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Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

21 Νοεμβρίου, Ημέρα Εορτασμού των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου
Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα που η Ορθοδοξία
γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου, της Υπερμάχου
Στρατηγού και της Μεγάλης Προστάτιδος όλων
μας, το Έθνος τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις για την
προσφορά τους στην απόκτηση και διατήρηση της
Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της Αξιοπρέπειας
του.
Εορτάζεται επίσης και η ημέρα του ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ, ως ελάχιστος φόρος τιμής για
την προσφορά τους στην Πατρίδα και τις ΕΔ.

Νικήτας Σταματελόπουλος
(1781 Νέδουσα Μεσσηνίας
w σελ. 4
-1849 Αθήνα)

Επισκόπηση Γεγονότων

Καλυπτόμενη
χρονική περίοδος:

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
w σελ. 13

Βράβευση Αριστούχων
Μαθητών Σxολικού
Έτους 2020- 2021

Ο

ι απόστρατοι Αξιωματικοί έχουμε φωνή κι
όταν ανταμώνουμε, συμμετέχουμε και εκφραζόμαστε συντεταγμένα, αυτή η φωνή
γίνεται τόσο δυνατή ώστε δεν μπορεί να αγνοηθεί!
Το σύνθημα της Ε.Α.Α.Σ., άλλωστε, είναι «Η Ισχύς
Εν τη Ενώσει» και αποδεικνύουμε την ισχύ του καθημερινά με την κοινωνική δράση μας και την στάση μας απέναντι στα πράγματα.
Τα δίκαια και τα κεκτημένα του Έλληνα Αξιω-

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
w σελ. 9

Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Οι Έλληνες πολέμησαν...
οι άλλοι σχολίασαν
w σελ. 7

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΑΣ

Ενώνουμε Δυνάμεις – Συμμετέχουμε!
ματικού αλλά και οι διεκδικήσεις μας –Ασφαλιστικές, Συνταξιοδοτικές, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.ά- προωθήθηκαν με την στιβαρή, ψύχραιμη και καλά σταθμισμένη συμμετοχή της
Ε.Α.Α.Σ. στους δικαστικούς αγώνες, τις συνεχείς

επαφές με αρμοδίους υπηρεσιακούς και Πολιτειακούς φορείς, αλλά και τις λοιπές δράσεις μας ,κινήσεις τις οποίες υποχρεωθήκαμε να κάνουμε
ώστε να μην πληγεί ακόμα περισσότερο το βιοτικό
επίπεδο των μελών μας και των οικογενειών τους.

w Συνέχεια στη σελίδα 3

Οι Αλήθειες και η Προπαγάνδα για την Αγωγή
της Ε.Α.Α.Σ. κατά κ. Μπογιόπουλου Νίκου

w σελ. 5

28 Οκτωβρίου 1940.
Αλήθεια και ψέμα

Με αφορμή την διπλή αυτή εορτή, ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Α.Α.Σ. εύχονται σε όλα τα μέλη της Ενώσεως και
στα μέλη των ορφανικών οικογενειών χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη.
Η Παναγία, Υπέρμαχος Στρατηγός, να μας προστατεύει και να μας καθοδηγεί.
Χρόνια Πολλά.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Το πραγματικό γεγονός
Στην εκπομπή του στον Real FM ο κ.
Μπογιόπουλος στην ρύμη του λόγου
του και σχολιάζοντας ερώτηση συνα-

δέλφου του για τα γεγονότα της περιόδου 1946-1949 ανέφερε τη φράση
“… σαν κάποιους αλήτες, όπως αυτοί της Ένωσης αποστράτων …”.
Αναφέρεται σε κάποιους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους χαρακτηρίζει αλήτες και έρχεται με τη
δεύτερη φράση του (συνδετικό
“όπως”) να εντάξει ρητά μεταξύ των
“αλητών” και “αυτούς της Ένωσης
αποστράτων”, δηλαδή όλους εμάς. Ο
καθένας που ξέρει Ελληνικά καταλαβαίνει αυτόματα την εξύβριση που
συντελείται.

Η αγωγή
Η Ένωση, εκ μέρους των χιλιάδων μελών της, δικαίως εθίγη και θεώρησε
ότι πρέπει να αντιδράσει, καθόσον μάλιστα το γεγονός έλαβε χώρα σε ένα

ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας. Καλόπιστα ενεργώντας έδωσε την ευκαιρία στον ραδιοφωνικό σταθμό και
τον δημοσιογράφο να διευκρινίσουν
ο μεν πρώτος ότι καταδικάζει κάθε
εξύβριση δια του τύπου και σαφώς
δεν έχει υβριστική πρόθεση κατά της
Ένωσης και των μελών της, ο δε δεύτερος ότι δεν εννοούσε όλα τα μέλη
της Ένωσης, αλλά κάποιους συγκεκριμένους για συγκεκριμένο λόγο τον
οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρει. Το όλο θέμα θα έπαιρνε άλλη
τροπή. Αντιθέτως με άλλο εξώδικο οι
προαναφερθέντες επέμειναν στις θέσεις που είχε εκφράσει στην εκπομπή
του ο κ. Μπογιόπουλος, οπότε η Ένωση αναγκάστηκε να προχωρήσει σε
αγωγή.

Η δίκη
Η διαδικασία προβλέπει:
n Την κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου εγγράφως των θέσεων των
αντιδίκων και ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων.
n Την παρουσίαση της υπόθεσης στο
ακροατήριο με πιθανή εξέταση
μαρτύρων κατά την κρίση των αντιδίκων.
n Την κατάθεση συμπληρωματικών
προτάσεων και ενόρκων καταθέσεων άλλων μαρτύρων εντός 3 ημερών από την ακροαματική διαδικασία. Και τέλος,
n Την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα.

w Συνέχεια στη σελίδα 16

Η «Τεχνική της μεταφοράς» και της «παραπλάνησης» ως μέθοδοι της προπαγάνδας
Γράφει ο Σχης ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος /Μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ w σελ. 8
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Είναι γεγονός ότι η προπαγάνδα χρησιμοποιείται από κάθε μορφής οντότητες, για να χειραγωγούν το ακροατήριο τους.
Όμως η ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν είναι θύμα προπαγάνδας ούτε και υπήρξε ποτέ. Υπήρξαν βεβαίως περιπτώσεις που δικαστικές αποφάσεις επηρεάστηκαν από την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα, όμως οι δικαστές ποτέ δεν ήταν «ακροατήριο», ώστε να πεισθούν από τα προπαγανδιστικά τερτίπια των κατηγορουμένων/εναγομένων.(πχ δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν)
w Συνέχεια στη σελίδα 3

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Οκτώβριος 2021

02 Ενημέρωση
Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες
(400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει
προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Να αναγράφονται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, οι πηγές
των άρθρων.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δημοσίευση
ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από τη συντακτική
επιτροπή.
2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων, τα κείμενα,
φωτογραφίες και άλλα σχετικά, δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
l Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ)
τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν στο τηλ. 211 4184935.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν
να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και
σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: eaasgr@gmail.com

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Ένωσης
Aποστράτων
Aξκών Στρατού
(EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779

Iδιοκτήτης-Εκδότης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωματικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα:
210 3633797,
Γραμματεία Προέδρου: 211 4184942
Αντιπροέδρος: 211 4184937
Διευθ. Σύμβουλος: 210 3624495
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 210 3632517
e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr

Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ι.ωάννης
Αντγος ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Λιάκος Παναγιώτης

Δντης Σύνταξης:
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ

Αρχισυντάκτης:
Λιάκος Παναγιώτης

DTP-Eκτύπωση:
Νews Press Hold

Γράφει ο
Υπτγος ε.α.
Δεβούρος Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος
Ε.Α.Α.Σ.
Δημοσιεύτηκε η απόφαση
1477/2021 της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(ΕΣ) με την οποία καθορίζεται
η 1η Ιανουαρίου 2019 ως η
ημερομηνία – ορόσημο, κατά
την οποία μετατρέπεται σε
συνταγματική η Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΑΣ). Η απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κρίνει ως
αντισυνταγματική τη
συγκεκριμένη Εισφορά, μόνο
για το διάστημα από την
πρωτόδικη απόφαση δηλαδή
από τον Φεβρουάριο του 2017
έως και τον Δεκέμβριο του
2018, άρα για 22 μήνες. Έτσι
δυνητικά δημιουργείται η
ανάγκη καταβολής
αναδρομικών σε όσους
συνταξιούχους – πρώην
δημοσίους υπαλλήλους,
γινόταν εκείνη την περίοδο η
ανάλογη παρακράτηση.

Τ

ο βέβαιο είναι ότι θα λάβουν ως επιστροφή τα ποσά της ΕΑΣ, όσοι υπέβαλαν σχετική αγωγή και μάλιστα
χωρίς να ισχύει το παραπάνω χρονικό όριο.
Αυτό σημαίνει ότι από την ημερομηνία υποβολής της αγωγής, οι συνταξιούχοι θα δικαιωθούν για το σύνολο του ποσού που
διεκδικούν, το οποίο και θα το λάβουν έντοκα (6% για κάθε έτος) Όμως σε κάθε περίπτωση, με την επίκληση της συνταγματικότητας, μειώνεται σημαντικά το ενδεχόμενο
διεκδίκησης, για όσους υπέβαλλαν σχετική
αίτηση από την 1.1.2019 και μετά, κατά την
περίοδο αναφοράς (Φεβρουάριος 2017 –
Δεκέμβριος 2018.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ως συνταγματική την Εισφορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 αξιολογώντας αναλόγως, αντίστοιχη προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που ήταν θετική
επι της συνταγματικότητας του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/16) Παράλληλα έγινε
αναφορά και σε παλαιότερο νόμο του 2008
επι υπουργίας Φάνης Πετραλιά, για να στοιχειοθετηθεί το σκέλος της συνταγματικότητας.
Υπενθυμίζεται ότι με το «νόμο Κατρούγκαλου» η 1η Ιανουαρίου 2019, είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε
η εκκίνηση στον επανυπολογισμό όλων των
συντάξεων και δημιουργήθηκε η έννοια της
«προσωπικής διαφοράς». Έγκυροι δικαστικοί κύκλοι, επισημαίνουν ότι με αυτή την παρέμβαση, ένας μεγάλος όγκος συνταξιού-

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο»
χων βρέθηκαν κάτω από το όριο των 1.400
ευρώ το μήνα που είναι και η βάση της επιβολής της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Συνεπώς, πρακτικά ακυρώθηκε επι της ουσίας το
συγκεκριμένο μέτρο καθώς αφορούσε πολύ μικρό αριθμό συνταξιούχων, που προέρχονται από το Δημόσιο Τομέα. Έτσι δεν είχε
ουσιαστικό νόημα η κρίση περί συνταγματικότητας. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, επιβάλλεται για όλες τις κύριες συντάξεις του Δημοσίου από 1.400 ευρώ και
άνω (3-14%) από την 1η Αυγούστου του
2010. Επίσης, επιβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 και για όλες τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ μεικτά
(3-10%).
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(ΕΣ) σχετικά με την επιστροφή των δώρων
και του επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους του Δημοσίου (απόφαση 1389/2021).
Η πλήρης κατάργηση των δώρων και
του επιδόματος αδείας είναι μια ακόμη μείωση των συντάξεων μας η οποία συνιστά
ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματος της
περιουσίας του συνταξιούχου Δημοσίου
Υπαλλήλου (Δ.Υ), καθώς ενώ έχουν καταβληθεί εισφορές καταργήθηκαν, σε αντίθεση με τις αρχές της ανταποδοτικότητας των
εισφορών όπως έχει ήδη κριθεί από το ΣτΕ
για τις επικουρικές συντάξεις σε όμοια περίπτωση.
Επι πλέον υπάρχει σαφής αντίθεση και
παραβίαση της αρχής της ισότητας, σε σχέση με την χορήγηση των δώρων στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που συνεχίζεται , καθώς προσμετρήθηκε στην ανταποδοτική σύνταξη.
Οι νομικοί σύμβουλοι της Ένωσης θα
διερευνήσουν την ύπαρξη δυνατότητας
προσφυγής ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού
Δικαστηρίου διότι δύο (2) ανώτατα δικαστήρια της χώρας έχουν εκδώσει δύο αντίθετες
αποφάσεις για το ίδιο θέμα (ΣτΕ και ΕΣ).
Την Πέμπτη 21 Οκτ 2021, εκδικάστηκε
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η
Αγωγή που υπέβαλλε η Ένωση Αποστράτων
Αξκών Στρατού (ΕΑΑΣ) στον δημοσιογράφο
κ. Μπογιόπουλο Νίκο και το ραδιοφωνικό
σταθμό Real FM (Αληθινό Ραδιόφωνο).

