερήφανοι για

τις υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες που προσφέρατε στον

άνθρωπό μας. Υποκλινόμαστε σε αυτή την εξαιρετική οικογένεια και στο θαυμάσιο

έργο της αιματολογικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.

Με βαθύτατο σεβασμό, ευγνωμοσύνη και εκτίμηση

Η σύζυγος, τα παιδιά, η νύφη, οι γαμπροί και τα εγγόνια του αείμνηστου Παναγιώτη

Ν. Παπαθανάση

Μετά τιμής Νικόλαος Παπαντανάσης

Σχης (ΕΜ) ε.α.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθη-

καν στην οδυνηρή απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Σχη (ΔΕ) ε.α.

Ίωνα Σωτηριάδη.

Η σύζυγος Ευαγγελία

Ο Υιός ΔΗμήτριος

Πέρασαν 6 δεκαετίες από την ημέρα, που κατετάγησαν 213 μαθητές, στην πρώτη

τάξη της ΣΜΥ, που είχε έδρα τότε, την Ερμούπολη της Σύρου. Μετά την αποφοίτηση

τους  πολλοί  εξ΄αυτών, εξελίχθησαν γρήγορα Αξιωματικοί Σωμάτων, όπως Δικαστικοί

Γραμματείς, Στρατολόγοι, Φροντιστές, ως και Στρατιωτικοί Γραμματείς Μεγάλων Μονά-

δων.

Οι υπόλοιποι σταδιοδρόμησαν, κανονικά, και τερμάτισαν ευδοκίμως αφήνοντας την

σφραγίδα τους στις μονάδες όπου υπηρέτησαν. Μερικοί όμως ήταν άτυχοι, και έφυγαν

νωρίς  απ΄την ζωή, ενώ ήταν ακόμη, εν ενεργεία.

Σήμερα, στους εναπομείναντες Συναδελφους - συμμαθητάς της " 9 ης ΣΕΙΡΑΣ", όπως

μας αποκαλούσαν τότε, εύχομαι να έχουν ΥΓΕΙΑ, και μια γλυκιά  ΑΝΑΜΝΗΣΗ, από τα

χρόνια που ζήσαμε, μέσα  σε αυτή την μεγάλη Οικογένεια, που αγαπήσαμε και που

λέγεται " Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ"

Θεσσαλονίκη 11 Απριλίου 2016                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΣΙΔΗΣ

[Ένας από τους 213 μαθητάς της  ΣΜΥ/ 1956 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΜΥ 
ΤΗΣ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1956
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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

επίπεδα 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

***

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

***

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

***

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, φωτει-

νό,

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 Γλωσσο-

μάθειας, 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

***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστος Ευβοίας στη θέση Παξιμάδα, 

εντός σχεδίου πόλεως. Οικ. τετράγωνο 154 αριθμός 5 

τετραγωνικά μέτρα 660,  σε τιμή ευκαιρίας.

Πληροφορίες τηλ: 210 6926997- 697 5922 183

***

Ράπτης Κωνσταντίνος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός Επιμελητής 251 ΓΝΑ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών

Εξειδίκευση στην οστεοπόρωση

Δέχεται με ραντεβού

Ιατρείο Λεωφόρος Δημοκρατίας 77 Μελίσσια, Αττικής

Τηλ. 2108035834 - 6948094701

***

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φλώρου Χ. Αλεξία

(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)

Υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, κ.ά.

Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310.547.580 Κιν: 697.4704.525

e -mail: alexia.florou@hotmail.com

***

Ορέστης  Γούλας

(Γυιός Τχη ΤΧ ε.α. )

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Ιατρείο: Ασκληπιού 82, Αθήνα. Τηλ. για ραντεβού: 6974736510

***

ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – Ανχης (ΥΝ) ε.α. 

Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Σύμβουλος  (ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ)

Msc Management Υπηρεσιών Υγείας  (CNAM-FRANCE)

(ΚΟΡΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.)

