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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 19 Φεβ. 2017
Αγοράστε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προϊόντα!
Στηρίξτε
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
θέσεις
εργασίας!

Αφιέρωμα
Στο Ηρωικό
Σούλι
ΣEΛIΔΑ 3

Στην μνήμη των
πεσόντων του
Κριμαϊκού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την Ανάδειξη Νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
Η συμμετοχή μας επιβάλλεται να είναι καθολική

Μόνο με προσπάθεια και
ομοψυχία θα ανακάμψουμε!
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
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Πως επηρεάζει
Στελέχη ΕΔ και
ΣΑ ο νόμος
4387/2016
ΣEΛIΔA 7

Μ.Τ.Σ
Δικαιούχοι
κληροδοτήματος
«Χρήστου
Μιχαήλ
Γρυπάρη»,
Οικονομικού
Έτους 2016.

Ο

ι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην
Ε.Ε., συνεχώς χειροτε-

ρεύουν.
Με την εμφάνιση μάλιστα του μεταναστευτικού
προβλήματος οι πολίτες της Ευρώπης θα ζήσουν
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.
Η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της Ε.Ε., οι οποίες φάνηκαν κατώτερες
των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών.
Τα όνειρα και οι προσδοκίες των εμπνευστώνιδρυτών της ΕΟΚ συνεχώς αγνοούνται. Οι έννοιες
της αλληλεγγύης, σύγκλισης, “ισοτιμίας”, είναι
κενές περιεχομένου.
Οι βόρειες χώρες θέλουν να επιβληθούν
στις νότιες, οι πλούσιες στις φτωχότερες και οι
ισχυρότερες στις ασθενέστερες.
Επομένως η αρχή της ισοτιμίας καταστράφηκε.
Η υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος χωρίς να έχει
προηγηθεί ουσιαστικη “σύγκλιση” οδήγησε σε
τεράστια απόκλιση των οικονομιών των κρατών- μελών, που συνεπάγεται πιθανή έξοδο
από την Ε.Ε. και επιστροφή στα εθνικά νομίσματα.
Το κυριότερο επίτευγμα (αρνητικό) της σημερινής Ε.Ε. είναι ο περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών ο οποίος συρρίκνωσε
την άσκηση εθνικής πολιτικής και η στέρηση
(απόσπαση) του δικαιώματος έκδοσης νέου χρή-
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ματος που συνεπάγεται οικονομική ασφυξία.
Δυστυχώς το πρώτο θύμα αυτής της πολιτικής
είναι η Ελλάδα, χωρίς να απαλλάσσεται των ευθυνών της, την οποία χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο και αποθήκη μεταναστών.
Έτσι με τους όρους των αποικιακών δανειστικών
συμβάσεων καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός
της ελληνικής οικονομίας και εκμηδενίστηκε η
δυνατότητα απόδοσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
Τι πράττουμε από εδώ και πέρα
- Πως θα αλλάξει η σύνθεση των τομέων της
παραγωγής για να γίνουμε παραγωγική χώρα;
- Πως θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο

Συνέχεια στη σελίδα 4

Η συνθήκη της Λωζάνης και η Τουρκική δολιότης
Μάχη της Φλώρινας
Προσκυνηματική
Εκδήλωση

Η κοπή της πίτας ΕΑΑΣ και
η Βράβευση των Αριστούχων

Φ

τομέα;
- Πως θα δημιουργηθεί αξιοκρατία για τους
εργαζόμενους ανάλογα με τον κόπο και τα
προσόντα τους;
- Η ανάγκη των αλλαγών είναι δομική, είναι
θεσμική, είναι ποιοτική. Αυτή η προσπάθεια δεν
είναι κομματική είναι βαθιά πολιτική και ωριμότητας
όλων των Ελλήνων πολιτών ανεξάρτητα της
πολιτικής προτίμησης.
Η ανάγκη ανασυγκρότησης της χώρας είναι
εθνικό πρόβλημα, όχι κομματικό. Είναι επιβεβλημένη η πολιτική διακυβέρνηση με λαϊκό έρεισμα και αξίες της Δημοκρατίας και της κοινωνικής
συνοχής.

έρεται σε γνώση των μελών και των φίλων της ΕΑΑΣ ότι θα
πραγματοποιηθεί η τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας της Ενώσεως με ταυτόχρονη την καθιερωμένη βράβευση
των αριστούχων μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου, καθώς και των
Αρχηγών των παραγωγικών Σχολών του Στρατού Ξηράς και της
ΕΛ.ΑΣ.
Η τελετή θα λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα
τιμών της ΛΑΕΔ και από ώρας 11:00 π.μ.

Η

ΕΑΑΣ θα πραγματοποιήσει την 12 Φεβ. 2017
προσκυνηματική εκδήλωση υπέρ των Πεσόντων κατά την μάχη της Φλωρίνης την 12 Φεβ.
1949. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν παρακαλούνται να δηλώσουν στη γραμματεία της
ΕΑΑΣ (κ. Λαμπρακάκη, Τηλ. 210 3633797, εσωτ.
14) μέχρι 31 Ιαν. 2017.
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Ανακοίνωση για τα
προαιρετικά μέλη

Π

αρακαλούνται, όσοι εκ των
προαιρετικών μελών της
ΕΑΑΣ επιθυμούν την ανανέωση
του Δελτίου Ταυτοτήτος των να
υποβάλουν μέχρι 31 Ιαν. 2017
σχετική υπεύθυνη δήλωση στο
Τμήμα Μητρώου της ΕΑΑΣ.

ενημέρωση 2
Όροι για την
δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού
ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση και
να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να
μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες
και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο
και σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι
καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.
Oι προς δημοσίευση επιστολές να περιέρχονται
στην Ε.Α.Α.Σ. μέχρι την 10η εκάστου μήνα είτε ταχυδρομικά με την ένδειξη Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο η
εκπρόσωπο του.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα για δημοσίευση
άρθρα ισχύουν όσα για τις επιστολές και επί πλέον:
1. Η έκταση τους να μην υπερβαίνει τις 2 έως 3
δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά
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2. Τα κείμενα θα συγκεντρώνονται και θα καταχωρούνται σε ειδικό φάκελο.
3. Θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική επιτροπή.
4. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται.
5. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
6.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα
να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα στη διεύθυνση: eh@eaas.gr

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωματικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα:

210 36.33.797,
Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846
Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr
Eκδότης:
Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963
Συντακτική ομάδα:
Mέλη EAAΣ
Δημοσιογραφική
επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com
Eκτύπωση:
N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268
Fax: 210 3467155
Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται.
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Το βήμα του προέδρου
Ενημέρωση
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ

Αγαπητοί συνάδελφοι και σεβαστά
μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων
συναδέλφων, στο φύλλο της ΕΗ μηνός
Νοε. αναφέρθηκα στην προκήρυξη των
εκλογών της ΕΑΑΣ της 19 Φεβ.2017 το οποίο και επαναφέρω
ακριβώς με την ίδια ένταση, καθόσον θεωρώ ως ζητούμενο
την συμμετοχή μας, η οποία πρέπει να ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με την
προκήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι εκλογές είναι σημαντικό γεγονός καθότι ο εκλογέας
ασκεί το ύψιστο δημοκρατικό του δικαίωμα και διά της
ψήφου του επιλέγει τον κατά την άποψή του ικανότερο για
να τον εκπροσωπεί στο ΔΣ/ΕΑΑΣ, το οποίο θα είναι ισχυρό
ανάλογα της συμμετοχής μας.
ΣΥΜΕΤΟΧΗ για μία ΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΗ – ΔΙΕΚΔΕΙΚΗΤΙΚΗ, άσχετα
των πολ. πεποιθήσεων ενός εκάστου προκειμένου να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους καθ’ ύλη αρμόδιους ΚΑΙ
ΟΧΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ.
Το 2016 έφυγε παίρνοντας μαζί του τα όσα δύσκολα ο
καθένας μας βίωσε.
Το 2017 ελπίζουμε να είναι καλύτερο για τον καθένα ξε-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ περιοχής Καρύστου
καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική
Συνέλευση του 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.00.
Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου να προσέλθουν
για να μη αναβληθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Στη συνέλευση επιτρέπεται να είναι παρόντες και οικοπεδούχοι
μη μέλη του συλλόγου μόνο για την ενημέρωση τους,
χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτός αν εγγραφούν μέλος.
Στη Γενική Συνέλευση θα γίνει ενημέρωση, αρχαιρεσίες
και συζήτηση για το θέμα του ενδιαφέροντος των ξένων
να αγοράσουν οικόπεδα. Οσοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να πουλήσουν οικόπεδο, ακόμη και αν δεν είναι
μέλη του συλλόγου καλούνται να είναι παρόντες για
την ενημερωτική συζήτηση και τις λεπτομέρειες που θα
έχουν προκύψει.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχαήλ Σταματογιαννάκης Αθανάσιος Δημητρίου
Πρόεδρος ΔΣ
Γραμματέας ΔΣ

χωριστά, κυρίως όμως για την Πατρίδα μας που βάλλεται
πανταχόθεν, αλλά και για την ΕΑΑΣ η οποία υπηρετώντας
τους σκοπούς της πρέπει να είναι παρούσα για να διασφαλίζει
τα πάσης φύσεως θέματα που μας απασχολούν. Μέχρι
τώρα δια της νομικής οδού έχει προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες και με ανακοινώσεις της έχετε ενημερωθεί σχετικά.
Στο 3μελές Εφετείο κακουργημάτων άρχισε την 16 Νοε.
η δίκη για το ΜΤΣ.Η δίκη λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων διεκόπη για την 20 Δεκ. και θα συνεχιστεί την 16
Ιαν.2017.
Επίσης σχετικά με την βράβευση των αριστούχων μαθητών
της Β’ Λυκείου των σχολικών ετών 2014-15 και 2015-16
καταβλήθηκε προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από
τον Π/Υ της ΕΑΑΣ και έτσι οι μαθητές της Β ’Λυκείου θα
λάβουν το ποσό των 200 ευρώ ανά μαθητή. Ήδη στους
πρώτους 78 πιστώθηκαν τα ποσά.
Το ποσό των 200 ευρώ σε βάρος του Π/Υ της ΕΑΑΣ αποφασίστηκε από το ΔΣ , γιατί τα έσοδα της ενώσεως βαίνουν
μειούμενα και διότι το ΓΕΣ διέθεσε τα ποσά μόνο για την Γ’
Λυκείου.
Την Παρασκευή 23 Δεκ.2016 το ΔΣ αντήλλαξε ευχές με
τα μέλη της ΕΑΑΣ που διαμένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Διαπιστώθηκε ο προβληματισμός για το τι μέλλει γενέσθαι.
Ίδωμεν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ
Σχετικά με την δήλωση περί αποποινικοποίησης
του αδικήματος του καψίματος της Ελληνικής
Σημαίας, η οποία έγινε από τέως Κυβερνητικό
στέλεχος και άλλες παρεμφερείς δηλώσεις ότι δήθεν
«η σημαία που αγοράζουμε από το εμπόριο είναι ένα απλό
πανί» το ΔΣ/ΕΑΑΣ κατά την συνεδρίαση της 14ης Δεκ.2016
Καταδικάζει ομόφωνα
δηλώσεις αυτής της μορφής απ’ οπουδήποτε και αν προέρχονται καθ’ όσον η σημαία αποτελεί, το σύμβολο, την
ταυτότητα και την ιστορία του ΕΘΝΟΥΣ αλλά και τους αγώνες,
τις θυσίες και τις ελπίδες του λαού κατά την διαδρομή της
της ένδοξης ιστορία ς του.
Η ΕΑΑΣ η οποία εκπροσωπεί όλους τους εν αποστρατεία
Αξιωματικούς του ΣΞ & της ΕΛ.ΑΣ δηλαδή από ανθρώπους
που έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται ν μέχρι της τελευταίας
ρανίδας του αίματός των τας ΣΗΜΑΙΑΣ και να μην τας εγκαταλείπουν, θλίβεται για το κατάντημα αυτό. Τέτοιου είδους δηλώσεις, συμβαδίζουν με ενέργειες εχθρών της Πατρίδος, οι
οποίες απομακρύνουν τον Ελληνικό Λαό και δη την νεολαία
την ελπίδα του ΕΘΝΟΥΣ , από τα ιδανικά της ομόνοιας και της
φιλοπατρίας και οδηγούν στην αυτοκαταστροφή.
Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ.
Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιιάς
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
- Ανχης (ΦΠΒ) ε.α. Κατσικαβέλας Πέτρος
του Δημητρίου. Ενταφιάσθηκε στις 8/12/16
στον Ι.Ν. της Κυρίας των Αγγέλων του Ρεθύμνου.
- Τχης (ΥΙ) ε.α. Καλτιτζόγλου-Μεταξά
Φωτεινή. Απεβίωσε στις 13/11/16.
- Ταξχο ε.α. Πουλής Κων/νος. Απεβίωσε
στις 14/11/16.
- Τχης ΔΒ ε.α. Μέριανος Νικόλαος. Απεβίωσε στις 21/11/16.
- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Ράγκος Λάμπρος. Απεβίωσε στις 3/12/16 και ενταφιάσθηκε στις
4/12/16 στο Κοιμητήριο Λάρισας.
- Αντγος ε.α. Παναγιώτου Νικόλαος. Απεβίωσε στις 3/12/16 και ενταφιάσθηκε στις
7/12/16 στο Κοιμητήριο Παπάγου.
- Ανθστής (Χ) ε.α. Νικόλαος Κατσαράκης.
Απεβίωσε στις 16/12/16 και ενταφιάσθηκε
στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης.
- Ανχης (ΕΜ) ε.α. Μαριάς Κων/νος του

Νικολάου. Απεβίωσε στις 13/11/16.
- Ανχης (ΠΖ) ε.α. Ράγκος Λάμπρος. Απεβίωσε στις 3/12/16 και ενταφιάσθηκε στο
Κοιμητήριο Λάρισας.
- Ταξχος ε.α. Παπανικολάου Κοσμάς του
Ηλία. Απεβίωσε στις 14/11/16 και ενταφιάσθηκε στις 15/11/16 στο Κοιμητήριο
Παπάγου.
- Τχης (ΠΖ) ε.α. Θεοδώρου Δημήτριος.
Απεβίωσε την 1/11/16 και ενταφιάσθηκε
στις 2/11/16 το Κοιμητήριο Λάρισας.
- Ανχης (ΜΧ) ε.α. Μπουχαρέλης-Πέτρας
Χαρίλαος του Πασχάλη. Απεβίωσε στις
8/7/16 και ενταφιάσθηκε στις 10/7/16 στη
Δράμα.
- Ανχης (Χ) ε.α. Κοτσιρέας Σωτήριος του
Ηλία. Απεβίωσε στις 6/12/16 και ενταφιάσθηκε στις 7/12/16 στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
- Ταξχος (ΥΓ) ε.α Αντωνάκη Πανέλη Ελευ-

θερία του Ευαγγέλου. Απεβίωσε στις
29/10/16 και ενταφιάσθηκε στις 31/10/16
στην Αγ. Παρασκευή.
- Υπτγος (ΥΓ) ε.α. Δεμερτζής Δημήτριος
του Στέφανου. Απεβίωσε στις 10/11/16
και ενταφιάσθηκε στις 14/11/16 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
- Σχης ε.α. Δέλλας Γεράσιμος του Ανδρέα.
Απεβίωσε στις 25/7/16 και ενταφιάσθηκε
στον Αγ. Νικόλαο Κοπάνων.
- Λγος (ΠΖ) ε.α. Νταλαμπίρας Τηλέμαχος
του Αργυρίου. Απεβίωσε στις 6/12/16 και
ενταφιάσθηκε στις 10/12/16 στη Μύρινα
Λήμνου.
- Ανθ/νομος ε.α. Κων/νος Γεοργομάνος
του Αριστείδη. Απεβίωσε στις 29/11/16
και ενταφιάσθηκε στις 30/11/16 στα Τρίκαλα.

Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων
και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Το Ηρωικό Σούλι

Ή

ταν 18 Δεκεμβρίου του 1803 όταν, μετά την οριστική
κατάληψη του Σουλίου από τα στρατεύματα του
Αλή πασά και μετά την αποχώρηση των Σουλιωτών από
τα μέρη τους, μια ομάδα Σουλιωτισσών μαζί με τα
παιδιά τους αποφάσισαν να πεθάνουν ελεύθερες παρά
να πέσουν στα χέρια των Τουρκαλβανών κατακτητών τους.
Έτσι, με μία πράξη αυτοθυσίας, προτίμησαν να πέσουν
από την άκρη του γκρεμού εν χορώ, αντί να ατιμαστούν
από τον αιώνιο εχθρό τους. Πρόκειται όμως για πραγματικό
γεγονός ή για εθνικό μύθο;
Σουλιώτες
Οι Σουλιώτες κατοικούσαν σε 11 χωριά της ορεινής
Θεσπρωτίας, σε μια περιοχή με απόκρημνους βράχους ανάμεσα σε δύο
πασίγνωστες
βουνοκορυφές,
το Κούγκι και την Κιάφα. Έζησαν εκεί
από τον 16ου αιώνα έως το 1822,
με ένα διάλειμμα 17 ετών (1803 –
1820). Υπήρξαν σκληροτράχηλοι πολεμιστές και είναι γνωστοί για τη
μακροχρόνια αντιπαράθεσή τους με την Οθωμανική εξουσία και τη συμμετοχή τους στην
Επανάσταση του 1821. Ήταν κράμα Ελλήνων
και εξελληνισθέντων Αλβανών και μιλούσαν
Αλβανικά και δευτερευόντως Ελληνικά. Ήταν
χωρισμένοι σε 47 μεγάλες οικογένειες (φάρες),
με σπουδαιότερες αυτές των Ζέρβα, Τζαβέλα,
Δράκου, Δαγκλή, Κουτσονίκα, Μπότσαρη, Καραμπίνη και Νίκα.
Η ζωή των Σουλιωτών θύμιζε σε πολλά αυτή
των αρχαίων Σπαρτιατών. Από μικροί γυμνάζονταν
στα όπλα και εξασκούνταν στην τέχνη του πολέμου. Η φτωχή γη του Σουλίου μόνο λίγα
ζωντανά μπορούσε να θρέψει κι έτσι, πουλούσαν
προστασία στα γύρω χωριά και συχνά επιδίδονταν
σε λαφυραγωγία για να εξασφαλίσουν τα προς
το ζην. Τιμωρούσαν με θάνατο όσους παρέβαιναν
τις συμφωνίες και τις ηθικές αρχές, γι’ αυτό στην κλειστή
κοινωνία τους ήταν κανόνας απαράβατος η αντεκδίκηση
(βεντέτα). Ένα μέρος ων εσόδων τους το κατέβαλαν
στο Σουλτάνο για να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους.
Με την πάροδο του χρόνου όμως εξελίχθηκαν σε πονοκέφαλο για τους ντόπιους αγάδες και μπέηδες, που
έβλεπαν τους ανυπότακτους Σουλιώτες να οικειοποιούνται
τις δραστηριότητές τους και να χάνουν μεγάλα εισοδήματα. Έτσι, από τις αρχές του 18ου αιώνα βρέθηκαν στο
στόχαστρο του Σουλτάνου και της τοπικής οθωμανικής
αριστοκρατίας.

τέκνοις. Στις 16 Δεκεμβρίου οι Σουλιώτες χωρίστηκαν σε
τρεις φάλαγγες και άφησαν πίσω τους την πατρογονική
γη. Μόνο ο καλόγερος Σαμουήλ παρέμεινε στο Κούγκι με
πέντε Σουλιώτες και μόλις πλησίασαν οι Τουρκοκαλβανοί
έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μονής του Αγίου
Αθανασίου, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει πολλούς
στο θάνατο. Ο Αλή Πασάς θεώρησε το γεγονός παρασπονδία και ζήτησε εκδίκηση.
Η πρώτη φάλαγγα με επικεφαλής τον Φώτο Τζαβέλα
έφθασε στην Πάργα ασφαλής και από εκεί διεκπεραιώθηκε
στην Κέρκυρα. Η δεύτερη φάλαγγα υπό τους Μποτσαραίους με κατεύθυνση τα Άγραφα, χτυπήθηκε από τον

αναμνήσεις του από την Αυλή του Αλή Πασά. Σύμφωνα
με τη μαρτυρία αυτή, οι γυναίκες «πιάστηκαν από τα
χέρια κι άρχισαν ένα χορό, που τα βήματά του τα κινούσε
ένας ασυνήθιστος ηρωισμός και οι αγωνία του θανάτου
τόνιζε το ρυθμό του… Στο τέλος των επωδών, οι
γυναίκες βγάζουν μία διαπεραστική και μακρόσυρτη
κραυγή, που ο αντίλαλός της σβήνει στο βάθος ενός
τρομακτικού γκρεμού, όπου ρίχνονται μαζί με όλα τα
παιδιά τους».
Πρώτος που κατέγραψε το γεγονός αυτό, χωρίς ωστόσο
να κάνει αναλυτική περιγραφή, ήταν ο Πρώσος περιηγητής
και διπλωμάτης Ιάκωβος Μπαρτόλντυ, που έτυχε την
εποχή εκείνη (1803-1804) να βρίσκεται
στα Ιωάννινα. Δεύτερος που κατέγραψε
το γεγονός, περισσότερο λεπτομερώς,
ήταν ο Άγγλος στρατιωτικός, περιηγητής
και αρχαιολόγος, Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ,
από πληροφορίες που συνέλεξε το
1805, ως αντιπρόσωπος της Αγγλίας
στα Ιωάννινα, τις οποίες συμπεριέλαβε
στο σύγγραμμά του «Περιήγηση στη Βόρεια Ελλάδα».
Ο αγωνιστής του ‘21 και απομνημονευματογράφος Χριστόφορος Περραιβός (1773 – 1863) είναι ο πρώτος
έλληνας συγγραφέας, που αναφέρεται στο Χορό
του Ζαλόγγου στη δεύτερη έκδοση της «Ιστορίας
του Σουλίου και της Πάργας» (1815). Αναφορές στο
γεγονός κάνουν επίσης, το 1820 ο Γάλλος περιηγητής Φραγκίσκος Πουκεβίλ, που διέμενε 10 σχεδόν
χρόνια στην αυλή του Αλή Πασά στο έργο του «Ταξίδι
στην Ελλάδα» καθώς και ο Γάλλος ιστορικός ακαδημαϊκός και σπουδαίος φιλέλληνας Κλωντ Φωριέλ σε
υπομνήματα τραγουδιών που εκδίδει το επόμενο
καλοκαίρι του 1824.
Τέλος, χρόνια αργότερα, ο φιλόλογος Αλέξης Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστήριξε σε άρθρο του στο περιοδικό «Ο Πολίτης»
(2005), ότι το τραγούδι, που συνόδευε το χορό, το
πασίγνωστο «Έχε γεια καημένε κόσμε» αναφέρεται για
πρώτη φορά μόλις το 1908.

