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ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Μ

ε συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε
προσδοκία των μελών και φίλων
του Συνδέσμου μας καθώς και
εν ενεργεία Ανώτατων και Ανωτέρων Αξιωματικών Πυροβολικού πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2017 η 16η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
μας στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων.
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Αντιστρατήγου ε.α Αθανασίου Νικολοδήμου ο οποίος καλωσόρισε τους παριστάμενους και ευχήθηκε μια καλή και
δημιουργική χρονιά στους ίδιους και στις
οικογένειες τους, τονίζοντας ιδιαίτερα
την παρουσία των εν ενεργεία συναδέλφων
που διέθεσαν το κυριακάτικο πρωινό τους
καθώς και των μελών οικογενειών(συζύγων και τέκνων) συναδέλφων μας που
έφυγαν πρόωρα από την παρούσα ζωή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπό
τη κρίση των μελών του Συνδέσμου τον
Απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε
κατά το προηγούμενο έτος και ανακοίνωσε
τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων
του τρέχοντος έτους.
Κλείνοντας τον Απολογισμό ο Πρόεδρος του ΔΣ έθεσε υπό την έγκριση των
παριστάμενων στη Γενική Συνέλευση την
απόφαση που έλαβε ομόφωνα το ΔΣ στην
τακτική του συνεδρίαση στις 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την απονομή τιμητικής διάκρισης στον Ταξίαρχο ε.τ. Γεώργιο Ροδόπουλο και στον Έφεδρο Υπολοχαγό Πυροβολικού Δημήτριο Μητρόπουλο για την πολυετή προσφορά τους
στο Σύνδεσμο.
Η παραπάνω πρόταση έγινε αποδεκτή
από την Γενική Συνέλευση με χειροκροτήματα γεγονός που συγκίνησε τους τιμηθέντες οι οποίοι ευχαρίστησαν με
θερμά λόγια το Διοικητικό Συμβούλιο για
την πρωτοβουλία αυτή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Αντιστράτηγος ε.α.
Παναγιώτης Μπακόπουλος ανακοίνωσε
την έκθεση της Επιτροπής και πρότεινε
την έγκριση των δαπανών χρήσεως του
έτους 2016 και την απαλλαγή του ΔΣ από
κάθε ευθύνη που εγκρίθηκε με χειροκροτήματα.
(Ο Απολογισμός του ΔΣ και η Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής δημοσιεύονται στις σελίδες 2 και 3 αντίστοιχα).
Άξιον ιδιαίτερης προσοχής είναι το
γεγονός ότι μετά την έγκριση της Έκθεσης,
ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
είπε τα εξής:
«Κλείνοντας την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα
γεγονός, που χαροποίησε τα μέλη
του Δ.Σ. και της Ε.Ε., σε μεγάλο
βαθμό, με την ανατολή του Νέου Έτους και δημιούργησε καλύτερες προο-

Διαβάστε σ’ αυτό το τεύχος
• Απολογισμός έργου και δραστηριοτήτων έτος 2016
• 401 ΓΣΝΑ επέδειξε ανθρωπισμό & πολιτισμός
• Έκθεση εξελεκτικής Επιτροπής
• Συνιστώσες ταυτότητας
• Ο Πλάτων στους σημερινούς Έλληνες
• Η «Παιδεία» κατά την Επανάσταση του 1821
• Ανατολική Μακεδονία στα Χρόνια

Ευχές
για το Πάσχα
Ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου
μας εύχονται στους αναγνώστες

του «ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗ» και
στις οικογένειές τους
«Η Ανάσταση του Θεανθρώπου
να φέρει αγάπη και
γαλήνη στις καρδιές
όλων μας».

έλαβε την καθιερωμένη εικόνα της Αγίας
Βαρβάρας που ήταν προσφορά της Σχολής
Πυροβολικού.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
– Ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας,
Παναγιώτης Καράμπελας, Αντιστράτηγος
ε.α. και μέλος του Συνδέσμου μας.
– Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός
ε.α. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, μέλος
του Συνδέσμου μας.
– Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός
ε.α. Κωνσταντίνος Γκίνης, μέλος του Συνδέσμου μας.
– Ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή, Υποστράτηγος (ΠΒ) Σπυρίδων Λυμπερίου Διευθυντής Β’ Κλάδου και ΔΠΒ του ΓΕΣ.
– Ο Ευρωβουλευτής Γεώργιος Επιτήδειος, Αντιστράτηγος ε.α., πρ. μέλος του
ΔΣ και της ΕΕ του Συνδέσμου μας.
– Το επίτιμο μέλος του Συνδέσμου μας
και Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αντιστράτηγος ε.α Χρήστος Φωτόπουλος.
– O Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ και Μέλος
του Συνδέσμου μας Υποστράτηγος ε.α.
Ευάγγελος Δανιάς.
– Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόριος
Σταμούλης, Αντιστράτηγος ε.α. – Μέλος
του Συνδέσμου μας.
– Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού και του Συνδέσμου
Αποστράτων
– Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ τάξεως
1978, Ταξίαρχος ε.α Βασίλειος Νικολόπουλος.
– Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού Υποστράτηγος ε.α Χρήστος Μπολώσης.
– Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιτελών
Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγος ε.α. Λάμπρος Καζάκος.
– Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Υλικού Πολέμου Αντιστράτηγος ε.α Περικλής
Κορμάς.
– Ο Πρόεδρος του ΣΑΑΥΣ Ανχης
ε.α. Κωνσταντίνος Λίγκας.
– Οι Πρόεδροι των Συνδέσμων
Αποστράτων Αξκων Αποφοίτων ΣΣΕ
των Τάξεων:

συνέχεια στη σελίδα 3
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του Μακεδονικού Αγώνα
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στην Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
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• Πυροβολητές και Άντρισσες

πτικές για το μέλλον του Συνδέσμου μας.
Ο λίαν αγαπητός Συνάδελφος κ. Πάρης
Κορωναίος, Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου
μας, γνωστός, για το ατέρμονο σιωπηρό
και αθόρυβο φιλανθρωπικό του έργο,
που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στη σημερινή εποχή προσέφερε στον Σύνδεσμό
μας το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των
10.000 ευρώ δικαιώνοντας τον τίτλο
του Μεγάλου Ευεργέτη μας.
Με την πεποίθηση, ότι διερμηνεύω
τα αισθήματα όλων των παρισταμένων,
επιθυμώ να του εκφράσω και δημοσίως
τις ευγνώμονες ευχαριστίες και να του
ευχηθώ, ο Πανάγαθος Θεός να Του παρέχει πλούσια την ευλογία του για να μπορεί να συνεχίσει το αγαθοποιόν έργο του.
Σας ευχαριστώ.»
Όπως ήταν φυσικό, η παραπάνω ανακοίνωση απέσπασε τα χειροκροτήματα
όλων των παρισταμένων, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, βαθύτατα
συγκινημένοι.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
διεύθυνε σύμφωνα με το καταστατικό του
Συνδέσμου, τριμελής Επιτροπή που εξελέγη
δια ανατάσεως της χειρός και αποτελέσθηκε από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Κατσούρα
Αντιστράτηγο ε.α τον Γραμματέα Θεόδωρο
Πρεζεράκο, Αντιστράτηγο ε.α και το μέλος
Φώτιον Πασσάν Αντιστράτηγο ε.α.
Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας την οποία
ευλόγησε ο Διευθυντής του Γραφείου
Στρατιωτικών Ιερέων της ΑΣΔΥΣ, Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Αθανάσιος Γεωργόπουλος, Τχης (Σ.Ι.), συνοδευόμενος
από τον Αιδεσιμότατο Πατέρα Νεκτάριο.
Τυχερός της χρονιάς ανεδείχθη οι
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Ιωάννης Καραλής, γιος Εφέδρου Λοχαγού Πυροβολικού, ο οποίος

σελ.

• Ανακοίνωση ΛΑΣ
• Δωδώνη: Το μαντείο των ήχων
• Διδακτικές Ιστοριούλες
• Η Επιδίωξη της Ρουμανίας να ενταχθούν

στο νεοσύστατο Αλβανικό κράτος τα Βλάχικα χωριά
της Πίνδου
7
• Οι Έφεδροι Αξιωματικοί Πυροβολικού έκοψαν
7
τη Βασιλόπιτα
• Πέντε Ελληνικά λάθη που Αποθράσυναν την Τουρκία 8
• Γιατί δεν μιλούν οι πνευματικοί άνθρωποι;
8
• Η Σημαία μας
8
• Λογοτεχνική στήλη:
9
Οι Γαλάτες, Σκόρπιες παραινέσεις
• Οι κήρυκες του Ελληνισμού
9
• Προσφορά βιβλίων και ιστορικού πίνακα
9
• Οστεοαρθρίτιδα
10
• Ποια είναι η Ελλάδα μου και ποια δεν είναι
η Ελλάδα μου
10
• Ποιήματα
10
• Δραστηριότητες ΠΒΚ, και Σχολής ΠΒ
11
• Άνθρωποι και Ποντίκια
11
• Η Πολιτική, οι πολιτικοί, η καρέκλα, ο μισθός και
στην άκρη η πατρίδα κλπ.
12
• Έθιμα της Καθαράς Δευτέρας στην Ελλάδα
12
• Επιστολή που λάβαμε
12
• Κοινωνικά
13-14
• Συνδρομές-Οικονομικές Ενισχύσεις
15
• Ευεργετών συνέχεια
15
• Δωρεές εις μνήμην
15
• Προσφορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
15
• Μονοήμερη εκδρομή εις Σπάρτην-Μυστρά
16
• Το Γραφείο δεν θα λειτουργήσει
16
• Εορτασμός Επέτειος 20 χρόνια του ΣΑΑΙΤΘ
16
• Προαγωγές- Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών
Πυροβολικού
16
• Πιο αξιόπιστος θεσμός
16

Ημερομηνίες
που σας ενδιαφέρουν
➧ Σάββατο 13 Μαΐου 2017
Μονοήμερη εκδρομή εις Σπάρτη-Μυστρά
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5 Μαΐου
(Παρασκευή)
(Λεπτομέρειες στη σελ. 16)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Δ.Σ του Συνδέσμου έχει την τιμή να παρουσιάσει
σήμερα στη ΓΣ του απολογισμού και έργου του για
τον χρόνο που πέρασε δηλαδή το 2017.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου, κατά τον τρίτο χρόνο της
θητείας του κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες και
ανέπτυξε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με σκοπό
τη σύσφιγξη και βελτίωση των συναδελφικών
σχέσεων των Αποστράτων Αξιωματικών Πυροβολικού, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα εν ενεργεία
στελέχη, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση
των παραδόσεων του Όπλου μας, όπως ορίζει το
καταστατικό του Συνδέσμου.
Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών υπήρξε,
αφενός η αύξηση του αριθμού των μελών μας και
αφετέρου οι οικονομικές ενισχύσεις που δεχθήκαμε
από μέλη και φίλους του Συνδέσμου.
Σ’ αυτό συνετέλεσε και η προθυμία αρκετών εκ
των πρόσφατα αποστρατευθέντων Αξιωματικών
Πυροβολικού και φίλων, αλλά και πολλών Εφέδρων
Αξιωματικών Πυροβολικού καθώς επίσης και των
συζύγων και των τέκνων θανόντων συναδέλφων,
που έσπευσαν να εγγραφούν στο Σύνδεσμο, με
αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε πολλές από τις
δραστηριότητές μας.
Άλλωστε η εκπροσώπηση του Συνδέσμου μας
από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πολλές επίσημες
εκδηλώσεις διαφόρων φορέων και Συνδέσμων,
αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο σκοπός για τον
οποίο ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος, επιτεύχθηκε σε
μεγάλο βαθμό και δημιουργεί προοπτικές για
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, πάντοτε μέσα στα
πλαίσια του Καταστατικού του και των δυνατοτήτων
του.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016
α. Εθιμοτυπικές Επισκέψεις
Στις 20 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο
και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου μας
επισκέφτηκαν, εθιμοτυπικά, τον νεοτοποθετηθέντα
Διευθυντή της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ
Υποστράτηγο κ. Ζερβάκη Δημόκριτο καθώς και
όλους τους ανώτατους Αξκους Πυρ/κου που υπηρετούσαν στο ΓΕΣ- ΓΕΕΘΑ.
Οι παραπάνω εθιμοτυπικές επισκέψεις, που
έχουν καθιερωθεί από την αρχή της λειτουργίας
του Συνδέσμου μας, έχουν σκοπό την διατήρηση
του δεσμού των αποστράτων με τα εν ενεργεία
στελέχη και τη συμβολή τους στη τήρηση των παραδόσεων του Όπλου μας.
Από τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες, ομολο-
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Το παρόν φύλλο (60) εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2017

γουμένως, έγιναν μέσα σ’ ένα εγκάρδιο κλίμα,
διαπιστώθηκε το αμέριστο ενδιαφέρον της Στρατιωτικής Ηγεσίας, για τα τρέχοντα θέματα, που
απασχολούν τους απόστρατους Αξιωματικούς, με
επίκεντρο βέβαια τα οικονομικά, που έχουν επηρεάσει, σε μεγάλο βαθμό και τις δύο πλευρές.

β. Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου
Στις 4 Δεκεμβρίου 2016 έλαβε χώρα η καθιερωμένη, από την αρχή της ιδρύσεώς του, επίσημη
χοροεσπερίδα του Συνδέσμου, στη ΛΑΕΔ, στα
πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την
Προστάτιδα του Πυροβολικού Αγία Βαρβάρα, την
οποία τίμησαν με την παρουσία τους οι Επίτιμοι
Αρχηγοί του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ – Μέλη του Συνδέσμου μας, οι εν ενεργεία και ε.α. Αξιωματικοί
Πυροβολικού, καθώς και πολλά μέλη και φίλοι
του Πυρ/κου. Η όλη εκδήλωση ήταν εξαιρετική
και

γ. 4ήμερα ρηλάξ
Την περίοδο 12-15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
το αποκριάτικο ρηλάξ και την περίοδο 24-27 Δεκεμβρίου το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, στο φιλόξενο ξενοδοχείο VERORI στα Βίλλια, ιδιοκτησίας
του μεγάλου Ευεργέτη του Συνδέσμου μας κ. Πάρη
Κορωναίου ο οποίος γιόρτασε μαζί μας με την
αξιαγάπητη σύζυγο του.
(Επωφελούμενοι της εδώ παρουσίας του κ. Κορωναίου, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε, για άλλη
μία φορά, την ευγνωμοσύνη του Δ.Σ. για την
αμέριστη συμπαράσταση του, στο Σύνδεσμο. Επ’
αυτού όμως θα αναφερθεί ειδικά ο Προέδρος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Μπακόπουλος.

δ. Εκδρομές
- Στις 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μια ημερήσια
εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία, (Στεμνίτσα – Δημητσάνα) με μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων
του Συνδέσμου η οποία άφησε άριστες εντυπώσεις.

ε. Συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις
Το Δ.Σ. εκπροσώπησε το Σύνδεσμο στις παρακάτω
εκδηλώσεις:
(1) Εκδηλώσεις Πυροβολικού:
Στις τελετές Αποφοίτησης και επίδοσης πτυχίων
σε Ανθυπολοχαγούς και ΔΕΑ (ΠΒ), στη Σχολή Πυροβολικού.
Στις Ορκωμοσίες Νεοσύλλεκτων Οπλιτών Πυροβολικού στο ΚΕΠΒ.
Στον Εορτασμό της Προστάτιδας του Όπλου
Αγίας Βαρβάρας στη Σχολή Πυροβολικού, στις 4
Δεκεμβρίου.
(2) Λοιπές Εκδηλώσεις:
Στο Μνημόσυνο, εις μνήμην των υπερπατρίδος
πεσόντων και εν ειρήνη θανόντων Αξκών τάξεως
1948, που έγινε από το Σύνδεσμο Αποστράτων
Αξκων Απόφοιτων ΣΣΕ τάξεως 1948 στον Ιερό
Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου.
Στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων και
θανόντων Μονίμων Υπαξιωματικών που έγινε στις
21 Σεπτεμβρίου στο Άλσος του Ελληνικού Στρατού
και οργανώθηκε από το ΔΣ του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΣΑΑΥΣ)
του Στρατού.

στ. Κυκλοφορία Εφημερίδας
«ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ»
Στο ενεργητικό του Δ.Σ., θεωρούμε ότι θα πρέπει
να προστεθεί η συνέχιση της εφημερίδας του
Συνδέσμου μας «ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ», που αποτελεί
τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών και των
φίλων του Συνδέσμου και για την οποία, τα κολακευτικά σχόλια, από μεγάλη μερίδα των αναγνωστών
της, μας παροτρύνουν να συνεχίσουμε με μεγαλύτερο
ζήλο.
Η εφημερίδα εκδίδεται σε ….. φύλλα και αποστέλλεται σε ισάριθμους αποδέκτες, στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό της χώρας.
Στα τέλη του Δεκ. 2016 κυκλοφόρησε το 59ο
Φύλλο.
Οι αρθρογράφοι της είναι πολλοί και αξιόλογοι
και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλούμε όμως τα κείμενα, άρθρα κ.α. που
αποστέλλονται για δημοσίευση να είναι ει δυνατόν
δακτυλογραφημένα, να μην υπερβαίνουν τις δυοτρείς σελίδες και να είναι ενδιαφέροντος του
Όπλου μας, της ιστορίας, της παράδοσης αλλά και

γενικότερου ενδιαφέροντος. Κάνουμε λάθη όμως
ποτέ δεν θα δημοσιεύσουμε κατηγορίες, ύβρεις,
αντιδικίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Θέλουμε
να δημοσιεύουμε πάντα καλά και αισιόδοξα νέα.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που θα
ακολουθήσει, θα παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα
της διαχείρισης των Οικονομικών του Συνδέσμου.
Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε τα
εξής:
Το υπόλοιπο του Ταμείου με την 31/12/2016
είναι 2.344,08 ευρώ
Το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Γραφείου
μας είναι 11.000 ευρώ (περίπου)
Η μόνη οικονομική πηγή είναι η δική σας οικονομική συμμετοχή-συνδρομή και ενίσχυση δηλαδή
τα 25 ευρώ ετησίως.
Τα εγγεγραμμένα ενεργά μέλη του Συνδέσμου
που λαμβάνουν και την εφημερίδα 972.
Τα μέλη που πλήρωσαν την ετήσια συνδρομή
του 2016 ήταν …… Μόνο η εφημερίδα στοιχίζει
1.050 το τρίμηνο δηλαδή 4.150 ευρώ το χρόνο.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των μελών, αποφάσισε να
διατηρήσει την ετήσια συνδρομή στα 25 ευρώ και
για το τρέχον έτος.
Παρά την μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται
η χώρα μας με φυσικό επακόλουθο να έχει επηρεάσει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και την δική
μας τάξη, η πλειονότητα των μελών και φίλων του
Συνδέσμου, στηρίζει την προσπάθεια μας με κάθε
τρόπο.
Το ετήσιο κόστος του Συνδέσμου, της Εφημερίδας
κτλ ανέρχεται περίπου στο ποσό των 10.000 €.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του Συνδέσμου
και του Πυρ/κου το ΔΣ που θα προκύψει από τις
αρχαιρεσίες.
Όπως κάθε χρόνο κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά από προτάσεις, συζητήσεις, και
τις δυνατότητες του Συνδέσμου θα συντάξει το
πρόγραμμα των ενεργειών και δραστηριοτήτων
του.
Για το τρέχον έτος, το Δ.Σ. προετοίμασε τον παρακάτω γενικό προγραμματισμό δραστηριοτήτων:
α. Αποκριάτικο ΡΕΛΑΞ την περίοδο, με 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο VERORI, ιδιοκτησίας
του μεγάλου ευεργέτου μας και Επίτιμου Μέλους
του Συνδέσμου, του κ. Πάρη Κορωναίου.
Οι νωπές ακόμη εντυπώσεις από το Χριστουγεννιάτικο ΡΕΛΑΞ με τη θερμή φιλοξενία του
ζεύγους Κορωναίου, εγγυώνται για μία ευχάριστη
διασκέδαση και ξεκούραση.
β. Επίσημη χοροεσπερίδα στις 4 Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για μια εκδήλωση, που έχει καθιερωθεί
από την αρχή της ιδρύσεως του Συνδέσμου μας
στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για
την Προστάτιδα του Πυροβολικού Αγία Βαρβάρα,
με τη συμμετοχή Αξιωματικών εν αποστρατεία
αλλά και εν ενεργεία.
γ. Εκδρομές
Στις προθέσεις του Δ.Σ είναι ο προγραμματισμός
δύο ή τριών εκδρομών. Λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν στον ¨ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗ¨.
δ. Λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όμως για να γίνουν όλα αυτά εκτός από χρήματα
χρειάζεται και η βοήθεια και υποστήριξη απ’
όλους, προπαντός όμως χρειάζεται η καλή διάθεση
και η καλή συνεργασία με όλους μας.
Οι προσπάθειες σήμερα σε όλα τα επίπεδα
είναι συλλογικές. Κανένας μόνος του δεν μπορεί
να κάνει περισσότερα.
Με όλα όσα αναφέρθηκαν, το νέο Δ.Σ. πιστεύει
ότι έπραξε στο 3ο έτος της θητείας του ό,τι μπόρεσε,
για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου και
θεωρεί ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν
τεθεί, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό οφείλεται
στις συνεχείς προσπάθειες του Δ.Σ. αλλά και στη
συμπαράσταση των μελών του Συνδέσμου μας.
Ιδιαίτερα όμως θα πρέπει να τονισθεί η καθοριστική συμβολή των εν ενεργεία συναδέλφων, οι

οποίοι από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν, μας
συμπαρίστανται, και δεν παύουν να εκδηλώνουν
το ενδιαφέρον τους, παντοιοτρόπως. Αυτό, άλλωστε
αποδεικνύει και η σημερινή παρουσία μεγάλου
αριθμού εν ενεργεία Αξιωματικών Πυροβολικού,
τους οποίους ευχαριστούμε.
Είναι πρόδηλο ότι όλοι εμείς που συμμετέχουμε
στο ΔΣ και στην ΕΕ δεν έχουμε κανένα προσωπικό
όφελος ή άλλη πρόθεση ή επιδίωξη. Κίνητρο
είναι η αγάπη μας για το Όπλο μας και τους συναδέλφους μας, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια.
Όλες οι ενέργειες μας συζητούνται, σχολιάζονται
και τέλος αποφασίζονται ομόφωνα. Αν γίνονται
λάθη αυτά είναι ανθρώπινα. Δεν κάνει λάθη όποιος
δεν κάνει τίποτα.
Κλείνοντας τον απολογισμό του ΔΣ, θεωρούμε
υποχρέωση να ευχαριστήσουμε θερμά:
Τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ και ιδιαίτερα τον κ.
Μπακόπουλο για την άψογη συνεργασία και εργατικότητα που επέδειξαν τον χρόνο αυτό.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΓΣ για τον τρόπο
και την προθυμία που διηύθυναν την συζήτηση.
Την ΛΑΕΔ και το προσωπικό της
Όλους εσάς, συναδέλφους, τους φίλους που
παρίστανται εδώ αλλά και τους απόντες.
Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να στηρίζετε
τις προσπάθειες του ΔΣ για το καλό του Συνδέσμου
μας, των μελών του και του Όπλου μας.

401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
επέδειξε ανθρωπισμό
και πολιτισμό!!!

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη

Σχολικού Συμβούλου Νομικού – Δημοσιογράφου

21-12-2016. Η μικρότερη ημέρα του
χρόνου και η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.
Την ημέρα αυτή πήγα στο 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, για να με δει ο
οφθαλμίατρος. Η Γραμματεία του Οφθαλμιατρικού Τμήματος με ρωτάει, εάν έχω
κλείσει ραντεβού. Σημειωτέον, ότι το ραντεβού κλείνεται μήνες πριν. Ίσως και 5
και παραπάνω μήνες.
Τη στιγμή εκείνη έρχεται στο χώρο
της Γραμματείας ο οφθαλμίατρος. Ρωτάει.
Τι θέλει ο Κύριος; Ο Κύριος θέλει εξέταση,
αλλά δεν έχει κλείσει ραντεβού.
Το όνομα του οφθαλμίατρου είναι: Νεκτάριος Κλάδος. Ανέλαβε να λύσει το
πρόβλημα. Επέδειξε κατανόηση !!! Επέδειξε ανθρωπισμό!!! Επέδειξε πολιτισμό!!!
Η Ιατρική δεν είναι μόνο θεραπεία των
παθήσεων. Είναι και ανθρωπισμός!!! Είναι
και πολιτισμός !!! Είναι και κατανόηση!!!

«ΟΥΚ ΕΝΙ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΙΔΕΝΑΙ,
ΟΣΤΙΣ
ΜΗ ΟΙΔΕΝ Ο,ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Η Ιατρική δεν είναι επάγγελμα, είναι
λειτούργημα!!! Ο Ιατρός είναι λειτουργός,
όχι επαγγελματίας. Δεν είναι ψυχρός υπολογιστής. Δεν είναι, επίσης ψυχρός υπολογιστής ο ιερέας και ο δάσκαλος!!! Ο
μεν είναι λειτουργός του Υψίστου, ο δε
είναι λειτουργός της παιδείας!!! Ο Ιατρός
είναι λειτουργός της ιατρικής επιστήμης.
Ο Ιατρός, ως λειτουργός, κατανοεί τον
άνθρωπο!!! Επιδείχνει ανθρωπισμό και
πολιτισμό!!! Δεν τον βλέπει ως αριθμητική
μονάδα. Εισέρχεται στα άδυτα της ψυχής
του. Του εμπνέει θάρρος. Του εμπνέει
πίστη και ελπίδα. Τονώνει το ηθικό του.
Ενδυναμώνει την ψυχή του.
Η Ιατρική έχει διττό χαρακτήρα. Είναι
επιστήμη και τέχνη!!! Είναι ίαση των παθήσεων, αλλά και ανθρωπισμός!!! Και
πολιτισμός!!! Και κατανόηση!!!
ΙΑΤΡΙΚΗ. Η Ιατρική – επιστήμη και
τέχνη – έχει ως αντικείμενο. α) Τη διατήρηση της υγείας, β) Την πρόληψη, γ) Την
αντιμετώπιση των ασθενειών. Είναι ο
φρουρός της υγείας!!! Ο φύλακας άγγελος!!!
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Συνιστώσες ταυτότητας

Γράφει o Στρατηγός ε.α. - λογοτέχνης Πέτρος Σερ. Παπαζαρκάδας
Από αρχαιοτάτων χρόνων, την ταυτότητά
μας — ως Ελλήνων — προσδιόριζαν τέσσερις βασικές συνιστώσες: Η Πατρίδα, η
Θρησκεία, η Γλώσσα και η Οικογένεια.
Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές
της ιστορικής μας διαδρομής, ο τόπος
καταγωγής μας – η Πατρίδα – κυριαρχούσε
στο μυαλό μας ως αφετηρία (ο τόπος μας
– οι “ρίζες μας…”), αλλά και κατάταξη
στο μερικό και γενικότερο σύνολο.
Η Θρησκεία, η Γλώσσα και η Οικογένεια υπήρξαν μέσα στην Πατρίδα μας τα
κυρίαρχα στοιχεία ταυτότητας, συνοχής
και ενότητας, αυτοσυντήρησης και διάρκειας, αφύπνισης και αναζωογόνησης,
κάθαρσης και αναζήτησης.
Μέσα στον σημερινό κόσμο της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής συμπίεσης, από τα οποία είμαστε εξαρτημένοι και μέσα στα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε, αλλά και να αντιμετωπίζουμε υποχρεωτικά και από μόνοι
μας τις γεμάτες κινδύνους φυλετικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής γειτονιάς μας, το βασικό περιεχόμενο των προαναφερθεισών συνιστωσών θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα μας
και να αποτελεί τον φάρο προσδιορισμού
και κατεύθυνσης, ανεξάρτητα από τον χώρο, τον τόπο και τον χρόνο που αναγκαστικά
αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία της καθημερινότητάς μας.
Η Οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα της
ζωής, ο οποίος φροντίζει από της γέννησής
μας για την πνευματική μας τροφοδότηση,
την ανάδειξη των προσόντων και ιδιαιτεροτήτων, την αξιοποίηση των ικανοτήτων,
την ωρίμανση προσαρμογής στον περιβάλλοντα χώρο και την επωφελή συνδετική
και συνεκτική καταφυγή μας στην τοπική
και ευρύτερη κοινωνία.
Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της οικογενειακής μας διαδρομής δε μας έβλαψε. Αντίθετα, διατήρησε, συνεχώς, αναμμένη την ψυχική μας δάδα και μέσα από
πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μάς κατηύθυνε δημιουργικά προς την ανόρθωση
και την καταξίωση. Τη βάση, πάντοτε, αποτελούσε η Μάνα (Μάνα μου, Μανούλα
μου, Μαμά μου και Μητέρα…). Τούτο επισημαίνεται και από διεθνείς μελέτες
περί λαών και φυλών, οι οποίες ομιλούν
για τη Μητριαρχία ως το κυρίαρχο συστατικό συνοχής και κατεύθυνσης της Ελληνικής Οικογένειας.
Η Θρησκεία υπήρξε, ανέκαθεν, το ισχυρό συνδετικό και αποδεικτικό στοιχείο

πίστης και ηθικής, καθώς και υγιούς προσανατολισμού στην καθημερινή οικογενειακή και κοινωνική μας ζωή. Χωρίς να
παρεμβαίνει καταπιεστικά, αντλούσε απ’
τη ζωή μας και ανταπέδιδε κατευθύνοντας
τις αρχές της προς την αναγνώριση και
καταξίωση της πατρικής γης, την ανάδειξη
και τη σταθεροποίηση των αξιών της ζωής
και την εξασφάλιση της συνοχής και της
ειρηνικής συμβίωσης-συνύπαρξης μέσα
στην οικογένεια, αλλά και στο ευρύτερο
σύνολο, στην πατρίδα.
Η Γλώσσα, το πρώτο από τη γέννηση
ηχητικό, αλλά και το τελευταίο αναγνωριστικό στοιχείο στη ζωή, συμβάλλει με τη
χρήση της στην ανάδειξη των θετικών και
αρνητικών στοιχείων της προσωπικότητας
του ατόμου. Εκπέμπει και διαπερνά, δανείζει και δανείζεται. Δημιουργεί και, αποτυπώνοντας, εξασφαλίζει την ιστορική
συνέχεια που είναι τελείως απαραίτητη
για τη συνοχή στην οικογένεια, την αναγνώριση της συμβολής της Θρησκείας και
τη διατήρηση υγιούς και άσβεστης της
φλόγας-έννοιας της Πατρίδας.
Η αγαστή συμπόρευση των παραπάνω
ουσιαστικών στοιχείων που προσδιορίζουν
τον λαό μας δημιούργησε πολιτισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Ελληνισμός δημιούργησε, αναγνωρίστηκε και κυριάρχησε
επί αιώνες. Παρ’ όλες τις δυσκολίες της
ιστορικής του διαδρομής, συνεχίζει τη
δημιουργική του πορεία χωρίς να απολέσει
την ορμητικότητα του. Και σ’ αυτό συνεισφέρουν ουσιαστικά οι προαναφερθείσες
βασικές συνιστώσες, οι οποίες και επιβάλλεται να παραμένουν αναλλοίωτες.
Είναι γνωστό ότι από πολλές πλευρές,
κυρίως του εξωτερικού, έγιναν και γίνονται
προσπάθειες για τον αποπροσανατολισμό
μας και την προοδευτική αλλοίωση των
αναγνωριστικών και προσδιοριστικών μας
στοιχείων. Δυστυχώς, στην προσπάθεια
αυτή συμμετείχαν διαχρονικά, αλλά και
τώρα συνοδοιπορούν, και πολλοί που βρίσκονται και κινούνται και ανάμεσά μας.
Ο διαρκής συναγερμός για τη διατήρηση
αναλλοίωτων των βασικών μας συνιστωσών, κατόπιν τούτων, δεν αποτελεί ανώφελη πολυτέλεια. Αντιθέτως, αποτελεί αδήριτη ανάγκη.
Ο διαρκής αγώνας, λοιπόν, για την
προάσπιση της ιδιαιτερότητας της κοινωνίας μας θα πρέπει να συνέχει όλες τις
δυνάμεις και εξουσίες της χώρας μας –
από το άτομο μες στην οικογένεια ως και
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Πλάτων στους σημερινούς Έλληνες:
«Όχι στη μετανάστευση, κάντε Επανάσταση»
Eπιμέλεια: Πέτρος Μαρκόπουλος Αντγος ε.α.

