
Αγαπητοί Συνάδελφοι και
σεβαστά μέλη της Ένω-

σης των εκλιπόντων Συνα-
δέλφων.

Με το άρθρο 14 του ν.1911/90 (Φ.Ε.Κ 166/90
τ. Α’) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Ν.Δ 1171/72
«Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Φ.Ε.Κ
82 τ.Α’) σ’ ότι αφορά στον τρόπο εκλογής των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών και θεσπίσθηκε ότι τα
μέλη του Δ.Σ αυτών εκλέγονται πλέον κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας ανά τριετία και ύστερα
από πανελλήνιες αρχαιρεσίες, βάσει κοινού ψη-
φοδελτίου.

Υπόψη ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο
(Ν.Δ 1171/71)  όλοι οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί
των Ε.Δ είναι υποχρεωτικά μέλη των ενώσεων
και για δε την Ε.Α.Α.Σ υποχρεωτικά μέλη είναι και
οι προερχόμενοι από την πρώην Ελληνική Χω-
ροφυλακή. Το ισχύον νομικό πλαίσιο ρυθμίζει τα
της λειτουργίας της Ε.Α.Α.Σ, προβλέπει τους πό-
ρους και τους σκοπούς κ. λ. π.

Ο τρόπος εκλογής με βάση το κοινό ψηφοδέλτιο
είναι σοφός καθότι αποκλείει τον κομματισμό και
τις ομαδοποιήσεις και οι εκλογείς εκλέγουν εκ
των υποψηφίων τους κατά την κρίση τους ικανό-
τερους με βάση τις εμπειρίες, την ανιδιοτελή
προσφορά τους και την προσωπικότητα ενός
εκάστου.

Επίσης με Π.Δ και υπουργικές αποφάσεις ρυθ-
μίζονται οι λεπτομέρειες των αρχαιρεσιών σε

ότι αφορά στο ποιοί έχουν δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι κ. λ. π.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία
των Ενώσεων διασφαλίζει την ενιαία φωνή και
σηματοδοτεί την θέληση και την βούληση του
νομοθέτη, στην
αδιάσπαστο και
γρανιτώδη συνοχή
τους τόσο στην
πραγματοποίηση
Εθνικών, Κοινωνι-
κών στόχων και επι-
διώξεων, αλλά και
στην διεκδίκηση, δια-
σφάλιση και στην διεκ-
περαίωση των πάσης
φύσεως θεμάτων που απασχολούν τα μέλη
τους.

Η ενιαία φωνή εισακούεται από τους ιθύνοντες
εφόσον τα μέλη ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων
ενός εκάστου συμμετέχουν, ως συμπαγής μάζα,
στις αρχαιρεσίες γιατί η συμμετοχή είναι καθορι-
στικός παράγων στον τρόπο αντιμετώπισης των
πάσης φύσεως θεμάτων  που μας απασχολούν. 

Η ενιαία φωνή όμως αποδυναμώνεται γιατί
όπως παλαιότερα έτσι και σήμερα στο χώρο
των Ε.Δ & Σ.Α συνεχίζουν να δρουν σωματεία με
διάφορες ονομασίες που δημιουργούν την εν-
τύπωση της ύπαρξης πολλών ενώσεων, πράγμα
ανεπίτρεπτο.

Σημειωτέον οι πάσης φύσεως οντότητες δεν
αποτελούν συνδικαλιστικές οργανώσεις καθότι
τα μέλη τους δεν είναι ενεργοί εργαζόμενοι, το
αυτό ισχύει και για την Ε.Α.Α.Σ πλην όμως το
ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ ως αιρετό έχει διττή ιδιότητα και επο-
μένως μπορεί να παρεμβαίνει για την ευμενή
αντιμετώπιση/επίλυση των  πάσης φύσεως θε-

μάτων που απασχολούν όλους μας (ε.ε & ε.α).
Επίσης η αποστρατεία νομοτελειακά είναι συνέχεια
της ενέργειας και επομένως οι εν ενεργεία συ-
νάδελφοι πρέπει να προσβλέπουν στην ένωση
ως θεματοφύλακα.

Η δράση των Ν.Π.Ι.Δ  είναι σεβαστή αρκεί να
μην προσκρούει στους σκο-
πούς της Ε.Α.Α.Σ, όπως αυτοί
καθορίζονται στο Ν.Δ
1171/72 δηλαδή:

•Την σύσφιξη των δε-
σμών συναδελφικό-
τητας μεταξύ των με-
λών.

•Την διατήρηση
των σχέσεων με του
εν ενεργεία συναδέλ-

φους.
•Την επιμέλεια των συμφερόντων και την πα-

ρακολούθηση και την  διεκπεραίωση των πάσης
φύσεως ζητημάτων των μελών.

•Την με πνεύμα αλληλεγγύης παροχή βοήθειας
στους έχοντες ανάγκη. 

•Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση
της κοινωνικής μας θέσεως.

•Η διατήρηση αμείωτου Εθνικού φρονήμα-
τος.

Το σύνθημα της Ε.Α.Α.Σ είναι «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩ-
ΣΕΙ» σήμερα είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Απαι-
τείται  συστράτευση στον κοινό αγώνα, οπότε
πρέπει πέρα και έξω από κάθε σκοπιμότητα  οι
συνιστώσες (σύνδεσμοι, κινήσεις, ομοσπονδίες
κ.λ.π) να συνδράμουν και να ενισχύουν το έργο
της Ε.Α.Α.Σ προκειμένου η συνισταμένη (Ε.Α.Α.Σ)
να ενδυναμωθεί έτι περαιτέρω.

Συμπέρασμα απαιτείται συντονισμός και συ-
νεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. για το 2ο Έτος της Θητείας του
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Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

– Τιμή στους νεκρούς και τους ζώντες
Συμβολικά η πιο τραγική ημέρα υπόμνησης ενός από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά του ελληνι-

σμού, του χριστιανικού στοιχείου εν γένει, που συντελέστηκε με θύματα τους Έλληνες Πόντιους.

Στη σελίδα 3



Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ προοιμίου θέλω να επισημάνω για

μία ακόμη φορά ότι υπηρετούμε το «ΙΣΧΥΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» και όπως πολλάκις έχω
τονίσει ασχέτως των πολιτικών πεποιθή-

σεων ενός εκάστου εξ’ ημών πρέπει να μας διακρίνει η συνα-
δελφικότητα και η αγωνία μας, πρωτίστως για τα όσα δυσά-
ρεστα συμβαίνουν στον περίγυρό μας, αλλά και για τα εις
βάρος μας οικονομικά μέτρα, που μας οδήγησαν στην εξα-
θλίωση και στην φτωχοποίηση. Γι’ αυτό χρειάζεται ενότητα
προσπαθειών αλλά και συμμετοχή όλων στις δράσεις/κινη-
τοποιήσεις που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του συντονι-
στικού συμβουλίου με την συμμετοχή βεβαίως πάντοτε της
Ε.Α.Α.Σ και να αποφεύγονται  διασπαστικές κινήσεις καθότι
δεν υπηρετούν το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» 

Το Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. συμπλήρωσε αισίως τα 2/3 της επιτυχούς
κατά την άποψή μου, θητείας του, παρά τα όποια προβλήμα-
τα.

Στην Ε.Η μηνός Ιουνίου 2015 είχαμε αναφερθεί στα πε-
πραγμένα του 1ου χρόνου της θητείας μας ως Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Κατά τον 2ο χρόνο της θητείας μας συνεχίσαμε στο πνεύμα
της υπερκομματικής  θέσεως της Ενώσεως να υπηρετούμε
τους σκοπούς της προκειμένου να διασφαλίσουμε τα πάσης
φύσεως  θέματα που μας απασχολούν. Προς την κατεύθυνση
αυτή και λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυσκολιών
που όλοι μας βιώνουμε πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα
του συντονιστικού συμβουλίου οι παρακάτω δράσεις/παρεμ-
βάσεις:

-Συνέντευξη τύπου την 13 Νοε.2015 στην οποία τονίστηκαν
μετ’ επιτάσεως ότι δυστυχώς και μέχρι σήμερα άλλωστε δεν
έχει εφαρμοστεί εις το όλον η απόφαση του Σ.τ.Ε, παρά τις
κατ’ επανάληψη υποσχέσεις, αλλά και της Συνταγματικής
επιταγής περί εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και ότι
δεν είναι ανεκτές περαιτέρω περικοπές των συντάξεων. Το-
νίστηκαν επίσης οι άξονες που πρέπει να ισχύσουν για τα
στελέχη των Ε.Δ & των Σ.Α. σ’ότι αφορά το μισθολογικό και
ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήτοι:

•Το μισθολόγιο πρέπει να παραμείνει ως ειδικό και να είναι
συνδεδεμένο με το αντίστοιχο των δικαστικών λειτουργών
γιατί τα στελέχη μας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία)
επιτελούν λειτούργημα  και μάλιστα κάτω από ειδικές συνθήκες
που κανένας άλλος κλάδος του δημοσίου δεν βιώνει.

•Οι συντάξεις να είναι συνδεδεμένες με τους μισθούς.
•Μη υπαγωγή μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(Ε.Φ.Κ.Α) αλλά παραμονή στο Δημόσιο.
•Τα ταμεία μας να μην υπαχθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επι-

κουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) καθότι δεν είχαν ούτε έχουν
επιχορήγηση από το Κράτος.

Δυστυχώς όμως σήμερα βλέπουμε, αντί της εφαρμογής
των αποφάσεων των δικαστηρίων, αλλά και της αναγνώρισης
της προσφοράς μας, να νομοθετούν νέα δυσβάστακτα μέτρα
τα οποία δεν αντέχουμε. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος την
20 Νοε.2015 με κύριο αίτημα την μη τήρηση των υποσχεθέντων
ήτοι, απόφαση Σ.τ.Ε και όχι περαιτέρω περικοπές.

Συνάντηση με τον καθ’ ύλη Υπουργό Εργασίας την 17 Δεκ.
2015 στον οποίο επιδώσαμε λεπτομερές υπόμνημα που
αφορούσε τα ασφαλιστικό θέμα. Ο Υπουργός μας υποσχέθηκε
ότι η Κυβέρνηση εγγυάται τις συντάξεις και ότι τα Ταμεία μας
δεν είναι επικουρικά. Ίδωμεν.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη την 15 Απρ.
2016, με κύριο αίτημα την ανάδειξη των Εθνικών μας θεμάτων
(Σκοπιανό μεταναστευτικό / προσφυγικό, δημογραφικό) γιατί
πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει η ανάκτηση του ΚΥΡΟΥΣ και της
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας, καθώς και η Εθνική Κυριαρχία
και Ακεραιότητα της Χώρας μας και δευτερευόντως τα οικο-
νομικά θέματα που μας απασχολούν. Η  συμμετοχή δεν ήταν
η αναμενόμενη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρξε σκοπιμότητα
ή κάποιος ιδιαίτερος λόγος γι’ αυτό καθότι στο μετά την Κ.
Δευτέρα διάστημα υπήρξαν ανεπίτρεπτες διχογνωμίες που
αφορούσαν τον τόπο και τον χρόνο της διαμαρτυρίας. Ίσως
να συνέβαλε το θρησκευτικό συναίσθημα. (Ακάθιστος Ύμνος)

Όμως η συμμετοχή καθορίζει και την συμπεριφορά των κυ-
βερνώντων στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως θεμάτων
που μας απασχολούν. 

Ιδιαίτερη αισθητή ήταν η παρουσία του τ. Α/Γ.Ε.Σ  Στγου ε.α
Χ. Μανωλά, ο οποίος απηύθυνε θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό,
που εμπεριείχε βαρυσήμαντα μηνύματα με πολλούς αποδέ-
κτες.

Την 19 Απρ.2016 το συντονιστικό συμβούλιο των Ενώσεων

έγινε κατόπιν αιτήματός του δεκτό για πρώτη φορά από την
Α.Ε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στον οποίο επι-
δώσαμε λεπτομερές υπόμνημα για τα Εθνικά μας θέματα .

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας είχαμε τονίσει ότι:
-Οι συνθήκες/περιστάσεις ήταν δύσκολες και προοιωνίζονταν

ακόμη ποιό δύσκολες πρωτίστως για την Χώρα μας και για
όλους μας, ελπίζαμε όμως ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν
προς το συμφέρον του Ελληνικού λαού, σπλάχνο του οποίου
αποτελούμε.

-Θα είμαστε παρόντες όπου απαιτείται για να διασφαλίσουμε
τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα όλων μας (ε.ε και ε.α )
καθώς και των μελών των οικογενειών των εκλιπόντων συ-
ναδέλφων μας, καθότι  αιρετοί όντες.

- Επιθυμούμε την συμμετοχή όλων των μελών μας, γιατί η
συμμετοχή καθορίζει και την στάση των ιθυνόντων απέναντι
στην Ένωση. Καλέσαμε και καλούμε όλα τα προβεβλημένα
μέλη μας να είναι στο πλευρό της Ε.Α.Α.Σ. Άλλωστε ως
γνωστόν όλοι οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί είμαστε υπο-
χρεωτικά μέλη της και δια του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. συμ-
βάλλουμε στα οικονομικά

-Την τροποποίηση/βελτίωση των θεσμικών κειμένων, που
διέπουν την λειτουργία της Ενώσεώς μας κ.λ.π.

Τι κάναμε:
Στο φύλλο της Ε.Η. μηνός Μαίου του 2014 καθορίσαμε τα

καθήκοντα των μελών του Δ.Σ και με βάση τα οποία λειτουρ-
γούμε. 

- Προς την κατεύθυνση και υλοποιώντας δεσμεύσεις μας,
αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας, η οποία έχει μεγάλη επι-
σκεψιμότητα. 

-Με απόφαση του Δ.Σ ιδρύσαμε παραρτήματα στου νομούς
Σάμου και Λακωνίας, καθώς και στις πόλεις του  Διδυμοτείχου,
της Λήμνου και της Κω. 

-Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία
βαίνουν συνεχώς μειούμενα πραγματοποιήσαμε και θα συνε-
χίσουμε να πραγματοποιούμε επισκέψεις στα Παραρτήματα,
προκειμένου να ενημερώσουμε αλλά κυρίως να ακούσουμε
τα αιτήματα και τις προτάσεις των μελών μας και αναλόγως
να ενεργούμε.

- Υπηρετώντας την Ιστορική αλήθεια και χωρίς καμία προ-
σπάθεια αποξέσεως πληγών του παρελθόντος, συνεχίσαμε
να πραγματοποιούμε τις προσκηνυματικές εκδηλώσεις, υπέρ
των Ψυχών  των ευκλεώς Αγωνισθέντων και Ηρωικώς πεσόν-
των, υπέρ Βωμών και Εστιών, στη Ν Σύρο στον ΓΡΑΜΜΟ/ΒΙΤΣΙ,
ΦΛΩΡΙΝΑ, στο Λιτόχωρο Πιερίας, αλλά και στο Δερβένι Κοριν-
θίας.

- Πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία στο Πολεμικό
Μουσείο, τις εκδηλώσεις για τις Εθνικές Επετείους, με διακε-
κριμένους ομιλητές και πλήθους συμμετασχόντων, προσφάτως
δε στην Λ.Α.Ε.Δ. την τελετή βράβευσης των Αρχηγών των
παραγωγικών Σχολών και των αριστούχων μαθητών των
μελών μας.

- Συμμετείχαμε σχεδόν σ’ όλες τις εκδηλώσεις διάφορων
φορέων Περιφέρεια Αττικής, Δήμων, Αθηναίων, Παπάγου-Χο-
λαργού, αλλά και του Γ.Ε.ΕΘ.Α, του Γ.Ε.Σ  και του ΥΠ.ΕΘ.Α.

- Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που η
Π.Ο.ΑΣ.Υ. διοργάνωσε στην πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα,
αλλά και στην Θεσσαλονίκη για το θέμα των Μετοχικών
Ταμείων και του ασφαλιστικού.

Υπηρετώντας τους σκοπούς της Ενώσεως:
Υποβάλαμε σχετικά έγγραφα προς την ιεραρχία για την αν-

τιμετώπιση του παραθερισμού στα Κ.Α.Α.Υ για κατάργηση ή
τροποποίηση των υφιστάμενων Υπ. Αποφάσεων, κυρίως σ’
ότι αυτές αφορούν τους κατ’ απόλυτο προτεραιότητα, μη
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη μας είναι εν δυνάμει Α.Μ.Ε.Α.

Τέλος  επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν την εντύπωση ότι
Ε.Α.Α.Σ είναι επιτελείο και άρα μπορεί ο κάθε ένας να απαιτεί
την όποια άμεση εξυπηρέτηση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι
και γι’ αυτό μέσω της Ε.Η κάνουμε συνεχώς εκκλήσεις για
εθελοντική προσφορά. Στην έκκλησή μας αυτή ανταποκρίθηκαν
τρία αξιόλογα άτομα, που προσφέρουν τις εργασίες τους μία
φορά την εβδομάδα. Αγαπάμε τον συνάδελφο εργαζόμαστε
εντελώς αφιλοκερδώς για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά
του. Το προσωπικό που έχει  διατεθεί στην  Ένωση είναι
μόλις τέσσερα άτομα (ένας Αλχίας, μία Αρχιφύλακας και δύο
οπλίτες).Λόγω δε της μη συνέχισης παροχής των υπηρεσιών
των διαχειριστών χρηματικού και υλικού, καθώς και των πα-
ραιτήσεων του οικονομικού μέλους του Δ.Σ αλλά και του Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου και της μη διάθεσης ανάλογου προ-
σωπικού, αναθέσαμε με αμοιβή τα καθήκοντα του διαχειριστή
χρηματικού σε μέλος της Ε.Α.Α.Σ και περιμένουμε την διάθεση
προσωπικού από την προισταμένη αρχή. Δηλώνουμε ότι
παρά τα προβλήματα θα συνεχίσουμε με τον ίδια θέληση και
αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για να πετύχουμε το
κοινό καλό ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες σας.
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1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού

ενδιαφέροντος, να  έχει περιορισμένη έκταση και

να μην  υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του

συντάκτη- αποστολέα

3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να

μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι-

παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες

και επαίνους. 

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο

και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι

καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται

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

χυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο  Δημοσίων Σχέ-

σεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η

εκπρόσωπο του.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση

άρθρα  ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:

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

δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά

Arial 11

2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

λεια αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

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

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

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

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

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

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. για το 2ο Έτος της Θητείας του
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Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες 
και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων 

και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

ενημέρωση θέματα

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

- Υπγος ε.α. Τσετσέκος Αλέξανδρος του
Πέτρου. Απεβίωσε στις 8/5/16 και εντα-
φιάσθηκε στις 9/5/16 στο Φίχτια Αργολί-
δας.

- Υπγος ε.α. Κολιός Απόστολος του Βα-
σίλειου. Απεβίωσε στις 12/3/16 και εντα-
φιάσθηκε στο Κοιμητήριο Χολαργού.

- Ανχης (ΤΧ) ε.α. Μανιατάκης Οδυσσέας

του Παναγιώτη. Απεβίωσε στις 28/4/16
και ενταφιάστηκε στις 4/5/16 στο κοιμη-
τήριο του Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πα-
τρών.

- Τξχος (ΔΒ) ε.α. Κυριάκος Λεωνίδης, .
Απεβίωσε στις 6/2/16 στη Θεσσαλονίκη
και ενταφιάστηκε την επομένη στο κοι-
μητήριο Μαλακοπής.

Η Ε.Α.Α.Σ. ανακοινώσει στα Μέλη της
ότι η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε την 13 Μαΐου
2016 δημοσίευσε την υπ. αριθμ.1128/16
απόφαση  βάσει της οποίας κρίθηκε ορι-
στικά η αντισυνταγματικότητα και του
ν.4307/14.

Όπως είναι γνωστό, με την υπ’αριθμ.
2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας
του Σ.τ.Ε  είχε κριθεί η αντισυνταγματι-
κότητα του Ν.4093/12 βάσει του οποίου
είχαν επιβληθεί στις συντάξεις μας δυ-
σβάσταχτες περικοπές.

Στη συνέχεια η κυβέρνηση αντί να
εφαρμόσει την απόφαση εις το όλον,
όπως προσδιόριζε η παραπάνω απόφαση,
την εφήρμοσε μερικώς και προέβη στη
θέσπιση του Ν.4307/14 βάσει του οποίου
ρυθμιζόταν η καταβολή του 50% των
παρανόμως  παρακρατηθέντων ποσών,
σε 36 μηνιαίες δόσεις.  

Κατόπιν αυτού του δεδομένου, το
Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. κατέθεσε, με το Δικαστικό
Μέλος Αντγο ε.α. Θωμά Καρανίσα, νέα
αίτηση ακύρωσης σε συνεργασία με το
συντονιστικό συμβούλιο, βάσει της οποίας
και εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1128/16 Από-
φαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε η οποία

έκανε πλήρως αποδεκτή την αίτηση ακύ-
ρωσής μας και αναγνώρισε την αντισυν-
ταγματικότητα και του Ν.4307/14.  

Η απόφαση αυτή τελεί υπό καθαρο-
γραφή και όταν αυτό συντελεστεί θα
υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για
το περιεχόμενό της.  Από τις μέχρι τώρα
πληροφορίες μας η απόφαση εντέλλεται
την επάνοδο των συντάξεων μας στο
ύψος της 1-8-2012 και την καταβολή
των παρανόμως παρακρατηθέντων, τόσο
για το ενδιάμεσο διάστημα όσο και για
τον εφεξής χρόνο.

Η Ε.Α.Α.Σ. πιστή στις διακηρύξεις της
για την προάσπιση των συμφερόντων
των μελών της αγωνίζεται συνεχώς, ανε-
ξάρτητα από κηδεμονίες και ανιδιοτελώς.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο τονίζουμε ότι
οφείλουμε όλοι να παραμένουμε σε
αγωνιστική εγρήγορση και ετοιμότητα,
ενώ επίσης διαβεβαιώνουμε τα Μέλη
μας ότι διεκδικούμε ανελλιπώς την τή-
ρηση της νομιμότητας που θα επικρατήσει
μόνο με την πλήρη εφαρμογή των δικα-
στικών αποφάσεων.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

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 

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι,  ο
Αντγος (ΠΒ) ε.α. Βασίλειος Σταθό-
πουλος του Γεωργίου διορίστηκε ως
Τακτικό Μέλος στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.  σύμ-
φωνα με το υπ’ αριθμ. 207/19 Απρ
2016 ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΟΔ), σε αντικατάσταση
του παραιτηθέντος Αντγου(ΠΒ) ε.α. Κων-
σταντίνου Σκαρμαλιωράκη του Αντωνίου.

Ο Αντγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος

είχε διοριστεί στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ως
αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα
με τα επικυρωμένα εκλογικά απο-
τελέσματα των αρχαιρεσιών της
Ε.Α.Α.Σ. της 23ης Φεβ 2014 με τη

Φ.959.4/5/845711/Σ.3170/24 Απρ
2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (ΦΕΚ 244 ΥΟΟΔ).

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ για 

απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αρ. Πρωτ.: 07/2016

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016
19η Μαΐου 2016. Συμ-

βολικά η πιο τραγική ημέ-
ρα υπόμνησης ενός από
τα μεγαλύτερα εγκλήματα
κατά του ελληνισμού, του
χριστιανικού στοιχείου εν
γένει, που συντελέστηκε
με θύματα τους Έλληνες
Πόντιους. Προηγήθηκαν,
συνέπεσαν ή ακολούθη-
σαν Αρμένιοι, Ασσύριοι και
Μικρασιάτες της ιστορικής
Ιωνίας, που σφαγιάστηκαν,
οδηγήθηκαν σε αναγκα-
στικό εκτοπισμό, στερήθηκαν πατρίδα, πε-
ριουσία, όνειρα για το μέλλον...