Ο Χορός του Ζαλόγγου

Ο χορός του Ζαλόγγου
Στα τέλη του 1803 ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων θέλησε
να τελειώσει μία και καλή με τους Σουλιώτες, τους ανυπότακτους ορεσίβιους Θεσπρωτούς, που τόσα προβλήματα δημιουργούσαν στο Σουλτάνο και στη δική του
εξουσία στην Ήπειρο. Τους πολιόρκησε στενά και τους
εξανάγκασε να συνθηκολογήσουν στις 12 Δεκεμβρίου
1803. Ο βασικός όρος της συμφωνίας, που δεν τηρήθηκε,
ήταν να εκκενώσουν τα χωριά τους συν γυναιξί και

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΣ
ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι Κληροδοτήματος
«Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη»,
Οικονομικού Έτους 2016.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 29/14/24-11-2016
Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα
«Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος
2016, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:
Δικαιούχοι Αριστεύσαντες Μαθητές Κατά την Εκπαιδευτική Περίοδο 2014-2015

18 Δεκεμβρίου 1803

Αλή στη Μονή του Σέλτσου (20 Απριλίου 1804), με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα.
Η τρίτη φάλαγγα δέχθηκε επίθεση στο Ζάλογγο (16
Δεκεμβρίου 1803) από πολυάριθμο σώμα Τουρκαλβανών
με αρχηγούς τους Μπεκίρ Τζογαδούρο, Άγο Μουχουρδάρη
και Μέτζο Μπόνο. Κατά τη διάρκεια της σφοδρής σύγκρουσης που ακολούθησε, μία ομάδα Σουλιωτών εγκλωβίστηκε από τον εχθρό. Ανάμεσά τους και περίπου 60
γυναίκες, πολλές από αυτές σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
Προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των διωκτών
τους, έριξαν τα παιδιά τους από την απόκρημνη κορυφή
του Ζαλόγγου και στη συνέχεια, πιασμένες χέρι – χέρι,
έπεσαν και ίδιες χορεύοντας. Το Ζάλογγο με τα χρόνια
μεταβλήθηκε σε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας.
Μαρτυρίες
Η μοναδική συγκεκριμένη μαρτυρία για το Χορό του
Ζαλόγγου προέρχεται από τον αξιωματικό του Αλή
πασά, Σουλεϊμάν αγά, αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού.
Το αφηγήθηκε στον εξισλαμισμένο γάλλο μισθοφόρο Ιμπραήμ Μανσούρ Εφέντι, ο οποίος τη συμπεριέλαβε σε
βιβλίο του που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1828 με τις

α. Αποστολάκης Γεώργιος του Μιχαήλ (19,7)
β. Ζαρέντη Σοφία του Κων/νου (19,7)
γ. Κολομέτσου Ευθυμία του Κων/νου (19,7)
δ. Ανυφαντή Πηνελόπη του Νικολάου (19,6)
ε. Τσόλκας Παναγιώτης-Πατάπιος του Γεωργίου
(19,6)
στ. Ασημάκη Μαρία-Βασιλική του Δημητρίου (19,5)
ζ. Βασιλάκου Κωνσταντίνα του Χρήστου (19,5)
η. Βλαχόπουλος Χρήστος του Γεωργίου (19,5)
θ. Κουμαραμπής Γεώργιος του Αναστασίου (19,5)
ι. Παπαϊωάνου Κων/νος του Κων/νου (19,4)
Δικαιούχοι από Λήψη ΒΟΕΑ, Εντός του Έτους 2015
(κατόπιν κλήρωσης).
α. Αργυρίου Γεωργία του Κων/νου
β. Τουρπεσλής Νικόλαος του Αγγέλου
γ. Κοντογιάννη Ιωάννα-Ευαγγελία του Χρήστου

Η συνέχεια
Όταν ο Αλής φονεύθηκε (17 Ιανουαρίου 1822), οι
Σουλιώτες συνέχισαν να μάχονται τους Τούρκους υπό
τον Μάρκο Μπότσαρη. Μόνο μετά τη συντριβή των επαναστατημένων Ελλήνων στη Μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου
1822), αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν (28 Ιουλίου)
και να εγκαταλείψουν και πάλι το Σούλι στις 2 Σεπτεμβρίου
1822. Διασκορπίστηκαν στον ελληνικό χώρο και προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον Αγώνα. Στο τέλος της
Επανάστασης μόλις 200 Σουλιώτες είχαν επιζήσει.
Από τα 11 χωριά του Σουλίου, μόνο η Σαμονίβα κατοικείται σήμερα, από ανθρώπους, που δεν έχουν καμία
σχέση με τους Σουλιώτες, ενώ σώζονται τα ερείπια του
Κουγκίου και του φρουρίου της Κιάφας.
Για την επιλογή
Σπύρος Μούλιας

δ. Ελευθεριάδης Χαράλαμπος του Γεωργίου
ε. Τοροφιάς Φίλιππος του Χρήστου
στ. Κασκάνης Βασίλειος-Φοίβος του Ιωάννη
ζ. Σερλή Αντωνία του Δημητρίου
η. Μπέλλου Άννα του Αχιλλέα
θ. Παπαγεωργίου Μαρία του Ανδρέα
ι. Αθανασιάδης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Τρόπος πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού πρόκειται να προβεί στην έγγραφη ενημέρωση των ανωτέρω δικαιούχων παροχής του Κληροδοτήματος
«Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», σχετικά με την καταβολήκατάθεση των δικαιούμενων χρηματικών ποσών σε
ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς στην Τράπεζα
Πειραιώς, όπου είναι κατατεθειμένα τα κεφάλαια του
εν λόγω Κληροδοτήματος, για το οικονομικό έτος
2016.
Εκ του ΜΤΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Α.Α.Σ.
Γράφει ο
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρώην Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε 2 μήνες θα διεξαχθούν οι εκλογές/αρχαιρεσίες της Ε.Α.Α.Σ., για να εκλεγεί το 9ο αιρετό
Δ.Σ. αυτής, για την τριετία 2017-2020.
Ο Νόμος (ΚΥΑ) που διέπει τις αρχαιρεσίες, είναι μεν
κατ’ εμέ σωστός, φαινομενικά, στο μεγαλύτερο μέρος
του, απηρχαιωμένως δε, στο σύνολό του.
Ποια είναι τα κριτήρια που θα έπρεπε να πληρούν τα
μέλη του Δ.Σ.; Γιατί ο Νόμος δεν περιέχει κριτήρια;
Μόνον οι βαθμοί του Αντγου/Υπτγου είναι αυτοί που
πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι για Πρόεδρο και
Aντιπρόεδρο; Και γιατί εξαιρούνται οι βαθμοί του Στρατηγού (π.χ. πρώην Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΕΘΑ) αλλά και του Ταξχου;
Δεν είναι ικανοί οι Στρατηγοί και οι Ταξίαρχοι να διοικήσουν
ένα Ν.Π.Δ.Δ.;
Αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., αρκεί να κατέχουν
οποιοδήποτε βαθμό για να εκλεγούν; Δεν θα έπρεπε να
πληρούν βασικά κριτήρια;
Προσωπικά πιστεύω ότι, οι υποψήφιοι θα έπρεπε να
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
Πρόεδρος.
•Να έχει κύρος και πυγμή.
•Να έχει ευελιξία, διπλωματικότητα και πειθώ.
•Να έχει γνώσεις, όχι απλά επιφανειακές, αλλά επαρκέστατες για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν
(συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, μισθολογικό, ιατροφαρμακευτικό, κλπ).
•Να τον σέβονται και να τον υπολογίζουν οι προϊστάμενοί του (Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, ΥΕΘΑ).
•Να τον σέβονται, να τον εκτιμούν και να υπολογίζουν
σ’ αυτόν οι συνάδελφοί του.
•Να μην έχει τέκνα εν ενεργεία (για αυτονόητους
λόγους).
•Να κατέχει σε άριστο βαθμό την Ελληνική γλώσσα.
•Να έχει ευφράδεια λόγου, ώστε να μπορεί με άνεση
να στέκεται απέναντι σε προϊσταμένους, σε Πρόεδρο
Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Υπουργούς, Βουλευτές
και δημοσιογράφους.
•Να έχει άριστη μνήμη.

•Να γνωρίζει τη χρήση Η/Υ, Διαδικτύου, ηλεκτρονικών
μηνυμάτων.
•Να απασχολείται, πέραν της οικογενείας του, ΜΟΝΟΝ
με την Ε.Α.Α.Σ.
•Να σέβεται και να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.,
άσχετα αν συμφώνησε ή όχι με αυτές.
•Να έχει ενεργό ρόλο και πειστικό λόγο στο Συντονιστικό.
•Να μην κατέχει οποιαδήποτε Κομματική ταυτότητα.
Αντιπρόεδρος.
•Να έχει κύρος και πυγμή.
•Να έχει γνώσεις, όχι απλά επιφανειακές, αλλά επαρκέστατες για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν
(συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, μισθολογικό, ιατροφαρμακευτικό, κλπ).
•Να τον σέβονται και να τον υπολογίζουν οι προϊστάμενοι της Ε.Α.Α.Σ. (Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ,
ΥΕΘΑ).
•Να τον σέβονται, να τον εκτιμούν και να υπολογίζουν
σ’ αυτόν οι συνάδελφοί του.
•Να κατέχει πλήρως την Ελληνική γλώσσα.
•Να έχει ευφράδεια λόγου, ώστε να μπορεί με άνεση
να στέκεται απέναντι σε προϊσταμένους, σε Υπουργούς,
Βουλευτές και δημοσιογράφους.
•Να έχει καλή μνήμη.
•Να γνωρίζει τη χρήση Η/Υ, Διαδικτύου, ηλεκτρονικών
μηνυμάτων.
•Να απασχολείται, πέραν της οικογενείας του, ΜΟΝΟΝ
με την Ε.Α.Α.Σ.
•Να αντικαθιστά/εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ.
επάξια.
•Να εκτελεί ευσυνείδητα τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί στις διάφορες Επιτροπές.
•Να σέβεται και να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.,
άσχετα αν συμφώνησε ή όχι με αυτές.
•Να μην κατέχει οποιαδήποτε Κομματική ταυτότητα.
Λοιπά Μέλη Δ.Σ.
•Να έχουν κύρος.
•Να έχουν γνώσεις επαρκείς, για τα ζητήματα που
μας απασχολούν (συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, μισθολογικό, ιατροφαρμακευτικό, κλπ).
•Να τους σέβονται, να τους εκτιμούν και να υπολογίζουν σ’ αυτούς οι συνάδελφοί τους.
•Να κατέχουν πλήρως την Ελληνική γλώσσα.

•Να έχουν καλή μνήμη.
•Να γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ, Διαδικτύου, ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
•Να απασχολούνται, πέραν της οικογενείας τους,
ΜΟΝΟΝ με την Ε.Α.Α.Σ.
•Να εκτελούν ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί στις διάφορες Επιτροπές.
•Να σέβονται και να υλοποιούν τις αποφάσεις του
Δ.Σ., άσχετα αν συμφώνησαν ή όχι με αυτές.
Να μην κατέχουν οποιαδήποτε Κομματική ταυτότητα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Για να στεφθεί με επιτυχία ένα Δ.Σ., δεν αρκούν
ΜΟΝΟΝ τα αναφερθέντα κριτήρια.
Απαιτείται ΟΜΟΨΥΧΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΦΙΛΟΤΙΜΟ,
ΠΡΟΘΥΜΙΑ, αλλά και το «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ».
Απαιτείται και ΑΟΚΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ από ΟΛΑ τα Μέλη
του Δ.Σ. Η παρουσία τους ΜΟΝΟΝ σε 1-4 Δ.Σ. το μήνα,
δεν αρκεί.
Οι ΣΤΟΧΟΙ, που θα καθορισθούν για την 3ετία, να μην
μείνουν στα ΛΟΓΙΑ, αλλά να υλοποιοηθούν στην ΠΡΑΞΗ,
με ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ.
Οι δε αποφάσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι ΣΕΒΑΣΤΕΣ και
να υλοποιούνται από ΟΛΑ τα Μέλη του Δ.Σ.
Η Ε.Α.Α.Σ. ΠΡΕΠΕΙ να ΕΧΕΙ αλλά και να ΑΠΑΙΤΕΙ λόγο
για ΟΛΑ τα, υπό την καλή έννοια, «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ»
θέματα των Αποστράτων Στελεχών.
Η Ε.Α.Α.Σ. όμως, έχει την ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ τα ΕΘΝΙΚΑ μας Θέματα, με οποιοδήποτε κόστος.
Πριν 3 Χρόνια, στην «προεκλογική μου» τοποθέτηση,
είχα προτρέψει να ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ με ΜΟΝΑΔΙΚΑ
κριτήρια τα ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ή ΣΥΜΜΑΘΗΤΙΚΑ ή ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ κριτήρια. Το ίδιο προτρέπω και
τώρα, με την ΕΛΠΙΔΑ να εισακουστώ τούτη τη φορά.
Άξιοι συνάδελφοι υπάρχουν ανάμεσά μας και μπορούν
να βοηθήσουν την Ε.Α.Α.Σ., βάζοντας υποψηφιότητα για
το Δ.Σ. αυτής.
Και μην ξεχνάμε ότι, ΕΜΕΙΣ οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι
και υπόλογοι για τα Μέλη του Δ.Σ. που θα εκλέξουμε
και κανείς άλλος.
Σας καλώ λοιπόν να συμμετάσχουμε ΟΛΟΙ στις αρχαιρεσίες της 19 Φεβ 2017 και να ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ
τους ΑΡΙΣΤΟΥΣ.
Με σεβασμό και εκτίμηση σε όλους σας.

Με προσπάθεια και ομοψυχία θα ανακάμψουμε!
Αμεσες ενέργειες που θα
ήταν δυνατόν να αναληφθούν:
Υποστράτηγος ε.α.
Θεωρούμε ότι το ζήτημα
Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
αναζήτησης στρατηγικών
συμμαχιών εξακολουθεί να είναι εξίσου επίκαιρο και
ίσως πιο επιτακτικό στις ημέρες μας.
Η εμφάνιση νέων οικονομικών δυνάμεων στη διεθνή
σκηνή δίνει νέες ευκαιρίες για συμμαχίες και οικονομικές
σχέσεις που δεν ήταν διαθέσιμες δεκαετίες πριν. Ειδικότερα, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας επιτρέπει βάσιμα
τη σύναψη τέτοιων σχέσεων.
Ταυτόχρονα, η σημερινή άποψη περί εκβιομηχάνισης
δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδια με αυτήν των πρώτων
μεταπολεμικών δεκαετιών. Σήμερα, δεν μιλάμε κατ’
ανάγκη για χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία, αλουμίνιο
κ.ά. αλλά για σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής όπως είναι των
εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου, βιολογικής και
ιατρικής τεχνολογίας, μικροηλεκτρονικής, παραγωγής
καθαρής ενέργειας αλλά και σε τομείς όπου η Ελλάδα
κατέχει αδιαμφισβήτητο και άρα απόλυτο πλεονέκτημα
για ιστορικούς και γεωμορφολογικούς λόγους.
Δεν υπάρχει βέβαια ιστορικό προηγούμενο χώρας που
να αναπτύχθηκε οικονομικά χωρίς τη βιομηχανική παραγωγή και ταυτόχρονα την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των κατοίκων της.
Ανάπτυξη που προϋποθέτει βιομηχανική πολιτική και
προστατευτισμό της εγχώριας παραγωγής εφόσον δεν
είναι ανταγωνιστική. .Επομένως, στην περίπτωση της
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ελληνικής οικονομίας απαιτείται σχεδιασμός έστω και
ενδεικτικός που θα αποσκοπεί στο να παρέχει κίνητρα
για την χωρική κατανομή παραγωγικών μονάδων και γενικότερα να ενθαρρύνει τη στενότερη διασύνδεση όλων
των κλάδων της οικονομίας. Με άλλα λόγια, να ανασυνθέσει το διαρρηγμένο παραγωγικό ιστό της εγχώριας οικονομίας.

Η απαξίωση της εργασίας και η μείωση του μισθού δεν
βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση Οι μειώσεις μισθού,
από ένα σημείο και μετά, μπορούν να ανατρέψουν τις
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών οδηγώντας σε κοινωνική
αναστάτωση, κοινωνικό αναβρασμό, οικονομικό χάος και
εν τέλει σε επιδείνωση αντί για έξοδο από την κρίση.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην ελληνική οικονομία το
«βάρος» των μη παραγωγικών τομέων της οικονομίας
είναι αρκετά μεγάλο και αυτό επιτείνει την κρίση και μια
εναλλακτική οικονομική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει
αφενός στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οι-

κονομίας και αφετέρου στη συρίκνωση ει δυνατόν των
μη παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Στις μη παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας
συμπεριλαμβάνονται το εμπόριο, οι κτηματομεσιτικές
και χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και βεβαίως ο
κρατικός μηχανισμός με όλη τη γραφειοκρατία.
Το δημόσιο χρέος ως πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται σε κάθε μεγάλη οικονομική κρίση
(Τσουλφίδης 2012). Αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό
φαινόμενο, αλλά χαρακτηριστικό όλων των ασθενέστερων
οικονομιών που συστηματικά πτωχεύουν σε περιόδους
μεγάλων οικονομικών κρίσεων. Η έλευση της Τρόικας
και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν είχαν διττό διακηρυγμένο στόχο: να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της
ελληνικής οικονομίας (μνημόνιο) και βεβαίως στο τέλος
να πάρουν πίσω τα δανεικά με κάποιο κέρδος. Μεταξύ
των δύο στόχων, ο πρώτος υπάχθηκε στην εξυπηρέτηση
του δεύτερου, που αποτέλεσε, ίσως, το μόνο στόχο.
Αναφορές
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Τι δουλειά είχατε στο βάλτο της Συρίας;
Άρθρο του δημοσιογράφου Εμίν Τσιόλασιαν από
την εφημερίδα «Σοζτζιού» της 29 Νοε 2016
Μετάφραση-Απόδοση στα Ελληνικά από τον Άνχη ε.α
Χαράλαμπο Καραγκιοζούδη

Η

Μέση Ανατολή εδώ και πολλά χρόνια και μέχρι τώρα, είναι
ένας βρώμικος βάλτος. Όποιος ρίχνει βήμα εκεί (χώνεται),
δεν ξαναβγαίνει.
Ταυτόχρονα η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή αγριοτήτων.
Κάθε μέρος είναι γεμάτο με προδοσίες, απάτες και μπαμπεσιές.
Το μόνο πράγμα που περνάει, είναι το χρήμα.
Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα δάκρυα του άλλου, ο
καθένας χτυπάει πισώπλατα τον άλλον.
Εμείς αυτά τα ζήσαμε πολύ κατά την Οθωμανική περίοδο. Ο
ιδρώτας από τη Ανατολία, χύθηκε και χάθηκε στη Μέση
Ανατολή. Για να επιβιώσει η Αραβική κοινότητα εκεί, ξοδέψαμε
την ψυχή μας και το αίμα μας.
Κάθε χρόνο έφευγαν από την Κων/πολη Συντάγματα στρατού
για τη Σαουδική Αραβία. Φορτώναμε τους θησαυρούς σε γιγαντιαία καραβάνια και τα στέλναμε με χίλιες και μια δυσκολίες
και προκειμένου να μην τα λεηλατήσουν οι Άραβες, τα συνόδευαν στρατιώτες.
Σήμερα τα εδάφη της Σαουδικής Αραβίας, της Συρίας, του
Ιράκ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και του Ισραήλ,
κάποτε ανήκαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία… Κατά την περίοδο της κατάρρευσης τα χάσαμε όλα από τα χέρια μας.
Και καλά που έγιναν έτσι, γιατί τα εδάφη αυτά δεν έγιναν
ποτέ δική μας πατρίδα.
Ήταν μέρη τα οποία καταλάβαμε στο παρελθόν με τη βία
του γιαταγανιού.
Η Συρία και το Ιράκ έγιναν οι δυο χώρες με τον πιο επικίνδυνο
βάλτο στη Μέση Ανατολή. Στο τέλος μια μέρα, είτε μας αρέσει
είτε δεν μας αρέσει, στη Συρία συγκροτήθηκε ένα σταθερό
κράτος..
Επικεφαλής ο πρόεδρος Μπεσάρ Άσαντ.
Με αυτή τη χώρα έχουμε κοινά σύνορα μήκους 911 χιλιομέτρων. Μεταξύ των ηγεσιών Μπεσάρ και Ερντογάν, δεν περνούσε
νερό ανάμεσά τους, ήμασταν τόσο κολλητοί. Οι σχέσεις μας
ήταν φιλικές και αδελφικές, οι δυο ηγέτες επαινούσαν ο ένας
τον άλλον, αγκαλιάζονταν και φιλιόντουσαν. Τα οικονομικά και
πολιτικά συμφέροντα των δυο χωρών ήταν εξαιρετικά. Σε
τέτοιο βαθμό μάλιστα, που καταργήθηκε ακόμα και η βίζα
ανάμεσα στις δυο χώρες.
Μέχρι που μια μέρα ήρθε μια οδηγία από την κυβέρνηση

των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση του ΑΚΡ: «Εμείς αποφασίσαμε
να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του Άσαντ. Εσείς ως Τουρκία
θα αναλάβετε ρόλο σ’ αυτό και όταν διαμελιστεί η Συρία, θα
σας δώσουμε κι εσάς ένα κομμάτι. Επίσης αν θέλετε μπορείτε
να μπείτε και στο Ιράκ και να καταλάβετε εδάφη !!..»
Η δική μας κυβέρνηση του Ταγίπ, χωρίς να σκεφθεί για το τι
θα προκύψει στο τέλος στο κεφάλι της απ’ αυτή τη γλυκιά
πρόταση, την αποδέχτηκε και ρίχτηκε πάνω στη δουλειά για
ψάρεμα.
Έγιναν βασιλικότεροι του Βασιλέως
Στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή (εν γνώσει μας και με τη
θέλησή μας), κερδίσαμε έναν νέο εχθρό !.. Τη Συρία του
Άσαντ…
Άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν τον Άσαντ και στους εγκληματίες που πολεμούσαν εναντίον του Άσαντ, από τα σύνορά
μας παρείχαν βοήθεια με χρήματα, όπλα, πυρομαχικά και εφόδια.
Μάλιστα το πήραν τόσο ζεστά, που άρχισαν να λένε ανοησίες
του τύπου : «Η Συρία άλλωστε ήταν δικό μας παλιό έδαφος…
Μετά από δυο εβδομάδες θα κάνουμε στη Δαμασκό την προσευχή της Παρασκευής !!...»
Ο λογαριασμός του εμφυλίου στη Συρία, ήταν φοβερός για
την Τουρκία. Τρία εκατομμύρια άνθρωποι κατέφυγαν στην
Τουρκία. Γι’ αυτούς στήθηκαν καταυλισμοί και όπως ανακοινώθηκε, για τη δική μας κυβέρνηση αυτή η υπόθεση μέχρι
σήμερα, κόστισε 25 δις δολάρια. (Εάν είναι ψέματα το κρίμα
στο λαιμό τους!)
Στη συνέχεια πήγαν στην πόρτα της ΕΕ και παρακαλούσαν να
τους δώσουν τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των χρημάτων.
Σ’ αυτό το διάστημα, όποιος σκέφτηκε να έρθει κοντά στα
σύνορά μας, ήρθε. Ρωσία, IŞİD, Συριακός Στρατός, Ελεύθερος
Συριακός Στρατός, PYD (PKK) κλπ.. Με καθένα απ’ αυτούς
γίναμε γείτονες !..
Για χρόνια χύθηκαν ποταμοί αίματος, δεκάδες χιλιάδες
πολίτες σκοτώθηκαν. Η Συρία μετατράπηκε σε ερείπια και από
εδώ και πέρα δεν μπορεί να ανασυγκροτηθεί.
Αυτοί που εξέθρεψαν τον λεγόμενο Ελεύθερο Συριακό
Στρατό, μια οργάνωση Σουνιτών, είναι το Κατάρ και η Σαουδική
Αραβία. Οι επαγγελματίες τρομοκράτες που απαρτίζουν την
οργάνωση, μισθοδοτούνται εξολοκλήρου απ’ αυτές τις δυο
χώρες.
Ωστόσο, ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός είναι δικός μας
φίλος !.. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που όσοι τρομοκράτες του
Ελεύθερου Συριακού Στρατού σκοτώνονται στις συγκρούσεις,

να ανακηρύσσονται εκ μέρους του δικού μας ΓΕΕΘΑ ως «μάρτυρες»!!.. Αυτό είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
Τώρα ποιανού χέρι και ποιανού τσέπη είναι στη Συρία, δεν
είναι ξεκάθαρο, αλλά μπορείτε να δείτε ποιοι είναι οι νέοι μας
συνοριακοί γείτονες, συμπεριλαμβανομένου και του ΡΚΚ !!
Την κατάσταση αυτή τη δημιούργησε με τα ίδια της τα χέρια
μόνο, μα μόνο η κυβέρνηση του ΑΚΡ. Αυτό να το ξέρουν όλοι
καλά.
Όμως υπάρχει και μια άλλη χειρότερη πτυχή της υπόθεσης.
Τώρα εμείς έχουμε εισβάλει με στρατιωτικές μας Μονάδες
στη Συρία. Μπήκαν άρματά μας, συγκροτήσαμε στρατηγεία μας
εκεί, τα μαχητικά μας βομβαρδίζουν και πολεμάμε επισήμως.
Σχεδόν κάθε μέρα άρχισε να έρχεται και ένας νεκρός. Μέχρι
χθες σκοτώθηκαν 19 στρατιωτικοί μας.
Με τον τρόπο αυτό στους χιλιάδες νεκρούς μας, προστέθηκε
μια νέα ομάδα νεκρών. «Οι νεκροί της Συρίας».
Τώρα ήρθε η ώρα να απευθύνουμε ορισμένες βασικές ερωτήσεις, σε δυο θέματα:
• Εμείς γιατί στα καλά καθούμενα χωθήκαμε στον μπελά
της Συρίας, σ’ αυτό το βούρκο της Μέσης Ανατολής?.. Και τι
κερδίσαμε? Τι θα κερδίσουμε στη συνέχεια? Η κυβέρνηση δεν
κάνει καμιά ανακοίνωση για το θέμα. Η κυβέρνηση το έχει σκυλομετανιώσει και γι’ αυτό δεν ανοίγει το στόμα της..
• Δεύτερον, οι στρατιώτες μας πολεμούν στη Συρία και
όταν έρχονται τα φέρετρα, το Τουρκικό έθνος δεν λέει τίποτα?
Στο θέμα αυτό ο λαός έχει κάποιο συναίσθημα, ενθουσιασμό
και στηρίζει αυτή την επιχείρηση?
Όχι, όχι και αυτό είναι φυσιολογικό… Δεν το στηρίζουν ούτε
τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ!.
Και τούτο γιατί ο πόλεμος στη Συρία, δεν είναι εθνικό μας
πρόβλημα. Είναι μια σύγκρουση στην οποία μας έσπρωξαν με
το ζόρι.
Η κυβέρνηση έπεσε στην παγίδα και χωρίς πρόνοια, χώθηκε
στο βάλτο της Μέσης Ανατολής.
Πέραν από τους νεκρούς, γι αυτή τη βρωμιά μέχρι σήμερα
ξοδεύτηκαν τουλάχιστο 30 δις δολάρια.
Ξοδέψαμε τόσα λεφτά, αλλά τι πέρασε στα χέρια μας, τι
κερδίσαμε και τι θα κερδίσουμε από εδώ και πέρα ?
Αναζητούμε έναν ήρωα πρόεδρο Δημοκρατίας, έναν πρωθυπουργό ή μια κυβέρνηση, που να δώσει απάντηση σ’ αυτά
τα ερωτήματα και δεν βρίσκουμε..
Όλοι αυτοί που εκτοξεύουν απειλές προς όλο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, σ’ αυτό το θέμα έχουν λουφάξει και δεν λένε τίποτα. Κρίμα.