Ιστορικό της υπόθεσης
Την Παρασκευή 5/3/21 κατά την διάρκεια καθημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής
του πρώτου εναγόμενου κ. Μπογιόπουλου
Νίκου κατά την συζήτηση – σχολιασμό
άσχετης με την ΕΑΑΣ, πρόθεσης του νυν
δημάρχου Κόνιτσας να τοποθετήσει το
άγαλμα της Βασίλισσας Φρειδερίκης στον
δήμο του, εξετράπη σε γενικευμένη από ραδιοφώνου καταφρόνηση του συνόλου των
ε.α Αξκών, με υβριστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, διότι η ΕΑΑΣ είναι το
θεσμικό εκείνο όργανο που διοργανώνει
και πραγματοποιεί τις τελετές μνήμης και τιμής των πεσόντων στελεχών και στρατιωτών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατά τη
τελευταία μάχη του εμφύλιου πολέμου

1946 – 1949 στα όρη Γράμμο και Βίτσι.
Η αγωγή που υπεβλήθη από την Ένωση,
αφορά αποκλειστικά τη γενόμενη εξύβριση
και δεν έχει καμία απολύτως ιδεολογικοπολιτική προέκταση.
Τώρα τον λόγο έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
Την Τετάρτη 29 Σεπ 2021 μετά από πολλές αναβολές καταβλήθηκαν με εμβόλιμη
καταβολή τα αναμενόμενα αναδρομικά ποσά ύψους 26,1 εκατ. Ευρώ σε μερίδα των
παλαιών συνταξιούχων, έπειτα από τον γενόμενο επανυπολογισμό των συντάξεων
τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.
4670/2020. Από τον επανυπολογισμό προκύπτουν μόνιμες μικρές αυξήσεις σε
133.692 παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι
πριν από ένα μήνα έλαβαν αναδρομικά, μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων. Έχουν όλοι
τους πάνω από 30 έτη ασφάλισης και είχαν
πολύ μικρή αρνητική «προσωπική διαφορά». Έτσι τώρα θα διαπιστώσουν στην πράξη, ότι θα ενσωματωθεί στη σύνταξη του ένα
μέρος από τις αυξήσεις που έχουν προκύψει. Άλλωστε βάσει νόμου, οι αυξήσεις θα
δίνονται τμηματικά σε βάθος πενταετίας και
σε ισόποσες δόσεις. Παλαιοί συνταξιούχοι
είναι οι συνταξιούχοι που είχαν υποβάλλει
αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τις 13
Μαϊου 2016 ημερομηνία έναρξης του τότε
ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου).
Όπως έχω γράψει και στο προηγούμενο
τεύχος της Ε.Η, από τις 4 Οκτ οι συνταξιούχοι ενημερώνονται σχετικά με την καταβληθείσα προσωπική τους σύνταξη κάνοντας
χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis Net,
στην ειδική πλατφόρμα που έχει τεθεί σε
λειτουργία στον ιστότοπο του e – ΕΦΚΑ:
www.efka.gov.gr ‘’Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων
Συντάξεων’’.
Η μεγάλη πλειοψηφία συνταξιούχων με
συντάξιμα χρόνια 30-40, δεν έτυχε αύξησης
επειδή η όποια βελτίωση στα ποσοστά αναπλήρωσης εξανεμίστηκε από την προσωπική διαφορά που ήδη υπήρχε. Απλώς σε λογιστικό επίπεδο, μειώθηκε η προσωπική
διαφορά των « εν δυνάμει» δικαιούχων.
Όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, που υπολογίζονται σε 520.000 περίπου, ευελπιστούν να
καρπωθούν μελλοντική αύξηση στις συντάξεις, μιας και η προσωπική τους διαφορά
περιορίστηκε σημαντικά.
Υπενθυμίζεται ότι αναδρομικά βάσει
του ν. 4670/2020 ΔΕΝ έχουν να λάβουν οι
συνταξιούχοι στρατιωτικοί που ανήκουν
στις ειδικές κατηγορίες (αλεξιπτωτιστές ,
βατραχάνθρωποι κλπ) που έχουν πάνω από
45 χρόνια υπηρεσίας.
Μετά από ενημέρωσή μας από τον ΕΦΚΑ σας γνωρίζουμε ότι για μεγάλο αριθμό
παλαιών συνταξιούχων δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος επανυπολογισμός της
σύνταξης.
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2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΑΣ

Ενώνουμε Δυνάμεις
– Συμμετέχουμε!

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συνέχεια από 1η σελίδα
Η Ε.Α.Α.Σ. δεν είναι μια Ένωση από τις πολλές. Εκφράζει μια κοινότητα ανθρώπων, που της πατρίδας, του πολιτεύματος, του ιερού δικαιώματος και υποχρέωσης των αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αποστολή της
υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας Ελλήνων να ζουν ελεύθεροι.
Η Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί προμαχώνα για τις πάσης φύσεως μάχες που
δίδονται τώρα και θα δοθούν στο μέλλον για τα σοβαρά Εθνικά και Κοινωνικά θέματα. Το Κυπριακό, το Μεταναστευτικό - Προσφυγικό, τα Φορολογικά - Συνταξιοδοτικά θέματα ,η πανδημία καθώς και η Κλιματική
Αλλαγή, είναι θέματα που μας απασχολούν έντονα. Αυτό το γνωρίζουν
όλες και όλοι όσοι μετέχουν στις διαδικασίες και στα θεσμικά όργανα
της Ενώσεως.
Η Ε.Α.Α.Σ. είναι μια κοινότητα ανοιχτή στην κοινωνία, που επιδιώκει
τη συμμετοχή και τη ζύμωση, την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργική σύνθεση δυνάμεων.
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο είναι η μεγάλη ευκαιρία να γνωριστούμε και να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, με φωνή δυνατή και
θέληση να προσφέρουμε στην πατρίδα, στην κοινωνία. Οι μεγάλες Δυσκολίες των χρόνων που πέρασαν, μας έχουν κάνει σοφότερους, έχουμε δε αντιληφθεί ότι αξίζουμε περισσότερο και μόνο μαζί θα τα καταφέρουμε!
Για τους παραπάνω λόγους, καλούνται τα μέλη μας να συμμετέχουν στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 14 Νοεμβρίου
σε χώρους του Πολεμικού Μουσείου και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) , όπως αναφέρονται στο παρακάτω πρόγραμμα.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Η «Τεχνική της μεταφοράς» και της «παραπλάνησης» ως μέθοδοι της προπαγάνδας
Συνέχεια από 1η σελίδα
Μια τέτοια περίπτωση προπαγάνδας παρακολουθήσαμε τους τελευταίους μήνες από
τον κύκλο ενός – μέχρι πρότινος μικρής φήμης-κομμουνιστή δημοσιογράφου. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε από τον εναγόμενο
υπό της ΕΑΑΣ δημοσιογράφο, με αποκορύφωμα την εκδίκαση της αγωγής της ΕΑΑΣ,
ήταν η τεχνική της μεταφοράς και η τεχνική
της παραπλάνησης του ακροατηρίου.
Συγκεκριμένα, ο κομμουνιστής δημοσιογράφος, σε ραδιοφωνική εκπομπή του Real
FM, είχε εξυβρίσει δημοσίως τους αποστράτους αξιωματικούς ως «αλήτες απόστρατοι
της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών», με
αφορμή τη διοργάνωση των εορτών μνήμης
(μίσους, κατά τον δημοσιογράφο) στο Γράμμο
και Βίτσι.
Δεν θα με απασχολούσαν ποτέ οι προσωπικές απόψεις ενός κομμουνιστή σχετικά με
τις Ένοπλες Δυνάμεις ή την ιστορική αλήθεια εξ άλλου όλοι οι κομμουνιστές λένε τα ίδια,
σαν να παίζει μασημένη κασέτα-αλλά όταν κάποιος γίνεται υβριστής, θα πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του και όχι να δικαιολογείται «δίκην τραπεζοκόμου» (όπως λέγαμε
και στη ΣΣΕ)
Από την ημέρα της κατάθεσης της αγωγής
της ΕΑΑΣ, επιδόθηκε ο ίδιος και ο κύκλος του,

σε έναν αγώνα «μεταφοράς» της μεταξύ μας
αντιπαράθεσης, από την εξύβριση «αλήτες»
σε αντιπαράθεση ιδεολογική. Στην εκδίκαση
έφερε και πλειάδα ακροατών (γέμισαν ένα
ακροατήριο δικαστηρίου εν μέσω COVID),
προκειμένου να ενισχύσουν με την εμφάνισή
τους το επιχείρημά του ότι ορθώς μας αποκαλεί αλήτες, αφού εμείς δήθεν αναφερόμαστε
σε κομμουνιστοσυμμορίτες. Δηλαδή κατά την
κομμουνιστική λογική, όποιος δεν συμμερίζεται τις ανιστόρητες απόψεις τους, είναι «αλήτης» και καλώς θα υβρίζεται δημοσίως.
Επάνω στην αγωνιώδη προσπάθειά του
για να αποφύγει τις συνέπειες της πράξης του,
ο κομμουνιστής δημοσιογράφος και οι υποστηρικτές του, χρησιμοποίησαν και την τεχνική της «παραπλάνησης του ακροατηρίου»,
αφού ισχυρίσθηκαν ότι «θύμωσε, βρε παιδί
μου, που οι απόστρατοι αναφέρονται σε «κομμουνιστοσυμμορίτες», ενώ αυτός ψευδώς είχε πει στη συγκεκριμένη ραδιοφωνική εκπομπή ότι αναφερόμασταν σε «ληστοσυμμορίτες».
Το μεν πρώτο αφορά σε συμμορίες με
συγκεκριμένη ιδεολογία (υπάρχει και νομική
τεκμηρίωση για ποιον λόγο ήταν σύσταση
συμμορίας-υπήρχε νόμιμη δημοκρατικά
εκλεγμένη κυβέρνηση και εθνικός στρατός
υποχρεωτικής θητείας, ως συνταγματικής

υποχρέωσης από τη μια και ένοπλες συμμορίες εθελοντών από την άλλη), που εξεγέρθηκαν ενόπλως όχι μόνο για ανατροπή του πολιτεύματος και υφαρπαγή της εξουσίας αλλά με
σκοπό κυρίως την συνένωση των τριών γεωγραφικών Μακεδονιών (Ελληνικής-Βαρδαρίου-Πιρίν) σε ενιαία αυτόνομη δημοκρατία και
υπαγωγή της υπό την ΕΣΣΔ.Το δεύτερο όμως,
το οποίο πραγματικά μας απέδωσε ο δημοσιογράφος αφορά σε συμμορίες ληστών, μια
φράση που ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί.
Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ο κομμουνιστής δημοσιογράφος έχει διαπράξει εξύβριση
και επειδή προφανώς δεν έχει το σθένος να το
παραδεχθεί, έβαλε λυτούς και δεμένους να
τον υπερασπιστούν. Βεβαίως είναι εντυπωσιακή η συσπείρωση των ομοϊδεατών του τού
ΠΑΜΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, οι οποίοι με
επιστολές και επερωτήσεις στη βουλή ζητούν
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να μας «κάνει ντα», επειδή τολμήσαμε να κάνουμε αγωγή στον άνθρωπο που μας αποκάλεσε «αλήτες».
Επίσης, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε
στο νόμο που αναγνώρισε τον εμφύλιο και κατάργησε τον όρο «συμμοριτοπόλεμο» και
«κομμουνιστοσυμμορίτες», χωρίς όμως αυτό
να σημαίνει ότι όποιος θέλει να αναφέρεται σε
συμμοριτοπόλεμο και κομμουνιστοσυμμορί-

τες έχει ποινική ή αστική ευθύνη.
Να διευκρινίσουμε ότι η ΕΑΑΣ σε κανένα
επίσημο έγγραφό της δεν έχει αναφερθεί σε
συμμοριτοπόλεμο και κομμουνιστοσυμμορίτες. Το τι κάνει ο καθένας από εμάς, το τι άποψη έχει για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο
και εκείνους που συμμετείχαν, δεν νομιμοποιεί σε καμμία περίπτωση τον οποιονδήποτε να
μας αποκαλεί «αλήτες». Άλλωστε και ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Χρήστος
Σαρτζετάκης έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό,
με σωρεία νομικών και ιστορικών επιχειρημάτων, για ποιον λόγο δεν ήταν εμφύλιος αλλά
συμμοριτοπόλεμος. Δηλαδή ο πρώην ΠτΔ είναι «αλήτης»;
Θέλω, τέλος, να πω σε όποιον με διαβάζει,
ότι οι κομμουνιστές δεν δικαιούνται να αποκαλούν τον πόλεμο εκείνον «εμφύλιο», για τον
απλούστατο λόγο ότι οι κομμουνιστές και οι
συνοδοιπόροι τους δεν δέχονται την έννοια
της φυλής και του έθνους. Αντιθέτως σε όποιον χρησιμοποιεί τον όρο «Ελληνική Φυλή»,
του προσάπτουν τον χαρακτηρισμό του φασίστα. Προφανώς αγνοούν ότι τα απομνημονεύματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη φέρουν
τον τίτλο «Διήγησις Συμβάντων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ από τα 1770 έως τα 1836»
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Επετειακό
Επετειακό αφιέρωμα:
αφιέρωμα: «200
«200 χρόνια
χρόνια από
από την
την Εθνική
Εθνική Παλιγγενεσία»
Παλιγγενεσία»

Νικήτας Σταματελόπουλος (1781 Νέδουσα Μεσσηνίας-1849 Αθήνα)
«Πραματευτής δέν ἤμουνα, ἡ μοῖρα μου τό θέλησε νὰ γίνω καπετάνιος. Μά δέν θά ἤτανε σωστό νὰ κάνω πραμάτεια τό καπετανλίκι μου, γιά νὰ καζαντήσω» Νικηταράς.

Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Ιωάννης Κρασσάς

Αχιλλέα» της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος
υπήρξε εκ των γενναιοτέρων και
πλέον ανιδιοτελών αγωνιστών
της επαναστάσεως του 1821.
Έμεινε γνωστός στην ιστορία ως
ο «Νικηταράς ο Τουρκοφάγος».
Γεννήθηκε το 1781 στην
Αναστασίτσα ή την Αναστάσοβα,
την σημερινή Νέδουσα
Μεσσηνίας . Ήταν ανιψιός του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τον
οποίον σεβόταν και ακολούθησε
σ’ όλη την διάρκεια της ζωής
του. Ο Νικηταράς ανυπότακτος,
θαρραλέος και με αγάπη για την
ελευθερία γοητεύθηκε από τον
περιπετειώδη βίο της
κλεφτουριάς. Νυμφεύθηκε την
Αγγελίνα, κόρη του θρυλικού
κλέφτη Ζαχαριά Μπαρπιτσιώτη,
ενός εκ των προδρόμων του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
του 1821.

Ο Νικηταράς φυλακίσθηκε από τον Κουντουριώτη στην Ύδρα. Μετά την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, δόθηκε αμνηστία
στους φυλακισθέντες οπλαρχηγούς, ο οποίοι
επανήλθαν στον αγώνα και διέσωσαν την επανάσταση. Ο Νικηταράς στάθηκε αλύγιστος δίπλας τον Κολοκοτρώνη, επιβάλλοντας την
σκληρή, αλλά σωτηρία πολιτική του «Τσεκούρι
και φωτιά στους προσκυνημένους». Μετά την
απελευθέρωση προσκολλήθηκε στο Ρωσικό
κόμμα, ακολουθώντας τον Κολοκοτρώνη.
Υπήρξε από τους φανατικότερους υποστηρικτές
του Καποδίστρια. Στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση του
Άργους. πήρε μέρος ως πληρεξούσιος του
Λιονταριού.

Γεννημένος Στρατιώτης
Το «Στρατιωτικό Μητρώο» του Νικηταρά είναι εντυπωσιακό. Επιζητούσε να συμμετέχει σε
πολεμικές επιχειρήσεις, όχι μόνο κατά την επανάσταση, αλλά και πριν από αυτήν. Το 1805 μετέβη με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στα Επτά-

Η Πρώτη Φυλάκιση

Η καταγωγή του ήταν από τη Τουρκολέκα,
κεφαλοχώρι της Μεγαλουπόλεως και ήταν
γνωστός επίσης ως Τουρκολέκας.

και όχι για την πολεμική λεία. Τον Ιούνιο συνεργάσθηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο για την
ανακατάληψη της Λιβαδιάς.

νησα. Πολέμησε με τον Ρωσικό στρατό στην Ιταλία κατά των Γάλλων, στην συνέχεια όμως υπηρέτησε στον Γαλλικό στρατό, όταν κατέλαβαν τα
Επτάνησα. Έδωσε αμέσως το παρόν του με την
έκρηξη της επαναστάσεως του 1821. Την 12η
και 13η Μαΐου, κατά την πολιορκία της Τριπόλεως, επικεφαλής 800 αγωνιστών έλαβε μέρος
στην μάχη του Βαλτετσίου. Στην συνέχεια την
18η Μαΐου 1821, στη μάχη των Δολιανών, με
200 άνδρες έτρεψε σε φυγή 6.000 Τούρκους
του Κεχαγιάμπεη. Ήταν η πρώτη φορά που τον
αποκάλεσαν «τουρκοφάγο». Η νίκη σ’ αυτή την
μάχη είχε διπλή σημασία για την κατάληψη της
Τριπόλεως. Βελτίωσε την θέση των επαναστατών και ενίσχυσε το ηθικό και την αυτοπεποίθησή τους. Οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν άλλη έξοδο από την πολιορκούμενη πόλη. Ο Νικηταράς
δεν ζήτησε κανένα λάφυρο, μετά την άλωση της
πόλεως. Του προσφέρθηκε ένα αδαμαντοκόλλητο σπαθί, το οποίο αργότερα το προσέφερε σε
έρανο για τις ανάγκες του αγώνος. Υπήρξε από
τους ολίγους που πολεμούσε μόνο για την νίκη

Η Δόξα
Η μεγάλη στιγμή του Νικηταρά, όπου για
δεύτερη φορά έλαβε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος, υπήρξε η συνεισφορά του στις μάχες
στα Δερβενάκια (26η-28η Ιουλίου 1822). Η
αποστολή του μαζί με τον Παπαφλέσσα, τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Παπαρσένη(Αρσένιος
Κρέστας) ήταν η φύλαξη της διαβάσεως του Αγίου Σώστη. Ο Νικηταράς πολέμησε με απαράμιλλη ανδρεία, προκαλώντας τεράστιες απώλειες
στους στρατιώτες του Δράμαλη (3.000 νεκροί).
Αναφέρεται ότι μετά την μάχη δεν μπορούσε να
βγάλει το σπαθί από το χέρι του που είχε πρηστεί. Στον πρώτο εμφύλιο μετά την επικράτηση
των κυβερνητικών μετέβη στο Μεσολόγγι,
όπου τέθηκε στην υπηρεσία του Δημητρίου Μακρή και πολέμησε κατά του Κιουταχή στην δεύτερη πολιορκία. Ακολούθησε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, στην εκστρατεία στην Ανατολική Στερεά κατά του Κιουταχή και συμμετείχε στην μεγάλη νίκη στην Αράχοβα. Δικαίως ο Σαράντος
Καργάκος τον παρομοιάζει σαν τον «Ομηρικό

Το Όνειδος (η ντροπή)
Το 1839, κατηγορήθηκε για συνομωσία κατά του Βασιλέως Όθωνος, καταδικάστηκε και
παρέμεινε έγκλειστος επί 6 μήνες στις φυλακές
της Αίγινας. Βίωσε την αχαριστία της πολιτείας η
οποία αντί συντάξεως τού έδωσε άδεια επαιτείας στον ναό της Αγίας Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά. Ο Όθων το 1843 τού απένειμε τον βαθμό
του Υποστρατήγου και το 1847 έγινε γερουσιαστής. Παρότι αναλφάβητος ήταν μεταξύ των
ιδρυτικών μελών της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» των Αθηνών. Στην συνέχεια σχεδόν τυφλωμένος από το ζάχαρο και το ποτό, έζησε μέχρι τον θάνατό του στον Πειραιά συντηρούμενος από μία πενιχρή σύνταξη. Κηδεύτηκε στο Α΄
Νεκροταφείο την 25η Σεπτεμβρίου 1849, δίπλα
στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, σύμφωνα με την
επιθυμία του. Υπήρξε γενναίος, ηθικός και ανιδιοτελής στον υπέρτατο βαθμό, μεταξύ των ελαχίστων αγωνιστών του 1821, που δεν εξαργύρωσαν την προσφορά τους προς την πατρίδα.

28η Οκτωβρίου 1940
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Φωτιάδης Ιωάννης,
Πρώην Υπαρχηγός
Ε.Φ. Κύπρου.
Με αισθήματα υπερηφάνειας, θαυμασμού και περισυλλογής, γιορτάζουμε φέτος την 81η επέτειο του Ιστορικού ''ΟΧΙ ''.
Γιορτάζει η Πατρίδα''. Η Ελλάδα των [7]
εκατομμυρίων τότε νίκησε και κατεδίωξε
την κατά τρόπο ύπουλο και ανέντιμο επιτεθείσα φασιστική Ιταλία των [8] εκατομμυρίων λογχών, όπως καυχιόταν.
Μνημονεύουμε και τιμούμε τους ήρωες
της εποποιΐας του 1940-41. Αντρειώθηκαν,
αγωνίσθηκαν σκληρά, πίστεψαν στη νίκη
και νίκησαν. Τιμούμε ιδιαίτερα εκείνους
που έπεσαν, χάθηκαν και πέρασαν στην
αθανασία, μέσα στους αιώνες, ανάμεσα

στους πρώτους. Για αυτούς που έζησαν
Ελεύθεροι την ώρα του θανάτου. Η 28η
Οκτωβρίου 1940 είναι από τα μεγαλύτερα
ορόσημα της Ιστορίας μας. Είναι η καλύτερη επιβεβαίωση ότι υπάρχουν δυνατότητες
σ' αυτό τον τόπο για θαύματα. Ότι αυτή η
ράτσα η Ελληνική δεν είναι τυχαία, σ' αυτό
τον κόσμο εδώ και [10] χιλιάδες χρόνια.
Από τις εθνικές επετείους πρέπει να
αντλούμε δύναμη, έμπνευση, παράδειγμα,
προβληματισμό. Να θωρακίσουμε την ψυχή και την καρδιά. Μας δίδεται η ευκαιρία
για ανασκόπηση της πορείας του Έθνους.
Επί πλέον να διδάσκονται οι νέοι για τους
προγόνους τους πως κερδίζεται, αλλά και
πως διατηρείται η Ελευθερία.
Ως γνωστόν σήμερα ελλοχεύουν άλλοι κίνδυνοι για την πατρίδα μας, άμεσοι,
συνεχείς και ύπουλοι. Οι δυσκολίες είναι

πολλές, πολύπλευρες και μεταβαλλόμενες. Διά να πετύχουμε εάν απαιτηθεί ένα
θαύμα σαν αυτό του 1940, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να σφυρηλατήσουμε καλά
σε πραγματική βάση την ψυχική ενότητά
μας, να δυναμώσουμε την αντοχή και αισιοδοξία μας. Απαιτείται εγρήγορση,
αποφασιστικότητα, και διάθεση για θυσίες όταν απαιτηθεί σε όλα τα επίπεδα.
Απαιτείται αναζήτηση των αληθινών
αξιών και η όρθωση των αρετών του
Έθνους.
Φωτεινό παράδειγμα οι ήρωες της εποποιΐας του 1940-41. Το πνεύμα της εποχής
εκείνης είναι ζωντανό αενάως. Πρώτος πεσών ο Υπολοχαγός Διάκος Αλέξανδρος
[ωραίο ονοματεπώνυμο], με καταγωγή τη
σκλαβωμένη τότε από τους Ιταλούς Χάλκη
Δωδεκανήσου. Άλλοι τότε το έπαιζαν ''επι-

τήδειοι ουδέτεροι''.
Οι αριθμοί των αντιπάλων δυνάμεων
στον πόλεμο του 1940-41, σε προσωπικό,
μέσα και πάσης φύσεως υλικό υποστηρίξεως και μάχης ήταν συντριπτικά σε βάρος μας. Υπήρξε όμως ψυχή από ατσάλι.
Έτσι έγινε το θαύμα. Η προσβολή του
Μουσολίνι προς την τιμή της πατρίδας,
λειτούργησε σαν ελατήριο για την ακαριαία συσπείρωση, ανασύνταξη και γιγάντωση του έθνους..... Η Ελλάδα γύρισε και
βρήκε την Ελλάδα... Η προετοιμασία του
Έθνους πρέπει να γίνεται με επιμονή και
υπομονή, με μέθοδο και διορατικότητα.
Ανήσυχοι μέρα και νύχτα, χωρίς αυταπάτες. Με το πνεύμα της γενιάς του 1940.
Λίγοι εναντίον πολλών, όπως πάντα.
Μπορούμε. Αρκεί να υπάρχουν και υπάρχουν, πίστη και θέληση.
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Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σxολικού Έτους 2020- 2021
ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Σ.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Χαρ. Τρικούττη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα Τηλ.2103633797
Email: eaasgrammateia@gmail.com
Φ.800/16/3075
ΚΟΙΝ: Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία - Κ/Φ
Σ. 485
Αθήνα, 08 Οκτ 2021
Συνημμένα . Δύο (2)
ΘΕΜΑ: Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σxολικού Έτους 2020- 2021
ΣΧΕΤ : α. Φ.820/217/824001/Σ.6763/11 Αυγ
2008/ΓΕΣ/ ΓΔΟΣΥ/3α
β. Φ.800/13/623634/Σ. 1589/04 Οκτ
2021/ΓΕΣ/Δ3
1.
Σας γνωρίζουμε ότι, σε εκτέλεση του (β)
σχετικού που αφορά στην βράβευση αριστούχων
μαθητών, του σχολικού έτους 2020 - 2021, θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι
την 10 Νοε 2021, τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών της Β’ και Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας,
προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες
ενέργειες για την δέσμευση των αντιστοίχων ποσών
από το ΓΕΣ. Αριστούχος θεωρείται ο μαθητής/τρια
που έχει βαθμό 18,1 και άνω.
2.
Διευκρινίζεται ότι με το (α) σχετικό το

οποίο επισυνάπτεται, στην παρ.2,(α),(5) ορίζεται σαφώς ότι τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η
κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’
Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κάθε φορά και κατ’ έτος με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, διότι τα
κονδύλια των βραβεύσεων αποτελούν τμήμα του
προϋπολογισμού του ΓΕΣ.
3.
Καίτοι στο παρελθόν η Ε.Α.Α.Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να πραγματοποιηθεί η
βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων των
μελών μας, της Β’ Λυκείου εξ ιδίων πόρων, φέτος
αυτό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω στενότητας του προϋπολογισμού.
4.
Η Ένωση δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το ΓΕΣ να ανταποκριθεί
στο πάγιο και διαρκές αίτημά μας που είναι η επιβράβευση των αριστούχων μαθητών και τέκνων των
μελών μας τόσο της Β’ όσο και της Γ’ Λυκείου.
5.
Επειδή τα χρήματα διατίθενται αποκλειστικά από το ΓΕΣ, παρακαλούμε όπως τα στοιχεία
των αριστούχων μαθητών που θα συλλεγούν να
αφορούν μόvο στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ του Στρατού
Ξηράς.
6.
Για τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ που προέρχονται
από την ΕΛ.ΑΣ τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν στην Ένωση θα αποσταλούν στο Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόβλεψη χρηματικής βράβευσης των τέκνων τους.