Οι απόγονοι των εκατομμυρίων ανθρώ-
πων που υπέστησαν γενοκτονία πριν από
περίπου έναν αιώνα θυμούνται τα θύματα,
τα τιμούν και αγωνίζονται να κρατήσουν
στη ζωή όλα όσα χαρακτηρίζουν τον πο-
λιτισμό τους: αξίες, παραδόσεις, διάλεκτο,
μουσική, χορό, τραγούδι.

Κυρίως, όμως, ορθώνοντας το ανάστημά
τους απέναντι στη λήθη και στην εξαγορά
της μνήμης στο όνομα μιας επιφανειακής
και ασφαλώς κατ’ ευφημισμόν «φιλίας» ή
–στην καλύτερη περίπτωση– «ομαλών δι-
μερών σχέσεων».

Σε κάθε περίσταση δηλώνουν ότι θα
παλέψουν για να παραδεχτεί η Τουρκία,
διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, το συστηματικό σχέδιο εξόντωσης
των μειονοτήτων και σφετερισμού των
περιουσιών τους που σε μεγάλο βαθμό,
κατά την ανάγνωση του Τούρκου διανο-
ουμένου Σαΐτ Τσετίνογλου που μίλησε στο
pontos-news.gr, ευθύνεται και για τη μη
αναγνώριση των γενοκτονιών από την Άγ-
κυρα.

Οι Πόντιοι, όλοι οι απόγονοι προσφύγων
και μεγάλο μέρος του ελληνισμού βλέπουν
την αδικία και υποστηρίζουν τον αγώνα
για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας.
Τι γίνεται όμως με την επίσημη ελληνική
πολιτεία;

Η απάντηση είναι οδυνηρή. Χρειάστηκε
τεράστια προσπάθεια και μοχλοί πίεσης
προς τις κυβερνήσεις των δεκαετιών του
'80 και του '90 για να φτάσουμε στην
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
(Ν. 2193/1994) και της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας (Ν. 2645/1998)
σε δύο... φάσεις, σαν να μην ήταν και οι
δύο θηριωδίες μέρος ενός σχεδίου. Και
έκτοτε ουδέν. Ή, ακόμα χειρότερα, όσοι
ακόμα διατηρούν ευαισθησίες για τα εθνικά
μας θέματα χωρίς πάντως να υποτιμούν
την αδιανόητα δεινή κατάσταση του Έλ-
ληνα στην καθημερινότητά του, διαπιστώ-
νουν ότι η επίσημη εκτελεστική εξουσία
εμπλουτίζει την... υπόστασή της με αρνητές
της Γενοκτονίας. Τι κι αν έχει αναγνωριστεί
με νόμο του κράτους; Τι κι αν έχει ποινικο-
ποιηθεί η άρνηση ενός εγκλήματος με τον
πολυλάλητο αντιρατσιστικό νόμο; Τι κι αν
ο πρώτος πολιτειακός παράγων το υπεν-
θυμίζει με κάθε ευκαιρία; Τι κι αν οι πολιτικές
Αρχές της χώρας-θύτη και τα υποχείριά
τους ΜΜΕ ακριβώς αυτό περιμένουν να
εκμεταλλευτούν για να το κάνουν όπλο
στη δημόσια συζήτηση;

Από τις περσινές εκδηλώσεις μνήμης
για τη Γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού
μέχρι φέτος, το δίκαιο υπέστη εκ των έσω
σοβαρό πλήγμα. 

Στο όνομα της επιστημονικής ελευθερίας,
που πάντως ουδείς αμφισβητεί, ένας
υπουργός Παιδείας, το πλέον υψηλόβαθμο
θεσμικό όργανο στον τομέα που διαμορ-
φώνει προσωπικότητες δημιουργώντας

υπόβαθρο για τη μελλοντική τους στάση
έναντι όσων μας καθορίζουν ως κοινωνία,
διαφωνεί με την ελληνική νομοθεσία. Επι-
πλέον, η –με την πιο στενή έννοια– εκπαί-
δευση των μαθητών περιθωριοποιεί την
πρόσφατη ιστορία, στερώντας από τα παι-
διά τη δυνατότητα να φωτίσουν πτυχές
της ιστορίας που σήμερα μόνον τα σωμα-
τεία δίνουν δυσανάλογη προς τα μεγέθη
τους μάχη για να κρατήσουν ζωντανή.

Η περίπτωση της Δημοκρατίας της Αρ-
μενίας, που αγκάλιασε το αίτημα για διε-
θνοποίηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
και το έκανε εθνικό σκοπό, θα έπρεπε να
δώσει το παράδειγμα. Τα επιτεύγματα των
Αρμενίων με τη βοήθεια της επίσημης κυ-
βέρνησης αλλά και της διασποράς είναι
σπουδαία σε αυτόν τον τομέα και είναι
ελάχιστοι πλέον εκείνοι που μπορούν να
αμφισβητήσουν τι πραγματικά συνέβη στο
1,5 εκατ. των Αρμενίων. Συμβαίνει το ίδιο
με την Ελλάδα και την υπόθεση της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων της Ανατολής; Σε
καμία περίπτωση.

Σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια μετά το με-
γάλο έγκλημα της Γενοκτονίας, μεγάλο
μέρος της κοινής γνώμης αντιμετωπίζει
τους ανθρώπους που μιλούν γι’ αυτό και
που βγαίνουν στο δρόμο ως «γραφικούς».

Γραφικούς στην καλύτερη περίπτωση,
εθνικοπατριώτες, πατριδοκάπηλους, ακρο-
δεξιούς και επικίνδυνους στη χειρότερη.
Για τους ανθρώπους που μόνο τους μέλημα
είναι να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα
της μνήμης τιμώντας έτσι τη θυσία των
προγόνων τους, αυτό είναι άδικο. Αιτιολο-
γημένο όμως είναι αν πρόκειται για εκείνους,
τους ελάχιστους, κομματικά οργανωμένους
ή μη, που καπηλεύονται τον πόνο ενός
σπουδαίου κομματιού του ελληνικού λαού,
για να εξυπηρετήσουν ίδια συμφέροντα.

Αυτοί οι λίγοι, οι πραγματικά επικίνδυνοι,
θα πρέπει να εξοβελιστούν από τους ορ-
γανωμένους φορείς.

Και τώρα φτάνουμε στο ζέον θέμα, ή
κατά το λαϊκότερον στην «καυτή πατάτα».
Τι έχουν πράξει οι οργανωμένοι φορείς
για να πείσουν την επίσημη πολιτεία ότι
είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, σαν μια
γροθιά, προκειμένου να αποκτήσει ο αγώ-
νας και το αίτημά τους πραγματικά διεθνή
διάσταση;

Οι εκδηλώσεις των ημερών γύρω από
τη 19η Μαΐου, η οποία έγινε σύμβολο μιας
Γενοκτονίας, θα πρέπει να αναδεικνύουν
όχι μόνο το χρέος απέναντι στους προγό-
νους, αλλά και την τιμή απέναντι στους
απογόνους. Εκείνους που κρατούν ψηλά
τη σημαία της μνήμης, το λάβαρο που
από την άλλη του πλευρά φέρει σίγουρα
το έμβλημα του μονοκέφαλου αετού, και
που με τη στάση τους αποτελούν παρά-
δειγμα για όλους τους Έλληνες. Κι ας
τους λένε Ρωσοπόντιους ή/και γραφι-
κούς...

Μόνον έτσι ο Πόντος ζει!
ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης 

της Γενοκτονίας των Ποντίων

– Τιμή στους νεκρούς και τους ζώντες

Σημείωση: Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας (Ε.Η. Απρίλιος 2016) ο τίτ-
λος του άρθρου του Αντγου ε.α. Ι. Φωτιάδη, εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε ως

«Η γεωπολιτική αξία της Θράκης» και όχι ως «Η γεωπολιτιστική αξία της Θράκης» που
είναι το σωστό. Ζητάμε συγγνώμη.

*
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Κύριε  
Τελευταία, στο Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α’} “….Μεταρρύθμιση

Ασφαλιστικού…..” περιλαμβάνεται στο άρθρο 44 αυτού
διάταξη, με την οποία καθορίζεται ότι “από 1 – 7 – 2016 η
εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, υπέρ ΕΟΠΥΥ…….υπο-
λογίζεται επί του καταβαλλομένου ποσού κυρίας σύνταξης,
αφού αφαιρεθούν τα ποσά, που αντιστοιχούν στην Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων….”.

Από το έτος 2013 είχε επισημανθεί με επιστολές, υπο-
μνήματα και παραστάσεις η λανθασμένη βάση υπολογισμού
της εισφοράς των συνταξιούχων υπέρ του κλάδου ασθένειας
και είχε προταθεί ο τρόπος υπολογισμού της να γίνεται
μετά την αφαίρεση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
{Ε.Α.Σ.} και των μειώσεων των νόμων 4024, 4051 και 4093
των ετών 2011 και 2012. 

Παρά του ότι η μνημονευομένη ρύθμιση βελτιώνει τον
τρόπο υπολογισμού της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης,
αυτός όμως δεν παύει να είναι εσφαλμένος, άδικος, κατα-
χρηστικός και νομικά αβάσιμος δεδομένου ότι διαμορφώνεται

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θεσμοθετημένες μειώσεις,
οι οποίες είναι μόνιμες, δεν συνιστούν κρατήσεις, δεν προ-
βλέπονται για περιορισμένη χρονική περίοδο και δεν επι-
βάλλονται υπέρ κάποιου συγκεκριμένου φορέα, {Συνήγορος
του Πολίτη 6 – 8 – 2013} και συνεπώς δεν μπορούν να
προσμετρηθούν στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης. 

Η διατύπωση του νόμου σχετικά
με την εισφορά υγειονομικής πε-
ρίθαλψης ότι “….υπολογίζεται επί
του καταβαλλομένου ποσού κυ-
ρίας σύνταξης….” καταδεικνύει ότι
αφορά στο ποσό της σύνταξης,
που διαμορφώνεται μετά την αφαί-
ρεση των θεσμοθετημένων αυτών
μειώσεων, όπως αυτό εφαρμό-
ζονταν από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους μέχρι τον μήνα Σε-
πτέμβριο του έτους 2013. Η διαφορετική ερμηνεία και
εφαρμογή ενός νόμου, εκτός του ότι αποτελεί σύμπτωμα
αμφισβήτησης της ορθής λειτουργίας των δημόσιων υπη-
ρεσιών, δημιουργεί, όπως είναι φυσικόν, στους ενδιαφε-
ρομένους συνταξιούχους άρνηση των κοινωνικών, πολιτικών
και οικονομικών θεσμών και παράλληλα συναισθήματα αμ-

φιβολίας ως προς την σαφήνειαν των επιδιωκουμένων
σκοπών, την εγκυρότητα και την νομιμότητα των ενεργειών
και την ποιότητα των παρεχομένων κρατικών υπηρεσιών. 

Προς άρση όλων των παραπάνω αμφισβητήσεων και αμ-
φιβολιών, αλλά και προς εδραίωση του αισθήματος δικαίου
και δικαιοσύνης είναι αναγκαίο όπως τροποποιηθεί και κα-

θοριστεί ως προσφορότερος,
συνεπής και σύμφωνος με τον
ισχύον θεσμικό πλαίσιο τρόπος
υπολογισμού της εισφοράς υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης στις
συντάξεις να γίνεται επί του πο-
σού της κύριας σύνταξης, που
προκύπτει μετά την αφαίρεση
των μειώσεων των νόμων
4024/2011, 4051/2012 και
4093/2012. 

Ένας τέτοιος υπολογισμός είναι σύμφωνος αφ’ ενός μεν
με την αρχή της αναλογικότητας {άρθρο 4} αφ’ ετέρου δε
με την  προστασία του δικαιώματος στην περιουσία {άρθρο
17 Συντάγματος} στην οποία περιλαμβάνονται και οι
αποδοχές και οι συντάξεις του δημοσίου {ΕΣΔΑ}. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.   

Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Θεσσαλονίκη 17 Μαΐου 2016

• Αιδεσιμώτατε Πατέρα Ιωάννη!
• Αξιοσέβαστοι κύριοι παλαίμαχοι!
• Κορυφαίοι, όλων των βαθμίδων αντιπρόσωποι των

τριών όπλων των ενδόξων Ενόπλων μας Δυνάμεων και Σω-
μάτων Ασφαλείας!

• Αξιότιμοι κύριοι αντιπρόσωποι της ΕΑΑΣ και όλων των
εφεδροπατριωτικών οργανώσεων, Συνδέσμων, Ενώσεων,
Συλλόγων, Λεσχών και των Παλαιμάχων Αστυνομίας Πόλε-
ων Αιγίου και Κορίνθου!

• Αξιότιμοι κύριοι, αντιπρόσωποι της Τοπικής Δερβενίου!
• Φίλτατοί μας αδελφοί, αδελφαί και λοιποί συγγενείς των

τιμωμένων μας Νεκρών!
• Αξιότιμοι φίλοι και φίλαι του Πανελληνίου Συνδέσμου

Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων!
Ως Επίτιμος Πρόεδρος αυτού, έρχομαι και εκ μέρους όλου

του Διοικητικού Συμβουλίου μας, να σας εκφράσω τας θερ-
μοτάτας μας ευχαριστίας και την βαθυτάτην μας ευγνωμο-
σύνη, διά την εδώ τιμητική σας παρουσία, με σκοπό να συμ-
προσευχηθούμε διά την ανάπαυσιν των αμώμων ψυχών των
νεαρών συναδέλφων μας, που μοίρα κακή τους επεφύλαξεν
ένα τόσον απρόσμενο και φρικτό τέλος εις τους ύπερθεν του
Δερβενίου χώρους, πριν 72 χρόνια ακριβώς, Κυριακή των
Βαΐων 9-4-1944,

όχι από τους κατακτητάς, -τρεις τον αριθμόν! -που από τον
Απρίλιον του 1941 έως τον Οκτώβριον του 1944 μας περιέ-
σφιγγαν μέχρις ασφυξίας τον βρόγχον της τυρρανίας των

αλλά -φευ!- από Έλληνας αδελφούς μας, ομογλώσσους
και ομοθρήσκους!

Δεν θα επεκταθώ εις φρικτάς λεπτομερείας -προς τι άλ-
λωστες;

Δεν θέλουμε να αναξέσουμε τας πληγάς μας. Μας έχει πά-
ρει πολύν και πολύτιμο χρόνο να τας επουλώσουμε...

Πρέπει να κυττάξουμε τώρα όλοι εμπρός!
Είμαστε οι τελευταίοι, που εζήσαμε αυτά τα φοβερά γεγο-

νότα!
Η αδέκαστος ιστορία θα κρίνη του καθενός μας την συμπε-

ριφορά, χωρίς διαχωριστικάς γραμμάς και πάθος, διά την σω-
τηρίαν της πολύπαθης Πατρίδος μας!

Ας σκεφθούμε το αύριον των παιδιών μας και των εγγονών
μας! Ας ανανήψουμε όλοι κι ας ομονοήσουμε, απ’ όποια
πλευρά του λόφου ευρεθήκαμε τότε,

πταίσαντες και μη: είναι η ώρα της περισυλλογής και των
γενναίων αποφάσεων!

Αυτό είναι και το μήνυμα των μνημοσύνων μας:
η σωτηρία της Ελλάδος μας!
Διότι οι οιωνοί δεν είναι καλοί- αντιθέτως μάλιστα!
Πρέπει να πηγαίνουμε εις όλα τα μνημόσυνα, διά να δούμε

«ιδίοις όμασι» τα φρικτά αποτελέσματα του ξενοκινήτου
αδελφοκτόνου διχασμού μας, προς όφελος των βορείων
γειτόνων μας, που εποφθαλμιούσαν από τότε και επιμένουν
μέχρι των ημερών μας.

Επιμένουν παρά την δεινήν των κατάστασι, παρ’ ότι ενι-
σχύονται υφ’ ημών παντοιοτρόπως διά να επιβιώσουν, εις
την διεκδίκησιν των ζωτικοτάτων δι’ ημάς βορείων Ελληνικο-
τάτων εδαφών μας, ασυστόλως και άνευ ουδενός από μέ-
ρους των ιστορικού δικαιώματος.

25 αιώνες της λαμπροτέρας Ελληνικής Ιστορίας όχι μόνον
αποσιωπούνται, αλλά και εμπαιζόμεθα ιταμώς, εμπλεκόμε-
νοι τη προτροπή των ισχυρών της Γης, εις συνομιλίας έως
ότου επιτευχθή ο στόχος αμφοτέρων,

ήτοι η απόσπασις εκ του ελληνικού κορμού των πλέον ζω-
τικών του μελών. Και αρχής γενομένης, έπεται και συνέ-
χεια...

Η ιστορία όμως είναι μια!
Δεν διαγράφεται!
Δεν πλαστογραφείται!

Αλλά μόνον ενωμένοι ως μια γροθιά, υπάρχει ελπίς να τα
καταφέρουμε ν’ αλλάξουμε το κλίμα υπέρ της δικαιώσεώς
μας παρά τους ισχυρούς προστάτας των, διότι η Πατρίς μας
δυστυχώς άγεται και φέρεται κατά το δοκούν, εκ των πιεζόν-
των ημάς ισχυρών υπέρ των σφετεριστών της Ιστορίας μας!

Η χώρα μας ευρίσκεται ως εκ τούτου εις δεινήν θέσιν και
ομοιάζει με καράβι εν μέσω μεγίστης θαλασσοταραχής και
μακρυά από λιμάνι, χωρίς μιαν ακτίνα φωτός από κάποιο φά-
ρο, διά να παλαίψουμε να σωθούμε!

-οι σοφοί πρόγονοί μας είπαν λακωνικότατα:
«η ισχύς εν τη ενώσει»
διότι μόνον από τους αδυνάμους απαιτούν!
από γενναίους και δυνατούς δεν το τολμούν!!

- Προσφάτς εορτάσαμε την Ανάστασιν του Χριστού μας·
Αυτήν την Ανάστασι ευαγγελιζόμεθα διά την Ελλάδα μας,

με κινητήριο μοχλό την ψυχική-πνευματική ανάτασικι εθνική
μας ομοψυχία!

Τότε κι ο Θεός μεθ’ ημών!
Το καμπανάκι της αφυπνίσεώς μας ηχεί!
Ας το ακούσωμεν άπαντες!
Όχι μόνον η βάσις, ο λαός,
αλλά κυρίως οι εκάστοτε Κυβερνώντες,
που από της μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν τηρούν στά-

σιν αχαρακτήριστον,
απουσιάζοντες προκλητικώς εκ των ιερών μνημοσύνων

των πεσόντων προς ματαίωσιν ακρωτηριασμού της και απω-
λείας ελληνικοτάτων και ζωτικών της τμημάτων,

«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι!»

Έτσι ρίχνουν σκιάν απαξίας επί της θυσίας των γενναίων,
μέχρι θανάτου πιστών υπερασπιστών της, και μάλιστα υπό
τας παρούσας συνθήκας!

Κυρίες και Κύριοι,
τα μνημόσυνα αυτά είναι ΔΙΔΑΧΗ!
Είναι η κραυγή της κινδυνευούσης Πατρίδος μας δι’ ενότη-

τα!
Εμείς ο λαός, χάριν αυτής χρειάστηκε να βάλουμε πολύ

νερό στο κρασί μας· -όμως, οι εκάστοτε αιρετοί κυβερνών-
τες μας, βγαλμένοι από τα σπλάχνα του λαού μας, διατί δη-
μιουργούν τέτοιους μακάβριους διαχωρισμούς;

χαθήκανε και δι’ αυτούς, τους ξεχασμένους ήρωας, ολίγα
φύλλα δάφνης δι’ ένα στεφάνι;

Η λήθη, Κύριοι, θα επέλθη όταν ειπήτε την πάσαν αλήθεια!
Η αλήθεια ελευθερώνει και σώζει από μελλούμενα δεινά·
Η αλήθεια συγκροτεί ως αρραγές σώμα τον λαόν μας!
Οι Νεκροί, Κύριοι, πως μπορούν ν’ αμυνθούν έναντι της

διαστρεβλωτικής τακτικής σας;
Αλλάξατε συμπεριφορά, νέοι και παλαιοί κυβερνήται αυ-

τού του δύσμοιρου τόπου, πριν να είναι πολύ αργά διά την
σωτηρίαν Του.

Οι καιροί ου μενετοί...
Πριν κλείσω την ομιλίαν μου αυτή, πρέπει να ευχαριστήσω

θερμότατα τους ευγενείς συντελεστάς της επιτυχίας αυτής
της εθνικοθρησκευτικής σεμνής εκδηλώσεώς μας, και οι
οποίοι καθ’ οιονδήποτε τρόπον, συνέβαλαν τα μέγιστα!

Κορυφαία η ΕΑΑΣ και έπεται η Τοπική του Δερβενίου, με
επικεφαλής την πρόεδρον κυρίαν Διαμάντω Δενδρινέλλη, η
οποία θα καταθέση και τον τιμητικόν στέφανον, που με σεβα-
σμόν στους Νεκρούς μας επιμελείται το Ηρώον τους, τους
πέριξ αυτού χώρους και παρέχει πάσαν άλλην βοήθειαν, που
λαμπρύνει την τρισάγιον αυτήν τελετήν.

-Τελειώνοντας, απευθύνω, όπως κατ’ έτος, προς όλους
τους ευσεβείς παρισταμένους Ευρωστινίους, ιδία προς τους
κατοίκους του Δερβενίου, μίαν θερμοτάτην παράκλησιν
όλων μας:

Προστατεύσατε το Ηρώον των αδικοχαμένων αυτών παι-
διών. Είναι και δικά σας παιδιά.

Το Ηρώον τους είναι ο φύλαξ-Άγγελός σας από κάθε πα-
ρόμοιο κακό.

Φροντίστε το με σεβασμό και αγάπη.
Ήσαν, όλα τους, νεαρά βλαστάρια που εις ουδένα έπται-

σαν!

Άγγελος Ν. Λιόντας
Επίτιμος Πρόεδρος του ΠΣΣΑΠ

Προσκυνηματική εκδήλωσις εις Δερβένι Κορινθίας

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΣΣΑΠ ΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΛΙΟΝΤΑ
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Μέχρι πριν μερικές δεκαετίες στο πα-
ρελθόν, οι κάτοικοι της υπαίθρου

(των χωριών) δεν διεννοούντο να εγκα-
ταλείψουν τις πατρογονικές τους ρίζες
μετοικώντας στις πόλεις παρ’ όλο που
το επίπεδο διαβιώσεως στις πόλεις ήταν υψηλότερο σε
σχέση με αυτό των χωριών, καίτοι, μέχρι το 1960, τα περισ-
σότερα από τα 6.500 χωριά δεν διέθεταν ηλεκτρισμό, ούτε
δρόμους βατούς σε τροχό, όμως έσφυζαν από ζωή και τα
σχολεία ήταν γεμάτα από παιδιά.

Η ψυχαγωγία παρείχετο στα τοπικά καφενεία και μέσω πα-
ραδοσιακών πανηγυριών, που συνδυάζονταν με θρησκευτικές
πανηγύρεις στις εκκλησίες, όπως του Αγίου Πάσχα (ακολουθία
της Αγάπης) καθώς και στην πληθώρα των διάσπαρτων εξω-
κλησίων. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, αρχής γενομένης
από τον Αγ. Γεώργιο, Ζωοδόχο Πηγή, Αγ. Κωνσταντίνο, με
αποκορύφωμα τις πανηγύρεις που συνέπιπταν με τη γιορτή
της Παναγίας 15 Αυγούστου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τοπικοί
επιχειρηματίες, εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο του φυσικού
περιβάλλοντος, δημιουργούσαν επαγγελματικές εκμεταλ-
λεύσεις όπως συνέβαινε στο χωριό Ν. Πετρίτσι Σερρών όπου
κατά μήκος μιας μικρής χαράδρας είχαν αναπτυχθεί 5-6 μικρά
κεντράκια στα οποία συνέρρεε η νεολαία των γύρω χωριών
και διασκέδαζε κάτω από τους ήχους του γραμμοφώνου – ο
γράφων το παρόν υπηρετούσε 1954-56 ως Διοικητής Λόχου
στο «Ρούπελ» και είχε προσωπική εικόνα των συμβαινόντων.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων διακρίνονταν
από ανθρωπιά, ήθος, καλοσύνη, ευπρέπεια, αλληλεγγύη και
αλτρουισμό. Όπου απαιτείτο ανταγωνισμός, αυτό γινόταν σε
πνεύμα καλής θελήσεως και ευγενούς άμιλλας.