Από την αρχαιότητα στην επικαιρότητα
Ομόνοιαν αν ομολογήσετε…..
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Πανηγυρικός ο λόγος υπέρ της Δημοκρατίας του Μπαράκ Ομπάμα. Απ’ αρχής
του λόγου του, αναφορά σε ονόματα
αρχαίων προγόνων μας Θουκυδίδης, Αισχύλος, Ευριπίδης, Αριστοτέλης. Κάθε εκφορά ονόματος κι
ένα κέντρισμα στη μνήμη, μια ανάσυρση ξεχασμένων στοχασμών -συμβουλών- υποθηκών, επικαίρων όσο ποτέ άλλοτε.
-Θουκυδίδης: «εις ημέραν ρητήν εκκλησία ποιήσαι εν τω
Διονυσίω (σ.σ. Θεάτρω) περί ομονοίας (8, 93) και «Δημοκρατήσασθαι τε και ομονοήσειν» (8, 85). Δημοκρατία αναγκαία
συνθήκη για την ευημερία της πόλης, ομόνοια η ικανή
συνθήκη. Περί ομονοίας ομιλεί και ο Ισοκράτης, «όποιος
νομίζει, ότι οι Έλληνες αν συνεργασθούν θα πετύχουν κάτι
αξιόλογο χωρίς να συμφιλιωθούν προηγουμένως αυτοί που
τους διευθύνουν, είναι πολύ αφελής και ζει έξω από την πολιτική πραγματικότητα, (Πανυγ. 16).
Σήμερα, μεμονωμένες φωνές -«Φωνές ιδανικές κι αγαπημένες»- επισημαίνουν ολοένα και συχνότερα την ανάγκη Οικουμενικής Κυβέρνησης, ενώ είναι γνωστόν, σ’ αυτές ότι, οι
σημερινοί διευθύνοντες όχι μόνον δεν έχουν την βούληση
για να συμφιλιωθούν, αλλά αντιθέτως διακηρύττουν ότι οι
Ιδεολογικές διαφορές -και ως εκ τούτου οι πολιτικές που
εφαρμόζουν- την αποκλείουν. Τις «μαχητικές» διαφορές των
Ελλήνων -ως αδυναμία της φυλής- τις γνωρίζει, ενωρίτερα

του Ισοκράτη, η μεγάλη δύναμη, η ΠΕΡΣΙΑ.
Στο Πολεμικό Συμβούλιο των ΠΕΡΣΩΝ, υπό τον Ξέρξην, για
την εκστρατείαν εναντίον της Ελλάδος, ο Μαρδόνιος υποστηρίζων την πρόταση του Ξέρξη -που επιθυμεί να εκδικηθεί
τους Έλληνες και να καταλάβει εν συνεχεία όλη την Ευρώπη- αναφέρει, (οι Έλληνες) «που αυτοί έπρεπε, σαν ομόγλωσσοι που είναι, να λύνουν τις διαφορές τους χρησιμοποιούντες, κήρυκας και αγγελιοφόρους και με κάθε άλλο
τρόπο παρά με μάχες» (Ηροδ. Η, 9).
-Αισχύλος: Πρώτος αυτός με την τραγωδία του «Πέρσαι»,
ένα ιστορικό γεγονός, η «Ναυμαχία της Σαλαμίνος», το κάνει
θέμα τραγικού δημιουργήματος και το παρουσιάζει (472
π.Χ.) σε κατάμεστο, από χιλιάδες πολίτες, θέατρο. Προς αντιμετώπιση αρνητικών παραγόντων -με την προβολή γνωστών
γεγονότων στους Αθηναίους, ονόματα ανδρών και περιγραφή
των πράξεών τους- δίνει την εικόνα με τις επικές περιγραφές
και τους τραγικούς κλονισμούς που προκαλούνται απ’ αυτές,
από στόματα Περσών, ανώνυμα.
Σήμερα εμείς επιχειρούμε να συμπεριλάβουμε στην Ιστορία
των σχολικών βιβλίων τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949). Η
αναφορά σε γνωστά πρόσωπα και πράξεις τους θα επιφέρουν
τον διχασμό, μεταξύ πολιτών, κομμάτων, αναστάτωση στο
κράτος. Δεν είναι ιστορικός αυτός που θα συντάξει το σχετικό
κεφάλαιο όταν «ού γάρ ράϊστον αρρήτων επέων -τότε πάλαι
τότε νυν- πύλας εξευρείν» (Βακχυλίδης). Εφτασφράγιστες
οι πύλες των αρχείων ΚΚΕ.
-Ευριπίδης: Γράφει την τραγωδία «Φοίνισσαι» κατά τα τελευταία χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι Έλληνες
έχουν αλληλοσφαγεί, οι πόλεις έχουν ερημωθεί, οι σοδιές
έχουν κατακαεί.

Δεν αναφέρεται στη διήγηση του Πελοποννησιακού πολέμου. Δεν είναι έργο Ιστορικό. Καταφεύγει στους Θηβαϊκούς
μύθους, για να επισημάνει την ανάγκη ενότητος των Ελλήνων
και ως αιτία που αυτή δεν επιτυγχάνεται, η «ΘΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΙΑΣ».
-Αριστοτέλης: «κύριος γάρ ων ο Δήμος της ψήφου αύτου
κύριος και της πολιτείας»(Αθην.πολ.). Σε όλα τα δημοκρατικά
πολιτεύματα η δύναμη του πολίτη είναι η ψήφος του. Δύο
παράγοντες -αποτελούν ήδη διαχρονικό φαινόμενο- νοθεύουν,
αποδυναμώνουν την ισχύν αύτης.
1ος Παράγων: Η πελατειακή σχέση. Βουλευτές διορίζουν,
πολίτες ψηφίζουν.
2ος Παράγων: Οι προεκλογικές υποσχέσεις. Αποτελούν
δέλεαρ, σαγηνευτικό δόλωμα, για την υφαρπαγήν της ψήφου.
Η εξουσία κατακτάται, οι προσδοκίες διαψεύονται, οι
πολίτες αδικούνται. Όποιος όμως αδικεί για την κατάκτηση
της εξουσίας, αδικεί στη συνέχεια, περισσότερο για την διατήρησή της, σ’ εφαρμογή της ρήσης του Δημοσθένη, «χαλεπότερον το φύλαξαι του κτήσασθαι τ’ αγαθά» (σ.σ. εν προκειμένω, την εξουσία).
Αυτοί οι στοχασμοί, από το κέντρισμα της μνήμης, αντιπαρατίθενται -σχολιάζονται- με τα σημερινά, κι από προηγούμενες
ημέρες (περιόδους), πολιτικά δρώμενα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Νυνί δε πάντες αν ομολογήσετε Ομόνοιαν
μέγιστον αγαθόν (τη) πόλει».(Λυσίας).
Προς τούτο, οι ψηφοφόροι να αναδεικνύουν ισχυρά κόμματα
των οποίων οι ιδεολογικές διαφορές δεν θα αποκλείουν την
συμφιλίωση σε κρίσιμα θέματα.

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Διαβάστε λίγη ιστορία... δεν κάνει κακό!
Γράφει ο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

Π

ριν από 80 περίπου χρόνια η «πολιτισμένη» Ευρώπη. υποχωρούσε
μπροστά στις βαρβαρότητες και στις
πολεμοχαρείς διαθέσεις του παρανοϊκού ΧΙΤ ΛΕΡ ο οποίος κατακτούσε
μία - μία όλες τις γειτονικές - προς την Γερμανία -χώρες, εκμεταλλευόμενος την ανοχή της Αγγλίας και
της Γαλλίας. Οι δύο αυτές χώρες είχαν υιοθετήσει την
πολιτική του κατευνασμού, επιτρέποντας τον αιμοσταγή
ΧΙΤ ΛΕΡ να επιτίθεται και να κατακτά όποια χώρα ήθελε.
Η πολιτική αυτή (του κατευνασμού) απέκτησε τη σημερινή
της αρνητική χροιά εξαιτίας του Συμφώνου του Μονάχου
του Σεπτεμβρίου 1938, το οποίο υπέγραψε ο Βρετανός
πρωθυπουργός Τσάμπερλεν και ο Γάλλος ομόλογός του
Νταλαντιέ, με τον ΑΔΟΛΦΟ ΧΙΤΛΕΡ. Θυμίζω ότι ο Τσάμπερ-

λεν είχε γίνει δεκτός στη Βουλή των Κοινοτήτων και
τους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας με επευφημίες όταν εξήγγειλε ότι το σύμφωνο εγγυάτο «ειρήνη
για τη γενιά μας». Η αποτυχία της πολιτικής Τσάμπερλεν
έγινε αντιληπτή από τον πλανήτη, όταν τα γερμανικά
στρατεύματα εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία.
Μήπως γίνεται κάτι ανάλογο σήμερα με το μεταναστευτικό - προσφυγικό ανά την Ευρώπη; Ο δυτικός (χριστιανικός) κόσμος υιοθετώντας «την πολιτική του κατευνασμού των μουσουλμάνων», αγκάλιασε τον ισλαμικό
κόσμο, επέτρεψε την αθρόα (και όχι αθώα) ανεξέλεγκτη
είσοδο μουσουλμάνων. βοηθά τους πρόσφυγες μετανάστες, τους υποδέχτηκε στο χώρο του, ανέχτηκε διάφορες προσβολές, υποχώρησε σε διαπιστωμένες βαρβαρότητες, «έκανε τα στραβά μάτια» σε πολλά ατοπήματα,
ενέκρινε παράλογα αιτήματα, υπέστη τρομοκρατικά χτυπήματα, δέχτηκε αδιαμαρτύρητα την κουλτούρα τους,
βρέθηκε μπροστά σε απεχθή εγκλήματα, άκουσε πρωτοφανείς απειλές, ένιωσε το μίσος των φιλοξενούμενών

ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ...
Πέρα από τις καθιερωμένες ευχές, μια ευχή σαν προσευχή, μέσα από το κείμενο που επισυνάπτεται: να
αναλογιστούμε όλοι μας, ανεξάρτητα από την ιδεολογία μας ή από τον Θεό στον οποίο πιστεύουμε, την
ευθύνη για τον συνάνθρωπό μας,… Είναι εύκολο να δώσω στους φτωχούς τα παλιά μου ρούχα που δεν μου
κάνουν πια ή πέρασε η μόδα τους, καθώς και οτιδήποτε άλλο που μου περισσεύει. Δεν είναι αυτά όμως που
με κάνουν Άνθρωπο. Περίσσεια αγάπης πρέπει μόνο να έχω. Τότε θα μπορώ να απαντήσω θετικά στο
ερώτημα «μπορώ να δώσω απ’ αυτό που δεν μου περισσεύει αλλά τό ’χει κάποιος άλλος ανάγκη
περισσότερο από μένα»; Και να το πράξω αμέσως… Όπως ο νέος στο παρακάτω κείμενο. Είθε… Ευχή, μαζί
και Προσευχή
Με αγάπη,
Ιωάννης Παναγάκος
Με την πρώτη ματιά έβλεπε κανείς απλώς μια γριούλα.
Έσερνε τα βήματά της στο χιόνι, μόνη, παρατημένη, με
σκυμμένο κεφάλι. Όσοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο
της πόλης αποτραβούσαν το βλέμμα τους, για να μη
θυμηθούν ότι τα βάσανα και οι πόνοι δεν σταματούν
όταν γιορτάζουμε Χριστούγεννα.
Ένα νέο ζευγάρι μιλούσε και γελούσε με τα χέρια γεμάτα από ψώνια και δώρα και δεν πρόσεξαν τη γριούλα.
Μια μητέρα με δυο παιδιά βιάζονταν να πάνε στο σπίτι
της γιαγιάς. Δεν έδωσαν προσοχή.
Ένας παπάς είχε το νου του σε ουράνια θέματα και
δεν... την πρόσεξε.
Αν πρόσεχαν όλοι αυτοί, θα έβλεπαν ότι η γριά δεν
φορούσε παπούτσια. Περπατούσε ξυπόλητη στον πάγο
και το χιόνι. Με τα δυο της χέρια η γριούλα μάζεψε το
χωρίς κουμπιά παλτό της στο λαιμό. Φορούσε ένα χρωματιστό φουλάρι στο κεφάλι. Σταμάτησε στη στάση
σκυφτή και περίμενε το λεωφορείο.
Ένας κύριος που κρατούσε μια σοβαρή τσάντα περίμενε
κι αυτός στη στάση, αλλά κρατούσε μια απόσταση.
Μια κοπέλα περίμενε κι αυτή, κοίταξε πολλές φορές
τα πόδια τής γριούλας, δεν μίλησε.
Ήρθε το λεωφορείο και η γριούλα ανέβηκε αργά και
με δυσκολία. Κάθισε στο πλαϊνό κάθισμα, αμέσως πίσω
από τον οδηγό. Ο κύριος και η κοπέλα πήγαν βιαστικά
προς τα πίσω καθίσματα. Ο άντρας που καθόταν δίπλα
στη γριούλα στριφογύριζε στο κάθισμα κι έπαιζε με τα
δάχτυλά του. «Γεροντική άνοια», σκέφτηκε. Ο οδηγός
είδε τα γυμνά πόδια και σκέφτηκε: «Αυτή η γειτονιά βυθίζεται όλο και πιο πολύ στη φτώχεια. Καλύτερα να με
βάλουν στην άλλη γραμμή, της λεωφόρου».
Ένα αγοράκι έδειξε τη γριά. «Κοίταξε, μαμά, αυτή η
γριούλα είναι ξυπόλυτη». Η μαμά ταράχτηκε και του
χτύπησε το χέρι. «Μη δείχνεις τους ανθρώπους, Αντρέα!
Δεν είναι ευγενικό να δείχνεις».
«Αυτή θα έχει μεγάλα παιδιά», είπε μια κυρία που φορούσε γούνα. «Τα παιδιά της πρέπει να ντρέπονται». Αισθάνθηκε ανώτερη, αφού αυτή φρόντισε τη μητέρα
της.
Μια δασκάλα στη μέση του λεωφορείου στερέωσε
τα δώρα που είχε στα πόδια της. «Δεν πληρώνουμε αρκετούς φόρους, για να αντιμετωπίζονται καταστάσεις

σαν αυτές;» είπε σε μια φίλη της που ήταν δίπλα της.
«Φταίνε οι δεξιοί», απάντησε η φίλη της. «Παίρνουν από
τους φτωχούς και δίνουν στους πλούσιους».
«Όχι, φταίνε οι άλλοι», μπήκε στη συζήτηση ένας ασπρομάλλης. Με τα προγράμματα πρόνοιας κάνουν τους
πολίτες τεμπέληδες και φτωχούς».
«Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ν’ αποταμιεύουν»,
είπε ένας άλλος που έμοιαζε μορφωμένος. «Αν αυτή η
γριά αποταμίευε όταν ήταν νέα, δεν θα υπέφερε
σήμερα». Και όλοι αυτοί ήταν ικανοποιημένοι για την
οξύνοιά τους που έβγαλε τέτοια βαθιά ανάλυση.
Αλλ’ ένας έμπορος αισθάνθηκε προσβολή από τις εξ
αποστάσεως μουρμούρες των συμπολιτών του. Έβγαλε
το πορτοφόλι του και τράβηξε ένα εικοσάρι. Περπάτησε
στο διάδρομο και το έβαλε στο τρεμάμενο χέρι της γριούλας. «Πάρε, κυρία, ν’ αγοράσεις παπούτσια». Η γριούλα
τον ευχαρίστησε κι εκείνος γύρισε στη θέση του ευχαριστημένος, που ήταν άνθρωπος της δράσης.
Μια καλοντυμένη κυρία τα πρόσεξε όλα αυτά και
άρχισε να προσεύχεται από μέσα της. «Κύριε, δεν έχω
χρήματα. Αλλά μπορώ ν’ απευθυνθώ σε σένα. Εσύ
έχεις μια λύση για όλα. Όπως κάποτε έριξες το μάννα
εξ ουρανού, και τώρα μπορείς να δώσεις ό,τι
χρειάζεται η κυρούλα αυτή για τα Χριστούγεννα».
Στην επόμενη στάση ένα παλληκάρι μπήκε στο λεωφορείο. Φορούσε ένα χοντρό μπουφάν, είχε ένα καφέ
φουλάρι και ένα μάλλινο καπέλο που κάλυπτε και τα
αυτιά του. Ένα καλώδιο συνέδεε το αυτί του με μια συσκευή μουσικής. Ο νέος κουνούσε το σώμα του με τη
μουσική που άκουε. Πήγε και κάθισε απέναντι στη γριούλα. Όταν είδε τα ξυπόλυτα πόδια της, το κούνημα
σταμάτησε. Πάγωσε. Τα μάτια του πήγαν από τα πόδια
της γιαγιάς στα δικά του. Φορούσε ακριβά ολοκαίνουργια
παπούτσια. Μάζευε λεφτά αρκετό καιρό για να τα αγοράσει και να κάνει εντύπωση στην παρέα. Το παλληκάρι
έσκυψε και άρχισε να λύνει τα παπούτσια του. Έβγαλε
τα εντυπωσιακά παπούτσια και τις κάλτσες. Γονάτισε
μπροστά στη γριούλα. «Γιαγιά, είπε, βλέπω ότι δεν
έχεις παπούτσια. Εγώ έχω κι άλλα». Προσεκτικά κι
απαλά σήκωσε τα παγωμένα πόδια και της φόρεσε
πρώτα τις κάλτσες κι ύστερα τα παπούτσια του. Η
γριούλα τον ευχαρίστησε συγκινημένη.
Τότε το λεωφορείο έκανε πάλι στάση. Ο νέος κατέβηκε

του αντί για ευγνωμοσύνη, εισέπραξε εκφοβισμό και
αχαριστία, νιώθει αγωνία και αβεβαιότητα για το μέλλον
και αναρωτιέται ποιος θα είναι το επόμενο θύμα…
Όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε ξεχάσει ότι, η φιλοξενία
επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις.
Το τι επέφερε στην «πολιτισμένη» Ευρώπη η πολιτική
κατευνασμού του ΧΙΤΛΕΡ είναι σε όλους γνωστό. Αυτό
που μένει να μάθουμε είναι τι θα φέρει στην «πολιτισμένη»
Ευρώπη η πολιτική κατευνασμού των μουσουλμάνων.
Η λογική του παραλόγου (“οι μουσουλμάνοι θα αφομοιωθούν στις δυτικές κοινωνίες”) σε λίγο καιρό θα
ακούγεται σαν ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ανέκδοτο!
Ο Γερμανός φιλόσοφος Karl Marx ( 1818-1883) είχε
πει κάποτε: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη
φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα». Ας διαβάσουμε λίγη ιστορία, ΔΕΝ θα μας βλάψει.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ
ΣΧΗΣ ε.α.

και προχώρησε ξυπόλυτος στο χιόνι. Οι επιβάτες μαζεύτηκαν στα παράθυρα και τον έβλεπαν καθώς βάδιζε
προς το σπίτι του. «Ποιος είναι;», ρώτησε ένας. «Πρέπει
να είναι άγιος», είπε κάποιος. «Πρέπει να είναι άγγελος»,
είπε ένας άλλος. «Κοίτα! Έχει φωτοστέφανο στο κεφάλι!»
φώναξε κάποιος. «Είναι ο Χριστός!» είπε η ευσεβής
κυρία. Αλλά το αγοράκι, που είχε δείξει με το δάχτυλο
τη γιαγιά, είπε: Όχι, μαμά τον είδα πολύ καλά. Ήταν
ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
(Από την Ξένια Σώντερς)
Πηγή: Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Το Γράμμα»,
Τεύχος 100, σελ. 14. (Από την Ξένια Σώντερς)
Πηγή: Ηλιαχτίδα
ΑΠΟ ΤΟ “Το Zωντανό Iστολόγιο”
(http://istologio.org/?p=2332)

Τοκογλύφοι-ΔυτικοίΜέγγενη Φαρμακερή
Χειροπόδαρα δεμένοι
από κάποιους ξύπνιους δυτικούς
των αγορών αχυρανθρώπους
πως θα θάβουν τους λαούς...
Μα είναι Χριστιανοί αυτοί,
κι Εταίροι μας καρδιακοί;
που η σύμπνοια τους κι’ η αλληλεγγύη...
να μην σβήσουν οι λαοί;
Τόσοι φωτεινοί εγκέφαλοι
άλλη δεν ευρήκαν λύση,
απ’ την μέγγενη τη φαρμακερή...
που κονταίνει την ανάσα και
μικραίνει τη ζωή;
Καμμιά ελπίδα δεν αφήνουν
δούλους άμισθους ζητούν...
απελπίζουνε τα ΝΙΑΤΑ,
οι ακρίδες του χαμού...
Όμως οι ηγέτες των λαών
γιατί δεν αντιδρούν κι ενδίδουν
σ’ ότι αυτοί ζητούν...
πιστεύουν όντως ότι έτσι κάτι, θα περισωθή;
Πόσο βαθεία είν’ νυκτωμένοι...
ούτ’ ένας τους δεν έτυχε να το σκεφθή;
ή μήπως από κάποιους
νεοσταυροφόρους έχει προσχεδιασθεί:
ο αφανισμός των μικρών λαών,
να μας σβήσουν απ’ το χάρτη
αν αυτό, τους εξυπηρετεί;
Μαρία Α. Λιόντα
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Πως επηρεάζει Στελέχη ΕΔ και ΣΑ ο «Νόμος Κατρούγκαλου» (Ν4387/2016)
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος ε.α.
Πρόεδρος Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ).
Πρόεδρος Λέσχης Αεροπορίας
Στρατού.
Τακτικό Μέλος Αεροπορικής
Ακαδημίας Ελλάδος.

Μ

ε το Ν.4387/2016, για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ο επονομαζόμενος «νόμος Κατρούγκαλου»,
από 1/1/2017 εντάσσεται όλο το εργατικό δυναμικό της
Χώρας (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και όλοι οι συνταξιούχοι (πλην ελαχίστων περιπτώσεων) στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), παρά τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί αντισυνταγματικότητας ένταξης του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ.
Συνοπτικά και απλοποιημένα, παρατίθενται βασικά
σημεία του νόμου, που αφορούν κυρίως τα Στελέχη
των ΕΔ και ΣΑ:
Μετά τον υπολογισμό της σύνταξης του αποστρατευομένου, αποδεσμεύεται η σχέση μισθού εν ενεργεία
και σύνταξης αποστράτου. Αυτό σημαίνει ότι είτε αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία, είτε μειώνονται,
δεν θα επηρεάζονται οι συντάξεις. Υπόψη ότι με το
άρθρο 14, προβλέπεται μόνο (!) αύξηση της σύνταξης,
με βάση το συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50%
από τη μεταβολή ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
Προσωπική διαφορά. Στο αρχικό σχέδιο νόμου είχε
προβλεφθεί, η εφαρμογή της «προσωπικής διαφοράς»
με την ενεργοποίηση του ΕΦΚΑ. Ως γνωστό η «προσωπική
διαφορά» έχει πολλά μειονεκτήματα, όπως δεν μεταβιβάζεται, είναι εύκολο να ανασταλεί ή να περικοπεί κλπ.
Σε συνάντηση με τον Υπ. Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο, η
ΠΟΣ πρότεινε να παραμείνει ο τρόπος υπολογισμού ως

έχει, δηλ. χωρίς την προσωπική διαφορά, διότι ο επαναπροσδιορισμός θα επέφερε σημαντικές παράπλευρες
απώλειες σε δύο τομείς (ΕΟΠΥΥ και ΑΚΑΓΕ) της τάξης
των 600 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό προφανώς βάρυνε
υπέρ του να διατηρηθεί ο τρόπος υπολογισμού των καταβαλλόμενων συντάξεων, χωρίς προσωπική διαφορά,
μέχρι 1/1/2019.
Έως 30/9/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, ενώ η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη
και η προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να
έχουν αποτυπωθεί στο πληροφοριακό σύστημα έως
1/1/2018. Μέχρι 31.12.2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν
να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 12.5.2016 διατάξεις.
Μετά την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης, συγκρίνεται το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με
βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, με το ποσό
της καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις
του Ν.4387/2016. Η διαφορά που προκύπτει αποτελεί
την προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. Εάν το ποσό
της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του
ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά
την 1.1.2019. Εάν είναι μικρότερο, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα
πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός
πέντε ετών (από 1/1/2019). Επισημαίνεται ότι προσωπική
διαφορά ισχύει για τους νέους συνταξιούχους.
Για υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζονται το σύνολο των συντάξιμων ετών (πχ των 5
ετών εκστρατείας, χειριστών-μηχανικών Ε/Π-Α/Π, αλεξιπτωτιστών, ΟΥΚ, κλπ).
Έχει τεθεί πλαφόν των συντάξεων (2.000 ευρώ μεικτά
για μια κύρια σύνταξη και 3.000 ευρώ καθαρά για 2 και
άνω συντάξεις). Το πλαφόν επηρεάζει συντάξεις που

έχουν πληρωτέο ποσό πάνω από 1.530 ευρώ (περίπου).
Η εφαρμογή έχει αναδρομική ισχύ από 1/6/2016.
Ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται σε ποσοστό 6% επί του καταβαλλομένου ποσού των συντάξεων και όχι επί του ακαθαρίστου ποσού που ήταν μέχρι 30/6/2016. Μέχρι και τη
σύνταξη του Σεπ.2016 ο υπολογισμός εγίνετο με λάθος
τρόπο. Με παρέμβαση της ΠΟΣ, διορθώθηκε το λάθος
από Οκτ. 2016 (οπότε εμφανίσθηκε μικρή αύξηση στις
συντάξεις), ενώ ζητήθηκε από την ΠΟΣ η απόδοση των
αναδρομικών 3 μηνών (Ιουλ.- Αυγ.-Σεπ. 2016). Πράγματι
με τη σύνταξη Ιαν. 2017 περιελήφθησαν τα αναδρομικά
των 3 μηνών. Παραμένει βέβαια η απαίτηση αποκατάστασης του υπολογισμού της κράτησης, από Οκτ.2013
μέχρι Ιουν.2016. Η ΠΟΣ έχει αναλύσει το θέμα (www.hellasmil.gr) και έχει προτείνει σειρά ενεργειών για θεραπεία
της απαίτησης.
Έγινε αποδεκτή η πρόταση της ΠΟΣ, ώστε τα Στελέχη
των ΕΔ και ΣΑ που υπέβαλαν αίτηση αποστρατείας μέχρι
και 30.6.2016, να λογίζεται ως αίτηση συνταξιοδότησης
και ως ημερομηνία να λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης
της αίτησης στη Μονάδα ή υπηρεσία του ενδιαφερομένου.
Έτσι οι συντάξεις κανονίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.4387/2016. Επίσης για τις
αποστρατείες με ευθύνη της Υπηρεσίας (από τα αρμόδια
συμβούλια), που έγιναν μέχρι 30/6/2016, οι συντάξεις
να κανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν
πριν την εφαρμογή του νόμου, ανεξάρτητα από το πότε
θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα αποστρατείας
και θα δημοσιευτούν σε ΦΕΚ. Έτσι αποφεύγονται μεγάλες
μειώσεις που θα προέκυπταν από την εφαρμογή του
νέου ασφαλιστικού νόμου.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν με βάση το Ν. 4387/2016
και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Ουδείς
γνωρίζει τι θα διαφοροποιηθεί στο μέλλον πχ τον Απρίλιο
2017.