Εξειδικευμένη σε Προγράμματα Υγείας –Συνταξιοδοτικά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 16 Ασφαλιστικές  Εταιρείες 

Τηλ. 210-6142100 &  6985050660

***

Πωλείται Οικόπεδο

Στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,

αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα,

με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετ. 28,

αριθμ. 33, τηλ. 210-6522750, κιν. 698 3478083

Τιμή Ευκαιρίας

***

Αλέξανδρος Φράγκου

Οικονομολόγος-Φορολογικός Σύμβουλος

(Συνάδελφος ε.α.)

Διατηρεί Λογιστικό γραφείο στη Λάρισα. 

ξειδικεύεται ιδιαίτερα στη Φορολογία εισοδήματος, ακινήτων,

κατοίκων εξωτερικού, αγροτών.

Ανθ. Γαζή 1(πλατεία Εβραίων), Λάρισα

τηλ. 2410 536262, 693 2765 202

***

Χριστίνα Γεωργαντά

Δικηγόρος

LLM Ευρωπαϊκου και Διεθνούς Δικαίου 

Δυρραχίου 23, Παπάγου-Αθήνα, τκ. 15669

κιν. 694 4849 862, email: xristinageor@yahoo.gr

***

Άγγελος Κ. Ζαφειρόπουλος

Χειρουργός Οδοντίατρος (Υιός Αξ/κου) 

Δέχεται με ραντεβού

Κατεχάκη 1 και Μεσογείων

τηλ. 2106995535, 6972072076

***

Ιωάννης Ε. Κωστούλας

Υιός Απόστρατου Αξ/κου

Χειρούργος Οδοντίατρος-Ειδικός Προσθετολόγος

Ειδικευθείς στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα

Master of Science στα Βιοϋλικά

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεύθυνση Ιατρείου: Χατζηγιάννη Μέξη (Χίλτον), 115 28, Αθήνα

τηλ. Ιατρείου: 210 72 39 293, Κινητό: 693 7422 838

***

Μιχαήλ Δ. Τσούνης

Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων.

Στρατιωτικός Ιατρός-Δντής ΩΡΛ Τμήματος ΕΛ.ΑΣ.

Μετεκπαιδευθείς σε Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία.

Λεωφ. Μεσογείων 163 Α, 4ος όροφος, ΤΚ 11526 (πλησίον Με-

τρό Κατεχάκη)

Τηλ. 2106990484, κιν. 6944221223.

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.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. πραγματοποιήθηκε

σήμερα Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 στην Θεσσαλονίκη, η οποία

διοργανώθηκε από Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Απο-

στράτων.

Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Δανιάς Ε., ο Αντιπρόεδρος

Υπτγος ε.α. Ροζής Β. (που είχε και το συντονισμό της συγκέντρωσης μαζί

με τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Αντγο ε.α. Μηλιωρίτσα

Ν.), Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και εκατοντάδες μέλη αυτής όπου μεταξύ

άλλων ήταν και ο επίτιμος Α' ΓΕΣ Στγος ε.α. Χρίστος Μανωλάς.

Η συγκέντρωση αποτέλεσε μια ηχηρή διαμαρτυρία όπου εφράστηκαν

πρωταρχικά η αγωνία για τα μείζονα εν εξελίξει Εθνικά θέματα, η οργή και

η αγανάκτηση για την εξαθλίωση της Ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας.

Δηλώθηκε ότι θα υπάρχει αντίσταση απέναντι στις βάναυσες πολιτικές

που διαλύουν την Άμυνα και  την Ασφάλεια της Χώρας, που διαλύουν  την

κοινωνική συνοχή και εξαθλιώνουν εμάς, τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. υπο-

θηκεύοντας έτσι το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της πατρίδος

μας. 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις  11.00 η ώρα στο άγαλμα του Ελευθερίου

Βενιζέλου στην Αριστοτέλους, ενώ στην συνέχεια έγινε πορεία προς το

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης όπου επιδόθηκε  το σχετικό ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑ-

ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.  

Τέλος όλοι μαζί έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο και δήλωσαν την αποφασιστι-

κότητά τους για περαιτέρω αγωνιστική συνέχεια.

Αγαπητοί συνάδελφοι

όλων των κλάδων των Ε.Δ.