Τα λόγια των αρχαίων μας σοφών είναι διαχρονικά. Οι
συμβουλές και οι παροτρύνσεις τους αντηχούν στην αιωνιότητα
για να καθοδηγούν εμάς, τους απογόνους τους, όπως και
τους Έλληνες που θα διαδεχθούν τη δική μας γενιά, στην οδό
της Πολιτικής Αρετής, της Ελευθερίας και του Μεγαλείου. Δυστυχώς, το σάπιο και κατοχικό
εκπαιδευτικό μας σύστημα φρόντισε να μη διδαχθούμε ποτέ τους φιλοσόφους μας, από το
φόβο μην εμπνευστούμε από τα λόγια τους και ξεσηκωθούμε απέναντι στους τυράννους μας.
Το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα που αναλώνει τις ώρες διδασκαλίας σε γνώσεις σχολαστικές,
θεοκρατικές, στείρες και αποβλακωτικές και το οποίο τώρα, με τις μεταρρυθμίσεις της
Διαμαντοπούλου, ολοκληρώνεται ως σκοταδιστικός μηχανισμός. (Αλλά αυτά είναι μια πολύ
μεγάλη συζήτηση). Στο θέμα μας: Ξεφυλλίζοντας τους «Νόμους» του Πλάτωνα, έπεσα επάνω
στο ακόλουθο απόσπασμα που είναι σαν να γράφτηκε σήμερα. Το παραθέτω:
«Ακόμα κι όταν η πατρίδα κινδυνεύει να σκλαβωθεί ή να πέσει στα χέρια ανάξιων
κυβερνητών, είναι προτιμότερο να επαναστατήσεις παρά να την εγκαταλείψεις και να
καταφύγεις στην εξορία.
» Είναι προτιμότερο να υποφέρουμε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες παρά να δεχτούμε αλλαγή
του πολιτεύματός μας με κάποιο άλλο που θα κάνει τους ανθρώπους χειρότερους»
(Πλάτων, «Νόμοι», ΣΤ΄, 770e) Τι μας συμβουλεύει ο Πλάτων; (ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Πλάτων, όχι ο
Μαρξ ή κάποιος άλλος «γνωστός επαναστάτης»…). Περιγράφοντας μια κατάσταση όμοια με
αυτή που βιώνουμε τώρα, παροτρύνει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν παρά να φύγουν. Ευθέως
μιλά για Επανάσταση αρνούμενος σε κάθε περίπτωση τη μετανάστευση. Και επισημαίνει ότι
είναι προτιμότερο να υποφέρουμε τις ταλαιπωρίες των πολιτικών αγώνων και των συγκρούσεων
παρά να δεχθούμε την αλλαγή του πολιτεύματός μας
Ας απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, δηλαδή τους εαυτούς μας -γιατί πατρίδα είναι οι
άνθρωποι-, από τους ανάξιους κυβερνήτες που μας ξεπουλούν και υποδουλώνουν
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ
συνέχεια από τη σελίδα 1
• 1948: Ταξίαρχος ε.τ. Γεώργιος Ροδόπουλος
• 1950: Αντιστράτηγος ε.α Ευθύμιος Κατσούρας
• 1955: Αντιστράτηγος ε.α Θεόδωρος Γούλας
• 1975: Αντιστράτηγος ε.α Βασίλειος Σταθόπουλος
– Ανώτατοι Αξιωματικοί, Επίτιμοι Διοικητές Στρατιάς
Σωμάτων Στρατού οι οποίοι με την προσφορά τους ελάμπρυναν το όπλο του Πυροβολικού και γενικότερα
του Στρατού μας. Έφεδροι Αξιωματικοί, Πανεπιστημιακοί
Δάσκαλοι, σύζυγοι αειμνήστων συναδέλφων μας και
λοιποί φίλοι και μέλη του Συνδέσμου μας.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε την παρουσία
των φίλων Γαρδικιωτών - Μελών του Ομόλογου Συλλόγου του Απανταχού Γαρδικιωτών – Ομιλαίων Φθιώτιδας, που συμμετείχαν, όπως άλλωστε συμβαίνει, σε
όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις μας.
Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η τιμητική παρουσία των
εν ενεργεία Αξιωματικών (ΠΒ) με στολή (υπ’ αριθμό
8) οι οποίοι υπηρετούν στη περιοχή της Αττικής, αποδεικνύοντας την αγάπη τους για τον Σύνδεσμο μας
και ήταν οι παρακάτω:
– Ο Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΣ και Αναπληρωτής
Διευθυντής της ΔΠΒ του ΓΕΣ Υπόστράτηγος (ΠΒ) Σπυρίδων Λυμπερίου (ο οποίος εκπροσώπησε και τον Αρχηγό ΓΕΣ )
– Ο Διευθυντής ΔΕΝΔΗΣ Ταξίαρχος Δημήτριος Αγοράκης
– Ο Διοικητής του ΚΕΠΒ Ταξίαρχος Δημήτριος
Τρυφωνόπουλος
– Ο Υποδιοικητής της Σχολής Πυροβολικού Συνταγματάρχης Μόσχος Βουδούρης ο οποίος εκπροσώπησε τον απουσιάζοντα (ευρισκόμενο σε άδεια)
Διοικητή της Σχολής Πυροβολικού Ταξίαρχο Εμμανουήλ
Μαντωνανάκη.
– Ο Διοικητής της 180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ» Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Χρήστος Καραθανάσης κ.α..
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της τελετής,
ο Ταξίαρχος Πυροβολικού Δημήτριος Αγοράκης, προσέφερε στον Πρόεδρο του ΔΣ ειδικό αναμνηστικό έμβλημα εκ μέρους του προσωπικού της ΔΠΒ/ΓΕΣ, γε-

γονός που καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρισταμένους, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΣ εξέφρασε θερμές
ευχαριστίες για την πρωτοβουλία αυτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει και δημόσια όλους τους προσκεκλημένους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση,
τη Διεύθυνση και το προσωπικό της ΛΑΕΔ για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, τον Διοικητή της
Σχολής Πυροβολικού για την προσφορά της εικόνας
και την γραμματειακή υποστήριξη, που παρέχει στο
γραφείο του Συνδέσμου μας, την κυρία Ελένη Γρηγοράκη, μέλος του Συνδέσμου μας για την φωτογραφική
κάλυψη της εκδήλωσης και όλα τα μέλη και τους
φίλους του Συνδέσμου που παραβρέθηκαν.

Οι Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και την κοπή της Πίτας διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, λόγω λήξεως
της τριετούς θητείας τους.
Το εκλογικό σώμα εξέλεξε τα νέα μέλη του Δ.Σ.
και της Ε.Ε. τα οποία στη συνέχεια συνήλθαν στις 8
Φεβρουαρίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα με την ακόλουθη έκθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Νικολοδήμος Αθανάσιος Αντιστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος: Μαρκόπουλος Πέτρος Αντιστράτηγος ε.α.
Γεν. Γραμματέας: Βήτος Νικόλαος Υποστράτηγος ε.α.
Ταμίας: Σκουρλετόπουλος Δημήτριος Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος: Πετρόπουλος Αλέξανδρος Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος: Παππάς Λεωνίδας Υποστράτηγος ε.α.
Μέλος: Ταραντίλης Δημήτριος Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μπακόπουλος Παναγιώτης Αντιστράτηγος
ε.α.
Γραμματέας: Παπαπαναγιώτου Διονύσιος Υποστράτηγος
ε.α.
Μέλος: Σκαρπέλος Ιωάννης Υποστράτηγος ε.α.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
του Σωματείου με την επωνυμία:
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
Σήμερα την 09-01-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία του
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Πυροβολικού Ελληνικού Στρατού στην Αθήνα και επί της οδού Μαυροκορδάτου
9, 6ος όροφος, συνήλθε η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
1. Αντγο ε.α. Μπακόπουλο Παναγιώτη, ως Πρόεδρο
2. Υπτγο ε.α. Παπαπαναγιώτου Διονύσιο, ως Γραμματέα και
3. Υπτγο ε.α. Σκαρπέλο Ιωάννη, ως μέλος
η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών Πυροβολικού Ελληνικού Στρατού, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.
Οι υπογεγραμμένοι Μπακόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος, Παπαπαναγιώτου Διονύσιος Γραμματέας και
Σκαρπέλος Ιωάννης μέλος, ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και
διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις
του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή ΓΣ.
Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.
Η διαχειριστική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 παρουσιάζεται ως εξής:
• Υπόλοιπο χρήσεως Προηγ. Έτους 2015
1.365,41 Ευρώ
• Από συνδρομές μελών, εκδηλώσεις (εκδρομές – χορός),
τόκοι καταθέσεων, δωρεές, Έτους 2016
13.833,96 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
15.199,37 Ευρώ
• Πληρωμές από 1/1/2016 έως 31/12/2016 ως κάτωθι:
• Λειτουργικά έξοδα γραφείου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Καθαριότητα,
Είδη καθαριότητας, Κοινόχρηστα, Εξοπλισμός – Επισκευές, Internet)
4.956,66 Ευρώ
• Έκδοση Εφημερίδας «ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ»
4.148,70 Ευρώ
• Δημόσιες Σχέσεις (Πλακέτες, Δώρα, Εικόνες, ΕΛΤΑ, Εμβλήματα,
Φωτογραφίες, Πινακίδες, Κάρτες, Είδη Κυλικείου κ.λπ.)
2.807,33 Ευρώ
• Γραφικά – Εκτυπώσεις – Μελάνια – Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων
942,60 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
12.855,29 Ευρώ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31-12-2016:
2.344,08 Ευρώ
Επισημαίνονται τα εξής:
Τόσο τα έσοδα, όσο και τα έξοδα υποστηρίζονται από παραστατικά με απόλυτη πληρότητα.
Το ημερολόγιο ταμείου τηρείται κατά υποδειγματικό τρόπο, το δε υπόλοιπο ταμείου είναι κατατεθειμένο
στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Η εξελεγκτική επιτροπή διαπίστωσε ότι το Δ.Σ. διαχειρίστηκε τα Οικονομικά του Συνδέσμου κατά τρόπο
άψογο, με ακρίβεια, τάξη και πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και με περίσκεψη στη διάθεση των
κονδυλίων για τις δαπάνες.
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την έγκριση των δαπανών χρήσεως 2016 και την απαλλαγή του
Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Το Μέλος
Παν. Μπακόπουλος
Διον. Παπαπαναγιώτου
Ιωάν. Σκαρπέλος
Αντιστράτηγος ε.α.
Υποστράτηγος ε.α.
Υποστράτηγος ε.α.
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
(ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
«Τσεκούρι στον ντόκτορ Γιάννη,
μολύβι στον Έλληνα πρόξενο,
μαχαίρι στον Μητροπολίτη»
ήταν τα συνθήματα των Βουλγάρων.

Η

ανατολική Μακεδονία είχε το μειονέκτημα
ότι βρισκόταν κοντά στα βουλγαρικά σύνορα,
όπου περνούσαν ελεύθερα συμμορίες και
όπλα. Μεγάλος και πυκνός ήταν εκεί ό τουρκικός
πληθυσμός, κυρίως στο Σαντζάκι της Δράμας. Είχαν
επίσης εκεί το βασίλειό τους οι αρχικομιτατζήδες
Συντάσκι και Πανίτσα, πού βρίσκονταν σε σκληρό,
ακήρυχτο πόλεμο με τ’ άλλα κομιτάτα. Κοντά όμως
ήταν και η θάλασσα. Αποβιβάζονταν εύκολα σώματα
και όπλα στα ατελείωτα παράλια τής Χαλκιδικής,
στον κόλπο του Ορφανού και σε πολλά άλλα παραθαλάσσια σημεία, όρμους και ορμίσκους. Ο Dakin
αναφέρει την ανακάλυψη και κατάσχεση στην Καβάλα από τον Άγγλο αξιωματικό Χάμιλτον πολλών
όπλων γκρά του ελληνικού στρατού. Αργότερα ο υποπλοίαρχος Δεμέστιχας με ειδικό μικρό πολεμικό
ξεφόρτωσε πολλά τουφέκια και φυσίγγια σ’ όλη
εκείνη την περιοχή.
Η περιφέρεια της μητροπόλεως Ζίχνης έδωσε
είκοσι ένα νεκρούς, η του Νευροκοπίου έντεκα και
η του Μελενίκου δεκατρείς. Σύνολο θυμάτων σ’
ένα χρόνο από μικρή περιοχή εβδομήντα έξι άτομα.
Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1906 βουλγαρική συμμορία μπήκε στο Ζίρνοβο (Νευροκόπι)
και έβαλε φωτιά στον ελληνικό μαχαλά. Το χωριό
είχε εκατό ογδόντα σπίτια ελληνικά, εκατό τριάντα
βουλγαρικά και πενήντα τουρκικά. Κάηκε το μεγάλο
σπίτι του πλουσιότερου νοικοκύρη Αγγέλου Ρούντσου. Την ίδια τύχη είχαν ο Δημήτρης Ρούντσος
με τον γιό του Πέτρο, ο Νικόλαος Παναγή, ο Δημήτριος Ιωάννου και ο Δημήτρης Πέππου με τη γυναίκα του, βρήκαν δηλ. τον θάνατο τέσσερεις άντρες,
δύο γυναίκες κι ένα παιδί.
Υπήρχε στρατιωτική φρουρά πού δεν κινήθηκε,
όπως δεν κινήθηκαν και οι Τούρκοι κάτοικοι πού
ήταν πάνοπλοι, όπως όλοι οι Τούρκοι. Οι κομιτατζήδες τούς φώναζαν να μη κινηθούν γιατί είχαν
έρθει για τούς Ουρούμ (τούς Έλληνες) κι όχι για
τούς Τούρκους. Στα άλλα μέρη όμως τής ανατολικής
Μακεδονίας, όπου άρχιζε συμπλοκή στρατιωτικού
αποσπάσματος με μικρό ελληνικό αντάρτικο σώμα,
έτρεχαν αμέσως ένοπλοι οι Τούρκοι χωρικοί για

να πάρουν μέρος. Ο πρόξενος
προσθέτει: «Οι Τούρκοι όχι μόνον δεν συμπράττουσι μετά των
Ελλήνων, αλλά τουναντίον υποστηρίζουσι το έργον των Βουλγάρων προς εξόντωσιν των Ελλήνων». Ο αγωνιστής Προκόπιος Κομπόκης σκοτώνεται μέσα στο χωριό του, Καλλιθέα της Δράμας,
σε συμπλοκή με συμμορία 30 κομιτατζήδων. Καίγεται
ζωντανός μετά από πυρπόληση της οικείας του
από την οποία μαχόταν τους βούλγαρους. Η εθνική
του δράση, καθώς και όλης της οικογένειας Κομπόκη
σε ολόκληρη την περιοχή της Δράμας, υπήρξε υπέροχη από κάθε πλευρά.
Άλλοι έξι ( 6) Κομπόκηδες είχαν νωρίτερα σφαγιασθεί. Ο μόνος πού επιζούσε ήταν ο γιος του
Προκοπίου, πού ήταν όμως στη φυλακή. Η μόνη
θετική προστασία πού μπορούσε να προσφέρει η
Τουρκία στους προγεγραμμένους από επαναστατικό
κομιτάτο φιλήσυχους επηκόους τής Υψηλής Αυτοκρατορίας, ήταν... η φυλακή. Κι’ αυτός ο Περικλής
Κομπόκης δεν ξέφυγε τη μοίρα της οικογενείας
του. Δολοφονήθηκε από Βουλγάρους το 1916 τον
καιρό τής βουλγαρικής κατοχής στην Ανατολική
Μακεδονία.
Στα «Σερραϊκά Χρονικά» (σελ. 118-122) δημοσιεύεται αναφορά τού μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου στο Πατριαρχείο (31 Ιουλίου 1905), πού περιέγραφε τον σφαγιασμό των άλλων Κομπόκηδων
και τον εμπρησμό των σπιτιών τους. Αληθινά μαρτυρικές οικογένειες. Θυσιάστηκαν άντρες και γυναίκες,
γέροι και νέοι. Γράφει ό Χρυσόστομος: «Ο γηραιός
Βασίλειος Κομπόκης, η γραία σύζυγος του Αναστασία,
η νύμφη του πρεσβυτέρου υιού του Ευαγγέλου έπεσαν
υπό τας σφαίρας των δολοφόνων». Και λέγει επιγραμματικά ο Χρυσόστομος: «Το παρελθόν είναι
σκοτεινή άβυσσος, το παρόν κοιλάς κλαυθμώνος,
το μέλλον είναι αφεγγές και ασέληνον».
Όταν ήταν διευθυντής του σχολείου Προσωτσάνης τής Δράμας με το ψευδώνυμο ‘’Σπληναρίδης”
ο τότε ανθυπολοχαγός του πυροβολικού και αργότερα
στρατηγός Κωνσταντίνος Νταής, δέχτηκε μια μέρα

στο «διευθυντήριον» την επίσκεψη του Νικολάου
Μαυρουδή και Άρμεν Κούπτσο από τον Βώλακα
τής Δράμας. Δεν ήξεραν και οι δυο πολλά ελληνικά,
ήταν όμως πρόθυμοι να βάλουν μαχαίρι σ’ όλους
τούς Βουλγάρους, αν ήταν στο χέρι τους. Του πρόσφεραν την ταμπακέρα για να δοκιμάσει ένα εξαιρετικό μυρωδάτο καπνό. Είχε όμως μέσα δυο ανθρώπινα αυτιά (προφανώς κομμιτατζήδων)
Αργότερα, εκεί που ο Άρμεν πήγαινε μια μέρα
μ’ ένα φίλο του στη Δράμα, συνάντησαν στο δρόμο
ένα Βούλγαρο. Δεν χάνουν καιρό, του ρίχτηκαν και
τον σκότωσαν. Δύο όμως
σοβαρήδες (έφιπποι χωροφύλακες), που περνούσαν, τους είδαν, τους κυνήγησαν και έπιασαν τον
Άρμεν. Ο φίλος του ξέφυγε. Το έκτακτο δικαστήριο
τής Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε θάνατο και
στις 14 Σεπτεμβρίου του
1906 τον κρέμασαν στον πλάτανο της Δράμας. Ήταν
ωραιότατο παλληκάρι και μόλις 19 ετών. Ο πατέρας
του, πού είχε κατεβεί απ’ το χωριό (Βώλακα) για να
τον δει στη φυλακή, αφού τον είδε στο σχοινί πήγε
με βήματα υπνοβάτη στη Μητρόπολη, φίλησε το
χέρι του Χρυσόστομου, πού τον φίλησε στο μέτωπο,
έστριψε με τρεμάμενα χέρια ένα τσιγάρο, ενώ σιγότρεμε στα χείλη του σβησμένο ένα άλλο, και με
ραγισμένη φωνή... συλλυπήθηκε τον Χρυσόστομο,
γιατί έχασε το καλύτερό του παλληκάρι! Μιλούσε
τούρκικα γιατί δεν ήξερε ελληνικά. Ο τουρκομαθής
ανθυποπλοίαρχος Μαυρομιχάλης πού υπηρετούσε
με ψευδώνυμο ως «γραμματεύς» στο προξενείο
Καβάλας και βρέθηκε εκείνη τη μέρα στη μητρόπολη
Δράμας, δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυα του,
όπως είπε αργότερα του Νταή. Ο Νταής αναγκάστηκε

Η “Παιδεία” κατά την Επανάσταση του 1821

Τ

ο φλέγον θέμα της “παιδείας”, της παροχής δηλαδή
γνώσεων στους νέους μέσα από ένα οργανωμένο (σχολικό) σύστημα, απασχόλησε έντονα τους επαναστατημένους κατά το 1821 προγόνους μας, οι οποίοι κατέβαλαν
ενθουσιώδεις προσπάθειες να επιτύχουν συγχρόνως με την
πολιτική και την πνευματική τους αναγέννηση.
Από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης κύριο μέλημα
των πρώτων πολιτειακών Οργανώσεων του αγωνιζομένου Έθνους ήταν και η οργάνωση της παιδείας, ώστε να καταπολεμηθεί το σκότος και η αμάθεια του λαού και να αναγεννηθούν
οι ταπεινωμένοι από την μακραίωνη δουλεία ραγιάδες.
Βέβαια μια τέτοια φιλόδοξη προσπάθεια τη χρονική
εκείνη περίοδο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ασφαλώς και απαιτείτο ο ανάλογος φορέας που θα προέβαινε στους σχετικούς
σχεδιασμούς.
Το πρώτο Σύνταγμα της χώρας μας, που ψηφίστηκε στην
Επίδαυρο την 1η Ιανουαρίου 1822, δεν προέβλεπε τη σύσταση
αυτοτελούς Υπουργείου Παιδείας, αλλά τα εκπαιδευτικά ζητήματα είχαν ανατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο
Υπουργός τοποθετήθηκε το 1823 ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας, που αργότερα θυσίασε τη ζωή του ηρωικά μαχόμενος στο Μανιάκι. Ο δυναμικός και φλογερός αυτός ρασοφόρος σε σχετική παραγγελία του ανέφερε: “Είναι ανάγκη
να συσταθούν και να εξοικονομηθούν σχολεία, όσα και όπως
η περίστασις συγχωρεί”.
Αλλά και η “Πελοποννησιακή Γερουσία” (Τοπικός Διοικητικός Οργανισμός) ανέλαβε πραγματική σταυροφορία για
την ίδρυση σχολείου. Με σχετική προκήρυξή της το Μάρτιο
του 1822 προς τον αγωνιζόμενο λαό της Πελοποννήσου αναζητούσε άξιους διδασκάλους για να διδάξουν δια της Λαγκαστερίου μεθόδου (Αλληλοδιδακτικής) κοινά γράμματα,
ελληνικά, μαθηματικά, ως και ξένες γλώσσες ιταλικά και

γαλλικά, προσκαλούσε δε τη φιλομαθή νεολαία από όλη την
Πελοπόννησο να προσέλθει για να διδαχθεί αμισθί.
Για πρώτη φορά όμως επίσημα με την οργάνωση της εκπαίδευσης ασχολήθηκε η “Εθνοσυνέλευση του Άστρους” το
1823, που καθιέρωσε και ως μέθοδο διδασκαλίας την “Αλληλοδιδακτική”, καθότι ολιγοδάπανη. Με την καθοδήγηση
του δασκάλου χρησιμοποιούνταν οι καλύτεροι μαθητές, “οι
πρωτόσχολοι”, για να διδάξουν τους υπόλοιπους. Οι μαθητές
δηλαδή δίδασκαν αλλήλους.
Πιο σοβαρός προγραμματισμός για τα εκπαιδευτικά θέματα
έγινε το 1824 από μία πενταμελή Επιτροπή, που είχε συσταθεί
για το σκοπό αυτό, με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή, η οποία και
πρότεινε τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: Στην πρώτη περιλαμβάνονταν τα σχολεία, όπου οι μαθητές έπρεπε να μάθουν να
διαβάζουν, να γράφουν και να λογαριάζουν. Στη δεύτερη περιλαμβάνονταν τα Λύκεια στην πρωτεύουσα κάθε Επαρχίας,
όπου θα διδάσκονταν αρχαία ελληνικά, λατινικά, γαλλικά και
στοιχεία φιλοσοφίας και φυσικών επιστημών. Και στην τρίτη
βαθμίδα προβλεπόταν η ίδρυση Πανεπιστημίου με τέσσερες
σχολές Θεολογική, Φιλοσοφική, Νομική και Ιατρική κατά το
πρότυπο της Ιόνιας Ακαδημίας, που είχε συσταθεί το ίδιο
έτος (1824) στην Κέρκυρα από τον φιλέλληνα Γκίλφορδ.
Ωστόσο κατά την Επιτροπή οι αρνητικές τότε περιστάσεις καθιστούσαν ανέφικτη την ίδρυση Πανεπιστημίου.
Τελικά, το αρτιότερο όλων των προηγουμένων δημοκρατικό
Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827) προέβλεπε τη δημιουργία
αυτοτελούς Υπουργείου Παιδείας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι καίριο ρόλο στα εκπαιδευτικά
ζητήματα κατά τη φάση του Αγώνα διεδραμάτησαν οι δύο
“Έφοροι Παιδείας” (υψηλό αξίωμα), Θεόκλητος Φαρμακίδης
και Γρηγόριος Κωνσταντάς, φωτισμένοι αμφότεροι διδάσκαλοι
του Γένους.

Eπιμέλεια: Πέτρος Μαρκόπουλος Αντγος ε.α.

να βγή στα βουνά τής ανατολικής Μακεδονίας οπλαρχηγός με το ψευδώνυμο Τσάρας.
Μια βραδιά, τον Μάιο του 1908, πού είχε πάει
ο Τσάρας (Νταής) στην Τσατάλτζα (Χωριστή) της
Δράμας για να συμφιλιώσει τα δύο αντίπαλα κόμματα του χωριού, ήρθαν ξαφνικά δύο τάγματα,
κύκλωσαν το χωριό και άρχισαν συστηματική έρευνα. Είχαν καλές πληροφορίες από κάποιον
προδότη. Τράβηξαν ίσια στο σπίτι, όπου είχε κατασκευαστή υπόγεια κρύπτη από ειδικό τεχνίτη,
φερμένο επίτηδες από την Αθήνα. Ο Νταής όμως
την είχε αχρηστεύσει, γιατί την ήξευραν πολλοί.
Την βρήκαν οι Τούρκοι άδεια. Οι δεκαέξι άντρες
είχαν τρυπώσει σε μια άλλη. Ο Νταής για να ελαφρύνει τη θέση του μουχτάρη, επιχείρησε να ξεγλιστρήσει έξω από το χωριό μαζί με τον Μπογιατζή. Βρήκαν όμως παντού στρατιώτες και τρύπωσαν στο αχούρι ενός απόμερου σπιτιού. Τους
βρήκε το πρωί εκεί η γριά σπιτονοικοκυρά, που
πήγε να ποτίσει τα ζώα. Ο Νταής της ζήτησε καφέ,
γιατί είχε στεγνώσει η γλώσσα του. Ήρθε αργότερα
μια νεότερη που τους σήκωσε σχεδόν με το στανιό
και τους πήγε πάνω στο σπίτι, «γιατί ήταν άσχημα
τα πράγματα». Ο πεθερός της δηλαδή και ο άντρας
της είχαν αποφασίσει να τους προδώσουν, μόλις
πλησίαζαν οι Τούρκοι, για να γλυτώσουν οι ίδιοι
φτηνά. Και η νεαρή γυναίκα ανέβασε τον Νταή
πάνω για να ξέρουν ότι θ’ ακολουθούσε μάχη μέσα
από το σπίτι, αν πραγματοποιούσαν την προδοσία.
Έβραζε κι’ αυτή ένα καζάνι νερό για να ζεματίσει
τους στρατιώτες. Ευτυχώς οι Τούρκοι, κουρασμένοι
από την έρευνα των πολλών άλλων σπιτιών, δεν
μπήκαν σ’ αυτό. Το μεσημέρι τα δυο τάγματα αποσύρθηκαν και βγήκαν από την κρύπτη οι δεκαέξι
άντρες. Ήταν όμως λιπόθυμοι. Αν είχαν μείνει
μέσα άλλες δύο ή και μια ώρα, θα είχαν αποθάνει
από ασφυξία.
Το βραδάκι ήρθε στην Τσατάλτζα ο καπνέμπορος
Κων. Θεοδωρίδης καβάλα στο άλογο.
Έβαλε τον Νταή σ’ ένα άλλο περήφανο άλογο,
του φόρεσε στο κεφάλι ένα κόκκινο φέσι και έφυγαν
σαν δυο καλοί καπνέμποροι για τα χωριά του Παγγαίου.
Ωστόσο συνέχισαν οι Βούλγαροι με πείσμα, επιμονή και αυτοθυσία την εναντίον μας δράση.

