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Παραρτήµατα

Παρακαλούνται τα
µέλη της Ε.Α.Α.Σ.
που επιθυµούν να 
δηµοσιεύσουν άρ-

θρα να τα στέλνουν 
δακτυλογραφηµένα

και σε ψηφιακή 
µορφή στη
διεύθυνση:

eaasgr@gmail.com

ΣΕΛΙΔΑ13

Ένας Συριανός 
Διοικητής 
στο Οχυρό 

Ρούπελ

ΣΕΛΙΔΑ10

Εκστρατεία 
στην 

Ουκρανία

ΕΑΑΣ: Τρέχοντα θέµατα

Η Θράκη µας 
εν κινδύνω!

σελ.2

Συντάξιµες 
αποδοχές 
νέου έτους

ΣEΛIΔΑ 12

ΣEΛIΔΑ 11

ΣEΛIΔΑ 14

Το χρονικό 
των τουρκικών
διεκδικήσεων 
και προκλήσεων
έναντι της
Ελλάδος

Ο προαιώνιος 
εχθρός

Κοιτάζοντας κάποιος το
χάρτη των  εκλογών,
αντίθετα µε όλη  την

υπόλοιπη Ελλάδα που είναι
είτε µπλε είτε ροζ, βλέπει στη Θράκη γκρι.

Στη Ροδόπη, πρώτο κόµµα αναδείχθηκε, για
άλλη µία φορά, το «Κόµµα Ισότητας, Ειρήνης
και Φιλίας » (ΚΙΕΦ) µε 37,81%, έναντι  42% το
2014. Ακολουθεί η ΝΔ µε 19,81% έναντι 16,45%
το 2014 και ο ΣΥΡΙΖΑ µε 13,78% έναντι 10,84%
το 2014.

Ποσοστό µεγαλύτερο από το άθροισµα των
ποσοστών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ µαζί 

Πρώτο κόµµα και στην Ξάνθη είναι, για άλλη
µια φορά, το ΚΙΕΦ µε 25,05% έναντι 25,91% το
2014. Ακολουθεί η ΝΔ µε 24,43% έναντι 17,59%

το 2014 και ο ΣΥΡΙΖΑ µε 19,15% έναντι 17,12%
το 2014.

Οι υποψήφιοι  από  τη  µειονότητα µετείχαν
και στο  παρελθόν  στα  ελληνικά  κόµµατα  και
υπάρχουν και  σήµερα . Αυτό  που  έχει  γίνει
άκρως επικίνδυνο και γίνεται εντονότερο είναι
η τουρκική προπαγάνδα και η προσπάθεια της
να “βαφτίσει” σε Τούρκους τους Έλληνες µου-
σουλµάνους της περιοχής. Η τουρκική προπα-
γάνδα  αρχίζει µε χρηµατοδότηση από διάφορα
πονηρά “τουρκικά ιδρύµατα” και  ταυτόχρονα
προωθεί  αιτήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα πρέπει  τα  κόµµατα  της  Αθήνας  να  ανα-
λάβουν δράση απέναντι στην Τουρκική “διείσ-
δυση”  στη Θράκη για να µην γίνει Κόσσοβο

Πρόκειται για επικίνδυνη εξέλιξη καθώς όπως
είπε σχετίζεται  µε τη  δράση  του  τουρκικού
προξενείου στην περιοχή. Η κάθοδος του ΚΙΕΦ
στις ευρωεκλογές πιστεύουµε ότι ουσιαστικά
είναι µια πρόβα των σκληροπυρηνικών στελε-
χών της µειονότητας για τις εθνικές εκλογές!

Με την «Πέµπτη φάλαγγα» που δηµιούργησε

στη Θράκη , έφερε  το  εκεί  µειονοτικό κόµµα
σε θέση  υπεροχής . Κι  όποιος  πίνει  καφέ  στο
πάρκο της Κοµοτηνής µε τον Τούρκο πρόξενο,
αυτός έχει τις περισσότερες πιθανότη¬τες να
εκλεγεί δήµαρχος και βουλευτής. Ας κάνουµε
µια προσπάθεια  να  θυµηθούµε , πότε  για  τε-
λευταία φορά  πήγε  για  µικρές διακοπές  στη
Θράκη ένας  πρόεδρος  δηµοκρα¬τίας  ή  ένας
πρωθυπουργός;

Το µήνυµα των  εκλογών  είναι  απολύτως
ευκρινές: Η Θράκη κινδυνεύει. Καιρός να στα-
µατήσει η  κοκκοροµαχία  και  να  χαραχθεί  ως
προς την περιοχή αυτή µια νέα εθνική πολιτική.
Η Θράκη, σαν τα Ίµια, θα γίνει γκρίζα ζώνη;

Η δηµοκρατία, για να µην είναι τύπος αλλά
ουσία, απαιτεί κι ένα minimum ευφυΐας.

Χρειάζονται επενδύσεις  στη  περιοχή  µε
ισχυρά κίνητρα από την πλευρά της Πολιτείας

Η σύγχρονη οικονοµική κρίση είναι απότοκος
της πνευµατικής  και  ηθικής . Ας  µην χάσουµε
εξαιτίας της, τουλάχιστον, εθνικό έδαφος.

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Παραθερισµός στα ΚΑΑΥ 
Αγ. Ανδρέα Έτους 2019

Επιλεγέντες για Παραθερισµό στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα 
Έτους 2019-Σειρές 5-11 (Κανονικοί και Αναπληρωµατικοί)
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1. Το κείµενο να αναφέρε-
ται σε  θέµα  γενικού  ενδια-
φέροντος, να   έχει  περιορι-
σµένη έκταση, να µην  υπερ-
βαίνει τις  τετρακόσιες  (400)
λέξεις, να είναι σε ηλεκτρο-
νική µορφή και ουχί  δακτυ-
λογραφηµένο ή χειρόγραφο.

2. Να είναι ενυπόγραφο µε όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα

3. Να  µην είναι  υβριστικό , συκοφαντικό  και  να
µην περιλαµβάνει  προσωπικές  επιθέσεις  και  αντι-
παραθέσεις αλλά  και  να  µην περιέχει  ευχαριστίες
και επαίνους. 

4. Να µην υπηρετεί κοµµατικές σκοπιµότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται

από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαµε.
6. Τα  µη δακτυλογραφηµένα  και  απεσταλµένα

σε ψηφιακή µορφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Σε ότι  αφορά  τα  αποστελλόµενα κείµενα  για  δη-

µοσίευση ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείµενα εξετάζονται και αξιολογούνται από

τη συντακτική επιτροπή.  
2. Ανεξάρτητα από τη δηµοσίευση η µη των άρ-

θρων τα κείµενα δεν επιστρέφονται. 
3. Το  περιεχόµενο  εκάστου  άρθρου  απηχεί  τις

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4.Λόγω του περιορισµένου χώρου στην εφηµερίδα

να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε µεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ-

λεια αξκου κτλ) τα µέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

Παρακαλούνται τα µέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυ-
µούν να δηµοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα-
κτυλογραφηµένα και σε ψηφιακή µορφή στη διεύ-
θυνση: eaasgrafeiotypou@gmail.com

Όροι για την 
δηµοσίευση 

στην EΘNIKH HXΩ

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

Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:

Ένωση Aποστράτων 
Aξιωµατικών Στρατού

Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα: 

210 36.33.797, 
Φαξ: 210 36.21.410

Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύµβουλος: 210 36.32.517

Ταµίας: 210 36.34.846
Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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

Eκδότης:
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος

Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963

Συντακτική επιτροπή:
Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ

Δηµοσιογραφική 
επιµέλεια:

ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com

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

Xειρόγραφα δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται.

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

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Κουγιάννης Δηµή-
τριος (ΣΣΕ-1963). Απεβίωσε  στις
30/04/2019 και  ενεταφιάσθη  στις
01/05/2019 στο Κοιµητήριο Ν. Κώ.
•Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α. Πα-
παβασιλείου Μιχαήλ του Νικολάου.
Απεβίωσε στις  04/05/2019 και  ενε-
ταφιάσθη στις  05/05/2019 στο  Κοι-
µητήριο Κουκουλίου Ζαγοροχωρίων. 
•Άνχης (ΥΓ) ε.α. Σταύρου Ευάγγελος
του Γεωργίου  (ΣΜΥ–6η ΣΕΙΡΑ ). Απε-
βίωσε στις 29/04/2019 και ενεταφιά-

σθη στις 30/04/2019 στο Κοιµητήριο
Περιβλέπτου Ιωαννίνων.
•Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.
Πατεράκης Αλεξανδρος του Ιάκωβου.
Απεβίωσε στις  13/05/2019 και  ενε-
ταφιάσθη στις  14/05/2019 στο  Κοι-
µητήριο Ηρακλείου.
•Άνχης (ΥΠ) ε.α. Αγγελινίου Γεώργιος
του Μιχαήλ  (Μονιµοποιηθείς). Απε-
βίωσε στις 03/05/2019 και ενεταφιά-
σθη στις 08/05/2019 στο Κοιµητήριο
Ηλιουπόλεως.

•Υπτγος (ΤΘ) ε.α. Καρβούνης Ευάγ-
γελος του Χρήστου (ΣΣΕ - 1952). Απε-
βίωσε στις 15/05/2019 και ενεταφιά-
σθη στις 17/05/2019 στο Κοιµητήριο
Χαλανδρίου
•Τχης (ΠΖ) ε.α. Στεργίου Κωνσταντίνος
του Νικολάου (ΣΣΕ - 1948). Απεβίωσε
στις 23/05/2019 και ενεταφιάσθη στις
24/05/2019 στο  Κοιµητήριο  Αργυ-
ρούπολης.

Συνηθίζω από  παλιά  να  λέω , ότι  µε το
πάτηµα ενός  κουµπιού  δεν  αλλάζει  η

υπάρχουσα κατάσταση. Απαιτείται χρόνος
και κυρίως  εργασία  από  τους  πολλούς.

Αυτό ακριβώς  αποτυπώνεται  αυτές  τις  ηµέρες  στο  χώρο  της
εστίασης, µε την  µείωση του  ΦΠΑ , από  το  24% στο  13%. Το
γεγονός αποδείχθηκε δώρον άδωρον για τους καταναλωτές. Το
κόστος των προϊόντων δεν ακολούθησε τον ΦΠΑ στην πτωτική
του πορεία, αφού οι επιχειρηµατίες αυξήσαν τις τιµές τους για
να καρπωθούν οι ίδιοι την µείωση. Κάποιες από τις επιχειρήσεις
αυτές έχουν  ενδεχοµένως  αυτοσκοπό  το  κέρδος , είναι  όµως
δεδοµένο ότι πολλοί επαγγελµατίες του κλάδου είχαν πιεστεί
πολύ από  την  αύξηση  των  φόρων  και  των  εισφορών  που
κλήθηκαν να καταβάλουν τα τελευταία χρόνια.

Να µην ξεχνάµε ότι η παρούσα Κυβέρνηση τον είχε αυξήσει
στο 24%.

Ολόκληρη η οικονοµία της χώρας, έπεσε θύµα της υπερφο-
ρολόγησης, επιχειρήσεις, µισθωτοί και συνταξιούχοι, στρατηγική
που επέλεξε συνειδητά η απερχόµενη Κυβέρνηση, µε σκοπό να
δηµιουργήσει ένα «ταµείο» που θα διέθετε για µια παλαιοκοµ-
µατικού τύπου παροχολογική πολιτική.

Η πολιτική αυτή της υπερφορολόγισης, γονάτισε τους Έλληνες
πολίτες, δεν µιλάω θεωρητικά, µε επίδειξη στατιστικών αποτε-
λεσµάτων αλλά  από  προσωπική  εµπειρία  και  καταδικάστηκε
από τον Ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές.

Αν και  έχει  βγεί  η  σχετική  εγκύκλιος  της  ΑΑΔΕ  (Ε2071/9-5-
2019) και έπρεπε οι υπεύθυνοι και αρµόδιοι να έχουν προχωρήσει
στην τροποποίηση  των  Ε1 των  φορολογικών  µας δηλώσεων,
έτσι ώστε να απαλλαγούµε από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
(ΕΑΑ), τα ποσά των αναδροµικών µας βρίσκονται ακόµη στους
κωδικούς 619 – 620 και ο καιρός περνάει..

Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις έχουν γίνει στις προσηµπληρω-
µένες φορολογικές δηλώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων.

Το θέµα  έχει  τεθεί  αρµοδίως  αµέσως  µόλις εντοπίστηκε,
είναι πλέον γνωστό στους υπευθύνους και το Υπ. Οικονοµικών
έχει ήδη  καταθέσει  σχέδιο  νόµου  που  θα  προβλέπει  αυτή  τη
διόρθωση στην προσηµπληρωµένη, και όχι ακόµη, υποβληθείσα
φορολογική µας δήλωση. 

Προτείνω να µην βιαστούµε να καταθέσουµε την φορολογική
µας δήλωση. Ανακοινώθηκε ήδη, παράταση προθεσµίας υποβολής
εως τις 29 Ιουλ 2019.

Όσοι συνάδελφοι δεν ενηµερώθηκαν εγκαίρως και έχουν ήδη
υποβάλλει την  φορολογική  τους  δήλωση  οικον . Έτους  2018,
πρέπει να ενηµερωθούν για τις αλλαγές σχετικά µε την σωστή
αναγραφή του  καταβλητέου  – παρακρατούµενου  ποσού  ανα-
δροµικών στους  σωστούς  κωδικούς  και  όταν  αυτές  γίνουν , να
υποβάλλουν στην εφορία τροποποιητική δήλωση.

Στις 3 Ιουνίου 2019, το Συντονιστικό των 3 ΕΑΑ απέστειλε κα-
τεπείγουσα επιστολή  προς  τους : ΑΑΔΕ , Αναπληρωτή  Υπουργό
Οικονοµικών, ΕΦΚΑ – ΓΛΚ/Δνση Στρκών Συντάξεων,µε την οποία
ζητάµε την άµεση τροποποίηση των φορολογικών µας δηλώσεων,
ώστε ν΄απαλλαγούµε από την ΕΕΑ.

Δεν θα  σταµατήσω  να  βροντοφωνάζω  ότι  καµία  οικονοµική
κρίση, όσο σοβαρή και να είναι, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπει
στις κυβερνήσεις  να  παρεκκλίνουν  από  τις  διατάξεις  του  συν-
τάγµατος και των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.

Καµία κακή  οικονοµική  συγκυρία  δεν  µπορεί να  προσφέρει
άλλοθι για την ισοπέδωση των κοινωνικών δικαιωµάτων και την
παντελή έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και ισονοµίας..

Συνεχίζουµε φυσικά και διεκδικούµε την επαναφορά των συν-
τάξεων στα επίπεδα του 2012, την 13η και 14η σύνταξη.

Όπως ο  νόµος  ορίζει  θα  αντιµετωπιστούν  οι  αστοχίες  που
προέκυψαν στην καταβολή των αναδροµικών για τους συνταξι-
ούχους των ειδικών µισθολογίων (Δεκ 2018).

Έχουµε ήδη ανακοινώσει ότι µέχρι τέλος Ιουνίου εκτιµάται να
περατωθεί ο έλεγχος από τον ΕΦΚΑ όλων των καταβληθέντων
ποσών.

Όλα τα  στοιχεία  για  τις  επανυπολογισµένες  συντάξεις  2,5
εκατοµµυρίων συνταξιούχων , θα  έπρεπε  να  είναι  περασµένα
στα µηνιαία ενηµερωτικά συντάξεων από 1/1/2019, εν τούτοις
και παρά τις ανακοινώσεις του Υπ. Οικονοµικών ότι θα εµφανιστούν
µετά το  2ο δεκαπενθήµερο  του  Ιανουαρίου  2019 µέσω του
ΕΦΚΑ, ουδείς συνταξιούχος έχει δει ποια είναι η νέα του σύνταξη
και πως αυτή επανυπολογίστηκε! Όλοι είµαστε στο σκοτάδι!

Επισηµαίνεται πως στην παρούσα φάση και µέχρι να αναρτηθεί
το σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα δεν υφίσταται χρονικό περι-
θώριο καταθέσεως  της  αίτησης . Όµως  σε  κάθε  απαίτηση  των
καταβληθέντων αναδροµικών , µόνο µε δικαστική  αγωγή  είναι
απαιτητή.

Αναµένουµε την  απόφαση  του  ΣτΕ  επί  της  προσφυγής  των
τριών Ενώσεων (ΕΑΑ) κατά του ν. 4387/2016 (αντιλαϊκός ν. Κα-
τρούγκαλου) που εκδικάστηκε την 06 Οκτ 2017.

Με πολύ µεγάλη έκπληξη ενηµερωθήκαµε από το διαδίκτυο
ότι η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξέδωσε ήδη από-
φαση, αναφορικά µε την συνταγµατικότητα των συνταξιοδοτικών
διατάξεων του ν. 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου)

Σύµφωνα µε διαρροή µέρους του σκεπτικού της απόφασης,
οι διατάξεις που αφορούν στον επανυπολογισµού των συντάξεων
µας, κρίθηκαν συνταγµατικές.

Είµαστε εν αναµονή της λήψεως του συνόλου του σκεπτικού
της απόφασης . Έχει  εκδοθεί  από  τον  Συντονιστικό  των  3 ΕΑΑ
Δελτίο Τύπου στο οποίο δηµοσιοποιούµε τα πολλά ερωτήµατα
και προβληµατισµούς  που  µας δηµιουργήθηκαν  (Δ.Τ 2 Μαΐου
2019).

Όπως κατά καιρούς, έχουµε επισηµάνει ο Έλληνας Στρατιωτικός,
εν ενεργεία ή απόστρατος, ούτε επαίτης είναι ούτε προσπαθεί
να λάβει  «παρά του  µη έχοντος» Απαιτεί  όµως  ως  νοµοταγής
πολίτης την πλήρη συµµόρφωση του Δηµοσίου στις αποφάσεις
της Ελληνικής  Δικαιοσύνης  και  όπου  υφίσταται  πρόβληµα  δη-
µοσιονοµικό, να επέρχεται συµβιβασµός, ακόµα και µακροχρόνιος,
έναντι των υποχρεώσεών του προς αυτό (φόροι, εισφορές κ.α)

Μετά από τον αξιοπρεπή, έντονο και διεκδικητικό αγώνα που
έκανε ο  σύλλογος  ΑΞΙΑ , µε την  έµπρακτη  συµπαράσταση  της
ΕΑΑΣ, και άλλων φορέων µε τα άρθρα 19 & 21 του ν. 4611/2019,
ΦΕΚ Α73/2019, από  17-5-2019, επήλθαν  σηµαντικές  αλλαγές
στις συντάξεις  χηρείας  σε  σχέση  µε το  άδικο  και  ανάλγητο
ισχύον πλαίσιο  για  αυτές , που  είχε  επιβάλλει  ο  εγκληµατικός
ασφαλιστικός ν. 4387/2016 (νόµος Κατρούγκαλου).

Οι 3 ΕΑΑ είχαν προσφύγει στο ΣτΕ κατά του άρθρου 12 του ν.
4387/2016.

Με τα αναφερόµενα άρθρα του ν. 4611/2019:
-Αυξάνεται το ποσοστό της σύνταξης χηρεία από το 50% στο

70% της σύνταξης του θανόντος.
-Καταργούνται τα ηλικιακά όρια. Η σύνταξη χηρείας χορηγείται

για πάντα.
-Μειώνεται η  χρονική  διάρκεια  του  γάµου  των  δικαιούχων

σύνταξης χηρείας από 5 σε 3 έτη.
-Χορηγείται σύνταξη  στα  τέκνα  µέχρι 24 ετών , ανεξάρτητα

εάν αυτά σπουδάζουν ή όχι όπως ίσχυε, µέχρι τώρα.
-Λαµβάνεται υπόψη  ο  επανυπολογισµός  της  σύνταξης  του

θανόντος, µόνο εφόσον από αυτόν προκύπτει αυξηµένη σύνταξη.
Η σύνταξη χηρείας υπολογίζεται τότε επί αυτού του µεγαλύτερου
ποσού.

-Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και στα παιδιά του θανόντος
εως το  35ο έτος  της  ηλικίας  τους . Μέχρι  τώρα , ασφαλιστική
ικανότητα είχαν µόνο όσοι είχαν δικαίωµα στην σύνταξη «χηρεί-
ας».

