
Κυρίες και Κύριοι
Λίγα πεύκα λίγα μάρμαρα

λευκά. Αυτή ήταν η Ελλάδα
μας.  H Ελλάδα που χάσαμε. 

Αυτή την Ελλάδα μας θέλουμε πίσω.
Ο Γιώργος Σεφέρης συμφωνεί  απολύτως «Να

νοσταλγείς τον Τόπο σου ζώντας στον Τόπο
σου, τίποτα δεν είναι πιο πικρό»

Γι’ αυτήν την Ελλάδα, για την Πατρίδα μας, 76
χρόνια πριν, εκείνη την Δευτέρα της 28η Οκτωβρίου
του 1940, ο λαός μας ζούσε μεγάλες στιγμές. 

Έχει καθιερωθεί, στις Εθνικές Επετείους, οι
ομιλίες, να αναφέρονται, στους πρωταγωνιστές
και τα σπουδαιότερα στρατιωτικά και διπλωματικά
γεγονότα.

Σήμερα, με την άδειά σας, ας το αλλάξουμε
λίγο. Ας δούμε και μιάν άλλη πλευρά του Βορει-
οηπειρωτικού Έπους. Το τονίζω του Βορειοηπει-
ρωτικού και όχι του Αλβανικού Έπους. Η ιστορία
κυρίες και κύριοι, δεν  γράφεται με Διαταγές.

Πριν όμως από οτιδήποτε άλλο, να μου επι-
τρέψετε να ευχαριστήσω θερμώς την Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, για την τιμητική
πρόσκλησή της, να εκφωνήσω τον σημερινό πα-
νηγυρικό.

Δεν είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι να μιλάμε
για την 28η Οκτωβρίου, χωρίς αναφορά στον
Ιωάννη Μεταξά. 

Χωρίς να ακούσουμε το πρώτο πολεμικό ανα-
κοινωθέν, το οποίο εκφωνήθηκε από τους ιστο-

ρικούς πλέον ραδιοθαλάμους Ζαππείου, από τον
αρχιεκφωνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφω-
νίας, Κώστα Σταυρόπουλο.

Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τα σπουδαία
εκείνα γεγονότα, τα οποία προκάλεσαν τον παγ-
κόσμιο θαυμασμό, αλλά και την απονομή ευσήμων
και από αυτούς  ακόμη τους αντιπάλους. 

Τα νέφη του πολέμου, είχαν από διετίας σω-
ρευθεί πάνω από την Ευρώπη, η οποία το Καλο-
καίρι του 1940, παρουσίαζε την μορφή που βλέ-
πουμε. 

Η Ελλάδα, παρακολουθούσε και προετοιμαζόταν 
Ο πρώην πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός Γε-

ώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, γράφει στο βιβλίο
του «Ιστορικά Μελετήματα»: «Βρέθηκα στην Ιταλία

λίγο πριν τη κήρυξη του πολέμου και ήρθα σε

επαφή με πολλά υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα.

Τους εβεβαίωνα ότι η πολεμική προπαρασκευή

του Στρατού μας είναι πλήρης και το μαχητικό

του πνεύμα υπέροχο. Υπογράμμιζα τις βεβαιώσεις

μου αυτές με την υπόμνηση, ότι εγώ που τα

έλεγα αυτά ήμουν αντιπολιτευόμενος του Μεταξά

και ότι ο πολιτικός μου αρχηγός αείμνηστος Γε-

ώργιος Καφαντάρης, ήταν εξόριστος στη Ζάκυνθο». 
Όμως ο Μεταξάς δεν προετοίμασε μόνον τις

Ένοπλες Δυνάμεις. Οργάνωσε άριστα και την
Πολιτική Άμυνα, για την προστασία του αμάχου
πληθυσμού, όπως με πολλές λεπτομέρειες ανα-
φέρεται στο βιβλίο της κ. Μαρίνας Πετράκη με
τίτλο: «1940. Ο άγνωστος πόλεμος».

Δεκαπενταύγουστος του 1940!
Οι Έλληνες Χριστιανοί, έχουν προσέλθει, όπως

πάντα, κατά χιλιάδες στην Τήνο, να προσκυνήσουν
την Μεγαλόχαρη, που γιορτάζει.

Θέματα που η ΕΑΑΣ έθεσε στο ΔΣ/ΜΤΣ
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1940: Η απάντηση 

στους επιβούλους
Σκηνοθετημένες διεκδικήσεις και τότε και τώρα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΤΓΟΥ ε.α. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης Οκτ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΣ

Γράφει ο

XPHΣTOΣ MΠOΛΩΣHΣ

Yποστράτηγος ε.α.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 19 Φεβ. 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

και την διεξαγωγή αυτών την 19η Φεβ 2017, 
ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00. σελ.3

σελ.16

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 

ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 

ΣΕΡΒΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ,

ΙΤΑΛΙΑΣ, ΡΩΣΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ
& Κατάθεση στεφάνου του Μέλους 

του ΔΣ/ΕΑΑΣ Ταξχου ε.α. Δημητρίου Χατσίκα



Την 27 Οκτ. πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό
Μουσείο η εκδήλωση για την 28η Οκτ.1940.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι:
-Μητροπολίτης Βελεστίνου, κ. Δαμασκηνός

ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερωνύμου, ως επίσης και ο Αρχιμανδρίτης
Μάξιμος

-Εκ μέρους της Κυβέρνησης και του ΥΕΘΑ η ειδική Γραμματέας του
ΥΠΕΘΑ κ.Καλιόπη Παπαλεωνίδα.

- Ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε κ. Νικόλαος Σακελλαρίου
-Η πρώην Υφυπουργός Υγείας και νύν Βουλευτής Β’Αθηνών

κ.Κατερίνα Παπακώστα, εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
-Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κ Ν.Μιχαλολιάκος,

συνοδευόμενος από τον Βουλευτή του κόμματός του κ.Η.Παναγιώ-
ταρο.

- Η κ.Κατερίνα Παλιού ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρxη Αττικής
Kας Δούρου 

- Ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ κ. Γ Αντωνακόπουλος
-Ο κ.Τστσιλιάνος ως εκπρόσωπος του πολιτικού κόμματος ΤΟ ΠΟ-

ΤΑΜΙ.
-Ο Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος πολιτικού κόμματος Νέα Δεξιά κ.

Φαϊλος Κρανιδιώτης.
-Εκπρόσωποι των κ.κ Αρχηγών του ΓΕΕΘA-ΓΕΣ-ΓΕΝ και της ΕΛ.ΑΣ.

-Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Συγγενών και Αγνοου-
μένων της Κυπριακής Τραγωδίας κ. Μαρία Καλμπουρτζή.

-Αντιπροσωπείες σπουδαστών από τις παραγωγικές σχολές Σ.Σ.Ε-
Σ.Ικάρων-Αστυνομική Ακαδημία- Σ.Α.Ν, συνοδευόμενοι μάλιστα από
ανώτατους και ανώτερους Αξκούς των Σχολών των.

-Οι πρόεδροι των Συνδέσμων Όπλων - Σωμάτων, Τάξεων της Σ.Σ.Ε
και του Σ.Α.Α.Υ.Σ, μεγάλος αριθμός ανωτάτων και ανωτέρων εν απο-
στρατεία συναδέλφων και πλήθος κόσμου.

Από σχεδόν όλους τους παρισταμένους εισέπραξα τα συγχαρητήρια
για την από πάσης πλευράς άψογο προγραμματισμό και εκτέλεση
της εκδήλωσης.

Η επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγο στους Υπτγο κ.Χ. Μπολώση,
που ήταν ο κύριος ομιλητής και ο οποίος με τον τρόπο παρουσίας
καθήλωσε όλους τους παρευρεθέντες. Επίσης και διότι ο κ.Μπολώσης
ήλθε σε επαφή με τον μαέστρο της μεικτής χορωδίας του Δήμου της
Αγίας Παρασκευής και κατόπιν επισκέψεώς μας στον Δήμαρχο της
Αγίας Παρασκευής μας διετέθη η χορωδία, η οποία υπό την άψογη
διεύθυνση του μαέστρου της με τα τραγούδια της μας μετέφερε
στην επική εποχή του 1940 για την οποία όλος ο Ελληνικός λαός
είναι υπερήφανος και στο μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. Ταξχο ε.α Δ.
Χατσίκα ο οποίος με αριστοτεχνικό τρόπο συντόνισε και παρουσίασε
όλη την εκδήλωση. Τέλος, η Σ.Μ/ΑΣΔΥΣ εκτέλεσε το πρόγραμμά της
με μαεστρία και επαγγελματισμό.

Πλέον αυτών όπως θα διαβάσετε στην ανά χείρας Ε.Η προκηρύχτηκαν
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ενώσεως. Υποχρέωση
όλων είναι ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου να
συμμετέχουμε στις εκλογές και η συμμετοχή να είναι μαζική και να
προκαλέσει ΣΟΚ προς κάθε κατεύθυνση αλλά και  στους Ιθύνοντες οι
οποίοι πρέπει να ενσκήψουν και να επιλύσουν τα θέματα που μας
απασχολούν βάσει των αποφάσεων των  ανωτάτων δικαστηρίων.
Προς την κατεύθυνση αυτή σας καλώ να εκδώσετε Δελτία Ταυτότητας
της ΕΑΑΣ και να ασκήσετε το δικαίωμά σας.

Επίσης για την ενημέρωσή σας:
1. Tην Δευτέρα  17 Οκτ. επισκέφθηκα μαζί με τους κ.κ. Γ Μηλιωρίτσα

και Δ. Κουτιανούδη τον Πρόεδρο του ΟΣΜΑΕΣ με σκοπό την ενημέρωσή
μας στα θέματα του Οργανισμού και επικεντρωθήκαμε κυρίως στην
πορεία του Οργανισμού μετά την ψήφιση του άρθρου 36 του
ν.4407/2016 (ΦΕΚ 134/27-7-2016. τ.Α’)

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα με ανταλλαγή

απόψεων κυρίως σε ότι αφορά την μεταφορά των οικισμών στους
αντίστοιχους Δήμους και άλλες λειτουργικές λεπτομέρειες, όπως
Π/Υ , πληρωμές κ.λ.π.

Ο Πρόεδρος με τους συνεργάτες του προσπαθούν να βάλουν σε-
τροχιά ανάπτυξης/λειτουργίας τον οργανισμό που επί ένα και πλέον
χρόνο ήταν εν υπνώσει.Κοινός τόπος η διαπίστωση ότι ο νέος
Πρόεδρος έχει την επαγγελματική επάρκεια και την βούληση να
εφαρμόσει/εκτελέσει τα εκ του ν.4407/16 προβλεπόμενα εντός του
χρονικού διαστήματος που έχει τεθεί. Απαιτείται συνεργασία όλων
των εμπλεκομένων φορέων και ιδιωτών προς την κατεύθυνση εφαρ-
μογής του καταστατικού.(οφειλές,συμβόλαια,κλπ) 

2.Θέματα Μ.Τ.Σ  μετά τον διορισμό μου ως μέλος του ΔΣ/ΜΤΣ και
προ της 1ης συνεδρίασης ζήτησα να ενημερωθώ επί των παρακάτω
θεμάτων.(σελ.5)

α. Για την απόφαση που το ΜΤΣ δεν επιθυμούσε την παρέμβαση
της ΕΑΑΣ στην αγωγή της εταιρίας Pikar με βάση την οποία η εταιρία
ζητούσε μείωση του ανταλλάγματος.

β. Επίλυση προβλήματος που: 
(1) μου ετέθη από συναδέλφους οι οποίοι αποστρατεύτηκαν

από 1η Ιουλ.2011 μέχρι 31 Ιουλ.2012 που ίσχυε το πάγωμα των μι-
σθολογικών προαγωγών και οι οποίοι από 1ης Αυγ.2012 τους απονε-
μήθηκε η δικαιουμένη βάσει των μισθολογικών προαγωγών σύνταξη
από το Γ.Λ.Κ δεν έτυχαν την αναλογούσα αναπροσαρμογή του μερί-
σματος και βοηθήματος από το ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ αντίστοιχα. (ίδε ανα-
κοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ)  

(2)ετέθη από τον ΠΣΑΕΜΘ σχετικά με τις διπλές κρατήσεις (ΙΚΑ,
ΜΤΣ) το θέμα επελύθη κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ. (ίδε ανακοι-
νώσεις στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ)

Επίσης έθεσα το θέμα τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας
περί ΜΤΣ  σε ότι αφορά στους αποστράτους που προέρχονται από
ΕΜΘ και έχει σχέση με την κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ από το καταβαλόμενο
σε αυτούς μέρισμα.

3. Θέματα του ΝΙΜΤΣ.(σελ.5) 
Επί αυτών έγινε λεπτομερής ενημέρωση από τον Γενικό Δντή του

ΝΙΜΤΣ, ο οποίος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες προς την κατεύθυνση
της αξιοπρεπούς ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας. Όμως δυστυχώς
υπάρχουν και αιτήματα τα οποία είναι υπερβολικά. Το υγειονομικό –
νοσηλευτικό καθώς και το Διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος έχει
μειωθεί σημαντικά και κατόπιν τούτου αξίζουν συγχαρητηρίων από
όλους μας για τις προσπάθειές τους. Το ΝΙΜΤΣ είναι το δικό μας νο-
σοκομείο και στο οποίο παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας.

4.Την 04 Οκτ. 2016, κατόπιν προσκλήσεως του κ. ΥΕΘΑ παραβρέθηκα
στην εκδήλωση υποδοχής των οστών 16 ΗΡΩΩΝ που συμμετείχαν
στην επιχείρηση της 22-7-1974 με την κωδική λέξη «ΝΙΚΗ» που
πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Τατοϊου. Ομοίως την 11
Οκτ. για τον αυτό σκοπό, επί παρουσία των Α.Ε Προέδρων της
Ελληνικής και Κυπριαής Δημοκρατίας, παραβρέθηκα στο ΙΔΡΥΜΑ Μ.
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

5.Επειδή πολλοί συνάδελφοι μου θέτουν το ερώτημα σχετικά με
τα έσοδα του ΚΑΑΥ (ενοίκιο, είσοδο, έσοδα από εκμεταλλεύσεις
κ.λ.π).Απαντώ ότι όλο το ποσό που συγκεντρώνεται από την είσοδο
στα ΚΑΑΥ διατίθεται υπέρ ΕΚΟΕΜΣ καθώς και το 90% των εσόδων που
προέρχονται από ενοίκια και τις άλλες εκμεταλλεύσεις διατίθενται
υπέρ ΕΚΟΕΜΣ, όπως επίσης και το 90% από  τα έσοδα των στρατιωτικών
φαρμακείων και των στρατιωτικών πρατηρίων.

6. Από την παρακολούθηση της όλης αλληλογραφίας (έντυπης-
ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής) των Παρ/των με την έδρα της ΕΑΑΣ
διαπιστώνεται ότι, αρκετά Παρ/τα αναφερόμενα στην ΕΑΑΣ την απο-
καλούν κεντρική ΕΑΑΣ και το τοπικό Παρ/μα ως ΕΑΑΣ…….. Επίσης
από τηλεφωνικές κλήσεις του υποφαινομένου με τις αρχές (στρα-
τιωτικές - πολιτικές) και λέγοντας την ιδιότητά μου, με ερωτούν
ποιάς ΕΑΑΣ και τέλος παρατηρείται σχολιασμός των αποφάσεων του
ΔΣ/ΕΑΑΣ όταν δεν ικανοποιούνται αιτήματά τους. Το ΔΣ/ΕΑΑΣ είναι
συλλογικό αιρετό όργανο και έχει την νομιμοποίηση του εκλογικού
σώματος και ασκεί τις εκ του νόμου αρμοδιότητές του,  ενώ τα μέλη
των Τ.Σ ασκούν τις εκ του νόμου αρμοδιότητες έχοντας την νομιμο-
ποίηση που τους παρέχεται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ. 

EΘNIKH HXΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20162ενημέρωση

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
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2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα κατα-

χωρούνται σε ειδικό φάκελο.

3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συν-

τακτική επιτροπή.  

4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ-

θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. 

5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

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

στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

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

μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-

κτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Όροι για την 

δημοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

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

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωματικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 

Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201

Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846

Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:

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

Συντακτική ομάδα:

Mέλη  EAAΣ
Δημοσιογραφική 

επιμέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

Eκτύπωση:

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

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,

δεν επιστρέφονται.
Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων 

και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

Το βήμα του προέδρου

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

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

Ενημέρωση

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

-Αντχης ε.α. Πολύζος Νικόλαος του Γεωρ-
γίου. Ενταφιάσθηκε στις 3/7/16 

-Συνχης (ΤΘ) ε.α. Λιόντος Φώτιος. Ενταφιά-
σθηκε στις 17/5/16 στη Ροδόπη.

-Υπγος ε.α Νασιόπουλος Αθανάσιος. Απε-
βίωσε στις 4/10/16 και ενταφιάσθηκε στις
6/10/16 στο Γ’ Νεκροταφείο ΑΘηνών.

-Υπλγος ε.α. Μαδής Αντώνιος του θωμά.
Απεβίωσε στις 17/10/16 και ενταφιάσθηκε
στις 18/10/16 στην Καισαριανή.

-Υπλγος ε.α. Παναγής Φώτιος. Απεβίωσε
στις 27/8/16 και ενταφιάσθηκε στις 28/8/16
στο κοιμητήριο Λάρισας.

-Ανχης ε.α. Μπλέτσας Θωμάς. Απεβίωσε
στις 24/8/16 και ενταφιάσθηκε στα Τρίκαλα.

-Συνχης (ΜΧ) ε.α. Κατσούδας Ρίζος. Εντα-
φιάστηκε στου Παπάγου.

-Ταξχος ΠΖ ε.α. Τσούρης Βαρδής. Απεβίωσε
στις 15/10/16 και ενταφιάσθηκε στον Ιερό
Ναό Τιμίου Προδρόμου.

-Ανθιστής Ασπρούδης Αντώνιος. Απεβίωσε
στις 18/10/16 και ενταφιάσθηκε στις 18/10/16

στα Ιωάννινα.
-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Κουρουμπλής Ερωτόκριτος

του Δημητρίου. Απεβίωσε στις 30/6/16 και
ενταφιάσθηκε την 1/7/16 στα Κοιμητήρια Ανα-
στάσεως του Κυρίου στη Θεσσ/νίκη.

-Ανχης (ΠΖ) ε.α. Παράς Ευάγγελος του
Κων/νου. Απεβίωσε στις 6/9/16 και ενταφιά-
σθηκε στις 8/9/16 στον Άγιο Ιωάννη Ηρακλεί-
ου.

-Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Μαραγκόπουλος Κων/νος,
ΣΣΕ 63. Απεβίωσε στις 8/10/16 και ενταφιά-
σθηκε στις 11/10/16 στο 3ο Κοιμητήριο Αθη-
νών

-Λγός (ΜΧ) ε.α. Κύρκος Αθανάσιος. Απεβίωσε
στις 21/10/16 και ενταφιάσθηκε στις 24/10/16
στο Κοιμητήριο Λάρισας.

-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Παπαθανασίου Αντώνιος
του Ηλία. Απεβίωσε στις 15/1/16 και ενταφιά-
σθηκε στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου στις
16/1/16.

-Τχης (ΠΖ) ε.α. Μπεβεράτος Παναγιώτης
του Ιωάννου.Απεβίωσε στις 11/3/16 και εντα-

φιάσθηκε στις 15/3/16 στο Κοιμητήριο του
Παλαιού Φαλήρου.

-Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Καλογερόπουλος Μιχαήλ
του Νικολάου. Απεβίωσε στις 20/3/16 και εν-
ταφιάσθηκε στις 21/3/16 στο Κοιμητήριο
Αγίας Τριάδας Αργολίδας.

-Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Χαρακάκος Χαράλαμπος
του Σταύρου.Απεβίωσε στις 29/6/16 και εντα-
φιάσθηκε στις 30/6/16 στο Κοιμητήριο της
Αγίας Παρασκευής Αττικής.

-Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Τζούφης Στέφανος του Νι-
κολάου. Απεβίωσε στις 15/8/16 και ενταφιά-
σθηκε στις 16/8/16 στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

-Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Βαμβάτσικος Παναγιώτης
του Δημητρίου. Απεβίωσε στις 24/8/16 και εν-
ταφιάσθηκε στις 27/8/16 στο Κοιμητήριο Με-
λισσίων.

-Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Χαρίτος Παναγιώτης του
Αλεξάνδρου. Απεβίωσε στις 13/10/16 και εν-
ταφιάσθηκε στις 15/10/16 στο Κοιμητήριο
Παπάγου.
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ενημέρωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως Αποστρά-

των Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) κατά
την Συνεδρίαση της 20ης Οκτ 2016, αφού
έλαβε υπ’ όψιν : 

α. Το ΝΔ 1171/72 αρθρ. 5 (ΦΕΚ.82/2
Ιουλ.72.τ.Α’)

β. Το άρθρο 14 του ν.1911/ 11 Δεκ 1990)
(ΦΕΚ 166 τ. Α’) 

γ. Την υπ’ αριθ. Φ.954.4/5/845711/Σ.3170 απόφαση
του Υ.ΕΘ.Α(ΦΕΚ.244’ 5 Μαϊου 2014 τ. Β), σύμφωνα με
την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-
2017

δ. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Φ.950 / 22 / 210497/
Σ.3417 / 2-10-1991 Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ.838/1991
τ. Β’) περί «Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων
Αξκών του Στρατού Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο
3, οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες
πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και προκηρύσσονται
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ. 

ε. Το άρθρο μόνο της Φ.950/4/33426,(ΦΕΚ.276/92.
Τ.Β’) σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αξιωματικοί του
Στρατού Ξηράς βαθμών Αντιστρατήγου ή Υπο-
στρατήγου.

στ. Το άρθρο μόνο της Φ.950/10/36613
(ΦΕΚ.514/92.τ.Β’) σύμφωνα με το οποίο οι εκλογές
διενεργούνται δύο τουλάχιστον μήνες πριν την
λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Τα άρθρα 1 και 2 του Φ.959.4/18/560212
/Σ.1457 (ΦΕΚ.368/2003. Τ.Β’) περί συνθέσεως
του Δ.Σ /ΕΑΑΣ και Δικαιώματος εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι)

η. Την υπ’ αριθμ. 592/2004 Γνωμοδότηση του
Δ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που αφορά στο δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Αποφάσισε Ομόφωνα
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου

Διοικητικού Συμβουλίου την 18η Νοε 2016 και
διεξαγωγή αυτών την 19η Φεβ 2017, ημέρα Κυ-
ριακή και ώρες 09:00 – 19:00. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι

οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.) οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ. ως
Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72 και διαθέ-
τουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δια-
μένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συ-
νοδευόμενες από φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυ-
τότητος Ε.Α.Α.Σ., από τους υποψηφίους στον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως από της προ-
κηρύξεως μέχρι την 24η Ιανουαρίου 2017, καθη-
μερινώς (πλην Τετάρτης) από 10:00 έως και
13:00. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική.
Σχετικό έντυπο θα διατίθεται στους ενδιαφερό-
μενους από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα
της Ε.Α.Α.Σ. (όπως το συνημμένο υπόδειγμα).

Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προ-
έδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψη-
φιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.

Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 25η Ιαν 2017, θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων της Ενώσεως και των Παραρτημάτων
αυτής και θα κοινοποιηθεί ευρέως με κάθε έντυπο και
ηλεκτρονικό μέσο.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος
αριθμός υποψηφίων, τότε ματαιώνονται οι εκλογές και
προκηρύσσονται εκ νέου εντός δύο (2) μηνών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο
οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων
για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χω-
ριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο
ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε ως ανωτέρω θέση με αλ-
φαβητική σειρά. 

Το υπό εκλογήν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως
είναι 11μελές, 

ήτοι : 
α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού

Ξηράς
γ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τ. Χωροφυλακή

(ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)
δ. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς

από το Δικαστικό Σώμα
ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από

το Οικονομικό Σώμα
στ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς

από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα

Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη απο-
κλειομένης της επανεκλογής των. 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι ως
Τακτικά Μέλη στην Ε.Α.Α.Σ, οι οποίοι διαθέτουν Δελτίο
Ταυτότητας της Ενώσεως (άνδρες και γυναίκες). Από-
στρατοι Αξιωματικοί, μη εγγεγραμμένοι ως Μέλη της
Ενώσεως και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
εκλογική διαδικασία, μπορούν να πράξουν αυτό εφ’ όσον
εγγραφούν μέχρι την προηγουμένη ημέρα προκήρυξης
των εκλογών (17η Νοε 2016).

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι ως
Τακτικά και Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. – άνδρες και
γυναίκες – εφ’ όσον διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της
Ενώσεως.

Κάθε ψηφοφόρος αφού λάβει από την Εφορευτική

Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, σημει-
ώνει με ένα (1) σταυρό τους υπο-
ψήφιους για τη θέση του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου – από έναν κατά περίπτωση
– και με ένα (1) έως τέσσερεις (4) σταυρούς τους
υποψηφίους για τη θέση των Μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. 

Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό είναι
άκυρο.

Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους του ενός (1)
σταυρού στη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, είναι
άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους των τεσσάρων
(4) σταυρών στο τμήμα για τα Μέλη του ΔΣ, είναι άκυρο
για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.

Η Ψηφοφορία είναι μυστική και για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη του
Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ..

Όσοι δεν έχουν Δελτίο ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. και επι-
θυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, θα
πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας
μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας προκήρυξης
των εκλογών (δηλαδή μέχρι 17 Νοε 2016).

Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται
μακράν του τόπου μονίμου κατοικίας των, συνεπώς του
Παραρτήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, δύνανται

να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο
πλησιέστερο Εκλογικό τμήμα της περιοχής
που βρίσκονται την ημέρα των εκλογών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα εκλο-
γικά τμήματα την αυτή ημέρα και ώρες.

Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτικές
Επιτροπές με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ..

Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών ορί-
ζονται δια κληρώσεως μεταξύ των μελών
της Ενώσεως, προτεινομένων από τους Συν-
δέσμους Αποστράτων Αξιωματικών των τά-
ξεων της Σ.Σ.Ε. (Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-
πίδων) και του Σ.Α.Α.Υ.Σ. (Συνδέσμου Απο-
στράτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Στρα-
τού). Πέραν τούτων, οποιοδήποτε μέλος
της Ε.Α.Α.Σ. δύναται να υποβάλει αίτηση
συμμετοχής απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. ή στο
Παράρτημα, το οποίο ανήκει, από 12 Δεκ
2016 μέχρι 17 Ιαν 2017.

Στα Μέλη των Εφορευτικών επιτροπών
θα καταβληθεί αποζημίωση (50,00Ευρώ) με
απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ..

Η υποβολή υποψηφιότητας αποκλείει την
συμμετοχή στις παραπάνω επιτροπές. Επίσης
όσοι δεν έχουν Δελτίο Ταυτότητας δεν μπο-
ρούν να είναι Μέλη Εφορευτικών Επιτρο-
πών.

Από τότε που θα ανακηρυχθούν από το
Δ.Σ. οι υποψηφιότητες και μέχρι την Παρα-
σκευή 10 Φεβ 2017, οι υποψήφιοι δύνανται,
εφόσον επιθυμούν, να επισκέπτονται τα Πα-
ραρτήματα – εργάσιμες ημέρες και ώρες –
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπο-
ψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του
Παραρτήματος, για την ακριβή ώρα επίσκεψης.
Τα Παραρτήματα θα πρέπει να αναρτήσουν
σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεών τους για την επίσκεψη. Επίσης κατά
την παρουσία του υποψηφίου στο Παράρτημα,
θα πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον ένα

μέλος του Τ.Σ..
Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται

να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ..
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν πρόσφατη φωτο-

γραφία τους και περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα ή/και
σχετικό κείμενο μέχρι 800 λέξεις, προκειμένου να δημο-
σιευθούν στο υπό έκδοση φύλλο της Εφημερίδας της
Ενώσεως, «Εθνική Ηχώ» (Ε.Η.), εφόσον το επιθυμούν, και
όχι αργότερα από την 24η Ιανουαρίου 2017.

Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη που έχουν
ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.
(δ. σχετ.) να εκπληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
και να συμμετάσχουν στις εκλογές της 19ης Φεβ.2017,
αποδεικνύοντας το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».

Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 19 Φεβ. 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα: 
............................................................................ * (Βαθμός - Όπλο ή Σώμα)
............................................................................ (Ονομ/νο, όνομ. Πατρός)
............................................................................ ** (Προέλευση: Σ.Ξ. ή ΕΛ.ΑΣ.)
............................................................................ (Αριθ. ταυτότητος ΕΑΑΣ)

δηλώνω συμμετοχή
στις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβρουαρίου 2017 προς ανάδειξη των μελών του

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ως υποψήφιος για (τίθεται η ένδειξη ΝΑΙ στην κατηγορία συμμετοχής
και Ø στις λοιπές):

1. Πρόεδρος ............................................................... : ........................…...
2. Αντιπρόεδρος ........................................................ : ........................…....
3. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ............................................... : ........................…....
4. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Δικαστικού) ......................... : ........................…......
5. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Οικονομικού) ......................... : ........................…....
6. Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (ΕΛ.ΑΣ.) ................................. : ........................….....

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι:
α. Διαμένω μόνιμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στο Δήμο .......................…......
οδός αριθ. ......................................., Τ.Κ. ............., αριθ. (σταθ.) ............…...
κινητό ................................................. και (e-mail) .........................................…
β. Δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα για τη συμμετοχή μου στο ΔΣ/ΕΑΑΣ, όπως

αυτά αναφέρονται στο N.Δ.1171/72 (άρθ. 12).

Συνημμένα:
Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ΕΑΑΣ

Ημερ/νία: ..............................…
Ο Δηλών - Η Δηλούσα       

(Υπογραφή) ...........................…
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Ενημέρωση

Όσοι εκ των μελών της ΕΑΑΣ επιθυμούν, να υποβάλουν αι-
τήσεις στο ΓΛΚ σχετικά με την παρακράτηση του 0,20% (υπέρ
των ομοσπονδιών) καθώς και για το 6% που αφορά την κρά-
τηση υπέρ υγειονομικής περιθάλψεως η οποία σύμφωνα με

το άρθρο 44 του νόμου Ν4387/2016 πρέπει να
είναι επί των καθαρών αποδοχών να το πρά-
ξουν συμπληρώνοντας τις παρακάτω αιτήσεις
και να τις υποβάλουν στο ΓΛΚ.

Ανακοίνωση
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ΟΟΣΜΑΕΣ με τον νόμο που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο επανήλ-
θε για ένα χρόνο με δικαίωμα να επεκταθεί για άλλο ένα

χρόνο στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ. Ήδη άρχισε να λειτουρ-
γεί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο σκοπός της ενέργειας
αυτής είναι να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να ξεπερα-
στούν τα εμπόδια που δυσκόλευαν την υπαγωγή του ΟΣΜΑ-
ΕΣ στο Υπουργείο Οικονομικών.

Για να διευκολυνθεί το έργο του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου τα μέλη του ΟΣΜΑΕΣ, όχι μόνο του συλλόγου, πρέπει να
ενεργήσουν όπως παρακάτω:

1. Να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την κυρία Μπαλαμπάνη
Έφη στα τηλέφωνα του λογιστηρίου 210-8705265 και 266
για να ενημερωθούν τι οφείλουν από εισφορές και στη συνέ-
χεια να τις εξοφλήσουν άμεσα με κατάθεση των χρημάτων

στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς για την περιοχή Κα-
ρύστου ΙΒΑΝ GR 60017190200069021 28843600.

2. Όσοι δεν έχουν αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου
τους με συμβόλαιο οφείλουν σε επαφή με τον ΟΣΜΑΕΣ να
συνταχθεί το συμβόλαιο και να το μεταγράψουν στο υποθη-
κοφυλάκειο γιατί επίκειται και η έναρξη του κτηματολογίου
στην περιοχή Καρύστου.

Αν ορισμένοι θέλουν να αποποιηθούν το οικόπεδο πρέπει
να κάνουν υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της
υπογραφής τους και να την καταθέσουν στον ΟΣΜΑΕΣ ή να
την ταχυδρομήσουν στη διεύθυνση: ΟΣΜΑΕΣ, Δημητρίου
Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, τκ. 11521.

3. Όσοι ιδιοκτήτες οικοπέδου το έχουν αποκτήσει από αγο-
ρά από τον αρχικό ιδιοκτήτη ή από κληρονομιά των γονέων

τους και δεν έχουν αποστείλει στον ΟΣΜΑΕΣ αντίγραφο του
συμβολαίου και τη νέα διεύθυνση τους πρέπει να τα αποστεί-
λουν για να ενημερωθούν τα μητρώα του ΟΣΜΑΕΣ για να
λαμβάνουν την αλληλογραφία ενημέρωσης στις νέες διευ-
θύνσεις και να μην επιστρέφουν οι επιστολές ανεπίδοτες.

4. Οι οικοπεδούχοι που είναι μέλη του συλλόγου μας και
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πουλήσουν το οικόπεδό
τους μετά την εξόφληση των οφειλών και αφού ειδοποι-
ηθούν για την έναρξη της διαδικασίας πώλησης πρέπει να
πάρουν βεβαίωση μη οφειλών από τον ΟΣΜΑΕΣ που είναι
απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση των συμβολαίων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιo
Μιχαήλ Σταματογιαννάκης          Ιωάννης Γαρεφαλάκης

Πρόεδρος ΔΣ Ταμίας

Σύλλογος Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Μετά την πραγματοποιηθείσα στα γραφεία του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.,
την 12ην Οκτωβρίου 2016 ενημέρωση από τον Πρόεδρό του,
διαπιστώθηκε ότι η οικονομική κατάσταση του Προγράμματος
Μαλεσίνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πτώχευση. Εκτός του
χρέους προς την ΔΕΗ, το ύψος του λογαριασμού χρεώστες,
είναι περίπου το αυτό με τη ΔΕΗ, οφειλόμενο στη μη καταβολή
εκ μέρους των υποχρέων της ετήσιας εισφοράς επί σειρά
ετών. Έτσι εκτός του κινδύνου διακοπής της Λειτουργίας του
Δικτύου Ύδρευσης, υφίσταται κίνδυνος αδυναμίας Συντήρησης
και Επισκευής του, αλλά και μη κάλυψης των αναλογούντων
εις το Πρόγραμμα Λειτουργικών Εξόδων του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. 

2. Η μοναδική λύση η οποία υπάρχει προς άρση αυτού του
αδιεξόδου (της πτώχευσης) είναι όλοι μας να σπεύσουμε να
εξοφλήσουμε τα οφειλόμενα τόσο για την Ύδρευση όσο και
για την Συντήρηση, Επισκευή του Δικτύου Ύδρευσης, αλλά και
για να μπορέσει ο Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ να κάλυψη τα λειτουργικά του

έξοδα. 
3. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να σπεύσουμε να καταβάλουμε

τα οφειλόμενα και μάλιστα το δυνατόν ταχύτερον. 
4. Επειδή είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ,

και λόγω της οικονομικής κρίσης που όλοι περνάμε, η εξόφληση
μπορεί να γίνει τμηματικά ανά μήνα με προϋπόθεση ότι η
δόση δεν θα είναι μικρότερη των 60,00Ø για ποσά μέχρι 300,00Ø,
για ποσά μέχρι 1000,00Ø η δόση να είναι 200,00Ø και για ποσά
μεγαλύτερα, το 20% του συνολικού οφειλομένου ποσού. Δεν
αποκλείετε δε και η εφ’ άπαξ εξόφληση για τους δυναμένους
να πράξουν αυτό. 

5. Από μας λοιπόν εξαρτάται αν θα έχουμε νερό, εάν το
δίκτυο θα μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και η εάν ο Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ
θα μπορέσει να λειτουργήσει. Περιθώρια ολιγωρίας δεν
υπάρχουν. Από μας λοιπόν εξαρτάται του τι θα συμβεί στον
οικισμό. Ιδιαιτέρα παράκληση απευθύνεται στους οικοπεδούχους

του προγράμματος Μαλεσίνα να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων. 

6. Οι καταθέσεις των δόσεων να γίνονται στους παρακάτω
λογαριασμούς: 

a) Για ύδρευση στο λογαριασμο =
GR7001719020006902128801613. 
b) Για εισφορές στο λογαριασμο =

GR7101719020006902128843596. 
Οι οποίοι λογαριασμοί έχουν κοινοποιηθεί και κατά το

πρόσφατο παρελθόν. Η ανωτέρω ενέργεια είναι απαραίτητη
όπως τονίστηκε και παραπάνω. 

7. Η Ε.Α.Α.Σ στην οποίαν αποστέλλεται αντίγραφο του
παρόντος, παρακαλείται όπως το παρόν το περιλάβει στο
προσεχές φύλλο της εφημερίδας “ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ” προς ενημέρωση
των μελών της που έχουν ιδιοκτησία στο οικοδομικό πρόγραμμα
“Μαλεσίνα” . 

Για την επιτροπή 
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος 

Ζαχαρίας Γιαννακός Τσιρόπουλος Γεώργιος 
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α Υποσ/γος ε.α. 

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
με εξειδίκευση ,

Στην Οργάνωση –
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Μεταπτυχιακό Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 

Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΜΚΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ

Προς: 
Οικιστές και Οικοπεδούχους του Προγράμματος Μαλεσίνα 

Ε.Μ.Κ.Ο. (Επιτροπή Μονίμων Κατοίκων Οικισμού)
emkoosmaes@gmail.com 
Αριθμός εγγράφου Ø 142 

Θεολόγος, Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Θέμα: Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς ΟΣΜΑΕΣ
Σχετ: Επιστολή της ΕΜΚΟ με αριθμό πρωτοκόλλου 136 της 01/10/2016, προς υδρευόμενους

Στα πλαίσια της αναζήτησης της βελ-
τίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του
ΕΚΕΜΣ, κυρίως σε ότι αφορά την κάλυψη
αναγκών των εν αποστρατεία Στελεχών
και των οικογενειών τους, κοινοποιείται
από το ΕΚΕΜΣ συνημμένα, πρότυπο ερω-
τηματολόγιο που αφορά την διάγνωση
των ελλείψεων που μπορούν να διορθω-
θούν αλλά και των δυνατοτήτων που
μπορούν να αξιοποιηθούν.

Το συνημμένο ερωτηματολόγιο κοινο-
ποιείται  στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ. και
θα δημοσιευθεί  στο επόμενο έντυπο της
Εθνικής Ηχούς προκειμένου να συμπλη-
ρωθεί  από τα ενδιαφερόμενα εν απο-
στρατεία Στελέχη.

Αυτά μπορούν να αποδοθούν, από όσους
επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα,
σε έντυπη μορφή είτε στην  έδρα της
Ε.Α.Α.Σ. είτε σε αυτή του ΕΚΕΜΣ από τους
ίδιους τους δικαιούχους, ενώ επίσης υπάρ-
χει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβο-
λήςτους απευθείας στο

proekmeta@ekems.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7675488.

Έρευνα του

ΕΚΕΜΣ με 

Ερωτηματολόγιο 

προς τα 

Απόστρατα 

Στελέχη
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Εκδηλώσεις

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, η οποία μας τιμά
ιδιαιτέρως.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, διοργανώνει
και εφέτος με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτ.1940,της
μεγάλης αυτής  για τον απανταχού Ελληνισμό ημέρας, την
αποψινή εκδήλωση.

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

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

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

Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των προγόνων μας υποχρέωσαν
τον ηττημένο, Ιταλό δικτάτορα Μουσολίνι να πεί «Ο πόλεμος
κατά της Ελλάδος απέδειξε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα στις
πολεμικές επιχειρήσεις και ότι πάντοτε μας περιμένουν εκ-
πλήξεις».

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

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

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

O Στρατηγός Ντε Γκώλ είπε: «Αδυνατώ να εκφράσω το μέ-
γεθος της ευγνωμοσύνης που νοιώθω για την ηρωική
αντίσταση του λαού και της ηγεσίας της Ελλάδος».

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

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

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

Ο ηγέτης της Σοβ. Ενώσεως Ιωσήφ Στάλιν είπε «Λυπάμαι
που το γήρας δεν θα μου επιτρέψει να ζήσω αρκετό διάστημα
για να ευχαριστήσω τους Έλληνες, των οποίων η αντίσταση
καθόρισε την έκβαση του Β’ Π.Π.»

Ο δε Στρατάρχης Ζούκωφ είπε: «Αν ο Ρωσικός λαός
κατάφερε να αντισταθεί στις παρυφές της Μόσχας να στα-
ματήσει και να ανατρέψει την Γερμανική προέλαση, το χρωστά
στους Έλληνες που καθυστέρησαν τις Γερμανικές Μεραρχίες,
όταν αυτές μπορούσαν να μας γονατίσουν».

Τέλος ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας, όταν ο Χίτλερ
επετέθει κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε για τους Έλληνες
«Πολεμήσατε άοπλοι και αδύνατοι έναντι ισχυρών και νικήσατε.
Σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη γιατί μας δώσατε χρόνο να
αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε».

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

Γ.Ε.ΕΘ.Α.
Ο Αισχύλος, ο Τρα-

γικός ποιητής της αρ-
χαιότητας αναρωτιέ-
ται: «Γιατί εμείς αντί-
θετα με τους βαρβά-
ρους, ποτέ δεν με-
τρούμε τον εχθρό στη
Μάχη;»

Γιατί είμαστε Έλ-
ληνες απόγονοι του
Λεωνίδα, των  Σαλα-
μινομάχων, των Μα-
ραθονομάχων, των
ηρώων της επαναστάσεως του 1821, των  ηρώων των Βαλ-
κανικών Πολέμων, των ηρώων του Α’ και Β’ Π.Π., που υπο-
χρέωσαν τις σημαντικότερες προσωπικότητες να εκφραστούν
όπως προαναφέρθηκε και γιατί πάντοτε αγωνισθήκαμε και
θα αγωνισθούμε, για το ιδανικά της Ελευθερίας και της φιλο-
πατρίας, για την Εθνική  Αξιοπρέπεια, την Εθνική κυριαρχία
και την ακεραιότητα της Χώρας μας.

Σήμερα η Πατρίδα μας διέρχεται την μεγαλύτερη οικονομική
κρίση της νεώτερης ιστορίας της, διεξάγει μία άλλη μορφή
πολέμου, τον οικονομικό, ο οποίος είναι χειρότερος  με πα-
ράπλευρες απώλειες, απώλειες στο ηθικό, στην αξιοπρέπεια
αλλά και στην επιβίωση του λαού μας, οπότε απαιτείται
τόνωση της Ενότητας του Ελληνικού Έθνους και υπό την
έννοια του Έθνους δεν εννοούμε τους  εντός του Ελληνικού
Κράτους διαμένοντας, αλλά και των απανταχού της γης ομο-
εθνείς μας.

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

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

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

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

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

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΑΑΣ Υπτγου ε.α. Ε. Δανιά

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

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε μετά τον διορισμό μου στο ΔΣ/ΜΤΣ σας
θέτω τα παρακάτω θέματα που ως ΕΑΑΣ μας απασχολούν.

1.Η ΕΑΑΣ είναι ο θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί όλους τους
ε.α Αξκούς του Σ.Ξ και της πρώην Ε.Χ καθώς και τους επιθυμούντες
ε.α αξκούς της ΕΛ.ΑΣ που λαμβάνουν μέρισμα από το Μ.Τ.Σ. και
υπ’ αυτή την έννοια πρέπει να ενημερώνεται επί όλων των
θεμάτων. Τα πάσης φύσεως θέματα που τίθενται από συναδέλφους
ή φορείς ιδ. Δικαίου πρέπει προ πάσης απαντήσεως να τίθενται
αρμοδίως στην ΕΑΑΣ η οποία θα εισηγείται ανάλογα.

2.Κυλικείο ΠΑΠΑΓΟΥ, την 1η Δεκ. ε.ε εκδικάζεται η αγωγή του
ΜΤΣ κατά της ΕΑΑΣ, προκειμένου να σας παραδοθεί το μίσθιο. Επί
του θέματος η ΕΑΑΣ με έγγραφα αιτήματά της ζητούσε την παρά-
ταση της υφισταμένης μισθώσεως, πλην όμως το ΔΣ/ΜΤΣ απήντησε
ότι δεν παρατείνει την σύμβαση γιατί ήθελε να το αξιοποιήσει.
Στην συνέχεια και ενώ επιμέναμε στην παράταση το ΜΤΣ μας
απήντησε ότι μας το εκμισθώνει έναντι 3.000 ευρώ, πρόταση που
απορρίφθηκε. Στην δε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στην
έδρα σας και αφού αναλύθηκαν όλοι οι δυνατοί τρόποι εξεύρεσης
της λύσης, από κοινού καταλήξαμε στην κατάθεση αγωγής κατά
της ΕΑΑΣ προκειμένου να συμπαρασύρουμε και τον εκμισθωτή
και τούτο γιατί η ΕΑΑΣ με έγγραφό της είχε ενημερώσει τον εκμι-

σθωτή ότι η σύμβαση έχει τελειώσει και πρέπει να παραδώσει το
μίσθιο. Στην από σας κατατεθείσα αγωγή και παρά τα συμφωνηθέντα
στους λόγους εξώσεως  αναγράφεται την μη καταβολή από την
ΕΑΑΣ των μισθωμάτων.

3.Την 1η Απρ.2014 η Picar κατέθεσε αγωγή κατά του ΜΤΣ ια να
τύχει μείωση του ανταλλάγματος. Τότε η ΕΑΑΣ ζήτησε ως έχουσα
έννομο συμφέρον να παρέμβει πλην όμως το ΜΤΣ απήντησε επί
λέξει «το ΜΤΣ δεν επιθυμεί την παρέμβαση της ΕΑΑΣ» Θέλω την
απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ.

4. Συνάδελφοι που αποστρατεύθηκαν από 1-7-2011 μέχρι την
31-7 2012 (πάγωμα μισθολογ.προαγωγών) και εν συνεχεία μετά
την άρση τους χορηγήθηκε μισθολ.προαγωγή από 1-8 -2012πλήν
όμως δεν τους απενεμήθη μέρισμα ανάλογο του βαθμού τους.Ζη-
τούν την χορήγηση σε εκτέλεση της φ.951/37/134254/Σ.2072/ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΔΟΣΥ που στηρίζεται στην υπ’αριθμ.137/2015 Γνωμοδότηση
του Ν.Σ.Κ

5. Εθελοντές μακράς θητείας. Τι ισχύει με τις κρατήσεις των;
Ισχυρίζονται ότι έχουν κρατήσεις από το ΙΚΑ και το ΜΤΣ.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΜΤΣ

Για το προσεχές ΔΣ/ΝΙΜΤΣ η ΕΑΑΣ επιθυμεί
ενημέρωση επί των θεμάτων:

-Κάλυψη του νοσοκομείου με WiFi
-Λειτουργία οδοντιατρείου (εκσυγχρονισμός-

βελτίωση παρεχομένων νυπηρεσιών)
- Τοποθέτηση ψυγείου-ψύκτηστον 4ο όρο-

φο.
- Οι δίσκοι εστιάσεως στερούνται καλυμμά-

των.
Πλέον αυτών  να μελετηθεί και να προταθεί

αρμοδίως η κατάργηση της ετήσιας υπέρ ΝΙΜΤΣ
εισφοράς και η ένταξη και των εν αποστρατεία
αξκών του Π.Ν.

Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ

ΝΙΜΤΣ της 29ης Σεπ.
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Εκδηλώσεις

Ξαφνικά  μία έκρηξη συγκλονίζει το νησί.
Ήταν κάτι, που η Ελληνική Κυβέρνηση και το γνώριζε και το

περίμενε, από αυτούς ακριβώς που το διέπραξαν. Από τους
Ιταλούς. Τα ευρήματα στα συντρίμμια των τορπιλών, που εκτο-
ξεύθηκαν από το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο», απλώς επιβε-
βαίωσαν τις υποψίες.  

Η Ελλάς όμως, διατηρεί την ψυχραιμία και την νηφαλιότητά
της, παρά τις πολλαπλές προκλήσεις των Ιταλών, με σκηνοθε-
τημένα μεθοριακά επεισόδια και ψευδείς κατηγορίες εις βάρος
μας.

Όμως οι πάντες εγνώριζαν. 
Και φθάνουμε σε εκείνο το ιστορικό ξημέρωμα της Δευτέρας

28ης Οκτωβρίου του 1940. 
Το τι ακριβώς συνέβη τότε, στο σπίτι του Έλληνα πρωθυ-

πουργού, στην οδό Δαγκλή 10 της Κηφισιάς, μόνον δύο άνθρωποι
είναι σε θέση να το γνωρίζουν. 

Ο ένας, ήταν ο Μεταξάς, ο οποίος όμως, ελάχιστα πράγματα
αναφέρει στο Ημερολόγιό του, στο οποίο γράφει: «28 Οκτωβρίου.

Δευτέρα. Νύχτα στις τρεις με ξυπνούν. Έρχεται ο Γκράτσι.

Πόλεμος. Αναφέρω Βασιλέα. Φανατισμός του λαού αφάνταστος.

Μάχαι εις σύνορα Ηπείρου. Βομβαρδισμοί. Σειρήνες. Αρχίζουμε

να τακτοποιούμεθα. Ο Θεός βοηθός».
Ο άλλος, ήταν ο Ιταλός πρέσβης Εμμανουέλλε Γκράτσι, ο

οποίος και περιγράφει την σκηνή και την συζήτηση στο βιβλίο
του «Η αρχή του τέλους». 

Αυτές τις μέρες, θα ακούσουμε ανιστόρητους ιστορικούς και
στρατευμένους αναλυτές, να μας λένε ότι το ΟΧΙ δεν το είπε ο
Μεταξάς, αλλά ο Λαός.

Εμείς δεν θα πούμε τίποτα επ’ αυτού. Θα αφήσουμε άλλους,
πιο αρμόδιους  να μιλήσουν.

Και πρώτα, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο γνωστός πολιτικός
και ακαδημαϊκός, ο οποίος ας σημειωθεί ότι είχε φυλακισθεί και
εξορισθεί από το καθεστώς του Μεταξά, αναφέρει στο βιβλίο
του «Τα Χρόνια του Μεγάλου Πολέμου 1939 - 1944»: «Λέγουν,

όσοι αντικρύζουν με εμπάθεια και αυτά τα ανάγλυφα γεγονότα

της ιστορίας, ότι το ΟΧΙ δεν το είπε ο Μεταξάς. Ότι το είπε ο Ελ-

ληνικός Λαός. Ναι, το είπε ο Ελληνικός Λαός, αλλά αφού το είχε

πει ο Μεταξάς. Ο ατυχής και συμπαθής Εμανουέλε Γκράτσι,

εκτελών εντολήν που δεν του άρεσε διόλου, εξύπνησε την 3η

πρωινή τον Μεταξά και όχι τον Ελληνικόν Λαόν. Εάν έλεγε ο Με-

ταξάς ΝΑΙ, πώς θα έλεγε ο Ελληνικός Λαός ΟΧΙ;»

Και αν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ίσως ενοχλεί μερικούς,
ας ακούσουμε και τον Μίκη Θεοδωράκη. Αξίζει να  παρακολου-
θήσουμε την αγωνία, αλλά και την απογοήτευση της γνωστής
δημοσιογράφου που απεικονίζεται στο βίντεο, η οποία άλλα πε-
ρίμενε και άλλα ακούει, από τον μεγάλο μας συνθέτη, ο οποίος
δηλώνει  ότι είχε εγγραφεί εθελοντικώς την ΕΟΝ και ότι όλος ο
λαός ακολούθησε τον Μεταξά, που είχε πει το ΟΧΙ.

Ο Μεταξάς λοιπόν λέει το ΟΧΙ, και όλος ο λαός είναι μαζί του.
Και τα γεγονότα ακολουθούν με καταιγιστικούς ρυθμούς.

Οι Ιταλοί επιτίθενται ορμητικά και οι πρώτοι νεκροί, βάφουν με
το αίμα τους τις χιονισμένες πλαγιές της Πίνδου, με πρώτον τον
Δωδεκανήσιο Υπολοχαγό Αλέξανδρο Διάκο. Από κοντά και ο
ανώνυμος Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 

Ο εχθρός, επιτίθεται ταυτοχρόνως για να διασπάσει την
Ελληνική αμυντική τοποθεσία, επί τριών κατευθύνσεων.

