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Αγοράστε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προϊόντα!

Στηρίξτε

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

θέσεις

εργασίας! 
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Ο εναέριος χώρος

του Αιγαίου και 

οι τουρκικές 

προκλήσεις 

και επιδιώξεις

ΣEΛIΔΑ 8-9-10-11

Παραρτήματα

Η
πρόσφατη προσπά-
θεια για επίλυση του
Κυπριακού Ζητήματος

(Κ. Ζ.) στη Γενεύη, είχε δώσει και πάλιν ελπίδες
σε όσους πιστεύουν στην πολυδιαφημισμένη
« διεθνή νομιμότητα», προσδοκούν στη σύντομη
και οριστική αποκατάσταση της διαιρεμένης
Κύπρου  και ταυτόχρονα στην καθιέρωση και
εδραίωση βιώσιμων καθολικών εξουσιών μικτής
προέλευσης στην ολοκληρωμένη Δημοκρατία
της Κύπρου. 

Όμως, όπως οι επανειλημμένες προηγού-
μενες προσπάθειες έτσι και η πρόσφατη  δεν
αντιμετώπισε με επιτυχία το Κ.Ζ., που είχε κο-
ρυφωθεί το 1974 όταν έγινε η στρατιωτική
εισβολή της Τουρκίας στη μεγαλόνησο
υπό το  «δίκαιο του ισχυρότερου». Τις
τότε πολεμικές απώλειες ακολούθησαν
οικτρά γεγονότα, όπως η κατοχή και από-
σπαση του 40% περίπου της επικράτειας
του Κυπριακού χερσαίου εδάφους, μη περι-
λαμβανομένων των παραλίων και των θαλάσ-
σιων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, η
διασπάθιση ή οικειοποίηση του δημόσιου και
ιδιωτικού τοπικού πλούτου και ο εποικισμός
των κατεχόμενων εδαφών από Τούρκους πο-
λίτες εκ Τουρκίας και όλα αυτά κάτω από το
βαρύ πέλμα και τον έλεγχο ισχυρής στρατιω-

τικής Τουρκικής Ένοπλης Δύναμης με σύγχρο-
νους εξοπλισμούς (στρατού ξηράς, ναυτικού,
αεροπορίας). 

Από τα ΜΜΕ ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα,

ότι προετοιμάζεται νέα διάσκεψη για το Κυ-
πριακό και πάλιν ως εξής: «Σύμφωνα με τον
ειδικό σύμβουλο του γ.γ. του ΟΗΕ Έσπεν Άιντε,
οι δύο ηγέτες (Ν. Αναστασιάδης και Ακιντζί)

κάλεσαν τα Ηνωμένα Έθνη «να προετοιμάσουν
νωρίς τον Μάρτιο 2017, σε συνεργασία με τις
εγγυήτριες δυνάμεις, τη συνέχεια της διάσκεψης
της Γενεύης για την Κύπρο».

Παρά το ότι στον πυρήνα όλων των προ-
ηγούμενων προσπαθειών επανένωσης της δι-
αιρεμένης Κυπριακής Δημοκρατίας διακρίνονται
ο ρεαλισμός και το δίκαιο (διεθνές και τοπικό),

τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την
αναποτελεσματικότητα της όλης με-
θόδευσης προσέγγισης του Κ. Ζ. με
στόχο την επίλυσή του. Και το ερώτημα
που αβίαστα προκύπτει είναι: Ποιο είναι

το ουσιαστικότερο εμπόδιο για τη συμφωνία,
πέραν από το μαχητό διεθνώς «δίκαιο του
ισχυρότερου»; 

Γράφει ο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ

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

Η νέα προσέγγιση επίλυσης 

του Κυπριακού Ζητήματος 

ΜΕ «ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ»...

Χάρτης των μειονοτήτων της Κύπρου

Συνέχεια στη σελίδα 5

Ποιο είναι το ουσιαστικότερο

εμπόδιο για τη συμφωνία,

πέραν από το μαχητό διε-

θνώς «δίκαιο του ισχυρότερου»; “

“

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

Σ
τις 27 Δεκεμβρίου του έτους 537 μ.Χ.
έγιναν τα εγκαίνια του περίλαμπρου
ναού της Αγίας Σοφίας στην Κων-

σταντινούπολη, από τον αυτοκράτορα
Ιουστινιανό1, που βασίλεψε από το
527 μέχρι το θάνατό του το 565 μ.Χ.

Το μνημειώδες αυτό έργο αποφασί-
στηκε  από τον αυτοκράτορα να γίνει ύστερα
από τη « Στάση= εξέγερση του Νίκα» ( «Νίκα» υπήρξε
γενική ιαχή-σύνθημα- της εξέγερσης), διάρκειας από
11 μέχρι 18 Ιανουαρίου του έτους 532 μ.Χ., που κατα-

πνίγηκε στο αίμα. Η βίαιη αυτή λαϊκή ταραχή
έγινε μεταξύ των φανατικών φιλάθλων-

οπαδών αντίπαλων ομάδων (εκ των
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων)
του τότε δημοφιλούς αγωνίσματος

των Αρματοδρομιών-Ιπποδρομιών
στα Ιπποδρόμια των Αυτοκρατοριών

Ρωμαϊκής και Βυζαντίου, (σήμερα έχουμε
παρόμοιους φανατισμούς στο δημοφιλές άθλημα του
ποδοσφαίρου!). 
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Β’ΠΠ: 

Η φιλειρηνική

πολιτική της 

Ελλάδος και η

προς πόλεμο

προπαρασκευή

αυτής

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

27-12-537: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
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76 χρόνια

από τον

ηρωικό 

θάνατο του

Ανχη 

Γεωργίου

Μπουλούκου

στα βουνά
της Βορείου

Ηπείρου

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝEO Δ.Σ. ΕΑΑΣ

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 

Ε.Α.Α.Σ. 19/2/2017

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Στις 24 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός
της Εθνικής Επετείου για την Παλιγγενεσία του Έθνους

από την ΕΑΑΣ (ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30) στο Πολεμικό
Μουσείο.

100% Greek Cypriots

90-99,99% =||=

75-89,99 =||=

60-74,99% =||=

50-59,99% =||=

90-99,99% Maronites

100% Turkish Cypriots

85-99,99% =||=

70-84,99 =||=

55-69,99% =||=

50-54,99% =||=

85-89,99% Maronites



Σεβαστοί Στρατηγοί, σεβαστά μέλη
της Ένωσης των εκλιπόντων, αγαπητοί
φίλοι,

Ύστερα από τα αποτελέσματα των
εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, θέλω:

-Πρώτον να ευχαριστήσω εκ βαθέων όλες και όλους
για την εμπιστοσύνη σας  και

-Δεύτερον να συγχαρώ τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ
για την εκλογή τους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία
για το καλό όλων μας.

Να σας διαβεβαιώσω επίσης, ότι θα είμαι πάντοτε στο

πλευρό της ΕΑΑΣ και των μελών του ΔΣ σε ότι με χρει-
αστούν.

Επίσης η ΕΑΑΣ ευχαριστεί τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης,
Αυγή Βογιατζόγλου και Βίκτωρα Τσιλώνη, γιατί πέτυχαν
ύστερα απο πολυετή δικαστικό αγώνα, στα πολιτικά και
ποινικά δικαστήρια την απαλλαγή της ΕΑΑΣ καθώς και
του ΤΣ του Παραρτήματος Θεσνίκης, απο βαρύτατες και
ανυπόστατες κατηγορίες, καθώς και την τιμωρία των
υπευθύνων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε
οτι  ύστερα από πολυετείς προσπάθειες του Δ.Σ. επανήλθε
η εκπομπή «Αρετή και Τόλμη» στην κρατική τηλεόραση.
Κρίνουμε οτι η επαναφορά της εκπομπής θα συμβάλλει
τα μέγιστα στην ενημέρωση του πληθυσμού επί των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνική Άμυνας και όχι
μόνο.

EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20172ενημέρωση

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

•Αντγος ε.α. Πράπας Παναγιώτης (ΣΣΕ
1963) του Κων/νου. Απεβίωσε την
12/2/17 και ενταφιάσθηκε στο κοιμητήριο
Χαλανδρίου την 15-2-17.

•Υπσγος (ΠΖ) ε.α. Κρανιάς Δημήτριος
ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε την 5/7/2016.

•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Σγουρίδης Σγουρής
ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε την 9/10/2016 και
ετάφη στη Θεσσαλονίκη.

•Υπτγος ε.α. Μπουτσικάρης Ηλίας του
Παναγιώτη. Απεβίωσε στις 12/1/17 και
ετάφη στις 13/1/17 στο Γύθειο Λακω-
νίας.

•Υπτγος ε.α. Παπαγρηγορίου Σωτήριος
του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 16/1/17
και ετάφη στις 18/1/17.

•Αντχης ε.α. Λιανός Γεώργιος. Ετάφη
στις 18/1/17 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

•Ανχης (ΥΠ) ε.α. Κοκκάλας Παναγιώτης
του Λάμπρου. Απεβίωσε στις 3/1/17 και
ετάφη στις 5/1/17 στην Καισαριανή.

•Αντγος ε.α. Κωνσταντέλλος Δημήτριος
του Γεωργίου. Απεβίωσε στις 16/12/16
και ετάφη στις 19/12/16 στη Βούλα.

•Βανδώρου Περσεφόνη του Ηλία. ΑΠε-
βίωσε στις 17/1/17 και ετάφη στις 19/1/17
στο Κοιμητήριο Παπάγου.

•Αντγος ε.α. Αθανάσιος Δεσίπρης του
Νικολάου. Απεβίωσε στις 20/1/17 και
ετάφη στις 2/2/17 στο Κοιμητήριο Πα-
πάγου.

•Ανθλγος (ΥΓ) ε.α. Ραφαηλίδης Γεώρ-
γιος του Νεοκλή. Απεβίωσε στις 11/1/17
και ετάφη στις 12/1/17 στην Κοζάνη.

•Σχης (ΠΖ) ε.α. Βασιλείου Ιωάννης.
Απεβίωσε στις 14/1/17 και ετάφη στις
16/1/17 στο Κοιμητήριο Πετρουπόλεως.

•Ανθυπαστυνόμος Χωρ/κης ε.α. Πα-
ναγιώτης Ματρατζής του Νικολάου. Απε-
βίωσε στις 6/1/17 και ετάφη στις 7/1/17
στο Κοιμητήριο Βεροίας.

•Υπλγος (ΠΒ) ε.α. Αντώνιος Κουκου-
ράκης του Εμμανουήλ. Απεβίωσε στις
24/12/16 και ετάφη στις 25/12/16 στο
Κοιμητήριο Βεροίας.

•Υπλγος ε.α. Αμπατζίδης Στυλιανός
του Σταύρου. Απεβίωε στις 4/1/17 και
ετάφη στις 5/1/17 στο Κοιμητήριο Βε-
ροίας.

•Ανχης (ΜΣ) ε.α. Παρασχάκης Νικόλαος.
Απεβίωσε στις 26/1/17 και ετάφη στις
27/1/17 στο Κοιμητήριο Καβάλας.

•Ανχης ε.α. Παναγιωτίδης Δημήτριος.
Απεβίωσε στις 26/1/17 και ετάφη στις
27/1/17 στο Κοιμητ. Θέρμης Θεσ/νικης.

•Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Παυλίδης Δημήτριος.
Απεβίωσε στις 22/12/16 και ετάφη στις
23/12/16 στο Κοιμητήριο Λάρισας.

•Ανχης (ΔΒ) ε.α. Δημητριάδης Πανα-
γιώτης. Απεβίωσε στις 10/1/17 και ετάφη
στο Κοιμητήριο Νέας Περάμου Καβάλας.

•Ανχης (ΠΒ) ε.α. Κιτσάκης Θωμάς του

Χρήστου. Απεβίωσε στις 29/12/16.
• Ανθστης (Χωρ.) ε.α. Λυρώνης Ιωάν-

νης.
• Ανθστης (Χωρ.) ε.α. Μανατάκης Ιωάν-

νης.
• Ταξχος (ΤΘ) ε.α. Στεφανογιάννης

Ιωάννης ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε στις 5/1/17
και ετάφη στην Ξάνθη.

• Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Αυγερινός Σπυρίδων
ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε στις 9/1/17 και ετάφη
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

• Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Ροοβολής Δημήτριος
ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε στις 19/1/17 και
ετάφη στο Κοιμητήριο Παπάγου.

• Υπστγος (ΠΒ) ε.α. Λεφαντζής Νικό-
λαος ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε στις 2/2/17
και ετάφη στην Κίττη Λακωνίας.

• Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Καζαντζής Γεώργιος
ΣΣΕ 1955. Απεβίωσε στις 16/2/17 και
ετάφη στο Μεσολόγγι.

• Ανθυπαστυνόμος Αθανάσιος Μανώ-
λης. Απεβίωσε στις 15/2/17 και ετάφη
στις 18/2/2017 στη Λήμνο.

•Yπτγος (ΠΖ) Μονιάκης Χαράλαμπος
(ΣΣΕ 1952). Aπεβίωσε στις 7/2/2017 στο
ΝΜΤΣ και ενταφιάστηκε στις 10/2/2017
στο κοιμητήριο Γλυφάδας.

•Υπτγος ε.α Καραμέρος Πρωτόκλητος.
Απεβίωσε στις 24/2/2017 και ενταφιά-
στηκε στις 26/2/2017 στο κοιμητήριο
Χαλανδρίου.

Με αφορμή αρνητικά σχόλια
που αφορούν στις ενέργειες
της ΕΑΑΣ σχετικά με τις συν-
τάξεις χηρείας σας ενημερώ-
νω ΡΗΤΑ και ΚΑΤΗΓΟΤΗΜΑΤΙΚΑ
ότι.

Η ΕΑΑΣ κατέθεσε ενώπιον του Σ.τ.Ε, από 9
Σεπ.2016,αίτηση ακύρωσης κατά του ν.4387/16
και κάμνει ειδική αναφορά στις συντάξεις χη-
ρείας, καθόσον θεωρεί το μέτρο απαράδεκτο
και μείζον θέμα που στρέφεται ευθέως κατά
των συζύγων των στελεχών των ΕΔ & των ΣΑ
οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν εργάστηκαν
λόγω των συχνών μεταθέσεων των συζύγων
τους, οι οποίοι αποβιώνουν σχετικά ενωρίς,
γιατί εργάζονται υπό ειδικές συνθήκες εργα-
σίας, καθώς και με την αξιοπρεπή επιβίωση
της οικογένειας του.

Το ΔΣ/ ΕΑΑΣ στα πλαίσια των σκοπών της
και κυρίως της μέριμνας των ζητημάτων που
απασχολούν τα μέλη της, δεν πρόκειται να
εφησυχάσει και θα κάνει ότι πρέπει στην κα-
τεύθυνση δίκαιης επιλύσεώς του.(κατάργηση
του άρθρ.12 του ν.4397/16)

Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ.
Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.

Πρόεδρος  ΕΑΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι την 2 Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή στο Λιτόχωρο
Πιερίας θα τελεστεί μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των υπέρ
πατρίδος πεσόντων ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής και Στρατού, κατά
την ομώνυμη μάχη του Λιτοχώρου την 30/31-3-1946.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, θα πρέπει να το προμηθευτούν οι
ίδιοι και να ενημερώσουν τον Σ.A.Σ.Α. Πιερίας για να συμπεριληφθούν στο
σχετικό πίνακα. Η ευταξία, η σεμνότητα και η ευπρέπεια ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επι-
κρατήσουν, προς αποφυγή οιασδήποτε πολιτικής εκμετάλλευσης της εκδήλωσης
αυτής.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Αδαμόπουλος

(6947/071556)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Β’ Πάροδος Μεγ. Αλεξάνδρου 3,
τηλ. 23510/34337, fax:2351/500499 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣΗΜ.: Η ΕΑΑΣ θα συμμετάσχει στην εν λόγω εκδήλωση και θα διαθέσει
ένα λεωφορείο το οποίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 και
θα επιστρέψει την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
Δηλώσεις συμμετοχής στον Αστ. Δντή ε.α. κ. Ντούφα Χρήστο, τηλ.
6945.778610 ή στην Γραμματεία ΕΑΑΣ, τηλ. 210.3633797 εσωτ. 14.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Ε.Α.Α.Σ. 19/2/2017

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.  

Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.

Εκλέγονται οι:
α.Πρόεδρος: Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
β.  Αντιπρόεδρος: Υπτγος ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης
γ.  Μέλη:

(1).  Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος (2). Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος (3). Ανθλγος ε.α. Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου
(4).  Αντγος ε.α. Βασίλειος Σταθόπουλος (5).  Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας (6).  Αντγος (Δ) Θωμάς Καρανίσας (Δικαστικού)
(7).  Σχης (Ο) Γεώργιος Μακρής (Οικονομικού) (8).  Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) Χρήστος Κονταρίδης (9).  Αστ. Υποδ/ντης (ΕΛ.ΑΣ.) Χρήστος Ντούφας
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Ενημέρωση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ.

Υποστράτηγος ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Συνταγματάρχης ε.α. Ν.Καίσαρης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

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

Αριθ.Πρωτ.41                                                              Ημερομηνία  21-02-2017 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο
ΚΟΙΝ : Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Δ.Βίτσα 

Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.  
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Α.Στεφανή
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ν.Τσούνη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Χ.Χριστοδούλου
Α/Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο Λ.Σ. Σ.Ράπτη
ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα

ΣΧΕΤ: α.-Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α.’85/12-05-2016)
β.- ΚΥΑ αριθ. οικ. 26083/887(ΦΕΚ Β.’1605 από 07-06-2016
γ.- Έγγραφο Συντονιστικού αριθ.πρωτ.291 από 06-09-2016  

1.-Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (σχετικό α),
πέραν των σημαντικών αλλαγών που εισάγονται
στην  ασφάλιση και συνταξιοδότηση των στελεχών
των Ε.Δ. και των Σ.Α. (εν συντομία  Στρατιωτικών),
οι οποίες επισημάνθηκαν με το σχετ. (γ), υπάρχει
εντονότατο πρόβλημα με τις συντάξεις χηρείας,
όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 12 του
σχετ. (α) «Σύνταξη λόγω θανάτου» και στις κανο-
νιστικές αυτού εγκυκλίους.

2.-Το σχετ. (α) στο άρθρο 12, προβλέπει την
λήψη σύνταξης για τρία χρόνια με ηλικιακά
κριτήρια και μετά την διακοπή της και την λήψη
εκ νέου μόνο μετά την συμπλήρωση του 67ου
έτους του χήρου/χήρας, εφόσον κατά την παρέ-
λευση της τριετίας από τον χρόνο θανάτου
του/της συζύγου ο χήρος/χήρα συμπληρώνει τα
55 έτη, αλλιώς εάν είναι κάτω των 52 ετών
λήψη σύνταξης μόνο για τρία χρόνια και διακοπή
δια παντός της χορηγήσεως της (χωρίς καν να
έχουν επιστραφεί οι προαπαιτούμενες για θεμε-
λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ασφαλιστικές
εισφορές του θανόντος) 

3.-Η διάταξη αυτή, που είναι πρωτοφανής,
παγκόσμια, είναι δυνατόν να αφήσει χωρίς εισό-
δημα χήρες/χήρους στρατιωτικών, που εμπίπτουν
στις δεσμεύσεις του Άρθρου 12 του σχετ. (α).

4.-Οι σύζυγοι των στρατιωτικών είναι πολύ

δύσκολο έως αδύνατον να εργασθούν κατά την
διάρκεια της ενέργειας των συζύγων, λόγω των
συχνών μεταθέσεων και των δεσμεύσεων και
περιορισμών που επιφέρει η συμβίωση με στρα-
τιωτικό.

5.-Εκ των ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα
ότι η εν λόγω ρύθμιση θίγει ως επί το πλείστον
τους στρατιωτικούς.

6.-Με το σχετ. (γ) έχουμε ζητήσει να ληφθεί
μέριμνα να τροποποιηθεί το σχετ. (α), ώστε να
απαλειφθεί η ρύθμιση αυτή και αναμένουμε τις
σχετικές ενέργειες.

7.-Επίσης έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για την
συνταγματικότητα ολόκληρου του σχετ. (α).

8.-Έχοντας γνώση ότι ήδη έχουν παρουσιασθεί
περιπτώσεις χηρών ηλικίας κάτω των 55 ετών
με πρόβλημα επιβίωσης, προτείνουμε τα ακό-
λουθα, επειδή ως προανεφέρθη το πρόβλημα
αφορά ως επί το πλείστον τους στρατιωτικούς:

“Να τροποποιηθούν οι νόμοι που διέπουν τα
τρία Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.Σ.-Μ.Τ.Ν.-Μ.Τ.Α.), ανά-
λογα, ώστε να μην διακόπτεται η παροχή του
Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ σε χήρες/χήρους
που έλαβαν σύνταξη, βάσει συνταξιοδοτικής πρά-
ξης, αλλά αυτή διεκόπη σύμφωνα με το Άρθρο
12 του Ν.4387/2016.”

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι
και αγαπητά μέλη των οικογενειών
των εκλιπόντων  συναδέλφων  μας

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών
της 19ης Φεβ. 2017, για την ανάδειξη
του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ, αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη
τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την
εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα εκεί-
νους τους συναδέλφους οι οποίοι με
τίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη
ψήφο τους.

Θα μου επιτρέψτε ιδιαίτερη αναφορά
στους συμμαθητές μου, αποφοίτους
Σ.Σ.Ε  τάξεως 1974, για την στήριξή
τους, τους οποίους και ευχαριστώ  ιδι-
αιτέρως, όπως και στα ΜΜΕ που πρό-
βαλαν την υποψηφιότητα μου.             

Έχοντας πλήρη τη συνείδηση των
υποχρεώσεών μου οι οποίες μεγεθύ-
νονται ακόμη περισσότερο από τις
δικές σας προσδοκίες, σας παρακαλώ
να δεχθείτε τη διαβεβαίωση ότι, θα
αναλώσω τις όποιες δυνάμεις μου,
για να φανώ αντάξιος εκπρόσωπό σας
ως μέλους του ΔΣ  της ΕΑΑΣ, στο
οποίο και θα μεταφέρω προθύμως
κάθε πρότασή σας. 

Ευελπιστώ  και προσδοκώ, μαζί με
άλλα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ, ότι θα βρούμε
τις απαντήσεις στους λόγους της μι-
κρής συμμετοχής στις Εκλογές, που
κράτησαν μακριά τη μεγάλη πλειοψη-
φία. Έχουμε την υποχρέωση να δρα-
στηριοποιηθούμε όλοι στο ΔΣ για ανα-
στρέψουμε την καθόλου κολακευτική
κατάσταση για την Κοινωνική Ομάδα
των ε.α στελεχών.

Εύχομαι στο νέο ΔΣ, πρώτα από όλα
υγεία και μετέπειτα σύμπνοια, συντο-
νισμό και συγχρονισμό των σκέψεων
και δράσεών του, ώστε με τη συμπα-
ράσταση του συνόλου των μελών της
ΕΑΑΣ, άσχετα με την ανταπόκριση και
συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών
και προφανώς πέραν των προτιμήσεών
του, να έχει τη δύναμη και τις δυνα-
τότητες για επίτευξη της αποστολής
και των στόχων της Ενώσεώς μας,
της μόνης θεσμοθετημένης και μονα-
δικής στη συνείδηση των συναδέλ-
φων.

Με Σεβασμό - Τιμή και Αγάπη
Μιχαήλ Γουμαλάτσος 

Αντγος ε.α

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΕΑΑΣ Αντγου ε.α  Μιχαήλ Γουμαλάτσου

Ο Υπτγος ε.α.Νικόλαος Βήτος, υποψήφιος Αντιπρόεδρος στις εκλογές
της 19.2.2017 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΑΑΣ, ευχαριστεί τους
φίλους και συναδέλφους που τον τίμησαν με την ψήφο τους και εύχεται
καλή επιτυχία στο έργο του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.

Με εκτίμηση
Ν.Βήτος

Ευχαριστήριο Χρήστου Ντούφα

Αστυνομικού Υποδιευθυντή ε.α.

Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Α.Σ.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους με την τιμητική τους ψήφο με επανεξέ-

λεξαν στο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
Σκοπός μου θα είναι και πάλι, όπως πάντοτε, η προώθηση των στόχων

της Ε.Α.Α.Σ. και η συμπαράστασή μου στα προβλήματα των συναδέλφων.
Με τιμή Χ. Ντούφας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ταξχου ε.α. Δημητρίου Χατσίκα
Ευχαριστώ ολόψυχα όσους στηρίξατε την αγωνιστική μου προσπάθεια στο
έργο της ΕΑΑΣ και μου ξαναδώσατε την ευκαιρία να πρωτοστατήσω στην
άμυνα των δικαιωμάτων σας.
Δεσμεύομαι για την δικαίωσή σας

Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 

ΥΠΟΨ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αντγου (ε.α) 

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Αγαπητά Μέλη της ΕΑΑΣ,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλες και όλους εκείνους

που στις εκλογές της 19ης Φεβ 2017 με ετίμησαν με την ψήφο τους για την
θέση του προέδρου και επίστεψαν στην ανάγκη για μία σύγχρονη, ισχυρή
και μαχητική ΕΑΑΣ που να νοιάζεται πάνω απ’όλα για τα Εθνικά μας Θέματα
και να ασχολείται με την υποστήριξη των συμφερόντων των μελών της.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσες και όσους σε όλη την
Ελλάδα συμπαρατάχθηκαν μαζί μου και εθελοντικά εβοήθησαν στην προ-
σπάθεια που ανέλαβα.

Εύχομαι  καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ της Ένωσης.
Με Εκτίμηση

Αντγος (ε.α) Καστραντάς Στυλιανός

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 
1.-Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε γνώση

του σχετικού (β) με το οποίο συγκροτείται η
Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σω-
μάτων Ασφαλείας του Ε.Φ.Κ.Α. , στην οποία
δεν υπάρχει εκπροσώπηση των αποστράτων.