Οι άνθρωποι των γραμμάτων (δημοσιογράφοι) και των
τεχνών στα αστικά κέντρα δια της γραφίδος και παραδείγματος,
δίδασκαν τις κοινωνίες, καλλιτέχνες, μουσικοσυνθέτες, στι-
χουργοί, ηθοποιοί, στα έργα τους απέπνεαν ανθρωπιά, συ-
ναίσθημα και ευγένεια.

Οι παραδοσιακοί γάμοι –οι χαρές όπως τοπικά ονομάζον-

ταν– αποτελούσαν τα γεγονότα της χρονιάς.
Το Μυστήριο του Γάμου τελείτο κατά κανόνα ημέρα Κυριακή.

Η «χαρά» ξεκινούσε ημέρα Πέμπτη που οι λεγόμενοι «συμπέ-
θεροι» προσέρχονταν στο σπίτι της νύφης και άρχιζε το
γλέντι το οποίο κρατούσε μέχρι την Κυριακή.

Την ίδια ημέρα, Πέμπτη, ο πατέρας του γαμπρού μετέφερε
από το δάσος ένα ευθυτενή κλάδο λεύκης, το λεγόμενο
«φλάμπουρο» και το έστηνε στην αυλή του σπιτιού.

Την Κυριακή το πρωί λίγο πριν τη στέψη γινόταν το «ξύρισμα»
του γαμπρού εξ ου και η παροιμία «στον πάτο ξυρίζουν τον
γαμπρό».

Από το σπίτι του γαμπρού σχηματιζόταν η κοινή με τη
νύφη πομπή, της οποίας προπορευόταν ο «βλάμης» (οινοχόος
– συμποσίαρχος – maitre) που κρατώντας ένα μπουκάλι τσί-
πουρο κερνούσε τους πορευόμενους προσκεκλημένους, υπό
τους ήχους της εν πορεία
λαϊκής μουσικής (κλαρίνο,
λαούτο, ντέφι).

Ο κουμπάρος, φυσικά,
ήταν ο έχων το «γενικό πρό-
σταγμα» του γάμου. Η έφιπ-
πος πομπή (ψίκι) σχηματι-
ζόταν όταν ο νεόνυμφος (γαμπρός)
καταγόταν ή διέμενε σε χωριό δια-
φορετικό από αυτό της νύφης και
το μήκος της πομπής εξαρτάτο
από τον αριθμό των προσκεκλημένων του γαμπρού. Ήταν
όλοι έφιπποι σε στολισμένα με κιλίμια άλογα, σε ένα από τα
οποία θα καθίσει η νύφη, για να σχηματιστεί η πομπή, με το
πέρας της στέψεως προς το χωριό του γαμπρού, όπου θα
ακολουθήσουν τα εθιμοτυπικά «έβγα πεθερά στη θύρα με το
μέλι και το γάλα» και θα γεύονταν οι νεόνυμφοι. Σ’ αυτή την
περίπτωση θα ακολουθήσει την επόμενη Κυριακή το λεγόμενο
«πιστρόφι» επιστροφή της πομπής στο χωριό της νύφης και
παραμονή της στο πατρικό, όλη την ημέρα, σε ένδειξη ότι
δεν ξεχνά τις πατρογονικές της ρίζες.

Περίπτωση διαζυγίου φάνταζε αδιανόητη σύμφωνα και με
τη ρήση του Ευαγγελίου «ους ο Θεός συνέζευξε  άνθρωπος
μη χωριζέτω».

Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν πιο έντονα στη δεκαετία
1930, την ονομαζόμενη Belle Époque, καθώς και στη δεκαετία

1950.
Ένας σταθμός στην ιστορία της Μολυβδοσκεπάστου πα-

ραπέμπει στα γεγονότα του 1940. Η προσφορά των γυναικών
της Πίνδου στον πόλεμο 1940 έχει αναγνωριστεί από την
Πολιτεία και τιμάται κάθε χρόνο 20 Ιουλίου στον Προφήτη
Ηλία Φούρκας. Όμως η συνεισφορά σ’ αυτόν τον αγώνα
ήταν καθολική από τους ακριτικούς πληθυσμούς, ιδίως κατά
το προαπαρασκευαστικό στάδιο και ιδιαιτέρως μετά τον τορ-
πιλλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς στην Τήνο 15/8/1940.

Άνδρες και παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω είχαν εθελοντικά
αυτοεπιστρατευθεί και συνέδραμαν τον τακτικό στρατό στην
κατασκευή αμυντικών οχυρωματικών έργων. Ήταν μια αν-
τιαρματική εκσκαφή που λεγόταν «απότμηση». Ο γράφων το
παρόν, μαθητής του Β’ Οκταταξίου Γυμνασίου Αρρένων
Πατρών, ευρισκόμενος στο χωριό για διακοπές, είχε την τιμή

να συμμετάσχει σ’ αυτά τα έργα.
Δάσκαλος του χωριού ήταν

ο Σταύρος Γκατσόπουλος. Σε
μια επίσκεψη στο χωριό, καλο-

καίρι 1940, του Μεράρχου
Χ. Κατσιμήτρου, ο δάσκα-
λος είχε παρατάξει στην
είσοδο τους μαθητές του
Σχολείου να υποδεχθούν
τον Στρατηγό. Στην προ-

σφώνηση του δασκάλου «Στρα-
τηγέ είναι μεγάλη μας τιμή που σας υποδεχόμαστε στο
χωριό μας», ο Στρατηγός αντιφωνώντας στον δάσκαλο είπε
«Μεγάλη τιμή είναι για μένα, διότι αφού είστε εσείς εδώ, η
παρουσία μου είναι περιττή». Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι και οι
κάτοικοι της περιοχής.

Τα παθητικά οχυρωματικά έργα για την κατασκευή των
οποίων συμμετείχαν και οι κάτοικοι, μετατράπηκαν από τους
υπερασπιστές τους σε ενεργητικά, επιβραδύνοντας την ορ-
μητική προέλαση της 23ης Ιταλικής Μεραρχίας «Φερράρα»
στην κατεύθυνση Μέρτζιανη – Υψ. Αηδονοχωρίου – Γεροπλά-
τανος» επί 4 ημέρες μέχρι 31/10/1940.

Μετά δύο ημέρες ο Μπενίτο Μουσσολίνι θα δεχόταν καίρια
χτυπήματα στο Καλπάκι. Το Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου
έχει ορθάνοιχτες τις πύλες του.

Η έφιππος γαμήλια παραδοσιακή πομπή (το ψίκι)
και Ένας Σταθμός στην Ιστορία Μολυβδοσκεπάστου

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

Τα περί Ενόπλων Δυνάμεων και Στρατιωτικής θητείας

Με μεγάλη ευχαρίστηση και ανακούφιση αντιμετώπισαν
προ έτους οι Σκεπτόμενοι Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζουν

τα πράγματα, το ενδεχόμενο το οποίο εσκέπτετο ο νέος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, περί αυξήσεως της θητείας των
Κληρωτών και επανοργανώσεως της υποδομής στις Ένοπλες
Δυνάμεις. Δυστυχώς και αυτή η πατριωτική σκέψη φαίνεται ότι
συμπεριελήφθη στις λοιπές υποσχέσεις. 

Η Μείωση της θητείας όλως αναιτίως, χωρίς να το ζητήσει
σε καμία περίπτωση ο Ελληνικός λαός, κάτω από την κόκκινη
γραμμή για τα Ελληνικά δεδομένα από πρώην υπουργό Εθνικής
Άμυνας και παρά την επιμονή της τότε Στρατιωτικής Ηγεσίας,
επέφερε σοβαρές δυσκολίες στην αποστολή των Ενόπλων
Δυνάμεων. Πράξη καθαρά λαϊκισμού, αντεθνική, και επικίνδυνη,
στον ευαίσθητο αυτό τομέα της Πατρίδος μας.

Αποτέλεσμα της αλόγιστης αυτής συμπεριφοράς μειώσεως
της θητείας, πέραν του ορίου αντοχής των Ενόπλων Δυνάμεων
στην σημερινή κατάσταση, που παραμένει ενεργώς επικίνδυνη
με την εξ  ανατολών απειλή και όχι μόνον, δημιούργησε
τεράστια προβλήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Ελληνικός
Κράτος γενικότερα, όπως:

- Η μειωμένη επάνδρωση πολλών Μονάδων πέραν του
ορίου αντοχής των, χωρίς να διαφοροποιηθούν οι αποστολές
των, έθεσε αυτάς στην πραγματικότητα εκτός δυνατότητας
εκτελέσεως στο ακέραιο την αποστολή των.

- Με την μείωση της θητείας, πολλές Μονάδες στην προ-
σπάθεια να καλύψουν τις βασικές ανάγκες λειτουργίας των,
εξαντλούν το προσωπικό των στις ανάγκες αυτές, με συνέπεια
να μην εκπαιδεύονται οι κληρωτοί οπλίτες, με αποτέλεσμα,
να δημιουργείται το λίαν επικίνδυνο φαινόμενο, της δημιουργίας
ανεκπαίδευτης εφεδρείας. Το δε Ναυτικό και η Αεροπορία με
το σημερινό καθεστώς εάν ακόμη ισχύει (μόνιμοι οπλίτες) πα-
ραμένει χωρίς εφεδρεία.

- Λαθεμένες ενέργειες της πολιτικής Ηγεσίας των Ενόπλων
Δυνάμεων, προηγούμενων Κυβερνήσεων, σχετικά με την
μείωση της θητείας πέραν των δυνατών ορίων, για την Ελληνική
πραγματικότητα  και εις αντιστάθμισμα την αύξηση του αριθμού
των Ε.Π.Ο.Π., χωρίς ν’ αναθεωρηθεί το καθεστώς της προσλή-
ψεως αυτών, έχει δημιουργήσει σήμερα, τεράστια προβλήματα
στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Κράτος γενικότερα, όπως:

Λόγω ηλικίας και οικογενειακών υποχρεώσεων των Ε.Π.Ο.Π.
δεν είναι εις θέση να εκτελέσουν αυτοί τις αποστολές των για
τις οποίες προσελήφθησαν δηλ. μαχητές. Τυχόν δε απόλυση
αυτών θα δημιουργήσει κοινωνικό πλέον πρόβλημα.

Επίσης! η πρόσληψη μεγάλου αριθμού Ε.Π.Ο.Π. για την
κάλυψη του κενού από την μείωση της θητείας των κληρωτών,
δημιούργησε αφ’ ενός άλλη μια οικονομική αιμορραγία στην
ήδη προβληματική Οικονομία της χώρας μας, και αφ’ ετέρου
αντί να προωθούμε τους νέους σε δημιουργικές και παραγωγικές
εργασίες, τους προωθούμε απερίσκεπτα και αυτούς στον
κρατικό Κορβανά χωρίς ουσιαστικό λόγο και προπαντός χωρίς
να το ζητήσει ο ΕλληνικόςΛαός.                                                                                                      

Τέλος! Η διαπλοκή της πολιτικής με τις επιχειρήσεις ξένες
και Ελληνικές, διέλυσαν την υποδομή των Ενόπλων Δυνάμεων
την υπάρχουσα στο παρελθόν, για υποστήριξή των από πάσης
πλευράς, ήτοι: πολεμικό υλικό, οχήματα μάχης, αεροσκάφη,
ένδυσης–υπόδησης, Μονάδων κατασκευών κλπ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
ΠΡΩΤΟΝ: Αύξηση της θητείας τουλάχιστον στους 15 μήνες

στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στην παρούσα φάση μάλιστα, θα είναι
πάρα πολύ επιτυχής και εύστοχη ενέργεια και με τον επικρα-
τούντα σήμερα παθογόνο λαϊκισμό επίσης, μια γενναία πολιτική
Πράξη.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Παράλληλα, κατά την γνώμη μας, θα πρέπει ο
νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ν’ αντιμετωπίσει το επίσης
σοβαρό θέμα της «φυγοστρατίας». Καθ’ όσον οι καλούμενες
εκάστοτε κλάσεις στρατευσίμων που παρουσιάζονται προς
κατάταξη, είναι μειωμένες πολλές φορές κατά 50%, γεγονός
που ακυρώνει κάθε σχεδίαση και δημιουργεί πολίτες δύο κα-
τηγοριών, τους πληβείους και του πατρικίους. Διότι είναι

ελάχιστες οι περιπτώσεις να υπηρετούν σε μάχιμες Μονάδες
των Ενόπλων μας Δυνάμεων, τέκνα πολιτικών, δημοσιογράφων
και γόνοι πλουσίων. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ως άνω κατηγορίες
ή έχουν μειωμένο αριθμό τέκνων ή φυγοστρατούν με διάφορους
τρόπους. Και! εάν τελικά κάποιοι υπηρετούν την θητεία των θα
βρίσκονται σε θέσεις (Λούφα), εντός και πέριξ των Αθηνών.
Αυτό είναι αδικία και απαράδεκτη κατάσταση, κάποτε πρέπει
να έλθει ένας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με ηθικό και πολιτικό
ανάστημα τέτοιο, ώστε να είναι σε θέση να άρει την μεγάλη
αυτή αδικία, να βεβαιώσει ότι, όλοι οι Έλληνες έχουν ίσα δι-
καιώματα και υποχρεώσεις, και να κτυπήσει το πρόβλημα στη
ρίζα του.

ΤΡΙΤΟΝ: Οι μετανάστες που απέκτησαν την Ελληνική υπη-
κοότητα και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, να έχουν υποχρέωση
μετά πενταετία για Στρατιωτική θητεία. Έτσι μόνο θα αφομοι-
ωθούν από τον Ελληνικό πολιτισμό και γιατί όχι θ’ αποκτήσουν
και Ελληνική Εθνική συνείδηση.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Επιτέλους, κάποτε πρέπει να καθιερωθεί για να
διεκδικήσεις θέση στο Δημόσιο ή στην πολιτική κονίστρα της
Πατρίδος μας, πρωτίστως θα πρέπει να εκτελέσεις το προς
την πατρίδα καθήκον σου, ήτοι την στρατιωτική σου θητεία,
εκτός εάν για λόγους υγείας έλαβες από τον Στρατό προσωρινό
ή μόνιμο απολυτήριο. Για να μην υπάρξει άλλη φορά το απα-
ράδεκτο φαινόμενο, να μην υπηρετήσεις την θητεία σου ή να
την εξαγοράσεις (πράξη θλιβερά) και όμως να γίνεις ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Στην σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας,
επιβάλλεται η ανασυγκρότηση της υποδομής των ενόπλων
δυνάμεων σ’ότι αφορά, την ένδυση-υπόδηση των στρατευμέ-
νων, την ανακατασκευή οχημάτων αρμάτων, την κατασκευή
φορητού οπλισμού, την επανίδρυση των Μονάδων κατα-
σκευών[ΜΟΜΑ] και την τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών
της πολεμικής μας αεροπορίας, ανάλογα και στο πολεμικό
μας Ναυτικό.

Υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, η ρήση του
ΑΓΑΘΩΝΑ:

«Tον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι, πρώτον μεν ότι ανθρώπων
άρχει, δεύτερον ότι κατά νόμων άρχει, τρίτον δε ουκ αεί
άρχει». Και, ότι! Εξωτερική πολιτική χωρίς ένοπλες δυνάμεις,
ισοδυναμεί με μία συναυλία χωρίς μουσικά όργανα.

Γράφει ο 
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

«Αρχή Άνδρα δείκνυσι» (ΒΙΑΣ)

Άνδρες και παιδιά ηλικίας 12 ετών

και άνω είχαν εθελοντικά αυτοεπι-

στρατευθεί και συνέδραμαν

τον τακτικό στρατό στην κα-

τασκευή αμυντικών οχυρωματικών

έργων. “

“
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θέματα

Εδώ και λίγες δεκαετίες η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει
αλλαγή συνόρων με την Ελλάδα, επιδεικνύοντας ένα

απροκάλυπτο επεκτατισμό, με ένταση που αυξάνεται ή
μειώνεται ανάλογα με την συγκυριακή δύναμη ή αδυναμία
της Ελλάδος.

Για μισό περίπου αιώνα, από το 1923 που υπεγράφη η
Συνθήκη της Λωζάνης μέχρι την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974, το Αιγαίο υπήρξε μια ήρεμη και ειρηνική
περιοχή με την Τουρκία να σέβεται υποδειγματικά την
Ελληνική κυριαρχία που συμφωνήθηκε μετά τον
Ελληνοτουρκικό πόλεμο και την Μικρασιατική καταστροφή.

Όταν όμως η Τουρκία βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να
εισβάλλει στην Κύπρο το 1974, χρησιμοποιώντας τις
πλάτες των δικών μας «συμμάχων» (Αγγλία, Αμερική,
Ισραήλ), άρχισε να ενεργοποιείται η διαχρονική βουλιμία
των Τούρκων για νέες κατακτήσεις.

Έτσι «ανακαλύφτηκαν» διάφορα «επιχειρήματα» για την
στοιχειώδη υποστήριξη του Τουρκικού επεκτατισμού που
χρησιμοποιούνται συνεχώς για να «θολώνουν τα νερά»,
μέχρι να προκύψει ξανά μια κατάλληλη ευκαιρία ώστε να
κάνουν το επόμενο βήμα για το οποίο προετοιμάζονται
επί δεκαετίες. Άλλωστε, αυτό ουσιαστικά δήλωσε ξεκάθαρα,
ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντ Ετσεβίτ
στις 27 Φεβρουαρίου 1975 μιλώντας για τις δήθεν
πετρελαϊκές έρευνες που εγκαινίασε συμβολικά στις 29
Μαΐου 1974, 521 χρόνια μετά την άλωση της Πόλης,
Τουρκικό σκάφος στο Αιγαίο: «Τα περί πετρελαϊκών ερευνών
ήταν απλά τεχνάσματα. Σκοπός ήταν η διεκδίκηση νέων
συνόρων!»*

Ας δούμε όμως τα θέματα που «άνοιξε» ο Τουρκικός
επεκτατισμός στο Αιγαίο όταν είδε πόσο εύκολο ήταν,
χρησιμοποιώντας τις πλάτες άλλων, να βάλει πόδι στην
Κύπρο:

Εθνικός εναέριος χώρος: Η Ελλάδα ήδη από το 1931 με
Προεδρικό Διάταγμα έχει καθορίσει το εύρος του Εθνικού
Εναέριου Χώρου σε 10 μίλια, με την Τουρκία να σέβεται
πλήρως την οριοθέτηση αυτή μέχρι το 1974 όταν άρχισε
να αμφισβητεί μονομερώς το όριο των 10 μιλίων με τον
ισχυρισμό ότι αυτό «ταυτίζεται» με το εύρος των χωρικών
υδάτων τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ Ελλάδος
– Τουρκίας.

Υφαλοκρηπίδα: Η Ελλάδα και η Τουρκία, σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο, πρέπει σαν όμορες χώρες να
οριοθετήσουν την μεταξύ τους υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.
Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να
οριοθετηθεί με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, όπως
ακριβώς προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο αλλά η Τουρκία
μετά το 1974 «ανακάλυψε» ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν
έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας (σε πλήρη αντίθεση με
το Διεθνές Δίκαιο) και ότι η εγγύτητα των ελληνικών
νησιών στα Τουρκικά παράλια αποτελεί «ειδική περίσταση»
που δικαιολογεί απόκλιση από την αρχή της μέσης γραμμής!
Η προσχηματική αυτή προσέγγιση της Τουρκίας με στόχο
να «τεκμηριώσει» τον αχαλίνωτο επεκτατισμό της,
υποχρέωσε την Ελλάδα στην πρόταση οι δύο χώρες να
προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την
ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς, συνυπογράφοντας το
απαραίτητο προσύμφωνο. Η Τουρκία απέρριψε την πρόταση
παριστάνοντας την «ισχυρή υπερδύναμη» και απαιτώντας
«διμερείς συνομιλίες» που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
της.

Αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου: Η Τουρκία
από το 1974 έχει δημιουργήσει, απέναντι από τα Ελληνικά
νησιά του Αιγαίου, την 4η στρατιά του Αιγαίου, στην οποία
υπάγεται και η κατοχική δύναμη της Κύπρου (11ο σώμα
στρατού) από το 2006. Με την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974 άρχισε να προβάλλεται με τον πιο επίσημο
τρόπο ο τυχοδιωκτικός επεκτατισμός της Τουρκίας: Στις
9/6/1974 ο τότε αρχηγός της Τουρκικής αξιωματικής
αντιπολίτευσης Σουλειμάν Ντεμιρέλ «τεκμηρίωσε» τις
Τουρκικές απαιτήσεις με «επιχειρήματα» που δεν θα έπειθαν
ούτε μικρά παιδιά: «Οι διαφωνίες με την Ελλάδα προκύπτουν
γιατί τα νησιά που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην Τουρκία
ανήκουν στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία! Τα νησιά αυτά
συνιστούν μέρος της Ανατολίας και για αιώνες ανήκαν
στο Κράτος εκείνο που ήταν κύριος της Ανατολίας!»**. Ο
ίδιος άνθρωπος, όταν έγινε πρωθυπουργός, δήλωσε στις
9/8/1976 «Προτιμώ να τα αποκαλώ νησιά του Αιγαίου και

όχι Ελληνικά νησιά!»**. Με αυτές ακριβώς τις «απόψεις» η
Τουρκία έκτοτε απαιτεί την αποστρατικοποίηση των νησιών
του Αιγαίου επικαλούμενη μάλιστα την Συνθήκη της
Λωζάνης η οποία όχι μόνο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο
αλλά, επί πλέον, έχει κυριολεκτικά κατεξευτελιστεί από
την ίδια την Τουρκία, η οποία δεν έχει σεβαστεί στο
ακέραιο ΟΥΤΕ ΜΙΑ από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε!
Πλήρης Τουρκικός παραλογισμός που απαιτεί οι άλλοι να
εφαρμόζουν την συνθήκη που η ίδια εξευτελίζει, που
ζητάει φορτικά την αποστρατικοποίηση των νησιών του
Αιγαίου ώστε να είναι εύκολη υπόθεση μια εισβολή μόλις
παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία!

Γκρίζες ζώνες: Επειδή «τρώγοντας έρχεται η όρεξη», οι

Τούρκοι επινόησαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990
τις «γκρίζες ζώνες», την αμφισβήτηση δηλαδή της Ελληνικής
κυριαρχίας σε σειρά νησιών, νησίδων και βραχονησίδων
επικαλούμενοι νεφελωδώς Διεθνείς Συνθήκες για να
θολώσουν την κρυστάλλινη Ελληνική κυριαρχία που
τεκμηριώνεται τόσο από την Συνθήκη της Λωζάνης (1923)
όσο και από την Συνθήκη των Παρισίων (1947). Η επιχείρηση
«Ίμια» της Τουρκικής ΜΙΤ (αποβίβαση δήθεν δημοσιογράφων
στην νήσο Λημνιά στις 27/1/1996 και αντικατάσταση
Ελληνικής σημαίας με Τουρκική) είχε σαν στόχο την
καθιέρωση γκρίζων ζωνών στην κρυστάλλινη Ελληνική
κυριαρχία στο Αιγαίο με την πρώτη κατάλληλη ευκαιρία
που παρουσιάστηκε (Πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα με
την ασθένεια του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου,
την παραίτηση του και την ανάληψη της πρωθυπουργικής
ευθύνης από τον Κώστα Σημίτη).

