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Οικονομικά

Χορήγηση
προκαταβολής σύνταξης
στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας
και του Πυροσβεστικού Σώματος,
που αποχωρούν από την
Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης

Το νόημα και η
σημασία της 25ης
Μαρτίου 1821
Γράφει ο
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Αριστοτέλης Κρικώνης

Σ

1.α. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία
αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και
υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξης τους στις
διατάξεις του 1ου εδαφίου της περ α της παρ 1 του ν.
4151/2013 (Α103) με βάση τα στοιχεία του φακέλου που
αποστέλλεται από τις οικείες Υπηρεσίες στην αρμόδια Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης
Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
β. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται και σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν
από την Υπηρεσία για λόγους υγείας.
2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται αναδρομικά
από την επόμενη της ημερομηνίας διαγραφής των ανωτέρω
προσώπων από το Σώμα στο οποίο υπηρετούσαν. Το
ποσό της προκαταβολής σύνταξης συμψηφίζεται με τα
ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβληθούν αναδρομικά κατά την πρώτη καταβολή αυτής.
Εάν το ποσό των αναδρομικών της οριστικής σύνταξης
δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό, το
υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από
την καταβαλλόμενη μηνιαία οριστική σύνταξη, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του π.δ.
169/2007 (Α 210), όπως ισχύουν.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007 να
ισχύουν για τα πρόσωπα της περ. α της παρ. 1 της
παρούσας απόφασης.
4.α. Ειδικά για τα ανωτέρω πρόσωπα η προκαταβολή
σύνταξης καταβάλλεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών μετά από εντολή του Προϊστάμενου
της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής
Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων
Δημοσίου Τομέα, μη εφαρμοζόμενων στην περίπτωση
αυτή των διατάξεων της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου
57Α του π.δ. 169/2007 (Α210).
β. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, η
δε πληρωμή της διενεργείται από τον Ενιαίο Φορέα Κύριας
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται
για την πληρωμή από 1-1-2017 των συντάξεων του Δημοσίου.
5. Η προκαταβολή σύνταξης χορηγείται και σε όσα από
τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από την ισχύ της απόφασης αυτής, η οποία
εκκρεμεί στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

τις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε και
πανηγυρίζουμε για δύο μεγάλες
γιορτές. Τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την επέτειο
της απελευθερώσεως του Έθνους από
δεσμά βαριάς και εξουθενωτικής δουλείας τεσσάρων αιώνων. Γιορτάζουμε
δύο “χαίρε”, τα οποία συνθέτουν το
νόημα της μεγαλύτερης ημέρας του
Έθνους. Το “Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία”
και το “Χαίρε, ω χαίρε, Λευτεριά”.
Ο θρησκευτικός πανηγυρισμός είναι
λαμπρός, γιατί, μέχρι τη στιγμή κατά
την οποία η ασήμαντη και φτωχή Μαρία,
ευαγγελίζεται από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, οι άνθρωποι του πνεύματος
γνώριζαν από το Συμπόσιο του Πλάτωνα
ότι “θεός ανθρώπου ου μειγνύται”.
Θεός και άνθρωπος αποτελούν δύο
τελείως άνισα μεγέθη. Χάσμα μέγα
χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Ο
πρώτος, μόνον κατόπιν εσωτερικού
δραματικού αγώνα, δύναται απλώς να

ομοιωθεί αλλά ουδέποτε να ταυτιστεί
με τον δεύτερο. Ο Θεός δεν εξέρχεται
από το είναι του, ποτέ δεν εγκαταλείπει την μακαριότητα και την
λαμπρότητά του, για να αναμειχθεί
στα ανθρώπινα. Ο Θεός βρίσκεται
πολύ πιο πέρα από τις δυνατότητες
του ανθρώπινου νου. Εκείνο όμως
το οποίο ο υπέροχος νους του Πλάτωνα θεωρούσε αδύνατο, εξαγγέλλεται ως ένα μοναδικό γεγονός
όταν ήλθε το πλήρωμα του
χρόνου.
“Και ο Λόγος σαρξ εγένετο
και εσκήνωσεν εν ημίν”. Ο Λόγος του
Θεού προσλαμβάνει μορφή ταπεινή
και ανθρώπινη. Αφήνει το σώμα της
δόξας και ενδύεται το σώμα της σάρκας,
χωρίς όμως να χάσει τη θεία του υπόσταση. Εκείνος που ταπεινώθηκε περισσότερο από κάθε θνητό και που
κάθε στιγμή της ανθρώπινης ζωής του
είναι ενταφιασμένος, είναι ο ίδιος ο
Θεός. Το κέντρο της ζωής των ανθρώπων θα είναι έκτοτε ο Χριστός. Η διδαχή

του δεν είναι θεωρία πλέον, ούτε μύθος, αλλά γέννηση. Η Γέννηση, η ζωή,
η διδασκαλία, η Σταύρωση και η Ανάσταση, η ενσάρκωση και ο θάνατος
για χάρη του ανθρώπου και της λυτρώσεώς του από τα δεσμά της αμαρτίας, αποτελούν τη μεγαλύτερη δωρεά
προς τον άνθρωπο, τον οποίο ο Θεός
με την ευσπλαχνία του αποφάσισε να
σώσει από την αμαρτία με τη θυσία
του Υιού του. Το γεγονός επομένως
είναι κοσμοϊστορικό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Διχαστικά Διλήμματα: Το Οξυγόνο του Λαϊκισμού

Τ

α χρόνια της κρίσης (ηθικής – πολιτικής – οικονομικής) παρακολουθούμε μια πρωτοφανή έξαρση του λαϊκισμού.
«Λαϊκισμός είναι το ψεύτικο, το φτιαχτό λαϊκό στοιχείο που μιμείται τη συμπεριφορά του λαού, για να τον εκμεταλλευθεί πολιτικά, κοινωνικά κ.λπ. Μιλάμε αρνητικά για τον λαϊκισμό στην
πολιτική, στο συναίσθημα, στη σκέψη
και συμπεριφορά των ανθρώπων, κυρίως πολιτικών, που επιζητούν να κολακεύσουν για να αποκομίσουν προσωπικά και πολιτικά οφέλη». (Γ. Μπαμπινιώτης, 2002, σελ. 985)
Επιπρόσθετα «ο έπαινος και η κολακεία των αδυναμιών και των ελαττωμάτων του λαού, καθώς και η υιοθέτηση
επιχειρημάτων ή θέσεων που ευχαριστούν τον λαό, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟΝ
ΩΦΕΛΟΥΝ με σκοπό την εξασφάλιση

ΠΙΚΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...
ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ...
σελ

.3

Γράφει ο
Ταξίαρχος ε.α.
Σπυρίδων Κολοβός
της εύνοιάς του». (Γ. Μπαμπινιώτης,
2002, σελ. 986)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην ουσία
ο λαϊκισμός είναι μια εσκεμμένη Απάτη.
Ο κάθε λαϊκιστής πολιτευτής (δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κάποιον πολιτικό,
όταν αυτός χρησιμοποιεί τον λαϊκισμό
απέχοντας από κάθε πολιτική πράξη)
βάζει πάντα σκόπιμα διλήμματα. Τα διλήμματα αυτά είναι τεχνητά / ψεύτικα
και είναι αυτά τα οποία στην ουσία
τρέφουν και γιγαντώνουν τον λαϊκισμό.
Η επιβίωση ενός λαϊκιστή πολιτευτή
εξαρτάται αποκλειστικά από την δημιουργία ψεύτικων διλημμάτων.
«Τεχνητό Δίλημμα είναι ο εξαναγκασμός για την επιλογή μεταξύ δύο λύ-

Που βαδίζει σήμερα
η Τουρκία
σελ. 10

σεων οι οποίες παρουσιάζονται (από
τον πολιτευτή) δήθεν ως οι μόνες δυνατές» (Γ. Μπαμπινιώτης, 2002, σελ.
510).
Ο λαϊκιστής πολιτικός (συνήθως)
προκειμένου να επιβιώσει, να ανέλθει
στα κλιμάκια της εξουσίας, και τέλος
να ηγηθεί, θέτει συνεχώς τεχνητά διλήμματα. Σε αυτά τα τεχνητά διλήμματα
υπάρχουν, πάντα κατά τον λαϊκιστή,
δύο Μοναδικές επιλογές. Η καλή, η
αρεστή, η ηθική, η έντιμη, και η άλλη
η κακή, η ανήθικη, η ανέντιμη.
Αυτή την κατάσταση ζούμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ένα αέναο
συνεχές τεχνητό δίλλημα κυριαρχεί
στην Ελληνική πολιτική σκηνή. «Είστε
με μας που εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία που ματώνει, ή με τους
κακούς δανειστές;».

Συνέχεια στη σελίδα 3

Αλληλεγγύη στις
Ένοπλες Δυνάμεις
σελ. 16
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Οι Προαγωγές των Υπαξιωματικών
και η Πρόταση του ΥΕΘΑ κ. Καμμένου
Σ

τις 17/11/2016 ο κ. Καμμένος σε συνέντευξη στο
δημοσιογράφο κ. Πάρη Καρβουνόπουλο (Militaire.gr) μίλησε για τη βαθμολογική εξέλιξη των Υπαξιωματικών αναφέροντας ότι αποτελεί θέμα ταμπού
και θα πρέπει να υιοθετηθεί το σύστημα των ΗΠΑ.
Έχει πάμπολλες φορές εξηγηθεί ότι δεν μπορούμε
να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα καθώς η φιλοσοφία που περιβάλλει τη σταδιοδρομική εξέλιξη των
στελεχών των ΕΔ είναι διαφορετική σε κάθε χώρα.
Στις ΗΠΑ η ιεραρχική δομή των ΕΔ έχει αναφορά στην
ιστορική παράδοση αιώνων και στην Αμερικανική
Επανάσταση.
Ο κ. Καμμένος εξήγησε ότι θεωρεί τον όρο «Υπαξιωματικός» μειωτικό και προτείνει το «non-commissioned officer» των ΗΠΑ. Δεν εξήγησε βέβαια αν ο
όρος για τον Έλληνα «non-commissioned officer»
θα παραμείνει στην Αγγλική ή και με ποιο τρόπο θα
αποδοθεί στα Ελληνικά και τι θα σημαίνει.
Στις ΗΠΑ ο καταληκτικός βαθμός των υπαξιωματικών,
αν και δεν υπάρχει παραλληλισμός, είναι του Αρχισμηνία και όχι του Ανθυπασπιστή όπως προβάλλει ο
ΥΕΘΑ, προτείνοντας την αλλαγή του νόμου περί
προαγωγών που θα θέτει φραγμό στους υπαξιωματικούς να προάγονται σε αξιωματικούς.
Ο Βαθμός του Ανθυπασπιστή δεν περιλαμβάνεται
στους «non-commissioned officers» και δεν είναι ο
καταληκτικός βαθμός των υπαξιωματικών. Υποψήφιοι
για το βαθμό του Ανθυπασπιστή είναι όλοι οι υπαξιωματικοί με βαθμό ανώτερο του Ε6 καθώς και πολίτες απόφοιτοι λυκείου οι οποίοι αιτούνται τη συμμετοχή στο «σχολείο» (Warrant Officer Candidate
School, WOCS) διάρκειας επτά εβδομάδων προκειμένου
να κριθούν ικανοί και να παρακολουθήσουν τα
επόμενα σχολεία που αφορούν την κατηγορία του
βαθμού (WO1-WO5). Πολύ σημαντικό είναι επίσης
να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ ο βαθμός του Ανθυπασπιστή
δεν υφίσταται σε όλα τα όπλα, όπως π.χ. στην Πολεμική Αεροπορία.
Σε ότι αφορά τους υπαξιωματικούς και την Πολεμική
Αεροπορία (USAF) η καριέρα ξεκινά με ένα πρόγραμμα
8,5 εβδομάδων το οποίο αποτελεί την πρώτη βασική
εκπαίδευση (Basic Military Training). Ολοκληρώνοντας
τη βασική εκπαίδευση ακολουθούν οι βαθμοί Ε1 έως
Ε4 που δεν ανήκουν στην κατηγορία «non commissioned officer» (NCO). Πρώτος βαθμός ο Airman
Basic (E-1), μετά από 6 μήνες ακολουθεί ο Airman
(E-2), στη συνέχεια μετά από 10 μήνες ο Airman
First Class (E-3), και ολοκληρώνεται, μετά από 28
μήνες στον κατεχόμενο βαθμό, με την προαγωγή σε
Senior Airman (E-4).
Η καριέρα ως «non commissioned officer» (NCO)
ξεκινά από το βαθμό Ε5 μετά από σχολείο 24 ημερών
(Airman Leadership School, ALS). «Non-commissioned
officer» (NCO) είναι οι βαθμοί Ε5 (Staff Sergeant) και
Ε6 (Technical Sergeant). Ο μέσος όρος υπηρεσίας
για την προαγωγή σε Staff Sergeant είναι 4 χρόνια.
Ακολουθεί η κατηγορία Senior Non-Commissioned
Officer (SNCO) με τους βαθμούς Ε7 (Master Sergeant),
Senior Master Sergeant (E-8), και Chief Master Sergeant
(E-9). Ως NCO Academy νοούνται σχολεία με πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας ολίγων εβδομάδων
όπως η «Air Force Senior Noncommissioned Officer
Academy (AFSNCOA)» που είναι διάρκειας 25 ημερών
με 200 εκπαιδευτικές ώρες.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία μόνο 2% από τους
υπαξιωματικούς επιτρέπεται να προαχθεί στο βαθμό
Ε8 και μόνο 1% μπορεί να προαχθεί το βαθμό του Ε9
που σημαίνει ένα αρκετά ανταγωνιστικό σύστημα

Γράφει ο Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας
Απόφοιτος ΣΤΥΑ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
προαγωγών.
Γι’ αυτούς που γοητεύονται από τον τίτλο του αρχηγού των υπαξιωματικών να αναφέρουμε ότι στα
καθήκοντα του Chief Master Sergeant (E-9) περιλαμβάνονται αρμοδιότητες που στην Ελλάδα δεν έχει
ούτε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και όποιοι πιστεύουν ότι αυτόματα θα εκχωρηθούν τυπικά και ουσιαστικά ανάλογες αρμοδιότητες στον Έλληνα «αρχηγό» των
υπαξιωματικών πλανώνται πλάνην οικτράν.
Περισσότερο όμως ανταγωνιστικό είναι το σύστημα
στις προαγωγές των αξιωματικών (commissioned
officers) καθώς πολύ λιγότερο από 1% θα προαχθεί
σε ανώτατο αξιωματικό. Μόνο ο βαθμός του υποσμηναγού και σμηναγού θεωρείται δεδομένος χωρίς
και αυτό να είναι απόλυτο. Από το βαθμό του Επισμηναγού και άνω υπάρχει ένας πολύ σκληρός ανταγωνισμός που οδηγεί πολλούς αξιωματικούς εκτός
υπηρεσίας ή επετηρίδας. Μόνο το 80% των Σμηναγών
θα προαχθούν σε Επισμηναγούς, το 70% των Επισμηναγών σε Αντισμηνάρχους και οι μισοί, 50%, των
Αντισμηνάρχων σε Σμηνάρχους. Οι αντισμήναρχοι,
που δεν προάγονται, αποστρατεύονται υποχρεωτικά
μετά από 28 χρόνια υπηρεσίας, οι Σμήναρχοι αποστρατεύονται υποχρεωτικά μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας. Πολλοί αξιωματικοί από τα πρώτα χρόνια
της καριέρας τους παραμένουν σε μια κατάσταση
που στη χώρα μας προσιδιάζει με την παράλληλη
επετηρίδα.
Άλλη σημαντική παράμετρος του συστήματος
προαγωγών αξιωματικών των ΗΠΑ αποτελεί η πρόβλεψη «προαγωγή ή έξοδος» (up or out) που σημαίνει
αποστράτευση λόγω προαγωγής «νεωτέρου». Το
1974 ξεκίνησε δημόσια συζήτηση και διάλογος σχετικά
με το σύστημα «προαγωγή ή έξοδος» για να καταλήξει
μετά από 6 χρόνια στο Νόμο περί «Διαχείρισης Προσωπικού Αξιωματικών» (Defense Officer Personnel
Management Act, DOPMA) του 1980. Κατά τη συζήτηση
αυτή, ο γερουσιαστής, υπουργός Αμύνης των ΗΠΑ
και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα, Sam Nunn,
αντιτάχθηκε στη διατήρηση του συστήματος υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «το σύστημα «προαγωγή ή έξοδος» εξαναγκάζει πάρα πολλούς έμπειρους αξιωματικούς σε έξοδο»
Όμως, οι τέσσερεις Κλάδοι των ΕΔ ήθελαν το
«προαγωγή ή έξοδος», με αποτέλεσμα αυτό να παραμείνει σε ισχύ. (Σημείωση, οι παραδόσεις και η
ιστορική κληρονομιά δύσκολα ανατρέπονται από σοβαρούς οργανισμούς! και δεν διαλύονται σχολές
των ΕΔ ελαφρά τη καρδία για να ικανοποιηθεί ο ναρκισσισμός κάποιων)
Σε ότι αφορά το διάλογο, τη διάρκεια και τον
τρόπο που αυτός διεξήχθη, για τη διάλυση των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ καλύτερα να μην επιχειρήσουμε
να κάνουμε καμία σύγκριση των ΗΠΑ με τη χώρα
μας και την πολιτική του νυν ΥΕΘΑ για ανάλογα
θέματα.
Όλα τα παραπάνω είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν
έχουν ούτε και μπορούν να έχουν εφαρμογή στη
χώρα μας καθώς προτείνεται συζήτηση για ανόμοια
πράγματα. Δυστυχώς αυτό που στην ουσία προτείνει
ο κ. Καμμένος είναι να αγνοήσουμε οτιδήποτε
συνθέτει τη διαφοροποίηση της δομής των υπαξιω-

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις
αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε.
Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα
πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική
μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις
και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να
μην έχουν κομματική χροιά.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

ματικών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας (ιστορική παράδοση,
τριετή φοίτηση σε παραγωγική σχολή, πολύ υψηλή
βαθμολογία εισαγωγής, πολλές κατηγορίες υπαξιωματικών, καθήκοντα, κ.λ.π) και στην πραγματικότητα
να υιοθετήσουμε μόνο στον καταληκτικό βαθμό των
υπαξιωματικών των ΗΠΑ.
Οι ίδιοι βέβαια που προτείνουν στον κ. Καμμένο
αυτές τις καινοτομίες δεν θα πρότειναν ποτέ να υιοθετηθεί από τη χώρα μας το σύστημα προαγωγής
των αξιωματικών των ΗΠΑ για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω και είναι εύκολα κατανοητοί
στον καθένα ενώ το διακύβευμα για τις ΕΔ θα ήταν
τεράστιο.
Για τη χώρα μας αυτό που χρειάζεται να τονιστεί
είναι ότι ιστορικά η βαθμολογική εξέλιξη των Υπαξιωματικών σε αξιωματικούς δεν ήταν δώρο της
τότε πολιτικής ηγεσίας αλλά προέκυψε από τις ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονταν κατά τη διάρκεια
των απελευθερωτικών πολέμων της πατρίδος μας.
Μια χώρα που από την ανεξαρτησία της βρίσκεται
διαρκώς σε πόλεμο ή απειλείται με πόλεμο έχει
ανάγκη να οργανώνει ικανές και ποιοτικές ΕΔ. Πόσο
εύκολο όμως είναι να προσελκύσεις, χωρίς κίνητρα,
ικανούς νέους και νέες να επιλέξουν το επάγγελμα
του στρατιωτικού, και ιδιαίτερα του υπαξιωματικού,
που όλοι αναγνωρίζουν ότι απαιτεί πολλές θυσίες
και συνεπάγεται μεγάλο προσωπικό και οικογενειακό
κόστος;
Η βαθμολογική εξέλιξη είναι ένα από τα σοβαρά
κριτήρια και κίνητρα για την επιλογή των νέων να
επιλέξουν τις σχολές υπαξιωματικών αλλά και των
αξιωματικών. Και αν σήμερα μπορεί να θεωρηθεί ότι
η οικονομική κρίση και η ανεργία αποτελεί έναν από
τους παράγοντες που οδηγεί ένα μέρος από τους
καλύτερους μαθητές του Λυκείου στις σχολές υπαξιωματικών τι θα γίνει αν μετά από πέντε χρόνια, ή
και γρηγορότερα όπως υπόσχεται ο κ. Καμμένος,
εκλείψουν αυτοί οι λόγοι, με την ανεργία να υποχωρεί
σε φυσιολογικά επίπεδα; Είναι βέβαιο ότι τα επιτελεία
θα αναζητούν ικανούς υπαξιωματικούς αλλά η προσφορά, ιδιαίτερα αυτών που θα τους εξασφαλίζουν
απασχόληση και καριέρα και άλλες πανεπιστημιακές
σχολές, θα είναι μηδαμινή και θα επαναφέρουν τα
ίδια, ίσως και περισσότερα κίνητρα. Ο αιώνιος Ελληνικός φαύλος κύκλος, ως αποτέλεσμα του ράβε-ξήλωνε.
Πως θα εξηγήσει ο κ. Καμμένος στους γονείς που
έδωσαν την ψυχή τους και από το υστέρημά τους
επένδυσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να δώσουν
στα παιδιά τους την ευκαιρία να έχουν μια αξιόλογη
καριέρα στην ανώτερη ιεραρχική βαθμίδα των ΕΔ και
στους νέους και νέες που μόχθησαν, όπως κάθε
άλλος άριστος συμμαθητής τους, να βλέπουν τα
όνειρά τους να διαλύονται και να τσαλακώνονται.
Διακαής πόθος των συμβούλων του κ. Καμμένου, οι
οποίοι βρήκαν στο πρόσωπό του τον κατάλληλο άνθρωπο, η δημιουργία ελιτίστικων-ταξικών ΕΔ όπου
οι υπαξιωματικοί θα παίζουν το ρόλο του bell boy,
αμερικανιστί.
Παραγνωρίζει ότι ο Έλληνας υπαξιωματικός με το
υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων δεν μπορεί
να λειτουργήσει ως υποτακτικός και πειθήνιο όργανο,
όπως κάποιοι ονειρεύονται, αλλά έχει αξιοπρέπεια
και τιμή και μ’ αυτές τις αρχές θα υπερασπιστεί και
την πατρίδα του. Ανάλογα πειράματα στο παρελθόν
είχαν βαρύ τίμημα για την αποτελεσματικότητα της
εθνικής μας ισχύος και δεν χρειάζεται να επαληθευτούν
με οδυνηρό τρόπο.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι
οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση
στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι
τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η
οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος
διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

HτΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πρόσκληση οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, Καρύστου
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ο

Σύλλογος οικοπεδούχων του
ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού
Καρύστου θα διενεργήσει οριστικά την
ετήσια Γενική του Συνέλευση την Κυριακή 12η Μαρτίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη
5, 7ος όροφος, Αθήνα) από ώρας 10.30’
έως 12.30’.
Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευ-

σης περιλαμβάνει την παρουσίαση και
ψήφιση του προτεινόμενου Καταστατικού για τον Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αετού Καρύστου «Ο
ΙΚΑΡΟΣ», καθώς και προτάσεις αξιοποίησης και ανάπτυξης του Οικισμού μας.
Η παρουσία όλων των Συναδέλφων
Οικοπεδούχων κρίνεται απαραίτητη και
θα συμβάλλει και στην καλύτερη δυ-

νατή υποστήριξη των δικών τους συμφερόντων.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο «ΙΚΑΡΟΣ»
περιοχής Αετού Καρύστου,
Γεώργιος Κάργας
Ταξχος (ΤΑ) ε.α. - Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δελλής
Υποπτχος (Ε) ε.α. - Γραμματέας

Διχαστικά Διλήμματα:
Το Οξυγόνο του Λαϊκισμού
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο λαϊκιστής πολιτικός αποσιωπά πως
ο λαός δεν είναι άμοιρος ευθυνών,
ξεχνά πως τα χρόνια της ευμάρειας
αυτά που ξοδεύαμε ήταν δανεικά.
Αφήνει να εννοηθεί πως οι δανειστές
μας δανείζουν με ληστρικά επιτόκια
(μερικές φορές τους χαρακτηρίζει ανερυθρίαστα και τοκογλύφους). Λησμονά,
σκόπιμα πάντα, πως οι δανειστές δεν
προσφέρθηκαν μόνοι τους να μας δανείσουν αλλά εμείς τρέξαμε με την παλάμη απλωμένη σε αυτούς( «δεν είναι
εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τις κρουταλεί» Δ. Σολομός, Υμνος εις την Ελευθερία), όταν είδαμε πως ξοδεύαμε πολύ
περισσότερα από αυτά που μπορούσαμε
να παράγουμε. Δεν αναφέρει καθόλου
πως αν βγούμε στις «αγορές» τότε το
επιτόκιο θα είναι 5 έως 10% (πραγματικά
ληστρικό) ενώ τώρα δανειζόμαστε με
1,5% από τους «τοκογλύφους». Θα μπορούσα να συνεχίσω αναφέροντας δεκάδες τεχνητά διλήμματα, αλλά δεν
νομίζω πως είναι σκόπιμο.
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν οι πρώτοι που ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει
«άσπρο» και «μαύρο» μόνο, αλλά και
πάρα πολλές αποχρώσεις του γκρίζου.
Ακόμη βλέπουμε πως πολλές φορές
οι δικηγόροι χρησιμοποιούν αυτό το τέχνασμα (του τεχνητού διλήμματος) ζητώντας από τον μάρτυρα να απαντήσει
με ένα ναι ή ένα όχι. Εδώ αν ο μάρτυρας
απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι θα
δώσει την απάντηση που θέλει ο δικηγόρος ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!!!!!
Ο Λαϊκισμός ήταν αυτός που οδήγησε
στη διαφορετική στάση που τήρησαν
απέναντι στην οικονομική κρίση οι πολιτικοί Ελλάδος και Κύπρου (αν και
έχουμε ακριβώς τα ίδια γνωρίσματα,
προτερήματα και ελαττώματα). Τα περισσότερα κόμματα στην Κύπρο (με τα
δύο μεγαλύτερα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να συμμετέχουν) υπέγραψαν τα προγράμματα
οικονομικής προσαρμογής (μνημόνια)
σε αντίθεση με την Ελλάδα. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα να μην χωριστεί ο
πληθυσμός στα δύο, υπέρ ή εναντίον
του προγράμματος, με συνέπεια η πολιτική αλλά και η κοινωνική ένταση/αντιπαράθεση να είναι σχετικά ηπιότερη
αν και οι αποφάσεις στην Κύπρο ήταν
ακόμη πιο επίπονες (κούρεμα καταθέσεων). Αντιθέτως, στην Ελλάδα, με
γνώμονα τον Λαϊκισμό, τα κόμματα απέτυχαν να συμφωνήσουν σε ένα ελάχιστο
και κοινά αποδεκτό σχέδιο, με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα μετά από έξι
και πλέον χρόνια οι περισσότεροι Έλληνες να μην μπορούν να καταλάβουν
ποια είναι τα πραγματικά αίτια της
κρίσης. Ακόμη και σήμερα οι λαϊκιστές
πολιτευτές παρουσιάζουν σαν αιτία της
οικονομικής κρίσης και των δεινών του
λαού, το ίδιο το πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής και όχι την κακή και διαλυμένη οικονομική κατάσταση της χώρας.
Ο λαϊκισμός βέβαια είναι μόνο οι

Γράφει ο
Ταξίαρχος ε.α.
Σπυρίδων Κολοβός
τροχοί και η «καρότσα του κάρου». Η
κινητήρια δύναμη όμως είναι άλλη. Είναι
πρώτα από όλα η έλλειψη ενότητας
μπροστά στον κοινό κίνδυνο (το 1940
οι Έλληνες ενώθηκαν και μεγαλούργησαν στο μέτωπο της Αλβανίας).
Δεύτερον, οι φωνές του λαϊκισμού
για να επιβιώσουν και να αναδειχθούν
καλλιεργούν ασύστολα τον Διχασμό.
Έτσι δημιουργούν την απαραίτητη κινητήρια δύναμη/καύσιμη ύλη επιδιώκοντας να φουντώσουν οι αντιδράσεις,
προς όφελος πάντα των ίδιων των λαϊκιστών.
Και, τέλος ο λαϊκισμός καλλιεργεί

O λαϊκισμός καλλιεργεί συνήθως
τα πλέον πρωτόγονα ένστικτα,
αυτά είναι πάρα πολύ ισχυρά, με
συνέπεια να υπάρχει συνεχής κινητήρια δύναμη για το φούντωμα
του λαϊκισμού.
συνήθως τα πλέον πρωτόγονα ένστικτα,
αυτά είναι πάρα πολύ ισχυρά, με συνέπεια να υπάρχει συνεχής κινητήρια δύναμη για το φούντωμα του λαϊκισμού.
Είναι γνωστό βέβαια πώς και παλαιότερα, αλλά και στο κοντινό παρελθόν
υπήρχαν πάντοτε λαϊκιστές. Γιατί λοιπόν
σήμερα ο λαϊκισμός ευδοκιμεί ενώ παλαιότερα κινούνταν στο περιθώριο και
απορριπτόταν από το σύνολο της κοινωνίας;
Είναι γεγονός πως ο κόσμος εισέρχεται
σε εποχή λαϊκισμού που θα μπορούσε
να προκαλέσει τη διάλυση μακροχρόνιων παγκόσμιων δεσμών που προστάτευαν, εν μέρει, την ειρηνική συμβίωση.
(π.χ. ισχυροί εμπορικοί δεσμοί απειλούνται από το Brexit η από την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον
Trump).
Κάθε λαϊκίστικο κίνημα έχει μοναδικά
χαρακτηριστικά. Άλλος ο λαϊκισμός στην
Β. Ευρώπη ακροδεξιός/ξενοφοβικός,
άλλος στην Ελλάδα και στη Ν. Ευρώπη,
άλλος στην Β. Αμερική και τελείως διαφορετικός σε Λατινική Αμερική και Αφρική. Όλοι όμως έχουν κοινή την γενικευμένη περιφρόνηση προς τις Ελίτ,
όπως και αν τις προσδιορίζει κάποιος,
και κατ’ επέκταση προς τις οικονομικές
θεωρίες που προωθούν αυτές.
Οι λαϊκιστές δεν ευδοκιμούν σε περιόδους ευημερίας (όσο υπήρχαν άφθονα δανεικά η Ελλάδα ζούσε τον «μύθο»
της), αλλά όταν τα κόμματα εξουσίας
δεν αντιμετωπίζουν την ουσία των προβλημάτων που απασχολούν τους
απλούς πολίτες, αλλά τα αφήνουν να
διαιωνίζονται. Ενώ παλαιότερα αυτά,
τα κόμματα εξουσίας, καλλιεργούσαν
προσδοκίες και έδιναν τη δυνατότητα