2.-Οι απόστρατοι οι οποίοι αριθμούν περί τις
150.000 δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσω-
πούνται σε αυτήν την επιτροπή.

3.-Σύμφωνα με το σχετικό (γ) οι τρεις Ενώσεις
Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) , που
είναι Ν.Π.Δ.Δ. , είναι οι μοναδικοί Φορείς που
εκπροσωπούν το σύνολο των αποστράτων του
Σ.Ξ. της ΕΛ.ΑΣ και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ και ασκούν
“συνδικαλιστική δράση” προασπίζοντας τα συμ-
φέροντα των αποστράτων , όπως έχουν πράξει

μέχρι σήμερα ακόμη και δικαστικά.
4.-Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να

περιλάβετε στην Επιτροπή του σχετ.(β) τους
κάτωθι :

Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Αντωνιάδη Π.Ν.ε.α.
του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΙ 602480 ως εκπρόσωπο
των αποστράτων με αναπληρωτές τον Συν-
ταγματάρχη (Ο) ε.α. Γεώργιο Μακρή ΑΔΤ ΑΙ
6245099 και τον Σμήναρχο (Ο) ε.α. Δημήτριο
Κοντοβά του Αστερίου ΑΔΤ ΑΚ 216011

5.-Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι απόστρατοι
δεν εκπροσωπούνται ούτε στην διοίκηση του
Ε.Φ.Κ.Α. ούτε στην διοίκηση του Ε.ΣΥ.ΚΑ , ενώ
θα έπρεπε να μετέχουν και σε αυτούς τους
Φορείς και σας καλούμε να τους περιλάβετε.

Αριθ.Πρωτ. 36                                 Ημερομηνία  15-02-2017  

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εργασίας κοιν. ασφάλισης και κοιν. αλληλεγγύης κ. Α.Πετρόπουλο
ΚΟΙΝ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο

Υπουργό Εργασίας κ.Ε.Αχτσιόγλου
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Δ.Βίτσα 
Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.

ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα
ΣΧΕΤ : α.-Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α.’85/12-05-2016) Άρθρο 58

β.- Εγκύκλιος Υφυπουργού Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής      
αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλου με αριθμ.Δ9/56856/15100 από 23-01-17

γ.-Ν.Δ. 1172/1972
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Με μια «άλλη ματιά»  σε όλες τις γενόμενες διασκέψεις,
γίνονται άμεσα ορατές οι απουσίες των ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων εκ μέρους όλων των κοι-
νωνικών ετερογενών ομάδων του χειμαζόμενου -πολυβα-
σανισμένου πληθυσμού της Κύπρου: Χριστιανών-Ελλήνων,

Μουσουλμάνων-Τούρκων, Μαρωνιτών- Μεσανατολιτών,

Αρμενίων, Λατίνων  κ.ά. καταθέτοντες τις δικές τους ολο-
κληρωμένες προτάσεις για οριστική επίλυση του Κ. Ζ.. Η
απουσία αυτή (από τη βάση - λαό) είναι ουσιαστικής
σημασίας, όχι μόνο  διότι οι κοινωνικές ετερογενείς ομάδες
ήσαν εκείνες που γνώρισαν και γνωρίζουν πολύ καλά τα
αποτελέσματα της εισβολής - κατοχής μεγάλου μέρους
της Κύπρου, αλλά στη σύγχρονη εποχή της άμεσης ενημέ-
ρωσης είναι καλά ενημερωμένοι-καταρτισμένοι για να ξε-
περάσουν τις αναχρονιστικές συνταγές «συμφωνιών  για
αυτούς  χωρίς αυτούς».

Αναμφισβήτητα, επίσης, η παρουσία με προτάσεις ειδικών
εκπροσώπων του λαού της Κύπρου στη διάσκεψη κορυφής
θα επισπεύσει την τελική συμφωνία και θα αποτρέψει
πιθανές μεταγενέστερες εμπλοκές σε κάθε είδους αναμε-
τρήσεις μεταξύ των ετερογενών κοινωνικών ομάδων  (οι-
κονομικές, εθνικιστικές, πολεμικές κ.ά.), ύστερα από μια μη
αποδεκτή συμφωνία συνολικά είτε ορισμένων τμημάτων
αυτής.

Με ποιον τρόπο, όμως, μπορούν να εκφραστούν (εκ των
κάτω) και να ακουστούν (άνω) σύμφωνα με τη διεθνή νομι-
μότητα,  εκείνες οι κοινωνικές ομάδες της Κύπρου που βιώ-
νουν και θα βιώσουν τα καλά και τα κακά αποτελέσματα
των μέχρι σήμερα και μελλοντικών συμφωνιών, εφόσον
δεν έχουν τους απαραίτητους οργανικούς δεσμούς για την
αγαστή συνεργασία προκειμένου  να καταλήξουν σε ομό-
φωνες προτάσεις για μια  «δίκαιη και βιώσιμη» λύση όπως
συνηθίζεται να λέγεται δημόσια;

Παρά τις δυσκολίες αυτές επιβάλλεται να αναζητηθούν
οι καταλληλότεροι τρόποι συνεργασίας  των  κοινωνικών
ετερογενών ομάδων και να  ερευνηθούν-εξευρεθούν οι
«κοινοί τόποι» συμφερόντων, οι κοινοί στόχοι συμβίωσης
με τους καλλίτερους οιωνούς  ενότητας, ειρηνικής συμβίωσης
και βέλτιστης ευημερίας των ιδίων και των απογόνων τους,

ως και η βιωσιμότητα του κράτους-Κύπρου με τις πλουτο-
παραγωγικές πηγές του, κάτω από ένα ρεαλιστικό και
βιώσιμο διακυβερνητικό σχήμα συγκροτούμενο από  ετε-
ρογενή στοιχεία του πληθυσμού της μεγαλονήσου. Η με-
θόδευση της συμμετοχής αυτής, εξάλλου, οφείλει να στη-
ρίζεται προκαταβολικά σε προκαθορισμένες βάσιμες και
επαρκείς προϋποθέσεις, όπως είναι :

• Η διεθνής νομιμότητα χωρίς εξαιρέσεις (βασική προ-
ϋπόθεση) σε όλη τη διάρκεια των οιωνδήποτε σχετικών
συνομιλιών. 

• Η απουσία ελέγχου  των συνομιλητών άμεσα ή έμμεσα
από εξωτερικές δυνάμεις (οποιεσδήποτε), εκτός από τον
Ο.Η.Ε. και την Ε.Ε. που επιβάλλονται αφ’ εαυτών.

• Η διεξαγωγή νέας διεξοδικής αναζήτησης σε βάθος και
με κάθε ειλικρίνεια επί του ιδιοκτησιακού,  καταγραφή  των
δικαιουμένων ηθικών και  υλικών αποζημιώσεων ως και
του τρόπου απόδοσης αυτών  σε όλους τους δικαιούμενους
κατά τομέα (Δημόσιου και Ιδιωτικού), όπως αυτά έλαβαν
δημιουργήθηκαν  από την Τουρκική εισβολή  μέχρι σήμερα. 

•Τυχόν άλλη προϋπόθεση στο ίδιο πνεύμα που θα προ-
στεθεί από τις ίδιες τις ετερογενείς ομάδες του πληθυσμού
αυτού.

Τούτων δεδομένων αυτονόητη  είναι  η αναζήτηση
τρόπου  συγκρότησης  της αντιπροσωπευτικής ομάδας ερ-
γασίας πρώτης φάσης (το όνομα και ο αριθμός των μελών
της δεν επηρεάζει το έργο της), που θα εκπροσωπεί όλους
τους ετερογενείς πληθυσμούς της Κύπρου με αδιάβλητο
αυτόματο τρόπο, π.χ. με κοινά αποδεκτές μοριοδοτήσεις
για αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων. Προφανώς θα
προηγηθούν οι υποψηφιότητες των μελών των ομάδων
εργασίας για τη σύνταξη των αρχικών μελετών και προτάσεων
κατά φορέα ή μειονότητα, διαθέτοντες ικανότητες που να
πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις και τα επί
πλέον κριτήρια-προσόντα προσωπικοτήτων διαπραγματεύ-
σεων, που θα έχουν καθοριστεί έγκαιρα και με συναίνεση
των επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων του πλη-
θυσμού και των εκπροσώπων των σημαντικότερων μειονο-
τήτων της Κύπρου με διαφανείς διαδικασίες. Οι προσωπι-
κότητες  και  οι χαρακτήρες των μελών της ετερογενούς
αντιπροσωπευτικής ομάδας των διαπραγματεύσεων (Δια-

πραγματευτές) προορίζονται να μελετήσουν  εκ των κάτω
και συντάξουν  με σοφία  προτάσεις  για την τελική  διάσκεψη
κορυφής.

Για την  επιτυχία της όλης αυτής καινοτόμου μεθόδευσης
προς  εξεύρεση-ανάδειξη όλων των επί μέρους απαντήσε-
ων-λύσεων επί των πτυχών του Κ. Ζ., όπως για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, τη βιωσιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την
κατανομή των εξουσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου
κ.ά., οι μελέτες προτάσεις των διαπραγματευτών εκπρο-
σώπων του λαού , θα πρέπει να διαχωρίσουν τις μελέτες-
προτάσεις τους κατά  χρονικούς ορίζοντες σε βραχυπρόθε-
σμες (μεταβατικές διατάξεις), μεσοπρόθεσμες (δοκιμαστικές
εφαρμογές και διορθώσεις σφαλμάτων) και μακροπρόθεσμες
(αορίστου χρόνου)..     

Το πόρισμα-πρόταση της ομάδας εργασίας αυτής, θα
αποτελέσει το  «καθολικό καταπίστευμα» για την επόμενη
δεύτερη φάση εργασιών σε επίπεδο κορυφής για την
οριστική επίλυσης του Κ. Ζ. σε μια νέα διάσκεψη αποτελού-
μενη  από τα κορυφαία αιρετά όργανα των εγγυητριών και
τυχόν άλλων εκ των Μεγάλων Δυνάμεων, των Κοινοτήτων
της μεγαλονήσου, του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε. σε τόπο και χρόνο
που θα καθοριστεί με κοινή συναίνεση όλων των εμπλεκο-
μένων..

Αυτονόητο είναι ότι κανένας λόγος δεν αποτρέπει τις
εύλογες επαναλήψεις των συνομιλιών σε οποιαδήποτε
φάση των εργασιών των διαπραγματευτών , με στόχο να
εξευρεθεί ο «κοινός τόπος»  των ομόφωνων συμφωνιών,
σύμφωνα με το γραπτό και εθιμικό τοπικό και διεθνές δί-
καιο..

Θα είναι λυπηρό αλλά θα προστεθεί τούτο: Εάν αγνοηθεί
αυτό το είδος της μεθόδευσης για μια επιτυχημένη οριστική
συμφωνία (από τη βάση προς την κορυφή της πυραμίδας)
στην παρούσα 21η χιλιετηρίδα που βρισκόμαστε, δεν είναι
βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή από το λαό της Κύπρου η
οποιαδήποτε άλλου είδους συμφωνία επίλυσης του Κ. Ζ.
προερχομένη από  οποιαδήποτε  συνδιάσκεψη με την
απουσία των προτάσεων της βάσης (λαού), επομένως, και
το μέλλον του Κυπριακού λαού θα είναι αβέβαιο με ότι
αυτό συνεπάγεται για τη μεγαλόνησο και τους κατοίκους
της. 

Η νέα προσέγγιση επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος 

με «άλλο μάτι»...
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

Επιστολή

Ας θυμηθούμε ότι ο ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ
τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το

2009…. 
Ας θυμηθούμε ότι ο «Νομπελίστας»

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ το 2015 βομβάρδισε
έξι χώρες (Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Υεμένη, Σο-

μαλία)…
Ας θυμηθούμε ότι ο «νομπελίστας» ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ το

2016 βομβάρδισε επτά χώρες (Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν,
Πακιστάν, Υεμένη, Σομαλία, Λιβύη)...                                                          

To 2017, ο «νομπελίστας» ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ, δεν πρόλαβε
να βομβαρδίσει καμιά χώρα ...                                                                                                                                            

Εδώ και (περίπου) έναν μήνα, στις Η.Π.Α. γίνονται διαδη-
λώσεις και επεισόδια κατά του νέου Προέδρου ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΤΡΑΜΠ... Οι διαδηλώσεις γίνονται επειδή κατηγορούν τον
ΤΡΑΜΠ ως πολεμοχαρή, απάνθρωπο, ρατσιστή κλπ...

Ποιοι τον κατηγορούν; Τον κατηγορούν αυτοί οι Αμερικανοί

πολίτες που αναπολούν την περίοδο προεδρίας του ΜΠΑΡΑΚ
ΟΜΠΑΜΑ και Υπουργού Εξωτερικών ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ (που
βομβάρδισαν, σκότωσαν αλλόθρησκους και αλλόφυλους
και δημιούργησαν εκατομμύρια πρόσφυγες)... Εν τω μεταξύ,
ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ δεν βομβάρδισε, δεν σκότωσε, δεν
δημιούργησε προσφυγικές ροές... Τα συμπεράσματα δικά
μας! 

Μετά από όλα αυτά, υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει
ότι, αν ο Β’ΠΠ τελείωνε με νίκη του Άξονα (Γερμανών, Ια-
πώνων κλπ), το Νόμπελ Ειρήνης του 1945 θα είχε δοθεί
στον ΑΔΟΛΦΟ ΧΙΤΛΕΡ;

Γράφει ο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ

Συνταγματάρχης ε.α.

Κύριε Διευθυντά, 
Στό διακρινόμενο γιά τήν ἀκρίβεια καί ἀνταποκρινό-

μενο στήν ἀλήθεια τῶν γεγονότων, δημοσίευμα τοῦ κ. Γ.
Τζουβαλά, Ἡ διάσωση τοῦ ἀποθέματος χρυσοῦ τῆς Ἑλλά-
δος κατά τόν Β΄ΠΠ, στό φῦλο τοῦ Ἰανουαρίου 2017 της
Ε.Η. ἐπιτρέψτε μία συμπλήρωση. Τόν Φεβρουάριο 1941,
μέ τά ἀντιτορπιλικά Βασιλεύς Γεώργιος καί Βασίλισσα
Ὄλγα μεταφέρθηκε ὅλο τό εἰς χρυσόν ἀπόθεμα τῆς Τρα-
πέζης τῆς Ἑλλάδος ἀρχικά στό Ἡράκλειο καί ἀκολούθως
στά Χανιά, ὅταν ἡ κυβέρνηση Τσουδεροῦ ἐγκαταστάθηκε
ἐκεῖ, στίς 23 Ἀπριλίου. Στή συνέχεια, ἀπό τή Σούδα τήν
νύκτα 14 πρός 15 Μαῒου μέ τό ἀγγλικό καταδρομικό Διδώ
(Dido), μεταφέρθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια καί ἀπό τό Σουέζ
μέ ἐπίτακτο ἐμπορικό πλοῖο στό Ντάρμπαν (Durban) τῆς
Νοτίου Ἀφρικῆς καί μέ εἰδικά φρουρούμενη ἀμαξοστοι-
χία στό Τζέρμιστον (Germiston), ὅπου μετετράπη σέ
ὁμοιογενεῖς ῥάβδους χρυσοῦ. Συνοδοί ἦσαν ἐκτός τῶν

ἀναφερομένων ἀπό τόν κ. Τζουβαλά, τριῶν διευθυντῶν
τῆς Τραπέζης Ἀριστείδη Λαζαρίδη, Μίνωα Λεβή, Σωκράτη
Κοσμίδη καί ὁ ἔμπιστος τοῦ Τσουδεροῦ χρηματιστής Χα-
ρίλαος Βολάνης. Γιά τήν ὅλη μεταφορά, ἡ διοίκηση τῆς
Τραπέζης δέν ἀσφάλισε τόν χρυσό καί ἔτσι ἀπέφυγε τά
ἀσφάλιστρα, ἀνερχόμενα σέ 500.000 λίρες ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς. Ὁ κατά τό 1946 διοικητής τῆς Τραπέζης Γεώργιος
Μαντζαβίνος εἶπε στόν Σόλωνα Γρηγοριάδη γιά τήν ἀνω-
τέρω παράλειψη: «Μπροστά στούς κινδύνους πού διέ-
τρεξε ἀπό τό Ἡράκλειο στή Σούδα καί ἀπό ἐκεῖ στήν
Ἀλεξάνδρεια ὑπό τά πυρά τῶν στούκας καί ὅμως ξέφυγε,
τί σημασία εἶχαν οἱ πιθανότητες νά τορπιλιστεῖ στόν
Ἰνδικό ὠκεανό». Ἀπό τή διοίκηση τῆς Τραπέζης ὁ διοικη-
τής Κυριάκος Βαρβαρέσος, (πού σημειωτέον εἶχε χειρι-
σθεῖ τήν πτώχευση τό 1932, συνδέσας τά τοκοχρεωλύσια
μέ τήν ἀνάπτυξη, τά δέ μέτρα πού ἔλαβε ἀπέδωσαν ἀπό
τό ἑπόμενο ἔτος καί κατά τόν Ξ. Ζολώτα δημιούργησαν

ἀτμόφαιραν θερμοκηπίου γιά τήν μέχρι τό 1940 ἀνά-
πτυξη), παρέμεινε στά Χανιά. Φιλοξενήθηκε στά Περιβό-
λια, στό κτῆμα τοῦ μακεδονομάχου Γεωργίου Βολάνη. Ὁ
τελευταῖος, πού, ἄν καί πικραμένος ἀπό τήν ἐκτέλεση τοῦ
ἀνηψιοῦ του ἐπίλαρχου Σταμάτη Βολάνη τό 1935, φιλο-
ξένησε τόν βασιλιά, τόν βασιλόπαιδα Πέτρο μέ τήν ἀκο-
λουθία τους, καί σώθηκαν ἀπό γερμανική αἰχμαλωσία.
Στίς  19 Μαῒου, τούς ὁδήγησε μαζί καί τόν πρωθυπουργό
Τσουδερό καί τόν συνταγματάρχη Μπλάντ, μέσω τῶν
Λευκῶν Ὀρέων στήν Ἁγία Ρουμέλη, ἀπό ὅπου πάλι τό
ἴδιο καταδρομικό Διδώ, τούς μετέφερε στήν Ἀλεξάν-
δρεια. Ἀλλά περί αὐτῶν περισσότερα στό βιβλίο Βολά-
νης, ἐκδ. εὐρασία 2014 (σελ. 237-265).

Μετά τιμῆς
Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης, Δρ Νομ

Πρόεδρος Ἐφετῶν, Διοικ. Δ/ρίων ἐ.τ.
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θέματα

Οκος Χένρυ Κίσινγκερ τον Σεπτέμβριο του 1974 στην Ουά-
σινγκτον σε ομιλία του μεταξύ άλλων, που παρακάτω θα

εξετάσουμε είπε: “Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολο
κουμαντάρονται”.

Αγαπητέ Αναγνώστη, έλα νοερά κοντά μου να μελετήσουμε
αυτά που είπε για μας τους Έλληνες. Μας χαρακτήρισε αναρ-
χικούς, και γενικά λαός που δύσκολα κουμαντάρεται. Να μας
χαρακτήριζαν αναρχικούς οι Τούρκοι στην περίοδο της σκλαβιάς
να πω... συμφωνώ. Διότι, οι Έλληνες δεν πειθαρχούσαν στις
εντολές και στις κτηνώδεις επιθυμίες των Πασσάδων. Οι
Έλληνες ήθελαν την εθνική τους ανεξαρτησία, για σκέψου,
400 χρόνια σκλαβωμένοι και δεν χάσαμε την πνευματική επαφή
με την θρησκεία μας, δεν αποκοπήκαμε από την Ιστορία μας,
δεν ξεθώριασε η ιερή ιδέα για την οικογένεια, και να μας απο-
καλούν αναρχικούς, που δύσκολα μας κουμαντάρει και αυτά
να τα λέει ο υπουργός των Εξωτερικών μιας μεγάλης και σύμ-
μαχης χώρας πάει πάρα πολύ... 

Στους δύσκολους καιρούς οι Έλληνες δημιουργούν νέες
απίθμενες δεξαμενές αγάπης για την πατρίδα, και γράφουν

υπέρλαμπρες σελίδες ιστορίας. Αυτή η αγάπη δίνει δύναμη
και κουράγιο να αγνωνιστούμε και ποτέ δεν πτοήθηκε το ηθικό
των Ελλήνων, όσο και υπεράριθμοι να είναι οι αντίπαλοί μας,
όσο και να υπερέχουν σε οπλικά συστήματα. Το αποδείξαμε
εμπράκτως στους Περσικούς πολέμους, στην περίοδο της
Τούρκικης σκλαβιάς, στους Βαλκανικούς πολέμους (12-13),
στον πόλεμο του 1940 και το 1920-22 αν είχαμε σύμπνοια
μεταξύ μας, και συγκεκριμένο αντικειμενικό σκοπό, θα είχαμε
αποφύγει την Μικρασιατική καταστροφή. Αλλά η διχόνοια, η
φθονερή μπήκε ανάμεσά μας όπως γράφει ο εθνικός μας
ποιητής Δ. Σολωμός.

Συνεχίζοντας ο κος Κίσινγκερ, παροτρύνει τους ακροατές
του να μας χτυπήσουν βαθιά μέσα στις πολιτιστικές μας ρίζες,
στην οικογένεια...

Είναι γεγονός ότι έχουμε αποδεχθεί ξενόφερτες αλλαγές
στην δομή της οικογένειας, με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου
ριζοβόλησαν και έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία των
Ελλήνων. Όμως, θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο και κάπου
μια απαραβίαστη κόκκινη γραμμή.

Τελευταία ψηφίστηκε νόμος να συζούνε άτομα του ίδιου
φύλου. Σήμερα ως σύζυγοι και αύριο να έχουν το δικαίωμα να
υιοθετούν παιδάκια, αυτό είναι δυναμίτης στα θεμέλια της ελ-
ληνικής οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής. Ποια θα είναι
η θέση αυτού του άτυχου και άμοιρου παιδιού που υιοθετήθηκε

από δύο άνδρες ή από δύο γυναίκες; Τι προβλήματα θα έχει
εντός της ομοφυλόφιλης οικογένειας, τι ψυχολογικά προβλήματα
θα αποκτήσει στο χώρο του σχολείου, στο χώρο της εργασίας
και γενικά στους κόλπους της κοινωνίας;

Κε Υπουργέ, πως θα νιώσουν οι γονείς όταν ο γιος συστήσει
ένα γενειοφόρο άνδρα λέγοντάς τους “απ’ εδώ η γυναίκα
μου” ή το αντίθετο, να τους πει η κόρη τους “απ’ εδώ μπαμπά
η σύζυγός μου” και να δείξει την κοπέλα που είναι δίπλα της.
Θεέ μου βάλε το χέρι σου να μην βρεθεί γονιός σε τέτοια
θέση. Ο υπουργός που κατέθεσε αυτόν τον νόμο τα έλαβε υπ’
όψιν αυτά και άλλα πολλά ή ήταν εντολή, τάχα να εναρμονι-
στούμε με την αντίληψη της Ε. Ένωσης και την επιθυμία οργα-
νώσεων περί Οικογενειακού Δικαίου, με πλούσια Αντιχριστιανική
και αντιοικογενειακή αντίληψη και δράση!

Σήμερα αρκετές οικογένειες έχουν υποστεί μεγάλο ταρα-
κούνημα και βλέπουμε παιδάκια 14-15 ετών να επιτίθενται
κατά των Αστυνομικών, παιδιά 18-20 ετών μπαίνουν μπροστά
από Στρατιωτικά τμήματα παρεμποδίζοντάς τα να ολοκληρώσουν
την αποστολήν των... και η παρέλαση ματαιώνεται. Καίνε και
ποδοπατούν την Εθνική Σημαία χωρίς να ελεγχθούν, καταλαμ-
βάνουν σχολεία και παρεμποδίζουν τα άλλα παιδιά να εισέλθουν
στο σχολείο. Και η κοινωνία αμήχανη παρακολουθεί τα παιδάκια
να σπάνε ότι υπάρχει στο σχολείο... 

Φέτος συμπληρώνονται 76 χρόνια από
εκείνο το παγωμένο πρωινό που

ένας γενναίος Έλληνας μαχητής άφηνε
την τελευταία του πνοή με την ιαχή
«ΑΕΡΑ» στα χώματα της  Βορείου Ηπείρου. 

Ήταν η 10η ιανουαρίου 1941 εκεί, στα στενά της Κλεισούρας
και στο ύψωμα Μάλι Γαρονίν, όταν ο Ταγματάρχης Γεώργιος
Μπουλούκος, που αγωνίσθηκε σκληρά για την απελευθέρωσή
τους από τον φασιστικό στρατό του Μουσολίνι, δέχθηκε τον
θάνατο από εχθρική οβίδα. 

Περνώντας στο Πάνθεον των Ηρώων, στην Πολεμική ιστορία
του έθνους των Ελλήνων και στην Αθανασία της Μνήμης,
ύστερα από μια ζωή γεμάτη αγώνες υπέρ βωμών και  εστιών. 

Γεννημένος στο μικρό χωριό Αϊδίνι, τη σημερινή Αγριλιά,
λίγα χιλιόμετρα έξω από την  Καλαμάτα, ο Γεώργιος Αριστοδήμου
Μπουλούκος υπήρξε από την εφηβεία του και σε όλη  τη
διάρκεια της μετέπειτα ζωής του θαρραλέος μαχητής. Το
παιδικό του όνειρο να γίνει,  όταν μεγαλώσει, αξιωματικός του
στρατού, φρόντισε να βγει αληθινό μόλις ένιωσε ότι μεγάλωσε.
Έτσι, εγκατέλειψε κάποια σχέδια για την εισαγωγή του στο
πανεπιστήμιο,  αρνήθηκε να περιμένει τις εξετάσεις της Σχολής
των Ευελπίδων και έσπευσε να καταταγε στο 9° Σύνταγμα Πε-
ζικού Καλαμάτας. 