Αιτία πολέμου (Casus Belli): Ήδη, με βάση σχετικό νόμο
του 1936, τα Ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο
επεκτείνονται στα 6 μίλια εκτός από τις περιοχές εκείνες
όπου η απόσταση με τα Μικρασιατικά παράλια είναι
μικρότερη, οπότε ισχύει ο κανόνας της μέσης γραμμής.
Σύμφωνα με το πλήρες κείμενο μιας διεθνούς σύμβασης
που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 16 Ιανουαρίου 1994,
όπως αυτή υπογράφηκε στο Montego Bay της Ιαμαϊκής
στις 10 Δεκεμβρίου 1982 από 117 κράτη μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, η χώρα μας έχει το δικαίωμα
επέκτασης των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 μίλια. Η
πονηρή Τουρκία δεν υπέγραψε την Διεθνή σύμβαση αλλά
έσπευσε αμέσως να εφαρμόσει τις νέες διατάξεις του
διεθνούς δικαίου στα παράλια της στον Εύξεινο Πόντο και
στην Μεσόγειο και να απειλήσει την Ελλάδα πως αν
εκείνη εφαρμόσει την διεθνή σύμβαση που υπέγραψε, θα
έχουμε Ελληνοτουρκικό πόλεμο!! Και για του λόγου το
αληθές η Τουρκική εθνοσυνέλευση εξέδωσε το 1995
ψήφισμα με το οποίο θεωρεί αιτία πολέμου (casus belli)
την ενδεχόμενη επέκταση των Ελληνικών χωρικών υδάτων
από 6 σε 12 μίλια παραβιάζοντας προκλητικά τον
καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει
ρητά την απειλή ή την χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις!

FIR – Flight Information Region: Ο εναέριος χώρος
ολόκληρου του Αιγαίου (εθνικός και διεθνής), σύμφωνα
με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Αεροπλοΐας
(ICAO), ανήκει στην Ελλάδα η οποία ασκεί τον επιχειρησιακό
έλεγχο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων πολιτικών
και στρατιωτικών αεροπλάνων. Η Τουρκία από το 1975
έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων την υποχρέωση
της να υποβάλλει σχέδια πτήσης των στρατιωτικών
αεροπλάνων της, παραβιάζοντας συστηματικά τον εναέριο
χώρο που εποπτεύει η Ελλάδα και πραγματοποιώντας
στρατιωτικές πτήσεις όχι μόνο στον διεθνή αλλά και στον
εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος! Οι συστηματικές πτήσεις
Τουρκικών μαχητικών πάνω από τα Ελληνικά νησιά του
Αιγαίου αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται παγίως από την
Ελληνική πολεμική αεροπορία προκαλώντας τεράστιο

κόστος στην Εθνική οικονομία και μεγάλους κινδύνους
εμπλοκής σε μια πολεμική σύρραξη. Η Τουρκία που
κατέρριψε Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος ισχυριζόμενη
ότι παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της για λίγα
δευτερόλεπτα (Νοέμβριος 2015), δεν έχει κανένα πρόβλημα
να παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο της Ελλάδος
με στρατιωτικά αεροσκάφη – πολλές φορές οπλισμένα!

Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο: Σύμφωνα με τους
κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Αεροπλοΐας (ICAO)
που ισχύουν από το 1952 και έχουν επικυρωθεί
μεταγενέστερα και από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας
(ΙΜΟ) η Ελλάδα έχει την πλήρη ευθύνη έρευνας και
διάσωσης σε ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή που
συμπίπτει με το FIR Αθηνών. Η Τουρκία με τον απαράμιλλο
τραμπουκισμό που την διακρίνει, αποφάσισε μόνη της ότι
έχει δικαίωμα έρευνας και διάσωσης …. μέχρι το μέσον
του Αιγαίου εγκλωβίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της
νησιωτικής Ελλάδας! Έτσι απλά, με το «έτσι θέλω»!

Παράνομη αποστολή αλλοδαπών: Το Βαθύ Κράτος της
Τουρκίας, σε πλήρη συνεργασία με μια τεράστια επιχείρηση
της ΜΙΤ, μας στέλνει ασταμάτητα τα σαπιοκάραβα του
θανάτου φορτωμένα με δυστυχισμένους ανθρώπους
επιτυγχάνοντας με ένα σπάρο πολλά τρυγόνια: Θησαυρίζουν
με αμύθητα ποσά, εκβιάζουν Ελλάδα και Ευρώπη με
ποταμούς δυστυχισμένων ανθρώπων που συγκεντρώνουν
συστηματικά στα Μικρασιατικά παράλια από την Μέση
Ανατολή, την Ασία και την Αφρική, απαιτούν με απίστευτη
θρασύτητα την δημιουργία χώρων «θρησκευτικής λατρείας»
για τους μουσουλμάνους που προωθούν ασταμάτητα
ώστε να ελέγχονται καλύτερα και επιτυγχάνουν την αργή
και σταθερή αλλοίωση του Ελληνικού κοινωνικού ιστού
στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής νέο-Οθωμανικής
αυτοκρατορίας που ονειρεύονται.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α: Δυστυχώς οι φανατικοί ισλαμιστές,
οι ανεγκέφαλοι τρομοκράτες δεν βρίσκονται μόνο στην
Συρία ή στο Ιράκ, αλλά και ακριβώς δίπλα μας!

Οι νέο – οθωμανοί «σουλτάνοι» της Άγκυρας θεωρούν
πως η Ελλάδα στις μέρες μας βρίσκεται σε προφανή
αδυναμία – άρα υπάρχει η κατάλληλη ευκαιρία – αυξάνοντας
συνεχώς την θρασύτητα των προκλήσεων τους.

Νομίζουν πως είναι η εποχή της πισώπλατης μαχαιριάς
στην γονατισμένη Ελλάδα από την ασφάλεια της επιτήδειας
ουδετερότητας τους το 1942. Ξεχνάνε πως οι ίδιοι
αυτοπροσώπως έχουν ανεβάσει εδώ και χρόνια στην
Τουρκική και στην Διεθνή πολιτική σκηνή το Τουρκικό
θέατρο του παραλόγου που τους έχει απομονώσει από
όλα τα ερείσματα που είχε η Τουρκία εδώ και σχεδόν ένα
ολόκληρο αιώνα.

«Ξεχνάνε» πως διεξάγουν κυνικά ένα αιματηρό πόλεμο
με τον πολυπληθή Κουρδικό πληθυσμό μέσα και έξω από
την Τουρκία. Ότι βρίσκονται σε επικίνδυνη αντίθεση με
σωρεία χωρών όπως η Ρωσία, η Συρία, η Αρμενία, η
Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος – ακόμα και η «σύμμαχος»
Αμερική.

Δείχνουν να ζούνε σε μια εικονική πραγματικότητα
νομίζοντας πως έχει αναστηθεί η πεθαμένη Οθωμανική
αυτοκρατορία με φαντασιώσεις εξαιρετικά επικίνδυνες
για την ειρήνη και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής.

Παρεξηγούν την αυτοσυγκράτηση και την σύνεση που
δείχνει η Ελλάδα, από το 1974 μέχρι σήμερα, με τους
θεατρινισμούς, τις προκλήσεις και την αρρωστημένη
μεγαλομανία τους. Θεωρούν «υποταγή» το μόνιμα
απλωμένο χέρι φιλίας που διαχρονικά προσφέρει η Ελλάδα
στην απέναντι όχθη του Αιγαίου εκφράζοντας πρακτικά
την επιθυμία της ειρηνικής συμβίωσης.

Ο γειτονικός γίγαντας με τα γυάλινα πόδια, μετά την
κατάρρευση των φαντασιώσεων του στην Συρία, την
Βόρεια Αφρική και το Κουρδιστάν γίνεται ολοένα και πιο
νευρικός, ολοένα και πιο επιθετικός. Νομίζει πως η Ελλάδα
με τα σημερινά προβλήματα της, προσφέρει βολικό
«αντιστάθμισμα» των οδυνηρών απωλειών του.

Ας είμαστε προετοιμασμένοι, ας επαγρυπνούμε συνεχώς
και ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί οι μεγαλομανείς νέο –
οθωμανοί σουλτάνοι της Άγκυρας να ανακαλύψουν έντρομοι
εκ των υστέρων ότι έκαναν ένα ακόμα ασυγχώρητο λάθος
με την Ελλάδα – ένα λάθος όμως που θα τους στοιχίσει
περισσότερο από όλα τα άλλα…
_______________________________________
*«Το Θαύμα – Μια πραγματική ιστορία», σελίδα 152.
**«Το Θαύμα – Μια πραγματική ιστορία», σελίδα 149.
Λεωνίδας Κουμάκης

Τι συμβαίνει στο Αιγαίο;
Γράφει ο
Λεωνίδας Κουμάκης
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Την Παρασκευή 6-5-2016 οι στρατιωτικές
θρησκευτικές και πολιτικές αρχές της πό-
λης μας τίμησαν την εορτή του προστάτη
του ελληνικού στρατού μας Αγ. Γεωργίου
το Τ.Σ. της ΕΑΑΣ Παρ-μα Καβάλας και
μέλη του, έδωσαν παρών στη σεμνή και
άψογη τελετή

ΠΙΕΡΙΑ

1. Τοποθέτηση της καμπάνας που χορήγησε
με μέριμνά του το Παράρτημα Κατερίνης στην
XXIV ΤΘ Ταξιαρχία στο Λιτόχωρο. 

2. Γάμος - Βάπτιση κόρης Αντιπροέδρου
Παρατήματος Πιερίας 

Την Παρασκευή 6 Μαϊου 2016 στην γεμάτη
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Λιτόχωρο
από πλήθος συγγενών φίλων και μελών του

Παραρτήματός μας, έγιναν τα δύο μυστήρια
(Γάμου και βάπτισης) της κόρης του Αντιπρο-
έδρου του Παραρτήματός μας Επιλάρχου ε.α.

Αντωνίου Λαγογιάννη που παντρεύτηκε   τον
εκλεκτό της καρδιάς της Χρήστο Αρναούτη

Το παρόν έδωσε σύσωμο το Τοπικό Συμ-
βουλιο και ευχήθηκε από καρδιάς στο ζευγάρι
βίον ανθόσπαρτο καλούς απογόνους , γεμάτο
υγεία και δύναμη .

Αγαπητέ Αντιπρόεδρε ολόψυχα ... να σου
ζησουν άπαντες ! 

ΗΛΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε, την 6η Μαΐου, στο Στρα-
τόπεδο της ΣΕΤΤΗΛ, με ιδιαίτερη λαμπρότητα
η εορτή του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του
Στρατού Ξηράς. Στην εκδήλωση παρέστησαν
οι αρχές του Νομού και πλήθος κόσμου. Την
Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος του πα-
ραρτήματος Ηλείας Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος
Γεώργιος, ενώ παρέστησαν και πολλά μέλη
μας.

Ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος
εκπροσωπώντας την Ε.Α.Α.Σ. παρέστησαν και
στις παρακάτω εκδηλώσεις:

α. Την 6η Μαΐου στην πανηγυρική αρχιερατική
Θεία Λειτουργία προς τιμή της Παναγίας Ζωο-
δόχου Πηγής.

β. Την 8 Μαΐου στην Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία εις μνήμη του Εθνομάρτυρα αγ. Γρη-
γορίου του Ε’ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 

γ. Την 9 Μαΐου στην εκδήλωση για τη λήξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος κατέθεσε στεφάνι στο
Μνημείο των πεσόντων.   

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1.Την Πέμπτη 5/5/2016 σύσσωμο το
Τ.Σ του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ Ν.Καρ-
δίτσας παρέστη στον Ι.Ν. του Αγίου Κλε-
όπα- Αγίας Ειρήνης & Αγίου Φανουρίου
(οδός Σωτήρος), όπου Ένωση Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καρδίτσας τίμησε
την προστάτιδά της Αγία Ειρήνη.Εκτός
αυτού παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας κ. Β Τσιάκος ο Αστ/κος Δντης
Ν. Καρδίτσας, το νέο Δ.Σ. της Ένωσης
Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Καρδίτσας
καθώς και ε.ε και ε.α Αξκοι των Σωμάτων
Ασφαλείας κ.α. 

2.   Η επέτειος λήξης του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου τιμήθηκε την 9 Μαΐου, και στην
Καρδίτσα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρ-
χισαν με την επίσημη δοξολογία στον
Μητροπολιτικό ναό Αγίων Κων/νου και
Ελένης. Ακολούθως στο ηρώο πεσόντων,
στο προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού,
εψάλλει τρισάγιο και ακολούθησε κατά-
θεση στεφάνων εκ μέρους της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού κατέ-

θεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Σχης ε.α Καραΐσκος Π.

3.Τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
τίμησε την 22 Μαΐου η Καρδίτσα και η
περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, Το πρωί
τελέσθει  Επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο έμπροσθεν
του Ι.Μ, Ναού από τον θεματικό
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Αντγο ε.α
Αναγνωστόπουλο Δ ,Α.Δ. Φρουράς
Καρδίτσας, ενώ για την Ένωση Αποστρά-
των Αξιωματικών Στρατού/Παράρτημα
Ν.Καρδίτσας ο Πρόεδρος Σχης ε.α Καραϊ-
σκος Παναγιώτης κ.α.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός
εις την Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Σιαμάδων 

Με λαμπρότητα τελέσθηκε το απόγευμα της
πέμπτης 19 Μαίου 2016 ο Μέγας Πανηγυρικός
Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας, για
την εορτή του Αγίου Νικολάου,Επισκόπου
Μύρων Λυκίας, του Θαυματουργού, στην Ι.Μ
Αγίου Νικολάου Σιαμάδων.

Του Πανηγυρικού Εσπερινού, χοροστάτησε
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σταγών & Με-
τεώρων, κ. κ. Σεραφείμ πλαισιούμενος από
πλήθος  Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Πλήθος κόσμου  κατέκλυσε τον Ιερό Ναό
για να εορτάσει την Ιερά μνήμη του Αγίου Νι-
κολάου.

Το Θείο Λόγο Κήρυξε ο ο Καθηγούμενος της
Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Αύρας π. Δωρόθεος, όπου
μίλησε για τη ζωή και το έργο του Αγίου Νικο-
λάου.

Το Παράρτημά μας όπως και ανακοίνωσε σε
προηγούμενη ανάρτηση, οργάνωσε προσκυ-
νηματική εκδρομή, με την συμμετοχή πολλών
μελών μας,(1 λεωφορείο) προκειμένου να προ-
σευχηθούμε στην χάρη του Αγίου.

Σημειωτέων ότι Ηγούμενος της Ιεράς Μονής
είναι ο π. Μακάριος πρώην Ανχης Πυροβολικού
Ιακωβάκης Δημήτριος και τον τίμησαν με την

παρουσία τους οι παρακάτω:
α.Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Σγος Τσέλιος Αθανά-

σιος,
β.Δκτης 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Ανγος Κος Λεοντάρης

Ηλίας,
γ.Δκτης Δ.ΣΣ Ανγος Μαυράκης Ιωσήφ,
δ.Δκτης Σ.Μ.Υ  Τξχος Κος Λιάκος Γεώργιος,
ε.Δκτης Π.Υ Καλαμπάκας Επυπυραγός Κος 
Τσουρλίδας Ευάγγελος,
στ. Υποναύαρχος ε.α Κος Ζιώγας Γεώργιος,
ζ.Πρόεδρος ΕΑΑΣ/Παράρτημα Τρικάλων, 
Υπλγος ε.α Κος Στέφος Ευάγγελος,
καθώς & πολλοί συνάδελφοι 
εν ενεργεία & εν αποστρατεία.
Όπως γνωρίζουμε όλοι μας στην Μονή εγ-

καταβιεί  ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Ιακωβάκης,
(μέλος του παραρτήματός μας) ο οποίος ακο-
λουθούσε στρατιωτική καριέρα.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Την 22-05-2016  Ο Πρόεδρος του Τ. Σ. του
Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους
Ευστράτιος, και τα μέλη παρέστησαν στον
Ιερό Μητροπολιτικό ναό Μυτιλήνης για τις
εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των
Ποντίων. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση
στο άγαλμα της Μικρασιάτισας Μάνας. Ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος κατέθεσε δάφ-
νινο στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ.  

ΚΙΛΚΙΣ

1. Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Απρι-
λίου 2016, τα εγκαίνια του Ιστορικού Μουσείου
«Γρηγόρης Αυξεντίου» στον οικισμό Ακρίτα
του Δήμου Κιλκίς, όπου υπηρέτησε ως έφεδρος
ανθυπολοχαγός, ο μετέπειτα υπαρχηγός της
ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου, καθώς και επιμνη-
μόσυνη δέηση σε παρακείμενο μνημείο του
ήρωα. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Άμυνας
Χριστόφορος Φωκαΐδης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντγος κ. Τελλίδης, οι
Δκτές Β' και Γ' ΣΣ, 71 ΑΜΤΑΞ, 34ΜΚΤΑΞ, Ιης και
ΙΙας ΜΠ, εκπρόσωποι ΑΔΥΣΠΟ, ΜΕΡΥΠ, ΣΔΙΕΠ,
ΣΣΣΑΣ.

Σε χαιρετισμό του, σύμφωνα με ανακοίνωση
του ΥΠΑΜ, ο Υπουργός ανέφερε η οραματική
αυτή πρωτοβουλία του Δήμου Λύσης, σε συ-
νεργασία με το Δήμο Κιλκίς, θα συντηρεί για
πάντα τη μνήμη και το πνεύμα της θυσίας του
θρυλικού σταυραετού του Μαχαιρά, θα επι-
βεβαιώνει την αδιάσπαστη συνέχεια και συνοχή
του Ελληνισμού και θα αποτελεί πηγή έμ-
πνευσης που θα καθοδηγεί στο δρόμο του
καθήκοντος και του ιστορικού χρέους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο σεβα-
σμιώτατος μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκι-
σίου κ.κ. Εμμανουήλ, και ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Κ. Στα-
ματάρης, ο Δήμαρχος Λύσης Συμεών Παστός,
ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτριος Σισμανίδης, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών Θάσος
Σοφοκλέους και ο Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.Α.Ε Αντρέας
Μαιμαρίδης.

Την εκδήλωση έντυσαν μουσικά και χορευ-
τικά ο πολιτιστικός σύλλογος Δροσάτου και η
ένωση Ποντίων νομού Κιλκίς ‘’Οι Αργοναύτες’’

που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς.
Μετά το πέρας της τελετής έγινε ξενάγηση

των επισήμων στο εσωτερικό του Μουσείου
από το δημοτικό σύμβουλο Λύσης Κ. Κοντο-
βούρκη.

Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από μέλη του
Παρ/τος Ν.Κιλκίς, καταθέτοντας στεφάνη δάφ-
νης.

2. Στις 09 Μαϊου 2016 πραγματοποιήθηκε
εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της
Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και
του φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση
της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής προς
τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς
και τα θύματα του ιερού αγώνα και της Εθνικής
Αντίστασης 1941-44 του Ελληνικού λαού εναν-
τίον στρατευμάτων κατοχής.

Τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Εκ-
φωνήθηκε πανηγυρικός και κατόπιν πραγμα-
τοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφανιών. 

Στην εκδήλωση παρέστησε το ΤΣ και αρκετά
μέλη του παρ/τος μας. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ
στεφάνι δάφνης κατέθεσε το μέλος του ΤΣ, ο
Τχης(ΠΖ) ε.α. Χρήστος Δανιηλίδης.

Γιορτή του Αγίου Γεωργίου 6-5-2016 στην Καβάλα ΧΧΤΘΜ

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος 
με τον Γραμματέα του Παραρτήματός μας.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Ανακοινώνεται ότι στις 28 1100 Μαϊ 2016 πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΑΑΣ Υπτγο
ε.α Κύριο Ευάγγελο Δανιά, τα εγκαίνια του Παραρ-
τήματος Ε.Α.Α.Σ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος
του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνού.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους:
•Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ Υπτγος ε.α Κος Ευάγ-

γελος Δανιάς και τα παρακάτω μέλη του ΔΣ ΕΑΑΣ:
-Υπγος ε.α  Βασίλειος Ροζής, Αντιπρόεδρος

-Ταξχος ε.α  Δημήτριος Χατσίκας, Υπεύθυνος Πα-
ραρτημάτων

-Ανχης ε.α Παντελεήμων Κράγκαρης Υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων

-Αντγος ΕΛΑΣ ε.α Ηλίας Παρασκευόπουλος, Μέ-
λος

•Ο Δκτής του Δ’ΣΣ  Άντγος Ιωσήφ Μαυράκης
•Ο Δκτής της XVI M/Κ ΜΠ Υπτγος Χαράλαμπος

Λαλούσης
•Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πα-

τσουρίδης
•Ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Βασίλειος Μαυρίδης
•Ο επίτιμος Δκτής του Δ’ΣΣ Άντγος Αθανάσιος

Γαλάνης
•Ο Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης   Σπυρίδων Κουτρουμπάς
•Οι Δκτές των Σχηματισμών της περιοχής
•Εκπρόσωποι τοπικών φορέων, της Αστυνομίας

και του Πυροσβεστικού Σώματος
Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ

«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», το οποίο απαρτίζεται από τους:

➢Υπτγο ε.α Βασίλειο Δαλαμαγκίδη, Πρόεδρο
➢Τχη ε.α Στέφανο Ζαρζούλη, Αντιπρόεδρο
➢Άνχη ε. α Χαράλαμπο Καραγκιοζούδη, Γραμ-

ματέα

➢Τχη ε.α Χαράλαμπο Κουμουσίδη, Ταμία και 
➢Άνχη ε.α Δημήτριο Γκαϊδατζή, Μέλος

αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει:
•Το σεβασμιώτατο μητροπολίτη Διδυμοτείχου,

Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ Δαμασκηνό, για τις

ευλογίες του και τη διάθεση της χορωδίας παρα-
δοσιακής και βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μη-
τροπόλεως που πλαισίωσαν την εκδήλωση.

•Το Στρατηγό Δκτή του Δ’ ΣΣ  για την παρουσία
του στα εγκαίνια και την βοήθειά του στην συγ-
κρότηση του Παραρτήματος.

• Το Στρατηγό Δκτή της XVI M/K ΜΠ, για τη διά-
θεση της Λέσχης, της Στρκής Μουσικής, καθώς και
για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας. 

•Το χοράρχη Καθηγητή Βυζαντινής και Ευρω-
παϊκής Μουσικής και Πρωτοψάλτη Ιεράς Μητροπό-
λεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.
Χρήστο Κισσούδη  και τη χορωδία του, για το πρό-
γραμμα που παρουσίασαν.

• Τα μέλη του Παραρτήματος «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Εγκαίνια του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΞΑΝΘΗ

8 Μαϊ: Εκκλησιασμός
στον ι.ν. Αγ.Ιωαν. ΘΕ-
ΟΛΟΓΟΣ (άνω ΘΕΡΜΕΣ)

Τελέστηκε η Θεία
λειτουργία, σύμφωνα
με το πρόγραμμα «Εκ-
κλησιασμοί σε Ι.Ν. στα
Πομακοχώρια», που
διοργανώθηκε με πρω-
τοβουλία του «αναδό-
χου», Συλλόγου Πον-
τίων Ν. Ξάνθης, ο οποί-
ος μίσθωσε λεωφορείο
για τη δωρεάν μετα-
φορά των μελών του,
όπως και άλλων επι-
θυμούντων. Στο εκκλησίασμα παρευ-
ρέθησαν συνολικά πάνω από 80 άτο-
μα, με 1 λεωφορείο και αρκετά ΙΧΕ
οχήματα που προσήλθαν από την
Ξάνθη και τις γειτονικές περιοχές, για
να εκκλησιαστούν, μεταξύ αυτών και
προσωπικό από τις Μονάδες της πε-
ριοχής. Μετά τον εκκλησιασμό, στην
επιστροφή  ο «ανάδοχος» Σύλλογος,
παρέθεσε δωρεάν καφέ και άλλα
εδέσματα, για όλο το εκκλησίασμα.