στον απλό πολίτη να ονειρευτεί, σήμερα,
οι προσδοκίες που δημιουργούν στις
διάφορες κοινωνικές ομάδες είναι η
αβεβαιότητα και ο φόβος για το αύριο.
Αυτά κυριαρχούν στο πολιτικό παιχνίδι.
Ο διάλογος, η γόνιμη προσέγγιση, η
σύνθεση διαφορετικών απόψεων έχουν
αντικατασταθεί από την ολική άρνηση.
Σήμερα δεν υπάρχουν οι δεσμοί της
πολιτικοοικονομικής ισορροπίας του δυτικού τρόπου ζωής. Ο εισοδηματικά
διαλυμένος και καταπιεσμένος πολίτης
θέλει και προσπαθεί να πάρει πίσω
αυτά που είχε κατακτήσει/κερδίσει και
τα θεωρούσε δεδομένα. Πιστεύει ότι
χάθηκαν άδικα, με την πλήρη, άμεση
και αποκλειστική ευθύνη των πολιτικών
και οικονομικών ελίτ. Αυτό έχει σαν συνέπεια μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού, που βρίσκονται σε απόγνωση,
να υποτάσσονται με μεγάλη ευκολία
στον λαϊκισμό των ψεύτικων υποσχέσεων.
Οι λαϊκιστές προβάλλονται σαν οι
προστάτες του θυμωμένου και σε
απόγνωση λαού, απέναντι σε ένα
διεφθαρμένο πολιτικοοικονομικό σύστημα και σε αλαζονικές ελίτ που
δεν λογοδοτούν πουθενά. Πλειοδοτούν, οι λαϊκιστές, σε υποσχέσεις
που ρεαλιστικά δεν πρόκειται να εκπληρώσουν ποτέ. Αλλά, λένε αυτά που
θέλει και που ελπίζει να συμβούν ο
λαός, και για τον λόγο αυτό τους επιλέγει χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ο αριστερός οικονομικός λαϊκισμός
στρέφεται κατά της ολιγαρχίας, με το
σκεπτικό ότι αδιαφορεί για την φτωχοποίηση των λαϊκών στρωμάτων και των
κοινωνικά αδυνάτων. Αντίθετα, ο δεξιός
πολιτισμικός λαϊκισμός καταγγέλλει,
εκτός του ότι αδιαφορεί για την φτωχοποίηση των λαϊκών στρωμάτων και
των κοινωνικά αδυνάτων, επιπλέον το
σύστημα ότι αδικαιολόγητα κολακεύει
τρίτους που είναι μειονότητες. (μετανάστες, ομοφυλόφιλους, πρόσφυγες,
αναρχικούς κ.λπ.)
Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειψη κοινωνικής συνοχής, απώλεια ευημερίας,
διάλυση ονείρων, έλλειψη ενημέρωσης
από τον λαό, διαφθορά, προσπάθεια
κατάργηση θεσμών, φτωχοποίηση της
μεσαίας τάξης, επιβολή αποφάσεων
από μη θεσμοθετημένα όργανα και
καμία λογοδοσία από τους πολιτικούς
για τα λάθη ή τις παραλείψεις τους
(βουλευτική ασυλία επί παντός του επιστητού) τότε ο λαϊκισμός θα βρίσκει το
απαραίτητο οξυγόνο και βάζοντας τα
απαραίτητα τεχνητά διλήμματα θα αναπτύσσεται και θα γιγαντώνεται, σκεπάζοντας κάθε άλλη νηφάλια και ρεαλιστική φωνή, και, θα οδηγεί τους λαούς
σε επίπλαστη και στιγμιαία ευφορία μακριά από τις επίπονες μέν, αναγκαίες
δε λύσεις των προβλημάτων του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπαμπινιώτης Γ., (2002). Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικογραφίας, Αθήνα.

Προγραμματισμός
Εκδρομών 2017
Μονοήμερη
18-3-2017
2ήμερη
1) 8 και 9/4
2) 27 και 28/5

Όσιο Λουκά-ΑράχωβαΛειβαδιά(φαγητό)-Επιστροφή.
Μεσολόγγι
Καλαμάτα

5ήμερη
Άγιο Όρος
Τέλος Σεπτεμβρίου Αρχές Οκτωβρίου
Επίσης η ΕΑΑΑ θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις στην μνήμη των αθανάτων νεκρών μας που θα
γίνουν στις πιο κάτω ημερομηνίες:
24, 25, 26/6/2017 στο Βόρα (Καϊμακτσαλάν)
26, 27,28/8 στο Βίτσι
4,5,6/11 στη Βασιλειάδα Καστοριάς
Σημείωση: Οι εκδρομές θα πραγματοποιηθούν εφόσον
συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 40 ατόμων.
Το κόστος για κάθε άτομο θα ανακοινωθεί εφόσον μας
δοθούν οι προσφορές των Πρακτορίων και θα αξιολογηθούν
από την Επιτροπή Εκδρομών της ΕΑΑΑ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αριθ.Πρωτ. 36

Ημερομηνία 15-02-2017

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και
κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Α. Πετρόπουλο
ΚΟΙΝ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο
Υπουργό Εργασίας κ. Ε. Αχτσιόγλου
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα
Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα
ΣΧΕΤ: α.-Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α.’85/12-05-2016) Άρθρο 58
β.- Εγκύκλιος Υφυπουργού Εργασίας, κοινωνικής
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης κ.
Πετρόπουλου με αριθμ. Δ9/56856/15100 από 23-01-17
γ.-Ν.Δ. 1172/1972

ΠΙΚΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ... ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ...
1.- Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε γνώση του σχετικού
(β) με το οποίο συγκροτείται η Συμβουλευτική Επιτροπή
Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του Ε.Φ.Κ.Α., στην
οποία δεν υπάρχει εκπροσώπηση των αποστράτων.
2.- Οι απόστρατοι οι οποίοι αριθμούν περί τις 150.000
δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπούνται σε αυτήν την
επιτροπή.
3.-Σύμφωνα με το σχετικό (γ) οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.- Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.), που είναι Ν.Π.Δ.Δ., είναι οι
μοναδικοί Φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο των αποστράτων των ΕΔ, της ΕΛ.ΑΣ και του Λ.Σ.- ΕΛΛ.ΑΚΤ και
ασκούν “συνδικαλιστική δράση” προασπίζοντας τα συμφέροντα των αποστράτων, όπως έχουν πράξει μέχρι σήμερα
ακόμη και δικαστικά.
4.- Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να περιλάβετε
στην Επιτροπή του σχετ.(β) τους κάτωθι:
Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Αντωνιάδη Π.Ν. ε.α. του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΙ 602480 ως εκπρόσωπο των αποστράτων
με αναπληρωτές τον Συνταγματάρχη (Ο) ε.α. Γεώργιο
Μακρή ΑΔΤ ΑΙ 6245099 και τον Σμήναρχο (Ο) ε.α. Δημήτριο
Κοντοβά του Αστερίου ΑΔΤ ΑΚ 216011
5.- Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι απόστρατοι δεν εκπροσωπούνται ούτε στην διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ούτε στην διοίκηση του Ε.ΣΥ.ΚΑ, ενώ θα έπρεπε να μετέχουν και σε
αυτούς τους Φορείς και σας καλούμε να τους περιλάβετε.
Υποστράτηγος Ε.Δανιάς. ε.α. - Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Σχης Ν.Καίσαρης ε.α. - Διευθ. Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. -Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Το νόημα και η σημασία της 25ης Μαρτίου 1821
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Είναι η αλλαγή της πορείας του ανθρώπου με την επέμβαση
του θείου. Τούτο θα αναγγείλει ο αρχάγγελος προσφέροντας
στην Θεοτόκο κρίνο και θα αναφωνήσει “Χαίρε Κεχαριτωμένη
Μαρία”. Να λοιπόν το μεγαλειώδες νόημα του πρώτου “χαίρε”.
Του “χαίρε” της λυτρώσεως του ανθρώπου. Του θεϊκού “χαίρε”.
Αλλά το “χαίρε” τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους Έλληνες. Με το νόημα αυτού του “χαίρε” η Ελλάδα συνδέθηκε
από τα πρώτα βήματα της Χριστιανικής θρησκείας με αυτή.
Στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος θεμελίωσε τη νέα θρησκεία, η οποία από τότε αποτέλεσε τη βάση της ζωής του
Έλληνα. Ιδιαίτερα για την Επανάσταση του 1821, το νόημά
της λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Την εποχή αυτή ο
Έλληνας “για του Χριστού την πίστη την αγία” ζει, σκέπτεται,
ενεργεί, μάχεται και πεθαίνει. Με το λάβαρο “Εν τούτο
νίκα” έχει ταυτίσει τον αγώνα του, τον οποίο πιστεύει
απόλυτα ότι θα κερδίσει με τη βοήθεια του Ιησού. Έκτοτε
η θρησκευτική του πίστη αποτελεί το πρώτο έμβλημα των
ιδανικών του μέχρι σήμερα. Μαζί με τον Ιησού το έθνος
των Ελλήνων θα γεννάται, θα σταυρώνεται και θα αναγεννάται
μέσα στους αιώνες. Η δεύτερη μεγάλη αγγελία της 25ης
Μαρτίου είναι το “Χαίρε, ω Χαίρε, Λευτεριά”.
Η επέτειος του Αγώνα του Εικοσιένα πρέπει να οδηγεί σε
περισυλλογή και σκληρή αυτοκριτική. Δεν αρκούν οι ωραίοι
λόγοι και οι λέξεις. Δε χρειάζονται συναισθηματισμοί και οι
έπαινοι πρέπει να είναι σεμνοί και έλλογοι. Δεν έχουμε
ούτε ανάγκη δακρύων. Ο εορτασμός θα πρέπει να προκαλέσει
μόνο σκέψεις και συλλογισμούς ελεύθερους, γιατί όπως είπε ο
Ρήγας Φεραίος “όποιος συλλογάται ελεύθερος, συλλογάται
καλά”. Με την πτώση της Πόλης, στις 29 Μαΐου 1453, η μαύρη
νύχτα της σκλαβιάς κάλυψε τον εθνικό ορίζοντα και το όνομα
της Ελλάδος σβήστηκε από το χάρτη της υδρογείου. Η ελπίδα
όμως και η πίστη για την απελευθέρωση δεν έσβησαν από τις
καρδιές των Ελλήνων. Έμειναν κρυμμένες στα στήθη τους.
Έγιναν τραγούδι και ύμνος, που τον έψελναν σιγανά τα χείλη
του ραγιά την Κυρά Παναγιά. “Σώπασε Κυρά Δέσποινα και μη
πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι”.
Έγιναν δύναμη που ανδρείωνε το σκλάβο Έλληνα και τον
έκανε να ξεσηκώνεται κατά καιρούς και να κτυπά το δυνάστη.
Η έλλειψη μορφωμένων Τούρκων ανάγκασε τον κατακτητή
να χρησιμοποιεί τους υπόδουλους Έλληνες σε ανώτερες θέσεις,
σαν διοικητικούς υπαλλήλους (ακόμη και ηγεμόνες), γιατρούς,
διερμηνείς, κ.λπ. Παράλληλα οι Έλληνες που είχαν ακολουθήσει
το επάγγελμα του εμπορίου ή του ναυτικού, κατόρθωσαν να
δημιουργήσουν μεγάλες περιουσίες και στόλους εμπορικών
πλοίων, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν σημαντική δύναμη.
Ένας μεγάλος αριθμός επίσης Ελλήνων μορφωμένων και πλουσίων διέπρεπαν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Όλοι αυτοί
οι πατριώτες, πλούσιοι και μορφωμένοι καταπιεζόμενοι στην
υπόδουλη Ελλάδα ή επιφανείς στο εξωτερικό, μαζί με τον
απλό ραγιά, που δεχόταν τη μεγαλύτερη καταπίεση, δεν έπαψαν
ποτέ να οργανώνουν την αντίσταση και τον πόλεμο κατά των
κατακτητών. Τα ένοπλα τμήματα των Κλεφτών και των Αρματολών
αποτελούσαν το μαχόμενο στρατό.
Οι δάσκαλοι του Γένους και οι απλοί μορφωμένοι, από τον Αγ.
Κοσμά τον Αιτωλό και το Ρήγα Φεραίο μέχρι τον απλό παπά του
χωριού και τον καλόγερο που δίδασκαν τα ελληνικά γράμματα
στο Κρυφό Σχολειό, τόνωναν το εθνικό φρόνημα και προέτρεπαν
το λαό να επαναστατήσει για να διώξει τον ξένο δυνάστη. Εξεγέρσεις μικρές και μεγάλες έγιναν πολλές. Ξεπέρασαν τις 150,
χωρίς όμως να φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα. Έτσι, οι Έλληνες
συνέχισαν για χρόνια να δοκιμάζουν την καταπίεση και τη σκληρότητα του Ασιάτη κατακτητή που εκδηλωνόταν με σφαγές,
αρπαγές και καταστροφές περιουσιών, με βίαιο εξισλαμισμό,
παιδομάζωμα, φορολογίες και άλλες βίαιες πράξεις. Τα μαρτύρια
ύστερα από 400 χρόνια σκληρής και επαχθούς δουλείας έφτασαν
στο χείριστο σημείο. Το φρόνημα μετουσιώθηκε, ο Έλληνας
εξαϋλώθηκε και ανέκραξε σε μια απέλπιδα έκρηξη της ψυχής
του το “Ελευθερία ή Θάνατος”, και μαζί με το “Χαίρε, ω χαίρε,
Λευτεριά”. Σαν μια βοή ακούσθηκε η απόφαση ενός ολοκλήρου
έθνους να πεθάνει οριστικά ή να ελευθερωθεί και έγινε βίωμα
και αποστολή μοναδική, χωρίς να υπολογίζεται ούτε αίμα, ούτε
ιδρώτας και κυρίως ούτε ο θάνατος. Τα πονεμένα στήθη των
Ελλήνων ανακουφίστηκαν. Με την άνοιξη του 1821 βουνά,
δάση, λαγκάδια και λόγγοι φόρεσαν τα γιορτινά τους. Οι κάμποι
ψάλλουν το “Χριστός Ανέστη”. Οι άνθρωποι ενδύονται τη στολή
του θανάτου.
Τα πελάγη εκβάλλουν βαρύ αναστεναγμό και όλα μαζί, φύση
και άνθρωποι τραγουδούν το “Χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά”. Θα
χρειαστούν πολλά δάκρυα, ποταμοί αίματος, φρικτοί θάνατοι,
διώξεις, σφαγές και φρίκη πολλή, για να αναστηθεί η Ελευθερία
και να επανέλθει στην αρχαία της πατρίδα και δόξα. Ένα μέρος
από τις αποτυχίες των Ελλήνων προήλθε και από την εγκατάλειψη
των ξένων και ισχυρών της εποχής.
Οι Έλληνες έδιναν πίστη στις υποχρεώσεις τους, ενώ αυτοί
επεδίωκαν μόνο το συμφέρον τους και τους εγκατέλειπαν μετά
τις πρώτες αποτυχίες. Έπειτα από πολλές τέτοιες δοκιμασίες οι
Έλληνες αποφάσισαν να στηριχθούν στις δικές τους μόνο δυνάμεις, για να πετύχουν την απελευθέρωση. Εμπνευσμένοι
αγωνιστές όπως ο Αθανάσιος Τσακάλωφ από τα Γιάννενα, ο Νικόλαος Σκουφάς από την Άρτα και ο Εμμανουήλ Ξανθός από
την Πάτμο ίδρυσαν τη “Φιλική Εταιρεία”, με τις συντονισμένες

προσπάθειες της οποίας οργανώθηκε το έθνος για την τελική
αναμέτρηση με το δυνάστη. Η ανταρσία του Αλή Πασά, που ταλαιπώρησε αρκετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θεωρήθηκε η
κατάλληλη στιγμή για τον αποφασιστικό ξεσηκωμό. Έτσι, στις
25 Μαρτίου 1821 ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός
μαζί με τους οπλαρχηγούς Ανδρέα Λόντο και Ανδρέα Ζαΐμη
κήρυξε την επανάσταση στη Μονή της Αγίας Λαύρας, κοντά στα

Καλάβρυτα. Τρεις μέρες αργότερα, στις 28 Μαρτίου 1821, σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση στην Καλαμάτα, την οποία
είχαν ελευθερώσει από τις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες και οι
Μεσσήνιοι με οπλαρχηγούς το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον
Πέτρο Μαυρομιχάλη.
Από την Πελοπόννησο η επανάσταση διαδόθηκε σε ολόκληρη
την υπόδουλη Ελλάδα. Σε όλα τα μέρη, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια,
Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη και τα άλλα νησιά, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν και αγωνίζονταν για τη λευτεριά τους. Ο
ξεσηκωμός ήτα γενικός και η είδηση της κατά κράτος ήττας του
Υψηλάντη δύο μήνες αργότερα, δεν κατέβαλλε τους Έλληνες
αλλά τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν με περισσότερο πείσμα
τον υπέρ πάντων αγώνα.
Η θυσία του Διάκου στις 23 Απριλίου 1821, το Χάνι της Γραβιάς
στις 8 Μαΐου 1821, η κατάληψη της Τρίπολης στις 23 Σεπτεμβρίου
1821 και η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια
στις 26 Ιουλίου 1822 αποτέλεσαν γεγονότα που εδραίωσαν την
πίστη στη δύναμη των Ελλήνων και χαλύβδωσαν τη θέλησή
τους για τη λευτεριά.
Ενθουσιώδης υπήρξε και η συμμετοχή των Επτανησίων στον
αγώνα παρά το ότι βρίσκονταν κάτω από άλλη κατοχή, την
αγγλική. Πολλοί ήταν αυτοί που έφθασαν στην Πελοπόννησο,
περί τα τέλη Μαρτίου 1821 για να βοηθήσουν στον αγώνα.
Εκτός όμως από τις επιτυχίες, και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
στην ξηρά και τη θάλασσα, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Από τις αποτυχίες και τις καταστροφές αυτές άλλες
οφείλονταν στη συντριπτική υπεροχή του εχθρού και άλλες
στα σφάλματα ή τις διενέξεις μεταξύ των Ελλήνων, που
δυστυχώς φούντωναν σε κάθε απομάκρυνση του εχθρικού κινδύνου. Από τον πρώτο χρόνο της Επανάσταση οι Πελοποννήσιοι
ιδρύουν με ψήφισμά τους τη Γερουσία των Καλτετζών, οι Αιτωλοακαρνάνες τη Γερουσία της Δυτικής Ελλάδας και οι Στερεοελλαδίτες τον Άρειο Πάγο της Ανατολικής Ελλάδας. Για κάποιο
διάστημα το 1823 η Ελλάδα είχε δύο κυβερνήσεις έτοιμες για
αλληλοσπαραγμό.
Παρόμοια διαμάχη το 1824 οδήγησε στη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη, τον οποίο αναγκάσθηκαν να αποφυλακίσουν το 1825
για να αντιμετωπίσει την απειλή του Ιμπραήμ. Ευτυχώς όμως ο
Θεός είχε υπογράψει τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν επήρε
πίσω την υπογραφή του, όπως έλεγε ο Γέρος του Μωριά. Ο Έλληνας είχε πάρει την απόφαση: “Ελευθερία ή Θάνατος”. Όλοι οι
Έλληνες πλούσιοι ή φτωχοί, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, ήταν
αγνοί αγωνιστές. Ο αγώνας “για του Χριστού την πίστη την Αγία
και της Πατρίδας την ελευθερία” είχε φουντώσει σε όλη την
Ελλάδα και δεν ήταν εύκολο να καταπνιγεί. Παράλληλα οι ωμότητες σε όλη την Ελλάδα και δεν ήταν εύκολο να καταπνιγεί.
Παράλληλα οι ωμότητες των Τούρκων, η καταστροφή των
Ψαρών, η επιτυχία στα Δερβενάκια, η πυρπόληση της ναυαρχίδας
των Τούρκων στη Χίο, η ηρωική αντίσταση στο Μεσολόγγι και
πολλά άλλα παρόμοια γεγονότα προκάλεσαν τη συμπάθεια
των λαών της Ευρώπης και ανάγκασε τους ηγέτες τους να υποστηρίξουν την απελευθέρωση της Ελλάδας. Αξιοσημείωτο ρόλο
στον αγώνα του 1821 έπαιξε και η Γαλλική Επανάσταση. Οι
ιδέες της περί δημοκρατίας, ισότητας και δικαιοσύνης, που ήταν
και ελληνικές ιδέες από την αρχαιότητα ενθουσίασαν τους Έλληνες. Αυτό δείχνει και η ενέργειά τους να τις συμπεριλάβουν
στο πρώτο ελληνικό Σύνταγμα, που ψήφισε η Α’ Εθνοσυνέλευση
της Επιδαύρου την 1η Ιανουαρίου 1822.
Τελικά η εθνεγερσία των Ελλήνων του 1821 πέτυχε την
Εθνική Παλιγγενεσία, την αναγέννηση της Ελλάδας. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 η διεθνής
κοινότητα αναγνώρισε την Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ένα χρόνο
πριν, την 6η Ιανουαρίου 1829, κυβερνήτης του νεοσύστατου
Ελληνικού Κράτους είχε αναλάβει ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο
οποίος με τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειές του συντέλεσε
πάρα πολύ στη θεμελίωση του νέου Ελληνικού Κράτους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Η Επανάσταση του 1821 είναι το σπουδαιότερο γεγονός στην
ιστορία της νεότερης Ελλάδας και η αφετηρία της δημιουργίας
του νέου Ελληνικού κράτους. Παράλληλα είναι ένα γεγονός
παγκοσμίου σημασίας διότι υπήρξε η πρώτη Εθνική Επανάσταση,
για την ανεξαρτησία ενός υπόδουλου έθνους που παραδειγμάτισε
και άλλους υπόδουλους λαούς. Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονούμε
ποτέ οι σημερινοί Έλληνες ότι οφείλουμε την ελευθερία,
την εθνική μας υπόσταση και υπερηφάνεια, την πρόοδο
και την ευημερία μας, στους αγώνες και τις θυσίες των
αγωνιστών του 1821.
Το Εικοσιένα αναμφισβήτητα αποτελεί το μέγα γεγονός
του 19ου αιώνα. Αποτελεί την κορυφή των γεγονότων του
αιώνα στην οποία ανήλθαν οι νέοι Έλληνες για να εισέλθουν
στο Πάνθεο των αθανάτων. Αυτή είναι η σημασία του, η
οποία προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη αξία και προκαλεί
θαυμασμό, όταν αναλογίζεται κανείς ότι είναι έργο αποκλειστικά των Ελλήνων και συγχρόνως όταν σκέπτεται
ποια σημασία και ποια συνέπεια είχε η Ελληνική Επανάσταση
για την απελευθέρωση των λαών του Αίμου. Αποτελεί της
ιστορίας προσταγή, η Ελλάδα ανέκαθεν να δημιουργεί
ηθικά αγαθά και φώτα, και να τα προσφέρει με μεγαλοσύνη
στους άλλους λαούς. Αποτελεί δε κανόνα ότι πάντοτε παρέχει περισσότερα από όσα λαμβάνει. Το ολιγάριθμο και
υπόδουλο αυτό έθνος με τη μεγαλύτερη ιστορία του
κόσμου θα καταθέσει τη ζωή του ως ενέχυρο για την
ελευθερία του, μια πράξη πρωτοφανής η οποία δεν έχει
ισάξιά της στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας. Στον
ισχυρισμό ότι δεν γίνονται θαύματα, οι Έλληνες ανέτρεψαν
κάθε λογική και εθαυματούργησαν, γιατί πίστεψαν ότι τα θαύματα
γίνονται μόνον με την πίστη. Η σημασία και το νόημα της
ελληνικής εξεγέρσεως θα ήσαν μικρά και πενιχρά εάν δεν
υπήρχαν οι αντιφάσεις προς κάθε λογική. Πολλές φορές και τα
απονενοημένα διαβήματα έχουν ένα υπερκόσμιο μεγαλείο. Και
όταν το τέλος δώσει τη δικαίωση, το αποτέλεσμα θαυμάζεται
ακόμη περισσότερο και περιβάλλεται με την παγκόσμια καταξίωση.
Χάρη στη ζωτικότητα της φυλής, το Ελληνικό Έθνος διατήρησε
την εθνική του συνείδηση για την κοινή του καταγωγή και
γλώσσα και την πίστη του στη Χριστιανική θρησκεία σε όλη τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο Έλληνας δεν αφομοιώθηκε από
άλλους λαούς, αντίθετα λίγες ξένες ομάδες που μετανάστευσαν
στον Ελληνικό χώρο αφομοιώθηκαν και εξελληνίσθηκαν.
Οι Έλληνες άρχισαν τον πόλεμο του 1821 ολιγάριθμοι και
σχεδόν άοπλοι, χωρίς οργανωμένο και πειθαρχημένο στρατό.
Ήταν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν εναντίον της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας που διέθετε πολυάριθμο και άρτιο εξοπλισμένο
στρατό. Η ιδέα του χρέους όμως εμψύχωσε και δυνάμωσε τους
Έλληνες, ώστε να υπερισχύσουν των Τούρκων όπως άλλοτε οι
Μαραθωνομάχοι και οι Σαλαμινομάχοι εναντίον των Περσών.
Ο αγώνας του 1821 ήταν καθολικός. Δεν ήταν έργο των
ολίγων μιας τάξης ή μιας κοινωνικής ομάδας. Ήταν έργο όλων
των Ελλήνων και όλων των περιοχών, πλουσίων και πτωχών,
μορφωμένων και αγραμμάτων. Ήταν αγώνας υπέρ βωμών και
εστιών, “για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδας
την Ελευθερία”. Ήταν αγώνας για το ποθούμενο.
Οι ιδέες της ελευθερίας του Έθνους, της αντιπροσωπευτικής
διακυβέρνησης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων ενέπνεαν
τους αγωνιστές του ’21 που τους ένωναν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους. Ήταν ισχυροί οι παράγοντες
που ένωναν τους Έλληνες. Δυστυχώς όμως μεσολαβούσαν
συχνά και τα στοιχεία που τους χώριζαν. Οι ξένες επιρροές, οι
εγωισμοί και τα μικροσυμφέροντα δίχαζαν πολλές φορές τους
Έλληνες και βοηθούσαν τον εχθρό. “Η διχόνοια η δολερή”,
όπως την ονόμασε ο ποιητής, λίγο έλειψε να φέρει την καταστροφή και να οδηγήσει σε αποτυχία την επανάσταση.
Παραδειγματιζόμενοι οι Έλληνες από τα μεγάλα νοήματα και
τα υψηλά μηνύματα της ιστορίας μας είναι ανάγκη να συνεχίσουμε
να βαδίζουμε στον δρόμο των πεπρωμένων της φυλής.
Διδασκόμενοι από τα λάθη του παρελθόντος θα αντλήσουμε
σοφία και αρετή για το μέλλον. Το μέγα δίδαγμα της Επαναστάσεως του 1821 είναι η ανάγκη εθνικής ομοψυχίας και ομόνοιας
όλων των Ελλήνων αλλά και υποταγής του ατομικού συμφέροντος
στο συμφέρον της Πατρίδας.
Τούτο καθίσταται πλέον επιτακτικό ιδιαίτερα σήμερα όπου
φτάσαμε στο σημείο να αμφισβητείται ανενδοίαστα η ελληνικότητα
της από αρχαιοτάτων χρόνων ιστορικής Μακεδονικής γης. Όλα
αυτά μας αποδεικνύουν ότι η γενιά του 1821 είχε όλες τις
αρετές μα και τις αδυναμίες που ανέκαθεν χαρακτήριζαν τη
φυλή μας. Αγωνιζόταν για να κτίσει, αλλά από συχνά γκρέμιζε
απερίσκεπτα. Τελικά οι Έλληνες κατάφεραν να περιορίσουν τα
σφάλματα και να κτίσουν την καινούργια Ελλάδα.
Ευλαβείς προσκυνητές λοιπόν στους τάφους των αθανάτων
νεκρών μας υψώνουμε με ευγνωμοσύνη το νου και την καρδιά
μας στους ελευθερωτές, στους ήρωες και μάρτυρες των
ηρωικών αγώνων του 1821. Τους ατενίζουμε με υπερηφάνεια,
γιατί κρατήσαμε μέχρι τώρα αυτά που μας παρέδωσαν και τους
υποσχόμαστε ότι είμαστε έτοιμοι και το μέλλον να υποστούμε
κάθε θυσία για να υπερασπίσουμε τα όσια και τα ιερά της
φυλής και να μην παραχωρήσουμε σπιθαμή του Ελληνικού
χώρου. Να διατηρήσουμε τις δημοκρατικές μας παραδόσεις
όπως το Σύνταγμά μας ορίζει και να καταπολεμήσουμε τη
διχόνοια κάνοντας πράξη την ομόνοια, την ενότητα και την
αδελφοσύνη για να οδηγήσουμε την Ελλάδα μας στην πρόοδο
και την ευημερία.
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Α ΡΘΡΑ