Χριστούγεννα: Τότε ένα όνειρο
και τώρα ο θάνατος του ελληνικού εμπορίου
Γράφει ο
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

Δ

ιάβασα αυτή την χριστουγεννιάτικη
απλή περιγραφή, που είναι ένα μίγμα
χαράς και θρήνου, δεν ξέρω ποιός την
περιγράφει, δεν άντεξα όμως στον πειρασμό, να συμπληρώσω με θλίψη βέβαια τον επίλογο της ιστορίας
αυτής. Λέει η ιστορία μας:
Πρόλαβα κι εγώ τις μαγικές βιτρίνες των παλιών αθηναϊκών καταστημάτων. Θυμάμαι την οικογενειακή τελετουργία κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς στα τέλη της
δεκαετίας του ‘70, όταν «ανεβαίναμε» από τα νότια της
Αθήνας στο διώροφο, προπολεμικό σπίτι της θείας μου,
στην οδό Μιχαήλ Βόδα, για το ρεβεγιόν της τελευταίας
νύχτας του χρόνου
Ήταν μια διαδρομή που στα παιδικά μου μάτια έπαιρνε
κινηματογραφικές διαστάσεις. Κολλούσα το πρόσωπο
στο τζάμι του αυτοκινήτου του πατέρα μου και ρουφούσα
αχόρταγα τις εικόνες της χριστουγεννιάτικης Αθήνας. Το
πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτής της γιορταστικής βόλτας
ήταν οι βιτρίνες των μεγάλων αθηναϊκών πολυκαταστημάτων στο κέντρο. Πρωταγωνιστούσε το μαγικό τρίγωνο
που σχημάτιζαν οι φωταγωγημένοι μαγνήτες της παιδικής
φαντασίας, από το «Μινιόν» στην Πατησίων στον «Δρα-

γώνα» της πλατείας Κοτζιά και από τον «Λαμπρόπουλο»
και τον «Κατράντζο Σπορ» στα Χαυτεία μέχρι την αγαπημένη
μου «Πανελλήνιο Αγορά» βορειότερα στην οδό Σταδίου.
Και ξαφνικά ήταν σαν κάποιος να τράβηξε το καλώδιο
από την πρίζα. Μαζί με τις παιδικές Πρωτοχρονιές έσβησε
και η χρυσή εποχή του αθηναϊκού εμπορίου. Δεν ήταν η
εφηβεία με τον κυνισμό της που απομυθοποίησε την
ανάμνηση εκείνων των Χριστουγέννων αλλά η αφύπνιση
της εγχώριας τρομοκρατίας. Θυμάμαι ακόμα τη μητέρα
μου να μας λέει ένα βράδυ, λίγο πριν από τις γιορτές
του 1980, ότι «καίγεται το “Μινιόν” και ο “Κατράντζος”».
Ακούγαμε, με τον αδελφό μου, με ανοικτό το στόμα,
δύο εννιάχρονα παιδιά που αδυνατούσαν ακόμα να συμβιβαστούν με μια πιο σύνθετη ανάγνωση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς.
Αν και όλα αυτά τα έμαθα πολύ αργότερα, την ευθύνη
για εκείνους τους εμπρησμούς ανέλαβε η νεοεμφανιζόμενη «Επαναστατική Οργάνωση Οκτώβρης 80». Η προκήρυξή της συνοψίζει καθ’ υπερβολήν τις βασικές ιδεοληψίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας σε σχέση με την
επιχειρηματικότητα: «Τα αφεντικά εκμεταλλεύονται την
ανάγκη των προλετάριων να έχουν ένα εισόδημα για να
ζήσουν και τους στριμώχνουν στο μεροκάματο, την αλλοτρίωση και τη μιζέρια», έγραφε, ανάμεσα σε άλλα.
Το τελειωτικό χτύπημα στο αθηναϊκό εμπόριο δόθηκε
το καλοκαίρι του 1981. Στις 3 Ιουνίου πυρπολούνται τα
πολυκαταστήματα «Κλαουδάτος» και «Ατενέ», ενώ στις
4 Ιουλίου καίγεται ο «Δραγώνας» και τρεις μέρες αργότερα

ο «Λαμπρόπουλος» του Πειραιά.
Μέσα σε λιγότερο από οκτώ μήνες αφανίστηκαν οι
βασικοί πυλώνες του εγχώριου εμπορίου, μια ελληνική
τραγωδία για την οποία μιλήσαμε ελάχιστα. Και οι
παιδικές μας αναμνήσεις είναι λίγο σαν να μην υπήρξαν
ποτέ, σαν να τις φανταστήκαμε. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
Δυστυχώς αυτές οι επαναστατικές οργανώσεις, δεν
γνωρίζω εκουσίως ή ακουσίως τελικά εξυπηρέτησαν,
ξένα προς την Ελλάδα συμφέροντα. Σήμερα τι
έγινε ,όλες αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις αντικαταστάθηκαν από ξένες, διαλύοντας το Ελληνικό εθνικό
εμπόριο. Και! οι υπάρχουσες σήμερα, με αριστερή ιδεολογικά Κυβέρνηση ή μετακομίζουν άρον-άρον σε όμορα
κράτη ή αγοράζονται από εταιρείες ξένες προς τα
Ελληνικά συμφέροντα.
Το δε χρήμα που δανείζεται πλέον το Ελληνικό Κράτος
για να επιβιώσει, επιστρέφει μέσω των πολυεθνικών,
που αντικατέστησαν τις Ελληνικές επιχειρήσεις, πάλι
στους δανειστές και το κράτος από των περιορισμό των
συντάξεων και όχι μόνον, πληρώνει και τους τόκους.
Έτσι! η Ελλάδα χάνει την οντότητά της σαν κράτος, οι
Έλληνες τις επιχειρήσεις των, οι εργαζόμενοι τις
δουλειές των και η χώρα μας χάνει συνεχώς το χρήμα
από την αγορά. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΣ;
Παρ’ όλα αυτά ο πολιτικός κόσμος της χώρας μας
θυμίζει τους στίχους του ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ «.....βαθειά κοιμάται ο Νέρων-ασυνείδητος ήσυχος και ευτυχής…»

Στηρίξτε το EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, τα εγκαίνια του Μουσείου της
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η δημιουργία
του Μουσείου, είναι ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης σε όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα η Σχολή στην Πατρίδα.
Στη τελετή των εγκαινίων παρευρέθησαν
οι θρησκευτικές, πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές της πόλης και της περιοχής, ο Α/ΓΕΣ
Βασίλειος Τελλίδης, ο Δκτης 1ης Στατιάς Ηλίας
Λεοντάρης ο Επίτιμος Αρχηγός του ΓΕΣ και
πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φραγκούλης
Φράγκος, Αξκοι ε.ε και ε.α, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος κόσμου.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν.Καρδίτσας
Σχης ε.α Παναγιώτης Καραϊσκος παραβρέθηκε
στα εγκαίνια και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει να συγχαρεί τον Δκτη της ΣΜΥ Ταξχο
Γεώργιο Λιάκο και με πολλούς Αξκους ε.ε και
ε.α.
Τα κάλαντα στα μέλη του Τ.Σ του Παραρτήματος Ν.Καρδίτσας της Ενώσεως Αποστράτων
Αξκων Στρατού και στους φίλους της ΕΑΑΣ
έψαλαν οι υποψήφιοι Στρατονόμοι – Ναυτονόμοι

Γιορτή Αγίας Βαρβάρας 2016
στην 193 ΜΠΕΠ (MLRS)

–Αερονόμοι του ΚΕΣΝ οι οποίοι τους επισκέφθηκαν στο γραφείο τους την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016.
Τους υποψηφίους ΣΝ συνόδευαν αξιωματικοί
και υπαξιωματικοί του ΚΕΣΝ. Οι στρατεύσιμοι
έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα με τη συνοδεία μουσικών οργάνων αφήνοντας άριστες
εντυπώσεις τόσο στο Τ.Σ όσο και στους παριστάμενους.
Στο τέλος ο Πρόεδρος του Τ.Σ Σχης ε.α Παναγιώτης ΚαραΪσκος ευχήθηκε σε όλους «Καλά
Χριστούγεννα» και στους υποψηφίους ΣΝ καλή
θητεία και καλοί πολίτες.

ΣΕΡΡΕΣ
Στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου έτους, ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, επισκέφθηκαν
στις 23 Δεκ 2016 το ΕΦ «ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ» και τον μεθοριακό φυλάκιο του
«ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ» για ανταλλαγή ευχών
με τους φρουρούς των συνόρων και
την προσφορά δώρων. Η υποδοχή
από τον Δοιηκητή και τα στελέχη της
Μονάδος ήταν εξαιρετική και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ
θερμό και οικογενειακό κλίμα.

Οι στρατιώτες μας έψαλλαν τα Κάλαντα
των Χριστουγέννων.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Συνεστίαση 19ης Νοεμβρίου 2016
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου
έγινε στη ταβέρνα «Τα Παλιά
Κιούπια» συνεστίαση των μελών και των φίλων του Παραρτήματος Ναυπλίου της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού καθώς και των
οικογενειών μας.
Η εκδήλωση έγινε με την
ευκαιρία του εορτασμού την
21 Νοεμβρίου της Ημέρας των
Ε.Δ. και από φέτος και Ημέρας
Τιμής Βετεράνου/Αποστράτου.
Πριν την έναρξη της εκδήλωσης τιμήθηκαν
τα μέλη του Παραρτήματος που έχουν γεννηθεί
πριν το 1930, ο Ανθρχος ΕΛ.ΑΣ κ. Σταυρόπουλος

Γεώργιος (1920), ο Ταξχος ΕΛ.ΑΣ κ.
Πατσατζής Κων/νος (1924), ο Υπτγος
κ. Αραμπός Γεώργιος (1926) και ο
Ταξχος κ. Γραμματικόπουλος Ευάγγελος (1929).
Παρευρεθήκαμε 82 άτομα, είδαμε
φίλους, συναδέλφους, φάγαμε,
ήπιαμε, μιλήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Ήταν μια πολύ όμορφη
και ζεστή βραδιά.
Τα μέλη του Συμβουλίου του Παραρτήματος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους παρευρέθηκαν, αλλά και όλους εκείνους που είχαν να
πουν ενθαρρυντικά λόγια για τις προσπάθειές
μας.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων
και του Νέου έτους, ο πρόεδρος, το ΤΣ και
μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», επισκέφθηκαν στις 20 και 21 Δεκ 2016
μεθοριακά φυλάκια της XVI Μ/Κ ΜΠ και της 50
Μ/Κ ΤΑΞΠΖ αντίστοιχα, για ανταλλαγή ευχών
με τους φρουρούς των συνόρων και την προσφορά δώρων.
Ο πρόεδρος του ΤΣ ευχαρίστησε τους Δκτές
Σχηματισμών που υποδέχτηκαν την αντιπροσωπεία του Παραρτήματος και η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ γνώριμο
θερμό και οικογενειακό κλίμα. Οι στρατιώτες

ΚΑΒΑΛΑ

έψαλαν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, από
διάφορες περιοχές της πατρίδος μας.

Την Κυριακή 4 Δεκ 2016 γιορτάστηκε με
ιδιαίτερη λαμπρότητα στο Στρατόπεδο "ΑΜΒΡΑΖΗ" η Προστάτιδα του Πυροβολικού μας
Μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα.
Στην γιορτή παρέστησαν εκπρόσωποι Θρησκευτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών,
καθώς και πλήθος κόσμου
Το Παράρτημα εκπροσώπησαν ο πρόεδρος
Ταξχος ε.α Τζατζάρης Θεόδωρος και μέλη του
Τ.Σ. Μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία
ακολούθησε το παραδοσιακό κέρασμα με

λουκουμάδες και κονιάκ από τα στελέχη του
στρατοπέδου.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Το Παράρτημα Φθιώτιδος δια των Προέδρου
και Αντιπροέδρου του Τοπικού Συμβουλίου,
Αντιστρατήγου ε.α Βασιλείου Α. Μπούρα και
Ταξιάρχου ε.α Νικολάου Δ. Τσιλαλή αντίστοιχα,
καθώς και δια μεγάλου αριθμού αποστράτων
του Ν. Φθιώτιδος συμμετείχε την 21 Νοεμβρίου,
στις εορταστικές εκδηλώσεις των Εισοδίων
της Υπεραγίας Θεοτόκου και της ημέρας των
Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη της Λαμίας,
στα πλαίσια της οποίας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κατέθεσε στέφανο στον
Ανδριάντα του Εύζωνα Πολεμιστή στην Πλατεία
Πάρκου.
Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε την ίδια
μέρα και στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν
σε Άμφισσα και Καρπενήσι από τον Υπτγο
(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Γλυμή Σπυρίδωνα και Ταξχο (ΕΛ.ΑΣ.)
ε.α. Παπαρούπα Παναγιώτη αντίστοιχα.
Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και μέλη του
Παραρτήματος παρέστησαν στην τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της
2016 ΣΤ’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο
Κ.Ε.Υ.Π..
Το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου το Παράρτημα
συνδιοργάνωσε με τον Πολιτιστικό - Φιλοσοφικό
- Επιστημονικό Όμιλο Λαμίας ¨300¨, εκδήλωση
στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιέων,
στην οποία ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Θ. Μάζης,
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων

Ασιατικών Σπουδών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέλυσε το
θέμα "Γεωπολιτικές εξελίξεις στη ΝΑ Μεσόγειο"
Την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία του Παραρτήματος παρέστη στην τελετή ονομασίας των ΔΕΑ Υλικού Πολέμου της
2016 Δ’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο
Κ.Ε.Υ.Π..
Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Παραρτήματος,
παρουσία μεγάλου αριθμού μελών, ανταλλαγή
ευχών κατά την οποία η υπέροχη χορωδία
του ΚΕΥΠ, έψαλε τα κάλαντα και άλλα παραδοσιακά τραγούδια. Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο βουλευτής Φθιώτιδας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Σαρακιώτης και ο πρώην
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων
κ. Παναγιώτης Φώσκολος. Σε σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος
ε.α. Βασίλειος Μπούρας ευχήθηκε σε όλους
τους παρισταμένους Χρόνια πολλά με υγεία
στους ίδιους και τς οικογένειες τους.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
(1). Την 28-10-2016 Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Εκ μέρους
της ΕΑΑΣ ο πρόεδρος κατέθεσε δάφνινο στεφάνι.
(2). Την 8-11-2016 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματος Λέσβου Αντγος (ΠΒ) ε.α.
Χαραλάμπους Ευστράτιος και τα μέλη, συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της
Επετείου 8ης Νοεμβρίου 1912 «Απελευθέρωση
της πόλεως Μυτιλήνης», Μεταφορά με πομπή
της Εθνικής Σημαίας από το Παλαιό Δημαρχείο
Μυτιλήνης στο Φρούριο της πόλης, με συμμετοχή τιμητικού Στρατιωτικού Αποσπάσματος.
Εκ μέρους της ΕΑΑΣ κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι.
(3). Την 20-11-2016 Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος, και τα μέλη παρέστησαν
στην τελετή εορταστικών εκδηλώσεων για
την «Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων» που
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης και την επομένη 21-11-2014 παραβρέθηκαν στο στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Μαυρομιχάλη Κυριάκου» που βρίσκεται στην Παγανή
Μυτιλήνης. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ κατατέθηκε
δάφνινο στεφάνι.
(4). Την 4-12-2016 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαρα-

λάμπους Ευστράτιος παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις της Προστάτιδας του Πυροβολικού,
Αγίας Βαρβάρας, που πραγματοποιήθηκαν στο
στρατόπεδο «Μαυρουδή» που βρίσκεται στις
Λαρισσαίες Πέτρες.
(5). Την 8-12-2016 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος παρέστη στις εορταστικές
εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της νήσου
Λέσβου την 8-12-1912 που πραγματοποιήθηκαν
στη θέση «Τυραννίδι». Εκ μέρους της ΕΑΑΣ
κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι.
(6). Την 22-12-2016 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.
του Παραρτήματός Αντγος (ΠΒ) ε.α. Χαραλάμπους Ευστράτιος και τα μέλη επισκέφθηκαν
το φυλάκιο του Αγ. Φωκά, το Α.Τ. Πολιχνίτου
και τις μονάδες της αεροπορίας της Λέσβου
και πρόσφεραν ευχές και δώρα
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9 παραρτήματα

EΘNIKH HXΩ

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΗΛΕΙΑ
• Εορτασμός της Μάχης του Βαρθολομιού
που οργάνωσε ο Δήμος Πηνειού την 13 Νοε
στο Βαρθολομιό, Ηλείας. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του Τ.Σ., Ανχης ε.α.
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης.
• Την 20 Νοε πραγματοποιήθηκε μουσικοποιητική βραδιά την οποία οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ». Την
Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Τ.Σ.,
Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος Γεώργιος.
•Την 20 Νοε πραγματοποιήθηκε μεγάλος
Αρχιερατικός εσπερινός στον Ι.Ν. Εισοδείων
της Θεοτόκου στη ΣΕΤΤΗΛ. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος του παραρτήματος
Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος Γεώργιος ενώ παρέστησαν μεγάλος αριθμός μελών μας με τις
οικογένειες τους.
•Την 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο
εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων με Δοξολογία στην Μητρόπολη του
Πύργου και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
των Πεσόντων παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Στην τελετή παρέστησαν
επίσης συνάδελφοι εν ενεργεία και αποστρατεία καθώς και πλήθος κόσμου. Την Ε.Α.Α.Σ.
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Τ.Π., ο οποίος
εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ημέρας και
κατέθεσε στεφάνι.
•Την 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή που οργάνωσε το Παράρτημα
μας στα Τρίκαλα Κορινθίας. Επισκεφτήκαμε
το Αίγιο για καφέ και στα Τρίκαλα προσκυνήσαμε
στο Μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, ενώ βρεθήκαμε και στο χιονοδρομικό κέντρο στη Ζήρια
χωρίς να κάνουμε σκι γιατί δυστυχώς δεν είχε
χιόνι. Τέλος σταματήσαμε και στην Πάτρα για
ένα αναψυκτικό. Ήταν μια υπέροχη πραγματικά
εκδρομή που ικανοποίησε τα 50 συμμετέχοντα
μέλη με τις οικογένειες τους και συμφωνήσαμε

Οι σημαντικές δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν από 1η μέχρι και 26 Δεκ 2016,
τις οποίες διοργάνωσε η συμμετείχε ή το Παράρτημα, με χρονολογική σειρά, ήταν:

νέα εκδρομή εντός του Φεβρουαρίου.
•Την 27 Νοε πραγματοποιήθηκε εορτασμός
της επετείου της Εθνικής Αντίστασης με Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Την Ε.Α.Α.Σ.
εκπροσώπησε ο ταμίας του παραρτήματος
Υπ.Β ε.α. Χρονόπουλος Χρήστος.
•Πραγματοποιήθηκε την 6/12/2016, στο
Κατάκολο, με εξαιρετική λαμπρότητα οι εορταστικές εκδηλώσεις της εορτής του Αγ. Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών μας, του
Πολεμικού Ναυτικού και Πολιούχου της πόλης
του Κατακόλου. Την εκδήλωση οργάνωσε το
Λιμενικό Ταμείο σε συνεργασία με την
Ε.Α.Α.Ν./παράρτημα Ηλείας. Η θεία Λειτουργία
πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και
ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας
του Αγ. Νικολάου. Τον Πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο αντιπρόεδρος του παραρτήματος
Ε.Α.Α.Ν.
Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος του
Τ.Π.
•Πραγματοποιήθηκε την 13/12/2016, με
εξαιρετική επιτυχία φιλανθρωπική βραδιά σε
καφετέρια του Πύργου που οργάνωσε το Παράρτημα, τα έσοδα της οποίας διετέθησαν
εξ’ ολοκλήρου στον Ερυθρό Σταυρό Πύργου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν πάνω από 150
μέλη, οικογένειες και φίλοι της Ε.Α.Α.Σ. Συγκεντρώθηκε δε ένα σεβαστό ποσό.

ΒΟΛΟΣ
1. Κυριακή, 27 Νοε 2016: Ημέρα της Εθνικής
Αντίστασης: Η Πόλη του Βόλου, αλλά και
χωριά της ευρύτερης περιοχής (λ.χ. Δράκεια,
με εκατοντάδες εκτελεσθέντας, Ριζόμυλο
και Μεγάλο Μοναστήρι, ηρωϊκά χωριά κ.α.)
υπέστησαν πολλά μαρτύρια κατά την περίοδο
της Ναζιστικής Κατοχής. Με αυτά τα προηγούμενα ήταν αναμενόμενο, όπως κάθε
χρόνο, πλήθος κόσμου να παραστεί στη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ι.Ν.Αγίου Νικολάου,
καθώς και στην Επιμνημόσυνη Δέηση στο
Μνημείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στην Πλατεία
Ρήγα Φεραίου, όπου και η κατάθεση στεφάνων
από τις Αρχές και Φορείς (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) της Πόλης. Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο
του ΤΣ, που κατέθεσε και το στεφάνι της.
2. Σάββατο, 2 Δεκ 2016: Μετά την προκήρυξη
των αρχαιρεσιών της 19ης Φεβ 2017 για το
ΔΣ/ΕΑΑΣ, από τον Πρόεδρο του Παραρτήματός
μας Υποστράτηγο ε.α. Αθανάσιο Γκουζή κατατέθηκε επικαιροποιημένο Υπόμνημα για την
ανάδειξη των υποψηφίων προς διορισμό στα
Τοπικά Συμβούλια έπειτα από δημοσκόπηση
με κάλπη, μέχρι να τροποποιηθεί το ΝΔ
1171/72. Το Υπόμνημα, με το ιστορικό των
προηγηθεισών από το 2008 αναλόγων προσπα-θειών και τις προτάσεις του Παραρτήματος διαβιβάσθηκαν στην ΕΑΑΣ, όπου στο ΔΣ
της 19.Δεκ.2016 αποφασίσθηκε η διενέργεια
ταυτόχρονα με τις εκλογές της 19 Φεβ και
της δη-μοσκόπησης με κάλπη για τα ΤΣ. Επίσης, για την επίτευξη της όσο γίνεται ευρύτερης
συμ-μετοχής μελών στις εκλογές διαβιβάσθηκε
στην ΕΑΑΣ/'Εδρα ολοκληρωμένη και τεχνικά
τεκμηριωμένη πρότασή μας για την εκδήλωση
των απαραιτήτων προηγουμένων ενεργειών
(λ.χ. απόφαση του ΔΣ) προς εισαγωγή και της
Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς για την ΕΑΑΣ,
απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση -ΚΥΑ-

ΞΑΝΘΗ

ΥΕΘΑ και Οικονομ., για την έκδοση της οποίας
πρέπει να προηγηθεί πρόταση/απόφαση του
ΔΣ/ΕΑΑΣ.)
3. Τρίτη, 5 Δεκ 2016 : Εορτή Αγίου Νικολάου,
Πολιούχου της Πόλης: Πολλά μέλη του Παραρτήματος, πααβρέθηκαν στη πολυαρχιερατική Λειτουργία στο Μητροπολητικό Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, καθώς και στην περιφορά της
Ιεράς Εικόνας στην Πόλη και έμπροσθεν του
Παραρτήματός μας, όπου επικρατούσε το
αδιαχώρητο.
4. Σάββατο, 10 Δεκ 2016: Στο χώρο της
ΛΑΦ Βόλου οργανώθηκε φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου
Βόλου, με πρωτοβουλία της ΑΔΦΒ, στην οποία
συμμετείχαν οι σύζυγοι ε.ε. στελεχών των
Μονάδων της περιοχής, του Προέδρου και
μελών.
5. Παρασκευή, 23 Δεκ 2016: Συνεχίζοντας
την παράδοση των τελευταίων ετών, επισκέφθηκε το Παράρτημά μας, ενωρίς το πρωϊ,
ομάδα Πεζοναυτών και μας χαροποίησε με τα
Βυζαντινά και παραδοσιακά κάλαντα, αλλά
και με όμορφα τραγουδισμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Επίσης, την ίδια ημέρα,
αλλά και στις επόμενες εορταστικές ημέρες
μας επισκέφθηκαν για Χρόνια Πολλά και ανταλλαγή Ευχών πολλοί εκπρόσωποι Αρχών,
Συλλόγων και Σωματείων.