9 Μαϊ. Ημέρα Λήξης του Β’ΠΠ- 
Εορτασμός Εθν. Αντίστασης ‘41-‘44

Πραγματοποιήθηκε, παρουσία όλων
των Τοπικών Αρχών, ο εορτασμός
που περιλάμβανε Δοξολογία και κα-
τάθεση Στεφάνων. Παρευρέθησαν
αρκετά μέλη του Παραρτήματος. Κα-
τετέθη στεφάνι από το Παράρτημα.

15 Μαϊ. Εκκλησιασμός 
στην Αγ. ΚΥΡΙΑΚΗ ( ΜΥΚΗ):

Τελέστηκε στις 15 Μαϊ .2016, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Εκκλη-
σιασμοί σε ι.ν. στα Πομακοχώρια

2016», η Θεία λειτουργία μετ’ αρτο-
κλασίας στον Ι.Ν. Αγίας. Κυριακής και
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη ΜΥΚΗ.
Ο εκκλησιασμός διοργανώθηκε με
πρωτοβουλία και πρόσκληση του
Συλλόγου, Μικρασιατών Ν. Ξάνθης
«Αλησμόνητες Πατρίδες», ο οποίος
μίσθωσε και λεωφορείο για τη δω-
ρεάν μεταφορά των μελών του, όπως
και άλλων επιθυμούντων. Στο εκκλη-
σίασμα παρευρέθησαν συνολικά πάνω
από 120 άτομα, που γέμισαν το εκ-
κλησάκι όπως και το υπαίθριο στέ-
γαστρο. Μετά τον εκκλησιασμό, ο
«ανάδοχος» Σύλλογος, παρέθεσε δω-
ρεάν καφέ και άλλα εδέσματα σε
όλο το εκκλησίασμα, στο καφενείο
του χωριού, συμβάλλοντας έτσι και
στην τοπική μικροοικονομία.

22 Μαϊ. Εκκλησιασμός 
στον ι.ν. Αγ. Γεωργίου στις ΣΑΤΡΕΣ

Τελέστηκε στις 22 Μαϊ.2016 η Θεία
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, στον
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και Αγ. Δημητρίου
στις ΣΑΤΡΕΣ, στο πλαίσιο του φετινού

προγράμματος:«Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν.
που υπάρχουν στα Πομακοχώρια του
Ν.Ξάνθης». Ο εκκλησιασμός διοργα-
νώθηκε με πρωτοβουλία και φροντίδα
του «αναδόχου» Συλλόγου Συνταξι-
ούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Δη-
μοσίου Ξάνθης (Σ.Σ.Π.Δ.Υ), ο οποίος
μίσθωσε λεωφορείο για τη δωρεάν
μεταφορά των μελών του, όπως και
άλλων επιθυμούντων. Μετά τον εκ-
κλησιασμό, ο «ανάδοχος» Σύλλογος,
παρέθεσε δωρεάν καφέ και άλλα
εδέσματα σε όλο το εκκλησίασμα.

22 Μαϊ :Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου.

Πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπό-
μενες εκδηλώσεις για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου από τους Τούρκους, που
προέβλεπαν Τρισάγιο- Κατάθεση Στε-
φάνων στο ειδικό Μνημείο. Παρευ-
ρέθησαν όλες οι Αρχές και αρκετά
μέλη του Παραρτήματος.

27 Μαϊ. Ημέρα για 
Μουσουλμάνους Πεσόντες (ΩΡΑΙΟ)

Πραγματοποιήθηκε,
η ετήσια σεμνή τελετή
που διοργανώνει το
Δ’.Σ. Στρατού, στο Μνη-
μείο του χ. ΩΡΑΙΟ Ξάν-
θης, προς τιμή των πε-
σόντων συμπατριωτών
μας Μουσουλμάνων,
στους αγώνες υπέρ
της Ελευθερίας της Πα-
τρίδος Κατετέθησαν τι-

μητικά στεφάνια. Παρευρέθησαν το
σύνολο των κατοίκων του χωριού
και αντιπροσωπείες από τους Κρατι-
κούς Φορείς. Από το Παράρτημα πα-
ρευρέθησαν ο Αντιπρόεδρος Ταξχοε
ε.α.Ιωάννης Κουτασαϊμάνης και ο
Γραμματέας Ανχης ε.α Παπανικολάου
Παπάγος.

24-29 Μαϊ. Εκδρομή 
στην Πελοπόννησο

Το Παράρτημα πραγματοποίησε 6-
ήμερη εκδρομή στην Πελοπόννησο
(24-29 Μαϊ.16), όπου επισκέφθηκε
διαδοχικά τα αξιοθέατα και τους Αρ-
χαιολογικούς χώρους σε διαδοχικά
σε ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΥΣΤΡΑ,ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ,
ΓΥΘΕΙΟ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ,
ΜΕΘΩΝΗ, ΠΥΛΟ & ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.

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

Σεβασμιότατε,
Αγαπητοί μου Στρατηγοί Διοικητές των Δ’Σ.Σ και

XVIM/K Μ.Π,
Αγαπητέ κύριε Ταξίαρχε Διοικητά της 50 Μ/Κ

Ταξ. ΠΖ
Αγαπητοί Διοικητές των Σχηματισμών και Συγ-

κροτημάτων της Ζ.Ε της ΧVM/K M.Π
Αγαπητοί εν ενεργεία συνάδελφοι, αποτελεί

ιδιαίτερη τιμή για την ΕΑΑΣ η εδώ παρουσία σας,
πράγμα που δηλώνει την ζωντανή και αρραγή
σχέση μας, η οποία δεν θα διαρραγεί ποτέ. Νομο-
τελειακά η αποστρατεία είναι συνέχεια της ενέρ-
γειας οπότε πρέπει να προσβλέπετε στην Ένωση
ως θεματοφύλακα των πάσης φύσεως θεμάτων
που σας απασχολούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι
Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι,  Αντιπρύτανη, και εκ-

πρόσωποι φορέων
Κυρίες και Κύριοι, που με την παρουσία σας

τιμάτε τα εγκαίνια του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ
στο ακριτικό Διδυμότειχο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή
και υπερηφάνεια το γεγονός ότι είμαστε ανάμεσά
σα ς για να εγκαινιάσουμε το νέο Παράρτημα του
Διδυμοτείχου.

Η Δύναμη της ΕΑΑΣ είναι τα μέλη της τα οποία
εκφράζονται μέσω των Παραρτημάτων της, ως

Δ.Σ είδαμε για τον Β.Έβρο την ανάγκη αυτή και
έτσι αποφασίσαμε στην σύγκρότηση του Παραρ-
τήματος Διδυμοτείχου.

Σεβασμιότατε, Κυρίες και Κύριοι δεν επιθυμώ
να σας κουράσω με τα προηγηθέντα της υπογρα-
φής της σχετικής υπουργικής αποφάσεως, άλλωστε
δεν ωφελεί.

Μία από τις αρχές του πολέμου είναι η ΕΜΜΟΝΗ
στον ΣΚΟΠΟ και ο σκοπός επετεύχθη. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ είναι γεγονός και
αυτό τιμούμε με την παρουσία μας.

Ευχόμαστε στα μέλη του Τ.Σ υγεία και καλή
επιτυχία στην προσπάθειά τους για την ευόδωση
των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ, όπως αυτοί προσδιορί-
ζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία
της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων της. Επιθυμία
μας είναι η ανάπτυξη των δεσμών της συναδελ-
φικότητας, καλών σχέσεων με τους τοπικούς φο-
ρείς και κυρίως ως ΑΚΡΙΤΕΣ διατήρηση υψηλού
Εθνικού Φρονήματος.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ θα είμαστε
στο πλευρό σας και αρωγοί του έργου σας.

Καλή επιτυχία και καλή δουλειά για το κοινό
καλό.

Σας ευχαριστώ.

Ομιλία του Προέδρου της ΕΑΑΣ Υπτγου Ε. Δανιά 

στα εγκαίνια του Παραρτήματος Διδυμότειχου
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Ομιλία του προέδρου της ΕΑΑΣ Υπτγου ε.α. Ε. Δανιά
Παναγιότατε,
Κύριε πρώην Υπουργέ, Α.Δαβάκη,
Αγαπητέ συνάδελφε και ευρωβουλευτή, Γ. Επιτείδιε,
Κύριε Ταξίαρχε Διοικητή του Κ.Ε.Ε.Μ και Ανώτερε Διοικητή της

Φρουράς Σπάρτης,
Αγαπητοί μας εν ενεργεία συνάδελφοι που παρευρίσκεσθε

στην εκδήλωση των εγκαινίων του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ
Σπάρτης του Ν.Λακωνίας

Μακαριότατε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τους
πατρικούς λόγους σας, προσβλέπουμε στην βοήθεια και στις
συμβουλές  σας. Κύριε Ταξίαρχε σας ευχαριστώ επίσης για τα
καλά σας λόγια, που αποδεικνύουν τον σεβασμό σας προς
εμάς τους εν αποστρατεία  πράγμα που δηλώνει ότι ο ομφά-
λιος λώρος δεν πρόκειται ποτέ να διαρραγεί. Πώς είναι δυνα-
τόν άλλωστε; 

Αγαπητοί συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι, που με την παρουσία σας τιμάτε τα εγκαί-

νια του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ Σπάρτης του Ν. Λακωνίας
,αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια το γεγονός ότι είμα-
στε μαζί με τον Ταξίαρχο ε. α Δ. Χατσίκα, μέλος του Δ.Σ της
Ε.Α.Α.Σ ανάμεσά  σας για να εγκαινιάσουμε το νέο Παράρτημά
μας  στην πόλη της Σπάρτης.

Κυρίες και Κύριοι   με τα κοινά της Ε.Α.Α.Σ ασχολήθηκα μετά
την αποστρατεία μου το 2010 και κατόπιν προτάσεως των συμ-
μαθητών μου ,της Τάξεως 1973 κατά την Γεν. συνέλευση της
Τάξεώς μας,ειρήσθω εν παρόδω  ότι στις αρχαιρεσίες του 2011
συμμετείχαν δύο συμμαθητές μου ως υποψήφιοι πρόεδροι και

εγώ ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος τότε, οι συμμαθητές μου δεν
ευτύχισαν στο να εκλεγούν σε αντίθεση με εμένα που εξελέ-
γην.

Τότε είχα την εντύπωση ότι στην Σπάρτη λειτουργούσε
εκλογικό τμήμα, στο οποίο εσείς που επιλέξατε και ορθώς να
διαβιείτε  στην Σπάρτη, να μπορείτε να ασκείτε το δημοκρατικό
σας δικαίωμα του ΕΚΛΕΓΕΙΝ.

Όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι και ως Αντιπρό-
εδρος της Ε.Α.Α.Σ διαπίστωσα ότι δεν λειτούργησε εκλογικό
τμήμα και ότι για την άσκηση του δικαιώματός σας πηγαίνατε
στο Παράρτημα Τριπόλεως.

Τότε με είχε επισκεφθεί ο Υπτγος ε. α κ. Α. Λεοντής  ο οποίος
μου έθεσε για πρώτη φορά το θέμα ιδρύσεως παραρτήματος
στην Σπάρτη.  Μάλιστα μου είπε ότι εδώ διαμένουν αρκετοί εν
αποστρατεία συνάδελφοι του Στρατού καθώς και της ΕΛ.ΑΣ.
(περίπου 100) 

Την πρόταση του κ. Λεοντή την έφερα στο Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ το
οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ίδρυση του παραρτήματος,
πλην όμως το μετέθεσε για το επόμενο Δ.Σ καθότι δεν υπήρχαν
σχετικοί πόροι. Το 8ο Δ.Σ προχώρησε στην δημιουργία του πα-
ραρτήματος, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο για την δημιουργία
Παρ/των και στο Διδυμότειχο, στην Κω. στην Λήμνο, και στην
Σάμο. Το 2014 ο παριστάμενος  κ. Α. Δαβάκης  ως ΥΦ.ΕΘ.Α, επι-
σκέφθηκε την ΕΑΑΣ και στην γενόμενη ενημέρωσή του, περί
του έργου της Ε.Α.Α.Σ και των ανά την επικράτεια Παραρτημάτων
μας, ετέθη εκ μέρους του η αναγκαιότητα ιδρύσεως παραρτή-
ματος και στην Λακωνία, οπότε και τον ενημερώσαμε για την
απόφασή μας για την ίδρυση του Παραρτήματός σας.

Την 26η Αυγούστου 2015 υπεγράφη η σχετική Υπουργική

Απόφαση και έτσι το Παράρ-
τημα Λακωνίας είναι γεγονός.
είναι γεγονός και αυτό τιμούμε
με την παρουσία μας. Με  την
ευκαιρία θέλω και πάλι να σας
ευχαριστήσω για την παρουσία
σας, να θυμίσω σ’ όλους σας
ότι η Ε.Α.Α.Σ δεν βουλεύεται
και δεν νομοθετεί, υπηρετεί
τον εν αποστρατεία συνάδελφο
και τα μέλη των οικογενειών
των εκλιπόντων συναδέλφων
μας και είναι θεματοφύλακας
των πάσης φύσεως θεμάτων
που  απασχολούν όλους μας.

Υπηρετούμε το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», ασχέτως των πολιτικών
πεποιθήσεων ενός εκάστου. Επιζητούμε την συμμετοχή όλων,
γιατί η συμμετοχή καθορίζει και την συμπεριφορά των κρα-
τούντων στα προβλήματα που μας απασχολούν. Ευχόμαστε
στα μέλη του Τ.Σ υγεία και καλή επιτυχία στην προσπάθειά
τους για την ευόδωση των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία
της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων της. Επιθυμία μας είναι η
ανάπτυξη των δεσμών της συναδελφικότητας, καλών σχέσεων
με τους τοπικούς φορείς  προς διατήρηση υψηλού Εθνικού
Φρονήματος.Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ θα είμαστε
στο πλευρό σας και αρωγοί του έργου σας.

Καλή επιτυχία και καλή δουλειά για το κοινό καλό.
Σας ευχαριστώ.

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Την Παρασκευή 06 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του

547 Α/Μ Τ.Π στο Στρδο "ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ", στο Ρέθυμνο, ο επίσημος
εορτασμός της Μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του Τροπαιοφόρου, προστάτη του Στρατού Ξηράς, παρουσία
εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ρεθύμνου και του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.

Εκ μέρους της Ε.Α.Α.Σ Ρεθύμνου, παρέστησαν ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Ταξχος ε.α κ. Κωνσταντάκης Αντώνιος, και
το σύνολο των αποστράτων συναδέλφων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 75ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με κάθε επισημότητα εορτάσθη και εφέτος η 75η επέτειος

της Μάχης της Κρήτης.
Την Τετάρτη 18 Μαίου 2016 ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον

εορτασμό της 75ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, με την Επί-
σημη Έπαρση της Σημαίας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου
της πόλεως του Ρεθύμνου, από άγημα του 547 Α/Μ Τ.Π., κατά
την 8η πρωινή. Την ίδια μέρα, εγκαινιάστηκαν, ο Μουσειακός
Χώρος με εκθέματα από τη Μάχη της Κρήτης, στη Σχολή
Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, καθώς και η έκθεση με θέμα
"Η Μάχη του Ρεθύμνου", στο Σπίτι του Πολιτισμού υπό την
αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου και της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου.

Την Πέμπτη 19 Μαίου, στο Μνημείο Ελλήνων & Αυστραλών
Πολεμιστών "Θέση Σταυρωμένος", έγινε απόδοση τιμών από
Στρατιωτικό Άγημα του 547 Α/Μ Τ.Π.

Στις 11:30 της ίδιας μέρας, στο Μνημείο Ελλήνων και Αυστραλών
Πολεμιστών στην Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών, πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση τιμής, στην οποία παραβρέθηκε ο Γενικός
Κυβερνήτης της Νέας Ζηλανδίας, Jerry Mateparae. Την ίδια
μέρα, στις 18:00, στο Ηρώον Πεσόντων στην Τοπική Κοινότητα

Αρμένων, έγινε κατάθεση Στεφάνου και επιμνημόσυνη δέηση.
Την Ε.Α.Α.Σ εκπροσώπησε ο Σχης ε.α. κ. Ψαθάκης Ιωσήφ. Επι-
προσθέτως στις 19:30 της ίδιας μέρας, στο Ηρώον Μνήμης και
Ειρήνης Ελλήνων και Συμμάχων στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πρέβελη έγινε τελετή μνήμης
στην ιστορική μάχη της Μονής. 

Την Παρασκευή 20 Μαίου, στο Μνημείο Ελλήνων και Συμμάχων
Πολεμιστών στη Θέση "ΜΥΣΣΙΡΙΑ", έγινε επιμνημόσυνη δέηση
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ.κ. Ευγένιο και κατάθεση στεφάνων.

Την Παρασκευή 21 Μαίου, στο Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων
στη Θέση "ΛΑΤΖΙΜΑΣ", ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση από τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ.
Ευγένιο, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Εκ μέρους της
Ε.Α.Α.Σ παρέστησαν ο Ταξχος ε.α. κ. Ρόμπολας Βασίλειος και ο
Ταξχος ε.α. κ. Τζιρίτας Αντώνιος. Στεφάνι κατέθεσε ο Ταξχος
ε.α. κ. Ρόμπολας Βασίλειος.

Την Κυριακή 22 Μαίου,στις 11:00, έγινε επιμνημόσυνη δέηση
στο Μνημείο Πεσόντων της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρε-
θύμνου και κατάθεση στεφάνων. Οι επετειακές εκδηλώσεις
έληξαν την Δευτέρα 23 Μαίου με την υποστολή της Σημαίας
στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από Άγημα του 547 Α/Μ
Τ.Π Ρεθύμνου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΝΧΗ ε.α. 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΗ " ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ"
Την Τετάρτη 25 Μαίου 2016, στις 19:00, στην κατάμεστη από

κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Τεσσάρων Μαρ-
τύρων στο κέντρο του Ρεθύμνου, παρουσιάστηκε παρουσία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ.κ. Ευγενίου, το βιβλίο του αγαπητού συναδέλφου με την
πλούσια δράση, Αντισυνταγματάρχου ε.α. κ. Ιωάννη Τσακπίνη,

με τίτλο "Βιώματα της Κατοχής, οδοιπορικό βιωμάτων ενός ηλι-
κιωμένου 80 ετών". 

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΙΝΣ ΡΙΧΤΕΡ
Την ανάκληση του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα από τον

Γερμανό Καθηγητή Χάινς Ρίχτερ, εισηγήθηκε με ομόφωνη
απόφαση στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών, το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στη μαραθώνια Γενική του Συνέλευση,
που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, στις 25 Μαίου 2016,
υπό το βάρος των πιέσεων της Κρητικής κοινωνίας και των προ-
κλητικών δηλώσεων του Γερμανού καθηγητή. Πρόκειται για μία
απόφαση που περίμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοπική
κοινωνία, αφού δύο χρόνια μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν
για τις υβριστικές αναφορές του βιβλίου του για τη Μάχη της
Κρήτης, και την εν κρυπτώ αναγόρευση του σε Επίτιμο Διδάκτορα,
καθώς και για την πολύκροτη δίκη που ακολούθησε, πάγιο
αίτημα αποτελούσε η επίσημη τοποθέτηση του ακαδημαϊκού
ιδρύματος και του συγκεκριμένου Τμήματος, σε σχέση με την
υπόθεση του καθηγητή Ρίχτερ. Αξίζει να υπενθυμιστεί, ότι ο
Γερμανός Καθηγητής Ρίχτερ, στο βιβλίο του με τίτλο " Επιχείρηση
Ερμής: Η κατάληψη της νήσου Κρήτης", κάνει υβριστικές αναφορές
απέναντι στον άμαχο κρητικό πληθυσμό, εξισώνει τον θύτη με
το θύμα, προβάλει τους Γερμανούς εισβολείς ως "Ιππότες", και
χυδαιολογεί για τους Κρήτες Μαχητές, αμαυρώνοντας με αυτόν
τον τρόπο το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Κρήτης, την αγωνι-
στικότητα των λιγοστών υπερασπιστών και την ψυχική δύναμη
ενός λαού που δεν υποτάχθηκε ποτέ.

Ευτυχώς, " εστί δίκης οφθαλμός ός τα πανθ' ορά".

Εγκαίνια νέου Παραρτήματος Σπάρτης της Ε.Α.Α.Σ. στο Ν. Λακωνίας

Το Σάββατο, 14 Μαϊου 2016 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σπάρτης η τελετή εγκαινίων
του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Νομού Λακωνίας. 

Παρευρέθηκαν ο Σεβασιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας
και Σπάρτης κ.κ.Ευστάθιος, ο οποίος ετέλεσε και τον αγιασμό,
ο βουλευτής Λακωνίας κ. Αθαν. Δαβάκης, ο Ανώτερος Διοικητής
Φρουράς Σπάρτης Ταξχος Αθαν. Ρεκουνιώτης, ο Αντγος ε.α.

Γεώργιος Επιτήδειος, Ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος του
Αστυν.Δντή Λακωνίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α
Ευάγγελος Δανιάς, το Μέλος του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. - υπεύθυνος
Παραρτημάτων Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας, η ταμίας
(μέλος Τ.Σ.) του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ν. Αρκαδίας Σχης ε.α.
Μαρία Καρακάλου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Λακωνίας κ. Παν.Λιάσκος, ο πρόεδρος του ΣΕΑΝ
Λακωνίας κ.Μιχαλάκος και πολλοί αξιωματικοί ε.α. μέλη της
Ε.Α.Α.Σ. και μέλη των οικογενειών τους.

Η τελετή άρχισε με αγιασμό απο τον Σεβασμιώτατο. Ακο-
λούθως ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. έκοψε την κορδέλλα και
αποκάλυψε την πλάκα του Παραρτήματος.  Στη συνέχεια πα-
ρατέθηκε μικρή δεξίωση κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος
απηύθηνε χαιρετισμό στην Ε.Α.Α.Σ. και στο νέο Παράρτημα
της.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α. κ.Δανιάς ανέφερε με
συντομία το ιστορικό της ιδρύσεως του Παραρτήματος (Δείτε

παρακάτω την ομιλία). Χαιρετισμό απηύθηνε και ο Ταξχος Χα-
τσίκας Δημ. Τέλος ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Λακωνίας, Αντγος ε.α.
Νικολόπουλος Νικόλαος ευχαρίστησε το ΚΕΕΜ για την βοήθεια
στο έργο της οργανώσεως του Παραρτήματος καθώς και
όσους συνετέλεσαν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου
καθώς και την οργάνωση των εγκαινίων.
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θέματα

Tο περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήνυμά του είναι
πάντα επίκαιρο. Είναι από εκείνες τις «ξεχασμένες»

ιστορίες που σπάνια έρχονται στη δημοσιότητα και συ-
νήθως τις περισσότερες τις «καταπίνει» ο χρόνος όχι
διότι δεν έχουν ενδιαφέρον αλλά διότι οι πρωταγωνιστές
τους δεν επιδίωξαν να τις εξαργυρώσουν με παράσημα
και προβολή.

Όταν οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα
τον Οκτ. του 1944 δεν συνέβη το ίδιο και στα Δω-
δεκάνησα καθώς οι Σύμμαχοι κυριαρχούσαν στη
Θάλασσα και η αποχώρηση των Γερμανών από τα
νησιά ήταν δύσκολή. Τα Γερμανικά Στρατεύματα
που απέμειναν στη Ρόδο αναγκάσθηκαν να παρα-
δοθούν στους Συμμάχους και η σχετική συνθήκη
υπογράφθηκε στις 9 Μαΐου 1945 στη Σύμη. Οι
Συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τα  Δωδε-
κάνησα αλλά δεν τα παραχώρησαν στην Ελλάδα.  