Απτόητοι και αλύγιστοι
ήταν απέναντι τους οι Έλληνες

Γράφει η τ. Συμβολαιογράφος Πόπη Κουβέλη
Δεν πρέπει ακόμα να παραβλεφθεί ότι, εκτός από τη
δράση και τη φροντίδα των επίσημων κρατικών φορέων για
μόρφωση του λαού, σημαντική ήταν και η εκδήλωση ιδιωτικής
πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Μεγάλη κινητοποίηση
υπήρχε στις περιοχές που απελευθερώνονταν, όπου οι
κάτοικοι ενεργοποιούσαν τις δυνάμεις τους για απόκτηση
σχολείων, συγκέντρωση βιβλίων και προσέλκυση ικανών
διδασκάλων, που ήταν τότε λιγοστοί και περιζήτητοι.
Μία έκθεση του Γρηγορίου Κωνσταντά που δόθηκε το
1825 στον Ιταλό φιλέλληνα κόμητα Πέκιο με σκοπό να ενημερωθούν τα φιλελληνικά κομιτάτα της Ευρώπης, είναι διαφωτιστική του εντυπωσιακού εκπαιδευτικού οργασμού ανά
την επαναστατημένη Ελλάδα.
Το ενδιαφέρον και η ζέση για τη συγκρότηση της εκπαίδευσης συνεχίστηκε έντονα και συστηματικότερα στα χρόνια
του Καποδίστρια, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όμως του
οποίου δεν θα ασχοληθούμε εδώ.
Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η πνευματική
αναγεννητική αυτή κίνηση, παρότι εδέχθη ποικίλες αντιδράσεις
από τους πολέμιους του Διαφωτισμού, είτε σχετικά με τη
μέθοδο διδασκαλίας είτε με το πρόγραμμα σπουδών, είναι
αξιοθαύμαστη, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών συνθηκών
της επαναστατικής εκείνης περιόδου.
Θαυμάζουμε, τιμούμε και ευγνωμονούμε τους αγωνιστές
του 1821, όχι μόνο για τη γενναιότητά τους και τις νικηφόρες
μάχες εναντίον του κατακτητή, αλλά και για τις παράλληλες
άοκνες προσπάθειές τους μέσα στη δίνη του Αγώνα να θέσουν
με κάθε τρόπο τα θεμέλια του εκκολαπτόμενου Νέου Ελληνικού Κράτους σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου
και του ευαίσθητου τομέα της εκπαίδευσης της απελευθερούμενης νεολαίας, ώστε να καταστεί αντάξια του αρχαίου
λαμπρού ελληνικού πνεύματος.
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ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΣΣΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(πηγή"Άντρισσες"του Βασιλείου Μ. Βακάλη)
και
με
τη συνδρομή του Ιερέα Στεφ. Π. Βακάλη και
ια μία ακόμη φορά γιορτάσαμε την απεΓράφει ο Μπασδάνης Ιωάννης
των Γυναικών των Τσεριτσάνων με σκαπάνια,
λευθέρωση της πόλεως των Ιωαννίνων από
Αντγος ε.α - Επίτιμος Δκτου ΑΣΣ φτιάρια και γκασμάδες ρίχνονται στη δουλειά να
τον Τουρκικό ζυγό μετά από 500 χρόνια
επισκευάσουν το μονοπάτι μέχρι την τοποθεσία
σκλαβιάς. Έγιναν, πιθανόν σε διάφορες εκδηλώσεις, αναφορές στους συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας, «Βενίστρα», στα «Δυό Βουνά», όπου την επομένη έπρεπε να ταχθούν τα
Βενιζέλο, Διάδοχο Κωνσταντίνο, Στρατηγό Κάλαρη, Παρασκευόπουλο, πυροβόλα.
Την επομένη 24 Ιανουαρίου και με την ανεκτίμητη προσφορά των Γυστους Ταγματάρχες Βελισαρίου, Ιατρίδη, και πολλούς ακόμη αξιόλογους
πατριώτες Αξιωματικούς /Υπαξιωματικούς και οπλίτες πολλοί από τους ναικών ο Ουλαμός με όλα τα εφόδια έφθασε στο χώρο τάξεως σε υψόμετρο
οποίους άφησαν την τελευταία τους πνοή στα χιονισμένα βουνά της χίλια εκατόν πενήντα(1150) μέτρα. Οι πυροβολητές άρχισαν να στήνουν
Ηπείρου, αγιάζοντας για μια φορά ακόμη τα ματωμένα από τους αγώνες σκηνές, να συναρμολογούν τα πυροβόλα, να απλώνουν τηλεφωνικό
καλώδιο και ο Λοχαγός να «κόβει» αζιμούθιο, να κατευθύνει με σιγουριά
χώματάα της.
Το μεγαλείο αυτής της υπεράνθρωπης προσπάθειας θα το ανακαλύψουμε τα πυροβόλα και να τα τακτοποιεί όλα με επαγγελματική ευσυνειδησία,
και θα υποκλειθούμε μπροστά του, όταν θα γνωρίσουμε ιστορίες ταπεινών για να είναι έτοιμος για βολή την ίδια κιόλας ημέρα κατά της τοποθεσίας
αγνών και άγνωστων αγωνιστών, μέσα από τις μαρτυρίες των ιδίων, που ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ-ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ. Από τις είκοσι οκτώ (28) μέρες που παρέμεινε
όμως τις πλάκωσαν οι ειδήσεις κυρίων γεγονότων της εποχής και τις ο Ουλαμός στα «Δυό Βουνά» μόνο τις εννέα (9) είχε σχετικά καλό καιρό,
έριξαν στη λήθη της ιστορίας. Πολλές μικρές ιστορίες συνέθεσαν το ενώ τις υπόλοιπες, χιόνι, κρύο,δυνατός βορριάς, ομίχλη και θερμοκρασίες
μεγαλείο του αγώνα της Ηπείρου. Μία από αυτές όταν την έμαθα από α- κάτω από το μηδέν, συνθέτουν το σκηνικό που έκανε δύσκολη τη ζωή
πογόνους των πρωταγωνιστών θεώρησα υποχρέωσή μου να την κοινο- των ανδρών. Εξ’ αιτίας των κακών καιρικών συνθηκών δεν έλειψαν και
ποιήσω, να γίνει ευρύτερα γνωστή και οπωσδήποτε να γίνει γνωστή στους τα ατυχήματα, όπως τα περιγράφει στο ημερολόγειο του ο Λοχαγός Λέστος.
Πυροβολητές. Οι ήρωες της ιστορίας μας μια δράκα ανδρών ενός Ουλαμού Στις 31 Γενάρη ο Λοχίας Λουζάκος ολισθείσας από κλιτύος του χιονοσκεπούς
Ορειβατικού Πυροβολικού και μια χούφτα γυναίκες από το χωριό ΟΛΙΤΣΙΚΑ παρ’ ολίγον θα εφονεύετο''.
«Στις 17 Φεβρουαρίου από τις τρεις το πρωί χιόνιζε και το χιόνι έφθασε
Τσερίτσενα, με αντιπάλους το κρύο, το χιόνι, τους γκρεμούς της Ολίτσικας
στο μισό μέτρο. Η χιονοθύελα συνεχίζει και τη νύκτα και το χιόνι φτάνει
και το Τουρκικό Πυροβολικό.
Οκτώβριος του 1912 και άρχισαν οι αψιμαχίες. Γρήγορα ο Ελληνικός το ένα μέτρο. Ισχυρότατος βορριάς ανεμίζει δίκην σκόνης το χιόνι και
Στρατός ανέλαβε επιθετικές επιχειρήσεις και τις επόμενες ημέρες απειλεί να ανατρέψει τα πάντα. Πρωτοφανής κακοκαρία δεν αφήκεν τους
κατέλαβε διαδοχικά την Φιλιππιάδα στις 12 Οκτ και την Πρέβεζα στις άνδρες να συλλέξουν ξύλα. Οι σκηνές και τα αντίσκηνα έμειναν άνευ
21 Οκτ 1912. Όμως η κατάληψη των Ιωαννίνων φάνταζε δύσκολη υπόθεση, πυράς όλη τη νύκτα.»
«Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ισχυρός βορριάς εξακολουθεί παρά τον
καθότι ο Ελληνικός Στρατός έπρεπε να εκπορθήσει τα οχυρά του Μπιζανίου.
Ο ορεινός όγκος του Μπιζανίου που δεσπόζει νότια των Ιωαννίνων απο- ανατέλοντα ήλιο. Το τηλεφωνικό καλώδιο διεκόπη. Τα αντίσκηνα των
τελούσε εξαιρετικά ισχυρή αμυντική τοποθεσία, που επιπλέον είχε πυροβολητών ετάφησαν υπό τη χιόνα. Οι πυροτεχνιτές Σπυρόπουλος
ενισχυθεί πρόσφατα με πέντε μόνιμα πυροβολεία, κατασκευασμένα υπό Θεόδωρος και Καριώτης Δημήτριος εξελθόντες περί τα εκατό μέτρα από
την επίβλεψη Γερμανών ειδικών. Εξήντα πέντε εκατομύρια (65000000) της σκηνής ίνα αποκαταστήσουν την τηλεφωνική επικοινωνία επέστρεψαν
Γαλλικά Φράγκα είχαν ξοδέψει οι Τούρκοι για να οχυρώσουν υψώματα, υποστάντες παγοπληξία και συνήλθον κατόπιν εντριβών».
Κάτω από αυτές τις συνθήκες διεξάγεται ο πόλεμος σ’ όλο το μέτωπο.
μεταξύ των οποίων και εκείνα της Τσούκας, του Αγίου Νικολάου και της
Μανωλιάσσας. '' Σας παραδίδω τον τάφο της Ελλάδος", είπε στους Τούρ- Στα «Δυό Βουνά» οι πυροβολητές στο έλεος των στοιχείων της φύσεως,
κους Αξιωματικούς ο Γερμανός Φόν Γκόλτς Πασάς, όταν παρέδωσε αλλά με πίστη ακλώνητη στην αποστολή τους συνεπικουρούμενοι από
έτοιμο το οχυρό Μπιζανίου και Μανωλιάσσας. Κι όμως αυτά τα οχυρά τις Γυναίκες των Τσεριτσάνων συνεχίζουν να τροφοδοτούνται σχεδόν καδεν άντεξαν μπροστά στην ορμή του Εύζωνα και τα εύστοχα πυρά του θημερινά με πυρομαχικά, οβίδες και τρόφιμα. Με τις οβίδες που μεταφέρουν
πυροβολικού, κ ας τα είχε οχυρώσει η φύση, η τέχνη και η πεισματική οι Γυναίκες εντείνεται ο βομβαρδισμός των Τουρκικών θέσεων κυρίως
στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου. Μεταφέρθηκαν περίπου δυο χιλιάδες
αγωνιστικότητα του εχθρού.
Αποφασιστική και καίριας σημασίας στην επίτευξη του στόχου ήταν (2000) βολιδιφόρες και εκρηκτικές οβίδες, από τις οποίες εξακόσιες
η συνδρομή απλών ανθρώπων πατριωτών που στην ιστορία μας ήταν οι πενήντα (650) περίπου εβλήθησαν κατά του εχθρού μόνο κατά την εικοστή
κάτοικοι του χωριού Τσερίτσενα. Οι Τσεριτσανιώτες που γνώριζαν σπιθαμή (20) Φεβρουαρίου ημέρα, κατα την οποία εκδηλώθηκε με τη μέγιστη
προς σπιθαμή το έδαφος της Ολίτσικας έδωσαν την ιδέα στον Διοικητή σφοδρότητα ο βομβαρδισμός, από τα «Δυο Βουνά», κατά της τοποθεσίας
του Σώματος Εθελοντών στους Μπασιούς, Άνχη Μαλάμο για την τοποθέτηση ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ- ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ.
Πόσο συμαντική αλήθεια ήταν η συνδρομή της πυροβολαρχίας του
ορειβατικών πυροβόλων στη θέση «Δυο Βουνά» στο όρος Ολίτσικας (Τόμαρος), απ’ όπου θα «σαρώσουν» τον Αι' Νικόλα, την Τσούκα και τη Μα- Λοχαγού Λέστου στον αγώνα του Στρατού μας για τη διάσπαση της τονωλιάσσα με το κυματοειδές έδαφος. «Από τη θέση αυτή χτυπιούνται ποθεσίας του ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ; Οι αναμνήσεις των πρωταγωνιστών δίνουν
όλα» κατά την έκφραση του Ανχη Μαλάμου, ο οποίος 8 Δεκεμβρίου 1912 ανάγλυφα την εικόνα.
«Θέαμα θαυμάσιο, γράφει ο Λγος Λέστος, όλη η έκταση χιονοσκεπής
σε αναφορά του προς την ΙΙ Μεραρχία σημειώνει πως «αν τεθεί πυροβολικό
στα "Δυό Βουνά" πίπτει η Μανωλιάσσα και ο Άγιος Νικόλαος. Αλλιώς στα ''Δυό Βουνά". Το Μπιζάνι... καίγεται κυριολεκτικά από τα νεφίδρια
θα κουράσουν». Λίγες μέρες αργότερα ο Υπλγος Καλόγερος σταλμένος των διαρρηγνυομένων ελληνικών οβίδων ως και όλη η έκταση. Το Μπιζάνι
γι’ αυτό το σκοπό αναγνωρίζει την καταλληλότητα της θέσεως στα «Δυό απαντά δια σφοδρού πυρός κατά το πλείστον ανεπιτυχώς.»
Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΠΡΟΟΔΟΣ» της Τήνου διαβάζουμε τις
Βουνά», προκειμένου να χτυπηθεί κυρίως η Μανωλιάσσα.
Έτσι οι αποφάσεις ελήφθησαν, το σκηνικό στήθηκε και στη συνέχεια εντυπώσεις του Δνεα Γρηγορίου Μπουρδάκου που ήταν πολεμιστής
θα γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές. Ένας Ουλαμός Ορειβατικού πυρο- μπροστά στη Μανωλιάσσα όταν ο Λοχαγός Λέστος χτυπά με τα πυροβόλα
βολικού με επικεφαλής τον Λγο Λέστο με τριάντα περίπου πυροβολητές του. «Μιά πυροβολαρχία, γράφει, υπο τον Λοχαγό Λέστο, αναβασθείσα
προ τινών ημερών κατόπιν πολλαπλών προσπαθειών επί της υψηλοτάτης
και μια χούφτα ανδρογυναίκες απ' τα Τσερίτσενα.
Ας αρχίσουμε από τις Γυναίκες. Είναι οι εγγονές των Γυναικών του και χιονοσκεπούς κορυφής ΟΛΙΤΣΙΚΑ, προξενεί ούκ ολίγας βλάβας κατά
Ζαλόγγου και οι Μάνες των Γυναικών του έπους του ’40.Τι σημασία έχει του εχθρού.»
Ο Φίλιππος Δραγούμης αδελφός του Ίωνα Δραγούμη πολεμιστής προ
αν οι Γυναίκες εκείνες δεν έπιασαν το μάνλιχερ στα ροζιασμένα απ' το
δούλεμα της λιγοστής γης χέρια τους, για να πολεμήσουν τον εχθρό σε της Μανωλιάσσας γράφει στο ημερολόγιο του. «20 Φεβρουαρίου 1913.
μαχές εκ παρατάξεως. Δεν έδωσαν - ίσως- αίμα, έδωσαν όμως μόχθο, Τέσσερις και τέταρτο. Οι Τούρκοι συγκεντρώνονται προς τη Ραψίστα
ιδρώτα πολύ και προπαντός παράδειγμα αξιομνημόνευτο. Αυτές ήταν (Πεδινή). Το Ορειβατικό Πυροβολικό μας απ' την Ολίτσικα τον χτυπά
που προμήθευαν με όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα τους πυροβολητές και τον σκορπίζει σαν τα μυρμήγκια. Πάει!!!!!! Θα πάρουμε τα ΓΙΑΝτου Λγου Λέστου στη θέση «Δυο Βουνά». Αυτές τις Γυναίκες ύμνησαν ΝΕΝΑ!!!!!!! Τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ!!!!!!? Γελώ και δακρύζω."
Τιμή και δόξα σ’ αυτούς τους άγνωστους ήρωες που ποτέ δεν ζήτησαν
ποιητές και η λαϊκή Μούσα για να μείνουν αθάνατες για πάντα στην
αναγνώρηση, ποτέ δεν πρόβαλαν τον αγώνα τους και ποτέ δεν απαίτησαν
ιστορία της Πατρίδας.
ανταλλάγματα. Πίστευαν πως ό,τι έκαναν δεν ήταν τίποτε περισσότερο
Στα μέσα στα Τσερίτσανα 'σ την άκρ' από το Σούλι
από το καθήκον τους. Εμείς οι νεότεροι έχουμε υποχρέωση να τους
Μπουλκμπασάδες κάθονταν ψηλά στο Παλιοκλήσι
τιμούμε για την προσφορά τους προς την πατρίδα.
Κ' εκύταζαν τον πόλεμο πούκαναν οι Σουλιώτες
Προς τιμήν των Γυναικών των Τσεριτσάνων ο Σύλλογος Αποφοίτων
Πώς πολεμούν μικρά παιδιά, Γυναίκες σαν τους Άντρες (Λαική Μούσα)
Ζωσιμαίας Σχολή Ιωαννίνων ανταποκρινόμενος σε αιτήματα του Μορφωτικού
Μπρούντζος χιόνι και σύννεφο
Συλλόγου Πλατανιών ανήγειρε το 2004 μνημείο στα Τσερίτσανα.
Κι' οι μάνες τα κοφτά γκρέμια σαν Παναγιές ανέβαιναν
Το Α' ΣΣ το 2011 ανταποκρινόμενο επίσης σε αιτήμα των κατοίκων
Με την ευκή στον ώμο τους κατά το γιό πηγαίναν
πλαισίωσε το εν λόγω μνημείο με δύο πυροβόλα 75 χιλιοστών και ανέθεσε
και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες
την εποπτεία του μνημείου στην viii Μεραρχία Πεζικού. Ο ενθουσιασμός
κι' έλυνε τα τσεμπέρια τους κι' έπαιρνε τα μαλιά τους
μ' αυτές αντροπατάγανε, ψηλά πέτρα την πέτρα
και η περηφάνεια των κατοίκων ήταν απερίγραπτη. Θεωρούν υποχρέωση
κι' ανηφορίζαν στη γραμμή όσο που μέσ' τα σύννεφα
και τιμή τους να συντηρούν και να προστατεύουν τα πυροβόλα ως ιερά
χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω από την άλλη. (Ν.Βρετάκος)
κειμήλεια.
Από την άλλη ένας Ουλαμός της 3ης Πυροβολαρχίας της 2ας Μοίρας
Τελευταία ανεκπλήρωτη επιθυμία των κατοίκων είναι να στήσουν
ορειβατικού πυροβολικού που βρισκόταν στο Σπαρτίτσι (Πρ. Ηλίας) υπό μνημείο στο χώρο τάξεως του Ουλαμού του Λοχαγού Λέστου στα «Δυό
τον Συριανό, Ερμουπολίτη Λοχαγό Γεώργιο Λέστο αναλαμβάνει την Βουνά» απ' όπου θα ατενίζει για πάντα τη Μανωλιάσσα και θα θυμίζει
αποστολή, «ίνα βάλλει εκ των νώτων τας εφεδρείας και το πυροβολικό σε όλους ότι εδώ πάνω στα 1150 μέτρα κάποιοι σταυραετοί τιμωροί κατου εχθρού επί των υψωμάτων ΒΔ και Δκα της Μανωλιάσσης τασσόμενος τακεραύνωσαν την βαρβαρότητα με τη Μητρική φροντίδα γυναικών που
στη θέση ''Δυό Βουνά" των Τσεριτσάνων».
αντροπατάγανε στα γρέμια της Ολίτσικας. Ελπίζω οι αρμόδιοι φορείς του
Στη μια παρά τέταρτο (12.45') το μεσημέρι Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 1913 ΓΕΣ σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Πλατανακίων να εκπληρώσουν
ο Ουλαμός φτάνει στο Χ. Τσερίτσενα και φέρνει μαζύ του απλά και την επιθυμία αυτή ως φόρο τιμής στον ηρωικό Λοχαγό Λέστο και τους ηπρακτικά ταχυβόλα πυροβόλα τύπου SCHNEIDER-ΔΑΓΛΗ υποδείγματος ρωικούς πυροβολητές του για να μας θυμίζουν από εκεί πάνω τη φράση
1908, διαμετρήματος 75 χιλ, συνολικού βάρους 667 kq το καθένα, μεγίστου «Με το ζαλίκι της φωτιάς η Νίκη στεφανώνει ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ».
βελινεκούς 6500 μέτρων και λυόμενα σε έξι κομμάτια.
("Αντρισσες"= Παράγεται από τη λέξη αδρίς της ελληνιστικής κοινής και χρηΟι Πυροβολητές στήνουν καταυλισμό στο χωριό Τσερίτσενα κάτω από σιμοποιείται για να δηλώσει τις Γυναίκες εκείνες των οποίων το ήθος χαρακτηρίζεται
τα πλατάνια της πλατείας. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα ο Λοχαγός Λέστος από την αντρίκεια γεναιότητα την φιλότιμη αποφασιστικότητα και τον ηρωισμό.)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΛΕΣΧΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αθήνα, 18 Φεβ. 2017
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ η 10η ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση, η κοπή Βασιλόπιτας και
οι αρχαιρεσίες 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 Αντιπρόεδρος 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 Αεροπορίας 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
αναθεωρημένο 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 Χαλαστάρα 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, εξοπλισμένων αναγνωριστικών ελικοπτέρων
OH-58D (Kiowa), κλπ, τονίζοντας ιδιαίτερα τις υψηλές επιχειρησιακές
δυνατότητες των Μονάδων Αεροπορίας 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 Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες με προβολή σε power point για
θέματα συνταξιοδοτικά-μισθολογικά-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
Ντζόιδος Παναγιώτης
Γαβαθάς Θεόδωρος
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 Βασίλειος Νικολόπουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΣΗΣ
(Υιός Αντγου (ε.α.) Κιούση Ηλία)

Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος (Λαπαροσκοπική Χειρουργική)
Πτυχιούχος ΑΠΘ

Μητροπόλεως 99, Θεσ/νίκη • Δέχεται με ραντεβού
Κιν.: 6977 706310 • email: gkioussis.med@gmail.com

Ηλίας Γεωργ. Ντεκελές
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Μ. Sc. TUB
Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Τεχνικός Ασφαλείας
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Νομιμότητας
Άδειες Δόμησης & Λειτουργίας - Τοπογραφικά
Ανακαινίσεις Κτιρίων & Επαγγελματικών Χώρων
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Δωδώνη Το μαντείο των ήχων
Γράφει ο Εφ. Υπολοχαγός Πυρ/κού Δημήτριος Μητρόπουλος,
Επίτιμος
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Eπιμέλεια: Πέτρος Μαρκόπουλος Αντγος ε.α.

ατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας
K
σε τράπεζα στην πόλη Γουανγκτσού
στην Κίνα, ο ληστής φώναξε στους πελάτες:
– Μην κινηθείτε, τα λεφτά ανήκουν
στο Κράτος! Η ζωή σας όμως ανήκει σε
σας!!!
Όλοι ξάπλωσαν κάτω ήσυχα. Αυτή η
μέθοδος ονομάζεται: “MIND CHANGING
CONCEPT” Ελληνιστί: “ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ”
Όταν οι ληστές γύρισαν σπίτι με τα
εκατομμύρια που έκλεψαν, ο μικρός
αδερφός, με πτυχίο Master στα Οικονομικά, λέει στο μεγάλο αδερφό, απόφοιτο δημοτικού: - Έλα να μετρήσουμε
τα χρήματα που αρπάξαμε. Ο μεγάλος
αδελφός του Δημοτικού του λέει: - Είσαι
βλάκας! Είναι πολλά τα χρήματα και θα
κάνουμε ώρες να τα μετρήσουμε. Το
βράδυ στις ειδήσεις που θα ανακοινώσουν τη ληστεία, θα πουν και το ακριβές
ποσό που εκλάπη! Αυτή η συμπεριφορά
ονομάζεται “EXPERIENCE” (ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
και είναι σαφέστατα χρησιμότερη στις
μέρες μας από τα πτυχία Master.
Όμως στην Τράπεζα, μετά τη ληστεία,
ο ταμίας φωνάζει στο Διευθυντή να καλέσει την αστυνομία Ο πτυχιούχος Διευθυντής όμως του λέει:
- Μην τηλεφωνήσεις ακόμα! Ευκαιρία
είναι, κοντά στα 20 εκατομμύρια που
μας έκλεψαν, να πάρουμε άλλα 10 εμείς,
συν τα 70 που έχουμε ήδη καταχραστεί,
να πούμε ότι μας έκλεψαν 100!
Αυτή η μέθοδος στα Πανεπιστήμια
ονομάζεται: “SWIM WITH THE TIDE”
Ελληνιστί σε παράφραση: “ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΑΣ!”
Ο ταμίας λέει: - Μακάρι δηλαδή να
‘χουμε μια ληστεία κάθε μήνα!
Αυτό λέγεται: “ΚΙLLING BOREDOM”
του λέει ο πτυχιούχος Διευθυντής. Ελληνιστί σε παράφραση σημαίνει: “Η
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ από ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ”
Το βράδυ, στις ειδήσεις ανακοινώθηκε
ότι εκλάπη το ποσό των 100 εκατομμυρίων. Οι καημένοι οι ληστές μετρούσαν
και ξαναμετρούσαν, αλλά το ποσό που
είχαν στα χέρια τους ήταν 20 εκατομμύρια.
Θυμωμένος λοιπόν ο ένας ληστής λέει:
- Ρισκάραμε τις ζωές μας για 20 εκατομμύρια, ενώ ο Διευθυντής με το πάτημα
ενός κουμπιού καθάρισε 80 εκατομμύρια!
Φαίνεται τελικά ότι είναι πιο επικερδές
και ακίνδυνο να είσαι Διευθυντής Τράπεζας παρά ληστής!
Αυτό λέγεται: “KNOWLEDGE IS
WORTH AS MUCH AS GOLD!” Ελληνιστί:
“Η ΓΝΩΣΗ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ Ο ΧΡΥΣΟΣ’’ Ο
Διευθυντής ήταν πολύ χαρούμενος, που
με τη ληστεία κάλυψε τις καταχρήσεις
του. Αυτό λέγεται: “SEIZING THE
OPPORTUNITY and DARING TO TAKE
RISKS!” Ελληνιστί σημαίνει:!” “ΑΡΠΑΖΩ
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΠΑΡΩ
ΡΙΣΚΟ!” (Συγγνώμη αν είστε πτυχιούχος
Πολιτικής Οικονομίας...) Κατά τα άλλα,
φίλοι και φίλες ανησυχείτε! Στις Βρυξέλλες κάποιοι μας επαινούν, και φοβάμαι ότι θα μας φορτώσουν και όλα τα
δικά τους λάθη εν αναμονή μιας ευκαιρίας
για να μας αδειάσουν... που βασίζεται
στην αρχή:
“EXPLOΙT every OPPORTUNITY” Ελληνιστί: “ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ κάθε
ΕYΚΑΙΡΙA!”
Υ.Γ.: Η διαφορά μεταξύ ιδιοφυΐας και
βλακείας είναι ότι η ιδιοφυΐα έχει όρια
ενώ η βλακεία δεν έχει!

«…Η Ακρόπολις και η Δωδώνη. Το Άγιο Όρος και η Παναγία της Τήνου. Η πολιορκία του
Μεσολογγίου και η νίκη στην Τριπολιτσά. Ο Παλαιολόγος και ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Αισχύλος και ο
Κοραής. Όλα ταύτα τα στοιχεία, οι ήρωες, οι μάρτυρες, οι καλλιτέχνες, οι ηγέτες, οι Εκκλησίες και τα
αρχιτεκτονήματα είναι θεσμοί που πρέπει να σεβαστούμε.
Δόξα, τιμή, έρως, και κατάνυξη είναι ο τόπος και η ιστορία μας…»
Εφημ. «Δημοκρατία» 26-11-2016
- Το Μουσείο της Ακρόπολης εγκαινίασε το 2015 μια σειρά περιοδικών
εκθέσεων με σημαντικά έργα της αρχαιότητας, από σπουδαίους τόπους της
Ελληνικής περιφέρειας.
- Η πρώτη έκθεση είχε σαν θέμα τη
Σαμοθράκη και τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών. Η δεύτερη έκθεση της
σειράς, είχε θέμα το Μαντείο της Δωδώνης, στόχος της οποίας ήταν να αναδείξει τον τρόπο λειτουργίας, το ρόλο
και την σημασία του στον αρχαίο κόσμο
και να δείξει την ανάγκη του ανθρώπου
να προβλέπει το μέλλον. Η έκθεση,
εγκαινιάσθηκε στις 20 Ιουνίου 2016
και διήρκεσε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου
2017. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
του μουσείου της Ακρόπολης με την
Εφορεία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Τα
εκθέματα προήρχοντο από το μουσείο
Ιωαννίνων και το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Εκτέθηκαν 250 αρχαία έργα.
- Στο επίκεντρο της έκθεσης βρισκόταν το περίφημο μαντείο της Δωδώνης, το παλαιότερο στον Ελληνικό
χώρο. Κεντρικό του θέμα ήταν η μαντική
Βελανιδιά, που με το θρόισμα των φύλλων της, απαντούσε στα αγωνιώδη
ερωτήματα των ανθρώπων για τα μελλούμενα.
- Η έκθεση, η οποία έριξε φως στην
τέχνη του Ιερού της Δωδώνης, ξεκινούσε
με τη Δωδώνη της ύστερης εποχής
του χαλκού και της πρώιμης εποχής
του σιδήρου. Στη συνέχεια, αναφερόταν
στο Θεό που λατρεύτηκε στη Δωδώνη
ως Νάιος Δίας, στους τρόπους μαντείας,
στα μολύβδινα ελάσματα με τις χαραγμένες ερωτήσεις των επισκεπτών του
μαντείου προς τη θεότητα, στη γιορτή
των Ναΐων, στους αναθέτες και τα αναθήματα, και επίσης στο ρόλο που έπαιξε
το μαντείο στη διαμόρφωση της Δωδώνης σε πολιτικό κέντρο των Ηπειρωτών.

Το μαντείο της Δωδώνης
- Από τα πλέον σημαντικά αρχαία
θρησκευτικά κέντρα. Ήταν αφιερωμένο
στη λατρεία του Δία και αποτελούσε
θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο των
Ηπειρωτικών Εθνών. Ανήκε μετά της
Ηπείρου στο Βασίλειο της Μακεδονίας.
Καταστράφηκε το 219 π.Χ. υπό των Αιτωλών. Καταστροφές προκλήθηκαν σ’
αυτό και κατά την εισβολή των Ρωμαίων
το 168 π.Χ., και κατά τους Μιθριδατικούς
πολέμους. Εξακολούθησε να λειτουργεί
μέχρι τον Ε’ αιώνα μ.Χ. που το Ιερό του
Δία μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό.
- Μετά τις ανασκαφές του Κωνσταντίνου Καραπάνου το 1875, αλλά και
της αρχαιολογικής εταιρείας των Αθηνών
από το 1920, τα ευρεθέντα αρχαία ερείπια πλησίον του χωριού Τσαρκοβίστα
– σημερινή Δωδώνη- ταυτίστηκαν με
το αρχαίο μαντείο της Δωδώνης, και
σταδιακά αποκαλύφθηκαν τα οικοδομήματα του Ιερού. Βρίσκονται στους
πρόποδες του αρχαίου Τομάρου, 2,2
χιλιόμετρα νότια των Ιωαννίνων και
στη Βόρεια παρυφή μιας γραφικής
κοιλάδας.
- Για την αρχαιότατη ηλικία του Ιερού
της Δωδώνης και της λατρείας, αναφέρουν τα Ομηρικά έπη, ο Ησίοδος, η
κλασσική γραπτή παράδοση και οι
μύθοι. Στην Ιλιάδα, ο Αχιλλέας απευθύνει
έκκληση στο Δωδωναίο Δία, για τον
Πάτροκλο, ενώ ο Οδυσσέας επισκέπτεται
τη Δωδώνη για να ρωτήσει την Υψίκορμο
Δρυ για την επιστροφή του στην Ιθάκη.
- Για την αρχαιότητα του μαντείου

και την προέλευση της λατρείας, ο
Ηρόδοτος μας δίδει μια διήγηση που
άκουσε από τους ιερείς του Δία των
Θηβών της Αιγύπτου, κατά την οποία
δύο μαύρα περιστέρια (μέλαιναι περιστεραί – πέλειαι), προερχόμενα εκ Θηβών, πέταξαν και ίδρυσαν, το ένα στη
Λιβύη τη λατρεία του Άμμωνος Δία,
και το άλλο που κάθισε στην Κορυφή
Βελανιδιάς στη Δωδώνη, τη λατρεία
του Δωδωναίου Δία (ιδρυτικός μύθος
του μαντείου).