Ο χρόνος μας
Κ

άθε φορά που
όσα δεν κατόρθωΤου Σεβαστού Βλαχογιάννη Επγος ε.α.
καλωσορίζουμε
σαν στο παρελθόν.
τον καινούργιο χρόΤο μέλλον απαιτεί
νο, δεχόμαστε και δίπροσπάθεια και έννουμε ευχές, ξαναζωντανεύουμε τα όνειρά μας και
ταση, γιατί εξαρτάται από μας, προκαλεί ανησυχίες
δυναμώνουμε τις ελπίδες μας. Αυτή η αδιάκοπη πορεία
και απομακρύνει κάθε βεβαιότητα, προκαλεί φόβο,
του χρόνου, του ημερολογιακού χρόνου, μοιάζει σαν
γιατί ενδέχεται να εμπεριέχει κινδύνους, γεννά την
τα θαλασσινά κύματα, που το ένα φεύγει και τ’ άλλο
αγωνία, επειδή ο θάνατός μας βρίσκεται μέσα σ’ αυτό
έρχεται.
και κάθε λεπτό του χρόνου μας οδηγεί προς αυτόν.
Όποια κι αν είναι η μοίρα και η ατομική πορεία του
Η προσδοκία του μέλλοντος μας στερεί από την
καθενός, το νήμα της ζωής μας πλέκεται γύρω από
απόλαυση του παρόντος. Η συνείδηση πλήττει όταν
κοινά για όλους γεγονότα, την γέννηση και την ανάδεν προσδοκά τίποτα.
πτυξη, τη γνώση και την αγάπη, τον αγώνα και τον
Το μέλλον που επιθυμούμε είναι πάντα νέο, ενώ το
θάνατο. Ανθρώπινη και κατανοητή είναι η επιθυμία
παρόν είναι πάντα γερασμένο, ο χρόνος είναι η
μας να κοιτάξουμε τον χρόνο που κυλά σαν ποτάμι
γήρανση του μέλλοντος. Το παρελθόν που μας ελκύει
χωρίς να παρασυρόμαστε από τη ροή του.
δεν είναι παρά ο ανεστραμμένος καθρέπτης του μέλΟ Άγιος Αυγουστίνος στο βιβλίο του, εξομολογήσεις,
λοντος, της προσδοκίας, επειδή ο άνθρωπος δυσκογράφει: «Αν τίποτε δεν περνούσε δεν θα υπήρχε παλεύεται να περιμένει από το μέλλον την πραγμάτωση
ρελθόν, κι αν τίποτε δεν υπήρχε, τότε δεν θα υπήρχε
των ονείρων του, στρέφεται στο παρελθόν, αναπολεί
ούτε παρόν».
τις καλές στιγμές που πέρασε, νοσταλγεί ένα παρελθόν
Τι είναι αλήθεια ο χρόνος μας;
που το εκλαμβάνει πολλές φορές ως χαμένο ΠαράΠοιος θα μπορούσε να μας το εξηγήσει εύκολα και
δεισο.
σύντομα;
Ένας λαός που θα διέγραφε το παρελθόν του,
Ποιος θα μπορούσε να το
στην ουσία θα διέγραφε την
συλλάβει με το νου για να μποιστορία του.
ρέσει να το διατυπώσει με λέΗ μνήμη είναι το μεγαλύτερο
ξεις;
πλεονέκτημα του ανθρώπου.
Μήπως χρόνος είναι η εμπειΜε τη μνήμη οι άνθρωποι πορία του παρελθόντος; Βίωση
λεμούν την περιορισμένη διάρτου παρόντος; ή η προσμονή
κεια της ζωής τους. Οι αναμνήτου μέλλοντος; ή η γέφυρα
σεις εμπεριέχουν και ένα χρονικό
που στήθηκε για να ενώσει το
συντελεστή που μας υπενθυμίζει
παρελθόν με το μέλλον, δηότι κάποια πράγματα έχουν παλαδή, ο χρόνος δεν είναι τίποτα
ρέλθει αμετάκλητα.
άλλο από το παρόν. Για να αποΜπορεί η ανάμνηση να υπενκτήσει ο άνθρωπος αντίληψη
θυμίζει το παρελθόν, υπεισέρτου παρελθόντος, πρέπει να
χεται στο παρόν και κατά κάποιο
είναι σε θέση να συλλογίζεται
τρόπο το υπονομεύει.
συνειδητά πάνω στις αναμνήσεις
Υπάρχουν τρεις χρόνοι: Το πατου και να σχεδιάζει το μέλλον
ρόν του παρελθόντος, το παρόν
του.
του παρόντος και το παρόν του
Ο χρόνος είναι η ζωή της ψυμέλλοντος. Οι χρόνοι αυτοί
χής σε κίνηση που περνάει από Τισιανός «Η Αλληγορία της Σύνεσης», (1560- υπάρχουν στην ψυχή.
έναν τρόπο ζωής σ’ έναν άλλον. 1570). Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη. Στο πάνω
Το παρόν του παρελθόντος είΗ μνήμη και η προσδοκία ως ψυ- μέρος του πίνακα η Σύνεση αποτελείται από ναι η μνήμη. Το παρόν του παχικές λειτουργίες, συγκεντρώνουν τρεις συνιστώσες: Διατήρηση του παρελθόντος ρόντος είναι η άμεση αντίληψη
το παρελθόν και το μέλλον μέσα (προσωποποιημένη από τον ηλικιωμένο άνθρωπο και το παρόν του μέλλοντος είναι
στον ορίζοντα της αδιάκοπης πα- αριστερά), Γνώση του παρόντος (από τον ώριμο η προσμονή.
άνθρωπο στη μέση) και Προσδοκία του μέλ- Και οι τρεις χρόνοι άρρηκτα
ρουσίας της ψυχής στο τώρα.
Ο χρόνος κάνει να βλέπουμε λοντος (από τον νέο, δεξιά). Στον ίδιο πίνακα συνδεδεμένοι σε ενιαία χρονικόαυτό που έμεινε στη σκιά, το και στο κάτω μέρος ο Χρόνος απεικονίζεται με τητα, επιτρέπουν την ολοκλήφωτίζει και επιτρέπει στους αν- τρεις μορφές: αριστερά ο λύκος συμβολίζει τα ρωση της συνείδησης.
θρώπους να κρίνουν. Γίνεται δά- γηρατειά (όπως ο λύκος απομακρύνεται παίρΣτο σύγχρονο κόσμο, στο οποίο
σκαλος που αποκαλύπτει όλες νοντας μαζί το θήραμά του έτσι και τα γηρατειά ο χρόνος είναι χρήμα, τόσο η ερτις αδικίες, τις αμφιβολίες και τα μας απομακρύνουν από τις χαρές της ζωής), γασία όσο και η ζωή στο σύνολό
ψεύδη. Ξεχωρίζει τους δειλούς στο μέσον το λιοντάρι συμβολίζει δραστηριότητες της είναι υποταγμένη στην τυαπό τους γενναίους και τους φί- του παρόντος και στο αριστερό μέρος ο σκύλος ραννία του ρολογιού. Η γεμάτη
μας παραπέμπει αλληγορικά σε ένα βέβαιο ένταση ζωή μας περισφίγγεται
λους από τους εχθρούς.
Αποκαλύπτει την αξία του αν- μέλλον.
συνεχώς από την μέγκενη του
θρώπου μαρτυρώντας τις αδυχρόνου. Είμαστε σκλάβοι του παναμίες του και τις αρετές του. Χρόνος και κόσμος γενρελθόντος και όμηροι του μέλλοντος.
νήθηκαν μαζί και έχουν σχέση με το χρόνο, τον γεννά
Η πραγματικότητα περιβάλλεται από μια μυστική
και τον εξουσιάζει μέσα από τις δραστηριότητές της.
περιοχή που υπερβαίνει το χρόνο, πρόκειται για έναν
Ο χρόνος στάθηκε για την ανθρωπότητα μια από τις
τόπο που βρίσκεται πέραν του χρόνου την αιωνιότημεγαλύτερες πηγές μυστηρίου. Στη διάρκεια της ιστοτα.
ρίας, η βαθιά και μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη φύση
Υπάρχουν στη ζωή μας κάποιες ευλογημένες στιγμές
οδήγησε τους ανθρώπους σε επίμονους προβληματιμε τόση πληρότητα που μας κάνουν να νομίζουμε ότι
σμούς. Μπορεί να επιθυμούμε να γυρίσουμε πίσω το
προσεγγίζουμε την αιωνιότητα. Τις ελάχιστες εκείνες
ρολόι, να επανορθώσουμε λάθη ή να ξαναζήσουμε
φορές, ο χρόνος παραμερίζει φιλικά, επιτρέποντάς
μια θαυμάσια στιγμή. Αλίμονο!
μας να βρεθούμε για λίγο έξω από αυτόν, σε μια
Ο κοινός νους είναι εναντίον μας, ο χρόνος και η
άχρονη ευτυχία όπου το παρόν παρέχει την ψευδαίπαλίρροια δεν περιμένουν κανέναν. Ο χρόνος δεν
σθηση ότι θα διαρκέσει παντοτινά.
μπορεί να γυρίσει πίσω. Η μέρα ακολουθεί τη νύχτα,
Ο άνθρωπος στην παιδική ηλικία σπαταλά αβασάνιστα
η νέα σελήνη έρχεται μετά την παλιά, το καλοκαίρι
τον χρόνο του. Στην εφηβεία το άτομο απολαμβάνει
διαδέχεται το χειμώνα.
την άνθησή του, αρχίζει να υφαίνει τη ζωή του και δοΆρπαξε το σήμερα. Μην εμπιστεύεσαι το αύριο.
κιμάζει τις δυνάμεις του σε κάθε τομέα δράσης ζυγίΤρεις είναι οι βασικοί συνιστώσες του χρόνου: «Το
ζοντας τις ικανότητές του.
παρόν, το παρελθόν και το μέλλον». Οι οποίες βρίΗ ωριμότητα καταφθάνει με απίστευτη βιασύνη και
σκονται σε άμεση συνάρτηση και συμπλοκή.
τότε ο άνθρωπος διαπιστώνει πως ο χρόνος που έχει
Το παρελθόν υπάρχει κατά το μέτρο που είναι το
ακόμα στη διάθεσή του είναι πολύτιμος. Δεν τρέφει
παρόν στην ανάμνηση, την οποία διατηρούμε γι’ αυτό,
ψευδαισθήσεις ως προς την συντομία της ζωής, γι’
ενώ το μέλλον υπάρχει κατά το μέτρο που εμφανίζεται
αυτό προσπαθεί να τη βιώνει με κάθε τρόπο και όσο
ως παρόν, καθώς το προσδοκούμε, δηλαδή, παρελθόν
το δυνατό εντονότερα, αποβλέποντας στην προσωπική
και μέλλον υπάρχουν εφόσον είναι παρόντα στην
του ευτυχία και στην κοινωνική καταξίωσή του.
ψυχή ή στο πνεύμα μας.
Ο χρόνος μας λοιπόν τον εκτιμούμε όταν μας λείπει,
Το παρόν αξιοποιεί το παρελθόν και το μέλλον μας.
τότε μόνο ανακαλύπτουμε τις αποστολές που μας
Να χαιρόμαστε λοιπόν κάθε στιγμή του παρόντος,
περιμένουν.
χωρίς να μας βασανίζουν οι φαντασιώσεις του επερΎστερα απ’ όλα αυτά μπορώ να σας πω. ΚΑΛΗ
χόμενου μέλλοντος ούτε οι σκιές του παρελθόντος.
ΧΡΟΝΙΑ!
Η εμπιστοσύνη για το μέλλον στηρίζεται σε μια ελπίδα,
ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα πραγματοποιήσουν

ΕΓΩ ΦΤΑΙΩ
(Εγώ και Εσύ, όλοι μαζί)
Του
υποπτεράρχου (Ι)

Χ. Δ. Σκεπαρνάκου

Μ

ας απασχολεί υπέρμετρα η οικο«Και τα αλόγιστα δάνεια
νομική κρίση, επειδή επηρεάζει
άμεσα τις βιοτικές μας ανάγκες και έχουτους ελεύθερους δούλους
με αφήσει σε δεύτερη μοίρα το πλέον
εποίησαν». Σόλων ο Αθηναίος
ουσιώδες. Η Ελλάδα έχει απωλέσει την
(639-559 π.Χ.)
ανεξαρτησία της. Η Βουλή των Ελλήνων
δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει, χωρίς
την έγκριση των δανειστών μας, ούτε για τον ΦΠΑ στο σουβλάκι ή για την
παροχή ενός μικρού κοινωνικού βοηθήματος. Η χώρα μας βρίσκεται στην
εντατική διασωληνωμένη, με τους δανειστές μας να ρυθμίζουν την παροχή
οξυγόνου τόσο όσο να μας κρατούν στη ζωή, για να πάρουν πίσω τα δανεικά
μαζί με τους υπέρογκους τόκους, εκμεταλλευόμενοι τον ιδρώτα μας και τον
πλούτο της χώρας. Κυριολεκτικά «τα αλόγιστα δάνεια τους ελεύθερους
δούλους εποίησαν», όπως τότε, στην αρχαία Αθήνα. Τότε οι Αθηναίοι
πωλούσαν σκλάβους τα παιδιά τους στους δανειστές τους. Τώρα η Ελλάδα
τα στέλνει κατά χιλιάδες στα εργατοπάζαρα, για να βρουν δουλειά και να
ελευθερωθούν από τα μνημόνια, όπως λέμε τώρα τους «όρους» των
δανειστών. Την ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων εξέφρασε εύστοχα
πριν από καιρό ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο Χ.Γ.«Τη φτώχεια θα την αντέξω,
την ξεφτίλα δεν την αντέχω». Και εμείς, εγώ, εσύ φίλε αναγνώστη, ο κάθε
πολίτης, τι κάνουμε; Όπου και αν βρεθούμε άλλο δεν κάνουμε και δεν
ακούμε εκτός από ανελέητη κριτική (και καλά κάνουμε) για τους πολιτικούς.
Εκείνους που κυβέρνησαν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και αυτούς που
την κυβερνούν. Αναμφίβολα μεταξύ αυτών υπάρχουν οι πρωταίτιοι του κακουργήματος που διαπράχτηκε στη χώρα μας και ασφαλώς δεν είναι οι πιο
άξιοι και ενάρετοι Έλληνες. Όμως δεν μας έτυχαν. Εμείς τους εκλέξαμε και
είναι ο καθρέφτης μας. Εξ απαλών ονύχων η κριτική μας για όσους δεν συμμετείχαν ποτέ στις κυβερνήσεις που δανειζόντουσαν αλόγιστα για να εξαγοράζουν την ψήφο μας. Έχουμε σχεδόν ξεχάσει ότι και αυτοί έσπρωχναν το
κάρο από πίσω, με χίλιους-δυο τρόπους, όταν εκείνοι που κυβερνούσαν το
οδηγούσαν στο γκρεμό. Ούτε κουβέντα δεν γίνεται για τις δικές μας ευθύνες.
Την πτώχευση δεν την προκάλεσαν μόνοι τους οι πολιτικοί, ούτε μόνοι τους
οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος, που όσα και αν καταχράστηκαν δεν
ήταν αρκετά για να πτωχεύσει η χώρα. Στο αλισβερίσι που την προκάλεσε
συμμετείχαν τα εκατομμύρια όλων των Ελλήνων, συμμετείχαμε όλοι και την
προκαλέσαμε, με χίλιους-δυο τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρω: Παράλογες και
εκβιαστικές διεκδικήσεις των συνδικαλιστών, αχρείαστοι διορισμοί στο δημόσιο,
αλόγιστες αυξήσεις μισθών, συντάξεων και μερισμάτων, αγορές αγαθών
χωρίς ΦΠΑ (καθαρή φοροκλοπή απροσδιόριστων δισεκατομμυρίων). Κάτι ξέρουμε όλοι μας για το τελευταίο. Στα παραπάνω προσθέτω κάποια ταξιδάκια
αναψυχής στο εξωτερικό και χιλιάδες τόνους σπασμένα πιάτα στα σκυλάδικα,
δείγματα και αυτά μιας αχαλίνωτης καταναλωτικής κοινωνίας. Και όλα αυτά
με δανεικά, την εξόφληση των οποίων αφήνουμε βαριά κληρονομικά στις
επόμενες γενεές. Ομολογώ ότι αδίκησα τον Πάγκαλο όταν τον κατακεραύνωσα
με δημοσίευμά μου στην «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (φύλλο 505 Ιαν. 2013) για τη
γνωστή φράση του.
Και τώρα ο λαός προδομένος και απογοητευμένος «ψάχνεται», προσπαθώντας
να διορθώσει τα λάθη του. Αυτό φανερώνει ο αποχρωματισμός των πράσινων
και γαλάζιων καφενείων, που τον δίχαζαν στις μικρές κυρίως κοινωνίες
καθώς επίσης και η πολυδιάσπαση των άλλοτε μεγάλων και πανίσχυρων
κομμάτων. Ατυχώς όμως «ψάχνεται» στο σκοτάδι, χωρίς την παρουσία ενός
χαρισματικού ηγέτη που θα τον ενέπνεε και θα τον καθοδηγούσε, όπως
συνέβη σε άλλες κρίσιμες περιόδους με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Θυμίζει πρόβατα που βγήκαν από τα μαντριά τους
για να γλυτώσουν από τους κακούς τσοπάνους και περιφέρονται μέσα στην
καταιγίδα γυρεύοντας τόπο να απαγκιάσουν. Στην καταιγίδα όμως κυκλοφορούν
και λύκοι (εν προκειμένω λαϊκιστές, λαοπλάνοι και δημαγωγοί), που μπορεί
να τα κατασπαράξουν (να προκαλέσουν νέες συμφορές στο λαό). Ας
ελπίζουμε στο ένστικτο των Ελλήνων.
Σε αντίθεση προς το λαό, που ψάχνει να βρει τον μπούσουλά του, η εικόνα
των πολιτικών είναι η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Αντί, όπως έχω
ξαναγράψει, να συνεργαστούν για τη σωτηρία της χώρας, τρώγονται σαν τα
σκυλιά για την κυριαρχία μιας αλάνας, μόνο που γι αυτούς αλάνα είναι η
ψήφος μας. Η μισαλλοδοξία κορυφαίων πολιτικών ανδρών έχει αντικαταστήσει
τον πολιτικό λόγο, σε μια περίοδο που είναι εθνική αναγκαιότητα ο ήπιος πολιτικός λόγος, η συνεργασία ΟΛΩΝ των κομμάτων και η σύνθεση ιδεών. Καταχρώμενος τη φιλοξενία της εφημερίδας θα υπενθυμίσω τη συνεργασία
των κομμάτων μετά τον ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο και την πτώση της χούντας. Όλοι
οι αρχηγοί των κομμάτων στήριζαν τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή
στις διαπραγματεύσεις του για τα εθνικά θέματα. Σε όποια πρωτεύουσα
πήγαινε εκείνος μετά από λίγο πήγαινε, για τον ίδιο σκοπό, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ακολουθούσε ο Γεώργιος Μαύρος. Ακόμα και η γνωστή,
επίμονη προτροπή του Παπανδρέου «βυθίσατε το Χόρα» (τουρκικό ερευνητικό
σκάφος που αλώνιζε επί μακρόν στο Αιγαίο) ήταν συμπεφωνημένη με τον
Καραμανλή, διότι ενίσχυε τις διαπραγματεύσεις του, όπως άφησε σαφέστατα
να εννοηθεί αργότερα από το βήμα της Βουλής ο Ευάγγελος Αβέρωφ.
Θυμίζω επίσης ότι ο ευπατρίδης αυτός πολιτικός, όταν κάποτε, ως αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτήθηκε κάτι για τον πρωθυπουργό τότε
Ανδρέα Παπανδρέου, που βρισκόταν στο εξωτερικό, απάντησε: «Είμαι πάντοτε
με το μέρος του πρωθυπουργού όταν βρίσκεται εκτός Ελλάδος». Κάθε
συνειρμός και κάθε σύγκριση με την πρακτική των πολιτικών ηγετών στη
διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, ιδιαίτερα τα τελευταία κρισιμότερα χρόνια,
επαφίενται στον αναγνώστη.
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Α ΡΘΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ;;;
Κύριοι Συνάδελφοι,
που έχουμε υποφέρει και υποφέρουμε τα πάνδεινα,
Του
Σχετικά πρόσφατα παρακολουθώντας τηλεοπτικό
(μείωση συντάξεων μας σε 50%, Ενοίκιο στα σπίτια
Σμήναρχου ε.α.
σταθμό ο δημοσιογράφος ερωτά διάσημο ξένο οικομας “ΕΝΦΙΑ” αύξηση όλων των άμεσων και έμμεσων
Σπυρίδωνα Δ. Βεσπούκη
νομολόγο. Ήταν λάθος η είσοδος της Ελλάδας στην
φόρων κλπ), από όλα αυτά τα μνημονικά κόμματα,
Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε) και αυτός απαντά
όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή της κάλπης, κάνουμε
για όλους που αποστρατευτήκαν μετά την 1η ΝΟΕ.
«Το γεγονός ότι αυτό το οικονομικό κλαμπ ήταν έτοιμο
σχεδόν πάντα την ίδια ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ, ΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΗ και
2011. Τώρα η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ που θα προκύψει
να δεχθεί ακόμα και την Ελλάδα ως μέλος του, αποτεΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ και τα επαναφέρουμε ξανά
από τον ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
λούσε έναν ισχυρό λόγο για ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ».
στην εξουσία, λησμονώντας τόσο γρήγορα τα δεινά
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ μέχρι τον ΣΕΠ. 2017, σταδιακά άλλα
Η συγκεκριμένη απάντηση αποκαλύπτει τις διαστάσεις
που μας έχουν προκαλέσει, και τα οποία φυσικά θα
αρκετά σύντομα ΘΑ ΕΞΑΝΕΜΙΣΘΕΙ, και όποιος πιστεύει
του ολέθριου λάθους ή της συνειδητής επιλογής που
κληρονομήσουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενεές.
το αντίθετο, σίγουρα πρέπει να ΖΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ,
διαπράχθηκε εκείνη την περίοδο, από τον τότε πρωΤέλος για να μην κουράζω, με τον ισχνό μου αυτό
γιατί αν δεν είχαν σκοπό να την εξανεμίσουν, γιατί
θυπουργό κο Σημίτη, την πολιτικοοικονομική ελίτ και
λόγο επιθυμώ να εκφέρω:
μπήκαν στον κόπο και πραγματοτην ευρωκεντρική σοσιαλδημοΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ Το που πορευμέθα… καθώς και
ποιούν ήδη τον επαναϋπολογισμό
κρατία. Η έγκριτος εφημερίδα
ότι:
Αν και αυτή τη φορά η επιλογή (των ήδη καταβαλλομένων). Ο δε
‘’ΕΣΤΙΑ’’ στο φύλλο της με
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ… ΜΝΗΜΗ
του λαού αποδειχθεί λαθεμένη, ψηφισμένος “ΚΟΦΤΗΣ” έρχεται ενιαριθ:40.648 της 09.ΙΑΝ.2017, στο
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΠΗ, (η οποία όπως δείχνουν τα
θα σχηματιστεί η εντύπωση, ότι: σχυμένος είναι ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ,
κύριο άρθρο της το καταγράφει
πράγματα δεν θα είναι χρονικά πολύ μακριά) διότι αν
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ θα παραταθεί χρονικά μάλιστα, και
ως ‘’ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ’’.
δεν υπάρξει, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ θα είμαστε εμείς,
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ θα τον μετονομάσουν σε «ΜΗΧΑΚαι αυτό πιστεύω ότι είναι η απόπου με την ψήφο μας τους δίνουμε εντολή να συνεχίλυτη αλήθεια, διότι όπως δείχνουν
σουν το καταστροφικό τους έργο και κανένας άλλος.
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, εντύπωση την οποία ΝΙΣΜΟ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ»
(έτσι λέει το σενάριο).
τα πράγματα μετά από τόσα χρόΑν και αυτή τη φορά η επιλογή του λαού αποδειχθεί
σχεδόν όλοι απευχόμαστε, αλλά
Ας έλθουμε τώρα και στα πολιτικά
νια , η μόνη πιθανότητα η Ελλάδα
λαθεμένη,
θα σχηματιστεί η εντύπωση, ότι:
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ κόμματα που αποφασίζουν για εμάς,
να είναι συμβατή με το ευρώ,
Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΑΘΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ. και συνεχίζουν να μας λένε ψέματα.
είναι να λειτουργεί ως ΦΤΩΧΗ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, εντύπωση την οποία σχεδόν όλοι
Στον μνημονικό πλέον ΣΥΡΙΖΑ συνΕΞΩΧΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ
απευχόμαστε, αλλά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ
τελείται ταχύτατα θα έλεγα, μια
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Αλλά και ο νυν
ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ.
ιδεολογική μετάλλαξη, σε ένα κόμμα, που με βάσει
επίτροπος οικονομικών της Κομισιόν Πιέρ Μοσχοβισί
τους νόμους που ψηφίζει, διολισθαίνει στον πολιτικό
στο νεοκδοθέν σύγγραμμα του με τίτλο «Μεσάνυχτα
αυταρχισμό. Τα τρία επίσης μνηστην Ευρώπη» γράφει για την Ελλάδα .”Αποδεχθήκαμε
μονικά κόμματα, η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ
να μπει στην Ευρωζώνη μια οικονομία ελάχιστα αντακαι το ΠΟΤΑΜΙ, δίνοντας ένα απίγωνιστική και ένα κράτος βαριά υπερχρεωμένο με
στευτο ρεσιτάλ πολιτικής υποΧρήστος Μπέλλος
στοιχεία τα οποία ήταν παραποιημένα”.
κρισίας, αντιπολιτεύονται με ανΥποπτέραρχος ε.α.
Η χώρα μας λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη, με τον
τιμνημονιακή επιχειρηματολογία
Συγγραφέας
εφιαλτικό κίνδυνο μιας ολοκληρωτικής οικονομικής καΠοιος είναι αυτός
την κυβέρνηση, γιατί υλοποιεί
ταστροφής, βουλιάζουμε κάθε μέρα και οι περισσότεροι
που αλητεύει ψηλά
ένα επαχθές οικονομικό πρόβιώνουμε απερίγραπτες τραγικές καταστάσεις. Σύμφωνα
στον ορίζοντα
γραμμα, στο πλαίσιο μιας συμμε σχετικά πρόσφατη έρευνα της Κάπα Research, ο
Είναι ο πιλότος
φωνίας, την οποία υποδέχθηκαν
μέσος Έλληνας, σε ποσοστό 77,8% ζει σε ΜΟΝΙΜΗ
Είναι πιλότος
που ανοίγει δρόμο
με έκδηλη ανακούφιση και φυΑΝΗΣΥΧΙΑ αλλά δεν ΑΝΤΙΔΡΑ, η δε ελεύθερη πτώση
μάχιμος που ‘χει σήμα
στην μοίρα του
σικά την ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΝ , το κατων τελευταίων ετών έχει δημιουργήσει μια ΙΔΙΟΤΥΠΗ
και ταυτότητα
λοκαίρι που μας πέρασε στη
ΑΝΟΣΙΑ και μια ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Είναι ο μόνος άνθρωπος
Βουλή. Αν αυτό δεν είναι θέατρο
Είμαστε δηλαδή μια κοινωνία σε ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ που παΕίναι πιλότος
στη γη, που η μοίρα
του παραλόγου, τότε ποιο είρακολουθεί την “ΤΡΑΓΩΔΙΑ” της ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑπου φυλάει της χώρας τα
σέβεται το πεπρωμένο του
ναι??? Και το πιο κωμικοτραγικό
ΤΕΥΣΗΣ, που προβάλετε σχεδόν καθημερινά, ασταμάτητα
ουράνια στήθη
είναι ότι εκτοξεύουν πολιτικές
από τον Μάιο του 2010 κ’ μετά, με ΙΔΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, αλλά
Ξημερώματα
φανφάρες, προσπαθώντας να
από διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Επτά λοιπόν χρόνια
Είναι πιλότος
τον τάφο να νικήσει
μας πείσουν, πως μπορούν να
λιτότητας και κανένας δεν μπορεί ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙ με ΣΙψηλά πετάει
που δεν ξέρει ώρα
υλοποιήσουν τα μνημόνια με
ΓΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ από την μνημονική κόλαση, στην
και φυλάει αδιαμαρτύρητα
ανώδυνο τρόπο. ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΑΣ
οποία μας έριξε ένα φαύλο και διεφθαρμένο πολιτιΆνθη λεμονιάς
ΜΑΣ ΑΣΥΣΤΟΛΑ. Αυτό όμως που
κοοικονομικό σύστημα, που έκανε κερδοσκοπικό πάρτυ
λουλούδια του ανέμου
Readiness σε 24ωρη
παραμένει ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ είναι το
με «θαλασσοδάνεια» και με σκανδαλώδεις καταχρήσεις
στεφανώστε τον (είναι νεκρός)
βάση, έτοιμος για
ερώτημα γιατί εμείς οι Έλληνες
δημόσιου χρήματος. Η οικονομική και πολιτική δεσποτεία
απογείωση
των Βρυξελλών, γίνεται ολοένα και πιο καταπιεστική
και τυρρηνική , ιδιαίτερα για την πατρίδα μας ,αλλά
και για τους υπόλοιπους μεσογειακούς λαούς. Επομένως για εμάς τους Έλληνες που δεινοπαθούμε
,και πολύ σύντομα, όπως όλα δείχνουν, ΕΡΧΟΝΤΑΙ
και τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ο δρόμος του αγώνα αποκτά
πλέον υπαρξιακή διάσταση. Ο καθένας μας από την
πλευρά του, μπορεί να κάνει την δική του προσωπική
ειρηνική επανάσταση, χρησιμοποιώντας σαν όπλο
την ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ.
Εγκυρότατη πληροφορία μου λέει ότι η μεγαλύτερη
σύνταξη Πτεράρχου σταδιακά, αλλά σύντομα θα
είναι της τάξεως των 500,00 έως 600,00 €υρώ και
από εκεί και κάτω όλων των υπολοίπων. Αυτό έχει
ήδη αποφασιστεί και θα αρχίσει να εφαρμόζεται
από το τέλος Δεκ. του 2018. Ήδη οι συντάξεις,
σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα το
Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όλων των στρατιωτικών που αποστρατεύονται μετά την 1η ΙΟΥΛ.2016,
υπολογίζονται με βάσει το νέο νόμο, 4387/2016
(Νόμος Κατρούγκαλου). Από την 1η Ιουλ. 16 λοιπόν,
και μετά ο κάθε αποστρατευόμενος παίρνει σύνταξη
μειωμένη από 15% έως 25% των αντιστοίχων ομοιοβάθμων του που αποστρατευτήκαν ΠΡΙΝ την 1η
Ιουλ. 16. Η καταβολή του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ μετά
την ως άνω ημερομηνία θα καταβάλλεται πλέον
από τον Ο.Γ.Α!!!! , και αυτό με εισοδηματικά κριτήρια
!!!!,το δε ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ, έχει καταργηθεί πλέον
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΒΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ… ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Γράφει ο Γιάννης Γαβριηλίδης
Πώς έζησαν οι Αθηναίοι και γενικώς οι νότιοι Έλληνες
κατά την ελληνιστική περίοδο; Ένιωθαν ελεύθεροι; Ένιωθαν
ότι μπορούσαν ν’ αποφασίζουν για τις τύχες τους; Ή ότι
ζούσαν κάτω από μακεδονικό ζυγό; Πώς έβλεπαν τους
Μακεδόνες; Σαν συμμάχους, σαν φιλοξενούμενους ή σαν
κατακτητές; Και πως αντιδρούσαν;
Τα όσα γράφονται στα βιβλία για το θέμα αυτό είναι
αποσπασματικά, διάσπαρτα και πόρρω απέχουν από την
καθαρή εικόνα που θ’ αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος.
TO XΡΟΝΙΚΟ
338 π.χ.: Μακεδονικός στρατός υπό τον Φίλιππο Β’ εμφανίζεται
αιφνίδια στα νότια των Θερμοπυλών. Εναντίον του σπεύδουν
Αθηναίοι, Θηβαίοι, Ευβοείς, Μεγαρείς, Ακαρνάνες κ.ά., παρασυρμένοι από τον ανεξάντλητα ενεργητικό και δηλωμένο αντιμακεδόνα Δημοσθένη. Ο Φίλιππος που σχεδιάζει επίθεση
κατά των Περσών, προσπαθεί με διαπραγματεύσεις ν’ αναγνωρισθεί αρχηγός των Ελλήνων. Οι προτάσεις του απορρίπτονται και η σύγκρουση ξεσπάει στην Χαιρώνεια της Βοιωτίας
τον μήνα Αύγουστο (Εκατομβαιώνα) του 338. Κεραυνοβόλα,
το μακεδονικό ιππικό με αρχηγό τον 18ετή Αλέξανδρο δημιουργεί
ρήγμα στις τάξεις της συμμαχίας και κυκλωτικό ελιγμό. Όλοι
τρέπονται σε φυγή εκτός των 300 ανδρών του ιερού λόχου
των Θηβαίων που εξοντώνονται ως τον τελευταίο.
Μετά την νίκη, ο Φίλιππος δείχνει ασυνήθιστη επιείκεια για
τα ελληνικά δεδομένα. Ελευθερώνει τους αιχμαλώτους χωρίς
λύτρα, αφήνει την Αθήνα ελεύθερη χωρίς ούτε ένα μακεδόνα
στρατιώτη στο έδαφός της και τον στόλο της ανέπαφο. Οι Θηβαίοι έχουν την ίδια μεταχείριση, με μόνη διαφορά την εγκατάσταση μακεδονικής φρουράς στην πόλη τους. Ο Δημοσθένης
δεν ενοχλείται, ενισχύονται όμως οι φιλομακεδόνες αντίπαλοί
του1.
Τον Ιανουάριο του 337, ο Φίλιππος συγκαλεί συνδιάσκεψη
στην Κόρινθο που έμεινε γνωστή ως το «Συνέδριο της Κορίνθου».
Εκεί οι εκπρόσωποι των πόλεων-κρατών αποφασίζουν την
σύναψη συμμαχίας και ειρήνης με βάση τα υπάρχοντα σύνορα
και καθεστώτα, τις εισφορές των μελών στον κοινό στρατό
και ταμείο, την ονομασία της συμμαχίας «οι Έλληνες», την
ανακήρυξη του Φιλίππου «στρατηγού-αυτοκράτορα των συμμαχικών δυνάμεων» και την τιμωρία των Περσών για τις καταστροφές που προκάλεσαν στην Ελλάδα και τις ελληνικές
πόλεις της Μ. Ασίας. Οι Σπαρτιάτες δε δέχθηκαν να συμμετάσχουν
στο συνέδριο.
Το Φθινόπωρο του 337, ο Φίλιππος επιστρέφει στην Μακεδονία
και αρχές του 336 στέλλει εκστρατευτικό σώμα υπό τον Παρμενίωνα στην Μ. Ασία για την δημιουργία προγεφυρώματος.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, κατά την διάρκεια εορτών προς
τιμή του Δία και άλλων για τους γάμους της κόρης του στην
παλαιά πρωτεύουσα Αιγές, δολοφονείται από κάποιον σωματοφύλακά του, τον Παυσανία.
Με την είδηση του θανάτου του Φιλίππου λαμβάνουν χώρα
τα ακόλουθα: Βαλκάνιοι λαοί που έχουν υποτάξει οι Μακεδόνες
επαναστατούν, ο διάδοχος Αλέξανδρος σπεύδει επιτόπου και
τους υποτάσσει (335). Στην Μ. Ασία ο Παρμενίων πιέζεται και
υποχωρεί. Οι Θηβαίοι επαναστατούν και πολιορκούν την μακεδονική φρουρά μέσα στην όλη τους. Στην Αθήνα, ο Δημοσθένης
διαδίδει ότι ο Αλέξανδρος σκοτώθηκε και ότι οι Πέρσες θα
βοηθήσουν τους αντι-μακεδόνες. Οι Αθηναίοι στέλλουν όπλα
στους Θηβαίους και από ορισμένες πόλεις ξεκινούν δυνάμεις
προς βοήθειά τους.
Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν και οι Αθηναίοι. Κάποιες
άλλες πόλεις, πιστές στην συμμαχία της Κορίνθου, σπεύδουν
προς ενίσχυση των Μακεδόνων. Ο Αλέξανδρος που βρισκόταν
στην Β. Ήπειρο, σπεύδει μέσα από τα φαράγγια του Γράμμου,
της Πίνδου και των Αγράφων, φθάνει έγκαιρα στην Θήβα και
προλαβαίνει την άφιξη του στρατού των νοτίων. Οι Μακεδόνες
καταλαμβάνουν την Θήβα, ο Αλέξανδρος σχεδιάζει να συγχωρήσει τους Θηβαίους πλην όμως κάποιοι του συνεδρίου της
Κορίνθου επιμένουν στην εκτέλεση όλων των ενήλικων αρρένων. Τελικά, καταστρέφεται τελείως η Θήβα (εκτός του σπιτιού
του Πίνδαρου) και οι αιχμάλωτοι πωλούνται ως δούλοι. Στη
συνέχεια συγκαλείται το συνέδριο της Κορίνθου, όπου ο Αλέξανδρος εκφωνεί εμπνευσμένο λόγο και με την παρουσία του
μακεδονικού στρατού ανακηρύσσεται «ηγεμών και αρχηγός
των ελληνικών δυνάμεων» με τεράστιες εξουσίες. Όλοι οι εκπρόσωποι των πόλεων και ο Αλέξανδρος δένονται με όρκο
για την τήρηση των συμφωνιών.
Την άνοιξη του 334 ο Αλέξανδρος αφήνει τον αφοσιωμένο
Αντίπατρο τοποτηρητή-στρατηγό Ευρώπης και εκπρόσωπό
του στο συνέδριο της Κορίνθου για να ξεκινήσει την μεγάλη