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συγ-
χαρητήρια στην πρόεδρο κ Λαµπρινή Κύρκου Σαµαρά, τα µέλη
του Δ.Σ , τον  Σχη  ε.α  Παπαρίση  Απόστολο  (Γρ. Δηµ Σχέσεων  –
Τύπου και  Οργάνωσης ) και  τα  µέλη του  συλλόγου  ΑΞΙΑ , διότι
µετά από τρία (3) χρόνια µεθοδικού - έντονου και συνεχόµενου
αγώνα, πέτυχαν  την  αναστολή  των  εγκληµατικών  µειώσεων
που είχε επιβάλλει ο αντιλαϊκός ν. Κατρούγκαλου.

Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστράτηγος (ΕΜ) ε.α.
Διευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΚΑΑΥ

Παραθερισµός στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2019
Επιλεγέντες για Παραθερισµό  στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα Έτους 2019

Σειρές 5-11 (Κανονικοί και Αναπληρωµατικοί)

5η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (27/6-9/7)

6η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (11/7-23/7)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 5ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 6ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 5ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια)
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 7ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 8ης ΣΕΙΡΑΣ

7η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (25/7-6/8)

8η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (8/8-20/8)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 6ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 7ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια)
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 9ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 9ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια)

9η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (22/8-3/9)

10η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (5/9-17/9)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 8ης ΣΕΙΡΑΣ (συνέχεια)
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10η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ(συνέχεια) 10η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ(συνέχεια)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 10ης ΣΕΙΡΑΣ
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11η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ(συνέχεια)11η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ2019 (19/9-1/10)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 11ης ΣΕΙΡΑΣ

Ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων µπορούν να κατατεθούν στην
γραµµατεία της ΕΑΑΣ µέχρι 20 Ιουνίου. Μετά την παρέλευση της
παραπάνω ηµεροµηνίας, ενστάσεις ΔΕΝ ΘΑ γίνονται δεκτές και δεν
θα δίδεται απάντηση.

Εκ της ΕΑΑΣ

Σηµείωση:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχαριστώ από καρδιάς όσους εµπιστευθήκατε την ψήφο

σας στο πρόσωπό µου, ως περιφερειακού συµβούλου Ν.
Τοµέα Αθηνών, µε τον συνδυασµό ''Νέα Αρχή για την Ατ-
τική'' του Γ. Πατούλη.

Το σύνολο  των  ψήφων  µου δεν  ήταν  ικανό  για  την
εκλογή µου, αλλά κατάφερε να συµβάλλει στην εκλογή
του Γ . Πατούλη  ως  Περιφερειάρχου  Αττικής  από  1 Σεπ
2019.

Προσωπικά ο στόχος µου ηταν να αποτελέσω πέραν των
υπολοίπων καθηκόντων και τον σύνδεσµο της οµάδας µας µε την Περιφέρεια Ατ-
τικής, για τις ανάγκες των συναδέλφων απ' την αυτοδιοίκηση.

Προφανώς δεν έχουµε φθάσει σ' αυτό το πνεύµα οµαδικότητας και θα 'ταν
χρήσιµο να το αντιληφθούµε ως κοινωνικό σύνολο.

Συγχαίρω όσους συναδέλφους εξελέγησαν σε Δήµους ή σε περιφέρειες και
τους εύχοµαι Καλή Επιτυχία στο έργο τους, αλλά και σε όσους αγωνίσθηκαν στις
πρόσφατες εκλογές και δεν τα κατάφεραν.

Με εκτίµηση σ' όλα τα µέλη και µή της ΕΑΑΣ, 
Ταξχος ε.α. Δηµήτριος Σ. Χατσίκας 

Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ & ΛΑΕΔ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Την 19η Μαΐου 2019 τελέστηκε επιµνηµόσυνη δέηση στον
Ι.Μ. Ναό  του Κιλκίς µε τη συµπλήρωση των 100 ετών από

τον µεγάλο ξεριζωµό και την γενοκτονία του Ελληνισµού του
Πόντου. 

Παρέστη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και µέλη του Παραρ-
τήµατος. Στεφάνι στη µνήµη των 353.000 σφραγισθέντων Ελ-
λήνων του Πόντου κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος.

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας ο Πρόεδρος του Παραρτήµα-
τος,  παρέστη σε οµιλία για τη γενοκτονία του Ελληνισµού του
Πόντου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κιλκίς. προσκεκληµένος
από τον Σύλλογο  «ΑΡΜΟΝΙΑ», µε οµιλητή, τον Πρώην Βουλευ-
τή ν. Κιλκίς της Ν.Δ κ. Θεόδωρο Πασαλίδη.  

Ένα µικρό αφιέρωµα 
για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου:
Γράφει ο Πρόεδρος  του Παραρτήµατος ν. Κιλκίς Ευάγγελος

Μαυρογόνατος
Ήταν λοιπόν 19 Μαΐου του 1919 όταν ο Μουσταφά Κεµάλ,

µετέπειτα Ατατούρκ (πατέρας των Τούρκων) αποβιβάστηκε
στην Σαµψούντα προκειµένου να ξεκινήσει την δεύτερη ιστορι-
κά, φάση της εξόντωσης των Ελλήνων της βόρειας Μικράς
Ασίας προσπαθώντας επίσης να συντονίσει την αντίσταση των
Τούρκων κατά της ελληνικής στρατιάς που είχε καταλάβει πριν
από µερικές εβδοµάδες την Σµύρνη.

Πρόκειται για µία από τις πιο µαύρες στιγµές της Ιστορίας όχι
µόνο για τους Έλληνες αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκλη-
ρη. Με την Γενοκτονία των Ποντίων αφανίστηκε από τις πατρο-
γονικές του εστίες ένα ζωηρό κοµµάτι του ελληνισµού που πά-
λευε για την επιβίωσή του για περίπου 3000 χρόνια.

Η µητέρα Ελλάδα µε µία σηµαντική καθυστέρηση αναγνώρι-
σε τελικά την µαύρη αυτή στιγµή της Ιστορίας στις 24 Φεβρουα-
ρίου του 1994 µε την Βουλή των Ελλήνων να ψηφίζει οµόφωνα
για την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ηµέρα Μνήµης για τη Γε-
νοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού.

Την ίδια ηµεροµηνία έχουν καθιερώσει και οι Τούρκοι σαν
γιορτή της νεολαίας αλλά και του ξεριζωµού των Ελλήνων. Μά-
λιστα στα περίχωρα της Σαµψούντας έχουν ιδρύσει χωριό που
φέρει την ονοµασία 19 Μαΐου.

Δεν ξεχνάµε ωστόσο πως οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν ού-
τε ακολούθησαν την πορεία του διαλυµένου ελληνικού στρα-
τού. Πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν να εγκατασταθούν στο ελ-
ληνικό κράτος και παρέµειναν στα βουνά του Πόντου µέχρι το
1924 σχεδόν παρενοχλώντας τις τουρκικές αρχές δηµιουργών-
τας σοβαρά διπλωµατικά επεισόδια µεταξύ Ελλάδος και Τουρ-
κίας.

Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού σε επίπεδο κρατών
έχει αναγνωριστεί µόνο από την Κύπρο, ενώ η Αρµενική έχει
αναγνωριστεί σε πάνω από 70. Έχει αναγνωριστεί όµως από τις
πολιτείες της Ν. Υόρκης, του Νιού Τζέρσεϊ και της Κολούµπια το
2002, της Γεωργίας και της Πενσυλβάνια το 2004, του Κλίβε-
λαντ το 2005 και της Μασαχουσέτης το 2006.

Τελικώς το µικρασιατικό όνειρο πέθανε µαζί µε την ελληνική
παρουσία στην Ανατολία. Ο ελληνισµός αυτός όµως δεν πέθα-
νε ποτέ, ήρθε στην Ελλάδα αναζωο-
γόνησε τον  κοινωνικό  ιστό , µεγα-
λούργησε και βοήθησε την µητέρα
πατρίδα σε κάθε δύσκολη στιγµή που
αντιµετώπισε από τότε.

Αγαπητοί συνάδελφοι  ε.α. ας δια-
βάσουµε στη µνήµη όλων αυτών που
ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία και
τον Πόντο   το  ταξίδι  των  χιλιάδων
προσφύγων, ήταν  ένα  ταξίδι  όπως
αυτό που περιγράφει ο Ηλίας Βενέ-
ζης:

«Η γιαγιά µας κουράστηκε. Θέλει να
γύρει το κεφάλι της στα στήθια του
παππού, που έχει καρφωµένα πίσω

τα µάτια του µπας και ξεχωρίσει τίποτα απ’ τη στεριά. Μα πια δε
φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε µέσα της τα σχήµατα και
τους όγκους.

Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουµπήσει στα στήθια
που την προστατέψανε όλες τις µέρες της ζωής της. Κάτι την
εµποδίζει και δεν µπορεί να βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βώ-
λος να είναι κάτω από το πουκάµισο του γέροντα.

-Τι είναι αυτό εδώ; ρωτά σχεδόν αδιάφορα. 
Ο παππούς φέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω από το ρούχο,

βρίσκει το µικρό ξένο σώµα που ακουµπά στο κορµί του και που
ακούει τους χτύπους της καρδιάς του.

-Τι είναι;
-Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο παππούς , σαν παιδί που έφται-

ξε. Δεν είναι τίποτα.
Λίγο χώµα είναι.
Λίγο χώµα από τη γη τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της

λέει στον ξένο τόπο που πάνε. Για να θυµούνται.»
ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ!

ΚΙΛΚΙΣ

Την 03 Μάι 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:30 πραγµατοποιήθηκε στο Στρδο «ΠΑ-

ΠΑΡΓΥΡΗ» από την Ε’ ΜΚ επίσηµος εορτασµός
του Στρατού ξηράς (πλην Πυροβολικού) του
προστάτη Αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου.
Ακολούθησε επίδειξη των µέσων και των οπλι-
κών συστηµάτων. Στην εκδήλωση συµµετείχε
ο πρόεδρος µε µέλη του παραρτήµατος µας,
καθώς και οι τοπικές αρχές και πλήθος πολιτών
από την πόλη της Δράµας .

Την 09 Μάι  2019 ηµέρα  πέµτη  και  ώρα
09:15πραγµατοποιήθηκε στο Στρδο «ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΥ» του 779 ΛΕΜ ο επίσηµος εορτασµός
του Αγίου Χριστόφορου προστάτη του σώµα-
τος ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ όπου συµµε-
τείχε ο πρόεδρος του παραρτήµατος και µέλη
Αξκοί εα του ΣΕΜ.   

Την 11:30 πραγµατοποιήθηκε η τελετή και
επιµνηµόσυνη δέηση των εθνικών Αγώνων και
της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 κατά του
ναζισµού και φασισµού. Ακολούθησε κατάθε-
ση στεφάνων απ’ τις στρατιωτικές και πολιτικές
αρχές του τόπου, καθώς και απ’ τον πρόεδρο
του παραρτήµατος.

19 Μάι 2019, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00
πραγµατοποιήθηκε επιµνηµόσυνη δέηση στο
πάρκο των Κοµνηνών για τα 100 χρόνια απ’ τη
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ακολού-
θησε κατάθεση στεφάνων απ’ τις πολιτικές και
Στρατιωτικές Αρχές, καθώς και απ’ τον πρό-
εδρο του παραρτήµατος.

20 Μάι 2019. Έναρξη 1ης παραθεριστικής πε-
ριόδου στα ΚΑΑΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, όπου παραθερί-
ζουν 4 οικογένειές του παραρτήµατος µας.

ΔΡΑΜΑ

Την 19-05-2019 Ο Πρόεδρος  του
Τ.Σ του Παραρτήµατος Τχης ε.α

Σαλασίδης Βασίλειος και τα µέλη πα-
ρέστησαν στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Κέρκυρας για την  Τελετή µνή-
µης  των 100 ετών από την Γενοκτο-
νία των Ελλήνων του Πόντου. Ακο-
λούθησε Επιµνηµόσυνη δέηση Υπέρ
Αναπαύσεως των Ψυχών στο Άγαλ-
µα της  Ελευθερίας  Κέρκυρας . Ο
Πρόεδρος του Παραρτήµατος κατέ-
θεσε δάφνινο  στεφάνι  εκ  µέρους
της ΕΑΑΣ.

Την 21-05-2019 Ο Πρόεδρος του Τ.Σ του Πα-
ραρτήµατος, Τχης ε.α Σαλασίδης Βασίλειος και
τα µέλη παρέστησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυ-
ριδωνος για τις εκδηλώσεις Εορτασµού των
155 ετών από την Ένωση των Επτανήσων µε

τη Μητέρα  Ελλάδα . (21-05-1864   21-05-
2019). Ακολούθησε Επιµνηµόσυνη δέηση στο
Μνηµείο της Ένωσης. Ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήµατος κατέθεσε δάφνινο στεφάνι εκ µέρους
της ΕΑΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος , τα  µέλη
του Τ.Σ. και Αντιπροσωπία
συναδέλφων, κατά  το
µήνα Μάϊο 2019 παρέστη-
σαν στις  παρακάτω  δρα-
στηριότητες και κοινωνικές
- πολιτιστικές εκδηλώσεις:

α. 3-5-2019 Στην εορτή
του Αγίου  Γεωργίου  στο
Στρατόπεδο της  5ης Με-
ραρχίας Κρητών.

β. 5-5-2019 Στις  εκδη-
λώσεις για την Μεταπολι-
τευτική Επανάσταση 1895
– 1896 και η απελευθέρωση του Αποκό-
ρωνα παρουσία  του  κ . Προέδρου  της-
Δηµοκρατίας

γ. 9-5-2019 Στον  εορτασµό  Ηµέρας
λήξης του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου

δ.10 & 11-2019  Στις Ιερές Ακολουθίες
και Εκδηλώσεις για την γιορτή των Αγίων
Κυρίλλου και Μεθοδίου που έγιναν στο
Παρεκκλήσι της  Ορθοδόξου  Ακαδηµίας
Κρήτης. 

ε.12-5-2019 Στις  εκδηλώσεις  µνήµης
για τα  100 χρόνια  από  την  γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου

στ.19-5-2019  Στον εορτασµό Επετείου
της Κήρυξης της Επανάστασης  του 1821
στον Ι.Ν. Παναγίας Θυµιανής Σφακίων 

ζ.17 έως 23-5-2019  Στις εκδηλώσεις
για την  78η επέτειο  της  Μάχης  της

Κρήτης στο Νοµό Χανίων, όπου ο Πρό-
εδρος του Παραρτήµατος κατέθεσε στε-
φάνι στο ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
και στο  µνηµείο ΚΕΡΙΤΗ  στον  ΑΛΙΚΙΑΝΟ
ΧΑΝΙΩΝ. Αναλυτικότερα  για  την  Μάχη
της Κρήτης , εκτός  από  το  Κολυµβάρι,
οργανώθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

(1) Λιµανάκι  Νέας  Χώρας  – Μνηµείο
Πεσόντων Νέας  Χώρας . Επιµνηµόσυνη
Δέηση – Προσκλητήριο Πεσόντων. 

(2) Τσικαλαριά Χανίων, Μνηµείο Στρα-
τιωτικού Εκστρατευτικού  Σώµατος  Αυ-
στραλιανών – Νεοζηλανδών  εις  µνήµη
27ης Μαΐου 1941: Επιµνηµόσυνη δέηση
– Κατάθεση Στεφάνων.

(3) Αεροδρόµιο Μάλεµε - Τελετή Λήξης
– Μνηµείο  Μάχης  Κρήτης  Παρουσία  κ.
ΥΕΘΑ : Επιµνηµόσυνη Δέηση – Κατάθεση
Στεφάνων.

ΧΑΝΙΑ
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Το Παράρτηµα Ναυ-
πλίου οργάνωσε  έκ-
θεση Ψηφιδωτού  –
Αγιογραφίας του Γιάν-
νη και της Όλγας Πα-
παδοπούλου από  το
Σάββατο 4 Μαΐου  και
µέχρι την  Κυριακή  12
Μαΐου µε θέµα « Δια
Σµίλλης, Χρωστήρος
& Ψηφίδων», στον εκ-
θεσιακό χώρο των πι-
νακοθηκών στο  ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΟ.

Την έκθεση επισκέφτηκαν ο Σεβασµιό-
τατος Μητροπολίτης  Αργολίδος , παλιοί
και νέοι φίλοι (καθόσον ο Ιωάννης Παπα-
δόπουλος είναι απόστρατος Αξιωµατικός

του Μηχανικού που διαµένει µόνιµα στην
Πτολεµαΐδα), φιλότεχνοι  της  Αργολίδας
και πλήθος άλλων επισκεπτών.

Ευχαριστούµε τους  καλλιτέχνες-αγιο-
γράφους για την τιµή που µας κάνανε.

ΝΑΥΠΛΙΟ

Άγγιξε τις καρδιές και την ψυχή όλων
όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση,
στις 11 Μαΐου στο Δηµοτικό Αµφιθέατρο
Ξάνθης, που παρουσιάστηκε από την 40
µελή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής &
Παραδοσιακής Μουσικής  της  Ιεράς  Μη-
τροπόλεως Χαλκίδας, συνοδεία παραδο-
σιακών µουσικών οργάνων από το Μουσι-
κό Σχολείο Ξάνθης µε την παρουσία των
Τοπικών Θρησκευτικών, Πολιτικών, Στρα-
τιωτικών και άλλων Αρχών, όπως και συ-
νολικά γύρω στα 370-380 άτοµα.

Η εκδήλωση ήταν στην ουσία παράστα-
ση υψηλού  επιπέδου  και  περιελάµβανε
ιστορική αφήγηση , που  άρχισε  από  την
11η Μαΐου του 330 µ.Χ, που ο Μ. Κωνσταν-
τίνος τέλεσε τα εγκαίνια της νέας πρω-
τεύουσας της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας,
στη θέση της αρχαίας πόλης του Βυζαντί-

ου, που ο ίδιος ονόµασε «Νέα Ρώµη» και
στη συνέχεια ονοµάστηκε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-
ΠΟΛΙΣ και έφτασε µέχρι και την αποφράδα
ηµέρα της 29η Μαΐου 1453, σε συνδυασµό
µε ταυτόχρονη προβολή εικόνας video,
ποιητικό λόγο, σπάνιες µονωδίες και 12
επετειακά τραγούδια  και  θρήνους  της
Αλώσεως, συνοδεία παραδοσιακών µου-
σικών οργάνων από το Μουσικό Σχολείο
Ξάνθης. 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία
τους ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ξάν-
θης και Περιθεωρίου κκ Παντελεήµων, ο
Δήµαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαµπος Δηµαρ-
χόπουλος, ο Στρατηγός Διοικητής του Δ’Σ.
Στρατού, κ. Χαράλαµπος Λαλούσης, συνο-
δευόµενος από το σύνολο των Ανωτάτων
Αξιωµατικών και άλλα υψηλόβαθµα στε-
λέχη της Φρουράς Ξάνθης, ο Αστυνοµικός
Διευθυντής της  ΑΔ  Ξάνθης , κ . Χρήστος
Σταµπουλής, ο  Διοικητής  του  Λιµενικού
Τµήµατος Πόρτο Λάγος, κ Απόστολος Κυ-
λίτσης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου κ. Κωνσταντίνος Μαλάκης, ο Πρό-
εδρος του ΣΕΑΝ Ξάνθης κ. Ιωάννης Σπυρι-
δόπουλος, οι Πρόεδροι και µέλη όλων των
‘’αναδόχων‘’ και  άλλων  Συλλόγων  και
Ενώσεων της  Ξάνθης , ο  Περιφερειακός
Σύµβουλος κ. Μιχάλης Αµοιρίδης, ο Αντι-
δήµαρχος κ. Μιχαήλ Λοµβαρδέας. Παρόν-
τες επίσης ήταν και οι υποψήφιοι Δήµαρχοι
Ξάνθης κκ . Λύρατζης , Μελισσόπουλος,
Παπαχρονης, Χατζηθεοδώρου, εκπρόσω-
πος του ΕΒΕ, όπως και αρκετοί Διευθυντές
και Καθηγητές Γυµνασίων & Λυκείων και οι
Χοράρχες τριών (3) Χορωδιών της Ξάνθης:
κκ. Φώτιος Κοντός, Τριαντάφυλλος Σφυ-
ρής και ως εκπρόσωπος ο κ. Μιχαήλ Μη-
λούσης 

Ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος, υποδέ-
χτηκε τους προσκεκληµένους από τις Το-
πικές αρχές που ανταποκρίθηκαν στην έγ-
γραφη πρόσκληση  µας και  προσήλθαν,
καλωσόρισε όλους τους παρόντες, αφού

παρουσίασε στο κοινό τα βιογραφικά από
τους βασικούς συντελεστές της εκδήλω-
σης, κάλεσε στο βήµα και απεύθυναν χαι-
ρετισµούς, ο Δήµαρχος της Ξάνθης κ Χα-
ράλαµπος Δηµαρχόπουλος και ο Στρατη-
γός Διοικητής του Δ’ Στρατού, Αντγος Χα-
ράλαµπος Λαλούσης  και  στη  συνέχεια
επακολούθησε η έναρξη του κυρίως µέ-
ρους της εκδήλωσης. 