Η λατρεία
- Ο χρόνος έναρξης της λατρείας
του Δία στο Ιερό της Δωδώνης δεν μας
είναι γνωστός. Στο Χώρο αναπτύχθηκε
μικρός προϊστορικός οικισμός από την
εποχή του Χαλκού (3.100-1.100 π.Χ.).
- Κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., το ιερό
ήταν ευρύτατα γνωστό όπως μαρτυρεί
και η αναφορά του στα Ομηρικά έπη.
- Σύμφωνα με τους περισσότερους
μελετητές, πριν από το Δία στο Ιερό
λατρευόταν η Μεγάλη Θεά η Μητέρα
γη, θεότητα της φύσης και της γονιμότητας. Η Μεγάλη Θεά γη αρχικά λατρευόταν κάτω από την Υψίκομο Δρυ,
στις ρίζες της οποίας όπως πιστευόταν
κατοικούσε ο Δίας. Η χθόνια θεότητα
είχε σαν σύμβολά της, το περιστέρι,
τον ταύρο και τους διπλούς πελέκεις.
- Πλησίον της Ιερής Βελανιδιάς κατοικούσαν σε καλύβες οι Σελλοί, που
διατηρούσαν την πανάρχαιη λατρευτική
συνήθεια να κοιμούνται κατά γης, προφανώς για να βρίσκονται σε άμεση
επαφή με τη γη, και να μην πλένουν τα
πόδια τους.
- Ο Όμηρος, στην Ιλιάδα, για τους
Σελλούς και τη Δωδώνη γράφει τους
παρακάτω στίχους:
«Ω Δία Δωδωνάρχοντα Πελασγικέ,
π’ ορίζεις μακριά την μυριοχιόνιστη
Δωδώνη, και χωριά ‘χουν γύρω οι
Σελλοί, οι λερόποδοι χαμόστρωτοί σου
μάντεις».
- Ο περιηγητής Παυσανίας (2ος αιώνας
μ.Χ.) παραδίδει απόσπασμα ύμνου που
έψαλαν οι ιέρειες της Δωδώνης προς
τιμήν του Δία, όπου επιβεβαιώνεται η
λατρεία της γης:
«Ζευς ην, Ζευς εστί, Ζευς έσσεται,
Ω μεγάλε Ζευ, Γα καρπούς ανίει, διο
κλήζετε ματέρα γαίαν».
Ο Δίας ήταν, ο Δίας είναι, ο Δίας θα
είναι, Μεγάλε Δία, η γη δίνει καρπούς,
γι’ αυτό να δοξάζετε τη μητέρα γη.
- Η νέα λατρεία του Δία συγχωνεύθηκε
με την Παλαιά. Η μητέρα γη ονομάσθηκε
τώρα Διώνη, από το όνομα του συζύγου
της του Δία, και μαζί αποτελούσαν το
θείο ζεύγος.
- Ο Δίας λατρευόταν στη Δωδώνη
ως Νάιος, γιατί, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, κατοικούσε (έναιε)
στις ρίζες της μαντικής Βελανιδιάς,
της φηγού.
- Ως το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. το
Ιερό της Δωδώνης είχε υπαίθρια μορφή
και κέντρο της λατρείας αποτελούσε η
προφητική Βελανιδιά (φηγός). Χάλκινοι
λέβητες με τρίποδες περιέβαλλαν το
ιερό δέντρο. Από το θρόισμα των φύλλων
της ιερής Βελανιδιάς, τον ήχο του νερού
που ανάβλυζε στις ρίζες της, το πέταγμα
των περιστεριών που φώλιαζαν στο
φύλλωμά της, ή από τον ήχο των χάλκινων λεβήτων που την περιέβαλλαν,
οι ιερείς του Δία ερμήνευαν στους θνητούς τη βούληση της θεότητας.
- Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. δίπλα
στο Ιερό δέντρο χτίστηκε ένας μικρός

ναός του Δία, το πρώτο λατρευτικό οικοδόμημα. Λίγο αργότερα οικοδομήθηκε
ο αρχαιότερος ναός της Διώνης.
- Στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. ο
Βασιλιάς των Μολοσσών Πύρρος με
στόχο την ανάδειξη και την πανελλήνια
προβολή του Ιερού, εφάρμοσε ένα μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα.
- Ο ναός του Δία απέκτησε περίβολο
πλαισιωμένο εσωτερικά από στοές με
Ιωνικούς κίονες. Στην ιδιαίτερη αυτή
αρχιτεκτονική διαμόρφωση με την περίκλειστη αυλή οφείλεται πιθανότατα
η ονομασία του ναού του Δία από τον
ιστορικό Πολύβιο, ως Ιερά Οικία.
Η Ιερά Οικία, πλαισιώθηκε από νέα
οικοδομήματα που ερμηνεύθηκαν ως
ναοί της Διώνης, της Θέμιδος, της
Αφροδίτης και του Ηρακλή. Σύμφωνα
με ορισμένους μελετητές τα οικοδομήματα αυτά αποτελούσαν αναθήματα
πόλεων και στέγαζαν τα αφιερώματα
προς το Νάιο Δία. Την ίδια εποχή οικοδομήθηκαν το θέατρο, από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας με χωρητικότητα
17.000 θεατές, καθώς και τα δημόσια
οικοδομήματα για τις πολιτικές δραστηριότητες, το Βουλευτήριο και το
Πρυτανείο. Την οριστική μορφή του
απέκτησε το ιερό στο τέλος του 3ου
αιώνα π.Χ..

Αναθήματα
«Ος δη κείθι μολών Θεόν άμβροτον
εξερεείνη δώρα φέρων τ’ έλθησι συν
οιωνοίς αγαθοίσιν…»
(Ησιόδου, Ηοίαι)
Τα ευρήματα από τις ανασκαφές
στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης
φανερώνουν ότι τα αναθήματα των προσκυνητών ήταν κυρίως χάλκινα σκεύη,
κοσμήματα και αγαλμάτια. Απουσίαζαν
τα πήλινα αγγεία και τα μαρμάρινα
αγάλματα. Πολύ συνηθισμένη τακτική
ήταν να αναγράφεται ή να χαράσσεται
πάνω στα αναθήματα ή στη βάση τους
το όνομα και το πατρώνυμο του αναθέτη.
Η ποιότητα των αναθημάτων ήταν ανάλογη με τη φήμη του Ιερού της Δωδώνης
και το σεβασμό που έτρεφαν οι Έλληνες
για το αρχαιότερον των εν Έλλησι Χρηστηρίων (Ηρόδοτος).
- Στις ανασκαφές του Ιερού της Δωδώνης βρέθηκαν περισσότερα από 2.500
Χρηστήρια πινάκια, λεπτά μολύβδινα
φύλλα όπου χαράσσονταν οι ερωτήσεις
προς το μαντείο (χρηστήρια ελάσματα).
Στα περισσότερα από τα χρηστήρια ελάσματα οι προσκυνητές κατέθεταν αγωνιώδη ερωτήματα προσπαθώντας να
ενισχύσουν με κάθε τρόπο τη δύναμη
της προσφυγής τους προς το Δία και τη
Διώνη. Τα ερωτήματα συχνά, ξεκινούσαν
με την επίκληση, τύχα αγαθά, και την
εισαγωγική φράση, ο δείνα επερωτήι
τον Δία τον Νάιον και την Διώναν…….
Υποβάλλονταν αρχικά προφορικά.
Από τον 6ο αιώνα π.Χ. γράφονταν συνήθως από τους ίδιους σε ένα μολύβδινο έλασμα ή αν δεν γνώριζαν γραφή,
τα υπαγόρευαν στο προσωπικό του
μαντείου, και στη συνέχεια δίπλωναν
το έλασμα και εχάραζαν στην εξωτερική
πλευρά του το όνομά τους. Τα ερωτήματα παραδίδονται κατόπιν στην Ιέρεια.
Τα συνηθέστερα ερωτήματα ήσαν τα
περί Υγείας, ασθένειας, ευτυχίας, περί
ασκήσεως κάποιου επαγγέλματος,
περί απώλειας αντικειμένων κ.α.. Η
ερμηνεία των χρησμών αποτελούσε
καθήκον των ιερέων και ιέρειών του
μαντείου. Οι απαντήσεις δίνονταν προφορικά και σπανιότερα γραπτά.

- Μετά την οριστική απαγόρευση
της άσκησης της λατρείας του Δία στη
Δωδώνη, με την έκδοση του Διατάγματος
του Μεγάλου Θεοδοσίου (393 μ.Χ.),
στην περιοχή επικράτησε ο χριστιανισμός.
«…Ο Δίας και η Διώνη δώσαν τη
θέση τους στον Ιησού και στην Παρθένο.
Ο Θεοδόσιος τ’ αποτελείωσε όλα – τι
βωμούς και τι ιερά-, και το Μεγάλο
εκείνο δέντρο, το καταστόλιστο απ’ τα
τόσα αφιερώματα».
Γιάννης Ρίτσος,
Επαναλήψεις Β’, «Το Τέλος της Δωδώνης»
- Το Μαντείο της Δωδώνης κατέχοντας στους προϊστορικούς χρόνους την
πρώτη θέση, άρχισε να υποχωρεί σε
αίγλη μετά τους χρόνους της εισβολής,
ένεκα της μονώσεως στην οποία περιήλθε. Έκτοτε, άρχισε να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή το μαντείο των Δελφών,
λόγω κυρίως της θέσεώς του.
Παρά ταύτα, το μαντείο της Δωδώνης,
διατήρησε το σεβασμό του αρχαιότερου
και τη φήμη του σεβασμιότερου μαντείου
της αρχαιότητας.

Χρηστήριο έλασμα (4ος αι. π.Χ.)
“Και το παιδίον μοι αφιξέται ις ήβας
τέλος”. Εκφράζεται η αγωνία του
πατέρα για το αν θα
ενηλικιωθεί το παιδί του χωρίς
προβλήματα υγείας.

Χρηστήριο έλασμα (4ος αι. π.Χ.)
Θεός τύχαν· λώϊο(ν) κα είη πελεκάν
εμίν; Ιδιωτικό ερώτημα σχετικά με το
αν είναι συμφέρον για εκείνον που
ρωτά να ασχοληθεί
με το επάγγελμα του λιθοξόοου

Δίδραχμο του κοινού των
Ηπειρωτών
(τέλος 3ου αι. π.Χ.)
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ετά το πέρας του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου
έπρεπε να καθοριστούν τα σύνορα των βαλκανικών κρατών με την Τουρκία. Στον καθορισμό των συνόρων είχε εμπλοκή και η Αυστρία, το
κυριότερο μέλος της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η πολιτική
της Αυστρίας αποσκοπούσε στον αποκλεισμό της
Σερβίας από την Αδριατική, καθώς και τον αποκλεισμό
της Ιταλίας από τα ανατολικά παράλια της Αδριατικής.
Για το λόγο αυτό επιδίωκε να δημιουργήσει ένα αυτόνομο αλβανικό κράτος υπό την προστασία της.
Από την άλλη μεριά η Ιταλία ήθελε να δημιουργηθεί
ένα αλβανικό κράτος, το οποίο θα το χρησιμοποιούσε
μελλοντικά ως προτεκτοράτο, αφενός μεν για να
ελέγχει και από τις δύο πλευρές την Αδριατική και
αφετέρου για να το έχει ως βάση οικονομικής διείσδυσης στα Βαλκάνια. Τα άλλα μεγάλα κράτη που
εμπλέκονταν στις συζητήσεις των βαλκανικών κρατών
ήταν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Γερμανία.
Για να επιλυθεί το βαλκανικό πρόβλημα των συνόρων, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1912
στο Λονδίνο Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη. Συγκεντρώθηκαν εκεί οι πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων
και οι αντιπροσωπείες των ενδιαφερομένων κρατών
για να ληφθούν διάφορες αποφάσεις. Η Συνδιάσκεψη
αυτή, υπό την προεδρία του Άγγλου υπουργού των
Εξωτερικών σερ Έντουαρντ Γκρέυ, από την πρώτη
συνεδρία της στις 3/16 Δεκεμβρίου 1912 αποφάσισε
την ίδρυση αλβανικού κράτους, το οποίο ουδέποτε
υπήρχε στο παρελθόν. Στη συνέχεια, το πρόβλημα
που ανέκυψε ήταν ο καθορισμός των συνόρων του
νέου κράτους. Οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις σχετικά
με τα όρια των νέων βαλκανικών κρατών μετά τον
πόλεμο κράτησαν αρκετό καιρό, διότι δεν υπήρχε
συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Τουρκία.
Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης
για τον καθορισμό των νοτίων συνόρων της Αλβανίας
έγινε στις 29 Μαΐου/11 Ιουνίου 1913. Πριν όμως από
αυτήν και συγκεκριμένα το μήνα Μάρτιο του ίδιου
έτους η Ρουμανία με τον πρεσβευτή της στο Λονδίνο,
ονόματι Μισίου, επιδίωξε να επηρεάσει τους πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων, προκειμένου να
ενσωματωθούν στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας
τα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Γράμμου. Καλύτερος φίλος και
συμπαραστάτης στις απαιτήσεις της Ρουμανίας αναδείχτηκε ο πρόεδρος της Συνδιάσκεψης Έντουαρντ
Γκρέυ, συνεπικουρούμενος και από την Ιταλία.
Ευτυχώς που η Γαλλία και η Ρωσία υποστήριζαν τις
θέσεις της Ελλάδας και έτσι παρέμειναν τα βλαχόφωνα
χωριά στην ελληνική επικράτεια.
Με το παρόν άρθρο θα φέρουμε εν συντομία
στην επιφάνεια τα διπλωματικά παρασκήνια σχετικά
με το παραπάνω ζήτημα, γεγονός που, αν είχε
αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα, διότι τα νότια
σύνορα της Αλβανίας θα έφθαναν μέχρι τον Αλιάκμονα
ποταμό. Τα περισσότερα από αυτά που αναφέρουμε
στηρίζονται σε επίσημα διπλωματικά έγγραφα, τα
οποία δημοσιεύτηκαν στη «Ρωμουνική Βίβλο», καθώς
και στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων
για το θέμα αυτό (συνεδρίαση της 20 Φεβρουαρίου
1914, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, με
ομιλητή τον Δημήτριο Ράλλη, βουλευτή της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργό).
Οι παρασκηνιακές διπλωματικές ενέργειες της
Ρουμανίας, τις οποίες δεν γνώριζε η Ελλάδα, έχουν
ως εξής:
Στις 9)22 Μαρτίου 1913 ο πρωθυπουργός της
Ρουμανίας Τάκε Μαγιορέσκο, αποκαλώντας τους
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Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Δ. Βήττος

Ο Άγγλος
υπουργός
Εξωτερικών
Έντουαρντ
Γκρέυ

Κουτσόβλαχους
«Ρωμούνους», απέστειλε στον πρεσβευτή της Ρουμανίας στο Λονδίνο το ακόλουθο τηλεγράφημα :
«Ζητήσατε, όπως αι πολυάριθμοι Μακεδονορωμουνικαί κοινότητες της Πίνδου μεταξύ Σαμαρίνης
και Μετσόβου περιληφθώσιν εις την Αλβανίαν. Επιμείνατε επί της αρχής, όπως εις όλους τους τόπους,
ένθα οι Ρωμούνοι πλειονοψηφούσιν αναγνωρισθή
ως γλώσσα της διοικήσεως η Ρωμουνική, καθώς
και εις τας εκκλησίας και τα Ρωμουνικά σχολεία. Η
γενική αύτη αρχή πρέπει ν’ αναγραφή εις το Σύνταγμα
της Αλβανίας».
Ο Ρουμάνος πρεσβευτής, ενεργώντας σύμφωνα
με τις εντολές του πρωθυπουργού, ζήτησε προφορικά
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των πρεσβευτών
όπως όλα τα βλαχόφωνα χωριά της οροσειράς της
Πίνδου, καθώς και εκείνα του Γράμμου και της περιφέρειας Κορυτσάς, να περιληφθούν στο νεοσύστατο
αλβανικό κράτος. Παράλληλα ζήτησε από τις Μεγάλες
Δυνάμεις να εγγυηθούν την αυτονομία των βλαχόφωνων
κατοίκων των χωριών που επρόκειτο να ενσωματωθούν
στο νέο κράτος και την κατοχύρωση της αυτονομίας
αυτών με την αναγραφή στο Σύνταγμα της Αλβανίας.
Ύστερα από την ενέργεια αυτή ενημέρωσε τηλεγραφικά
τον πρωθυπουργό Μαγιορέσκο στις 13)26 Μαρτίου
1913. Ενδεικτικά, μνημονεύουμε την πρώτη παράγραφο
του τηλεγραφήματος: «Σήμερον εν τη συνελεύσει
των πρεσβευτών εζήτησα αι χώραι μεταξύ Ιωαννίνων,
Μετσόβου, Γρεβενών και του όρους Γράμμου μέχρι
Κορυτζάς, περιλαμβάνουσαι 36 κωμοπόλεις και
κώμας Ρωμουνικάς μετά πληθυσμού πλέον των
80.000 κατοίκων, περιληφθώσιν εις την Αλβανίαν».
O Ρουμάνος πρεσβευτής δεν περιορίστηκε μόνο
στην προφορική ανάπτυξη των αξιώσεων της ρουμανικής κυβέρνησης σχετικά με τα νότια σύνορα της
Αλβανίας, αλλά υπέβαλε την επομένη και υπόμνημα
που περιελάμβανε λεπτομερώς τις ρουμανικές
βλέψεις. Το υπόμνημα αυτό, με ημερομηνία 14)27
Μαρτίου 1913, υπεβλήθη στον πρόεδρο της Συνδιάσκεψης Έντουαρντ Γκρέυ και αναφέρει τα εξής:
(α) Η ρουμανική κυβέρνηση βλέπει με ευχαρίστηση
τη δημιουργία ανεξάρτητου αλβανικού κράτους και
ελπίζει ότι οι εγγυήτριες Μεγάλες Δυνάμεις θα θελήσουν να συμπεριλάβουν σ’ αυτό και την εθνικότητα
των πολυάριθμων Ρουμάνων (εννοεί τους Κουτσόβλαχους). Προς το σκοπό αυτό τα όρια της μέλλουσας
Αλβανίας πρέπει να χαραχθούν κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε όχι μόνο το κράτος αυτό να προφυλαχθεί από

κάθε μελλοντικό κίνδυνο από τα γειτονικά κράτη
αλλά και ο ρουμανικός πληθυσμός, ο οποίος είναι
συμπαγής προς τα νοτιοανατολικά της Αλβανίας να
διατηρηθεί άθικτος μέσα στα όρια του αλβανικού
κράτους.
(β) Η χώρα η συμπεριλαμβανόμενη μεταξύ των
πόλεων Ιωαννίνων, Μετσόβου, Γρεβενών και του
όρους Γράμμου, κατοικείται υπό πληθυσμού κατά
πλειοψηφία ρουμανικού, ο οποίος δύναται να εκτιμηθεί
σε 80.000 και πλέον κατοίκων και ο οποίος είναι
εγκατεστημένος σε 36 κωμοπόλεις και χωριά, κυριότερα των οποίων είναι η Σαμαρίνα, η Αβδέλλα, το
Περιβόλι, η Κρανιά, η Λαβανίτσα (;), το Συρράκο, η
Λάιστα, η Λεσινίτσα (Βρυσοχώρι), η Μπριάζα (Δίστρατο)
κ.λπ.
(γ) Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές
της Πίνδου από του όρους Γράμμου μέχρι των
Αγράφων κατοικούνται κατά πλειοψηφία από Ρουμάνους. Μέρος του πληθυσμού τούτου προσαρτήθηκε
στην Ελλάδα μετά τη Συνθήκη του Βερολίνου. Οι
Ρουμάνοι διαμαρτυρήθηκαν τότε κατά της προσαρτήσεως αυτής. Θα ήταν άδικο να επιτραπεί εκ νέου ο
διαχωρισμός του συμπαγούς κορμού των Ρουμάνων
και να προσαρτηθούν αυτοί σε άλλο πλην της Αλβανίας
κράτος.
(δ) Η Ρουμανία είναι της γνώμης ότι η εθνικότητα
αυτών θα διατηρηθεί καλλίτερα μέσα σε ένα ανεξάρτητο
αλβανικό κράτος, υπό την εγγύηση των Μεγάλων
Δυνάμεων.
(ε) Η Ρουμανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι τα
καλλίτερα φυσικά όρια προς Νότο της Αλβανίας θα
ήταν τα όρη Ζαγορίου (Μιτσικέλι και Πάπιγκο), η πεδιάδα του Ινάχου μέχρι της συμβολής αυτού μετά
του ποταμού Αράχθου και των πηγών αυτού εις το
όρος Ζυγός. Εντεύθεν μέχρι Μετσόβου και ακολουθούντα τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος μέχρι του
ποταμού Βενέτικου, εκείθεν μέχρι της συμβολής
τούτου μετά του ποταμού Βίστριτζα (Αλιάκμονος),
ακολουθούντα το ρεύμα του ποταμού τούτου μέχρι
Δάρδας, Γράμμου, Κορυτσάς και εκείθεν μέχρι Πρέσπας.
(στ) Ο πληθυσμός των χωρών αυτών είναι κατά
μέγα μέρος ρουμανικός, μουσουλμανικός (μωαμεθανοί
Βαλαάδες) και αλβανικός με μια μειονότητα ελληνική.
Για να διασωθεί η εθνική υπόσταση των Ρουμάνων
των παραπάνω μερών, οι οποίοι θα περιληφθούν
στην Αλβανία, οι Μεγάλες Δυνάμεις θα θελήσουν
ευμενώς να αναγράψουν όχι μόνο στη διεθνή συνθήκη,
η οποία θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη του Βερολίνου,
αλλά και στο Σύνταγμα της Αλβανίας την αρχή, ότι
στη διοίκηση όλων των μερών που πλειοψηφούν οι
Ρουμάνοι καθώς και σε όλες τις εκκλησίες και τα
σχολεία των Ρουμάνων η εν χρήσει γλώσσα θα είναι
η Ρουμανική.
(ζ) Το νέο αλβανικό κράτος πρέπει να εγγυηθεί
διοικητική, κοινοτική και κατά το δυνατόν πολιτική
αυτονομία στους Ρουμάνους της Αλβανίας χωρίς να
παρεμβάλλει εμπόδια στην εξουσία του Ρουμάνου
θρησκευτικού αρχηγού στις περιοχές που κατοικούν
οι Ρουμάνοι. Το ρουμανικό κράτος θα μπορεί, όπως
και στο παρελθόν, να παρέχει επιχορηγήσεις εις τα

ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ

7

Ρουμανικά πνευματικά ιδρύματα της Αλβανίας, άνευ
ουδεμιάς παρεμποδίσεως εκ μέρους του αλβανικού
κράτους.
Με το παραπάνω υπόμνημα βλέπουμε ότι η Ρουμανία επιδίωκε όπως όλα τα εδαφικά διαμερίσματα
του ορεινού όγκου της Βόρειας και Νότιας Πίνδου
και τα χωριά της Κορυτσάς και της Πρέσπας, στα
οποία κατοικούσαν Κουτσόβλαχοι, να περιέλθουν
στην Αλβανία. Επιπλέον ζητούσε αυτονομία των εν
λόγω πληθυσμών και εγγυήσεις από τις Μ. Δυνάμεις.
Στην Ελλάδα η κοινή γνώμη για ιστορικούς λόγους
ήθελε τα σύνορα αυτής να επεκταθούν προς Βορρά
ως τον ποταμό Γενούσο ή Σκούμπη, δηλαδή να ενσωματωθεί στον κορμό της και η Βόρεια Ήπειρος.
Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών
πολέμων τα ελληνικά στρατεύματα είχαν καταλάβει
τη Β. Ήπειρο και υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν
από αυτή μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της
Φλωρεντίας (4/17 Δεκεμβρίου 1913).
Για όσα συνέβαιναν στα διπλωματικά παρασκήνια
εκ μέρους της Ρουμανίας σχετικά με τα νότια σύνορα
της Αλβανίας η ελληνική διπλωματία είχε άγνοια
και μόλις τον Απρίλιο του 1913 έλαβε γνώση και
ζήτησε να παρακαθίσει με έναν αντιπρόσωπο στη
Διάσκεψη, τον οποίο οι Μ. Δυνάμεις απέρριψαν.
Τότε οι Έλληνες διπλωμάτες πλησίασαν τον Ρουμάνο
πρεσβευτή, για να διαπιστώσουν αν μπορούσε να
βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση. Σε τηλεγράφημα
που απέστειλε ο εν λόγω πρεσβευτής στον πρωθυπουργό του Μαγιορέσκο στις 2)15 Ιουνίου 1913
ανέφερε ότι οι Έλληνες διπλωμάτες τον ρώτησαν αν
υπάρχει δυνατότητα να δεχθεί η Ρουμανία όπως οι
Ρουμάνοι (Κουτσόβλαχοι) της Πίνδου προσαρτηθούν
στην Ελλάδα, με την υπόσχεση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις με αυτές
που ζητούσε για την Αλβανία. Η απάντηση του Μαγιορέσκο ήταν αρνητική, λέγοντας ότι «η συγχώνευση
με την Αλβανία είναι η καλύτερη εγγύηση για τους
Μακεδονορουμάνους, από τη στιγμή που δεν υπάρχει
αυτόνομη Μακεδονία» και ότι «η Ρουμανία δεν
δύναται να εγκαταλείψει την άποψη αυτή».
Δυστυχώς τα πράγματα για την ελληνική πλευρά
ήταν δύσκολο να βελτιωθούν και η κυβέρνηση Βενιζέλου προσπάθησε να δημιουργήσει την κατάλληλη
φιλική ατμόσφαιρα με τη Ρουμανία, προσφερόμενη
να εκπληρώσει κάθε επιθυμία αυτής στο ζήτημα
των Κουτσοβλάχων. Η απώλεια της Βορείου Ηπείρου
ήταν πλέον γεγονός μετά την αρνητική στάση που
κράτησαν έναντι των ελληνικών συμφερόντων η
Ιταλία και η Αυστρία. Η ελληνική κυβέρνηση, εκτελώντας τις εντολές των Μ. Δυνάμεων, διέταξε την
αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Βόρειο
Ήπειρο, χωρίς να κατοχυρώσει πλήρως όλες οι εγγυήσεις για τον ελληνικό πληθυσμό. Τελικά, τα βλαχοχώρια της Πίνδου παρέμειναν στην ελληνική επικράτεια, πλην όμως ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να υιοθετήσει όλες τις απαιτήσεις του Μαγιορέσκο και
αυτό φαίνεται από τις επιστολές που αντάλλαξαν
μεταξύ τους οι ανωτέρω πρωθυπουργοί, οι οποίες
προσαρτήθηκαν στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου
στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1913. Το αποτέλεσμα
ήταν οι Κουτσόβλαχοι να αναγνωριστούν ως μειονότητα
εντός του ελληνικού κράτους με το δικαίωμα να
έχουν δικά τους σχολεία και εκκλησίες με δικούς
τους δασκάλους και ιερείς και τα ιδρύματά τους να
ελέγχονται και να υποστηρίζονται οικονομικά από
τη Ρουμανία υπό την τυπική επίβλεψη του ελληνικού
κράτους.

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί Πυροβολικού έκοψαν τη Βασιλόπιτα

Τ

Η σειρά της Βασιλόπιτας, ήλθε στην κατάλληλη ώρα. Ο
ο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, το μεσημέρι, οι Έφεδροι
Γράφει ο Εφ. Υπολοχαγός Πυρ/κού Δημήτριος Μητρόπουλος,
Σεβαστός μας Πατέρας Φιλόθεος Ορφανουδάκης, ευλόγησε τη
Αξιωματικοί Πυροβολικού, συγκεντρώθηκαν εφέτος στην
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Βασιλόπιτα και διάβασε τις ευχές για το καλό της χρονιάς και
Αθήνα, στη φιλόξενη ταβέρνα « Το πιθάρι», στα Άνω
για υγεία σε όλους. Σταύρωμα και κόψιμο της Βασιλόπιτας.
Πατήσια – περιοχή Κυπριάδου και έκοψαν τη Βασιλόπιτα,
κωμοσία και η ονομασία στο βαθμό του Εφέδρου Αξιωματικού. Αγωνία για Το φλουρί. Το πρώτο Κομμάτι για το Ζωοδότη Χριστό. Το
σύμφωνα με το έθιμο της Πρωτοχρονιάς.
Προσήλθαν με μεγάλη χαρά μετά των συζύγων τους, από διάφορα Έτοιμοι για ανάληψη υπηρεσίας στις διάφορες μονάδες που τοποθε- δεύτερο για την προστάτιδα μας, την Αγία Βαρβάρα. Το τρίτο για τον Πυτηθήκαμε ανά την Ελλάδα, και προσφορά για την προστασία, την ροβολητή, και τα υπόλοιπα στους συναδέλφους της παρέας. Τυχερός
μέρη της Ελλάδος, οι :
της ημέρας, με το φλουρί στα χέρια του, ο Κώστας ο Πολίτης, Πρέσβης
Μητρόπουλος Δημήτριος, Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Μπατιστάτος άμυνα και την πρόοδο Της Πατρίδας μας.
Στην συνάντησή μας, συνάντηση Χαράς, φιλίας και μνήμης, θυμη- επί Τιμή. Μπράβο, Κώστα φίλε μας! Πάντα τυχερός, Πάντα επιτυχίες.
Γεώργιος, Μπράβος Βασίλειος, Παπαχριστοφόρου Βασίλειος, ΚαρΑπόγευμα πλέον. Σειρά τώρα είχε ο ύμνος του Πυροβολικού, που
φόπουλος Θεοφάνης, Σούρτος Γεώργιος, Κοντόπουλος Σπύρος, Σα- θήκαμε πολλά. Και τί δε θυμηθήκαμε. Τους εκπαιδευτές Αξιωματικούς,
ραντόπουλος Κωνσταντίνος, Βολτής Αναστάσιος, Αλεξίου Βασίλειος, τους οποίους ευχαριστούμε όπου και αν βρίσκονται τώρα. Την πρωινή ξάφνιασε ευχάριστα τους παρόντες στην αίθουσα. Όμως, σιγά σιγά
Πέτρου Αθανάσιος, Πολίτης Κωνσταντίνος, Τσαμαδιάς Ευθύμιος, γυμναστική μέσα στον πευκώνα, το ξύρισμα με τραγούδι ταυτόχρονα, φτάσαμε στο τέλος της εκδήλωσης. Μια ωραία ημέρα πέρασε στο
τις ασκήσεις στο «Καντήλι», τις βολές με τα πυροβόλα, το «Βούδα», χρόνο.
Κουτσομπέλης Ηλίας, Κουτσοδήμος Ηλίας.
το Βαρύ Πυροβόλο, και το τετράδυμο Α/Α Πολυβόλο. Ακόμη και «τα
Ευχαριστίες από όλους στους οργανωτές της συνάντησης, στη ΔιΤο Πυροβολικό, Το Πυροβολικό, Το Πυροβολικό πολύ το αγαπώ!
εύθυνση της Ταβέρνας για την άψογη περιποίηση, στους συναδέλφους
Ναι, τί κι αν πέρασαν τόσα χρόνια, το αγαπάμε, το τιμάμε και δεν καψόνια» από τη Διοικούσα Σειρά.
Η γιορταστική ημέρα μας στο «Πυθάρι», περνά γρήγορα, μα και που δε λογάριασαν χρόνο, κόπο και έξοδα, και ήλθαν πρόθυμα στη
το ξεχνάμε, τόνισε στο καλωσόρισμα των συναδέλφων του και στη
σύντομη ομιλία του, ο Έφεδρος Υπολοχαγός, Μητρόπουλος Δημήτριος. πολύ όμορφα. Διασκέδαση, περιποίηση από το προσωπικό, καλό γιορτή μας και με ένα μήνυμα, του χρόνου να είναι παρόντες και οι
Ευχήθηκε καλή χρονιά, Υγεία σε όλους, και πρόοδο και επιτυχίες στο φαγητό και κουβέντα πολλή. Νέα για τις οικογένειές μας, τα προβλήματά υπόλοιποι συνάδελφοι που δεν ήλθαν για διαφόρους λόγους, ενώ το
μας, την υγεία μας, αλλά και νέα για όλους τους άλλους συναδέλ- ήθελαν πολύ.
όπλο μας.
Ευχή από όλους, η σκληρά δοκιμαζόμενη Πατρίδα μας να βρει το
Στη Σχολή Πυροβολικού, το μεγάλο μας αυτό Σχολείο, ανδρωθήκαμε φους.
Στη συνάντηση του φετινού Φεβρουαρίου, δεν ξεχάσαμε και τους δρόμο της, το δρόμο που της αξίζει.
στρατιωτικά, διδαχθήκαμε πολλά, μάθαμε περισσότερα για το όπλο
Ευχή μας, παρά τα χρονάκια που πέρασαν τόσο γρήγορα, ΣΥΝ
μας, το Πυροβολικό. Εργασία Καθημερινή Προγραμματισμένη, συναδέλφους Αξιωματικούς που έφυγαν γρήγορα από κοντά μας.
συνεργασία, πειθαρχία, υπομονή και σεβασμός προς τους ανωτέρους. τιμώντας τη μνήμη τους· κρατώντας 1’ λεπτού σιγή. Σιωπή, Περίσκεψη ΘΕΩ, του χρόνου όλοι παρόντες εδώ, υγιείς, και οι Βασιλόπιτες που
θα κόψουμε να είναι πολλές, πολλές ακόμη.
Μετά την 6/μηνη εκπαίδευση και κατάρτισή μας, ακολούθησε η ορ- και Προσευχή.
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Γιατί δεν μιλάν οι πνευματικοί άνθρωποι;