2 Δεκ.2016 Συγκέντρωση
Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης
Πραγματοποιήθηκε, στη ΛΑΦ Ξάνθης, η ετήσια
γενική συγκέντρωση του Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Ν. Ξάνθης, που συνδυάστηκε και με ‘’Έκθεση
Φωτογραφίας’’ από το πρόσφατο προσκυνηματικό ταξίδι στη Β. Ήπειρο. Ο σκοπός της
(συγκέντρωσης), ήταν η ενημέρωση των μελών
μας όπως και όλων των Τοπικών Αρχών και
άλλων Φορέων, Συλλόγων και Ενώσεων, για
τα πεπραγμένα του 2016, όπως και του Προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, για το
2017.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, ενημέρωσε
για τα ‘’Πεπραγμένα’’ του 2016, ενώ συνέχισε
με τον ‘’Προγραμματισμό’’ δραστηριοτήτων
για το 2017. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε, συνοπτικά, στα παρακάτω :
Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώρια
Ν.Ξάνθης-2017
Παρουσιάστηκε η νέα αφίσα με 33 εκκλησιασμούς που θα τελεστούν το 2017, η οποία
ήδη δημοσιεύτηκε από αρκετά ΜΜΕ, αναρτήθηκε σε ιστοσελίδες ενώ ταχυδρομήθηκε και
σε 700 αποδέκτες, σε όλη τη Χώρα.
Εορτασμός Εθνικών Επετείων
& Ημερών Μνήμης Γενοκτονιών
Τονίστηκε, ότι όλοι οι Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα
εμείς εδώ στη ΘΡΑΚΗ, που οι σύγχρονες
απειλές είναι στη γειτονιά μας, έχουμε την
Ιερή Υποχρέωση και οφείλουμε να είμαστε
ΠΑΝΤΑ παρόντες, στις Εθνικές Επετείους, όπως
επίσης να μην επιτρέψουμε να ατονήσει καμία
από της ‘’Ημέρες Μνήμης’’ και τα Μνημόσυνα,
για τα θύματα Γενοκτονιών και όσων ‘’έπεσαν
υπέρ Πατρίδος’’.(όπως: Μακεδονικός Αγώνας,
Γενοκτονία Ποντιακού Ελληνισμού, Γενοκτονία
του Ελληνισμού της Μ. Ασίας και της Μικρασιατικής Καταστροφής, Μάχης Οχυρών, Κυπριακού Αγώνα, Θυμάτων ΑΤΤΙΛΑ 1974, κ.α.).
Προσκυνηματικό Ταξίδι
στη Β. Ήπειρο 2017 (12-15 Οκτ.)
Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, διοργανώνει
(για 3η συνεχή χρονιά) από 12 έως 15 Οκτ.2017,
προσκυνηματικό ταξίδι, ανοιχτό σε όσους επιθυμούν από την τοπική Κοινωνία, καθώς και
από άλλες περιοχές της Χώρας, ως ελάχιστη
απότιση Τιμής σε όσους «έπεσαν υπέρ Πατρίδος» στο έπος του 1940 / 41 και ειδικότερα
στους 7976 ήρωες, που δυστυχώς συνεχίζουν
να παραμένουν άταφοι, στα εδάφη της Β.
Ηπείρου, εδώ και 76 χρόνια.!!!!
Διαπιστώσεις-Προβληματισμοί
Παράτυπη απόδοση της οφειλόμενης

Τιμής στον Εθνικό Ύμνο
Παρατηρήθηκε δυστυχώς να εμφανίζεται
σιγά-σιγά το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο και
στην Ξάνθη. Έχουμε όλοι την ηθική υποχρέωση
και καθήκον να μη το ανεχόμεθα ως παθητικοί
παρατηρητές. Όσοι δεν αισθάνονται την απόδοση της τιμής ως καθήκον, είναι προτιμότερο
να απέχουν ή να απομακρύνονται εκουσίως
από το χώρο και να μην προσβάλλουν τα Όσια
και τα Ιερά χωρίς έχουν την επιβαλλόμενη
στάση (είναι όρθιοι και ) στην ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου στις τελετές.
Το κάψιμο της Ελληνικής Σημαίας
στην Αθήνα στις 17 Νοε.16
Έγινε ειδική αναφορά στο ανησυχητικό περιστατικό και καυτηριάστηκε έντονα η δικαιολόγηση από ορισμένους ‘’αναλυτές’’, της απαράδεκτης ενέργειας που στην προσπάθειά
τους να υποβαθμίσουν την ποινικώς κολάσιμη
πράξη, αποκάλεσαν το Εθνικό μας Σύμβολο,
την ένδοξη Ελληνική Σημαία «ένα κομμάτι
πανί». Σε αυτούς όλους τους ανιστόρητους
διαστρεβλωτές ο Πρόεδρος απαντώντας τους
χαρακτήρισε, «ένα κομμάτι κρέας, που ενδεχομένως να ομιλεί Ελληνικά ».
Απουσία Βουλευτών και Άλλων Αρχών
στην Ημέρα των ΕΔ
Παρατηρήθηκε ότι στις 21 Νοε.’16, στον
εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων,
που έχει θεσπίσει προς τιμήν τους η Ελληνική
Πολιτεία, όλοι οι Τοπικοί Βουλευτές, όπως και
άλλες Αρχές, απουσίαζαν από την Δοξολογία,
στον Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας,
χώρο στον οποίο σύμφωνα με το Πρόγραμμα
προσκαλούνται και δέον να παρευρίσκονται
όλες οι Πολιτικές και Στρ. Αρχές, Θρησκευτικοί
Αρχηγοί άλλων δογμάτων.
Συχνές Επισκέψεις «Υψηλών»
Επισκεπτών, από Τουρκία
Ζούμε, σε μια ακριτική περιοχή της Πατρίδας
μας, όπου οι προγονοί μας εδώ και πάρα
πολλά χρόνια συμβίωσαν αρμονικά και σήμερα
εμείς, συνεχίζουμε να συμβιώνουμε ήσυχα και
ειρηνικά (σε καθεστώς ισονομίας-ισοπολιτείας),
με τους συμπατριώτες μας Έλληνες Πολίτες
των Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στη Θράκη,
ενώ η γειτονική Χώρα, αδιάλειπτα και χωρίς
προσχήματα πλέον (ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια), με μοχλό το Γενικό Προξενείο της
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ΠΕΛΛΑ
Ημέρα Αποστράτων και Ημέρα Εορτής Ενόπλων Δυνάμεων 21-11-2016

Ο Πρόεδρος με μέλη της Ένωσης Αποστράτων (Παράρτημα Ν.
Πέλλας) στην δεξίωση για την παραπάνω εορτή, στην Λέσχη
Αξκών της ΙΙ Μ/ΚΜΠ Έδεσσα.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Στούμπος
Κων/νος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας στην
Μητρόπολη της Έδεσσας.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Νοέμβριος 2016
Την Τρίτη 08 Νοεμβρίου κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις
για την συμπλήρωση 150 ετών από
το Ολοκαύτωμα της Ι.Μ. Αρκαδίου,
παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου,
του Α/ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γιακουμάκη
ΠΝ, των πολιτικών, στρατιωτικών
και λοιπών αρχών της Μεγαλονήσου.
Μετά το πέρας της Πολιτικής και
Στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη
του Ρεθύμνου, στον χώρο της Ιεράς
Μονής, ετελέσθη επίσημος Αρχιερατική Δοξολογία και Τρισάγιο στο
Οστεοφυλάκιο των Εθνομαρτύρων.
Κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς
Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος
ε.α. κ. Αντώνιος Κωνσταντάκης, μαζί
με Μέλη.
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος μαζί με
Μέλη, παρευρέθησαν στην Τιμητική
εκδήλωση για τον Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο
Ευάγγελο Αποστολάκη για την αδιάλειπτη προσφορά του στην Ελλάδα,
την Κρήτη και τη γενέτειρά του, στο
Γεράνι Ρεθύμνου. Στην εκδήλωση
παρέστη και ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ
Στγος κ. Μανούσος Παραγιουδάκης.
Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, η Ιερά
Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
της επετείου των 150 ετών από το
Ολοκαύτωμα της Ι.Μ. Αρκαδίου,
πραγματοποίησε συναυλία της χο-

ρωδίας της Σχολής Εκκλησιαστικής
Βυζαντινής Μουσικής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της
Θεοτόκου της πόλεως της Ρεθύμνης.
Στην εκδήλωση, κατόπιν προσκλήσεως, παρέστησαν ο Πρόεδρος μαζί
με Μέλη του Παραρτήματος.
Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία
η μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου σε συνεργασία με
την V Μεραρχία Κρητών, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων της 150ετηρίδας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων
της Κρήτης, ενω κατόπιν προσκλήσεως παρευρέθησαν ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος μαζί με Μέλη.
Δεκέμβριος 2016
Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου,
κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού
του 547 Α/Μ Τ.Π Ανχη(ΠΖ) Δημητρίου
Ροδάκη, ο Πρόεδρος και Μέλη του
παραρτήματος παρευρέθησαν στην
τελετή ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων
οπλιτών της 2016 ΣΤ’ ΕΣΣΟ, στο
Στρδο “ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ”.
Την Κυριακή 04 Δεκεμβρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού
του Πεδίου Βολής Κρήτης, Υποστρατήγου Κωνσταντίνου Κούτρα, ο Πρόεδρος και Μέλη του Παραρτήματος,
παρέστησαν στις εγκαταστάσεις του
Στρατωνισμού του ΠΒΚ, για τον Εορτασμό της Προστάτιδας του Όπλου
του Πυροβολικού, Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

ΞΑΝΘΗ (συνέχεια από σελ. 9)
στην Κομοτηνή και τα εδώ ‘’εντόπια’’
όργανά της, τις στοχεύει και επιδιώκει
να τις ομογενοποιήσει (τουρκοποιήσει) και χαλιναγωγήσει, για δικό
της όφελος, με κάθε τρόπο, ακόμα
και με τις ‘’φαινομενικά αθώες’’ επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες
που διοργανώνει, που κατά την άποψη μας, μόνο τυχαίες δεν είναι.
Εκλεγμένοι Έλληνες Υπήκοοι, που
έδωσαν Όρκο Πίστης στο Σύνταγμα
και την Πατρίδα μας, τόσο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζονται
αδιαλείπτως ως ‘’παραστάτες’’ ή
‘’ουρές’’, στον Γενικό Πρόξενο του
Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής
(όπως και σε άλλους επισκέπτεςαξιωματούχους της ίδιας ξένης χώρας), αλλά και στους παράνομους
‘’δήθεν εκλεγμένους’’, Ψευδομουφτήδες, που ανοιχτά πλέον, αντιμάχονται τα συμφέροντα της κοινής
μας Πατρίδας.
4 Δεκ.2016. Εορτασμός Αγ. Βαβάρας
στο Στδο Δ’Σ. Στρατού
Πραγματοποιήθηκε ο επίσημος
Εορτασμός της Προστάτιδας Αγίας
του Πυροβολικού, παρουσία Θρησκευτικών, Πολιτικών και Πανεπιστημιακών Αρχών. Με το πέρας προσφέρθηκαν οι παραδοσιακοί λουκουμάδες.
22 Δεκ.2016 : Επίσκεψη για Ευχές σε ΕΦ και Παραμεθόρια Χωριά
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και

6 μέλη του Παραρτήματος επισκέφθηκαν αυτούς που ‘’Φυλάνε Θερμοπύλες’’ στην Περιοχή, αντάλλαξαν
ευχές και τους προσέφεραν ατομικά
και άλλα δώρα από την ΕΑΑΣ, για
τις Άγιες Ημέρες. Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν το Εθνικό Φυλάκιο
‘’Υπτγου Δημητρίου ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ’’, στο χωριό ΓΛΑΥΚΗ. Επακολούθησε η επίσκεψη στο ΤΕ ΕΧΙΝΟΥ,
όπου τους υποδέχτηκε ο Δκτής της
Μονάδος, ακολούθως ευχήθηκαν
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ στον Διοικητή και τους
άνδρες του ΑΤ Εχίνου, ενώ στη συνέχεια αντάλλαξαν ευχές και ήπιαν
καφέ με κατοίκους του Εχίνου πριν
το κάλεσμα για την μεσημβρινή προσευχή από τον Ιμάμη.
23και 24 Δεκ’16 : Ευχές και Κάλαντα
στο Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης
Ο Πρόεδρος, μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου, όπως και αρκετά μέλη
του Παραρτήματος στις 23 Δεκ ’16,
αντάλλαξαν τις Χριστουγεννιάτικες
ευχές στο Παράρτημα, όπου υποδέχτηκαν άκουσαν και έψαλλαν τα
κάλαντα των Χριστουγέννων, διαδοχικά από τη Στρ. Μουσική του Δ’
Σ. Στρατού, τις Χορωδίες της IVης
ΤΑΞΥΠ, της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και του 1ου ΣΕΗΠΠΕΠ. των
οποίων ορισμένοι. Την επομένη 24
Δεκ.16, υποδέχτηκαν τη χορωδία
του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης
οι οποίοι έφεραν τις παραδοσιακές
στολές τους

ΤΡΙΚΑΛΑ
Απογύμνωσε τους Τούρκους ο Αρχηγός
και …με Τσαμπουκά τα είπε όλα!
Σε μια συγκέντρωση πρωτόγνωρη για την Πόλη της
Καρδίτσας ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης απογύμνωσε την Τουρκία και τους Ηγέτης της σε μια ομιλία που τα είχε
όλα!
Αναλυτική η Παρουσίαση του Αρχηγού. Με στοιχεία και όχι απλά
σε αναφορές σε άγνωστες πηγές!
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών του νομού Καρδίτσας προσκάλεσε τον Επίτιμο
Α/ΓΕΣ να κάνει μια ενημέρωση στην ουσία για ποια
είναι η Τουρκία από πότε εμφανίστηκαν στην περιοχή,
μια αναδρομή στην Ιστορία φτάνοντας μέχρι στην Σημερινή εποχή!
Η αναφορά του Αρχηγού στις προκλήσεις των Τούρκων
και αποκάλυψη του σχεδίου των Τούρκων που ο Στρατηγός αποκάλυψε ότι είναι ένα σχέδιο των 6 σημείων
απο το 1955 για ολοκληρωτική απαξίωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας!
Δεν μάσησε τα λόγια του όπου και κατακεραύνωσε
τους Πολιτικούς που απλά και στην Ελληνική Θράκη
παραχωρούν παραπάνω δικαιώματα στους Μουσουλμάνους της Ελληνικής Θράκης από, απο ότι στους Χριστιανούς που είναι όλοι Έλληνες Πολίτες.
Για την Κύπρο ανέφερε χαρακτηριστικά αν δεν υπάρχει συμφωνία για αποχώρηση των Κατοχικών Στρατευμάτων και κατάργηση των Εγγυήτριων Δυνάμεων, η
όποια λύση δεν έχει μέλλον.
Ζήτησε από τους νέους της Ελλάδας να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους και να μην αφήνουν 100
άτομα να καίνε τις Σημαίες και την Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝ Καρδίτσας Έφεδρος Ταγματάρχης Ντενησιώτης Γιάννης προσφώνησε τον Αρχηγό.
Επισήμανε και εντόπισε το πρόβλημα της Ελλάδος όχι στο οικονομικό αλλά στο δημογραφικό.
Απο την εκδήλωση απουσίαζαν
οι Πολιτικές και Τοπικές Αρχές...
«Μην μου τους κύκλους τάραττε».
Ομιλία του Καθηγ. Δημ. Τσελεγγίδη με θέμα
«Δόγμα και ζωή, μία αδιάρρηκτη συνύπαρξη»
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου που κατέκλεισε το
αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καλαμπάκας, πια ΜΕΤΕΩΡΩΝ, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η εκδήλωση του Συλλόγου «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ»
με ομιλητή τον γνωστό καθηγητή Δογματικής Θεολογίας

Ο Σολωμός για το Χορό
του Ζαλόγγου
Τες εμάζωξε εις το μέρος
του Ζαλόγγου τ’ ακρινό
της ελευθερίας ο Έρως
τες ενέπνευσε Χορό
Τέτοιο πήδημα δεν το
‘δαν ούτε γάμοι ούτε
χαρές κι άλλες μέσα τους
επήδαν
αθωότερες ζωές
Τα φορέματα εσφυρίζαν
και τα ξέμπλεκα μαλλιά
κάθε γύρω που γυρίζαν
από πάνω έλλειπε μια,
κ.λπ.

του Α.Π.Θ Δημήτριο Τσελεγγίδη, με θέμα «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ
ΖΩΗ , ΜΙΑ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ»
Τιμήθηκε στα Τρίκαλα η
Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
Εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκίνησαν το πρωί στα Τρίκαλα με την
Έπαρση της Ελληνικής σημαίας στην
κεντρική πλατεία των Τρικάλων από
στρατιωτικό Άγημα της ΣΜΥ.
Στην συνέχεια, τελέστηκε Θεία
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Στην Θεία Δοξολογία παρευρέθησαν οι πολιτικές
καθώς και οι Στρατιωτικές αρχές της πόλης μας
Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων
Αστυνομικών στα Τρίκαλα …
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, επιμνημόσυνη δέηση
και τα αποκαλυπτήρια μνημείου υπέρ των πεσόντων
αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Στη τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, εκπρόσωποι αστυνομικών συνδικαλιστικών οργάνων και φορέων, εν
ενεργεία εργαζόμενοι αλλά και απόστρατοι, καθώς
και απλοί πολίτες.
Από το Παράρτημά μας παρευρέθηκε στην παραπάνω
τελετή ο πρόεδρος Ευάγγελος Στέφος καθώς και πολλά
μέλη μας.
Τιμήθηκε ο Άγιος Νικόλαος
στην Ι.Μ. Σιαμάδων Καλαμπάκας
Με λαμπρότητα τελέσθηκε την τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2016 θεία λειτουργία, για την
εορτή του Αγίου Νικολάου,Επισκόπου Μύρων Λυκίας, του Θαυματουργού, στην Ι.Μ Αγίου Νικολάου Σιαμάδων Καλαμπάκας.
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
από τη ΣΜΥ
Μέσα σε ένα πολύ ζεστό και
χριστουγεννιάτικο κλίμα, οι σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για άλλη μια χρονιά μας τα έψαλλαν για τα
καλά στο εντευκτήριο του Παραρτήματος.
Από πλευράς μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
την Σχολή, που κάθε χρόνο δεν μας ξεχνά, και να μεταφέρουμε σε όλα τα μέλη μας και φίλους του παραρτήματος τις θερμότερες ευχές μας για ένα καλύτερο
αύριο, για μια καλύτερη χρονιά.

Καταγγελία
(Αποχριστιανοποίηση Ηθών-Εθίμων)
Οδηγούμαστε σε μια εποχή αποχριστιανοποίησης
ηθών-εθίμων. Σκεφθήκατε στ’ αλήθεια οι εκπαιδευτικοί
σε πόσες περιπέτειες και εγκλήματα, οδηγείτε τα παιδιά
όταν διδάσκετε παραχαραγμένη ιστορία, αλλά και όταν
ημέρες Χριστουγέννων δηλητηριάζετε τις ψυχές και το
πνεύμα των παιδιών;
Απόδειξη, το παρακάτω ποίημα που δώσανε στην
κόρη μου, Α’ Δημοτικού στη σχολική Χριστουγεννιάτικη
εορτή την 22η Δεκ. 2016 από το 13ο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμαριάς.
“Είμαι η Παολίνα!
Μεγάλωσα στη Βενεζουέλα!
Κάποτε είχαμε χρήματα και ζούσαμε καλά.
Τώρα όμως υπάρχει μεγάλη φτώχεια.
Ελπίζουμε το 2017 να είναι καλύτερο!!!
“ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ”
Κυριακίδης Χρήστος
Τχης ε.α.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο της Ε.Η. Σεπτεμβρίου 2016 και συγκεκριμένα στη σελ. 4, στην Ομιλία του Προέδρου της ΕΑΑΣ κ. Ε.
Δανιά, δημοσιεύτηκε αντί του ορθού 3μερές Στρατηγείο Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου, ανεγράφη Βρετανίας-Ελλάδας-Τουρκίας.
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Η Συνθήκη της Λωζάνης και η Τουρκική δολιότης
είχε προαποφασισθεί από την επονείδιστη “Συμφωνία Ανακωχής των Μουδανιών” και είχε καθορισθεί ο μέσος ρους
του Έβρου π. Δυστυχώς, εκεί μας επήγαν οι άπιστοι και
δόλιοι σύμμαχοί μας Γάλλοι και Ιταλοί. Όμως, και ημείς δεν
είμεθα ανεύθυνοι. Η τότε (1922) Επαναστατική Κυβέρνησις,
- Προσφάτως η Τουρκία, ο δόλιος αυτός γείτονας, διά του
αντί να θωρακίσει την Θράκη πάση δυνάμει και μάλιστα και
Προέδρου της Ταγίπ Ερντογάν, αμφισβητεί ευθέως την εγεπειγόντως, επεδόθη σε διωγμούς των πολιτικών της αντικυρότητα και ισχύν της Συνθήκης της Λωζάνης (24-7-1923),
πάλων με δίκες, καταδίκες, εκτελέσεις και άλλα ανοσιουρδιά της οποίας ερρυθμίσθησαν παγίως και αμετακλήτως
γήματα του θριαμβεύοντος Εθνικού μας διχασμού. Ως προς
βασικά ζητήματα, αφορώντα στις δύο χώρες, όπως λ.χ. ο
τα θαλάσσια σύνορα, αυτά οριοθετήθησαν στην μέση γραμμή
καθορισμός των μεταξύ αυτών συνόρων, η λεγόμενη αντης αποστάσεως των Ανατολικών
ταλλαγή πληθυσμών και μερικά άλλα ακόμη.
νήσων και νησίδων του Αιγαίου
- Της Διασκέψεως της Λωζάνης, είχεν προηγηθεί η επονεί(απασών Ελληνικών) από τις Μιδιστη “Συμφωνία Ανακωχής των Μουδανιών” (28-9-1922), η
κρασιατικές ακτές.
οποία προέβλεπε την εις το εγγύς μέλλον σύγκληση ΣυνΤα νησιά αυτά, συμπεριλαμβαδιασκέψεως, για την αναθεώρηση της “Συνθήκης των Σεβρών”.
νομένων των ΙΜΒΡΟΥ και ΤΕΝΕΔΟΥ,
Ως γνωστόν, η “Συνθήκη των Σεβρών” (10-8-1920), μη εφαρείχαν απελευθερωθεί από τον
μοσθείσα εν τέλει, επραγμάτωνε και έδινε υπόσταση στην
Ελληνικό Στόλο στις αρχές του
Μεγάλη του Έθνους Ιδέα.
Α’ Βαλκανικού πολέμου και ενΑπό ενάρξεως των εργασιών αυτής της “Διασκέψεως”, η
σωματωθεί στην Ελληνική επιΕλλάς, καίτοι προσεκλήθη εις συμμετοχήν, τελικώς, η αντικράτεια. Τούτο, είχε γίνει αποδεπροσωπεία μας απεκλείσθη αυτής, ουδέ της επετράπη η
κτό από τις τότε Μεγ. Δυνάμεις,
αποβίβασης στον λιμένα των Μουδανιών. Όλες οι αποφάσεις
Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία.
αυτής της σπείρας, ήσαν προειλημμένες και εν απουσία των
Εν τέλει, με το άρθρο 12 της
αντιπροσώπων μας, τους οποίους ενημέρωναν τελεσιγραφικώς
εξεταζομένης Συνθήκης (της Λωκαθ’ εσπέραν επί του πλοίου, φαινόμενον πρωτοφανές εις
ζάνης), τα νησιά του Βορείου και
την διπλωματικήν ιστορίαν και “μνημείον” αμοραλισμού και
Ανατολικού Αιγαίου, πλην Ίμβρου και Τενέδου, τα οποία ετέκυνισμού. Τούτο ωφείλετο, κυρίως, στην φιλοτουρκική
θησαν υπό Τουρκικήν κυριαρχίαν, παρεχωρήθησαν στην Ελπολιτική του μετέχοντος Γάλλου πρωθυπουργού Ραϋμόνδου
λάδα, πράγμα που απεδέχθη ανεπιφυλάκτως και η Τουρκία.
Πουανκαρέ, σφόδρα και απροκαλύπτως μισέλληνος και του
Τα Δωδεκάνησα, ως γνωστόν, μετά τον Ιταλοτουρκικό πόΙταλού πρωθυπουργού, του γνωστού μας Μπενίτο Μουσολεμο (1911-1912), είχαν περιέλθη στην κατοχή της Ιταλίας.
λίνι.
Με το άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάνης, η Τουρκία πα- Στην εν Λωζάνη Συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος:
ρεχώρει στην Ιταλία όλους τους τίτλους και τα δικαιώματά
αφ’ ενός, η Μεγ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπώνια, η
της επί της Δωδεκανήσου και επί λέξει: “Η Τουρκία παραιτείται
Ρουμανία η Σερβία και η Ελλάδα, αφ’ ετέρου δε η Τουρκία.
υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος επί των νήσων... (αναΠροσεκλήθησαν επί πλέον: η τότε Σοβιετική Ένωσις, μόνον
φέρονται ονομαστικώς τα Δωδεκάνησα) και των νησίδων
για την συζήτηση του Καθεστώτος των Στενών (Ελλησπόντων εξ’ αυτών εξαρτωμένων”.
του-Βοσπόρου) και η Βουλγαρία, για να εκθέσει τις απόψεις
- Μετά το πέρας του Β’ Παγκ. Πολέμου, διά της Συνθήκης
της σχετικά με την έξοδό της στο Αιγαίο και το καθεστώς
Ειρήνης των Παρισίων της 10ης Φεβ. 1947 (άρθρον 14), η
των Στενών.Οι Η.Π.Α. μετείχαν δι’ αντιπροσώπου-παρατηρηΙταλία παρεχώρησε στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα και μετετού.
βίβασε εις αυτήν (την Ελλάδα), όλα τα κυριαρχικά της διΚύρια θέματα της Συνδιασκέψεως ήσαν κατά πρώτον το
καιώματα επί της Δωδεκανήσου. Είναι φανερόν ότι τα πάντα
εδαφικόν, τουτέστιν η Ρύθμισις των συνόρων (χερσαίων και
που αφορούν στην χάραξη των Ε/Τ συνόρων είναι σαφή και
θαλασσίων) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
πεντακάθαρα και δεν χωρούν αμφισβητήσεις, όπως τα περί
Βεβαίως, η διευθέτησις των Ελληνοτουρκικών συνόρων
“γκρίζων ζωνών” σοφίσματα και λοιπά πονηρά και
δόλια Τουρκικά τεχνάσματα.
Ο Τούρκος πρόεδρος,
Γράφει η
χεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού
επιπλέον, έκαμε λόγο για
Μαριάνθη Συμεωνίδου Αρμενιάκου
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
“σύνορα καρδιάς”, ονειΤαξχος ε.α. - Δημοσιογράφος
Το 2013 απονεμήθηκε στη Σχολή η Πορευόμενος, προφανώς, την
λεμική Σημαία 72ου Σ.Π.
παλαί πότε Οθωμανική Αυ-