Η εκδήλωση αν και είχε διάρκεια 140’
λεπτών, η  υψηλή  όµως  ποιότητα  της
όπως όλων των συντελεστών της, καθή-
λωσε το κοινό, αφού µετέφεραν πλήρως
τα συναισθήµατα τους που άγγιξαν τις ψυ-
χές όλων, αρχής γενοµένης από τον οµι-
λητή κ. Ιωάννη Βεβενιώτη, τον αφηγητή κ.
Ευάγγελο Στάµου, τους µονωδούς κκ. Δή-
µο Τσίµπο και Κωνσταντίνο Χριστογιώργο
τον Χοράρχη  κ . Θεόδωρο  Κοκκορίκο  και
την άριστη 40µελή χορωδία τους 

Ο Πρόεδρος  του  Παραρτήµατος , στη
συνέχεια, παρακάλεσε τον Σεβασµιώτατο
Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ.
Παντελεήµονα να κλείσει  την εκδήλωση,
ο οποίος και πραγµατοποίησε µια µεστή
περιεχοµένου σύνοψη της την οποία εµ-
πλούτισε µε τις παραινέσεις του, ευχαρι-
στώντας ταυτόχρονα όλους τους συντε-
λεστές από τους οποίους ζήτησε να µετα-
φερθούν οι ευχαριστίες του στον Μητρο-
πολίτη Χαλκίδος κκ. Χρυσόστοµο.

Επακολούθησε ο ‘’αποχαιρετισµός’’ και
το πηγαίο χειροκρότηµα του κοινού προς
τους συντελεστές της εκδήλωσης, έγινε
ανταλλαγή δώρων εθιµοτυπίας και η συ-
νηθισµένη οµαδική  φωτογράφηση . Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης
και όσους  υποστήριξαν στην εκδήλωση.
Συγκεκριµένα :

Την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθε-
ωρίου

Τον Δήµαρχο Ξάνθης, κ . Χαράλαµπο Δη-
µαρχόπουλο 

τον Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισµού,
κ. Πασχάλη Λύρατζη

Το Δ’Σ. Στρατού.
Την Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών

Στρατού (ΕΑΑΣ) 
Το Μουσικό Γυµνάσιο- Λύκειο Ξάνθης.
Τα ΜΜΕ.
Τα Μέλη του Τοπικού Συµβουλίου Πα-

ραρτήµατος ΕΑΑΣ Ξάνθης
Η εκδήλωση τελείωσε ψάλλοντας όλοι

µαζί «ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ» και στη συνέχεια τον
ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ, αποχωρώντας µε δακρυ-
σµένα τα µάτια όλων!!! 

Ευχαριστούµε από καρδιάς όσους προ-
σήλθαν.

Για το ΤΣ Παραρτήµατος ΕΑΑΣ Ξάνθης 
Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης

Πρόεδρος ΤΣ

ΞΑΝΘΗ

παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Την Παρασκευή 19 Απριλίου, αντιπρο-
σωπεία του  Παραρτήµατος  παρέστη
στην τελετή ονοµασίας των ΔΕΑ Υλικού
Πολέµου - Υγειονοµικού της 2018 ΣΤ’ ΕΣ-
ΣΟ που πραγµατοποιήθηκε στο Κ.Ε.Υ.Π..

Την Κυριακή 21 Απριλίου το Παράρτη-
µα συµµετείχε στις εκδηλώσεις εορτα-
σµού της τοπικής εορτής " ΔΙΑΚΕΙΑ", σε
ανάµνηση της µάχης της Αλαµάνας και
του µαρτυρικού θανάτου δι΄ ανασκολο-
πισµού του Αθανασίου Διάκου που πραγ-
µατοποιήθηκαν στη Λαµία, ενώ ο Πρό-
εδρος του Τ.Σ. Ταξχος ε.α. Νικόλαος Τσι-
λαλής παρέστη και στην τελετή Έναρξης
Λειτουργίας του Νέου Μουσείου Σύγχρο-
νης Ελληνικής Ιστορίας που δηµιουργή-
θηκε µε τη  συνδροµή  του  Πολεµικού
Μουσείου Αθηνών.

Την Παρασκευή 03 Μαΐου τα µέλη του
Τ.Σ. και  µεγάλος αριθµός  αποστράτων
Αξιωµατικών του  Στρατού  παρέστησαν
στην τελετή εορτασµού του Μεγαλοµάρ-
τυρα Τροπαιοφόρου " Αγίου Γεωργίου",
προστάτου του Στρατού Ξηράς, που έλα-
βε χώρα στο Στρατόπεδο " Αθ. Διάκου -
Σχη Τσακάλου"

Την Κυριακή 12 Μαΐου, ο Σχης ε.α. Χα-
ράλαµπος Φαρασόπουλος   εκπροσω-
πώντας το Παράρτηµα παρέστη στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις  της  επετείου  της
ιστορικής µάχης στο Χάνι της Γραβιάς που

πραγµατοποιήθηκαν στην οµώνυµη Δ.Ε.
του Δήµου Δελφών Φωκίδος όπου και κα-
τέθεσε στέφανο στο µνηµείο της µάχης.

Την Κυριακή 19 Μαΐου, ο Πρόεδρος
και αριθµός  µελών του  Παραρτήµατος
παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις µνήµης της γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου.

Την Παρασκευή 24 Μαΐου ο Πρόεδρος
του Τ.Σ. και µέλη του Παραρτήµατος, πα-
ρευρέθησαν στην  τελετή  ορκωµοσίας
των Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2019 Β’
ΕΣΣΟ που  πραγµατοποιήθηκε  στο
Κ.Ε.Υ.Π., όπου παρέστη κι ο Επίτιµος Αρ-
χηγός ΓΕΕΦ Στρατηγός ε.α. Αθανάσιος Νι-
κολοδήµος.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

11 ΜΑΪΟΥ  2019-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «566 Χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως- 
Ο Απόηχος της Αλώσεως στην Ελληνική Λαϊκή Ψυχή». 
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Ο Σύλλογος  οικοπεδούχων  ΟΣΜΑΕΣ  περιοχής  Κα-
ρύστου µετά από  επικοινωνία  µε το  Κτηµατολόγιο
ενηµερώνει τα µέλη του αλλά και όλους τους οικο-
πεδούχους της  περιοχής  Καρύστου  ότι  η  υποβολή
δηλώσεων κτηµατολογίου έλαβε και άλλη παράταση
η οποία λήγει την  21 Οκτ. 2019. 

Το γραφείο  κτηµατογράφησης  είναι  στη  Χαλκίδα,
Λεωφ.Αθηνών 22 και  24, συνοικία  Α , τηλ.22210-
37398 και ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως και Παρα-
σκευή 08.30 – 16.30. Την Τετάρτη η ώρα λήξης της
λειτουργίας είναι 20.30. Το ίδιο ισχύει και για το πα-
ράρτηµα στα Ολυµπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι.

Ο σύλλογος  συνιστά  η  υποβολή  δηλώσεων  να
συνεχίσει κανονικά και όχι να αφεθεί πολύ πίσω γιατί
θα υπάρχει µεγάλη προσέλευση και θα υπάρχει τα-
λαιπωρία.

Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Μιχαήλ Σταµατογιαννάκης Αθανάσιος Δηµητρίου

Πρόεδρος  ΔΣ Γραµµατέας ΔΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουµε ότι ψηφίστηκε πρόσφατα στην ΒτΕ
ο Ν. 4609/2019, άρθρο 11 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
67 τεύχος  Α, µε τον οποίο απονέµεται ο βαθµός του
Συνταγµατάρχη στους ε.α. συναδέλφους που προ-
έρχονται  από την ΣΜΥ και φέρουν τον βαθµό του Αν-
τισυνταγµατάρχη, έχοντας  32 χρόνια υπηρεσίας  και
αποστρατεύτηκαν ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες».

Οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την σχετική αί-
τηση από τα κατά τόπους Παραρτήµατα ή από την
έδρα της ΕΑΑΣ, την οποία και να υποβάλλουν συµ-
πληρωµένη. 

Η αίτηση είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΣ. 

Ο Δνων Σύµβουλος της ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

398Έλληνες νεκροί πολεµιστές ζητούν µνηµόσυνο.
Βοά η ψυχή τους. Κωφεύει η «Πατρίδα». Τους
λησµονήσαµε ή τους καταδικάζουµε για «ιµ-

περιαλιστική δράση»; 
Συµπληρώθηκαν φέτος 100 χρόνια από την εκστρατεία στην

Ουκρανία.
Η συµµετοχή της Ελλάδος στην εκστρατεία αυτή των Συµ-

µάχων νικητών του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, έγινε για να δοθή
η άδεια  από  τους  τελευταίους  να  επιτραπή η παρουσία  του
ελληνικού Στρατού και κατοχή της περιοχής της Σµύρνης.

Το ελληνικό  Εκστρατευτικό  Σώµα  της  Ουκρανίας  ήταν  το
Α’ΣΣ, υπό τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Νίδερ, µε τις ΙΙ και ΧΙΙΙ
Μεραρχίες, το 4ο Τάγµα µετόπισθεν και βοηθητικά Σώµατα και
Σχηµατισµούς. Η ολική δύναµη των δυνάµεων ήταν 23.351.

Η µεταφορά του Σώµατος δεν έγινε ταυτόχρονα αλλά πολύ
τµηµατικά. Άρχισε  από  την  1/14 Ιανουαρίου(34ο  Σύνταγµα
Πεζικού)και  το τελευταίο τµήµα µεταφέρθηκε την 19 Μαρτίου/
1 Απριλίου1919 ( ΙΙβ Μ.Ο.Π.).

Αποβιβάσθηκαν στην Οδησσό, στο Νικολάγιεφ, στη Χερσώνα
και στην Κριµαία. 

Οι επιχειρήσεις  κάθε  άλλο  παρά
επιτυχείς ήταν. Οι ελληνικές δυνάµεις,
εκτός από  τον  πανίσχυρο  Ερυθρό
Στρατό είχαν να αντιµετωπίσουν και
το πεδινό  έδαφος , στο  οποίο  δεν
ήταν συνηθισµένες να ενεργούν και
το οποίο  µε το  λιώσιµο  του  χιονιού
είχε µετατραπή σε απέραντο παγω-
µένο λασπωµένο τοπίο, αλλά και την
αδιαφορία των «Συµµάχων», οι οποίοι,
ούτε λίγο  ούτε  πολύ , θεωρούσαν
τους Έλληνες  συµπολεµιστές  τους
ως αναλώσιµους.

Δόθηκαν µάχες στη  Μπερεζόφκα,
στη Σέρµπκα , στην  Κουµπάνκα , σε
Μαλ και Μπολ  Μπουγιαλίκ , στο  Γιουσούν της Κριµαίας , στο
Εσκήκιοϊ Ζάµα και τη Σεβαστούπολη.

Σε όλες τις µάχες τα ελληνικά τµήµατα επέδειξαν τη συνήθη
γι’ αυτά γενναιότητα τιµώντας τα ελληνικά όπλα, πράγµα που
προκάλεσε το θαυµασµό ακόµη και του αρχηγού των σοβιετικών
στρατευµάτων, Αταµ άν Γκρηγκόριεφ, σε  αντίθεση  προς  τις

συµµαχικές δυνάµεις , οι  οποίες  το  µόνο που  προσδοκούσαν
ήταν το  τέλος  των  επιχειρήσεων  και  η  επιστροφή  τους  στη
χώρα τους. 

Οι ελληνικές  δυνάµεις , µη έχοντας  µέσο µεταφοράς στην
Πατρίδα, αποχώρησαν από την Ουκρανία και κατέφυγαν στην
Βεσσαραβία, όπου περιπλανώντανµέχρι  να βρουν µέσο µετα-
φοράς και, όταν βρέθηκε τους µετέφεραν στη Μικρά Ασία.Το
τελευταίο τµήµα ανεχώρησε την 30 Ιουνίου/ 13 Ιουλίου.

Η όλη επιχείρηση απεδείχθη εκ των υστέρων ως άσκοπη και
τελικά επιζήµια, καθ’ όσον επηρέασε
αρνητικά και τις επιχειρήσεις της
Μικράς Ασίας. Όµως εξ αιτίας αυτού
δεν πρέπει  να  αγνοούµε  τους  398
νεκρούς ή/και  εξαφανισθέντες , οι
οποίοι δεν είχαν την πολυτέλεια να
κρίνουν τη  σκοπιµότητα  και  ανα-
γκαιότητα της  εκστρατείας  αυτής,
αλλά ως «τοῖς ἡμῶν ρήμασι πειθό-
μενοι» άφησαν την τελευταία τους
πνοή σε ξένη γη και κανείς δεν γνω-
ρίζει πια  ούτε  τους  τάφους  τους,
παρά µόνον ο Θεός. Για όλους αυ-
τούς εµείς «οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπό-

μενοι» έχουµε την ηθική υποχρέωση να τους κάνουµε τουλά-
χιστον ένα µνηµόσυνο, ένα µνηµείο στη χώρα που έπεσαν και
αν αυτό δεν είναι εφικτό, ένα µνηµείο στην Πατρίδα µας.

Και φυσικά  δεν  πρέπει  να  λησµονούµε  και  τους  657 τραυ-
µατίες.

Ας είναι ΑΙΩΝΙΑ η ΜΝΗΜΗ τους.

θέµαταενηµέρωση

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι συντάξεις των πρώτων µηνών του έτους 2019 κατα-
βλήθηκαν µε το  αυτό  πληρωτέον  ποσόν , όπως  και

του προηγούµενου έτους. 
Με την  καταβολή  των  συντάξεων , αν  και  παρήλθε  το

πρώτο τρίµηνο, δεν έχουν κοινοποιηθεί – αναρτηθεί ακόµα
µηνιαία ενηµερωτικά  σηµειώµατα , αλλ ’ ούτε  και  νέες
συνταξιοδοτικές πράξεις  έχουν  εκδοθεί , προκειµένου  να
µπορούµε να παρακολουθήσουµε και ταυτόχρονα ενηµε-
ρωθούµε για τα στοιχεία των συντάξιµων αποδοχών µας. 

Τον µήνα Δεκέµβριο η χορήγηση ενός εφάπαξ χρηµατικού
ποσού {άρθρον 15 νόµου  4575/2018 – ΦΕΚ  192 Α’},
χωρίς αυτό να υπολογισθεί από την αναπροσαρµογή των
συντελεστών είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την µη κατάρτιση,
έκδοση και  κοινοποίηση  στους  παλαιούς  απόστρατους  –
συνταξιούχους στρατιωτικούς νέων συνταξιοδοτικών πρά-
ξεων και επανυπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών µε
συνέπεια το τµήµα της ανταποδοτικής σύνταξης να υπο-
λογίζεται µε τα οικονοµικά στοιχεία της αρχικής χορήγησης
του 50% της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας
{ΣτΕ}, όπως διαµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου
86 του νόµου 4307/2014 {ΦΕΚ 246 Α’}. 

Η αποµάκρυνση της Διοίκησης από την θεµελιώδη αρχή
της συνταξιοδοτικής  νοµοθεσίας  “η πράξη  κανονισµού
της σύνταξης  είναι  υποχρεωτική  για  το  Δηµόσιο  και  τον
ενδιαφερόµενον…” {άρθρο 66 ΠΔ 169/2007 – ΦΕΚ  210

Α’} απηχεί  µια γενικότερη  τάση  απαξίωσης  του  θεσµού
των συντάξεων  του  δηµοσίου , ο  οποίος  αποτελεί  ένα
από τα  πρώτα  κοινωνικά  µέτρα, που  έλαβε  το  νεότερο
ελληνικό κράτος µετά την απελευθέρωση της χώρας από
τον τουρκικό ζυγό {νόµου ΣΕ’                      της 19.8.1857}. 

Η υποχρεωτική συµµόρφωση της Διοίκησης {παρ. 5 άρ-
θρου 95 Συντάγµατος} µε την  απόφαση  2192/2014 του
ΣτΕ προϋποθέτει , µε την  χορήγηση  του  υπολοίπου  50%,
τον προσδιορισµό των συντελεστών του βασικού µισθού
των βαθµών  της  κλίµακας  της  στρατιωτικής  ιεραρχίας
στα επίπεδα των άρθρων 50 και 51 του νόµου 3205/2003
{ΦΕΚ 297 Α ’}, ο  οποίος  ίσχυσε  µέχρι 31.12.2016. Οι
διατάξεις αυτές θεωρούνται καταργηθείσες µετά την ισχύν
των άρθρων 123 και 127 του νόµου 4472/2017 {ΦΕΚ 74
Α’} µε τα  οποία  θεσπίστηκε  νέο  ειδικό  µισθολόγιο για
τους στρατιωτικούς. Οι δε µισθολογικές µεταβολές αυτών
δεν συνεπάγονται και αντίστοιχες µεταβολές των συντάξεων
της αυτής κατηγορίας συνταξιούχων. Με την επαναφορά
των συντελεστών  αυτόµατα , µέχρι 31.12.2016 αναπρο-
σαρµόζονται και  οι  συντάξιµες  αποδοχές  των  παλαιών
συνταξιούχων – αποστράτων  αξιωµατικών  σύµφωνα  µε
τις διατάξεις  του  άρθρου  34 του  Κώδικα  Πολιτικών  και
Στρατιωτικών Συντάξεων του ΠΔ169/2007, όπως συνέβη
και κατά  το  παρελθόν  µε την  αρχική  χορήγηση  του  50%
της απόφασης του ΣτΕ.

Σήµερα, µε την  χορήγηση  του  εφάπαξ  χρηµατικού
ποσού, ως το υπόλοιπο 50% της απόφασης, έγινε πληµ-
µελής εφαρµογή  αυτής , δεν  εκδόθηκαν  νέες  συνταξιο-
δοτικές πράξεις και δεν αναπροσαρµόστηκαν οι συντάξιµες
αποδοχές. 

Η ρύθµιση , η  οποία  εφαρµόστηκε  δεν  είναι  σύµφωνη
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και έχει δυσµενείς
επιπτώσεις από  1.1.2019 στο  τµήµα  της  ανταποδοτικής
σύνταξης {άρθρο 8 νόµου 4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α’}. 

Η αποφυγή κοινοποίησης στους ενδιαφεροµένους νέων
συνταξιοδοτικών πράξεων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
της ισχύουσας νοµοθεσίας και συνεπώς αποχρώντα λόγο
“άσκησης  ένστασης  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  µέσα σε
προθεσµία ενός  έτους  από  τότε  που  ο  ενδιαφερόµενος
έλαβε γνώση  της  πράξης ” {παρ. 4 άρθρου  67 –
ΠΔ169/2007}. Δύναται δε να θεωρηθεί ως χρόνος η ηµε-
ροµηνία καταβολής  της  σύνταξης  του  µήνα Ιανουαρίου,
ήτοι η 21.12.2018.

Κατόπιν όλων των παραπάνω  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι όπως
εκδηλωθούν οι απαραίτητες ενέργειες προκειµένου η αρ-
µόδια Διοίκηση, πλέον της αποδοχής των προτάσεων του
Συνήγορου του  Πολίτη  στο  από  23.1.2019 πορισµατικό
έγγραφό του, ολοκληρώσει την ορθή και πλήρη συµµόρ-
φωση προς  την  υπ ’ αριθ . 2192/2014 απόφαση  του  ΣτΕ
και καθοριστούν  νέοι  συντελεστές  του  βασικού  µισθού
των βαθµών  της  στρατιωτικής  ιεραρχίας , όπως  ίσχυαν
την 31.7.2012. Στη  συνέχεια  συνταχθούν  και  εκδοθούν
νέες συνταξιοδοτικές πράξεις και καθορισθεί από 1.1.2019
το τµήµα  της  ανταποδοτικής  σύνταξης  σύµφωνα  µε τις
µεταβολές αυτές. 

Με την  υιοθέτηση  των  προτάσεων  αυτών  η  Διοίκηση
ενεργεί σύµφωνα µε την θεµελιώδη συνταγµατική αρχή
της χρηστής διοίκησης αναπροσαρµόζοντας τις συντάξιµες
αποδοχές και ενηµερώνοντας λεπτοµερώς και υπεύθυνα
τους παλαιούς συνταξιούχους – απόστρατους αξιωµατικούς. 