Τ

ώρα στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, πολλοί από εμάς αναρωτώνται,
δεν υπάρχει τίποτε απολύτως στην νεότερη
Ελλάδα που να μας απαλλάξει από αυτή την
όντως θλιβερή και απαράδεκτη κατάσταση που
βιώνει ο Ελληνικός λαός
Η εμπιστοσύνη μας έχει χαθεί τελείως σε
όλους εκείνους που μας κυβέρνησαν και μας
κυβερνούν. Η απογοήτευση γίνεται κάθε μέρα
και μεγαλύτερη και δεν βλέπουμε καμία ελπίδα
σωτηρίας. Αυτόματα έρχεται στη σκέψη μας
που είναι οι πνευματικοί μας άνθρωποι; Εκλείπουν από την κοινωνία σήμερα; Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει μια γενική κρίση
στην κοινωνία, στην παιδεία στην οικονομία
και τον πολιτισμό! Μέσα στη γενικότερη κρίση
δεν διαφαίνεται πουθενά η παρουσία κάποιου
πνευματικού ανθρώπου, που θα μπορούσε με
τα λόγια του να ξυπνήσει συνειδήσεις και να
παρέμβει ουσιαστικά στο τι γίνεται σήμερα
μέσα στην κοινωνία αλλά και στον ίδιο τον Άνθρωπο... Η απουσία των πνευματικών ανθρώπων
τελικά ποιους συμφέρει; Το ίδιο το σύστημα;
Το σύστημα που θέλει τους πολίτες πρόβατα
απέναντι σε μια καταναλωτική κοινωνία; Το
σύστημα που απλά θέλει να τρώει και να βγάζει
λεφτά ; Που θεωρεί ότι Λεφτά = Πολιτισμός...
Που είναι ο πνευματικός άνθρωπος που με τον
πύρινο λόγο του θα ξυπνήσει το μυαλό και τη
σκέψη των ανθρώπων...; Με την απουσία των
Πνευματικών ανθρώπων δεν χρειάζεται να κερδίσει η Βλακεία... μπορεί εύκολα να κερδίσει
η Αδιαφορία... Τελικά αυτός είναι ο στόχος;
Μήπως τελικά σήμερα είμαστε περισσότερο
φτωχοί από ποτέ...παρόλο που έχουμε καλύτερο
βιοτικό επίπεδο... εκλείπει το πνευματικό επίπεδο; Εκκωφαντική και άκρως ανησυχητική η
απουσία του πνευματικού κόσμου σ΄ αυτή την
κρίσιμη καμπή της χώρας. Που χάθηκαν τα
φωτεινά, εκείνα, πνεύματα, τα οποία απαρνούμενα
κάθε τι το πρόσκαιρο κι εφήμερο, θα μιλήσουν
στην ψυχή του λαού, θα αφυπνίσουν και θα συνεγείρουν την κοινωνία; Έπαψαν να βλέπουν,
να σκέπτονται, να απορούν, να αγωνιούν, να
εμπνέουν; Δεν θα περίμενε κάποιος, οι άνθρωποι

της Τέχνης, των
θερώσει τη σκέΓραμμάτων, των Eπιμέλεια: Πέτρος Μαρκόπουλος Αντγος ε.α. ψη του. Στόχος
Επιστημών να τοτου δεν είναι η
ποθετηθούν υπέρ ή
ικανοποίηση μόκατά των οικονομικών μέτρων που έλαβε η κυ- νο προσωπικών συμφερόντων, η χειραγώγηση
βέρνηση. Όμως η κρίση δεν έχει μόνο οικονομική των μαζών, αλλά αντίθετα προσπαθεί με κάθε
διάσταση. Πόσο μάλλον που τα οικονομικά προ- τρόπο να αφυπνίσει τους συμπολίτες του, να
βλήματα της Ελλάδας έχουν αιτίες που σχετίζονται τους καταστήσει ισάξιούς του. Το κύριο γνώρισμά
με την πολιτική και την πνευματική σήψη. Αυτές του είναι ότι οραματίζεται μια ιδανική κοινωνία
τις δύσκολες ώρες που οι εκβιασμοί περισσεύουν, απαλλαγμένη από προβλήματα και εκφυλιστικά
ο εξευτελισμός, και η υποτέλεια μας έχει πλη- φαινόμενα και αγωνίζεται με όλες του τις
γώσει βαθύτατα, οι πνευματικοί άνθρωποι της δυνάμεις για να την κάνει πραγματικότητα. Επιπατρίδας μας τηρούν σιγή ιχθύος, εκτός ελαχίστων βάλλεται να έχει συναίσθηση της ευθύνης που
περιπτώσεων
απορρέει από την εργασία του και να αγωνίζεται
Βέβαια προκύπτει το ερώτημα γιατί επι- για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση
θυμούμε να καταφύγουμε στους πνευματικούς πάνω σε αυτή. Σεμινάρια, διαλέξεις ομιλίες και
ανθρώπους; Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί μελέτη συγγραμμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται
και τι περιμένουμε από αυτούς; Σας δίνω, στο καθημερινό του πρόγραμμα, ώστε να είναι
την κατά την κρίση μου, μία μικρή ανάλυση: γνώστης των εξελίξεων στον εργασιακό του
Ο πνευματικός ηγέτης διακρίνεται για την πο- χώρο. Επίσης, είναι αναγκαίο να προωθεί την
λύπλευρη μόρφωση, την πολυμάθεια, την ευ- έρευνα και να υιοθετεί το διάλογο ως μέσο επιρύτητα του πνεύματος. Έχει απαγκιστρωθεί τάχυνσης των προσπαθειών. Η συνεργασία και
από την αυστηρά εξειδικευμένη γνώση που η άμιλλα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις του με
οδηγεί στην κοινωνική και δημόσια καταξίωση τους συναδέλφους του, καθώς με αυτόν τον
ασχολείται και με «μεταεπαγγελματικές» δρα- τρόπο θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποστηριότητες. Αναζητά τη βαθύτερη συνάφεια τέλεσμα. Ο ίδιος οφείλει να είναι εργατικός και
μεταξύ επιστήμης και πολιτικής και συγχρόνως να μην επαναπαύεται στη δόξα και τα χρήματα
προσπαθεί να διεισδύσει στις συνθήκες που που του προσέφεραν τα μέχρι τώρα επιτεύγματά
καθορίζουν τις κοινωνικές εξελίξεις και δια- του.
μορφώνουν τη μοίρα του ανθρώπου. Επιδιώκει
Καθήκον των πνευματικών ανθρώπων είναι
να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, να διασφαλίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα,
επιδίδεται σε μια ακάματη προσπάθεια για να το υπερασπίζονται και να το προστατεύουν.
την απόκτηση πνευματικής ανεκτικότητας και Πρέπει να αποκαλύπτουν τη φενάκη που κρύευλυγισίας. Υπηρετεί την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, βεται πίσω από τα φιλολαϊκά συνθήματα των
την ελευθερία και τη δημοκρατία με οποιοδήποτε δημαγωγών και να ασκούν αυστηρή κριτική
κόστος, είναι πιστός και άξιος θεματοφύλακας στους πολιτικούς ηγέτες. Με αυτόν τον τρόπο
κάθε υψηλού φρονήματος.
μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά στην
Ο ενσυνείδητος πνευματικός ηγέτης διακρί- αφύπνιση των μαζών και συγχρόνως να τις
νεται για την ιδιαίτερη ευαισθησία του σε ότι παρωθήσουν στη δημιουργική συμμετοχή στα
αφορά τα κοινά. Ασκεί ενσυνείδητα και υπεύθυνα κοινά. Εάν μάλιστα με την πειθώ τους κατατο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και στήσουν κατανοητή την αξία της δημοκρατίας
μεριμνά για την επίλυση των κοινωνικών προ- στις μάζες είναι πολύ πιθανό να εξασφαλίσουν
βλημάτων. Θεωρεί χρέος του να περιβάλλει με την ευρωστία και την ακεραιότητά της. Ο λαός
αγάπη και στοργή το συνάνθρωπό του, σέβεται θα συνειδητοποιήσει την αξία της, θα την υπετα δικαιώματά του και προσπαθεί να απελευ- ρασπίζεται, θα την καταστήσει τρόπο ζωής και
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Γράφει o πολιτικός επιστήμων Κωνσταντίνος Χολέβας
Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη από ορισμένους
Έλληνες πολιτικούς και διανοητές, τα
οποία αποθράσυναν την Άγκυρα και
έριξαν νερό στον μύλο της τουρκικής
επιθετικότητος. Εν όψει και της σημερινής
εντάσεως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε
αυτά τα λάθη για να τα αποφύγουμε στο
μέλλον.
Λάθος πρώτο. Η θεωρία ότι όλα όσα
λέγουν οι Τούρκοι απευθύνονται σε εσωτερικό ακροατήριο. Άποψη η οποία κατά
κόρον αναπτύχθηκε από Έλληνες διαμορφωτές της κοινής γνώμης και τελικά
αποδείχθηκε λίαν βλαπτική και απαράδεκτα καθησυχαστική. Η πράξη απέδειξε
ότι όσα λέγουν κατά καιρούς οι τουρκικές
ηγεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, διπλωματικές κ.ά., μπορεί εν μέρει να
αποσκοπούν σε εκτόνωση εσωτερικών
προβλημάτων, αλλά ταυτοχρόνως εκφράζουν σαφή και ουσιαστική απειλή
προς την Ελλάδα. Τα Ίμια, οι παραβιάσεις
του εναερίου χώρου μας, οι προκλητικές
επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων στη
Θράκη, οι πολυδάπανοι τουρκικοί εξοπλισμοί, η επιμονή για διατήρηση τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και
πολλές άλλες ενέργειες έχουν στόχο
τον Ελληνισμό. Tο 1955 κάποιοι πίστευαν
ότι οι σειρήνες του εθνικισμού είχαν
μόνον εσωτερικούς παραλήπτες, αλλά
τελικά την πλήρωσε ο Ελληνισμός της
Κωνσταντινουπόλεως με το Σεπτεμβριανό
πογκρόμ! Σήμερα κύριος στόχος του Ερντογάν είναι να «γκριζάρει» το Καστελλόριζο.

Λάθος δεύτερο. Η ψευδαίσθηση του
εξευμενισμού η/και εξευρωπαϊσμού του
θηρίου. Επί κυβερνήσεως Σημίτη αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε αυτή η εσφαλμένη πολιτική, η οποία διακηρύσσει ότι
με ελληνικές υποχωρήσεις αφ’ ενός και
προωθώντας την ευρωπαϊκή πορεία της
Τουρκίας αφ’ ετέρου θα καμφθεί η επιθετικότητα των γειτόνων. Τελικά συνέβη
ακριβώς το αντίθετο. Οι υποχωρήσεις
της κυβερνήσεως Σημίτη στα Ίμια (1996)
και στη Μαδρίτη (1997) πέρασαν το μήνυμα στους Τούρκους ότι είμαστε αδύναμοι και συνεχώς θα υποχωρούμε. Εξ
άλλου η καλή μας διάθεση να σέρνουμε
το κάρο της Τουρκίας προς την Ευρώπη
δεν εκτιμήθηκε ούτε από τους εταίρους
μας ούτε από την Άγκυρα. Τώρα πλέον
γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη δεν επιθυμεί
την πλήρη ένταξη της Τουρκίας. Η Γαλλία,
η Γερμανία, η Αυστρία και άλλα κράτη
μέλη προτιμούν μία ειδική σχέση με την
Τουρκία εκτιμώντας την ως μία μεγάλη
αγορά. Αλλά δεν θέλουν να εντάξουν
στην Ε.Ε. μία πολυάριθμη χώρα με αυταρχικό καθεστώς, και με σημαντικές
θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις.
Λάθος τρίτο. Η απατηλή εντύπωση
ότι κάποια πρόσωπα είναι μετριοπαθή
και πρέπει να στηριχθούν. Η Τουρκική
στρατιωτική και διπλωματική μηχανή
δεν αλλάζει ρυθμούς κάθε έξι μήνες
αναλόγως των προσώπων, αλλά έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική και έχει ορίσει
ως κύριο αντίπαλο την Ελλάδα. Κάποτε
ορισμένοι μάς πρότεινα να στηρίξουμε
την Τσιλέρ για να μην έλθουν οι Ισλαμιστές

και αιφνιδιάσθηκαν όταν η Τανσού προκάλεσε το επεισόδιο των Ιμίων. Άλλοι
χόρευαν ζεϊμπέκικα με μία Τουρκική
κυβέρνηση, η οποία περιλάμβανε το
κόμμα των Γκρίζων Λύκων. Στην Κύπρο
υμνήθηκαν ως μετριοπαθείς ο Ταλάτ
και ο Ακιντζί, οι οποίοι πάντως ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Άγκυρας. Ας
μην ζούμε με ψέματα!
Λάθος τέταρτο. Η υπερβολική έμφαση
στην οικονομική διπλωματία. Καλή είναι
η εξωστρέφεια της οικονομίας μας και
μακάρι να επιτυγχάνουν οι ελληνικές
επενδύσεις στο εξωτερικό. Όμως είναι
αφελής η προσδοκία ότι έτσι θα μειώσουμε τις τουρκικές απαιτήσεις και προκλήσεις. Η Εθνική Τράπεζα επένδυσε
στην FINANS BANK της γείτονος, κι
όμως η τουρκική προκλητικότητα αυξήθηκε. Ο τουρκικός επεκτατισμός έχει
βαθειές ιστορικές και θρησκευτικές
ρίζες και δεν εξαγοράζεται με μεθόδους
παζαριού.
Λάθος πέμπτο. Η αυταπάτη ότι θα
βελτιώσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
αλλάζοντας τα σχολικά βιβλία Ιστορίας.
Ορισμένοι «προοδευτικοί» ιστορικοί στη
χώρα μας πιστεύουν ότι αν ωραιοποιούμε
τα εγκλήματα των Οθωμανών και των
Νεοτούρκων και αν περικόπτουμε ήρωες
και μάρτυρες, θα παύσουν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Παρά τις ελληνοτουρκικές επιτροπές ακαδημαϊκών η
Τουρκία δεν άλλαξε ούτε τελεία στα
βιβλία της. Ας διδάξουμε στα παιδιά
μας την ιστορική αλήθεια και ας τονώσουμε το εθνικό φρόνημα.
Κ.Χ. για το liberal 8.12.2016

συνεπώς θα την παγιώσει και ως πολίτευμα.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του πνεύματος έχουν
χρέος να οικοδομήσουν ένα υγιές και στέρεο
σύστημα ηθικών αξιών στην κοινωνία. Πρέπει
ως πρότυπα ιδανικής βίωσης της ζωής να εμφυσήσουν στους ανθρώπους το πνεύμα της
άμιλλας, του αλτρουισμού της δικαιοσύνης και
της ισότητας. Οφείλουν να σταθούν αρωγοί
στην προσπάθεια του ατόμου να υπερβεί τον
ατομικισμό του, να το στρέψουν στη συνεργασία,
να το βοηθήσουν να δει τη ζωή μέσα από το
πρίσμα της συλλογικότητας.
Τέλος, καθήκον των πνευματικών ηγετών
είναι να συμβάλουν στη μόρφωση των ανθρώπων,
στην πνευματική τους ολοκλήρωση, γενικότερα
στη δημιουργία πνευματικής ζωής. Με τα δημιουργήματά τους πρέπει να παρωθούν τις
μάζες, να θέτουν ερωτήματα που καταργούν
τον πνευματικό εφησυχασμό. Είναι αναγκαίο
να επιδιώκουν την παρουσία τους στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, ώστε να μεταλαμπαδεύουν
αποτελεσματικότερα τις γνώσεις τους στους
δέκτες. Στο έργο τους πρέπει να προβάλλουν
την αλήθεια, την κριτική θεώρηση των πραγμάτων
ώστε να διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες
των ανθρώπων. Με κάθε ευκαιρία, κυρίως με
ανεπιτήδευτο διάλογο, οφείλουν να προβληματίζουν τις μάζες και να τις θέτουν προ των
ευθυνών τους. Ο πνευματικός ηγέτης λοιπόν,
οφείλει, να είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια
ανύψωσης του βίου του ανθρώπου. Η ανεξάντλητη
πνευματική του δύναμη πρέπει να αξιοποιηθεί
σωστά από τον ίδιο ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο
για την κοινωνική αναβάθμιση και δεν υπάρχει
αμφιβολία πως ένας τέτοιος αγώνας θα είναι
δύσκολος και επίπονος. Από αυτόν όμως εξαρτάται η επιβίωση του ανθρώπου ως ελεύθερου,
πνευματικού και υπεύθυνου όντος.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ TETOIOI
ΠNEYMATIKOI ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ
ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠEΡΙΣΤΑΣΕΩΝ.
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ!!!!!!!!!!!!!!!!

Η Σημαία μας

Η σημαία είναι ένα κομμάτι ύφασμα που όλοι μας γνωρίζουμε όπου
φέρνει τα εθνικά χρώματα και το έμβλημα του Κράτους στο οποίο ανήκει
και συμβολίζει την ύπαρξη, τη πίστη και την ενότητα.
Δηλαδή η σημαία αν και αποτελείται από ένα κομμάτι άψυχο πανί,
εντούτοις ενσαρκώνει αυτή τη πατρίδα. Υπενθυμίζει τα κατορθώματα των
προγόνων, ξυπνά στη ψυχή τα ωραιότερα ιδανικά, τελικά περικλείει τους
πόθους, τα όνειρα και τις επιδιώξεις ενός λαού.
Η γαλανόλευκη Ελληνική σημαία μας, συνδυάζει τις δύο μεγάλες ιδέες
του νεώτερου Ελληνισμού, τις ιδέες της πίστεως και της πατρίδας, ως
επίσης και τα χρώματα του Ελληνικού ουρανού και της αγνότητας.
Είναι το χάρμα των σημαιών, ηλεκτρίζει τις ψυχές των Ελλήνων και τους
οδηγεί στα πεδία των μαχών κατά τους εθνικούς αγώνες για την υπεράσπιση
του πάτριου εδάφους της.
Οπουδήποτε ο Έλληνας αν αντικρύσει την Ελληνική σημαία αισθάνεται
ιερή συγκίνηση και ρίγη πατριωτικού ενθουσιασμού να περνούν από το
σώμα του. Η σημερινή Εθνική σημαία της πατρίδας μας εγκρίθηκε από την
πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο τον Ιούνιο του 1822.
Ο Έλληνας στρατιώτης ορκίζεται ότι θα υπερασπίσει τις σημαίες του,
μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός του. Για να τις σώσει κινδυνεύει
κατά την ώρα της μάχης ανά πάσα στιγμή.Καθότι γνωρίζει πως η εγκατάλειψη
στα χέρια του εχθρού, ισοδυναμεί με έσχατη ατίμωση απέναντι στη πατρίδα.
Εσύ δεν είσαι από πανιού λωρίδα καμωμένη,
Εσύ’σαι από αίμα, από καπνούς, κι από φωτιά βγαλμένη
Γνωστό σε όλους μας είναι το πολεμικό θούριο που ο νέος μαχητής παρουσιάζεται να λέει:
Την Ελληνική σημαία μάνα μου την αγαπώ
στον εχθρό δεν την αφήνω προτιμώ να σκοτωθώ.
Η Ελληνική σημαία είναι πράγμα ιερό
έχει τ’ουρανού το χρώμα και στη μέση το σταυρό.
Ας συσπειρωθούμε λοιπόν εμείς όλοι οι Έλληνες από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο πολίτη για να τιμήσουμε αυτό το ιερό
σύμβουλο της αθάνατης Πατρίδας μας.
Και ας σταθούμε σε θέση προσοχής όταν γίνεται η έπαρση ή υποστολή
της.
Και να μην λησμονούμε ποτέ ότι τα πνεύματα όλων εκείνων που έπεσαν
για τα ιερά και όσια της φυλής μας,έπεσαν ηρωικά στο βωμό της Ελλάδας
και στη συνέχεια το σώμα τους σκεπάστηκε με τη διάτρητη γαλανόλευκη
από τις εχθρικές σφαίρες
Παυσανίας Απ. Βασιλάκος
Άνχης ε.α.
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ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ

Λογοτεχνική Στήλη

Οι κήρυκες του Ελληνισμού

ΟΙ ΓΑΛΑΤΕΣ

Κωστής Παλαμάς και Γεώργιος Δροσίνης

Σε βλέπω σε απόγνωση την μία,
την άλλη με ανείπωτη οργή
για την επαίσχυντη υποταγή
στην τρόϊκα και την χρεωκοπία.
Παιδί μου, σαν παλιός στην ηλικία
που βίωσα τριπλή την κατοχή
Βουλγάρων – Ιταλών – γερμανική,
σου συνιστώ ν’ ακούς την εμπειρία.
Πως γίναμε ραγιάδες στους
Γαλάτες1
το νιώθει πια ο κάθε νουνεχής.
Κακοί φρουροί μπροστά στους
εισβολείς
- επίορκοι ή μη - τους έδειξαν τις
πλάτες.
Είκοσι τριών αιώνων ιστορία
κατέγραψε ωμότητες, κλοπές,
που Κέλτες - Σταυροφόροι ναζιστές,
διέπραξαν σαν.. ... αγαθοεργία.

Στην ήττα μας, ας προστεθεί ακόμα
πως υπογείως οι κατακτητές
μας σκλάβωσαν.. ... ντυμένοι
δανειστές.
Απώτερος σκοπός; Ιδού το πτώμα.
Δυό λόγια για περίσκεψη μη
λείψουν:
Καρπώθηκαν κλεμμένα τιμαλφή,
λεηλατούν τα άλλα συναφή,
την ύπαρξή μας θέλουν να
συντρίψουν.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ2
Κουράγιο και ανάμεινε Αμύντα3,
αν βαρεθούν θα φύγουν το εξήντα.
Ωστόσον, πρέπει να επαγρυπνείς,
θα αφήσουν συνεργούς τους
γηγενείς.
Χαλάνδρι, Αύγουστος 2011
Παναγ. Κ. Καραμούντζος

Στάθη Δάγλαρη,
Του
Δικηγόρου - Εφέδρου Αξιωματικού

Ο

Γεώργιος Δροσίνης πέθανε το φθινόπωρο
του 1951 στην Κηφισιά, αφήνοντας ένα
πλούσιο ποιητικό και πεζογραφικό έργο.
«Τα ποιήματά του διακρίνονται για τη λυρικότητα,
την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, ενώ πολλά έχουν πατριωτική έμπνευση… Η αγάπη του ποιητή στην
πατρίδα, στο ελληνικό τοπίο, εκφράζεται συγκινητικά
στο ποίημα «Χώμα ελληνικό», που είναι ένας από
τους καλλίτερους ύμνους, που γράφτηκαν για την
ελληνική πατρίδα, την ομορφιά της, την ένδοξη
ιστορία της…». Το πόσο στενά δεμένοι ήταν ο
Κωστής Παλαμάς – «αστέρι πρώτου μεγέθους
μέσα στη παγκόσμια ποίηση» - και ο Γεώργιος
Δροσίνης – «ο σεβάσμιος γέροντας της ποιητικής
μας παράδοσης» -, φανερώνει η «έμμετρη αλληλογραφία» τους, μέρος της οποίας αποτελούν τα
δυο τετράστιχα, που παρατίθενται εδώ:
Η Λύρα, έρωτες πάντα, θρήνοι, παιάνες.
Δε στέρεψε, ποτέ της, η Ιπποκρήνη.
Ξανάρχονται κι οι Πίνδαροι κι οι Αλκμάνες.
Για των παρθένων τους χορούς, Δροσίνη!

1. Φύλα και λαοί της αρχαιότητας που κατοικούσαν στις περιοχές πέραν και
εντεύθεν των Άλπεων που υπέταξε ο Ιούλιος Καίσαρ.
2. Προσθήκη, παράρτημα.
3. Όνομα του πάππου τους Μ. Αλεξάνδρου καθώς και άλλων δύο παλαιότερων
βασιλέων της Μακεδονίας. Ομοίως το όνομα ενός εκ των στρατηγών του Μ. Αλεξάνδρου.

Αθήνα, 7.9.’31 Κωστής Παλαμάς
Που ‘χει χαμένη τη δική της νιότη.
Της παρθενιάς τη νιότη πιθυμά.
Κι αν τ’ όνομά του Αλκμάν, Πίνδαρος, ότι…
τραγούδι ο πόθος του είναι, Παλαμά!

Σκόρπιες παραινέσεις

Γράφει o Στρατηγός ε.α. - λογοτέχνης Πέτρος Σερ. Παπαζαρκάδας

Κηφισιά, 12.9.’31 Γεώργιος Δροσίνης

Κρίκο αδύναμο κρατάς. Για να κρατήσ΄την μπόρα
πολύ μην εμπιστεύεσαι τη δόλια κατηφόρα.

Σωστό΄ναι το μαγείρεμα σωστή ΄ναι κι η κρίση
όταν σωστά αποταθείς στη λαξευμένη βρύση
που λίγο λίγο το νερό το στάζει στον γυαλό σου
κι ανακατεύει ισόποσα το καρπερό μυαλό σου.
Μην κάνεις πως οδύρεσαι για το καλό των άλλων
όταν δικός σου αυτοσκοπός είναι το άντρο κάλων.
Πού΄ναι η πείρα των ετών που φαίνεται δεν έχεις.
Στράφι τα χρόνια πέρασαν, κρίμα που δεν κατέχεις
πως κάνοντας μια προσφορά τον Ήλιο θα μαγέψεις
κι η αρετή π΄ακολουθεί θα΄ναι αρκετή να ζέψεις.
Την πόρτα έχοντας κλειστή να μην παραπονιέσαι
πως άσκοπα κι αχόρταγα μονάχη(ος) σου μαδιέσαι.
Σου’ ναι παράλογο να πας στον ήμερο τον τόπο
κι ελεύθερος(η) να αφαιθείς χωρίς καν ούτε κόπο
να αποδείξεις πως κι εσύ μπορείς να καταφέρνεις
τον έλεχχο να τον θωρείς, να δίνεις και να παίρνεις.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Χρήστος Φωτόπουλος, Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής
Στρατού και Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου
μας, προσέφερε στον Σύνδεσμο μας, εκ
μέρους της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας
το Δελτίο υπ’ αριθμόν 28 της περιόδου
2012 2015, «τιμητική προσφορά στα μέλη
της», μαζί με δυο δελτία (ανάτυπα) της
παραπάνω Εταιρίας, για να διατεθούν στη
ΔΠΒ/ΓΕΣ και στη Σχολή Πυροβολικού, καθώς και ένα πίνακα του Ελληνικού Πυροβολικού, που αφορά την περίοδο 1897.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τη
δωρήτρια Εταιρία καθώς και το Στρατηγό κ.
Φωτόπουλο για τις παραπάνω προσφορές

Κατερίνα Ευσταθίου Κουτάκου
(κόρη μέλους μας)
Μαυρομιχάλη 7
(1ος όροφος)
Συναδελφική εξυπηρέτηση
Τηλ. 210 3636608 Κιν.: 6942 414041

Γραφείο Τουρισμού

«NOR STAR»

Ποσειδώνος 79, Παλαιό Φάληρο
Υπεύθυνος: Δημήτριος Πάνου (Υιός Συναδέλφου)

Τηλ.: 211 204313 - Κιν.: 6944 767007

Μαρίνα Καζούκα
Δικηγόρος
L.L.M. Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Ευβοίας 67-69, 4ος όροφος, Αθήνα 113 62
Τηλ./Fax: 210-8846253 • κινητό: 6976 490203
email: evrythmo@yahoo.gr

Νικόλαος Π. Κυριάκου
Στρατιωτικός Ιατρός
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Συνεργάτης Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν
Γιος συναδέλφου (ΠΒ)
Ιατρείο: Αγ. Ιωάννου 73
Αγ. Παρασκευή 153 41
Τηλ.: 213 0284072, κιν.: 6938 327 988
δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

Σ’ ανήλιαγο κι ακόπραγο ονομαστό χωράφι
τα δάκρυα και οι στεναγμοί πέφτουν σε άδειο ράφι.

Σ Υ Μ Β ΟΛ Α Ι ΟΓΡ ΑΦ Ο Σ

Τα τετράστιχα αυτά είναι δημοσιευμένα στο
«Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος» του 1933,
του οποίου διευθυντής ήταν ο ποιητής της «Ανθισμένης αμυγδαλιάς». Το ποίημα αυτό προδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ραμπαγάς» και είναι
άγνωστο ποιος το έχει μελοποιήσει. Στο βιβλίο
του «Σκόρπια φύλλα της ζωής μου», που κυκλοφόρησε το 1940 και οι σελίδες του καλύπτονται
από αυτοβιογραφικές αναμνήσεις του ποιητή, ο
Γεώργιος Δροσίνης γράφει: «Την Αμυγδαλιά, τραγουδημένη, την πρωτάκουσα, όταν γύρισα από τη
Γερμανία, το φθινόπωρο του 1888, μεσάνυχτα,
ενώ κατέβαινα την οδό Χαριλάου Τρικούπη, γυρίζοντας από το σπίτι του Σουρή. Μια συντροφιά
νέων, με καλές φωνές, την τραγουδούσαν. Στάθηκα
ξαφνιασμένος. Την άλλη μέρα έμαθα από φίλους
δημοσιογράφους, πως το τραγούδι αυτό είχε διαδοθεί από την Επιστράτευση του 1885. Με τους
στρατιώτες που γύριζαν στα σπίτια τους, απλώθηκε
και της Αμυγδαλιάς το τραγούδι σ’ όλη την Ελλάδα.
Ως κι από γύφτικο ζουρνά και τούμπανο μου ‘τυχε
να την ακούσω σε κάποιο πανηγύρι στο Πήλιο.
Βαρέθηκα να λέω και να ξαναλέω την ιστορία
του τραγουδιού αυτού, πολύ μετρίου και για το
κοινό νόημα και για την άτεχνη στιχουργία του, που
κανείς δε θα το ήξερε, αν έλειπε η μουσική του.
Οι στίχοι του γράφτηκαν για μια χαριτωμένη
μαθήτρια του Αρσάκειου, εξαδέλφη μου, που
κάποτε εκούνησε την ανθισμένη νεραντζιά μας κι
έπεσαν τα άνθη απάνω της. Αμυγδαλιά έγινεν η
νεραντζιά, γιατί τη νόμισα ποιητικότερον δέντρον».

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Σ΄ακαλιέργητο μυαλό η πείρα και η γνώση
χωράφι μοιάζει ακόπραγο που μάλλον θα προδώσει….
Επιζητώντας θαυμασμό σε γόνιμα χωράφια
την πρακτική σου τη ματιά μην την ξεχνάς στα ράφια
Εκεί θα ξεροψήνεται κι εκεί θε να σκεβρώνει
χωρίς ποτέ να βρει κοντά΄να τρόπο που ορθώνει.