Ως εθελοντής οπλίτης. 
Για να προαχθεί πέντε μήνες αργότερα σε δεκανέα. 
Έτσι ξεκίνησε την στρατιωτική του πορεία ο Γεώργιος Μπου-

λούκος. 
Πάντα πρώτος σε κάθε πόλεμο για την Ελλάδα. 
Πάντα πρώτος στην πρώτη γραμμή του Μετώπου. 
Πολέμησε στη Μακεδονία κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,

πολέμησε στην Ουκρανία  μετέχοντας στο Ελληνικό εκστρα-
τευτικό σώμα, πολέμησε στη Μικρά Ασία. 

Και στη συνεχή πολεμική διαδρομή του έλαβε παράσημα
και βαθμούς από τη  στρατιωτική ηγεσία, που εκτιμούσε τα
ανδραγαθήματά του στις πολλές και ποικίλες μάχες  που συμ-
μετείχε και τιμούσε τον μαχητή. Το 1938 και ενώ τα σύννεφα
του Β’ παγκοσμίου  πολέμου σκεπάζουν τον Ευρωπαϊκό ουρανό,
ο εθελοντής οπλίτης και κατόπιν δεκανέας, ήταν πλέον ταγ-
ματάρχης. Ο Γιώργος Μπουλούκος ως ανώτερος πλέον αξιω-
ματικός φοίτησε στην τότε Σχολή Τακτικής, τη σημερινή Σχολή
Πολέμου και όταν αποφοίτησε  μετετέθη τον lούλιο του 1940
στη Βεύη της Φλώρινας. Αποστολή του η κατασκευή  οχυρω-
ματικών έργων στη μεθόριο. Αλλά τα γεγονότα έτρεχαν, Φέρ-
νοντας όλο και πιο  κοντά μας τον μεγάλο πόλεμο, με το
ναζισμό να απειλεί από το Βερολίνο και το φασισμό να προκαλεί
έξω από την πόρτα μας. Άλλοτε με τον τορπιλισμό της «Έλλης»
στην Τήνο ανήμερα της Παναγίας, άλλοτε με διάφορα επεισόδια
στα βόρεια σύνορά μας, καθώς είχε καταλάβει την Αλβανία και
πάντα με την «γκρίζα» ανθελληνική του προπαγάνδα. 

Ως εκείνο το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου που ο Ιταλός
πρεσβευτής επισκέΦθηκε  απροειδοποίητα τον Πρωθυπουργό
Ιωάννη Μεταξά και του ζήτησε με διάφορα προσχήματα και
τελεσιγραφικά την υποταγή της Ελλάδος στη μουσολινική κε-
νοδοξία. 

Για να εισπράξει, χωρίς δεύτερη κουβέντα από τον Μεταξά
το μεγάλο ΟΧΙ. 

Εκείνο το ΟΧΙ ο Ταγματάρχης Μπουλούκος επανέλαβε στα
πεδία των μαχών στα  Βορειοηπειρωτικά βουνά αμέτρητες
φορές. Εκεί βρέθηκε με την έναρξη των  Ελ-
ληνοϊταλικών εχθροπραξιών. Και εκεί, επικε-
φαλής του 1ου Τάγματος του 28ου  Συντάγματος
Πεζικού, θα καταλάβει τέσσερις μόλις μέρες
μετά την έναρξη του πολέμου, το  Ταλίκ, θα
ανέβει πρώτος στο Ιβάν και θα προταθεί η
προαγωγή του στο βαθμό του  Αντισυνταγ-
ματάρχου «επί διακεκριμένη πράξιν επί του
πεδίου της μάχης» 

Ενώ παράλληλα προτείνεται να του απονε-
μηθεί «το χρυσούν Αριστείον Ανδρείας» για
 τον άφταστον ηρωισμόν του. 

Και η νικηφόρος προέλαση του Τάγματος
του Γεωργίου Μπουλούκου εντός του  Βορει-
οηπειρωτικού εδάφους συνεχίζεται... Κατα-
λαμβάνει το ύψωμα 1292, συνεχίζοντας κα-
ταλαμβάνει, μετά από σκληρό αγώνα το Μάλι-
Σεβράνιε, προχωρεί στην κατάληψη του  Μάλι
Τόπιανιτ, συλλαμβάνοντας 12 Ιταλούς αξιω-
ματικούς, 285 οπλίτες και κυριεύοντας 20 πυ-
ροβόλα και άλλο πολεμικό υλικό.  

Αλλά ο Γεώργιος Μπουλούκος και το Τάγμα του δεν επανα-
παύονται σ’ αυτές τις  επιτυχίες τους. Μετά από σκληρές και
συνεχείς μάχες τίθεται υπό Ελληνικό έλεγχο το  ύψωμα Μάλι
Φλορόσες και... 

Και τη συνέχεια τη γράφουν και την περιγράφουν: 
• Ο Στρατηγός Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο θρυλικός «Παπ-

πούς», ο οποίος την  εποχή του Μεγάλου Πολέμου ήταν Αντι-
συνταγματάρχης - Διοικητής του 28ου  Συντάγματος Πεζικού
και ο οποίος σε επίσημη Έκθεσή του τονίζει ότι μία από τις κυ-
ριότερες συγκρούσεις της Κλεισούρας, για την κατάληψη των
υψωμάτων Μάλι Τόπιανιτ και Μάλι Σεβράνιε «απέβη τελικώς
υπέρ ημών  χάρις στη γεwαιότητα του Ταγματάρχου Γεωργίου
Μπουλούκου». Ενώ επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια λυσσώους
αγώνος, διεξαγομένου κυρίως  διά της λόγχης και των χειρο-
βαμβίδων ο Ταγματάρχης Μπουλούκος  διηύθυνε την επίθεση
μετέχων στην πρώτη γραμμή!! 

• Ο Στρατηγός Παν. Βέλλιος και Διοικητής του Α’ Σώματος
Στρατού σε επίσημο  έγγραφό του προς τη Στρατιά, αφού
αναφέρει ότι κατά τον Ελληνοιταλικό  Πόλεμο του 1940-41 ο
Ταγματάρχης Μπουλούκος «ηγωνίσθη γενναίως επι  κεΦαλής
του Τάγματός του και κατέλαβε διαδοχικά τα υψώματα Τάλικ,
 Ιβάν, Μάλι Φλορόσες, Μάλι Τόπιανιτ και εφονεύθη κατά την
κατάληψιν  του Μάλι Γκαρονίν». Πρότεινε δε όπως: «Το Στρα-
τόπεδον της Διμοιρίας  προκαλύψεως Λαιμού Πρεσπών ονο-
μασθεί εις Στρατόπεδον Ταγματάρχου Πεζικου Γεωργίου Αρι-
στοδήμου Μπουλούκου», πρόταση που υλοποιήθηκε  τον Σε-

πτέμβριο του 1978. 
• Ο Ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς, που υπήρξε Πολεμικός Αν-

ταποκριτής στη  Βόρειο Ήπειρο περιγράφει στην εφημερίδα
«Εστία», στο Φύλλο της 31  Δεκεμβρίου 1945, τις μεγάλες
μάχες στα Στενά της Κλεισούρας και στα  γύρω υψώματα στις
οποίες μετείχε «πρώτος των πρώτων» ο Γεώργιος  Μπουλούκος. 

Ο Στρατηγός Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, Διοικητής της
XV Πεζικού στην Αλβανία κατά  τον Πόλεμο 1940-41 (Συνταγ-
ματάρχης τότε), αναφέρει τη συνάντησή του με τον Γεώργιο

 Μπουλούκο και το αίτημά του να είναι το
Τάγμα του στην κύρια προσπάθεια για την
 κατάληψη του Μάλι Γκαρονίν. Και αυτό έγινε.
Μετά από σκληρό αγώνα το ύψωμα  κατελή-
φθη, αλλά, όπως ο Στρατηγός υπογραμμίζει
«ο γενναίος Ταγματάρχης  Μπουλούκος Γε-
ώργιος, ως λέων μαχόμενος, έπεσεν επί του
πεδίου της μάχης». Και τα  τελευταία του
λόγια ήταν: «πεθαίνω ευχαριστημένος, γιατί
ενικήσαμεν. Εμπρός Αέρα!!!».

Έπεσε ο «νέος Βελισσάριος», όπως είχε
χαρακτηρισθεί, αφήνοντας χήρα τη σύζυγό
 του και ορφανά τα τέσσερα μικρά παιδιά του.
«Η Ελλάς είναι υπερήφανος δια τον θάνατον
του γενναίου», τηλεγράφησε στη Σοφία Μπου-
λούκου ο Βασιλεύς Γεώργιος Β’. 

«Υπερήφανη δια τον ένδοξον θάνατόν του
και πνίγοντας τον πόνον μου θα  αφοσιωθώ
εις το να μεταδώσω εις τα τέσσερα ανήλικα
ορφανά παιδιά μου την αγάπην του δια την

Πατρίδαν», απάντησε εκείνη. 
«Τώρα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες,

αλλά οι ήρωες  πολεμούν ως Έλληνες» είχε πει ο Ουίνστον
Τσώρτσιλ. 

Και ο προαχθείς μετά θάνατον Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος
Μπουλούκος το επιβεβαίωσε. 

Από τότε έχουν περάσει 76 χρόνια... 
Ο πολυπαρασημοφορημένος Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος

Μπουλούκος,  τιμήθηκε από την ιδιαίτερη Πατρίδα του την Κα-
λαμάτα με την τοποθέτηση της προτομής του στην είσοδό
της, στον δρόμο που φέρει το όνομά του. 

Ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανό-
πουλος, έκανε τα αποκαλυπτήρια άλλης προτομής του στην
Αγριλιά Μεσσηνίας. Πολλές άλλες ηθικές αμοιβές και τιμητικές
πλακέτες δέχθηκε η οικογένειά του. 

Ωστόσο όμως το Ελληνικό κράτος δεν έχει προσφέρει ακόμα
σ’ αυτό και στα χιλιάδες παλληκάρια μας που έπεσαν «τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι», αυτό που από τα πανάρχαια χρόνια
προσέφεραν οι Έλληνες στους νεκρούς τους: Ένα μνήμα  για
να αναπαυθούν. 

Και ο ήρωας της Κλεισούρας και των γύρω υψωμάτων εξα-
κολουθεί να  παραμένει άταφος. Ανάμεσα στους περίπου οκτώ
χιλιάδες Έλληνες πεσόντες του Ελληνοϊταλικού πολέμου που
παραμένουν είτε σε πρόχειρους ομαδικούς τάφους,  είτε δια-
σκορπισμένοι σε βουνά και χωράφια της Βορειοηπειρωικής
Γης, άταφοι και περιμένουν... Αλήθεια ως πότε;;; 

76 χρόνια από τον ηρωικό θάνατο του Αντισυνταγματάρχη 

Γεωργίου Μπουλούκου στα βουνά της Βορείου Ηπείρου 

Γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

Όταν έχουμε τέτοιους φίλους τι τους θέλουμε τους εχθρούς

Γράφει ο

Β. ΚΑΣΙΔΗΣ

Αντισυνταγματάρχη ε.α.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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θέματα

Στην δεκαετία 1930 επιχειρήθηκε νότια
της Ευρώπης η ανάδυση δύο περι-

φερειακών όπως λέμε, Δυνάμεων η
Βουλγαρία στα Βαλκάνια που επιχείρησε
να εξέλθει στο Αιγαίο στου δύο Βαλκα-
νικούς Πολέμους και στον Α’ ΠΠ ανεπιτυχώς και στον Β’ ΠΠ
3,5 χρόνια το πέτυχε με τη βοήθεια των Γερμανικών όπλων
και η Ιταλία με την κατοχή από το 1913 της Δωδεκανήσου και
αργότερα κατοχή σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Αφρικής, με
πρόθεση να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Μ. Βρετανίας
στη Μεσόγειο, καλουμένης τότε θαλασσοκράτειρας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση (Ιωάννης Μεταξάς) κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια να αποσοβήσει εμπλοκή της χώρας μας
στη διαφαινόμενη παγκόσμια σύρραξη.

Η ανάπτυξη του θέματος της επικεφαλίδας θα καλύψει, συ-
νοπτικά βέβαια, και τις δύο πτυχές αυτού και θα γίνει προσπάθεια
να απαντηθεί ρητορικό ερώτημα «Πώς συμβιβάζονται οι δύο
αυτές πολιτικές του θέματος που εμφανίστηκαν ταυτοχρόνως»
–μέχρι ενός χρονικού διαστήματος– δηλαδή,η φιλειρηνική πο-
λιτική της χώρας μας και η προς πόλεμο προπαρασκευή της.

Η πατρίδα μας, που εξήλθε ρημαγμένη από τη Μικρασιατική
Καταστροφή (1922) δεν επιθυμούσε να εμπλακεί σε μία νέα
πολεμική σύρραξη, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κανένα
στρατόπεδο των πιθανών αντιπάλων μας δεν θα εξεδήλωνε
τάσεις να μας αγγίξει. Η Ελλάδα ως ελεύθερη  και ανεξάρτητη
χώρα, θα επιθυμούσε «ουδετερότητα». Η ευκαιρία δόθηκε
όταν σε στενούς πολιτικούς κύκλους του εξωτερικού είχε
αρχίσει να κυοφορείται η ιδέα μιας (άλλης) μικρής θα λέγαμε
«Βαλκανικής Αντάντ».

Την ιδέα της ουδετερότητας ή της μη διατάραξης του
εδαφικού «status quo» ασπαζόταν πλέον της Ελλάδος η Γι-
ουγκοσλαβία, Ρουμανία και Τουρκία, εξ ου και προέκυψε η
υπογραφή στην Αθήνα την 9η Φεβρουαρίου 1934 του λεγόμενου
«Βαλκανικού Συμφώνου Συνεννοήσεως», μεταξύ των 4 ανα-
φερομένων κρατών με σκοπό την παγίωση και σεβασμό των
υφισταμένων ήδη συμβατικών υποχρεώσεων και την διατήρηση
του εδαφικού καθεστώτος στη Βαλκανική. Η ισχύς του
Συμφώνου προβλεπόταν μέχρι Φεβρουάριο 1941, αλλά τον
Φεβρουάριο 1940 ανανεώθηκε για άλλα 7 έτη, δηλαδή μέχρι
τον Φεβρουάριο 1947 (ΔΙΣ/ΓΕΣ Ελληνοϊταλικός και Ελληνο-
γερμανικός Πόλεμος 1940-41).

Το ανανεωμένο Σύμφωνο –που συνοδευόταν και με στρα-
τιωτικές Συμβάσεις– παρείχε αμοιβαίως εγγύηση για την ασφά-
λεια των συνόρων εκάστου, έναντι απειλής που θα προερχόταν
από άλλο Βαλκανικό κράτος, μη μέλος της συμφωνίας ακόμη
και εάν το επιτιθέμενο κράτος συνέπραττε με άλλη εξωβαλ-
κανική δύναμη, υπό την προϋπόθεση ότι η απειλή εκδηλωνόταν
πριν την επιστράτευση των υπολοίπων μελών, στην αντίθετη
περίπτωση οι Βαλκάνιοι σύμμαχοι είχαν υποχρέωση να βοη-
θήσουν τον εταίρο τους,  όχι όμως ανάληψη δράσης, σε περί-
πτωση εξωβαλκάνιου επιτιθεμένου.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας έβλεπε την εφαρμογή του
Συμφώνου, εάν η επιτιθέμενη Δύναμη θα ήταν μόνο η Βουλ-
γαρία.

Η Ιταλία, από το 1919 και εντεύθεν, εκμεταλλευόμενη ευ-
καιρίες που προέκυψαν από τον Α’ ΠΠ, πλέον της κατοχής της
Δωδεκανήσου, του ελέγχου εκτεταμένης Ζώνης στη Β. Αφρική,
παραθαλάσσιας Ζώνης στη Νότια Δυτική Μικρά Ασία, εφήρμοσε
(η Ιταλία) σχέδια ελέγχου των Δυτικών Βαλκανίων της Αδριατικής
και της Αλβανίας, παρεμποδίζοντας στην Ελλάδα να επιτύχει
την ικανοποίηση των νόμιμων και σε αναμονή τελουσών
Εθνικών της Διεκδικήσεων.

Την 1η Νοεμβρίου 1936 εξαγγέλλεται η σύμπηξη του Άξονα
Βερολίνου – Τόκιο – Ρώμης το ίδιο έτος προσχωρούν Ουγγαρία,
Βουλγαρία και Ρουμανία. Η Γιουγκοσλαβία το 1937 υπογράφει
σύμφωνο φιλίας με Βουλγαρία και Ιταλία. Κατόπιν αυτού, το
Βαλκανικό Σύμφωνο Συνεργασίας χάνει την ισχύ του. Μετά
την αποκάλυψη των σχεδίων της Ιταλίας για επικράτησή της
στη Βαλκανική, η Γερμανία συγκατατίθεται και αποδέχεται η
Μεσόγειος να αποτελεί σφαίρα επιρροής της Ιταλίας.

Ως προς την επιδίωξη της Ιταλίας να κυριαρχήσει στη Μεσό-
γειο, η χώρα αυτή έβλεπε την Ελλάδα ως εμπόδιο στο σκοπό
της, αφού η Αγγλία ως ενδεχόμενος σύμμαχος της Ελλάδος
θα είχε στη διάθεσή της τις απέραντες ακτογραμμές της Πα-
τρίδας μας, που θα αποτελούσαν βάσεις του Βρετανικού
Στόλου. Στην επισκοπούμενη περίοδο η Ελλάδα αντιμετώπιζε
δύο απειλές: μία καλούμενη Αναθεωρητική Βαλκανική Βουλγαρία
(Συνθήκη Αγ. Στεφάνου 1878) και μία Περιφερειακή Μεσογειακή

(Ιταλία).
Με τη Γερμανία την ίδια περίοδο η Ελλάδα διατηρούσε

καλές σχέσεις ιδία στον οικονομικό τομέα, δι’ ανταλλαγής
προϊόντων ίσης αξίας «clearing» εξαγωγές από Ελλάδα αγροτικών
προϊόντων (καπνά, σταφίδα, κρασί, ελαιόλαδο) με ισότιμης
αξίας από Γερμανία βιομηχανικών προϊόντων. Σε χρόνο ανύποπτο
πολύ πριν το 1940 ο πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς, μιλώντας
στο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο με την παρουσία του Υφυ-
πουργού Ναυτικών, Αρχηγών ΓΕΝ και Στόλου και επτά πλοιάρχων
Διοικητών Ναυτικών Σχηματισμών, είπε:

«Αυτό που θα σας ειπώ, δεν θα το ανακοινώσετε εις κανένα.
Προβλέπω πόλεμον μεταξύ Αγγλικού και Γερμανικού Συγκρο-
τήματος. Πόλεμον πολύ χειρότερον από τον προηγούμενον.
Εις τον πόλεμον αυτόν θα κάνω ότι μπορώ δια να μην εμπλακεί
η Ελλάς. Είναι περιττόν να σας ειπώ ότι η θέσις μας εις την
σύρραξιν αυτήν θα είναι παρά το πλευρόν της Αγγλίας».

Ο πρωθυπουργός της χώρας ήταν πιο σαφής όταν τον
Απρίλιο 1940, μιλώντας στον Αμερικανό πρέσβυ ΜακΒη για το
θέμα του είπε: «Η χώρα θα αναγκάζεται κάποια στιγμή να
εισέλθει στον πόλεμο και δη παρά το πλευρό των Δυτικών
Συμμάχων, ένεκα όχι μόνο των υποχρεώσέων της, αλλά και
των συμφερόντων της» (Η. Ηλιόπουλου, Ι. Μεταξάς Ο Εθνικός
Κυβερνήτης, σελ. 35). Για την Ελλάδα δεν θα αρκούσε η δια-
κήρυξη καλής θελήσεως και καλών προθέσεων από άλλες
χώρες για να αποφευγόταν η εμπλοκή της χώρας μας στη
σύρραξη.

Ενώ όλες οι προσπάθειες της πατρίδος μας υπηρετούσαν
την ειρήνη –ακόμη όταν Ιταλικό υποβρύχιο τορπίλισε το αντι-

τορπιλλικό μας «Έλλη» στην Τήνο 15/8/1940 οι

τόνοι δεν ανέβηκαν– ταυτοχρόνως η χώρα μας προετοιμαζόταν
για την αντιμετώπιση ενόπλων απειλών.

Ο Μεταξάς φρόντισε από το 1936 να θωρακίσει ένα μέρος
των εκτεταμένων συνόρων μας δια της κατασκευής έργων
άφθαστης στρατηγικής αξίας, προς την πλευρά της Βουλγαρίας,
στη γραμμή Μπέλες  - Ρούπελ – Ροδόπη, καλούμενη «Γραμμή
Μεταξά».

Και από το 1938, όταν τα σύννεφα του πολέμου πλησίαζαν
την Ελλάδα, η χώρα μας προέβαινε σταδιακά σε μυστική επι-
στράτευση διαφόρων κλάσεων και στην κατασκευή αμυντικών
έργων προς την πλευρά της Αλβανίας. Στις κατασκευές αυτές
συμμετείχαν εθελοντικά (αμισθί) και κάτοικοι της περιοχής
των Ελληνοαλβανικών συνόρων. Η Ελλάδα, ως θαλάσσια
χώρα, ήταν φυσικό να ταχθεί στο πλευρό μιας κραταιάς θα-
λάσσιας Δυνάμεως (θαλασσοκράτειρας) όπως ήταν η Αγγλία
και λόγω των παραδοσιακών δεσμών που διατηρούσε από το
1821 με τη Μ. Βρετανία, εξ ου και η εμμονή της πατρίδας μας
για σύμπηξη μετώπου με τη χώρα αυτή, δηλαδή συμμαχία επί
ίσοις όροις, πράγμα που η Αγγλία δεν επιθυμούσε, και αντ’
αυτού αρκείτο στη φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ ημών και
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις πιέσεις του Μεταξά και μετέπειτα Κορυζή καθώς και
του Παπάγου για πραγματική συμμαχία και κυρίως για μια
γενναία βρετανική παρουσία προς αναχαίτιση των Γερμανών
στην Αμυντική Γραμμή Βέρμιο – Φλώρινα – Πισοδέρι (προανα-
τολισμός Αμύνης Βορειοανατολικά) οι Βρετανοί ανταποκρίθηκαν
στο αίτημα, αποστέλλοντας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 1941,
συμβολικά Εκστρατευτικό Σώμα εκ 57.000 ανδρών με κορμό
την 2η ΝεοΖηλανδική Μεραρχία του Ελληνολάτρη Στρατηγού
Φράϋμπεργκ, δύναμη που αφαιρέθηκε από το μαχόμενο στη
Β. Αφρική Βρετανικό δυναμικό, αφαίρεση που είχε ως συνέπεια
το Τομπρούκ να περιέλθει στα χέρια του εχθρού για δεύτερη
φορά. Το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα αντέταξε σθεναρή
και ηρωική άμυνα επί τριών Γραμμών Επιβραδύνσεως, μία στο
Κλειδί Φλώρινας, μία Αλιάκμονας – Όλυμπος και μία Θερμοπύλες,
κι αν υπολογίσουμε και την αντεπίθεση Καλαμάτα είναι τέσσερις
οι γραμμές αμύνης.

Είναι αξιοσημείωτο να λεχθεί εδώ ότι οι οπισθοφυλακές
των Άγγλων στη Λάρισα αποχώρησαν από την πόλη «άμα τη
έω» την 20η Απριλίου 1941, ημέρα κατά την οποία ο Τσολάκο-

γλου στο χωριό Βοτονόσι υπέγραφε την συνθηκολόγηση,
χωρίς να πέσει ούτε ντουφεκιά στη διάβαση της Κατάρας.

Τον Στρατηγό Φράϋμπεργκ θα συναντήσουμε να συμπολεμά
με τους Έλληνες στη Μάχη της Κρήτης, Βόρειο Αφρική και
Ιταλία.

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό των
Ενόπλων μας Δυνάμεων, η χώρα μας την 28/10/1940 διέθετε
πέντε Σώματα Στρατού των 3 Μεραρχιών έκαστο. Μία Μεραρχία
και μία Ταξιαρχία Ιππικού των Στανωτά και Δημάρατου διέθεσε
15 δισεκατομμύρια δραχμές (της τότε αξίας) στην περίοδο
1936-1940 ώστε την 28/10/1940 οι αναφερόμενοι Σχηματισμοί
του Στρατού να είναι άρτια οργανωμένοι και πλήρως εξοπλι-
σμένοι.

Το Πολεμικό μας Ναυτικό διέθετε το γνωστό μπαρουτοκα-
πνισμένο των Βαλκανικών Πολέμων Θωρηκτό Αβέρωφ (σήμερα
είναι Μουσείο επισκέψιμο στο Φάληρο), 10 αντιτορπιλλικά, 13
τορπιλλοβόλα, 2 τορπιλακάτους, 6 υποβρύχια.

Η Πολεμική μας Αεροπορία διέθετε 143 αεροσκάφη διαφόρων
τύπων (45 διώξεως, 33 βομβαρδισμού και 65 παρατηρήσεως)
μικρής αποδόσεως.

Εδώ θα χρειαστεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στις
πρώτες ημέρες του πολέμου και σε γεγονότα που τεκμηριώνουν
και στοιχειοθετούν την προς πόλεμο προπαρασκευή της χώρας
μας, συγχρόνως με την άσκηση φιλειρηνικής πολιτικής στα
Βαλκάνια.

Από τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου συνεπαρμένοι από το
άγγελμα του «ΟΧΙ» του Μεταξά, οι Έλληνες ξεχύθηκαν στους
δρόμους κραυγάζοντας το σύνθημα «Πετάξτε τον εχθρό στη
θάλασσα» υπονοώντας «στείλτε τους από εκεί που ήλθαν».