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
Υποστράτηγος ε.α. 
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Πέρασαν 78 χρόνια από τότε που η υπερήφανη απάντηση
του Συριανού Διοικητή των οχυρών ΡΟΥΠΕΛ Ταγµατάρχη

Δουράτσου στους Γερµανούς εισβολείς «Τα οχυρά δεν παραδί-
δονται αλλά καταλαµβάνονται», είναι η µεταδιδόµενη κληρο-
νοµιά του λαού µας από τα πανάρχαια χρόνια, το ατελείωτο
«Μολών λαβέ» που πιστοποιεί το αγωνιστικό πνεύµα, του «κα-
θολικού απανωσυριανού».

- 6 Απριλίου 1941. Η πατρίδα αντιµετωπίζει µε επιτυχία την
εαρινή Ιταλική επίθεση στην Β. Ήπειρο µετά την άδικη και απρό-
κλητη επίθεση των Ιταλών την 28 Οκτ στην ελληνοαλβανική
µεθόριο, την απόκρουσή της, την ελλην. αντεπίθεση των ελλη-
νικών Μεραρχιών και την τελική νίκη. 

Η Γερµανία για να ανακουφίσει την σύµµαχό της Ιταλία και να
τελειώσει το συντοµότερο δυνατόν τις επιχειρήσεις στο Βαλ-
κανικό µέτωπο, αν όψει της επίθεσης κατά της Σοβιετικής Ένω-
σης, την 0515 ώρα της 6 Απρ 1941, χωρίς την τήρηση των συ-
νήθων διπλωµατικών εθίµων τελεσιγράφου και παροχής προ-
θεσµίας για απάντηση, επιτίθεται καθόλο το µήκος της Ελληνο-
αλβανικής µεθορίου µε 11 Μεραρχίες διαφόρων τύπων υπο-
στηριζόµενων από 1000 αεροσκάφη και χιλιάδες πυροβόλα
διαφόρων τύπων και διαµετρηµάτων. Στο οχυρό ΡΟΥΠΕΛ τα
αµυνόµενα τµήµατα µε Διοικητή τον δικό µας, Συριανό Ταγµα-
τάρχη Δουράτσο Γεώργιο αντιµετωπίζουν µε επιτυχία την εκδη-
λωθείσα µε ιδιαίτερη σφοδρότητα Γερµ. επίθεση. Όλες οι µε-
τωπικές εξορµήσεις τους που υποστηρίζονταν κατά κύµατα
από 200 αεροσκάφη και καταιγιστικά πυρά του πυροβολικού
δεν επέτυχαν του σκοπού τους την 1η ηµέρα.              

- 7 Απριλίου 1941. Τα Γερµ. τµήµατα εκ νέου στρέφονται κα-
τά του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ και παρά την διείσδυση στα µετόπισθεν
εχθρικής διλοχίας, µε αποτέλεσµα την παρενόχληση και διακο-
πή των επικοινωνιών του οχυρού και υπόδειξη στόχων στα

Γερµ. ΣΤΟΥΚΑΣ ο Συριανός Ταγµατάρχης συνεχίζει την ηρωική
αντίσταση και διατηρεί τις «θέσεις» του. 

- 8 Απριλίου 1941. Οι Γερµανοί µε αµείωτη ένταση συνεχίζουν
την προσπάθειά τους για διάσπαση της τοποθεσίας ΡΟΥΠΕΛ,
αλλά αποκρούονται µε σηµαντικές απώλειες και ζηµίες στο
υλικό, παρά την επιτευχθείσα διείσδυση και δυσµενή εξέλιξη
των επιχειρήσεων σε άλλους τοµείς της ελληνοαλβανικής µε-
θορίου και ειδικότερα στον τοµέα της Δοϊράνης στα Ελληνογι-
ουγκοσλαβικά σύνορα. 

- 9 Απριλίου 1941. Παρά την παράδοση της Θεσσαλονίκης
στις 0800 ώρας, στα Γερµανικά στρατεύµατα, ο αγώνας για διά-
σπαση της τοποθεσίας ΡΟΥΠΕΛ συνεχίζεται µε ένταση χωρίς
αποτέλεσµα. Τα αµυνόµενα τµήµατα παρά την σφοδρότητα
των βοµβαρδισµών δεν υποκύπτουν αλλά ούτε και δέχονται να
συνθηκολογήσουν .Ένα νέο «µολών λαβέ» αντηχεί στα Μακε-
δονικά βουνά από τους ηρωικούς µαχητές «ότι τα οχυρά δεν
παραδίδονται αλλά καταλαµβάνονται» θα µείνει άσβεστο στην
µνήµη των επερχόµενων. 

- 10 Απριλίου 1941 .Το πρωινό της 1Οης Απριλίου. βρήκε την
φρουρά του οχυρού Ρούπελ ενήµερη για την συνθηκολόγηση
που είχε υπογραφεί την προηγουµένη ηµέρα στην Θεσσαλονί-
κη γεγονός που δυσαρέστησε τους µαχητές. Το µάταιο της συ-
νέχισης του αγώνα υποχρέωσε τον Διοικητή να εκτελέσει µε
απογοήτευση και θλίψη τους όρους της παράδοσης του οχυ-
ρού .Έτσι µετά από άνισο αγώνα 4 ηµερών κάµφθηκε άδοξα η
αντίσταση των τιτανοµάχων. 

Τον θαυµασµό για την ανδρεία και µαχητικότητα του Ελλην.
Στρατού στα οχυρά της µεθορίου εκδήλωσαν πολλοί Γερµανοί
όλων των κλιµακίων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Έτσι την 4 Μαΐου στη Γερµανική βουλή ο Χίτλερ δήλωνε «Η
ιστορική δικαιοσύνη µε υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από
όλους τους αντιπάλους που αντιµετωπίσαµε, ο Έλληνας στρα-
τιώτης πολέµησε µε ύψιστο ηρωισµό αυταπάρνηση και αυτο-
θυσία. Συνθηκολόγησε µόνον όταν η εξακολούθηση της αντί-
στασης δεν ήταν πλέον δυνατή και δεν είχε κανένα νόηµα.» Ο
Στρατάρχης Φόν Λίστ Διοικητής της 12 Στρατιάς αναγνώρισε ότι

«οι Έλληνες υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους γενναία και συ-
νέστησε στα Γερµ. στρατεύµατα να µεταχειριστούν τους Έλ-
ληνες αιχµαλώτους όπως αρµόζει σε «γενναίους µαχητές».                                                                         

Σήµερα 78 χρόνια από την αντίσταση της πατρίδας στην
άνανδρη, άνιση και άδικη επίθεση Ιταλών και Γερµανών, ας
στρέψουµε µε υπερηφάνεια  το βλέµµα µας στους ήρωες του
40-41 που αγωνίστηκαν υπέρ βωµών και εστιών στα πεδία της
τιµής και λάµπρυναν για άλλη µια φορά την ιστορία µας για να
µπορούµε εµείς σήµερα ανερυθρίαστα να «πυρπολούµε» την
γαλανόλευκη και να αρνούµεθα να παρελάσουµε σε εθνικές
εορτές, υπακούοντας στις επιταγές πολιτικάντηδων και συνδι-
καλιστάδων της θολοκουλτούρας.

Τ’ακούς Ταγµατάρχη Δουράτσε; Μας παραδώσατε την πατρί-
δα ελεύθερη και εµείς οι µεταγενέστεροι θα την παραδώσουµε
στα παιδιά µας υποδουλωµένη σε οικονοµικά και πολιτικά κατε-
στηµένα. Μήπως αυτή τη στιγµή βλέπεις γύρω σου παρόντες
για να σε τιµήσουν για την προσφορά σας στην πατρίδα νέους
ανθρώπους, µαθητιώσα νεολαία, δασκάλους και γονείς, σηµαί-
ες και πνευµατική ηγεσία, υψηλόφρονες πολίτες, εκτός από
εµάς τους λιγοστούς και συνήθεις παρόντες κάθε χρόνο «υπό-
πτους», που δυστυχώς κινδυνεύουµε να χαρακτηριστούµε και
ως γραφικοί; 

Τιτανοµάχε υπερασπιστή των οχυρών ΡΟΥΠΕΛ: ένα µεγάλο
συγνώµη από όλους εµάς τους παρόντες, στη σεµνή αυτή τε-
λετή, γιατί πριν αλέκτωρ λαλήσει ξεχάσαµε τις θυσίες σας και
λησµονήσαµε την προσφορά σας. 

Το οχυρό ΡΟΥΠΕΛ και ο ωραίος και ένδοξος αγώνας σας θα
αποτελεί φάρο για να µας καθοδηγεί στο όχι και τόσο ευοίωνο
αύριο. Τέλος οι ταγοί αυτού του κόσµου αλλά και οι ηγήτορές
µας ας αναλογιστούν την προσφορά των υπερασπιστών των
οχυρών του ΡΟΥΠΕΛ στην παγκόσµια κονίστρα, οι δε Ηνωµένες
Πολιτείες της Ευρώπης και της Αµερικής ας µελετήσουν λίγο
την νωπή ιστορική προσφορά τους, αναθεωρώντας τις απόψεις
τους. Μήπως όµως και εµείς, οι πανέλληνες, γρήγορα λησµο-
νήσαµε το δοξασµένο παρελθόν, σε µια ξεχωριστά δυναµική
συµµετοχή και συνεισφορά τους στην εθνική µας υπόθεση;

Κάποιο Σαββατόβραδο, βρέθηκα µ’ ένα φίλο από τα παλιά
σ’ ένα ταβερνάκι στη γειτονιά που µεγάλωσα (εδώ µπο-

ρείτε να προσθέσετε, που πρωτοκλώτσησα µπάλλα από πά-
νινα τόπια, που πρωτοερωτεύτηκα, που πρωτοκάπνισα και
όλα εκείνα που γράφουν οι περισπούδαστοι ταγοί της γραφί-
δος, λέτε και µας ενδιαφέρει  πού πρωτοκάνανε τι). Στο Περι-
στέρι. 

Τώρα βέβαια πολλοί και µε το δίκιο τους, θα σαρκάσουν:
«Ώπα!Κι ’ αυτός µεγάλωσε σε λαϊκή γειτονιά. Να δεις που τώ-
ρα θα µας πει και για το πηλοφόρι και την µπαντανόβουρτσα
σαν τον Παπαµιχαήλ» και θα γελάσουν κουνώντας µε σηµα-
σία το κεφάλι. Όµως έτσι είναι και υπάρχουν πολλοί µάρτυ-
ρες.

Όπως είναι γνωστό, σε τέτοιους, σαν το ταβερνάκι, χώ-
ρους, µετά το 3ο – 4ο ποτηράκι, για άλλους περισσότερα για
άλλους λιγότερα, έρχεται και η διάθεση για φιλοσοφία και
ενίοτε αµπελοφιλοσοφία.

Μου λέει λοιπόν ο φίλος από τα παλιά:
Λοιπόν φίλε µου, εµείς, η γενιά µας εννοώ, πρέπει να θεω-

ρούµε τους εαυτούς µας πολύ τυχερούς.
Απόρησα. Ρε τι λέει τώρα αυτός; Ήπιε δυό ποτήρια κρασί

πάρα πάνω και λάλησε; Γιατί είµαστε άραγε τυχεροί σκέφτη-
κα.

Επειδή ζούµε σε µια  Χώρα, που έχει φθάσει στα όρια της
χρεοκοπίας (µπορεί και να τα έχει ξεπεράσει και δεν µας το
λένε) και ενώ ξέρουµε ονοµαστικώς ποιοι φταίνε (µε άλλα
λόγια ποιοί τα αρπάξανε), εµείς σφυρίζουµε αδιάφορα και δε-
χόµαστε οι ένοχοι να βάζουν το (µακρύ έτσι κι’ αλλοιώς) χέρι
τους στη τσέπη µας για να  πληρώσουµε εµείς τα σπασµένα.

Επειδή αυτή η γεµάτη φως και χρώµα Πατρίδα, όπως έλεγε
ο Περικλής Γιαννόπουλος (ποιος είναι πάλι αυτός;), γέµισε
µουντάδα και αντάρα;

Επειδή το αύριο των παιδιών µας, είναι πιό αβέβαιο και ζο-
φερό από ποτέ;

Επειδή παραχωρούµε µέρος της κυριαρχίας µας, σύµφωνα
µε τα πιο επίσηµα χείλη; Α, ρε φουκαρά Κολοκοτρώνη, δεν
µπορείς να ξυπνήσεις για µια ώρα και να πιάσεις το γιαταγάνι;
Αυτή τη φορά όµως να βαράς κατά δώθε…

Επειδή έχουµε γίνει η χλεύη των χθεσινών αγριογούρου-
νων, όπως είπε πάλι ο Περικλής Γιαννόπουλος (άντε πάλι αυ-

τός…);
Επειδή δεν µπορούµε να διοργανώσουµε ένα ποδοσφαιρι-

κό αγώνα  ούτε καν Γ’ Εθνικής χωρίς να πάρουµε «άδεια» από
τους απανταχού χούλιγκανς  (ελληνιστί αλληταράδες);

Επειδή 100 ή και λιγότεροι κουκουλοφόροι, κρανοφόροι,
ακτιβιστές, οικολόγοι, αναρχικοί, αντιεξουσιατές αντικοµφορ-
µιστές, αντί ό,τι θέλετε, µπορούν ανά πάσα στιγµή να διαλύ-
σουν το σύµπαν εντελώς ανενόχλητοι, αφού στείλουν προ-
ηγουµένως κάµποσους αστυνοµικούς στο νοσοκοµείο;  

Επειδή η γλώσσα µας έχει πάρει στραβό και κατηφορικό
δρόµο και µόνο ένα restart (επανεκκίνηση για τους αδαείς)  ή
µάλλον ένα νέο format (ανάπλαση) µπορεί να την σώσει;

Επειδή η αγάπη προς την Πατρίδα θεωρείται περίπου ποι-
νικό αδίκηµα και χαρακτηρίζεται από επίσηµα χείλη ως ρατσι-
σµός;

Επειδή η ιστορία µας διαστρεβλώνεται  και µε απίστευτη
ευκολία  απαξιώνονται τα πάντα και ωραιοποιούµε, εξοµοι-
ώνοντας δράστες και θύµατα, τραγικές στιγµές στην ζωή του
Έθνους, όπως τις Σφαγές της Σµύρνης του Σεπτεµβρίου του
1922, που τις ονοµάσαµε περίπου έτσι: «Σηµειώθηκε Sold Out
(ξεπούληµα για τους άσχετους) στα εισιτήρια της εταιρίας
«Κεµάλ τουρς» που εκτελεί την ακτοπλοϊκή γραµµή Σµύρνη –
Πειραιάς και παρατηρήθηκε µεγάλος συνωστισµός στα τα-
µεία…»;

Επειδή η Θρησκεία µας απαξιώνεται, χωρίς δυστυχώς να
αντιδρά η κεφαλή της, διότι – λέει - θεωρεί ότι έτσι ασκεί πο-
λιτική. Έτσι σιγά-σιγά αποκαθηλώνονται σταυροί, εικόνες
κ.λπ., µε την απίστευτη δικαιολογία, ότι προκαλούνται οι φι-
λοξενούµενοι στη Χώρα µας Μουσουλµάνοι (αστεία δικαιο-
λογία µα τον Αλλάχ…). Δεν διάβασε κανείς την απάντηση που
έδωσε σε παρόµοια αιτήµατα λαθροµεταναστών (και όχι µε-
ταναστών όπως µερικοί τους αποκαλούν εκ του πονηρού βε-
βαίως) ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας;

Επειδή ο,τιδήποτε το Εθνικό θεωρείται παρωχηµένο (ελ-
ληνιστί Banal), γι’ αυτό ο όρος «Έθνος» και τα παράγωγά του
τείνουν να εξοβελισθούν; (Να ετοιµάζονται σιγά-σιγά για αλ-
λαγή ονόµατος η Εθνική Ελλάδος, ο Εθνικός Πειραιώς, η εφη-
µερίδα Έθνος και τα τσιγάρα Έθνος Κεράνης, αν κυκλοφο-
ρούν ακόµα…).

Επειδή, τώρα µάθαµε ότι υπάρχουν αόρατοι ευεργέτες
(κάτι δηλαδή σαν τη «Γυναίκα – Αράχνη» ή το «Παιδί Φάντα-
σµα» ή  τον «Φάντοµ Ντακ» ή «Το Φάντασµα της Όπερας» και
άλλες δηµοκρατικές δυνάµεις…), που καταθέτουν χορηγίες
σε υπουργούς και για εµάς όχι µόνο δεν υπάρχει χορηγός, αλ-

λά µας έχουν κάνει και την υψίστη τιµή να µας ανα-
θέσουν εξ’ ολοκλήρου την σωτηρία του Τόπου

µας (δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά ο όρος «Πατρί-
δα», µάλλον µας αποχαιρετά…) καταθέτοντας σχεδόν το 30 %
των µηνιαίων εσόδων µας;

Επειδή τώρα µαθαίνουµε ότι υπάρχουν αυτιστικοί αξιωµα-
τικοί και παραδόπιστοι πιλότοι της Πολεµικής Αεροπορίας πού
αναχαιτίζουν στο Αιγαίο για τα λεφτά;

Φαίνεται πως το ύφος µου πρόδιδε τις σκέψεις µου, Άλλω-
στε οι Αρχαίοι ηµών πρόγονοι (και να µε συγχωρούν όσοι πι-
στεύουν ότι δεν είµαστε Έλληνες αλλά… µας κάνανε Έλλη-
νες), το έχουν πει «Οία η µορφή τοιάδε και η ψυχή»

-Εεε ξύπνα, µε σκουντάει ο φίλος από τα παλιά. Πού τρέχει
ο λογισµός σου. Σου είπα ότι πρέπει να θεωρούµε τη γενιά
µας τυχερή και δεν µου είπες αν συµφωνείς. Λέγε σε ακούω.

- Να σου πω. Από µια πλευρά ναι βέβαια δε λέω, όµως, και
µη έχοντας τι να πω θυµήθηκα την ατάκα του αείµνηστου Λο-
γοθετίδη: «υπάρχει όµως µία µερίς η οποία αντιτίθεται».

- Τι λες ρε σύ. 
- Πως, πως συµφωνώ, αλλά…
- Α κατάλαβα, αναφώνησε ο φίλος από τα παλιά. Ρε, δε σου

λέω για σήµερα. Σου µιλάω για τα βραδάκια που πηγαίναµε µε
3,50 δραχµές και βλέπαµε δύο έργα στα θερινά τα σινεµά.
Σου µιλάω για τα τραγούδια που ακούγαµε που είχαν αρχή,
µέση και τέλος. Για τραγούδια, που τους στίχους είχαν γράψει
ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Γκάτσος, ο Παπαδόπουλος. Για τρα-
γούδια που τα είχαν ντύσει µε τη µουσική τους ο Χατζηδάκης,
ο Θεοδωράκης, ο Ζαµπέτας, ο Ξαρχάκος, ο Σπανός, ο Μού-
τσης, ο Πλέσας. Για τραγούδια που τραγουδούσαν ο Μπιθικώ-
τσης, ο Καζαντζίδης, η Μαρινέλλα, η Μοσχολιού, ο Κόκοτας.
Για τραγούδια που τα άκουγε ο κόσµος στα θέατρα ή στις συ-
ναυλίες, τα αποτύπωνε αµέσως  και τα έβγαζε σεργιάνι στη
γειτονιά, που έλεγε και ο Μπιθικώτσης.

Σου µιλάω, συνέχισε ο φίλος από τα παλιά, για τότε που
δούλευε µόνο ο πάτερ φαµίλιας και ζούσε µια χαρά η οικογέ-
νεια. 

Σου µιλάω για τότε που στα σχολεία οι Εθνικές Επέτειοι
γιορτάζονταν όπως έπρεπε και οι δάσκαλοι γαλβάνιζαν έτσι
τις ψυχές των µαθητών, που µετά από τη γιορτή έτρεχαν σύσ-
σωµοι να διαδηλώσουν για την Κύπρο, για τον Καραολή, για
τον Δηµητρίου

Για τότε που…., για τότε που… συνέχισε ο φίλος από τα πα-
λιά και πρόσεξα ότι στην άκρη του µατιού του κάτι γυάλισε.

- Εεεεεε ξύπνα. Άκουσα τη φωνή του φίλου από τα παλιά.
Σε πήρε ο ύπνος φίλε. Δεν ήξερα ότι δε το σηκώνεις το έρη-
µο…Άντε πάµε σιγά-σιγά. 

θέµατα
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Στις σχέσειςµεταξύ  της Ελλάδος και της Τουρκίας,επί  αρκετά
χρόνια τώρα, σοβεί µία διαρκής ένταση, λόγω του τουρκικού

υπερτροφικού εθνικιστικού φανατισµού , που καλλιεργείται
από το  βαθύ κεµαλικό πολιτικοστρατιωτικό κατεστηµένο, και η
οποία κατά  διαστήµατα προσεγγίζει τα όρια κρίσης...