7.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβληθούν είναι τα παρακάτω:
α. Αίτηση
β. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέα
γ. Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ του
γονέα.
δ. Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.
ε. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.
στ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή
συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους
ΙΒΑΝ. (Σε περίπτωση που δεν υφίσταται βιβλιάριο
τραπεζικού λογαριασμού, να προσκομιστεί επίσημο
έγγραφο απόδοσης IBAN, είτε μέσω e-Banking, είτε
μέσω τραπέζης)
ζ. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για
το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.
η. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας,
ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2020 - 21.
8.
Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει μόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και
ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

9.
Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών,
αυτά θα τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική
ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση
αποστολή των ελλειπόντων. Τονίζεται ιδιαίτερα η
ανάγκη έγκαιρης υποβολής τους στην Έδρα την καθορισθείσα ημερομηνία
10. Στην περίπτωση μη ύπαρξης αριστούχων
μαθητών, του σχολικού έτους 2020 - 2021, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφορά από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
11 Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στη Σύρο, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.
12. Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των
δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η
τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος
2020 - 21).
13. Έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για
Βράβευση Μαθητή» θα βρείτε σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ενώσεως .
14. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή
των παραπάνω.

Υπήρχαν Διαβιβάσεις το 1940;
Του Ταξχου ε.α.
Χρήστου Νοταρίδη
Μέλους του Συνδέσμου
Αποστράτων Αξκών ΔΒ
Όλοι γνωρίζουν ότι οι Διαβιβάσεις έγιναν
ανεξάρτητο Όπλο τον Φεβρουάριο του 1946,
τότε που αποσπάσθηκαν από το Μηχανικό.
Βεβαίως, οι Τηλεγραφητές (εντός του Μηχανικού) υπήρχαν από το 1877, συμμετείχαν σε
όλους τους πολέμους, εξυπηρετώντας τις
ανάγκες διοικήσεως και συνδέσμου, ενώ το
1926 καθιερώθηκε ο όρος «Διαβιβάσεις».
Όμως, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι στον πόλεμο 1940-41 είχαν ήδη συγκροτηθεί ανεξάρτητες Υπομονάδες Διαβιβάσεων επιπέδου Λόχου, υπαγόμενες στους Σχηματισμούς, παράλληλα με τις υπάρχουσες Μονάδες Μηχανικού. Επιπλέον, στα επιτελεία Σχηματισμών είχαν δημιουργηθεί Διοικήσεις Διαβιβάσεων,
ανεξάρτητες από τις Διοικήσεις Μηχανικού.
Αρκεί μία προσεκτική ανάγνωση των ιστορικών τόμων που εξέδωσε η Διεύθυνση Ιστορίας
Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ), που περιγράφουν την εποποιία του 1940-41, για να επιβεβαιωθεί. Ερευνώντας βαθύτερα στα αρχεία της ΓΕΣ/ΔΙΣ, βρίσκουμε τις Εκθέσεις Πεπραγμένων αυτών των
Υπομονάδων Διαβιβάσεων, που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την αφανή πολεμική
δράση τους.

Όπως τεκμηριώνεται στο βιβλίο με τίτλο
«Οι Διαβιβάσεις στο Έπος του ‘40», που εκδόθηκε πρόσφατα μετά από εξαετή έρευνα του
υποφαινόμενου, το 1940 σε κάθε Μεραρχία
του Ελληνικού Στρατού υπήρχαν δύο Λόχοι
Διαβιβάσεων (ένας Λόχος Ασυρμάτων-Οπτικών Τηλεγράφων και ένας Λόχος ΓραμμώνΤηλετύπων), σε κάθε Σώμα Στρατού τρείς Λόχοι ΔΒ (δύο όπως της Μεραρχίας, με επιπλέον
έναν Όρχο ΔΒ, υπεύθυνο για την επιμελητεία),
ενώ σε κάθε Τμήμα Στρατιάς υπήρχε ένας Μικτός Λόχος ΔΒ. Σε κάθε Ταξιαρχία επίσης,
υπήρχε ένας Μικτός Λόχος ΔΒ. Στο Γενικό
Στρατηγείο, το οποίο συγκροτήθηκε με την
έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, υπήρχε
Διοίκηση Διαβιβάσεων, επανδρωμένη με στελέχη ΜΧ, τα οποία όμως είχαν αποκτήσει μία
άτυπη ειδίκευση στις επικοινωνίες, ανεξάρτητη από τη Διοίκηση Μηχανικού. Υπήρχε επίσης ο Λόχος Ραδιογωνιομέτρων, υπαγόμενος

απ’ ευθείας στο Γενικό Στρατηγείο.
Όλα τα παραπάνω, καθώς και πολλά άλλα
στοιχεία, σχετικά με τον εξοπλισμό, τα οχήματα
ΔΒ, τις τεχνικές υπηρεσίες των Υπομονάδων
ΔΒ, τα κρυπτογραφικά μέσα, τις προμήθειες
υλικών, καθώς και πληθώρα πληροφοριών
σχετικά με τις προπολεμικές τεχνικές υποδομές της χώρας (τηλεπικοινωνίες, εξηλεκτρισμός, πολεμική βιομηχανία, σιδηρόδρομοι,
ραδιοφωνία κλπ) περιλαμβάνονται στο πρώτο
μέρος του βιβλίου. Στο δεύτερο μέρος του,
εξετάζονται οι δυνατότητες των ιταλικών και
γερμανικών Διαβιβάσεων, αυτών που αντιπαρατέθηκαν με τις ελληνικές και συμμαχικές.
Ακολούθως, αποκαλύπτεται η άγνωστη δράση
των Ελλήνων διαβιβαστών στα μέτωπα του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, που θεμελιώνεται με βάση καταγεγραμμένες μαρτυρίες
συμμετεχόντων, ελληνικές και ξένες ιστορικές
πηγές και αρχεία που πρόσφατα αποχαρακτηρίσθηκαν και εκτενής ελληνική - ξένη βιβλιογραφία. Στο 392 σελίδων πόνημα επίσης αναλύεται η επίδραση στην απόδοση των επικοινωνιών από τις αλλαγές της δομής των ελληνικών δυνάμεων και από τις συνεχείς μετακινήσεις της θέσεως των στρατηγείων. Η αξία των
Διαβιβάσεων στη διεύθυνση των επιχειρήσεων, στην επίγνωση τακτικής καταστάσεως και
στη συλλογή πληροφοριών για τον αντίπαλο,
τεκμηριώνεται αδιαμφισβήτητα.

Η δυσμενής έκβαση της Μάχης της Κρήτης
φωτίζεται πλέον, κάτω από το πρίσμα των σοβαρών προβλημάτων στις επικοινωνίες, ενώ
στην έκδοση περιγράφεται η συμμετοχή των
διαβιβαστών στη Μέση Ανατολή, στον Ιερό Λόχο, στην 3η Ορεινή Ταξιαρχία και αναδεικνύεται η μέχρι τώρα άγνωστη δράση του «Τάγματος ΔΒ Αττικής» το 1944 και η συμβολή του στη
διαφύλαξη κρίσιμων υποδομών κατά την Απελευθέρωση.
Στα παραρτήματα γίνεται μνεία στους διοικητές των τότε Μονάδων Διαβιβάσεων και το
έργο ολοκληρώνεται με την έγχρωμη παρουσίαση της εξέλιξης των οπλοσήμων των Τηλεγραφητών-Διαβιβαστών από το 1888 έως σήμερα, καθώς και της δράσης της Στρατιωτικής
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.
Προλογίζει η κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου,
καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διδάκτωρ στη Σχολή Εθνικής
Αμύνης (ΣΕΘΑ), η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα κενό
στην ελληνική βιβλιογραφία ...αποτελεί μία
πλουσιώτατη πηγή πληροφοριών και αναλύσεων ...παρέχει σπάνιο αρχειακό, φωτογραφικό και βιβλιογραφικό υλικό...».
Είναι διαθέσιμο από τον συγγραφέα
Ταξίαρχο ε.α. Χρήστο Νοταρίδη
(6948945441), με αποστολή email
στο cjno1956@yahoo.com.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Υπτγος Χ. Κατσιμήτρος “...Δεν θα
περάσουν οι Ιταλοί από το Καλπάκι”
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Θεόκλητος Α. Ρουσάκης
Επίτιμος Διοικητής
Β΄ Σώματος Στρατού
Δεν δείλιασαν οι ΄΄
Έλληνες του ΄40΄΄ όπως
δεν δείλιασαν μπροστά
στο θάνατο και οι
Έλληνες των
Θερμοπυλών και της
Σαλαμίνας, του
Μαραθώνα, του
Βυζαντίου, του ΄21 και
του Μακεδονικού
Αγώνα .Και τον έκαναν
σύμβολο το θάνατο που
άγγιξε το ΄΄Μολών
Λαβέ΄΄ του Λάκωνα
Λεωνίδα και θα
ανακυκλωθεί 20 αιώνες
μετά από τον
Κωνσταντίνο
Παλαιολόγο στην Πύλη
του Ρωμανού και θα
γίνει σημαία ανεξίτηλη
στην οποία αποτύπωσαν
την αποφασιστική
διάζευξη ΄΄ λευτεριά ή
θάνατος΄΄. Πέραν όμως
από τα κελεύσματα της
Ιστορίας, του ηθικού και
του πατριωτικού
ενθουσιασμού, η νίκη
στον πόλεμο είναι
αποτέλεσμα ορθής,
λεπτομερούς, επίπονης
και δαπανηρής
προετοιμασίας και μιας
επιδέξιας διεξαγωγής
των πολεμικών
επιχειρήσεων, από
ικανούς, ανιδιοτελείς,
φιλόπατρεις και ηθικούς
ηγέτες.