Άσχετα προς την «Prima vera» του Μουσολίνι 9/25-3-1941
με την έλευση της ανοίξεως, οι ενδείξεις έπειθαν ότι τα
Σχέδια του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου προέβλεπαν ολο-
κλήρωση καταλήψεως της διαβάσεως Τεπελενίου και προέλαση
στην πεδιάδα της Αυλώνας.

Θα επρόκειτο βεβαίως περί πεδινού αγώνα με χρήση αρμάτων
Μάχης που η χώρα μας δεν διέθετε. Επελάσεις Ιππικού είχαν
δοκιμαστεί το 1ο 10ήμερο Νοεμβρίου τόσο από ελληνικής
πλευράς στην Πίνδο όσο και από Ιταλικής στην Θεσπρωτία. Οι
Ελληνικές όμως Μεραρχίες, Ορεινής Συνθέσεως, διεξήγαγαν
επί 6 μήνες ορεινό αγώνα (μάχονταν στα βουνά και λαγκάδια
της Β. Ηπείρου), επιτυχώς μεν, χωρίς όμως δυνατότητα συ-
νεχίσεως αυτού του αγώνα (πεδινού) στην πεδιάδα Αυλώνα,
ελλείψει τεθωρακισμένων και το Ιππικό μας θεωρείτο ανε-
παρκές.

Εδώ έρχεται να εξωτερικευθεί η διοικητική ικανότητα, η
οξυδέρκεια και προβλεπτικότητα της Ανωτάτης Ελληνικής πο-
λιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, με την εγκατάστασή της στο Κάιρο,
βρήκε στην Αίγυπτο  τα πρώτα στοιχεία που στη συνέχεια θα
αποτελούσαν τον πυρήνα και τη βάση για την ανάπτυξη των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Μέσης Ανατολής. Ήταν κυρίως
η Φάλαγξ Ελλήνων Αιγύπτου (ΦΕΑ), είχε δώσει ένα τάγμα που
είχε συγκροτηθεί από Έλληνες εθελοντές της Αιγύπτου τις
πρώτες ημέρες του πολέμου και είχε λάβει –τιμής ένεκεν–
την ονομασία Δωδεκανησιακό Τάγμα, κατά απομίμηση του
Δωδεκανησιακού Συντάγματος που είχε πολεμήσει τον Απρίλιο
τους Γερμανούς στο Βέρμιο.

Αυτό θα ήταν το πρώτο Τάγμα της Ι. Ελληνικής Ταξιαρχίας
(όπως έγινε). Εάν οι Γερμανοί δεν προλάβαιναν τους Ιταλούς,
6-4-1941, η Ταξιαρχία εξοπλισμένη με βρετανικά τεθωρακισμένα
θα μεταφερόταν στην Κλεισούρα και θα χρησιμοποιείτο μαζί
με το Ιππικό μας στη φάση της προελάσεως. Επίσης, με την
κήρυξη του πολέμου είχαν γίνει και άλλες προβλέψεις:

Αποστολή στην Αίγυπτο 110 Ιππέων, για την παραλαβή
νέων ίππων, που μεταφερόμενοι στην Ελλάδα θα συγκροτούσαν
μια δεύτερη Μεραρχία Ιππικού. Αποστολή επίσης στο Ιράκ Ελ-
λήνων Αεροπόρων υπό τον Σμήναρχο Π. Βήλο για εκπαίδευση
και παραλαβή νέων αεροσκαφών (hurricanes).

Αυτές οι ενισχύσεις μαζί με το υπάρχον ελληνικό δυναμικό
στην Αλβανία θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν την κατάσταση
στην Αλβανία, για πεδινό αγώνα, να συνεχίσουν τον πόλεμο
στην πεδιάδα της Αυλώνας, ρίπτοντας τον εχθρό στη θάλασσα,
σύμφωνα και με το δημόσιο αίσθημα των Ελλήνων, που είχε
εκφραστεί στις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Εάν όμως οι 150.000 Ιταλοί αποχωρούντες από Αλβανία
δεν έπλεαν προς τη χώρα τους και αντ’ αυτού έβαζαν πλώρη
για τη Βόρεια Αφρική (Λιβύη) ουδείς μπορεί να φανταστεί τι θα
επακολουθούσε.

Ένα ήταν βέβαιο. Η Βόρειος Ήπειρος θα ενσωματωνόταν
στον εθνικό κορμό όπως συνέβη με τα Δωδεκάνησα.

Ιωάννης Δάφνης

Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Η φιλειρηνική πολιτική της Ελλάδος

και η προς πόλεμο προπαρασκευή αυτής

Ενώ όλες οι προσπάθειες της πα-

τρίδος μας υπηρετούσαν την ειρήνη

–ακόμη όταν Ιταλικό υποβρύχιο τορ-

πίλισε το αντιτορπιλλικό μας «Έλλη» στην Τήνο

15/8/1940 οι τόνοι δεν ανέβηκαν–

ταυτοχρόνως η χώρα μας προετοι-

μαζόταν για την αντιμετώπιση ενό-

πλων απειλών.

“ “



EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20178

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πραγματοποιήθηκε την 29 Ιαν 2017 στο Σπήλαιο
Μελιδονίου Μυλοποτάμου-«Γεροντόσπηλιος» τε-
λετή & επιμνημόσυνη δέηση στην μνήμη των
τελειωθέντων με τραγικό θάνατο το 1824 από
τα στρατεύματα του Χουσεϊν Πασά, 320 γυναι-
κοπαίδων και 20 πολεμιστών.

Στην εκδήλωση εκπροσώπησε το Παράρτημα
Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ και κατάθεσε στεφάνι ο
γραμματέας Συν/χης (ΠΒ) ε.α. Απόστολος Μα-
σαλής

•Εκδήλωση για την Κοπή της Βασιλόπιτας της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Πα-
ράρτημα Ρεθύμνου

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου,
η κοπή της Βασιλόπιτας του έτους 2017 του Πα-
ραρτήματος Ρεθύμνου της Ενώσεως των Απο-
στράτων Αξιωματικών Στρατού, στην ταβέρνα
"Πόπη" στον Αδελιανό Κάμπο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύ-μνης &
Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος, ο Βουλευτής Ρεθύ-
μνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κεφαλο-
γιάννης, ο Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μανούσος
Παραγιουδάκης, ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου, κος
Ταταράκης Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου
& πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κος Θεοδωράκης Βασί-
λειος, ο Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας Σταυρω-
μένου Ταξίαρχος ε.α. κος Σερλής Δημήτριος, ο
πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Ατσιποπούλου
Υποστράτηγος ε.α. κος Παπαλεξάκης Αλέξανδρος,
εκπρόσωποι του ΑΔΦ Ρεθύ μνου και του 547
Α/Μ TΠ, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Ν. Χανίων Υπο-
στράτηγος ε.α. κος Κυριακάκης Εμμανουήλ, εκ-
πρόσωποι της ΕΑΑΝ Ρεθύμνου, ο Ναύαρχος ε.α.
κος Μαρκουλάκης Γεώργιος, ο Αντπχος(ΠΝ) ε.α.
κος Μεταξάκης Νεκτάριος, εκπρόσωποι του συν-
δέσμου εφέδρων αξκων Πεζικού Ν. Ρεθύμνου

έφεδροι Λοχαγοί Σταματάκης Νικό-λαος και Καλ-
λέργης Κωνσταντίνος

Πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών της Β' Λυκείου του Σχο λικού
έτους 2015-2016, Ηλιάννας Ανυφαντάκη κόρη
του Ταγματάρχου(ΦΠΖ) ε.α. Ανυφαντάκη Εμμα-
νουήλ, Ευθυμίας Φώτη κόρη του Συνταγματάρ-
χου(ΝΣ) ε.α. Φώτη Δημητρίου και του Πέτρου
Κωνσταντάκη υιού του Ταξίαρχου ε.α. Κωνσταν-
τάκη Αντωνίου. Τυχερή της ημέρας, η κυρία
Μαρκάκη Ειρήνη, στην οποία έτυχε το φλουρί
και παρέλαβε την εικόνα της Παναγίας από τον
Πρόεδρο της ενώσεως αποστράτων.

Την όμορφη εκδήλωση κάλυψε μουσικά το
συγκρότημα των Κωνσταντάκη Πέτρου (λύρα-
τραγούδι), Πατένα Χαράλαμπου (μαντολίνο-τρα-
γούδι) και Φιλιππάκη Στέλιου (λαούτο-τραγούδι),
και το σχήμα των Πίτερη Ηλία (λαούτο-μπου-
ζούκι-τραγούδι), Πίτερη Μανώλη (κλαρίνο) και
Καλλέργη Δημήτρη(αρμόνιο).

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα
και οι εντυπώσεις ήταν οι καλύτερες. Θερμώς
ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την συμ-
μετοχή τους και ευχόμαστε πάλι και του χρόνου
με υγεία!

Εκ του Παραρτήματος

ΑΡΤΑ

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», μετά από την πραγματοποίηση
κοπής της βασιλόπιτας και των εκλογών για την
ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ, αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν
στις παραπάνω εκδηλώσεις, οι οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, κατά γενική
ομολογία, με τον καλύτερο τρόπο και χωρίς κα-
νένα απολύτως πρόβλημα. 

Το Παράρτημά μας συμμετείχε στις εκλογές
με ποσοστό που κινήθηκε λίγο πιο πάνω από το
μέσο όρο του συνόλου των Παραρτημάτων και
ίσως θα μπορούσε να πετύχει υψηλότερο ποσο-
στό, αν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες και
αν κάποιοι δεν προέτρεπαν τους συναδέλφους
για «αποχή», που ευτυχώς δεν εισακούστηκαν
από όλους.

..............................
Το  Παράρτημα Ε.Α.Α.Σ. «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», στις

18 Φεβ 2017 έκοψε τη βασιλόπιτα για το 2017
στη ΛΑΦ Διδυμοτείχου, παρουσία πολλών συνα-
δέλφων και τοπικών αρχών. Την εκδήλωση τί-
μησαν οι: α. Ο πανοσιολογιότατος πατήρ Από-
στολος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ο
οποίος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα β. Ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου Κος Παρασκευάς Πατσουρίδης γ.
Ο Στγός Δκτής της XVI M/K ΜΠ Υπτγος Κος Λα-
λούσης Χαράλαμπος δ. Ο Υδκτής της XVI M/K
ΜΠ και οι Δκτές Σχηματισμών της περιοχής 

Στην εκδήλωση έγινε μνεία για τη βράβευση
των μαθητών που αρίστευσαν κατά την προ-

ηγούμενη σχολική χρονιά, παιδιά συναδέλφων:
α. Κυρτσόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου, μα-

θητής Γ’ Λυκείου και ήδη φοιτητής Ιατρικής στην
Αλεξανδρούπολη. β. Τσίπαρης Αναστάσιος του
Αχιλλέα μαθητής Γ’ Λυκείου και ήδη φοιτητής
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. γ. Σα-
κάρα Αλεξάνδρα του Χρήστου Μαθήτρια Β’ Λυ-
κείου του 1ου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδος.

Τυχερός της βραδιάς που έτυχε το «φλουρί»
της Βασιλόπιτας, ήταν ο Πυραγός ε.α Πολυσίου
Αθανάσιος, στον οποίο ευχόμαστε να είναι πάντα
τυχερός στη ζωή του.

Το Τοπικό Συμβούλιο  ΕΑΑΣ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»,
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Στγό
Δκτή της XVI M/K, για την όλη βοήθεια προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, το Δντή και το
προσωπικό της ΛΑΦΔ για τις άοκνες προσπάθειες
που κατέβαλαν, καθώς επίσης και την καλλιτεχνική
ομάδα της στρατιωτικής μουσικής, για το κέφι
που πρόσφεραν στους καλεσμένους με τη μου-
σική τους. Τέλος να ευχαριστήσει και όλους
όσους συμμετείχαν σ’ αυτή την εκδήλωση

ΡΕΘΥΜΝΟ

Στις 29 Ιανουαρίου, οι Ενώσεις αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού και Αστυνομίας πραγμα-
τοποίησαν, στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, την ετήσια
εκδήλωσή τους για την κοπή της Βασιλόπιτας.

Ο ειδικός, δύο επιπέδων,για τις εκδηλώσεις,
χώρος του ξενοδοχείου, γέμισε ασφυκτικά από
τους συναδέλφους και η επικρατούσα ατμόσφαιρα
ήταν οικεία,  ζεστή, χαλαρή και ευχάριστη.

Ο Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος ευλόγησε
την Βασιλόπιτα των Αποστράτων και στη συνέχεια
η Ε.Α.Α.Σ./Παρ. Άρτας προέβη στην απονομή τι-
μητικών πλακετών και τη βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών:

Απονομή τιμητικών πλακετών στους:
α.  Στους γονείς του αδικοχαμένου Σμηναγού

Αναστάσιου Μπαλατσούκα, που έπεσε εν ώρα
καθήκοντος.

β.  Στον Πρόεδρο των ΑΜΕΑ Άρτας, Ίλαρχο
Χαράλαμπο Μπίζα,για την μακροχρόνια και μο-
ναδική προσφορά του, για την βελτίωση της
ζωής των πολιτών με αναπηρία.

γ.   Στον Ανθυπαστυνόμο Γιάννη Γωργούλα,
για την μέχρι τώρα ανιδιοτελή προσφορά του
για την λειτουργία του Γραφείου καθώς και για
την μεγάλη δανειστική βιβλιοθήκη, που δημι-
ούργησε από μόνος του, για τους συναδέλ-
φους.

Βράβευση των αριστούχων μαθητών
Για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται τα

στοιχεία των αριστούχων μαθητών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
•Ο Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος 
•Ο Βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Στύλιος
•Οι Δήμαρχοι Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης

και Ν. Σκουφά Στάθης Γιαννούλης.
•Οι περιφερειακοί σύμβουλοι, Δημήτρης Βα-

ρέλης και Αναστασία Σίμου.
•Ο Διοικητής του ΚΕΝ Άρτας Τχης(ΠΖ) Φώτης

Καραμπάς
•Ο Υποδιευθυντής Δνσης Αστυνομίας Άρτας.
•Ο Υδκτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας
•Ο αντιδήμαρχος Δήμου Ζηρού
•Ο πρόεδρος  και ο αντιπρόεδρος της

Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. 
•Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ 
•Ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών

Άρτας 

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου έγινε στα Γραφεία
του Παραρτήματος εκδήλωση για την κοπή της
πίτας για το Νέο Έτος 2017 για τα μέλη και τις
οικογένειές μας. Παρευρεθήκαμε 40 άτομα,
ήπιαμε το καφέ μας, μιλήσαμε, κόψαμε τη πίτα
μας και γενικά περάσαμε πολύ ωραία. Μας τίμησε
με την παρουσία του ο Δκτης της 80 ΑΔΤΕ Τα-
ξίαρχος κ. Σεργεντάνης Στυλιανός και την πίτα
ευλόγησε  ο πάτερ  Γεώργιος Παπαθωμάς.

Τυχερός του φλουριού ήταν ο Σχης ε.α. Κα-
μαράτος Ζαχαρίας.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΚΩΣ

παραρτήματα

Τήν Κυριακήν 05 - 02 - 2017 καί ώραν 11.30,
σέ σεμνή τελετή πού έλαβε χώραν σέ αίθουσα
τής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Τριπόλεως,
πραγματοποιήθηκε παρουσία  μελών της Ε.Α.Α.Σ.
και τών οικογενειών των καθώς και παρουσία
προσκληθέντων πρός τούτο έπισήμων καί εκ-
προσώπων των εδρευόντων στήν Τρίπολη Αρ-
καδίας Στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφα-
λείας, η καθιερωμένη κοπή τής Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Παραρτήματος Τριπόλεως τής Ενώσεως
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ώς καί ή βρά-
βευση αριστούχων μαθητών τέκνων  μελών της
Ε.Α.Α.Σ..

Συνημμένα σας  άποστέλουμε σχετικές φω-
τογραφίες και παρακαλούμε διά την κατά την
κρίση σας δημοσίευση.

ΑΡΚΑΔΙΑ

Το παράρτημά μας, στην επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών
στους αγώνες του Έθνους που πραγματοποιήθηκε
στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Ναυπλίου το Σάβ-
βατο 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00, εκ-
προσώπησαν ο πρόεδρος και μέλη του Συμβου-
λίου. 

Στην Επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν οι βου-
λευτές Αργολίδας Γ. Γκιόλας και Γ. Ανδριανός, ο
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Β. Σιδέρης, ο Δη-
μαρχος Ναυπλιέων Δ. Κωστούρος, ο Διοικητης
του ΚΕΜΧ Ναυπλίου Συνταγματάρχης Ε.Δημη-
τρέλης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αργολίδας Θ.
Όψιμος, αξιωματικοί και οπλίτες από το ΚΕΜΧ
Ναυπλίου και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επίσης παρευρέθηκαν οι Πολιτικές και Στρα-

τιωτικές Αρχές του τόπου, Αστυνομικοί, Πυρο-
σβέστες, Λιμενικοί, Στρατιωτικοί, εν ενεργεία και
συνταξιούχοι αλλά και απλοί πολίτες τιμώντας
την μνήμη εκείνων που θυσίασαν την ζωή τους
στον βωμό του καθήκοντος, της Πίστεως και της
Πατρίδος. 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα
μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου  2017, το Πα-
ράρτημα ΕΑΑΣ Δωδ/σου  συμμετείχε  στις παρα-
κάτω εκδηλώσεις:

α.Ο Πρόεδρος και αρκετά  μέλη του Παραρτή-
ματος  ΕΑΑΣ Δωδ/σου, παρευρέθησαν στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς και των
θεοφανίων. Στη εορτή παρευρέθησαν ο Μητρο-
πολίτης Ρόδου και πολιτικές τοπικές αρχές.

β.Την 11 Φεβ.2017 πραγματοποιήθηκε στην
ΛΕΘ ΡΟΔΟΥ η κοπή της βασιλόπιτας και η βράβευση
αριστούχων μαθητών/.Στην εορτή παρευρέθησαν
ο Δκτής της95 ΑΔΤΕ, αντιπρόσωπος του Μητρο-
πολίτη Ρόδου και πολιτικές και τοπικές αρχές.

γ.Την 19 Φεβ 2017 διεξήχθηκαν οι εκλογές για
την ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΣ στην έδρα του
Παραρτήματος.

ΡΟΔΟΣ
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η
κοπή της πίτας του Παραρτήματος Ηλείας της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού σε
κέντρο του Πύργου. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτου, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Υπο-
στράτηγος Δανιάς Ευάγγελος. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν συνολικά 150 μέλη με τις οικογένειες
τους καθώς και φίλοι της Ε.Α.Α.Σ. όπου τιμήθηκε
η σύζυγος αποβιώσαντος συναδέλφου εκπρο-
σωπώντας το σύνολο των συζύγων των μελών
μας και δόθηκαν έπαινοι στα τέκνα των μελών
μας που διακρίθηκαν στις σπουδές τους τον πε-
ρασμένο χρόνο.

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώ-
σεις:

α. Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, η εορτή
του Αγ. Χαραλάμπους πολιούχου του Πύργου
με θεία λειτουργία και λιτάνευση της Ιερής Εικό-
νας. Στην εορτή παρευρέθησαν όλες οι αρχές
του Πύργου και πλήθος κόσμου.

β. Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, η εορτή του
Αγ. Βλασίου στο χωριό Αμπελώνας του Πύργου

με θεία λειτουργία και περιφορά της Ιερής Εικό-
νας.

γ. Το Σάββατο επίσης πραγματοποιήθηκε εκ-
κλησιαστικό Συνέδριο από την Ιερή Μητρόπολη
Ηλείας με θέμα «Αγ. Παύλος, η Ζωή και το Έργο
του». Επίσης εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων
αφιερωμένη στη Θράκη.

δ. Την ίδια ημέρα η κοπή της Πίτας του Συνδέ-
σμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού
Ηλείας. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώ-
πησε ο Πρόεδρος του παραρτήματος ενώ πα-
ρέστησαν αρκετοί συνάδελφοι. 

ΤΡΙΚΑΛΑ

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου & ώρα 20:00, στην
κατάμεστη αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών
Φρουράς Τρικάλων και σε εγκάρδιο κλίμα πραγ-
ματοποιήθηκε για μια ακόμη χρονιά  η εορταστική
εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
του Παραρτήματός μας, καθώς και οι βραβεύσεις
των αριστούχων μαθητών τέκνων μελών μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
οι κάτωθι:

• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης &
Σταγών κ Χρυσόστομος, ο οποίος ευλόγησε την

κοπή της πίτας.
• Ο θεματ.  Αντ/ρχης Υγείας κ. Βασίλειος Ανα-

γνωστόπουλος.
• Ο Βουλευτής της Ν.Δ Κος Κων/νος Σκρέκας.
•Οι  Περιφεριακοί σύμβουλοι Κος Ντίνος Μπάρ-

δας  & Κος Κων/νος Γακόπουλος.
• Ο Υδκτής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Σχης Κος Λεωνίδας Γιοβάνης.
• Ο Αντιδήμαρχος Κα Δήμα Κων/νια.
• Ο Αντιπρόσωπος της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Καρ-

δίτσας Τχης ε.α Ανέστης Μακρής
• Ο Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Αστυ-

νομικών Τρικάλων Κος Παναγιώτης Τριανταφύλ-
λου.

• Ο Πρόεδρος Αποστράτων πυροσβεστικής
υπηρεσίας Τρικάλων Αντιπύραρχος  Κος Μιχαήλ
Καβάλος.

• Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέρδων Αξ/κων
Ν. Καρδίτσας Κος Βασίλης Κατιρτζόγλου

• Ο πρώην Βουλευτής Κος Ηλίας Βλαχογιάν-

νης.
• Η Πρόεδρος Ηπειρωτών Κα Νίκη Χύτα.
• Η Πρόεδρος Αργιθεατών Κα Έλλη Τσιρο-

γιάννη.
• Ο Διοικητής Πυροσβεστικής υπηρεσίας Κα-

λαμπάκας Πυραγός Κος Ευάγγελος Τσουρλίδας.
• Ο Πρόεδρος Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών

τοπικής Διοίκησης  Τρικάλων Ταξίαρχος ε.α Κος
Κων/νος Θεοχάρης.

• Ο Ηγούμενος της Ι.Μ Αγίου Γεωργίου, Αρχι-
μανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας, καθώς και
πολλοί ιερείς.

Ο Μητροπολίτης ευλόγησε και έκοψε την πίτα,
ευχήθηκε καλή χρονιά και υποσχέθηκε ότι θα
είναι πάντα δίπλα στο έργο του Παραρτήματος.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπλγος ε.α
Ευάγγελος Στέφος, σε μια σύντομη ομιλία, κα-
λωσόρισε & ευχαρίστησε όλους τους παρευρι-
σκομένους και τους ευχήθηκε καλή χρονιά. 

Ακολούθησε η βράβευση Δεκατριών (13) αρι-
στούχων μαθητών,  Β’ & Γ’ Λυκείου της περσινής
χρονιάς – τέκνα μελών,  και του Αρχηγού σπου-
δαστή της ΣΜΥ. 

Τους επιδόθηκε από τους επισήμους βραβείο
από την Ε.Α.Α.Σ, για τις άριστες επιδόσεις τους. 

Επίσης ο Πάτερ Ηλίας  τους επέδωσε από μια
εικόνα του Αγίου Παισίου.

Μετά διανεμήθηκε το κομμάτι πίτας όπου όλοι
προς έκπληξή όπως και πέρυσι, βρέθηκαν με
ένα φλουρί στο χέρι. Ένα όμως ξεχώριζε & αντι-
στοιχούσε σε ένα λευκόχρυσο σταυρό & μια ει-
κόνα του Χριστού,  το οποίο κέρδισε η κα. Χρυ-
σούλα Γκουγκουστάμου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους που
μας τίμησαν με την παρουσία τους . 

Η βραδιά συνεχίστηκε με κέφι & χορό μέχρι
τις πρωινές ώρες.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας που προσήλθαν ,
την Σ.Μ.Υ για την διάθεση της αίθουσας και την
άψογη συνεργασία, καθώς και τα στελέχη της
ΛΑΦ Τρικάλων.

α. 4 Δεκ 2016, εορτή Αγίας Βαρβάρας. Εορτά-
σθηκε στο Στρ/δο ''ΜΠΟΥΓΑ''στον ομώνυμο ναό,
η μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας
Προστάτιδος του Πυροβολικού, με εσπερινό και
αρτοκλασία το απόγευμα της 3ης Δεκ και Δοξο-
λογία την επομένη. Με το πέρας προσεφέρθησαν
οι πατροπαράδοτοι λουκουμάδες. Τις εκδηλώσεις
παρευρέθησαν ο Διοικητής 1ης Στρατιάς Αντγος
Λεοντάρης Ηλίας, λοιπές στρατιωτικές και πολι-
τικές αρχές του νομού και της πόλεως, ο πρό-
εδρος με το ΤΣ και μέλη της ΕΑΑΣ Λάρισας και
πλήθος κόσμου. Την οργάνωση της εορταστικής
εκδήλωσης είχε η 32 Α/ΚΜΜΠ(Π/Ν).

β. 13 Δεκ 2016, Παρουσίαση Βιβλίου. Στο αμ-
φιθέατρο του 4ου Δημοτικού σχολείου Λάρισας,
ο πρόεδρος του παραρτήματος Αντγος Σπυρίδων
Τσιρώνης, παρουσίασε, με άλλους δύο παρου-
σιαστές, το βιβλίο του Αντγου ε.α. Αραμπατζή
Γεωργίου με τίτλο ''Από τον Ιερό Λόχο στους
Θρυλικούς ΛΟΚ'' (Πολεμική δράση των Ελλήνων
Καταδρομέων 1942-1974). Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθησαν ο Διοικητής με τον Επιτελάρχη της
1ης Στρατιάς,τους οποίους τίμησε με αναμνηστική
πλακέτα η Λέσχη Καταδρομέων ν. Λαρίσης, ε.ε
και ε.α. αξιωματικοί, μέλη της ΕΑΑΣ, αλλά και
μεγάλος αριθμός πολιτών.