Τον Μάρτιο του 1946 έγιναν οι πρώτες μεταπο-
λεμικές εκλογές  στη χώρα μας και τον Ιούλιο άρ-
χισαν στο Παρίσι οι εργασίες της διάσκεψης για τη
σύναψη συνθηκών ειρήνης με τους δορυφόρους
της Γερμανίας (Ουγγαρία-Ρουμανία-Φιλανδία-Βουλ-
γαρία και Ιταλία). Την Ελλάδα εκπροσώπησε στο
Παρίσι αντιπροσωπία με επικεφαλής τον Πρωθυ-
πουργό Κων/νο Τσαλδάρη και η οποία ενισχύθηκε
από τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων
όταν εμφανίσθηκαν οι πρώτες δυσχέρειες. Η χώρα μας
στη συνδιάσκεψη πρόβαλε μετριοπαθείς και δίκαιες διεκ-
δικήσεις (Απελευθέρωση Δωδεκανήσου και Βορείου
Ηπείρου, προσάρτηση Λωρίδας Ανατολικής Ρωμυλίας
που ενίσχυε τη συνοριακή ασφάλεια της χώρας μας από
τις συχνές επιδρομές των Βουλγάρων και περιελάμβανε
μικρό πληθυσμό Πομάκων που μετά δυσφορίας ανέχονταν
την Βουλγαρική κυριαρχία και τέλος ανάλογες επανορ-
θώσεις για τις καταστροφές που έγιναν από τις επιθέσεις
των Ιταλών και Βουλγάρων). Από τις παραπάνω διεκδι-
κήσεις ικανοποιήθηκε μόνο μία, η  ένωση της Δωδεκα-
νήσου με την Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια των δια-
βουλεύσεων στο Παρίσι για
την υπογραφή της συνθήκης
παραχώρησης των Δωδεκα-
νήσων, στην Ελληνική Κυ-
βέρνηση περιήλθαν πληρο-
φορίες σύμφωνα με τις οποίες
οι Τούρκοι επρόκειτο να ζη-
τήσουν τη χάραξη νέων θα-
λασσίων συνόρων ισχυριζό-
μενοι ότι ουδέποτε είχαν χα-
ραχθεί οριστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Δωδεκανήσου
και Μικράς Ασίας. Φαίνεται ότι η Ιταλία, πιθανώς έναντι
ανταλλαγμάτων, είχε δεχθεί να βοηθήσει την Τουρκία
στο ζήτημα αυτό και αυτό επιβεβαιώνεται από την
άρνηση της Ιταλίας να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ελ-
λάδος να της παραχωρηθεί αντίγραφο της συμφωνίας
με το αιτιολογικό ότι μέσα στην αναταραχή του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου είχε χαθεί και δεν βρέθηκε στα
αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα και η
Τουρκία έδωσε την ίδια απάντηση που έδωσε και η
Ιταλία στο  αίτημα της χώρας μας να της δοθεί αντίγραφο
της συνθήκης ότι δηλαδή κάπου είχε χαθεί στα παλαιά
αρχεία. H Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αντικρούσει
τους ισχυρισμούς της Τουρκίας αλλά και τη διαφαινομένη
Ιταλο-Τουρκική μεθόδευση, ζήτησε από τον τότε Αρχηγό
της «Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής Δωδεκανήσου»
Ταξίαρχο Χρ. Τσιγκάντε, πρώην Διοικητή Ιερού Λόχου, να
αναζητήσει και αποστείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών,
το δυνατόν συντομότερα, το τρίτο και τελευταίο αντίγραφο

της συνθήκης που έπρεπε να υπάρχει στο αρχείο της
Ιταλικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Η Ελληνική
αποστολή απευθύνθηκε αμέσως στην εκεί Βρετανική
Διοίκηση η οποία της επέτρεψε να ερευνήσει τα αρχεία
της Ιταλικής Διοίκησης που είχαν  περιέλθει στους Βρε-
τανούς μετά την παράδοση της Δωδεκανήσου τον Μάιο
του1945. 

Παρά τη συστηματική έρευνα η συνθήκη δεν βρέθηκε.
Η αποστολή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνθήκη
είχε κλαπεί και συνέχισε τις προσπάθειες ανεύρεσής
της. Στο πλαίσιο των ερευνών η Στρατιωτική Αποστολή

πληροφορήθηκε από Δωδεκανήσιο τέως υπάλληλο της
Ιταλικής Διοίκησης ότι ανώτερος Ιταλός Υπάλληλος την
ημέρα της παράδοσης είχε μεταφέρει φακέλους και
άλλα  υλικά από τα γραφεία της Διοίκησης στο σπίτι του
και ότι ενώ η οικογένειά του είχε επιστρέψει στην Ιταλία
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ιταλικής Διοίκησης, αυτός
παρέμεινε ακόμη στη Ρόδο (προφανώς για να διευθετήσει
την πραμάτεια του). Με την παρέμβαση της Ελληνικής
Αποστολής  ο Ιταλός κλήθηκε από την Βρετανική Διοίκηση
να επιστρέψει ότι είχε υπεξαιρέσει από τα γραφεία πλην
όμως αυτός αρνήθηκε τα αποδιδόμενα σε αυτόν. Στη
συνέχεια η Ελληνική Αποστολή επεδίωξε την εξαγορά

των εγγράφων με διαπραγμά-
τευση μέσω τρίτων προσώπων,
χωρίς αποτέλεσμα. Στην επιτροπή
περιήλθε η πληροφορία ότι εκτός
των άλλων ο Ιταλός είχε πάρει

μαζί του το επίχρυσο αγαλ-
ματίδιο της Θέμιδος που κάθε
Σεπτέμβριο, με την έναρξη
λειτουργίας των δικαστηρίων,
τοποθετείτο σε περίοπτο
θέση στην αίθουσα τελετών.

Η Ελληνική αποστολή πληροφορήθηκε από Κύπριους
Αστυνομικούς (Αγγλικής υπηκοότητας που υπηρετούσαν
στην Βρετανική αστυνομία στην Ρόδο) την ημερομηνία
αναχώρησης του Ιταλού από τη Ρόδο και με τη βοήθεια
αυτών, όταν επιβιβάσθηκε στο πλοίο, του έγινε λεπτο-
μερής έλεγχος των αποσκευών του. Δεν βρέθηκε η
συνθήκη αλλά βρέθηκε το επίχρυσο αγαλματίδιο και οι
Αστυνομικοί τον κατηγόρησαν για υπεξαίρεση κρατικής
περιουσίας, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα γραφεία
της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής και έφυγαν.
Ήταν μια σπουδαία πατριωτική πράξη των Κυπρίων
Αστυνομικών που θα είχαν σοβαρές συνέπειες εάν η
Βρετανική Διοίκηση πληροφορείτο την εμπλοκή τους
στις έρευνες της Ελληνικής Αποστολής. Ήταν βράδυ
όταν ο Ιταλός μεταφέρθηκε στα γραφεία της αποστολής
και την επομένη το πρωί το πλοίο επρόκειτο να αναχω-
ρήσει για Ιταλία. Οι Έλληνες Αξιωματικοί περί το μεσονύκτιο
έστειλαν στο δωμάτιο που κρατείτο ο Ιταλός, Δωδεκανήσιο
υπάλληλο της αποστολής που μιλούσε Ιταλικά, για να

του ψιθυρίσει κρυφά ότι οι Αξιωματικοί και ιδιαιτέρως ο
Αρχηγός ήταν εξαγριωμένοι μαζί του διότι «όπως πήρε
το αυτί του» δεν ήθελε να τους παραδώσει κάποιο έγ-
γραφο που είχε στην κατοχή του και γι αυτό θα τον εξα-
φάνιζαν πνίγοντάς τον στη θάλασσα. Ο Ιταλός προσπάθησε
να τον εξαγοράσει προσφέροντάς του μεγάλο χρηματικό
ποσό προκειμένου να ενημερώσει Άγγλο Αξιωματικό, να
τον φέρει στα γραφεία της Αποστολής για να κάνει
αυτός τη σχετική έρευνα. Ο υπάλληλος προσποιήθηκε
ότι φοβόταν διότι θα τον σκότωναν και αυτόν. Το «κόλπο
έπιασε και ο Ιταλός έσπασε» και τότε ζήτησε να τον πα-

ρουσιάσουν στον αρχηγό. Ο Τσιγκάντε με πολύ
αυστηρό ύφος του είπε ότι αυτό που είχε κάνει
να υπεξαιρέσει την Συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας (έρι-
χνε τουφεκιά στα κούφια αφού δεν γνώριζε εάν
στα έγγραφα που είχε πάρει ο Ιταλός ήταν και η
συνθήκη) αποτελεί έγκλημα κατά της Ελλάδος
και θα τον τιμωρούσαν όπως τιμωρούν οι Έλληνες
τους προδότες εκτός εάν ομολογούσε πού είχε
αποκρύψει την Συνθήκη και την εύρισκαν, θα τον
συγχωρούσε και θα τον βοηθούσε να επιβιβασθεί
στο πλοίο ώστε το πρωί να αναχωρήσει για την
πατρίδα του. Ύστερα από πολλούς δισταγμούς,
απαιτήσεις να παραδοθεί στη Βρετανική Διοίκηση,
απειλές ότι θα ζητήσει ευθύνες η χώρα του από
την Ελλάδα για την ταλαιπωρία που υπέστη, ο
Ιταλός υποχώρησε όταν στο τέλος της συζήτησης
ο Τσιγκάντε είπε δήθεν εκνευρισμένος «πάρτε
τον από εδώ και να μην τον ξαναδώ»  αφού
χρόνια στα Δωδεκάνησα καταλάβαινε τα Ελληνικά.
Ο Ιταλός αντιλαμβανόμενος την δυσχερή θέση

του ζήτησε να μεταβεί σε φιλικό του σπίτι που είχε
αφήσει ένα μπαούλο κλειδωμένο για να το φυλάξουν.
Με συνοδεία  δύο Αξιωματικών της αποστολής πήγε
στο σπίτι όπου οι Αξιωματικοί βρήκαν την συνθήκη  μαζί
με διάφορα άλλα έγγραφα. Ολίγα λεπτά αργότερα  επι-
βίβασαν τον Ιταλό στο πλοίο για να επιστρέψει στην πα-
τρίδα του κρυφά διότι όλα αυτά είχαν γίνει με τη βοήθεια
Κυπρίων Αγγλικής υπηκοότητας Αστυνομικών και εν
αγνοία της Βρετανικής Διοίκησης.

Την επομένη ημέρα αναχώρησε μέλος της Στρατιωτικής
αποστολής για την Αθήνα και παρέδωσε τη Συνθήκη στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρωθυπουργός όταν πληρο-
φορήθηκε το γεγονός απέστειλε τηλεγράφημα στον
αρχηγό της Στρατιωτικής Αποστολής στη Ρόδο, εκφρά-
ζοντας τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης. Την τελευταία
στιγμή ο Αρχηγός της Ελληνικής αντιπροσωπίας  παρου-
σιάζοντας τη συνθήκη στην συνδιάσκεψη στο Παρίσι πέ-
τυχε να εξουδετερώσει την Τουρκική αντίδραση και να
χαραχθούν τα ίδια θαλάσσια σύνορα που υπήρχαν μεταξύ
της Ιταλικής Δωδεκανήσου και της Τουρκίας στη συνθήκη
παραχώρησης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. 

Το περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήνυμά του είναι
πάντα επίκαιρο. Επαληθεύεται η συνεχής προσπάθεια
της γείτονας χώρας να δημιουργεί εξελίξεις σε βάρος
των Εθνικών μας συμφερόντων. Σε ότι αφορά τη δική
μας πλευρά αποδεικνύεται από πόσους αστάθμητους
παράγοντας εξαρτώνται καμιά φορά τα Εθνικά μας συμ-
φέροντα και το σπουδαιότερο ότι όταν το Δημόσιο
αντλεί στελέχη από τη δεξαμενή των ικανών και όχι
«των φίλων» και αξιοποιεί αυτά, θα καταγράφονται επι-
τυχίες όπως η προαναφερομένη.      

Το ιστορικό αυτό γεγονός δημοσιοποιήθηκε από επι-
στολή που έστειλε ο αείμνηστος Αντιστράτηγος εα Κυ-
ριάκος Παπαγεωργόπουλος σε εφημερίδα των Αθηνών
και αναδημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 1981 από την
εφημερίδα Ελληνικός Βορράς της Θεσσαλονίκης. Ο Στρα-
τηγός ήταν μέλος της Ελληνικής Στρατιωτικής επιτροπής
Δωδεκανήσου και «έζησε τα γεγονότα από κοντά». Πρό-
κειται για έναν υπέροχο Αξιωματικό με πλούσια Στρατιωτική
δράση που άφησε άριστες εντυπώσεις στους νεώτερους
Αξιωματικούς ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής των
Ευελπίδων.    

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
(Που είχε υπογραφεί μεταξύ της Ιταλίας και Τουρκίας)

ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ

Αντγος ε.α.
Τέως πρόεδρος ΕΑΑΣ

Όταν το Δημόσιο αντλεί

στελέχη από τη δεξαμε-

νή των ικανών και

όχι «των φίλων» και αξιοποιεί

αυτά, θα καταγράφονται

επιτυχίες

“

“

Η υπογραφή παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. 

Δεξιά, παρίσταται ο διοικητής του Ιερού Λόχου, Σχης Χρ,. Τσιγάντες
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θέματα

Ασφαλώς υποκειμενική γραφή,
αφού ο γράφων είναι 52αρης, όμως
πραγματική γραφή, με πραγματικά

περιστατικά με αλήθειες βιώματα και κα-
ταστάσεις μιας τάξεως της ΣΣΕ, που αφε-
τηρία της είχε δύσκολους καιρούς και για
την χώρα και για τους ονειροπόλους νέ-
ους, που κτυπούσαν την πόρτα της ΣΣΕ.
Τότε που η χώρα είχε απόλυτη ανάγκη για
στελέχη. Βεβαίως στελέχη, αλλά στελέ-
χη που είχαν συγκατατεθεί για θυσία. Αυ-
τό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερο και
επισημαίνεται, ήταν στις προϋποθέσεις
για να ενταχθείς σε αυτήν την τάξη, την
τάξη ΣΣΕ 1952. ΝΑΙ.

Γιατί το ισχυριζόμαστε εγωιστικά αυτό;
και δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το ισχυρι-
σθούν, διότι τα δεδομένα της εποχής το
επιβεβαιώνουν.

Όταν δοκιμαζόμεθα
στις εξετάσεις εισαγω-
γής, ευρίσκετο στην κο-
ρύφωση ένας πολύ κα-
κός πόλεμος στη χώρα.
Ένας πόλεμος, που δεν
έχει και πολύ σημασία,
πως τον ονόμασε η πολι-

τεία λόγω σκοπιμότητος. Ένας πόλεμος
που ισοπέδωσε την χώρα, μετά τις συμ-
φορές του Β’ Παγκόσμίου πολέμου. Ένας
πόλεμος που Έλληνες προσπαθούσαν να
ελευθερώσουν την Ελλάδα, από τους
Έλληνες. Ευτυχώς και δεν την ελευθέ-
ρωσαν.

Έτσι τα χαρακτηριστικά πίσω από την
πόρτα της Εθνικής Εκκλησίας (ΣΣΕ) τότε,
δεν ήσαν χαρακτηριστικά σταδιοδρομίας
βιοπορισμού αλλά χαρακτηριστικά θυ-
σίας. Ναι θυσίας. 

Το πόσο θα φοιτούσαμε τότε, δεν είχε
σχέση με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως,
αλλά με την ανάγκη της χώρας να αμυν-
θεί, για την επιβίωσή της από εσωτερικό
αντίπαλο που επεβουλέβετο την ύπαρξή
της. Εισερχόμενος λοιπόν, υπέγραφες
συμβόλαιο θυσίας που δεν είχες καν το
δικαίωμα να διαλέξεις και τον χώρο θυ-

σίας.
Θα ονομαζόσουν άρον άρον Ανθυπολο-

χαγός για να τοποθετηθείς Δοιηκητής Λό-
χου, όπου οι μάχες και οι ανάγκες της χώ-
ρας απαιτούσαν, για να αντιμετωπισθούν
όχι εισβολείς, αλλά εκ των έσω επιχει-
ρούντες να υλοποιήσουν υπογεγραμμέ-
να συμβόλαια.

Για σταδιοδρομία βιοπορισμού ασφα-
λώς και τότε ήσαν ορθάνοικτες πόρτες
(Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τράπεζες,
Δημόσιοι Οργανισμοί κλπ). Αυτοί οι συγκε-
κριμένοι νέοι τότε, συνειδητά διάλεξαν
την πόρτα της θυσίας. Εδώ υπάρχει σα-
φής διαφορά και είμεθα περήφανοι για
την επιλογή μας.

Και ύστερα, μετά το τέλος και αυτού
του κακού πολέμου, έπρεπε να μαζέψου-
με τα ερείπια, να οργανώσουμε το Στρα-
τό μας, με πλήρη Στρατιωτική παιδεία
που αποκτήσαμε μετά τριετή φοίτηση,
γιατί η ποιότητα των στελεχών που υπήρ-
χαν τότε, λόγω μικράς παραμονής στη
ΣΣΕ και η συμπλήρωση στελεχών, με μο-
νιμοποιήσεις και μετατάξεις δεν ήταν και
στο επίπεδο που έπρεπε. Και το έργο κα-
θόλου εύκολο, γιατί για τα τότε στελέχη
προϊσταμένους μας, ο εύελπης ΣΣΕ 1952,
μετά τριετή φοίτηση στη Σχολή, ήταν έμ-
μεσος απειλή και κάπως έτσι πολλές φο-

ρές αντιμετωπιστήκαμε. Και αποτελέσα-
με  τη βάση επανοργάνωσης του Στρατού
μας, με 18ωρα και 20ωρα εργασίας και τα
καταφέραμε διακριθέντες. Και στη μέση
της διαδρομής, το 1967, προβληματισμέ-
νοι νέοι με αγάπη πάντα προς την πατρί-
δα. Πρωτόγνωρο δίλημμα, που ήταν η
ορθή τοποθέτηση; Περιπέτεια, που είχε
και πλήγματα για την Τάξη.

Και προχωρήσαμε τραυματισμένοι, αλ-
λά προχωρήσαμε, με χαρακτηριστικό
πάντα την αγάπη στην πατρίδα, τίποτα
άλλο.

Τι είναι αυτή η Τάξη; είναι η Τάξη που
τώρα πια ένας ένας χαιρετούν και απέρ-
χονται με χαρακτηριστικά αναλλοίωτα, να
δακρύζουν, όταν βλέπουν  την ελληνική
σημαία να κυματίζει και να ανατριχιάζουν,
όταν ακούνε τον Εθνικό μας Ύμνο. Πάντο-
τε σε στάση προσοχής. Είναι η Τάξη, που
όλοι τους αισθάνονται υπερήφανοι για
την διαδρομή τους. Είναι η Τάξη, που
έδωσε ένα καταγεγραμμένο ήρωα τον
ΠΑΥΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ ένα πανάξιο αρχηγό ΓΕ-
ΕΘΑ τον ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΕΛΛΙΔΗ και πολλούς
συμμαθητάς στις κορυφές της στρατιωτι-
κή ηγεσίας. 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ

Yποστράτηγος ε.α. ΣΣΕ 52
- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ
- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας

ΤΑΞΗ ΣΣΕ 1952

ΟΜΙΛΙΑ Γενομένη την Κυριακή 8ην Μαΐου, 
εις τον Ιερόν Ναόν «Αγίας Σκέπης» Παπάγου, εις το Μνημόσυνον των υπέρ 

Πατρίδος πεσόντων και θανόντων Αξιωματικών της Τάξεως 1948 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, 
εκφωνηθείσα υπό του Ταξιάρχου Επί Τιμή, της Τάξεως Γεωργίου Ροδόπουλου

Πανοσιολογιότατε, Αιδεσιμολογιότατε, Άξιοι Κύριοι, Δή-
μαρχε «ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» Ηλία Αποστολόπουλε,
Ναύαρχε Βασίλειε Ξύδη, τέως Υπουργέ Θεόδωρε Δαμια-
νέ, εκπρόσωπε της ΕΑΑΣ, Συνταγματάρχη Νικόλαε Καίσα-
ρη, επίτιμε Πρόεδρε της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματι-
κών Στρατού, Στρατηγέ Παντελή Μαυροδόπουλε, Στρα-
τηγέ Αθανάσιε Νικολοδήμο Πρόεδρε ΣΑΑΠΒ, Στρατηγέ
Παναγιώτη Μπακόπουλε επίτιμε Πρόεδρε ΣΑΑΠΒ, Στρατη-
γέ Κωνσταντίνε Σκαρμαλιωράκη Αντιπρόεδρε ΣΑΑΠΒ,
Στρατηγέ Παναγιώτη Ποθάκο Πρόεδρε ΠΟΣΑΣΣΕ, Στρατη-
γέ Γεώργιε Πολυμερόπουλε της Τάξεως 1949Α ΣΣΕ, Τα-
ξίαρχε Βασίλειε Νικολόπουλε
Πρόεδρε ΠΟΣ και ΛΑΣ.

Σεβαστά μέλη Οικογενειών
των Πεσόντων, θανόντων,
τραυματιών και ζώντων Αξιω-
ματικών της Τάξεως 1948,
Σ.Σ.Ε. καθώς και φίλες και φίλοι
της Τάξεως Κων/νε Ροδόπουλε
Ταξίαρχε, Στρατηγέ Κράγκαρη
Αριστομένη και λοιποί.

ΑΝΕΛΑΒΟΜΕΝ
Κλίνοντες ευλαβώς το γόνυ

προ των Ηρωϊκών μορφών των
ΠΕΣΟΝΤΩΝ και ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΙΜΝΗΣΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ να
διατρανώσομε, προς πάσα κατεύθυνσιν, την μέγιστην
υπηρεσίαν την οποίαν προσφέρατε προς την ΠΑΤΡΙΔΑ
που είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Αφού την 5η Μαΐου 1948 ενώπιον του ΘΕΟΥ και Ανθρώ-
πων εδώσαμε τον νενομισμένον όρκον του Έλληνος
Αξιωματικού 417 Ανθυπολοχαγοί ΠΕΖΙΚΟΥ (άπαντες προ-
σωρινώς). Ενώ ταυτοχρόνως επήραμε τπν δρόμον προς
το πεδίον της μάχης και της τιμής, διότι η ΕΛΛΑΣ εξελθού-
σα αιμάσσουσα, αλλά νικήτρια από τον 2ον Παγκόσμιον
Πόλεμον, επολέμα εναντίον ενός ανείπωτου και επικίνδυ-

νου εχθρού.
Και όλοι μας ορθώσαμε το στήθος μας και μαζί με τους

άλλους συναδέλφους μονίμους και εφέδρους, με τα
στρατευμένα νιάτα της Ελλάδος και με τις ευλογίες της
Ορθοδόξου Εκκλησίας και την συμπαράσταση του Ελλη-
νικού λαού, επολεμήσαμε με πίστη για την Νίκη που στε-
φανώνει πάντοτε τους υπέρ Πατρίδος αγωνιζομένους και
ενικήσαμε, αποδίδοντες έτσι εις μεν την Ελλάδα τα σύνο-
ρά της, την 29 Αυγούστου 1949, τα οποία είχε χάσει από
τον Μάιο του 1941 και τα οποία, αφού διατηρήσαμε ΑΛΩ-
ΒΗΤΑ επί 35 χρόνια τα παραδώσαμε εις τους ΕΠΙΓΕΝΟΜΕ-

ΝΟΥΣ ΜΑΣ, οι οποίοι τα διατη-
ρούν απείραχτα, προς δόξαν
τους.

Το τίμημα όμως της Ελευθε-
ρίας το επληρώσαμε ακριβά
αφήνοντας εις τα πεδία των

μαχών, ως τηλαυγείς φά-
ρους 45 πεσόντες, εις την
Ελλάδα και 2 εις την μακρι-
νή ΚΟΡΕΑ, εις τρυφεράν
ηλικίαν (από 20-23 ετών).