Μ

ια τέτοια σεμνή ηγετική μορφή που τη διέκρινε η σύνεση και η
φρόνηση, σε συνδυασμό με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, με το θάρρος της γνώμης και προπάντων με πνεύμα
πρωτοβουλίας, ήταν ο Υποστράτηγο Χαρ. Κατσιμήτρο Διοικητής της VIII Μεραρχίας.
Της Μεραρχίας που δέχτηκε

όλο το βάρος της εχθρικής επίθεσης την 28 Οκτ 1940. Ήταν
αυτός που με την τεράστια πολεμική εμπειρία, σταμάτησε την
αξονική άμπωτι στο Καλπάκι,
για να ξεκινήσει η συμμαχική
παλίρροια. Και φυσικά αυτός
θα ήταν εκείνος που θα είχε
και την ευθύνη σε περίπτωση
αποτυχίας.
Ο Υπγος Χ. Κατσιμήτρος γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1886
στο χωριό Κλειτσός, του νομού
Ευρυτανίας. Το 1904 κατατάχθηκε, ως εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό, το 1915-18 πολέμησε στο ΄΄Μακεδονικό Μέτωπο΄΄ και το 1921-1922 συμμετείχε στην Μικρασιατική Εκστρατεία, με το βαθμό του Ταγματάρχη όπου και τραυματίστηκε στο γόνατο και μεταφέρθηκε
για νοσηλεία στη Σμύρνη. Στο
βαθμό του Υποστρατήγου διετέλεσε Διοικητής της VIIης Μεραρχίας Δράμας, της IXης Μεραρχίας Κοζάνης και στις 9
Φεβρουαρίου 1938 ανέλαβε
διοικητής της VIIIης Μεραρχίας με έδρα τα Ιωάννινα, όπου
ο Στρατηγός μαζί με τους άνδρες του αλλά και τον λαό της
Ηπείρου έμελλε να αντιμετωπίσουν μια πανίσχυρη ιταλική
πολεμική μηχανή.
Μέχρι το 1939 ο ορατός κίνδυνος κατά της χώρας μας προερχόταν από τη βουλγαρική
επεκτατικότητα και η σχεδίαση της άμυνας ήταν προσανατολισμένη στα Ε/Β σύνορα.
Από την πλευρά της Γιουγκοσλαβίας και της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζονταν απειλές, ενώ η
Αλβανία ήταν από απόψεως
στρατιωτικής ισχύος αμελητέα. Η αποβίβαση, όμως, των
ιταλικών στρατευμάτων στην
Αλβανία την 7 η Απριλίου του
1939 και η κατάληψη της χώρας αυτής μέσα σε ελάχιστες
ώρες, μετέβαλε δραματικά τα
μέχρι τότε δεδομένα της επιχειρησιακής σχεδίασης και
προπαρασκευής. Η νέα κατάσταση επέβαλε την ταχεία αλλά
και ψύχραιμη αντιμετώπιση της
διπλής απειλής, τόσο από τη
Βουλγαρία όσο και από Αλβανία από μια αυτοκρατορία
«οκτώ εκατομμυρίων λογχών» στον τομέα των συνόρων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας .
Το ζήτημα τώρα της τροποποίησης της αμυντικής σχεδιάσεως

που προέκυψε ήταν σημαντικό
και επείγον. Τώρα η μάχη από
πλευράς Ελλάδος γίνεται με
το χρόνο που πρέπει να κερδηθεί για την προετοιμασία
της άμυνας στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Με βάση αυτά τα
δεδομένα, κοινοποιείται στις 4
Μαΐου 1939 το Σχέδιο Επιχειρήσεων ΙΒ (από τα αρχικά Ιταλία
– Βουλγαρία), σύμφωνα με το
οποίο η τελική τοποθεσία άμυνας θα ήταν στη γραμμή Άραχθος – Μέτσοβο – καμπή
Αλιάκμονος – όρος Βέρμιο –
όρος Βόρας . Μια τοποθεσία
φύση ισχυρά και ιδιαίτερα οικονομική από πλευράς απαιτουμένων δυνάμεων.
Η Ήπειρος όμως και ένα τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας
θα έπρεπε αναγκαστικά να εγκαταλειφθούν από την VIII
Μεραρχία, που το 95% των
στρατιωτών της προερχόταν από
τις περιοχές αυτές. Οι επιπτώσεις στο ηθικό των ανδρών
αυτών, αλλά και όλου του
Στρατού στην αναγκαστική
επιλογή αυτής της λύσης, είναι προφανείς και τραγικές.
Αυτή όμως είναι και η κορυφαία στιγμή του ΗΓΕΤΗ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ. Πρώτος και περισσότερο απ΄ όλους αναλογίζεται το αναγκαίο κακό για την
άμυνα στην τοποθεσία του
Αράχθου, αλλά και την ευθύνη ως τοπικός διοικητής, να
ανατρέψει αυτά τα δεδομένα,
για να μην παραχωρηθεί σπιθαμή ηπειρωτικής γης στον
εχθρό. Αυτό είναι και το κυρίαρχο στοιχείο του Ηγέτη. Όταν εντοπίσει την ανάγκη ότι κάποια
κατάσταση πρέπει να αλλάξει
προς το καλύτερο, πρέπει να
δρομολογεί χωρίς χρονοτριβή
και μεθοδικά την αλλαγή.
Έτσι σε ολόκληρη τη μεθόριο
αρχίζει μια τιτάνια προσπάθεια
οργάνωσης του εδάφους με
έργα εκστρατείας – μια και δεν
υπάρχει χρόνος για μόνιμη οχύρωση – στην προωθημένη
αμυντική τοποθεσία Καλαμά
ποτ -Ελαία (Καλπακι )- Γκραμπάλα -Υψ. Κλέφτης. που προχωρεί με ταχύτατο ρυθμό. Ο Διοικητής της Μεραρχίας περιέρχεται όλη τη μεθόριο διαρκώς
και δίδει επί τόπου διαταγές και
οδηγίες προς τους αξιωματικούς και οπλίτες των φυλακίων,
προσπαθώντας να τους τονώσει το ηθικό και να εξάψει τον
πατριωτισμό τους...

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, κοινοποιείται από το Γενικό Επιτελείο, κατόπιν προτάσεως
του Κατσιμήτρου, νέο Σχέδιο
Επιχειρήσεων με την ονομασία ΙΒα. Το νέο πλέον σχέδιο
προβλέπει, προωθημένη άμυνα, στην τοποθεσία Καλάμάς
ποτ. - Ελαία (Καλπάκι ) –
Γκραμπάλα- υψ. Κλέφτης,
όπου ο ορεινός όγκος του
Καλπακίου περικλείει μια κοιλάδα σε σχήμα πετάλου. Στα
χαμηλότερα σημεία της τοποθεσίας υπήρχαν τα έλη που δημιουργούσε ο ποταμός Καλαμάς.
Στις 9 Αυγούστου 1940, αποστέλλεται στη Μεραρχία το νέο
τροποποιημένο σχέδιο ΙΒβ, στο
οποίο, επαναλαμβάνεται μεν η
αποστολή της προωθημένης
άμυνας στην τοποθεσία Ελαία
(Καλπάκι) – Καλαμά, αλλά παρέχεται στο Μέραρχο η πρωτοβουλία να ελιχθεί επιβραδυντικώς αναλόγως της εξελίξεως της καταστάσεως. Τώρα
λοιπόν η ευθύνη της απόφασης για την εμμονή ή όχι για
άμυνα στο Καλπάκι επαφίεται
στον Στρατηγό Κατσιμήτρο.
Αυτός και οι Ηπειρώτες του θα
δεχθούν το κύριο βάρος της
ιταλικής επιθέσεως, από το
25ο Σώμα Στρατού των Ιταλών
ενισχυμένο με 4000 Αλβανούς. Το δώρο από τους Ιταλούς στην Αλβανία για τη συνδρομή τους αυτή, θα ήταν η
παραχώρηση σε αυτούς της
περιοχής της Θεσπρωτίας
Το ιστορικό βράδυ της 27ης
προς 28η Οκτωβρίου, οι προφυλακές της Μεραρχίας κατέγραψαν ασυνήθιστη κίνηση στον
απέναντι Ιταλικό τομέα. Ο Κατσιμήτρος αμέσως ενημερώνει το
Γενικό Επιτελείο για τις εξελίξεις, την επικείμενη Ιταλική
επίθεση και διαβεβαιώνει ότι
“.....μπορεί να μην έχω το
ανάστημα του Στρατάρχου Πεταίν, όστις κατά το 1916 αμυνόμενος σθεναρώς στο Βερντέν είπε ότι δε θα περάσουν οι
Γερμανοί, αλλά δύναμαι να
σας διαβεβαιώσω εν πλήρει
πεποιθήσει ότι δε θα περάσουν οι Ιταλοί από το Καλπάκι.”
Μόλις δύο ώρες μετά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ιωάννης
Μεταξάς, κάπου σε ένα προάστιο της Αθήνας, φορώντας
πυζάμες λόγω του περασμένου
της ώρας, με ελαφρά τρεμάμενα

χέρια θα παραλάβει το ιταμό Ιταλικό τελεσίγραφο και θα προφέρει τις περίφημες Γαλλικές λέξεις: “Alors, c’ est la guerre”.
Τα ξημερώματα της 28ης
Οκτωβρίου οι δυνάμεις του
στρατηγού Βισκόντι Πράσκα
διάβαιναν την ελληνική μεθόριο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, ενημέρωσε τους
υπουργούς για το τί είχε συμβεί
και έφερε ενώπιον των συνεργατών του τα πολεμικά διατάγματα. Κατόπιν πήρε στα χέρια
του την πένα του για να υπογράψει, στάθηκε για λίγο, την
ακούμπησε και πάλι στο τραπέζι, έσκυψε το κεφάλι του
σαν να σκεπτόταν κάτι, έκανε
το σταυρό του, ξαναπήρε την
πένα του και τη στιγμή που άρχισε να υπογράφει πρόσθεσε
με παλλόμενη από τη συγκίνηση φωνή: «Ο Θεός σώζει την
Ελλάδα».
Την ίδια ώρα και ο Στρατηγός
Κατσιμήτρος με βαθιά πίστη
στο Θεό και στην Υπέρμαχο
Στρατηγό και με εμπιστοσύνη
απόλυτη στους άνδρες της
Μεραρχίας του, βροντοφώναζαν με το δικό τους τρόπο,
το δικό τους ΟΧΙ και αντιμετώπιζαν με σθένος τις 4 επίλεκτες Ιταλικές μεραρχίες: Τη
Μεραρχία Αλπινιστών «ΤΖΟΥΛΙΑ», με κατεύθυνση το Μέτσοβο, την Τεθωρακισμένη Μεραρχία «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» και τη Μεραρχία Πεζικού «ΦΕΡΡΑΡΑ» με
κατεύθυνση τα Ιωάννινα και τη
Μεραρχία Πεζικού «ΣΙΕΝΑ», με
κατεύθυνση την Πρέβεζα, για
την υπερκέραση των Ιωαννίνων.
Οι ελληνικές δυνάμεις στη
γραμμή προκαλύψεως λαμβάνουν το βάπτισμα του πυρός μέσα σε ένα κολασμένο δαντικό
σκηνικό. Δεν σάστισαν όμως,
αλλά συμπτύχθηκαν κανονικά,
όπως προέβλεπε το σχέδιο που
είχε εκπονήσει η Μεραρχία,
προς την κύρια αμυντική τοποθεσία. Το ΈΠΟΣ του 1940 έχει
ξεκινήσει....
Με τη λήξη του προκαλυπτικού
αγώνος, γράφει ο Κατσιμήτρος
στην Ημερήσια Διαταγή του στις
30/10/1940: ΄΄ Ο αγών θα διεξαχθή μετά πείσματος και επιμονής ακαταβλήτου. Άμυνα
κρατερά επί των θέσεών μας
μέχρις εσχάτων. Ουδεμία ιδέα
εις ουδένα να υπάρχη περί
υποχωρήσεως. Ήδη πάντες,

Οκτώβριος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

από του Στρατηγού Διοικητού
της Μεραρχίας μέχρι και του
τελευταίου στρατιώτου, θα
αγωνισθώμεν επί των θέσεών
μας. Και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι υπερασπιζόμενοι αυτά...”
Μεταξύ 4-6 Νοεμβρίου 1940,
κατά την επίθεση των ΤΘ της
΄΄Μεραρχίας ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ΄΄ ο
Κατσιμήτρος, παρασύρει τα τεθωρακισμένα τους στα έλη που
δημιούργησε ο ποταμός Καλαμάς και τα οποία σκοπίμως τη
χρονιά αυτή δεν αποξηράθηκαν
προκειμένου, να λειτουργήσουν
ως Α/Τ κώλυμα. Τα ιταλικά τεθωρακισμένα ΄΄κόλλησαν΄΄ στην
κυριολεξία σε αυτήν την τοποθεσία με αποτέλεσμα το πυροβολικό μας εύκολα να τα καταστρέψει. Μια τεχνική που εφάρμοσε
πρώτος ο Μιλτιάδης για να επιτύχει το 490 π.Χ. την παγίδευση
και την καταστροφή του περσικού ιππικού μέσα στο έλος στο
Μαραθώνα.
Στις 8 Νοεμβρίου 1940, ο κόσμος όλος μένει άναυδος, μη
μπορώντας να πιστέψει ότι η
πρώτη νίκη του ελευθέρου κόσμου εναντίον των δυνάμεων
του Άξονα ήταν γεγονός στα
ηπειρωτικά βουνά. Στην επιτυχία αυτή, πρέπει να τονίσουμε, η
συμβολή του πυροβολικού ήταν
μέγιστη. Διότι, τα βλήματα δεν
πηγαίνουν στον στόχο απλώς
με… το ηθικό των πυροβολητών. Απαιτείται σχεδίαση, οργάνωση, εκπαίδευση και διοίκηση αλλά και μία άριστη λειτουργία του συστήματος ΔΜ η
οποία εξασφαλίζει ότι θα
υπάρχουν στον απαιτούμενο
χρόνο και χώρο τα βλήματα
για τα πυροβόλα.
Μετά την άφιξη των εφεδρειών, στις 13 Νοεμβρίου, ο Ελληνικός Στρατός, πλήρως κινητοποιημένος και έχοντας
αποκαταστήσει το εθνικό έδαφος, πέρασε στην αντεπίθεση.
Έχοντας πλέον την πρωτοβουλία, κατόρθωσε μέχρι τον Ιαν του
΄41 να απωθήσει τις ιταλικές δυνάμεις εντός της Αλβανίας, μέχρι τη γραμμή Χιμάρα – Πόγραδετς. Στη γενική έκθεση του ΓΕΣ
για τον πόλεμο 1940-1941 αναφέρεται : ΄΄ Ο Διοικητής της Μεραρχίας Χ. Κατσιμήτρος …
..κατόρθωσε να περισώσει την
ηρωική και πολύπαθη Ήπειρο
από πρόωρον και αδικαιολόγητον παράδοσίν της εις τον
εχθρό γενόμενος ούτω ΑΞΙΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ΄΄
Όμως μετά τη συνθηκολόγηση
έμελλε αυτός ο ήρωας του
Έπους του 40, να περάσει μαζί
με άλλους ήρωες Στρατηγούς το
δικό του Γολγοθά με την αποδο-