γ. 21 Δεκ 2016, Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση.
Στη λέσχη τους συγκεντρώθηκαν οι απόστρατοι
αξιωματικοί της Λάρισας και αντάλλαξαν Χρι-
στουγεννιάτικες ευχές. Προσφέρθηκαν μελομα-
κάρονα, κονιάκ και αναψυκτικά.

δ. 21 Δεκ 2016, Συγκέντρωση Τροφίμων. Μετά
από προγραμματισμένη ενέργεια του ΤΣ του πα-
ραρτήματος, συγκεντρώθηκαν είδη τροφίμων
πρώτης ανάγκης, τα οποία πακετοποιήθηκαν και
παραδόθηκαν στον Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Λάρισας(πλησίον των στρατιωτικού νεκροταφείου)
για διανομή σε οικογένειες που έχουν άμεση
ανάγκη.

ε. 23 Δεκ 2016, Ευχές στη Στρατιά. Ο πρόεδρος
με το ΤΣ και τον Σχη ε.α Γεργάκη Δημήτριο,
μέλος της ΕΑΑΣ και πρόεδρο της Πανελλήνιας
Λέσχης Καταδρομέων, μετέβησαν στην 1η Στρατιά
για ευχές Χριστουγέννων με τον Διοικητή και το
Επιτελείο.

στ.1 Ιαν 2017, Δοξολογία Νέου Έτους. Παρουσία
των Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών της Λά-
ρισας, τελέστηκε Δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνατίου,
στην οποία παρευρέθη ο πρόεδρος του ΤΣ Λάρι-
σας, Αντγος ε.α. Σπυρίδων Τσιρώνης.

ΛΑΡΙΣΑ

•Mε λαμπρότητα και κάθε επισημότητα πραγ-
ματοποιήθηκε ο εορτασμός της 1ης του Νέου
έτους την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 χορο-
στατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη
κ.κ Τιμοθέου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης. Πα-
ρέστησαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές
του Ν.Καρδίτσας, καθώς επίσης και το Τ.Σ του
Παραρτήματος Ν. Καρδίτσας της ΕΑΑΣ.Έπειτα
οι αρχές του τόπου μετέβησαν στο κτήριο της
Περιφέρειας Καρδίτσας όπου πραγματοποιήθηκε
η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

•Κλήρος και λαός εόρτασε την Δεσποτική
εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά μας Μητρό-
πολη και συγκεκριμένα στον Ιερό Μητροπολιτικό
μας Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρ-
δίτσης. Από νωρίς το πρωί άρχισαν οι πιστοί να
συρρέουν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος,
χοροστάτησε στον Όρθρο, τέλεσε την Θεία
Λειτουργία και προεξείχε της τελετής του Με-
γάλου Αγιασμού. Η τελετή του Μεγάλου Αγια-
σμού πραγματοποιήθηκε παρουσία και των πο-
λιτικών και στρατιωτικών Αρχών του τόπου
μας καθώς επίσης και το Τ.Σ του Παραρτήματος
Ν. Καρδίτσας της ΕΑΑΣ. .Ακολούθως, ο Σεβα-
σμιώτατος μετέβη στην αναρυθμιστική λίμνη
Καρδίτσας, ευλόγησε τα ύδατα και πραγματο-
ποίησε την καθιερωμένη κατάδυση του Τιμίου
Σταυρού.

•Tην Τρίτη 17 Ιαν.17 επισκέφτηκε ο Αντγός
ε.α Ροζής Βασίλειος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και
υποψήφιος Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΑΑΣ στις

επερχόμενες εκλογές! Ο Στγος είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει θέματα στα μέλη του Παραρ-
τήματος που αφορούν την κοινωνική μας τάξη
καθώς επίσης και τις βασικές θέσεις και αρχές
του προγράμματός του ως υποψήφιος Πρόεδρος
του Δ.Σ της ΕΑΑΣ.

•Την καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψε  την
27/1/17 το Τ.Σ της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-
ματικών Στρατού Παράρτημα Ν. Καρδίτσας στο
κατάμεστο από μέλη γραφείο της. Την πίτα
ευλόγησε  εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου και τυχερός της
κοπής ήταν ο Υδκτης του Κ.Ε.ΣΝ Τχης (ΠΖ)
Νάκος Ηλίας. Στο τέλος της σεμνής εκδήλωσης
βραβεύτηκαν με χρηματικούς επαίνους  από
το Γενικό Επιτελείο Στρατού παιδιά των ε.α
Αξιωματικών του Ν.Καρδίτσας που πρώτευσαν
κατά το σχολικό έτος 2014-15.Με την παρουσία
τους τίμησαν την παραπάνω εκδήλωση σύσ-
σωμα το Τ.Σ της Ε.Α.Α.Σ/Παράρτημα Ν.Τρικάλων
και το Δ.Σ της Ενώσεως Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Καρδίτσας. 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Στις 26/12/2016 το Τ.Σ. και μέλη του Παραρτή-
ματος Φλώρινας επισκέφθηκαν τα Ε.Φ.  Νίκης  και
Βροντερού για ανταλλαγή ευχών και προσφορά
δώρων στους οπλίτες των Φυλακίων, όπου και
μας υποδέχτηκαν ο Δκτης του 1ου ΣΠ , ο Δκτης
του 504 ΜΠ/ΤΠ και ο Δκτης του Λόχου Προκάλυ-
ψης. 
Στις 21/01/2017 πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΦ
Φλώρινας η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλό-
πιτας και η Βράβευση Αριστούχων μαθητών τέ-
κνων των μελών του Παραρτήματος .  

ΦΛΩΡΙΝΑ

Το Σάββατο 4 Φεβρουάριου του 2017 πραγματο-
ποιήθηκε η καθιερωμένη Κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης Πίτας του Παραρτήματος της
ΕΑΑΣ/Καβάλας που συνδυάστηκε με μουσικοχο-
ρευτική βραδιά.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν Στρατιωτικές και
Πολιτικές αρχές της πόλης μας, σύσσωμο το Τ.Σ
του Παρ-τος καθώς επίσης, πλήθος μελών και
φίλων.

ΚΑΒΑΛΑ



Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του Τ.Σ.
και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά το μήνα
Ιανουάριο 2017 παρέστησαν στις παρακάτω εκ-
δηλώσεις – δραστηριότητες:

α.   6-1-2017 Εκδηλώσεις εορτασμού των Αγ.
Θεοφανίων.

β. 21-1-2017 κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
στο Παρ/μα ΕΑΑΣ/Ρεθύμνου.

γ. 28-1-2017 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
στο Παρ/μα ΕΑΑΝ/Χανίων.

1.   Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του
Τ.Σ. και αντιπροσωπεία συναδέλφων κατά το
μήνα Φεβρουάριο παρέστησαν στις παρακάτω
εκδηλώσεις – δραστηριότητες:

6-2-2017 Ομιλία για τις περιπέτειες του Κυ-
πριακού 1897-2017, στο Εθνικό ίδρυμα ερευνών
και μελετών «Ελευθερίου Βενιζέλου’.

11-2-2017 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίττας και
βράβευση Αριστούχας Μαθήτριας του Παρ/τος
στη ΛΑΦ/Χανίων παρουσία αρκετών συναδέλ-
φων με τις οικογένειές και αρκετών προσκεκλη-
μένων φίλων της Ένωσης.

12-2-2017 Εκδηλώσεις μνήμης «Ακρωτήρι
1897» στους τάφους των Βενιζέλων (Άγαλμα Κα-

γιαλιέ)
19-2-2017 
α) Διεξαγωγή εκλογών της ΕΑΑΣ. Δημοσκό-

πηση μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών,
και μη εκδήλωση 2ου ενδιαφέροντος δεν διε-
νεργήθηκε.

β) Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίττας στο Παρ/μα
ΕΑΑΑ/Χανίων.

24-2-2017 
α) Παράδοση παραλαβή Δκσης Π.Β.ΚΡΗΤΗΣ.
β) Στη συναυλία μικτής χορωδίας και ορχή-

στρας Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Χανίων αφιέρωση στο
Χανιώτη Μουσικό παιδαγωγό Μιχάλη Βλαζάκη,
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. 7-10-2016: Συμμετοχή του ΤΣ και Μελών
του Παραρτήματος στην τελετή απονομής Πτυ-
χίων στους αποφοιτούντες ΔΕΑ Μηχανικού και
Γεωγραφικού της 2015Γ’ ΕΣΣΟ.

2. 27-10-2016: ΛΑΦ Κορίνθου. Η Σχολή Μηχα-
νικού διοργάνωσε πανηγυρική ομιλία και έκθεση
φωτογραφίας για το «Έπος του 1940» με συμμε-
τοχή πολλών μελών του Παραρτήματος.

3. 28-10-2016: Εορτασμός της Εθνικής Επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Προηγήθηκε
Θεία Λειτουργία, δοξολογία και ομιλία στον Ι.Μ.
Ναό Αποστόλου Παύλου και ακολούθησε κατά-
θεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτι-
κές αρχές, ως και από τους προέδρους των
Εφεδροπολεμικών οργανώσεων. Τέλος ακολού-
θησε παρέλαση στο κέντρο της Κορίνθου.

4. 21-11-2016: Εορτασμός της ημέρας των
Ε.Δ. στον Ι.Μ. Ναό Αποστόλου Παύλου. Προηγή-
θηκε δοξολογία, ομιλία και ακολούθησε τρισάγιο
και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και
στρατιωτικές αρχές, ως και από τους προέδρους
των Εφεδροπολεμικών οργανώσεων. Ακολού-
θησε παράθεση καφέ στις αρχές της πόλεως
στην ΛΑΦ Κορίνθου.

5. 02-12-2016: Σχολή Μηχανικού. Συμμετοχή

του ΤΣ και Μελών του Παραρτήματος στην τε-
λετή απονομής Πτυχίων στους αποφοιτούντες
Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Σχολείου
Αναγνωρίσεως και Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών
Μηχανημάτων/Μηχανισμών Εξουδετέρωσης/Αν-
τιμετώπισης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανι-
σμών (ΑΝΕΕΜ/Μ-Ε/ΑΑΕΜ).

6. 09-12-2016: Συμμετοχή του ΤΣ και Μελών
του Παραρτήματος στην τελετή απονομής Πτυ-
χίων στους αποφοιτούντες ΔΕΑ Μηχανικού και
Γεωγραφικού της 2015Δ’ ΕΣΣΟ.

7. 28-12-2016: ΛΑΦ Κορίνθου. Διοργανώθηκε
χοροεσπερίδα από την ΣΜΧ στην οποία συμμε-
τείχαν και 13 μέλη του Παραρτήματος.

8. Αναφέρεται ότι σε όλες τις ανωτέρω εορ-
τές, τελετές και εκδηλώσεις παρέστησαν τόσο
το ΤΣ όσο και πολλά από τα μέλη του Παραρτή-
ματος.

9. Τέλος κατά το Δ’ τρίμηνο του 2016 υπεβλή-
θησαν τα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτο-
τήτων της ΕΑΑΣ σε δύο (2) νέα μέλη καθώς και
επανέκδοση σε άλλα δύο (2) μέλη. Επίσης εκδό-
θηκαν Κάρτες Εισόδου σε ΚΑΑΥ & Πρατήρια σε
τρία (3) μέλη του Παραρτήματος.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

•30 Δεκ.16 Ανταλλαγή Ευχών 
και Κάλαντα Χριστουγέννων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμ-

βουλίου, όπως και αρκετά μέλη του Παραρτή-
ματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης υποδέχτηκαν και αντάλ-
λαξαν ευχές, άκουσαν τα κάλαντα της Πρωτο-
χρονιάς από τη Στρ. Μουσική του Δ’ Σ. Στρατού,
τις Χορωδίες της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας
και της IVης ΤΑΞΥΠ.

•28 Ιαν. 17 Εθιμοτυπική Επίσκεψη 
στο Νέο Διοικητή Δ’Σ.Στρατού
Ο Πρόεδρος το Τοπικό Συμβούλιο  πραγματο-

ποίησαν την καθιερωμένη  Εθιμοτυπική Επίσκεψη
στο νέο Δκτή  Δ’Σ.Στρατού, Αντγο Γεώργιο Καμπά
, ο οποίος τους υποδέχθηκε εγκάρδια στο Γραφείο
του. 

•28 Ιαν. 17 .Κοπή Βασιλόπιτας 
Παραρτήματος ΕΑΑΣ  Ν.Ξάνθης 
Το Σάββατο, 28 Ιαν. 2017, τηρήθηκε το πα-

τροπαράδοτο έθιμο και πραγματοποιήθηκε στη
ΛΑΦΞ η κοπή της βασιλόπιτας του Παραρτήματος
ΕΑΑΣ Ξάνθης, με συμμετοχή 140 μελών και
φίλων. 

Επακολούθησε η βράβευση των 14 αριστούχων
μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου τέκνων μελών του
Παραρτήματος για τις άριστες επιδόσεις τους.
ενώ τους επιδόθηκε, από τους επισήμους και το
Τοπικό Συμβούλιο, το ‘’Βραβείο Προόδου της
ΕΑΑΣ’’ όπως και η επίδοση της Πλακέτας της
ΕΑΑΣ ‘’Τιμής Ένεκεν‘’, στον Γραμματέα του Πα-
ραρτήματος, Ανχη ε.α. Παπάγο Παπανικολάου,
για την συνεχή προσφορά του και την εξυπηρέ-
τηση  των συναδέλφων του για 3 συνεχείς θη-
τείες( από  9 Ιαν 2009).

Ο Σεβασμιώτατος, αφού ευλόγησε την βασι-
λόπιτα, ευχήθηκε σε όλους Υγεία και ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ, ενώ συνεχάρη τον Διοικητή του Δ’Σ.Στρα-
τού.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Υποστράτηγος
ε.α Γεώργιος Γεωργιάδης, καλωσόρισε και ευ-
χαρίστησε όλους τους προσελθόντες και τους
ευχήθηκε για το καλό του νέου χρόνου. 

Οι κύριες δραστηριότητες, που προγραμματί-
στηκαν για το 2017, με χρονολογική σειρά, είναι: 

•Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα Πομακοχώρια 
2017 (συνολικά 33 )
Δημοσιεύτηκε το σχετικό πρόγραμμα και η

σχετική πληροφοριακή αφίσα, με έναρξη με Γ’
Χαιρετισμούς (17 Μαρτίου) και πέρας την 26 η
Νε.2017.

•19 Φεβ.’17 Εκλογές ΕΑΑΣ 
Τόνισε την υποχρέωση όλων να δραστηριο-

ποιηθούν για να ενεργοποιήσουμε τους συνα-
δέλφους φίλους και γνωστούς, να προσέλθουν
να ψηφίσουν για να δοθεί μεγάλη  ΔΥΝΑΜΗ στο
νέο ΔΣ/ΕΑΑΣ για να υποστηρίξει τα συμφέροντα
μας.

•Εκδρομές 2017 
25-28 Μαϊ. ΞΑΝΘΗ-ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ- ΒΑΡΝΑ-  ΣΩΖΟ-

ΠΟΛΙΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΞΑΝΘΗ  (3 Διανυκτερεύσεις:) :145
€ ( άτομο/δίκλινο).

25- 28 Αυγ. Επετειακό Μνημόσυνο για πεσόντες,
1946-1949. ΞΑΝΘΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΡΥΤΣΑ-ΜΟΣΧΟ-
ΠΟΛΗ-ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ-ΒΙΤΣΙ- ΞΑΝΘΗ. (2 Διανυκτερεύσεις
στην  Καστοριά): 70€ (άτομο/ δίκλινο).

12-15Οκτ. ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ:ΞΑΝΘΗ -ΒΟΥΛΙΑ-
ΡΑΤΕΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ- ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-Υψ.731- ΤΕΠΕ-
ΛΕΝΙ -XIMAΡA-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (3 Δια-
νυκτερεύσεις) : 125 € (άτομο/ δίκλινο 

10-12Νοε.:ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  (2 διανυκτερεύ-
σεις): 70 € 

Η βραδιά συνεχίστηκε, με μουσικοχορευτικό
δείπνο με αρκετό κέφι και χορό, μέχρι τις πρωινές
ώρες.

•30  Ιαν ’17  Αλλαγή Διοικήσεως Δ’Σ.Στρατού.
Πραγματοποιήθηκε ,σύμφωνα με το προβλε-

πόμενο τελετουργικό  η παράδοση της Διοικήσεως
του Δ’Σ. Στρατού, από τον Αντγο Ιωσήφ Μαυράκη,
στον Αντγο Γεώργιο Καμπά. Στην τελετή παρευ-
ρέθη ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Βίτσας, όλες οι Θρησκευτικές
και Πολιτικές Αρχές, όπως και ο Πρόεδρος με
τον Αντιπρόεδρο και αρκετά Μέλη του Παρατή-
ματος ΕΑΑΣ Ξάνθης.

•18 Φεβ.’17. Μνημόσυνο στο Στρ. Νεκροταφείο
Ξάνθης

Πραγματοποιήθηκε από το Δ’Σ. Στρτατού, στο
Στρ. Νεκροταφείο της Ξάνθης  το ετήσιο Μνημό-
συνο υπέρ Αναπαύσεως των Ψυχών των Πεσόν-
των κατά τους Αγώνες του Έθνους. Το τρισάγιο
τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης
και Περιθεωρίου κκ. Παντελήμων. Παρευρέθησαν,
Ο Αντιπεριφερειάρχης,  Ο Στρατηγός Διοικητής
Δ’ Σ. Στρατού, όπως και  υψηλόβαθμη Στρ. Αντι-
προσωπεία ,από τους Σχηματισμούς και τις μο-
νάδες Φρουράς Ξάνθης από τους  Δκτες των Το-
πικών Σχηματισμών. 

•19 Φεβ. ’17 Διεξαγωγή Εκλογών  ΕΑΑΣ – 
Δημοσκοπική Κάλπη
Διεξήχθησαν στα Γραφεία του Παραρτήματος

οι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΣ,
ενώ υπήρξε  και η Δημοσκοπική Κάλπη για την
καταγραφή της προτίμησης  των συναδέλφων
για το νέο Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος
. Η προσέλευση  στην κάλπη ήταν μικρότερη
της αναμενόμενης.  Ψήφισαν 241 μέλη, από τα
417 εγγεγραμμένα. Ποσοστό 58%. Ευχαριστούμε
θερμά όσους ανταποκρίθηκαν και προσήλθαν,
παρά το βροχερό της ημέρας. 

Όλες οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί, με
εκτενή δημοσιεύματα και περισσότερες φωτο-
γραφίες ή και VIDEO, στην ιστοσελίδα του Πα-
ραρτήματος  μας, :www.eaasxanthis.gr.

ΞΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 10 Φε-
βρουαρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ θα πραγματο-
ποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου du lac Εσπε-
ρίδα με θέμα: "Η ιστορία και τα Μνημεία της

Ηπείρου από τις Οθωμανικές Πηγές Αρχεία, Τεκ-
μήρια, Μελέτες και Προσδοκώμενα της Έρευ-
νας".

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου αντιπροσω-
πεία του Τ.Σ. και μέλη του Παραρτήματος,   πα-
ρευρέθησαν στην τελετή ορκομωσίας των
Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2017 Α’ ΕΣΣΟ που
πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ε.Υ.Π. στη Λαμία.

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, αντιπροσω-
πεία του Παραρτήματος παρέστη στην τελετή
ονομασίας των ΔΕΑ Υλικού Πολέμου της 2016 Ε’
ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ε.Υ.Π..

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, οι Απόστρατοι
Αξιωματικοί των Νομών Φθιώτιδος, Ευρυτανίας
και Φωκίδος, έκοψαν την Αγιοβασιλόπιτά τους.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαί-
τερα εορταστικό κλίμα στην ασφυκτιούσα από
εν ενεργεία και αποστράτους Αξιωματικούς των
Ενόπλων Δυνάμεων, αποστράτους της ΕΛ.ΑΣ., οι-
κογένειες αυτών, και πλήθος κατοίκων του
Νομού Φθιώτιδος, Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Λαμίας, παρέστησαν και τίμησαν τους Αποστρά-
τους Αξιωματικούς οι: Ανώτερος Διοικητής Φρου-
ράς Λαμίας Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος
Παπαδόπουλος με αντιπροσωπεία στελεχών, οι
Βουλευτές Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Μιχελής και
κ. Ιωάννης Σαρακιώτης,  ο Περιφερειακός Διευ-
θυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Στερεάς Ελλάδος κ. Χρήστος
Δημητρίου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Φθιώτιδος κ. Σπυρίδων Πιλιτζίδης, ο Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ.
Χρήστος Τσαδήμας, ο Δημοτικός Σύμβουλος και

πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος  και
Πρόεδροι - εκπρόσωποι άλλων Φορέων -Ομίλων
-Συνδέσμων κλπ. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαο εκπροσώπησε ο
πρεσβύτερος κ. Νικόλαος Λύτας. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδηλώσεως ο Περιφερειακός Διευθυν-
τής Εκπαιδεύσεως επέδωσε το τιμητικό βραβείο
της Ε.Α.Α.Σ. στον αριστεύσαντα μαθητή Δημήτριο
Καρπέτη, τέκνο αποστράτου αξιωματικού. Ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος, Αντιστράτηγος
ε.α. Βασίλειος Μπούρας στον χαιρετισμό που
απηύθυνε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εδώ
και δεκαετίες απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων
από την Πολιτεία και την αδήριτη ανάγκη να στα-
ματήσει πλέον ο χειρισμός αυτός των Ενόπλων
Δυνάμεων αφενός και αφετέρου την ανάγκη η
Ελλάδα να συνεχίσει την προαιώνια πορεία της,
Ελληνική και Ορθόδοξη.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σε μία όμορφη εκδήλωση στην κατάμεστη αί-
θουσα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σερρών,
την 28η  Ιανουαρίου 2017, έγινε  με τις ευλογίες
του εκπροσώπου  του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Σερρών & Νιγρίτης  κ.κ. Θεολόγου,  η κοπή
της βασιλόπιτας , βραβεύτηκαν οι αριστεύσαντες
μαθητές Β' και Γ' Λυκείου σχολικού έτους 2015-
2016, τέκνα των μελών της Ενώσεως Αποστρά-
των Αξιωματικών Στρατού του Παραρτήματος
Σερρών  και ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρό-
γραμμα.  

Στο σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος  Σχης ε.α. Θεόδωρος Ταλιου-
ρίδης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομέ-
νους, ευχήθηκε μία καλή χρονιά με υγεία,
δύναμη, αισιοδοξία και επιπλέον στους μαθητές
καλή πρόοδο στη ζωή τους. Την εκδήλωση τίμη-

σαν με την παρουσία  οι ε.α. Αξιωματικοί μέλη
του Παραρτήματος με τις οικογένειες και   φί-
λους τους  ο Διοικητής του 10ου  Σ.Π., ο Περιφε-
ρειάρχης Σερρών, ο  εκπρόσωπος του Δήμαρχου
Σερρών και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφα-
λείας.

ΣΕΡΡΕΣ

ΧΑΝΙΑ
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί Συνάδελφοι

Επιτρέψατέ μου παρακαλώ να πω δύο λόγια
για την τιμητική διάκριση που έγινε στο πρόσωπό
μου σε αυτήν την απέριττη ετήσια εκδήλωση
της Ενώσεως των αποστράτων στελεχών του
Στρατού μας.

Απευθύνω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Πρό-
εδρο αποστράτων Αξ/κων του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης πολύ αγαπητό συνάδελφο Διαβι-
βαστή Στρατηγό κ. Μηλιωρίτσα Νικόλαο για
αυτήν του την πρωτοβουλία, που δείχνει μεγαλείο
ψυχής και αίσθημα ευθύνης σε αυτούς τους χα-
λεπούς καιρούς που περνάει η φιλτάτη Πατρί-
δα.

Και είναι, που γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που
τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ξεχωριστό νόημα
και ενδιαφέρον, γιατί τονώνουν το ηθικό, που
τόσο ανάγκη το έχουν τα στελέχη των ενόπλων
μας δυνάμεων είτε αυτά βρίσκονται -κατά μείζονα
λόγο- εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία.

Και γίνεται πλέον μαθηματικό αξίωμα η ρήση

ότι κάθε βολή εναντίον του ηθικού των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δολοφονική βολή
εναντίον της Πατρίδας γιατί το ηθικό των στελεχών
και των οπλιτών είναι το ακαταμάχητο και το
ισχυρότερο όπλο, που μπορεί να διαθέσει η Πα-
τρίδα μας επί του πεδίου μάχης σε στιγμές
εθνικού κινδύνου. Το αποδείξαμε άλλωστε στις
Θερμοπύλες, στους Μαραθώνες, στις Σαλαμίνες,
στις Πλαταιές αλλά και στους νεότερους χρόνους
με το έπος του 40-41. 

Και όσον αφορά το τι πολύτιμο αγαθό, το τι
άγιον αγαπητό και σεβάσμιον αγαθό είναι η Πα-
τρίδα, το επικυρώνει και ένας των μεγίστων φι-
λοσόφων εκ των Αρχαίων Προγόνων μας, ο
Πλάτων (420-347 π.Χ.) με την ακόλουθη ρήση.

«Μητρός τε και Πατρός και των άλλων προγό-

νων απάντων τιμιότερων εστίν η Πατρίς και σε-

μνότερον και αγιότερον και εν μείζωνει μοίρα

και παρά θεοίς και παράνθρωποις τοις νουν

έχουσι».