Γράφει ο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩ. ΔΡΑΚΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

29-10-1963
Ορόσημο στη ζωή μου, όπως ορόσημο
στη ζωή του καθενός, που υπηρέτησε ή
υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι η
ημερομηνία εισόδου του σ’ αυτές!!!
Εφέτος η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής έκλεισε 70 χρόνια από την ίδρυσή
της.
Ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό την επάνδρωση των Ενόπλων Δυνάμεων με στελέχη υψηλής επαγγελματικής και επιστημονικής κατάρτισης. Το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανέδειξε την ανάγκη
στελέχωσης των Ενόπλων Δυνάμεων με
μόνιμο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό.
Ήταν η πρώτη παραγωγική Σχολή Αξιωματικών γυναικών. Έκτοτε η Σχολή εξελίσσεται σταθερά, προσαρμόζοντας την
εκπαίδευση των σπουδαστών στις σύγχρονες εξελίξεις της νοσηλευτικής επιστήμης και τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το 1990 εισήχθησαν στην Σχολή οι πρώτοι άρρενες σπουδαστές. Το 1992 η Σχολή
αποκτά μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις
στο Στρατόπεδο Σακκέτα στον Βύρωνα.
Το 2002 έγινε η παράδοση οπλισμού. Από
το 2005 η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέ-

Η Εκπαίδευση στη Σχολή γενικά είναι:
ιατρική, νοσηλευτική, στρατιωτική, κοινωνική, εγκυκλοπαιδική. Είναι το μόνο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα, που παρέχει
αυτούς τους τομείς μόρφωσης! Οι απόφοιτοι της Σ.Α.Ν. αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους και συμμετέχουν σε ευρύ
πεδίο δραστηριοτήτων του Υγειονομικού
Σώματος των ΕΝόπλων Δυνάμεων.
Όταν ιδρύθηκε η Σχολή δεν επέτρεπαν
γάμο! Όταν επετράπη ο γάμος δεν επέτρεπαν τέκνα!
Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης
Αυγουστίνος Καντιώτης με πύρινα άρθρα
στον Τύπο και θερμά λόγια στα κηρύγματά
του για την Οικογένεια, το βασικό κύτταρο
της Κοινωνίας μας και ο γενναίος Στρατηγός
Οδυσσέας Αγγελής συνετέλεσαν στην
άρση της απαγόρευσης της τεκνοποιίας!
Μετά από το σύντομο αυτό ενημερωτικό
καταλαβαίνετε τι σπουδαίο ρόλο έπαιξαν
οι απόφοιτες της Σχολής ειδικά τα πρώτα
χρόνια! (και Κορέα!). Ένα ρόλο ΘΥΣΙΑΣ.
Στερήθηκαν Οικογένεια και Παιδιά!
Δεν αξίζουν λοιπόν ενός πιο καλού, ανθρώπινου και αξιοπρεπούς τέλους παρά
να πεθαίνουν μόνες και αβοήθητες;
Η ανάγκη ενός σύγχρονου Οίκου Ευγηρίας είναι «εκ των ων ουκ άνευ»! Γένοιτο!

τοκρατορία. Καλά, δεν ευρέθη ένας Τούρκος ιστορικός να
τον νουθετήση; Αυτοί που μπορούν να μιλούν για σύνορα
καρδιάς, είναι μόνον οι Έλληνες. Την Κωνσταντινούπολη
δεν την ίδρυσαν οι Τούρκοι, ούτε βεβαίως έκτισαν την Αγία
Σοφία. Όλες οι πόλεις της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα οι παραλίες, από αρχαιοτάτων χρόνων ήσαν Ελληνικές. Οι Τούρκοι,
όπως θρυλείται, μετανάστευσαν, προ της Μογγολικής εισβολής, από του Χουρασάν (Ιράν) προς Μικράν Ασίαν, όπου
εγκαθίστανται Νοτίως Νικαίας υπό του Σουλτάνου του Ικονίου
Καϊκοβάδ (1219-1236).
- Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές,
αλλά και πολιτικοί, υποστηρίζουν ότι,
αυτή η Ιμπεριαλιστική τακτική της
Τουρκίας αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό του Τουρκικού λαού,
από σοβαρά εσωτερικά προβλήματα
του Κράτους και ιδιαίτερα το Κουρδικό, το οποίον συνιστά χαίνουσα
και αιμορροούσα πληγή.
Χωρίς νας αποκλείεται η βασιμότης
αυτής της εκδοχής, υφίσταται και
ετέρα, πλέον σοβαρά, κατά την οποίαν η Τουρκία, αποδεδειγμένως, επιδιώκει την προς Δυσμάς και εις βάρος
της Χώρας μας επέκτασή της. Πλέον
συγκεκριμένα, απεργάζεται, δια παντός μέσου, την κατάκτηση της Δυτικής Θράκης και την διχοτόμηση του Αιγαίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ως προς τα
κατεχόμενα εις την Κύπρον, είναι εμφανές ότι επιδιώκει την
διχοτόμηση της νήσου και την εν συνεχεία προσάρτηση
στην επικράτειά της των κατεχομένων. Άπαντα τα ανωτέρω
εκτειθέμενα, συνιστούν κυρίους στρατηγικούς σκοπούς της
Τουρκίας.
Κάποιοι και μάλιστα επίσημοι εκπρόσωποι του κράτους
μας, δηλώνουν ότι: τα προς Ανατολάς σύνορα της Χώρας
μας συμπίπτουν με εκείνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και
βαυκαλίζονται ότι η Ε.Ε. θα τα προστατεύσει εις περίπτωσιν
απειλής, πράγμα που συνιστά καθαρή φενάκη. Αλλά και για
την Κύπρο υπήρχαν εγγυήτριες δυνάμεις και αποφάσεις
αποδοκιμασίας της Τουρκικής εισβολής από το Σ.Α. των
Ηνωμένων Εθνών. Όμως, ούτε η εισβολή απετράπη ούτε τα
στρατεύματα κατοχής απεχώρησαν από την δύσμοιρον
νήσον. Εν τέλει, αυτή είναι η Τουρκία. Αυτοί είναι οι Τούρκοι.
Άπιστοι, δόλιοι, άρπαγες, βάρβαροι και εσαεί μισέλληνες. Το
μόνο που υπολογίζουν και σέβονται είναι η ισχύς και η
άκαμπτος αποφασιστικότης του αντιπάλου των. Και τούτο,
κατά λογικήν συνέπειαν, επιβάλλει: ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις
και ικανή και αποφασιστική διπλωματία.
Το ερώτημα που ανακύπτει και μάλιστα φλέγον είναι: αν
οι ανωτέρω κρίσιμοι παράγοντες συντρέχουν με την ενεστώσα
κατάσταση της χώρας μας. Την απάντηση, θα την δώσει ο
καθένας μόνος του και με το χέρι στην καρδιά.

6η Σειρά ΣΜΥ Σύρου
Αναδρομή στο παρελθόν
Εργασία του Άνχη ε.α.
Μπούκλα Χρήστο

Στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ δημοσιεύεται μια
πολύ ενδιαφέρουσα εργασία του Ανχη ε.α.
Κων/νου Μπούκλα Χρήστου με πλήρη ιστορική
αναδρομή στην ιστορική διαδρομή της Σειράς.
Η αναδρομή αναφέρεται στην Α’ Περίοδο 19541960, στη Β’ Περίοδο 1960-1970, στην Γ’ Περίοδο 1970-1980, στην Δ’ Περίοδο 1980-1989
και στην κατακλείδα έχει Αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους πρώτους αποστρατευθέντες
συμμαθητές. Υπάρχει και μία πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή στον Υπστγο Μπέκα Λάμπρου,
ο οποίος επί μία συναπτή πενταετία διετέλεσε
διοικητής στη ΣΜΥ. Περισσότερα στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΣ, www.eaas.gr.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο Σεπτεμβρίου 2016, στο άρθρο του Ηρακλή Βούλτσου “Ο θάνατος
του παλικαριού”, σελ. 16, στη δεύτερη στήλη αναφέρεται λανθασμένα η πόλη
Σιάτιστα, αντί του ορθού Στάτιστα (σημερινός Μελάς).
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Προσβολή Συμβόλων του Ελληνικού Κράτους
Γράφει ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΛΗΣ
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.
τ. Αντιπρόεδρος ΕΑAA
Πτυχιούχος Νομικής και Πολ. Επισ/μών

Τ

«Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει
ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή
έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετώv» (άρθρο 181 Π.Κ)

ην 17η Νοεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου οι γνωστοίάγνωστοι κουκουλοφόροι εφορμώντες από το “άσυλο” του
Πολυτεχνείου, πέραν από τις όποιες καταστροφές της περιουσίας του πονεμένου, πεινασμένου και δεινοπαθούντος
Έλληνος, κατέκαψαν, περιεφρόνησαν και κατέσχισαν την
ένδοξη ελληνική σημαία μας, στην οποίαν σχεδόν όλοι οι
Έλληνες (πλην των αστράτευτων απάτριδων) ορκίσθηκαν
πίστη και αφοσίωση. Κυρίως όμως αυτοί που αφιέρωσαν τη
ζωή τους στη στρατιωτική ζωή (ένοπλοι όχι ένστολοι) για
την προάσπιση της τιμής, της ακεραιότητας και της εννόμου
τάξεως της πατρίδος ορκίσθηκαν τουλάχιστον μια φορά
πίστη και αφοσίωση στο Ιερό Σύμβολο. Οι απόφοιτοι των
στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών ορκίσθηκαν δύο (2)
φορές πίστη και αφοσίωση. Ο υπογράφων ορκίσθηκε τρεις
(3) φορές στο ένδοξο Εθνικό Σύμβολο.
Η επονείδιστη και ποινικώς κολάσιμη πράξη έλαβε χώραν
ενώπιον των αστυνομικών οργάνων, τα οποία δυστυχώς
έμειναν ατάραχα, υπείκοντα προφανώς σε εντολές ανωτέρων, χωρίς να προβούν στη σύλληψη των δραστών, ενώ
το διαδίκτυο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα «πήραν φωτιά»
από τη δικαιολογημένη οργή των συμπολιτών μας.
Τα άρθρα 36 και 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ)
αναφέρουν αντίστοιχα:
36. «Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική
δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση
ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη» (προσβολή Συμβόλων του Ελληνικού Κράτους).
37.1. «Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα…»
37.2. «Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση».
Στην περίπτωση μας οι αστυνομικοί και ο εισαγγελέας

ήταν παρόντες κατά το χρόνο της διάπραξης του ειδεχθούς
κατά του Ιερού Συμβόλου εγκλήματος. Και προφανέστατα
η πολιτική και φυσική ηγεσία παρακολουθούσαν στις οθόνες των ΜΜΕ.
Γιατί αδιαφόρησαν να εκτελέσουν την υποχρέωση που
είχαν εκ του Νόμου;
Είχαν προφορική εντολή να αφήσουν ήσυχα τα «παιδιά»;
Εάν είχαν προφορική εντολή διερωτάται ο Έλλην πολίτης. Ποια εντολή είναι ισχυροτέρα; Η εντολή του Νόμου
(Π.Κ. και Κ.Π.Δ.) ή η εντολή του φυσικού ή πολιτικού Προϊσταμένου;
Προφανώς ο έγγραφος Νόμος είναι ισχυρότερος!!
Για να μην εγείρονται του τάφου τους οι ένδοξοι Νεκροί
μας, οι οποίοι κατά εκατοντάδες χιλιάδες απέθαναν ηρωικώς κατά την υπεράσπιση του Ιερού αυτού Εθνικού Συμβόλου διερωτώμεθα!
Μήπως οι Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον αυτοί που πιστεύουν σ’ αυτήν την ιδέα και σ’ αυτό το Ιερόν Σύμβολον
πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα άρθρο 120
παρ. 2 «ο Σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των
Ελλήνων και άρθρο 120 παράγρ. 4 «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη
βία», όταν τα αρμόδια
όργανα του κράτους
αδρανούν.
Όπως οι μπαχαλάκηδες χωρίς να έχουν δικαίωμα καταστρέφουν
Γράφει ο
δημόσια περιουσία και
ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΑΝΔΡOΥΛΙΔΑΚΗΣ
ατιμάζουν Εθνικά ΣύμYποστράτηγος ε.α. ΣΣΕ 52

Χαρούμενα Χριστούγεννα
Γράφει ο
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Τέως Γεν. Γραμ.
Δήμου Ερμούπολης

Τ

α σπίτια, οι δρόμοι, οι άνθρωποι
και οι πλατείες των πόλεων δειλά
– δειλά ετοιμάζονται για να φορέσουν
τα ‘’γιορτινά‘’ τους. Τα ξημερώματα
της 25ης Δεκεμβρίου θα σημάνουν και
πάλι οι καμπάνες των εκκλησιών αναγγέλλοντας την γέννηση του Σωτήρα.
Πρίν 2016 χρόνια, εκεί, στην ταπεινή
σπηλιά της Βηθλεέμ και μέσα σε μια
φάτνη γεννήθηκε ο θεάνθρωπος για
να ανυψώσει και επαναφέρει τους
ανθρώπους στον ίσιο δρόμο. Το έθνος
σήμερα διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο.
Ο λαός δοκιμάζεται και υποφέρει. Η
οικονομική όμως κρίση η οποία πλήττει
τα τελευταία χρόνια την χώρα μας
δεν είναι αποκλειστική αιτία της τρικυμίας εντός της οποίας κλυδωνίζεται
το σκάφος. Η πραγματική αιτία είναι,
η ηθική κρίση, η οποία κυριαρχεί στα
ελληνικά τεκταινόμενα. Δυστυχώς εξέλειπαν οι φωτισμένοι ηγέτες, οι ταγοί
και οι ηθικές προσωπικότητες οι οποίες
με αποφασιστικότητα και τόλμη θα
ποδηγετούσαν τον λαό μας και θα

βολα, άλλο τόσο οι έντιμοι πολίτες έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να αντιστέκονται όταν τα αρμόδια όργανα αδρανούν.
Αλήθεια σε τι διαφέρει ο εξωτερικός εχθρός της πατρίδος, ο οποίος εισβάλει στην πατρίδα μας και ατιμάζει τα
ιερά και τα όσια μας από αυτόν τον μισέλληνα που διαπράττει το ίδιο έγκλημα; Για να αντικρούσει τον εξωτερικό εχθρό
και να διασώσει τη Σημαία ο Έλλην ένοπλος δίδει τη ζωή
του και αναδεικνύεται σε Ήρωα, ενώ ο εσωτερικός εχθρός
θα μείνει ατιμώρητος.
Στη συνέχεια του Ιερού Εθνικού Συμβόλου, της Σημαίας
μας, έρχονται τα Σύμβολα του Ηρωισμού και του πνευματικού πολιτισμού των προγόνων μας (Αγάλματα, αναθηματικές στήλες, επιγραφές κ.λπ.) καθώς και της Δημόσιας
Περιουσίας (άρθρο 381 σε συνδυασμό με το άρθρο 382
παρ. 1α και παρ. 3,4 και 5 του Π.Κ.).
Πως θα προστατευθούν από τους βάνδαλους, μηδενιστές
ανθέλληνες στην περίπτωση που παρίσταται η αστυνομία
αδρανής ή απουσιάζει, ενώ παρίσταται πατριώτης συμπολίτης μας, ο οποίος πονάει στην καταστροφή, αλλά διστάζει
με την ενδεχόμενη κατηγορία της αυτοδικίας;
Απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση κατ' επιταγήν του
ακροτελεύτιου άρθρου του Συντάγματος.
Στις ΗΠΑ ο κάθε Αμερικανός πολίτης έχει το δικαίωμα να
εξουδετερώσει όποιον λοιδορεί ή ατιμάζει το Εθνικό τους
Σύμβολο.
Αλήθεια γιατί δεν ανακρούεται ο Εθνικός μας Ύμνος κατά
την έπαρση - υποστολή της Σημαίας, όπως συνέβαινε στο
παρελθόν και όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη;
Παρελθόν εννοώ την περί το 1950 - 60 περίοδο όταν το
Υπουργείο Αεροπορίας ευρίσκετο στην Αμερικής και Πανεπιστημίου γωνία και το Υπουργείο Ναυτικού ευρίσκετο στην
Κλαύθμωνος, όπου τα πλήθη των Ελλήνων εστέκοντο προσοχή κατά την ανάκρουσή του.

τον καθοδηγούσαν εκεί που
έπρεπε. Μάταια αναζητούμε
τον Επιμενείδη (Διάσημος αρχαίος σοφός, κύριος αντιπρόσωπος της θείας σοφίας, μάντης και γιατρός που κλήθηκε
το 596 π.χ. να καθαρίσει και
εξαγνίσει την πόλη των Δελφών από
το Κυλώνειο άγος).
Μας έχει καθυποτάξει ο ευδαιμονισμός, η απληστία και ο εγωισμός και
η καρδιά μας παραμένει έρημη και
αδειανή από αγάπη για τον διπλανό
μας. Σήμερα που το μισοάδειο έστω
τραπέζι θα είναι και πάλι ‘’φορτωμένο’’,
μπορούμε να θυμηθούμε, έστω και
δι ολίγον, πόσοι άνθρωποι θα είναι
απόψε χωρίς φαγητό, χωρίς νερό,
χωρίς σπίτι, χωρίς δουλειά, χωρίς ζεστασιά, χωρίς αγάπη; Υποδουλωθήκαμε πλήρως στον μαμωνά, γίναμε
ανάλγητοι και απάνθρωποι και μάταια
αναζητούμε την ευτυχία μέσα σε τρικυμίες, χωρίς τιμόνια και πυξίδες. Ας
βγάλουμε έστω και για λίγες ημέρες
την ‘’μάσκα’’ της υποκρισίας και ας
αναδείξουμε την αληθινή μας προσωπικότητα. Μαγικές λύσεις δεν
υπάρχουν. Η μόνη οδός σωτηρίας
είναι η ελπίδα και η αλήθεια που
οδηγεί στην ταπεινή Βηθλεέμ όποια
και αν είναι τα θρησκευτικά πιστεύω
του καθενός μας.

Με το μεγενθυντικό φακό

εσωτερική απειλή
στη χώρα μας, ένα
νέο φρούτο ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
φερέλπιδες νέοι που δεν
- Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ
επιθυμούν να δώσουν τίποτα στην
πατρίδα, παρά μόνο απ’ ότι φαί- Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
νεται από τις συνήθεις εκδηλώ- Oικονομικού Παν/μίου Μακεδονίας
σεις τους επιθυμούν μόνο να καταστρέψουν τη χώρα. Βέβαια η
δημοκρατία
χωράει
πολλά, όμως πρέπει να πεχω διατυπώσει την άποψη, ότι το διερχόμεθα
ριοριστούν
τα
όρια.
Φαίνεται όμως ότι στην ερκρισίμου στιγμάς που το ακούω από τότε
μηνεία
της
Δημοκρατίας,
οι πολιτικοί μας έχουν
που άρχισα να καταλαβαίνω είναι εφεύρημα
διαφορετικές
απόψεις
για
τα όρια και αυτό είναι
των πολιτικών, που σκοπεί να διατηρείται το
λίαν
επικίνδυνο.
Τι
μπορεί
να περιμένει κανείς
πόπολο σε αγωνία για να ρηταγωγείται εύκολα.
από
ομάδες
που
καίνε
την
ελληνική
σημαία και
Πολύ φοβούμαι όμως πως τώρα αυτή την φορά
καταστρέφουν και πυρπολούν ότι βρουν μπροστά
η φράση πρέπει να εσωκλείει πραγματικότητα
τους, ζημιώνοντας καταφορά το πάμπτωχο ελκαι πρέπει να μας ανησυχεί.
ληνικό
δημόσιο. Σε ποια πλαίσια Δημοκρατίας
Απαιτείται σύνεση, εγρήγορση, ομόνοια και
μπορεί να χωράνε αυτοί οι φερέλπιδες νέοι;
αποφασιστικά ομόφωνη αντίδραση.
Έχουν χαρακτηριστικά εσωτερικού εισβολέως
Μ’ανησυχούν τα ουρλιαχτά των λύκων στον
και
κατά αυτήν την έννοιαν νομίζω ότι πρέπει
περίγυρο που συνείγυραν και κακαρίσματα από
δυναμικά
να αντιμετωπισθούν. Δεν έχουμε ανάγκη
κοκόρια. Σαν να μυρίζονται αδυναμία αυτήν την
από
Έλληνες
που συμπεριφέρονται κατά αυτόν
εποχή στην χώρα μας και απειλούν. Δεν μ’
τον
τρόπο.
Η
Δημοκρατία που κατάφωρα απειαρέσει καθόλου η συγκυρία των διεκδικήσεων
λείται
από
τους
αναρχικούς πρέπει να απαντήσει
και δεν ουρλιάζουν μόνο οι λύκοι αλλά κοκορίζουν
δυναμικά προς αυτούς. Χρειάζεται ανασύνταξη,
και τα κοκόρια.
χρειάζεται ομοψυχία, ξέρουμε πολύ καλά πόσο
Τώρα, γιατί θυμηθήκαμε την Χάγη και τους
ακριβά
πληρώσαμε πολιτικές αντιπαραθέσεις σε
Τσάμηδες... Δεν φοβάμαι, έχουμε απαντήσει
κρίσιμες στιγμές της χώρας μας. Πρέπει τώρα
στην ιστορική μας διαδρομή στους απειλούντες
άμεσα να δώσουμε σαφή απάντηση και στους
και ασφαλώς θα λάβουν απάντηση αν αποτολλύκους και στα κοκόρια, ότι είμαστε αγκαλιασμένοι
μήσουν επί πεδίου μάχης. Ο Έλληνας αμυνόμενος
έναντι αυτών που επιβουλεύονται τη χώρα μας,
υπέρ βωμών και εστιών δεν έχασε ποτέ. Όμως,
ότι οι πολιτικές μας αντιπαραθέσεις παραμερίόμως ανατριχιάζω όταν αυτή την εποχή, λόγω
ζονται
όταν η πατρίδα μας κινδυνεύει και αυτό
της ανθρωπίνης ευαισθησίας που έδειξε ο λαός
πρέπει
να ακουστεί δυνατά.
μας, όλα τα νησιά μας είναι γεμάτα από αλλόΔεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα ανθρησκους, αλλοεθνείς που δυστυχώς την ευτιδράσουμε ορθά σε περίπτωση απειλής. Δεν
γνωμοσύνη που οφείλουν προς τη χώρα μας
είναι εύκολη λεία η χώρα μας. Τις εξετάσεις μας
την εκφράζουν πολλές φορές με οργή. Σε οποιστην ανθρωπότητα τις έχουμε δώσει επιτυχώς
αδήποτε δυσκολία μας στα νησιά μας ασφαλώς
στη
μακραίωνα ιστορία μας αφού πρώτα φωτίδεν θα είναι μαζί μας. Η αξιολόγηση αυτής της
σαμε
την ανθρωπότητα με τον πολιτισμό που
παραμέτρου επαφίεται στον καθένα που διαβάζει
από
αυτή
τη χώρα ξεκίνησε.
αυτές τις γραμμές. Απομάκρυνση, απομάκρυνση
Ξέρουμε
και τι να κάνουμε και πως να το κάναι το συντομότερον δυνατόν, προσφύγων, μενουμε
όταν
απειληθούμε, το κάναμε επιτυχώς
ταναστών ή όπως τους ονομάζει ο καθένας από
πολλές
φορές
στο παρελθόν. Δεν μας φοβίζει
τα νησιά μας. Ούτε ένας αλλοεθνής ή αλλότίποτα. Ωστόσο πανέλληνες γρηγορείτε γιατί οι
θρησκος σε νήσο μας. Βέβαια υπάρχει και άλλη
λύκοι, τα κοκόρια και τα σκουλήκια ελοχεύουν....