Ενημέρωση
χή συμμετοχής στην Κατοχική
Κυβέρνηση του Αντγου Τσολάκογλου. Γιατί όμως ο ένδοξος
αυτός στρατηγός δέχτηκε αυτή
τη συμμετοχή, με βέβαιο τον
κίνδυνο στιγματισμού του ως
προδότου; Για όλους όσους
γνώριζαν τον Κατσιμήτρο και
τους άλλους Στρατηγούς και
εκτιμούν τα γεγονότα χωρίς ιδεολογικά συμπλέγματα και προκαταλήψεις, γνωρίζουν ότι το κίνητρό τους ήταν η εθελοθυσία
για μία ακόμη εθνική προσφορά. Ήταν μια στιγμή που στην
Αθήνα δεν είχε απόμεινε άλλη
εξουσία ή Αρχή, για να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες,
τα νοσοκομεία, οι συγκοινωνίες,
η χωροφυλακή, το λιμενικό, τα
τελωνεία, οι τράπεζες κλπ.
Οι Στρατηγοί, πατριωτικά σκεπτόμενοι, γνωρίζοντας τι τους
περιμένει, αποδέχτηκαν αυτή
τη ΄΄συνεργασία΄΄ με τον εχθρό
και μεταξύ αυτών, με την παρότρυνση και του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα και ο
Κατσιμήτρος στον οποίο ανέθεσαν τα Υπουργεία Εργασίας
και Γεωργίας. Το πιθανότερο
είναι να θεώρησε ότι στις πρωτόγνωρες συνθήκες μπορούσε
ίσως κάτι ακόμα να προσφέρει.
Σε λιγότερο όμως από πέντε μήνες παραιτήθηκε, αλλά δυστυχώς η συμμετοχή και μόνο ήταν
αρκετή για να συμπεριληφθεί
αργότερα στον κατάλογο των
δωσίλογων.
Το 1945 δικάζεται σε κάθειρξη
5,5 ετών, ενώ αποπέμπεται
από το στράτευμα με παράλληλη έκπτωση από το βαθμό του
Αντιστρατήγου. Το 1953 αποκαταστάθηκε στο βαθμό του,
προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και του αποδόθηκαν
όλα τα παράσημά του. Πέθανε
την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 1962
και η κηδεία του έγινε δημοσία
δαπάνη στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.
Και σήμερα, που στους γειτονικούς μας ορίζοντες έχουν
επικαθήσει μαύρα σύννεφα
που προοιωνίζουν συρρικνώσεις εδαφικές, ας μη δειλιάσουμε βλέποντας τους αριθμούς και ακούγοντας τις απειλές . Ο Θεός της Ελλάδος θα
αναδείξει πάλι τη νέα ηγεσία
του νέου ΟΧΙ, ώστε σύψυχοι
και ομόψυχοι, θα μπορέσουμε
να διαβούμε με τη βοήθεια της
Αγίας Σκέπης, τις έντεχνα στημένες παγίδες, τόσο από εχθρούς όσο και από λυκόφιλους. Αρκεί, στις μεγάλες αυτές επετείους, ο εορτασμός να
είναι ιστορίας μνήμη αλλά και
χρέους υπόμνηση.
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Οι Έλληνες πολέμησαν...
οι άλλοι σχολίασαν
Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α.
Λιατάκης Εμμανουήλ
- Η απόρριψη του Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχεια των Θερμοπυλών και του Μαραθώνα.
(News Chronical, Λονδίνο)
- Ο Βύρων θα ήτο υπερήφανος για την Ελλάδα του σήμερα.
(Εφημ. Sun N.Y.)
- Η ψυχή του Λόρδου Βύρωνα θα εσκίρτησε από χαρά
για την γενναιότητα των σημερινών Ελλήνων και θα
εγνώρισε ασφαλώς την αγαλλίαση εκείνων που βλέπουν ότι η θυσία των δεν απέβει ματαία.
(Robert Βύρων, ανηψιός του Λ. Βύρωνα).
- Πρόκειται περί των ιδίων Ελλήνων, οι οποίοι προ 2 ½
χιλιάδων ετών κατετρόπωσαν τους βαρβάρους και
έσωσαν την Ευρώπη.
(Τάιμς)
- Είναι μεγάλο πράγμα το να είναι κανείς Έλληνας σήμερα στην Αγγλία. Το Ελληνικό γόητρο και ο θαυμασμός προς την Ελλάδα, ουδέποτε άλλοτε ευρέθησαν σε
τόσο υψηλό επίπεδο.
(Writer)
- Το θέαμα των ολίγων Ελλήνων στρατιωτών που συγκρατούν και απωθούν τα στρατεύματα της μεγάλης φασιστικής Ιταλίας, έχει τόσο εξαιρετική σημασία, ώστε να
δύναται να πει κανείς, χωρίς δισταγμό, ότι εκεί επάνω
στα βουνά της Ηπείρου, κρίνεται η τύχη του όλου πολέμου.
(Christian Science Monitor)
- Η θαρραλέα αντίσταση της Ελλάδας εις τας δυνάμεις
του άξονα δεν συγκρατεί μόνο και αποκρούει επιτυχώς
την Ιταλική επίθεση, αλλά και ανατρέπει τα σχέδια του
Χίτλερ.
(Morning Advertiser, Λονδίνο)
- Η Ελλάδα κάνει αξιοθαύμαστο έργο. Ας μη απατώμεθα. Η κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να γίνει το κλειδί
της νίκης.
(Sunday Express, 10.11.40)
- Οι Έλληνες ήσαν πάντοτε υποχρεωμένοι να πολεμήσουν σκληρά για να ανοίξουν τον δρόμο των. Οι Έλληνες είναι άξιοι υψίστης τιμής για όσα κατώρθωσαν.
(Βρετανικό Γενικό Επιτελείο).
- Η Αγγλία οφείλει πολλά εις την Ελλάδα. Μέσα στα
πλείστα παραδείγματα ηρωισμού που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου, σπάνια θα εύρει κανείς
ευγενέστερες πράξεις από αυτές που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του πολέμου, από εκείνες που έγιναν
στην Ελλάδα, για την υπεράσπιση των αρχών της Ελευθερίας.
(Τσώρτσιλ)
- Δια του θάρρους της και της αντιστάσεώς της η Ελλάδα αποδεικνύει αυτή αντάξια του ενδόξου παρελθόντος
της.
(Γεώργιος Β΄, Αγγλία)
- Ο Ελληνικός Αγώνας εξευτέλισε τον Μουσολίνι στα
μάτια του λαού του. Οι Έλληνες προσέφεραν ελπίδα και
θάρρος στα έθνη της Βαλκανικής και Μ. Ανατολής. Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που μάχεται η Ελλάδα.
(Ρόναλτν Kρους, Βρετανός Υπουργός Ναυτιλίας).
- Προθύμως αναγνωρίζομεν ότι οι Έλληνες ήταν οι
πρώτοι οι οποίοι με τις θαυμάσιες νίκες τους στην Αλβανία, άνοιξαν τον δρόμο και επέφεραν τρομερό πλήγμα
κατά της Ιταλίας. Οι επιτυχίες των επηρέασαν την όλη
εξέλιξη του πολέμου.
(Ρούσβελτ)
- Εις το Λονδίνο και σε όλο τον κόσμο, όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι στρέφονται προς την Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα ενέδιδε στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι, ουδείς θα
εδικαιούτο να την μεμφθεί.
- Αν το Στάλινγκραντ και ο Καύκασος κρατούν, αυτό

δεν είναι άσχετο με την Ελληνική αντίσταση, την οποία
επωφελούμεθα.
(Noel Μπάικερ)
- Άσχετα τι θα πουν οι Ιστορικοί του μέλλοντος, αυτό
που λέμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάδα πρώτη έδωσε
αλησμόνητο μάθημα στον Μουσολίνι. Εμείς οι Άγγλοι
δεν θα λησμονήσωμε ποτέ την ανακούφιση και παρηγοριά που μας προσέφερε η τιμιότης και η αξιοπρέπεια της
στάσεως των Ελλήνων. Το φως της Ελλάδος, το φως
του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας, το οποίο
δεν έσβησε δια μέσω των αιώνων, φέγγει και τώρα,
λαμπρότερο παρά ποτέ. Το αδάμαστο φρόνημά σας
αποτελεί έμπνευση για μας.
(Α. Ήντεν)
- Με ενθουσιασμό παρακολουθούμε τα πολεμικά κατορθώματα, τα οποία λαμπρά εσχεδίασαν οι ηγέτες της
Ελλάδος και με απαράμιλλο θάρρος εξετέλεσεν ο Στρατός, το Ναυτικό και η Αεροπορία της. Στην Αθήνα ελέχθη, προ 2.300 ετών, ότι το μυστικό της Ευτυχίας είναι η
Ελευθερία και το μυστικό της Ελευθερίας είναι το ΘΑΡΡΟΣ.
(Κοινό μήνυμα Ήντεν και Στρατάρχη Τζων Ντιλλ)
- ΑΓΓΛΙΑ: Στο μέλλον δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες
επολέμησαν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες. Δεν είναι η Αγγλία η οποία βοήθησε την
Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα βοηθεί την Αγγλία.
- Μόσχα: Πολεμήσατε μικροί εναντίον μεγάλων και
επικρατήσατε, πολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων
και ενικήσατε, χάρις εις τας θυσίας σας, εμείς οι Ρώσοι
εκερδίσαμε χρόνον δια να αμυνθώμεν και δ’ αυτό σας
ευχαριστούμεν.
- Ο Τουρκικός λαός συμμετέχει της εθνικής εορτής
της φίλης χώρας και παρακολουθεί μετά θαυμασμού
την ανδρεία και την εμμονή με την οποία το Έθνος τούτο
διεξαγάγει έναν ένδοξο αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας
του.
(Καθημερινή 24 Μαρτίου 2021, Ο Φιλίστωρ)
- Στης Πίνδου τα φαράγγια, πρέπει Ναός μεγάλος, Δωρικός να πυργωθεί, στους τέσσερεις ανέμους ανοικτός,
και του Ναού αυτού η Ζωηφόρος να φέρουν σκαλιστούς έναν Εύζωνα και έναν Κρητικό, τους αρχαιότερους γιους της λευτεργιάς, που η φωνή του ΑΕΡΑ,
βροντότερο και από τον άνεμο, αποτελεί τον τρόμο των
εχθρών τους.
(Κ. ΜΑΚΕΝΖΙ)
- Τώρα εισχωρώ στο μυστικό του Ελληνικού θριάμβου. Τώρα μπορώ να εξηγήσω εις τους συμπατριώτες
μου το θαύμα της Ελληνικής νίκης… Η Ελλάδα με
ήρωες, σαν αυτούς τους οποίους είδα νοσηλευομένους
στα Νοσοκομεία σας, είναι αδύνατο να αποθάνει. Η Ελλάς έχει νικήσει.
(ΙΝΤΕΝ, Μάρτιος 1944)
- Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο Έλλην Στρατιώτης πολέμησε με ύψιστον
ηρωϊσμόν και αυτοθυσία. Εσυνθηκολόγησε μόνον όταν
η εξακολούθηση της αντίστασης δεν ήτο πλέον δυνατή
και δεν είχε κανένα λόγο.
(Χίτλερ, στην Γερμανική Βουλή, 4-5-41)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Ο Έλληνας μαχητής ανεδείχθη ένας Κυνάγειρος και
εξηνάγκασε τους αντιπάλους των οκτώ εκατομμυρίων
λογχών να τρέπονται σε άτακτο φυγή κάθε φορά που
άκουγαν την αθάνατη ιαχή ΑΕΡΑ.
- Η αφιλοκερδής, η φιλότιμος και υπερήφανη Ελλάδα,
εδοκίμασε και πάλι την πικρία, διαπιστώσασα, ότι οι φίλοι ΛΗΣΜΟΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.
- Εμείς, οι Έλληνες, ως Χριστιανοί συγχωρούμε και ως
μεγαλόψυχοι λησμονούμε, αλλά και ως μαχητές της
Ελευθερίας, ΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Νικόλαος Ζαρκάδας

τα οποία επέρχονταν μεταρρυθμίσεις επί των
τύπων και των διαστάσεων της ελληνικής σημαίας, η οποία χρησιμοποιούνταν από τις
στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της χώρας.

27 Οκτωβρίου Ημέρα της
εορτής της Σημαίας. Σημαία
τεμάχιο υφάσματος, το οποίο
αναρτάται σε ξύλινο κοντό ή
ιστό και φέρει τα εθνικά
χρώματα, όπως και το εθνικό
σύμβολο ή έμβλημα του
Κράτους, συμβολίζει δε την
ιδέα της υπόστασης και της
ενότητας του Κράτους ή
ολοκλήρου του Έθνους.