Μοιρισκλάος Αντώνιος
Ταξίαρχος Δ/Β ε.α. (ΣΣΕ 1938)

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβου-
λίου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, συμμε-
τείχαν στις παρακάτω Εκδηλώσεις:

Στον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας, Προστά-
τιδος του Πυροβολικού, στον Λαγκαδά Θεσσα-
λονίκης

Στον Εορτασμό του Αγίου Νικολάου, προστάτη
του Πολεμικού Ναυτικού μας, που οργάνωσε η
Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου

Υπεδέχθησαν την Στρατιωτική Μουσική του Γ’
ΣΣ και την Χορωδία του Συλλόγου των Κερκυραίων
Βορείου Ελλάδος “Ιωάννης Καποδίστριας” όπου
έψαλαν τα κάλαντα και επιλεγμένα επετειακά
τραγούδια.

Επισκέφθηκαν το Φυλάκιο του Σ/Α “ΚΟΥΡΙ” πα-
ρουσίαν του Δκτου ΔΔΒ/NRDC Ταξχου Μπούρλου
Στέλιου και του Δκτου του 489ΤΔΒ Τχου. Ανταλ-
λάγησαν ευχές και δώρα για ένα ευτυχισμένο
καινούριο χρόνο.

Επισκέφθηκαν για ευχές τον Παναγιότατο Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης, την Υπουργό Βορείου
Ελλάδος, τον Δκτη Γ’ Σ.Σ./NDC, τον Περιφερειάρχη,
τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και άλλες Αρχές. 

Σε ομιλίες και διάφορες δραστηριότητες που
οργανώθηκαν από τις Αρχές του Τόπου. 

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 πραγματο-
ποιήθηκε στη ΛΑΦΘ Θεσσαλονίκης η κοπή της
βασιλόπιτας και η βράβευση των αριστούχων
μαθητών-μαθητριών Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου
και της Αρχηγού της ΣΣΑΣ. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
η Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Κόλλια-Τσα-
ρουχά Μαρία, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υπτγος κ.
Δανιάς Ευάγγελος, οι Πολιτικές και Στρατιωτικές
Αρχές, Επίτιμοι Στρατηγοί, ο Αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΣ Αντγος κ. Ροζής Βασίλειος, Πρόεδροι των
Συνδέσμων και Οργανώσεων αποστράτων, Στρα-
τηγοί, Ανώτεροι Αξκοί, τέως Πρόεδροι του Πα-
ραρτήματος της ΕΑΑΣ Θεσσαλονίκης, οι βρα-
βευόμενοι μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες
αυτών, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, ο Πρόεδρος της Ομάδος 21 και άλλοι
προσκεκλημένοι.

Με το καλωσόρισμά του ο Πρόεδρος του πα-
ραρτήματος Θεσσαλονίκης Αντγος Μηλιωρίτσας
Νικόλαος τόνισε: 

«Είναι πλέον καιρός να συσφίξουμε τις σχέσεις
μας κάτω από το έμβλημά μας: “Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ
ΕΝΩΣΕΙ” και να παλέψουμε για τα δίκαιά μας.
Ενωμένοι, όλοι μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε
ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.

Σας προσκαλώ να δυναμώσουμε τη συμμετοχή
μας στις τάξεις της ΕΑΑΣ,  προσφέροντας εκτός
από τη φυσική μας παρουσία κάθε ηθική και
πνευματική υποστήριξη σ’ αυτή τη δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία και να είμαστε παρόντες στις
κάλπες για να ψηφίσουμε στις εκλογές της
Ε.Α.Α.Σ. στις 19 Φεβρουαρίου.»

Το πρόγραμμα της εκδήλωσής μας περιλαμ-
βάνει:

Το διάβασμα της ευχής για τον πλακούντα
από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσ/νίκης
κκ. Άνθιμο και στη συνέχεια θα λάβει χώρα το
κόψιμο της πίτας και θα μοιραστούν στους πα-

ρόντες επισήμους ή Εκπροσώπους τους, τις
αρχές, συλλόγους και οργανώσεις. Ταυτόχρονα
θα μοιραστούν σε όλους ατομικά πιτάκια. Θα
υπάρχει ένα νόμισμα στη μεγάλη πίτα και ένα
στα μικρά πιτάκια. Στους δύο τυχερούς θα δοθεί
ως δώρο από μία εικόνα.

Θα ακολουθήσει το χορωδιακό πρόγραμμα
από την ευγενώς προσφερθείσα χορωδία του
Συλλόγου των Κερκυραίων και Φίλων της Κέρ-
κυρας Βορείου Ελλάδος, “Ιωάννης Καποδίστριας”. 

Ο Σύλλογος των Κερκυραίων και Φίλων τη
Κέρκυρας Βορείου Ελλάδος  “Ιωάννης Καποδί-
στριας”, διαθέτει παραδοσιακή χορωδία, χορευτική
ομάδα και ορχήστρα.

Πραγματοποιεί και συμμετέχει σε κοινωνικού,
θρησκευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκ-
δηλώσεις, με σκοπό τη διάδοση του πολιτισμού
και των παραδόσεων της Κέρκυρας.

Στη συνέχεια θα γίνει η βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών και μαθητριών τέκνων μελών
της ΕΑΑΣ με την απονομή τιμητικού διπλώματος
και συμβολικής χρηματικής επιβράβευσης που
εξασφάλισε η ΕΑΑΣ από το ΓΕΣ.

Επίσης, με τους αριστεύσαντες μαθητές και
μαθήτριες έχει καθιερωθεί και η βράβευση του
Αρχηγού της ΣΣΑΣ που αυτή τη χρονιά είναι ο
μαθητής ΣΤ’, Αλχίας Λαδουκάκης Αριστείδης.

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίω-
ση.

Πριν από τη βράβευση των μαθητών και μα-
θητριών θα ήθελα να τιμήσουμε:

• Την Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακε-
δονίας – Θράκης) κ. Κόλλια – Τσαρουχά Μαρία,
για την άριστη συνεργασία και συμπαράσταση.

• Τον Ταξίαρχο (ΔΒ) ε.α. Μοιρισκλάβο
Αντώνιο, ως το αρχαιότερο εν ζωή μέλος του
παραρτήματος της ΕΑΑΣ Νομού Θεσσαλονίκης
τάξεως ΣΣΕ 1938, στον οποίο ευχόμαστε να δια-
τηρεί τον τίτλο αυτό για πάρα πολλά ακόμη
χρόνια.

Αγαπητοί βραβευόμενοι αριστούχοι μαθητές
και μαθήτριες και Αρχηγέ της ΣΣΑΣ Αλχία Λαδου-
κάκη Αριστείδη, από βάθους καρδίας σας συγ-
χαίρουμε για τις επιδόσεις σας, που σίγουρα
είναι αποτέλεσμα προσπαθειών μακρού χρονικού
διαστήματος, τόσο δικών σας όσο και των γονέων
σας. 

Με αισθήματα περηφάνιας θεωρούμε ότι είστε
παιδιά όλων μας και πηγή ελπίδας για το αύριο.

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές
σας και επιτυχία σε ότι αποφασίσετε να ακολου-
θήσετε στη ζωή σας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Σάββατο, 31 Δεκ 2016 : Κοπή βασιλόπιτας

Ι.Μητροπόλεως Δημοτριάδος και Αλμυ-ρού: Πα-
ρουσία των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών της
Πόλεως, εκπροσώπων ΝΠΔΔ και  ΝΠΙΔ, καθώς και
μεγάλου αριθμού  πιστών και πολιτών  ευλογήθηκε
και κόπηκε, όπως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ Ιγνάτιο η βα-
σιλόπιτα της Μητροπόλεως. Παρέστη ο Πρόεδρος
του Παραρτήματός μας Υποστράτηγος ε.α. Αθα-
νάσιος Κ. Γκουζής, εκπροσωπώντας την ΕΑΑΣ.     

2.  Κυριακή, 1η Ιαν 2017 : Δοξολογία για το Νέο
Έτος : Τελέσθηκε, μετά  την Αρχιερα-τική Θεία
Λειτουργία, από τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιγνάτιο,
στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγί-ου Νικολάου, παρουσία
των Αρχών της Πόλεως. Παρέστη ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος.          

3.  Δευτέρα, 16 Ιαν  2017 : Προβολή VIDEO στο

Μούρεσι Πηλίο: Με πρωτοβουλία και μέριμνα του
τ. Γραμματέα μας Τχη (ΠΖ) ε.α. Απόστολου Καταπίδη,
προβλήθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς VIDEO
από την  προσκυνηματική  επίσκεψη  40 μελών
του Παραρτήμα-τός μας τον Μάϊο 2016  στο Άγιο
Όρος. Το Παρ/μα εκπροσωπήθηκε από τον Ταμία
(και επι-μεληθέντα του video) Τχη (ΠΖ) ε.α. Σπυρί-
δωνα Δαπόντα.

4.   Τετάρτη, 18 Ιαν 2017 :Επίσκεψη Αντιπροέδρου
ΕΑΑΣ: Το Παράρτημά μας, αν και η Εορτή του Με-
γάλου Αγίου Αθανασίου, δέχθηκε την επίσκεψη
του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)
ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Ροζή Βασιλείου, που υπό την
ιδιότητά του ως υποψηφίου  Προέδρου της ΕΑΑΣ,
ομίλησε  προς παρευρεθέντα 55 μέλη, άκουσε
σκέψεις και προβληματισμούς και απάντησε σε
ερωτήσεις για τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντός
μας. Μετά το πέρας  ο Πρόεδρος, τα μέλη  του ΤΣ
και δύο συμμαθητές του φιλοξένησαν και είχαν
ελεύθερη συζήτηση με τον Αντγο Ροζή  σε παρα-
κείμενο παραδοσιακό “τσιπουράδικο” της Πόλης. 

5.   Σάββατο, 22 Ιαν 2017: Κοπή πίτας Ένωσης
Γονέων - Κηδεμόνων Βόλου (ΕΓΓΒ): Στο χώρο του
Εντευκτηρίου μας οργανώθηκε από την τ. Γραμματέα
μας Ανχη (ΥΝ) ε.α. Γεωργία Μπίτση, νυν Ειδική
Γραμματέα της ΕΓΓΒ, η κοπή πίτας με συμμετοχή
πολλών μελών.

6.   Κυριακή, 29 Ιαν 2017: Ονομαστήρια 

Ποιμενάρχου  κ.κ.Ιγνατίου: 
α. Στον Ι. Ν. Αναλήψεως τελέσθηκε Θεία Λει-

τουργία (Εορτή Ανακομιδής των Ιερών Λειψά-νων
του Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αγίου Ιγνατίου του Θε-
οφόρου), με το πέρας της οποίας ο εορτάζων
Μη-τροπολίτης μας, δέχθηκε τις ευχές Αρχών και
πολιτών, κατά τη διανομή του Αντιδώρου. Από το
Παράρτημα παρέστησαν το μέλος του ΤΣ Άνχης
(ΜΧ) ε.α. Κακαράντζας Χρυσόστομος, καθώς και
αρκετά μέλη μας.

β.  Το απόγευμα,  από 18.30Ω, το μέλος του ΤΣ
μας Άνχης Κακαράντζας Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος
του Συλλόγου Δρακοτρυπιανών (Ν. Καρδίτσας),
πραγματοποίησε στο χώρο του Παρ/τος την κοπή
της πίτας τους.

7.Δευτέρα, 30 Ιαν 2017: Εορτή των Τριών 
Ιεραρχών:
α. Στον Ι.Ν.Μεταμορφώσεως του Κυρίου τελέ-

σθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία
και Μνημόσυνο για τους αποβιώσαντας Εκπαιδευ-
τικούς, όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Πα-
ραρτήματος. 

β. Μετά την 10.30Ω,  επισκέφθηκε  το Παράρτημα
ο υποψήφιος  Πρόεδρος ΕΑΑΣ Αντγος εα. Καστραν-
τάς Στυλιανός, που ομίλησε προς τα παραβρεθέντα
μέλη, διαλέχθηκε μαζί τους και απάντησε σε
πλήθος ερωτήσεων για τρέχοντα θέματα ενδια-
φέροντός μας. Μετά το πέρας  ο Πρόεδρος, τα
μέλη  του ΤΣ και δύο συμμαθητές του δεξιώθηκαν
και είχαν ελεύ-θερη συζήτηση με τον Αντγο Κα-
στραντά  σε παραδοσιακό “τσιπουράδικο” της Πό-
λης.

γ. Το απόγευμα, από 17.00Ω, στο χώρο του Εν-
τευκτηρίου μας, οργανώθηκε η κοπή πίτας του
Συλλόγου η “ΠΙΣΤΗ”, που βοηθά παιδιά με νεο-
πλασματικές παθήσεις και όπου συμμετέχει λίαν
ενεργώς η σύζυγος μέλους μας κυρία Ελένη Ζα-
χαριάδου-Μπάρμπα, συντα-ξιούχος εκπαιδευτικός,
τ. Σχολική Σύμβουλος και “ποιήτριά”  μας. Η κυρία
Ζαχαριάδου, με καταχώρισή της στον τοπικό Τύπο
(Κυριακή, 12.2.2017) μας ευχαρίστησε και δημο-
σίως.

8. Σάββατο,  4 Φεβ 2017: Τελετή Κοπής Πίτας

και Βράβευσης Αριστούχων: Σε γνωστό κοσμικό
κέντρο της Πόλης μας και κατά τη διάρκεια της
ετήσιας χοροεσπερίδας μας, οργανώσαμε και πραγ-
ματοποιήσαμε την τελετή κοπής της πίτας και
βράβευσης των αριστούχων παιδιών μελών μας.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε το μέλος μας (Σχης
ε.α./ΣΣΕ 76) πατήρ Παναγιώτης Κολοφωτιάς, που
μετέφερε την ευλογία και τις ευχές του Μητροπολίτη
μας και απηύθυ-νε παραινέσεις στα αριστούχα
παιδιά. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα 12 από τα
συνολικά 18 αριστούχα παιδιά, οι Επίτιμοι Α/ΓΕΣ
Στρατηγός ε.α. Χαρβάλας Παναγιώτης και Δκτής
Β’ΣΣ Αντγος ε.α. Τουρναβίτης  Ιωάννης, ο Δκτές
της 1ης ΤΑΞΑΣ και ΑΔΦΒ Ταξχος  Παπαναγνώ-στου
Ιωάννης και της 32 ΤΑΞΠ/Ν Ταξχος Πάτσαλος Ανα-
στάσιος, όλο το ΤΣ, καθώς και 168 άτομα. Ιδιαίτερη
τιμή απετέλεσε η παρουσία του Προέδρου του
ΔΣ/ΕΑΑΣ Υποστρατήγου ε.α. Δανιά Ευαγγέλου, από
την αρχή της εκδήλωσης, που μετά την κοπή της
πίτας απηύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρε-
θέντας και επέδωσε διπλώματα προόδου σε δι-
καιούχους (Επισυνάπτονται φωτογραφίες).

9. Κυριακή,  5 Φεβ 2017: Ημέρα Μνήμης Ελλήνων

Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος:
Με το ΠΔ 31/2015 (ΦΕΚ Α’51) έχει καθιερωθεί η 27
Ιαν ως η Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Μετά
από απόφαση του Περιφερειάρχη ορίσθηκε για
τον Βόλο, η 5.2.2017.  Στο Μνημείο Ολοκαυτώματος,
τελέσθηκε η επιμνημόσυνη Δέηση και ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από την Υφυπουργό κυρία
Παπανάτσιου Αικατερίνη (βουλευτή του Νομού),
τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό Κώστα,  Δημάρχους,
τον ΑΔΦΒ,  τον Αστυνομικό Δντή, τον Περιφερειακό
Δκτή Λιμενικού, εκ-προσώπους  ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ και
εκπροσώπους συλλόγων Ισραηλιτικών Κοινοτήτων
από όλη σχεδόν την Χώρα. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ
στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος.
Ακολούθησε  στο Πνευματικό  Κέντρο της Ι. Μη-
τροπόλεως ειδική εκδήλωση που περιλάμβανε:
άναμμα κεριών για τα 6.000.000 (Εβραίους), θύματα
του Ολοκαυτώματος, προσφωνήσεις από τον Πε-
ριφερειάρχη, την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Κολυν-
δρίνη Δωροθέα  και τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ομιλίες
από τον Επίσκο-πο (Ορθόδοξο) Σλαβονίας κ. Jovan
Culibrk και την Iστορικό κυρία Μαρία Καβάλα,
επίκαιρο μουσικό πρόγραμμα και προβολή  ντοκυ-
μαντέρ για τα Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως. Το
πέρας της τελετής κηρύχθηκε από τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας.

10.  Παρασκευή, 10 Φεβ 2017:
α. Έκθεση Παιδικού Παιχνιδιού: Το μέλος μας

Ανθστής (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Νικολάου, Αρ. Ταυτ. ΕΑΑΣ
59051, επιμελήθηκε (όντας ο ίδιος συλλέκτης) και
παρουσίασε (έως 17/2) σε κεντρικό χώρο της
Πόλης μας, με φίλο και συνεργάτη του, έκθεση
παιδικών παιχνιδιών, μέχρι τη δεκαετία του 1990.

β.  Σε κέντρο της Πόλης μας πραγματοποιήθηκαν
η κοπή της πίτας και η χοροεσπερίδα της Λέσχης
Ειδικών Δυνάμεων (ΛΕΚ) Ν.Μαγνησίας {Πρόεδρος
το μέλος μας Τχης (ΠΖ) ε.α. Παλαιοδημόπουλος
Ηλίας}, όπου παραβρέθηκαν αρκετά μέλη μας
(πολλά & της ΛΕΚ).

11. Σάββατο, 18 Φεβ 2017: Ετήσιο Μνημόσυνο
Πεσόντων Στρατιωτικών: Τελέσθηκε το ετήσιο
(κάθε Α’Ψυχοσάββατο) μνημόσυνο των υπέρ πα-
τρίδος  πεσόντων κατά τους αγώ-νες του Έθνους
και είναι ενταφιασμένοι στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο
Βόλου, στο οποίο και παραβρέθηκαν  εκπρόσωποι
τ ης Αντιπεριφέρειας,  για τον ΑΔΦΒ ο Ταξίαρχος
Δκτής της 32 ΤΑΞΠ/Ν (που κατέθεσε και το στεφάνι),
ο Επίτιμος Δκτής Β’ΣΣ Αντγος ε.α. Τουρναβίτης
Ιωάννης (με γονείς και αδελφό ενταφιασμένους
εκεί), μέλη ορφανικών μας οικογενειών και πολίτες
(με συγγενείς ενταφιασμένους εκεί), καθώς και ο
Πρόεδρος του Παραρτήματός μας Υποστράτηγος
ε.α. Γκουζής Αθανάσιος.

19. Κυριακή, 19 Φεβ 2017: Εκλογές για ΔΣ/ΕΑΑΣ
και Δημοσκόπηση για το ΤΣ:

Διεξήχθησαν από το Παράρτημα και την Εφο-
ρευτική Επιτροπή χωρίς προβλήματα και χωρίς εν-
στάσεις οι αρχαιρεσίες για το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Ταυτόχρονα
το Παράρτημα διενήργησε, με δεύτερη κάλπη και
την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και Δημοσκόπηση
για την ανάδειξη των υποψηφίων για διορισμό από
το νέο ΔΣ/ΕΑΑΣ του νέου Τοπικού. Κατατέθηκαν
τελικά δύο (2) υποψηφιότητες για Πρόεδρο, τέσσερις
(4) για Αντιπρόεδρο και πέντε (5) για μέλη. 

ΒΟΛΟΣ
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Γενικά
Στα θέματα που προβάλλει η Τουρκία

σαν διαφορές με την Ελλάδα είναι ο εναέριος χώρος του
Αιγαίου. Συγκεκριμένα η Τουρκία αμφισβητεί το εύρος του
εθνικού μας εναερίου χώρου των 10 νμ. και την υποχρέωση
των στρατιωτικών της αεροσκαφών να υποβάλλουν σχέδια
πτήσης, όταν πετούν πάνω από τα διεθνή ύδατα. Στη συνέχεια
θα αποδειχθεί το δίκαιο των Ελληνικών θέσεων επί του
θέματος.

Ισχύουσες Διεθνείς Διατάξεις για τα FIRS. 
Διατάξεις ICAO
Οι διατάξεις που αναφέρονται στα θέματα εναερίου χώρου

περιέχονται στη Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής
Αεροπορίας INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
(ICAO) που υπογράφηκε την 7 Δεκ. 1944 στο Σικάγο και αριθμεί
σήμερα 160 κράτη - μέλη. 

Μερικές από τις διατάξεις της Σύμβασης έχουν ως εξής:
* Η Σύμβαση έχει εφαρμογή στα κρατικά αεροσκάφη, στα

οποία υπάγονται και τα στρατιωτικά. Κανένα κρατικό αεροσκάφος
δεν θα ίπταται πάνω από την επικράτεια ούτε θα προσγειούται
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κράτους. (ΑΡΘΡΟ 3)

* Επικράτεια είναι το έδαφος και τα γειτνιάζοντα χωρικά
ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία του κράτους (ΑΡθΡΟ 2).

* Τα συμβαλλόμενα κράτη θα εξασφαλίζουν ότι κάθε αερο-
σκάφος που ίπταται πάνω από την επικράτειά τους και κάθε
αεροσκάφος της εθνικότητάς τους θα συμμορφούται με τους
κανόνες που ισχύουν εκεί. (ΑΡΘΡΟ 12).

* Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να παρέχουν
βοήθεια στα αεροσκάφη που κινδυνεύουν με βάση τις κατά
τόπο υπηρεσίες Ερεύνης/Διάσωσης, που έχουν καθορισμένες
περιοχές ευθύνης. (ΑΡΘΡΟ 25). 

Το παράρτημα “Ρ” (πρακτική Αεροναυτιλίας) αναφέρει: 
* Αναγνωρίζεται ότι ο εναέριος χώρος, καθώς και πολλές

ευκολίες και υπηρεσίες, πρέπει να χρησιμοποιούνται από
κοινού μεταξύ της πολιτικής και στρατιωτικής Αεροπορίας.

* Οι χώρες όταν εκδίδουν κανονισμούς για στρατιωτικά αε-
ροσκάφη θα έχουν Due Regard (υπ’ όψη) την ασφάλεια
ναυτιλίας των πολιτικών αεροσκαφών. 

* Τα κράτη όταν εκπονούν κανονισμούς για τα στρατιωτικά
αεροσκάφη πάνω από ανοικτές θάλασσες, θα τους συντονίζουν
με τα κράτη που είναι αρμόδια για την παροχή Εναέριας Κυ-
κλοφορίας στην υπ’ όψη περιοχή.

Ο οργανισμός έχει δημιουργήσει ανά την υφήλιο επτά πε-
ριοχικά Γραφεία, η δε Ελλάδα υπάγεται στο περιοχικό γραφείο
Ευρώπης (Παρίσι). Το Γραφείο αυτό έχει εκπονήσει το αντίστοιχο
σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι περιοχές πληροφοριών
πτήσεων (FIR), οι επικοινωνίες, οι αεροδιάδρομοι κ.λ.π. Στο
σχέδιο έρευνας και διάσωσης περιλαμβάνονται χάρτες με τις
περιοχές που ανήκουν σε κάθε κράτος, όπως η περιοχή του
FIR Αθηνών, αρμοδιότητος της Ελλάδας, που καλύπτει σχεδόν
ολόκληρο το Αιγαίο. 

Διατάξεις ΝΑΤΟ
Οι κανονισμοί εναερίου κυκλοφορίας του ΝΑΤΟ είναι απόλυτα

εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του ICAO. Οι σχετικοί κανονισμοί

ΝΑΤΟ είναι οι εξής: 
Document 01. Στη παράγρ. 9 αναγράφεται: “Γενικά όλη η

κυκλοφορία στη περιοχή του ΝΑΤΟ συμμορφώνεται με τους
Κανόνες Αέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος
2 της σύμβασης ICAO”.

Document 149. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες συντονισμού
των ασκήσεων ΝΑΤΟ, που συμπίπτουν απόλυτα με το παράρ-
τημα 15 της σύμβασης ICAO.

MC - 88, για την περίοδο έντασης ή πολέμου. Με αυτό ανα-
γνωρίζεται η ευθύνη της Ελλάδας στο FIR Αθηνών και για την
περίοδο έντασης - πολέμου και γι’ αυτό η Τουρκία έντονα το
αντιμάχεται.

Εγχειρίδιο ATR -10 (c). Περιέχει τις περιοχές Έρευνας - Διά-
σωσης από πλευράς ΝΑΤΟ, που είναι οι ίδιες με τις περιοχές
του ICAO.

Διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) για θέματα έρευνας

και διάσωσης των πλοίων έχει εκπονήσει την διεθνή σύμβαση
για έρευνα και διάσωση (σύμβαση Αμβούργου 1979) η οποία
προβλέπει μεταξύ των άλλων ότι οι περιοχές έρευνας και
διάσωσης θα καθιερώνονται μετά από συμφωνία των συμβε-
βλημένων κρατών. Για την Ελλάδα η περιοχή έρευνας και
διάσωσης είναι εκείνη που μας έχει αναγνωρισθεί από το
ICAO και την σύμβαση SOLAS (Save of life at sea). Η Τουρκία
αντέδρασε και διεκδικεί να συμμετέχει στην έρευνα και
διάσωση στο Αιγαίο. 

Διεθνής Πρακτική
Η διεθνής πρακτική ακολουθεί γενικά τις διατάξεις και τις

συστάσεις του ICAO. Αναλυτικότερα:   
ΗΠΑ.   Είναι υποχρεωτική η υποβολή σχεδίου πτήσεως από

τα αεροσκάφη που προσεγγίζουν τις περιοχές ADIZ (Air Defense
Identification Zones), περικλείουν δε οι περιοχές αυτές τις
ΗΠΑ, την Αλάσκα και τα νησιά σε απόσταση μέχρι 450 νμ από
τις ακτές. Τα αεροσκάφη του στόλου όταν επιχειρούν στο FIR
Αθηνών μας δίδουν στοιχεία πτήσεως, όπως περιοχή πτήσεων,
χρόνος, ύψη.    