και Σ.Α.

Αγαπητά μέλη των οικο-

γενειών των εκλιπόντων συ-

ναδέλφων, σας απευθύνω

εγκάρδιο θερμό συναδελφι-

κό και αγωνιστικό χαιρετι-

σμό.

Συνάδελφοι εν ενεργεία,

που συμμετέχετε στην σημερινή συγκέντρωση

που οργανώθηκε από το συντονιστικό συμβούλιο

και πραγματοποιήθηκε από τα Παραρτήματα

των τριών ενώσεων της Θεσσαλονίκης ,πρέπει

να προσβλέπετε στις ενώσεις ως θεματοφύλακα

των πάσης φύσεως θεμάτων που σας απασχο-

λούν και να μην τις απαξιείτε καθότι νομοτελειακά

η αποστρατεία είναι συνέχεια της ενέργειας,

οπότε πρέπει να προσβλέπετε σ’ αυτές.

Φίλες και Φίλοι, Προσυπογράφω τα όσα ανέ-

φερε ο Πρόεδρος του συντονιστικού και της

Ε.Α.Α.Ν Πάντοτε σας κοιτούσα στα μάτια και

ήμουν ειλικρινής μαζί σας.

Αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης μου και

υπ’ αυτή την έννοια προσπαθούμε ως Δ.Σ να

ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Είμαστε

στην Θεσσαλονίκη,για να διαδηλώσουμε μαζί

σας, πρωτίστως για τα Εθνικά θέματα Σκοπιανό,

Μεταναστευτικό/ Προσφυγικό το οποίο απειλεί

την Εθνική μας ταυτότητα, Δημογραφικό και

μετά για τα επαπειλούμενα μέτρα στο ασφαλι-

στικό, φορολογικό τα οποία με μαθηματική

ακρίβεια μας οδηγούν στην εξαθλίωση και τον

θάνατο.

Ευχαριστώ όλους σας από τα βάθη της Καρδιάς

μου, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή

μας και ήλθατε την πλατεία Αριστοτέλους,

όπως έγινε και στην Αθήνα τον Νοέμβριο, για

να διαδηλώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι ασχέτως

των πολιτικών πεποιθήσεων του καθένα και

αλληλέγγυοι με τον Ελληνικό λαό, σπλάχνο

του οποίου αποτελούμε,για τα Εθνικά μας

μείζονα προβλήματα, αλλά και εναντίον των

επαπειλουμένων μέτρων που ως κλάδο που

υπηρέτησε και διαβίωσε για το μεγαλείο της

Πατρίδος, υπό ειδικές συνθήκες μας οδηγούν

στο Θάνατο.

Αλήθεια ποιός μπορούσε να φανταστεί ότι το

πλέον πειθαρχημένο τμήμα του Ελληνικού λαού,

εμείς τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη

των Ε.Δ και των Σ.Α , που λόγω κουλτούρας

αλλά και του λειτουργήματός μας, δεν συμμε-

τείχαμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ότι σή-

μερα θα ήμασταν στους δρόμους και να διαδη-

λώνουμε, ασφαλώς κανένας, να όμως που

ήμαστε γιατί εδώ μας οδήγησαν οι εφαρμο-

σθείσες διαχρονικά πολιτικές που είχαν ως απο-

τέλεσμα την απαξίωση της Χώρας μας, αλλά

και ημών των ιδίων, που με τις συνεχείς περι-

κοπές των μισθών και των συντάξεών μας ,που

στους περισσότερους από μας αποτελούν και

οικογενειακό εισόδημα, χάσαμε το κύρος μας

και την αξιοπρέπειά μας.

Είμαστε λοιπόν εδώ ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ΑΛΛΗΛΕΓ-

ΓΥΟΙ πέρα και έξω από κάθε σκοπιμότητα για να

διαμαρτυρηθούμε και να στείλουμε ηχηρό μή-

νυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ,

αγωνιζόμαστε για την ΕΘΝΙΚΗ μας ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

αλλά εναντίον των μέτρων που μας οδήγησαν

στην ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ μας καταρράκωσαν το ηθικό,την

αξιοπρέπεια και το κύρος μας.