Το χρονικό των κρίσεων, που αναφέρεται στη συνέχεια, πα-
ρουσιάζει την εικόνα ενός αδίστακτου , αλαζόνα και κατακτητι-
κού λαού µε αιµοσταγές ιστορικό παρελθόν και µε όχι καλύτε-
ρο παρόν.

Ας παρακολουθήσουµε τη χρονολογική εξέλιξη των γεγονό-
των, τα οποία κατά τη γνώµη µου, επιβεβαιώνουν τον πρόλογο
του παρόντος άρθρου..

1. Την περίοδο 1936-1937 η τουρκική κυβέρνηση, µε Νόµο
επέβαλε, ώστε η διδασκαλεία, όλων των µαθηµάτων, στα ελ-
ληνικά σχολεία, να γίνεται υποχρεωτικώς στην τουρκική γλώσ-
σα.

2. Κωνστ/πολη Σεπτέµβριος 1955: Η παγκόσµια κοινότητα
παρακολουθεί το βάρβαρο  και δολοφονικό πογκρόµ εις βάρος
της ελληνικής µειονότητας της Πόλης , όπου εκατοντάδες  φα-
νατισµένου τουρκικού όχλου µε άσβεστο ανθελληνικό µίσος,
ξεχύθηκαν στις συνοικίες των Ελλήνων, λεηλατώντας και πυρ-
πολώντας καταστήµατα και οικίες.Δεν  σεβάστηκαν ούτε τους
τάφους των προγόνων τους,τους  οποίους ανέσκαψαν και δια-
σκόρπισαν τα οστά.Από τους περίπου 200000 Έλληνες τότε
απέµειναν σήµερα περί τους 1500, ισχνό αποµεινάρι της άλλο-
τε ανθούσας ελληνικής µειονότητας.

3. Και ερχόµαστε στη µαρτυρική Κύπρο. Στις 30/11/1963 ο
αείµνηστος Μακάριος βλέποντας ότι το Σύνταγµα που του είχαν
επιβάλλει οι αλήστουµνήµης  συµφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου,
δεν βοηθούσε την απρόσκοπτη λειτουργία της Κυπριακής Δη-
µοκρατίας, πρότεινε την τροποποίηση 13 σηµείων του συντάγ-
µατος.Την  πρόταση δεν την αποδέχθηκε η Τουρκία (Ισµέτ Ινο-
νού),µε αποτέλεσµα να ξεσπάσουν στο νησί αιµατηρά επεισό-
δια.

Στις 25/12/63 οι ευέξαπτοι Τούρκοι παλικαράδες κινητοποι-
ούν τις ένοπλες δυνάµεις τους και απειλούν εισβολή στο νησί,
κάνοντας χρήση του δικαιώµατος, που τους έδιναν οι επαίσχυν-
τες συµφωνίες που προαναφέρθηκαν.

4. Στις 13/3/64,η Τουρκία απείλησε ξανά µε εισβολή στο νησί
και λίγο αργότερα (τον Απρίλιο του ίδιου έτους) θέτει για πρώτη
φορά αξιώσεις πάνω σε ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

5. Την περίοδο 6-9/8/1964 τουρκικά αεροπλάνα  βοµβάρδι-
σαν τον άµαχο πληθυσµό πόλεων και χωριών της Κύπρου, προ-
καλώντας πολλά θύµατα.

6. Στις 16/11/67 η τουρκική Εθνοσυνέλευση κήρυξε τον πό-
λεµο κατά της Ελλάδος. Η σύρραξη αποφεύχθηκε χάρις στην
παρέµβαση των ισχυρών, κυρίως όµως των Ηνωµ. Πολιτειών

7. Με απίστευτο θράσος και έλλειψη σεβασµού της διεθνούς

νοµιµότητας,το βαθύ τουρκικό κατεστηµένο, τον Νοέµβρη του
1973, δηµοσίευσε στην τουρκική εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
άδεια για έρευνες πετρελαίου στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου.

8. Τον Ιούνιο του 1974 η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε ΝΟ-
ΤΑΜ (714), ώστε τα αεροσκάφη που πετούν στο Ανατολικό Αι-
γαίο, να αναφέρονται στο κέντρο ελέγχου της Κωνστ/πόλεως .

9. Με οργανωµένο από καιρό σχέδιο και µε την υποβολιµαία
ενθάρρυνση ξένων δυνάµεων, ο«ηρωικός »τουρκικός  στρα-
τός,τον Ιούλιο του 1974,κάνει  απόβαση και δηµιουργεί ένα µι-
κρό προγεφύρωµα στο βόρειο τµήµα της ανεξάρτητης κυπρια-
κής Δηµοκρατίας. Στις 21 του ίδιου µήνα το βράδυ παρεµβαίνει
ο Αµερικανικός παράγοντας και οι επιχειρήσεις αναστέλλονται
για να αρχίσουν οι συνοµιλίες.Είναι η φάση του Αττίλα-1.

10.Στις 14/8/74 και ενώ οι συνοµιλίες συνεχίζονταν, ο ανα-
ξιόπιστος ανατολίτης, εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγµα-
τεύσεων και διέταξε την επέκταση του προγεφυρώµατος προς
Νότοµέχρι  τη σηµερινή Πράσινη γραµµή .Είναι η φάση του Ατ-
τίλα-2.

11. Αυτήν τη φορά,καλοκαίρι του 1976, έχουµε την πρόκλη-
ση του Σισµίκ., µε τις έρευνές του για πετρέλαιο στο Αιγαίο, που
δηµιούργησε πάλι νέα ένταση µεταξύ των δύο χωρών.

12. Στις 27/3/1987 η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε και πά-
λι την έξοδο στο Αιγαίο του ωκεανογραφικού της σκάφους για
σεισµολογικές έρευνες. Αυτήν τη φορά όµως η αντίδραση της
Ελλάδος ήταν δυναµική και η κρίση εκτονώθηκε µέσα σε µια
εβδοµάδα...Οι αρχαίοι µας,σοφοί πρόγονοι,σε παρόµοιες συγ-
κυρίες είχαν µια ρήση που λέει «Πάσσαλος πασσάλω εκκρούε-
ται».

13. Και φθάνουµε στην τελευταία και πιο σοβαρή κρίση των
Ιµίων,όπου στα τέλη του Ιανουαρίου 1996, ήταν η πρώτη φορά
µετά το 1974,που τουρκικά στρατεύµατα, έστω και για λίγες
ώρες, έβαλαν πόδι σε έδαφος  της ελληνικής Πατρίδας. Και πά-
λι µε παρέµβαση των Αµερικανών η σύρραξη αποφεύχθηκε.

Αλλά δεν είναι µόνον αυτά. Θα πρέπει να προσθέσουµε ακό-
µη τις καθηµερινές παραβιάσεις και παραβάσεις του Εθνικού
εναέριου χώρου και του F.I.R. Αθηνών, την εξόντωση των πλη-
θυσµών των νήσων Ίµβρου και Τενέδου, µε τη µέθοδο της
«λευκής σφαγής», τις σχεδόν καθηµερινές αθλιότητες σε βά-
ρος του οικουµενικού πατριαρχείου και το αλαζονικό «κάζους
µπέλι».

Από την απαρίθµηση και τη συχνότητα των  προκλήσεων,
των απειλών και των αθλιοτήτων του τουρκικού σοβινισµού εις
βάρος της Πατρίδας µας,νοµίζω  ότι ο αναγνώστης αβίαστα
µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα,ότι αυτή η απαράδεκτη
συµπεριφορά θα συνεχίζεται και µε την πάροδο του χρόνου θα
επιτείνεται µε την προσθήκη και νέων διεκδικήσεων, όσο η αν-
τίδραση της Ελλάδος απέναντι στον θρασύ και κακόβουλο γεί-
τονα θα συνεχίσει να είναι υποτονική.

Και αυτό επιβεβαιώνεται  από το ότι ακόµη και  την ηµέρα που
ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας  επρόκειτο να   επισκεφθεί,
κατόπιν προσκλήσεως,την τουρκική πρωτεύουσα, ο υπουργός
εξωτερικών της  γειτονικής  χώρας  Αλί  Μπαµπατζάν , σε  µια
«ιδιωτική» επίσκεψή του στη Θράκη προέτρεπε τους Έλληνες

µουσουλµάνους να προσφεύγουν στο Δικαστήριο των Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων διεκδικώντας τα δικαιώµατά τους ως Τούρ-
κων, και ο τότε Τούρκος  ακόλουθος άµυνας της τουρκικής πρε-
σβείας συνταγµατάρχης Αττίλα Σιρίν,  τις τελευταίες µέρες του
Δεκεµβρίου 1997, ταξίδεψε στο Ποµακοχώρι Εχίνος όπου πα-
ρουσία του ψευδοµουφτή  αντιµετώπισε τους κατοίκους ως
Τουρκογενείς και δήλωσε  πως…η Τουρκία εγγυάται την ασφά-
λειά τους,δηλ. µε άλλα λόγια ξευτέλισε την Ελληνική υπερη-
φάνεια, επεκτείνοντας την κυριαρχία της χώρας του στην ελ-
ληνική επικράτεια

Στο πρόσφατο παρελθόν η Τουρκία έκανε µια στρατιωτική
άσκηση µε  κωδικό όνοµα « Εφές» Αυτή η άσκηση είχε ως σενά-
ριο την έκρηξη διµερούς συρράξεως µε αφορµή την προστασία
της…..κινδυνεύουσας µουσουλµανικής µειονότητας . Θέλετε
λοιπόν και άλλη  απόδειξη προσθήκης και νέας παράνοµης
διεκδίκησης σε βάρος της χώρας µας;Ο νέος( κ.) Αττίλας το
βροντοφώναξε στον Εχίνο

Ακόµη εκείνον το Μάρτη,το  site του τουρκικού υπουργείου
παιδείας εµφάνιζε την Δυτική Θράκη  σαν ξεχωριστό ανεξάρτη-
το κράτος  µε σηµαία την τουρκική ηµισέληνο.Σε διαµαρτυρία
µας η Άγκυρα απάντησε ότι επρόκειτο για λάθος και ναι µεν
απέσυραν το χάρτη και τη σηµαία,αλλά εξακολούθησαν να πα-
ρουσιάζουν τη Δυτική Θράκη,σε διάφορα κυβερνητικά site, ως
άλλη χώρα 

Και ενώ αυτές τις µέρες ζούµεµία  ακόµη πρόκληση - τη νέα
σοβινιστική εξόρµηση για πετρέλαιο,στο Αιγαίοµας  των τούρ-
κων Πασάδων - και την αεροπορία τους µε αλαζονεία και περισ-
σή θρασύτητα  να αλωνίζει πάνω από τα γαλανά νερά του λί-
κνου του Ελληνισµού, τα συντεχνιακά πολιτικά κόµµατα της
Βουλής των Ελλήνων συνεχίζουν  να κατηγορούν το ένα το άλ-
λο για ανικανότητα,για σκάνδαλα, για µειοδοσία, για µίζες και
για πρόωρες εκλογές,αντί να οµονοήσουν, για την επίλυση των
σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Πατρίδαµας ,σ’
αυτούς τους δύσκολους καιρούς

Έχω τη γνώµη ότι το πρώτο µέληµα αυτών που κάθε φορά
διαχειρίζονται τα όσια και τα ιερά αυτού του τόπου,θα πρέπει να
είναι, κατά προτεραιότητα, η συνεχής µέριµνα για τη διατήρηση
της ισορροπίας δυνάµεων στο Αιγαίο, του εκσυγχρονισµού  του
εξοπλισµού των ενόπλων δυνάµεων και της τόνωσης του ηθι-
κού των,ώστε να πάψει να αποθρασύνεται ο σφαγέας του πον-
τιακού Ελληνισµού Εµείς αντί αυτού µειώνουµε τη στρατιωτική
θητεία και περικόπτουµε τις αµυντικές δαπάνες, γιατί οι πάσης
φύσεως άρπαγες και διαπλεκόµενοι δεν αφήνουν περιθώρια.

Η σύναψη κάθε τρεις και δύο αµφιλεγόµενων συµφωνιών και
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης  δεν κατέληξαν και δεν
πρόκειται να καταλήξουν πουθενά..

Αυτήν την τακτική την οποία καλοπροαίρετα ακολουθεί η Ελ-
λάδα,την εκµεταλλεύεται  η δίβουλη γειτονική χώρα, διότι  δη-
µιουργεί προς όφελός της, µε την πάροδο του χρόνου νέο-
έστω και σαθρό - ιστορικό προηγούµενο και αυτό πρέπει, κατά
τη γνώµη µου, να σταµατήσει για να καθαρίσει ο Ορίζοντας.

Ὅταν ἐξέσπασε ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ὁ
Πρωθυπουργός τῆς Μεγάλης Βρετανίας Οὐίνστον

Τσόρτσιλ ἐκάλεσε τόν λαόν τῆς Βρετανικῆς Κοινοπολιτείας
εἰς θυσίας καί ἀνεφέρθη εἰς αἷμα καί δάκρυα, ὡς
ἀναγκαῖον τίμημα γιά τήν διατήρηση τῆς ἐλευθερίας.
Εἰς τήν Ἑλλάδα ὁ Πρωθυπουργός πού εἶχε ἀναδειχθῆ

διά τῆς ψήφου τῆς Βουλῆς διέκοψε τήν κοινοβουλευτικήν
διαδικασίαν καί ἀνέστειλε τήν ἐφαρμογήν ἄρθρων τοῦ
Συντάγματος, ἐν ὄψει διαφαινομένης πολεμικῆς ἐμπλοκῆς
τῆς πατρίδος μας. Ἐπέτυχε ἐθνικήν ὁμοψυχίαν, ἐπεδόθη
εἰς τήν ἀμυντικήν θωράκισιν τῆς χώρας καί διεκινδύνευσε
ἐπιβράδυνση τῆς ἐπιστρατεύσεως διά νά μή προκαλέσει
τούς ἀντιπάλους εἰς συσσώρευσιν ὑπερτέρων δυνάμεων,
τάς ὁποίας δυσχερῶς θά ἀντιμετώπιζε. Προσανατόλισε
τήν χώραν πρός τάς Δυτικάς Δυνάμεις καί παρεπλάνησε
τούς ἐπιτεθέντας ὡς πρός τήν ἀμυντικήν ἱκανότητα τῆς
χώρας. Ἡ στρατηγική τοῦ Μεταξᾶ ἐπέτυχε νά καταρρίψει
τό δόγμα τοῦ Ἀστραπιαίου Πολέμου καί τό ἀήττητο τῶν

Κεντρικῶν Δυνάμεων. Ἐπεβράδυνε τάς ἐπιθετικάς των
ἐπιχειρήσεις ἐπί τόσον χρόνον ὥστε νά ἀνατρέψει πλήρως
τούς σχεδιασμούς αὐτῶν καί νά  ἐπιφέρει τήν καμπήν
τοῦ πολέμου καί ἐν τέλει τήν νίκην τῶν Δυτικῶν δυνάμε-
ων.
Ἡ Ἑλλάς τά ἔτη 1940-1941 ἐπανέλαβε τούς θριάμβους

τῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 καί τῶν ἐτῶν 1912-1913 καί
ἐξύψωσε τό γόητρον αὐτῆς ὡς τά πέρατα τοῦ κόσμου.
Ἄλλοι καί ὑπό ἄλλας συνθήκας ἀπεμπόλησαν τήν δόξαν

τοῦ 1940-1941 καί ὡδήγησαν εἰς  συμφοράς καί ταπει-
νώσεις.
Πάντως ἡ προσθήκη καί ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου,

μέ τόν τεράστιον εἰς ἔκτασιν καί ἀξίαν θαλάσσιον χῶρον
αὐτῆς εἰς τήν Μητέρα πατρίδα ἦτο μέγα ἔπαθλον, ἀντα-
ποδοτικόν τῶν θυσιῶν τοῦ ’40.
Ἡ διαίρεση τοῦ κόσμου πού ἐπηκολούθησε τήν λήξη

τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἐπηρρέασε καί τήν πατρίδα
μας ἡ ὁποία ἐκαλεῖτο νά ἐπανεξοπλισθεῖ ἤ νά ὑποκύψει
εἰς τά συνθήματα-αἰτήματα τῆς μειώσεως τῶν στρατιω-
τικῶν δαπανῶν. Τά  ἀντιτιθέμενα συμφέροντα μεταξύ
τῶν γειτονικῶν κρατῶν προκαλοῦσαν ἀνησυχίαν εἰς τούς
πληθυσμούς τῶν ἀκριτικῶν, κυρίως, περιοχῶν τῆς πατρίδος
μας μέ  ἀποτέλεσμα τήν μερικήν ἐγκατάλειψιν αὐτῶν

ἀπό τούς κατοίκους των. Αὐτήν τήν κατάστασιν ἀντιμε-
τωπίζαμε τά στελέχη τῶν ἐνόπλων δυνάμεων πού ἐκα-
λούμεθα νά  πλαισιώσομεν στρατιωτικάς μονάδας δια-
τεταγμένας πρός ἄμυναν ἀκριτικῶν περιοχῶν.
Καί τότε καί τώρα, οἱ διεκδικοῦντες ἱερά καί ὅσια ἀπό

ἡμᾶς, προέβαλαν ἀξιώσεις ἀφοπλισμοῦ μας ὥστε ἡ ἱκα-
νοποίηση ἀπαιτήσεων νά  ἦτο εὐχερής δι ’ αὐτούς. Καί
εἴχαμε δυστυχῶς στούς κόλπους μας μερικούς αὐτοα-
ποκαλούμενους εἰρηνιστάς νά ὁμιλοῦν περί ἀνυπαρξίας
διαφορῶν. Ἔπρεπε νά πάθωμεν τήν συμφοράν εἰς Κύπρον
διά νά  ἀφυπνισθοῦν καί αὕτοι καί νά  ἀλλάξουν ἐπό-
ψεις.
Καί πάλιν εὑρισκόμεθα ἐνώπιον προκλήσεων κατά τῆς

Κύπρου καί νήσων τοῦ Αἰγαίου. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε
ὅτι ἡ Κύπρος ἀνήκει εἰς τόν ἐνιαῖον ἀμυντικόν χῶρον τῆς
Ἑλλάδος.
Ἐκ τῶν πραγμάτων εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά διακηρύ-

ξωμεν ὅτι  θά  ἀπαιτηθοῦν θυσίαι καί δάκρυα καί αἷμα
καί δαπάναι διά  τήν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν μας συμ-
φερόντων. Ἐάν  ταῦτα πιστεύσωμεν καί διακηρύξωμεν
τότε θά οἰκοδομήσωμεν ἰσχύν ἀποτροπῆς ἡ ὁποία ἴσως
μόνη ἐξαρκέσει διά τήν προστασίαν μας.
Ἡ συμπεράσταση φιλικῶν κρατῶν εἶναι ὁπωσδήποτε

χρήσιμη ἀλλά δέν εἶναι ἐπαρκής ὅταν πρόκειται γιά κα-
κότροπο ἀποδέκτη.

θέµατα

Το χρονικό των τουρκικών διεκδικήσεων 
και προκλήσεων έναντι της Ελλάδος

Γράφει ο
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
Ταξίαρχος ε.α. (ΣΣΕ1938)

Γράφει ο
Γ. ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. (ΣΣΕ1938)

Ἐνθυμήματα καί προβληματισμοί
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Το ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α και ο Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέ-
σεων χαρακτηρίζουν θετική την εξέλιξη της ψήφισης των

άρθρων 19 και 21 του ν.4611/2019, που αφορούν στις συν-
τάξεις χηρείας, µε τα οποία επετεύχθη η άρση των αδικιών
που καθόριζε το άρθρο 12 του ν.4387/2016 ή νόµος Κα-
τρούγκαλου και αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν
θερµά όσους βοήθησαν προκειµένου να έρθει το αποτέλε-
σµα αυτό έστω και την τελευταία στιγµή. Η µη αναδροµική
ισχύς του ψηφισθέντος άρθρου σχετικά µε το ποσοστό και τα
έτη έγγαµου βίου, αφήνει µια πικρία στα µέλη του Συλλόγου
ΑΞ.Ι.Α, καθόσον φαίνεται σαν η κυβέρνηση να τιµωρεί τους
πρωτεργάτες, γυναίκες και άνδρες, που τόλµησαν και σήκω-
σαν το ανάστηµα τους απέναντι στη δύναµη της οργανωµέ-
νης πολιτείας.