Γαλλία. Ακολουθεί την ίδια ως άνω τακτική   
Μεγάλη Βρεταννία. Ακολουθεί αυστηρά τις διατάξεις του

ICAO για τα στρατιωτικά της αεροσκάφη.
Τουρκία. Ακολουθεί αλλοπρόσαλλη πολιτική. Μέχρι το 1980

υπέβαλλε κανονικά σχέδια πτήσεως στο FIR Αθηνών και
έκτοτε σταμάτησε. Οι ίδιοι απαιτούν σχέδια πτήσεως από τα
αεροσκάφη που εισέρχονται στα FIR Άγκυρας- Κων/πόλεως.

Ιταλία. Υποβάλλει κανονικά σχέδια πτήσεως στις Ελλην.
Αρχές.

ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει από καιρού αποφασίσει: Την εγκατάσταση
αξκών συνδέσμων στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Την
γνωστοποίηση στο FIR Αθηνών του αριθμού και τύπου αερο-
σκάφους, του χρόνου άνωθεν στόχου και του κώδικα ηλε-
κτρονικής αναγνώρισης. Την εγκατάσταση στην περιοχή της
άσκησης πλοίου ελέγχου για
ενημέρωση των ελληνικών αρ-
χών επί των αλλαγών πτήσε-
ως.

Ελλάδα. Πάνω στην σύμβαση
του ICAO η ελληνική θέση είναι
οτι πράγματι η σύμβαση στο
σύνολό της εξαιρεί τα στρα-
τιωτικά αεροσκάφη και αυτό
συμβαίνει κυρίως για να εξα-
σφαλίσει την κυριαρχία των κρα-

τών, που θα κινδύνευαν εάν τα στρατιωτικά αεροσκάφη
έκαναν χρήση των διευκολύνσεων που παρέχονται στα πολιτικά
αεροσκάφη (φαντασθείτε για παράδειγμα η Τουρκία να μας
ζητήσει την προσγείωση 40 μαχητικών αεροσκαφών στη
Σούδα). Ο ICAO με δύο επιστολές του προέδρου του Συμβουλίου
κοινοποιεί την απόφαση του Α26-8, αναγνωρίζοντας ότι η Διε-
θνής πρακτική ακολουθεί την υποχρέωση υποβολής σχεδίων
πτήσων από στρ/κά αεροσκάφη.

Μετά απ’ αυτό το ΓΕΕΘΑ ειδοποίησε τις αρχές του ΝΑΤΟ ότι
από το πρωί της 2lης Φεβρουαρίου 1964 η περιοχή ευθύνης
του Έλληνα Διοικητή Αεραμύνης (Early Warning Area 41)
μετατοπίζεται για να συμπίπτει ανατολικά με το FIR Αθηνών.

Από τότε και μέχρι σήμερα οι Τούρκοι επιδιώκουν: Σε πρώτη
φάση να αποδυναμώσουν το FIR Αθηνών. Σε δεύτερη φάση
να διχοτομήσουν τον εναέριο χώρο του Αιγαίου. Σε τρίτη
φάση να διχοτομήσουν και αυτόν τον θαλάσσιο χώρο του Αι-
γαίου, ώστε να αποκόψουν τα ανατολικά μας νησιά.

Επιπτώσεις από ενδεχόμενη επιτυχία των τουρκικών επι-
διώξεων

* Θα μειωθεί το βάθος αμύνης της χώρας μας. Σε περίπτωση
εχθρικής επιθέσεως ο χρόνος αντιδράσεως της Ελληνικής
Αεροπορίας θα μειωθεί από 14-19’ που είναι σήμερα σε 5-
10’, οπότε όχι μόνο δεν θα έχουμε την πιθανότητα να κερδί-
σουμε την αεροπορική μάχη, αλλά ακόμα και να επιβιώσουμε
για την διεξαγωγή της. 

* Περιορίζεται σημαντικά ο ζωτικός χώρος δράσεως της
αεροπορίας μας. Μέρος του Εθνικού μας εναερίου χώρου θα
τεθεί υπό τουρκικό έλεγχο. Θα μειωθεί δραστικά η στρατηγική
Αξία του Ελληνικού χώρου, γιατί το Αιγαίο, σαν ενιαίος χώρος
με το σύμπλεγμα των νησιών, αποτελεί την φυσική συνέχεια
της αμύνης των στενών. 

*Τέλος θα επηρεασθεί δυσμενώς το ηθικό των κατοίκων
των ανατολικών νησιών μας και γενικώς του Ελληνικού λαού,
που έχει γαλουχηθεί με την πίστη ότι το Αιγαίο και τα νησιά
του αποτελούν το ζωτικό χώρο της φυλής μας.

Γι’ αυτό σταθερή επιδίωξη μας είναι η προμήθεια και διατή-
ρηση ενός άρτιου σύγχρονου συστήματος εναέριας κυκλο-
φορίας, και η διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής έναντι
των Τούρκων.

Απόσπασμα από το έργο που αναρτήθηκε στο Web : ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΕΖΗΣ-ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

*Ο Γιώργος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., συγγραφέας,
απόφοιτος της Σχολής Διοικήσεως και Επιτελών Αμερικής.Διε-
τέλεσε Διευθυντής πληροφοριών στην Νότια Πτέρυγα του
ΝΑΤΟ (AFSOUTH).

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

Εγχειρισθέντες αμφότεροι εις τήν
σπονδυλικήν στήλην εις τό 424 ΓΣΝΕ
υπό τού εξαιρέτου καί επί τούτου εξει-
δικευθέντος εν τή αλλοδαπή Ορθοπε-
δικού χειρουργού  Γενικού Αρχιατρου
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ θεωρούμεν υπο-
χρέωσίν μας να τόν συγχαρώμεν καί εν
ταυτώ ευχαριστήσωμεν εκ βαθέων καθό
η ολη επέμβασις υπερέβη τό καλώς
ΑΡΙΣΤΟΝ τής επιτυχίας.Τοιούτου επιπέδου
επιστήμονες καί συνάδελφοι τιμώσιν
καί τήν ιατρικήν επιστήμην καί τάς Ενό-
πλους Δυνάμεις μας.Ωσαύτως συγχα-

ρητήρια πέμπονται καί πρός τήν Διευ-
θυνσιν τού 424 ΓΣΝΕ  διά τήν άψογον
λειτουργίαν τού Νοσοκομείου τόσον εξ
επόψεως  κανόνων ιατρικής όσον καί
στρατιωτικής.Τα πάντα εκινούντο κατά
τρόπον ταχύ, συντονισμένον καί απο-
τελεσματικόν.ΕΥΓΕ εις ολους. Απο τόν
Διευθυντήν μέχρι τού τελευταίου.Τιμάτε
τάς Ενόπλους Δυνάμεις μας διό καί ει-
μεθα υπερήφανοι δι'εσάς.Σχης ε.α Χρί-
στος Τομαράς-Ιλχος ε.α Ιωάννης Αλμ-
πάνης Τάξεως 1966 ΣΣΕ.  

Τον Δντη Ουρολογικής Κλινικής
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Γενικό Αρχίατρο Δρ Παπαν-
δρόπουλο Ιωάννη του Γεωργ. και όλο
το ιατρικό επιτελείο του (ομάδα), προ-
βάλλω, διότι ο όρκος του Ιπποκράτη
που έχουν, απαυγάζει την αρετή στην
εκτέλεση του υπέρτατου καθήκοντός
τους, προς τους χρήζοντας ιατρική βοή-

θεια συνανθρώπους τους. Τέλος, δεν
έχω παρά να ευχαριστήσω εκ βάθους
καρδίας όλους ανεξαιρέτως τους συμ-
βάλλοντας με εξαίρετο επαγγελματισμό
στην επιτυχή χειρουργική 14/9/16 και
μεταχειρουργική μου αποκατάσταση.

Αθανάσιος Πλατής
Αντγος ε.α..

Επικαιρότητα

Ο εναέριος χώρος του Αιγαίου

και οι τουρκικές προκλήσεις και επιδιώξεις

Γράφει ο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ

Υποστράτηγος ε.α.

τ. Πρόεδρος παραρτήματος

Ε.Α.Α.Σ.  Ν. Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ
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Ἡ βιβλιοθήκη μας αὐτόν τόν μήνα
ἐμπλουτίσθηκε μέ τά κάτωθι βιβλία: 

«ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ» τοῦ συ-
ναδέλφου Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. Δη-

μούδη Θεοδώρου. Ὁ Στγός μᾶς
ἔχει έκπλήξει μέ τό λογοτεχνικό
του ταλέντο καί συνεχίζοντας νά
γράφῃ δημιούργησε αὐτό τό
εὐαίσθητο ἀριστούργημα.
Πρόκειται γιά αὐτοτελῆ ἀλλά
συγγενῆ πεζά καί ἔμμετρα κείμε-
να πού ἀναφέρονται στήν πα-
τρογονική του γῆ (Ἀνατολική
Ῥωμυλία) ἤ εἶναι κείμενα προβληματισμοῦ ἀναπόλησης
καί στοχασμοῦ.

(τηλ. συγγραφέα: 210 6824799 ἤ 6974326338)

«ΕΜΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΑΝΤΩΝ» καί «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

– ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» τοῦ ἐφέδρου Λοχαγοῦ
τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων Γιωτάκη Χαρίτων. Πρόκειται γιά
δύο ἐξαίρετα ἱστορικά μυθιστορήματα.

Στό πρῶτο, ὁ ἥρωας Κλεομήδης, γιός τοῦ ἰσχυροῦ
Ἀθηναίου ἀριστοκράτη Ἱππονίκου, ἐπιστρέφει στήν Ἀθήνα
μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς 12ετοῦς σκληρότατης μαθητείας

του στο φρικιαστικό σύστημα
ἐκπαιδεύσεως παίδων, τή Σπαρ-

τιατική Ἀγωγή. Ἀκολουθεῖ ἡ
ἐκπαίδευσή του στήν «Ἑταιρεία»,
τό 2ετές στρατιωτικό πρόγραμμα
τῶν ἐφήβων, ὅπου λαμβάνει τήν
σκληρότατη ἐκπαίδευση τοῦ Ἀθη-
ναίου ὁπλίτου καί συμμετέχει
στήν μάχη τοῦ Μαραθώνα.

Στό δεύτερο, πού ἁφορᾷ στήν
ζωή ἑνός Σπαρτιάτη, φαίνεται ἡ
ἀσφυκτική πίεση που βίωναν καθημερινά οἱ πολίτες
αὐτῆς τῆς σκληρῆς κοινωνίας, καθώς καί ἡ ἰδιότυπη ψυ-
χολογική ἐξάρτηση ἡ ὁποία ἡγεμόνευε τίς ὑπάρξεις τους.

Οἱ «σκλάβοι» τοῦ τίτλου ἁντι-
προσωπεύουν πλήρως τήν δέ-
σμευση καί τόν πραγματικό προ-
ορισμό τοῦ κάθε Σπαρτιάτη ἀπό
τή στιγμή πού γεννιόταν.

Καί στά δύο ἔργα φαίνεται
καθαρά ἡ συγκέντρωση ἱστο-
ρικῶν στοιχείων μέσα ἀπό συγ-
γράμματα, διατριβές, μελέτες καί
ἐκτιμήσεις συγχρόνων ἐρευ-
νητῶν, πού ἀποτελοῦν τόν κορμό
γιά τήν σύνθεση τοῦ «καμβᾶ»

τῶν ἔργων. Ὁ λόγος στρωτός, ἀπό πεπαιδευμένο λογο-
τέχνη ἀπεικονίζει τήν ἐποχή μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή
ἱστορική ὀρθότητα. Ἡ ῥοή τῶν γεγονότων συνεχόμενη,
κρατᾷ τό ἐνδιαφέρον τού ἀναγνώστη ἀμείωτο. Ἡ συγκι-
νησιακή φόρτιση μέσα ἀπό τήν ἀπρόσμενη ἐναλλαγή

τῶν διαδραματιζόμενων περι-
στατικῶν καί οἱ ἀπρόβλεπτες
ἐξελίξεις ἀναπόφευκτες. Οἱ σκη-
νές μάχης κόβουν τήν ἀνάσα.
Φυσικά, δέν θά μποροῦσε νά
θεωρηθῇ τυχαῖο τό γεγονός ὅτι
ὁ συγγραφέας ὑπηρέτησε πλή-
ρως τήν θητεῖα του ὡς Ἔφεδρος
Ἀξιωματικός τῶν Εἰδικῶν μας
∆υνάμεων, γεγονός πού ἐπη-
ρέασε θετικά τήν συναισθημα-
τική ποιότητα τῶν συγ-
γραμμάτων. 

Κυκλοφοροῦν σέ ὅλα τά βιβλιοπωλεῖα.
Ὁ Πρόεδρος τῆς «ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟ-

ΛΟΧΙΤΩΝ» Ἀτγος Ν. Λάζαρης μᾶς
δώρισε 2 βιβλία: Τό δίτομο ἔργο
«ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ –ΜΕΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ 1942 -1945» τοῦ Ἀντγου
ἐ.ἀ. Μανέτα Ἰωάννη καθώς καί
τήν 4η ἔκδοση τῆς ἱστορίας τοῦ
«ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 1942 -1945». Τά
βιβλία αὐτά ὑπῆρχαν στήν βι-
βλιοθήκη μας ἀλλά τά ξαναπα-
ρουσιάζουμε ὄχι μόνο γιά νά εὐχα-
ριστήσουμε τήν Λέσχη πού
εὐγενῶς μᾶς τά δώρησε ἀλλά καί

γιά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἀριθμός
ἀντιτύπων τους διαθέσιμος γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται.
Τά γραφεῖα τῆς Λέχης εἶναι Μαυρομιχάλη 15, πίσω ἀπό
τά γραφεῖα τῆς ΕΑΑΣ.   Τηλ. 210 3235907.

Γράφει ο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 και ώρα 21.00,
η Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ) διοργανώνει
στη ΛΑΕΔ, τη «Βραδιά της Αεροπορίας Στρατού»
(Χοροεσπερίδα) στην αίθουσα Τελετών (άνω
όροφος). Το κόστος συμμετοχής στην εκδή-
λωση είναι 20 ευρώ κατ’ άτομο και περιλαμβάνει
σερβιρισμένο πλήρες μενού, ποτά, αναψυκτικά
και ζωντανή μουσική. 

Οι επιθυμούντες παρακαλούνται να δηλώσουν
συμμετοχή στα Μέλη του ΔΣ και να παραλάβουν
τις προσκλήσεις τους μέχρι Τρίτη 7 Μαρ. από
τους:

α.Βασίλειο Νικολόπουλο, τηλ. 210 6816066,
WIND *779900 κιν. 6972717990, 

e-mail nikolopoulosvas@gmail.com
β. Γεώργιο Τάτση, τηλ. 6944304880,   
e-mail georgeaek@yahoo.gr
Η διάθεση των προσκλήσεων επίσης  θα γί-

νεται  όπως παρακάτω:
-ΠΑΠΑΓΟΥ: Λέσχη Αποστράτων,  Δευτέρα 6

Μαρ. και Τρίτη 7 Μαρ., ώρα 11.00-13.00.
-ΛΑΕΔ: Τρίτη 7 Μαρ. και ώρα 12.00-14.00.
Η εκδήλωση αυτή, θα μας δώσει την ευκαιρία

να βρεθούμε μαζί, παλιοί και νέοι, φίλοι από
τα παλιά, για να θυμηθούμε παλιές καλές
εποχές ή δύσκολες στιγμές που περάσαμε
λίγο-πολύ όλοι μας και να διασκεδάσουμε,
όπως εμείς ξέρουμε, αεροπορικά!!!

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έγ-
καιρα περί της συμμετοχής σας, ώστε να δι-
ευκολυνθεί η προετοιμασία της εκδήλωσης.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Βασ. Νικολόπουλος   Αν.Παρασκευόπουλος 

Ταξχος ε.α                      Ανχης ε.α.
Υ.Γ. Όποιος επιθυμεί νηστίσιμο παρακαλείται

να το δηλώσει.

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ
η 10η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η κοπή Βασιλόπιτας και οι αρ-
χαιρεσίες της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ).  

Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν ο Διευθυντής ΔΑΣ/ΓΕΣ Ταξχος Χρήστος
Ηλιόπουλος, ο πρώτος Διευθυντής ΔΑΣ/ΓΕΣ Υπτγος εα Γεωρ. Φανής,
ο επίτιμος Δκτης 1ης Στρατιάς Αντγος εα Αθαν. Σκαραφίγκας, ο Αντι-
πρόεδρος του ΣΑΑΠΒ Αντγος εα Πέτρος Μαρκόπουλος, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου ΣΣΕ 1948 Ταξχος ε.τ. Γεώργιος Ροδόπουλος,  ο Ανχης
εα Παντ. Κράγκαρης μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Εφέδρων Αξιωματικών Βοιωτίας εφ. Τχης Φραγκούλης Παντελής,
άπαντες Μέλη της ΛΑΣ. Επίσης πρώην Διοικητές,  Χειριστές και
Μηχανικοί της Αεροπορίας Στρατού.

Παρέστησαν ως προσκεκλημένοι ο Διοικητής του 2ου ΣΥΑΣ Σχης
(ΑΣ) Γεώργ. Κουμεντάκος, ο Γ’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣ και Πρόεδρος
του Σ.Α.Α.ΣΕΜ (“ΑΜΑΛΘΕΙΑ”) Αντγος εα Σωτ. Χαρωνίτης, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων Απτχος (Ι) εα Ευάγγ.
Γεωργούσης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ναυτικής Αερο-
πορίας Ανχος εα Ανδρέας Ξενάκης και  ο Πρόεδρος του Σ.Α.Α.Α.Σ
Τχης εα Θεόδ. Αυγοκλούρης.

Η συμμετοχή των Μελών μας, απ’ όλες τις κατηγορίες (εν
ενεργεία, εν αποστρατεία, πολιτικό προσωπικό της ΑΣ κλπ), αλλά και
οι νέες εγγραφές, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, στηρίζοντας έτσι το
ΔΣ στις προσπάθειές του. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή και
εγγραφή ενηλίκων τέκνων Μελών της ΛΑΣ, που σύμφωνα με το ανα-
θεωρημένο καταστατικό, δύνανται να καταστούν Μέλη της Λέσχης.

Πρόεδρος της Γ.Σ. και Γραμματέας εκλέχθηκαν αντίστοιχα οι Ταξχος
ε.τ. Γεώργιος Ροδόπουλος και ο Ανχης εα Φωκίωνας Λογοθετίδης.

Η ΓΣ ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Προέδρου της ΛΑΣ Ταξχου ε.α.
Βασιλείου Νικολόπουλου,  συνεχίσθηκε με τον απολογισμό, την
έκθεση της Ε.Ε. επιτροπής από τον Πρόεδρό της Σχη ε.α. Ιωάννη Χα-
λαστάρα και τον προγραμματισμό του επομένου έτους. Συζητήθηκαν
διάφορα θέματα και αποφασίστηκε όπως η ετήσια χοροεσπερίδα
πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ  11  Μαρτίου 2017 στη ΛΑΕΔ.  

Ο Διευθυντής της ΔΑΣ/ΓΕΣ ενημέρωσε τους παρισταμένους για τις
εξελίξεις στην Α.Σ. με την απόκτηση ελικοπτέρων Chinook, εξοπλι-
σμένων αναγνωριστικών ελικοπτέρων OH-58D (Kiowa), κλπ, τονίζοντας
ιδιαίτερα τις υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες των Μονάδων Αε-
ροπορίας Στρατού, στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Επίσης  αναφέρθηκε
στη χορήγηση πτυχίων χειριστών και σε αποστράτους, σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά PART-FCL (EASA πτυχία).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υπό την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες
με προβολή σε power point για θέματα συνταξιοδοτικά-μισθολογι-
κά-ασφαλιστικού νόμου κλπ 

Ακολούθησε η καθιερωμένη ευλογία, από τον Ταξχο εα και Μέλος
της ΛΑΣ π. Γεώργιο Αποστολακίδη, πρώην Δντη  Θρησκευτικού/ΓΕΕΘΑ
και η κοπή της βασιλόπιτας. 

Τέλος διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για ΔΣ και ΕΕ.  Την 17η Φεβρουαρίου
συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ και ΕΕ, όπως παρακάτω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
α. Πρόεδρος:                           Νικολόπουλος Βασίλειος
β. Αντιπρόεδρος:                     Μανιάτης Κωνσταντίνος
γ. Γενικός Γραμματέας:            Παρασκευόπουλος Αναστάσιος
δ. Ταμίας:                                Παπαευαγγέλου Κων/νος
ε. Μέλη:                                  Τάτσης Κων/νος
                                               Γαβαθάς Θεόδωρος
                                               Ντζόιδος Παναγιώτης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
α. Πρόεδρος:                           Χαλαστάρας Ιωάννης
β. Γραμματέας:                        Ζαχαριάκης  Εμμανουήλ
γ. Μέλος:                                 Σιώλος Αναστάσιος
Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθησαν στη Γενική Συνέλευση,
όσους συμμετείχαν τις αρχαιρεσίες, έστω και εκ του μακρόθεν και
όλα τα Μέλη της ΛΑΣ, που στηρίζουν υλικά και ηθικά τη Λέσχη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
                  Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
        Βασίλειος Νικολόπουλος     Αναστάσιος Παρασκευόπουλος
                   Ταξχος ε.α.                                 Ανχης ε.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΒΡΑΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η στήλη της βιβλιοθήκης
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Το Σαββατοκύριακο 4 - 5 Φεβρουαρίου
2017, πραγματοποιήθηκε στη Δράμα

συνάντηση συμμαθητών της Τάξεως 1975.
Παρά τις πολλές ακυρώσεις, λόγω του
φόβου αποκλεισμού από τις αγροτικές κι-
νητοποιήσεις, στη συνάντηση συμμετείχαν
34 συμμαθητές με τις συζύγους τους.

Στα πλαίσια της συνάντησης έλαβε χώρα
Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Πρό-
εδρος και το ΔΣ καλωσόρισαν τους συμ-
μαθητές και τους  ενημέρωσαν για τα θέ-
ματα που αντιμετώπισε ο Σύνδεσμος από την
προηγούμενη Γ.Σ.. Έγινε οικονομικός απολο-
γισμός και οι σύνεδροι έλαβαν διάφορες απο-
φάσεις για τις μελλοντικές δραστηριότητες

του Συνδέσμου.
Στη συνέχεια κόπηκε η πίττα του Συνδέσμου.

Τυχερή της βραδυάς η σύζυγος του Προέδρου
Νίκη Σταθοπούλου, η οποία βρήκε το τυχερό
νόμισμα, στο οποίο αντιστοιχούσε ένα τάμπλετ
8”. Μετά οι συμμαθητές συνέφαγαν και δια-
σκέδασαν μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες
ώρες. 

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε εκκλησια-
σμός και το καθιερωμένο πια Μνημόσυνο των
εκλιπόντων συμμαθητών, στο Μητροπολιτικό
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου της Δράμας. Ο
καφές δόθηκε στο «Νησάκι», όπου και απο-
χαιρετίσθηκαν οι συμμαθητές με την προσμονή
της νέα συναντήσεως και αναχώρησαν για τη
βάση τους ο καθένας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και από
ώρας 11:00 πραγματοποιήθηκε στην κεντρική
αίθουσα του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Θεσσα-
λονίκης η κοπή της βασιλόπιτας και η ετήσια
τακτική συνέλευση των μελών και φίλων του
Παραρτήματος Π.Σ.Α.Π.

Μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου
του Παραρτήματος ο Γενικός Γραμματέας
αυτού παρουσίασε περιληπτικά τον απολογισμό
της πορείας, των δραστηριοτήτων, των ενερ-
γειών, των προσπαθειών και των εκδηλώσεων
του περασμένου χρόνου, από 17.02.216, όπως
και τον γενικό προγραμματισμό για το νέο
έτος 2017. 

Στη συνέχεια ο Ταξίαρχος Πεζικού ε.α. Πρε-
σβύτερος Π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου ανέ-
πεμψε την καθιερωμένη θρησκευτική δέηση
και ευλόγησε την βασιλόπιτα. Στη σύντομη
δε ομιλία του μεστής θεολογικού λόγου, πε-
ριεχομένου, μηνυμάτων και παραινέσεων ανέ-
λυσε και επισήμανε αφ’ ενός μεν την δύναμη
της χριστιανικής πίστης στην αντιμετώπιση
της παρούσας οικονομικής κρίσης της Πατρίδας
μας αφ’ ετέρου δε την σημασία, την αξία,
τους σκοπούς και τις δυνατότητες της εξωτε-

ρικής αποστολής της εκκλησίας της Ελλάδας. 
Από το Παράρτημα τιμήθηκε με την απονομή

της πλακέτας του Συνδέσμου το αρχαιότερο
των μελών αυτού, ο Ταξίαρχος Πεζικού ε.α.
Τσιμπίδης Ελευθέριος, τάξεως 1947 της Σ.Σ.Ε.

Κλείνοντας τις εργασίες της γενικής συνέ-
λευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους εκ-
προσώπους των φορέων της πόλης και ιδιαί-
τερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτή-
ματος Ε.Α.Α.Σ. Θεσσαλονίκης για την φιλοξενία
στα γραφεία του και την ιδιαίτερη μέριμνα,
φροντίδα, αρωγή, βοήθεια και διευκολύνσεις,
που μας παρέχει για την πραγματοποίηση
όλων των εκδηλώσεων μας. 

Για μια ακόμη φορά τονίστηκε ότι στη ση-
μερινή κρίση των θεσμών, των αξιών και την
οικονομική είναι απαραίτητο και αναγκαίο να
γκρεμίζουμε τα μεταξύ των συναδέλφων δια-
χωριστικά τείχη. Πρέπει να συνεχισθούν οι
προσπάθειες ώστε να διατηρήσουμε την ενό-
τητα, τους άρρηκτους δεσμούς και την συνα-
δελφική αλληλεγγύη και αλληλοεκτίμηση με-
ταξύ μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος            Ο  Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Φωτιάδης      Νικόλαος Ζαρκάδας 
Αντιστράτηγος  ε.α.      Υποστράτηγος ε.α. 