Στην ορεινή περιοχή της Πίνδου, όπου αμύνεται το «Συγκρότημα
του Συνταγματάρχου Κωνσταντίνου Δαβάκη», δυνάμεως περίπου
2 Ταγμάτων.

Στον Κεντρικό Τομέα, όπου ο κύριος όγκος της 8ης Μεραρχίας
με Διοικητή τον Στρατηγό Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, δίδει τον
υπέρ όλων αγώνα.

Και τέλος τον Παραλιακό Τομέα, τον οποίο υπερασπιζόταν μία
δύναμη, λίγο μεγαλύτερη από Τάγμα.

Με την έναρξη των Επιχειρήσεων, ο εχθρός σημειώνει περιο-
ρισμένης εκτάσεως επιτυχίες στην Πίνδο και στον Παραλιακό Το-
μέα.

Μετά την ολοκλήρωση της Επιστρατεύσεως και της Στρατηγικής
Συγκεντρώσεως των Δυνάμεων, ο Ελληνικός Στρατός, απορροφά
την επιθετική δραστηριότητα των Ιταλών, αποκαθιστά το Εθνικό
Έδαφος και στις 14 Νοεμβρίου του 1940, εκτοξεύει γενική αντε-
πίθεση, με αποτέλεσμα να φθάσει μέσα στο έδαφος της Βορείου
Ηπείρου και σε βάθος 30 με 50 χιλιομέτρων πέραν των συνό-
ρων.

Η μία μετά την άλλη οι πόλεις της Βορείου Ηπείρου, ξαναγίνονται
Ελληνικές. Το Αργυρόκαστρο πνίγεται στις γαλανόλευκες.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου και λόγω του ασυνήθιστα σκληρού
χειμώνα, διατάσσεται η αναστολή των Επιχειρήσεων. Στο διάστημα
αυτό, ο Ελληνικός Στρατός, ασχολείται με μικρές τοπικές ενέργειες,
για την διατήρηση της φυσιογνωμίας της Μάχης.

Στις 9 Μαρτίου του 1941, οι Ιταλοί εκτοξεύουν την πολυδια-
φημισθείσα Εαρινή Επίθεση, στην οποία είχαν δώσει την κωδική
ονομασία PRIMAVERA, δηλαδή «Άνοιξη».

Και η Επιχείρηση αυτή όμως, έχει την τύχη των προηγουμένων,
αφού οι Έλληνες μαχητές, δίνοντας και πάλι σκληρούς αγώνες,

κατορθώνουν να αποκρούσουν τους Ιταλούς. 
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι η κυρία

μάχη δόθηκε στο Ύψωμα 731, μέσα στο Βορειοηπειρωτικό
έδαφος, το οποίο υπερασπίσθηκε αποτελεσματικά και με άφθαστο
ηρωισμό, το Τάγμα του Ταγματάρχη Δημητρίου Κασλά.

Κάπως έτσι, ολοκληρώνεται ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος. 
Η δυσμενής εξέλιξη του πολέμου αυτού, για τον ένα εκ των

τριών εταίρων του Άξονα, έχει ως αποτέλεσμα την 6η Απριλίου
του 1941, να επέμβει τελικώς η Γερμανία, με τα γνωστά  αποτε-
λέσματα.

Αυτό είναι, σε πολύ αδρές γραμμές, το ιστορικό πλαίσιο,
εκείνης της περιόδου, που έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο «Το

Έπος του ‘40».

Όμως, ενώ στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο ο Ελληνικός Στρατός,
καθοδηγούμενος από άξιους ηγέτες, έγραφε με το αίμα του την
νεότερη ιστορία της Πατρίδος μας, πίσω στην Αθήνα, στις άλλες
Ελληνικές πόλεις και τα χωριά, στα και μετόπισθεν αποκαλούμενα,
ένας άλλος πόλεμος διεξαγόταν. Ένας κόσμος πολεμούσε με
τον δικό του τρόπο και τα δικά του μέσα, με εξίσου λαμπρά απο-
τελέσματα.

Πρωτοπόρος, όπως σε όλα τα Εθνικά προσκλητήρια η Εκκλησία
μας, έδινε και τώρα το βροντερό της παρόν. 

Όπως είχε δώσει το παρόν τον Ιανουάριο του 1919 με τον
παπά Λευτέρη Νουφράκη, από τις Άλωνες Ρεθύμνου. Τον Στρα-
τιωτικό ιερέα, ο οποίος συνοδευόμενος από 4 Αξιωματικούς,
τέλεσε κάτω από τη μύτη των τούρκων, μετά από 466 χρόνια,
λειτουργία στην Αγιά Σοφιά.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που έμαθε το περιστατικό, είχε
ακουστά για τον παπά Νουφράκη. Όταν γύρισε στην Ελλάδα ο
παπάς, ο Βενιζέλος τον φώναξε και του τα έψαλε. Αλλά πριν τον
αφήσει να φύγει, του είπε σφίγγοντάς του το χέρι: «Αν είχα
ακόμη δέκα παπάδες σαν εσένα, θα μπορούσα να κάμω πολλά».

Αλήθεια, πόσοι παπα Νουφράκηδες μας χρειάζονται σήμερα,
που να μην ντρέπονται να φοράνε τον Σταυρό;

Πόσοι Παπανουφράκηδες πρέπει να μπούνε μπροστά για να
σταματήσουν τα αίσχη, των οποίων γινόμαστε μάρτυρες καθη-
μερινώς;

Μπροστά, μπήκε η Εκκλησία μας το 1821. 
Μπροστά η Εκκλησία και στις μέρες μας με τον αείμνηστο μα-

καριστό Εθνάρχη Χριστόδουλο.
Επομένως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά το 1940.
Μαζί με τα διαγγέλματα του Πρωθυπουργού και του Βασιλέως

και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος,
απευθύνεται στο ποίμνιό του και διακηρύσσει: Η Εκκλησία ευλογεί

τα όπλα τα ιερά. 

Συγκλονιστικές στιγμές έχουν να μας διηγηθούν οι μαχητές
μας, όταν μέσα στην παραζάλη του πολέμου, βλέπουν την Με-
γαλόχαρη να τους εμψυχώνει. 

Ένας παλαίμαχος αγωνιστής του   1940, ο Ανθστής Νικ. Γκάν-
τζα-ρος, αφηγείται πώς είδε την Παναγία. Στο βιβλίο του Στρατηγού
Κατσιμήτρου «Η  Ήπειρος Προμαχούσα», αναφέρεται το περιστατικό
το οποίο σημειώθηκε μεταξύ Αργυροκάστρου και Τεπελενίου.  

Όμως, ο πόλεμος δινόταν και σε άλλα διαφορετικά και εν
πολλοίς, ιδιόρρυθμα μέτωπα.

Και πρώτα – πρώτα, πώς ο απλός Λαός συμμετείχε σ’ αυτόν
τον αγώνα; 

Πόσο θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί και να ατσαλωθεί
ψυχικά αυτός ο Λαός, για να αντιμετωπίζει τον θάνατο των
παιδιών του, με τέτοιο ψυχικό μεγαλείο; 

Ο Νικ. Χαραλάμπους, από το Μαρτίνο Λοκρίδος, γράφει στον
γιό του Ιωάννη, που βρίσκεται κάπου στο Μέτωπο: «Μου ζητάς

την διεύθυνση του αδελφού σου. Σου την γράφω. Πάνθεον

Ηρώων. Σφίξε την καρδιά σου. Σε φιλώ ο πατέρας σου».

Όπως όλα τα στοιχεία εκείνου του Έπους είχαν εκτοξευθεί σε
δυσθεώρητα ύψη, έτσι και ο Εθελοντισμός, ήταν κάτι το πρωτό-
γνωρο. 

Όσοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να στρατευθούν, έθεταν εαυτούς
στην υπηρεσία της Πατρίδος. Οι ήρωες δεν είχαν επάγγελμα,
προέλευση ή καταγωγή. Χθες τους θαύμαζες στα ποδοσφαιρικά
γήπεδα, όπως ο Βατίκης του ΠΑΟΚ και σήμερα υποκλινόσουνα

στην υπερτάτη θυσία τους.
Σχεδόν όλα τα κορίτσια των ελληνικών οικογενειών, έσπευσαν

να γίνουν εθελόντριες αδελφές.
Συγκλονίζουν οι ανώνυμες ηρωίδες της Πίνδου, όταν σαν

αγριοκάτσικα σκαρφαλώνουν στις κακοτράχαλες κορυφές της
Πίνδου κουβαλώντας στις πολυβασανισμένες πλάτες τους, τα
ασήκωτα κιβώτια με τα πυρομαχικά.  

Αυτόν τον ιδιαίτερο πόλεμο παρουσιάζουμε σήμερα. Έτσι θα
αποδώσουμε και στους αφανείς συντελεστές του, τα εύσημα
που τους αξίζουν. 

Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, αφήνουν την ζεστασιά των αθηναϊκών
δημοσιογραφικών γραφείων, εκείνον τον σκληρό χειμώνα του
’40 και  τρέχουν στην πρώτη γραμμή. Πολλές φορές, δεν
τρέχουν μόνο για την πολεμική ανταπόκριση, που την περιμένουν
πως και πως στα μετόπισθεν. Δεν είναι λίγες οι φορές, που την
δημοσιογραφική πέννα, αντικαθιστά το τουφέκι.

Στις 30 Οκτωβρίου του 1940, ο Ιωάννης Μεταξάς απευθυνόμενος
προς τους ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες  του Αθηναϊκού Τύπου
τονίζει: «Κύριοι τώρα θέλω και την ψυχήν σας». 

Τα αποτελέσματα των λόγων αυτών, τα είδαμε να απεικονίζονται
στις εκδόσεις όλων ανεξαιρέτως των εφημερίδων, καθ΄ όλη
την διάρκεια του  πολέμου.

Από τα προβαλλόμενα πρωτοσέλιδα των τότε εφημερίδων,
προκύπτει σαφώς ότι ο Ελληνικός Στρατός, πολέμησε κατά των
Ιταλών αρχικώς και ύστερα κατά των Γερμανών. Η διευκρίνιση
αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι μερικοί ανιστόρητοι, προσπαθούν
να μας πείσουν ότι τότε αντίπαλοι ήσαν ο Φασισμός και ο
Ναζισμός. Δηλαδή, αν η Ιταλία και η Γερμανία είχαν δημοκρατικά
καθεστώτα, η Ελλάδα δεν θα πολεμούσε;

Όμως στις εφημερίδες του ’40, έκαναν την εμφάνισή τους και
κάποιες διαφημίσεις, που σήμερα μεν μπορεί να προκαλούν
κάποια ιλαρότητα, τότε όμως έδιναν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα
της καθημερινότητος. 

Αλλά και το ραδιόφωνο, το οποίο μετρούσε μόλις 2 χρόνια
ζωής στην Ελλάδα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση
του λαού που διψούσε για τα νέα. 

Αναφερθήκαμε ήδη την εμβληματική φωνή του Κώστα Σταυ-
ρόπουλου. Όμως όλοι οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, έδιναν κα-
θημερινά τον δικό τους αγώνα για την ενημέρωση.

Στην μεγάλη μάχη, συμμετέχουν και οι κορυφές του πνεύματος.
Λογοτέχνες και Διανοούμενοι της εποχής, απευθύνουν έκκληση,
προς τους ανά τον κόσμο συναδέλφους τους, δίνοντας το
νόημα, το στίγμα και το περιεχόμενο του αγώνα του Σαράντα. 

Κορυφαίο όλων όμως, αποτελούν οι λίγοι στίχοι του Κωστή
Παλαμά, τους οποίους αφιερώνει στην νεολαία μας: «Αυτόν τον
λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλον κανένα. Μεθύστε με τ’ αθάνατο
κρασί του ‘21»

Η Σάτιρα, είναι ένα λογοτεχνικό είδος, που οι Έλληνες διαχρονικά
έχουν μέσα τους. 

Εκείνες τις δύσκολες ώρες του πολέμου, δεν ήταν δυνατόν
το Ελληνικό πνεύμα να μη σπινθηρίσει και να ανάψει την φωτιά
τού ενθουσιασμού, όπως μόνον εκείνο ξέρει.

Και πρώτα η Γελοιογραφία.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες, ήταν η σχεδόν μόνιμη δικαιολογία

των Ιταλικών ανακοινωθέντων.
Δεν ήταν όμως η μόνη. Για να δικαιολογήσουν τις ήττες τους,

άρχισαν να προβάλουν πάμπολλους όσο και παράδοξους ισχυ-
ρισμούς, όπως εκείνο το «οι Έλληνες πολεμούν με βάρβαρα και

απάνθρωπα μέσα». Και οι Έλληνες βέβαια, απαντούσαν με την
γελοιογραφία που βλέπουμε.

Τα προσφιλή θέματα των Ελλήνων γελοιογράφων ήταν: Η Κα-
κοκαιρία. Η πανωλεθρία του Ιταλικού στόλου, από το υποβρύχιο
Παπανικολής. Οι αιμοδιψείς και αιμοβόροι Κένταυροι και οι Λύκοι
της Τοσκάνης. Το φοβερό και τρομερό ιπτάμενο τσαρούχι. 

Στη Μάχη  ρίχτηκαν και οι ζωγράφοι. Την πρώτη θέση και με
διαφορά, κατέχει ο Αθηναίος Αλέκος Αλεξανδράκης, ο οποίος
στον πόλεμο του 1940, αυτός  και τα πέντε αδέλφια του επι-
στρατεύτηκαν. Υπηρέτησε ως δεκανέας του Πυροβολικού και τις
εντυπώσεις του τις αποτύπωσε σε μία σειρά σκίτσων και ελαι-
ογραφιών, που έγιναν ευρέως γνωστές στο κοινό. Περίπου εκατό
έργα του από τον πόλεμο, δημοσιεύθηκαν το 1968 σε ένα
λεύκωμα με τίτλο «Έτσι πολεμούσαμε».

Ο Κώστα Γραμματόπουλος δημιούργησε τις πασίγνωστες
αφίσες.  Είναι αυτός, που φιλοτέχνησε τις εικόνες για το Αλφα-
βητάριο  με τον Μίμη και την Λόλα, ενώ μετά το 1974 δημιούργησε
και το Εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι χαράκτες Βάσω Κατράκη και Τάσος.
Ο Κινηματογράφος, εκ των πραγμάτων δεν  θα μπορούσε να

έχει συμμετοχή στο γενικό ξεσήκωμα. Ούτε τα μέσα, αλλά ούτε
και η τότε τεχνολογία το επέτρεπαν. Όμως οι εφευρετικοί
Έλληνες κινηματογραφιστές του 1940, κατάφεραν να καλύψουν
το κενό, όχι και τόσο κομψά βέβαια. Έτσι, εμφανίζονται ο Μίκυ
Ρούνεϋ και η Τζούντι Γκάρλαντ, οι Μπραντ Πίτ και Αντζελίνα
Τζολί της εποχής, έτοιμοι να ανέβουν στη Βόρειο Ήπειρο για να
πολεμήσουν.

1940: Η απάντηση στους επιβούλους
Σκηνοθετημένες διεκδικήσεις και τότε και τώρα
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Στις 8 Σεπτεμβρίου το 1984 ορί-
στηκα εκπρόσωπος του ΓΕΣ επι-

κεφαλής αγήματος για την απόδοση
τιμών στην επιμνημόσυνη ΔΕΗΣΗ
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
ΗΡΩΙΔΟΣ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ με την συμπλήρωση 40 ετών
από την εκτέλεσή της.

Στην τελετή η οποία επραγματοποιήθη προ του αγάλμα-
τός της στην οδό Στουρνάρη, παρέστησαν και τα επιζήσαν-
τα τέκνα της (ο σύζυγός της είχε πεθάνει) και πολλοί συγγε-
νείς και μέλη της αντιστασιακής οργάνωσης «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙ-
ΝΑΣ».

Μετά το πέρας της τελετής στην επακολουθείσασα συζή-
τηση σε ερώτηση ενός εκ των παρισταμένων, γιατί δεν είναι
γνωστή ανά το Πανελλήνιον, όπως άλλες ελάσσονος σημα-
σίας ηρωικές πράξεις, όπως π.χ. η αρπαγή της Γερμανικής
σημαίας από την Ακρόπολη, οι οικείοι της απήντησαν ότι: «η
Ηρωίδα θυσιάστηκε όχι για την υστεροφημία της, όπως το
έπραξαν άλλοι, οι οποίοι εκαπηλεύτησαν τις ενέργειές των
προς ίδιον όφελος, αλλά για τα ιδανικά και τα πιστεύω της.
Και όχι μόνον αυτό ότι τους επλησίασαν ορισμένοι αντιστα-
σιακοί και τους πρότειναν να τους επιτραπεί να δηλώσουν
ότι ανήκε στην δική τους πολιτική αντιστασιακή οργάνωση
για να αναδείξουν την θυσία της».

Όπως ήταν φυσικό, οι οικείοι της δεν θέλησαν να αμαυ-
ρώσουν την ΘΥΣΙΑ της, η οποία ήλθε και πάλι στην επικαιρό-
τητα με τον πρόσφατο αποκεφαλισμό του αγάλματός της.
Όμως ότι και να κάνουν η ΘΥΣΙΑ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
ΗΡΩΙΔΑΣ παραμένει “στας ΔΕΛΤΟΥΣ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ” ως φωτει-
νό παράδειγμα για τις επερχόμενες Ελληνικές γενιές, όπως
οι Ηρωίδες του Ζαλόγγου - του ΑΡΑΠΙΤΣΑ της ΝΑΟΥΣΗΣ.

Το βιογραφικό της όπως μου το παρέδωσαν οι οικείοι της
περιλαμβάνεται στις σελίδες 252 και 253 του ανέκδοτου βι-
βλίου μου, με τίτλο «ο πόλεμος όπως τον γνώρισα παιδί»:

«Γεννήθηκε στην Λίμνη Ευβοίας το 1898. Γονείς της ο Αθα-
νάσιος Μηνόπουλος και η Σοφία Μπούμπουλη, της ιστορι-
κής οικογενείας Μπούμπουλη εκ Σπετσών. Στο αίμα της κυ-
λούσε το ηρωικό αίμα της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Γε-

νιά-γενιά το αίμα αυτό μεταγγιζόταν και φιλτραριζόταν για
να δώσει έναν πολύτιμο καρπό στο δένδρο της Λευτεριάς,
τη Λέλα Καραγιάννη! Δίπλα της ο Μικρασιάτης σύζυγός της
Νικόλαος Καραγιάννης, φαρμακέμπορος. Ένα ζευγάρι ται-
ριαστό, με πίστη, όραμα, φλόγα, ανησυχίες, ιδανικά. Από-
δειξη η πολύτεκνη οικογένειά τους με τα επτά βλαστάρια
τους: Ιωάννα, Γιώργο, Ηλέκτρα, Βύρωνα, Νέλσωνα, Νεφέ-
λη και Ελένη.

Αυτή η οικογένεια με το μπουρλότο του ‘21 στην ψυχή, με
το ανήσυχο πνεύμα και αίμα της Μπουμπουλίνας να βράζει
στις φλέβες, έγινε ο πυρήνας -από τις πρώτες κιόλας μέρες
της Κατοχής- της αντιστασιακής οργανώσεως «Μπουμπου-
λίνα». Τεράστιο έργο σε πολλούς τομείς που συνεχώς μεγά-
λωνε και μεγαλουργούσε. Αρχικά ασχολήθηκε με την περι-
συλλογή, απόκρυψη, υγειονομική περίθαλψη, τροφοδοσία
και φυγάδευση Βρετανών, Αυστραλών, Καναδών και Νεοζη-
λανδών αξιωματικών και στρατιωτών, στην Μέση Ανατολή
ή στις ομάδες Ζέρβα και Ψαρρού. Ας σημειωθεί ότι τα έξοδα
και η χρηματοδότηση βάρυνε ουσιαστικά την ίδια. Στην συ-
νέχεια υπήρξαν πολλοί που την βοήθησαν και πύκνωναν τις
τάξεις της Οργανώσεως.

Το καταπληκτικό ήταν το πως η διαισθητική της κεραία εν-
τόπιζε άτομα τα οποία ανήκαν στο εχθρικό στρατόπεδο και
τα έπειθε να συνεργαστούν μαζί της. Ιταλοί και Γερμανοί
προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Πατρίδα μας κά-
τω από την εμπνευσμένη καθοδήγηση της Λέλας Καραγιάν-
νης. Μέσα από αυτή την αγαστή συνεργασία έρχονταν οι
επιτυχίες σε φυγαδεύσεις, δολιοφθορές, αποδράσεις, πλη-
ροφορίες στο Συμμαχικό Στρατηγείο, σωτηρία κρατουμέ-
νων, εξάρθρωση προδοτών κ.λπ.

Επικεφαλής από την σύλληψη ενός σχεδίου, την οργάνω-
ση, επίβλεψη και εκτέλεση μέχρι την τελευταία λεπτομέ-
ρεια η Λέλα. Τακτικά τα ραδιοφωνικά κύματα του Καΐρου εκ-
φωνούσαν την φράση: «Ευχαριστούμε το άρωμα!» Ήταν το
σύνθημα ότι η αποστολή είχε διασωθεί. Άρωμα Ελπίδας,
άρωμα Λευτεριάς η αδάμαστη Λέλα Καραγιάννη! Άοκνη
μυρμηγκοφωλιά η οργάνωση «Μπουμπουλίνα».

Εργάστηκαν έτσι μέχρι τις 11 Ιουλίου 1944, όταν από
απροσεξία και αμέλεια μελών της οργανώσεως «Απόλλων»
απεκαλύφθη έγγραφο που αφορούσε στην δράση της Κα-
ραγιάννη. Οι Γερμανοί την συνέλαβαν την ίδια ημέρα στο νο-
σοκομείο του Ερυθρού Σταυρού όπου νοσηλευόταν για
υπερκόπωση.

Την ίδια νύκτα συνέλαβαν πέντε από τα παιδιά της. Ο σύ-
ζυγός της, η Ελένη και ο Γιώργος διέφυγαν. Στα μπουντρού-
μια της Μέρλιν, τα βασανιστήρια φρικτά. Η Ηλέκτρα που
ήταν έγκυος απέβαλε και βασανιζόταν έναν ολόκληρο μήνα
με ακατάσχετη αιμοραγία, χωρίς να τη δει ένας γιατρός! Δεν
μίλησε κανείς. Σειρά της μάνας. Την κρέμασαν, της εξάρ-
θρωσαν τα χέρια, της έκαψαν τα άκρα, της τρύπησαν τα
πλευρά. Χωρίς νερό την βασάνιζαν τρεις ημέρες...

Τέλος της παρουσίασαν τον υιό της Νέλσωνα και της δή-
λωσαν ότι θα τον εκτελέσουν επί τόπου αν δεν ομολογήσει.
Μέσα από το ράκος που την είχαν καταντήσει, η ψυχή έδω-
σε φθόγγους στην ηρωίδα για να απαντήσει σαν αληθινή
Μπουμπουλίνα:

«Ζητείτε από μία Ελληνίδα μάνα να προδώσει τους συνερ-
γάτες της και την πατρίδα της, με την απειλή του τουφεκι-
σμού των παιδιών της. Ε, λοιπόν μάθετε ότι τα παιδιά μου
ανήκουν εις την Ελλάδα!» Στην φυλακή στο Χαϊδάρι την μα-
χαίρωσαν και τα μαρτύριά της συνεχίστηκαν. Όμως την πε-
ριποιήθηκαν οι συγκρατούμενές της. Κι εκείνη στάθηκε για
όλους-όπως πάντα- μάνα και ψυχή...

Εκτελέσθηκε την αυγή της 8ης Σεπτεμβρίου 1944, ψάλ-
λοντας τον Εθνικό Ύμνο και χορεύοντας τον χορό του Ζα-
λόγγου, εμψυχώντας μέχρι την τελευταία στιγμή τους υπό-
λοιπους μελλοθάνατους πατριώτες. Διάτρητο από σφαίρες
το κορμί της, ετάφη κρυφά από φίλους στο Β’ Νεκροταφείο
στα Πατήσια, λίγες μόνο ημέρες πριν να χαράξει η Λευτεριά.
Με απέλπιδες ενέργειες ο δραματικός Νικόλαος Καραγιάν-
νης κατόρθωσε ώστε να σωθούν: από την εκτέλεση ο Βύ-
ρων και ο Νέλσων.

Στην Λέλα Καραγιάννη απενεμήθησαν πολλές τιμητικές
διακρίσεις. Μα εκείνη δεν αγωνίσθηκε γι’ αυτό! Αγωνιζόταν
με ένα πάθος για την λευτεριά, λες κι η απελευθέρωση
εξαρτάτο προσωπικά από αυτήν! Τελικά ήταν το γονίδιο της
Μπουμπουλίνας, που μετέτρεψε την απλή νοικοκυρά της
Κυψέλης σε ηρωίδα, σύμβολο και παράδειγμα για τις επερ-
χόμενες γενιές.

Ταπεινό δαφνόκλαδο το δικό μας αφιέρωμα στην πολύτε-
κνη Ελληνίδα μάνα, στην ηρωίδα μας Λέλα Καραγιάννη, που
άναψε στην Παναγία 46 λαμπάδες, τα χρόνια της, ανεβαί-
νοντας βήμα-βήμα με την θυσία και με το μαρτύριό της το
μονοπάτι της λευτεριάς!»

Η εκτέλεση της Ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΣ

Ταξίαρχος Τ.Θ. ε.α.

Η οικονομική κρίση, σα ράπισμα ηχηρό,
μας ξύπνησε. Ανέδειξε λάθη των ηγεσιών
και του λαού. Δημιουργεί προβληματισμούς,

οδηγεί σε αυτοκριτική. Κάποιοι αναίσθητοι παραμένουν αδιόρ-
θωτοι, άλλοι απογοητεύονται, μεμψιμοιρούν και θεωρούν
ότι χάθηκε το παν. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η κρίση μπορεί
να αποδειχθεί η αναγκαία ευκαιρία για ανασύνταξη, ελπίζουν
και εργάζονται γι’ αυτό. Από την Ιστορία μπορούμε να αντ-
λήσουμε διδάγματα. Στους διπλανούς μας και μέσα μας
ζούν αλήθειες και αρχές, που ίσως πρόσκαιρα ξεχάσαμε,
αλλά εάν τις εφαρμόσουμε θα γεμίσουμε ελπίδα και θα ξα-
ναστήσουμε τη χώρα και το λαό μας στο ύψος που τους
πρέπουν.