Αλλά τον μεγάλον αριθ-
μόν πεσόντων τον συνεπλή-

ρωσαν και 250 συμμαθηταί, πολλοί προώρως θανόντες
είτε λόγω τραυμάτων ή εκ των κακουχιών του πολέμου.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είμεθα υποχρεωμένοι, εκ της Ιστο-
ρικής αληθείας, να σας υπενθυμίσομε ότι αποτελεί το
υπέρτατόν σας καθήκον να αναλώσετε τις δυνάμεις σας,
αλλά και το αίμα σας αν παραστεί ανάγκη, να κρατήσετε
την Ελλάδα ΕΛΕΥΘΕΡΑ, όπως την παρελάβατε ώστε να
δύνασθε να φέρετε επαξίως το τετιμημένον, από όλους
τους λαούς της γης, όνομα του Έλληνος αφού η ΕΛΛΑΣ
επί αιώνες απέδειξε ότι υπήρχε χώρα ΕΙΡΗΝΙΚΗ μεν, αλλά

αμείλικτος τιμωρός παντός όστις ηθέλησε να την επιβου-
λευθεί ή να αλλοιώσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα,
όπως τούτο επιχειρείται δια τα λίκνα της Πατρίδος μας το
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ και ΝΗΣΙΑ.

Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΙ
της Τάξεως 1948 της Σ. Σχολής Ευελπίδων, εμείς οι Επι-
ζώντες συμπολεμισταί σας, περιστοιχιζόμενοι από τους
συγγενείς υμών, τους επικεφαλείς, των Δημοτικών αρ-
χών του τόπου, τους Προέδρους των Στρατιωτικών εν
αποστρατεία οργανισμών και ιδιαιτέρως την ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ ότι:

«ΤΗΔΕ ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΤΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ»
και με την αδεία των Λειτουργών του ΘΕΟΥ σας ζητώ να

αναφωνήσωμε εντός του Ιερού Ναού «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ».
Γεώργιος Ροδόπουλος
Ταξίαρχος Επί Τιμή

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Όλοι οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στο χώρο του

ΗΡΩΟΥ όπου εψάλη ΤΡΙΣΑΓΙΟ και εκφωνήθηκε προσκλητή-
ριο των 47 πεσόντων εν πλέμω (45 Ανθυπολοχαγών εις
Ελλάδα και 2 Υπολοχαγών εις ΚΟΡΕΑ) καθώς και των 250
θανόντων εν ειρήνη, επί συνόλου 417 εξελθόντων το
έτος 1948 από τη ΣΣΕ.

Το προσκλητήριο είχαν αναλάβει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Δημήτριος Λαμπρίδης επίτιμος Διοικητής ΔΣΣ και ο Γεώρ-
γιος Ροδόπουλος Ταξίαρχος επί Τιμή.

Η τελετή εσυνεχίσθηκε με επίδοση του Μεταλλίου της
Τάξεως εις τον Υποστράτηγον ε.α. κ. Κράγκαρη Αριστομέ-
νη Τάξεως ΣΣΕ 1983, καθώς και εις τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της ΕΑΑΣ Συνταγματάρχην Νικόλαον Καίσαρη.

Κατόπιν έγινε εις το ΗΡΩΟΝ κατάθεση κορδέλας από τις
κυρίες Β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ και ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, και ΣΤΕΦΑΚΟΥ υπό
Ταξιάρχου επί Τιμή Γεωργίου Ροδόπουλου.

Η τελετή έκλεισε με 1’ σιγή και τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Το τίμημα όμως της Ελευ-

θερίας το επληρώσαμε

ακριβά αφήνοντας εις τα

πεδία των μαχών, ως τηλαυγείς φά-

ρους 45 πεσόντες, εις την Ελ-

λάδα και 2 εις την μακρινή ΚΟ-

ΡΕΑ.

“ “



Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, ο
τηλεοπτικός φακός κατέγραψε

τα παρακάτω εντυπωσιακά, απαρά-
δεκτα, πρωτόγνωρα και τραγελαφικά
περιστατικά:

1) Την ΕΙΣΒΟΛΗ Σκοπιανών αστυ-
νομικών ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, οι οποίοι εκτέ-
λεσαν πυρά (εκτοξεύοντας πλαστικές σφαίρες) και έριξαν
καπνογόνα και δακρυγόνα εναντίον ανθρώπων που βρί-
σκονταν σε αυτό….

2) Τον πρόεδρο των Σκοπίων (Γκιόργκι Ιβανώφ) να δη-
λώνει ότι, τα Σκόπια εισβάλλοντας στην Ελλάδα έκαναν
αυτό που έπρεπε να είχε κάνει η Ελλάδα για να προστα-

τεύσει την κοινή συνοριακή γραμμή…
Πόσο πιο κάτω θα πέσουμε συνέλληνες; 
Την ίδια μέρα - και πάλι - ο τηλεοπτικός φακός κατέ-

γραψε αστυνομικό των Σκοπίων να λέει απευθυνόμενος
σε πρόσφυγα: «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΓΙ` ΑΥΤΗ ... ΕΣΥ (πρόσφυγα) ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΘΕΣΗ
Σ` ΑΥΤΗ». 

Εάν αυτά που είπε ο Σκοπιανός τα έλεγε ένας Έλληνας
αστυνομικός, αυτός ο Έλληνας αστυνομικός θα είχε
αποπεμφθεί από την υπηρεσία του χαρακτηριζόμενος
ως ακροδεξιός ,φασίστας, ρατσιστής και δεχόμενος μια
άνευ προηγουμένου επίθεση από τους προοδευτικούς,
αλληλέγγυους, διεθνιστές κλπ...

Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά προβλή-
ματα στη χώρα μας ….

Η ποινικοποίηση δηλαδή του πατριωτισμού, το πογκρόμ
που έχουν εξαπολύσει οι ανθέλληνες κατά των Ελλήνων

και το bullying (εκφοβισμός) όλων όσοι συνεχίζουν να
αγαπάνε την Ελλάδα περισσότερο από τις άλλες χώ-
ρες… 

Στον αντίποδα διαπιστώνουμε ότι, η απάθεια των πε-
ρισσοτέρων Ελλήνων και η αδιαφορία απέναντι σε όσα
γίνονται ή, ΔΕΝ γίνονται ενώ θα έπρεπε να γίνονται,
είναι δεδομένη… 

Η στάση του επίσημου κράτους σε όλους τους τομείς
(όχι μόνο στην οικονομία) είναι πρωτόγνωρη και ανησυ-
χητική. 

Εύχομαι να μην καταλήξει σε εθνική τραγωδία η πορεία
που ακολουθεί η χώρα μας το τελευταίο χρονικό διά-
στημα…

Αναρωτιέμαι αγαπητοί συνάδερφοι, εάν γίνει κάτι
τέτοιο που όλοι απευχόμαστε, ευθύνη θα έχουν μόνο οι
κυβερνώντες οι οποίοι θα πούμε ότι έπραξαν ή παρέλειψαν
να πράξουν όσα έπρεπε; Ή μήπως όχι …

EΘNIKH HXΩΜΑΪΟΣ 2016 13 θέματα

ενημέρωση

Είναι αποτελεσματικά τα σιρόπια για τον βήχα;
Οχι. Το 2006 η αμερικανική ιατρική ένωση συμφώνησε

πως η πλειοψηφία των σιροπιών δεν είναι αποτελεσματική
επειδή περιέχουν πολύ μικρή δοσολογία των συστατικών
που καταπολεμούν το βήχα. Τα μόνα σιρόπια που
ανακουφίζουν από το βήχα είναι εκείνα που περιέχουν
αντισταμινικά.

Η κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί 
υπερδραστηριότητα στα παιδιά;
Οχι. Η μελέτη 23 ερευνών απέδειξε ότι η ζάχαρη δεν

επηρεάζει στο ελάχιστο τη συμπεριφορά των παιδιών.

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά οδηγούν στον διαβήτη;
Ναι. Ερευνα της Αμερικανικής Φαρμακευτικής

ομοσπονδίας έδειξε πως οι γυναίκες που έπιναν ένα ή
περισσότερα ζαχαρούχα αναψυκτικά την ημέρα αύξησαν
κατά 83% τις πιθανότητες να πάθουν διαβήτη τύπου 2.

Χρειάζομαι αντηλιακό με 
δείκτη προστασίας πάνω από 30;
Οχι. Τα αντηλιακά με δείκτη προστασίας 30 μπλοκάρουν

το 97% των βλαβερών υπεριωδών ακτίνων. Ο μεγαλύτερος
δείκτης προστασίας δεν προσφέρει απολύτως τίποτα.
Αυτό μου μετρά είναι το αντηλιακό σας να καλύπτει τόσο
της UVA όσο και τις UVB ακτίνες του ήλιου.

Το όξινο γλουταμινικό νάτριο που περιέχεται 
στο κινέζικο φαγητό προκαλεί πονοκεφάλους;
Οχι. Δεν αποδεικνύεται καμία σχέση του συστατικού

αυτού με τη δημιουργία πονοκεφάλων. Η ψευδής αυτή
αντίληψη δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘60 όταν μικρές
εμβέλειας και λανθασμένες εκθέσεις συνέδεσαν το
γλουταμινικό νάτριο με πονοκεφάλους πελατών κινέζικων
εστιατορίων.

Παχαίνουν οι ξηροί καρποί;
Οχι. Μολονότι το 75% ενός ξηρού καρπού αποτελείται

από λίπος, η κατανάλωσή τους δεν συνεπάγεται αυτόματα
πως θα παχύνετε. Σημασία έχει η ποσότητα που θα φάτε.
Οι ξηροί καρποί περιλαμβάνουν υγιές λίπος που είναι
απαραίτητο από τον οργανισμό.

Είναι το περπάτημα 
εξίσου αποδοτικό με το τρέξιμο;
Ναι. Οι έρευνες δείχνουν πως η διάρκεια της άσκησης -

και το καύσιμο των θερμίδων - είναι πιο σημαντική από
την ένταση της προπόνησης. Το τρέξιμο είναι ένας πολύ
αποτελεσματικός τρόπος άσκησης, αλλά όχι απαραίτητα
ο καλύτερος. Ερευνες δείχνουν ότι το περπάτημα με ένα
μέσο ρυθμό και το τρέξιμο έχουν τα ίδια οφέλη για τον
οργανισμό, αρκεί να καταναλώνουν την ίδια ποσότητα
ενέργειας.

Είναι η κατανάλωση χυμών 
εξίσου καλή με την κατανάλωση φρούτων;
Οχι. Το να τρως φρούτα έχει μεγαλύτερα διατροφικά

οφέλη από την κατανάλωση χυμών. Κι αυτό επειδή όταν
υγροποιείς τα φρούτα χάνεις τις βιταμίνες της φλούδας
και των ινών.

Είναι όλα τα πολύσπορα είδη ψωμιού 
καλύτερα από το άσπρο ψωμί;
Δεν είναι όλα τα πολύσπορα, τα μαύρα ψωμιά το ίδιο.

Το ψωμί ολικής άλεσης που περιέχει όλα τα μέρη του
πυρήνα του κόκκου που είναι πλούσιο σε θρεπτικά
συστατικά και φυτικές ίνες, είναι καλύτερα. Ορισμένα
μαύρα ψωμιά, όμως, είναι απλώς άσπρα ψωμιά με λίγη
καραμέλα χρωματισμού για να πλασάρονται ως υγιεινά.

Μπορεί ένα υδρομασάζ να σε αρρωστήσει;
Ναι. Τα υδρομασάζ, ειδικά εκείνα σε σπα, ξενοδοχεία

και γυμναστήρια, είναι τα τέλεια μέρη επώασης μικροβίων.
Το νερό δεν είναι αρκετά ζεστό για να σκοτώσει τα
βακτήρια. Αντίθετα, είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία
για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των μικροβίων. Η πιο
επικίνδυνη αρρώστια που μπορεί να κολλήσει κανείς από
ένα τζακούζι είναι ένα είδος πνευμονίας που λέγεται η
νόσος του λεγεωνάριου. Από αυτή αρρώστησαν
περισσότερα από 100 άτομα στη έπαυλη του Playboy το
2011.

Ο καφές προκαλεί καρκίνο;
Οχι. Τη δεκαετία του ‘80 μια έρευνα συνέδεσε την

κατανάλωση καφέ με τη πρόκληση καρκίνου στο πάγκρεας.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Απεναντίας ο καφές ο έχει
ευεργετικές ιδιότητες στο περιορισμό των πιθανοτήτων
εκδήλωσης διαβήτη, Πάρκινσον, καρκίνου στο συκώτι,
ενώ βοηθά και στην κατάθλιψη.

Τα αβγά ανεβάζουν τα επίπεδα χοληστερίνης;
Οχι. Παρότι τα αβγά είναι γεμάτα χοληστερίνη, οι

πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως τα κορεσμένα λιπαρά
επηρεάζουν περισσότερο τον δείκτη χοληστερίνης από
τα φαγητά που περιέχουν χοληστερίνη.

Μπορεί κανείς να πίνει πάρα πολύ νερό;
Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο να πεθάνει κανείς

από το πολύ νερό. Η πόση μεγάλης ποσότητας νερού
μπορεί να προκαλέσει τη λεγόμενη δηλητηρίαση του
νερού που συμβαίνει επειδή αραιώνει τη συγκέντρωση
του νατρίου στο αίμα και οδηγεί σε μια κατάσταση γνωστή
ως υπονατριαιμία. Τα συμπτώματα της υπονατριαιμίας

κυμαίνονται από ναυτία και σύγχηση ως σπασμούς. Γι
αυτό σε απαιτητικές προπονήσεις να καταναλώνετε υγρά
με ηλεκτρολύτες.

Βοηθάει το γιαούρτι στα προβλήματα πέψης;
Ναι. Ο οργανισμός μας για να χωνέψει είναι γεμάτος

μικροοργανισμούς. Ορισμένους καλούς κι άλλους κακούς.
Το γιαούρτι περιέχει ευεργετικά βακτήρια που λέγονται
προβιοτικά και βοηθούν στη σωστή ισορροπία του
οργανισμού. Τα προβιοτικά βοηθούν σε δυσκοιλιότητα
και διάρροια.

Οι λευκαντικές οδοντόκρεμες βοηθούν περισσότερο
στη λεύκανση των δοντιών από τις κοινές οδοντόκρεμες;

Οχι. Περιέχουν κάποια συστατικά που μπορεί να κάνουν
τα δόντια σας να δείχνουν πιο λευκά αφαιρώντας τους
«λεκέδες». Στην πραγματικότητα, όμως δεν λευκαίνουν
τα δόντια.

Είναι ασφαλές να τοποθετήσεις 
πλαστικά σκεύη σε φούρνο μικροκυμάτων;
Ναι. Αρκεί, βέβαια, να έχουν την ένδειξη «ασφαλές για

μικροκύματα». Τα χημικά που περιέχουν δεν εισχωρούν
μέσα στο φαγητό.

Μπορεί η τηλεόραση 
να καταστρέψει την όρασή σας;
Οχι. Πρόκειται για μύθο που ξεκίνησε τη δεκαετία του

‘50 όταν οι τηλεοράσεις εξέπεμπαν ακτινοβολία. Οι
καινούριες τηλεοράσεις μπλοκάρουν τις επιβλαβείς
εκπομπές.

Είναι το κόκκινο κρασί καλύτερο από το λευκό κρασί;
Ναι. Το κόκκινο κρασί περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα

ρεσβερατρόλης, ενός αντιοξειδωτικού που βρίσκεται στο
φλοιό του σταφυλιού και καταπολεμά ασθένειες που
σχετίζονται με τη γήρανση.

Είναι το εμφιαλωμένο νερό καλύτερο 
από το νερό της βρύσης;
Οχι. Το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι ούτε πιο ασφαλές

ούτε πιο καθαρό μολονότι είναι πιο ακριβό. Για την
ακρίβεια το εμφιαλωμένο είναι πιο εύκολο να μολυνθεί,
διότι ενώ προέρχεται από τις ίδιες πηγές με το νερό της
βρύσης, ελέγχεται για προσμείξεις μόνο μια φορά την
εβδομάδα ή το μήνα, ενώ οι δημόσιες παροχές νερού
ελέγχονται καθημερινά.

Το λάδι μπορεί να αποτρέψει μια καρδιακή προσβολή;
Ναι. Το καλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

περιέχει πολυφενόλες και αντιοξειδωτικά που μειώνουν
τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Τα περισσότερα λάδια
μαζικής παραγωγής έχουν μειωμένες πολυφενόλες λόγω
κακής συγκομιδής των καρπών, κακής φύλαξης και μαζικής
επεξεργασίας.

Από το διαδίκτυο. Το έστειλε ο

Αντιπτέραρχος ε.α Ευστράτιος Σκλήρης

Oι 20 αλήθειες που πρέπει να γνωρίζετε

Η ποινικοποίηση του πατριωτισμού

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Είναι το περπάτημα εξίσου αποδοτικό με το

τρέξιμο; Η τηλεόραση βλάπτει την όραση; Τα αβγά
ανεβάζουν την χοληστερίνη; Ποιο κρασί είναι
καλύτερο; Το λευκό ή το κόκκινο; Βοηθάει το
γιαούρτι στην πέψη; Οι λευκαντικές οδοντόκρεμες
λευκαίνουν όντως τα δόντια; Μάθετε όλες τις
απαντήσεις σε 20 βασικά ερωτήματα.

Γράφει ο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ

Σχης ε.α.



ενημέρωση 14 ΜΑΪΟΣ 2016EΘNIKH HXΩ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

ΗΕλλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά το ειδικό βάρος
των επιστημόνων της, διεθνώς, είναι δυσανάλογα

μεγάλο σε σχέση με το μέγεθός της. Αν και πληθυσμιακά
οι Έλληνες αποτελούν λιγότερο από το 0,2% του
παγκόσμιου πληθυσμού, ανάμεσα στους κορυφαίους
επιστήμονες το ποσοστό των Ελλήνων πλησιάζει το 3%.

Όμως, από αυτούς, μόνο ένας στους επτά (14%) έζησε,
ή ζει στην Ελλάδα, ενώ όλοι οι άλλοι στο εξωτερικό
(86%), όπου αρκετοί γεννήθηκαν, ενώ ακόμη περισσότεροι
έφυγαν ως μετανάστες.

Αυτό προκύπτει, από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν
προ μηνών, στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο στην Αθήνα,
ο κ.Ιωάννης Ιωαννίδης, καθηγητής Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια, ειδικός σε
θέματα στατιστικής.

Δίνοντας την πρώτη ετήσια διάλεξη, στη μνήμη του
καθηγητή του Δημήτρη Τριχόπουλου, με θέμα «Η φυγή
των Ελλήνων επιστημόνων - μια μετα-ανάλυση», ο
Ιωαννίδης παρουσίασε στατιστικά στοιχεία, για τους
συνολικά 672 επιστήμονες με ελληνικά ονόματα, οι οποίοι
έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή επιστημονική
βιβλιογραφία, με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα της
βάσεως Google Scholar.

Κατά μέσο όρο, οι 672 Έλληνες επιστήμονες έχουν
πάρει 17 χιλιάδες αναφορές ο καθένας τους, στη διεθνή
επιστημονική βιβλιογραφία! Από τους 672, οι 33 έχουν
φύγει από την ζωή, ενώ οι υπόλοιποι, έχουν σχεδόν
όλοι, φύγει από την Ελλάδα.

Στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο, υπάρχουν πάνω
από 20 εκατομμύρια συγγραφείς, που έχουν κάνει
τουλάχιστον μια επιστημονική δημοσίευση. Τα ελληνικά
ονόματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του συνόλου
(δηλαδή 200 χιλιάδες), ενώ μεταξύ των κορυφαίων
επιστημόνων, είτε εν ζωή, είτε όχι, το ποσοστό των
ελληνικών ονομάτων πλησιάζει το 3%.

Ο αρχαιότερος Έλληνας επιστήμονας είναι ο Αριστοτέλης,
ο οποίος, αν και τόσο παλαιός, συνεχίζει να αναφέρεται
συχνά στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία.

Από τους 672 κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες, μόνο
οι 95 (το 14%) βρίσκονται στην Ελλάδα. Περισσότεροι
από τους μισούς (376 άτομα, ή το 56%) ζουν στις ΗΠΑ και
ακολουθούν ως χώρες διαμονής και εργασίας, το Ηνωμένο
Βασίλειο (60 επιστήμονες ή το 9%), ο Καναδάς (31), η
Γερμανία (24), η Γαλλία (20), η Ελβετία (19), η Αυστραλία
(17), η Κύπρος (9) και άλλες χώρες (21).

Η περιοχή σε όλο τον κόσμο με τον μεγαλύτερο αριθμό
κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων, είναι η Καλιφόρνια
(74 άτομα) και ακολουθούν η Μασαχουσέτη (64), η Νέα
Υόρκη (62), η λοιπή Ελλάδα πλην Αθηνών (48), η Αθήνα
(47), το Λονδίνο (31), το Τέξας (21), η Πενσιλβάνια (21),
το «δίδυμο» Οξφόρδης-Κέμπριτζ (19), το Κονέκτικατ (17)
και το Ιλινόις (15).

Από τους 40 επιστήμονες με τον μεγαλύτερο συνολικό
αριθμό αναφορών που ζουν ακόμα, μόνο ένας βρίσκεται
κυρίως στην Ελλάδα, ενώ οι 34 (ποσοστό 85%) βρίσκονται
στις ΗΠΑ. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ακόμα και αυτοί
που βρίσκονται στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές
έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος του έργου τους σε
άλλες χώρες.

Ποιοι ήταν και πού πέθαναν 
οι κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες
Από τους 33 νεκρούς κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες

(μεταξύ των οποίων ο Δ. Τριχόπουλος), οι 12 είχαν
γεννηθεί στο εξωτερικό από ελληνικές οικογένειες, οι
οποίες είχαν ήδη μεταναστεύσει πριν γεννηθούν εκείνοι.
Οι υπόλοιποι μετανάστευσαν οι ίδιοι από την Ελλάδα.

Όσον αφορά τον θάνατό τους, οι 28 πέθαναν μακριά
από την Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε
ο Ι.Ιωαννίδης, κυρίως από νεκρολογίες:

- Ο μεγαλύτερος μυκητολόγος Κωνσταντίνος
Αλεξόπουλος, πέθανε στο Όστιν του Τέξας.

- Ο Χαράλαμπος «Ρόκο» Αλιπράντης, που έκανε
σημαντικές συνεισφορές στην οικονομική θεωρία και στα
αναλυτικά μαθηματικά, πέθανε στο Γουέστ Λαφαγιέτ της
Ιντιάνα.

- Ο βιοχημικός του Χάρβαρντ Χάρι Αντωνιάδης, ο οποίος
ανακάλυψε ότι αυξητικοί παράγοντες και ογκογονίδια
είναι το ίδιο πράγμα, πέθανε στο Νιούπορτ της
Μασαχουσέτης.

- Ο Κρις Αργύρης, ο ιδρυτής της επιστήμης της
Οργανωσιακής Μάθησης (Organizational Learning), πέθανε
στο Γουέσλεϊ της Μασσαχουσέτης.

- Ο Γιάννης Αργύρης, που ανακάλυψε τη μέθοδο των
πεπερασμένων στοιχείων, πάνω στην οποία στηρίζονται
οι υπολογιστικοί κώδικες της σύγχρονης μηχανικής, πέθανε
στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

- Ο νευροψυχίατρος Γιώργος Μπαρτζώκης, που πρότεινε
τη θεωρία εκφυλίσεως της μυελίνης για παθήσεις του
εγκεφάλου, πέθανε στο Λος ‘Αντζελες.

- O Γιάννης Μπατσάκης, ο κορυφαίος παθολογοανατόμος
πάνω στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, πέθανε στο
Χιούστον του Τέξας.