Καταρχήν ευχαριστούµε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς και την
πληθώρα των δηµοσιογράφων που στάθηκαν στο πλευρό
µας. Αδύνατον να προσπαθήσουµε να καταγράψουµε ονό-
µατα γιατί θα χρειάζονταν πολλές – πολλές σελίδες.

Κατόπιν ευχαριστούµε τους αρχηγούς των πολιτικών κοµ-
µάτων της Βουλής που µας δέχτηκαν, ξεκινώντας από τον
πρόεδρο της ΝΔ κ. Μητσοτάκη που η δέσµευσή του για κα-
τάργηση των ηλικιακών κριτηρίων και επαναφοράς του πο-
σοστού στο 70% κατά τη συνάντηση της 16ης Μαρτίου 2019,
ήταν καθοριστική για την αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης
και την ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό την 5η Απριλίου
2019 τη νοµοθέτηση για τα δύο παραπάνω θέµατα. Επίσης
ευχαριστούµε, την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κ. Γεννηµατά που
ήταν από την πρώτη µας συνάντηση υπέρ της επίλυσης του
θέµατος, ανελλιπώς και αδιαλείπτως µαζί µας, µέχρι και
τη νοµοθέτηση, τον Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΕ κ. Κου-
τσούµπα και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Λε-
βέντη που τάχθηκαν καθαρά υπέρ των αιτηµάτων µας
από την πρώτη στιγµή. Οι τρεις πρώτοι είχαν αναλάβει µά-
λιστα και νοµοθετικές πρωτοβουλίες αλλά δεν έγιναν
αποδεκτές από την κυβέρνηση. Δεν µας δέχθηκαν ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ.
Καµµένος και ο πρόεδρος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ παρά τις κατ’
επανάληψη αιτήσεις µας. Το ΠΟΤΑΜΙ ήταν και το µοναδικό
κόµµα που δεν ψήφισε το άρθρο 19 που µας έδινε και πάλι
πίσω την αξιοπρέπεια µας.

Ευχαριστούµε επίσης:
Τους βουλευτές όλων των κοµµάτων της Βουλής χωρίς

καµία εξαίρεση αλλά και τους ανεξάρτητους βουλευτές µε
τις δεκάδες ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές στη Βουλή.
Πρωταθλητής ο κ. Δαβάκης µε 5 συνεχόµενες παρεµβάσεις. 

Τα κόµµατα εκτός Βουλής που βρέθηκαν κατά καιρούς στις
κινητοποιήσεις µας, όπως ο ΛΑΕ, η Νέα Δεξιά, το ΛΑΟΣ, ο ΣΕΕ
κλπ

Τα Περιφερειακά Συµβούλια 8 Περιφερειών µε πρώτη την
περιφέρεια Θεσσαλίας και τα Δηµοτικά Συµβούλια 31 Δήµων
µε πρώτο το Δήµο Λαρισαίων για τα οµόφωνα ψηφίσµατα
άρσης των αδικιών του άρθρου 12 του ν.4387/2016.

Τους εργατολόγους και δικηγόρους που ανιδιοτελώς κατά
καιρούς ασχολήθηκαν µαζί µας και µας συµβούλευαν µε ιδι-
αίτερη µνεία στον κ. Ρωµανιά, που τον αναδείξαµε και επίτι-
µο µέλος του Συλλόγου µας όπως επίσης τον κ. Βασίλη Παν-
ταζή και την κ. Αγγελική Μητροπούλου.

Τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ), τις Οµοσπονδίες Απο-
στράτων Σωµάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ, ΠΕΑΠΣ), την ΠΟΣ, τη
ΣΑΣ, τη ΣΑΣΥΔΑ, τον ΣΑΣΙ, τον ΠΣΑΕΜΘ, τον ΣΑΙΡ, τον ΠΣΟΙΠΑ,
την ΑΝΕΑΕΔ, την ΚΕΘΑ, την ΠΕΑΑΑΠ, την ΕΣΜΑ, τον ΣΥΠΥΥΠ,
τον ΣΑΑΤΧΣ και τα κατά τόπους παραρτήµατα, µε ιδιαίτερη
µνεία στον πρόεδρο της ΕΑΑΣ Αντγο ε.α. κ. Ροζή Βασίλειο και
στον πρόεδρο της ΠΟΑΣΑ κ. Ευάγγελο Χριστακόπουλο.

Τις Οµοσπονδίες των Σωµάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑ-
ΞΙΑ, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΕΠΛΣ, ΕΑΠΣ, ΠΕΑΛΣ) και Ενόπλων Δυνάµεων
(ΠΟΜΕΝΣ) και τα κατά τόπους παραρτήµατα και ενώσεις, µε
ιδιαίτερη µνεία στον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γερακαράκο Γρη-
γόριο και στον πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ κ. Σταθόπουλο Δηµή-
τριο.

Την ΚΕΔΕ, την ΑΓΣΣΕ, τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,
την ΠΟΣ/ΔΕΗ, την ΠΟΣ/ΟΑΕΕ, το ΕΝΔΙΣΥ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΟΣΕ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την ΠΕΜΕΝ, την ΠΙΣ, το ΕΚΑ, και τα κατά τόπους πα-
ραρτήµατα.

Αφήσαµε επίτηδες στο τέλος να ευχαριστήσουµε µε όλη
µας την καρδιά τα αρωγά µέλη του Συλλόγου και τον κάθε
απλό πολίτη, ή αλλιώς τη λεγόµενη κοινή γνώµη, που ήταν
ο καταλύτης των εξελίξεων. Η νίκη αυτή µπορεί να ανήκει
στα µέλη του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α και στις οι-
κογένειές µας αλλά αφιερώνεται σε όλους αυτούς τους
ανώνυµους και επώνυµους συµπαραστάτες µας. Συνεχίζου-
µε…

Μετά τιµής,
Σαµαρά – Κύρκου Λαµπρινή
Πρόεδρος Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α

Μετά ἀπό ἀπουσία λίγων μηνῶν, παρουσιάζονται
σήμερα τά νέα ἀποκτήματα τῆς βιβλιοθήκης μας.

1. “ΚΟΡΕΑ” τοῦ ΕΠΑΜΕΙ-
ΝΩΝΔΑ ΣΧΟΙΝΑ. Πρόκειται γιά
ἕνα ἀξιολογότατο ἡμερολόγιο ἑνός
Ἕλληνα στρατιώτη ὁ  ὁποῖος
ὑπηρέτησε στό Ἐκστρατευτικό
Σῶμα στήν Κορέα (1950-1951).
Περιγραφή καθημερινότητος

ὅπως γράμματα ἀπό  τό μέτωπο,
τό θεατράκι του ΕΚ.Σ.Ε ., χάρτες
καί πολλές φωτογραφίες εἶναι τά
κύρια στοιχεῖα τοῦ πονήματος αὐτοῦ.    Πολύ καλό
βοήθημα γιά κάθε μελετητή τῆς συγκεκριμένης ἱστορίας.

(Ἐκδόσεις ΦΟΙΝΙΚΑ, ΤΗΛ. 2103244908 ἤ )
2. Ο  Μηχανολόγος Ἠλε-

κρολόγος τοῦ Ε.Μ.Π., ἀλλά κυρίως
λογοτέχνης πλέον , συνάδελφός
μας Ὑποστράτηγος ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ συνεχίζει νά  μᾶς κα-
ταπλήττῃ μέ τά ἐντυπωσιακά ποι-
ητικά ἤ πεζά του ἔργα, δωρίζοντάς
τα δε  στήν βιβλιοθήκη μας τήν
στολίζουν ἀκόμη περισσότερο.

α΄ “Η ΚΡΑΥΓΗ”: Μιά  “μελέτη
αὐτογνωσίας, ἀναθεωρήσεως τῶν
πεποιθήσεων καί τῶν στερε-
οτύπων” εἶναι ὁ  κορμός ὁπου
κτίσθηκε τό ὅλο πόνημα.
β΄ “ΑΓΑΠΗ” μιά, ἐπίσης, ἀξιο-

λογότατη μελέτη γιά τόν ὅρο αὐτό.
Ἡ γνησιότητά της, ἡ λογική της, τά
ὑποκατάστατά της  και οἱ  προσο-
μοιώσεις της εἶναι κάποια ἀπό τά
ἐπί μέρους κεφάλαιά της.

(τηλ. συγγραφέα: 6975733968)
3. “AIΡETIKA KEIMENA” τοῦ

Κωστῆ Παλαμᾶ
Πρόκειται γιά τίς ἀπόψεις τοῦ

ποιητῆ “περί τῆς πολιτικῆς ὀρθότη-
τας” πού εἶναι τόσο ἐπίκαιρες καί
σήμερα.

Μερικά κεφάλαια ἀπό τό
βιβλίο δείχνουν τό πνεῦμα τοῦ
συγγραφέα:  Οἱ Χρεωκόποι, Ὁ
Χρυσόστομος τῆς  Σμύρνης, Ἡ  βία
καί ὁ  Γκαῖτε, Ἐθνικόφρων Σοσια-
λιστής (Μουσσολίνι), Φιλοπατρία, Παγγερμανισμός κ.λ.π.

(Ἐκδόσεις Νέα Σπάρτη, τηλ. 6949361466)
4.  “Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ, Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ” τοῦ

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. Ὁ  συγγραφέας, πού
μᾶς τιμᾷ πάντοτε δωρίζοντας κάθε νέο του βιβλίο, ἐδῶ
δημιουργεῖ ἕνα φόντο ὅπου ἱστοροῦνται διπλωματικές
ἴντριγκες, πολεμικές περιπέτειες καί ἀσταθεῖς συμμαχίες
μέ τήν μορφή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου νά πρωταγωνιστῇ.
Εἶναι ἡ “ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ” πού γράφει καί στόν ὑπότιτλο
τοῦ βιβλίου.

(Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Τηλ. 2103628976)

5.  “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕ-
ΜΟ”, Β’ Τόμος. Μιά ἔκδοση τῆς
ΔΙΣ τοῦ ΓΕΣ . Ἕνα  ἔργο πού ἔχει
βραβευθῇ ἀπό  τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν μέ τό Ἀργυρό Μετάλλιό
της.

6.  “Ἀναζητώντας τίς  ῥίζες
μας” τοῦ Ἄνχη ἐ. ἀ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ-
ΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.  Ὁ  συγ-
γραφέας μέ τό ἄξιολογώτατο αὐτό βιβλίο του πραγμα-
τοποίησε τό παιδικό του ὄνειρο νά  γράψῃ τήν ἱστορία
τῆς οἰκογενείας του ὅπου στό φόντο της  φαίνεται ἡ
ἱστορία τοῦ πολύπαθου Πόντου μας.

7. “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ  ΜΕΛΛΟΝ”. Ἔκδοση
τοῦ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Μιά συλλογή τῶν
μελετῶν ἐπί τοῦ θέματος ἀπό
τούς ἄξιους συναδέλφους: Ὑπγο
ἐ. ἀ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ,
Ὑπγο ἐ.ἀ. ΛΕΩΝΑΡΔΟ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ, Ἀντγο ἐ.ἀ. ΜΑΤΖΑΚΟ ΑΝΔΡΕΑ,
καθηγητή κ. ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟ καί
Ἀντγο ἐ.ἀ. ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗ,
ὁ ὁποῖος καί τό δώρησε στήν βιβλιοθήκη μας.
Πόλεμος στήν Συρία, ῥόλοι τῶν ὑπερδυνάμεων, Ἰσλάμ

καί Ἰσλαμικό Κράτος, Κύπρος, ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου,
θαλλάσιες ζῶνες καί ΑΟΖ εἶναι τά βασικὰ στοιχεῖα πού
ἀναλύονται.

Ἕνα πλῆρες βοήθημα γιά κάθε μελετητή τῆς περιοχῆς.

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

Η στήλη της βιβλιοθήκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΞ.Ι.Α

Θέλουμε να  συγχαρούμε την κόρη μας Στέλλα, εκ-
παιδευτικό, η οποία στις 8 Μαΐου 2019  υποστήριξε

με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο:
“Τα επίμαχα ιστορικά θέματα στα ελληνικά και τουρ-

κικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (1950-1974): Συγκριτική μελέτη εθνικών
στερεοτύπων στην ιστορική εκπαίδευση”. 
Η αρμόδια επταμελής επιτροπή της  Παιδαγωγικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
βαθμολόγησε με “Άριστα” την υποβληθείσα διδακτορική
διατριβή.
Της ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας υγεία και καλή

σταδιοδρομία.
Με αγάπη,
Οι γονείς,

Αριστοτέλης-Χρύσα Καλλέ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
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Ανακοινώσεις Συνδέσµων, Ενώσεων κ.α.

Ο Σύνδεσµος αποστράτων Αξιωµατικών αποφοίτων της
Στρατ. Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 1968 την Κυριακή  12  Μαΐ-
ου 2019 πραγµατοποίησε µονοήµερη εκδροµή στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ
(µε  επίσκεψη στην γυναικεία Ιερά  Μονή Αγίας Μαρίνας) - ΠΕ-
ΡΑΧΩΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΧΏΡΟ ΗΡΑΙ-
ΟΥ – Χ. ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΜΕΓΑΡΑ.

Ήταν έκπληξη  για τους συµµαθητές, τις οικογένειες  και
τους φίλους µας το  καταπράσινο τοπίο της περιοχής, η οµορ-
φιά της λίµνης Βουλιαγµένη και η άψογη διαµόρφωση  της
περιοχής του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου.

Κυριάρχησαν το πολύ γέλιο, τα ανέκδοτα και φυσικά οι ανα-
µνήσεις  από τη Σχολή, την πορεία της Τάξης στο Στρατό, αλ-
λά και τα χρόνια της αποστρατείας,

Η Τάξη µας διερευνά την πραγµατοποίηση εξαήµερης ή
επταήµερης  εκδροµής στους Αγίους Τόπους µε περίπου κό-
στος  από 640 έως 675 �  ανά άτοµο.

Γ  ι  α     τ  ο     Δ  Σ
Γιώργος Τσακίρης        Αντώνης Σαραντόπουλος

Πρόεδρος                       Γεν. Γραµµατέας Εἶναι γεγονὸς πασίδηλον ὅτι ἡ ἐν γένει στάσις τῆς
Τουρκίας, καὶ κυρίως ἀπὸ τῆς ἀνόδου εἰς τὸν προ-

εδρικὸν θῶκον τοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν, ἔχει καταστῆ
ἄκρως προκλητικὴ καὶ ἐπικινδύνως ἐχθρικὴ ἔναντι γει-
τονικῶν αὐτῆς κρατῶν καὶ προεχόντως τῆς Χώρας μας
καὶ τῆς Κύπρου.
Ἀπὸ τοῦ ἐντοπισμοῦ ἐκμεταλλευσίμων κοιτασμάτων

ὑδρογονανθράκων( πετρελαίου καὶ ἀερίου) σὲ ὑποθα-
λάσσιες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου καὶ εὐρύτερον τῆς Ἀνατο-
λικῆς Μεσογείου, ἔχει ἀνοίξει ἡ ὄρεξις τῶν Τούρκων γιὰ
συνεκμετάλλευση σὲ ξένα μάλιστα «χωράφια». Ἡ Τουρκία,
παραβιάζουσα καταφώρως τὸ περὶ θαλάσσης Διεθνὲς
Δίκαιον( Συνθήκη Montego Bay 1982) καὶ τὶς συνθῆκες
τῆς Λωζάνης (1923) καὶ τῶν Παρισίων (1947), ἀμφισβητεῖ
κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Χώρας μας καὶ μᾶς ἀπειλεῖ
μὲ casus belli (αἰτία πολέμου), ἂν ἐπεκτείνουμε τὸ εὖρος
τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στὰ 12 ν.μ., ὡς ἔχομεν δικαίω-
μα.
Ἤδη, ἀπὸ ἐτῶν ἔχει θέσει εἰς ἐφαρμογὴν σχέδιον συ-

νεχῶν και προκλητικῶν παραβιάσεων τοῦ ἐθνικοῦ μας
χώρου καὶ τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων, ἐπὶ καθημερινῆς
βάσεως. Πλέον τούτων, περιοδικῶς σχεδιάζει καὶ ἐκτελεῖ,
ἐντός τοῦ Αἰγαίου, ἀεροναυτικὲς ἀσκήσεις μεγάλης κλί-
μακος, μὲ σκόπο τὴν ἐπίδειξη δυνάμεως καὶ δημιουργίαν
ἐντυπώσεων γιὰ τὴν προστασία κεκτημένων δῆθεν δι-
καιωμάτων της. Τὸ θράσος τους, ἔχει ὑπερβῆ κάθε ὅριο
καὶ Τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη ὑπερίπτανται Ἐληνικῶν
νήσων καὶ πολεμικά των σκάφη διαπλέουν τὰ χωρικά
μας ὕδατα καὶ πολλάκις παραπλέουν ἐγγύτατα, Ἑλληνικῶν
νήσων.
Ἡ Τουρκία, έκ δολίας προθέσεως, ἀγνοεῖ τὸ Ἑλληνικὸν

Ἀρχιπέλαγος καὶ αὐθαιρέτως ἀπορρίπτει τὴν ὕπαρξη
ὑφαλοκρηπίδος καὶ κατ’ ἐπέκτασιν Ἀποκλειστικῆς Οἰκο-
νομικῆς Ζώνης( ΑΟΖ) τῶν Ἑλληνικῶν νήσων καὶ αὐτῆς
τῆς Κρήτης ἀκόμη καὶ ἐντάσσει τὴν θαλάσσιαν περιοχὴν
τῆς Γαύδου στὴν ΑΟΖ τῆς Τουρκίας!!!
Ἔτσι ποὺ τὸ πηγαίνουν, θὰ διεκδικήσουν καὶ τὸν Κο-

ρινθιακὸ κόλπο! Ἀγνοεῖ(ἡ  Τουρκία) τὴν ὕπαρξη τοῦ Κα-
στελόριζου καὶ θεωρεῖ ἀνύπαρκτη τὴν εἰς τὴν νῆσον μας
ἀνήκουσαν ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Πέραν τῶν ἀνωτέρω,
ὁ Ἐρντογάν καὶ ὑπουργοί του, ὁμιλοῦν περὶ« Γαλάζιας
Πατρίδος», ὑπονοοῦντες τὸ Αἰγαῖο καὶ τὸ μεῖζον της λε-
κάνης τῆς ἈνατολικῆςΜεσογείου, ἐπὶ τῶν ὁποίων «ἔχουν
λόγο καὶ δικαιώματα»!!!
Ἡ ἱστορικὴ ἀμάθεια καὶ τὸ θράσος τῶν Τούρκων, δὲν

ἔχουν ὅρια. Ὅταν, πρὸ 2500 ἐτῶν, οἱ Ἀθηναϊκὲς Τριήρεις
διέπλεον καὶ διαφέντευαν καθ’ ὁλοκληρίαν τὸ Αἰγαῖον
καὶ τὸ μεῖζον της Μεσογείου, οἱ πρόγονοι τοῦ Ἐρντογάν
ζοῦσαν σὲ καλύβες, στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, χωρὶς νὰ ἔχουν
ἀντικρύσει ποτὲ θάλασσα. Γιὰ ποιὰ Γαλάζια πατρίδα
ὁμιλοῦν; Αὐτοί, ποὺ ἱστορικῶς δικαιοῦνται νὰ ὁμιλοῦν
γιὰ Γαλάζια πατρίδα, εἶναι κατὰ κύριον λόγον οἱ Ἕλληνες,
τὸ ναυτικὸ τῶν ὁποίων εἶχε καὶ διατηρεῖ ἀκόμη ὡς
ἔμβλημα τό: «Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος».
Ὁ Ἐρντογᾶν, προφανῶς, ὀνειρεύεται τὴν ἀναβίωση

τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἀπὸ ἐκατοντα-
ετίας ἔχει σβύσει. Ὅμως πρὸ αὐτῆς, ὑπῆρξε μία ἄλλη, ἡ
Βυζαντική, δηλαδὴ Ἑλληνική, ἡ  ὁποία ἐμεσουράνησε
κατὰ τὴν χιλιετῆ ἱστορική της διαδρομή. 

Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, ἤδη , συμμαχεῖ μὲ τὴν Ρωσία,
παραθεωρῶν τὶς Η.Π.Α., μὲ προφανῆ σκοπὸ ἡ Τουρκία
νὰ καταστῆ ἡ ρυθμιστικὴ δύναμις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς. Ἐὰν προκαλέσει καὶ ἐμπλακεῖ
σὲ πόλεμο, οἱ ἐπιπτώσεις αὐτοῦ, θὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες
καὶ ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν Χώρα του. Οἱ Κοῦρδοι, ἀναμένουν
τὴν εὐκαιρία ἀνακηρύξεως τοῦ Ἐλευθέρου Κουρδιστάν,
τὸ μεῖζον τοῦ ὁποίου διατελεῖ, εἰσέτι, ὑπὸ Τουρκικὴν κα-
τοχήν. Ἐπὶ πλέον, θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀποσύρει τὶς δυνάμεις
κατοχῆς ἀπὸ τὸ Βόρειο Τμῆμα τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες συ-
νιστοῦν ὄνειδος, γιὰ κάθε πολιτισμένο κράτος καὶ προ-
εχόντως τὸνΟ.Η.Ε. Ὡς ἐκ τούτου, ἀσφαλῶς συμπεραίνομεν
ὅτι ὁ «φωνακλᾶς» τῆς περιοχῆς μας, θὰ βάλει τὴν οὐρὰν
ὑπὸ τὰ σκέλη καὶ θὰ ἀπέλθη εἰς τὰ ἴδια. Ὅμως αὐτό, δὲν
ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐμπλακῆ σὲ πόλεμο κατὰ
τῆς Χώρας μας, περιορισμένης ὅμως ἐκτάσεως τοπικῆς
καὶ χρονικῆς, μὲ Ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴν κατάληψη μίας
ἡ δύο Ἑλληνικῶν νήσων καὶ δημιουργίαν τετελεσμένης
καταστάσεως, ὅπως ἤδη ἔχει πράξει στὴν Κύπρο. Κατ’
ἐλάχιστον, δὲν ἀποκλείεται ἡ δημιουργία θερμοῦ ἐπει-
σοδίου, βλαπτικὸν γιὰ τὴν χώρα μας. Ἤδη, τὸ Τουρκικὸ
γεωτρύπανο «Πορθητὴς» ὑπὸ συνοδείαν πολεμικῶν
σκαφῶν ἀπὸ3-5- 2019, εὑρίσκεται ἐντός της Κυπριακῆς
ΑΟΖ γιὰ γεωτρήσεις, στὴν θαλάσσια περιοχὴ 60 ναυτικῶν
μιλίων Δυτικῶς τῆς Πάφου.
Ἐλπίζομεν πὼς ἡ Κυβέρνησίς μας, ἔχει συνειδητοποιήσει

τὶς ἐκ τῶν περιστάσεων εὐθύνες της, μὲ πρωταρχικὴν
τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς
ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας μας. Καὶ ἄλλοτε ἔχομεν
ἐπισημάνει ὅτι, οἱ Τοῦρκοι τὸ μόνον ποὺ ὑπολογίζουν
εἶναι ἡ μαχητικὴ ἰσχὺς καὶ ἡ ἀποφασιστικότης τοῦ ἀντι-
πάλου των καὶ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνομεν. Μὴπεριμένουμε
νὰ προστατεύσουν τὰ σύνορά μας οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ
ὁποῖοι στὴν πρώτη  ὁμοβροντία θὰ μᾶς ἐγκαταλείψουν.
Ἂς μᾶς ἀνοίξει τὰ μάτια ἡ διπροσωπία τοῦ Τσώρτσιλ, ὁ
ὁποῖος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ πολέμου
μᾶς ἐθαύμαζε καὶ διεσάλπιζε τὸ γνωστὸ« σλόγκαν» ὅτι
οἱ« ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες» καὶ ταυτοχρόνως, ἐκ
τοῦ παρασκηνίου, προσεκάλη τὴν οὐδετέρα τότε, Τουρκία,
νὰ ἐξέλθη ὡς σύμμαχος εἰς τὸν κατὰ τοῦ ἄξονος πόλεμο,
μὲ ἀντιπαροχὴ τὴν Ἑλληνικωτάτην Δωδεκάνησον (!!!)
Ἀμοραλισμὸς καὶ κυνισμὸς πρώτου μεγέθους!
Ὡς γενικὸν συμπέρασμα προκύπτει ὅτι, ἡ ενδυνάμωσις

τῆς πολεμικῆς ἰσχύος τῆς Χώρας μας συνιστᾶ κορυφαῖο
στρατηγικὸ σκοπὸ ἀμέσου προτεραιότητος. Καὶ τοῦτο
μεταφράζεται: «Ὄχι ἄλλες μειώσεις στὴν στρατιωτικὴ
θητέια, ἡ  ὁποία πρέπει νὰ ἐπανέλθη στὸ18 μηνον κατ’
ἐλάχιστον, οὔτε περικοπὲς στὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα
τῶν Ε.Δ. Ὡς γνωστόν, ἡ  προσπάθεια θεσπίσεως ἐπαγ-
γελματικοῦ στρατοῦ, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος δὲν ἐκαρ-
ποφόρησεν, γιὰ πολλοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους δὲν θὰ
ἀναπτύξωμεν ἐνταύθα.
Ἡ ἐνδυνάμωσις τῶν Ε.Δ. προϋποθέτει, κυρίως, εὔρωστον

οἰκονομίαν. Τοῦτο συνιστᾶ ἀπαρέγκλιτον ἀρχήν. Αὐτοὶ
οἱ δύο πρωτοκορυφαῖοι παράγοντες τῆς κρατικῆς ἰσχύος,
συμπορεύονται καὶ συνδέονται ἀρρήκτως. Τουτέστιν: ἡ
ὕπαρξις τοῦ ἑνός, προυποθέτει τὴν ὕπαρξιν τοῦ ἑτέρου.
Ἐν τέλει, θὰ πρέπει οἱ ἔχοντες τὴν εὐθύνη τῆς Ἐθνικῆς

ἀμύνης πολιτικοί, νὰ ἀντιμετωπίζουν τὸ μέγα τοῦτο
ἐθνικὸ ζήτημα, μὲ δέος καὶ ὑπευθυνότητα. Ὄχι ἄλλες
μεγαλοστομίες καὶ ἀγοραῖοι διαξιφισμοὶ στὸ Βουλευτήριο,
γιὰ τὸ θεαθῆναι καὶ τὸ ἐπαίσχυντο πολιτικὸ κόστος, ἀλλὰ
συνεργασία, ὁμόνοια καὶ ἐμμονὴ στὸ σκοπό, διότι  «οἱ
καιροὶ οὐ μενετοὶ» καὶ οἱ λύκοι καραδοκοῦν.

Αφιερωµένο ευλαβικά
στην µνήµη του παππού µου

Νικολάου Η. Σιακαβέλλα 
(Στρατηγός Πεζικού)

Του Νικολάου Κ. Σιακαβέλλα
(Μαθητής β ’Γυµνασίου)

Αγαπηµένε µου παππού,
Ήσουν ένας ταξιδιώτης της ζωής ,που µετά από 95 χρό-

νια ταξιδιού, έφτασες στον τελικό προορισµό σου, που
δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι µας κάποια στιγµή θα φτάσου-
µε, αλλά το θέµα δεν είναι ότι θα φτάσουµε, το θέµα είναι
πως θα φτάσουµε. Αυτό ακριβώς θα είσαι για εµένα κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού µου, ένας άνθρωπος-φάρος που
θα µε οδηγεί πάντα στον ορθό δρόµο, υπενθυµίζοντας
µου συνεχώς τι σηµαίνει επιτυχία και πραγµατική αγάπη,
τα δύο σηµαντικότερα εφόδια που χρειάζεται κανείς για
να αλλάξει τον κόσµο και για να έχει ένα καλό ταξίδι , δη-
λαδή µια καλή και ευτυχισµένη ζωή. Μπορεί  να σταµάτη-
σες να ταξιδεύεις και η καρδιά σου να σταµάτησε να χτυ-
πά, όµως για εµένα θα συνεχίζεις να ζεις  µέσα από το έρ-
γο σου και οτιδήποτε άλλο  άφησες πίσω σου, αποδει-
κνύοντας πως και εσύ κάποια στιγµή ταξίδεψες, διασχίζον-
τας την επίπονη και ενδιαφέρουσα διαδροµή της ζωής,
γεγονός που επισηµαίνει την επιτυχία σου. Άνθρωποι σαν
και εσένα σπάνιζαν, σπανίζουν και θα σπανίζουν στο µέλ-
λον.Λίγοι  είναι αυτοί οι ταξιδιώτες που ακόµη και όταν κά-
ποια στιγµή σβηστούν από τον χάρτη της ζωής και φτά-
σουν στον προορισµό τους, θα παραµείνουν αξέχαστοι
και θα βοηθούν και άλλους ανθρώπους να έχουν ένα οµα-
λό και ευχάριστο ταξίδι όπως εκείνοι. Είναι γεγονός πως
όλοι κάποτε θα παλέψουµε µε τον θάνατο, µα τον θάνατο
δεν τον κέρδισε ποτέ κανείς, το ζήτηµα είναι να κερδίσεις
τη ζωή, και αυτό εσύ το κατάφερες. Άφησες πίσω σου  αν-
θρώπους νέους, µικρούς και µεγάλους οι οποίοι σε έχουν
βαθιά χαραγµένο στην καρδιά τους και στο µυαλό τους,
αισθάνονται τυχεροί και είναι περήφανοι που σε είχαν κον-
τά τους.Για  εµένα και για όσους συνάντησες, σηµασία δεν
θα έχει ο προορισµός σου, αλλά το ταξίδι σου.Εύχοµαι
πραγµατικά στην συνέχεια του ταξιδιού µου να συναντή-
σω και άλλους ανθρώπους σαν και εσένα και να γίνω ένας
σηµαντικός και αξέχαστος ταξιδιώτης όπως εσύ. Για εµέ-
να θα είσαι µια ζωή ΑΘΑΝΑΤΟΣ...

«Την τιµή σας δεν θα σας την δώσει 
η καταγωγή σας, αλλά το τέλος σας» 

Νίτσε
Ο εγγονός σου,

Νικος

Ὁ προαιώνιος ἐχθρὸς
Γράφει ο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩ. ΔΡΑΚΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗΣ  

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 5 Μαΐου 2019. ο Σύνδεσµος Αποστράτων Αξιω-
µατικών Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1948 τέλεσε Μνηµό-
συνο στον Ι. Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, εις µνήµην
των υπέρ Πατρίδος πεσόντων και θανόντων Αξιωµατι-
κών της τάξεως των. 

Στην τελετή παρέστησαν: η κυρία Σουρανή Αγλαΐα,
εκπρόσωπος του Δηµάρχου Παπάγου - Χολαργού, ο
πρώην Δήµαρχος - Ναύαρχος ε.α. Βασίλειος Ξύδης, ο
πρώην Υπουργός Θεόδωρος Δαµιανός, γιός του θανόν-
τος Αξιωµατικού Τάξεως 1948/ΣΣΕ και πρώην Βουλευ-
τού Κλεάνθη  Δαµιανού  µετά της  κόρης  του , ο
Βουλευτής Χρήστος Παππάς, γιος του Αντιστρατήγου
(ΠΒ) ε.α. Ηλία Παππά, Αποφοίτου ΣΣΕ τάξεως 1948, ο
Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος ε.α. Αριστοµέ-
νης Κράγκαρης, ο Διευθυντής Δηµοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος ε.α., Ι. Δεβούρος, ο Πρόεδρος του Συν-

δέσµου Αποστράτων Αξιωµατικών Πυροβολικού Αντι-
στράτηγος ε.α . Αθανάσιος  Νικολοδήµος , ο  Επίτιµος
Πρόεδρος του Συνδέσµου Αποστράτων Αξιωµατικών
Πυροβολικού Αντιστράτηγος ε.α. Παναγιώτης Μπακό-
πουλος, ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΑΑ/ΣΣΕ ταξίαρχος ε.α.
Αναστάσιος Μπεχράκης, ο Πρόεδρος της Λέσχης Αερο-
πορίας Στρατού, της Πανελλιiνιας Οµοσπονδίας Στρα-
τιωτικών (ΠΟΣ) και  του  Συνδέσµου  Αποστράτων
Αξιωµατικών� Αποφοίτων ΣΣΕ τάξεως 1978, ο Ταξίαρχος
ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος,εκπρόσωποι  των Συνδέ-
σµων Αξιωµατικών Τάξεως της ΣΣΕ, το ΔΣ και το σύνολο
των Αποστράτων της οργανώτριας Τάξεως, καθώς και
τα µέλη των οικογενειών των πεσόντων και θανόντων. 

Ο Πρόεδρος
Ταξίαρχος ε.α. Γεώργιος Ροδόπουλος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1948 ΣΣΕ 



ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήµα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου
4 στρεµµάτων, πλησίον θάλασσας 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον οικισµό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας εµβαδού 1.241
τ.µ. Πρόκειται για το οικόπεδο υπ. αριθµό 3234, οικοδοµ. τετράγ. 127,

αρ. οικοπέδου 2. ΚΑΕΚ 460990815001/0/0
Βασίλειος Ε. Παππάς Τηλ. 6942-847546

***
Πωλούνται δύο (2) οικόπεδα στην Παξιµάδα 

ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ άρτια οικοδοµήσιµα
-ΟΤ 132, Α0 6, 687 τ.µ.
-ΟΤ 26, ΑΟ 27, 665 τ.µ.

Τιµές προσιτές .
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 - 311909

***
Πωλείται οικόπεδο στην Κάρυστο - Παξιµάδα -ΟΣΜΑΕΣ- 

669,50 τ.µ.   Ο.Τ. 192,   ΟΑ 10 , Άρτιο οικοδοµήσιµο, 
πολύ κοντά στη θάλασσα , θέα στο Νότιο Ευβοϊκό δυνατότητα 

δόµησης  120 τ.µ. τηλέφωνο επικοινωνίας   6936541162
***

Πωλείται οικόπεδο στην Κάρυστο  παξιµάδα ΟΣΜΑΕΣ- 
708,51 τ.µ. Ο.Τ. 83, ΟΑ 8 , Άρτιο οικοδοµήσιµο , σε εξαιρετική θέση  

µε θέα στο Νότιο Ευβοϊκό δυνατότητα δόµησης  120 τ.µ.   
τηλέφωνο  επικοινωνίας  6975947806

***
Καλλιόπη Γ. Λέκκα

Μαιευτήρας (Χειρουργός-Γυναικολόγος)
(Θυγατέρα Υπτγου ε.α.) Ιατρείο Καµείρου 44, Ρόδος

Τηλ.:2241029369  -  6981072370
Ειδικές τιµές για ε.ε. και ε.α. Αξωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και πολιτικό

προσωπικό των Ε.Δ. και Σωµάτων Ασφαλείας.
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο (εντός σχεδίου) Κάρυστος ΟΣΜΑΕΣ,

Οικοπ. τετρ.130 οικόπεδο 2, 675,11τµ. Τιµή Ευκαιρίας 
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6945679321.

***
ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γιός Συνταγµατάρχου ε.α.
Χειρούργος Οδοντίατρος

Δέχεται µε ραντεβού από 09.00 - 13.00 και 17.30- 21.00
Δνση Οδοντιατρείου:  Ασκληπιού 9-11 Λάρισα
Τηλέφωνα : 2410-537547 και  6945384783

***
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Στο ΠΙΚΕΡΜΙ /ΔΙΩΝΗ  (ΑΟΟΑ) ΟΤ 129, Αρ. 660, 536 τ.µ.,
οδός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 και 

-Στην ΚΑΡΥΣΤΟ (ΟΣΜΑΕΣ), πρώτη γραµµή προς θάλασσα, 
ΟΤ 201, Αρ. 16, 894 τ.µ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945652843
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαµέρισµα Διαµπερές, στο 4ο όροφο, 

µε τρία υπνοδωµάτια, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ανακαινισµένη κουζίνα, µπάνιο WC, 
διπλά τζάµια αλουµινίου, δύο εισόδους,116τ.µ., 

στη Ν. Σµύρνη και επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 24 .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946534038

***
Χάλικας Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Msc (υιός Ταξιάρχου ε.α.)
Μελέτες – Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού

Ανακαινίσεις Διαµερισµάτων - Γραφείων
Επισκευές Κτιρίων

Ρυθµίσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Εύρεση Υγρασιών µε χρήση θερµοκάµερας 
Τοπογραφικές εργασίες

Τ. 210 21 33 373 &  6977 777 261
***

Φύλαξη παιδιών. 
Κόρη Γεν. Αρχίατρου ε.α. 

Αναλαµβάνει τη δηµιουργική απασχόληση 
& φύλαξη παιδιών κάθε ηλικίας.

Κα. Χριστίνα Δανίκα 
τηλ. 6971618764, 6946863123

***
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΛΑΚΕΑΣ

Μεταφραστής (Μηχανικός ΕΜΠ) αναλαµβάνει την µετάφραση
κειµένων από Γερµανικά, Αγγλικά και Ισπανικά. 
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας

και για τις τρεις γλώσσες 
(Υιός αξιωµατικού ε.α.).

Τηλ. 210-6008532,  E-mail: achilakeas@otenet.gr
***

Το µεζεδοπωλείο «Κάτσε Καλά» , 
προσφέρει σε όλους τους Στρατιωτικούς, 

εν ενεργεία και αποστράτους έκπτωση 10 - 12 %, όλο το χρόνο. 
Ειδικές τιµές για συνεστιάσεις. 

Ηλιούπολη Αττικής, οδός Πλ. Ανεξαρτησίας 11,
Τηλ.: 2109751307, 6981864679

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Νο. 17 (ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡ. Νο.99) 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΣΜΑΕΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1015τ.µ 

ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟ.
τηλ. 2410610354, κιν.6972726074, 

email: jgabriel@ath.forthnet.gr. Ιωάννης Γαβριήλ
***

Αριστούχος µεταπτυχιακός φοιτητής Χηµικού ΕΚΠΑ, 
γιος στρατιωτικού, 

παραδίδει µαθήµατα Χηµείας-φυσικής σε µαθητές
Γυµνασίου και Α’,Β’  Λυκείου σε περιοχές  του ΕΚΠΑ 
και του κέντρου Αθηνών . Ιδιαίτερες τιµές σε παιδιά 

στρατιωτικών-πολυτέκνων. 
Πληροφορίες  Μαγιάκος Αλέξανδρος Τηλ.6949425885.

***
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΤΑΞΧΟΣ ε.α

Αναλαµβάνει ρυθµίσεις  ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ,
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

µε µεγάλες εκπτώσεις 
σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς σε όλη την Αττική

Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com

***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, 
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήµατα θανάτου, 

µερίσµατα κ.λ.π.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344
Τηλ.: 210 6132022 Κιν. 6932065296

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ (ΟΣΜΑΕΣ) οικόπεδο 1043 τ. µ, εντός σχεδίου
πόλεως, άρτιο, οικοδοµήσιµο, οικοδοµικό τετράγωνο, 143.

Πληροφορίες: 2294078461
***

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος  - Ποινικολόγος

Εγγονός Υποστρατήγου ε.α.
αναλαµβάνει υποθέσεις ποινικές αστικές εµπορικές διοικητικές

και πάσης φύσεως νοµικές υποθέσεις
Τηλ.: 2114089355 - Κιν.: 6947770870

***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

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.
Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.

(είναι θυγατέρα Αξιωµατικού ε.α.)
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912.

***
Η νέα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα 

«APEIRON INSURANCE PROJECT», 
προσφέρει αξιόπιστα προνοµιακές τιµές στα ε.ε και ε.α 

στελέχη των Ε.Δ στην ασφάλιση οχηµάτων (µε δωρεάν µία
ετήσια αιµατολογική εξέταση)- ζωής-υγείας.

Πληροφορίες Ελένη Μπέτσιου-Βουτσιλά 
(θυγατέρα Αξκου ,µέλους ΕΑΑΣ) 

Τηλ. 2410627891-6951793090 email betsioue@gmail.com 
***

H ΕΤΑΙΡΙΑ «STRUCTON ΤΕΧΝΙΚΗ» 
του κ. Μπάλλα Μάρκου (Γιός Αξκού) αναλαµβάνει παντός 

είδους µελέτες και κατασκευές κτηρίων, 
όπως και ανακαινίσεις. 

Ειδικότερα διαθέτουµε µεγάλη εµπειρία σε 
θερµοµονώσεις, υγροµονώσεις, όπως και στην εν γένει 

ενεργειακή αναβάθµιση του κτηρίων σας. 
Ειδικές τιµές για τις Ένοπλες Δυνάµεις.

Μπάλλας Μάρκος Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ.6942559327

Διεύθ. Λαζαράκη 43 Γλυφάδα Τηλ. 2108940023
***

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΙΤΣΟΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Υπ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σωκράτους 26-ΤΟΠΑΛΗ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛ 2421037005, 6987461388website: nikolaoskitsos.com
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΥΕΘΑ

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο   στην Παξιµάδα ΟΣΜΑΕΣ – Κάρυστος, 
700 τ.µ., ΟΤ 206 , ΑΟ7, περιφραγµένο µε απεριόριστη θέα. 