Ας φέρουμε λοιπόν στη μνήμη μας τον Παύλο Μελά, ευ-
πατρίδη νεαρό αξιωματικό, αντάρτη Μακεδονομάχο, που
πέφτει νεκρός στη Στάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας τον
Οκτώβριο του1904, και παραδίδεται ήρωας στους σύγχρονους
και θρύλος στους νεώτερους. Κάποια επιστολή του σε
εύελπι αξίζει να μεταφερθεί στο ευρύτερο κοινό: 

«Η ζωή είναι πόλεμος. Η γη σου είναι φρούριο και χρέος
σου η νίκη. Μη μιλάς, να σκέπτεσαι, ν΄ αγαπάς, να μην
πονάς. Ένας είναι ο σκοπός σου, ο πόλεμος. Πολέμα για τα
ιδανικά σου, για τα Ελληνικά ιδανικά του ανθρωπισμού.
Πολέμα για την Μεγάλη Ελλάδα. Άνδρες που περπατούν
στη ζωή ευθυτενείς και με γαλήνη, μαθημένοι να πονούν

χωρίς να υποφέρουν, να νικούν χωρίς να θριαμβολογούν, να
νικώνται χωρίς να μοιρολογούν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί
άνδρες, θεμέλια γενεών. Αυτοί οι Ευέλπιδες , οι αυριανοί
ηγήτορες του Έθνους.

Νεαρέ Εύελπι μάθε και εξασκήσου να είσαι απλός, ολιγό-
λογος, συγκρατημένος, σεμνός. Λίγα λόγια πολλά έργα. Αν-
θρωπιά μεγάλη, πειθαρχία, πείσμα, αντοχή. Όποιος σε κοιτά,
τα μάτια του να γεμίζουν παλλικάρι. Περισσότερο να προ-
σβάλλεσαι όταν σε κυριεύει ο πόνος. Μη θυμώνεις, χειρότερα
είναι να χτυπήσεις έστω και εάν μόλις κρατιέσαι με έναν
κόμπο στο λαιμό. Να φύγεις είναι δειλία. Μόνος σου αποφά-
σισες να γίνεις Αξιωματικός.

Απελπισία, ύστερα γελάς και από την μια μέρα στην άλλη
γίνεσαι άνδρας, δηλαδή μαθαίνεις να κρατάς μέσα σου τον
πόνο και την απορία, έτσι χωρίς να φαίνεται, αλλά να
επιμένεις πάντα στον σκοπό σου, στα όνειρά σου. Αν προ-
χωρήσω, ακολουθείστε με… Αν υποχωρήσω, σκοτώστε με…
Αν σκοτωθώ, εκδικηθείτε με…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, Ανθ/λγός Πυροβολικού». 
Άλλες εποχές, άλλες νοοτροπίές, χωρίς κάποια πρακτική

σημασία σήμερα; Και όμως η επιστολή αυτή κατά ένα μυ-
στηριακό τρόπο ακόμα ζεί. Δεν περιλαμβάνεται στα επίσημα
στρατιωτικά εγχειρίδια και προγράμματα, δεν προβάλλεται
από κάποιους επώνυμους, μεταβιβάζεται όμως προφορικά
από γενιά σε γενιά ευελπίδων εδώ και 100 χρόνια, βρίσκεται
σε καδράκια στα γραφεία αξιωματικών, ζεί στις ψυχές των
ηγητόρων του Ελληνικού Στρατού, γαλουχεί, εμπνέει, οδηγεί,
διαμορφώνει πνεύμα. Ένα πνεύμα χρήσιμο σήμερα για όλους
μας, για την Πατρίδα, το Έθνος, την Κοινωνία.

Η αυτοθυσία του Μελά δεν είναι μια απλή ηρωική πράξη,

κρύβει βαθύτερα νοήματα. Ο Παύλος Μελάς ήταν γόνος και
γαμπρός ισχυρών οικογενειών της εποχής. Μελάδες και
Δραγούμηδες έχουν οικονομική και πολιτική δύναμη Κυρίως
όμως είναι πατριώτες. Οι καθημερινές τους πράξεις αναδει-
κνύουν πατριωτισμό. Γαλουχούν τα παιδιά τους με πατριωτικά
ιδανικά και συνεπείς στους λόγους τους δε διστάζουν να τα
στείλουν στην πρώτη γραμμή, στο θάνατο ακόμη, όταν
εύκολα θα μπορούσαν να τα εξαιρέσουν. Στο ίδιο πνεύμα
λίγο αργότερα ο Σοφοκλής Βενιζέλος, γιός του Πρωθυπουργού
της χώρας, υπηρετεί ως Λοχίας εύελπις στην πρώτη γραμμή
του Βαλκανικού Πολέμου και ο ποιητής και βουλευτής Λο-
ρέντζος Μαβίλης, επικεφαλής λόχου εθελοντών, σκοτώνεται
στη Μάχη του Δρίσκου κοντά στα Ιωάννινα κατά τον Πρώτο
Βαλκανικό πόλεμο. Ο ηρωισμός έχει αναμφισβήτητα την
αξία του, αλλά μεγαλύτερη αξία έχει το πατριωτικό φρόνημα,
που εμπνέει τις ηρωικές πράξεις. Με αυτό το φρόνημα, με
αυτή τη στάση ζωής, η συγκεκριμένη άρχουσα τάξη ενέπνευσε
το λαό και τον οδήγησε στο μεγαλείο, αναδεικνύοντας τα
καλύτερα στοιχεία που διατηρεί μέσα του χιλιάδες χρόνια. 

Πόσοι από τους ταγούς μας σήμερα πολιτικούς, στρατιω-
τικούς, πνευματικούς, οικονομικούς είναι πράγματι πατριώτες
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, διακρίνονται για ταυτότητα
λόγων και έργων, προτρέπουν τα παιδιά τους να υπηρετήσουν
σε μονάδες εκστρατείας, εμπνέουν εμπιστοσύνη και μπορούν
να δημιουργήσουν το όραμα, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη
όλοι μας;

Ναι, θα βγούμε από την κρίση, αρκεί οι ηγέτες μας ν’ ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα Μελάδων, Δραγούμηδων, Βενι-
ζέλων, Μαβίληδων και εμείς ν’ αφεθούμε στο πνεύμα της
επιστολής Μελά.

Ηγέτες, Λαός, Πατριωτισμός
Γράφει ο 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής 98 ΑΔΤΕ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α.1–9–2016. Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως
Αδελφών Κυπρίων επαρχίας Μόρφου φο-
νευθέντων και αγνοουμένων κατά την τουρ-
κική εισβολή το 1974.

β.5-9-2016. Παρουσίαση του βιβλίου με
τίτλο «Το χρονικό Μάχης ΕΛΔΥΚ 14 – 16 Αυ-
γούστου 1974 του στρατοπεδάρχου της

ΕΛΔΥΚ Ταξχου Σταυροπούλου Παναγιώτη.
γ.11 & 18-9-2016. Μνημόσυνα με τη συμ-

πλήρωση 94ων χρόνων από την Μικρασιατική
Καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας. 

δ.19-9-2016. Κηδεία του Ταξχου (ΠΖ) ε.α.
Ξερογιαννάκη Σπυρίδωνα 

Στα πλαίσια του εορτασμού του Μακεδονικού
αγώνα η ΕΑΑΣ/Παράρτημα Καβάλας συνδιορ-
γάνωσε με το Λύκειο Ελληνίδων Ν. Καβάλας
και το σύλλογο Δυτικομακεδόνων εκδήλωση-
διάλεξη με θέμα «Γυναικείες Μορφές του Μα-
κεδονικού Αγώνα» με ομιλητή το μέλος του ΤΣ
του παραρτήματος μας Ανχη (ο) ε.α Παπαβέργο
Ευάγγελο.

Παρευρέθηκαν ο Στρατηγός Δκτης κ, ο Επχης
της ΧΧΤΘΜ, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου,
ο Πρόεδρος της ΣΕΑΝ Καβάλας, Πρόεδροι πο-
λιτιστικών Συλλόγων, μέλη των συνδιοργανωτών
των συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Το κολακευτικά σχόλια που ακολούθησαν
μετά την ομιλία, ανέδειξαν την βαθιά απήχηση
που είχε το θέμα σε όσους την παρακολούθη-
σαν.

• Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα
19:00 και στα πλαίσια του εορτασμού της επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου η ΧΧ/ΤΘΜ διοργάνωσε
στο Αμφιθέατρο της ΠΕ Καβάλας επετειακή
εκδήλωση η οποία περιλάμβανε:

α.Ομιλίες
β.Έκθεση μουσιακού οπλισμού του Β’ΠΠ
γ.Επετειακό πρόγραμμα απο την Στρ.Μουσική

του Δ’ΣΣ
Παρεβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ν.Κα-

βάλας, ο Σγός Δκτής της ΧΧ/ΤΘΜ, καθώς πολι-
τικές και στρατιωτικές αρχές, σύσσωμο το Τ.Σ
του Παρ-ματος ΕΑΑΣ Καβάλας, πολλά μέλη και
φίλοι καθώς και πλήθος κόσμου.

•Την Πέμπτη 27 Οκτ 2016 και στα πλαίσια
εορτασμού της 28ης Οκτ 1940,η ΕΑΑΣ Παρ-μα
Καβάλας,διοργάνωσε την καθιερωμένη επιμνη-
μόσυνη δέηση στην μνήμη του Ήρωα Υπλγου
(ΠΖ) Κρίτωνα Κονσουλίδη, ο οποίος εφονεύθη
στο Αλβανικό μέτωπο.

Παρεβρέθηκαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Ν.Κα-
βάλας, ο Σγός Δκτής της ΧΧ/ΤΘΜ,μέλος της οι-
κογένειας του Ήρωα, καθώς πολιτικές και στρα-
τιωτικές αρχές, σύσσωμο το Τ.Σ του Παρ-ματος
ΕΑΑΣ Καβάλας, πολλά μέλη και φίλοι,αντιπρο-
σωπείες σχολείων απο την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καβάλας, καθώς
και πλήθος κόσμου.

•Το Τ.Σ της ΕΑΑΣ Παρ-μα Καβάλας και ση-
μαντικός αριθμός μελών του, συμμετείχε στον
επίσημο εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
1940.Μετά την δοξολογία στο Μητροπολιτικό
Ναό της πόλης μας, ο πρόεδρος του Παρ-
ματος Ταξχος ε.α Τζατζάρης Θεόδωρος, μαζί
τις υπόλοιπες αρχές κατέθεσε στεφάνι στο
Ηρώο της Καβάλας

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 09 Οκτ 2016 και ώρα 1200 στο Διδυ-
μότειχο, η εξόδιος ακολουθία του Εφέδρου
Ανθστού (ΚΔ) Χρήστου Χατζόπουλου, ο οποίος
μαζί με άλλους 28 καταδρομείς, έχασε τη
ζωή του, όταν το αφος «ΝΟΡΑΤΛΑΣ» το οποίο
τους μετέφερε στις 22 Ιουλ 1974 στο αερο-
δρόμιο της Λευκωσίας, μετά από την Τουρκική
εισβολή, προσβλήθηκε από φίλια πυρά. 

Για τέσσερες και πλέον δεκαετίες τα οστά
των ηρώων παρέμειναν μαζί με το αφος θαμ-
μένα στον τύμβο της Μακεδονίτισσας στη
Λευκωσία, αναμένοντας να βγουν στην επι-
φάνεια, να ταυτοποιηθούν και να κηδευτούν
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Στον ήρωα Χρήστο Χατζόπουλο αποδόθηκαν
οι δέουσες στρατιωτικές τιμές από άγημα της
XVI Μ/Κ ΜΠ και ρίφθηκαν χαιρετιστήριες βο-
λές.

Ο ενταφιασμός των οστών πραγματοποι-
ήθηκε στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Διδυμο-

τείχου.
Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν οι το-

πικές αρχές και εκ μέρους των ΕΔ: 
•Ο Δκτής του Δ’ΣΣ Αντγος Ιωσήφ Μαυράκης, 
•Ο Δκτής της XVI Μ/Κ ΜΠ Υπτγος Χαράλαμ-

πος Λαλούσης,
•Οι Δκτές Σχηματισμών της περιοχής
•Ο πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος

Ε.Α.Α.Σ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», καθώς και μέλη από
το Παράρτημα ΕΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

α. 1-7-2016: Σχολή Μηχανικού. Τελετή απο-
νομής των πτυχίων των αποφοιτούντων Δ.Ε.Α.
Μηχανικού και Μηχανικού-Γεωγραφικού της
2016 Α’ Ε.Σ.Σ.Ο.

β. 26-7-2016: Δερβενάκια Κορινθίας. Εορτα-
σμός της επετείου της ιστορικής μάχης και της
νίκης των Ελλήνων κατά των Τούρκων της
στρατιάς του Δράμαλη. Ετελέσθη δοξολογία
στο εκκλησάκι του Αϊ-Σώστη και Επιμνημόσυνη
δέηση, στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς
και από τους προέδρους των Εφεδροπολεμικών
οργανώσεων καθώς και από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος. 

γ. 28-8-2016: Σχολή Μηχανικού. Τελετή απο-
νομής των πτυχίων των αποφοιτούντων Δ.Ε.Α.

Μηχανικού και Μηχανικού-Γεωγραφικού της
2016 Β’ Ε.Σ.Σ.Ο.

δ. 18-9-2016: Κόρινθος. Στην Πλατεία Ιωνίας
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την ημέρα
εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το τουρκικό καθεστός.
Πραγματοποιήθηκε επίσημη δοξολογία στον
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου
κκ. Διονυσίου. Ακολούθησε ομιλία και κατάθεση
στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές.

ε. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρί-
σταντο μέλη και φίλοι του Παραρτήματος.

στ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπο-
βλήθηκαν δικαιολογητικά για την έκδοση ΔΤ/ΕΑΑΣ
δύο (2) νέων μελών του Παραρτήματος.

ΧΑΝΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΗΛΕΙΑ

ΠΙΕΡΙΑ

•Πραγματοποιήθηκε την 30/9/16 στο Κατά-
κολο Αρχιερατική Δοξολογία για την 195η
επέτειο της Ναυμαχίας Κατακόλου που οργά-
νωσε το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Ν. Νομού Ηλείας.
Μετά το πέρας της δοξολογίας πραγματοποι-
ήθηκε ρίψη στεφάνων από τον Αντιναύαρχο
(Ε.Α.) Περβαινά Σπύρο Π.Ν., πρόεδρο της Ε.Α.Α.Ν.
και τον πρόεδρο του Τ.Π. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπρο-
σώπησε ο Πρόεδρος του Τ.Π. ενώ συμμετείχαν
και αρκετά μέλη μας. 

•Πραγματοποιήθηκαν την 7η και 10η Οκτω-
βρίου η ταφή των οστών των ηρωικώς πεσόντων
καταδρομέων Σπύρου Μανιάτη και Ανδρέα Ανα-
στασόπουλου στη Ζαχάρω και το Χάβαρι Ηλείας

αντίστοιχα. Οι δύο ήρωες ήταν στο αεροπλάνο
που κατέρριψαν οι φίλες δυνάμεις το ’74 στην
Κύπρο. Οι δύο τελετές ήταν άκρως συγκινητικές
και τις παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Την
Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Πα-
ραρτήματος ενώ συμμετείχε και μεγάλος αριθ-
μός μελών μας. 

ΒΟΛΟΣ

1. Κυριακή, 26 Σεπ 2016: Στον Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Βόλου, τελέσαμε
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των αποβιωσάντων μελών μας.Την ίδια ημέρα
και από 11.00 - 13.00Ω, στο χώρο του Πα-
ραρτήματος, πραγματοποιήθηκε και η ετήσια

συγκέντρωση των ορφανικών μας οικογενειών,
κατά την οποία και μέσα σε ευχάριστο κλίμα,
έγινε συνοπτική ενημέρωσή τους από τον
Πρόεδρό μας για τα θέματα που μας απασχο-
λούν και επακολούθησε ανταλλαγή σκέψεων
και προτάσεων για τις εν γένει δραστηριότητές
μας. Επίσης, έπειτα από εθελοντική προσφορά
των παρισταμένων συγκεντρώθηκε ένα χρη-
ματικό ποσό, που από μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου (ΤΣ) παραδόθηκε με απόδειξη και
χωρίς “δημόσια προβολή και τυμπανοκρουσίες”

στην επιτροπή του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου για τα
συσσίτια απόρων του “ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ”
της Μητροπόλεως.  

2. Παρασκευή, 30 Σεπ και Σάββατο, 1 Οκτ
2016: Στο 304 ΠΕΒ (Εργοστάσιο Αρμάτων),
όπως κάθε χρόνο την τελευταία 25ετία, ορ-
γανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις
για την άφιξη της Αγίας Κάρας του Οσίου
Δαυίδ του Γέροντος εν Ευβοία. 

Την επομένη, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία,
μετά Αρτοκλασίας, όπου συμμετείχε και ο
Πρόεδρος του Παρ/τος Υποστράτηγος ε.α.
Γκουζής Αθανάσιος.

3.Δευτέρα, 3 Οκτ 2016: Με την ευκαιρία
της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεο-
παγίτου, προστάτη του Νομικών, πραγματο-
ποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρο-
πόλεως Πανηγυρική Εκδήλωση από το Δικη-

γορικό Σύλλογο Βόλου (ΝΠΔΔ), παρουσία Αρ-
χών της Πόλης, αρκετών ιδιωτών και του
Προέδρου μας. 

4. Σάββατο, 8 Οκτ 2016: Με τη συμπλήρωση
δύο (2) ετών από το θανάσιμο τραυματισμό
των Πεζοναυτών του 505 ΤΠΖΝ Αλχία Μεζάλα
Αναστασίου, Αλχία Ορφανίδη Γεωργί-ου και
Επιλοχία Ανδρικόπουλου Φωτίου, τελέσθηκε
επιμνημόσυνη δέηση, μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
(στο στρατόπεδο ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ της 32 ΤΑΞΠ/Ν),
παρουσία συγγενών και φίλων τους, Αρχών
της Πόλεως, πολλών ε.ε. στελεχών και μελών
του Τ.Σ.

5. Κυριακή, 16 Οκτ 2016: Από το Σύλλογο
Μακεδόνων Βόλου οργανώθηκε εκδήλωση
μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα και του θα-
νάτου του Παύλου Μελά, που περιλάμβανε
επιμνημόσυνη δέηση στον Ι.Ν. Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης και κατάθεση στεφάνου
στο Μνημείο πεσόντων (κεντρική παραλία).
Το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
Τ.Σ.

6. Πέμπτη, 20 Οκτ 2016: Ημέρα της Αστυ-
νομίας και του προστάτη της Αγίου Αρτεμίου:
Στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, πα-
ρουσία του Μητροπολίτου κκ Ιγνατίου, εκ-
προσώπων Τοπικών Αρχών, πολλών μελών
μας εκ της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και
του Προέδρου μας, τελέσθηκε δοξολογία,
ενώ μετά το πέρας της παρατέθηκε από τον
Δντή της Δνσης Αστυνομίας Μαγνησίας Ταξίαρχο
Ιωάννη Τόλια, δεξίωση σε ξενοδοχείο.

7. Δευτέρα, 24 Οκτ 2016: Από το 3ο Γυμνάσιο
Βόλου διοργανώθηκε επετειακή-εορταστική
εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Ι. Μη-
τροπόλεως, με θέμα το “Απόρθητο οχυρό
Ρούπελ, την οποία επιμελήθηκε η καθηγήτρια
(M.Sc. Φιλόλογος-ιστορικός) κυρία Σοφία Καν-
ταράκη - Κιοσσέ (σύζυγος Συναδέλφου Αξκού
ε.α., ΣΣΕ/90).Το βασικό μέρος της εκδήλωσης
καλύφθηκε με την ανάπτυξη του θέματος
από τον συνάδελφο Άνχη (ΠΖ) ε.α. Κοτρίδη
Ηλία (του Παρ/τος Σερρών) και συγγραφέα
του Βιβλίου (σελ.542) με τίτλο “ΡΟΥΠΕΛ -

Αναμνήσεις των Πρωταγωνιστών” . 

Έφεδρος Ανθστής (ΚΔ) Χρήστος Χατζόπουλος

Την 15η Οκτωβρίου 2016 το
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου
του Παραρτήματός μας Λοχαγός
ε.α. Βασίλειος Σταυρίδης κατέ-
θεσε στεφάνι για  την απελευθέ-
ρωση της πόλεως της Κατερίνης.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη του παραρτή-
ματος Ναυπλίου παρέστησαν στον Πανηγυρικό
Εσπερινό και τη Λιτάνευση της εικόνας του

Αγίου Δημητρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό του
Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μηχανικού στο Ναύπλιο,
την Τρίτη 25 Οκτωβρίου.

Επίσης παρέστησαν στις επετειακές εκδη-
λώσεις της Εθνικής Εορτής της 28ης  Οκτωβρίου
που ξεκίνησαν με την Δοξολογία στον Μητρο-
πολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου χοροστα-
τούντος του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου,
στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση
στο Μνημείο Ηρώων και καταθέσεις στεφάνων
από τη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και
ολοκληρώθηκαν με την μαθητική και στρατιωτική
παρέλαση. Στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του
Παραρτήματος.

ΞΑΝΘΗ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

•Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 ο πρό-
εδρος και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του
Παραρτήματος Ν. Καρδίτσας της Ε.Α.Α.Σ συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις για  την Ημέρα
Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας που τελέστηκαν στον Ιερό
Μητροπολιτικό  Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στην Καρδίτσα.

• Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Πα-
ραρτήματος Ν. Καρδίτσας της Ε.Α.Α.Σ Σχης ε.α
Καραϊσκος Παναγιώτης παραβρέθει στην τελετή
απονομής των διακριτικών στους 86 αποφοι-
τούντες Στρατονόμους και Αερονόμους της
2016 Δ’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Στρατονομίας στο Δημοτικό Δια-
μέρισμα Ρούσσου Ν.Καρδίτσας.Tην απονομή
έκανε ο Επιτελάρχης της 1ης Στρατιάς Υπτγος
Μπίκος Δημήτριος.

•Ο προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας

Άγιος Αρτέμιος τιμήθηκε την 20 Οκτ.2016 και
στην Καρδίτσα όπως και σε όλη την Ελλάδα.
Οι εκδηλώσεις βεβαίως άρχισαν νωρίτερα καθώς
από τις 17 Οκτωβρίου οι υπηρετούντες στην
ΕΛ.ΑΣ προβαίνουν σε εθελοντική αιμοδοσία
στο νοσοκομείο Καρδίτσας. 

•Την 28η Οκτωβρίου εορτάστηκε με πάσα
μεγαλοπρέπεια η επέτειος του “ΟΧΙ”  στην
οποία συμμετείχε ο πρόεδρος και μέλη του
παραρτήματος.

•30 Σεπ-2 Οκτ ‘16: Προσκυνηματική Ταξίδι
στη Βορειο Ήπειρο  
•4 Οκτ’16: Ελευθέρια Ξάνθης  
•14/15 Οκτ.’16: Βράβευση Παραρτήματος
από «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  
•27 Οκτ.2016: Εκδήλωση Παραρτήματος
ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, υπό την Αιγίδα της Περιφέ-

ρειας ΑΜΘ-Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Θέμα: «Έπος 1940/1941 - ο Ηρωϊκός Αγώνας
στη Β’ Ήπειρο και το Υψ.731»
•28 Οκτ’16: Εορτασμός Εθνικής Επετείου 28η2
Οκτ.1940
•30 Οκτ.’16: Εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Αγίου Δη-
μητρίου στις  ΣΑΤΡΕΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία
του Παραρτήματος παρέστη στις εκδηλώσεις
μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μι-
κράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος που πραγ-
ματοποιήθηκαν στη Λαμία.

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου μέλη του Πα-
ραρτήματος συμμετείχαν στην πορεία τιμής
25 χλμ με την επωνυμία ¨ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ¨

που διεξήχθη σε τμήμα της διαδρομής της
Ανοπαίας Ατραπού( Αφετηρία το Ελευθεροχώρι
και τερματισμό το Κέντρο Ιστορικής Ενημέ-
ρωσης Θερμοπυλών). 

Την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου, ο Αντι-
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και μέλη

του Παραρτήματος παρέστησαν στην τελετή
ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της
2016 Ε’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο
Κ.Ε.Υ.Π..

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, αντιπροσω-
πεία του Παραρτήματος παρέστη στην τελετή
ονομασίας των ΔΕΑ Υλικού Πολέμου της 2016
Γ’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ε.Υ.Π..

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

Το Παράρτημα στις διήμερες εορταστικές
εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη
της Λαμίας που εορτάστηκε με πάσα μεγαλο-
πρέπεια με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου
και μελών του Παραρτήματος.

Εκπροσώπηση της Ε.Α.Α.Σ. υπήρξε στο Καρ-
πενήσι και την Άμφισσα όπου παρέστησαν και
κατέθεσαν στέφανο τα μέλη του Παραρτή-
ματος Ταξχος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α.  Παπαρούπας Πα-
ναγιώτης και Σχης (ΜΧ) ε.α. Ρέπορτερ Πασχάλης
αντίστοιχα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

•Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2016
Την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2016, στην Πλα-

τεία Μικρασιατών στην Πόλη του Ρεθύμνου,
πραγματοποιήθηκε η τελετή αποκαλυπτηρίων
του Μνημείου της Μικρασιατικής καταστροφής,
παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου,
των τοπικών φορέων και πολιτικών αρχών.
Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ταξχος ε.α. κ. Κωνσταντάκης
Αντώνιος μαζί με Μέλη.

•Πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών, παρουσίαση του Φωτογραφικού Αρ-
χείου Κουτουλάκη στο πλαίσιο της Ημερίδας
με θέμα: «75 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης:
Μνήμη και δίκαιο για την κατοχή και την αντί»,
στην οποία Ομιλητής ήταν, ο Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ
Στγος Μανούσος Παραγιουδάκης.

•Σάββατο 08 Οκτωβρίου 2016
Τελέστηκε Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τα

θύματα της πυρπόλησης της Καλής Συκιάς,
ως ελάχιστη απόδοση χρέους τιμής και μνήμης
στη Θυσία των ολοκαυτοθέντων στην πυρ-
πόληση της Καλής Συκιάς από τους Γερμανούς
Ναζί την 06 Οκτωβρίου 1943. Μετά το πέρας
του Μνημοσύνου, ακολούθησε τρισάγιο και
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων,
με ομιλία από τον κ. Σταράκη Γεώργιο. Κατόπιν,
απεδώθη τιμητική πλακέτα στον Επίτιμο Α/ΓΕ-
ΕΘΑ Στγο Μανούσο Παραγιουδάκη, για την

ουσιαστική του παρέμβαση την υπόθεση Ρί-
χτερ. Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. κ. Κωνσταν-
τάκης Αντώνιος μαζί με Μέλη.

•Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016
Τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπο-

λιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου της
Πόλεως της Ρεθύμνης, για την Ημέρα της
Αστυνομίας και τον εορτασμό του Προστάτη
αυτής, Αγίου Αρτεμίου. Στη Δοξολογία παρέστη
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α.
κ. Κωνσταντάκης Αντώνιος μαζί με Μέλη.

•Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 
Τελέστηκαν τα επίσημα εγκαίνια του Νέου

Αρσανείου Γυμνασίου- Λυκείου στο Σφακάκι
Ρεθύμνου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης κ.κ. Ευγενίου, του Πε-
ριφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη,
του Επιτίμου Α/ΓΕΕΘΑ Στγου Μανούσου Πα-
ραγιουδάκη, της Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύ-
μνου κ. Μαίρης Λιονή, του Δημάρχου Ρεθύμνης
κ. Γεωργίου Μαρινάκη, των εκπροσώπων το-
πικών φορέων καθώς και του Προέδρου του
Παραρτήματος Ρεθύμνης της Ε.Α.Α.Σ και των
μελών του παρατήματος.

•28η Οκτωβρίου 2016. Εορτάστηκε με
πάσα μεγαλοπρέπεια η επέτειος του «ΟΧΙ».
Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Παραρτήματος 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν στις παρακάτω Εκ-
δηλώσεις:

-Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης του «ΟΧΙ
της 28ης Οκτωβρίου 1940» που οργάνωσε το
παράρτημά μας στην ΛΑΦΘ την 24-10-2016 με
ομιλητή τον Αξκό ε.α. Καλεντερίδη Σάββα με
θέμα «28η Οκτωβρίου 1940, οι γεωπολιτικές

συνθήκες τότε και τώρα, κίνδυνοι και προκλή-

σεις».

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο εκπρόσωπος
της εκκλησίας, Βουλευτές, και οι τοπικές πολι-
τικές και στρατιωτικές αρχές. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους πλέον των τρια-
κοσίων (300) μελών μας και την έκλεισε η πο-
λυφωνική χορωδία Θεσσαλονίκης με πλούσιο
επετειακό πρόγραμμα. 

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η Ελληνική
Αντίσταση κατά του Άξονα απετέλεσε κοσμοϊ-
στορική συμβολή του Έθνους μας στον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Φέτος συμπληρώνονται 76
χρόνια από την ένδοξη και ιστορική ημέρα της
28ης Οκτωβρίου του 1940 κατά την οποία η
ηρωική γενιά των πατέρων μας ενωμένοι αγω-
νίσθηκαν για την ελευθερία, την τιμή και την
ανεξαρτησία τους χωρίς να λάβουν υπόψη την
υλική και αριθμητική υπεροχή του εχθρού. Η
δική μας γενιά έχει καθήκον και ιερή υποχρέωση
να θυμάται με συγκίνηση και ευλάβεια, αλλά
και να μεταλαμπαδεύσει στις νεώτερες γενιές,
τον ηρωικό αυτόν Αγώνα και να κλίνει ευλαβικά
το γόνυ σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για να

απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της
ελευθερίας της πατρίδος μας. 

Αν και η συμβολή της Ελλάδος αναγνωρίσθηκε
πανηγυρικά από όλους τους Συμμάχους μας
λησμονήθηκε όμως αργότερα. 

Αιωνία τους η Μνήμη. 
Αντγος ε.α. Νικόλαος Μηλιωρίτσας

Επίσης ο Πρόεδρος και τα μέλη του Παραρ-
τήματος Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν στις πα-
ρακάτω Εκδηλώσεις κατά τον μήνα Οκτώβριο:

18-9-2016: Στις εκδηλώσεις μνήμης για την
Μικρασιατική Καταστροφή όπου κατατέθηκε
στεφάνι.

30-9-2016: Στους Πανελλήνιους Αγώνες Εφέ-
δρων Καταδρομών

8-10-2016: Στην Επέτειο της Ανεξαρτησίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

16-10-2016: Στις εκδηλώσεις μνήμης για την
Ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα όπου
κατατέθηκε στεφάνι.

21-10-2016: Στην 2η συνάντηση  Πολιτισμών-
Γιορτών Φιλίας.

22-10-2016: Στον εορτασμό της 104η επετείου
των Ελευθεριών της Χαλάστρας του Δήμου
Δέλτα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας.

23-10-2016: Στο Ετήσιο μνημόσηνο πεσόντων
και θανόντων Αεροπόρων,όπου κατατεθηκε
στεφάνι. 

23-10-2016: Στις Εορταστικές Εκδηλώσεις
«Βότσεια 2016» οπου κατατέθηκε στεφάνι.

24-10-2016: Στην Ημερίδα για το έτος Ελλά-
δα-Ρωσία 2016.

26-10-2016: Στην Πανηγυρική Δοξολογία του
Αγίου Δημητρίου παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας.

28-10-2016: Συμμέτοχη στην Παρέλαση των
Στρατιωτικών Τμημάτων.

30-10-2016: Στην 1η Επέτειο της Απελευθέ-
ρωσης της Θες/νίκης από τα Γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής οπου κατατέθηκε στεφάνι.
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Τολμήστε κύριοι υπεύθυνοι του τόπου (κ. Γιατρομανωλάκη,
κ. Ζουράρι, κ. Μπαμπινιώτη, κ. Ράμφο, κ. Χαραλαμπάκη,

και λοιποί ακαδημαϊκοί και επώνυμοι του χώρου). Προστατέψτε
τον απίστευτο αυτό θησαυρό από την απαξίωση και τον εκ-
φυλισμό του. Η ορθή εκφορά του λόγου δεν αποτελεί
προσόν μόνο για εσάς και για λίγους ακόμα επαΐοντες. Είναι
υποχρέωσή σας να το απλώσετε και πέρα από το συρματό-
πλεγμα των τριών μέτρων που περιστοιχίζει όλους σχεδόν
τους Νεοέλληνες (το δικό σας συρματόπλεγμα, θέλω να
πιστεύω ότι, εκτείνεται πολύ πέραν των τριών αυτών
μέτρων, αλλά και πάλι κατά τα φαινόμενα δεν αρκεί). 

Ο ελληνικός λαός, στην συντριπτική του πλειοψηφία, δεν
είναι σε θέση και δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο να εντρυ-
φήσει στις σημαντικές λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες του
ασύλληπτου αυτού εργαλείου που λέγεται Ελληνική γλώσσα.
Η ευθύνη είναι των πνευματικών ταγών και αυτοί δεν αμύ-
νονται στο μέτρο που τους αναλογεί για την προστασία
της. Ενώ θα έπρεπε (με καλαθοσφαιρικούς όρους) να κάνουν
τουλάχιστον «επιθετική άμυνα» και καθ’ υπερβολή «επιθετική
επίθεση» για να τη διατηρήσουν σε αξιοπρεπές επίπεδο (όχι
γι’ αυτούς τους ίδιους, αλλά για τις ευρύτερες και ιδιαίτερα
τις λαϊκές μάζες του Ελληνικού λαού), αυτοί τι κάνουν?
Αναλίσκονται στις, εξαιρετικές κατά τα άλλα, θεωρητικές
τους προσεγγίσεις μέσα από σποραδικές εκπομπές πολιτι-
στικού χαρακτήρα, όπως η ιδιαίτερα αξιόλογες εκπομπές
της ΕΡΤ «Στα Άκρα» της κας Βίκυς Φλέσσα, «οἱ λέξεις φταῖνε»

της ιδίας με τον κο Μπαμπινιώτη, καθώς και του σταθμού
της Βουλής «Συνάντηση» και «Πολιτιστικό Ημερολόγιο» της
κας Άντζελας Τσιφτσή. 

Δώρον άδωρον! Η ακροαματικότητα των συγκεκριμένων
εκπομπών είναι αμελητέα, και με ασήμαντο αποτέλεσμα
για το ευρύ κοινό. Ο απλός κόσμος, καλώς ή κακώς, δεν
έχει συχνή επαφή με τους κρατικούς σταθμούς, και η φύση
των συγκεκριμένων εκπομπών είναι κουραστική και απο-
τρεπτική για το μέσο Έλληνα και αδιάφορη έως ανιαρή για
τα χαμηλής παιδείας άτομα. 

Η ελάχιστη υποχρέωση τους που θα συνέβαλε, έστω και
λίγο, προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν να απαιτούν συ-
νεχώς και επίμονα μέσα από τα θεσμικά όργανα του τόπου
ενέργειες προστασίας του ορθού λόγου. Αναφέρω ενδεικτικά
(χωρίς να αποκλείω οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση
που να στοχεύει στο ίδιο αποτέλεσμα):

α.Καθιέρωση ενός επεξηγηματικού 5λεπτου στο τέλος
του κύριου βραδινού δελτίου ειδήσεων κάθε τηλεοπτικού
σταθμού, πριν από το δελτίο καιρού, με αιτιολογημένη
ανάλυση σε απλή γλώσσα για ότι εκφωνήθηκε λανθασμένα
την προηγούμενη ημέρα, καθώς και ετυμολογία με μικρή
ανάλυση δύσκολων λέξεων. Αν όχι καθημερινά, έστω μία ή
δύο φορές την εβδομάδα.

β.Υποχρεωτική παρουσία σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς ενός φιλόλογου ο οποίος να παρακολουθεί τις
ζωντανές εκπομπές και τις ειδήσεις. Για τις επισημάνσεις
του να συγκεντρώνει όλο το προσωπικό των εν λόγω εκ-
πομπών, μία φορά το μήνα (δεν χρειάζεται περισσότερο)
και για ένα τέταρτο της ώρας, να τους παρουσιάζει τα λάθη
που έγιναν (εκ παραδρομής ή εξ αγνοίας) στο διάστημα
που προηγήθηκε.

γ.Καθιέρωση λογικού χρηματικού προστίμου σε όσους
κατ’ εξακολούθηση δεν συμμορφώνονται με την προανα-
φερθείσα διαδικασία.

δ.Οτιδήποτε άλλο κρίνεται επωφελές προς αυτή την κα-
τεύθυνση.

Ο γράφων, όπως και οποιοσδήποτε άλλος από τους
απλούς πολίτες δεν έχουμε την δυνατότητα να πείσουμε
τους καθ’ ύλη αρμόδιους για παρεμφερείς ενέργειες. Εσείς
έχετε και τη δύναμη και τη γνώση να το σχεδιάσετε. Την
πνευματική βούληση όμως την έχετε για να το παλέψετε ?
Αποδείξτε το. 

Παραθέτω ορισμένες διάσπαρτες εμπειρίες μου για την
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

Εδώ και ενάμισι χρόνο έχει υποπέσει στην αντίληψή μου
η διαρκώς διογκούμενη χρήση της γενικής του επιθέτου
«ανεξάρτητος» ως επιρρήματος π.χ. «ανεξαρτήτου αποτε-
λέσματος», «ανεξαρτήτου δυναμικότητας», κλπ. αντί των
ορθών «ανεξαρτήτως αποτελέσματος», «ανεξαρτήτως δυ-
ναμικότητας», ή πιο λαϊκά «ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα»,
«ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα». Να δεχθώ ότι κάποιος
που δεν έτυχε επαρκούς μόρφωσης μπορεί να το λέει εκ
παραδρομής, χωρίς να αντιλαμβάνεται το λάθος. Όμως η
ακούσια, θέλω να πιστεύω, παραφθορά της λέξης έχει δι-
εισδύσει πλέον σε θεω-
ρούμενα μορφωμένα
στρώματα του λαού. Έχω
ακούσει να την χρησιμο-
ποιούν βουλευτές του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου, δι-
κηγόροι, εκφωνητές, επώνυμοι
δημοσιογράφοι σε εκπομπές υψη-
λής ακροαματικότητας, γνωστοί
αθλητές και διερωτώμαι: Δεν
ακούει κανείς? Δεν συγκινείται
κανείς? Δεν ενδιαφέρεται κανείς?
(Το μικρόβιο «ανεξαρτήτου» έχει
αρχίσει να προσβάλλει και άλλα
επιρρήματα όπως «ασχέτου αποτελέσματος», «αδιακρίτου
ομάδος»)

Δημοσιογράφος αθλητικών ιστοσελίδων (με αρχικά Κ.Χ.),
επί σειρά ετών, παρουσιάζει στα κείμενά του αποτελέσματα
των αγώνων με την εξής διάρθρωση «Ο Κερασιακός επι-
βλήθηκε με 3 - 0 επί του Βυσινιακού» αντί του ορθού «Ο Κε-
ρασιακός επιβλήθηκε με 3 - 0 του Βυσινιακού». 

Τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε ούτε ένας προϊστάμενός του,
ένας άλλος συνάδελφός του, κάποιος φίλος του τέλος
πάντων, να του εξηγήσει καλοπροαίρετα ότι το «επί» μετά
το αποτέλεσμα είναι λάθος και συνάμα και αντιαισθητικό??
Όμως, τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και ενδεχομένως
και άλλους που διαπράττουν το ίδιο σφάλμα, τους διαβάζουν
καθημερινά χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου και πολλοί εξ
αυτών που δεν έχουν καλή σχέση με τον ορθή εκφορά του
λόγου, υιοθετούν άθελά τους την λανθασμένη σύνταξη.  

Υπήρξε πρόσφατα στην τηλεόραση μια διαφήμιση για
ένα γερμανικό αυτοκίνητο γνωστής με-
γάλης αυτοκινητοβιομηχανίας. Όταν τε-
λείωσε το λογύδριο της διαφήμισης,
ένοιωσα μεγάλη απογοήτευση από την
ανευθυνότητα της διαφημιστικής εταιρίας,
της αντιπροσωπείας του συγκεκριμένου
αυτοκινήτου και των υπεύθυνων φορέων
του κράτους, για τον βαρβαρισμό που
επέτρεψαν να ακούγεται από τον Ελληνικό
λαό, σε καθημερινή βάση και για σεβαστό
χρονικό διάστημα. «Το αυτοκίνητο διατί-
θεται σε τρείς τύπους: μπροστοκίνητο,
τετρακίνητο, και πισωκίνητο». 

Αγαπητοί συμπατριώτες, η γλώσσα
μας έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλό
επίπεδο ευπρέπειας στην καθομιλουμένη,
χάρη στη χρησιμοποίηση αναλλοίωτων
απλών λέξεων (ως επί το πλείστον από
την αρχαία Ελληνική δεξαμενή) για τη
διαμόρφωση σύνθετων λέξεων της Νέας
Ελληνικής (καθαρεύουσας παλαιότερα
και δημοτικής στις μέρες μας). Ασφαλώς
οι λέξεις «μπροστά» και «πίσω» είναι απο-
δεκτές ως μεμονωμένες λέξεις, δημι-
ουργούν όμως βαρβαρισμούς στη σύν-
θεση τους με άλλες μη παραφθαρμένες
ελληνικές λέξεις. Είναι κατ’ ανάγκη απο-
δεκτές μόνο με εξελληνισμένες ξένες
λέξεις η αλλοιωμένες ελληνικές (πχ ψη-
λοκάβαλο, πισωγύρισμα, πισώπλατα, ψα-
ροταβέρνα, μπροστόβαρος, στραβολαί-
μης, κ.ά.). 

Σε τομείς όμως που αφορούν στην
τεχνολογία και στις επιστήμες ο κανόνας,

με ασήμαντες εξαιρέσεις, είναι η χρησιμοποίηση «άφθαρτων»
σύνθετων λέξεων (πχ. εμπροσθοκίνητο, εμπροσθοπορεία,
εμπροσθοφυλακή, οπισθοκίνητο, οπισθοπορεία, οπισθοφυ-
λακή, υαλοκαθαρτήρας, ακραξόνιο, ακροδέκτης, επιτάχυνση,
συμπλέκτης, ζυγοστάθμιση, καυσαέριο, αλεξίνεμο (παρμπρίζ),
αναφλεκτήρας (μπουζί), αποσβεστήρας (αμορτισέρ), οσφυαλ-
γία, οσφυοκάμπτης, κτηνίατρος, ερυθρόλευκος, μαστογραφία,
γεωθερμικός, αμφίπλευρος, βραδυφλεγής, πυροκροτητής,
εμφιαλωμένος, λευχαιμία, οστεοπόρωση, δασύτριχος,
ωοθήκη και αμέτρητες άλλες).    

Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα βιασμού του ορθού
λόγου. Θα μπορούσα να γεμίσω αρκε-
τές σελίδες. Θα κλείσω όμως με μία
περίπτωση που μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση. Σε κατάστημα της περιοχής
μου, γνωστής ιδιωτικής εταιρείας τη-
λεφωνίας και συνδρομητικής τηλεό-
ρασης, στην πόρτα εισόδου - εξόδου

του καταστήματος υπάρχει
η τυποποιημένη ένδειξη
«Ωθήσατε» «Έλξατε» και μέ-
χρις εδώ τίποτα το περίεργο. 

Μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα είδα με έκπληξη

κάτω από τις τυποποιημένες ενδείξεις, (σε σελίδες τετραδίου
αναρτημένες με σελοτέιπ), με τεράστια γράμματα τις
ενδείξεις «Σμπρώξτε μέσα» και «Τραβήξτε μέσα». Στην
ερώτηση μου στον καταστηματάρχη «γιατί το έκανες αυτό,
δεν σου αρέσουν οι ωραιότατες ελληνικές λέξεις ωθήσατε
και έλξατε, είναι σωστό να τις υποβαθμίζουμε με τόσο βάρ-
βαρο τρόπο? » μου απάντησε ότι : 

Σωστά τα λέτε εσείς, όμως πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει
τις λέξεις και έτσι αναγκάστηκα να κρεμάσω και τις επεξη-
γήσεις. 

Τα σχόλια δικά σας. Αναλογισθείτε μόνο που μας οδηγεί
αργά αλλά σταθερά η αδράνεια των πνευματικών ταγών
της χώρας οι οποίοι υποτίθεται ότι θα έπρεπε όλα αυτά να
τα προλαβαίνουν έγκαιρα και όχι να τρέχουν εκ των υστέρων
να τα θεραπεύσουν. Μα τι λέω τώρα, ούτε και αυτό το τε-
λευταίο δεν φαίνεται να κάνουν πλέον.

Ελληνική γλώσσα - Γιατί ανέχεστε τον βιασμό της;

Γράφει ο 

ΕΥΔΟΞΙΟΣ ΓΟΥΡΜΟΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Δείξτε λίγο σεβασμό στη μόνη ζωντανή ανεκτίμητη κληρονομιά που διαθέτουμε ως λαός

Ο ελληνικός λαός, στην
συντριπτική του πλειοψηφία,
δεν είναι σε θέση να εντρυ-

φήσει στις σημαντικές λεπτομέ-
ρειες και ιδιαιτερότητες του
ασύλληπτου αυτού εργαλείου
που λέγεται Ελληνική γλώσσα. 

“ “
«Συνεχίζει την Διακονία του στα Σώματα

Ασφαλείας ο Αρχιμ. Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ»

Με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο Αρχιμ. Νεκτάριος
ΚΙΟΥΛΟΣ συνεχίζει τη διακονία του σαν Προϊστάμενος της Θρησκευτικής

Υπηρεσίας και Ιεροκήρυκας των Σωμάτων Ασφαλείας λόγω της Μεγάλης εικο-
σαετούς ποιμαντικής προσφοράς του και εμπειρίας του. Ο Αρχιμ. Νεκτάριος
ΚΙΟΥΛΟΣ με το βαθμό του Ταξιάρχου είναι ο μοναδικός Ιεροκήρυκας της Ελλά-
δος που περιοδεύει σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια (Εκκλησία της Ελ-
λάδος, Κρήτης Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου) προσφέροντας πνευματικό
έργο σε όλες τις αστυνομικές σχολές αλλά και σε άλλες Υπηρεσίες. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία στα ΔΙΠΤΥΧΑ της Εκκλησίας της Ελλάδος ασκεί ένα πο-
λύπλευρο πνευματικό, ποιμαντικό και κοινωνικό ιεραποστολικό έργο για το
οποίο έχει λάβει τον έπαινο της Ι. Συνοδού και άλλων Υπηρεσιακών παραγόν-
των. Ο πατήρ Νεκτάριος πρωτοστάτησε στην ίδρυση και ευπρεπισμό είκοσι
περίπου παρεκκλησίων τόσο στην ΕΛ.ΑΣ όσο και στη Π.Υ. Έχει ιδρύσει δανει-
στικές βιβλιοθήκες, την διακονία των ασθενών, την διακονία των κρατουμέ-
νων, διδάσκει στις Αστυνομικές Σχολές, έχει οργανώσει βυζαντινές χορωδίες,
διανέμει την Καινή Διαθήκη και άλλα πνευματικά βιβλία σε χιλιάδες αστυνομι-
κούς. Πρωτοστατεί σε ιερά προσκυνήματα στο Άγιο Όρος και τους Αγίους τό-
πους. Εξέδωσε το περιοδικό «Ορθόδοξα Αστυνομικά Μηνύματα». Επίσης με
πρωτοβουλία του ενισχύεται η Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή στην Αφρι-
κή και έχουν ιδρυθεί από τους Αστυνομικούς δύο σχολεία για ορφανά παιδιά
και δύο ιεροί ναοί. Δίνοντας την μαρτυρία της Εκκλησίας με πολύ επιτυχία στον
ευαίσθητο αυτό χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας. Καλύπτει τις Πνευματικές
Ανάγκες των Αστυνομικών, των Πυροσβεστών, των συνοριοφυλάκων αλλά
και των ασχολούμενων με τους μετανάστες. Τέλος συνεργάζεται με τις αντί-
στοιχες υπηρεσίες της Αστυνομίας του Εξωτερικού. Πρόκειται περί κληρικού
με ιεραποστολικό ζήλο και πνευματικά χαρίσματα που κοσμεί την εκκλησίας
μας.

Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Το “ΟΧΙ” του ‘40 είναι μεγάλο εθνικό κατόρθωμα με ανα-
γνώριση από όλους. Αποτελεί ορόσημο στη νεότερη ελ-

ληνική ιστορία. Οι Έλληνες συνέχισαν την ιστορική τους πα-
ράδοση και ανέδειξαν τη διαχρονική εθνική τους ταυτότητα.

Από το 1939 η Ευρώπη βρίσκεται σε πολεμικό αναβρασμό
εξαιτίας της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας.
Οι δύο συνέταιροι, ο Ιταλός Μπενίτο Μουσολίνι και ο Γερμα-
νός Αδόλφος Χίτλερ, παράφρονες και οι δύο, φιλοδόξησαν
να διαμοσρφώσουν νέο χάρτη στην Ευρώπη, νέα τάξη πραγ-
μάτων.

Ο φασιστικός αυτός άξονας δημιούργησε μια πρωτοφανή
πολεμική μηχανή καταστροφής και θανάτου, ιδίως η Γερμα-
νία. Η Γερμανία καθυπόταξε την κεντρική και βόρεια Ευρώπη
πολύ γρήγορα. Η Γαλλία κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομά-
δες.

Η Ιταλία το 1939 κατέλαβε την Αλβανία και έστησε προγε-
φύρωμα για την επίθεση κατά της Ελλάδας. Τον Μουσολίνι
τον κατείχαν παλιά αυτοκρατορικά σύνδρομα ρωμαϊκής παν-
τοδυναμίας και εξωπραγματικές φαντασιώσεις.

Την 28η Οκτωβρίου πήρε την απόφαση της επίθεσης κατά
της Ελλάδας από την πλευρά της Αλβανίας και της Ηπείρου.
Στις 3, πρωινή ώρα ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι επιδίδει στον
Έλληνα κυβερνήτη Μεταξά τηλεγραφική διακοίνωση, ζητών-
τας να καταλάβει η Ιταλία στρατιωτικές θέσεις στρατηγικής
σημασίας μέσα στο ελληνικό έδαφος, δηλαδή παράδοση
άνευ όρων. Η απάντηση ήταν το στεντόρειο “ΟΧΙ” από τον κυ-
βερνήτη, αλλά και από σύσσωμο τον ελληνικό λαό.

Ήταν όχι στη δουλεία της πατρίδας, στη στέρηση της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας. “Νυν υπέρ πάντων ο αγών”. Αγώνας για τα ιερά και τα
όσια, υπέρ βωμών και εστιών.

Ο λαός δέχτηκε την ιταμή πρόκληση με ψυχραιμία, αποφα-
σιστικότητα και πνεύμα θυσίας. Ο καλός ευνοούμενος πα-
τριωτισμός έλαμψε και περίσσεψε. Με το χαμόγελο στα χείλη
πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Μέθυσαν οι Έλληνες με το
αθάνατο κρασί του Εικοσιένα, όπως παρότρυνε ο Παλαμάς.

Ποτέ στην ιστορία μας διαχρονικά δεν υπολογίστηκε η
αριθμητική υπεροχή του εχθρού. Οι Έλληνες ενεργούν συ-
ναισθηματικά, παρορμητικά και όχι με τη λογική των αριθμών.
Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Αγύπτιου ιερέα στο σοφό
Σόλωνα τον Αθηναίο πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια: “Έλ-
ληνες αεί παίδες”.