9

Αναστασία Καρφοπούλου
χειρουργός οφθαλμίατρος
Εσπερίδων 23
Χαλάνδρι
Ι. Ζαχαρία 28
Παιανία

Τηλ.: 210 6847711
Κιν.: 6972 335843
Τηλ.: 210 6643046
email:akarfop@gmail.com

Χρήστος Α. Ζέρβας
Οδοντίατρος

Μ. Sc. Προσθετικής Βristol University–
M. Sc Εμφυτευματολογίας
Warwick University Ειδικός εις τα οδοντοεμφυτεύματα.
Γιος του συναδέλφου, ειδικές τιμές στα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας

Δέχεται με ραντεβού στα τηλέφωνα:
2111981486 • Κιν.: 6937468591
Ιατρείο: Ξάνθου 4, Κολωνάκι • e-mail: dr.christos.zervas@gmail.com
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Ποια είναι η Ελλάδα μου
και ποια δεν είναι η Ελλάδα μου

ΠΙΚΡΑ,
ΜΗΝ ΞΑΝΑΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕΙ..

Eπιμέλεια: Πέτρος Μαρκόπουλος Αντγος ε.α.
λοι εμείς, κάποιας ηλικίας, είχαμε
την τύχη και την ευτυχία να ζήσουμε
σε μία Ελλάδα πολύ διαφορετική
από την σημερινή. Με το άρθρο μου αυτό
επιθυμώ να ξαναφέρω στην μνήμη μας την
Ελλάδα που βιώσαμε και από την άλλη
πλευρά να αφυπνίσω όλους μας να διώξουμε
ότι δεν είναι Ελληνικό.

Ό

Η Ελλάδα μου είναι:

– Οι άνθρωποι της, ο λαός της, τα βουνά
της τα Νησιά της τα Χωριά της, οι πόλεις
της.
– Οι τίμιοι Έλληνες βιοπαλαιστές της που
αγόγγυστα μοχθούν για τα προς το ζην.
– Εκείνος ο γιατρός που δεν δέχεται φακελάκι.
– Ο Ιερέας που ο μισθός του δεν τον
φτάνει γιατί τον μοιράζει σε φτωχές οικογένειες και σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες
μας.
– Μια παράσταση του Ευγένιου Σπαθάρη
– Τα ρίγη όταν Έλληνας αθλητής γίνεται
αιτία να ακουστεί ο Εθνικός μας ύμνος και
να κυματίσει η σημαία μας.
– Η μάνα που θυμιάζει τις εικόνες και η
μυρωδιά από το λιβάνι διαχέεται γλυκά σε
όλο το σπίτι.
– Ο πλούσιος έμπορος ή βιομήχανος που
βοηθάει τον φτωχό Έλληνα ή με τις φιλανθρωπίες του ή με την μοιρασιά του πλούτου
που παράγει η επιχείρηση του προς στους
εργαζόμενους του.
– Ο δημοσιογράφος που προτίμησε την
λήθη και την αφάνεια αντί της παραπληροφόρησης των Ελλήνων.
– Τα γερόντια που παίζουν τάβλι η πρέφα
στα καφενεία πίνοντας ένα καφεδάκι με το
κομπολόι στο χέρι.
– Τα τοπικά γλέντια από τον Νότο της ως
τον Βορά όπου χαίρονται να μοιράζονται τα
πάντα με όλους ανιδιοτελώς και όπου κάθε
Έλληνας είναι ευπρόσδεκτος.
– Η μεγαλοψυχία του λαού της να μοιράζεται με όποιον έχει ανάγκη τα ελάχιστα
που έχει.
– Η Ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη, το
Πάσχα, τα Χριστούγεννα, η Κυριακάτικη λειτουργία, τα ορθόδοξα μυστήρια μας, εκείνοι
οι μοναχοί στα μοναστήρια που προσεύχονται
μέρα και νύχτα για εμάς.
– Οι καταθέσεις στεφάνων και οι παρε-

Ιατρικα θέματα

Θέλω να βάλλω μια φωνή
ως τα ουράνια να ακουστεί
ν’ ακούσει κι ο ΘΕΟΣ μας
τ' άδικα που συμβαίνουνε στη Γη.
λάσεις στα ακριτικά της σημεία σαν ένδειξη
σεβασμού στους ήρωες της.
– Ο στρατιώτης που φυλάει σ’ ένα ακριτικό
μικρό νησί κάπου στο Αιγαίο και έχει απόλυτη
συναίσθηση του έργου του.
– Όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα που
παρέλειψα είναι οι κρίκοι εκείνοι που συνθέτουν την αλυσίδα της συνοχής του λαού
της πατρίδας μου.

Η Ελλάδα μου δεν είναι:

– Οι πολιτικοί εκείνοι που δεν βάζουν το
συμφέρον της πατρίδας και του λαού πάνω
από όλα ακόμα και από την ίδια τους την
ζωή.
– Η ασέβεια προς τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα της
– Εκείνος ο νέος Έλληνας που προτιμάει
να τεμπελιάζει παρά να λιώσει την πέτρα με
τα χέρια του και να ζήσει φτωχά αλλά με
αξιοπρέπεια.
– Το γεροντάκι που δεν το φτάνει η
σύνταξη να ζήσει αξιοπρεπώς.
– Να πεθαίνει ο Έλληνας από έλλειψη
ιατρικής περίθαλψης.
– Η άρνηση στην Ορθόδοξη πίστη μας
στην οποία χρεωστάμε το ότι δεν γίναμε
κιμάς στην κρεατομηχανή της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας επί 500 σχεδόν χρόνια.
– Να διαστρεβλώνεται η ιστορία μας από
κάθε εθνομηδενιστή χάριν οποιουδήποτε
αλλότριου συμφέροντος.
– Ο πλούσιος Έλληνας (έμπορος, εφοπλιστής, βιομήχανος) που δεν θέλει να μοι-

ραστεί μέρος του πλούτου του με τους εργαζόμενους του και με τον φτωχό λαό του.
– Αυτός που καίει την σημαία μου (Έλληνας
ή Ξένος).
– Το λαμόγιο που κλέβει λεφτά του δημοσίου γνωρίζοντας ότι τα φορτώνει στις
πλάτες των υπολοίπων Ελλήνων.
– Τα εξωφρενικά προνόμια των πολιτικών
την στιγμή που ο λαός της υποφέρει
– Οι δήθεν πρόσφυγες (Πακιστάν-Αφγανιστάν-Μαρόκο- Αλγερία – Αφρικανοί) που
έρχονται στην πατρίδα μου στερώντας απαραίτητους οικονομικούς πόρους από τον λαό
μου που στην πλειοψηφία του υποφέρει και
δεν σέβονται τα όσια και τα ιερά μας.
– Να προσκυνάς τον ξένο παράγοντα
ακόμα κι αν γνωρίζεις ότι στο τέλος η πατρίδα
και ο λαός της θα το πληρώσει πάρα πολύ
ακριβά.
– Να χάνεις παλικάρια των Ενόπλων Δυνάμεων μας από την Τουρκία και να μην
αντιδράς, αλλά να λες τρομερά ψέματα στον
λαό σου για τον τρόπο που σκοτώθηκαν.
(Σιαλμάς, Ηλιάκης, Γιαλοψός, Καραθανάσης,
Τουλίτσης Αναστάσιος, Πανανάς Κωνσταντίνος,
Ευαγγέλου Ελευθέριος).
– Όταν η εχθρός Τουρκία μας απειλεί ξεκάθαρα εμείς να προβάλουμε προπαγανδιστικές τηλεοπτικές της σειρές και να επιδιώκουμε την με οποιοδήποτε κόστος φιλία
της.
– Όταν οι εχθροί της πατρίδας που ασελγούν
πάνω στο σώμα της να παραμένουν ατιμώρητοι
(Αλβανοί, Τούρκοι, Σκοπιανοί...).

Του κόσμου όλου οι Ηγέτες καλοπερνούν
ενώ αντίθετα οι ΛΑΟΙ τους, λιμοκτονούν...
κανείς δεν τους ελέγχει μετά την ΕΚΛΟΓΗ...
Αδιαφιλονίκητα -Αφεντικά! Δικά τους ΟΛΑ
και σωστά!
Πώς νά θυμηθούνε τούς λαούς ξανά...
κι οι ΝΟΜΟΙ που θα ψηφισθούν, ποίων τα
«γένια» θα ευλογούν;
Σαν γίνοντ’ ΕΞΟΥΣΙΑ, όλες οι υποσχέσεις και
τα «ΘΑ»:
στίς καλλένδες ... για μετά!
Άοπλοι πλέον οι ΛΑΟΙ, φτωχοί καί δυστυχείς
υπομένουν τήν μοίρα τους καρτερικά...
εύπιστοι καθώς είναι κι' αφελείς
πάντα ελπίζουνε στο ΘAΥMΑ, για καλά!
Γι'αύτό κάποιος απ’ όλους τους να υψώσει τη
φωνή
ότι είναι άνθρωποι επιτέλους καί αυτοί..
κι' η ΕΞΟΥΣΙΑ που άπολαμβάνουνε: ΔΟΤΗ...
άρα κάποιων πρέπει να ιδρώσει το αυτί...
Φωνή λαού: Οργή Θεού..» γι’ αυτό σε κάθε
μελλοντική ΕΚΛΟΓΗ, οι καταπροδομένοι δύσμοιροι λαοί
που ο καθείς τους τα μύρια όσα έχει πάθει
καί πονεί
την ψήφο του πριν δώσει, καλά να το σκεφθεί:
ΠΙΚΡΑ, ΜΗΝ ΞΑΝΑΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕΙ...
Μαρία Α. Λιόντα



Γράφει ο ορθοπεδικός χειρουργός
Νικόλαος Γκουγκουλιάς

Οστεοαρθρίτιδα – Τι είναι:

Η

οστεοαρθρίτιδα είναι εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων (που προκαλείται από σταδιακή εκφύλιση και καταστροφή
του αρθρικού χόνδρου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανώμαλων επιφανειών που «τρίβονται» μεταξύ τους.
Είναι πολύ συχνή κατάσταση προσβάλλοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο ότι η δεκαετία
2000-2010 χαρακτηρίστηκε σαν «δεκαετία οστών – αρθρώσεων» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εξαιτίας της μεγάλης
επίδρασης των παθήσεων αυτών στη δραστηριότητα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους συνανθρώπους μας.
Μπορεί να προσβάλει οποιαδήποτε
άρθρωση του σώματος, όμως τα προβλήματα είναι εντονότερα όταν προσβάλει τα κάτω άκρα (ισχίο, γόνατο,
ποδοκνημική, άκρο πόδι) αφού δυσκολεύει τη βάδιση και τις καθημερινές
δραστηριότητες. Τα κύρια συμπτώματα
είναι ο πόνος που σχετίζεται με τη
βάδιση και τις καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και η μείωση του
εύρους κίνησης.
Τα αίτια είναι γενετικά (κληρονομικότητα), κακώσεις (κατάγματα, τραυματισμοί συνδέσμων και αρθρικού χόνδρου) και κάποιες ειδικές καταστάσεις,
όπως παθήσεις που προσβάλουν τα
οστά και τις αρθρώσεις στην παιδική
ηλικία.
• Στο γόνατο και το ισχίο η οστεοαρθρίτιδα είναι συνήθως «ιδιοπαθής»,
δηλαδή δεν βρίσκουμε σαφή αιτία

Ποιήματα

(πχ τραυματισμό) και αποδίδεται σε
κληρονομική προδιάθεση.
• Στο πόδι ενοχοποιούνται εμβιομηχανικοί παράγοντες (δηλαδή το
σχήμα του ποδιού και πως το φορτίζουμε. Στην ποδοκνημική άρθρωση
(«αστράγαλος»), η αιτία αρθρίτιδας
είναι ένας ή περισσότεροι παλιοί
τραυματισμοί στο 85% των περιπτώσεων
(συνήθως συνδεσμικές κακώσεις και
πολλαπλά διαστρέμματα).
• Στο άνω άκρο (ώμο, αγκώνα,
χέρι) ενοχοποιούνται τραυματισμοί,
αλλά και οι ασχολίες και το επάγγελμα
του πάσχοντος.
• Οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται και
στη σπονδυλική στήλη, σχετιζόμενη
με μακροχρόνια προβλήματα από δισκοκήλες, που σχετίζονται με την
επαγγελματική δραστηριότητα, τραυματισμούς ή ειδικές παθήσεις.

Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο είναι
πολύ συχνότερη σε πρώην αθλητές,
ενώ συγκεκριμένα αθλήματα σχετίζονται
με προβλήματα από άλλες αρθρώσεις
(πχ παθήσεις ώμου και αγκώνα σε
αθλήματα ρίψεων). Οι καταστάσεις
αυτές σχετίζονται με τραυματισμούς
των συνδέσμων, αστάθεια στην άρθρωση και σταδιακή εκφύλιση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σήμερα υπάρχουν λύσεις για τα
προβλήματα αυτά.
Η αντιμετώπιση αρχικά είναι συντηρητική (δηλαδή μη χειρουργική):
• Τροποποίηση δραστηριότητας
• Φυσιοθεραπεία
• Αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη
και χονδροπροστατευτικά φάρμακα
• Νάρθηκες – ειδικά παπούτσια
• Ενδαρθρικές εγχύσεις χονδρο-

προστατευτικών παραγόντων ή κορτιζόνης
Οι χειρουργικές λύσεις περιλαμβάνουν επεμβάσεις όπως:
• Αρθροπλαστική
• Αρθροσκόπηση (μόνο σε αρχικά
στάδια, χωρίς το αποτέλεσμα να είναι
μόνιμο)
• Οστεοτομία σε νεώτερους ασθενείς
• Αρθρόδεση (συνήθως στο άκρο
πόδι και την ποδοκνημική)
Δυστυχώς φάρμακα που να «θεραπεύουν» την αρθρίτιδα δεν υπάρχουν
ακόμη.
Οι διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης
χειρουργικές και μη αποσκοπούν στη
μείωση του πόνου και τη βελτίωση
της λειτουργικότητας.

Ω , Π ανα γ ι ά μ ο υ
Αχ, Παναγιά μου, δέχθηκες στην πάναγνη ψυχή Σου
Πνεύμα θεϊκό!
Ο κρίνος ο λευκός, κάλλους κι αγνότητας ανθός,
έγινε πρόσφορο αγγελικό ευωδίας πνευματικής,
έγινε άγγελμα χαράς, άκουσμα χάριτος θεοειδούς.
Έλαβες στη γαστέρα Σου σπορά φωτός.
Του θεϊκού του πνεύματος ο καρπός
έγινε ουσία ενανθρωπήσεως.
Υιός, Σωτήρ ενθέου ποιήσεως γεννάται,
το σκότος να διασκορπίσει της αμαρτία,
τρανεύει, το Βάπτισμα να διαλαλήσει ζωής αιωνίας,
πορεύεται, το νόημα να διδάξει φιλαλληλίας,
προσδέχεται, το θαύμα της πίστεως να δώσει στην ανθρωπότητα,
σταυρώνεται για να πατάξει του κόσμου τη δολιότητα,
λογχίζεται, ο Αμνός της σωτηρίας της ψυχής και του είναι μας.
Μάτωσε ο Ήλιος μας.
Αχ, Παναγιά μου, σπάραξες Μάνα μου,
ράγισε ο κόσμος απ’ την οδύνη Σου.
Ω, Παναγιά μου, είδες την Ανάσταση!
Θαύμα των θαυμάτων! Ηττημένος θάνατος!
Κι έγινε το δάκρυ Σου λαμπερό πετράδι, ηλιακτίδα ανάτασης!
Ω, Παναγιά μου, χάρισες στην πλάση μας
ζωιφόρο σώμα τον Θεόν και Λόγον,
πηγή της ζωής μας, ευφροσύνη αιώνιον,
ουρανού κατόπτρισμα, ανάσα μας, πνοή μας!
(από την ποιητική συλλογή: Μαριάννα Π. Μώρου
“ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” Θεσσαλονίκη
2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ερωδιός)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΒΚ - ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Τελετή ονομασίας ΔΕΑ 2016 Δ’ ΕΣΣΟ

Την 9η Δεκεμβρίου 2016 στη Σχολή Πυροβολικού
στην Νέα Πέραμο Αττικής, πραγματοποιήθηκε η ονομασία 27 Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (εκ των
οποίων 7 Ε/Κ) της 2016 Δ΄ ΕΣΣΟ σε Δοκίμους
Εφέδρους Αξκούς (ΔΕΑ) του Πυροβολικού.
Το πρόγραμμα της τελετής περιελάμβανε, δοξολογία,
παράδοση των καθηκόντων των αποχωρούντων ΥΕΑ
2016 Δ΄ ΕΣΣΟ στους νέους υποψήφιους μαθητές,
επίδοση των πτυχίων, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής
του Διοικητή της Σχολής και παρέλαση τμημάτων.
Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξκοί Πυροβολικού, οι οποίοι
είναι στρατεύσιμοι νέοι και υπηρετούν τη στρατιωτική

τους θητεία, φοίτησαν για περίοδο 4 μηνών και αποφοίτησαν με επιτυχία.
Ο Υπτγος Δημόκριτος Ζερβάκης Δντής ΓΕΣ/ΔΠΒ
εκπροσώπησε τον κύριο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, ο οποίος και ανέγνωσε τον σχετικό χαιρετισμό.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο εκπρόσωποι της
τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς,
μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών του Πυροβολικού, εκπρόσωποι στρατιωτικών μονάδων της
περιοχής καθώς και μέλη οικογενειών των ΔΕΑ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΒΚ

Τ

ην Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
αντιπροσωπεία Αμερικανών επιτελών της EUCOM με επικεφαλής την Πολιτική Βοηθό του Διοικητή της EUCOM και Σύμβουλο αυτού
επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής
Πρέσβη Susan Μ. Elliott πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας
ενημερώθηκε επί της αποστολής και
του έργου του Πεδίου Βολής και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ
ολύ ολίγοι θα είναι εκείνοι που θυμούνται ακόμη, από τα σχολικά
χρόνια, τους σοφούς και τόσο διδακτικούς μύθους του Αισώπου,
που μέσα από τα κείμενά του μας έχει διδάξει, με τερπνό τρόπο
τις πιο πολύτιμες αλήθειες της ζωής. Σε μια από τις ιστορίες του αυτές
ο Αίσωπος διηγείται πως ένα άγριο και μεγαλόπρεπο λιοντάρι κοιμόταν
κάποτε βαθιά σε ένα ξέφωτο του δάσους και στην διάρκεια του ύπνου
του ένα απρόσεκτο και μικροσκοπικό ποντίκι μπήκε απερίσκεπτα μέσα
στα ρουθούνια και το ερέθισε. Ο βασιλιάς των ζώων ξύπνησε οργισμένος
και ετοιμάσθηκε να καταβροχθίσει τον θρασύ επισκέπτη του. Τότε το
ποντίκι του ζήτησε ταπεινά να του χαρίσει τη ζωή του και υποσχέθηκε
να του ανταποδώσει την ευεργεσία, αν κάποτε χρειασθεί…
Το πανίσχυρο λιοντάρι γέλασε με τη μεγαλόστομη υπόσχεση του
μικρού εισβολέα και τον άφησε ελεύθερο. Μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα, το ίδιο αυτό λιοντάρι εγκλωβίστηκε σε παγίδα με χοντρά
σχοινιά, που του είχαν στήσει κυνηγοί στην περιοχή εκείνη.
Αναγνωρίζοντας τον σωτήρα του από τους βρυχηθμούς του, το ίδιο
ποντικάκι που τριγύριζε στο μέρος αυτό, έσπευσε κοντά στον ευεργέτη
του και κατατρώγοντας με επιμονή την σχοινένια φυλακή του, τον ελευθέρωσε, λέγοντας του: «έστι και παρά μυοί χάρις», δηλαδή ότι και
τα ποντίκια αναγνωρίζουν και ανταποδίδουν την ευεργεσία...
Το παρόν άρθρο θα μπορούσε να τελειώσει εδώ, αφήνοντας τα συμπεράσματα στη κρίση των αναγνωστών. Όμως, μέγιστη προτεραιότητα
και σπουδαιότητα πρέπει πρωταρχικά να αποδοθεί στην καταγραφή και
μελέτη των σχέσεων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο των ατόμων, όσο
και των κοινωνικών ομάδων, ενώ η ανάλυση της συμπεριφοράς των
ζώων ανήκει στην αρμοδιότητα των ειδικών.
Ανατρέχοντας στην απαρχή της εμφάνισης του ανθρώπου πάνω στη
γη, θα παρατηρήσει κανείς ότι, αντίστοιχα με την βαθμιαία ανάπτυξη
του πνεύματος, η ανθρώπινη ψυχή άρχισε, κάτω από την πίεση των
αναγκών επιβίωσης, να παρουσιάζει εκδηλώσεις προσέγγισης προς
άλλα ανθρώπινα όντα και ιδιαίτερα προς εκείνα, που βρίσκονταν σε
καθημερινή συχνότερη επαφή μαζί τους.
Μορφές της προσέγγισης αυτής ήσαν η στοργή σε άτομα του οικογενειακού κύκλου, η προσφορά βοήθειας σε άτομα που την είχαν
ανάγκη, η συνεργασία σε περιπτώσεις βιοποριστικών προβλημάτων
και η αλληλεγγύη προς όλους εκείνους που ανήκαν στον ευρύτερο
κοινωνικό περίγυρο.
Η σταδιακή ανάπτυξη του ανθρωπίνου πνεύματος και η βελτίωση
των νοητικών λειτουργιών υποβοήθησαν σημαντικά, με την πάροδο του
χρόνου, την άνθηση πολλών ψυχικών αρετών, με κυρίαρχο πομπό και
δέκτη τον συνάνθρωπο και με γνωρίσματα όπως τη φιλαλληλία, τη
καλλιέργεια ακατάλυτων φιλικών δεσμών, την αλτρουιστική συμπεριφορά
προς τον πλησίον και τις ποικιλόμορφες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες
και ευεργεσίες σε ανθρώπινα πλάσματα, των οποίων οι ανάγκες και
οι ελλείψεις άγγιζαν τις χορδές της έμφυτης ευαισθησίας.
Η αξιοζήλευτη και σχεδόν γενικευμένη αυτή εικόνα της κοινωνικής
συνοχής βρήκε την πλήρη έκφρασή της στην περίοδο του Ουμανισμού
(Ανθρωπισμού), κεντρικός άξονας του οποίου ήταν η προσπάθεια εξανθρωπισμού του ανθρώπου, δηλαδή του παραμερισμού των αρνητικών
στοιχείων της προσωπικότητάς του, της ανάδειξης της κοινωνικότητας
και των ψυχικών προτερημάτων του.
Για μεγάλο σχετικώς διάστημα οι ανθρώπινες κοινωνίες είχαν
φανερά τα σημάδια της αγαθοποιού επίδρασης των αρχών και των
μηνυμάτων του Ουμανισμού.
***
Όμως, η ενυπάρχουσα στην ανθρώπινη φύση ροπή προς την πλεονεξία
και την ιδιοτέλεια, έφερε στην επιφάνεια, τη κακία, τη δολιότητα, την
αποξένωση και την αχαριστία, σαν κύρια χαρακτηριστικά στις σχέσεις

Π

των ατόμων. Βαθμιαία εγκαταλείφθηκαν τα υψηλά νοσήματα του Ανθρωπισμού, ενώ τα σκοτεινά ανθρώπινα ένστικτα κατέλαβαν κυρίαρχη
θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ήδη, η αυξανόμενη χωρίς όριο απομόνωση του ανθρώπου από τον
πλησίον του έχει προ πολλού εξελιχθεί σε ένα σοβαρό κοινωνικό
φαινόμενο, σε μακροχρόνια διεργασία.
Χαρακτηριστικά, ο Ρώσος συγγραφέας Ντοστογιέφσκι, ο μεγάλος
αυτός ανατόμος της συνείδησης, έχει γράψει, μεταξύ άλλων, κατά τον
προπερασμένο αιώνα: «Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίνανε μονάδες,
ο καθένας αποτραβιέται στη μοναξιά του, ο καθένας απομακρύνεται
από τον άλλο, κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει να απωθεί
τους όμοιους του και να απωθείται από αυτούς…». Έτσι, με το διάβα
των εποχών, η εσωστρέφεια και η εγωπάθεια απλώθηκαν σε μεγάλες
μάζες του πληθυσμού, σ’ αμέτρητες χώρες του κόσμου και παρουσιάζουν
τη ψυχρή εικόνα εκατομμυρίων ατόμων, που συμβιώνουν χωρίς ψυχική
ενότητα.
Και σαν αποκορύφωμα του παγερού αυτού κλίματος ήλθε και η
σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση του αισθήματος της ευγνωμοσύνης
στις ανθρώπινες σχέσεις και ξεχωριστά προς εκείνους, που με την συμπαράστασή τους, την ηθική βοήθεια και τις υλικές προσφορές είχαν
πολλαπλά ευεργετήσει συνανθρώπους τους κατά την ώρα της μεγαλύτερης
ανάγκης τους…
Η αχαριστία, με την οικουμενική εξάπλωσή της, έχει ήδη εξελιχθεί
σε μία μάστιγα της εποχής μας και η αναζήτηση των αιτιών της, ως
μορφής ψυχοπαθογένειας, είναι ασφαλώς αντικείμενο της Ψυχολογίας
και της Ψυχιατρικής.
Οπωσδήποτε όμως, μια εύλογη εξήγηση στο ερώτημα γιατί άραγε οι
ευεργετημένοι δεν τρέφουν συνήθως ευγνωμοσύνη προς τους ευεργέτες
τους, αλλά αντίθετα, τους προσβλέπουν με κρυφή αντιπάθεια και, όχι
σπάνια, με αισθήματα εχθρότητας, θα πρέπει να βρίσκεται στο γεγονός
ότι ο ευεργετούμενος νοιώθει ισόβια υποχρεωμένος και δεσμευμένος
απέναντι σ’ εκείνον που του έχει προσφέρει μια μικρή ή μεγάλη
ευεργεσία, ιδιαίτερα δε, όταν δεν μπορεί ή δεν σκοπεύει να την ανταποδώσει… Παρήγορο, εν τούτοις σημείο είναι η διαπίστωση ότι σε
πολλά κράτη και μάλιστα κατά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια
έντονη κινητικότητα από μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους
φορείς, με ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες (όπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα
κλπ.), για την παροχή παντοειδούς βοήθειας σε άπορους πληθυσμούς
των υπανάπτυκτων χωρών, για την ενίσχυση θυμάτων φυσικών
καταστροφών και γενικά για τη καλλιέργεια ενός πνεύματος προσέγγισης
του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.
Η αξιέπαινη αυτή προσπάθεια επιβάλλεται να ενισχυθεί πολύπλευρα
και να διευρυνθεί. Μπροστά στον ασυγκράτητο κατακλυσμό των
τεχνολογικών τελειοποιήσεων, αλλά και με την αμετακίνητη απόφαση
να αναχαιτίσει την ολοφάνερη έκπτωση των πνευματικών και ηθικών
Αξιών, ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να αναζητήσει μέσα στον ψυχικό
του κόσμο όλες εκείνες τις αρετές, τις καταπλακωμένες από τις κοντόφθαλμες βλέψεις και από τις ξενόφερτες επιρροές.
Αν γίνει αποδεκτό από όλους ότι ζούμε σ’ ένα πλανήτη του οποίου
οι πηγές ενέργειας και ο φυσικός πλούτος δεν καλύπτουν τις διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώνουμε με άτομα διαφορετικά και αντίθετου, πολλές φορές, με τον
δικό μας τρόπο ζωής, θα οδηγηθούμε τότε σε μια μεγάλη αλήθεια:
Ότι πολεμώντας ανυποχώρητα με τα μικρά ή μεγάλα ελαττώματά μας
και περιορίζοντας την αυταρχικότητα, την αποξένωση και την αχαριστία,
θα δικαιούμαστε να προσδοκούμε ότι θα ξεφυτρώσει πάλι ο σπόρος
της Ανθρωπιάς στις καρδιές μας!
ΒΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Δεν θέλω να σκέπτομαι για την θέρμανση

θέλω να την αισθάνομαι

Γερμανικές Βολές
στο ΠΒΚ
Το χρονικό διάστημα από 4 έως 6
Οκτωβρίου 2016, προσωπικό των Γερμανικών και Ολλανδικών ΕΔ, με συμμετοχή και προσωπικού των ΕΔ των ΗΠΑ,
εκτέλεσαν βολές στο ΠΒΚ με το αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα μεσαίου βεληνεκούς «PATRIOT», στο πλαίσιο δοκιμής του προγράμματος «APOLLO».
Τις βολές παρακολούθησε ο Ανώτατος
Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων
Ευρώπης (SACUER) Στρατηγός Curtis
M. Scaparroti, συνοδευόμενος από τον
κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Επιπλέον, τις βολές παρακολούθησαν ανώτατοι αξιωματικοί των παραπάνω Χωρών, πολυμελείς αντιπροσωπείες, μέλη των Κοινοβουλίων της
Γερμανίας-Ολλανδίας, ο πρέσβης της
Ολλανδίας στην Ελλάδα, και η εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των
επισκεπτών ήταν ο Υπαρχηγός της Γερμανικής Αεροπορίας, ο ΥποδιοικητήςΕπχης των αεροπορικών δυνάμεων της
Γερμανίας, ο Διοικητής των επίγειων
αεροπορικών δυνάμεων της Γερμανίας,
ο Υπαρχηγός του Ολλανδικού Στρατού,
ο Υποδιοικητής των Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης, η Διοικητής της Αμερικανικής αντιαεροπορικής Dιοίκησης
Ευρώπης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πυροβολικοί του ΓΕΣ.
Οι βολές πραγματοποιήθηκαν εναντίον
εναέριων τηλεκατευθυνόμενων στόχων,
καθώς και εξομοιωτών βαλλιστικών
βλημάτων και στέφθηκαν με απόλυτη
επιτυχία. Οι στόχοι παρασχέθηκαν από
τις ιδιωτικές εταιρείες «AIRBUS» και
«TARGETS FOR MISSILES DEFENSETMD». Τα σενάρια της διεξαχθείσας
αξιολόγησης είναι από τα πολυπλοκότερα
που διεξάγονται στο ΠΒΚ, με υψηλό
βαθμό δυσκολίας. Τα μέσα και το προσωπικό του ΠΒΚ, για άλλη μία φορά
ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και
εξασφάλισαν ένα ασφαλές περιβάλλον
για την πραγματοποίηση των βολών.