Μεταπολευτική και
Σύγχρονη Περίοδος
Μετά την μεταπολίτευση του έτους 1974
τα σχετικά με την ελληνική σημαία ρυθμίστηκαν με τον νόμο 851/1978 {ΦΕΚ 233 Α΄} με
τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται ότι “Η
Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκη, σύγκειται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζόντιων ταινιών, εξ ων οι πέντε (5) κυαναί και οι
τέσσαρες (4) λευκαί, ούτως ώστε η άνω και
κάτω ταινία να είναι κυαναί, οι δε άλλαι εναλλάξ λευκαί και κυαναί με όρθιο λευκό ισοκέριο σταυρό” {άρθρο 1}.
Στις λοιπές διατάξεις του προβλέπονται
και ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες, οι
οποίες αφορούν στον ιστόν ή κοντόν, τον φέροντα σταυρόν, το ύφασμα, τα μεγέθη, την
χρησιμοποίηση κ.λπ.

Ιστορική Διαδρομή και
Εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα
Από την αρχαιότητα οι διάφοροι λαοί
χρησιμοποιούσαν σημαίες προκειμένου να
υποδηλώσουν την υπ’ αυτών πολεμική συγκέντρωση των πολιτών για την υπεράσπιση
της Πατρίδας τους.
Οι σημαίες αυτές αρχικά δεν ήταν από
ύφασμα, αλλά κάποιο θρησκευτικό σύμβολο, το οποίο αναρτούσαν επί κοντού, όπως οι
Θηβαίοι την Σφίγγα, οι Αθηναίοι την Γλαύκα,
οι Σπαρτιάτες τους Διόσκουρους κ.λπ.
Μεταγενέστερα επί Μ. Αλεξάνδρου χρησιμοποιήθηκαν υφασμάτινες σημαίες, κυρίως πορφυρού χρώματος, οι οποίες αναρτώνταν στο άκρον της σάρισας και υποδηλούσαν την διαταγή του στρατιωτικού αρχηγού για την έναρξη της μάχης. Αποτελούσαν
δε και σύμβολο εθνικής και πολεμικής αλληλεγγύης.
Με την παρέλευση του χρόνου οι Βυζαντινοί επισημοποίησαν την χρήση της υφασμάτινης σημαίας και μάλιστα προσέδωσαν
σ’ αυτή συγχρόνως πολεμική και θρησκευτική σημασία.

μια σκέψη και πίστη, που φθάνει μέχρι τις
ημέρες μας.
Κατά τα διάφορα επαναστατικά κινήματα
της διάρκειας της τουρκοκρατίας οι Έλληνες
ύψωναν και μια υφασμάτινη μονόχρωμη ή
ποικιλόχρωμη σημαία με κοινά χαρακτηριστικά και κύριο γνώρισμα τον σταυρό, γιατί το
λαϊκό αίσθημα συνέδεε το έθνος και την
ελευθερία με τη θρησκεία και το σταυρό.
Οι αρματολοί και οι κλέφτες είχαν τις σημαίες τους, ήτοι τα φλάμπουρα και τα μπαϊράκια, όπως τις ονόμαζαν στη στεριά, και οι
θαλασσινοί τις σημαίες των πλοιαρίων τους,
δηλαδή τις παντιέρες. Τα φλάμπουρα τα
έπαιρναν στα πανηγύρια και στις εορτές, ενώ
τα μπαϊράκια ήταν οι πολεμικές τους σημαίες, τις οποίες στόλιζαν ο μαύρος αετός με την
κορώνα ή ο δικέφαλος. Πολλές σημαίες είχαν παραστάσεις με το Χριστό, την Παναγία ή
ένα άγιο, κυρίως τον Άγιο Γεώργιο.

Περίοδος προ της
Εθνεγερσίας 1821

Περίοδος Επανάστασης 1821
και Μεταγενέστερα

Κυρίως, η ιστορία της ελληνικής Σημαίας
αρχίζει από τα χρόνια της άλωσης της Κωνσταντινούπολης μαζί με τους πόθους του
υπόδουλου Ελληνισμού για ελευθερία και
διαμορφώνεται στα χρόνια της ελληνικής
επανάστασης ως το σύμβολο του αγώνα για
την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.
Αρκούσε να σηκωθεί μια μόνο σημαία με
το σταυρό και τρέχανε όλοι να ενωθούν με
μια επαναστατική ορμή για την απόκτηση της
ελευθερίας.
Στις θλιβερές ώρες της ύπαρξής του, ο
ελληνισμός οραματίζεται την Ανάσταση του
γένους και μέσα στη μαύρη δουλεία η σκέψη
των υπόδουλων Ελλήνων στρέφεται στο
σταυρό και με αυτόν φαντάζεται ο Έλληνας
την επαναστατική σημαία του Έθνους. Είναι

Κατά την εθνεγερσία των Ελλήνων του
1821 χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τύποι σημαιών, χρωμάτων και παραστάσεων.
Συγκεκριμένα, η σημαία, η οποία υψώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1821 από τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Ιάσιο ήταν τρίχρωμη μαύρη, λευκή και ερυθρά. Έφερε στην
μια όψη τον μυθικό Φοίνικα μέσα σε στέφανο
δάφνης. Το χρώμα άσπρο σήμανε την αθωότητα της δίκαιης επιχείρησης κατά των τυράννων, το μαύρο του υπέρ Πατρίδας και
Ελευθερίας θάνατο και το κόκκινο την αυτεξουσιότητα του ελληνικού λαού και ότι πολεμάει για την ανάσταση του γένους.
Ενιαίος τύπος εθνικής σημαίας με χρώματα το κυανούν και το λευκόν για πρώτη φο-

ρά καθορίστηκε από την Α΄ Εθνοσυνέλευση
της Επιδαύρου με την υπ’ αριθ. 540 της 15
Μαρτίου 1822 προσωρινή διακήρυξη. Με το
διάταγμα αυτό καθορίστηκαν οι δύο τύποι
των κατά θάλασσαν σημαιών, της πολεμικής
και της εμπορικής και ο τύπος της κατά ξηράν
πολεμικής.
Σχετικά με τα χρώματα υπάρχουν πολλές
εκδοχές, όπως τα χρώματα κυανούν και λευκό συμβολίζουν τον ουρανό και τον αφρό
των κυμάτων της θάλασσας, η οποία περιβάλλει την Ελλάδα. Άλλη εκδοχή είναι ότι το
μεν λευκό συμβολίζει την αγνότητα της ελληνικής επανάστασης, το δε κυανούν την ουράνια δύναμη.
Για τη χρήση των εννέα παράλληλων
γραμμών – λωρίδων ασφαλής ερμηνεία δεν
μπορεί να δοθεί, παρά μόνον ότι ο αριθμός
εννέα εθεωρείτο πάντοτε ιερός. Κατά την
επικρατέστερη εκδοχή οι εννέα γραμμές είναι όσες και οι συλλαβές του συνθήματος
της ελληνικής επανάστασης “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή
ΘΆΝΑΤΟΣ” ή τα γράμματα της λέξης “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”.
Κατά την εποχή του Καποδίστρια εξομοιώθηκε η σημαία των εμπορικών πλοίων με
αυτή των πολεμικών {Ψήφισμα 3529/ 30 Ιούλιου 1828}.
Στη συνέχεια με βασιλικό διάταγμα της
4ης Απριλίου 1833 καθορίστηκαν λεπτομερώς οι διάφοροι τύποι της σημαίας του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. Η πολεμική σημαία του Στρατού Ξηράς καθορίστηκε με βασιλικό διάταγμα της 9ης Απριλίου 1864 και
διατηρείται μέχρι σήμερα. Είναι κυανόλευκη
μεταξωτή με χρυσά κρόσσια, με σταυρό και
με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου.
Γενικά, κατά τις διάφορες πολιτειακές
μεταβολές μέχρι σήμερα, έχει εκδοθεί ένας
μεγάλος αριθμός νόμων και διαταγμάτων, με

Επίμετρο
Η Πολιτεία έχει χαρακτηρίσει την Ελληνική Σημαία, ως το ύψιστο εθνικό σύμβολο με
συνέπεια να έχει προβλέψει την ποινική δίωξη σε όσους περιυβρίζουν αυτή, ήτοι το σύμβολο κυριαρχίας του Κράτους {παρ. 2 άρθρου 181 Ποινικού Κώδικα}.
Η πολεμική σημαία σε όλους τους στρατούς και σε όλες τις εποχές έχει ιδιαίτερη θέση.
Οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων
Δυνάμεων προτού αναλάβουν οποιαδήποτε
ένοπλη υπηρεσία ορκίζονται ότι “Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου, τας σημαίας. Να μη εγκαταλείψω μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών”.
Κάθε στρατιωτικό τμήμα, που κρίνεται
άξιο να φέρει σημαία, κατά την ώρα της μάχης την διατηρεί αναπεπταμένη και ουδέποτε των αποχωρίζεται. Στην επιθετική ενέργεια προηγείται, και στρατιωτικό τμήμα, που
έχασε την σημαία του δε δικαιούται άλλης,
εκτός εάν αυτό κυριεύσει εχθρική.
Σήμερα, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
φυλάσσονται ευλαβικά πολεμικές σημαίες
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 έως
και τον τελευταίο πόλεμο του 1940 – 41. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι πολεμικές σημαίες με τον Άγιο Γεώργιο των Συνταγμάτων Πεζικού κατά τους Βαλκανικούς
Πολέμους.
Η κάθε μια, από τις σημαίες αυτές, έχει τη
δική της ιστορία και αποτελούν τεκμήριο
ιστορικής μνήμης.
ΠΗΓΕΣ
- Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό “ΗΛΙΟΣ” {Τόμος Κ}
- Η Ιστορία της Ελληνικής Σημαίας Ι.Κ.
Μαζαράκη – Αινιάν
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

28 Οκτωβρίου 1940. Αλήθεια και ψέμα
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Κάθε 28η Οκτωβρίου τα ίδια και τα ίδια. Οι
ίδιες αντικρουόμενες απόψεις περί του ποιος είπε
το «Όχι». Η στήλη, διακρινομένη για την αμεροληψία της, τον χρόνο που πέρασε έκανε τις σχετικές
έρευνες και σας παρουσιάζει τις δύο απόψεις. Η
κρίση και τα συμπεράσματα δικά σας

Άποψη 1η: Η αλήθεια, όπως
πραγματικά είναι
Η πραγματική ιστορία είναι γνωστή.
Οι Ιταλοί, μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης»
τον Δεκαπενταύγουστο του 1940, δεν έχαναν ευκαιρία να την πέφτουν στους Έλληνες. Μια ότι παρείχαν τάχα «λιμενικάς διευκολύνσεις» στους
Άγγλους. Μια ότι η γραμμή των συνόρων δεν
ήταν αυτή, αλλά πάρα δώθε. Μια ότι οι Έλληνες
στρατιώτες των συνοριακών φυλακίων έπλεναν
τα ρούχα τους και έριχναν τα βρώμικα νερά προς
το μέρος της Αλβανίας, που τότε ήταν κολεγιά με
τους Ιταλούς και αυτοί τους πουλούσαν νταβατζηλίκι και τέλος πάτων όλο και κάτι έβρισκαν οι Ιταλοί να γκρινιάξουν.
Ο Μεταξάς, πρωθυπουργός τότε της Ελλάδος, φοβόταν και γι αυτό δεν μιλούσε…
Όταν το πράγμα παρατράβηξε, οι Ιταλοί αποφάσισαν να δράσουν. Πιάνουνε το λοιπόν τον σενιόρ Γκράτσι, πρέσβη τους στην Αθήνα, και του δίνουνε όρντινο: «Άκου φίλε, θα πας στα γραφεία
του Λαού στην Αθηνά και θα τους πεις ή μας αφήνουν να περάσουμε από την Ελλάδα ή τα κάνουμε
λαμπόγυαλο» Ο Γκράτσι απόρησε «Για μπαρδόν
ρε παιδιά. Εγώ είμαι κοντά ένα χρόνο εδώ στην
Αθήνα και δεν ξέρω πού είναι τα γραφείο του Λα-

ού. Πού θα πάω;». Όμως εκείνοι στη Ρώμη ήταν
ζόρικοι και του απάντησαν: «Άκου ‘δω παλικάρι.
Ούτε κι εμείς ξέρουμε, αλλά επειδή μετά από καμιά σαρανταριά χρόνια από σήμερα, όλοι θα λεν
ότι εμείς με τον Λαό νταραβεριστήκαμε, κοίτα να
βρεις τα γραφεία του και να του δώσεις το τελεσίγραφο, που θα σούρθει σε λίγο με το τηλετύπο».
Ο Γκράτσι έμεινε άφωνος «Ρε τι λένε τούτοι;»
σκέφτηκε. Όμως η διαταγή ήταν διαταγή και
έπρεπε να εκτελεστεί. Έτσι, άρχισε να ρωτάει,
όπως η γοργόνα τους ναυτικούς: «Ζει ο πρόεδρος Αλέξανδρος;» (το «πρόεδρος» για λόγους
προφανείς, μην έχουμε και τίποτις ντράβαλα με
προοδευτικάντζες). Ρώτησε στις γειτονιές «ρε
σεις που είναι τα γραφεία του Λαού;» τίποτις. Ρώτησε στις πιάτσες των ταξί «Μάγκες πώς θα πάω
στα γραφεία του Λαού;». Μούγκα κι΄ εκεί. Ώσπου
ένας γεροταξιτζής του είπε: «Άκου φίλε. Εκεί κατά Μεταξουργείο μεριά, υπάρχει ένα κτίριο που
γράφει απ’ όξω ‘’Λαού’’, εκεί πρέπει νάναι αυτό
που ζητάς».
Ο Γκράτσι καταχάρηκε διότι φάνηκε ότι οι ταλαιπωρίες του τελείωναν. Φτάνει το λοιπόν στο
Μεταξουργείο και του δείχνουν το «Λαού». Παγαίνει εκεί και βλέπει σκοτάδια και μάλιστα μαύρα. Σ’ ένα καμαράκι στην είσοδο βλέπει φως.
Πλησιάζει και ρωτάει ένα γεροντάκι που έλυνε
σταυρόλεξο:
- Συγγνώμη, εδώ είναι τα γραφεία του «Λαού»;
Ο ανθρωπάκος φανερά ενοχλημένος, σήκωσε τα μάτια του και απάντησε
- Ναι εδώ είναι το «Λαού», αλλά τώρα είναι
κλειστό. Χειμώνας βλέπετε.
- Δεν με πειράζει, λέει ο Ιταλός. Έχω εδώ ένα
επίσημα έγγραφο της Ιταλίας για σας και παρακαλώ να το παραλάβετε.