Τριακόσιοι (300) Σπαρτιάτες στάθηκαν στις Θερμοπύλες για
να αντιμετωπίσουν την περσική πλημμυρίδα. Το ίδιο νόημα

έχουν και τα λόγια του Κολοκοτρώνη: “Μας είπαν τρελούς,
γιατί τολμήσαμε να σηκώσουμε κεφάλι στον Τούρκο χωρίς να
λογαριάσουμε τη δύναμή μας”/

Η ελευθερία θέλει αρετήν και τόλμη, κατά τον ποιητή Κάλ-
βο.

Και ο Περικλής στον επιτάφιο λόγο του προς τους Αθηναί-
ους νεκρούς είπε: “εύδαιμον το ελεύθερον, ελεύθερον το
εύψυχον”, δηλαδή ευτυχισμένος είναι ο ελεύθερος, ελεύθε-
ρος δε ο εύψυχος, αυτός που έχει ευψυχία, γενναία ψυχή.

Επάνω στην Πίνδο και τη Βόρειο Ήπειρο συντελείται το απί-
στευτο. Ο υπερφίαλος Μουσολίνι, που καυχόταν ότι σε τρεις
μέρες θα πίνει καφέ στην Αθήνα, αναχαιτίζεται και υποχωρεί
μέσα στην Αλβανία γεμάτος ντροπή. Η ιαχή αέρα των Ελλή-
νων στρατιωτών πανικοβάλλει τους Ιταλούς. Ο ελληνισμός
της Βόρειας Ηπείρου λυτρώνεται και αγκαλιάζεται με τους
Έλληνες στρατιώτες. Φαίνεται πως το δίκιο πάντα νικάει. Εί-
ναι οι πρώτες νίκες των συμμάχων.

Ο αγώνας είναι δύσκολος μέσα στα χιόνια και το κρύο. Ο με-
γάλος ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, απλός στρατιώτης, γρά-
φει: “Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πί-
σω απ’ τον άλλο, ίδιοι τυφλοί. Με κόπο ξεκολλώνονται το πο-
δάρι από τη λάσπη, όπου φορές βούλιαζε μέχρι το γόνατο...”

Οι Ευρωπαϊκοί λαοί και ο δυτικός κόσμος θαυμάζουν την μι-
κρή Ελλάδα, παίρνουν θάρρος, αναπτερώνονται οι ελπίδες
και πιστεύουν πως ο φασιστικός άξονας δεν είναι ανίκητος. Η
Ελλάδα αποκτά ηθικό κύρος.

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας εκφράστηκε ως εξής: “Μέχρι
τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα
λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες”. Γι’ αυτό το έπος
του ‘40 έχει διαχρονική αξία.

Το μυστικό της νίκης οφείλεται στο μεγαλείο της ελληνικής
ψυχής, στο όραμα της πατρίδας και της ελευθερίας, στην
ενότητα και την ομοψυχία. Αυτήν την ποθητή ενότητα, που
πάντα αποζητούμε και πάντα χάνεται.

Ο Μουσολίνι επιχείρησε να διασπάσει την ελληνική άμυνα
με διαρκείς επιθέσεις, από 9 έως 25 Μαρτίου 1941, που τις δι-
ηύθυνε ο ίδιος. Απέτυχε και έφυγε για τη Ρώμη κατησχυμέ-
νος.

Στις 6 Απριλίου 1941 δεχθήκαμε αιφνίδια την επίθεση της
Γερμανίας στη Μακεδονία από την πλευρά της Βουλγαρίας.
Ένα νέο “ΟΧΙ” χωρίς αποτέλεσμα, παρά την ηρωική αντίστα-
ση στα οχυρά του Ρούπελ. Σε τρεις μέρες καταλαμβάνεται η
Θεσσαλονίκη και στις 27 Απριλίου 1941 τα πρώτα γερμανικά
τμήματα εισέρχονται στην Αθήνα. Η γερμανική σβάστικα
υψώνεται στην Ακρόπολη και η υποδούλωση είναι οριστική.

Η ιταλογερμανική κατοχή για τέσσερα χρόνια είναι δραμα-
τική. Καταστροφές έργων, λεηλασία δημοσίου πλούτου και
έργων τέχνης, πείνα, πυρπολήσεις οικιών, ορφανές οικογέ-
νειες, ομαδικές εκτελέσεις πατριωτών.

Η ψυχή των Ελλήνων έμεινε αδούλωτη. Συγκρούστηκαν
αντιστασιακές οργανώσεις και ανταρτικά κινήματα σε όλη την
Ελλάδα και μέσα στις πόλεις.  Η πιο μεγάλη αντίσταση σ’ όλη
την Ευρώπη.

Το “ΟΧΙ” και η ήττα των Ιταλών στην Αλβανία ανέτρεψε τα
σχέδια του Χίτλερ. Η κάθοδος των Γερμανών στην Ελλάδα
μετέθεσε την επίθεση εναντίον της Ρωσίας κατά έναν και
πλέον μήνα. Και επειδή στη Ρωσία έρχεται ενωρίς ο βαρύς
χειμώνας τα γερμανικά τανκς υπέστησαν πανωλεθρία. Γι’ αυ-
τό η συμβολή της Ελλάδας για την νίκη των συμμάχων είναι
τόσο σημαντική και αναγνωριστήκαμε απ’ όλους. Οι μάχες
των Ελλήνων από την αρχαιότητα ωφέλησαν την Ευρώπη και
γ’ αυτό η Ευρώπη έχει χρεός προς την Ελλάδα.

Τα παθήματα πρέπει να γίνονται παθήματα. Η Ευρώπη δεν
πρέπει να επιστρέψει στους ηγεμονικούς ανταγωνισμούς.
Πρέπει να επιστρέψει στις πνευματικές αξίες, στις αξίες του
ανθρωπισμού, και να εγκαταλείψει τον άκρατο φιλελευθερι-
σμό.

Το “ΟΧΙ” του ‘40 είναι πολλαπλά ένα συμβολικό γεγονός, εί-
ναι μια στάση ζωής. Στην Ευρώπη γιορτάζουν την ημέρα της
απελευθέρωσης, ενώ εμείς αντίθετα την ημέρα έναρξης του
αγώνα. Είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Καθένας ας αξιολο-
γήσει το ορθόν.

Εμείς τιμούμε το “ΟΧΙ” και το έτος του ‘40, διότι είναι η ου-
σία της ιδεολογικής και ιστορικής μας οντότητας. Δεν ήταν
μια αντίσταση για την τιμή των όπλων, αλλά μια αποφασιστι-
κή μάχη για ελεύθερη ζωή και πατρίδα με νόημα ζωής. Με
τον εορτασμό της εθνικής αυτής επετείου κατανοούμε το πα-
ρελθόν, κοινωνούμε απ’ αυτό, αλλά διδασκόμαστε  και για το
μέλλον. Οι εχθροί της ελευθερίας πάντα θα υπάρχουν.

Επιτελούμε, όμως, και ένα χρέος τιμής προς τους 11.911
νεκρούς στρατιώτες του αλβανικού μετώπου, που φυλάγουν
Θερμοπύλες. Δικαιούνται ένα συλλείτουργο.

ΓΕΝΙΚΑ: Το Βοήθημα Οικογενειακής
– Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απο-
ταμίευση των γονέων επ’ ωφελεία
των τέκνων τους, που ξεκινά από την
ημέρα της γέννησης τους.  Τα Μετο-
χικά Ταμεία των ΕΔ και των ΣΑ παρακρατούν ποσοστό από
τους μισθούς των μετόχων (εν ενεργεία  στελεχών) ή
από τα μερίσματα των μερισματούχων (εν αποστρατεία
στελεχών), τα οποία αποδίδονται στα τέκνα τους με τη
συμπλήρωση, συνήθως, των 25 ετών. Το ύψος εξαρτάται
από το ποσοστό παρακράτησης αλλά και τις μη λαθεμένες
ενέργειες των Μετοχικών Ταμείων. Έτσι το ΜΤΑ συγκρινό-
μενο με αυτό του ΜΤΣ αποδίδει πολύ μεγαλύτερο ΒΟΕΑ
(σχεδόν διπλάσιες κρατήσεις) και άμεσα (ορθές ενέργει-
ες).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: (1) Ο ειδικός λογαριασμός των Μετοχικών Τα-
μείων για το ΒΟΕΑ ιδρύθηκε με το ν.δ.312/1974. Μέχρι το
2001 για το ΜΤΣ όλα κυλούσαν ομαλά. (2) Δυστυχώς, κυ-
ρίως λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων, επ’ ευκαιρία ψήφισης
του ν.2913/2001 που αφορούσε στην αναγνώριση χρόνου
υπηρεσίας, εισήχθη δολίως το άρθρο 23, το οποίο έγρα-
φε: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται

ο ειδικός λογαριασμός του Μ.Τ.Σ. επαγγελματικής αποκα-

τάστασης των τέκνων των μετόχων του, που ιδρύθηκε

από το ν.δ.312/1974, οι δε πόροι αυτού περιέρχονται

στους πόρους του ΜΤΣ». Δηλαδή κατήργησαν τον λογα-
ριασμό, που δεν τον ενεργοποίησαν ακόμα με νόμο και
χρησιμοποίησαν τα χρήματα που τους εμπιστευθήκαμε,
τα χρήματα των παιδιών μας για ...άλλους σκοπούς (αγορά
μετοχών, ανεξέλεγκτη αύξηση μερισμάτων κλπ). (3) Από
τότε άρχισαν σιγά – σιγά να παρατηρούνται καθυστερήσεις
στην επίδοση του ΒΟΕΑ από το ΜΤΣ, μέχρι που φθάσαμε
στο 2009, όπου και σταμάτησε να αποδίδεται, εντελώς.
Τέλος του 2012, ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων τέ-
κνων ανήλθε στον εξωφρενικό αριθμό των 12.500 δι-
καιούχων. (4) Μετά από αγώνες της ΕΑΑΣ και ΝΠΙΔ φορέων
αποστράτων αλλά και τη συνεργασία της τότε πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας, αναγνωρίζοντας εμμέσως και
τη διαχρονική ευθύνη της πολιτείας, δόθηκε μία συνολική
λύση βιωσιμότητας του ΜΤΣ, όπου μεταξύ άλλων συμπε-
ριελήφθη και η χρηματοδότηση (όχι δάνειο) του ΒΟΕΑ με
180 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπάρξουν
στο μέλλον ελλείμματα. (5) Το ΜΤΣ εργάσθηκε μεθοδικά
και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε σε τέτοιο ικανοποιητικό
βαθμό που τον Μάρτιο του 2014 άρχισε η διαδικασία από-
δοσης του ΒΟΕΑ σε όσα παιδιά συμπλήρωναν τα 25 τους
χρόνια τον Ιανουάριο του ιδίου χρόνου. Όχι πάντως αναί-
μακτα αφού οι νέοι δικαιούχοι εισπράττουν τουλάχιστον
25% λιγότερα από τους παλαιότερους. Μείωση που θα
μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, αλλά αποφεύχθηκε γι
αυτό και απαιτείται κάθε χρόνο υπογραφή σχετικής ΚΥΑ.

Σε περίπτωση που αυτό μειωθεί περαιτέρω θα είναι ως
να επιστρέφονται σχεδόν ατόκως οι κρατήσεις 25 χρό-
νων. (6) Δυστυχώς το 2015, άρχισαν και πάλι οι καθυστε-
ρήσεις. Η διαδικασία απόδοσης του ΒΟΕΑ στους δικαιούχους
του Ιανουαρίου του 2015 άρχισε στις αρχές του Ιουνίου
του 2015.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Φέτος αν και οι ενέργειες του ΔΣ
του ΜΤΣ έγιναν εγκαίρως (1-12-2015) η σχετική ΚΥΑ υπο-
γράφηκε 9 μήνες μετά και αφού παρενέβη με ερώτηση
στη Βουλή ο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας
της ΝΔ κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Η διαδικασία απόδοσης του
ΒΟΕΑ ξεκίνησε αρχές Οκτωβρίου 2016 για τους δικαιούχους
που συμπλήρωσαν τα 25 τους χρόνια τον Ιανουάριο – Φε-
βρουάριο - Μάρτιο του 2016. Αυτή η καθυστέρηση φέρνει
στο μυαλό μας θύμισες της περιόδου 2009 - 2013 που 13
χιλιάδες περίπου παιδιά στρατιωτικών και αστυνομικών
περίμεναν με αγωνία τα χρήματα που εδικαιούντο, χρήματα
που στερήθηκαν οι γονείς τους, χρήματα δικά τους, προ-
κειμένου να ξεκινήσουν ομαλά τη νέα τους ζωή. Καταλο-
γίζεται ολιγωρία και αδιαφορία των Υπουργείων Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών, που όταν είναι να μας πάρουν
χρήματα, το πράττουν άμεσα και με τόκο και ενίοτε με
αναδρομική ισχύ ή με κατασχέσεις. Σε περίπτωση όμως
που πρέπει να μας δώσουν ή να μας επιστρέψουν αδίκως
παρακρατηθέντα, μας ψήνουν το ψάρι στα χείλια, ακόμα
και αν υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ που τις έκριναν αντι-
συνταγματικές… 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ας ελπίσουμε να μην επαναληφθούν τα λάθη
του παρελθόντος. ΒΟΕΑ δικαιούνται όλα τα παιδιά μας και
τα παιδιά των παιδιών μας, κοκ.... Θα πρέπει δε να ξανα-
δημιουργηθεί ο ξεχωριστός λογαριασμός με νόμο όπως
υπήρχε μέχρι το 2001.

Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Γράφει ο

ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΓΙΑΣ

Ανχης (ΔΒ) ε.α.

ΒΟΕΑ ΜΤΣ: Μια μικρή ανασκόπηση!!!

Γράφει ο 

AΠOΣTOΛHΣ ΠAΠAΠAPIΣHΣ

Συνταγματάρχης ε.α. 
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θέματα

Μέχρι τώρα ένας τρόπος να σκοτώνει
κανείς την απόσταση είναι να τα-

ξιδεύει με τεράστια ταχύτητα. Επιρρεπείς
σε αυτή την τάση οι συνάνθρωποι μας χρησιμοποιούν τα
υπερσύγχρονα μέσα μεταφοράς, που συνεχώς τελει-
οποιούνται και επαυξάνονται. Στον πλούσιο κόσμο ο
αριθμός των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, πλησιάζει τα
50 ανά 100 κατοίκους. Το 1990 κυκλοφορούσαν στους
δρόμους της Κίνας μόλις 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα,
σήμερα ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια.

Στην ψηφιακή εποχή που εισήλθαμε όσο ταχύτερα και
φθηνότερα μπορούν να κινούνται τα bits και τα bytes
τόσο λιγότερο θα χρειάζονται να κινούνται τα άτομα. Οι
τηλεδιασκέψεις οδηγούν σε σημαντική περικοπή των τα-
ξιδιωτικών κονδυλίων. Και ο αριθμός των αυτοκινήτων
δεν μπορεί να αυξάνεται χωρίς καταστροφικά αποτελέ-
σματα για το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά η ζωή θα συνε-
χίσει να επιταχύνεται με άλλους τρόπους. Τα smartphones
και άλλες μορφές ψηφιακής τεχνολογίας θα επιτρέπουν
στους ανθρώπους να είναι συνεχώς εν κινήσει, κατανι-
κώντας την απόσταση.

Σε ότι αφορά το κόστος των επικοινωνιών και τον
χρόνο που χρειάζονται οι πληροφορίες για να φθάσουν
από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη, η απόσταση
αποτελεί πλέον παρωχημένη έννοια. Η ψηφιακή τεχνολογία
σκότωσε την απόσταση. Καθώς όμως οι άνθρωποι δια-
συνδέονται όλο και περισσότερο, το που βρίσκονται θα
έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη φορά.

Ο θάνατος της απόστασης μεταβάλλει, με τρόπο που
μόνο αμυδρά μπορούμε να φαντασθούμε, τις αποφάσεις
που παίρνουν οι άνθρωποι, σχετικά με το που θα εργα-
σθούν, και τι είδους δουλειά θα κάνουν, τις αντιλήψεις
περί των εθνικών συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας,
και τις δομές του διεθνούς εμπορίου. Χάρις σε υπηρεσίες
που βασίζονται στο διαδίκτυο, όπως το skype και το
google talk, η φθηνή συνομιλία είναι γεγονός, αλλ’ αυτό
είναι μόνο η αρχή. Εισήλθαμε στην περίοδο του θριάμβου
των βιντεοκλήσεων, αφού το skype επιτρέπει στους χρή-
στες του να κάνουν δωρεάν βιντεοκλήσεις, οι οποίες το
πρώτο εξάμηνο του 2010 αντιστοιχούσαν στο 50% των
95 δισεκατομμυρίων λεπτών που ο κόσμος αφιέρωσε
στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για μεγαλύτερη ποιότητα
και αξιοπιστία, που είναι αναγκαία για τις επαγγελματικές
επικοινωνίες, οι βιντεοκλήσεις στο skype, ή το google, ή
το ichat της apple αντικαταστάθηκαν από τις τηλεπαρουσίες
(telepresence ) των εταιριών, όπως οι Cisco και ΗP.

Η τεχνολογία της τηλεπαρουσίας έχει ευρύ πεδίο
εφαρμογών. Ήδη κάποιες οικογένειες διοργανώνουν
δείπνα skype, όπου οι προσκεκλημένοι συγγενείς απλώς
παίρνουν τηλέφωνο. Άλλοι δεν το κλείνουν ποτέ, μετα-
τρέποντας έτσι μια οθόνη στην κουζίνα σε παράθυρο
που βλέπει στο σπίτι κάποιου άλλου. Και τα δύο δείχνουν
τι επιφυλάσσει το μέλλον. Τα σπίτια θα διαθέτουν βιντε-
οτοίχους, που θα συνδέουν εικονικά τα δωμάτια και
άλλους χώρους μεταξύ τους.

Αλλά εκείνο που πραγματικά φέρει πιο κοντά και ενώνει
τους ανθρώπους είναι η κινητή τηλεφωνία. Με αξιοση-
μείωτη ταχύτητα τα κινητά τηλέφωνα επεκτείνονται και
στις φτωχές χώρες, φέροντας τους αποκλεισμένους
αυτού του κόσμου πιο κοντά στην κυρίαρχη παγκόσμια
τάση. Η κοινωνική δικτύωση (facebook, twitter) ενώνει
την κοινωνία, και όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο που έπαιξε
στην Αραβική Άνοιξη και στην πρόσφατη αποτυχία του

πραξικοπήματος στην Τουρκία. Αποτελεί συγχρόνως μέσο
βελτίωσης της αποδοτικότητας των αγορών, επιτρέποντας
στις φτωχές χώρες να παρακάμψουν μεγάλο μέρος της
υποδομής που έχει αναπτυχθεί στον αναπτυγμένο κόσμο.
Οι αγρότες μπορούν με ένα τηλεφώνημα να ξέρουν
πότε και που τους συμφέρει να διαθέσουν τη σοδειά
τους. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η προσθήκη
10 επί πλέον τηλεφώνων ανά 100 ανθρώπους σε μια
τυπική αναπτυσσόμενη χώρα ενισχύει τον ρυθμό αύξησης
του ΑΕΠ έως και κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Πανίσχυρο εργαλείο είναι και η μεταφορά κεφαλαίων
μέσω του διαδικτύου. Ακαταμάχητη είναι και η ικανότητα
των κινητών τηλεφώνων να κατεβάζουν διάφορες εφαρ-
μογές (apps), όπως η εφαρμογή χαρτών χάρις στη δο-
ρυφορική υπηρεσία GPS, και εκατοντάδες χιλιάδες άλλες,
από παιχνίδια μέχρι υπηρεσίες πληροφοριών και εφαρμογές
ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

Οι εφαρμογές αυτές έχουν κάνει την απόσταση να
χάσει τη σημασία που είχε κάποτε. Όσο όμως πεθαίνει η
απόσταση θα συμβαίνει κάτι παράξενο. Η πραγματική
τοποθεσία ανθρώπων
και πραγμάτων θα αρ-
χίσει από κάποιες από-
ψεις να αποκτά μεγα-
λύτερη σημασία από
ποτέ. Οι περισσότερες
ψηφιακές υπηρεσίες θα παρέχονται
στους ανθρώπους ανάλογα με το
που βρίσκονται, τον αυτοκινητό-
δρομο προς τον οποίο βλέπουν,
την πόλη προς την οποία ταξι-
δεύουν. Αυτό παντρεύει τον πραγ-
ματικό με τον εικονικό κόσμο, όχι τόσο για να σκοτώνει
την απόσταση, όσο για να την αξιοποιήσει προκειμένου
να παράσχει κάποια υπηρεσία.

Η καθυστέρηση εισόδου της χώρας μας στην ψηφιακή
εποχή, έχει το δικό της μερίδιο συμμετοχής στην παρούσα
κρίση. Όμως για τον καθένα από μας σημασία έχει η δική
του «τοποθεσία». Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα στο
αχανές πλαίσιο της παγκοσμιότητας; Όσα κατ΄ ελάχιστον
έκανε τα προηγούμενα πενήντα χρόνια. Χώρα ρημαγμένη
δημιούργησε ευμάρεια στον πληθυσμό της και τη μοίρασε
με σχετική επιτυχία, παρόλα τα λάθη και τη διαφθορά,
που περιόρισαν το αποτέλεσμα αυτής της προόδου. Το
εγχείρημα μπορεί να επαναληφθεί. Η ελληνική «τοποθεσία»
μπορεί να γίνει σπουδαίος τόπος για την φιλοξενία ικα-
νοτήτων. Οι πρόσφατες αναταράξεις στο αραβικό τόξο,
η εμπλοκή της Τουρκίας και η πρόδηλη ανησυχία της
Δύσης αποτελούν ισάριθμες ευκαιρίες για την ανάδειξη
της ελληνικής «τοποθεσίας».  

Στο παρελθόν, η καινούργια τεχνολογία άλλαξε τον
τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονταν, διανέμονταν και
καταναλώνονταν τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Η
ψηφιακή τεχνολογία κάνει το ίδιο αλλά πολύ γρηγορότερα
και σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Έχει ήδη πολύ σημαντικό
αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επι-
χειρήσεις και στο μέλλον θα καθορίζει το πώς θα δημι-
ουργούν αξία και θα διατηρούν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτημα, πώς θα αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με
τους πελάτες, τις κεφαλαιαγορές και τα ενδιαφερόμενα
μέρη.

Στο μέλλον νικητές θα αναδειχθούν οι οργανισμοί που
αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους παρέχει η ψηφιακή
τεχνολογία να μετασχηματίζουν τις δραστηριότητές τους
και να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτοί οι
οργανισμοί θα βρίσκουν συ-
νεχώς νέους τρόπους να κερ-
δίζουν τους πελάτες τους,

να διατηρούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ενημε-
ρωμένα και θα οφείλουν την επιτυχία τους στην ταχύτητα
λήψης αποφάσεων, την εμπιστοσύνη που δείχνουν στους
εργαζομένους τους και την αξιοπιστία για την οποία ξε-
χωρίζουν στην αγορά.

Η νέα ψηφιακή οικονομία θα αποτελεί ένα συναρπαστικό,
δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον λειτουργίας. Εάν
κάποιος διαθέτει τη φαντασία, τις ηγετικές ικανότητες
και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται, τώρα είναι μια
σπουδαία εποχή για να συμμετέχει κανείς στον επιχειρη-
ματικό στίβο. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Κα-
ναδάς και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες, η μετάβαση
έχει κιόλας προχωρήσει σημαντικά και πολλές επιχειρήσεις
με εδραιωμένα brands βρίσκονται ήδη σε διαδικασία
ανανέωσης.

Στην Ελλάδα, με το τρέχον οικονομικό κλίμα και την
αβεβαιότητα που επικρατεί, η επιθυμία των επιχειρήσεων
για τολμηρές επενδύσεις ή αλλαγές είναι μειωμένη. Από
την άλλη πλευρά, η νέα γενιά επιχειρηματιών είναι πιο

γενναία, έχει αγκαλιάσει και έχει
κατανοήσει την ψηφιακή τεχνο-
λογία και τις απέραντες δραστη-
ριότητες μετασχηματισμού που
προσφέρει και την εντάσσει σε
μεγάλο βαθμό στην καθημερινό-

τητά της.
Η ψηφιακή επανάσταση

προσφέρει μοναδικές ευ-
καιρίες στους νέους έλ-
ληνες επιχειρηματίες που
διαθέτουν την ενέργεια

και τη διορατικότητα να αγκαλιάσουν την ψηφιακή τε-
χνολογία. Για τους νέους ανθρώπους η ψηφιακή τεχνολογία
μπορεί να διαδραματίσει ρόλο εξισορροπιστή. Όπως η
βιομηχανική επανάσταση, η οποία χαρακτηρίστηκε από
την καινοτομία, τη μείωση του κόστους και την αυξημένη
πρόσβαση στην παραγωγή, έτσι και οι ψηφιακές τεχνο-
λογίες, όπως είναι το cloud, τα big data και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη
πρόσβαση στην τεχνολογία, μείωση του κόστους και
αποδοτικότητα, παρέχοντας μεγάλη δύναμη και επιτρέ-
ποντας στους νέους επιχειρηματίες και στις νέες επιχει-
ρήσεις να ανταγωνιστούν τους κολοσσούς. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν έχουν άλλη επιλογή
από το να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους
βάσει ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς τα
παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα θα αρχίσουν να
εγκαταλείπονται, πορεία παρόμοια με αυτήν της αθηναϊκής
αγοράς, στην οποία η πλειονότητα των άδειων καταστη-
μάτων δίνουν τη θέση τους στα μεγάλα εμπορικά κέντρα
και οι καταναλωτές αρχίζουν να χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο για τις αγορές τους.