Η Διοίκηση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού  προσκαλεί  τα μέλη του Συν-
δέσμου, την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδρίων της ΛΑΕΔ, (Ρη-
γίλλης 1), σε Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017.

Τα νέα Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλια, που προέκυψαν από τις αρχιαιρεσίες της 14 Ιανουαρίου
2017 συγκροτήθηκαν την 16/1/17 σε σώμα όπως παρακάτω:
               α.     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                      ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
                      Φυτάς Ιωάννης                         Αντγος ε.α. Πρόεδρος
                      Δανίκας Γεώργιος                     Ταξχος ε.α  Αντιπρόεδρος
                      Λιάκουρης Γεώργιος                 Αντγος ε.α. Γεν. Γραμματέας
                      Καρβέλης Ανδρέας                   Ταξχος ε.α. Ταμίας
                      Πολύταρχος Παναγ.                 Ταξχος ε.α. Μέλος
                      Ρώμας Γεώργιος                       Ίλαρχος      Νομικός Συμπαραστάτης
                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
                      Χατζηδάκης Νικ             Υπτγος ε.α.
                      Νικολακόπουλος Κων.              Υπτγος ε.α.
               β.  ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                      Βασιλακόπουλος Χρ.                Αντγος ε.α. Πρόεδρος
                      Γιόγιας Ιωαν.                             Υπτγος ε.α. Μέλος
                      Παπαδήμας Βασίλ.                    Ταξχος ε.α. Μέλος

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

Αγαπητοί Συνάδελφοι/φίλες και φίλοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας το οποίο προέκυψε

κατά τις αρχαιρεσίες της 17ης Δεκεμβρίου 2016 και συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 21 του ίδιου
μήνα, έχει ως εξής:

- Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κονταράκης Αλέξανδρος
- Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Σιδηρόπουλος Μιχαήλ
- Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Ζέρβας Νικόλαος
- Ταμίας Υπτγος ε.α. Πιπεργιάς Δημήτριος
- Μέλος Υπτγος ε.α. Γκουζής Αθανάσιος
- Μέλος Υπτγος ε.α. Κυριακέλης Δημήτριος
- Μέλος Ταξχος ε.α. Τερψιόπουλος Ζήσης
Ευελπιστούμε ότι όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, τακτικά και αρωγά, θα συνδράμουν καθ’

οιονδήποτε τρόπο το έργο του νέου Δ.Σ., κυρίως, με τις προτάσεις τους και τη συμμετοχή τους
στις διάφορες δραστηριότητες.

Το νέο Δ.Σ. θα καταβάλλει στη νέα τριετία του κάθε προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού, για
την αναβάθμιση του Συνδέμου μας και την εκπλήρωση των καταστατικών του υποχρεώσεων.

Το Γραφείο του Συνδέσμου θα είναι ανοικτό κάθε Τρίτη 11.00-13.00 (πλην αργιών και Ιουλίου-
Αυγούστου). Εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί συνάντηση σε άλλη ημέρα και ώρα, παρακαλεί-
ται να επικοινωνεί με τον πρόεδρο στο τηλ. 6945546213.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να καταθέσουν την ετήσια συνδρομή τους 20€, η οποία είναι
απαραίτητη για την επιβίωση του Συνδέσμου, ο αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς
είναι: 5045073456781 Η απόδειξη είσπραξης θα τους σταλεί ταχυδρομικώς.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς και θερμές ευχές σε όλους και τις οικογένειές
σας για υγεία, χαρά και ευτυχία στο Νέο Έτος.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλεξ. Κονταράκης Υπτγος ε.α.

Ο Σύνδεμος Αποστράτων Αξκων Αποφοίτων
Σ.Σ. Ευελπίδων Τάξεως 1954 πραγματοποίησε
το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017. Συνεστίαση
Συμμαθητών και Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας στην Λ.Α.Α Παπάγου.

Η Συμμετοχή των Συμμαθητών υπήρξε ικα-
νοποιητική.

Ευχόμεθα ολόψυχα σε όλους τους ε.ε. και

ε.α. Συναδέλφους χρόνια πολλά και ευτυχι-
σμένο το 2017.

Το φλουρί έτυχε στον Συμμαθητή μας
Υπτγο (ΕΠ) Παπαδόπουλο Ιωάννη, με Συμβο-

λικό ποσό 50,00€.
Για το Δ.Σ.

ο Πρόεδρος
Κων. Χουλιάρας Υπτγος ε.α.

Κύριε διευθυντά
Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκ-

φράσω τις ευχαριστίες μου προς το ΝΙΜΤΣ
διότι κατά τη διάρκεια νοσηλίας συγγενούς
μου, το προσωπικό σας κάλυψε με ζήλο γε-
νικότερες ελλείψεις.

Είμαστε δε τυχεροί για τον εξαίρετο ιατρό

κ. Παυλάκη Μανώλη που κατά την γνώμην
των ειδικών συνεχίζει την επιτυχημένη πο-
ρεία του πατέρα του.

Μην μας τον στερήσετε!
Με εκτίμηση

Καββαδάς Γρηγόρης
Ταγματάρχης ε.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ANAKOINΩΣΗ

ANAKOINΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1975

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1963

Κοπή βασιλόπιτας και ετήσια τακτική συνέλευση των
μελών και φίλων του Παραρτήματος Π.Σ.Α.Π.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Α.Α.Ο.Σ.Σ.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσοι με την
παρουσία τους, τις σκέψεις τους, τα λόγια
τους και το πένθος τους τιμήσανε και εκ-
φράσανε την θλίψη του, την αγάπη τους και
τη συμπαράστασή τους στο τελευταίο «τα-

ξίδι» του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου Χαρά-
λαμπου Ιωαν. Κυφωνίδη.

Η οικογένεια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πρόσφατα υποβλήθηκα σε επέμβαση στη
Β'  χειρουργική κλινική του ΝΙΜΤΣ από τον
επίατρο κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. Με το
παρόν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου, για την επιτυχή επέμβαση, αλλά κυρίως

για το αμέριστο ενδιαφέρον, συμπαράσταση
και την ανθρωπιά του.

Παρακαλώ για τη δημοσίευση.

Κυριάκος Ιωαννίδης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ



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)
τηλ. 210 7237 138, κιν. 694 2424 290

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κτήμα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου
4 στρεμμάτων, πλησίον θάλασσας 

τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504
Αναστασία Βασιλάκη

***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
(γιος Ταξιάρχου ε.α.)

Παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγητή Ισπανικής Φιλολογίας
Ε.Κ.Π.Α.μεταπτυχιακό φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών,

με διδακτική εμπειρία και σπουδές στην Ισπανία.
Τιμές Προσιτές.

699 2097 700, aleksandrosmpa@gmail.com
***

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδοχειρούργος - Γεν. Χειρούργος
Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής

Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας
Τ. Στρατ. ιατρός (Λοχαγός Ιατρός) Χειρούργος

Τ. Επιστημονικός Συν/της Χειρ/κής Παν. Θράκης
Τ. Αναπλ. Δ/ντής Χειρ/γός Ν. Άμφισσας
Κλειούς 30, 15561 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: 210 6537607, 6974 886655
E-mail: thkoul@yahoo.gr

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Στη Μαλεσίνα εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ
Αμφιθεατρικό με απέραντη ΘΕΑ 
προς τη θάλασσα του Ευβοϊκού

1067 τμ. Ο. Τετράγωνο 29, οικόπεδο υπ’ αριθ. 6
δρόμος 69 (πρώτη γραμμή), τιμή ευκαιρίας

τηλ: 26610 28586, 698 2919 766
Καββαδίας Νικόλαος Υπτγος ε.α.

***
Διδάκτωρ Φυσικής

(σύζυγος Ανχη (ΠΖ) ε.α.)
με πολυετή διδακτική και 

ερευνητική εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής,

Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής
International Baccalaureate.

Περιοχές πέριξ Μεσογείων, Ανατ. Αττικής
Τηλ. 697 4098 590

***
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Δικηγόρος - Ποινικολόγος

(εγγονός Υπστγου ε.α. Ιωάννου Παπαδόπουλου)
αναλαμβάνει υποθέσεις, 

ποινικές, αστικές, εμπορικές, διοικητικές
(απονομή συντάξεων κ.λπ.) και πάσης φύσεως

Νομικές υποθέσεις.
Τηλ. 694 7770 870, 210 6926 997

***
Παπαδήμας Νικόλαος
Μαθηματικός - Msc

(Υιός Αξκού ε.α.)
Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών
(Περιοχή Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί)

από καθηγητή Μαθηματικών με μεταπτυχιακό
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜΠ) 

σε φοιτητές-μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου
Τιμές φιλικές

Τηλ. 697 3557 319
***

Μανώλης Σμυρνάκης
Χειρούργος Οδοντίατρος

(γιός Υποστρατήγου Ελεγκτικού ε.α.)
Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα: 2810 344979 και 6947 807649
***

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΑΙΣΙΝΑΣ

Αμφιθεατρικό - πευκόφυτο
θέα: Οικισμός Κόλπος Θεολόγου
Ε= 1007, Ο.Τ. 94, Α.Ο. 6, Οδός 50
Υψηλός βαθμός αξιολόγησης 1,62

Τιμή συμφέρουσα
Τηλ. 693 3318 141, 693 2988 940
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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.



Ευτυχώς που οι συνομιλίες για το Κυπριακό αναβλήθηκαν,
γιατί αν ποτέ καταλήξουν κάπου το αποτέλεσμα θάναι

όπως πάντα σε βάρος μας.
Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι επιδιώκουμε με τις διαπραγ-

ματεύσεις σε μια εποχή που η διεθνής κατάσταση είναι άνω-
κάτω. Νομίζω ότι ο χρόνος (το TIMING που λένε) δεν είναι
σύμμαχός μας.

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ π.χ. αλλάζει την πολιτική των
προκατόχων του και η στρατηγική του ανατρέπει ισορροπίες,
διαλύει συμμαχίες και φέρνει την παγκοσμιοποίηση στα μέτρα
του, με το δολλάριο να πιέζει το ΕΥΡΩ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 3-4 χρόνια θα αλλάξει μορφή.
Πολλά μέλη της δεν θα αντέξουν την Γερμανική ηγεμονία,
για την ένωση της οποίας όλοι μας βάλαμε πλάτη και το “ευ-
χαριστώ” είναι η επίθεση στις οικονομίες μας, κάνοντας το
νόμισμά της εξαγωγικό με σκοπό τα δικά της πλεονάσματα.

Ήδη η Αγγλία μάζεψε τα μπογαλάκια της για να γλιτώσει
από τα νύχια του Σόιμπλε. Γενικά, οι ηγέτες της Ευρωζώνης
όταν διαφωνούν, συγκεντρώνονται κάπου μόνοι τους γεφυ-
ρώνουν τις διαφορές τους και μετά συνεδριάζουν επίσημα
όπου “ομόφωνα” πλέον ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους
και όποιον πάρει ο χάρος.(Τύφλα νάχει δηλαδή το πολίτ-
μπιρό τους Κρεμλίνου στα κομμουνιστικά χρόνια).

Εμείς, μόνοι, έρημοι και χρεοκοπημένοι, με έναν άρπαγα
γείτονα να μας απειλεί συνεχώς, προσπαθούμε να βγάλουμε
το μήνα σπάζοντας κουμπαράδες ή “αδειάζοντας το παγκάρι
της εκκλησίας”.

Το κουβάρι της μέσης ανατολής σιγά-σιγά τυλίγεται. Στη
Συρία μάλλον θα τα βρουν, το ISIS πνέει τα λοίσθια και η δη-
μιουργία του Κουρδιστάν θα αλλάξει τα υπάρχοντα σύνορα
καταργώντας de facto τη συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία
που βλέπει τα Νοτιοανατολικά της σύνορα να παραμορφώ-
νονται ζητάει ανταλλάγματα προς δυσμάς. Μου παίρνετε
από εκεί, δώστε μου από εδώ, λέει.

130 νησιά του Αιγαίου μας και την Κύπρο στο πιάτο του
θέλει ο πολυχρονεμένος μας Σουλτάν Ερντογάν για να χορ-
τάσει. Οι Έλληνες, σκέφτεται, θα φωνάξουν, θα γκρινιάξουν,
θα ουρλιάξουν αλλά στο τέλος θα φαγωθούν μεταξύ τους
και θα ησυχάσουν, όπως ακριβώς έγινε και με τη μεγάλη
προδοσία του 1974. Κι εδώ που τα λέμε σ’ αυτό δεν έχει
άδικο. Και για να το καταλάβουμε καλά που το πάει, τονίζει:
“Ο Τουρκικός στρατός δεν θα φύγει ποτέ από την Κύπρο”.
Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι: “Κι αν ακόμη μας αφαιρεθεί το
δικαίωμα της εγγυήτριας δύναμης, ο στρατός μας εγγυάται
την διαρκή παρουσία μας στο νησί”.

Κι εμείς μέσα σ’ αυτήν την διεθνή ακαταστασία και τον πα-
ροξυσμό του Ερντογάν πάμε στη Γενεύη, για να πετύχουμε
δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο, κράτος μέλος του
ΟΗΕ της ΕΕ και της Ευρωζώνης, όπου ο Πρόεδρός της κύριος
Αναστασιάδης διαπραγματεύεται με τον κοινοτάρχη κύριο
Ακιντζί εν ισοτιμία με την ατζέντα να την καθορίζει η Άγκυρα,
που επιδιώκει εμείς να γίνουμε κοινότητα κι αυτοί κράτος.

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε αλλά με όλο το σεβασμό στο
αξίωμά σας και την πολύχρονη πείρα σας, πιστεύω ότι η
τακτική που ακολουθούμε ρίχνει νερό στο μύλο της Τουρκίας.
Τι προσδοκούμε δηλαδή να κερδίσουμε στην Γενεύη; Το
πολύ-πολύ μια ακόμη πράσινη γραμμή στη Μόρφου και ένα
οικόπεδο στα Βαρώσια, λίγα μέτρα από τα Τουρκικά συρμα-

τοπλέγματα για τουριστική πολυτελή αναβάθμιση “τύπου
Ντουμπάι” με ξένα επενδυτικά κεφάλαια και διεθνή προβολή.
Και αυτά η Τουρκία θα τα παρουσιάσει ως μεγάλη υποχώρηση
για να ζητήσει εκτός από την αναγνώριση του ψευδοκράτους,
των Διοικητικών και κυβερνητικών πόστων και την μόνιμη πα-
ραμονή του στρατού (35.000 άνδρες) της και των 150.000
εποίκων της ώστε μέσω αυτών να θέσει σε ομηρία όλη την
Κυπριακή επικράτεια με τον θαλάσσιο πλούτο της. Έτσι, με
την μητέρα πατρίδα απέναντι και “την Ελλάδα να κείται
μακρά” η Τουρκία θα αλωνίζει.

Δίκαιη και βιώσιμη λύση λοιπόν δεν υπάρχει. Η ακατανόητη
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία τα αποκλείει εκ προοιμίου.
Μα, είναι δυνατόν να ενωθούν βιαίως δύο εθνότητες με δια-
φορετική ιστορία και πολιτισμό, με διαφορετική γλώσσα και
θρησκεία, με άλλα ήθη και έθιμα και το σπουδαιότερο με
διαχρονική εχθρότητα; Πόσο θα αντέξει αυτός ο γάμος; Η
Εθνική συνείδηση είναι ακαταμάχητη κοινωνική δομή. Η
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας το
απέδειξαν. Έχουμε όμως και εμείς συγκριτικό παράδειγμα:
Θυμάστε πόσο κράτησαν οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου
(1960); Ούτε τρία χρόνια. Εκείνες οι “ευτυχείς” συμφωνίες
ήταν η μητέρα όλων των δεινών που ακολούθησαν και που
τελικά προκάλεσαν την εισβολή-κατοχή και την οριστική δι-
χοτόμηση.

Όσον αφορά το Αιγαίο μία είναι η λύση. Η δυναμική
αντίδραση στο θερμό επεισόδιο που κάποια απρόβλεπτη
στιγμή θα δημιουργήσει ο Ερντογάν σε κάποιο νησί μας. Και
τότε; ή ταν ή επί τας. Τα λόγια είναι άχρηστα.

Αυτό προϋποθέτει να σταματήσουν τα πολιτικά μίση και
πάθη, οι λαϊκόπατριωτισμοί, διότι έσσετ’ ήμαρ και κανείς δεν
πρόκειται να μας βοηθήσει.
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Άρθρογραφία

θέματα

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι διάφοροι αυτοί εξεγερμένοι ήσαν
οπαδοί 4 ομάδων (δήμων) με χρωματιστές στολές (Γα-
λάζιοι-μπλε Βενετοί, Πράσινοι, κόκκινοι οι Ρούσσοι, και οι
Λευκοί). Τα αίτια της στάσης ήσαν η αφόρητη κατάσταση
που επικρατούσε στη βασιλεύουσα(Κωνσταντινούπολη),
με το λαό να δυσανασχετεί για τους υψηλούς φόρους,
αυθαιρεσίες στη διοίκηση κ.ά. καταπιεστικά μέτρα που
είχε επιβάλλει ο Ιουστινιανός. Η στάση υποστηρίχθηκε
και από ορισμένους Ευγενείς και Συγκλητικούς, επειδή
είχαν μειωθεί τα δικαιώματα τους από νομοθετημένα
μέτρα του αυτοκράτορα.

Στη διάρκειά της στάσης έγιναν πυρπολήσεις  δημόσιων
κτηρίων (μεταξύ αυτών και η προηγούμενη εκκλησία
της Αγίας Σοφίας Γ’ του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β’), κα-
ταστροφές ιδιοκτησιών και χιλιάδες βίαιοι θάνατοι. Κατά
τις μεγάλες συγκεντρώσεις των στασιαστών στον ιππό-
δρομο της Κωνσταντινούπολης εκλέχτηκε ο Υπάτιος2 –
ανιψιός του πρώην Αυτοκράτορα Αναστασίου- νέος Αυ-
τοκράτορας σε αντικατάσταση του Ιουστινιανού. 

Από όλα τα παραπάνω, κλονίστηκε ο θρόνος του Ιου-
στινιανού, οπότε αναζητούσε διέξοδο με την αναχώρησή
του από το Βυζάντιο. Εκείνη την κρίσιμη ώρα με την
προτροπή της συζύγου Θεοδώρας άλλαξε γνώμη και
αποφάσισε την καταστολή της στάσης με βία (ανάμειξη
του στρατού), οπότε κατεσφάγησαν οι συγκεντρωμένοι
στον ιππόδρομο 30.000 στασιαστές και η στάση έληξε. 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θέλοντας να
συσπειρώσει τον ορθόδοξο λαό οραματίστηκε να ξανα-
κτιστεί εκ θεμελίων η  κατεστραμμένη Αγία Σοφία και μά-
λιστα ως μοναδική στον κόσμο εκκλησία από πλευράς
μεγέθους, πρωτότυπου σχεδίου και  πολυτέλειας. Την
υλοποίηση της ανέγερσης του ναού ανέθεσε στους διά-
σημους Μικρασιάτες (Έλληνες) τεχνικούς, Ανθέμιο (μη-
χανικό από Τράλλες ή Αϊδινί) και Ισίδωρο (Αρχιτέκτονα
από Μίλητο), χωρίς κανένα περιορισμό στη σχεδίαση,
επίβλεψη, κατασκευή και κάθε είδους δαπανών. Στην

πενταετία που ακολούθησε εργάστηκαν 10 χιλιάδες κάθε
λογής τεχνίτες και βοηθοί και δαπανήθηκαν 300 εκατομ-
μύρια χρυσά Βυζαντινά νομίσματα (αντιστοιχούν σε 1
τρις δολάρια, που την κατατάσσουν ως το ακριβότερο
κτήριο που έγινε ποτέ στον κόσμο). Τόσο πολύ εντυπω-
σίασε τον Ιουστινιανό η θέα του, ώστε αναφώνησε:« Νε-
νήκικά σε Σολωμόν» κατά την ημέρα των εγκαινίων,
συγκρίνοντας τον εβραϊκό ναό του Σολομώντος στην Ιε-
ρουσαλήμ με αυτό το μεγαλούργημα3 της κοιτίδας του
Χριστιανισμού. 

Αυτόν τον λαμπροφόρο ναό λάμπρυνε ακόμη περισ-
σότερο ο τοποθετηθείς εκεί θρόνος του Πατριάρχη Κων-

σταντινουπόλεως με ότι αυτό σημαίνει για την Ορθοδοξία
(μεγαλειώδεις στέψεις Βυζαντινών αυτοκρατόρων και
κληρικών, θρησκευτικές Σύνοδοι κ.ά.), αλλά και καταστάσεις
οπισθοδρόμησης σε μελανές περιόδους ενδιάμεσα (πάμ-
πολλες  πολιτικές διαμάχες μου ανέτρεψαν Αυτοκράτορες
και Πατριάρχες, σχίσμα των Εκκλησιών το 1054 μ.Χ.,
Φραγκοκρατία, Σταυροφορίες, Εικονομαχίες κ.ά.) μέχρι
το 1453 που έγινε μουσουλμανικό τζαμί μετά την άλωση
της Κωνσταντινουπόλεως.

Η μετέπειτα προσθήκη 4 μιναρέδων των Μωαμεθανών
και η αλλαγή χρήσης σε μουσουλμανικό Τέμενος, «πά-
γωσαν» την αίγλη του ναού και οι παρεμβάσεις των κα-
τακτητών της (αντικατάσταση σταυρού στον τρούλο με
το μουσουλμανικό μισοφέγγαρο, καλύψεις με σοβάδες
ψηφιδωτών και εικόνων, μουσουλμανικές θρησκευτικές
επιγραφές, αφαιρέσεις χριστιανικών εξοπλισμών, πο-

λυελαίων κ.ά.) αλλοίωσαν τον χριστιανικό χαρακτήρα
της.

Ωστόσο σε κάθε χριστιανική καρδιά η Αγία Σοφία της
Κωνσταντινούπολης ήταν, είναι και θα είναι ο ναός με τη
«θεϊκή παρενέργεια…».

1 Ο Ιουστινιανός ο 1ος (482-565 μ.Χ.), γεννήθηκε στο
Ταυρέσιο της Δαρδανίας (επαρχία του Βυζαντίου βόρεια των
Σκοπίων). Κατά τον ιστορικό Παπαρρηγόπουλο το αρχικό
όνομα του ήταν «Ουπράβδα»(ubravda). Μετέπειτα έλαβε διά-
φορα ονόματα, όπως Φλάβιος, Πέτρος, Σαββάτιος. Ήταν
ανιψιός του Θράκα Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουστίνου,
από τον οποίο ορίστηκε κληρονόμος του θρόνου του. Σύζυγος
του και Αυτοκράτειρα υπήρξε η αμφιλεγόμενη αλλά δραστήρια,
για πολλούς ιστορικούς,  Θεοδώρα (500-548 μ.Χ), καταγωγής
από την Αμμόχωστο Κύπρου, ύστερα από σφοδρό έρωτα
μεταξύ τους. Η θεοδώρα πέθανε από καρκίνο 48 ετών.  

2 Ο Υπάτιος και ο αδελφός του θανατώθηκαν αμέσως μετά
την καταστολή της στάσης του Νίκα.

3 Ο νέος χριστιανικός ναός της Αγίας Σοφίας κτίστηκε συν-
δυάζοντας τις μέχρι τότε 2  τεχνοτροπίες των ναών (Βασιλικής=
ορθογώνιοι- κύβου και Περίκεντρου = στρογγυλού με θολωτή
στέγη).

Το ορθογώνιο έχει μήκος 78,16μ. και πλάτος 71,82  μ., ο
τρούλος διάμετρο 31 μέτρων στο ύψους 54 μ. (φθάνει τα
62 μ.), που στηρίζεται σε 4 τόξα που εδράζονται επί των 4
ογκωδών πεσσών (τετράγωνες κτιστές κολώνες-στύλοι), δί-
δοντας την εντύπωση ότι αιωρείται στο κενό (ως να κρέμεται
με αλυσίδα από τον ουρανό), εξαιτίας των συνεχομένων 40
παραθύρων που φέρει πλησίον της βάσης του περιμετρικά
(ο βασικός λόγος κατασκευής των παραθύρων είναι στατικός,
δημιουργώντας τεχνητά ανοίγματα στις θέσεις των πιθανών
ρωγμών από σεισμούς).

Άρχισε να κτίζεται ένα περίπου μήνα μετά τη στάση του
Νίκα (23-2-532) και τέλειωσε – εγκαινιάστηκε την 27-12-537
(5 χρόνια, 10 μήνες και 4 ημέρες). Στα εγκαίνια σφάχτηκαν
1000 βοοειδή, 10.000 αρνιά, 600 αίγες, 1000 χοιρίδια, 20.000
όρνιθες για να μοιραστεί φαγητό στο πλήθος που προσήλθε
και πανηγύριζε. Το ορθόδοξο θρησκευόμενο πλήθος τότε και
μετέπειτα πίστευε ότι ο ναός αυτός «έγινε με θεϊκή επενέρ-
γεια».

Στην αυλή του ναού (αίθριο) με κολώνες γύρω – γύρω, κα-
τασκευάστηκε βρύση (κρήνη) με την επιγραφή (δεν σώζεται):
«ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ», που διαβάζεται και
αντίστροφα (καρκινική γραφή).

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

27-12-537: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η Αγία Σοφία στα χρόνια του Βυζαντίου

Γράφει ο

Kώστας Παδουβάς

Aντιστράτηγος ε.α.

Έσετ’ ήμαρ...
Γράφει ο

ΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Αντισυνταγματάρχη ε.α.