Η προσπάθεια διείσδυσης σ’ αυτήν την σκοτεινή περίοδο,
έγινε με την κατά το δυνατόν συγκέντρωση των σκόρπιων
στοιχείων και την καταχώρισή τους σε μία λογική σειρά,
ώστε να προκύψουν στο μέτρο του δυνατού απαντήσεις
στα πιο πάνω ερωτήματα. Η παρουσίαση των πληροφοριών
έρχεται μέσα από ένα ΧΡΟΝΙΚΟ, σύντομο και περιεκτικό,
αφού είναι απαλλαγμένο από τους συνήθεις πλατειασμούς,
τους οποίους από την φύση του αποστρέφεται ο συντάκτης
του.
εκστρατεία εναντίων των Περσών. Η εκστρατεία περιγράφεται
συνοπτικά από τον γράφοντα σε χρονικό με τίτλο «κάποτε στο
Αφγανιστάν».
Το 323 σημαδεύεται από τον θάνατο του Αλέξανδρου στη
Βαβυλώνα (33 ετών). Ταυτόχρονα ανακύπτει ζήτημα διοίκησης
της αχανούς αυτοκρατορίας που φέρνει αντιπαραθέσεις μεταξύ
των στρατηγών οι οποίες φθάνουν στα πρόθυρα εμφύλιας
σύγκρουσης. Ακολουθεί συμβιβαστική λύση που προέβλεπε
να συμβασιλεύσουν ο Αρριδαίος, ετεροθαλής αδελφός του
Αλέξανδρου και διανοητικά ανάπηρος ως Φίλιππος ο Γ’, με το
αναμενόμενο να γεννηθεί τέκνο του Αλέξανδρου από την Ρωξάνη (Βακτριανή πριγκίπισσα).
Αργότερα, με πρωτοβουλία του στρατηγού Περδίκα, συμφωνείται η διανομή της αυτοκρατορίας μεταξύ των στρατηγών
ως ακολούθως:
Ο Πτολεμαίος αναλαμβάνει την Αίγυπτο, ο Αντίγονος Μονόφθαλμος την Δ. Μ. Ασίας, ο Λυσίμαχος την Θράκη, ο Ευμένης
την Καππαδοκία και Παφλαγονία, οι δε Αντίπατρος και Κρατερός
το ευρωπαϊκό μέρος της αυτοκρατορίας και την προστασία
του Αρριδαίου, ο οποίος το 317 δολοφονείται από την μητέρα
του Αλέξανδρου, Ολυμπιάδα. Με τον θάνατο του Περδίκα, ο
Σέλευκος αναλαμβάνει την Β. Συρία, Βαβυλωνία και το σημερινό
περίπου Αφγανιστάν.
Στην Αθήνα, με τον θάνατο του Αλέξανδρου, το μακεδονικό
πνεύμα γίνεται ισχυρό όσο ποτέ και το φθινόπωρο του 323
ξεσπάει ο Λαμιακός πόλεμος μεταξύ των συνασπισμένων
νοτίων Ελλήνων, υπό την ηγεσία των Αθηναίων, και των Μακεδόνων του Αντίπατρου. Το 322 ο πόλεμος τερματίζεται με
νίκη των Μακεδόνων, με νέα καταστροφή των Θηβών και συντριπτικούς όρους για τους Αθηναίους που παραδόθηκαν άνευ
όρων.
Η εκκλησία του δήμου αναγκάζεται να τιμωρήσει με θάνατο
τον αντιμακεδόνα Υπερείδη, ο Δημοσθένης αυτοκτονεί ενώ
τον κυνηγούν οι διώκτες του Αντίπατρου, ο στόλος καταστρέφεται, τα πολιτικά δικαιώματα περιορίζονται πολύ και η μακεδονική φρούρα στον Πειραιά ελέγχει τα πάντα.
Το 318, ο Αντίπατρος ορίζει διάδοχό του, όχι τον γιο του
Κάσσανδρο, αλλά τον στρατηγό Πολυσπέρχοντα, ο οποίος
υπόσχεται ελευθερία για κάθε πόλη. Ο Κάσσανδρος βοηθείται
από άλλους στρατηγούς και επιτίθεται στον Πολυσπέρχοντα
με τον οποίο έχουν συνταχθεί οι Αθηναίοι. Όμως, ο Πολυσπέρχων
ηττάται, οι ελπίδες για ελευθερία διαψεύδονται, ο Κάσσανδρος
γίνεται κύριος των Αθηνών και αναθέτει την διακυβέρνηση της
πόλης στον έμπιστό του πολυμαθή Δημήτριο Φαληρέα (από
το Φάληρο), ο οποίος μένει στη θέση του επί 10 χρόνια.
Το 307 ο Αντίγονος Μονόφθαλμος της Δ.Μ. Ασίας εξαπολύει
επίθεση εναντίον του Κάσσανδρου με κύριο στόχο την Αθήνα
και οι Αθηναίοι προσχωρούν σ’ αυτόν και τον γιο του Δημήτριο,
του αργότερα ονομασθέντα Πολιορκητή. Ο Αντίγονος και ο
γιος του κατανικούν τον Κάσσανδρο και γίνονται κύριοι των
Αθηνών. Ο Δημήτριος Φαληρεύς εξορίζεται στην Θήβα αλλά ο
Πτολεμαίος της Αιγύπτου που γνωρίζει την πολύπλευρη μόρφωσή του τον καλεί κοντά του και μαζί αποφασίζουν την
ίδρυση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Οι Αθηναίοι απονέμουν
τιμές στους νέους κατακτητές που όμοιές τους δεν έχουν
απονεμηθεί σε θνητό. Τους ανακηρύσσουν «θεούς και σωτήρες»,
κατασκευάζουν γι’ αυτούς επίχρυσους ανδριάντες που στήνουν
δίπλα στους ανδριάντες των ηρώων της δημοκρατίας Αρμόδιου
και Αριστογείτονα και δημιουργούν δύο νέες φυλές, την Αντιγονίδα και Δημητριάδα. Υπήρξαν και άλλες εκδηλώσεις δουλοπρέπειας, πρωτοφανείς για την δημοκρατική Αθήνα. Ο Δημήτριος ανακηρύσσει την Αθήνα ελεύθερη πόλη, οι Αθηναίοι
πανηγυρίζουν αλλά γρήγορα απογοητεύονται εξαιτίας της αυταρχικής και σκαιάς συμπεριφοράς του. Διαμένει μόνιμα στην
πόλη και ο σύγχρονος του ποιητής Φιλιππίδης γράφει ότι ο
βασιλιάς έχει μετατρέψει την Ακρόπολη σε πορνείο, διαμένοντας
στο άβατο του Παρθενώνα με εταίρες. Μία από αυτές, η
Λάμια ή Λαμία, που άρπαξε από κάποιο φιλόσοφο, δαπανούσε
τεράστια ποσά τα οποία έπρεπε να καλύπτουν οι Αθηναίοι και
να την λατρεύουν ως προσωποποίηση της θεάς Αφροδίτης.

Επίσης, ότι ο Δημήτριος κάλεσε κάποια μέρα τους Αθηναίους
στους οποίους ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη βραδιά τον
επισκέφθηκε στον Παρθενώνα η θεά Αθηνά, η οποία έμεινε
μαζί του μέχρι το πρωί, αλλά όταν έφυγε είχε πάψει πλέον να
είναι
παρθένα!
Και οι Αθηναίοι, δυστυχώς, χειροκρότησαν.
Το 301 ξεσπάει φονική σύγκρουση μεταξύ των διαδόχων
του Αλεξάνδρου, γνωστή ως μάχη της Ιψού. Ο Δημήτριος
ηττάται, ο πατέρας του Αντίγονος φονεύεται. Η Αθήνα εκμεταλλεύεται το γεγονός, αποσκιρτά και δηλώνει ότι μένει ουδέτερη. Ο δημαγωγός Λάχαρης ανακηρύσσεται τύραννος. Σύντομα, όμως, ο Δημήτριος ανακτά τις δυνάμεις του, πολιορκεί
την Αθήνα και τον Απρίλιο του 295 περνάει τις πύλες της
θριαμβευτικά για δεύτερη φορά. Όμως, αμέσως μετά εκμεταλλεύεται κενό εξουσία στην Μακεδονία που δημιουργήθηκε
με τον θάνατο του Κάσσανδρου και την αλληλοεξόντωση των
γιων του, την υποτάσσει και περνάει εκεί τον περισσότερο
χρόνο του προς ανακούφιση των Αθηναίων. Όταν όμως επισκέπτεται την Αθήνα «που αγαπάει πολύ», πρέπει να γίνεται
αντικείμενο ακραίων εκδηλώσεων λατρείας και δουλοπρέπειας.
Ένας ύμνος που είχε γραφεί προς τιμήν του έπρεπε να παίζεται
δημόσια αλλά και στα σπίτι των ιδιωτών. Αυτά βίωσαν οι περήφανοι νικητές του Μαραθώνα. Το 287 η εξουσία του
Δημήτριου Πολιορκητή κλονίζεται σοβαρά λόγω της αισχρής
συμπεριφοράς του προς τους πάντες και τα πάντα. Συνασπισμένοι αντίπαλοί του υπό τους Σέλευκο, Λυσίμαχο και Πτολεμαίο
εισβάλλουν στην Μακεδονία, τον συλλαμβάνουν και πεθαίνει
μετά από 2 χρόνια σε φυλακή της Συρίας.
Με τον θάνατο του Δημητρίου, η Αθήνα ανακτά την ελευθερία
της. Στα αμέσως επόμενα χρόνια, μαζί με άλλες πόλεις αποκρούει επιτυχώς επιθέσεις Γαλατών που ξεχύθηκαν στην
περιοχή. Το 268 συμμαχεί με την Σπάρτη και με τις ευλογίες
του Πτολεμαίου Φιλάδελφου επιτίθεται στην Μακεδονία, στην
οποία βασίλευε ο Αντίγονος Γονατάς. Η εκστρατεία είναι ανεπιτυχής, η Αθήνα καταλαμβάνεται εκ νέου από τους Μακεδόνες
οι οποίοι εγκαθιστούν φρουρά. Με τον θάνατο του Αντίγονου
Γονατά, δημιουργείται κενό εξουσίας στην Μακεδονία και η
Αθήνα ανακτά εκ νέου την ελευθερία της.
Στα χρόνια που ακολουθούν, η Αθήνα πορεύεται μεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας, τηρεί αυστηρή ουδετερότητα και κολακεύει όλους τους βασιλείς αλλά περισσότερο τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου. Η κατάσταση όμως μεταβάλλεται δραματικά τον 2ο π.Χ. αι. με την εμφάνιση στον ελλαδικό χώρο
της νέας ανερχόμενης δύναμης, της Ρώμης. Έτσι, ο κύκλος
της ελληνιστικής περιόδου κλείνει με την συντριβή από τις
ρωμαϊκές λεγεώνες: Των Μακεδόνων του Φιλίππου Ε’ στις
Κυνός Κεφαλές το 197, των Μακεδόνων του Περσέως (τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας) στην Πύδνα το 168 και των
δυνάμεων της Αχαϊκής Συμπολιτείας στην Κόρινθο το 146. Η
αυλαία πέφτει με την ολοκληρωτική καταστροφή της ωραίας
Κορίνθου και την σφαγή των κατοίκων της από τον αιμοσταγή
ύπατο Mommius, κατά εντολή της Ρώμης, προς παραδειγματισμό. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα γίνεται επαρχία της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας. Κρίμα! Οι έλληνες πλήρωσαν ακριβά τον τοπικισμό τους και την έλλειψη εθνικής συνείδησης.
Πηγές:
•Εκδοτική Αθηνών/Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
•Περιοδικό «Ιστορία» του οργ. Πάπυρος
•Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς
•Εγκυκλοπαίδεια Columbia University
•Εγκυκλ. Λεξικό της Πρωΐας
•Περιοδικός τύπος
ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
•Στρατηγός Φιλώτας, το 330, γιος του Παρμενίωνα, κατηγορηθείς ως μη αποκαλύψας σχεδιαζόμενη συνωμοσία σε
βάρος του Αλεξάνδρου. Εκτελέσθηκε μετά από εντολή του
δευτέρου.
•Ο μέγιστος των στρατηγών, Παρμενίων, το 330, πατέρας
του Φιλώτα, από τον Αλέξανδρο, για προληπτικούς λόγους.
Στρατηγός Κλείτος, σώσας την ζωή του Αλέξανδρου στον
Γρανικό, από τον ίδιο, το 328, επειδή δεν τον αναγνώρισε ως
θεό.
•Ιστορικός Καλλισθένης, το 327, ανεψιός του Αριστοτέλη,
από τον Αλέξανδρο, επειδή δεν τον αναγνώρισε ως θεό.
•Αριδαίος (Φίλιππος Γ’), ετεροθαλής αδερφός του Αλέξανδρου, από την Ολυμπιάδα, μητέρα του Αλέξανδρου, το 317.
•Πολλοί συγγενείς του Κάσσανδρου, από την Ολυμπιάδα,
αμέσως μετά.
•Ολυμπιάδα, το 316, από τον Κάσσανδρο.
•Ο γιος του Αλέξανδρου, από τον Κάσσανδρο, το 310.
•Ρωξάνη, σύζυγος του Αλέξανδρου, από τον Κάσσανδρο,
το 310.
•Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, το 301, από τους πρώην συμπολεμιστές του στρατηγούς, στη μάχη της Ιψούς.
•Δημήτριος Πολιορκητής, αιχμάλωτος του Σελεύκου, στην
Συρία, το 265 (πεθαίνει στην φυλακή).
•Νωρίτερα είχε δολοφονηθεί η Στάτειρα από την Ρωξάνη
Πηγές:
Οι της προηγούμενης σελίδας.
1

δη.

Δημάδης, Φωκίων, Αισχίνης, αντίπαλοι Δημοσθένη, Υπερεί-

HτΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΠΑ-Ρωσία-Τουρκία:
Ένα Τρίγωνο των Βερμούδων
Πάνω από τη Χώρα μας;

Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη

Τ

η δόξα των γνωστών ανεξαρτήτων πόλεων
κρατιδίων Βατικανού, Αγίου Μαρίνου και Μονακό
φαίνεται ότι ζήλωσαν τα δικά μας Εξάρχεια. Με
μόνη ειδοποιό διαφορά ότι τα μεν πρώτα λειτουργούν νομίμως και βάσει των κανόνων του
Διεθνούς Δικαίου, ενώ το ανεξάρτητο κράτος
των Εξαρχείων λειτουργεί βάσει των κανόνων
που επιβάλλει η Αλβανική Μαφία και οι Αντιεξουσιαστές, οι οποίοι το διαφεντεύουν.
Για την ιστορία αναφέρομε ότι τα Εξάρχεια
είναι μια περιοχή στο κέντρο των Αθηνών. Η
ονομασία της οφείλεται στον εκ Κονίτσης ορμώμενο Ηπειρώτη Βασίλειο Έξαρχο, ο οποίος στα
τέλη του 19ου αιώνος άνοιξε το πρώτο παντοπωλείο (μπακάλικο) στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Σόλωνος. Η περιοχή ήταν γνωστή
και ως «πιθαράδικα», διότι εκεί ήταν η υπαίθρια
αγορά πιθαριών, λόγω της γειτνιάσεώς της με
το λατομείο Πινακώτα, το οποίο βρισκόταν στο
λόφο Στρέφη και απ’ το οποίο εξαγόταν η πρώτη
ύλη για την κατασκευή τους.
Η περιοχή, μετά την απελευθέρωση της χώρας
από τον τουρκικό ζυγό και την μεταφορά της
πρωτεύουσας του κράτους στην Αθήνα, απετέλεσε προάστιο, στο οποίο στεγάζονταν οι εργατοτεχνίτες που απασχολούντο με την ανοικοδόμησή της. Η εγγύτητά της τόσο με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όσο και με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, απετέλεσε πόλο έλξεως για τη διαμονή
πολλών ανθρώπων των γραμμάτων, της τέχνης
και της πολιτικής, όπως ο Βενέζης, ο Γύζης, ο
Λαπαθιώτης, η Βέμπο, η Παξινού, ο Τσαλδάρης
κ.α.
Για τη συμπλήρωση της ιστορίας της περιοχής
πρέπει να προσθέσουμε και τα ακόλουθα, τα
οποία αποτελούν προοίμια της σημερινής καταστάσεως των Εξαρχείων. Με επίκεντρο τα Εξάρχεια
και με αφορμή δηλώσεις του τότε υπουργού
εξωτερικών Αλεξάνδρου Ραγκαβή, ότι «πρέπει
να προτιμώνται τα εγχώρια προϊόντα», ξέσπασαν
οι μεγάλες διαδηλώσεις το 1859,γνωστές και ως
«σκιαδικά». Στους δρόμους της συνοικίας θα λάβει
χώρα και η μεγάλη εξέγερση των φοιτητών το
1901,με αφορμή τη μετάφραση του ευαγγελίου
στη δημοτική. Τέλος στον ίδιο χώρο θα λάβει
χώρα η μεγάλη διαδήλωση των φοιτητών, εναντίον των κατακτητών το 1942, με μάρτυρα τον
Δημήτριο Κωνσταντινίδη, τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 κ.α.
Βέβαια η σημερινή κατάσταση των Εξαρχείων
δεν έχει καμιά ομοιότητα με κάθε προηγούμενη.
Τα Εξάρχεια εδώ και πολλά χρόνια αποτελούν
κυριολεκτικά άβατο για τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. Τύποις η περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα της ελληνικής πολιτείας, ενώ στην
πραγματικότητα τον πλήρη έλεγχό της ασκούν
οι παρακρατικές ομάδες των αντιεξουσιαστών
και της μαφίας, οι οποίες ερήμην της Ελληνικής
Αστυνομίας, αγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία
του ελέγχου της περιοχής. Το ότι το κράτος έχει
παντελώς απολέσει τον έλεγχο αποδεικνύεται
από τα εξής.
α. Παραδοσιακοί κάτοικοι της περιοχής μετακομίζουν σε ασφαλέστερες περιοχές και ιστορικά
στέκια εστιάσεως ή πολιτισμού κλείνουν.
β. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ απεφάσισε να βάλλει
λουκέτο στο υποκατάστημα της οδού Ζαΐμη,
λόγω των συνεχών βανδαλιστικών επιθέσεων
που δέχεται τελευταία.
γ. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών διέκοψε
όλα τα δρομολόγια που διέρχονται από την πύλη
του Πολυτεχνείου κατά τις Παρασκευές και τα
Σάββατα, γνωστού όντος ότι από τις αρχές του
2016 οι Οδικές Συγκοινωνίες έχουν χάσει από
εμπρησμούς πέντε(5) τρόλεϊ και ένα(1) λεωφορείο.
δ. Το 35ο Δημοτικό Σχολείο από εξαθέσιο πρόκειται να γίνει τετραθέσιο, διότι οι μαθητές σταδιακά το εγκαταλείπουν.
ε. Τέλος και μόνο ο υπάρχων προβληματισμός
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να μεταφέρει το επί της οδού Καλλιδρομίου Αστυνομικό
Τμήμα σε ασφαλέστερο μέρος, τα λέει όλα. Και
πώς να αισθάνεται αναγκαίο και ασφαλές ένα
Αστυνομικό Τμήμα, όταν αδυνατεί να ασκήσει τα
καθήκοντά του εντός της περιοχής της αρμοδιότητός του, αλλά και μόνο για τη φύλαξή του
χρειάζεται τη μισή δύναμη του προσωπικού του;
Αναμφιβόλως ο έλεγχος του κράτους στη άλ-

λοτε όμορφη συνοικία έχει χαθεί οριστικά και
κατά την άποψή μας αμετάκλητα. Στην περιοχή
δρα αντάρτικο πόλεων και πολιτοφυλακή, η
οποία μετά την εκδίωξη της Αστυνομίας έχει επιβάλλει τους κανόνες της. Επί πολλά χρόνια την
εξουσία στην περιοχή μονοπωλούσαν οι αντιεξουσιαστές. Και όπως είναι φυσικό την απουσία
του κράτους δεν μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη η Αλβανική Μαφία , η οποία διακινεί
ελευθέρως πάσης φύσεως ναρκωτικά. Η συμβίωση
και των δύο αυτών ετερόκλητων ομάδων δεν
φαίνεται και τόσο συμβατή, όπως απέδειξε η δολοφονία του Αιγύπτιου εμπόρου ναρκωτικών υπό
το ψευδώνυμο «Χαμπίμπι» την 7η Ιουνίου του
2016. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ποια από τις
δύο παρακρατικές συνιστώσες, οι οποίες διαφεντεύουν την περιοχή θα επικρατήσει, αλλά
πως αυτή θα ενταχθεί και πάλι υπό τον έλεγχο
του κράτους. Διότι πέραν της παντελούς υποβάθμισής της από οικονομικής απόψεως, το φαινόμενο αποτελεί όνειδος για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως βαυκαλιζόμαστε να το
αποκαλούμε.
Το ερώτημα λοιπόν που απασχολεί σήμερα
κάθε έλληνα πολίτη είναι το εξής. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι εφικτή η εξάλειψη του
τριτοκοσμικού αυτού φαινομένου και η αποκατάσταση της εννόμου τάξεως στην εν λόγω περιοχή; Κατά την άποψή μας, διότι το αυτόνομο
κρατίδιο των Εξαρχείων δεν αποτελεί προϊόν
παρθενογένεσης, αλλά εσφαλμένης πολιτικής
όλων συλλήβδην των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν παρερμηνεύσει την
έννοια της δημοκρατίας. Δυστυχώς η νοοτροπία
αυτή έχει διαποτίσει ένα μεγάλο μέρος όχι μόνο
της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της δημόσιας
ζωής.
Δυστυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποδίδουν
τη δημιουργηθείσα κατάσταση στην ολιγωρία
της Αστυνομίας. Λησμονούν προφανώς ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν αποτελεί έναν ανεξάρτητο
και αυτεξούσιο κρατικό φορέα, αλλά ένα όργανο
της πολιτικής εξουσίας. Τι να κάνει λοιπόν η
Αστυνομία, όταν αυτούς που εκείνη συλλαμβάνει
τη μια ημέρα τους βρίσκει και πάλι απέναντί της
την επομένη;
Είναι ποτέ δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα των
Εξαρχείων όταν ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος δηλώνει δημοσίως ότι «η
κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία κανονικοποίησης των καταλήψεων στέγης», που
σημαίνει πως κάθε άστεγος θα μπορεί να καταλαμβάνει οποιοδήποτε ακατοίκητο δημόσιο κτίριο,
χωρίς να παρανομεί; Πιστεύει κανείς ότι η Αστυνομία μπορεί να επιβάλη την τάξη, όταν ο ίδιος
εκπρόσωπος του κακή τη μοίρα κυβερνώντος
κόμματος, μετά τη σύλληψη των γνωστών κακοποιών Κων. Σακκά και Μάριου Σεϊσίδη δήλωσε « ή
δείχνουμε αλληλεγγύη στους συντρόφους ακόμα
κι όταν παρανομούν, ή απλά ζητάμε δίκαιη δίκη»,
που σε απλά ελληνικά σημαίνει ή «δεν τους παραπέμπουμε σε δίκη ή τους παραπέμπουμε και
«ως λαϊκούς αγωνιστές» τους αθωώνουμε»;
Μπορεί απ’ τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει
μια εμπεδωμένη από χρόνια πρακτική, η οποία
εκφράζεται δημοσίως από καθηγητές πανεπιστημίου, όπως εκείνη του Γραμματέα των διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι « Ο
νόμος δεν αποτελεί θέσφατο. Κρίσιμο στοιχείο
για τους μη εφαρμοστές των νόμων, ή τους παρανομούντες είναι η κοινωνική νομιμοποίηση που
τυγχάνουν οι πράξεις τους. Κοινωνική νομιμοποίηση
που έχουν πολύ ευρεία οι τεχνικοί της ΔΕΗ που
αρνούνται να κόψουν το ρεύμα σ’ αυτούς που
δεν πληρώνουν- και μη μας πει ο κ. καθηγητής
ότι οι τεχνικοί της ΔΕΗ ξέρουν ποιοι πράγματι
δεν μπορούν να πληρώσουν. Κοινωνική νομιμοποίηση που επίσης έχουν « οι αναρχικοί ρομπέν
των αγορών», που παραβιάζουν το νόμο, απαλλοτριώνουν τρόφιμα από SOUPER MARKETS και
τα μοιράζουν σε ηλικιωμένους».
Αν λοιπόν κάποιος πιστεύει ότι με το πνεύμα
με το οποίο εμβολιάζεται καθημερινά η ελληνική
κοινωνία μπορεί να αναστραφεί η σημερινή κατάσταση, ώστε το αυτόνομο καθεστώς των Εξαρχείων να επανενταχθεί υπό τη δικαιοδοσία του
κράτους, ας μας το αποδείξει. Εμείς πάντως παραμένομε απαισιόδοξοι. Μακάρι να διαψευσθούμε.