Τιµή έκπληξη  µε ευκολίες . Τηλέφωνο:6986617130
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στην Μαλεσίνα, 

εντός οικισµού ΟΣΜΑΕΣ, αµφιθεατρικό,  πευκόφυτο, 
κοντά στη θάλασσα,µε απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1099

τ.µ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33, Τιµή ευκαιρίας.  
τηλ. 210-6522750 κιν.  6974091364. 

***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο στην Παξιµάδα, ΟΣΜΑΕΣ, 
Κάρυστος, απεριόριστη θέα στη θάλασσα, 

δυνατότητα δόµησης 120 τ.µ. τετράγωνο 148, 
Αριθµός οικοπέδου 11 επιφάνειας 687 τ.µ. 

Τιµή 25.000� πληρωτέα 25 µηνιαίες άτοκες δόσεις.
Τηλέφωνα: 2251031268 και 6977948781

***
Διπλωµατούχος Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Πιάνου και Ανωτάτων θεωρητικών
(κόρη Σχη ε.α.)

Παραδίδει µαθήµατα Πιάνου-Θεωρίας και Αρµονίας
Γεωργία Μερεντίτη του Θεοδοσίου 

τηλ. 6982901813, 2106617733
***

Καταστήµατα “καρέκλα”  
σε Ηλιούπολη-Παλλήνη-Περιστέρι.

Ειδικές τιµές για  ε.ε και ε.α Στελέχη 
και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ και Σωµάτων Ασφαλείας. 

Για κάθε διευκρίνιση Φραγκουλάκης Ευαγγελος
(εγγονός Μέλους ΕΑΑΣ )

τηλ: 210-6032619 e-mail: info@karekla.com.gr
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Ελ. Βενιζέλου 101 - τηλ 210-9916325

ΠΑΛΛΗΝΗ: 17 χλµ Λ. Μαραθώνος - τηλ 210-6032619
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Εθν. Μακαρίου 36 - τηλ 210-5764788

***
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Γαµπρός Υπτγου ε.α. Στεργίου Ιωάννη
Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Νευροχειρουργός

Επεµβάσεις Εγκεφάλου/Σπονδυλικής 
Στήλης/Περιφερικών Νεύρων

Σουµελά 34, Καλαµαριά
Τηλέφωνο: 2314014077 - 6932665517

email: xdalexandris@gmail.com
Συµβεβληµένος µε ΥΕΘΑ/Λιµενικό Σώµα

***
ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Γιος Αξκού ΚΙΝ. 6980851880

Ειδικές Προσφορές για Τοπογραφικές 
Εργασίες στα Στελέχη ΕΔ – Σ.Α 

***
Δηµήτριος Παν. Μπλάνας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός – ΕΔΕ
MSc Δοµοστατικός Μηχανικός
Πανεπιστηµίου Umist Αγγλίας

ΜΕΛΕΤΕΣ │ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ │ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Ειδικές Προσφορές για Τοπογραφικές 

Εργασίες στα Στελέχη ΕΔ – Σ.Α 
Δρυάδων 19 – Γαλάτσι Τ.Κ. 111 46

Τ: 210 2930102 ● Κ: 6976 798707 ● F: 210 2930105
e-mail: dimblanas@tee.gr

***
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ) 
οικόπεδο 650 τ.µ., εντός σχεδίου πόλεως,  

µε σ.δ. 0,4%, ύψος 8,5 µέτρα ,
σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000 ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: m2310698630 

και 6946411888
***

ΑΤΗENS MEDICAL GROUP
Dr. Θεοδόσιος Μπίσδας, ΜΔ

Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Ενδοαγγειακός Χειρουργός

Γερµανική Ακαδηµία Αγγειοχειρουργικής- 
Ειδικός Φλεβολόγος

Κλινική Αγγειοχειρουργικής& Ενδοαγγειακής Χειρουργικής
Κηφισίας 56 & Δελφών - 15125, Μαρούσι Αττικής

Τ:210 6862630, W:www.bisdasmd.gr
***

Πωλείται οικόπεδο 
656,20 τµ στην Παξιµάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

οικισµού ΟΣΜΑΕΣ µε θέα την Κάρυστο, 
δίπλα στην παραλία, σε προσιτή τιµή ΑΟ10, ΟΤ 42.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
2831023687 και 6932113063

***
Πωλείται αυτόµατη καινούργια καραµπίνα 

τύπου Breda σε τιµή ευκαιρίας. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6975786615.

***
ΤΣΑΚΛΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π
Γιός Αξκού

ΚΙΝ. 6980 851880
***

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  
Οικόπεδο εντός παραθεριστικού οικισµού «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 500 τµ Α’ Ζώνη, οτ 25 αριθµός 9, 
πλησίον θαλάσσης, θέση εξαιρετική 

µε θέα πέλαγος - «Άγιον Όρος». Στον οικισµό λειτουργεί 
βιολογικός καθαρισµός. Τιµή 45.000 ευρώ.

Τηλ.: 210 6525479 Κιν.: 6945399604

15ΜΑΪΟΣ 2019 EΘNIKH HXΩ αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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



16 ΜΑΪΟΣ 2019EΘNIKH HXΩπαραρτήµατα

ΞΑΝΘΗ

παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1η Ηµέρα: 22 Σεπ (ΚΥΡΙΑΚΗ).
 ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 
07:00: Αναχώρηση από ΞΑΝΘΗ (από ΛΑΦΞ) και ΑΘΗΝΑ (ΛΑΕΔ).

Μετά από περίπου 7 ώρες ταξίδι, φθάνουµε στην Ηγουµενίτσα
(σηµείο συνάντησης των δύο Λεωφορείων από ΑΘΗΝΑ & ΞΑΝ-
ΘΗ). Στη συνέχεια ακολουθούν κοινό πρόγραµµα.

Μετά τις διατυπώσεις στο Μεθοριακό Σταθµό στο Μαυροµάτι
(Σαγιάδας) εισερχόµαστε στην Αλβανία και διασχίζοντας την
κοιλάδα του Βούρκου µε τα Ελληνικά χωριά, πατώντας τα Άγια

χώµατα της Β. Ηπείρου, φθάνουµε στο ΔΕΛΒΙΝΟ. 
Κάτω από το καµπαναριό του Ιερού ναού Ευαγγελισµός της

Θεοτόκου, υπάρχει παρεκκλήσιο - οστεοφυλάκιο όπου φυλάσ-
σονται τα οστά 19 πεσόντων Ηρώων. Θα τελέσουµε Επιµνηµό-
συνη Δέηση και θα καταθέσουµε στεφάνι.

Αναχώρηση για ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ. Διανυκτέρευση στο Ξενοδοχείο
4* «SARANDE INTERNATlONAL». Περιήγηση στην πόλη και οµαδι-
κό δείπνο (προαιρετικό). 

2η Ηµέρα: 23 Σεπ (ΔΕΥΤΕΡΑ). 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΧΙΜΑΡΑ- ΑΥΛΩΝΑΣ
Αναχώρηση για ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟ. Εκεί θα επισκεφτούµε το Ελ-

ληνικό Κολλέγιο «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ». Θα ενηµερωθούµε για τη λει-
τουργία του, θα ξεναγηθούµε στις εγκαταστάσεις του και θα
προσφέρουµε δώρα. Μετά από 2 περίπου ώρες, Φθάνουµε στη
ΧΙΜΑΡΑ. 

Επίσκεψη στο 9χρονο Ελληνικό Σχολείο «ΟΜΗΡΟΣ». Ενηµέ-
ρωση για τη λειτουργία του, ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του
και προσφορά δώρων. Ακολούθως θα προσκυνήσουµε στη γει-
τονική Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Στη συνέχεια επίσκεψη στο
σπίτι της «ΜΑΝΑΣ ΤΗΣ ΧΙΜΑΡΑΣ» κ. Ερµιόνης ΜΠΡΙΓΚΟΥ, που ο
πατέρας της έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, µε κάθε κίνδυ-
νο για την οικογένεια του, τους 6 Έλληνες Στρατιώτες που σκο-
τώθηκαν στην περιοχή. Τρισάγιο και κατάθεση τιµητικού στε-
φανιού στο Ηρώο Πεσόντων. 

Συνεχίζουµε, περνώντας µέσα από Ελληνικά χωριά και µετά
από 2 1/2 ώρες περίπου ταξίδι, φθάνουµε στον ΑΥΛΩΝΑ. Διανυ-
κτέρευση στο ξενοδοχείο «VLORA INTERNATlONAL». Περιήγηση
στην πόλη και οµαδικό δείπνο (προαιρετικό).

3η Ηµέρα: 24 Σεπ (ΤΡΙΤΗ). 
ΑΥΛΩΝΑΣ - ΚΟΛΙΚΟΝΤΑΣΙ- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 
Αναχώρηση για ΚΟΛΙΚΟΝΤΑΣΙ. Περνώντας από ΦΙΕΡΙ, φτάνου-

µε µετά από 1 ώρα στο ΚΟΛΙΚΟΝΤΑΣΙ, όπου βρίσκεται ο Τάφος
του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού. Θα ενηµερωθούµε για το βίο του
Αγίου καθώς και για το κτίσιµο του Ιερού Ναού που έγινε µετά
από διαταγή και µε έξοδα του Αλή Πασά του Τεπελενλή. Θα πε-
ριηγηθούµε στις εγκαταστάσεις και θα προσκυνήσουµε τον τά-
φο του Αγίου. 

Αναχωρούµε για το ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. Μετά από διαδροµή 21/2

περίπου ωρών φθάνουµε στον προορισµό µας όπου θα διανυ-
κτερεύσουµε στο ξενοδοχείο «ARGJIRO HOTEL» 4*. 

Τις βραδινές ώρες θα έχουµε συνάντηση ενηµέρωση από
τον Γενικό Πρόξενο Αργυροκάστρου και τον Σεβασµιώτατο Μη-
τροπολίτη κ.κ . Δηµήτριο. Επίσκεψη στο Ελληνικό  Σχολείο
«ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ». Ενηµέρωση για τη λειτουργία του και γενικά
για την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων της Αλβανίας, ξενάγη-
ση στις εγκαταστάσεις του και προσφορά δώρων. Στον παρα-
κείµενο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αναστάσεως θα παρακο-
λουθήσουµε τον εσπερινό. Βόλτα - ξενάγηση στην Πόλη. Οµα-
δικό δείπνο (προαιρετικό). 

4η Ηµέρα: 25 Σεπ (ΤΕΤΑΡΤΗ). 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - Ύψωµα 731- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 
08:00: Αναχωρούµε για το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, έργο και αυτό του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.
Στον αύλειο χώρο του, υπάρχει το στρατιωτικό νεκροταφείο
(ολοκληρώθηκε το 2006 µε πιστώσεις του Ελληνικού ΥΕΘΑ) µε
350 τάφους και 850 κενές θέσεις για την τοποθέτηση οστεοφυ-
λακίων. Μέσα στον Ιερό Ναό υπάρχουν σε µεταλλικές οστεο-
θήκες τα οστά 325 µη αναγνωρισθέντων πεσόντων Ηρώων.
Εδώ πέρσι, 13 Οκτ 2018, είχαµε την ευτυχή χρονική συγκυρία να
παρακολουθήσουµε τις  εργασίες  ταφής  των  οστών  των
Ηρώων µας που δυστυχώς επί 78 χρόνια εξακολουθούσαν να
παραµένουν άταφοι!!. Εδώ ενταφιάστηκαν, αφού είχαν ληφθεί

από το 401 ΓΣΝΑ δείγµατα DNA, οι 573 από τους 696 που βρέ-
θηκαν από 22 Ιαν 2018 µετά από εκταφή στην κοντινή περιοχή
ΝΤΡΑΓΚΟTl. 

Τρισάγιο - Κατάθεση στεφάνου και το «απ' τα κόκκαλα βγαλ-
µένη των Ελλήνων τα ιερά, χαίρε ώ χαίρε ελευθεριά». 

Συνεχίζουµε για Κλεισούρα και για τον κύριο σκοπό της επί-
σκεψής µας, το προσκύνηµα στο ύψωµα 731 (διαδροµή η οποία
γίνεται µε ειδικά οχήµατα χωρητικότητας 6-8 ατόµων). Φθά-
νοντας στην κορυφή, ανεβαίνουµε περί τα 200 µ. µε τα πόδια
µέσα από ανηφορικό µονοπάτι. Λίγο πριν από την κορυφή, συ-
ναντάµε µια µικρή πέτρινη επιτύµβιο στήλη, µνηµείο για Ιτα-
λούς νεκρούς (κατεστραµµένο πλέον) µε χαραγµένη την επι-
γραφή στα ιταλικά «η Μεραρχία ΠΟΥΛΙΕ στους πεσόντες οι οποί-
οι πρώτοι µεταξύ των στρατιωτών της Ιταλίας έκαµαν το ύψω-
µα αυτό ιερό πορφυρό Ουσιαστήριο χαραυγή για την πατρίδα».
30 µ. ψηλότερα, στην κορυΦή το υψ.731. Υπάρχει το λιτό µνη-
µείο για τους Έλληνες πεσόντες Ήρωες καθώς και τιµητική
αφιερωµατική πλάκα που τοποθέτησε το Παράρτηµα µας στο
10 του ταξίδι, τον Ιούνιο του 2015. Περιγραφή της Μάχης από το
Παράρτηµα ΕΑΑΣ Ξάνθης Τρισάγιο - Κατάθεση ΣτεΦάνου - Εθνι-
κόςΎµνος. 

Πλήρεις συναισθηµάτων, επιστρέφουµε στο Αργυρόκαστρο.
Μετά από ανάπαυση, Επίσκεψη - Ξενάγηση στο Κάστρο. Το βρά-
δυ δείπνο και γλέντι µε Ελληνική Μουσική (προαιρετικά), σε τα-
βέρνα στο Ελληνικό χωριό ΤΕΡΙΑΧΑΤΕΣ. 

5η Ηµέρα: 26 Σεπ (ΠΕΜΠΤΗ). 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ - ΚΑΛΠΑΚΙ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 
ΞΑΝΘΗ/ΑΘΗΝΑ 
08.00 : Αναχώρηση. Μετά από 30 χλµ. φθάνουµε στο χωριό

ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ. Ένα από τα 24 Ελληνικά χωριά της επαρχίας Δρό-
πολης, δίπλα Δίπλα στο χωριό, ο οµογενής Μπάκος 

(ή Πάκος), Ιωάννης, είχε χτίσει εκκλησάκι, στον προαύλιο χώ-
ρο του οποίου είχαν ταφεί 59 έλληνες στρατιώτες, τους τά-
φους των οποίων και φρόντιζε, όπως και οι άλλοι κάτοικοι. Επί
Χότζα, έκρυψε τους σταυρούς και τηρούσε µε µεγάλη µυστικό-
τητα τον κατάλογο µε τα ονόµατα των νεκρών στρατιωτών,
όπως µας διηγήθηκε ο υιός του Γεώργιος που συνεχίζει το έργο
του και φροντίζει τους τάφους και το Ηρώο. Μετά το 1991 ιδρύ-

θηκε το σηµερινό στρατιωτικό νεκροταφείο, το οποίο προσφά-
τως αναγνωρίστηκε επίσηµα από την Αλβανία, επισκευάσθηκε
το παλαιό µικρό εκκλησάκι, αφιερώθηκε στην Αγία Σκέπη και εγ-
καινιάσθηκε την 28η Οκτ 1999. Εδώ πέρσι στις 13 Ιουλ 2018
εδώ τοποθετήθηκαν τα οστά 100 πεσόντων που ανευρέθηκαν
στις έρευνες που έγιναν στο ΝΤΡΑΓΚΟTl. Τρισάγιο - Κατάθεση
Στεφάνου - ΕθνικόςΎµνος.

Σε 6 χλµ. φθάνουµε στον µεθοριακό σταθµό της ΚΑΚΑΒΙΑΣ.
Μετά τις τελωνειακές διατυπώσεις εισερχόµεθα στη Χώρα µας.
Κατευθυνόµενοι για Ιωάννινα, στο δρόµο µας συναντάµε το
ΚΑΛΠΑΚΙ. Επίσκεψη στο Μουσείο Αγώνα 1940 και ενηµέρωση
από το προσωπικό του Μουσείου σχετικά µε τον Ελληνοϊταλικό
πόλεµο. Στη συνέχεια Φθάνουµε στα Γιάννενα. Οµαδικό (προαι-
ρετικό) γεύµα στην περιοχή "Μώλος" µε θέα τη λίµνη και το νη-
σάκι. 

Εδώ οι δρόµοι µας «χωρίζουν». Αναχωρούµε και µε ενδιάµε-
σες στάσεις, φθάνουµε αντιστοίχως τις βραδινές ώρες σε ΞΑΝ-
ΘΗ και ΑΘΗΝΑ. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΆΤΟΜΟ: 
200€ σε δίκλινο/τρίκλινο. 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 250€ � 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Μεταφορά µε πολυτελή λεωφορεία - ξενοδοχεία 4*( 4δια-

νυκτερεύσεις µε πρωινό) - Ξεναγός- Αρχηγός Εκδροµής - ΑσΦά-
λεια Αστικής Ευθύνης). 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Εισόδους σε Μουσεία / Αρχαιολογικούς χώρους 
Κίνηση ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -Ύψωµα. 731 µε ειδικά Οχήµατα: 60€ (8

άτοµα) 
Γεύµατα - Δείπνα (σηµείωση: δεν υπερβαίνουν τα 10-12€

/άτοµο). 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΔPOMOΛOΓlA - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
10 Λεωφορείο: ΞΑΝΘΗ:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ- ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΒΕ-

ΡΟΙΑ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Όσοι διαµένουν σε πόλεις που εξυπηρε-
τούνται από το δροµολόγιο, δύνανται να επιβιβαστούν καθο-
δόν. 

20 Λεωφορείο : ΑΘΗΝΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΡΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥ-
ΠΗΣ - ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Όσοι διαµένουν σε
πόλεις που εξυπηρετούνται από το δροµολόγιο, δύνανται να
επιβιβαστούν καθοδόν. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (από τώρα): 
Στο Παράρτηµα ΕΑΑΣ Ξάνθης 
α. Με αποστολή emaiI:eaasχanthis@gmaiI.com. 
β. ΤηλέΦωνα Επικοινωνίας: 
6937100910 (Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος. Γεωργιάδης) 
6937409943 (Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης. Κουτσα"ίµάνης). 

ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ:
Προκαταβολή 50€/άτoµo, µέχρι 10 lουν 2019. Με την προ-

καταβολή ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑI η συµµετοχή που δηλώθηκε. 
Ολική ΕξόΦληση:µέχρι 20 Αυγ 2019.

Τρόπος Πληρωµής: 
α. Διαµένovτες στην ΞΑΝΘΗ : Μετρητά στο Παράρτηµα

(10:00-12:00) ή κατάθεση στον παρακάτω ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΟ 

β. Λοιπές περιοχές: στον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ της ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, µε ΙΒΑΝ: GR 09 01716120 00661213 0889473. Δι-
καιούχος: Γεώργιος Γεωργιάδης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στους παρακάτω συνδέσµους, δείτε εικόνες και VIDEO, από

τα Προσκυνηµατικά Ταξίδια (2015 ,2016,2017 και 2018). 
http://www.eaasχanthis.gr/drasteriotetes/bipiros12-

150kt2018
http://www.eaasχanthis.gr/drasteriotetes/proskynemas-

tousataphouseroestouepous194041stebepeirosep2018
http://www.eaasχanthis.gr/drasteriotetes/proskynemaste-

bepeiro12-10-2017
http://www.eaasχanthis.gr/drasteriotetes/proskynemati-

keekdromestebepeiro30- έως 2- 10-2016
http://www.eaasχanthis.gr/drasteriotetes/proskynemati-

keekdromestebepeiro26-28ioun2015

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ στους "Άταφους Ήρωες" 1940/41 στη Β. Ήπειρο (22 - 26 Σεπ 2019) 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΑΥΛΩΝΑΣ - ΥΨ. 731- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γνωρίζεται στα µέλη της Ε.Α.Α.Σ., ότι στις 22-26 Σεπτεµβρίου 2019, θα πραγµατοποιηθεί Προσκύνηµα στους Άταφους Ήρωες του έπους 1940/41 στη Β. Ήπειρο, 
µε διοργάνωση του ταξιδιού, από το Παράρτηµα Ε.Α.Α.Σ. Ξάνθης. Δροµολογούνται  δύο (2) λεωφορεία, µε αφετηρίες εκκίνησης την Αθήνα και την Ξάνθη αντίστοιχα.