- Ο κορυφαίος θεωρητικός μαθηματικός Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρή, πέθανε στο Μόναχο της Γερμανίας.

- O Κορνήλιος Καστοριάδης, από τους σημαντικότερους
σύγχρονους στοχαστές της πολιτικής φιλοσοφίας, πέθανε
στο Παρίσι.

- O Γιώργος Κοτζιάς, που βρήκε την πρώτη
αποτελεσματική θεραπεία για τον παρκινσονισμό, την L-
Dopa, πέθανε στη Νέα Υόρκη.

- O Μιχαήλ Δερτούζος, ο καθηγητής του ΜΙΤ που
συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε να χρησιμοποιούμε ευρύτατα
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σήμερα, πέθανε στη
Βοστώνη.

- Ο ανοσολόγος Ντίνος Διαλυνάς πέθανε στην Καλιφόρνια.
- Ο Ανδρέας Δημαρόγκωνας, από τους σημαντικότερους

ειδικούς στο μηχανολογικό σχεδιασμό και στις ταλαντώσεις,
πέθανε στο Σεν Λιούις του Μισούρι.

- Ο Ντίνος Γαζής, κορυφαίος ερευνητής της IBM και
πρωτοπόρος στην μοντελοποίηση της ροής κυκλοφορίας,
πέθανε στο Κάτοναχ της Ν.Υόρκης.

- Ο Νικόλας Γεωργάνας, από τους σημαντικότερους
ερευνητές στα συστήματα πολυμέσων, πέθανε στο Ριάντ
της Σαουδικής Αραβίας.

- Ο Νικόλας Γονατάς, κορυφαίος νευροπαθολόγος που
ίδρυσε το τμήμα νευροπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο της
Πενσιλβάνια, πέθανε στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια.

- Ο Πάρις Χρήστος Κανελλάκης, κορυφαίος ερευνητής
στην πληροφορική, πέθανε πολύ νέος, μόλις 42 ετών,
μαζί με τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του, σε συντριβή
αεροπλάνου στη οροσειρά των ‘Ανδεων στην Κολομβία.

- O Αντώνης Μαρμάρου, κορυφαίος ερευνητής στη
σημασία και ρύθμιση της ενδοκρανιακής πίεσης σε
νευροχειρουργικούς ασθενείς, πέθανε στο Κρόζιερ της
Βιρτζίνια.

- O φυσικομαθηματικός Νικόλας Μητρόπουλος (Me-
tropolis), o δημιουργός των πρώτων μεγάλων ηλεκτρονικών
υπολογιστών (ΜΑΝΙΑC), της πρώτης ατομικής βόμβας και
των εξαιρετικά σημαντικών υπολογιστικών αλγόριθμων
«Μόντε Κάρλο», πέθανε στο Λος ‘Αλαμος του Ν.Μεξικό.

- Ο Δημήτρης Μιχαλάς, κορυφαίος αστροφυσικός και
αυθεντία στις ατμόσφαιρες των άστρων και στη

ραδιοαστρονομία, πέθανε στη Σάντα Φε του Ν.Μεξικό.
- Ο Κλαρκ Μουστάκας, ιδρυτής της ανθρωπιστικής

ψυχολογίας, πέθανε στο Φάρμιγκτον Χιλς του Μίσιγκαν.
- Ο Δημήτριος Παπαχατζόπουλος, εφευρέτης των

λιποσωμιακών φαρμάκων, πέθανε στο Σαν Φρανσίσκο.
- O Γεώργιος Παπανικολάου, εφευρέτης του «Τεστ Παπ»

για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας, πέθανε στο
Μαϊάμι της Φλόριδα.

- O Αθανάσιος Παπούλης, ο γίγαντας των εφαρμοσμένων
μαθηματικών, πέθανε στο Λονγκ ‘Αϊλαντ της Ν.Υόρκης.

- Ο Νίκος Πουλαντζάς, ο σημαντικότερος δομικός
μαρξιστής πολιτικός φιλόσοφος, πέθανε στο Παρίσι.

- Ο Πέτρος Σιφναίος, ένας από τους σημαντικότερους
ψυχοθεραπευτές και αυτός που επινόησε τον όρο
«αλεξιθυμία», πέθανε στο Μπέλμοντ της Μασαχουσέτης.

- Ο Αναστάσιος (Τας) Βενετσανόπουλος, κορυφαίος
επιστήμονας στα πολυμέσα και στη θεωρία του δικτυακού
σήματος και της επεξεργασίας εικόνας, πέθανε στο
Τορόντο του Καναδά.

- Ο Γιάννης Βλησίδης, μέλος της λεγόμενης «συμμορίας
των τεσσάρων», που έγραψε το κλασικό έργο πάνω στην
ανάπτυξη λογισμικού, πέθανε 44 ετών από καρκίνο του
εγκεφάλου στην πολιτεία της Ν.Υόρκης.

- Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, κορυφαίος στα
μαθηματικά των ανισοτήτων στην μηχανική, πέθανε στη
διάρκεια διακοπών στο Λουτράκι.

- Ο Ιωάννης Βαρδουλάκης, κορυφαίος επιστήμονας
στο χώρο της γεωμηχανικής, έπεσε την ώρα που έκοβε
κάποιο δέντρο έξω από το σπίτι του στην Αθήνα.

- Η Μαρία Πέτρου, κορυφαία επιστήμονας στην
επεξεργασία σήματος και στη ρομποτική, πέθανε από
καρκίνο τρία χρόνια μετά την επιστροφή της από την
Αγγλία στη Θεσσαλονίκη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, «θα
πρέπει να εξετάσουμε αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε
σαν χώρα και σαν κοινωνία, τους άλλους 639 που είναι
ακόμα ζωντανοί, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι ο
ελληνισμός θα αναδείξει και πολλές χιλιάδες άλλους
κορυφαίους επιστήμονες στο μέλλον».

Ανέφερε ότι είναι ενθαρρυντικό, πως η Ελλάδα είναι
μία από τις πέντε μόνο χώρες, που διάλεξαν δύο
επιστήμονες ανάμεσα στους έξι σπουδαιότερους του
έθνους τους: Τον Γεώργιο Παπανικολάου και τον Αριστοτέλη
(οι άλλες είναι οι Κροατία, Ιταλία, Γαλλία και Μεγάλη
Βρεττανία). Από την άλλη, όμως, ο κ.Ιωαννίδης επεσήμανε,
ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που η Ελλάδα δαπανά για έρευνα

και τεχνολογία, είναι μόλις .0,6%, έναντι περίπου 4%, που

δαπανούν χώρες όπως το Ισραήλ και η Φινλανδία!

Ο κ.Ιωαννίδης υπογράμμισε, ότι «μια αξιοθαύμαστη
μειοψηφία επιστημόνων παραμένει ακόμα στην Ελλάδα
και βρίσκονται οι περισσότεροι σε κατάσταση διωγμού.
Είναι ο συνεχής, απηνής, αμείλιχτος, ανελέητος διωγμός
που κατατρέχει ανέκαθεν όποιον πιστεύει στην αριστεία
και στην ουσιαστική προσφορά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις,
οι επιστήμονες αυτοί δεν μπορούν να επηρεάσουν το
ελληνικό γίγνεσθαι, παρόλο που έχουν τεράστιο αντίκτυπο
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι».

Όπως δήλωσε «η Ελλάδα έχει ακόμα τη δυνατότητα
να γίνει, μια από τις πλέον ευημερούσες χώρες του
κόσμου, ΑΝ αξιοποιήσει το ταλέντο και τις δεξιότητες
σοβαρών επιστημόνων και αν εστιάσει αυστηρά, στην
αξιοκρατία και στην αριστεία. (Σας άκουσε κάποιος ονόματι

Μπαλτάς, κύριε καθηγητά; «Ιω.Καπ.»)

Ενώ έχουμε εμπλακεί σε προκλητικά ασαφείς και
ατελέσφορες συζητήσεις, για το 0,25% της ουσίας,
μπροστά στα μάτια μας χάνονται οι πραγματικές δυνάμεις

της χώρας, οι νέοι και χαρισματικοί άνθρωποι, που φεύγουν

γιατί δεν αντέχουν την αλαζονεία της τοπικής

μετριοκρατίας».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

θέματα

ΑΥΤΗ Η ΕΙΔΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ 
ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ!

Dr. George Polyzois
MB ChB MRCS CCSTOrth FEBOT

Consultant, Trauma & Orthopaedic Shoulder 
& Upper Limb Surgeon

Surrey Orthopaedic Clinic, Reading Shoulder Unit, UK
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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

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΠΑΠΑΓΟΥ, Διαμέρισμα 140 τ.μ.,
1ου ορόφου, 3 υ/δ, κουζίνα, 2 WC, τζάκι,

δρύινα πατώματα, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας, 
αυτονομία φυσικού αερίου, ηλιακό, 

μεγάλες βεράντες, φωτεινό,
υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη.

Τηλ. 210-6514690, κιν. 6938905420
***

Κων/νος Ξένος
Πολιτικός Μηχανικός - Ταξχος ε.α.       

Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων
Άδειες - Τοπογραφικά  τηλ: 6983072995 

email: kwstasxenos@hotmail.com 
***

Υπερηχοδιάγνωση
Υπέρηχοι σώματος • Triplex•Yπηρεσίες κατ’οικον 

ΚΩΣΜΑΣ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ MD
Ιατρός Ειδικός Ακτινολόγος

Αγίας Τριάδας 55, Παιανία 19002
Τηλ.:2106029006 Κιν.:6973546407 www.yperhxoi.gr

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα 83 τ.μ. στην Αλσούπολη (Ν. Φιλοθέη),
πλήρως επιπλωμένο (κλιματιστικά, φωτιστικά, χαλιά, 

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

***
Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή θεραπεύτρια Κόρη Αξιωματικού ε.α.

Ατομική & Ομαδική Θεραπεία-Συμβουλευτική
Ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, ζεύγους,οικογένειας

Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980 704349
Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι

***
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

(υιός υποστράτηγου ε.α.) Ασφάλιση ενυπόθηκου δανείου από 
1,30€ ανά 1000€ π.χ. για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 70.000€

καταβάλετε ετήσιο ασφάλιστρο 91€

τηλ. 211 800 29 23- 6944 349 074
***

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555
***

Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, 
με πολυετή διδακτική εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομα-
δικά) ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποιητικό 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.

***
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής
Πρώην Επιμελητής Ε.Σ.Υ.

Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας
Κουμουνδούρου 22, Τηλ/fax: 2410 251551, Λάρισα

email: anestis_paraskevopoulos@yahoo.com
Κιν: 6977 464081

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
***

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Την απασχόληση παιδιού ή 
την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου
Τηλ. επικοινωνίας: 693 29 27509

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.

Άρθρογραφία

Πριν περάσουν στην αποστρατεία, οι

αξκοί, έχουν βιώσει εξαιρετικά έντονα

την αξιοπρέπεια και την υπόληψη, χειρι-

ζόμενοι αποτελεσματικά, με δικαιοσύνη, τιμιότητα, εν-

τιμότητα τα υπό αυτών ανθρώπινο δυναμικό και υλικά

μέσα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που

απορρέουν από τις αποστολές των οικείων Ε.Δ.-Σ.Α. 

Άλλωστε, η αυστηρότητα των οικείων Στρατιωτικών

Κανονισμών σε συνδυασμό με την  ανεπτυγμένη εν-

συνείδητη πειθαρχία των οργανωμένων μικρών - με-

γάλων στρατιωτικών Μονάδων, Συγκροτημάτων και

Γενικών Επιτελείων, δεν επιτρέπουν εκτροπές από  την

αξιοπρέπεια και την υπόληψη κατά τους παραπάνω

χειρισμούς (ανθρώπινου δυναμικού και υλικών μέσων). 

Έχοντας πλήρως αναπτυγμένες τις αυτονόητες ιδιό-
τητες αυτές (αξιοπρέπειας-υπόληψης), εισέρχονται
στην εφεδρεία ως απόστρατοι αξιωματικοί και επανερ-
χόμενοι στον ιδιωτικό βίο εντάσσονται στο περιβάλλον
των ιδιωτών, που αποτελεί την  ισχυρότερη δύναμη
πρόσθετης πολυμερούς πρακτικής αγωγής  και επέκεινα
το καλύτερο εφόδιο  αυτοσεβασμού και προσαρμογής
μέσα από την  κοινωνική χαλαρότητα και ανομοιογένεια
των κοινωνικών ομάδων. Εύλογα είναι, επομένως, τα
ενδεχόμενα διαφοροποιήσεων των λεπτομερειών στα
μέχρι τότε σχετικά βιώματα τους, (εξέχουσα θέση
έχουν οι εμπεδωμένες αρε-
τές της αξιοπρέπειας και της
υπόληψης), αντιμετωπίζον-
τας τα ποικίλα βιώματα των
ιδιωτών συμπολιτών τους. 

Το γενικό περιβάλλον, με
άλλους λόγους, κατά την
επαναφορά τους στην ιδιω-
τική  ζωή, διαφέρει ουσιωδώς
του προηγουμένου της ενέρ-
γειας, και προκαλεί τον από-
στρατο αξιωματικό όχι μόνο
στις καθημερινές πρακτικές ανάγκες προσαρμογής, στα
χαλαρότερα (μη αυστηρά) χρονοδιαγράμματα του πο-
λιτικού και ομαδικού ιδιωτικού βίου, αλλά και στις
ιδιορρυθμίες ενίων συνηθειών - ιδεοληψιών, κουλτούρας,
ανταγωνισμών και διαφορετικών ερμηνειών της ατομικής
και οικογενειακής αξιοπρέπειας και της υπόληψης, είτε
των αντιθέτων (αναξιοπρέπειας και ανυποληψίας). 

Με την πάροδο του χρόνου, ιδίως όσοι αξιωθούν να
φθάσουν στην τρίτη ηλικία στερούμενοι οικείων συγ-
γενικών προσώπων, ως ιδιώτες πλέον, προβληματίζονται
αντιμετωπίζοντας τις απολύτως πρακτικές ανάγκες της
καθημερινότητας, όπως εκείνες της βοήθειας για επι-
βίωση. Σε αυτή τη φάση του βίου τους ενίοτε αδυνατούν
να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια και την υπόληψή
τους, ιδιαίτερα όταν εξαναγκάζονται να αναζητήσουν
στήριξη επιβίωσης από ανεξέλεγκτα άτομα είτε ιδιωτικές
οργανώσεις που προθυμοποιούνται να τους προσφέρουν
απασχόληση, περίθαλψη υγείας κ.ά., εκμεταλλευόμενοι
το ότι έχουν εξανεμιστεί οι νεανικές δυναμικές ικανότητές
τους.   

Όλα τούτα δε σημαίνουν ανάγκη μεταφοράς της
όλης ή μερικής πειθαρχημένης ζωής από την ενέργεια
στους επόμενους χρόνους της αποστρατείας για να
διατηρήσουν τις αρετές που απέκτησαν στην ενεργό
δράση, αλλά μπορούν και πρέπει να διατηρήσουν αλώ-
βητα τα βιώματα που αναφέρονται στην αξιοπρέπεια
και στην υπόληψη, ως και τους τρόπους αποφυγής
των αντιθέτων στις ιδιότητες αυτές, προκειμένου να
τιμήσουν την προέλευση και τους δεσμούς τους με τα

στελέχη στην ενέργεια, όπως έχουν υποχρέωση. 
Οι παραπάνω επιλογές των αποστράτων, χάριν της

προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής αξιοπρέπειας
και υπόληψης, συντελούν έμμεσα στην ανάπτυξη πε-
ρηφάνιας στα ε.ε. στε-
λέχη, τα οποία διδάχτη-
καν με επιμέλεια τα πάν-
τα από τους προκατό-
χους τους και συνδέον-
ται φυσιολογικά άρρη-
κτα μαζί τους, ως να
ήσαν μέλη της αυτής
οικογένειας εξ αίματος
με ταυτόσημες συμπε-
ριφορές. Έχει αποδειχ-
θεί αδιαμφισβήτητα ότι
οι διαχρονικά ισχυροί δε-
σμοί μεταξύ ε.ε. και ε.α.
στελεχών αμβλύνουν
τις τυχόν δυσκολίες προσαρμογής των αποστράτων
μετά την επαναφορά τους στον ιδιωτικό βίο και επέκεινα
περιορίζουν τις εμφανείς ενοχλήσεις ορισμένων πολιτών
που χαρακτηρίζουν τους αποστράτους με υποτιμητικά
«κοσμητικά επίθετα». Αποτελεί, επομένως, ουτοπία η
κάθε απόπειρα αποκοπής των αποστράτων από τα
στελέχη στην ενέργεια, για τον πρόσθετο απλό λόγο
ότι δημιουργείται μια άγνωστη τρίτη κατηγορία πολιτών
(πέραν των στρατιωτικών και μη) απομονωμένη  από
την προέλευσή της και τους πατροπαράδοτους τρόπους
αντιμετώπισης της αξιοπρέπειας και της υπόληψης.

Τούτων δεδομένων, οι απόστρατοι αξκοί, προκειμένου
να διατηρήσουν την εκτίμηση,
την τιμή και τη φήμη του πρό-
τερου βίου τους, όπως συνή-
θισαν στα οργανωμένα πειθαρ-
χημένα σύνολα που ανήκαν,

αλλά και με την προσ-
δοκία να συμβάλλουν
στην κοινωνική ωφέλεια
και αποτρέψουν ενδε-
χόμενες προσωπικές ή
κοινωνικές  ζημιές στα

κοινωνικά σύνολα των πολιτών, πασχίζουν  ενσυ-
νείδητα να διατηρούν, κατά πλειονότητα,  τη δια-
μορφωμένη στρατιωτική προσωπικότητά τους. 

Τη στρατιωτική προσωπικότητά τους που δεν
διαφέρει από εκείνη που απέκτησαν στην ενέργεια,
αποφεύγοντας με κάθε τρόπο να εκθέτουν εαυτούς
και τις οικογένειές τους σε πράξεις αναξιοπρέπειας
και ανυποληψίας, όπως εκείνοι ερμηνεύουν τα βα-
θύτερα νοήματα αυτών.  

Επίσης, κατά πλειονότητα οι απόστρατοι αξκοί,
επιλέγουν να αποστασιοποιούνται πλήρως από
τους ανυπόληπτους πολίτες σύμφωνα με το αρχαίο
ρητό: «Των λωβητών απέχεσθαι», αποφεύγοντας

τις παρενέργειες από συναισθήματα αγανάκτησης,
άγχους, απελπισίας, θλίψης οργής, θυμού κ.ά. Απο-
φεύγουν κρίσεις και κριτικές ευρέως χρησιμοποι-
ούμενες από ανταγωνιστικές πολιτικές κομματικές
οργανώσεις, ακολουθώντας πιστά την προτροπή
της βίβλου: «Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε». Με άλλους
λόγους, στους χρόνους της αποστρατείας αντι-
γράφουν πιστά τους καλούς τρόπους που απέκτησαν
σε νεότερα  ηλικιακά στάδια στην ενέργεια, επα-
ληθεύοντας την πάντα επίκαιρη ρήση του Ευριπίδη:
«Η καλή ανατροφή φέρει και το σεβασμό» ή «Το

γαρ τραφήναι μη κακώς αιδώ φέρει». 

Στα αντίθετα βιώματα (αναξιοπρέπειας, ανυπο-
ληψίας) περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αξιόποινες
πράξεις, ποινικές κατηγορίες και καταδίκες, το ψέμα,
οι συκοφαντίες , ο ανεπίτρεπτος υβριστικός είτε ει-

ρωνικός λόγος και άλλα παρόμοια νομικά είτε δεοντο-
λογικά αδικήματα που σηματοδοτούν ελλείψεις σεβα-
σμού (προσβολή) των άλλων και των χώρων προ-
έλευσής τους, είτε οδηγούν σε συμπεριφορές από το

σαρκασμό μέχρι βα-
ριές καταδίκες από
τη δικαιοσύνη. Είναι
αδιανόητες τέτοιες
συμπεριφορές εκ
μέρους των απο-
στράτων και ιδιαίτε-
ρα όταν επισύρουν
επιθετικές μορφές
αντιδράσεων, σκλη-
ρό αντίλογο σε οξύ
ύφος και προπαντός
χυδαιότητα. Τότε,
ανοίγει το πεδίο της
περιφρόνησης όπου

αναδεικνύονται έμπρακτα η αναξιοπρέπεια και η ανυ-
ποληψία παρά την ωριμότητά τους. Χάνουν, δηλαδή,
το πλεονέκτημα της  εμπειρίας και της σοφίας που
απέκτησαν στον πρότερο μακροχρόνιο αξιοπρεπή και
ευυπόληπτο βίο τους. 

Οι απόστρατοι οφείλουν να είναι παντού και πάντοτε
το ανέσπερο φως της εμπειρίας και της σοφίας για την
αξιοπρέπεια και την υπόληψη. Το επιτάσσουν η ολο-
κληρωτική αφοσίωσή τους στην πατρίδα και η μακρο-
χρόνια προσφορά τους στο τρίπτυχο: πατρίδα-Θρη-
σκεία-Οικογένεια. Στους οποιουσδήποτε ενοχλούμενους
από το τρίπτυχο αυτό η  απάντηση δίδεται από τη δια-
χρονική ρήση του Δημοσθένη: «Είναι από όλα πιο δύ-
σκολο το να αρέσει κανείς σε πολλούς»

Είναι μεγάλη ευθύνη να φέρεται η ιδιότητα «ε.α.» ή
«Απόστρατος αξιωματικός» μέσα στο οποιοδήποτε κοι-
νωνικό σύνολο της παρουσίας του. Εκεί όπου είναι
υποχρεωμένος να διατηρεί τις ακίβδηλες και ξεκάθαρες
αρετές της αξιοπρέπειας και της υπόληψης, τις οποίες
βίωσε και εμπέδωσε στη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας
του. Με τις αρετές αυτές δίδει το στίγμα αντιμετώπισης
των προβλημάτων που κλυδωνίζουν τη χώρα ιδιαίτερα
στη σημερινή οικονομική και ηθική κρίση.

Αξιοπρέπεια και υπόληψη των Αποστράτων αξ/κων

Οι απόστρατοι οφείλουν

να είναι παντού και πάν-

τοτε το ανέσπερο φως

της εμπειρίας και της σοφίας

για την αξιοπρέπεια και την

υπόληψη. 

“
“

Γράφει ο
Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Δυνάμεις αεικίνητες κινούνται μεσ’ τη φύση
κι ότι πηγαίνει αντίθετα κινείται παρά φύση,
του ελληνισμού όλα τ’ άχρηστα ταυτότητα κρατείστε.

Πατέρας, μάννα, αδελφός, παππούς, γιαγιά, εγγόνια
μικρό σπιτάκι στο χωριό μα με πολλά αλώνια,
όταν το νέο ανδρωθεί και θα βλαστολογήσει
ο γέρος τότε ως παππούς θα κλάψει θα δακρύσει.

Τότε θα δει τα δάκρυα το δέντρο να ποτίζουν
σπόρους που μόνος φύτεψε ν’ ανθίζουν να καρπίζουν,
το ζεύγμα ολοκληρώθηκε με νέους απογόνους
είναι γερό, είναι υγιές βγάζει καινούργιους κλώνους.

Κρατείστε μεσ’ τα χέρια σας και μέσα στην καρδιά σας
το ζεύγμα που άφησε ο παππούς και η γλυκειά γιαγιά σας,
κι όταν μαζί στον ουρανό τ’ αστέρια θα μετράτε
τότε μονάχα στη ζωή μόνοι θα προχωράτε.

Το DNA ψάχνουμε σήμερα για να βρούμε
γιατί το χάδι, το φιλί, το γέλιο το ξεχνούμε,
μα η αγάπη δυνατή έρχεται για να δώσει
το ζεύγμα εκείνο που μπορεί όλους να μας ενώσει.

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Το ζεύγμα