Σ

τις προεκλογικές του
Θράκη είναι γνωστές.
Γράφει ο
δηλώσεις ο νεοεκλεΚατά κανόνα, η ρητορική
Σμχος ε.α
γής πρόεδρος των ΗΠΑ,
των υποψηφίων προέδρων
Ράγγος Γεώργιος
περιέλαβε και τη χώρα
απέχει από την άσκηση της
μας, τονίζοντας ότι δεν
εξουσίας. Ακούσαμε τον πρόθα ασχοληθεί με το Ελεδρο Τραμπ κατά την ορκωληνικό χρέος και λέγοντας ότι αυτό αποτελεί
μοσία του να περιορίζει το ενδιαφέρον
υπόθεση της Γερμανίδας καγκελαρίου, σε
του στους Αμερικανούς πολίτες και ότι θα
αντίθεση με τον προκάτοχό του ο οποίος,
επαναφέρει την εξουσία στο λαό. Αυτό
πράγματι, ανέλαβε σοβαρές πρωτοβουλίες
ήταν περιττό διότι είναι θεμελιώδης αρχή
υπέρ μας, τόσο στο ΔΝΤ, όσο και προς
των ΗΠΑ ότι η εκάστοτε Αμερικανική κυτους Ευρωπαίους συμμάχους.
βέρνηση είναι “of the people, by the people,
Ταυτόχρονα, σε δηλώσεις του και σε
for the people”. Ενθυμούμαστε, άλλωστε,
κατευθείαν επικοινωνία με τον Τούρκο πρόκάποιον Έλληνα πρωθυπουργό που έλεγε
εδρο Ερντογάν, δεν παρέλειψε να εκφράσει
“το (κόμμα) στην κυβέρνηση, ο λαός στην
τη συμπάθειά του προσδοκώντας σε μελεξουσία”.
λοντική συνεργασία.
Κάτι θετικό που ακούσαμε από τον πρόΕπίσης, τα ίδια αισθήματα εξέφρασε και
εδρο Τραμπ ήταν ότι θα ξεριζώσει την
για τον πρόεδρο Πούτιν, παραγνωρίζοντας
τρομοκρατία (eradicate). Αυτό όμως είναι
τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε η
αδύνατο να συμβεί χωρίς τη συνεργασία
Ευρώπη και η χώρα του, κατά της Ρωσίας
με τους συμμάχους και όχι με τον απομολόγω της προσάρτησης της Κριμαίας και
νωτισμό που προτίθεται να εφαρμόσει. Θα
των πιέσεων κατά των Ευρωπαϊκών χωρών
χρειαστεί προφανώς και τη ναυτική και αετης πρώην ΣΕ.
ροπορική βάση της Σούδας. Αλήθεια, θα
Η Ρωσία και η Τουρκία, παρότι γείτονες,
αφήσει τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία,
δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
ακόμη και την Αλάσκα, στις απειλές του
φυσικοί σύμμαχοι δεδομένης της συμμεφρενοβλαβούς Κιμ Τζονγκ Ουν, με τα πυτοχής της δεύτερης στο ΝΑΤΟ, έναν ορρηνικά και τους πυραύλους που διαθέτει;
γανισμό που αντιμάχεται την πρώτη. Δεν
Θα αφήσει την Φορμόζα στην απειλή της
παρέλειψαν, εν τούτοις, να συμμαχήσουν
Κίνας για προσάρτηση; Θα αφήσει το Ισραήλ
σε συντομότατο χρονικό διάστημα μετά
κάτω από το φόβο του Ιράν; Και αν ναι,
την κατάρριψη του Ρωσικού μαχητικού από
πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το Εβραϊκό
τους Τούρκους και τη δολοφονία του Ρώσου
λόμπι στις ΗΠΑ;
πρεσβευτή στην Άγκυρα και να επιτεθούν
Σε κάθε περίπτωση, μόλις ο Τραμπ λάβει
στους αντικαθεστωτικούς, τον ISIS και τους
τις πρώτες αναφορές τις CIA και του πενΚούρδους φυσικά, στη Συρία. Η Ρωσία μάταγώνου για τα απειλούμενα Αμερικανικά
χεται στη Συρία, για να διατηρήσει το κασυμφέροντα που είναι διάχυτα σε όλο τον
θεστώς Άσαντ και τις στρατιωτικές της βάκόσμο , θα σπεύσει να αναθεωρήσει τις
σεις στη χώρα, το καθεστώς που ο Ερντογάν
παρωχημένες απόψεις του και θα αναζημάχονταν, μέχρι πρόσφατα. Το μόνο που
τήσει τους παλαιούς συμμάχους των ΗΠΑ.
ενδιαφέρει την Τουρκία στον πόλεμο κατά
Εμείς εν τω μεταξύ, θα πρέπει να διατητης Συρίας είναι να ανακόψει το ενιαίο μέρούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας σε διαρκή
τωπο των Κούρδων μαχητών στα Τ/Σ σύετοιμότητα και να αντιμετωπίζουμε τις
νορα.
Τουρκικές προκλήσεις με αποφασιστικότητα
Ο Πούτιν και ο Ερντογάν είναι δυο απρόκαι φρόνηση. Από τη μέχρι τώρα πορεία
βλεπτοι ηγέτες, ισχυρά επηρμένοι και αποτις Τουρκικής αρπακτικότητας μπορούμε
φασισμένοι να κυριαρχήσουν στην πολιτική
να κρίνουμε ότι δεν προβαίνουν σε επιθετική
ζωή του τόπου τους. Ο ένας το κατάφερε,
πράξη εάν δεν είναι απόλυτα σίγουροι ότι
ο άλλος αναμένεται να το επιτύχει σύντομα
κερδίσουν. Βραχυπρόθεσμα, δεν μπορούν
με το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί την
να μας απειλήσουν μετά το αποτυχημένο
άνοιξη. Αμφότεροι πιστεύουν να ανακτήσουν
πραξικόπημα των Κεμαλιστών και την αποτις παλιές αυτοκρατορίες τους μεταφορικά
διοργάνωση των στελεχών των ενόπλων
και κυριολεκτικά. Όταν, όμως, ο ένας αιτους δυνάμεων, παρά την οικονομική μας
σθανθεί ότι ο άλλος έχει λάβει μέτρα που
δυσπραγία. Δεδομένης της αδυναμίας τους
περιορίζουν την εξουσία του τότε θα αρχίνα εξουδετερώσουν τον Κουρδικό ανταρσουν οι απειλές και οι αλληλοκατηγορίες.
τοπόλεμο τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως
Όταν ο ένας εξυπηρετεί τα συμφέροντα
να υπερτιμούμε την υπεροπλία τους και
του άλλου θα είναι προσωρινοί σύμμαχοι,
την υπεροχή τους σε προσωπικό.
όπως τώρα.
Ενθυμούμαι τον εκνευρισμό μου όταν,
Στο πρόσφατο παρελθόν, οι Αμερικανοί
προ ετών, Έλληνας ναύαρχος ε.α, όταν
πρόεδροι επενέβησαν αποφασιστικά στις
ρωτήθηκε ποιος θα κερδίσει σε ενδεχόμενη
κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα μας. Ο
Ε/Τ σύρραξη, απάντησε ότι, συνήθως, ο
πρόεδρος Κλίντον επενέβη στην Παρ ‘ολίγον
νηστικός κερδίζει τον χορτασμένο. Καθώς
σύγκρουση στα Ίμια και ο Ομπάμα στην
έχει παρέλθει για την Τουρκία η εποχή του
κατάρρευση της οικονομίας μας. Στην ει“καφέ γιοκ” και του οδηγού μας στην Πόλη
σβολή των Τούρκων στην Κύπρο υπήρξε
να σταθμεύει το αμάξι σε κατηφόρα λόγω
κενό εξουσίας λόγω του Γουότεργκέιτ και
έλλειψης μπαταριών, ακόμη και αυτό το
της μεροληπτικής στάσης του Κίσινγκερ
υποτιθέμενο πλεονέκτημα έχει εκλείψει
που ήταν εχθρός του Μακαρίου που τον
για αυτούς καθώς έχει βελτιωθεί σημαντικά
θεωρούσε ως τον Κάστρο της Μεσογείου.
το οικονομικό επίπεδο του πληθυσμού,
Ο Μακάριος όμως όταν απειλήθηκε η ζωή
τουλάχιστον αυτών που ζουν στις μεγατου κατέφυγε στη Βρετανία και τον ΟΗΕ.
λουπόλεις και τα δυτικά παράλια. Ακόμη
Με την Ελλάδα, η Ρωσία είχε πάντοτε
και το πολιτικό επίπεδο των Τούρκων έχει
φιλικές σχέσεις καθώς οι δύο λαοί συνδέανέλθει σημαντικά πράγμα που, κι αυτό,
ονται με την ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία.
συντελεί στην αποτροπή μιας Ε/Τ σύρραξης.
Η Ρωσία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απεΟ άξονας ΗΠΑ-Ρωσίας-Τουρκίας πιθαλευθέρωση της χώρας μας από τον Τουρνότατα δεν θα διαρκέσει πολύ. Το εγώ και
κικό ζυγό με αποκορύφωμα τη ναυμαχία
τα κοινά συμφέροντα έφεραν κοντά αυτούς
του Ναβαρίνου όπου μετείχε αποφασιστικά
τους ηγέτες. Το εγώ και τα διιστάμενα
στη νίκη των συμμάχων κατά των Οθωμασυμφέροντα θ είναι εκείνα που θα τους
νών, με τον υποναύαρχο Χέυδεν. Μοναδική
χωρίσουν. Σύντομα πιθανώς. Έτσι συμβαίνει
εξαίρεση υπήρξε η απειλή του Κρούστσεφ
όταν οι σχέσεις βασίζονται στις συναλλαγές.
κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ότι
Έχουν τη λογική της στιγμής, αλλά υπάρδεν θα σεβαστεί την Ακρόπολη για να λάβει
χουν μόνο σε εκείνους που έχουν κάτι να
την Ελληνική απάντηση ότι μπορεί να καδιαπραγματευτούν. Εάν η εμπιστοσύνη και
ταστρέψει τον βράχο όχι όμως και το
η σταθερότητα και οι αμοιβαίες αξίες απουπνεύμα που εκπροσωπεί.
σιάζουν, ο κόσμος θα κτίζεται σε συμμαχίες
Οι απειλές της Τουρκίας για την κατάληψη
σε κινούμενη άμμο.
των ανατολικών μας νησιών και τη δυτική
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Α ΡΘΡΑ

Που βαδίζει σήμερα η Τουρκία
Μ

ε το σημερινό μου κείμενο, θα προσπαθήσω συνοπτικά
και επιγραμματικά να περιγράψω που, βαδίζει σήμερα η
Τουρκία, ύστερα μάλιστα και από τα πολλαπλά τρομοκρατικό
κτυπήματα που, συνέβησαν στην Χώρα αυτή (Τουρκία) κατά
διάρκεια του 2016 των περισσότερων δε την ευθύνη ανέλαβε
η οργάνωση, τα Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν. Αποτέλεσμα όλων αυτών των τρομοκρατικών κτυπημάτων ήταν 489 νεκροί και 214 τραυματίες.
Αυτή η οργάνωση προέρχεται από τον σκληρό πυρήνα
του ΡΚΚ και είναι κατά κάποιο τρόπο, η θυγατρική του. Δρα
πλέον αυτόνομα και σκοπός της είναι όχι, η αυτονομία των
Κούρδων αλλά η δημιουργία σε συνεργασία με τους Κούρδους
της Συρίας 2.000.000, του αυτόνομου Κουρδικού Κράτους
του ΒΙΡΑΚ 6.000.000, ΙΡΑΝ 5.500,000 και της ΝΑ Τουρκίας
(Ντιαρμπακίρ) 18.500,000, συνολικά 32.000.000 ενός ανεξάρτητου δικού τους Κράτους, σε μια συμπαγή έκταση
475.000 τετρ. χλμ. όση, είναι περίπου, η Γαλλία που, σήμερα
είναι μοιρασμένη σκόπιμα στα τέσσερα αυτά Κράτη.
Ο ανταρτοπόλεμος στην Τουρκία έχει αρχίσει στα ΝΑ της,
(Ντιαρμπακίρ) από το 1984 με Αρχηγό τον ιστορικό ηγέτη
του ΡΚΚ, ΑΤΣΑΛΑΝ φυλακισμένου σήμερα στις φυλακές της
Νήσου Ιμπραλί στο Βόσπορο. Συνεπεία αυτού του πολέμου
που, παρά τις κατά καιρούς ανακωχές, συνεχίζεται αιματηρά
και ακατάπαυστα μέχρι σήμερα και έχει στοιχίσει στην Τουρκία
50.000 νεκρούς στην πλειοψηφία φυσικά Κούρδοι άμαχοι
και κόστος για την γειτονική μας Χώρα τουλάχιστον 350 δισ.
ευρώ. Έχουν εκτοπισθεί από 2.500 Κουρδικά χωριά 1.500,000
Κούρδοι, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες σε παραγκουπόλεις
των μεγάλων πόλεων. Μόνον από τις αρχές των 2016 έχουν
εκτοπισθεί συνεπεία του μαινόμενου ανταρτοπόλεμου 110.000
Κούρδοι και έχουν σκοτωθεί πάνω από 1000 Κούρδοι
(αντάρτες και άμαχοι).
Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα την 15η Ιουλίου 2016,
για την ανατροπή του Ερντογάν και της ανασφάλειας που,
έκτοτε νιώθει, έχει προβεί σε εκτεταμένες εκκαθαρίσεις,
στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συνολικά
90.000 έως 100.000 ανθρώπους. Βέβαια απ’ αυτές τις εκκαθαρίσεις δεν γλίτωσαν ούτε τα Πανεπιστήμια, Δικαιοσύνη, οι
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Έκλεισε δε
προσωρινά και τις Στρατιωτικές Σχολές. Μόνο από την
Πολεμική Αεροπορία απεστράτευσε 300 ετοιμοπόλεμους
χειριστές και η αναλογία αυτών δύο ανά αεροσκάφος έχει
πέσει στα 0,8.
Η Τουρκία, έπαψε από την ημέρα του αποτυχημένου πραξικοπήματος να λειτουργεί ως μια κανονική Χώρα. Για να καλύψει και να δικαιολογήσει όλη αυτή την αναστάτωση που,
έχει επέλθει στο εσωτερικό της, προσπαθεί ο Ερντογάν με
αιχμηρές, εθνικιστικές, εχθρικές δηλώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδιαίτερα για την Πατρίδα μας, να συσπειρώσει
τον Τουρκικό Λαό γύρω του, να του ανεβάσει το πεσμένο
ηθικό του και να του εμπεδώσει κάποιο αίσθημα ασφαλείας
που, σήμερα του λείπει παντελώς.
Σήμερα πρωταρχικός στόχος του Ερντογάν είναι, να μετατρέψει το πολίτευμα της Τουρκίας από προεδρευόμενη κατ’
επίφαση Κοινοβουλευτική Δημοκρατία που, είναι, σε προεδρική
Δημοκρατία (Μονοκρατορία) πράγμα που, θα γίνει με Δημοψήφισμα τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2017. Για να γίνει όμως
αυτό απαιτείται ο αριθμός των 330 εδρών στην Εθνοσυνέλευση
των 550 Βουλευτών και το Κυβερνητικό κόμμα διαθέτει
μόνο 316. Συμμάχησε για το σκοπό αυτό με τον ηγέτη του
Εθνικιστικού κόμματος (Γκρίζοι Λύκοι) του Ντεβλέπτ Μπαχτσελί
την σκληρή πολιτική του οποίου φαίνεται να ακολουθεί.
Επανερχόμενος στην τρομοκρατία που, έχει ενσκήψει τελευταία στην Τουρκία, τούτο είναι απόρροια της σκληρής
και απάνθρωπης γραμμής που, εφαρμόζει σε βάρος των
Κούρδων στους οποίους όχι μόνο δεν τους αναγνωρίζει ως
μειονότητα, αλλά απεναντίας μετέρχεται, κάθε μέσο να
τους καθυποτάξει και να τους αφανίσει. Και προσπαθεί για
ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα, να δώσει στρατιωτική λύση,
πράγμα που, οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Συσπειρώνει
τους Κούρδους, αναπτύσσεται δε σε αυτούς, ένα βυσσαλέο
και θανάσιμο μίσος εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι πλέον
(Κούρδοι) έχουν αποκτήσει Κουρδική συνείδηση, πράγμα
που, απερίφραστα το δηλώνουν και δεν διστάζουν να το
ομολογούν κιόλας.
Η στρατολόγηση αυτών των μαχητών των Γερακιών του
Κουρδιστάν, επιτυγχάνεται με ευκολία από τις παραγκουπόλεις
όπου ζουν σε άθλια κατάσταση και πολλαπλασιάζονται όπως
η Λερναία Ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και πέντε νέα γεννιούνται.
Από το μηδενικό δείκτη προβλημάτων με τους γείτονες
που, ήταν το δόγμα του πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας
Νταβούτογλου, τα έχει καταφέρει οι σχέσεις της, να είναι
τεταμένες με τους περισσότερους. Και η προσπάθειά της να
μεταλαμπαδεύσει το δικό της Κυβερνητικό μοντέλο μετά
την Αραβική άνοιξη, στην Αίγυπτο, Συρία, Λιβύη και ΙΡΑΚ
απέτυχε παταγωδώς και σήμερα οι σχέσεις τους με αυτές
τις Χώρες να είναι τεταμένες.

Από τον
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

πέμπτη, δεν φαίνεται να τον βγαίνουν. Δεν μένει παρά να
σοβαρευτεί, να σεβασθεί τις υπάρχουσες συνθήκες και συμβάσεις να επιδιώξει καλές και φιλικές σχέσεις με τους
γειτόνους του, αν θέλει να προκόψει. Διαφορετικά και με τη
σημερινή του συμπεριφορά και νοοτροπία το μόνο που, θα
καταφέρει είναι στο τέλος να γίνει γραφικός έχοντας απέναντί
του, σύμπασα τη διεθνή κοινότητα και τον εαυτόν του ως
ταραξία και τραμπούκο της περιοχής.
Η απόφαση του Προέδρου Ερντογάν, να μην παίξει καθαρά με την
Ευρώπη, επιλέγοντας τυχοδιωκτικές
στρατηγικές βουλιάζει τη Χώρα του
όλο και πιο πολύ στην αποσταθεροποίηση και στο χάος, αλλά και στον
αυταρχισμό εκ μέρους ενός τυραννικού καθεστώτος που, διαμορφώνεται τελευταία στην Τουρκία. Ήδη
βρίσκονται στις φυλακές δέκα Κούρδοι Βουλευτές και ο Αρχηγός του
φιλοκουρδικού κόμματος, ΝΤΕΜΙΡΤΑΣ.
Σε εφιάλτη για την Τουρκία και τον
Ερντογάν έχουν εξελιχθεί το ΡΚΚ, το ISIS (Ισλαμικό Χαλιφάτο)
αλλά και ο Φετουλάχ Γκιουλέν.
Τώρα σε ότι αφορά εμάς δεν έχουμε παρά να είμαστε
προσεχτικοί και αποφασισμένοι όμως, για παν ενδεχόμενο.
Οι Τούρκοι είναι απρόβλεπτοι και ξέρουν να περιμένουν, για
να εκμεταλλευθούν στο έπακρο κάποιο δικό μας παραστράτημα.

Οι Κούρδοι αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν πλέον τον
πανίσχυρο Τουρκικό Στρατό στα ίσα, έχουν επιλέξει τη
μέθοδο των τρομοκρατικών χτυπημάτων στις μεγάλες πόλεις με βόμβες
παγιδευμένες με αυτοκίνητα και με ανθρωποβόμβες (καμικάζι), επιδιώκοντας
έτσι την καταστροφή του τουρισμού
της και της οικονομίας της γενικότερα
και την εμπέδωση της ανασφάλειας
στους κατοίκους της. Ακολουθούν δηλαδή καλώς ή κακώς. «Ο Σκοπός αγιάζει
τα μέσα». Η Τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί μέχρι σήμερα στο 20% έναντι
του δολαρίου. Τα δε έσοδά από τον
τουρισμό μειώθηκαν κατά 15 δισ. ευρώ
το 2016.
Συνεπώς το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Τουρκίας σήμερα είναι το «ΚΟΥΡΔΙΚΟ» που, είναι
θηλιά στο λαιμό της και τείνει να αιματοκυλίσει απ’ άκρου
εις άκρον τη γειτονική Χώρα και εφόσον ο Ερντογάν δεν συνειδητοποιήσει έγκαιρα τούτο και δεν τους παραχωρήσει
σχετική αυτονομία, κινδυνεύει να γίνει νεκροθαύτης της
Χώρας του και αντί το 2023 να εορτάσει με μεγαλοπρέπεια
τα εκατό χρόνια της σημερινής σύγχρονης Τουρκίας και να
δει τον εαυτό του ως νέο Κεμάλ Αταντούρκ, να του προκύψει
αναπάντεχα μια Χώρα διαμελισμένη πάνω σε συντρίμμια και ερείπια. Τελευταίο παιχνίδι της τρομοκρατίας μπαίνει και το χαΣμηνάρχου ε.α. Καμποσιώρα Γεωργίου
λιφάτο (Τζιχανιστές), το
οποίο ανέλαβε την ευθύνη
Στο ανακαινισμένο Σχολικό κτίριο,
Εκεί στου Σέδες το Αεροδρόμιο
του τρομοκρατικού κτυπήκάθε γωνία κρύβει ένα μυστήριο.
παίζεται το τελευταίο επεισόδιο.
ματος στην περιοχή του
Κάθε αίθουσά του και μία εμπειρία,
Η Θεσσαλονίκειος αυλαία θα πέσει
Βοσπόρου σε νυχτερινό
που συνιστά και προσωπική ιστορία,
και η ΣΥΔ θ’ αφήσει τη γενέθλια στέγη,
κέντρο «ΡΕΙΝΑ» την Πρωγραμμένη με αγωνίας φαιά ουσία.
προκειμένου με άλλες Σχολές να συμπλεύσει.
τοχρονιά που είχε ως αποΣ’ εγρήγορση από το πρωί ως το βράδυ,
Νέας Σχολής θ’ αποτελέσει συνιστώσα,
τέλεσμα τον θάνατο 39
κάθε ημέρα προγραμματικά γεμάτη.
εκεί στης Παλλάδας Αθηνάς τη χώρα.
ατόμων και τον τραυματιΗ ζωή στους ρυθμούς της μάθησης κυλάει,
Ελπίζουμαι και χωρίς την ανθυπαρξία
σμό 65.
διανθισμένη και με πολλά ευτράπελα,
να
έχει
αξιοζήλευτη
παρουσία,
Οι συγκυρίες μετά τις
που υπέκρυπταν και χρήσιμα διδάγματα.
όπως αξίζει στην Αεροπορία.
εξελίξεις στη Συρία και στο
ΙΡΑΚ και την διαφαινομένη
Είχα την τιμή να της ανοίξω την πόρτα
Κατά την κοπή πίτας των αποφοίτων της,
ήττα του Χαλιφάτου φαίκαι ν’ ανάψω τα λαμπερά της φώτα.
τις καρδιές όλων βάραινε η τύχη της.
νονται, ευνοϊκές για τη δηΤώρα η πόρτα θα κλείσει οριστικά,
Με διακριτική φέτος αμηχανία,
μιουργία ενός ανεξαρτήτου
ενώ τα φώτα θα παραμείνουν ανοικτά,
μέσ’ από της Εκκλησίας την ευλογία,
Κράτους των Κούρδων,
για να φεγγοβολούν διαχρονικά.
βγάλαμε και γι’ Αυτή κομμάτι πίτα.
πάνω στα όρια του νοητού
Συναισθηματικά κρύβω στην καρδιά,
Η συγκίνηση διακόπτει την ανάσα,
«ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ». Η μαγιά
καθώς γράφεται το Κύκνειό της Άσμα.
σαν άγιο φυλακτό, εκείνα τα… κλειδιά,
υπάρχει στο Β. ΙΡΑΚ με τη
Ακολούθως στα πλαίσια της τελετής
ευχόμενος να εξελιχθούν όλα καλά,
λειτουργία από το 2004
βραβεύτηκαν οι περισυνοί αριστείς.
ώστε τα νέα μαθησιακά της φτερά
σε αυτό του αυτόνομου
Εκεί «γρατζουνίστηκε» η χορδή της ψυχής.
να είναι γερά και πρωτοποριακά.
εκεί Κράτους των Κούρδων
με πρωτεύουσα την ΑρμΝ’ ανοίγονται στους Ουρανούς πολύ ψηλά,
Από τα μέσα του εικοστού αιώνα (1954),
πίλ (Γαυγάμηλα) και την
απ’ όπου ν’ ατενίζουν Πατρίδα κραταιά.
έδιδε τον μαθησιακό της αγώνα.
πιθανή ίδρυση τριών κανΜ’ εντεινόμενη προσωπική προσπάθεια
Σε
όλες
τις
Αεροπορικές
επάλξεις
τονιών των Κούρδων της
και την ευγενή πάντοτε άμιλλα,
διακρίθηκαν, γι’ αξιόλογες δράσεις,
Συρίας. Μένουν συνεπώς
να έχουν αποτελέσματα άριστα.
απόφοιτοι από τις δικές της τάξεις.
άστεγοι οι Κούρδοι της
Χαίρε της γενναιοψυχίας η έκφραση
Τουρκίας 18.500.000 και
Την εξηκοντατριάχρονη λειτουργία
και της ευγενούς άμιλλας η έξαρση.
του ΙΡΑΝ 5.500.000. Δεν
έχει καταγράψει ήδη η Ιστορία.
Χαίρε της συνείδησης το καμπανάκι
μπορεί σε τελευταία ανάΧρυσά τα γράμματα σε αργυρές σελίδες
και της ευαισθησίας η θερμή αγκάλη.
λυση 32.000.000 Κούρδοι
και νεανικές πάντα οι φωτογραφίες,
Χαίρε της αριστείας το Δάφνινο Στεφάνι.
διαμένοντες πάνω σε μια
δείχνουν τις διδακτικές της πρωτοπορίες.
συμπαγή περιοχή 475.000
Χαίρε Σχολή, μαθησιακά υψιπέτις•
τετρ. χλμ. να μένουν εσαεί
Η σύνδεσή της με τη Θεσσαλονίκη
Χαίρε πηγή της διορατικής σκέψης•
διαιρημένοι και να σφαγιάήταν ευτυχής συγκυρία και τύχη,
Χαίρε ω χαίρε της άνοιξης χελιδόνι,
ζονται από τα αφεντικά
που δυστυχώς πικρόχολα καταλήγει.
τι κι αν στο Σέδες η φωλιά ερημώνει,
τους και η διεθνής κοινόΑμφίπλευρη συναισθηματική φόρτιση,
καινούργια σε περιμένει στο Τατόι.
τητα να μένει συνεχώς
αφ’ ης αναγγέλθηκε η αποχώρηση.
Πανέμορφη γλυκιά Θεσσαλονίκη
απαθής και ασυγκίνητη.
η ΣΥΔ στην Ιστορία σου πλέον ανήκει.
Συμπερασματικά προκύΣτην Πόλη, Λευκός Πύργος και Παραλία,
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία•
πτει ότι η Τουρκία μπαίνει
θα στερηθούν τη νεανική παρουσία,
Δεν ξεχνούμε τα πολιτιστικά Μνημεία,
σε μια εποχή μεγάλης
με την αεροπορική ενδυμασία,
και του Πολιούχου σου την Εκκλησία.
εσωτερικής αστάθειας και
που έδινε χρώμα και ξεχωριστή αλκή
εκεί που ο Αη-Δημήτρης μυροβολεί.
τα μεγαλοπήβολα σχέδια
Μετά τα Κύκνεια άσματα,
του Ερντογάν, για την μενανουρίσματα και σπάργανα.
Η νύφη του Θερμαϊκού βλέπει να χάνει
τατροπή της (Τουρκίας) ,
«Η Ισχύς εν τη Ενώσει εστί»,
το
πιο
χαριτωμένο…
παρανυφάκι.
το 2030 σε δεκάτη οικοχρειάζεται
και μία ευχή:
Του Σέδες η Αεροπορική Βάση
νομική δύναμη του κόΚΑΛΗ
ΤΥΧΗ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ.
εκστασιά μπροστά στην τελευταία πράξη.
σμου, από 17 που, είναι
(Ιανουάριος, 2017)
Τις
άλκιμες
«μελωδίες»
πως
να
ξεχάσει;
σήμερα και το 2050 σε