Έ
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θέματα

Η στήλη της βιβλιοθήκης
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Αὐτὸν τὸν μήνα δὲν ἔχουμε πολλὰ
βιβλία γιὰ τὴν βιβλιοθήκη τῆς
Ε.Α.Α.Σ. ἀλλὰ τὸ τελευταῖο ἔργο μὲ τίτλο «Οἱ εὐθυγραμμισμένοι» τοῦ συναδέλφου μας Ἀργυρόπουλου
Κωνσταντίνου (Ὑπτγου ἐ. ἀ.) εἶναι τόσο συγκλονιστικὸ

ποὺ μᾶς ἀναγκάζει νὰ τὸ παρουσιάσουμε μόνο
του.
Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου ἔχει αἰχμαλωτισθῇ μέσα σὲ
ἕνα περιβάλλον, ποὺ μὲ τρόπο ἀδύνατο νὰ ἐλεχθῇ,
ἔχει ἀρχίσει νὰ εὐθυγραμμίζηται μὲ ὅσα ἐπιτάσσει
ἕνα κατευθυντήριο σύστημα ἀναθεωρήσεως ἀξιῶν.
Πρόκειται γιά «ἕνα δοκίμιο ποὺ ἀποτελεῖ κραυγὴ
ἀγωνίας καὶ κρούση κώδωνος κινδύνου γιὰ τὸν
ὀλισθηρὸ κατήφορο τῆς Ἑλλάδος ποὺ καταλήγει
στὴν χαράδρα τοῦ ἀφανισμοῦ καὶ τοῦ τέλους μιᾶς

ἔνδοξης πρωτοπορίας
χιλιάδων ἐτῶν» ὅπως
γράφει καὶ ὁ Ἀντιναύαρχος ἐ. ἀ. Β. Μαρτζοῦκος
Π. Ν. προλογίζοντάς το.
Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ
Χαρ. Τρικούπη 14 ΑΘΗΝΑ. Τηλ 210 3628976 )

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Εορτασμός Εβδομήντα χρόνων Όπλου Τεθ/νων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης
Αεροπορίας Στρατού, συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ των Μελών
της, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), άνω αίθουσα «ΑΙΓΛΗ», την
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα
11.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
Α. Διοικητικός απολογισμός-Πεπραγμένα.
Β. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου έτους.
Γ. Προτάσεις-Προγραμματισμός δραστηριοτήτων έτους 2017
Δ. Λοιπά θέματα που θα προταθούν έγκαιρα.
Ε. Ενημέρωση για θέματα ΑσφαλιστικούΜισθολογίου και συντάξεων, καθώς επίσης
και για δραστηριότητες ΠΟΣ.
Στ. Αρχαιρεσίες για Διοικητικό Συμβούλιο
και Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το πρόγραμμα της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2017, θα περιλαμβάνει υποδοχή, νέες
εγγραφές, καφέ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, κοπή
βασιλόπιτας, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα, τακτικά
μέλη της Λέσχης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με φαξ στο 2106816066 ή με e-mail:
lesxi.as@gmail.com ) στο Γενικό Γραμματέα
του Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) ημέρες προ των
εκλογών. Ψηφοφορία από αντιπρόσωπο επιτρέπεται, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί απλή
έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος της Λέ-

σχης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει
ένα μόνο άλλο μέλος.
Καλούμε τα Μέλη μας να συμμετάσχουν
στη διαδικασία και να δηλώσουν υποψηφιότητα για ανανέωση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.,
προκειμένου η Λέσχη να συνεχίσει αλλά και
να βελτιώσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει.
Όποιος δεν έλθει στη Γ.Σ. μπορεί να καταθέσει τη συνδρομή του για το έτος 2017
(10 ευρώ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αριθ.
λογαριασμού 6609-109888-903 (να αναγραφεί το όνομα καταθέτη) και να ψηφίσει
δια αντιπροσώπου. Παρακαλούμε για τη
σχετική ενημέρωση του ταμία Κωνσταντίνου
Παπαευαγγέλου τηλ. 6937442669 ή μελών
του Δ.Σ.
Για επιθυμούντες να εγγραφούν, υποψηφιότητες αλλά και για λοιπές λεπτομέρειες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τους Νικολόπουλο Βασίλειο, τηλ.
2106816066, κιν. 6972717990, WIND
*779900 ή Αναστάσιο Παρασκευόπουλο,
τηλ. 6945374163, WIND *774163
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε
όλους υγεία και η καινούργια χρονιά 2017
να είναι καλύτερη, πιο αισιόδοξη και
πιο ευτυχισμένη. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Με εκτίμηση και σεβασμό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Νικολόπουλος Βασ. Παρασκευόπουλος Αν.
Ταξχος εα
Ανχης εα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρω και επαινώ την δικηγόρο ανηψιά μου
Χατσίκα Φεβρωνία του Περικλή και της Φανής κάτοικο Θεσ/νίκης, για την επιτυχία της ως ένατη (9η)
επιτυχούσα στους εισαγγελείς (τελ. Βαθμ.
11,0355), στο ΚΓ’ Διαγωνισμό Δικαστών και Εισαγγελέων που ολοκληρώθηκε την 23 Δεκ. 2016.
Ταξχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας,
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ & ΛΑΕΔ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥΠΑΠΑΓΟΥ «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
Σε 107 Οικογένειες Αναξιοπαθούντων Συνανθρώπων μας Δέματα και Δωροεπιταγές. Έτσι στις
21 και 22 Δεκεμβρίου 2016 και 2 Ιαν. 2017, τις
απογευματινές ώρες και χωρίς δημοσιότητα και
τυμπανοκρουσίες αλλά με απόλυτο σεβασμό στην
προσωπικότητα του καθενός, δόθηκαν πενήντα
τέσσερα (54) δέματα και πενήντα τρεις (53) δωροεπιταγές.
Ο Πρόεδρος Κώστας-Πολυχρόνης Τίγκας και τα
μέλη θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά όλους
όσους συμμετείχαν και φέτος στην προσπάθειά
μας.

Δεν δόθηκε η πρέπουσα θέση σε Θεσμικά Όργανα
Με αφορμή την παρουσία μου στην τελετή που έγινε την 25-11-16 στο ΚΕΤΘ για τα
εβδομήντα χρόνια του Όπλου, θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:
Για την τελετή πληροφορήθηκα την προηγουμένη, μετά από επίσκεψή μου Σύνδεσμο
Τεθ/νων.
Στην Πύλη του Κέντρου ο αξιωματικός Πύλης, καθ' όλα ευγενής, μου υπέδειξε τα της
μετάβασης στο χώρο της Τελετής. Από την είσοδό μου στο ΚΕΤΘ μέχρι το πέρας αυτής,
τα μόνα υπηρεσιακά όργανα ήσαν οπλίτες και κάποιοι κατώτεροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί.
Στο χώρο της τελετής και απέναντι από το χώρο επισκεπτών (για απόστρατους αξιωματικούς και ιδιώτες), διέκρινα τον Πρόεδρο του ΣΑΙΤΘ και το Συμβούλιον (Θεσμικό Όργανο), αλλά και δυο αποστράτους ανώτατους Αξιωματικούς, κάποτε επιτελάρχες.
Διέκρινα επίσης στο χώρο επισκεπτών Ανώτατους (ε. α.) αξιωματικούς - πρώην Διοικητάς του ΚΕΤΘ, πολλούς αγαπητούς ε.α. συναδέλφους αλλά και Δήμαρχο μεγάλου
Δήμου Αττικής, πρώην Αξιωματικό του Όπλου, για τους οποίους δεν γνωρίζω αν εκλήθησαν προφορικώς ή εγγράφως, γιατί εμένα δεν μου έγινε καμία πρόσκληση.
Η όλη τελετή ήταν άψογη, αλλά δεν ήταν συμβατή με το περιεχόμενό της, γιατί δεν
δόθηκε η πρέπουσα θέση σε Θεσμικά Όργανα, κυρίως πρώην ε.α. αξιωματικούς αλλά
και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τελειώνοντας, θέλω να δηλώσω ότι παραβρέθηκα στην τελετή για να τιμήσω παλαιούς Διοικητάς του ΚΕΤΘ υπό τους οποίους συνυπηρέτησα και οι οποίοι εδημιούργησαν
τις υποδομές και έδωσαν τη σημερινή μορφή στο ΚΕΤΘ για το οποίο σήμερα είμαστε
όλοι υπερήφανοι, επισημαίνοντας ότι το 1975 ήταν ένα Στρατόπεδο με πλήθος υλικοτεχνικών ελλείψεων.
Νομίζω ότι η τελετή θα έπρεπε να οργανωθεί ως προς το χώρο τέλεσής της και να
δοθεί έμφαση στο να τιμηθούν οι Θεσμοί και το Στράτευμα.
Οι συνάδελφοι όταν προσέρχονται σε παρόμοια τελετή να έχουν την ορισμένη θέση
τους.
Το ΚΕΤΘ ανήκει μόνο στον ελληνικό λαό και τον ελληνικό στρατό, δεν είναι τσιφλίκι
κανενός.
Γεώργιος Αυδής
Αντγος (ΤΘ) ε.α.

401 ΓΣΝ
Λάμπων αστέρας στο χώρο της Ιατρικής περίθαλψης.
Άξιοι συνάδελφοι πιστοί στα υποσχεθέντα στον
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, πραγματικά μοχθούν και συμπάσχουν
με τους ασθενείς. Καμία σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε άλλες κοινωνικές ομάδες.
Συγχαρητήρια στον Δντή του Νοσοκομείου και
το προσωπικό. Δεν μπορώ να παραλείψω κάτι που
απόλυτα με εντυπωσίασε. Ένας λαμπρός επιστήμων στο αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής.
Αρχίατρος Τέντης Δημήτριος. Δεν παρέχει μόνο τις
υπηρεσίες του σκυμμένος πάνω από τον ασθενή
αλλά κυριολεκτικά συμπάσχει με αυτόν. Στον άξιο
αυτό επιστήμονα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου
και τον συγχαίρω.
Β. Ανδρουλιδάκης
Υποστράτηγος ε.α.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Oικονομικού Παν/μίου
Μακεδονίας

Θερμές ευχαριστίες
Αξιότιμε κ. Διευθυντά της εφημερίδας
Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα
με την οποία με περιέβαλαν στην αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας μου οι γιατροί και το προσωπικό της κλινικής, η
Διευθύνουσα αλλά κι ο Διευθυντής προσωπικά του 424 ΓΣΝΕ.
Τον Ιούνιο του 2016, μετά από πτώση, υποβλήθηκα σε πολύωρη επέμβαση αποκατάστασης του συντριπτικού κατάγματος του δεξιού αγκώνα μου. Με χειρούργησαν οι εξαίρετοι
ορθοπεδικοί χειρουργοί, γενικοί αρχίατροι κ.κ. Βραγγάλας Βασίλειος, Διευθυντής της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής και Χριστοδούλου Παύλος, Υποδιευθυντής της ίδιας κλινικής. Όλοι οι
προαναφερθέντες απέδειξαν ότι το 424 ΓΣΝΕ είναι ένας
φάρος ανθρωπιάς κι επιστημοσύνης μέσα στη γενικότερη κατάρρευση και των αξιών και του συστήματος υγείας στη
χώρα μας. Ελπίζω να παραμείνει ως έχει.
Εύχομαι και με την ευκαιρία των εορτών ο Θεός να χαρίζει
υγεία, προσωπική ευτυχία και επαγγελματικές επιτυχίες σε
όλους.
Με εκτίμηση,
Αμαλία Φρόνη
Εκπαιδευτικός

ενημέρωση
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΝ ΕΛ Λ ΗΝΙΟ Σ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜ ΟΣ ΑΠ ΟΣΤΡ Α ΤΩΝ ΑΞ ΙΩΜ ΑΤΙΚ ΩΝ
Ε ΝΟ ΠΛΩ Ν Δ ΥΝ ΑΜΕ ΩΝ & ΣΩΜΑ ΤΩΝ Α ΣΦΑ ΛΕ ΙΑ Σ

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως
Η Προβλεπόμενη από το Καταστατικό,
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συνδέσμου,
που θα πραγματοποιηθεί την 14/1/2017
και ως οριστική την 21η Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του κυλικείου της ΕΑΑΣ, οδός Χαριλάου Τρικούπη 13, 1ος Όροφος.
Θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι:
• Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του
Συνδέσμου
• Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της
Γενικής Συνελεύσεως
• Απολογισμός Πεπραγμένων-Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός Προηγουμένου και Προϋπολογισμός επομένου έτους
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και Απαλλαγή Ευθυνών Οικονομικής Διαχειρίσεως
• Συζήτηση προτάσεων μελών του Συνδέσμου
• Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
Εξελεγκτικής Επιτροπής λόγω της δημοσιεύσεως του νέου Καταστικού
Συνάδελφε, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
με τις ενέργειές του προέβαλε και διεκδί-

κησε για τον Απόστρατο, την Οικογένειά
του και την Ορφανική οικογένεια τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και περιθάλψεώς του και όχι μόνον. Στάθηκε
δίπλα σε κάθε διαμαρτυρία και απαίτησε
την αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας.
Κατόπιν τούτων:
Προσκαλούνται όλοι οι Απόστρατοι του
Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού,
της Πολεμικής Αεροπορίας, της ΕΛ.ΑΣ, του
Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και οι Ορφανικές οικογένειες, όπως προσέλθουν στην Γενική
Συνέλευση του ιστορικού Συνδέσμου μας
προκειμένου η παρουσία σας να αποτελέσει την ισχυρή φωνή στην διεκδίκηση των
δικαίων αιτημάτων μας και να δώσουμε το
στίγμα μας για τα Εθνικά μας θέματα και τη
δυσμενή οικονομική κατάσταση που όλοι
μας σήμερα βιώνουμε.
Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Γεν. Γραμματέας
Καπιδάκης Γεώργιος, Υπστ/όμος Β
Ο Πρόεδρος Ακριώτης
Κων/νος, Ταξχος ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Προσκαλεί
τα μέλη του Συνδέσμου στην από το Καταστατικό προβλεπόμενη Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Παπάγου(ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 1 που ευγενώς μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:
1.Χαιρετισμός και Απολογισμός δραστηριοτήτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
2.Οικονομικός Απολογισμός, Προϋπολογισμός νέας περιόδου από Ταμία.
3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4. Συζήτηση προτάσεων μελών του Συνδέσμου.
5.Κοπή Βασιλόπιτας για το νέο έτος.
6 Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να γίνονται δεκτές από τον Γεν. Γραμματέα κ. Αργουζή Σάββα
τηλ. 210-7786263 και 6974813714, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού,
έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται και στους συναδέλφους Διαβιβαστές ε.α. και αφυπηρετήσαντες Εφέδρους Αξιωματικούς που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου και τους παρακαλούμε να προσέλθουν στη συνάντησή μας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν
την επικοινωνία με πολλούς συναδέλφους που συνυπηρέτησαν στη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Σπυρίδων Κουρκούμπας
Σάββας Αργουζής
ποστράτηγος ε.α.
Ταξίαρχος ε.α.

Ευχαριστήριος Επιστολή
Με την παρούσα μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Κλινικής Πλαστικής
Χειρουργικής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Αρχίατρο κ. Αριστείδη Τσακίρη διότι με επιτυχή χειρουργική παρέμβαση με απήλλαξε από το BCC που βρίσκεται
στο δεξιό μου μάγουλο. Ο εν λόγω εχειρίσθει το πρόβλημά μου με ανθρωπισμό και
ήθος προσόντα που αποδεικνύουν ότι πιστεύει στον δοθέντα όρκο του ως ιατρός. Η
επιτυχής κατάληξη αποδεικνύουν την άριστη επιστημονική του κατάρτιση αλλά και
την εμπειρία του.
Κατά την άποψή μου αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, μπορεί να χαρακτηριστεί ως τηλαυγής φάρος στη σημερινή σκοτεινιά της υλιστικής μας κοινωνίας.
Θεολόγος, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016
Γεώργιος Τσιρόπουλος
Υπσγος ε.α. ΣΕΕ1949 Α

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του νεοϊδρυθέντος Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1979
Προσκαλεί
Όλους τους αποφοίτους αξιωματικούς της ΣΣΕ Τάξεως 1979 στην 1η Πανηγυρική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.00 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ρηγίλλης 1) στην αίθουσα ΑΙΓΛΗ με
θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.». Θα ακολουθήσει κοπή βασιλόπιτας. Σε
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.sse1979.gr.
Η Π.Δ.Ε.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου του Ιππικού Τεθωρακισμένων προσκαλεί,
σύμφωνα με το καταστατικό του (Άρθρο 8, παρ. 2) τα Τακτικά μέλη του σε Τακτική
Γενική Συνέλευση την 15η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στη Λέσχη
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στη Ρηγίλλης.
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Γενικής Συνελεύσεως.
β. Απολογισμός έργου και πεπραγμένων του Δ.Σ κατά το παρελθόν έτος 2016.
γ. Οικονομικός απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2016.
δ. Προϋπολογισμός έτους 2017.
ε. Διάφορα άλλα θέματα.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνελεύσεως θα επακολουθήσει εκδήλωση για τον εορτασμό της συμπληρώσεως των 20 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου μας. Ο
εορτασμός θα περιλαμβάνει ομιλίες, βραβεύσεις μελών μας και δεξίωση. Τα μέλη
μας μπορούν να συνοδεύονται και από τις συζύγους τους.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου θα νοιώσει ιδιαίτερη χαρά εάν υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή
συμμετοχή των μελών στην εκδήλωση, διότι είναι ευκαιρία να συναντηθούμε και να
συνεορτάσουμε τα γενέθλια του Συνδέσμου μας
Για το Διοικητική Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Παπαδογεωργόπουλος
Χαράλαμπος Μεντεσίδης
Υποστράτηγος ε.α
Αντιστράτηγος ε.α

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών
Αποφοίτων ΣΣΕ 1974
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1974
Eυχόμαστε ολόψυχα σ’ όλους τους ε.ε και ε.α συναδέλφους

Χρόνια πολλά και Ευτυχισμένο το 2017
Σας ανακοινώνουμε ότι την 28η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 21.30,
στο κέντρο ΜΠΑΡΜΠΑ ΛΑΖΑΡΟΣ στο Παλαίο Φάληρο ο Σύνδεσμος μας θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
β. Γενική Συνέλευση των μελών του.
γ. Ετήσια Χοροεσπερίδα.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Υπτγος ε.α Κασφίκης Νικόλαος

Ποίηση
Η γέννηση του λόγου
Ο λόγος σάρξ εγένετο και επί γης ειρήνη
τα σύμπαντα αγάλλονται επικρατεί γαλήνη,
Υιός Θεού γεννήθηκε και έφερε τη γνώση
η Θεοτόκος γέφυρα τον κόσμο για να σώσει.
Η γέννησή σου έφερε το φως στην οικουμένη
κι ο κάθε άνθρωπος μπορεί ελπίδα να προσμένει,
σαρκώθηκες και έδιωξες τα πάθη της ψυχής
τον Γολγοθά ανέβηκες για να αναστηθείς.
Τα θεία δώρα πρόσφερες σε όλους τους ανθρώπους
για να κερδίσουν τη ζωή μας δίδαξες τους τρόπους,
μηνύματα χαρμόσυνα, αγγέλων μελωδία
ανθρώπους για να χτίσουνε γερά την κοινωνία.
Τον άνθρωπο εκκένωσες απ’ όλα του τα πάθη

καλός σπορέας για να βγεί, τη ζύμη για να πλάθει,
το απολωλός το πρόβατο ήρθες για να το σώσεις
και την αιώνια ζωή σε όλους μας να δώσεις.
Δεν ήρθες τα επίγεια για να τα καταργήσεις
αγάπη μόνο μοίρασες κι ελπίδα να δωρήσεις,
τη χάρη, την ταπείνωση, την άπειρη σοφία
στον άνθρωπο τα δώρησες να βρεί αθανασία.
Δύο χιλιάδες δεκαεπτά χρόνια με φως λουσμένα
Χριστός γεννήθηκε στη γη για σένα και για μένα,
τ’ ανθρώπινα ν’ αφήσουμε, το θείο για να δούμε
Χριστός γεννάται σήμερα όλοι μαζί να πούμε.
Εν Αθήναις τη 18η Δεκεμβρίου 2016
Παπακώστας Κωνσταντίνος
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αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(υιός υποστράτηγου ε.α.) Ασφάλιση ενυπόθηκου δανείου από
1,30€ ανά 1000€ π.χ. για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 70.000€
καταβάλετε ετήσιο ασφάλιστρο 91€
τηλ. 211 800 29 23- 6944 349 074
***
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555
***
Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής,
με πολυετή διδακτική εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των
επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
***
Πένυ Αθ. Σκαραφίγκα
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Δίπλωμα Διαπραγμάτευσης Οικ. Παν. Αθηνών
LLM in International Trade and Investment Law
(Univerciteit Van Amsterdam)
Νευροκοπίου 10, Παπάγος, Αθήνα Τ.Κ. 15669
Κιν.6977507194 email:pskarafigka@gmail.com
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
στον ΟΣΜΑΕΣ Κάρυστος Ευβοίας στη θέση Παξιμάδα,
εντός σχεδίου πόλεως. Οικ. τετράγωνο 154 αριθμός 5
τετραγωνικά μέτρα 660, σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ: 210 6926997- 697 5922 183
***
Ράπτης Κωνσταντίνος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Στρατιωτικός Ιατρός Επιμελητής 251 ΓΝΑ
Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Αθηνών
Εξειδίκευση στην οστεοπόρωση
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο Λεωφόρος Δημοκρατίας 77 Μελίσσια, Αττικής
Τηλ. 2108035834 - 6948094701
***
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Φλώρου Χ. Αλεξία
(κόρη αποστράτου αξιωματικού Πεζικού)
Υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου,
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, κ.ά.
Δωδεκανήσου 10Α, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.547.580 Κιν: 697.4704.525
e -mail: alexia.florou@hotmail.com
***
Ορέστης Γούλας
(Γυιός Τχη ΤΧ ε.α. )
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής
Ιατρείο: Ασκληπιού 82, Αθήνα. Τηλ. για ραντεβού: 6974736510
***
ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – Ανχης (ΥΝ) ε.α.
Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Σύμβουλος (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Msc Management Υπηρεσιών Υγείας (CNAM-FRANCE)
(ΚΟΡΗ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.)
Εξειδικευμένη σε Προγράμματα Υγείας –Συνταξιοδοτικά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με 16 Ασφαλιστικές Εταιρείες
Τηλ. 210-6142100 & 6985050660
***
Πωλείται Οικόπεδο
Στην ΜΑΛΕΣΙΝΑ εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, στη θάλασσα,
με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099 τ.μ., οικ. τετ. 28,
αριθμ. 33, τηλ. 210-6522750,
κιν. 698 3478083
Τιμή Ευκαιρίας
***
Αλέξανδρος Φράγκου
Οικονομολόγος-Φορολογικός Σύμβουλος
(Συνάδελφος ε.α.)
Διατηρεί Λογιστικό γραφείο στη Λάρισα.
ξειδικεύεται ιδιαίτερα στη Φορολογία εισοδήματος, ακινήτων,
κατοίκων εξωτερικού, αγροτών.
Ανθ. Γαζή 1(πλατεία Εβραίων), Λάρισα
τηλ. 2410 536262, 693 2765 202
***
Χριστίνα Γεωργαντά
Δικηγόρος
LLM Ευρωπαϊκου και Διεθνούς Δικαίου
Δυρραχίου 23, Παπάγου-Αθήνα, τκ. 15669
κιν. 694 4849 862, email: xristinageor@yahoo.gr
***
Άγγελος Κ. Ζαφειρόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος (Υιός Αξ/κου)
Δέχεται με ραντεβού
Κατεχάκη 1 και Μεσογείων
τηλ. 2106995535, 6972072076
***
Ιωάννης Ε. Κωστούλας
Υιός Απόστρατου Αξ/κου
Χειρούργος Οδοντίατρος-Ειδικός Προσθετολόγος
Ειδικευθείς στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα
Master of Science στα Βιοϋλικά