Iωάννα Ντεκελέ
Επιτοίχιοι λέβητες
φυσικού αερίου
συμπύκνωση ecoTEC Plus,
της Vaillant, Γερμανίας
Αποκλειστική Αντιπρόσωπος
Θερμογκάζ Α.Ε. ❙ Λ. Ανθούσης 12 ❙ 153 51 Παλλήνη
Τηλ.: 210 6665552 ❙ Fax: 210 6665564
info@thermogas.gr ❙ www.vaillant.gr

Ιατρός Μικροβιολόγος
(Συμβεβλημένη με ΕΟΠΠΥ)
Λεωφόρος Ειρήνης 14
Πεύκη Αττικής 11521
Τηλ.: 210-8024352 (Ιατρείο),
210-6212592 (Οικία),
6937-359085 (Κινητό)
Εmail: ioannante@yahoo.gr,
Blog: mikroviologospefki@blogspot.com

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΑΠΕΡΑ
(Θυγατέρα Συναδέλφου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 256
2ος όροφος, ΤΚ 15561
Τηλ.: 210 6521223, 210 6536261
Στο Φροντιστήριό μας μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα
προγράμματα στις Ξένες Γλώσσες για αρχαρίους ή προχωρημένους. Τα προγράμματα θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή με έμπειρους πτυχιούχους καθηγητές και πολλά εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
Ειδικές τιμές για συναδέλφους,
απόλυτα προσιτές.
Στη διάθεσή μας
για κάθε πρόσθετη πληροφορορία
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,
Η ΚΑΡΕΚΛΑ,Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ
Πάντα γελαστοί και γελασμένοι

Η

πρώτη μου επαφή με την Βουλή των
Ελλήνων ήταν όταν επισκεφθήκαμε τον
«Ναό της Δημοκρατίας» και ξεναγηθήκαμε στους χώρους της λήψεως των αποφάσεων σαν φοιτητές της Νομικής. Είναι αλήθεια ότι αισθάνθηκα δέος. Θεώρησα ότι ο
χώρος αυτός είναι ιερός και οι άνθρωποι, που
τον απαρτίζουν είναι ανώτεροι και μεγάλοι.
Η επίσκεψη αυτή για μένα ήταν κάτι σπουδαίο
και σημαντικό. Ήταν η άγνοια της νιότης και
ο ενθουσιασμός του καινούργιου. Στα μάτια
μου οι πολιτικοί ήταν οι άνθρωποι που κρατούν
την τύχη της πατρίδας στα χέρια τους. Από
τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Έμαθα πολλά και
έζησα περισσότερα. Καημένα νιάτα! Αθώα
και ευκολόπιστα! Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η όμορφη πατρίδα μου θα έφτανε
σε τέτοιο χάος, ανασφάλεια και κατάντια. Μεγάλωσα δύο αγόρια και θλίβομαι για τη χώρα
που θα τους παραδώσω.
Η πατρίδα έπεσε στα χέρια της πολιτικής
και των πολιτικών που θεώρησαν και θεωρούν
ότι η καρέκλα και ο παχυλός μισθός είναι υπεράνω αυτής.
O tempora, o mores!
Κάποτε η Δημοκρατία ήταν πάνω από όλα.
Ποια Δημοκρατία όμως; Δυστυχώς έγινε το
πολίτευμα των ολίγων, της αρπαχτής και του
λαβείν. Όλοι οι βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος, ενδιαφέρονται πρωτίστως για την δική
τους ευζωία. Είναι δυνατόν σε περίοδο κρίσεως
ο μισθός τους να παραμένει ανεπηρέαστος;
Να έχουν βουλευτικό αυτοκίνητο, να φορολογούνται στο τριάντα τοις εκατό, να παίρνουν
δάνεια που ποτέ δεν πληρώνουν, να έχουν απαλλαγές εξόφθαλμες; Να βγαίνουν στα κανάλια και με θρασύτητα να θέλουν όλοι να μας
σώσουν βρίζοντας ο ένας τον άλλον;
ΕΙΝΑΙ!
Είναι γιατί τους ψηφίζουμε ΕΜΕΙΣ!
Εμείς που πιστεύουμε στην απάτη τους, εμείς που τους επιτρέπουμε να μας θεωρούν
δεδομένους, εμείς που ξεχνάμε γρήγορα τον
εμπαιγμό τους, εμείς που τους αφήνουμε να
μας κουνάνε το δάκτυλο, εμείς που τους θεωρούμε σπουδαίους, εμείς που βάζουμε το
προσωπικό μας συμφέρον και αφήνουμε την
Ελλάδα να καταποντίζεται.
Μαζί της όμως καταστρεφόμαστε και εμείς.
Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε; Δεν το βλέπουμε; Πώς λοιπόν αυτός ο λαός πάντα εξαπατάται; Λογική έχουμε. Πώς ψηφίζουμε τους
ίδιους και τους ίδιους; Πώς τους καταστροφείς
τους επανεκλέγουμε για να μας καταστρέψουν

πάλι; Έχει τιμωρηθεί ποτέ κανείς; Υπάρχει
δικαιολογία για αυτό;
Τα πάντα έχουν διαλυθεί. Η οικονομία, η
οικογένεια, η θρησκεία, η Ελλάδα. Υπεύθυνοι
δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, είμαστε όλοι ΕΜΕΙΣ,
που τους ξαναπιστεύουμε. Είναι δυνατόν αστράτευτοι άνθρωποι να γίνονται υπουργοί ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ και οι αξιωματικοί να υπακούουν; Είναι απαράδεκτο να δέχονται οι
υπερήφανοι ταγοί του στρατεύματος τα παιχνίδια των πολιτικών; Πώς κατεστράφη το
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ; Πώς εξανεμίστηκαν τα χρήματα των αξιωματικών; Τώρα
τους δίνουν ψίχουλα και τους έχουν κάνει πένητες; Μήπως φταίνε όμως και οι ίδιοι που
ανέχτηκαν όλη αυτή την κατάσταση; Μήπως
έπρεπε να έχουν πει και μερικά ΟΧΙ;
Και όμως σιώπησαν. Σήμερα όλα είναι διαφορετικά. Η Πατρίδα βρίσκεται στη χειρότερη
ώρα της, στην ώρα ΜΗΔΕΝ.
Οι νέοι άνθρωποι την εγκαταλείπουν για
να εργαστούν. Η εργασία έγινε Joker. Η υπογεννητικότητα είναι στα ύψη. Τα παιδιά μας
δεν κάνουν οικογένεια. Οι γονείς ζουν τα
άνεργα παιδιά. Νέοι με πτυχία, μεταπτυχιακά
και γλώσσες δεν μπορούν να προσφέρουν
στην Πατρίδα, γιατί ΚΑΠΟΙΟΙ τους το απαγορεύουν. Αυτοί οι κάποιοι είναι κατώτεροί τους.
Είναι όμως βουλευτές. Είναι οι προοδευτικοί,
αυτοί που δηλώνουν με περηφάνια ότι είναι
άθεοι και προσπαθούν να περάσουν νόμους
προσβλητικούς και καταστροφικούς για τις
ψυχές των παιδιών μας.
Είναι οι απάτριδες που δυστυχώς εμείς
τους ζητήσαμε να μας σώσουν. ΕΛΕΟΣ! Πρέπει
να πιστέψουμε όμως ότι ο Θεός της Ελλάδος
θα μας βοηθήσει. Η ελπίδα πρέπει να είναι
μέσα μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας
κυρίως. Ας είμαστε όμως προσεκτικοί και ας
διδαχτούμε από τα λάθη μας. Ας διώξουμε
όλη αυτή τη μαυρίλα και ας δούμε ότι υπήρξαν
και περίοδοι που ορισμένοι πολιτικοί αγάπησαν
την Πατρίδα και την έκαναν να στέκεται υπερήφανη στα δικά της πόδια και όχι σε δεκανίκια. Υπήρξαν και περίοδοι οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «επάρατοι» όταν η Ελλάδα είχε
πλεόνασμα και όχι ελλείμματα. Αυτό δεν άρεσε
όμως στους επιτήδειους γιατί δεν μπορούσαν
να «τρώνε» στο όνομα της Δημοκρατίας.
Ας διώξουμε το σκοτάδι. Γιατί «όποιος πολεμάει το σκοτάδι μέσα του, έχει μερτικό στον
ήλιο» όπως λέει ο Ελύτης στο «Άξιον εστί».
Μαρία Προσελέντη – Ντότα

Έθιμα της Καθαράς Δευτέρας
στην Ελλάδα
Eπιμέλεια: Πέτρος Μαρκόπουλος Αντγος ε.α.

Ο

ι ξέφρενοι εορτασμοί του Τριωδίου ολοκληρώνονται την Καθαρή Δευτέρα. Μια ιδιαίτερη μέρα για τη χώρα μας, καθώς συμβολίζει την πνευματική και σωματική «κάθαρση»
πριν από την κατάνυξη της Μεγάλης Σαρακοστής.
Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για γιορτή, και η
εξοχή έχει την τιμητική της! Ζωντανή παραδοσιακή
μουσική στη διαπασόν, τραγούδι και χορός, σαρακοστιανά εδέσματα σε αφθονία και ο ουρανός
γεμίζει χρώματα από το φαντασμαγορικό έθιμο
του πετάγματος των χαρταετών που με τις τρελές
τους πτήσεις καλωσορίζουν την άνοιξη χαρίζοντας
μοναδικές στιγμές χαράς σε μικρά και μεγάλα
παιδιά.
Όλη η Ελλάδα, απ’ άκρη σ’ άκρη, υποδέχεται
τη Σαρακοστή με τα δικά της ξεχωριστά έθιμα. Ας
δούμε μερικά από αυτά, όπως μας τα παρουσιάζει
το Visit Greece.
Το έθιμο του Αγά – με ρίζες στην Τουρκοκρατία
– αναβιώνει στα Μεστά και στους Ολύμπους της
Χίου. Ο Αγάς, αυστηρός δικαστής, δικάζει και καταδικάζει με χιούμορ και πειράγματα τους θεατές
του εθίμου.
Σε πολλά χωριά της Κέρκυρας αναβιώνει ο
παραδοσιακός χορός των Παπάδων. Το χορό
σέρνουν πρώτοι οι παπάδες και ακολουθούν οι
γέροντες του χωριού
Στον Πόρο συναντάμε το «ξάρτυσμα», το καθάρισμα δηλαδή των μαγειρικών σκευών από τα
λίπη και τα υπολείμματα από το φαγοπότι της
αποκριάς.
Στην Αλεξανδρούπολη, ένας κάτοικος μεταμφιέζεται σε Μπέη και περιδιαβαίνει την πόλη
μοιράζοντας ευχές για το καλό.
Στο Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων στην
Κάρπαθο ανταλλάσσονται απρεπείς χειρονομίες
μεταξύ των θεατών, και γι’ αυτό οδηγούνται στο
«δικαστήριο» από τους Τζαφιέδες (χωροφύλακες),

προς απονομή δικαιοσύνης από τους σεβάσμιους
του νησιού.
Το έθιμο του αλευρομουτζουρώματος συναντάμε
στο Γαλαξίδι, με τους καρναβαλιστές να χορεύουν
κυκλωτούς χορούς αλευρωμένοι και μουτζουρωμένοι!
Σε όλη σχεδόν την Ελλάδα –και σε διάφορες
παραλλαγές– το χορευτικό δρώμενο, το λεγόμενο
Γαϊτανάκι, έθιμο που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες
της Μικράς Ασίας, ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους.
Του Κουτρούλη ο Γάμος στη Μεθώνη –η αναβίωση ενός πραγματικού γάμου που άφησε εποχή
κατά τον 14ο αιώνα– συντελείται κάθε Καθαροδευτέρα με έντονη σατυρική διάθεση και πειράγματα
για τη νύφη.
Η αναβίωση ενός αγροτικού καρναβαλιού στη
Νέδουσα στη νότια Πελοπόννησο, όπου οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά σε ένα αρχαίο τελετουργικό για ευημερία και γονιμότητα.
Το έθιμο του Αχυρένιου Γληγοράκη στη Βόνιτσα,
όπου ένας αχυρένιος ψαράς δεμένος σε γάιδαρο
γυρνάει σε όλο το χωριό για να καταλήξει σε μια
φλεγόμενη βάρκα ανοιχτά της θάλασσας.
Ο βλάχικος γάμος της Θήβας, πανάρχαιο έθιμο
που πραγματοποιείται παραδοσιακά με το ξύρισμα
του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης, η οποία
στη πραγματικότητα είναι άνδρας.
Το έθιμο των Μουτζούριδων στον Πολύσιτο
της Βιστωνίδας, όπου δύο μεταμφιεσμένοι μουτζουρώνουν τους επισκέπτες με καπνιά από το
καζάνι όπου έβραζε την προηγούμενη μέρα η φασολάδα από τις γυναίκες του χωριού.
Και κάπου εδώ, τα πειράγματα, η σατυρική
διάθεση, οι γλεντοκόπες μέρες τελειώνουν και
σηματοδοτείται η έναρξη της νηστείας που θα
μας οδηγήσει στο πνευματικό ταξίδι της Μεγάλης
Σαρακοστής.

ΕΜΜΑΝΟΥHΛ Γ. ΚΟΥΤΟΥΛAΚΗΣ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚOΣ ΚΑΡΔΙΟΛOΓΟΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚOΣ ΙΑΤΡOΣ
Διευθυντής Αιμοδυναμικού 401 ΓΣΝΑ
Μετεκπαιδευθείς εις St. Thomas Hosp. Λονδίνου

Επιστολή που λάβαμε
Από την κόρη του Αντιστρατήγου (ΠΒ) ε.α.
Μέλους του Συνδέσμου μας Ιωάννη Σταυρουλάκη,
Επίτιμου Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ
Εκ μέρους του πατέρα μου Ιωάννη Σταυρουλάκη και εγώ προσωπικά
σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την συμπαράσταση και την αγάπη
σας για την απώλεια της αγαπημένης μου μητέρας. Μας συγκινήσατε
πολύ, μας στηρίξατε πολύ. Το είχαμε και το έχουμε ανάγκη, κυρίως ο
πατέρας μου που ξέρετε πόσο εκτιμά όλους σας.

Το μνημόσυνο της μητέρας μου θα γίνει στις 2 Απριλίου, στις
10.30 το πρωι, στην εκκλησία του κοιμητηρίου Παπάγου.
Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν προωθούσατε την πληροφορία σε όποιον
εν δυνάμει ενδιαφερόμενο. Μακάρι να είστε πάντα γεροί και δυνατοί
και να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς από τον
πατέρα μου στους κ.κ.Μπακόπουλο και Νικολοδήμο.
Με όλη μας την αγάπη,
Ειρήνη Σταυρουλάκη

Συμβεβλημένος ΕΟΠΥΥ-ΥΕΘΑ
Ιατρείο: Πρατίνου 9 Παγκράτι 2ος όροφος Τ.Κ. 116 34 Αθήνα
Τηλ.: 210 7222939 • Κιν.: 6944 866 148, 6974 442876
e-mail: emmankou@hotmail.com

Κωνσταντίνος Α. Νέλλας

Δημάκου Κωνσταντίνα
Παιδίατρος - Γαστρεντερολόγος
Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν. Αθηνών
Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»
Ειδικ. Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»
Great Ormond Street Hospital London

Βασ. Αλεξάνδρου 6 ΤΚ 161 21 Περιοχή Caravel
Τηλ.-Fax: 216 7003972 • Kιν.: 6956 086072
e-mail: dimakou@gmail.com

Ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος
Παίδων και ενηλίκων
Μεταμορφώσεως 20 & Νικοπόλεως γωνία
(είσοδος παραπλεύρως)
4ος όροφος 551 31 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 412300, 6947 047060
email: kon.nellas@gmail.com
www.nellas-orl.gr - www.kalamaria-orl.gr
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΙΔΟΑΚΟΥΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΛΙΓΓΟΥ - ΕΜΒΟΩΝ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΩΤΩΝ
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Προαγωγές
(Οικονομικές
Συνταξιοδοτικές)
Με την υπ’ αριθμόν
13972/2016 Συνταξιοδοτική
Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, ο Σχης (ΠΒ) ε.α.
Αναγνωστόπουλος Θωμάς προήχθη αναδρομικά στο βαθμό του
Αντιστρατήγου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 166/2000, οι
οποίες τροποποιήθηκαν μέχρι
29/6/2006. Η σύνταξη επανακανονίστηκε κατόπιν έκδοσης
της υπ’ αριθμόν 773/2004 απόφασης του ΙΙΙ Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των
πρακτικών της 13ης/28/2/2006
Συνεδρίασης του Τριμελούς
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γεννήσεις
◗ Στις 6 Ιανουαρίου 2017, ο Αντώνης
Χλουβεράκης, γιος του Εφέδρου Αξιωματικού Μάνου Χλουβεράκη και εγγονός
του Αντιστράτηγου ε.α. Παναγιώτη Μπακόπουλου, και η σύζυγος του Έλσα Σαχνά,
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους και είναι
κορίτσι.
◗ Στις 5 Φεβρουάριου 2017, ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, γιος Σχη (ΠΒ)
ε.α. και μέλους του Συνδέσμου μας Θωμά
Αναγνωστόπουλου, και η σύζυγος του Ελευθερία Κωνσταντινίδου, που ζουν και
εργάζονται στην Ιρλανδία, απέκτησαν το
δεύτερο παιδί τους και είναι αγόρι.
Στις ευτυχισμένες οικογένειες γονέων
και παππούδων, ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Κατσικαβέλλας Πέτρος
Ανχης (ΦΠΒ) ε.α.
Ετών 80
Απεβίωσε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 και
κηδεύτηκε την επομένη από τον Ι.Ν. της
Κυρίας των Αγγέλων του Ρεθύμνου.
Είχε γεννηθεί εις Κουμουριά Τρικάλων
το έτος 1936 και αποφοίτησε από τη ΣΜΥ
το 1969.
Ήταν νυμφευμένος με τη Μαρία Ναναδάκη με την οποία απέκτησε δυο γιους,
τον Χρυσοβαλάντη και τον Δημήτριο.
Στον Σύνδεσμο μας ενεγράφη στις 2
Νοέμβριου 2004.
Κωνσταντέλλος Δημήτριος
Αντιστράτηγος (ΠΒ) ε.α.
Ετών 79
Απεβίωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2016.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό
Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1937,
αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων και ονομάστηκε Ανθλγός (ΠΒ)
το έτος 1958. Αποστρατεύθηκε την
17/03/1992 με το βαθμό του Αντιστράτηγου,
από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης της οποίας
διετέλεσε Υποδιοικητής.
Κατά την διάρκεια της καριέρας τους
υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες και
Επιτελικά Γραφεία ανάλογα κάθε φορά
του βαθμού του. Μεταξύ άλλων διετέλεσε:
Δκτής 110 Α/Κ ΜΠΠ
Δκτής 79 ΜΕΘ

ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Δκτής 15 ΔΜΕΑ (ΚΩ)
Δκτής ΑΣΔΕΝ/ΔΠΒ
Δκτής 6ης ΤΑΞΥΠ (Βόλο)
Φοίτησε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα διάφορα σχολεία του
όπλου του, όπως και επίσης στα εξής:
Σχολή Εθνικής Άμυνας
Ανωτέρα Σχολή Πολέμου
Σχολή Αξκών ΣΠΒ/Τμ. Ανθλγών
ΚΕΔ/ΣΛΔ/Τμ. Λοιπών Όπλων (Κέντρο Διαβιβάσεων, Σχολή Αξκών Διαβιβάσεων).
Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών
ΣΕΟΕΔ/Τμ. Αναλυτών ΠΒ
Σχολείου Πεδινού ΠΒ/Η.Π.Α.
Σχολείο Αξκών ΣΠΒ/Τμ. Δκτών Υπομονάδων
Τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα
και μετάλλια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Πατρίδα:
Σταυρό Ταξιάρχων του Τάγματος του
Φοίνικος
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β’ Τάξεως
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Δ’ Τάξεως
Ταξιάρχη Τάγματος Τιμής
Ήταν νυμφευμένος με την Αθηνά Κάρλου, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά,
τον Γεώργιο, ιατρό, τον Γρηγόριο, πιλότο
και Δήμαρχο Βούλας-Βουλιαγμένης και
τον Παναγιώτη επίσης πιλότο, που του
χάρισαν 7 εγγόνια( 2 ο Γιώργος, 3 ο Γρηγόρης και 2 ο Παναγιώτης). Στον Σύνδεσμος
μας ενεγράφη στις 2 Ιουνίου 2004.
Ύστατο χαιρετισμό απηυθύναν, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της οποίας
προΐστατο ο Οικείος Μητροπολίτης, ο
γιος του θανόντος Δήμαρχος ΒούλαςΒουλιαγμένης Γρηγόριος και ο Πρόεδρος
της Τάξεως του 1958 με τον παρακάτω
λόγο:

Αποχαιρετισμός
στο Στρατηγό Κωνσταντέλλο
Ήτανε η εποχή της αθωότητας (1955)
και είμαστε στην ηλικία της αθωότητας
(κοντεύαμε να φτάσουμε τα 20) όταν βρεθήκαμε, Δημήτρη, στην Σχολή Ευελπίδων,
στον ίδιο θάλαμο και στο ίδιο τραπέζι.
Ζήσαμε, ως πρωτοετείς την εξευτελιστική «νίλα» και τα φαγητά (αυστηρώς
επιλεγμένα για να μην μας αρέσουν) που
έπρεπε να φάμε, χωρίς να αφήσουμε
τίποτα στο πιάτο.
Όμως σε αυτό το καθεστώς, που απαγορευόντουσαν τα πάντα και ήμαστε συνεχώς κατηγορούμενοι, δημιουργήθηκε
και χαλιβδώθηκε η φιλία μας.
Παρά το ότι μετά την αποφοίτηση μας,
χαθήκαμε αφού πήγαμε σε διαφορετικά
όπλα (εσύ στο Πυροβολικό και εγώ Πεζικό)
και δεν έτυχε να υπηρετήσουμε στην ίδια
φρουρά, όταν συναντηθήκαμε σαν απόστρατοι πλέον, έσβησε αυτόματα όλος
αυτός ο χρόνος που μεσολάβησε και νοιώσαμε ακριβώς όπως «τότε».
Από τις συζητήσεις που κάναμε έκτοτε,
για την ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβα ότι:
Με στερήσεις και καλούς σχεδιασμούς,
έδωσες στα παιδιά σου πολλά ηθικά και
υλικά αγαθά και τα βοήθησες στις επαγγελματικές σταδιοδρομίες τους και την
κοινωνική τους καταξίωση.
Η ταλαιπωρία σου με τα προβλήματα
υγείας που σε βρήκαν τα τελευταία χρόνια
γινόταν υποφερτή από τη φροντίδα της
γυναίκας σου που σε λάτρευε από τα 14
χρόνια της, αλλά και από το συνεχές ενδιαφέρον που έδειχναν τα παιδιά σου, σε
καθημερινή βάση.
Πρόλαβες Δημήτρη μετά τις σημαντικές
επιτυχίες των παιδιών σου, να σε κάνει
υπερήφανο και ο εγγονός σου Δημήτρης,
που έγινε δεκτός στο ΜΙΤ των ΗΠΑ.
Οι συμμαθητές σου, ήρθαμε να σε

αποχαιρετίσουμε και να σου ευχηθούμε
καλό κατευόδιο.
Εκεί που πηγαίνεις, Δημήτρη, σε περιμένουν εκτός από συγγενικά και φιλικά
σου πρόσωπα, και οι 70 συμμαθητές μας,
που προηγήθηκαν. Πες τους ότι δεν τους
ξεχάσαμε, και όταν βρισκόμαστε στις μηνιαίες συναντήσεις μας, μιλάμε για όλους
αυτούς, σαν να υπάρχουν, αλλά απλώς
έτυχε να μην έρθουν.
Δημήτρη, εμείς οι συμμαθητές σου,
σου ευχόμαστε καλό ταξίδι στην αιωνιότητα.
Κουλιζάκης Νικόλαος- Γεώργιος
Ανχης (ΠΒ) ε.α.
Ετών 80
Απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου 2016
και ενταφιάστηκε την επομένη από τον
Ι.Ν. Παναγίας Μαρμάρα Χανίων.
Γεννήθηκε στο Βαρύπετρο Χανίων και
αποφοίτησε από τη ΣΜΥ το 1954.
Ήταν νυμφευμένος με την Ελευθερία
Νικολακάκη, με την οποία απέκτησε δυο
παιδία: τη Χριστίνα και το Δημήτριο Εμμανουήλ. Στο Σύνδεσμο μα ενεγράφη στις
24/4/2004.
Μαμαρέλης Αθανάσιος
Αντιστράτηγος (ΠΒ) ε.α.
Ετών 91
Απεβίωσε στις 2 Ιανουαρίου 2017 και
κηδεύτηκε στις 5 Ιανουαρίου στα Πεντεόρια
Φθιώτιδος, τόπος καταγωγής του, όπου
είχε γεννηθεί στις 14/4/1926.
Αποφοίτησε από την ΣΣΕ το έτος 1948
και ενεγράφη στο Σύνδεσμο μας στις 25
Ιανουαρίου 2002.
Γιαννημάρας Διονύσιος
Ταξίαρχος (ΠΒ) ε.α.
Απεβίωσε στις 3 Ιανουαρίου 2017 και
κηδεύτηκε την επομένη στο Κοιμητήριο
Βούλας.
Γαγάρας Γεώργιος
Δικηγόρος ε.τ.
Έφεδρος Υπολοχαγός (ΠΒ)
Ετών 96
Απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2017 και
ετάφη στις 9 Ιανουαρίου στο Νεκροταφείο
Παπάγου.
Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το
έτος 1921. Κατετάγη στο Κέντρο Βασικής
Εκπαιδεύσεως Ηρακλείου στις 22 Νοεμβρίου 1946 και ονομάσθηκε Έφεδρος
Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού στις 4 Οκτωβρίου 1947 και προήχθη ως Έφεδρος
Υπολοχαγός Πυροβολικού στις 5 Σεπτεμβρίου 1952, ενώ στις 11 Μαΐου 1948 υπηρετών εις 102 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού τραυματίστηκε σε νυχτερινή
άσκηση ευρισκόμενος σε διατεταγμένη
υπηρεσία, υποστάς τριπλούν συντριπτικό
κάταγμα δεξιάς χειρός. Υπήρξε διαπρεπής
δικηγόρος του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, νομικός σύμβουλος
Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Στον Σύνδεσμο μας ενεγράφη στις
14/4/2005 και ευτύχησε να καμαρώσει
τον εγγονό του Γεώργιο Γαργάρα ο οποίος
αποφοίτησε αρχικά από την ΣΜΥ Τρικάλων
επιλεγείς Λοχίας Πυροβολικού, υπηρέτησε
στο ΚΕΠΒ επί 9 μήνες και στη Χίο. Τελικά
φοίτησε κατόπιν εξετάσεων στην ΣΣΕ
από όπου αποφοίτησε και τώρα φέρει
τον βαθμό του υπολοχαγού.
Κάγκος Αριστείδης
Υποστράτηγος (ΠΒ) ε.α.
Ετών 87
Απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 2017
και κηδεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου στο
χωριό Κάπη Μυτιλήνης.
Γεννήθηκε το έτος 1930 και αποφοίτησε

από την ΣΣΕ το έτος 1954.
Ήταν νυμφευμένος με την Ευαγγελία
Δαρδανοπούλου με την οποία απέκτησε
τρία παιδιά: τη Βιργινία, τον Δημήτριο
και την Ελένη.
Στον Σύνδεσμο μας ενεγράφη στις 21
Μαΐου 2003.

Ροβολής Δημήτριος
Ταξίαρχος (ΠΒ) ε.α.
Ετών 85
Απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου 2017
και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Παπάγου.
Γεννήθηκε εις Αλαγονία Μεσσηνίας το
έτος 1932 και αποφοίτησε από τη ΣΣΕ το
έτος 1955.
Ήταν νυμφευμένος με την Δήμητρα
Καλαμαρά, με την οποία απέκτησε τρία
παιδιά: την Ειρήνη, τον Γιώργο και τον
Παναγιώτη. Στον Σύνδεσμο μας ενεγράφη
στις 11 Σεπτεμβρίου 2004
Τσερεγκούνης Διονύσιος
Υποστράτηγος (ΠΖ) ε.α.
Ετών 80
Απεβίωσε στις 21 Ιανουαρίου 2017
και κηδεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου στο
Νεκροταφείο Καλλιθέας. Ήταν αδελφός
του Ταξιάρχου (ΠΒ) ε.α. και Τακτικού
Μέλους μας Γεράσιμου Τσερεγκούνη.
Γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1937
και ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός το έτος
1962.
Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και
Επιτελικά Γραφεία ανάλογα, κάθε φορά
με τον βαθμό του.
Διοίκησε τις παρακάτω Μονάδες και
Διευθύνσεις Επιτελείου: 567 ΤΟ, 22 ΔΤΕ,
98 ΣΥΝΥΠΕΘ, 96 ΑΔΤΕ.
Φοίτησε, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα διάφορα σχολεία του
Όπλου του, όπως επίσης και εις τα εξής:
ΣΕΔΕΔ, ΚΕΤΕΣ, Κ.Ε.Μ. ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ,
Σχολή Πεζικού/Τμήμα Διοικητών Μονάδων,
ΑΣΠ και ΣΕΘΑ.
Τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα
και μετάλλια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη Πατρίδα: Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β’ Τάξεως, Σταυρό Ταξιάρχων
του Τάγματος του Φοίνικα, τις Διαμνημονεύσεις: Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης
Μονάδας Γ’ Τάξεως, Ευδόκιμου Διοικήσεως Β’ Τάξεως και Υπηρεσιών Αξιωματικών Επιτελούς Β’ Τάξεως.
Με την αγαπημένη του σύζυγο Κλαίρη,
την οποία έχασε πριν αρκετά χρόνια, απέκτησε δυο παιδιά, την Κωνσταντίνα (Νάντια)
και τον Μαρίνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αδελφός
του Γεράσιμος Τσερεγκούνης, προσέφερε
το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ εις
μνήμην του θανόντος, προσθέτοντας τα
εξής:
Εις μνήμην του αδερφού μου Διονύση
που αναχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες
(4:31) του Σαββάτου (21-1-2017) για το
μεγάλο του ταξίδι με προορισμό τη ΧΩΡΑ
ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ, οι κάτοικοι της οποίας
δεν φοβούνται τίποτα· δεν ελπίζουν τίποτα
είναι ελεύθεροι, κατά τον μεγάλο μας
συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη.
Ήταν ένας στοργικός πατέρας και ένας
στοργικός Διοικητής σε όλα τα κλιμάκια
που άσκησε διοίκηση (από διμοιρίτης
έως Δκτης ΑΔΤΕ).
Για την στοργικότητα του αναφέρω
δυο από τα πλέον χαρακτηριστικά περιστατικά:
Α) Ο γιος του ο Μαρίνος σε μικρή
σχετικά ηλικία του είπε «μπαμπά αγαπάς
τους στρατιώτες σου περισσότερο από
εμένα».
Β) Ένας πολίτης που τον είχε στρατιώτη
προ τριακονταετίας, με την αγγελία του
θανάτου του έγραψε στο Internet ένα
πολύ συγκινητικό γράμμα αποκαλώντας
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τον ΠΑΤΕΡΑ γιατί κατά τα λεγόμενά του,
του έδειξε πως πρέπει να πορευτεί στην
ζωή του. «Οι πιο δύσκολες-τραγικές στιγμές στην καριέρα του Διονύση ησαν τον
Άγνωστο του 1974, κατά την εισβολή των
Τούρκων στη Κύπρο:
Μια (1) ήταν όταν έκλεισε τα μάτια
ενός στρατιώτου του. Ήταν ένα εικοσάχρονο
παληκαρόπουλο από την Κύπρο που πριν
ξεψυχήσει είπε στον Διονύση «Δεν λυπάμαι
που θα πεθάνω λυπάμαι που δεν θα ζήσω
να αγωνιστώ για το Νησί μου».
Το άλλο τραγικό γεγονός που τον συγκίνησε βαθύτατα ήταν όταν εκλήθη να
παρηγορήσει περί της πενήντα Κύπριες
μητέρες οι οποίες ντυμένες στα μαύρα
και με μεγάλες φωτογραφίες των παιδιών
τους στα χέρια τους· ζητούσαν να μάθουν
που βρίσκονταν τα αγνοούμενα βλαστάρια
τους.
Διονύση για μένα, για τους παραπάνω
και για πολλούς άλλους ΖΕΙΣ ανάμεσα
μας. Θα κυριαρχείς στην σκέψη μου μέχρι
το τέλος του δρόμου μου.
Καλό σου ταξίδι.