Συδ/το Κύκνειον Άσμα
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ(ΚΑΜΕΡΕΣ)ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304 e-mail: laoulakos@gmail.com

οίκος τελετών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

Απόστολος Κων. Τερλής
Νευρολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
Τηλ.: 6934845440
Γιος συναδέλφου
Ιατρείο: Ελ. Βενιζέλου 70 Πειραιάς Τηλ.: 210 4224300
Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Επισκέψεις κατ’οίκον

•Τελετές
•Αποτεφρώσεις
•Μεταφορές από και προς το εξωτερικό
•Αίθουσες δεξιώσεων & παραμονής σορού
•Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
σε προσιτές τιμές

Νεοχωρίου 5, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310.523112 - 2310.531256
Κιν. 6973235407 - 6937193505

Η Πατρίς ΕΛΛΑΣ και τα Όμορα Κράτη
Π

ολλάκις έχει λεχθεί και είναι πραγματικότητα ότι η ΕΛΛΑΣ,
παρά την κακή οικονομική της κατάσταση, στην οποίαν την
οδήγησαν κάποιοι άφρονες Ηγέτες της, αποτελεί οπωσδήποτε
τον μοναδικό σταθερό παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας σε
μια περιοχή του πλανήτου μας που επικρατούν πλείστες όσες
αντιπαλότητες και τα πάντα ρει. Έχει Δημοκρατία με εμφανείς
και ανεξάρτητους ρόλους των θεσμικών εξουσιών, είναι Μέλος
της Ε.Ε. από το 1980, της ευρωζώνης με την έναρξη ισχύος
του κοινού νομίσματος ευρώ από το 2002 και Μέλος του
ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικό επίσης της γεωστρατηγικής της θέσεως
είναι και το ότι ευρίσκεται στα όρια μεταξύ μεγάλων θρησκευτικών
δογμάτων και κοινωνικών αντιλήψεων, όπως είναι το Ισλάμ
στα ανατολικά και βέβαια ο Χριστιανισμός που πιστεύει καθώς
και ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρώπη, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο Μέλος.
Με δεδομένα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, δηλαδή το
νέο ισλαμικό χαλιφάτο των φανατικών μουσουλμάνων τρομοκρατών δολοφόνων της Ανθρωπότητος, τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Συρία, την εκρηκτική κατάσταση στην Τουρκία
ιδιαίτερα μετά το εκεί αποτυχόν πραξικόπημα εναντίον του
Προέδρου Ερντογάν και τις σκληρές εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν, τον πόλεμο φυλών και ομάδων στην Λιβύη για την
εξουσία μετά την συντριβή του Καντάφι από τους Δυτικούς,
τον συνεχόμενο αγώνα των Κούρδων για δημιουργία δικού
τους ανεξάρτητου κράτους, την συνεχή αντιπαλότητα μεταξύ

Ισραηλινών και Παλαιστινίων και πολλά ακόμη, η Πατρίδα μας
αντικειμενικά προς όλους αποτελεί πόλον σταθερότητος και
ανάχωμα στο εξ ανατολών και όχι μόνο μεταναστευτικό
τσουνάμι που όλα τα ανωτέρω κατά κύριον λόγον έχουν δημιουργήσει
Κάποιοι όμως εκ των ομόρων κρατών, εκφράζοντας κατά
καιρούς τα εθνικιστικά τους ανιστόρητα όνειρα της καρδιάς
τους, προσπαθούν κυρίως με εμπρηστικές δηλώσεις τους να
δυναμιτίζουν το κλίμα ειρηνικής και καλής γειτονίας μαζί μας.
Συγκεκριμένα η Τουρκία προβαίνει συνεχώς σε παραβιάσεις
του εναερίου χώρου μας στο Αιγαίο, που άμεσα αναχαιτίζονται,
εμμένει σε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και ο Ερντογάν ονειρεύεται
τα σύνορα της καρδιάς του. Μετά δε την ομόφωνη απόφαση
του Αρείου Πάγου να μην εκδοθούν οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί
που είχαν καταφύγει με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη με
το αιτιολογικό ότι στην γείτονα χώρα δεν θα τύχουν δικαίας
μεταχείρισης, όλοι οι Τούρκοι επίσημοι και ο ίδιος ο Ερντογάν
εξαπολύουν συνεχείς απειλές, καθώς και ο ελεγχόμενος Τουρκικός τύπος, εναντίον της χώρας μας. Οι Αλβανοί και αυτοί
ονειρεύονται την μεγάλη Αλβανία και κυρίως ο Ηγέτης των
εθνικιστών συνεχώς προβαίνει σε κραυγαλέα ανιστόρητες δηλώσεις, όπως και πρόσφατα ότι όλη η Ήπειρος τους ανήκει,
αγνοώντας βέβαια ηθελημένα το πρωτόκολλο της Κέρκυρας
για την Ελληνική Β. Ήπειρο, ενώ ακόμη και κάποιοι εδώ Έλληνες
φαντάροι Αλβανικής καταγωγής θυμήθηκαν τελευταία και τα

εθνικιστικά τους κατάλοιπα. Προσέτι Αλβανός βουλευτής με
απίστευτο θράσος δηλώνει ότι στην Ελλάδα δε σέβονται τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, δει λειτουργεί η Δημοκρατία και άλλα
πολλά ανιστόρητα και όντως εκτός πραγματικότητος. Όσο για
τα Σκόπια εξακολουθούν οι άσχετου να υποστηρίζουν ότι είναι
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ.
Ίσως αφελώς κάποιοι από όλους αυτούς να νομίζουν ότι η
ΕΛΛΑΣ είναι μια ανίσχυρη χώρα και ότι μπορούν να επιτύχουν
τις επιδιώξεις τους. Λανθάνουν οικτρά και προς τούτο καλόν
είναι να θυμούνται και λίγο τι υπέστησαν και στην αρχαιότητα
αλλά και κατά το Β΄παγκόσμιο πόλεμο όλοι αυτοί που ένιωθαν
πανίσχυροι και υπεροπτικά αγνόησαν τι σημαίνει ΕΛΛΑΣ και Έλληνες όταν υπερασπίζονται την Ελευθερία και την ακεραιότητα
της Πατρίδος μας.
Η ιστορία κύριοι δεν λησμονείται, δεν αλλοιώνεται, δεν λογίζεται κατά το δοκούν ορισμένων και κρίνεται απαραίτητο να
την γνωρίζουν και όλοι οι γύρω μας στην πραγματική της διάσταση, γιατί πολλές φορές επαναλαμβάνεται, και τότε αλίμονο
σε όλους αυτούς που την αγνόησαν.
Η ΕΛΛΑΣ υπάρχει και θα υπάρχει και αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση, γιατί διαθέτει όλα τα προαναφερθέντα, τα οποία
ίσως πολλοί ακόμη απλά αγωνίζονται να τα κατακτήσουν.
Δημ. Σχίζας
Σμήναρχος ε.α.
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παραρτηματα
Μαγνησία
4-2-2017: Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας
5-2-2017: Εκπροσώπηση του Παραρτήματος και κατάθεση στεφάνου
από Μέλος του Δ.Σ., Σγο ε.α. Δημήτριο Σιφνιώτη, στις εκδηλώσεις
Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Βόλο.
15-2-2017: Τακτική Γενική Συνέλευση με βασικά θέματα
-Απολογισμός Δράσεων και Εκδηλώσεων 2016
-Οικονομικός Απολογισμός 2016

Κοπής Βασιλόπιτας
Το Σάββατο 4-2-2017 στο Βόλο, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία η ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας του Παραρτήματός μας, με τη
συμμετοχή άνω των τριακοσίων (300) ε.α. Αξιωματικών και μελών
των οικογενειών τους.
Το καλωσόρισμα έκανε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α.
Βύρωνας Καρτσάνας, ο οποίος μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Παραρτήματος, κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης θα τιμηθούν τα μέλη του Παραρτήματος που στα γεγονότα
της Κύπρου το 1974, συμμετείχαν στη Στρατιωτική Επιχείρηση με το
κωδικό όνομα «ΝΙΚΗ» και ήταν πλήρωμα των αεροσκαφών που προσγειώθηκαν στη Μεγαλόνησο.
Κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης των γεγονότων από τον Σμηναγό
ε.α. κο Παναγιώτη Καράμπελα, ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν όλους
τους παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα δε τον ίδιο, ο οποίος, συμμετείχε
μεν στην επιχείρηση αλλά το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως
πλήρωμα, ήταν μεταξύ των πέντε αεροσκαφών που δεν απογειώθηκαν
κατόπιν διαταγής ελλείψει επιχειρησιακού χρόνου.

Στη συνέχεια, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Αντιπτέραρχος
ε.α. Σπυρίδων Καβούρης και ο Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Υποπτέραρχος ε.α. Ιωάννης Κολοβός οι οποίοι και απένειμαν τιμητική πλακέτα
στον Αντισμήναρχο ε.α. Κωνσταντίνο Τυλιγάδη.
Στους κυρίους Ταξίαρχο ε.α. Λαυράνο Δημήτριο και Αντισμήναρχο ε.α. Καραίσκο Ιωάννη
δεν απονεμήθηκαν οι πλακέτες καθώς ο μεν πρώτος απουσίαζε εκτός
Βόλου λόγω σοβαρού προσωπικού προβλήματος, ενώ τα μέλη της
οικογενείας του δευτέρου ο οποίος έχει αποβιώσει δεν μπόρεσαν να
παραστούν. Το Δ.Σ. του Παραρτήματος δια μέσω του Προέδρου,
δήλωσε ότι θα προγραμματιστεί σχετική εκδήλωση στο άμεσο μέλλον.
Τιμήθηκε επίσης για την πολυετή του προσφορά στο Παράρτημα ο
επιχειρηματίας μέλος του Παραρτήματος, Ανθυποσμηναγός ε.α. Σάββας
Μεντεκίδης. Την πλακέτα επέδωσε ο τέως Πρόεδρος του Παραρτήματος,
περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ», Υποπτέραρχος ε.α. κος Γρηγόρης Ιγγλέσης.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Κύριος Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος τόνισε ότι αν και δεν προσκλήθηκε
κανένας Βουλευτής του Νομού, ο ίδιος θεώρησε καθήκον του να παραστεί μόνο κατά την ολιγόλεπτη τελετή κοπής της βασιλόπιτας,
λόγω της στενής φιλίας που τον συνδέει τόσο με τον προηγούμενο
Πρόεδρο του Παραρτήματος όσο και με τον τωρινό, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη, η οποία εξήρε

το έργο το οποίο, παρά τις αντίξοες οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη
χώρα, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας
καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας.
Πέραν των ανωτέρω, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση οι:
Ταξίαρχος κος Ιωάννης Παπαπαναγιώτου,
Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Βόλου, Διοικητής
της 1ης ΤΑΞΑΣ
Κος Γεώργιος Μουλάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου,
ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμαρχο
Ταξίαρχος κος Ιωάννης Τόλιας, Αστυνομικός Διευθυντής Μαγνησίας
Σμήναρχος (Ι) κος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, Διοικητής 111 Π.Μ.
Πύραρχος κος Χαράλαμπος Πόζογλου, Διοικητής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Βόλου
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. κος Κωνσταντίνος Δεμερτζής, Διοικητής 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος
Επισμηναγός (ΕΑ) κος Γεώργιος Μπουτίνας, Διοικητής 9ης ΜΣΕΠ
Σμήναρχος ε.α. κος Πιέρρος Πλατάνας, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
Αντισμήναρχος ε.α. κος Παναγιώτης Βούλγαρης, Ταμίας του Σ.Α.Σ.,
ο οποίος εκπροσώπησε το Σ.Α.Σ
Το ΣΑΣΥΔΑ εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. του Παραρτήματος
Σμηναγός ε.α. κος Δημήτριος Σιφνιώτης
Σμήναρχος ε.α. Αντώνιος Δανιηλίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αλμυρού
Κος Αθανάσιος (Σάκης) Κοκκίνης, Δικηγόρος και Υποψήφιος Βουλευτής
Μαγνησίας με τη Ν.Δ.

Λάρισα
1. Παράδοση-Παραλαβή Αρχηγού
Τακτικής Αεροπορίας & Δκτου 1ης Στρατιάς
Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου
2017 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στην 110 ΠΜ η
τελετή παράδοσης – παραλαβής των καθηκόντων του
Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας από τον Αντιπτέραρχο
(Ι) Χρήστο Χριστοδούλου στον
Απτχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη.
Στις 13:00 ακολούθησε στην
έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, η τελετή παράδοσης – παραλαβής
των καθηκόντων του Διοικητή
της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, από τον
Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη,
στον Αντιστράτηγο Δημόκριτο
Ζερβάκη. Οι δύο τελετές έγιναν παρουσία του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου, του Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ,
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστρατήγου Αλκιβιάδη
Στεφανή εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικών και πλήθους κόσμου. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από το ΔΣ, ενώ ο
πρόεδρος του Παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας ευχαρίστησε
τον παραδίδοντα αρχηγό ΑΤΑ και νυν Αρχηγό του ΓΕΑ, Απτχο (Ι) Χρήστο
Χριστοδούλου για την υποστήριξή του στο Παράρτημα και του επέδωσε
αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα της ΕΑΑΑ.
2. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στην Καρδίτσα
Σε μία ζεστή ατμόσφαιρα και σε οικογενειακό κλίμα στις 01-2-2017
σύσσωμο το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας, ανταποκρινόμενο
στην επιθυμία και την πρόσκληση των συναδέλφων-Μελών που διαμένουν στην Καρδίτσα, παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας που οργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από τα μέλη

του νομού Καρδίτσας. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο αιδεσιμότατος πατήρ
Παναγιώτης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για τη θερμή φιλοξενία και
ιδιαίτερα αυτούς που συνέβαλλαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.
3. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στην Κατερίνη
Στις 07-2-2017 το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση των συναδέλφων-Μελών που διαμένουν
στην Κατερίνη παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους συναδέλφους-μέλη του Παραρτήματος, κ. Δημήτριο Μουμουλέτσα και
Γιώργο Ψαροδήμο για την πρωτοβουλία και οργάνωση της εκδήλωσης
καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για τη θερμή φιλοξενία.
4. Εθιμοτυπική Επίσκεψη στο νέο Αρχηγό της ΤΑ,
Απτχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη
Στις 09-2-2017 το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο νέο Αρχηγό της ΤΑ, Απτχο (Ι) Γεώργιο
Μπλιούμη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος και ο κ. Αρχηγός εξέφρασε τη διάθεσή του να συνδράμει,
στο μέτρο του εφικτού, το έργο της ΕΑΑΑ και του Παραρτήματος. Ο
πρόεδρος του ΔΣ, Σγος ε.α. Κ. Λιούτας, μετέφερε στον κ. Αρχηγό τις
ευχές όλων των μελών του Παραρτήματος, για καλή δύναμη και καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
5. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στα Τρίκαλα
Τη Δευτέρα 13-2-2017 σύσσωμο το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας ολοκληρώνοντας ένα κύκλο επαφών και αλληλεπίδρασης με
τα μέλη που διαβιούν στους γειτονικούς νομούς, παραβρέθηκε στην
τρίτη κατά σειρά κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας ανταποκρινόμενο στην επιθυμία και την πρόσκληση των συναδέλφων-Μελών
που διαμένουν στα Τρίκαλα. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν
σχεδόν καθολική (50 άτομα) και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για τη θερμή φιλοξενία και

ιδιαίτερα αυτούς που συνέβαλλαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.
6. Επιμνημόσυνη Δέηση για τους Πεσόντες
Στρατιωτικούς υπέρ Πατρίδος & Πεσόντες Αστυνομικούς
Χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνάτιου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου
2017 το ετήσιο μνημόσυνο, ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους
νεκρούς που έπεσαν υπέρ Πατρίδος και είναι ενταφιασμένοι στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Λάρισας. Στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν μεταξύ
άλλων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο Στρατηγός
της 1ης Στρατιάς, Δημ. Ζερβάκης και ο υπαρχηγός ΑΤΑ Απτχος (Ι)
Συμεών Χαράλαμπος Ψιμούλης. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ
Αμέσως μετά ακολούθησε στο παρεκκλήσι του Αγίου Αρτεμίου που
βρίσκεται στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας η τελετή
επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή
τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΔΣ.
7. Παράδοση-Παραλαβή Δκτη ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
Στις 20-2-2017, παρουσία του υπαρχηγού του ΑΤΑ, Απτχου (Ι)
Συμεών -Χαράλαμπου Ψιμούλη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής διοίκησης του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ από το Σμχο (Ι) Δημήτριο
Μπουτσέλη στο Σμχο (Ι) Γεώργιο Φιλιππίδη. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ.

Καλαμάτα
Το Παράρτημά μας συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1) Ο Πρόεδρος εκπροσώπησε το Παράρτημά μας, στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
29-01-2017 ημέρα Κυριακή στο Θέρετρο του ΚΕΔΑ Ζούμπερι, καθώς
και στο κοινό Διοικητικό Συμβούλιο με το ΔΣ της ΕΑΑΑ την Δευτέρα 3001-2017.
2) Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Προστάτιδος και Πολιούχου
των Καλαματιανών και των κατοίκων όλης της Μεσσηνίας, Παναγίας
της Υπαπαντής, την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2017. Στη δοξολογία

που εψάλει στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, παρευρέθη
σύσσωμο το Δ.Σ. Στη συνέχεια, ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας Υπαπαντής στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, την οποία συνόδευαν αγήματα του στρατού, φιλαρμονικές,
μαθητές σχολείων και πολλοί πιστοί.
3) Στην τελετή ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων οπλιτών 2017 Α’ ΕΕΣΟ,
στις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην 124 ΠΒΕ.
4) Στην τελετή ορκωμοσία των Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2017 Α’

ΕΕΣΟ στις 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Στρατόπεδο
«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ».
5) Στην στη τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Παραρτήματος Πατρών, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017. Την ένωσή μας
εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Σμχος ε.α. Σπ. Τριανταφυλλίδης.
6) Την τσικνοπέμπτη, η ένωση πραγματοποίησε εκδήλωση προς
τιμή των μελών της, προσφέροντας άφθονο κρασί και εκλεκτούς
μεζέδες. Την εκδήλωση τίμησε πλήθος συναδέλφων.

παραρτήματος Πατρών Νομού Αχαΐας για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Πατρών το Παράρτημά μας εκπροσώπησε ο Γραμματέας Ασμχος ε.α Μιχάλης Σαρδελής.
Την Τσικνοπέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο
κέντρο ΚΟΡΑΛΙ η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και ο
Ετήσιος Αποκριάτικος χορός της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας του Παραρτήματος Πάτρας. Σε μια κατάμεστη αίθουσα,
περισσότεροι από 200 Συνάδελφοι με τις οικογένειές τους πέρασαν
μια όμορφη βραδιά με κέφι και χορό που κράτησε έως τις πρώτες
πρωινές ώρες. Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος του Παραρτήματος,
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός
από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ Απτχο (Ι) ε.α. Σπυρίδωνα Καββούρη και τον
Αντιπρόεδρο Υπτχο (Ι) ε.α Ιωάννη Κολοβό. Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο

ιερέας της 116 ΠΜ πατέρας Παναγιώτης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τους προαναφερθέντες ο εκπρόσωπος του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α και Μέλος αυτής ο
Σμχος ε.α Πιέρρος Πλατάνας ως εκπρόσωπος του Δκτού της 116ΠΜ
ο Ασμχος (Ι) Παλαιολόγος Χαλίδας, ως εκπρόσωπος του Δκτού της
117 ΠΜ ο Επγος (Ι) Ανδρέας Παπουτσής, ως εκπρόσωπος του Δκτού
του ΚΕΑΤ ο Σμχος (Ι) Δημήτριος Διγγελόπουλος, ως εκπρόσωπος της
Ε.Α.Α.Α παράρτημα Μεσσηνίας ο Σμχος ε.α Σπυρίδων Τριανταφυλλίδης,
ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ Αχαΐας Υπτγος ε.α Κων/νος Νάκας, ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν & Λ.Σ Αχαΐας Υπνχος ε.α Απόστολος Κούρτης, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας και
πρώην Ε.Χ. Αχαΐας Κων/νος Βοργιάς.

Πάτρα
Μετά από πρόσκληση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας,
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, του Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας και
πρώην Ε.Χ. Αχαΐας, της Τ.Δ. Αχαΐας της Δ.Ε.Α. και του Συλλόγου
Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. & Π.Π. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για την
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ το Παράρτημά
μας εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Ασμχος ε.α Χρήστος Ζάγκλας.
Μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού
Αχαΐας για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας το Παράρτημά μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης.
Μετά από πρόσκληση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις
που έλαβε και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Δ.Σ. στις παρακάτω εκδηλώσεις:
•22-1-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Ένωσης Αποστράτων Αξκων
Στρατού , εκπρόσωπος ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
•25-1-2017 Εορτασμός Τριών Ιεραρχών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
εκπρόσωπος ο Γραμματέας Σγος ε.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ,
•28-1-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών
Σωματείων εκπρόσωπος ο Διαχειριστής Επγος ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
•29-1-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος ο Ταμίας Επγος ε.α. ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ.
•29-1-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Ένωσης Αποστράτων Λιμενικού
Σώματος, εκπρόσωπος ο Αντιπρόεδρος Σγος ε.α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΣΠΙΔΗΣ
•29-1-2017 Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων , εκπρόσωπος ο Γραμματέας Σγος ε.α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ
•2-2-2017 Τελετή Εγκαινίων Διεθνούς Εκθέσεως Κτηνοτροφίας
ΔΕΘ – HELEXP εκπρόσωπος ο Γραμματέας Σγος ε.α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ
•4-2-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων
Στρατού (Αποφοίτων ΣΜΥ) εκπρόσωποι ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Διαχειριστής Επγος ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
•5-2-2017 Κοπή Βασιλόπιτας ‘Ένωσης Συνταξιούχων Υπαλλήλων
ΥΕΘΑ, εκπρόσωπος ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
•10-2-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Ένωσης Αποστράτων Αξκων Ναυτικού , εκπρόσωπος ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
•13-2-2017 Ορκωμοσία δεκαεννέα (19) Νέων Αξκών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)Υγειονομικού , Οικονομικού και Νομικού, εκπρόσωπος ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
•18-2-2017 Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
πεσόντων Στρατιωτικών κατά τους αγώνες του Έθνους εκπρόσωπος
ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
•19-2-2017 Κοπή Βασιλόπιτας Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπος ο Γραμματέας Σγος ε.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΥΛΩΣΗΣ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
Την 21-1-2017, με μια μεγαλειώδη συνάθροιση των μελών του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, που ξεπέρασε τα 350 άτομα και
έκανε την τεράστια αίθουσα τελετών της ΛΑΦΘ να μοιάζει μικρή,
πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή βασιλόπιτας και παράλληλα η
βράβευση αριστούχων .μαθητών και εισαχθέντων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
το ακαδημαϊκό έτος 2016.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο νέος Αρχηγός
ΓΕΣ, πρώην Διοικητής του Γ’ΣΣ Αντγος ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος ΠΚΜ κ. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ , ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
κ.ΤΖΙΤΖΙΚ ΩΣΤΑ, ο Υπδκτής του Γ’ΣΣ Υπτγος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ο κ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ
ως εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτ. Μακεδονίας Υπτχος ε.α. κ. ΚΩΤΣΙΔΗΣ, ο Επίτιμος Αρχηγός ΤΑ.
Απτχος ε.α. κ. ΚΡΕΒΑ Ι ΚΑΣ, οι Δκτες των Μονάδων της Π.Α. 350 ΠΒΚ
Σμχος ΚΙΤΡΙΝΑΚΗΣ, 113 ΠΜ Σμχος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΣΥΔ Σμχος ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΗΣ,
εκπρόσωποι των 1ου ΚΕΠ , Γ’ΣΣ/NRDC-GR, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΣΑΣ, ΝΔΒΕ, Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ενώσεων και Συνδέσμων Αποστράτων
του Στρατού, Ναυτικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Λιμενικού,

Ευάγγελου Αποστολάκη πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης –
παραλαβής της Διοίκησης του Γ’ ΣΣ Ο μέχρι σήμερα Επιτελάρχης
της 1ης Στρατιάς Αντγος Δημήτριος Μπίκος παρέλαβε τη διοίκηση
του σχηματισμού από το νέο Αρχηγό Στρατού, Αντιστράτηγο
Αλκιβιάδη Στεφανή. Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν ο
Αντιπρόεδρος κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ και ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ, οι οποίοι
και επέδωσαν αναμνηστική πλακέτα στον απερχόμενο Διοικητή
Αρχηγό ΓΕΣ Αντγο Στεφανή.
ΕΣΠΕΚΜ, Αποφοίτων ΣΣΑΣ και ΣΜΥ, της Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στο ΥΠΕΘΑ, της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ Θεσσαλονίκης, οι τ. Πρόεδροι του Παραρτήματος κ.κ. Ντινιδης και Γιαπουτζιδης
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ αναφέρθηκε στο
χαιρετισμό του στη ανάγκη συσπείρωσης των μελών και τη συμμετοχή
στις δράσεις με προτάσεις, ιδέες και κριτικές, καθώς και στην
σύμπνοια και συναντιληψη που διακρίνει τα Μέλη του Δ.Σ., ενώ διαβεβαίωσε τα μέλη, ότι βασική επιδίωξη του Δ.Σ. είναι η περαιτέρω
βελτίωση της εξυπηρέτησης τους. Για τα επίτευξη του στόχου
ζήτησε τη συνεισφορά και της ΕΑΑΑ τόσο σε θεσμικά, όσο και οικονομικά θέματα. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αρχηγό ΓΕΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΗ
τόσο για την παραχώρηση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ όσο και για την
αγαστή συνεργασία και στήριξη που παρείχε στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης των ε.ε. και
ε.α. στελεχών, δεδομένου ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια οικογένεια
των Ε.Δ..
Ο κ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν την
ΕΑΑΑ και τα μέλη της και στις προσπάθειες που γίνονται για την
προώθηση δίκαιων λύσεων στα προβλήματα.. Ο κ. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ, ως
υπεύθυνος Παιδείας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας συνεχάρη τους
βραβευθέντες και τους παρότρυνε να συνεχίσουν την προσπάθειά
τους για την ατομική και κοινωνική πρόοδο.
Ο ιερέας του Γ ΣΣ που ευλόγησε την βασιλόπιτα και ανέγνωσε
την ευχή για το νέο έτος, κάλεσε σε αγώνα πνευματικό και κοινωνικό
για να επανέλθει το χαμόγελο και η αισιοδοξία.
Πέρα από την βράβευση των φοιτητών που πήραν το πτυχίο
τους, των μαθητών και μαθητριών που αρίστευσαν στην Β’ και Γ’
Λυκείου και εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, έπαινοι απονεμήθηκαν στα
μέλη του Παραρτήματος Ασμχο ε.α. κ. ΠΑΝΤ. ΚΩΤΙΔΗ και Σγό ε,α κ.
ΠΑΣΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, οι οποίοι εφαρμόζοντας την δια βίου μάθηση και
το «Γηρασκω αει διδασκόμενος» φοιτούν στην Φιλοσοφική Σχολή
και Σχολή Πολιτικών Επιστημών αντίστοιχα. Τέλος έγινε μία βράβευση
με ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, της Δ.Υ. 2ας ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
που αρίστευσε και αναδείχθηκε Αρχηγός της Σχολής Υπξκών Διοικητικών. Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας και παράθεση μκροδεξίωσης.
Για την ιστορία, το φλουρί, που αντιστοιχούσε σε ένα ρολόι με το
έμβλημα του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, βρέθηκε στο κομμάτι
του Προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου κ. ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ. Ο Πρόεδρος και τα
Μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και εύχονται σε
όλους το νέο έτος, να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας δημιουργικής
εποχής, να εκπληρώσει τις επιθυμίες ‘όλων και κυρίως και πάνω
από όλα, να είμαστε υγιείς.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ’ΣΣ
Την 30/1/2017, με την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Συνάντηση με τους Διοικητές των Μονάδων 113 ΠΜ Σμχο (Ι) κ.
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ , 350ΠΒΚ Σμχο (Ι) κ. ΚΙΤΡΙΝΑΚΗ και Σμχο (ι) κ. ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΗ
, πραγματοποίησαν την 1-2-2017 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
του Παραρτήματος κ.κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ΛΑΣΠΙΔΗΣ.
Κατά τις συναντήσεις επιβεβαιώθηκαν οι θετικές προθέσεις των
Διοικητών για την υποστήριξη του Παραρτήματος όποτε ζητηθεί,
καθώς και η διεύρυνση των κοινών δράσεων με σκοπό τη σύσφιξη
των δεσμών μεταξύ των ε.ε. και ε.α στελεχών των Μονάδων και
των Μελών του Παραρτήματος.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑΣ
Την 5 Φεβ 2017 στα Γραφεία του Παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε
ημερίδα σχετική με την καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση οίνου
και τσίπουρου για συναδέλφους παραγωγούς μικρής κλίμακας,
αλλά και για όσους συναδέλφους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους και να συμμετάσχουν στην οινογνωσία και οινογευσία.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον κ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, ειδικό χημικό – οινολόγο, σε θέματα και
πρακτικές. που θα τους βοηθήσουν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά
του κρασιού και του τσίπουρου.
Στο τέλος της ημερίδας ακολουθησε γεύμα με παραδοσιακούς
μεζέδες, κρασί και τσίπουρο, και δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή
απόψεων και γεύσεων μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών.
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. .ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περίσσεψε το
κέφι των συναδέλφων που συμμετείχαν στην εορταστική γαστρονομική εκδήλωση. που διοργάνωσε το Δ.Σ. του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 16-2-2017 τηρώντας το παραδοσιακό έθιμο της ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ.
Στην επιτυχία συνέβαλαν τα καλοψημένα κρέατα που επιμελήθηκε
κυρίως ο Διαχειριστής κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, το καλό κρασί, ο μυρωδάτος
καπνός (τσίκνα) η επιλεγμένη μουσική και κυρίως η καλή διάθεση.
Δίνοντας την έναρξη για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς
που κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα το Δ.Σ εύχεται να μας
δοθεί η ευκαιρία να ξεφύγουμε από την σκληρή καθημερινότητα,
να κάνουμε ένα διάλλειμα από την πραγματικότητα και να φτάσουμε
στη Σαρακοστή ανανεωμένοι.