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση Ιατρείου: Χατζηγιάννη Μέξη (Χίλτον), 115 28, Αθήνα
τηλ. Ιατρείου: 210 72 39 293, Κινητό: 693 7422 838
***
Μιχαήλ Δ. Τσούνης
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων.
Στρατιωτικός Ιατρός-Δντής ΩΡΛ Τμήματος ΕΛ.ΑΣ.
Μετεκπαιδευθείς σε Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία.
Λεωφ. Μεσογείων 163 Α, 4ος όροφος,
ΤΚ 11526 (πλησίον Μετρό Κατεχάκη)
Τηλ. 2106990484,
κιν. 6944221223.
***
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής
Πρώην Επιμελητής Ε.Σ.Υ.
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας
Κουμουνδούρου 22, Τηλ/fax: 2410 251551, Λάρισα
email: anestis_paraskevopoulos@yahoo.com
Κιν: 6977 464081
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
***
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Την απασχόληση παιδιού ή
την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου
Τηλ. επικοινωνίας: 693 29 27509
***
Χάλικας Αλέξανδρος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (Υιός Ταξίαρχου ε.α.)
Μελέτες-Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού
Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον
Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας
Τοπογραφικές εργασίες
Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Γραφείων Κατοικιών
Τηλ: 210 2133373
Κιν: 6977 777 261
***
Πτυχιούχος Καθηγήτρια Γαλλικής με διδακτική εμπειρία
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά ενδιαφερόμενους
για τα πτυχία Delf A1, A2, B1, B2,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)
Τηλ: 697 4692 103
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αξιόλογο οικόπεδο στο Πικέρμι
Συνοικισμός Διώνη (οδός Σερρών), Ο.Τ. 98,
επιφανείας 515,44 τ.μ., τηλ. 698 18 70 868,
210 9346 6718 Ταξίαρχος ε.α. Εμμανουήλ Φραϊδάκης
***
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Υιός Αξκού ε.α.)
Επιμελητής Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου
Metropolitan Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Αθηνών Μετεκπαιδευθείς στην Ιαπωνία
Ιατρείο Βελονισμού: Θερμοπυλών 13, Περιστέρι
Τηλ.: 2121056400, 6942690050
Website: www.iatrikosvelonismos.com
***
Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός
(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α.)
Με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθήνα και Αγγλία και 12ετή
εμπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά κέντρα και φροντιστήρια
Μ. Εκπ/σης, πραγματοποιεί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών
(δυσλεξία, ΔΕΠΥ)και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.
τηλ. Επικοινωνίας: 693 7481 704 (Αθήνα)
***
Βάσσης Δημήτριος
Φυσικός, M.Sc.
Ιδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ
παραδίδονται επιμελέστατα από καθηγητή, κάτοχο
μεταπτυχιακού τίτλου (Ε.Α.Π.) και πτυχίου φυσικής (Ε.Κ.Π.Α.)
τηλ. 6936-838118, 210-8012046
***
Ιωάννης Μανιαδάκης
Δικηγόρος
Αρείου Πάγου - Συμβ. Επικρατείας
Ταγ/ρχης Χωρ/κης ε.α.
Ναυαρίνου 14, 106 80 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 3608 668, Κιν. 6932 264 874
e-mail: ioannis.maniadakis@live.com
maniadakis.ioan@dsa.gr
***
Δημήτριος Ν. Κωνσταντάκης
(εγγονός αποστράτου)
Οδοντίατρος - Dr.med.dent - Χειρουργός Στόματος
Ειδικευθείς στη Στοματική Χειρουργική
Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας
Βασ. Σοφίας - Δ. Αιγινήτου 8
115 28 Αθήνα, Στάση μετρό: Μέγαλο Μουσικής
Τηλ. 210 72 26 278, Κιν. 6944 77 8532
Email: info@konstantakisdental.gr

***
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗΣ
μαθηματικά - φυσική - χημεία
www.theofilis.gr
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
www.theofilis.gr Το καλύτερο βοήθημα για το Γυμνάσιο!
Πάνω από 2500 βιντεομαθήματα για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου με τη θεωρία και τις λύσεις όλων των ασκήσεων
των βιβλίων των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας!
Ειδικά για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας έκπτωση 10%
με τον εκπτωτικό κωδικό : superoffer.
***
Σταύρος Μιχ. Γρατσίας
(υιός Αποστράτου Αξ/κού)
Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική
Karolinska Institute Stockholm Sweden
Καρνεάδου 41, Αθήνα (πλησίον Μετρό Ευγγελισμός)
τηλ. 210 7237 138, κιν. 694 2424 290
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήμα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου
4 στρεμμάτων, πλησίον θάλασσας
τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504
Αναστασία Βασιλάκη
***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
(γιος Ταξιάρχου ε.α.)
Παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγητή Ισπανικής Φιλολογίας
Ε.Κ.Π.Α.μεταπτυχιακό φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών,
με διδακτική εμπειρία και σπουδές στην Ισπανία.
Τιμές Προσιτές.
699 2097 700, aleksandrosmpa@gmail.com
***
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Παιδοχειρούργος - Γεν. Χειρούργος
Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής
Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας
Τ. Στρατ. ιατρός (Λοχαγός Ιατρός) Χειρούργος
Τ. Επιστημονικός Συν/της Χειρ/κής Παν. Θράκης
Τ. Αναπλ. Δ/ντής Χειρ/γός Ν. Άμφισσας
Κλειούς 30, 15561 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: 210 6537607, 6974 886655
E-mail: thkoul@yahoo.gr
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στη Μαλεσίνα εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ
Αμφιθεατρικό με απέραντη ΘΕΑ
προς τη θάλασσα του Ευβοϊκού
1067 τμ. Ο. Τετράγωνο 29, οικόπεδο υπ’ αριθ. 6
δρόμος 69 (πρώτη γραμμή), τιμή ευκαιρίας
τηλ: 26610 28586, 698 2919 766
Καββαδίας Νικόλαος Υπτγος ε.α.
***
Διδάκτωρ Φυσικής
(σύζυγος Ανχη (ΠΖ) ε.α.)
με πολυετή διδακτική και
ερευνητική εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής,
Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής
International Baccalaureate.
Περιοχές πέριξ Μεσογείων, Ανατ. Αττικής
Τηλ. 697 4098 590
***
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Δικηγόρος - Ποινικολόγος
(εγγονός Υπστγου ε.α. Ιωάννου Παπαδόπουλου)
αναλαμβάνει υποθέσεις,
ποινικές, αστικές, εμπορικές, διοικητικές
(απονομή συντάξεων κ.λπ.) και πάσης φύσεως
Νομικές υποθέσεις.
Τηλ. 694 7770 870, 210 6926 997
***
Παπαδήμας Νικόλαος
Μαθηματικός - Msc
(Υιός Αξκού ε.α.)
Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών
(Περιοχή Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί)
από καθηγητή Μαθηματικών με μεταπτυχιακό
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜΠ)
σε φοιτητές-μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου
Τιμές φιλικές
Τηλ. 697 3557 319

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγελιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις
τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα
απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται
στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει
την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή
στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου
και εξόδου αγγελιών.

θέματα
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Άρθρογραφία
Αποκαλυπτήρια Μνημείου των Πεσόντων Ανδρών
της Ελληνικής Λεγεώνας κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο
Του
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Aντγου ε.α.

Π

ριν αναφερθούμε στα αποκαλυπτήρια του μνημείου (10
Ιουλίου 2016) ας θυμηθούμε, επιγραμματικά, τι ήταν ο
Κριμαϊκός Πόλεμος και πως ενεπλάκη τμήμα Ελλήνων Εθελοντών σ’ αυτόν.
Αφορμή για τον πόλεμο ήταν η απαίτηση της Γαλλίας προς
το Σουλτάνο να αφαιρέσει κάποια προσκυνήματα των Αγίων
Τόπων της Παλαιστίνης από την Ορθοδοξία και να τα δώσει
στους Καθολικούς. Ο Σουλτάνος δέχτηκε αυτή την απαίτηση.
Ο Ρώσος Τσάρος εξεμάνη και αντέδρασε έντονα. Ο Σουλτάνος, με ενθάρρυνση της Αγγλίας απέρριψε τις αξιώσεις του
Τσάρου. Έτσι, ο μεν Ρωσικός στρατός, κατόπιν αγώνος, κατέλαβε τις παραδουνάβιες περιοχές, ο δε Σουλτάνος, παρακινηθείς από την Αγγλία και τη Γαλλία κήρυξε τον πόλεμο στη
Ρωσία. Με το Σουλτάνο σύναψαν συμμαχία εναντίον της Ρωσίας τα χριστιανικά κράτη Αγγλία και Γαλλία και αργότερα και
η Σαρδηνία (περίπου η σημερινή Ιταλία).
Στη διαμάχη επενέβη η Αυστρία η οποία, για να μην επεκταθεί ο πόλεμος, ζήτησε από τη Ρωσία να αποσυρθεί από
τις παραδουνάβιες περιοχές και η ίδια να επέμβει διπλωματικά
προς το Σουλτάνο και τους συμμάχους του. Η Ρωσία απέσυρε
τις δυνάμεις της από τις παραδουνάβιες περιοχές, όπου η παρουσία του Ελληνικού στοιχείου ήταν έντονη, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι το μέτωπο μεταφέρθηκε στην
Κριμαία.
Το πως εμπλέκεται ελληνικό στρατιωτικό εθελοντικό τμήμα
στον πόλεμο εκείνο, ας αφήσουμε τον ιστορικό κ. Αγαθάγγελο Γκιουρτζίδη να μας ενημερώσει με ένα μικρό ιστορικό.
«Το 1853 με την έναρξη του Κριμαϊκού πολέμου, εθελοντές
Έλληνες από διάφορες περιοχές του ελληνισμού συγκρότησαν εθελοντικό τμήμα που αριθμούσε περί τους 1200 άνδρες. Το τμήμα αυτό ονομάστηκε Ελληνική Λεγεών του
Αυτοκράτορα Νικόλαου Α’ και μ’ αυτό το όνομα πέρασε στην
ιστορία.
Στην πρώτη φάση του Κριμαϊκού Πολέμου, που εκτυλίχθηκε
στις Ηγεμονίες του Δουνάβεως, το εθελοντικό αυτό ένοπλο
τμήμα ήταν από τα πρώτα που συγκρούσθηκαν με τις αντίπαλες των Ρώσων δυνάμεις, των Οθωμανών, και έλαβε
μέρος, στις μάχες του Σουλινά, του Ματσίν και του Τζιουρτζίου έχοντας βαριές απώλειες...
Όταν ο πόλεμος μετεφέρθη στη χερσόνησο της Κριμαίας
η Λεγεώνα έφθασε, εν μέσω βαρέως χειμώνος, πεζή στην
Κριμαία και έλαβε μέρος στις μάχες της Ευπατορίας, όπου
ανέτρεψε τα επιτεθέμενα τμήματα με τα οποία συγκρούστηκε, της Τσόρναγια-ρέτσκα και στη συνέχεια είχε ενεργό
ρόλο στην άμυνα της Σεβαστούπολης καθ’ όλη τη διάρκεια
της πολιορκίας της.
Την Ελληνική Λεγεώνα αποτελούσε δύναμη περί τους 1200
εθελοντές, που συμμετείχε στον πόλεμο ως αυθύπαρκτο
ένοπλο τμήμα υπό τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση και έχοντας δικό της λάβαρο. Το καθ’ ένα από τα τέσσερα τάγματά
της είχε τη δική του σφραγίδα και
Έλληνες εθελοντές ως αξιωματικούς διοικητές.
Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και
άνδρες της διακρίθηκαν για την γενναιότητά τους. Τριάντα δύο άτομα
τιμήθηκαν με τη διάκριση του ιππότη του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου, του ανώτερου στρατιωτικού
παράσημου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Εκ των 1200 της ενδόξου αυτής
δυνάμεως περί τους 500 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και άνδρες
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι. Τα 135
ονόματα πεσόντων που διεσώθηκαν απαθανατίζονται σε μία από τις
ορειχάλκινες πλάκες του μνημείου.
Τα υπόλοιπα, περί τα 365, ονόματα
πεσόντων δεν διεσώθηκαν.
Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν τον Κριμαϊκό Πόλεμο, στη Σεβαστούπολη ανεγέρθησαν μνημεία
υπέρ των πεσόντων Βρετανών, Γάλλων και Σαρδηνίων στρατιωτών. Αυτά κατεστράφησαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, όταν η Κριμαία
απετέλεσε μέρος της Δημοκρατίας της Ουκρανίας, στη Σεβαστούπολη ανιστορήθηκαν τα μνημεία αφιερωμένα στους πε-

(1853-56) 160 χρόνια μετά
σόντες Βρετανούς, Γάλλους και Σαρδηνίους στρατιώτες. Με
αίτημα της τουρκικής κυβερνήσεως προς την ουκρανική ανεγέρθη μνημείο και για τους Οθωμανούς στρατιώτες. Την κατασκευή του χρηματοδότησε το τουρκικό κράτος.
Μετά τη λήξη του Κριμαϊκού πολέμου 1853-1856 ο Αριστείδης Χρυσοβέργης, ένας από τους αρχηγούς της Ελληνικής Λεγεώνος, υπέβαλε
αίτημα προς ρωσικές αρχές για την ανέγερση μνημείου υπέρ των πεσόντων Ελλήνων εθελοντών. Το αίτημα αυτό εγκρίθηκε
από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο
Β’ την 27η Αυγούστου 1865. Ωστόσο, το
σχέδιο τότε δεν πραγματοποιήθηκε και το
ζήτημα λησμονήθηκε.
Ανέκαθεν, η μνήμη των πεσόντων πολεμιστών ήταν και είναι ιερή, αυτή τιμάται στο
πάτριο και στα ξένη εδάφη, τόσο από τους
συμπατριώτες και ομοδόξους μας, τους
εθελοντές της Ελληνικής Λεγεώνος οι
οποίοι πολέμησαν γενναία και έπεσαν υπέρ
της Ορθοδοξίας. Κάτω από την κρηπίδα του
μνημείου, και πριν την τοποθέτηση του τελευταίου λίθου του υποστρώματος, χέρι
ελληνικό απέθεσε χώμα που είχε μεταφέρει από την Πατρίδα γι’ αυτό το σκοπό. Αιωνία και τρισμακαρία η μνήμη τους...»
Αποκαλυπτήρια μνημείου της Ελληνικής
Λεγεώνος του Αυτοκράτορα Νικόλαου Α’
Στις 10 Ιουλίου 2016, στις 12:00, στη Σεβαστούπολη της
Κριμαίας, στο πλαίσιο των εορτασμών του «Έτους ΕλλάδαςΡωσίας 2016», πραγματοποιήθηκαν τ’ αποκαλυπτήρια του
μνημείου υπέρ των Ελλήνων εθελοντών της Ελληνικής Λεγεώνος του αυτοκράτορα Νικόλαου Α’, η οποία πολέμησε
στον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856), στο πλευρό των Ρώσων
και υπέρ της Ορθοδοξίας.
Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων παρευρέθησαν ο μόνιμος εκπρόσωπος της Κριμαίας παρά τω Προέδρω της Ρωσικής Ομοσπονδίας κος Γκεόργκι Μουράντοβ, η ελληνικής
καταγωγής γερουσιαστής της Άνω Βουλής της Ρωσίας κα
Όλγα Κοβιτίδη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Εθνικής-Πολιτιστικής Αυτονομίας Ελλήνων της Ρωσίας κος Ίβαν Σαββίδης, Έλληνες απ’ όλα τα μέρη της Ρωσίας και της Ελλάδας,
καθώς και πλήθος κατοίκων της Σεβαστούπολης.
Το ιερό Μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Ελλήνων εθελοντών τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σεβαστουπόλεως και Κριμαίας κ.κ. Λάζαρος.
Οι επίσημοι στις ομιλίες τους ύμνησαν τον άθλο των Ελλήνων εθελοντών, ενώ ο κ. Ι. Σαββίδης εξεφώνησε το λόγο του
λοχαγού της Ελληνικής Λεγεώνος Αριστείδη Χρυσοβέργη:
«Έλληνες! Σας ενθυμίζω, ότα ημείς, οι ολίγοι εθελονταί αντιπροσωπεύομεν την Ελλάδα και όλον το Ελληνικόν Έθνος
εν μέσω εκατοντάδων χιλιάδων αδελφών μας Ρώσσων. Μη
λησμονείτε, οτ’ είμεθα υιοί των ενδόξων πατέρων μας των οποίων τα ανδραγαθήματα επί της παλιγενεσίας του
έθνους μας, η Ευρώπη και όλος ο χριστιανικός κόσμος εθαύμασε. Μη λησμονείτε προσέτι, ότ’ οι πατέρας των
πατέρων μας εις τούτον τον τόπον έχυσαν, το αίμα των και ημείς, απαιτεί η
τιμή του έθνους να τους μιμηθώμεν. Ναι
τους μιμούμεθα και κανείς δεν εμπορεί
να μας ειπή όχι. Ναι η μάχη της Ευπατορείας εδόξασε τα Ελληνικά όπλα, και η
μάχη σήμερον, δεν αμφιβάλλω, ότι
θέλει τα δοξάσει επίσης. Ζήτω η Ελλάς!
Ζήτω ο κηδεμών της Ορθοδοξίας Αυτοκράτωρ! Γενναίοι εθελονταί η Πατρίς
μας βλέπει! -εμπρός και ο Θεός μεθ’
ημών!».
Άγημα του Στόλου της Μαύρης θάλασσας απέδωσε τιμές και η στρατιωτική μπάντα του παιάνισε τους δύο
εθνικούς ύμνους, της Ρωσίας και της Ελλάδας. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η τελετή κατάθεσης στεφάνων από τους επισήμους και
λουλουδιών από τους παρευρισκόμενους.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, μεταξύ της Ρωσικής και της
Ελληνικής σημαίας είχε τοποθετηθεί το ανιστορημένο λάβαρο της Λεγεώνος και το μνημείο «φρουρούσαν» τιμητικά

δύο άνδρες ντυμένοι με τη στολή του οπλίτη του πυροβολικού από τα πυροβολοστάσια κατά τη μάχη της Σεβαστουπόλεως και δύο φουστανελοφόροι.
Ακολούθησαν εορταστικές εκδλώσεις. Το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα άνοιξε το ελληνικό συγκρότημα «Μωσαϊκό» από
την πόλη Κερτς, την αρχαία πόλη Παντικάπαιον, το οποίο
έψαλε βυζαντινούς ύμνους. Επίσης, πολιτιστικοί σύλλογοι Ελλήνων της Ρωσίας χόρεψαν ελληνικούς χορούς.
Για τον Ελληνισμό της Ρωσίας το γεγονός αυτό έχει μεγάλη ιστορική σημασία, καθώς μετά από 160 χρόνια
εκπληρώθηκε το ιερό χρέος που διαιωνίζει έτσι τη μνήμη των αδελφών τους
από την Ελλάδα. Πέραν αυτού, το
παρόν μνημείο είναι το πρώτο ελληνικό μνημείο στην Κριμαία από την
εποχή που αυτή ήταν μέρος του Βυζαντίου.
Εγκαταστάθηκε στο πάρκο «Ιστορική
Λεωφόρος», το οποίο αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα και
πολυσύχναστα μέρη της πόλης. Οι διαστάσεις του είναι 3,70 x 3,70 μέτρα
(κρηπίδα), έχει ύψος 6 μέτρα και είναι
εγκατεστημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ακριβώς δίπλα στο Μουσείο-Πανόραμα της Σεβαστούπολης,
ένα χώρο σ’ ένα από τα κεντρικότερα
σημεία της που είναι αφιερωμένος στη
μνήμη της ηρωικής άμυνας της πόλεως. Επισημαίνεται ότι τα ήδη υπάρχοντα ξένα μνημεία πεσόντων των Άγγλων, των Γάλλων, των
Σαρδηνίων αλλά και των Οθωμανών βρίσκονται στα περίχωρα
της πόλεως.
Το κυρίως μέρος του (τύπου λαξευμένου μενίρ) είναι κατασκευασμένο από γκρι γρανίτη των Ουραλίων. Οι τέσσερις
όψεις του κοσμούνται με χυτευμένα ορειχάλκινα στελέχηπλάκες στις οποίες αναπαριστώνται: α) η μνημόσυνη αφιέρωση-ιστορικό, β) η παράσταση ορκωμοσίας της Λεγεώνος,
γ) η παράσταση ‘Ελληνα αξιωματικού εθελοντή με λαβαροφόρο και παραστάτη οπλίτες, δ) ο κατάλογος των τιμηθέντων
με ηθικές αμοιβές και των διασωθέντων ονομάτων πεσόντων.
(Παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες)
Η θέση που επελέγη για την εγκατάσταση του μνημείου, η
εξόχως καλλιτεχνική σύνθεσή του και οι διαστάσεις του αναδεικνύουν τη διάθεση της ρωσικής πλευράς και την ιδιαίτερη
τιμή που αυτή περιποιεί στους πεσόντες Έλληνες εθελοντές.
Η ανέγερση του μνημείου υπέρ των Ελλήνων αποτελεί
μέρος του επίσημου προγράμματος εορτασμών του «Έτους
Ελλάδας-Ρωσίας 2016», το οποίο υλοποιείται με σχετικό διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ
Πούτιν.
Το έργο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
της Ρωσίας, και υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του
προέδρου της Ομοσπονδιακής Πολιτιστικής Αυτονομίας των
Ελλήνων της Ρωσίας κου Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συνέβαλε
καθοριστικά στην αποπεράτωσή του.
Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή της γερουσιαστού της
Άνω Βουλής της Ρωσίας κας Όλγας Κοβιτίδη, του γνωστού
φιλέλληνα, πρώην πρέσβεως της Ρωσίας στην Κύπρο κου
Γκεόργκι Μουράντοβ, του διευθυντού του Ελληνορωσικού
Συνδέσμου «Φιλία» κου Σεργκέι Πιντσούκ-Γαλάνη και του διευθυντού του Ιδρύματος Ελληνικών Ερευνών κου Αγαθάγγελου Γκιουρτζίδη, με πρωτοβουλία του οποίου ξεκίνησε το
έργο. Από την Ελλάδα και για το ιστορικό μέρος βοήθεια προσέφερε ο επίκουρος καθηγητής Δρ Ιάκωβος Ακτσόγλου.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι το έργο βρήκε ευρεία υποστήριξη στο ελληνικό και στο ρώσικο κοινό, το οποίο
ανταποκρίθηκε εγκάρδια και το στήριξε θερμά.
Σημείωση γράφοντος
Από όλη αυτή τη λαμπρή και άκρως τιμητική για την πατρίδα μας εκδήλωση, η επίσημη Ελλάδα έλαμψε δια της
απουσίας της τόσο σε πολιτικό, όσο και στρατιωτικό επίπεδο.
Από την άλλη μεριά η Ελληνική πολιτεία έσπευσε, την ίδια
περίπου περίοδο μέσα στο 2016, να στείλει αντιπροσωπεία
στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Γερμανική πόλη της
Σιλεσίας Goerbitz (Γκαίρλιτς) όπου είχε μεταφερθεί, κατά τον
Α’ ΠΠ, το Δ’ ΣΣ παραδοθέν με τον οπλισμό του στους Γερμανοβουλγάρους (ριψάσπιδες).
Βέβαια, για τις εκδηλώσεις στη Σεβαστούπολη, και τη μη
παρουσία αντιπροσωπείας από την Ελλάδα, ίσως να υπησήλθαν λόγοι διπλωτικοί τους οποίους δεν γνωρίζω. Όμως το
αποτέλεσμα μετράει.