Λεφαντζής Νικόλαος
Υποστράτηγος (ΠΒ) ε.α.
Ετών 85
Απεβίωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2017.
Γεννήθηκε το 1932 στα Κοίτα Λακωνίας.
Το 1952 εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή
Ευέλπιδων από την οποία αποφοίτησε
το 1955 ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του
στο Στράτευμα υπηρέτησε σε Μονάδες
Πυροβολικού και επιτελικές Θέσεις Σχηματισμών, όπως και στο 4ο Επιτελικό
Γραφείο του ΓΕΣ.
Έχει αποφοιτήσει από όλα τα Σχολεία
του όπλου του και από την Ανωτέρα Σχολή
Πολέμου.
Του έχουν απονεμηθεί όλα τα παράσημα
και μετάλλια της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
Με την σύζυγό του Δήμητρα απέκτησαν
τρία παιδιά: τον Δημήτριο μηχανικό, την
Σοφία μηχανικό και την Ματίνα Αεροναυπηγό, κάτοικο ΗΠΑ, από τα οποία
απέκτησαν 5 εγγόνια.
Άριστος επαγγελματίας, αγαπητός από
τους υφισταμένους και τους προϊστάμενους
του ετίμησε την ιδιαιτέρα πατρίδα του
την Μάνη με την καθολική του προσφορά
και αφοσίωση στον Ελληνικό Στρατό.
Η κηδεία του έγινε εις την ιδιαιτέρα
του πατρίδα τα Κοίτα Λακωνίας. Το τεσ-
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
σαρακονθήμερο μνημόσυνο έγινε στα
Κοίτα Λακωνίας όπως και στην Αθήνα
την 12 Μαρτίου 2017

Βόρδος Νικόλαος
Ανχης (ΠΒ) ε.α.
Ετών 86
Απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου 2017
και κηδεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου στο
1ο Νεκροταφείο Αθηνών.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1931
και αποφοίτησε από τη ΣΣΕ το έτος 1950.
Ήταν νυμφευθείς με την Ανθούλα Οικονομοπούλου με την οποία απέκτησε 4
παιδιά, τον Ιωάννη, τον Γεώργιο, τη Βασιλική και τον Πέτρο, που του χάρισαν 6
εγγόνια. Τον ύστατο χαιρετισμό απηύθυνε
ο συμμαθητής του Ταξίαρχος (ΠΒ) ε.α.
Ελευθέριος Βγενόπουλος με τα παρακάτω
λόγια:
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ ΕΦΥΓΕ
Αιδεσιμότατε, Κύριες και κύριοι!
Ζητώ την ανοχήν σας για δύο μόνο
λεπτά, να ειπώ λίγα μόνο λόγια στον εκλιπόντα!
Ευχαριστώ θερμώς την οικογένειά
του, που εκτελώντας την τελευταία γραπτή
από καιρό επιθυμία να παρίσταται σήμερα
μόνο ένας από τους ζώντας ακόμη συμμαθητάς του της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων τάξεως 1950, με προτίμησε
και παρίσταμαι!
ΑΔΕΛΦΕ ΝΙΚΟ!
Όταν την ημέρα που για πρώτη φορά,
πριν 72 χρόνια, παιδιά τότε, έφθασα στην
κατεστραμμένη από την κατοχή Αθήνα, η
τύχη με έφερε να μείνω, άγνωστος σε
ένα υπόγειο δίπλα στο σπίτι σου. Ήσουν,
ο μόνος που έσκυψες δίπλα μου, με βοήθησες ηθικά και πνευματικά και μαζί
ανεβήκαμε το δέντρο της ζωής επιτυχώς,
μέχρι σήμερα που φεύγεις. Αμέριστη η
ευγνωμοσύνη μου.
Καλό σου ταξίδι ΑΔΕΛΦΕ!
Αιωνία η μνήμη σου!
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανδρεάκος Θεόδωρος
Υπολοχαγός (ΠΒ) ε.α.
Ετών 81
Έφυγε εντελώς ξαφνικά, συνεπεία
τροχαίου ατυχήματος, στις 6 Μαρτίου
2017 και κηδεύτηκε στις 9 Μαρτίου στο

κοιμητήριο Παπάγου.
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι, το έτος 1936
και μεγάλωσε στη Καλλιθέα. Αποφοίτησε
από τη ΣΣΕ το έτος 1958 και ονομάστηκε
Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού, ενώ αργότερα μετετάγη στο Τεχνικό Σώμα, κατόπιν
εξετάσεων.
Φοίτησε κατά τη διάρκεια της Σταδιοδρομίας στα παρακάτω Σχολεία: Σχολή
Πυροβολικού/τμήμα Ανθυπολοχαγών, Σχολή Εφαρμογής Αξιωματικών ΤΕΣ (τάξεις
Ι και ΙΙ), ΚΕΤΕΣ.
Υπήρξε Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακό (Μάστερ) στην
Ηλεκτρονική Μηχανική, Διπλωματούχος
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Του ΕΜΠ.
Με την αγαπημένη του σύζυγο Δέσποινα
Κωτσοβίνου, Πολιτικό Μηχανικό του ΕΜΠ,
απέκτησε δυο γιούς, τον Δημήτρη και
τον Βαγγέλη, που τους χάρισαν πέντε εγγόνια. Τιμήθηκε στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό της χώρας, για την προσφορά
του στον στρατιωτικό και πολιτικό αθλητισμό από ΝΑΤΟ-CISM-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ,ΑΣΔΕΝ,Γ’ΣΣ-Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-ΓΓΑΣΕΓΑΣ-ΠΓΣ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε μεγάλος αριθμός συγγενών,
φίλων, παραγόντων του Αθλητισμού και
όχι μόνο, αλλά κυρίως το σύνολο των
συμμαθητών του από το ΣΣΕ που διαμένουν
στην Αττική ενώ τον ύστατο χαιρετισμό
απηύθυναν πολλοί Εκπρόσωποι Αθλητικών
Σωματείων και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστράτων Αξιωματικών αποφοίτων
ΣΣΕ/τάξεως 1958 Ταξίαρχος ε.α. Χαράλαμπος Τσανάκας, με τα παρακάτω λόγια:
Ήταν Σεπτέμβριος του 1955, που μπήκαμε στη Σχολή Ευέλπιδων.
Από την ανεμελιά της εφηβείας, βρεθήκαμε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο
δεν υπήρχαν δικαιώματα.
Απαγορεύονταν τα πάντα, και συγχρόνως αντιμετωπίζαμε το απαίσιο σωματικό
και ψυχολογικό καψόνι.
Όμως, οι κανόνες ίσχυαν για όλους
και για να αντέξουμε την πίεση, δεθήκαμε
σε μια ομάδα με το όνομα «συμμαθητές».
Βγήκαμε από τη Σχολή σαν Αξιωματικοί, άλλοι αποστρατεύτηκαν νωρίς, άλλοι
αργότερα, όμως ο όρος «συμμαθητής»,
είναι τίτλος, πιο δυνατός από το «φίλος»,
και μας ακολουθεί μέχρι σήμερα.
Οι συμμαθητές (όσων η υγεία το επι-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΠΚΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Εγχείρηση καταρράκτη με υπέρηχους (φακοθρυψία)
Εγχείρηση γλαυκώματος • Διόρθωση μυωπίας με laser

Δέχεται καθημερινές: 6:00 μ.μ. - 8:30 μ.μ.
Tρίτη πρωί: 10:30 π.μ. -13:00 μ.μ.
ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ. Μαραθώνος & Αγ. Αθανασίου, Άνοιξη
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210 8141116
ΚΙΝΗΤΟ: 6932480.654, ΟΙΚΙΑΣ: 22940 93169
ε-mail: siapkas_gio@yahoo.gr

Δρ Νικόλαος Γκουγκουλιάς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
Αναπλ. Δ/ντής Ορθοπαιδικής
Frimley Park Hospital Surrey, Μεγ. Βρετανία
Εξειδικεύσεις:
• Γόνατο
• Πόδι & Ποδοκνημική
• Διόρθωση Παραμορφώσεων
• Αθλητικές Κακώσεις
Δέχεται με ραντεβού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα
Τηλ.: 697 8587347
Εmail:gougnik@yahoo.com
Website:www.footsurgery.gr

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ VETCARE

Mαρία Νασοπούλου

Κτηνίατρος, πτυχιούχος ΑΠΘ
Λ. Πηγής 23, 15127 Μελίσσια
Τ. 212 1049214, Κ. 6973 985958
Ε. ktiniatreiovetcare@gmail.com
f. Κτηνιατρείο Vetcare

τρέπει) βρισκόμαστε μια φορά τον μήνα
στη Λέσχη στη Ρηγίλλης και ξαναγινόμαστε
Ευέλπιδες.
Θόδωρε, ήσουν από Τους πιο πιστούς
σ’ αυτή τη παράδοση, παρά το ότι έφυγες
από το Στρατό πολύ νωρίς.
Ακριβώς, μια βδομάδα πριν, πίναμε
καφέ στο «Αθηναϊκόν», και μιλούσαμε
για την επόμενη συνάντηση στις 5 Απριλίου.
Όμως εδώ Θόδωρε θα λείψεις.
Συγκλονισμένοι από τον παράλογο θάνατό σου, ήρθαμε οι συμμαθητές σου,
για να σου ευχηθούμε κατευόδιο.
Εκεί στον ουρανό που θα πας, πες
στους συμμαθητές που προηγήθηκαν ότι
όσοι και όσο υπάρχουμε, θα μιλούμε για
σας, σαν να λείψατε για κάποιο λόγο και
όχι σαν να φύγατε οριστικά.
Οι συμμαθητές αποχαιρετούμε το σώμα
αλλά κανείς δεν μπορεί να πάρει τις
κοινές μας αναμνήσεις Θόδωρε.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες
των εκλιπόντων, στις οποίες εύχεται
την από Θεού παρηγοριά.

ΠΕΝΘΗ
Σταυρουλάκη Μαρία
Στις 28 Φεβρουαρίου 2017 έφυγε από
τη ζωή η σύζυγος του Αντιστράτηγου (ΠΒ)
ε.α. Επίτιμου Α’ Υπαρχηγού ΓΕΣ και
μέλους του Συνδέσμου μας Ιωάννη Σταυρουλάκη, Μαρία. Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου
Παπάγου, όπου και ετάφη στις 2 Μαρτίου
2017.
Η μεταστάσα γεννήθηκε στη Μυτιλήνη
το έτος 1935 και ήταν κόρη Διπλωμάτου.
Υπηρέτησε ως μόνιμος Διοικητική Υπάλληλος στα Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος
και Κύπρου, όπου απέκτησε 2 παιδιά:
τον Γεώργιο που σήμερα είναι Αντιπλοίαρχος (ΠΝ) με 2 παιδιά (την Όλγα και τον
Νικόλαο) και την Ειρήνη που σήμερα
είναι Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας με 2 αγόρια, τον Ιωάννη και τον
Αλέξανδρο.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες
των εκλιπόντων, στις οποίες εύχεται
την από Θεού παρηγοριά.

Eλένη Χατζοπούλου
Οδοντίατρος Μ.Sc.
Ειδ. στη χειρουργική στόματος &
στην Ακτινοδιαγνωστική στόματος
Κόρη συναδέλφου ειδικές τιμές
στα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας.

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 1 • Χαλάνδρι
τηλ.: 210 6837474 • κιν. 6945 230 549

Πένυ Αθ. Σκαραφίγκα
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Δίπλωμα Διαπραγμάτευσης Οικ. Παν. Αθηνών
LLM in International Trade and Investment Law
(Universiteit Van Amsterdam)
Nευροκοπίου 10 - ΤΚ 156 69
Παπάγος - Αθήνα

Κιν.: 6977 507194
email: pskaraﬁgka@gmail.com
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Οι παρακάτω συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του Συνδέσμου προσέφεραν τα αναγραφόμενα
ποσά για συνδρομή και ενίσχυση του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου τους ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟ
Υπτγος (ΠΖ) ε.α. 50,00 €
Κυρία
30,00 €
Υπτγος ε.α.
50,00 €
Ταξχος ε.α.
25,00 €
Τχης ε.α.
40,00 €
Υπτγος ε.α.
30,00 €
Τχης (ΠΒ) (πεσών, 25,00 €
αδελφός Ταξχού ε.τ.
Γ. Ροδόπουλου)
ΑΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεν. Επιθ. ΟΤΕ 25,00 €
(θανών, αδελφός
Ταξχού ε.τ.
Γ. Ροδόπουλου)
ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υπτγος (ΔΒ) ε.α. 25,00 €
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
Ανχης ε.α.
50,00 €
ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντγος ε.α.
50,00 €
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
25,00 €
ΒΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΒΗΤΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΒΙΛΛΙΟΣ-ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σχης ε.α.
25,00 €
ΒΙΤΕΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Πλοίαρχος Ε.Ν. 100,00 €
ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στγός ε.α.30,00 €
Επίτιμος Α/ΓΕΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Σχης ε.α.
30,00 €
ΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΔΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
30,00 €
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Υπτγος ε.α.
30,00 €
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κυρία
30,00 €
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τχης ε.α.
30,00 €
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ανχης ε.α.
30,00 €
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τχης ε.α.
30,00 €
ΔΟΥΒΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
30,00 €
ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντγος ε.α. 225,00 €
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανχης ε.α.
30,00 €
ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ταξχος ε.α.
30,00 €
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κυρία
50,00 €
ΘΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανχης ε.α.
30,00 €
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ταξχος ε.α.
30,00 €
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντγος (ΠΖ) ε.α. 25,00 €
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σχης ε.α.
25,00 €
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ ΝΙΚΗ
Κυρία
30,00 €
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχης (ΠΒ) ε.α. 30,00 €
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΩΜΑΣ
Ταξχος ε.α.
30,00 €
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εφ. Αξκός (ΠΒ) 25,00 €
ΚΑΡΑΜΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Υπτγος ε.α.
90,00 €
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υπτγος ε.α.
30,00 €
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κυρία
30,00 €
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανχης ε.α.
30,00 €
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
Αντγος ε.α.
40,00 €
ΚΟΡΑΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σχης (ΠΒ) ε.α. 25,00 €
ΚΟΡΚΙΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Κυρία
25,00 €
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΡΗΣ
Μ. Ευεργέτης 10.000,00€
ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΟΠΗ
Συμβολαιογράφος 50,00 €
ΚΟΥΚΗ ΑΘΗΝΑ
Κυρία
50,00 €
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
30,00 €
ΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εφ. Αξκος (ΠΒ) 25,00 €
Καθ. Πανεπ/στιου
ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εφ. Αξκος (ΠΒ) 50,00 €
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γεν. Αρχίατρος 20,00 €
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υπτγος ε.α.
30,00 €
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντγος ε.α.
20,00 €
ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υπτγος ε.α.
30,00 €
ΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κυρία
30,00 €
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υπτγος ε.α. (ΟΙΚ) 20,00 €
ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΦΛΩΡΑ
Κυρία
30,00 €
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
50,00 €
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αντγος ε.α.
30,00 €
ΜΑΣΤΑΓΚΑΚΗ ΛΕΛΑ
Κυρία
30,00 €
ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αντγος ε.α.
25,00 €
ΜΑΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντγος ε.α.
30,00 €
ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπτγος ε.α.
25,00 €
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΟΥΛΑ
Κυρία
30,00 €
ΜΕΡΜΗΓΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αντγος ε.α.
30,00 €
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εφ. Υπλγός (ΠΒ) 50,00 €
ΜΟΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός50,00 €
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ανχης ε.α.
25,00 €
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ανχης ε.α.
25,00 €

Α/Α
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΗΓΟΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΕΚΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ
Αντγος ε.α.
Ανχης ε.α.
Σχης ε.α.
Υπτγος ε.α.
Εφ. Αξκός (ΠΒ)
Ταξχος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Αντγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Σχης ε.α.
Αντγος ε.α.
Ανχης ε.α.
Αντγος ε.α.
Ανχης ε.α.
Υπτγος ε.α.
Συντ.
Εκπαιδευτικός
105 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
106 ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
Κυρία
107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στγός ε.α.Επίτιμος Α/ΓΕΣ
108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντγος ε.α.
109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντγος ε.α.
110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Εφ. Υπλγός (ΠΒ)
111 ΠΑΝΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
Ανχης (ΠΒ) ε.α.
112 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αντγος ε.α.
113 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κυρία
114 ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Υπτγος ε.α.
115 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υπτγος ε.α.
116 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντγος ε.α.
117 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
118 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Υπτγος ε.α.
119 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ταξχος ε.α.
120 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Υπτγος ε.α.
121 ΠΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ταξχος ε.α.
122 ΠΑΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αντγος ε.α.
123 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σχης Π.Δ.
Εφ. Υπλγός (ΠΒ)
124 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
125 ΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντγος ε.α.
126 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντγος ε.α.
127 ΠΡΩΙΟΥ ΑΝΝΑ
Κυρία
128 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
129 ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταξχος ε.α.
130 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταξχος ε.τ.
131 ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταξκος ε.α.
132 ΣΑΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντγος ε.α.
133 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Υπτγος ε.α.
134 ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανχης ε.α.
135 ΣΙΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντγος ε.α.
136 ΣΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
Κυρία
137 ΣΚΑΠΕΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αντγος ε.α.
138 ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αντγος ε.α.
139 ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπτγος ε.α.
140 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εφ. Ανθλγος (ΠΒ)
141 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντγος ε.α.
142 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντγος ε.α.
143 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντγος ε.α.
144 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντγος ε.α.Μαθηματικός
145 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντγος ε.α.
146 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
147 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αντγος ε.α.
148 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κυρία
149 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντγος ε.α.
150 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
151 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχης ε.α.
152 ΤΕΠΑΣΚΟΥΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανχης ε.α.
153 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αντγος ε.α.
154 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντγος ε.α.
155 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ανχης ε.α.
156 ΤΖΙΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ταξχος ε.α.
157 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υπτγος ε.α.
158 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπτγος ε.α.
159 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σχης ε.α.
160 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταξχος ε.α.
161 ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανχης ε.α.
162 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εφ. Αξκος (ΠΒ)
163 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντγος ε.α.
164 ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ταξχος ε.α.
165 ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ταξχος ε.α.
(εις μνήμην αδερφού)
166 ΤΣΙΓΚΑ ΝΤΑΙΖΗ
Κυρία
167 ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εφ. Αξκός (ΠΒ)
168 ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντγος ε.α.
169 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εφ. Αξκός (ΠΒ)Δικηγόρος
170 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανχης ε.α.
171 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντγος (ΠΖ) ε.α.
172 ΧΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπτγος ε.α.
173 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
174 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αντγος ε.α.
175 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Λγος (Υ.Γ)ε.α.
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OIKONOMIKEΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΩΝ

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ;

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ

ΠΟΣΟ
50,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €
25,00 €
30,00 €
25,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
25,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
100,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
75,00 €
25,00 €
50,00 €
30,00 €
25,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
25,00 €
300,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
30,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
200,00 €
25,00 €
25,00 €
40,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
100,00 €

Δικαίωμα εγγραφής: 3 ευρώ
Συνδρομή έτους 2017: 25 ευρώ
Τρόποι πληρωμής
1. Κατάθεση στη Τράπεζα Πειραιώς (ΝΕΟΣ α- ριθμός λογαριασμού: 6915-130219-152 ή σε οποι- αδήποτε τράπεζα με
το IBAN: GR61 0171 9150 0069 1513 0219 152) με την υποχρέωση
να ενημερωθεί το Γραφείο για το ποσό, την ημερομηνία και
τον κωδικό του καταστήματος της Τράπεζας, είτε τη- λεφωνικώς
(210-5235408) είτε με fax, είτε με α- ποστολή του αποδεικτικού
κατάθεσης στη διεύθυνση του Γραφείου (Μαυροκορδάτου 9,
6ος όροφος, Τ.Κ. 10678 - Αθήνα).
2. Αποστολή ταχυδρομικής επιταγής στη Δι- εύθυνση του
Γραφείου του Συνδέσμου (Μαυρο- κορδάτου 9, 6ος όροφος
- Τ.Κ. 10678 Αθήνα)
3. Επίσκεψη στο Γραφείο του Συνδέσμου (Μαυ- ροκορδάτου
9 - 6ος όροφος) τις πρωινές ώρες (από 08:00 μέχρι 12:00),
κρίνεται σκόπιμη μια τηλεφωνική επικοινωνία προηγουμένως
στο τηλ.: 210 5235408.
4. Επίδοση του χρηματικού ποσού σε ένα από τα μέλη
του Δ.Σ. της απολύτου εμπιστοσύνης του ενδιαφερομένου.
Δωρεές - ενισχύσεις είναι ευπρόσδεκτες.

ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
• Ο Μέγας Ευεργέτης και Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου μας, Απόστρατος Αξιωματικός, απόφοιτος
ΣΣΕ/Τάξεως 1948, κύριος Πάρης Κορωναίος προσέφερε
το ποσό των δέκα χιλιάδων (10,000) ευρώ.
• Ο Ευεργέτης και Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου
μας Εντιμολογιότατος Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεοφάνης Οικονομίδης, Απόστρατος Αξιωματικός, απόφοιτος ΣΣΕ/Τάξεως 1958, κάτοικος
Αγ. Φραγκίσκου των Η.Π.Α., προσέφερε το ποσό των
πεντακοσίων (500) δολλαρίων.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στις δωρήτριες και εύχεται, ο Πανάγαθος Κύριος
να δίδει υγεία και δύναμη για να μπορούν να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ο Ταξίαρχος (ΠΒ) ε.α. μέλος του Συνδέσμου μας Γεράσιμος
Τσερεγκούνης, προσέφερε το ποσό των διακοσίων (200)
ευρώ εις μνήμην του αδερφού του Υποστράτηγου (ΠΖ) ε.α.
Διονύση Τσερεγκούνη, που απεβίωσε στις 21 Ιανουαρίου
2017.
Η κυρία Πόπη Κουβέλη, σύζυγος του αείμνηστου Ταξιάρχου (ΠΒ) ε.α., Μέλους του Συνδέσμου μας, προσέφερε
το ποσό των εκατό (100) ευρώ εις μνήμην του συζύγου της,
ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δέκα χρόνια.
Ο Ταξίαρχος ε.α. Ελευθέριος Βγενόπουλος, Μέλους του
Συνδέσμου μας, προσέφερε το ποσό των είκοσι πέντε (25)
ευρώ εις μνήμην του πρόσφατα θανόντος συμμαθητού του
Νικολάου Βόρδου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εκφράζει θερμές ευχαριστίες
στις δωρήτριες και εύχεται, ο Πανάγαθος Κύριος να δίδει
κουράγιο, δύναμη και υπομονή στις ίδιες και στα αγαπημένα
τους παιδιά, καθώς και στις οικογένειες τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ο Ευρωβουλευτής, Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Επιτήδειος, πρ. μέλος του ΔΣ και της ΕΕ του Συνδέσμου μας
προσέφερε το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για την ενίσχυση του Συνδέσμου μας.
Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει, θερμές ευχαριστίες
στον αγαπητό συνάδελφο και μέλος του Συνδέσμου μας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Μαρίνη Σκουρλετοπούλου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Αρεταίου 22 & Πανόρμου - Αμπελόκηποι 115 22 - Αθήνα
Τηλ.: 210 6440222, Fax: 210 6422160, Κιν.: 6946 908552
e-mail: panap@acn.gr
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
20 ΧΡΟΝΩΝ

Πιο αξιόπιστος Θεσμός
για τους πολίτες ο Στρατός

Ο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΠΠΙΚΟΥ-ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

(1996-2016: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΑΙΤΘ)
ο Αντιστράτηγος ε.α.
Γράφει
Παναγιώτης Μπακόπουλος
Στις 15 Μαρτίου 2017, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού-Τεθωρακισμένων γιόρτασε την επέτειο των 20 χρόνων από
την Ίδρυσή του.
Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα
τελετών της ΛΑΕΔ με την παρουσία εκπροσώπων του Αρχηγού ΓΕΣ,
του Διευθυντού της ΔΙΤ/ΓΕΣ των Διοικητών Σχολής και Κέντρου Εκπαιδεύσεως, Αποστράτων Αξιωματικών, μελών και φίλων του Συνδέσμου, καθώς και των Προέδρων όλων των Συνδέσμων Αποστράτων
Αξιωματικών (ΠΒ, ΜΧ, ΔΒ, ΣΥΠ, ΣΕΜ κ.α.).
Το πρόγραμμα της τελετής περιελάβανε προσφώνηση επισήμων,
χαιρετισμό και ομιλίες από το Πρόεδρο του Συνδέσμου Υποστράτηγο
ε.α. Χρήστο Παπαδογεωργόπουλο, τον τέως Διευθυντή της ΔΙΤ/ΓΕΣ
Αντιστράτηγο ε.α. Δημήτριο Κυριάκου και απονομή τιμητικών διακρίσεων
σε όλους τους παραπάνω, καθώς και σε πολλούς παλαιούς Στρατηγούς
εν αποστρατεία.
Τέλος η τελετή έκλεισε με την παράθεση εδεσμάτων τα οποία απόλαυσαν όλοι οι καλεσμένοι.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στα μέλη του
Δ.Σ. του ΣΑΑΙΤΘ για την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω πληθώρας ύλης, με επίκαιρα θέματα που έπρεπε να δημοσιευτούν στο προηγούμενο φύλλο (αριθ.
59) η Συντακτική Επιτροπή υποχρεώθηκε να μη δημοσιεύσει μερικές από τις αγγελίες, για αξιοποίηση χώρου.
Ζητάμε συγγνώμη από τους ενδιαφερόμενους.

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ένας νεαρός και απλοϊκός Αμερικάνος,
που πέρασε τις διακοπές του στο Παρίσι,
διηγείται τις εντυπώσεις του στους φίλους
του.
Οι Παριζιάνες είναι καταπληκτικές. Ένα
βράδυ γνώρισα μια κούκλα ζωντανή. Δεν
ήξερε λέξη αγγλικά και λέξη γαλλικά. Με
νοήματα την προσκάλεσα σε ένα μπαρ. Ζήτησα από τον μπαρμαν ένα χαρτί και της
σχεδιάζω μια ορχήστρα. Κατάλαβε αμέσως
ότι είχα όρεξη για χορό και μου χαμογέλασε.
Έπειτα, παίρνει το χαρτί και ζωγραφίζει ένα
κρεβάτι. Ε, λοιπόν, μου μένει ανεξήγητο,
πως κατάλαβε ότι ήμουν βιομήχανος κρεβατιών!..

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Όπως κάθε χρόνο, το γραφείο του Συνδέσμου μας
θα παραμείνει κλειστό την περίοδο του Πάσχα και
συγκεκριμένα την Μεγάλη Εβδομάδα και την Εβδομάδα
της Διακαινησίμου (από 14 μέχρι 25 Απριλίου 2014).

Τηλέφωνο ανάγκης Προέδρου:
6977486964

ΣΤΡΑΤΟΣ είναι ο θεσμός τον οποίο εμπιστεύονται περισσότερο από κάθε
άλλον οι Έλληνες, ενώ σημαντική πτώση
σημειώνουν η Εκκλησία και η Δικαιοσύνη.
Αυτό προκύπτει από έρευνα της εταιρίας
Κάπα Research, η οποία παρουσιάστηκε
προχθές σε εκδήλωση του think tank ΡΕΥΜΑ.
Συγκεκριμένα, το 60,5% εμπιστεύεται πολύ
ή αρκετά τον Στρατό, ο οποίος πάντως παρουσιάζει πτώση 6,5% σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2003.
Αμέσως μετά στη σχετική λίστα ακολουθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με θετική απήχηση στο 46% των ερωτηθέντων, η Αστυνομία με ποσοστό 44%, η Δικαιοσύνη με
31% (πτώση 25,5%) και η Εκκλησία με 30%
(πτώση 24%). Ιδιαίτερα αρνητική είναι η άποψη των πολιτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία κρίνει θετικά μόλις το
19% των ερωτηθέντων (-46,5% σε σχέση με
το 2003), το Κοινοβούλιο με 9,5% (-35,5%
συγκριτικά με το 2003) και τα πολιτικά κόμματα, με θετική γνώμη να έχει μόλις το 5,5%
των πολιτών (-43% σε σχέση με πριν από 14
χρόνια).
Επίσης, εξαιρετικά αρνητική είναι η εικόνα
που έχουν οι πολίτες για τα ΜΜΕ (6,5%), τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις (7%) και τις
δημόσιες επιχειρήσεις (17,5%).
Άλλα βασικά συμπεράσματα της έρευνας
είναι ότι το κόστος των αγαθών, η φτώχεια

και η ανεργία καθορίζουν τη συμπεριφορά
της κοινής γνώμης στα θέματα της οικονομίας
και ότι ειδικά η έλλειψη θέσεων εργασίας και
το οικονομικό αδιέξοδο ενισχύουν τη σημασία
της Ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Αναδημοσίευση από Εφημερίδα της
Δημοκρατίας
(07/03/2017)

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ
εις ΣΠΑΡΤΗ- ΜΥΣΤΡΑ
Το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί η μονοήμερη εκδρομή στους παραπάνω χώρους με ενδιάμεση στάση στο
Αρτεμίσιο για καφέ. Αναχώρηση 07:30 η
ώρα από πλατεία Αγίας Παρασκευής και την
08:00 ώρα από τη Λέσχη ΕΑΑΣ Παπάγου (
Πλατεία Αγίου Γεωργίου) Κίνηση με πολυτελές πούλμαν μέσω των οδών ΚατεχάκηΚηφησίας – Αττική οδός – Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου.
Τιμή κατ’ άτομο (για το πούλμαν): 15 Ευρώ
(περίπου).
Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του
Συνδέσμου (τηλ 2105235408) ή σε κάποιο
μέλος του ΔΣ μέχρι 5 Μαΐου (τηλ. προέδρου
6977486964)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Για την κάλυψη των κενών θέσεων, που προέκυψαν
κατά τις εφετινές κρίσεις προήχθησαν στους ανωτάτους βαθμούς οι παρακάτω Αξιωματικοί Πυροβολικού:
❱ Στο βαθμό του Υποστρατήγου οι Ταξίαρχοι ΠΒ
• Βιτετζάκης Δημοσθένης
• Αγοράκης Δημήτριος
• Πουλιανίτης Χρήστος
❱ Στον βαθμό του Ταξιάρχου οι Συνταγματάρχες ΠΒ:
• Τζώκας Νικόλαος
• Μιχαηλίδης Παναγιώτης
• Αλεξόπουλος Αθανάσιος
• Αλφαντάκης Σπυρίδων
• Κιμουρτζής Παναγιώτης
• Παπαζαχαρίου Γεώργιος
• Παπασταθόπουλος Σταύρος
• Σαρικάκης Πέτρος
Το ΔΣ του Συνδέσμου συγχαίρει τους παραπάνω
προαχθέντες και τους εύχεται και επιτυχία στα νέα
τους καθήκοντα.

Κατά τις εφετινές κρίσεις, αποστρατεύθηκαν,
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία
τους, οι παρακάτω Ανώτατοι Αξιωματικοί Πυροβολικού:
Αντιστράτηγοι:
α) Οικονόμου Αλέξανδρος
β)Μπαλαφούτης Δημήτριος
Υποστράτηγοι:
Πάτμιος Αναστάσιος
Ταξίαρχοι:
Τζουνάκος Ιωάννης
Το ΔΣ του Συνδέσμου εύχεται στους παραπάνω
συναδέλφους υγεία, ατομική και οικογενειακή
ευτυχία και τους περιμένει να ενταχθούν στα νέα
τακτικά μέλη του Συνδέσμου μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται στον «ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗ»,
εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων.

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ;
Αριθμός Λογαριασμού:
Τράπεζα Πειραιώς: 6915-130219-152
ΙΒΑΝ: GR61-0171-9150-0069-1513-0219-152

Επισκεφτείτε
τηνιστοσελίδα
www.pirovolitis.gr
Yπάρχει δημοσιευμένο το παρόν φύλλο
καθώς και παλαιότερα
(από το υπ’ αριθμόν 28).