Η κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας μοιάζει αναπό-
φευκτη. Αν η Ελλάδα θέλει να γίνει ανταγωνιστική και να
επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα φέρει απα-
σχόληση και μελλοντική κοινωνική ευημερία και ισορροπία,
τότε η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ισχυρή σύμμαχό
της.- 

*Ο υπτγος Γιώργος Γκορέζης είναι συγγραφέας,
αρθρογράφος, πολιτικός-στρατιωτικός αναλυτής.

e-mail: ggorezis@yahoo.gr
web: ggore.wordpress.com

Γράφει ο

ΓEΩPΓIOΣ ΓKOPEZHΣ*

Yποστράτηγος ε.α.

Η ψηφιακή εποχή σκοτώνει την απόσταση. 
Πως η ψηφιακή επανάσταση θα μπορούσε να σώσει τη χώρα μας

Η ψηφιακή επανάσταση προσφέ-
ρει μοναδικές ευκαιρίες στους νέ-
ους έλληνες επιχειρηματίες που
διαθέτουν την ενέργεια και

τη διορατικότητα να αγκαλιάσουν
την ψηφιακή τεχνολογία.“

“

Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή,
τους θεράποντες ιατρούς και το νοση-
λευτικό προσωπικό της ογκολογικής κλι-
νικής, καθώς και τον υπεύθυνο ιατρό και
τους νοσηλευτές του τμήματος ακτινο-
θεραπείας του Στρατιωτικού Νοσοκομεί-
ου 424, για τη φροντίδα, το αμέριστο εν-
διαφέρον και την αγάπη που έδειξαν στον

αγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα, κερ-
δίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του
και την αγάπη όλων μας.

Ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
Η οικογένεια του εκλιπόντος

Κουρουμπλή Ερωτόκριτου
η σύζυγος Ελένη,

τα παιδιά Δημήτρης, Άννα

Ευχαριστήριο

Συγχαρητήρια
Στους απόφοιτους της Σχολής Υποβρυχίων καταστροφέων 184ης Σειράς και ιδιαί-

τερα στον υιό μου Ανθλγό (ΠΖ) Άγγελο Φούλα που ήταν μεταξύ των πρωτευσάντων,
θερμά συγχαρητήρια.

Ο πατέρας του,
Αντώνιος Φούλας
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Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Ερντογάν

Το δημοσίευμα αυτό είναι απόρροια ερε-
θίσματος και αγανάκτησης, από τo ομο-

λογουμένως απύθμενο θράσος του κ. Ερν-
τογάν ο οποίος δεν έχει όρια, ούτε Ιστορικούς και πολιτισμικούς
φραγμούς, στο να διατυπώσει μια άποψη, αδιάψευστα ανα-
ληθής, αρκεί και μόνο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της
Τουρκίας. Τι είπε λοιπόν ο κ. Ερντογάν «Οι Μιναρέδες και τα
Τζαμιά στα νησιά του Αιγαίου δείχνουν ότι ανήκουν στην
Τουρκία, διότι οι φωνές στα νησιά αυτά ακούονται από τα
παράλια της Ανατολίας». Όπως δυστυχώς είχε πει και στο
παρελθόν το ανιστόρητο:  « Η Θράκη είναι ο ζωντανός
μάρτυρας της κοινής Ιστορίας μας στην Ευρώπη».

Όμως το κακό με την τουρκική προπαγάνδα παραχάραξης
της Παγκόσμιας αναγνωρισμένης Ελληνικής Ιστορίας, είναι
ότι οι Τούρκοι μένουν αναπάντητοι. Δεν αντιδρούν ούτε η Ευ-
ρώπη ούτε η Ελλάς η οποία μάλιστα θίγεται βαρύτατα. Έτσι,
αξίζει τον κόπο να δούμε ιστορικά έστω στοιχειωδώς ποιοι
είναι οι σημερινοί Τούρκοι κάτοικοι της Μικράς Ασίας:

Εδώ! Θα χρειασθεί να κάμουμε μία πολύ μικρή στοιχειώδη
αναδρομή στην Ιστορία για να δούμε, αφ’ ενός την προέλευση
των σημερινών κατοίκων της Μ. Ασίας (Τουρκία) και αφ’
ετέρου ποιος είναι ο πραγματικός κτήτορας του εδάφους
του σημερινού τουρκικού κράτους. 

Σύμφωνα με την παγκόσμια Ιστορία, δεν αναφέρεται προ
του 1300 μ.Χ. πουθενά, χώρα ή κράτος ή έθνος με το όνομα
Τουρκία.

Πρώτη παρουσία του τουρκικού στοιχείου εμφανίζεται στην
περιοχή του ΤΟΥΡΚΕΣΤΑΝ κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα με την ονο-
μασία Σελτζούκοι. Εις την περιοχή αυτή ήλθαν, όπως είναι
ιστορικά εξακριβωμένο, από τα βάθη της Μογγολίας όταν
εξεδιώχθησαν από τους Μογγόλους. Ήταν λαός νομαδικός
διάσπαρτος και έζων με λεηλασίες και καταστροφές, ίσως
αυτός να ήτο και ο λόγος που εκδιώχθησαν από τους Μογγό-
λους. 

Η λέξη τούρκος προφανώς προήλθε εκ του ονόματος
ηγέτου των, ΤΟΥΡΓΟΥΤ ή ΤΟΥΡΓΚΟΥΤ. 

Οι Τούρκοι ιστορικά δεν αναφέρονται πουθενά, στην Παλαιά
Διαθήκη των Αρχαίων Εβραίων, ως και στους πρώτους μετα-
χριστιανικούς χρόνους. Δεν αναφέρουν τίποτε γι’ αυτούς,
ούτε οι Ρωμαίοι και λοιποί ιστορικοί ΦΛΑΒΙΟΣ, ΙΩΣΗΠΟΣ,
ΠΛΙΝΙΟΣ, ΤΑΚΗΤΟΣ κ.λπ. διότι, απλά στην περιοχή αυτή δεν
υπήρχε τουρκικό κράτος ή εθνότητα, απλά κατοικούσαν Έλ-
ληνες[Πόντιοι, Καππαδόκες κ.λπ.] και διάφοροι άλλοι αυτόχ-
θονες λαοί (Φρύγες, Βιθύνιοι, Κάριοι, Παφλαγόνες).

Περί τον 10ον αιώνα μ.Χ. πρωτοεμφανίζονται στην Ιστορία
και στις ανατολικές περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Τον 13ο αιώνα μ.Χ. με αρχηγό κάποιο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΧ ως
αρχηγό, συγχωνεύονται με πειθαναγκασμό με τον μογγόλο
κατακτητή των περιοχών της Μ. Ασίας ΤΣΙΓΙΣΧΑΝ ΤΕΜΟΥΤΣΙΝ
και εγκαθίστανται το πρώτον εις την περιοχήν των Ελληνικών
ΑΔΑΝΩΝ της Μ. Ασίας.

Το πρώτο Τουρκικό κράτος ιδρύεται επάνω στην ΙΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ το 1300 περίπου μ.Χ. από τον ΟΣΜΑΝ ή ΟΘΜΑΝ, εξ’
ου και οι ονομασίες ΟΣΜΑΝΛΙΔΕΣ ή ΟΘΩΜΑΝΟΙ. 

Το 1421 μ.Χ. στον τουρκικό θρόνο ανέρχεται ο ΜΟΥΡΑΤ
Β΄, αυτός καταλαμβάνει την Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα
και φθάνει μέχρι την Κόρινθο και την Πάτρα το 1430 μ.Χ., μο-
λύνοντας πλέον με την τουρκική βαρβαρότητα την Ιερότητα
της Ελλάδος.

Το τεράστιο Ελληνο-Βυζαντινό κράτος συρρικνώνεται
εμπρός στην τουρκομογγολική πλημμυρίδα και την αδικαιο-
λόγητη δυτικοευρωπαϊκή απροθυμία και ολιγωρία για βοήθεια
και όχι μόνον.

Τέλος, ο ΜΟΥΑΜΕΘ Β’ ΤΟ 1453 μ.Χ. την 29η Μαΐου ημέρα
Τρίτη και ώρα 3 μ.μ. κυριεύει την άλλοτε πρωτεύουσα της
Οικουμένης. Με την ηρωϊκή θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα
του Βυζαντίου ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ από τον Μιστρά της Λα-
κωνίας, τον οποίο ο ελληνισμός ανακήρυξε «Εθνομάρτυρα»,
πέφτει η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ στα χέρια του πιο Βαρβάρου
τότε Στρατού. 

Έτσι λοιπόν το κράμα των Οσμανλίδων ή Οθωμανών, Μογ-
γόλων και λοιπών εξισλαμισμένων, δημιουργούν το τουρκικό
κράτος επάνω στα ελληνικά εδάφη της ΙΩΝΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η Μικρά Ασία από την 3η π.Χ. χιλιετηρίδα κατοικήθηκε από
τους ΙΩΝΕΣ αυτόχθονες κάτοικοι της Αττικής, της Μεγαρίδος
και των Β.Δ. και Δυτικών παραλίων της Πελοποννήσου. Και
από τα μέρη αυτά εξαπλώθηκαν στα Δ. παράλια της Μ.
Ασίας, περιοχή η οποία από αυτούς ονομάστηκε ΙΩΝΙΑ, οι
οποίοι μάλιστα στην συνέχεια, έφθασαν μέχρι τα σύνορα του
ΙΡΑΚ, και την ΚΥΠΡΟ. Άποικοι
οι Έλληνες, όχι κατακτητές,
δεν αποίκησαν δια πολέ-
μων στο χώρο αυτό. Εξ
άλλου είχαν ήδη προηγηθεί
από την Ηπειρωτική Ελλά-
δα οι ΠΕΛΑΣΓΟΙ πριν των
ΙΩΝΩΝ. Ίδρυσαν πόλεις, εκπολίτισαν
εντόπιους ημιαγρίους λαούς εδίδαξαν
καλλιέργεια, ναυσιπλοΐα και τελικά
απορρόφησαν τους προϋπάρχοντες
κατοίκους.

Η Μ. Ασία από το 3000 π.Χ. μένει καθαρά πλέον με ελληνικό
στοιχείο, γλώσσα, ήθη, έθιμα, πολιτισμός και θρησκεία Ελλη-
νική.

Η ΙΩΝΙΚΗ αυτή Ελλάδα παραμένει Ελληνική μέχρι το 1453
μ.Χ. Τέλος ακόμη και σήμερα οι Τούρκοι την Ελλάδα την λένε
Γιουνανιστάν δηλ. χώρα των Ιώνων και τους Έλληνες Γιουνάν
δηλ. ΙΩΝΕΣ.

Ας μας πει ο κ. Ερντογάν, μια πόλη στην Μ. Ασία , ότι
κτίστηκε από τους Τούρκους, τον πληροφορώ καμία. Απλά
τα Ελληνικά ονόματα πόλεων-ποταμών και περιοχών, μετο-
νομάσθηκαν σε Τουρκικά (Σμύρνη à Ισμίρ, Άλυς ποταμός à
Κυξίλ Ιρμάκ = Κόκκινος Ποταμός κ.λπ.).

- Το 1930 ο ΚΕΜΑΛ συγκρότησε επιτροπή Τουρκικής Ιστορικής
έρευνας η οποία άρχισε να εργάζεται υπό τις οδηγίες του. Το
1932 επραγματοποιήθη το πρώτο Τουρκικό Ιστορικό Συνέδριο,
το οποίο είχε και συνέχεια. Στο Συνέδριο αυτό, ο Γενικός
Γραμματέας της επιτροπής (Reset Galip) και ένας Βουλευτής
(Hassan Gemil) συνέβαλαν δι’ ανακοινώσεων των στην δια-
μόρφωση Τουρκικής ιστορικής θέσεως εξ 11 σημείων. Αυτή!
θεμελιωμένη επί ανύπαρκτων παραγόντων κατέστη επίσημο
κρατικό Δόγμα, το οποίο καθορίζει βασικά την εκπαίδευση
του τουρκικού λαού και την τουρκική προπαγάνδα. Τα
κυριότερα και πολύ συνοπτικά σημεία του Τουρκικού αυτού
Δόγματος έχουν ως εξής:

Οι Τούρκοι δεν ανήκουν στην κίτρινη ή την μογγολική φυλή,
αλλά στην λευκή.

Είναι ένας εκ των βραχυκέφαλων και αλπικών λαών, οι
οποίοι, μεταναστεύσαντες εκ της κοιτίδας των του ανατολικού
Τουρκεστάν, κυριαρχούν στην κεντρική, νότιο και ανατολική
Ευρώπη.

Από αυτόν τον Τουρκικό λαό προέρχονται όλοι οι πολιτισμοί
(Αιγύπτου, Ελλάδος, Ινδίας, Κίνας και Μεσοποταμίας).

Ειδικότερα ο Ελληνικός πολιτισμός δεν είναι ανεξάρτητος,

είναι απλά απόγονος του Αιγιακού πολιτισμού.
Ο Αιγιακός πολιτισμός εδημιουργήθη στην Ανατολία, κατόπιν

επαφής του με τον ΧΙΤΤΙΤΙΚΟ και τον Τουρκικό πολιτισμό.
Οι Πελασγοί ήσαν μια φυλή συγγενής προς τους Τούρκους

της Ανατολίας. (Μ. ΑΣΙΑ)
Οι  Έλληνες είναι ένα μικρό μέρος της μεγάλης Τουρκικής

οικογένειας.
Άλλο επίσης σπουδαίο σημείο στο παραπάνω κρατικό

Δόγμα της Τουρκίας που καθιερώθηκε είναι, η απόφαση κα-
τάργησης του Ελληνικού και διεθνούς ονόματος «Μικρά Ασία»
καθιερωμένου από τον 4ο μ.Χ. αιώνα και αντί αυτού η ονομασία
με το γενικό όνομα «Ανατολία». 

Επάνω στο καθ’ όλα πλαστό αυτό κρατικό Δόγμα της
Τουρκίας και με οποιαδήποτε Κυβέρνηση στην εξουσία, η
Τουρκία βάσει αυτού θεμελιώνει την Τουρκική παιδεία και
ακόμη χωρίς να διστάζει με θράσος αυτά τα ανιστόρητα
στοιχεία του Τουρκικού δόγματος, επιδιώκει, συστηματικά,
σταθερά και με συνεχή προσπάθεια να περάσουν στην παγ-
κόσμια ιστορία των λαών.

Αυτά τα στοιχειώδη και ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία εις
απάντηση του κομπασμού περί νη-
σιών του Αιγαίου και Θράκης  του
Αξιότιμου κ. Ερντογάν

Στο σημείο αυτό ήθελα να πα-
ραθέσω, επίσης στοιχειωδώς δύο
μόνο αλήθειες,  από τις πάμπολλες
που ελέχθησαν από αξιόλογους

ανθρώπους της ιστορίας
και του πολιτισμού, μηδέ
Τούρκων, του πνευματικού
κόσμου εξαιρουμένων:

β. Ο Χαλίλ Μπερκτάι, κα-
θηγητής Ιστορίας στο Πα-

νεπιστήμιο Σαμπαντζί, με άρθρο του, καυτηρίασε την στρατηγική
οικοδόμησης του Τουρκικού Έθνους πάνω στον φόβο και το
μίσος του Τουρκικού λαού, προς κάθε εθνικό και θρησκευτικό,
που δεν είναι δικό του (Εφημ. «Ταράφ» 20-11-08).

γ. Ο σοφός Άγγλος πολιτικός Γλάδστων είπε: «Οι Μωαμεθανοί
Τούρκοι, δεν είναι οι πράοι Μωαμεθανοί των Ινδιών, ούτε οι
ιπποτικοί Σαλαδίνοι της Συρίας, ούτε οι πολιτισμένοι Μαυριτανοί
της Ισπανίας, οι Τούρκοι σχεδόν στο σύνολό τους από της
εμφανίσεώς τους στην Μ. Ασία και στην Ευρώπη είναι το μο-
ναδικό δείγμα της ανθρωπότητας, που έδειξε την μεγαλύτερη
έλλειψη ανθρωπισμού. Από όπου πέρασαν, μια πλατειά
κηλίδα αίματος, έδειχνε τα ίχνη της διαβάσεώς τους και σ’
όλη την έκταση της Κυριαρχίας τους, ο Πολιτισμός εξαφανίζετο.
Πέρασαν δια πυρός και σιδήρου τους Βαλκανικούς λαούς και
τον 16ον αιώνα έφθασαν προ των πυλών της Βιέννης, όπου
ηττήθηκαν από τον Συμμαχικό Στρατό της Ευρώπης. Εάν
είχαν τότε νικήσει, οι Τούρκοι, η Ευρώπη σήμερα θα ήταν χει-
ρότερη από τις υπανάπτυκτες χώρες της Ασίας και Αφρικής.

Αξιότιμε κ. Ερντογάν η πραγματική και τεκμηριωμένη ιστορία
δεν αποκρύπτει την Αλήθεια, αλλά και δεν λέει ψέματα. Είναι
πολύ δύσκολο να λες την αλήθεια. Το να είσαι όμως υπο-
χρεωμένος να λες ψέματα αυτό είναι ακόμη χειρότερο.

Η Σημερινή Τουρκία, αν θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή χώρα,
οφείλει ν’ ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας. Να
παραδεχθεί τις πολυάριθμες γενοκτονίες που διέπραξε. Να
ζητήσει συγνώμη γι’ αυτές και να δώσει εγγυήσεις στην αν-
θρωπότητα και τον εαυτό της ότι δεν θα τις επαναλάβει.
Μόνον έτσι θα απελευθερώσει συνειδησιακά την ψυχή των
νέων Τουρκικών γενεών, από τα ερυνικά συμπλέγματα της
ενοχής, που την κατατρέχουν και την εμποδίζουν ν’ αφομοιώσει
ουσιαστικά τις μεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού..

Γράφει ο 

IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ

Aντιστράτηγος  ε.α.

Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

Η πραγματική και τεκμηριωμένη
ιστορία δεν αποκρύπτει την Αλή-
θεια, αλλά και δεν λέει ψέματα.
Είναι πολύ δύσκολο να λες την

αλήθεια. Το να είσαι όμως υπο-
χρεωμένος να λες ψέματα αυτό
είναι ακόμη χειρότερο.

“

“

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Η ΕΑΑΣ ἀποφάσισε νά πραγματοποιήσῃ την « 2η

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» γιά

τα μέλη της  στήν Θεσσαλονίκη. Ὁποιος συνάδελ-

φος καλλιτέχνης προτίθεται νά συμμετάσχῃ μέ

ἔργα του στήν Ἔθεση αὐτή, ἡ ὁποῖα θα πραγμα-

τοποιηθεῖ στίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους νά τό  δηλώσῃ

μέ e-mail στό elikonik@yahoo.gr ἤ μέ ἐγγραφό

του στήν Ε.Α.Α.Σ. μέχρι τέλος Νοεμβρίου στήν

ὁποία δήλωση νά φαίνεται μέ τί ἔργο θά λάβῃ

μέρος. Λεπτομέρειες θά κοινοποιηθοῦν σέ ἑπόμενη

άνακοίνωση. Ὑπεύθυνος τῆς Ἐκθεσης ὁ Ταξχος

ἐ.ἀ. Νίκας Νικόλαος τηλ. 6937359785.

Τις απογευματινές ώρες της 7/9/16 και κατά την διάρκεια
λήψεως θαλασσίου λουτρού στις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ Αγ.
Ανδρέα, υπέστην σοβαρότατο επεισόδιο επαπειλουμένου
πνιγμού και διεσώθηκα αφ’ ενός χάρις στην άμεσον και αμέρι-
στον βοήθειαν των συλλουομένων συναδέλφων και διασω-
στών, αλλά και στην άριστα οργανωμένη και ταχύτατη διακο-
μιδή μου στο 401 ΓΣΝΑ. Εκεί αντιμετωπίστηκε η περίπτωσή
μου κατά άψογον επιστημονικόν τρόπον, τόσον κατά την νο-
σηλείαν μου στην ΜΕΘ, όσον και στην Α’ Παθολογικήν Κλινική.

Οφείλω να εκφράσω τις ειλικρινέστερες ευχαριστίες μου
προς όλους, όσους καθοιονδήποτε τρόπον συνέβαλαν στην
ευόδωση της προσπάθειας και την σωτηρίαν μου.

Οφείλω επίσης να ομολογήσω και να διατρανώσω στεντο-
ρεία τη φωνή ότι αισθάνομαι υπερηφάνεια δια το ότι διέδραμα

μεγάλο μέρος της ζωής μου σ’ αυτόν τον τεράστιο οργανισμό
που λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, τον κυριότερο πυλώνα του
Έθνους και ο οποίος δεν περιορίζεται στο να εκτελεί μόνον τις
συνταγματικές του υποχρεώσεις, αλλά διακατέχεται και υπη-
ρετεί Αρχές και Αξίες, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τούτο επιβε-
βαιώνεται περίτρανα στην προκειμένη περίπτωση, τόσον από
την οργάνωση και λειτουργία του ΚΑΑΥ, όσον και το υψηλό
επίπεδο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών του 401 ΓΣΝΑ.

Φυσικά και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις
απολαμβάνει την πρώτη θέση στην εκτίμηση του Ελληνικού
Λαού.

ΚΟΡΔΑΣ ΑΔΑΜ
Σχης ε.α.

Ευχαριστήριον
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Η στήλη της βιβλιοθήκης

Καί στήν περίοδο τῶν δύσκολων

περιόδων πού διανύουμε οἰ συνάδελ-

φοι ἔχουν τό σθένος νά συγγράφουν άξιόλογα βιβλία

πού, πρός τιμήν τους, μᾶς δώρησαν  γιά τήν βιβλιοθήκη

μας.

Ὁ Σχης ἐ. ἀ. Κοτανίδης Νικόλαος

μέ τό Μυθιστόρημά  του: «ΦΟΥΛ

ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ» μᾶς μεταφέρει στήν

Σ.Σ.Ε. τῆς 10ετίας τοῦ 1980 ἔτσι

ὅπως τήν ἔζησε. Ἕνα ἔργο γραμμένο

μέ ρεαλισμό  καί εὐαισθησία. Πλη-

ροφορεῖ δέ καί τούς παλαιότερους

γιά τό πῶς βλέπει ὁ νεοεισερχόμε-

νος Εὐελπις τήν πρώτη του ἐπαφή

μέ τόν Στρατό.

(Τηλ. Συγγραφέα :2467082032 Ἐκδόσεις ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Ζαἱμη 3 Ἀθήνα.)

Ὁ συνάδελφος Ταξχος ἐ.ἀ. κ.Κο-

λιόπουλος Ἰωάννης μᾶς ἔστειλε

τό βιβλίο τῶν συγγραφέων φιλο-

λόγων: Βάνας Μπεντεβή - Σπυ-

ροπούλου καί Μάριου Χριστο-

πούλου μέ τίτλο «Η Μυστική

Συνέλευση τῆς Βοστίτσας» στό

ὁποῖο φαίνεται, μεταξύ ἀλλων

καί ὁ ρόλος τού Παππαφλέσα

στόν «ἑκβιασμό» τῶν προκρίτων

τῆς Πελοποννήσου γιά τήν ἐναρξη τῆς ἐπαναστάσεως

του 1821.

(Ἐκδόσεις Ι.Λ.Ε.Α. Δήμος Αἰγιαλείας) 

Ὁ  Ὑπτγος ἐ.ἀ. Αὐγερινός Γεώργιος μᾶς δώρησε

δύο βιβλία του. Τήν  «ΔΙΑΘΗΚΗ» ὅπου δίδονται

ἐφαρμόσιμες ὁδηγίες γιά τόν τρόπο διαχείρησης τῆς

περιουσίας καί «ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ» ὁπου ἀναλύονται

οἱ παθογένει-

ες τοῦ πολι-

τικοῦ καί πο-

λ ι τ ε ι α κ ο ῦ

συστήματος.

(Τηλ. Συγγραφέα:6975733968)

Ὁ  Ἀντγος ἐ. ἀ. Τάκης Χρήστος

μέ τό βιβλίο του: «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

1942-1944 ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΤΡΙΦΥ-

ΛΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ» μᾶς ξεναγεῖ στά

γεγονότα πού μᾶς ὁδήγησαν στό

ὁδυνηρό ξεκίνημα τοῦ διχασμοῦ

στήν περιοχή αὐτή.

(Τηλ. Συγγραφέα;2106531322,

6956293731).

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Συνδέσμου,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,

στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του,
αποφάσισε την πραγματοποίηση της ετή-
σιας χοροεσπερίδας του την 26η Νοεμβρί-
ου 2016 ημέρα Σάββατο στη μεγάλη αί-
θουσα δεξιώσεων (επάνω όροφος) της
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,
χωρητικότητας 220 ατόμων.

Το μενού θα είναι πλούσιο σε εδέσματα
και επιδόρπιο.

Τιμή κατ’ άτομο 25 ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένων της ζωντανής μουσικής και
των ποτών.

Πέρας προσελεύσεως η 21.00 Ω.
Παρακαλούμε για την ευρεία συμμετο-

χή σας μαζί με φιλικά και συγγενικά σας
πρόσωπα και σας υποσχόμαστε ότι θα πε-
ράσουμε μια ευχάριστη βραδιά, αφού
έχουμε επιλέξει θαυμάσιο μουσικό συγ-

κρότημα και η εκδήλωση θα γίνει στην με-
γαλοπρεπή αίθουσα δεξιώσεων της ΛΑΕΔ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του
Συνδέσμου (τηλ. 210-5226351), ή σε
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του Συνδέ-
σμου ή στο κινητό 694 2482 481 (Πρό-
εδρος) ή 694 5706 759 (Γ. Γραμματέας)
μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016.

Παραλαβή των προσκλήσεων από το
γραφείο του Συνδέσμου μέχρι 21 Νοεμ-
βρίου.

Με εκτίμηση,
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Παπαδογεωργόπουλος, 

Υπγος ε.α.
Ο Γεν. Γραμματέας Χαράλαμπος 

Μεντεσίδης
Αντγος ε.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκ-
δηλώσεων για την Προστάτιδα του Πυρο-
βολικού Αγία Βαρβάρα, διοργανώνει την
ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου,
στις 4 Δεκ. 2016, ημέρα Κυριακή, και από
ώρα 21.00, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενό-
πλων Δυνάμεων (πλατεία Ρηγίλλης),
στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν τα
μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου με τους
συγγενείς τους. Δηλώσεις συμμετοχής
μέχρι 28 Νοεμβρίου 2016 (τηλ. 210-
5235408).