Ηράκλειο
Στις 18 Φεβρ. 2017 ημέρα Σάββατο, στη Λέσχη της Αεροπορίας
Ζορμπάς, της 133 ΣΜ, έγινε η εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης
πίττας παραρτήματος Ηρακλείου. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Δνων Σύμβουλος της Ε.Α.Α.Α, Κύριος
Ιωάννης Κρανιάς, καθώς και το μέλος της Ε.Α.Α.Α και Πρόεδρος
του Σ.Α.Σ Κύριος Δημ. Φαλτάιτς. Επίσης παρευρέθηκαν μετά

απο πρόσκληση του Προέδρου του Παραρτήματος, ο Υδκτης
της 133 ΣΜ, ο Μοίραρχος της 11ης Μοίρας S-300 και ο Στρατιωτικός Ιερέας Πατέρας Νεκτάριος Μακράκης.
Το καλό φαγητό της Λέσχης, η καλή παρέα των εβδομήκοντα
(70) περίπου συναδέλφων μας, έφεραν κέφι χορό μέχρι αργά
με την ευχή όλων και του χρόνου με υγεία.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρος μας, Πτέραρχο (Ι) ε.α
Σπύρο Καβούρη, που δεν ξεχνά τα απομεμακρυσμένα παραρτήματα της Κρήτης και σε κάθε επίσημη εκδήλωση μας η
Ε.Α.Α.Α μέσω του Προέδρου της μας τιμά με την παρουσία
της.

κ Χρήστου Παγώνη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Χαλκιδέων κ. Γεώργιος Γιαννούκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΑΑΑ Ασμχος ε.α κ. Ιωάννης Κρανιάς, ο εκπρόσωπος του
Διοικητή της Σχολής Πεζικού, ο Διοικητής της 114 ΠΜ Σμήναρχος
(Ι) Αθανάσιος Γκανάς, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της ΕΑΑΣ Χαλκίδας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξκών Ν. Ευβοίας
και πλήθος μελών του Παραρτήματος Χαλκίδας.
Μετά την ευλογία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Συμεών Ηλιοδρομίτη και την κοπή της Βασιλόπιτας ακολούθησαν οι
καθιερωμένες ευχές από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΑ και
η βράβευση τριών μαθητριών που αρίστευσαν και συγκεκριμένα
των:
•Λαφαζάνη Παναγιώτα του Γεωργίου από το Γενικό Λύκειο
Ψαχνών που αποφοίτησε με βαθμό Άριστα (18,2) και πέτυχε στο
Παιδαγωγικό Αθηνών
•Μητσοπούλου Ευαγγελία του Ανάργυρου και της Ελένηςαπό
το 4ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας που πρόηχθη στην Γ’ Λυκείου με
βαθμό Άριστα (19,2)
•Φαλιά Ευγενία-Μαρία του Δημητρίου από το Γενικό Λύκειο
Θήβας που πρόηχθη στην Γ’ Λυκείου με βαθμό Άριστα (18,3)
Μετά την βράβευση των μαθητριών ολοκληρώθηκε η εκδήλωση
με ενημέρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για κρίσιμα θέματα
και από μέλος του Δ.Σ για τις επόμενες προγραμματισμένες εκδη-

λώσεις του Παραρτήματος.
Το Δ.Σ της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χαλκίδας ευχαρίστησε
όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με
ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ
και στις μαθήτριες ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και
στην ΖΩΗ τους.

Χαλκίδα
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην
Χαλκίδα (Λέσχη Αξιωματικών Σχολής Πεζικού Χαλκίδας) η εκδήλωση
Κοπής της Βασιλόπιτας του Παραρτήματος Χαλκίδας για το Νέο
Έτος 2017 και η Βράβευση τριών αριστευσάντων μαθητριών του
Λυκείου από την ΕΑΑΑ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του
Μητροπολίτου Χαλκίδας Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Χαλκιδέων

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μελών της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χαλκίδας στο Πολεμικό
Μουσείο όπου έγινε ξενάγηση από τον Ταξίαρχο (ΠΖ) Παν.
Καπερώνη, στο Βυζανινό και Χριστιανικό Μουσείο (έκθεση “ΕΡΜΙΤΑΖ:
μια πύλη στην Ιστορία” και στην μόνιμη έκθεση) και εν συνεχεία
πραγματοποιήθηκε συνεστίαση στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων.

HτΑ
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κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι

Δεν είναι πια μαζί μας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Σας γνωρίζουμε ότι στο προηγούμενο φύλο της ΗτΑ μηνός Ιανουαρίου
2017 στη σελίδα 14 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ) , αναφέρθηκε εκ παραδρομής λόγω συνωνυμίας ο
Επγος (ΥΥΟ) ε.α Κων/νος Χριστόπουλος ως
θανόντας αντί του Σμχου (ΥΙ) ε.α Κων/νου
Χριστόπουλου. Ζητούμε συγνώμη από τον
Επγο (ΥΥΟ) ε.α Κων/νο Χριστόπουλο και
του ευχόμαστε υγεία
•Επγός (ΤΜΑ) Παναγιώτης Πραματιώτης
Γεννήθηκε το 1940 στη Μυρτιά Αγρινίου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1960 (13η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν χήρος και πατέρας ενός γιου. Η κηδεία
και η ταφή του έγινε στις 22-1-2017 στον
Ιερό Αγ. Ιωάννου στις Πρασσές, Μουσουρών
Χανίων.
•Ταξχος (ΜΑ) Ιωάννης Ζερβουδάκης
Γεννήθηκε το 1931 στο Πλωμάρι Μυτιλήνης.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1951 (ΣΜΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1978.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η κηδεία και η ταφή του έγινε
την 1-2-2017 στον Ιερό Αγίων Θεοδώρων
του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.
•Ταξχος (Ο) Βάϊος Κυρατζόπουλος
Γεννήθηκε το 1962 στην Κοζάνη. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1980 (ΣΣΑΣ) και αποστρατεύθηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος. Απεβίωσε την 1-2-2017
στο 251 ΓΝΑ.
•Ασμχος (ΤΕΑ) Γεώργιος Θωμάκος
Γεννήθηκε το 1932 στη Χειμάρρα Λακωνίας.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (5η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου. Απεβίωσε στις 1-2-2017 στο 251 ΓΝΑ.
•Επγος (ΤΕΑ) Απόστολος Γαρυφαλλάκης
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1960 (12η ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1989.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 2-2-2017
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης και η ταφή του στο Κοιμητήριο Πετρούπολης.
•Ασμχος (ΑΑΔ) Αθανάσιος Λέκκος
Γεννήθηκε το 1932 στη Μολόχα Ευρυτανίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (2η σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την
3-2-2017 στον Ιερό Αναλήψεως Βόλου και
η ταφή του στο Κοιμητήριο Βόλου.
•Ταξχος (ΜΗ) Ηλία Καράντζαλης
Γεννήθηκε το 1936. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1951 και αποστρατεύθηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό
προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής έγινε την
4-2-2017 και η ταφή του στο Κοιμητήριο
Αγίας Παρασκευής.
•Ασμχος (ΤΜΑ) Λουδοβίκος Χρηστίδης
Γεννήθηκε το 1945 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963 (15η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1995.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου. Η
εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε

στις 4-2-2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Βικεντίου
στο Καθολικό Κοιμητήριο περιοχής Ζέντελικ
Νεάπολης.
•Σγός (ΤΜΑ) Ευάγγελος Δέγγλερης
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1970 (22η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 6-2-2017 στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.
•Επγός (ΤΕΦ) Γεώργιος Κουρπάτσος
Γεννήθηκε το 1932 στους Μυτιληνούς Σάμου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (εξ ανακατατάξεως) και αποστρατεύθηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων και
δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η
ταφή του έγινε στις 8-2-2017 στο Κοιμητήριο
Αγίων Αναργύρων Αττικής.
•Σμχος (ΣΤΡ) Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Γεννήθηκε το 1934 στο Αλεποχώρι Αρκαδίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (2η σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών.
Η ταφή του έγινε στις 8-2-2017 στο Κοιμητήριο Αγίας Φωτεινής στη Χαλεπά Χανίων.
•Επγός (ΤΕΑ) Θωμάς Γιαμόπουλος
Γεννήθηκε το 1932 στη Καρδίτσα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1961 (* σειρά ΣΥΔ) και
αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 11-2-2017
στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου Λάρισας και η
ταφή του στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

•Σμχος (ΤΟΠ) Αθανάσιος Κοντός
Γεννήθηκε το 1920 στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1942 (Σιβιτανίδειος) και αποστρατεύθηκε το 1978.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
δύο κοριτσιών. Απεβίωσε στις 14-2-2017
στο 251 ΓΝΑ.
•Σμχος (ΤΟΠ) Ιωάννης Πετρόπουλος
Γεννήθηκε το 1945 στον Παύλο Λιβαδειάς.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1964 (16η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
17-2-2017 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος Αταλάντης Φθιώτιδος και η
ταφή του στο Κοιμητήριο Αταλάντης.
•Ανθστής (ΤΜΑ) Γεώργιος Χατζησπύρου
Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1970 (22η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 20-2-2017
στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
στη Νέα Πέλλα Γιαννιτσών.
•Υπτχος (Ι) Γεώργιος Μήτσαινας
Γεννήθηκε το 1938 στις Θεσπιές Θηβών. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (Σχολή Ικάρων) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων. Η
εξόδιος ακολουθία και η ταφή έγινε στις
20-2-2017 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο
Κοιμητήριο Μελισσίων Αττικής.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγοριά.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
τον Σμχο πλαστικό χειρουργό Νταμάγκα
Αριστείδη, ο οποίος κατεχόμενος από
υψηλό αίσθημα επαγγελματικής Ιατρικής
ευθύνης επενέβη χειρουργικά σε προσωπικό μου πρόβλημα με πολύ μεγάλη
επιτυχία.
Υπτχος ε.α. Γεώργιος Δανιηλίδης

Από 20 – 30/01/2017 , νοσηλεύθηκα στην
Α’ ορθοπεδική κλινική του ΓΝΑ, όπου υπεβλήθην, απο το Δντη της κλινικής Σμχο κο
Κων. Κουρέλη σε ολική αρθροπλαστική αριστερού ισχίου. Κατά το 10ήμερο χρονικό διάστημα παραμονής μου στην κλινική και επειδή
στην εποχή που ζούμε πρέπει να τονίζονται
και να υπογραμμίζονται ακόμα και τα αυτονόητα, θέλω με την ευκαιρία αυτή να εξάρω

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ (Ο) ε.α.
ΒΑΪΟ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
Αγαπημένε μας Βάϊε,
σε αποχαιρετούμε σήμερα εδώ,
απρόσμενα, ανέλπιστα, αναπάντεχα, όλοι εμείς, οι γονείς σου,
τα αδέλφια σου, τα ανίψια σου, οι
φίλοι σου, οι συμμαθητές σου
από τη Σχολή, η Μαρία, η αγαπημένη σου Μαρία, που με τόσο
κουράγιο και υπομονή σου στάθηκε το τελευταίο τραγικό διάστημα.
Από την ευλογημένη γη της Δυτικής Μακεδονίας τάχθηκες σ’ ένα
δρόμο υψηλών προδιαγραφών και
απαιτήσεων.
Ανθεκτικός, εργατικός, επίμονος,
συνεπής, ηθικός και ακέραιος, χάραξες μια πορεία επαγγελματική
που ταιριάζει στους πρώτους των
πρώτων. Μελετηρός, καταρτισμένος, επικοινωνιακός, είχες την
ενεργητικότητα και τις δυνάμεις
να προσφέρεις πολύ περισσότερα
στην Υπηρεσία, εάν παρέμενες.
Δεν υπήρξε απογοήτευση, δεν
εκφράσθηκε ρητά, η αξιοπρέπεια
βλέπεις δεν επιτρέπει κρίσεις, κατακρίσεις, μικροψυχίες. Μέχρι τελευταία στιγμή ψιθύριζες στη Μα-

ρία «δεν έχω αφήσει εκκρεμότητες
στη δουλειά».
‘Όμως τελικά, η υψηλή στόχευση ξέφυγε από τα ανθρώπινα και
τα εφήμερα και έφτασες πρώιμα
στην αγκαλιά των αγγέλων, μόλις
στα 55 σου χρόνια.
Μας αφήνεις έκπληκτους, να
διαχειριστούμε την πίκρα των ερωτημάτων μας: γιατί έτσι, γιατί τόσο
νωρίς.
Μας αφήνεις εμβρόντητους, να
προσπαθούμε να συμβιβασθούμε
με την ιδέα του αποχωρισμού και
της απουσίας σου.
Φίλε μας,
υποκλινόμαστε σήμερα στην
ύπαρξή σου, που παραδίνουμε
στο Θεό.
Καλό ταξίδι.
Καλό Παράδεισο.
Ο Θεός να δώσει παρηγοριά και
δύναμη στους γονείς σου και τη
σύζυγό σου Μαρία.
Εκφωνήθηκε από το συμμαθητή
του, Ταξίαρχο (Ο) Χρήστο Καρανάσιο.

την επιστημονική επάρκεια, το απαράμιλλο
ήθος και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που
διακρίνει όλο το επιστημονικό και νοσηλευτικό
προσωπικό της εν λόγω Α’ ορθοπεδικής κλινικής, και να τους ευχαριστήσω όλους μαζί
και τον καθένα ξεχωριστά, για το ευχάριστο
και ασφαλές περιβάλλον κατά το χρόνο παραμονής και νοσηλείας μου στο νοσοκομείο.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον θερά-

ποντα ιατρό μου Σμχο κο Κων. Κουρέλη γιατί
εκτός από άρτια καταρτισμένος και ολοκληρωμένος επιστήμονας, είναι προσιτός και
προσγειωμένος και ως άνθρωπος. Γι’ αυτόν
θα επαναλάβω το αρχαίο ρητό που του είπα
φεύγοντας απο το νοσοκομείο : ‘’Ως χαριεν
ανθρωπος, οταν ανθρωπος ει ‘’.
Καλογεράς Γεώργιος.
Σμχος ε.α

Αποχαιρετώντας ένα συμμαθητή
Όταν ένας άνθρωπος ακούει το κάλεσμα του
Θεού και ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα,
όσοι μένουν πίσω θυμούνται στιγμές και αναπολούν γεγονότα. Όταν φεύγει ένας συμμαθητής
σου συγκινείσαι αφού θυμάσαι τα νιάτα σας.
Όταν με Άνωθεν εντολή δίδεται για τελευταία
φορά το «ελεύθερος για Α/Γ» - χωρίς άλλες πληροφορίες – είναι γνωστό ότι η Π.Α. γίνεται πιο
φτωχή και η Σειρά των Ικάρων που τον γέννησε
συρρικνώνεται.
Λίγες μέρες πριν απογειώθηκε για τελευταία
φορά – μετά από σκληρή δοκιμασία – ο Νίκος
Παπαδημητρίου, υπακούοντας στο κάλεσμα του
Δημιουργού. Έφυγε από τα γήινα και πήγε να
συναντήσει συμμαθητές αλλά και άλλους συναδέλφους. Εμείς οι συμμαθητές του, της 32ας
σειράς Ικάρων, αναμοχλεύοντας τη μνήμη φέρνουμε μπροστά μας εικόνες και γεγονότα που
δεν ξεχνιούνται. Θυμόμαστε πώς ξεκινήσαμε μαζί
την αεροπορική μας ζωή τον Φεβρουάριο του
1958. Την δοκιμασία των εξετάσεων στην όμορφη
Θεσσαλονίκη. Τα χρόνια της σχολής Ικάρων στο
Τατόι. Την 30χρονη δημιουργική πορεία στην
Π.Α., τα χρόνια που ακολούθησαν ως απόστρατοι.
Τον Νίκο Παπαδημητρίου, υπηρετώντας από
το 1958 έως το 1988, σε διάφορες Υπηρεσίες,
τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν πολλοί μαζί
του. Η Π.Α. τον αξιολόγησε αποδίδοντάς του
κατά την κρίση της ανάλογα. Ο Νίκος της έδωσε
την ψυχή του και όχι μόνο. Της παρέδωσε για να
την υπηρετήσει ως αεροπόρος και ένα ακόμα

αξιόλογο μέλος της, τον πρωτότοκο γιο του.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του – Νικήτη Χαλκιδικής
– οι συμπατριώτες του πρέπει να είναι απόλυτα
ικανοποιημένοι μιας και τους έδωσε έναν Ολυμπιονίκη, τον Αλέξανδρο, το στερνοπαίδι του. Η
32α σειρά Ικάρων – και εκτιμώ όλη η οικογένεια
της Π.Α. – καμαρώνουμε για αυτόν.
Μετά την αποστρατεία του – μαζί με την αγαπημένη του γυναίκα Μένη – έδωσε αγάπη στις
οικογένειες των συμμαθητών του και έδειξε απεριόριστο ενδιαφέρον οργανώνοντας τις ετήσιες
συγκεντρώσεις μας στη Σκοτίνα. Μα πέρα από
αυτό, η 32α σειρά Ικάρων νιώθει υποχρέωση να
γνωστοποιήσει ότι ο Υποπτέραρχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Παπαδημητρίου πρωτοστάτησε στην κατασκευή μνημείου που στήθηκε στην Τεγέα Τρίπολης
εις μνήμη του πεσόντος συμμαθητή μας - σε
αναχαίτηση στο Αιγαίο – Βασίλειου Σταυρόπουλου.
Η συμβολή του ήταν καίρια και η ανά διετία θεσπισθείσα τελετή φέρει τη σφραγίδα του.
Τονίζοντας ότι ήταν ένας απλός εργάτης της
Αεροπορικής Ιδέας και γνωρίζοντας ότι η απλότητα,
η μετριοφροσύνη και η αξιοπρέπεια ήταν για
αυτόν κανόνας που τήρησε με ευλάβεια ως το
τέλος δεν θα επεκταθώ παραπάνω.
Στη γυναίκα του και στην οικογένειά του απευθύνουμε τα συλλυπητήριά μας και σε εσένα
λέμε απλά Αντίο.
Εκ μέρους της 32ας Σειράς
Ο συμμαθητής σου Ανδρέας.

HτΑ
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κοινωνικά
Αποχαιρετισμός στην Πρωτοκόρη του Ήρωα της Πίνδου,
Υπολοχαγού Δημητρίου Ζιώγα,
Θεοπίστη, από την αδελφή της Φρειδερίκη Λιάπη - Ζιώγα
“Είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο και όχι για
το τέλος”, αδελφή μου, έτσι λένε οι φιλόσοφοι
του καιρού μας. Κι έτσι, όλοι εμείς που σε θρηνούμε, πρώτα τιμούμε τον τρόπο σου και ύστερα
πενθούμε το τέλος σου.
Αυτόν τον τρόπο σου τον ειρηνοποιό, με την
απαράμιλλη πραότητα, την ασύγκριτη γλυκύτητα,
τη βαθιά ταπεινοφροσύνη, τη σεμνότητα και
τους συνειδητά χαμηλούς τόνους, σε μια εποχή
που έχει μάθει να χειροκροτά τα φανταχτερά
φερσίματα και να επιβραβεύει τα επιφανειακά
και θορυβώδη φτιασίδια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτός ο τρόπος σου, όμως, ο καλόγνωμος, ο μελιστάλαχτος τρόπος της αλληλεγγύης, της συμπόνιας και της αγάπης προς
τον συνάνθρωπο, ο τόσο πολύτιμος αλλά και
τόσο δυσεύρετος, στις μέρες μας, τρόπος και
χαρακτήρας, ήρθε αντιμέτωπος με καιρούς άγριους και με ανθρώπους κακοτράχαλους και με
συγκυρίες και με καρδιές κακότροπες, φιλάργυρες, φιλέριδες, βάρβαρες και μοχθηρές. Με
καταχθόνιους λυκοκαιρούς, όπως οι πολεμικά
ανθρωποκτόνες αλλά και τόσο επικές περιστάσεις
που μας στέρησαν τον πατέρα, το 40.
Τον Ήρωα της Αλβανίας, Υπολοχαγό Δημήτριο
Ζιώγα, εκείνον που έπεσε ανδραγαθώντας στα
βουνά της Βορείου Ηπείρου και που ποτέ δεν
επέστρεψε να αναπαυθεί στην πατρώα γη, εδώ
που τιμούμε τη μνήμη σου, στον τόπο του και
στον τόπο σου και στον τόπο μας. Εδώ που
“βράχοι καλόγεροι με κρύα μαλλιά, κόβουνε
σιωπηλοί της ερημιάς τον άρτο”, όπως μας
λέει ο ποιητής στο Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο
για τον Χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας,
για τον πατέρα μας, Θεοπίστη μου.
Εδώ που ήρθε η μνήμη του, μόνον, ηρωική,
επάνω στην ασπίδα του “ή ταν ή επί τας”, “μ’
ένα κλαράκι λησμονιάς στ’ αριστερό του αυτί”
-όπως μοιρολόγησε ο Ελύτης όλους τους ήρωες
χαμένους ανθυπολοχαγούς της Αλβανίας- πάνω
στην ασπίδα του Αχιλλέα.
Εκεί που ο Ήφαιστος “έβαλε πρώτα τη γη, τη
θάλασσα και τον ουρανό με τον ήλιο, το φεγγάρι
και όλα τα αστέρια. Κι έπειτα άρχισε να σχεδιάζει
δυο πολιτείες δίπλα - δίπλα. Στην πρώτη οι άνθρωποι έχουν ειρήνη. Παντρεύουν τα παιδιά
τους με τραγούδια και χαρές και λύνουν σε
κριτές τις διαφορές τους. Στην άλλη πολιτεία
έχουν πόλεμο....οι λαβωμένοι και οι νεκροί κείτονται ολόγυρα. Έτσι ο Ήφαιστος ιστορεί τις
χαρές της ειρήνης και τις συμφορές του πολέμου.” Έτσι διάβασα και εξήγησα την Ιλιάδα στη
μεγαλύτερη εγγονούλα σου που φέρει το όνομά
σου, τη Θεοπίστη. Έτσι θα τη διαβάσω και στη
Μαρία και τη Δήμητρα, τις μικρότερες, αν μ’

αξιώσει ο Θεός, σαν μεγαλώσουν λίγο στο σχολείο, στη ζωή και στα γράμματα, σε καιρούς
δύσκολους για την πατρίδα μας. Έτσι όπως τη
διάβαζα και στα παιδιά σου, έτσι όπως την ιστορούσα και στον Χρίστο μου, τον μοναχογιό μου,
που τον αγάπαγες όμοια με τους δικούς σου
γιούς κι έτσι, μαγικά, τον έκανε η αγάπη σου μοναχοπαίδι με αδέρφια.
Οι τρεις οι εγγονούλες σου, Θεοπίστη μου,
θα είναι η δικαίωσή σου. Με την πρόοδο και την
εξέλιξή τους, στο δένδρο της γνώσης, μα και
στο δένδρο της ζωής. Πολύ πιο καλότυχες από
εμάς τις τρεις κόρες του Ζιώγα, που απορφανιστήκαμε από τη βάναυση μοίρα του πολέμου,
με εσένα, τη μεγαλύτερη, την Πρωτοκόρη του
Ήρωα, να γίνεσαι ο κυματοθραύστης της θλίψεως
της μητέρας μας, της Κωστάντως.
Ίσως για αυτό να υπήρξες πάντα, Θεοπίστη
μου, αθόρυβος κυματοθραύστης και απάγκιο
και γλυκό μουράγιο για τον πόνο και την ανάγκη
κάθε ανήμπορου και αναξιοπαθούντα. Για πόσους
άγνωστους και μακρινούς δεν δάκρυσαν, άλλωστε, τα μάτια σου, αδελφή μου!....
Κακοδαίμονες λόγοι, που ξεπερνούν, αθροιστικά, τις συνήθεις αντιξοότητες με τις οποίες
έρχεται αντιμέτωπη η υγεία όσων βαδίζουμε
ηλικιακά προς το Μεγάλο Σούρουπο, μας εμπόδισαν, εμένα και τη μεσαία μας αδελφή, τη
Λούλα, να σε αποχαιρετίσουμε όπως σου άρμοζε,
στο ξόδι σου. Θέλω να σου ζητήσω, μόνο, εκεί
που πας, ν’ αφήσεις κάτω το κλαρί της λησμονιάς. Να μη γευτείς τους δόλιους καρπούς της
γης των Λωτοφάγων και να μην μας ξεχάσεις.
Όπως δεν μας ξέχασες ποτέ, όσο ζούσες, παρά
την προχωρημένη νόσο της μνήμης, εμάς τις
αδελφές σου και τους αγαπημένους σου.
Λόγια δεν έχω άλλα για να εκφράσω τη θλίψη
μου, τον πόνο και το κενό της απώλειάς σου.
Θα πάρω λόγια από τα ποιήματα του γιου μου,
του Χρίστου. Από εκείνα που είχε γράψει όταν
έχασε τον πατέρα του, τον Χρυσόστομο, τον
Μάκη μας που σε φώναζε αδελφή του...
“Κορμοί ακρωτηριασμένοι απ’ όσα δεν προλάβαμε οι ζωές μας και οι μέλλοντες θα ‘ρθούνε
να μετρήσουνε τους κύκλους μας. Και οι βασιλικοί
ευωδιάζουνε σγουροί, σαν τα πρασινομάλλικα
κεφάλια των παιδιών”....”Κόρη του χρόνου η
λησμονιά και αποπαίδι η μνήμη”.
Καλό σου ταξίδι αδελφή μου.
Φρειδερίκη Λιάπη - Ζιώγα
χήρα του Επ/γου (Τ/Η) ε.α.
Χρυσοστόμου Χ. Λιάπη, κόρη του Ήρωα
Εφ. Υπολοχαγού (ΠΖ) Δημητρίου Ζιώγα
και μητέρα του Εφ. Ανθυπιάτρου
Χρίστου Χ. Λιάπη

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ των φονευθέντων στην υπηρεσία της Πα- Του Γεωργίου Τσαλιγόπουλου
τρίδος αξιωματικών της 30ης σειράς Ικάρνων, που ετελέΑπτχου (Ι) ε.α
σθη στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννης στην Κηφισιά, την 19η
Φεβρουαρίου 2017, επί τη συμπληρώσει 60 χρόνων από την εισαγωγή τους στην Σχολή
Ικάρων, την 4η Οκτωβρίου 1956.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 30ης ΣΕΙΡΑΣ ΙΚΑΡΩΝ
A/A

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

1

ΙΚ ΙΙΙ ΤΑΞΗ

ΒΑΛΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16/4/1959

T-33A

2

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16/4/1961

F-86F

3

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30/8/1961

F-84F

4

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

31/8/1961

F-84F

5

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

26/1/1962

F-86F

6

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

8/2/1962

F-84F

7

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

26/2/1962

F-84F

8

ΑΝΘΓΟΣ ΙΓΥ

ΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8/9/1962

F-84F

9

ΥΠΟΣΜΓΟΣ ΙΓΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24/9/1964

F-84F

10 ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΙΓΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

19/6/1965

F-104G

11 ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΙΓΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

28/10/1966

F-84F

12 ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΙΓΥ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

23/2/1968

F-84F

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Στερνό αντίο στον Σμήναρχο ε.α Αλέξιο Ν.
Μπίθα.
Αγαπητέ μου ξάδελφε Αλέκο.
Με απέραντη θλίψη και με μεγάλο πόνο
συγκεντρωθήκαμε συγγενείς, φίλοι, πατριώτες
και συμμαθητές σου από τη σχολή να σου
αποτίσουμε τις τελευταίες τιμές, να σου εκφράσουμε τον τελευταίο χαιρετισμό.
Έφυγες από κοντά μας βιαστικά και αναπάντεχα, αντιμετωπίζοντας τη δύσκολη κατάσταση της υγείας σου με θάρρος και αξιοπρέπεια. Παρούσα και η Π.Α που σε κατευόδωσε με λίγα λιτά λόγια, αναφέροντας τη
διαδρομή και προσφορά σου, στις τάξεις της,
γιατί ήσουν εργατικός, μεθοδικός, άξιος, δίκαιος, αγαπητός, δημιουργικός και δραστήριος