Είμαστε εδώ γιατί οι συνεχείς περικοπές δεν

μας επιτρέπουν να πληρώσουμε τους φόρους

που μας επιβάλλονται,άρα που μας καθιστούν

εν δυνάμει υπόδικους,επίσης οι συνεχείς περι-

κοπές δεν μας επιτρέπουν την αξιοπρεπή δια-

βίωσή μας,είναι οξύμωρο οι συντάξεις και οι μι-

σθοί να πέφτουν και ο τιμάριθμος να ανεβαίνει

αλήθεια πως θα ζήσουμε;

Διαδηλώνουμε για την ενίσχυση της Εθνικής

Άμυνας και την διατήρηση της Εθνικής μας κυ-

ριαρχίας, γιατί η Χώρα μας σύμφωνα με τα θε-

σμικά κείμενα αντιμετωπίζει απειλή, η οποία

πρέπει να αντιμετωπισθεί και επομένως χρει-

άζονται ισχυρές Ε.Δ, άρτια εκπαιδευμένες και

εξοπλισμένες.

Είμαστε εδώ για τα παιδιά μας για τους εν

ενεργεία συναδέλφους μας αλλά και για τον

Ελληνικό λαό κομμάτι του οποίου αποτελούμε

και ο οποίος προσβλέπει σε μας.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν

πρέπει να μας θεωρούν δεδομένους και αυτό

θα το εισπράξουν με την δυσαρέσκειά μας, κα-

θότι είμαστε ελεύθεροι δημοκρατικοί έλληνες

πολίτες.

Δηλώνουμε ότι δεν αρνούμαστε να συμβάλ-

λουμε στην ανόρθωση της Χώρας μας αλλά

ΟΧΙ μόνο εμείς, αλλά όλοι ανεξαιρέτως και

κυρίως η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία , η

οποία πρέπει να δώσει και το παράδειγμα μει-

ώνοντας αναλόγως τις αποδοχές τους.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μας προκαλούν οι πράξεις σας, κατορθώσατε

και μας βγάλατε στους δρόμους, ποιούς εμάς

που αναλώσαμε την ζωή μας στην υπηρεσία

της Πατρίδας μας πιστοί στον όρκο μας,δεν

σας ζητάμε χάρη, απαιτούμε σεβασμό βάσει

της προσφορά μας, η οποία ήταν προσφορά

αίματος και θυσίας για το μεγαλείο της χώρας

μας.

Εμείς αποτελούμε τον βασικό πυλώνα της

Εθνικής ασφάλειαςτης χώρας όπως άλλωστε

και το Σ. τ. Ε έκρινε με απόφασή του, αγωνιούμε

με τα όσα ακατανόητα συμβαίνουν.

ΚΥΡΙΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ

Πολλοί από μας πολέμησαν στα πεδία των

μαχών για την διατήρηση της εδαφικής ακεραι-

ότητας της χώρας αλλά και για το ύψιστο αγαθό

της ελευθερίας. Σήμερα είναι ανήμποροι, αβοή-

θητοι στη ζωή πένονται λόγω των μέτρων και

αντί σεβασμού και τιμής που όλοι τους οφεί-

λουμε, εσείς τους εγκαταλείψατε γιατί; 

Τέλος είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και αλλη-

λέγγυοι ,με τον σκληρά δοκιμαζόμενο ελληνικό

λαό και δεν ζητάμε διακρίσεις αλλά ισότητα

,δίκαιη κατανομή των βαρών για την ανόρθωση

της χώρας,αλλά και για να σας προβληματίσουμε

για το μέλλον της χώρας μας.

Εμείς προχωράμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι

,αγωνιζόμενοι μέχρι να κατά λάβετε το λάθος

σας και το επανορθώσετε,ο αγώνας που ξεκίνησε

από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί

μέχρι την τελική δικαίωση με κάθε νόμιμο τρόπο

και μέσο.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΤΗΣ 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας 
Αποστράτων και ε.ε.
Στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.