Τα δελτία συμμετοχής διατίθενται στο
γραφείο του Συνδέσμου (Μαυροκορδά-

του 9, 6ος όροφος).
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους

του Συνδέσμου, να συμμετάσχουν στην
μεγάλη αυτή ετήσια εκδήλωση του Συν-
δέσμου μας.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Νικολοδήμος
Αντγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Βήτος

Υπγος ε.α.

Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Τεθωρακισμένων Σύνδεσμος Αποστράτων 
Αξιωματικών Πυροβολικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις 30 Αυγ. 2016, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος
εα Βασίλειος Νικολόπουλος, είχε συνάντηση με στελέχη
του, για θέματα που αφορούν στον πρόσφατα ψηφισθέντα
νόμο για το ασφαλιστικό (Ν. 4387/2016).

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αναμε-
νόμενη έκδοση (ερμηνευτικής) εγκυκλίου του νόμου, το
πλαφόν των συντάξεων, η κράτηση για την υγειονομική
περίθαλψη, η εργασία αποστράτων, ο υπολογισμός των
ετών φοίτησης στις Στρατιωτικές Σχολές, κλπ.

Αναφορικά με την κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη,
ο Πρόεδρος της ΠΟΣ επεσήμανε, με συγκεκριμένα παρα-
δείγματα, τον εσφαλμένο υπολογισμό της κράτησης. Συγ-
κεκριμένα, αντί ο υπολογισμός του 6% να γίνει, σύμφωνα
με το άρθρο 44 του Ν.4387/2016, επί του καταβαλλομένου
ποσού, αφού αφαιρεθεί η ΕΑΣ, έγινε επί της «ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝ-
ΤΑΞΗΣ», αφού αφαιρέθηκε η ΕΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι το κα-
ταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι το αναγραφόμενο
στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, στη αριστερή στήλη
«ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ», κάτω με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ».  Αφού
επιβεβαιώθηκε το λάθος, δόθηκε η διαβεβαίωση στον Πρό-
εδρο της ΠΟΣ ότι θα διορθωθεί το συντομότερο. Πράγματι,
όταν αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης

μηνός Οκτωβρίου 2016, διαπιστώθηκε ότι είχε διορθωθεί
το ποσό κράτησης για την υγειονομική περίθαλψη. Το
αποτέλεσμα ήταν να εμφανισθεί αύξηση στη σύνταξη του
Οκτωβρίου.

Στις 26 Σεπ. 2016 πραγματοποιήθηκε νέα άτυπη συνάντηση
με το ΓΛΚ, στην οποία συμμετείχε τριμελής αντιπροσωπεία
της ΠΟΣ.  Επειδή ο εσφαλμένος υπολογισμός της υγειονο-
μικής περίθαλψης αφορούσε τρεις μήνες (Ιουλ-Αυγ-Σεπ),
ζητήθηκε από την ΠΟΣ να επιστραφούν ως αναδρομικά τα
ποσά που προκύπτουν. Επίσης στη συνάντηση τέθηκαν και
άλλα θέματα, όπως η κράτηση 0,20 ευρώ υπέρ Ομοσπον-
διών, η απασχόληση αποστράτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα,
η χηρεία κάτω των 55 ετών, η αναγνώριση συντάξιμου
χρόνου για εργασία που διανύθηκε μετά την αποστρατεία
κλπ. Τα θέματα θα τεθούν και στο Υπ. Εργασίας, διότι
πλέον σε αυτό μεταβιβάζονται λόγω αρμοδιότητας. 

Για ενημέρωση των συναδέλφων, προκειμένου να υπο-
λογισθεί η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη, αφαι-
ρούνται, από το ποσό που αναγράφεται στο “ΣΥΝΟΛΟ”, η
ΕΑΣ, τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, η ΕΑΣ/β (για μέχρι των 60 ετών) και
το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί 6%. Το απο-
τέλεσμα δίνει το ποσόν “ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ”. Παρατίθεται παρακάτω
το σχετικό άρθρο 44 του Ν. 4387/2016 όπως πλέον εφαρ-

μόζεται:
«Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Η

παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α’ 80) η οποία με

τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της

παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94)

αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης

υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξι-

ούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί

του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαι-

ρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης

Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115)

και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν.

3986/2011 (Α’ 152).»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος
Ταξίαρχος εα

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ταξίαρχος  εα
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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 Μετρό 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

***
Χάλικας Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (Υιός Ταξίαρχου ε.α.)
Μελέτες-Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον
Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας

Τοπογραφικές εργασίες
Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Γραφείων Κατοικιών

Τηλ: 210 2133373 Κιν: 6977 777 261
***

Πτυχιούχος Καθηγήτρια Γαλλικής με διδακτική εμπειρία
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά ενδιαφερόμενους

για τα πτυχία Delf A1, A2, B1, B2, 
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.

(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.) Τηλ: 697 4692 103
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αξιόλογο οικόπεδο στο Πικέρμι

Συνοικισμός Διώνη (οδός Σερρών), Ο.Τ. 98,
επιφανείας 515,44 τ.μ., τηλ. 698 18 70 868,

210 9346 6718 Ταξίαρχος ε.α. - Εμμανουήλ Φραϊδάκης
***

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Υιός Αξκού ε.α.)

Επιμελητής Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου 
Metropolitan Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού Διδάκτωρ 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών Μετεκπαιδευθείς στην Ιαπωνία 
Ιατρείο Βελονισμού: Θερμοπυλών 13, Περιστέρι

Τηλ.: 2121056400, 6942690050
Website: www.iatrikosvelonismos.com

***
Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός

(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α.)
Με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθήνα και Αγγλία και 12ετή 
εμπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά κέντρα και φροντιστήρια 

Μ. Εκπ/σης, πραγματοποιεί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
(δυσλεξία, ΔΕΠΥ)και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά

Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.
τηλ. Επικοινωνίας: 693 7481 704 (Αθήνα)

***
Βάσσης Δημήτριος

Φυσικός, M.Sc. 
Ιδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ 

παραδίδονται επιμελέστατα από καθηγητή, κάτοχο 
μεταπτυχιακού τίτλου (Ε.Α.Π.) και πτυχίου φυσικής (Ε.Κ.Π.Α.) 

τηλ. 6936-838118, 210-8012046
***

Ιωάννης Μανιαδάκης
Δικηγόρος

Αρείου Πάγου - Συμβ. Επικρατείας
Ταγ/ρχης Χωρ/κης ε.α.

Ναυαρίνου 14, 106 80 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 3608 668, Κιν. 6932 264 874

e-mail: ioannis.maniadakis@live.com
maniadakis.ioan@dsa.gr

***
Δημήτριος Ν. Κωνσταντάκης

(εγγονός αποστράτου)
Οδοντίατρος - Dr.med.dent - Χειρουργός Στόματος

Ειδικευθείς στη Στοματική Χειρουργική
Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας

Βασ. Σοφίας - Δ. Αιγινήτου 8
115 28 Αθήνα, Στάση μετρό: Μέγαλο Μουσικής

Τηλ. 210 72 26 278, Κιν. 6944 77 8532
Email: info@konstantakisdental.gr

***
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗΣ

μαθηματικά - φυσική - χημεία
www.theofilis.gr

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
www.theofilis.gr Το καλύτερο βοήθημα για το Γυμνάσιο! 
Πάνω από 2500 βιντεομαθήματα για όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου με τη θεωρία και τις λύσεις όλων των ασκήσεων
των βιβλίων των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας! 

Ειδικά για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας έκπτωση 10%
με τον εκπτωτικό κωδικό : superoffer.

***
Σταύρος Μιχ. Γρατσίας

(υιός Αποστράτου Αξ/κού)
Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική
Karolinska Institute Stockholm Sweden

Καρνεάδου 41, Αθήνα (πλησίον Μετρό Ευγγελισμός)
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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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Αργότερα, στις μέρες μας πλέον, έγιναν μερικές παραγωγές
που απεικόνισαν, αρκετά πειστικά, την ατμόσφαιρα του 1940. 

Εκείνο που έπαιξε ουσιαστικό ρόλο, με την αμεσότητά του,
αλλά  και την εύκολη προσαρμογή του στην ταχεώς εξελισσομένη
επικαιρότητα, είναι αναμφιβόλως το Θέατρο.

Μία από τις πρώτες επιθεωρήσεις, που έγραψαν οι Αλέκος Σα-
κελλάριος και Δημήτρης Ευαγγελίδης, αμέσως μετά την έναρξη
του πολέμου, ήταν το «Μπράβο Κολονέλλο». Στην επιθεώρηση
αυτή ακουγόταν και μία εύθυμη ιστοριούλα, που αντικατόπτριζε
πλήρως το πνεύμα της εποχής και αναφερόταν στο μάθημα
ορεσίβιου λοχία για την  χρήση της χειροβομβίδας, της οποίας
πριν την εκτοξεύσουμε αφαιρούμε την περόνη ασφαλείας, αλλά
στη περίπτωση των Ιταλών την αφήνουμε χάμω και τους πλα-
κώνουμε στα χαστούκια...

Όμως και μία άλλη μεγάλη επιτυχία, μας θυμίζει εκείνη την
ιστορική εποχή. Είναι το ανάλαφρο σατιρικό τραγουδάκι «Κορόϊδο

Μουσολίνι». Το τραγούδι αυτό, ήταν μία διασκευή ενός εύθυμου
ιταλικού σκοπού της εποχής, που είχε τον τίτλο «Η χωριατοπούλα».
Δημιουργός της ο Γιώργος Οικονομίδης 

Κυρίες και κύριοι
Ο αγώνας τότε δόθηκε σε δύο μέτωπα. Ψηλά στο μέτωπο,

αλλά και στα μετόπισθεν. Όλοι
έκαναν το καθήκον τους στο ακέ-
ραιο. Βεβαίως οι εξαιρέσεις υπήρ-
ξαν. Αυτό όμως, δεν μπορεί να
αμαυρώσει το μεγαλείο του Λαού
μας.

Η σύγχρονη ιστορία μας, είναι
γεμάτη από σελίδες δόξας παρό-
μοιες με αυτές του 1940.

Η αρχή γίνεται με τον ατυχή πό-
λεμο του 1897, που ήταν και η
πρώτη ένοπλη σύγκρουση με την
Τουρκία μετά το 1821 και η οποία
έληξε με μία ταπεινωτική ήττα. Και
δεν έφθανε η ήττα, αφού  και τότε,  μας επεβλήθη ένας εξίσου
επαχθής με τον σημερινό Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, από τις
συνέπειες του οποίου, απαλλαγήκαμε μόλις στα μέσα της δε-
καετίας του ’70.

Ακολουθούν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, που σηματοδότησαν μια
ολόκληρη εποχή  και η Ελλάδα μας μεγαλούργησε και διπλασιά-
στηκε σε έκταση και πληθυσμό. 

Αν ο Βελισαρίου και οι όμοιοί του, δεν κουβαλούσαν αυτή την
υπέροχη τρέλα, σήμερα θα χρειαζόμασταν διαβατήριο για να
πάμε και στην Λάρισα ακόμα. Πόσο δίκιο είχε ο Στρατηλάτης
Κωνσταντίνος, όταν μετά την πρωτοβουλία του Βελισάρη -
όπως τον φώναζε - διέταξε να τον παρουσιάσουν μπροστά του
και συγκινημένος να του πει: «Υπέροχε τρελέ. Είσαι άξιος ραπί-

σματος αλλά και φιλήματος».

Στην σημερινή εποχή, οι συγκρίσεις είναι απογοητευτικές. 
Στο νου μας, έρχονται οι πικροί στίχοι του μεγάλου μας

Διονυσίου Σολωμού, που δυστυχώς πάντα επίκαιρος, λέει: «Δυ-

στυχισμένε μου λαέ, καλέ κι’ αγαπημένε. Πάντοτε ευκολόπιστε

και πάντα προδομένε».
Και κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία, κυρίως στα τελευταία

στάδια, μόνοι μας είμαστε, όπως και σήμερα. Όμως δεν ρωτήσαμε
πόσοι είναι οι αντίπαλοι, αλλά πού είναι. 

Και τότε οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, οι οποίες ήταν
περίπου οι ίδιες με τις σημερινές, μας λοιδορούσαν, όπως και
τώρα. Βρέθηκε όμως ένας Περικλής Γιαννόπουλος, που τους κα-
τακεραύνωσε: «Δεν θα κρίνετε σεις οι Φράγκοι, τα χθεσινά αγριο-

γούρουνα εμάς, αλλά εμείς θα κρίνουμε εσάς και τον πολιτισμό

σας».
Όμως, ο Γιαννόπουλος κατακεραυνώνει και την από δω πλευρά.

Τους Έλληνες: «Ελληνική Φυλή τι φωνάζεις; Μπήκαν κλέφτες

στο μαντρί; Αν τολμάς έμπα και διώξτους».
Τότε το 1919, άρχισε να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα ότι η Με-

γάλη Ιδέα, δεν είναι ουτοπία, όταν ο Εθνομάρτυρας Μητροπολίτης
Χρυσόστομος Σμύρνης, υποδέχεται και ευλογεί στην προκυμαία
της Σμύρνης, μαζί με ένα απέραντο πλήθος παραληρούντων Ελ-
λήνων τον Ελληνικό Στρατό, που πατάει το πόδι του στην Ιωνία
466 χρόνια, μετά την αποφράδα 29η Μαΐου του 1453.

Όμως και τότε, τον αρχικό
θρίαμβο, διαδέχονται λανθα-
σμένες πολιτικές εκτιμήσεις και
αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν
στην απομόνωση, από τους
μέχρι χθες συμμάχους μας και
τελικώς στην καταστροφή.

Και αργότερα, το 1940, όταν
ο Ιωάννης Μεταξάς, διερμη-
νεύοντας άριστα τα αισθήματα
ολοκλήρου του Ελληνικού
Λαού, αντέταξε το ΟΧΙ στα
8.000.000 λογχών του Μουσο-
λίνι, πάλι μόνοι είμαστε.

Όμως, μετά τον πόλεμο και ενώ θα έπρεπε κι’ εμείς να
γευτούμε την χαρά των νικητών, ζήσαμε μια οδυνηρή περιπέτεια,
από την οποία η Πατρίδα, μας βγήκε καθημαγμένη, αλλά ζωντανή
τον Αύγουστο του 1949. 

Όχι, τότε δεν μας έφταιγαν οι ξένοι.
Και μετά, η Ανάπτυξη και η Ευημερία.
Και τώρα; Εντελώς αναπάντεχα και κυρίως ανεξήγητα, η κατα-

στροφή, για την οποία ο Ελληνικός Λαός έχει την μικρότερη ευ-
θύνη.

Τώρα, είναι η ώρα ακόμα μιάς μάχης.
Θα πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε ότι οι Έλληνες, όποιες

μάχες κι’ αν έδωσαν, τις κέρδισαν μόνον όταν ήταν ενωμένοι
και δεν τους χώριζαν μικροπολιτικές διαφωνίες. Ανεξαρτήτως

ποιοί και πόσοι ήσαν   οι αντίπα-
λοι.

Θα πρέπει  κάποτε να σταμα-
τήσει η κατρακύλα. Η απεμπό-
ληση απαραγράπτων εθνικών δι-
καίων, οδηγεί ταχέως σε απο-
σύνθεση και καταστροφή.

Το κακό ξεκίνησε από την αδυ-
ναμία ορθής εκτιμήσεως των απο-
στάσεων. 

Έτσι μία απόσταση την οποία
το 450 π.Χ. ο Κίμων θεώρησε
ασήμαντη και ξεκίνησε από την
Αθήνα με 200 τριήρεις για να
απελευθερώσει την Κύπρο από
τους Πέρσες, το 1974, η ίδια
απόσταση, ξαφνικά και στην εποχή
των Μιράζ γίνεται τεράστια.

Να θυμίσουμε, ότι τον Ιούνιο
του 1821, ο πυρπολητής Κων-
σταντίνος Κανάρης, με τα μέσα
της εποχής, έφθασε στην Λάπηθο
της Κύπρου, για να ζητήσει βοή-
θεια για τον Αγώνα.

Ακολουθεί το ηττοπαθέστατο
«Δεν διεκδικούμε τίποτα». 

Ευτυχώς, υπάρχουν ακόμη εθνι-
κές φωνές, που προσπαθούν να
αφυπνίσουν. Μόλις προχθές, στην
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος  το έθεσε
στην σωστή του βάση: «Δεν διεκ-
δικούμε τίποτε που δεν μας ανή-
κει».

Όμως, προκαλεί θύελλα αντι-
δράσεων σε κάθε Ελληνική ψυχή,
η προσπάθεια υποβιβασμού της
καταστροφής και της λεηλασίας
της Σμύρνης, σε απλό συνωστι-
σμό.

Εικόνες της Ελληνικής Βουλής
με τα κενά έδρανα σαν αυτή σε
εκδήλωση που οργάνωσε η ίδια
στις 15 Σεπτεμβρίου, για την Μι-

κρασιατική τραγωδία, μό-
νον θλίψη προκαλούν. 

Προκαλεί, όταν επίση-
μα χείλη δηλώνουν ότι
δεν τρέχει και τίποτα και
δεν ενοχλεί, αν τα Σκόπια
ονομασθούν «Μακεδο-
νία». 

Ενοχλεί όμως τον Παύ-
λο Μελά. Ενοχλεί τον
Τέλο Άγρα. Ενοχλεί τον
Γερμανό Καραβαγγέλη.
Ενοχλεί τον Καπετάν Κότ-
τα. Ενοχλεί τον Πατριάρ-
χη Ιωακείμ τον Γ’. 

Τα «επίσημα χείλη», μπορεί να μη τα ενοχλεί. Ενοχλεί όμως
εμάς.

Όμως, η πρόκληση δεν έχει τελειωμό. Η εξόντωση των
Ποντίων από τους σφαγείς του Κεμάλ, αλλά και τους εξολοθρευτές
του Στάλιν, δεν ήταν Γενοκτονία. 

Αυτό, πολύ κακοφαίνεται στις ψυχές του Κωστίκα και του
Γιωρίκα, που τους κρέμασαν ανάποδα οι Τσέτες. Την πειράζει
την Σοφία, που την βίασαν, ξέσχισαν την κοιλιά της  και της
πήραν το μωρό που μεγάλωνε στα σπλάχνα της. Δεν το χωνεύει
εύκολα η γιαγιά Σουμέλα, που σε μια στιγμή είδε να σφάζονται ο
άντρας της και τα τρία παιδιά της. Δεν καταπίνεται εύκολα από
τον Ελληνισμό. 

Ας μην αφήσουμε τον υλισμό του ευρώ, να μας παρασύρει,
παρασύροντας μαζί και τα Εθνικά μας Θέματα.

Η Θράκη και η Μακεδονία μας, αποτελούν πάντοτε πόλους
έλξεως των πάσης φύσεως περίεργων.

Ήδη στις τελευταίες εκλογές στην Ροδόπη, δεν εξελέγη Χρι-
στιανός βουλευτής. Οι γνωστοί ηλίθιοι αναλυτές, απέδωσαν το
γεγονός στον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Λες και τον Εκλογικό
νόμο, τον έφτιαξε ο Ερντογάν.

Πριν από λίγες μέρες η περίφημη Μέρκελ μίλησε για συνδια-
χείριση του Αιγαίου με τους Τούρκους.

Δυστυχώς, αυτοί μας εξουσιάζουν: Άνθρωποι  που κουβαλούν
το κόμπλεξ της ήττας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρίες που
τώρα δικάζονται για  οικονομικά σκάνδαλα. Πρώην  υπάλληλοι
βιβλιοπω-λείου και πρώην επαναστάτες, τροτσκιστές και μαοϊκοί,
που εν τω μεταξύ είδαν το φως το αληθινό και βρήκαν απάνεμο
λιμάνι στην καρδιά του καπιταλισμού. Περίεργοι που με κάθε ευ-
καιρία διακηρύσσουν ότι τα σύνορα και τα εθνικά κράτη είναι
λάθος δρόμος.

Ακόμη και συμπατριώτες του Κόμη Δράκουλα επιστρατεύθηκαν
για να κατασπαράξουν την Πατρίδα μας.

Και όλα αυτά, ενώ οι χώρες τους είναι σε χειρότερη κατάσταση
από την Ελλάδα.

Τι να περιμένει όμως κανείς από χώρες, που τα ιδανικά και η
ιστορία τους, αρχίζουν από μία γοργόνα  και τελειώνουν σε ένα
πιτσιρικά που ξαλαφρώνει; 

Είναι διάχυτη η πεποίθηση στον πάντα προδομένο λαό μας,
ότι η Ελλάδα δεν θα χαθεί. Και δεν θα χαθεί γιατί δεν θα το επι-
τρέψουμε εμείς οι Έλληνες. Όπως γινόταν στις αρχαίες Ελληνικές
τραγωδίες, που ο «Από μηχανής Θεός», έδινε λύση στην αδιέξοδη
πλοκή της. Έτσι θα συμβεί και τώρα στην σύγχρονη Ελληνική
τραγωδία.

Αν ο Λεωνίδας συναλλασσόταν με τους Πέρσες, αντί της
αιωνίου δόξας, θα είχε εξασφαλίσει μια θέση στις πιο ανιαρές
και άχαρες υποσημειώσεις των ιστορικών βιβλίων.

Όμως ο Λεωνίδας, δεν διαπραγματεύθηκε με τους Πέρσες.
Δεν υπέγραψε Μνημόνια. Έδωσε μία θαρραλέα και Ελληνική
απάντηση στις Περσικές απαιτήσεις.

Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε στην σύγχρονη ιστορία μας είναι επι-
τακτική η ανάγκη να είμαστε ενωμένοι ώστε να αντιμετωπίσουμε
τον κίνδυνο, τον τεχνητό κίνδυνο, που μας δημιούργησαν τα
χθεσινά αγριογούρουνα, με την ανοχή αν όχι και την βοήθεια Ελ-
λήνων. Κάτι έβλεπε ο Οδυσσέας Ελύτης: «…Είναι η βαρβαρότητα.
Την βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες
και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για
φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί
επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτε-
λισμό του. Για την ατίμωσή του…».

Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η σημαία μας είναι πάνω
απ’ όλα. Γιατί μπορεί μερικά υποκείμενα να την φτύνουν και να
την καίνε, υπάρχουν όμως και αυτοί που την κρατάνε με τα δόν-
τια.

Πάλι τον Ελύτη θα θυμηθούμε που λέει ότι «Αν η Ελλάδα κα-
ταστραφεί τελείως θα μείνει μια ελιά, ένα κλήμα και μια βάρκα.
Είναι αρκετά για να ξαναχτισθεί από την αρχή».

Αυτά είπε ο Ελύτης.
Αυτά είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλό-

πουλος πριν από 20 μέρες στην Κάρπαθο προ του μνημείου του
ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, απαντώντας στον Ταγίπ Ερντογάν
«Μολών Λαβέ».

Και ο χιλιοβασανισμένος λαός της Λέσβου, πριν λίγες μέρες
συγκεντρώθηκε στο κεντρικό σημείο της πόλεως και έψαλε τον
Εθνικό μας Ύμνο κατά της στιγμή της υποστολής της σημαίας
μας από το Στρατιωτικό Τμήμα. Και είναι αυτή μία απάντηση στον
Ερντογάν, που μέχρι τη Θεσσαλονίκη ονειρεύεται. 

Κι’ εμείς; Εμείς, ανεγείρουμε τέμενος (τέμενος όχι τζαμί!) και
ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τον με διορισμό μονίμου Ιμάμη στην
Αγία Σοφία.

Αλήθεια, ακούει κανείς; 

1940: Η απάντηση στους επιβούλους
Σκηνοθετημένες διεκδικήσεις και τότε και τώρα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΤΓΟΥ ε.α. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης Οκτ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ταξχου ε.α. Δημητρίου Χατσίκα στο Δια-
συμμαχικό Μνημείο των πεσόντων συμ-
μάχων πολεμιστών του Α’Π.Π. στο Πο-
λύκαστρο

Σεβασμιώτατε, κύριοι εκπρόσωποι των
συμμάχων χωρών, κύριοι εκπρόσωποι
της πολιτειακής ηγεσίας, κύριε Δήμαρχε,
κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Στρατηγέ, κυρίες
και κύριοι,

Εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού, απευθύνω χαιρε-
τισμό στους συμμάχους πολεμιστές του
Μακεδονικού Μετώπου 1916 – 1918 και
σε αφορμή της επετείου διασπάσεως του Μακεδονικού Μετώπου αποτίουμε φόρο τιμής
και ευγνωμοσύνης σ’ όλους αυτούς τους ήρωες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που αρνήθηκαν
την υποδούλωση και έπεσαν στο βωμό του υπέρτατου αγαθού της πολιτισμένης ανθρωπό-
τητας, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, αλλά και στις πολιτικές που επικράτησαν υπέρ της Παγκόσμιας
Ειρήνης. Επειδή τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη και πιο πολύνεκρη πολεμική ανα-
μέτρηση διαφαίνονται και στις ημέρες που ζούμε, ΕΥΧΟΜΑΙ η σημερινή εορτή μνήμης και η
θύμηση των χιλιάδων νεκρών και τραυματιών, αναπήρων και αγνοουμένων των συμμαχικών
χωρών της ΑΝΤΑΝΤ, αλλά και των εχθρών τους, που οι σημερινοί απόγονοί τους είναι φίλοι
μας, να αποτρέψουν κάθε αφορμή για παρόμοιες συνθήκες. 

Να ‘ναι αθάνατοι στις ψυχές μας.
Αιωνία τους η μνήμη.

Την ευλογία σας Δέσποτα.
Σας ευχαριστώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 

ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 

ΣΕΡΒΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ,ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, 

ΙΤΑΛΙΑΣ, ΡΩΣΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ
& Κατάθεση στεφάνου του 

Μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΣ Ταξχου ε.α. Δημητρίου Χατσίκα
Στα: Διασυμμαχικό Νεκροταφείο Ζείτενλικ Θεσσαλονίκης, 

Διασυμμαχικό Μνημείο Πολυκάστρου, Αγγλικό Μνημείο Οβελίσκου Δοϊράνης 
και Ελληνικό νεκροταφείο Δοϊράνης
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