με πλούσια επιτελική κατάρτιση σε αρκετούς
τομείς, ιδιαίτερα στο χώρο των Μεταφορικών
Μέσων, όπου στην κυριολεξία διέπρεψες.
Θα μας λείψεις ξάδελφε Αλέκο, θα λείψεις
από την συγγένειά σου, τους φίλους σου, μα
πιο πολύ θα λείψεις από τη σύζυγό σου
Στέλλα, τις κόρες σου Βασιλική και Αναστασία
και τον γαμπρό σου Νίκο.
Αξιώθηκες να γίνεις παππούς και να γευθείς
αυτή τη χαρά της ζωής με δύο υπέροχα εγγόνια.Δε θα ξεχαστείς από κανέναν, πάντα
θα ζεις ανάμεσά μας.
Καλό ταξίδι ξάδελφε Αλέκο, ας είναι ελαφρύ
το χώμα που σε σκεπάζει.
Επγος ε.α
Αλέξιος Αν. Μπίθας

Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ

Σ

τις 25 Μαρτίου 1826,διεξήχ- Γράφει ο Ρεκατσίνας Ιωάννης
Στην πρώτη έφοδο του εχθηκε στο πλαίσιο της τρίτης
θρού δύο αλβανοί σημαιοφόΑσμιας (ΕΟΧΟΜ)
πολιορκίας του Μεσολογγίου η
ροι πατούν την Κλείσοβα, και
μεγαλειώδης μάχη της Κλείσοβας. Υπήρξε η
ευθύς σκοτώνονται. Τους ακολουθούν και
ύστατη αναλαμπή, αλλά και η κορυφαία
άλλοι όπου έχουν την ίδια τύχη. Μέχρι το μεηρωική πράξη των «Ελεύθερων Πολιορκημέσημέρι ο Κιουταχής επιχειρεί έξι διαδοχικές
νων», λίγο πριν τη μεγαλειώδη και ανεπανάεπιθέσεις, στην δε τελευταία, μπαίνει επικεληπτη Έξοδο της 10ης Απριλίου 1826.
φαλής ο ίδιος. Πληγώθηκε όμως στον μηρό
και αναγκάζεται να αποσυρθεί, γεγονός που
Στις 26 Δεκεμβρίου 1825 ο Ιμπραήμ πασάς
διαδίδεται άμεσα και συμπαρασύρει σε φυγή
της Αιγύπτου έφθασε στο Μεσολόγγι για να
το πανικόβλητο στράτευμα του. Οι ντροπιασυνδράμει τον Κιουταχή στη εκπόρθηση του.
σμένες δυνάμεις του Κιουταχή εγκαταλείπουν
Αντικρίζοντας την οχύρωση του, ο γεμάτος
στο πεδίο της μάχης περισσότερο από 1.500
έπαρση Ιμπραήμ χλευάζει τον Κιουταχή, που
νεκρούς και τραυματίες, συνέπεια των εξαιρεεπί οκτώ μήνες μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει
τικά εύστοχων ελληνικών πυρών και των ακάνα καταλάβει έναν €φράχτη€, όπως περιφρολυπτων επιθέσεων των Τούρκων.
νητικά έλεγε για τα τείχη του Μεσολογγίου,
Στο μεταξύ βλέποντας με χαιρεκακία την
ενώ γι΄ αυτόν θα αρκούσαν μόνο 15 ημέρες.
αποτυχία του Κιουταχή, αποφασίζει να αναλάΟι πρώτες βαριές απώλειες των στρατευβει δράση. Στέλνει 3.000 Αιγυπτίους με επικεμάτων του, προσγειώνουν απότομα τον αλαφαλής τον γαμπρό του Χουσεΐν Μπέη, οι
ζόνα Ιμπραήμ. Συνειδητοποιεί πλέον ότι ο
οποίοι επιβιβασμένοι σε πλοιάρια περικυκλώ«φράχτης» εκείνος δεν θα έπιπτε με τα όπλα,
νουν την Κλείσοβα και ορμούν να την καταλάόσο, συνεχιζόταν η απρόσκοπτη ροή εφοδίων
βουν. Ο Τζαβέλας τους αφήνει να πλησιάσουν
προς το Μεσολόγγι από τον Ελληνικό Στόλο.
ώστε καμιά βολή μην πάει χαμένη. Τότε τους
Έτσι, ζητάει την βοήθεια του Κιουταχή, και από
εξαπολύει ένα φονικό πυρ και τους αναγκάζει
κοινού πλέον σχεδιάζουν την κατάληψη των
να υποχωρήσουν. Πέντε αλλεπάλληλες εφόστρατηγικών νησίδων που ελέγχουν τον ανεδους επιχειρούν οι Αιγύπτιοι, αλλά και οι πέντε
φοδιασμό της πόλης από την πλευρά της θάσυντρίβονται στα ατσάλινα στήθη των υπεραλασσας, δηλαδή το Βασιλάδι, τον Ντολμά και
σπιστών. Η έκτη έφοδος ξεκινάει πριν από την
την Κλείσοβα.
δύση του ηλίου. Ο ίδιος ο Χουσεΐν εμψυχώνει
Έτσι ξεκινάει η επίθεση των Αιγυπτίων και
τους άνδρες του όρθιος σ’ ένα πλοιάριο. Τον
στις 25 Φεβρουαρίου 1826 κατελήφθη το Βαεπισήμανε ο Σωτηρόπουλος, τον πυροβολεί
σιλάδι από τυχαίο γεγονός(έκρηξη της πυριτικαι τον ρίχνει νεκρό. Η βάρκα του Αιγύπτιου
δαποθήκης των αμυνόμενων). Μετά από τρεις
αρχηγού αποσύρεται, δίνοντας το σύνθημα
μέρες έπεσε και ο Ντολμάς με τους 300 υπετης υποχώρησης όπου γρήγορα γίνεται άταρασπιστές του και την 1η Μαρτίου εξαναγκάζεται να συνθηκολογήσει και το Αιτωλικό.
κτη φυγή. Τότε ο Τζαβέλας με την υπόλοιπη
Η Κλείσοβα πλέον αποτελούσε το τελευφρουρά εξορμά και αρχίζει να τους καταδιώκει
ταίο εμπόδιο των Τουρκοαιγυπτίων για να
σφάζοντας όσους προλαβαίνει, ταυτόχρονα
αποκόψουν οριστικά τον ανεφοδιασμό της
επιτίθεται και δύναμη από το Μεσολόγγι συνπόλης. Εκείνη την εποχή η νησίδα είχε περίτρίβοντας τους ζαλισμένους Αιγύπτιους. Χρειμετρο 300 βήματα. Για την βελτίωση της οχύάστηκε η έλευση της νύχτας για να
ρωσης της, την είχαν περιβάλλει με οχύρωμα
σταματήσει το λουτρό αίματος των Αιγυπτίων.
6 ποδών, και γύρω από το νησί, οι αμυνόμενοι
Η αυγή της 26ης Μαρτίου φανέρωσε το μέγεθος της καταστροφής, οι απώλειες των Τουρείχαν μπήξει σειρά πασσάλων λίγο κάτω από
κοαιγυπτίων ανήλθαν σε 2.500 έως 3.500
την επιφάνεια της θάλασσας, για να εμποδίνεκρούς, εκτός των τραυματιών! Οι δε ελληζουν την προσέγγιση στην ακτή των εχθρικών
νικές, δεν ξεπέρασαν τους 50 νεκρούς και
πλοιαρίων. Τέλος στην Κλείσοβα βρισκόταν ο
τραυματίες! Η απίστευτη δυσαναλογία των
μονόκλιτος ναΐσκος της Αγίας Τριάδας με ποαπωλειών προκάλεσε πανικό στους επιτιθέμελεμίστρες ολόγυρα από την στέγη του, αλλά
νους ώστε χρειάστηκε πέντε μέρες για να ξακαι στο μικρό κωδωνοστάσιο του.
ναπιάσουν τα όπλα τους. Δυστυχώς η
Η φρουρά του νησιού αποτελείτο από 131
μεγαλειώδης εκείνη νίκη έμεινε ανεκμετάλάνδρες. Φρούραρχος είχε οριστεί ο οπλαρχηλευτη και πολύ γρήγορα λησμονήθηκε, κάτω
γός Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, ο οποίος
από την σκιά της τραγικής εξόδου.
όμως στις 22 Μαρτίου είχε μεταφερθεί στο
Η μάχη της Κλείσοβας θα πρέπει να συγκαΜεσολόγγι με υψηλό πυρετό. Γι’ αυτό, καθήταλεχθεί ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές
κοντα φρουράρχου εκτελούσε ο Παν. Σωτησυγκρούσεις κατά τον Ιερό Αγώνα της Φυλής.
ρόπουλος, που είχε διακριθεί για την
Η τρομακτική φθορά που υπέστησαν οι Τουρπαλληκαριά του αλλά και για την τεχνική του
κοαιγύπτιοι από μια χούφτα Έλληνες δεν έχει
στις οχυρώσεις.
προηγούμενο στην παγκόσμια Πολεμική ΙστοΤην εκπόρθηση της Κλείσοβας ανέλαβε ο
ρία.
Κιουταχής με 3.000 άνδρες. Στις 25 Μαρτίου
Βέβαια εμείς οι Έλληνες, στο διάβα των αιτην αυγή, ο τουρκικός στολίσκος εμφανίστηκε
ώνων, έχουμε συνηθίσει να πολεμούμε με πεμπροστά από την Κλείσοβα και ξεκίνησε ο
ρισσότερους και να βγαίνουμε νικητές.
σφοδρός κανονιοβολισμός της με ταυτόχρονη
Είμαστε το τοίχος που αναχαιτίζει εσαεί την
έφοδο των Τούρκων(το βάθος της θάλασσας
ανατολική λαίλαπα προς την Δύση. Αν υπάρχει
έμπροσθεν της νησίδας δεν ξεπερνάει το ένα
σήμερα Χριστιανισμός και δυτικός πολιτισμός,
μέτρο). Εκείνη την ώρα, ο Κίτσος Τζαβέλλας
υπάρχει γιατί το επέτρεψε η Ελλάδα μας.
βλέποντας από το Μεσολόγγι το κίνδυνο που
Διδάξτε την ιστορία μας στα παιδιά σας, και
διέτρεχε η Κλείσοβα, σπεύδει με άλλους 6-7
δώστε τους να καταλάβουν ότι το προνόμιο
άνδρες να ενισχύσει την φρουρά, και με πλοινα ρέει Ελληνικό αίμα στις φλέβες τους, είναι
άρια οδηγούμενα από νεαρούς μεσολογγίτες,
η μέγιστη τιμή που θα μπορούσε να έχει ο
ανάμεσα από καταιγισμό πυρών αποβιβάζεται
οποιοσδήποτε άνθρωπος της γης…
στο νησί.

HτΑ
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Αλληλεγγύη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Η

Τουρκία κλιμακώνει καθημερινά τις απειλές της, προσπαθώντας
με έργα και με λόγια να εκφοβίσει και ταπεινώσει τη χώρα
μας. Ανεξάρτητα από την επιρροή των εσωτερικών της προβλημάτων στην τρέχουσα επιθετικότητα, το προφανές είναι ότι η
Τουρκία υπηρετεί με συνέπεια τον μακροχρόνιο στρατηγικό της
στόχο για γεωπολιτική συρρίκνωση της Ελλάδος, εκμεταλλευόμενη
για το σκοπό αυτό κάθε ευκαιρία, όπως η βαθειά κρίση που κατατρέχει τη χώρας μας.
Είναι αλήθεια ότι η κρίση, έχει αποδυναμώσει επικίνδυνα
όλους τους Παράγοντες της Εθνικής μας Ισχύος (θεσμούς, ένοπλες δυνάμεις, βιομηχανία, εμπόριο, οικονομία, πληθυσμό, επιστήμη και τεχνολογία, ηθικό, κλπ). Ουσιαστικά δηλαδή, αποδυνάμωσε όλες τις συνιστώσες της Εθνικής μας Δύναμης που επέτρεπαν στη χώρα μας να πορεύεται ανεξάρτητη και ικανή να
διασφαλίζει την ευημερία του λαού, αλλά και να υπερασπίζεται
την εθνική της κυριαρχία. Η αποδυνάμωση καθενός των παραπάνω
παραγόντων, έχει ασφαλώς το δικό της ειδικό βάρος στην εξασθένιση της εθνικής μας ισχύος. Ο πλέον αποτρεπτικός όμως
παράγων του οποίου η αποδυνάμωση αφήνει τις βαθύτερες και
μονιμότερες πληγές στην πατρίδα, είναι ο Στρατιωτικός καθώς
και οι συναφείς προς αυτόν, όπως ο Δημογραφικός, η Ιδεολογία
και το Ηθικό του λαού μας, που ευθέως συνεισφέρουν στην
εθνική άμυνα. Και σήμερα οι παράγοντες αυτοί και μαζί τους
ολόκληρη η εθνική μας άμυνα, ασθενούν βαριά, διότι:
α) Στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δραστικοί περιορισμοί των αμυντικών δαπανών, έχουν επιβάλλει την εξοπλιστική ένδεια που
ισοδυναμεί με διαρκώς διολισθαίνοντα αφοπλισμό και περιορισμό
των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.
β) Το Δημογραφικό μας πρόβλημα διαρκώς οξύνεται, όχι μόνο
λόγω της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης των νέων
μας, αλλά και λόγω του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος, με άγνωστες τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια της
χώρας.
γ) Το Ηθικό που καθορίζει τον βαθμό αποφασιστικότητας για
τη στήριξη των εθνικών στόχων στον πόλεμο και στην ειρήνη,
σήμερα μέσα στο περιβάλλον υπαρξιακής αβεβαιότητας της ελληνικής κοινωνίας, δοκιμάζεται σκληρά.
δ) Η Ιδεολογία που στα εθνικά θέματα θα πρέπει να είναι
ενιαία, ώστε να λειτουργεί σαν πηγή ενότητας και δύναμης του
έθνους, επηρεασμένη από περίεργες ιδεοληψίες που όμως βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην κρίση, παρουσιάζει βαθιές
ρωγμές που αποδυναμώνουν την εθνική μας ισχύ.
Η δυναμική προσπάθεια των γειτόνων μας να εκμεταλλευτούν
αυτή την εσωτερική αποδυνάμωση της χώρας μας, δεν αντιμε-
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τωπίζεται με στρουθοκαμηλισμούς, ή με λεκτικούς λεονταρισμούς.
Ούτε η επίκληση του δικαίου και της ηθικής, υψώνει κανένα
τείχος προστασίας μας. Στην διεθνή πολιτική πρακτική, δεν
υπάρχει ηθική ούτε δίκαιο, όταν δεν έχεις τη δύναμη να τα επιβάλλεις. Ακόμα και οι γραπτοί κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, δεν
μπορούν στην πράξη να παρεμποδίσουν έναν αποφασισμένο
αντίπαλο να ταυτίσει το διεθνές δίκαιο με το εθνικό του συμφέρον,
όταν διαθέτει ΕΔ ικανές να υποστηρίξουν αυτή την επιλογή του.
Μόνο η Εθνική Ισχύς μπορεί να αντιταχθεί αποτρεπτικά στη
εχθρική ισχύ. Και η χώρα μας, διαθέτει μακρά ιστορική εμπειρία
επ’ αυτού. Όταν ήταν στρατιωτικά ισχυρή μεγαλούργησε, όταν
ήταν αδύναμη συρρικνώθηκε. Αυτή λοιπόν την εθνική ισχύ για
την αντιμετώπιση εξωτερικών στρατιωτικών απειλών, την εκφράζουν πρωτίστως οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Ακόμα και
εκείνοι που αφελώς, ή δολίως αμφισβητούν τη χρησιμότητα
των ΕΔ, όταν ηχήσουν οι σειρήνες του πολέμου, σε αυτές εναποθέτουν τρομαγμένοι τις ελπίδες τους και για τη δική τους σωτηρία. Αξιόπιστο υποκατάστατο των ΕΔ δεν έχει βρεθεί ακόμα.
Μέχρις αυτό να ευρεθεί, μια επιλογή μας μένει. Να διατηρούμε
με κάθε θυσία, ΙΣΧΥΡΕΣ τις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ της χώρας μας.
Είναι μια εθνική ανάγκη που πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός.
Στην τρέχουσα δυσμενή από κάθε άποψη συγκυρία, τα
στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ανδρωμένα χρόνια τώρα
μέσα σε περιβάλλον εντάσεων και απειλών, αντιμετωπίζουν τις
τουρκικές προκλήσεις με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται να καταβάλλουν όμως υπεράνθρωπες
προσπάθειες, ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό το
έμψυχο και άψυχο υλικό που διαθέτουν. Οι δυνατότητές τους
όμως αυτές είναι πεπερασμένες, τη στιγμή μάλιστα που ο αντίπαλος εξοπλίζεται διαρκώς και η αναλογία δυνάμεων επιδεινώνεται
επιταχυνόμενα. Γι’ αυτό οι ΕΔ της χώρας μας έχουν ανάγκη
άμεσης ενίσχυσης.
Η Πολιτεία δυστυχώς, αδυνατεί να τις ενισχύσει στο επίπεδο
που απαιτούν οι περιστάσεις και οι ενδείξεις είναι ότι θα συνεχίσει
να αδυνατεί για πολλά χρόνια ακόμα. Ασφαλής ελπίδα συνδρομής
από «συμμάχους» και «φίλους», δεν διαφαίνεται. Ως εκ τούτου,
ως μοναδική πηγή συνδρομής προς τις ΕΔ μας, απομένει το
Έθνος μας. Το Ελληνικό Έθνος που ευτυχώς παραμένει ακόμα

ισχυρό και μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά στην ενίσχυση
των ΕΔ, όπως το έκανε και σε άλλες κρίσιμες περιόδους της
ιστορίας μας. Αρκεί ένα καλά οργανωμένο, καθαρό και αξιόπιστο
κίνημα έμπρακτης αλληλεγγύης του ελληνισμού προς τις ΕΔ της
χώρας μας. Μια εκστρατεία που, και την συνοχή του έθνους θα
δυναμώσει, και το ηθικό του λαού θα αναπτερώσει και τα πατριωτικά αισθήματα θα εξυψώσει και την εθνική υπερηφάνεια
και αυτοπεποίθηση θα τονώσει.
Σε μια τέτοια πρωτοβουλία, οι βετεράνοι» των ΕΔ, δικαιούνται
και υποχρεούνται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε μέσα
από τις συλλογικότητες στις οποίες ανήκουν, να πρωτοστατήσουν
στην οργάνωση, την προώθηση και την υλοποίηση αυτής της
προσπάθειας, δίνοντας μάλιστα πρώτοι το παράδειγμα της έμπρακτης στήριξή της. Διότι αυτοί κατανοούν περισσότερο την
αναγκαιότητα, έχουν την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις των
απαιτήσεων, διαθέτουν το κύρος των τίτλων που ακόμα φέρουν,
έχουν την ελευθερία έκφρασης και δράσης που τους παρέχει η
ιδιότητα του αποστράτου, αλλά και διαρκές το ηθικό χρέος υπηρέτησης της πατρίδος.
Διότι πατρίδα δεν ήταν μόνο αυτό που υπηρετήσαμε χθές,
είναι το σήμερα, αλλά και προπάντων είναι το αύριο. Είναι αυτό
που εμείς θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και είναι προτιμότερο
να τους παραδώσουμε λιγότερα υλικά αγαθά, παρά μικρότερη
πατρίδα.
Η προσφυγή άλλωστε στη έμπρακτη στήριξη του Έθνους για
την άμυνα της πατρίδας, δεν είναι πρωτόγνωρη στη διαδρομή
της ελληνικής ιστορίας. Σε αυτήν για παράδειγμα, κατέφυγαν οι
αρχαίοι Αθηναίοι με τη μέθοδο της χορηγίας, σε αυτήν στηρίχθηκε
η πατρίδα μας στα μετέπειτα ως και στα νεότερα χρόνια με τη
μορφή της ευεργεσίας. Τώρα ας προσφύγουμε σε αυτό, με τη
μορφή αλληλεγγύης.
Το βέβαιον είναι ότι κάποτε, η οικονομική κρίση θα υποχωρήσει,
η ανάπτυξη θα επιστρέψει και στη χώρα μας, το επίπεδο ζωής
της κοινωνίας μας θα βελτιωθεί. Οι γκρίζες ζώνες όμως, όπως
και κάθε άλλη πληγή που επαπειλείται να ανοίξει τώρα στο
κορμί της Ελλάδας, θα παραμείνουν, όπως δείχνει η ιστορική
μας πείρα και θα είναι αδύνατο να θεραπευθούν μελλοντικά,.
Χρέος αυτής της γενιάς των ελλήνων είναι να αποτρέψουμε
νέες τέτοιες πληγές. Και επειδή οι καιροί και οι εχθροί δεν περιμένουν, θα πρέπει να ενεργήσουμε χωρίς χρονοτριβή, στη βάση
της φιλοσοφίας μιας ελαφρά παραλλαγμένης ρήσης του Πινδάρου:
«Δεν μου αρέσει να κρατώ κρυμμένο έναν μικρό ή μεγάλο
πλούτο, αλλά προτιμώ να απολαύσω τα αγαθά μου και να αποκομίσω από αυτά κύρος, βοηθώντας την Πατρίδα μου».

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 1912
(Η πρώτη πτήση επί Ελληνικού Εδάφους από τον πρωτοπόρο έλληνα αεροπόρο Εμμανουήλ
Αργυρόπουλο που ήταν και o πρώτος νεκρός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας)

Ο

Εμμανουήλ Αργυρόπουλος γεννήθηκε το 1889 και ήταν
γιος του διπλωμάτη Γεωργίου Αργυρόπουλου, πρεσβευτή
της Ελλάδας στη Ρωσία. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη
Γερμανία και αεροπλοΐα στη Γαλλία. Στο τέλος Ιανουαρίου
1912 απέκτησε άδεια πιλότου και επέστρεψε στην Ελλάδα,
φέρνοντας μαζί του το διαλυμένο σε κομμάτια ιδιόκτητο αεροπλάνο του, ένα μονοπλάνο τύπου Νιεπόρτ (Nieuport IVG),
ιπποδυνάμεως 50 ίππων.
Το συναρμολόγησε με τη βοήθεια των μηχανικών της στρατιωτικής μονάδας του Ρουφ στην Αθήνα. Λίγες ημέρες αργότερα
μετά τη συναρμολόγηση του αεροσκάφους και συγκεκριμένα
στις 6 Φεβρουαρίου 1912 ανακοίνωσε μέσω των αθηναϊκών
εφημερίδων τη πτήση του για την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου με
τόπο απογείωσης την περιοχή του Ρουφ.
Στις 8-2-1912 πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον χώρο του αυτοσχέδιου αεροδρομίου για να θαυμάσει το πρωτοφανές
θέαμα. Ακριβώς στις 8:10 το πρωί ο Αργυρόπουλος απογείωσε
το αεροπλάνο του, υπό τις επευφημίες του πλήθους. Τη
πτήση αυτή παρακολούθησαν μεταξύ του ανωνύμου πλήθους
ο βασιλιάς Γεώργιος Α’, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος
και πολλοί επίσημοι. Η πτήση αυτή, που σηματοδοτεί τη
γέννηση της ελληνικής αεροπορίας. Απογειώθηκε από την περιοχή του Ρουφ και πραγματοποίησε επιτυχή πτήση διαρκείας
16 λεπτών που περιελάμβανε και πτήση πάνω από την Ακρόπολη. Μία ώρα αργότερα έγινε και δεύτερη πτήση, με
συνεπιβάτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το αεροπλάνο διέγραψε
μερικούς κύκλους πάνω από τον χώρο απογειώσεως σε ύψος
80 μέτρων και προσγειώθηκε ύστερα από 5 λεπτά με επιτυχία.
Το γεγονός αυτό έτυχε πολύ μεγάλης από τον εγχώριο τύπο.
Η πτήση ενθουσίασε το Πρωθυπουργό που αντιλήφθηκε
αμέσως τη αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στο πόλεμο.
Ο λόγος που εκφώνησε μετά την πτήση αποτελεί μια από τις
πιο πρώτες δηλώσεις Αρχηγού Κράτους περί Αεροπορικής
Ισχύος και αποκαλύπτει τι αναμενόταν από τη χρήση των αεροπλάνων:
«To αεροπλάνο ενδείκνυται ως όπλο των αδυνάτων. Η ριψοκίνδυνος μάλιστα και τολμηρά φύσις του Έλληνος θα καταστήσει τούτο λαμπρόν εν πολέμω όπλον μέλλον να προσφέρει
μεγάλας υπηρεσίας.»
Μετά από τη δεύτερη πτήση ακολούθησε η βάπτιση του
αεροπλάνου, με ανάδοχο τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο,
ο οποίος του έδωσε το όνομα Αλκυών (αποδημητικό πτηνό,
κοινώς ψαροπούλι) και με ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι
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ευχήθηκε τα ακόλουθα: «Εύχομαι όπως η Αλκυών τερματίσει
φυσικόν τον βίον. Εύχομαι όπως ο κ. Αργυρόπουλος, ο πρώτος Έλλην αεροναύτης, που πέταξε υπέρ τα ιερά εδάφη,
συνεχίσει επί άλλου τελειότερου μηχανήματος, το οποίον να οφείλεται εξ ολοκλήρου εις αυτόν, τας ενδόξους παραδόσεις του Ικάρου, χωρίς τας ατυχίας
εκείνου, προς δόξαν και αυτού και της
Ελληνικής Πατρίδος».
Θεωρείται βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια
της συνάντησής τους ο Αργυρόπουλος
εξέφρασε την επιθυμία του να καταταγεί
στη Στρατιωτική Αεροπορία η οποία μόλις
τότε οργανώνονταν στην Ελλάδα με τη
βοήθεια της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής υπό τον
Στρατηγό Eydoux. To ότι ο Πρωθυπουργός δεν τον ξέχασε,
αποδεικνύεται με την έκδοση του «φωτογραφικού» νόμου
Δρις’ της 21 Οκτωβρίου 1912, ο οποίος επιτρέπει την κατάταξη
στην «αερόπλοια» πτυχιούχων μηχανικών των «εν Γαλλία
Σχολών Πολυτεχνικής, Κεντρικής, Γεφυροποιών, ανωτέρας
Ηλεκτρολογικής η άλλων εξομοιούμενων σχολών της ημεδαπής
ή έτερων Κρατών, ως και δίπλωμα αεροπόρου με τον βαθμό
του Ανθυπολοχαγού του Μηχανικού».
Στις 12 Φεβρουαρίου 1912 ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος
πραγματοποίησε νέα πτήση πάνω από το Παλαιό Φάληρο. Ως
χώρος απογειώσεως αυτή τη φορά χρησιμοποιήθηκε η περιοχή
του Ζωολογικού Κήπου. Πλήθη λαού από την Αθήνα και τον
Πειραιά έσπευσαν να θαυμάσουν τον ατρόμητο Έλληνα αεροπόρο, σε μία εξίσου επιτυχημένη πτήση, που κατέληξε σε
ανέλπιστη αεροπορική γιορτή. Το πλήθος σήκωσε στα χέρια
τον Αργυρόπουλο και τον έφερε θριαμβευτικά στη βασιλική
εξέδρα, όπου δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια του βασιλιά
Γεωργίου A’.
Όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τον Οκτώβριο του
1912, ο Αργυρόπουλος εντάχθηκε στις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, με τον βαθμό του υπολοχαγού. Στις 4 Απριλίου

1913 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λεμπέτ της Θεσσαλονίκης
(στη σημερινή Σταυρούπολη), με ένα αεροπλάνο τύπου
Μπλεριό 11 (λάφυρο από τον τουρκικό στρατό) και συνεπιβάτη
Κωνσταντίνο Μάνο. Το αεροσκάφος Μπλεριό 11 ήταν το οθωμανικό Vatan (Πατρίδα) που ήταν δωρεά του Νουρί Πασά προς
την οθωμανική κυβέρνηση. Σε τουρκικές πηγές αναφέρεται
ότι πυρπολήθηκε για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού, κάτι
που δεν είναι ορθό καθόσον με το
αεροσκάφος αυτό πέταξε πολλές φορές ο Αργυρόπουλος. Ο Κωνσταντίνος
Μάνος ήταν αγωνιστής, λόγιος (ποιητής), πρώην βουλευτής Αττικής, και
θείος της Ασπασίας Μάνου, συζύγου
του μετέπειτα βασιλιά Αλέξανδρου.
Στις αρχές των βαλκανικών πολέμων
είχε ηγηθεί ανταρτικών ομάδων και
από τον τύπο της εποχής είχε χαιρετιστεί ως «εκπορθητής της Πρεβέζης».
Η αποστολή τους ήταν αναγνωριστική
για την ανίχνευση των κατεχομένων
από τον βουλγαρικό στρατό περιοχών
πλησίον της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της πτήσης το
αεροσκάφος του υπέστη μηχανική βλάβη και κατέπεσε κοντά
στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Και οι δύο επιβαίνοντες βρήκαν
ακαριαίο θάνατο. Ο πρωτοπόρος της Ελληνικής Αεροπορίας
Εμμανουήλ Αργυρόπουλος ήταν μόλις 24 ετών και ο Κωνσταντίνος Μάνος 44 ετών. Τους δύο ήρωες θα τους θρηνήσει
όλη η Ελλάδα.
Η κηδεία του Αργυρόπουλου που έγινε στον Άγιο Γεώργιο
Καρύτση, παρουσία σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου
και του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, ελάχιστοι μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους. Δίπλα στη σωρό
του νεκρού είχε εκτεθεί η ακόμη απαστράπτουσα στολή του
Ανθυπολοχαγού του Μηχανικού. Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε
ο μόνιμος συνάδελφός του, αεροπόρος Υπολοχαγός Μιχαήλ
Μουτούσης. Ο Αργυρόπουλος έδωσε πρώτα το αεροπλάνο
του και μετά τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας. Ήταν ο
πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος που χάθηκε σε ατύχημα
κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης αποστολής. Επίσης ήταν
ο πρώτος από το μακρύ κατάλογο των πεσόντων εφέδρων
ιπταμένων αξιωματικών και υπαξιωματικών, των οποίων ο
αριθμός στις πολεμικές περιόδους δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητος.