- Ακούστε κύριε, εγώ είμαι εδώ νυχτοφύλακας και δεν περιλαβαίνω τίποτα. Αν θέλετε ελάτε
πάλι αύριο το πρωί.
- Τι λες Χριστιανέ μου, εγώ τώρα έχω δουλειές με φούντες δεν μπορώ να ξανάρχομαι εδώ κάτω.
- Τι να σας κάνω εγώ κύριε; Πρόβλημά σας.
Ο Γκράτσι φούντωσε:
- Ρε θα το πάρεις, ναι ή όχι
- Όχι, απάντησε υπερήφανα ο ανθρωπάκος
του «Λαού».
Και αυτό το «ΟΧΙ» του Λαού το πήρε ο αγέρας
και τόκανε τραγούδι. Τόκανε σύνθημα στα χείλη
ενός ολόκληρου λαού. Τόκανε… ό,τι ήθελε τόκανε και τέλος πάντων αυτή είναι η αλήθεια.
Το ότι το «Λαού» ήταν καλοκαιρινό σινεμαδάκι είναι λεπτομέρεια που διαδίδει η μαύρη αντίδραση.

Άποψη 2α: Τα ψέματα, όπως τα
σερβίρουν οι φασίστες
Ο Γκράτσι μόλις έλαβε το τελεσίγραφο, επισκέφτηκε, κατά παράβαση όλων των κανόνων
της διπλωματικής εθιμοτυπίας, γύρω στις τρεις τα
ξημερώματα τον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη
Μεταξά, στο σπίτι του στην Κηφισιά. Κοιτά ζερβά,
κοιτά δεξιά, κανένα δεν γνωρίζει. Κοιτά λίγο δεξιότερα βλέπει τον κυβερνήτη.
-Καλησπέρα Εμμανουέλε, του λέει ο Μεταξάς.
-Τι καλησπέρα κύριε πρόεδρε, άσχημα μαντάτα σας φέρνω.
- Θα τα δούμε. Πέρασε μέσα μη στέκεσαι όξω
και σε τρώει το αγιάζι και σούρνεται και γρίππη.
Ο Γκράτσι πέρασε μέσα λίγο μουδιασμένος.
Κάπου μακριά αλυχτούσε ένας σκύλος.

Ο πρέσβης είπε στον Μεταξά, ότι του φέρνει
τελεσίγραφο της κυβερνήσεώς του, σύμφωνα με
το οποίο, η Ιταλία απαιτεί την ελευθέρα διέλευση
των στρατευμάτων της από την Ελλάδα. Ο Μεταξάς συνοφρυώθηκε. Σκέφτηκε για μια στιγμή να
πάρει τηλέφωνο στο «Λαού» να τον συμβουλευτεί, πράγμα που έκανε, αλλά το τηλέφωνο δεν
απαντούσε. Όπως απεδείχθη αργότερα από το
άνοιγμα των αρχείων του Φόρεϊν Όφις, ο γέρο
νυχτοφύλακας τον είχε πάρει δίπλα του καλού
καιρού κι’ έριχνε πόρδο με στεφάνι. Απελπίσθηκε
ο Μεταξάς. Ήθελε να έχει την γνώμη του Λαού
εκείνη την στιγμή. Έτσι, μόνος μέσα στη νύχτα,
απάντησε στον Γκράτσι στα γαλλικά: «Alors, c'est
la guerre!» (= Λοιπόν έχουμε πόλεμο).
Ζεματισμένος βγήκε ο Γκράτσι από το σπίτι
του Μεταξά, πήγε στην ευχή του Θεού ή μάλλον
στην κατάρα του Θεού και έμεινε μόνο ο σκύλος
να αλυχτάει…
Αυτό ήταν.
Εμείς εδώ, καταγράψαμε και τις δυο απόψεις.
Εσείς διαλέγετε και παίρνετε. Πάντως να σας πω
την προσωπική μου γνώμη; Ο λαός το είπε το
«Όχι». Πού να μπλέκεις τώρα με ιστοσελίδες και
εφημερίδες …
Όμως πάλι, θυμάμαι και αυτό που είπε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και προβληματίζομαι
σφόδρα. Τι είχε πει ο Αχαιός πολιτικός; Αυτό:
«Και αν ο Μεταξάς είχε πει ‘’Ναι’’ πώς ο λαός θα
έλεγε το ‘’Όχι’’;». Έλα μου ντε; Αυτά όμως είναι
ψιλά γράμματα…
Και του χρόνου Έλληνες
Υ.Γ. Και βέβαια πάλι η επικαιρότητα «έφαγε»
το δεύτερο μέρος της πραγματείας «Ου γαρ έρχεται μόνο…», η οποία μοιραίως θα συνεχιστεί στο
προσεχές.

28η Οκτωβρίου 1940 Η Μεγάλη Ημέρα της Ελλάδος
Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α.
Χρ. Φαραντάτος
81 χρόνια επέρασαν από της ιστορικής εκείνης
χαραυγής, της 28ης Οκτωβρίου 1940, που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αείμνηστος στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς (1871 – 1941) απέρριπτε υπερηφάνως
το ιταμόν εκείνο τελεσίγραφον της φασιστικής Ιταλίας, που ζητούσε «γην και ύδωρ» από την μικρή Ελλάδα, την Ελλάδα της δόξης και του φωτός, την Ελλάδα της ανθρωπότητος ολοκλήρου!
Όλοι οι Έλληνες, οπουδήποτε στον κόσμο φέρουν με υπερήφανη ανάμνηση στον νουν την Ελλάδα
του αθάνατου «ΟΧΙ»! Και όπου ευρίσκεται ελεύθερη
ψυχή ενώνει σήμερα μαζί μας το σκίρτημα και τη φωνή της στο ρωμαλέο τραγούδι της αθάνατης φυλής.
Ημέρα αγία και ευλογημένη από τον Θεό και την
υπέρμαχο στρατηγό του Γένους, την μητέρα του Χριστού μας, ημέρα ελληνική, που οφείλουμε και πρέπει
να τη πλησιάσουμε και να φροντίσουμε αγνοί και καθαροί να βαπτιστούμε μέσα στα νάματα των υψηλών
νοημάτων της.
Η ημέρα εκείνη του 1940 ήταν η αφετηρία από
όπου όλα τα δαιμόνια και όλα τα τέρατα ξεκίνησαν για
να αφανίσουν και να σβύσουν από προσώπου γης το
ιστορικό μας Έθνος, το ευλογημένο Έθνος των Ελλήνων, το χιλιοπληγωμένο και καταματωμένο, που στά-

θηκε αλύγιστο, θερίζοντας δάφνες σε νίκες απίθανες
και στους πιο άνισους αγώνες. Το Έθνος μας στη μακραίωνη και ένδοξη ιστορία του αντιμετώπισε αλλεπάλληλες και λυσσασμένες εφόδους τεράστιων αυτοκρατοριών. Έτσι και τώρα ανάγκασε τις αυτοκρατορικές φάλαγγες του Μουσσολίνι (1883 – 1945) ντροπιασμένες να τραπούν σε ταπεινωτική φυγή. Γι’ αυτούς
τους ηρωισμούς και τους άθλους υψώνουμε σήμερα
τον ύμνο, που θα αντιλαλούν τα όργανα των αιώνων,
από γενεά σε γενεά, όσο θα ανασαίνουν τα ανθρώπινα στήθη.
Όταν η Ελλάς ολόκληρη, ενωμένη και σύσσωμη
είπε μόνη το αθάνατο εκείνο «ΟΧΙ» ήταν η εποχή που
όλος ο κόσμος συνεθλίβετο μέσα στο βαθύ και αδιαπέραστο σκοτάδι της αγωνίας και της απελπισίας. Και
ήταν τόσο το σκότος που καμμία λάμψις από τις ελάχιστες και μικρές πολεμικές επιτυχίες των ελευθέρων
λαών της γης δεν ηδυνήθη να το φωτίσει και να δώσει
δύναμη να αντιμετωπισθούν οι τρομερές και αδίστακτες εισβολές των φασιστικών και ναζιστικών λεγεώνων.
Σκότος – Έρεβος – Αγωνία – Απελπισία – Τρόμος
– Πανικός! Και όμως η Ελλάς ορθώθη και εστάθη στο
ύψος των πεπρωμένων της, φανείσα αντάξια του ενδόξου παρελθόντος της. Όταν τα άλλα κράτη υπέκυπταν το ένα μετά το άλλο στη βία του Άξονος, η Ελλάς
τον αντιμετώπισε γενναίως και με επιτυχία, κινήσασα

τον θαυμασμό ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Κανένα
κράτος στην Ευρώπη δεν αγωνίστηκε γενναιότερα
των Ελλήνων εναντίον του Άξονος. Το ακατάβλητο
θάρρος του Ελληνικού λαού ήταν εκείνο που απώθησε τους Ιταλούς εισβολείς πέραν των συνόρων του και
εις βάθος εντός του βορειο-ηπειρωτικού χώρου, τον
οποίο ο Έλλην στρατιώτης απηλευθέρωσε τρεις φορές εντός μιας 25ετίας, στενάζουσα ακόμη η Βόρ.
Ήπειρος υπό το πέλμα της αδίστακτης και εξοντωντικής Αλβανίας, προς αιώνιο όνειδος των «συμμάχων»
και του Ο.Η.Ε. Ας ρίψουμε ένα βλέμμα στη κατάσταση
που επικρατεί στην Ελληνική Κύπρο, καίτοι ανεξάρτητο κράτος, μέλος της Ε.Ε. και των Η.Ε.
Την 28η Οκτωβρίου 1940 εγεννήθη το ελληνικό
φως! Φως ιλαρόν της αγίας δόξης! Φως δυνατό, πανίσχυρο! Διεπέρασε και διέλυσε τα σκότη και τα ερέβη
των ψυχών του καταπτοημένου κόσμου, εμφυσήσαν
στις ψυχές τους θάρρος και ελπίδα.
Η Ελλάς εστάθη σε ηλιοστάλακτο θρόνο! Με την
τρομερή απόφασή της να βαδίσει προς τη θυσία, εκήρυττε προς την ανθρωπότητα, για άλλη μια φορά, τον
αιώνιο ρόλο της: Ιδού, εγώ σε οδηγώ! Η ανθρωπότης
εστάθη τότε ενεός και έκθαμβη προ του Ελληνικού
θαύματος. Η πατρίς εκράτει τον πυρσό της θυσίας της,
την δάδα της ιστορίας της, που έγινε παγκόσμιος ιστορία. Τόπος ιερός, θρύλος και έπος, που ευηγγελίζετο
την παγκόσμια Ανάσταση!

Αυτή την ορμή, αυτή τη θέληση τιμούμε σήμερα οι
Πανέλληνες.
Ο Χίτλερ (1889 – 1945) εξηναγκάσθη να χρησιμοποιήσει πολλές μεραρχίες και άλλες εκλεκτές δυνάμεις δια να αποπλύνουν την καταισχύνη και την εντροπή του συνεταίρου του, επιτεθείς κατά της μαχομένης
Ελλάδος, δυνάμεις, που σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει
κατά της Σοβιετικής Ενώσεως. Η καθυστέρησις αυτή
έδωσε χρόνο στους Ρώσσους να προπαρασκευάσουν
την άμυνά των. Δικαίως, λοιπόν, οι Ρώσσοι μας ευχαρίστησαν δημοσίως: «Ως Ρώσσοι και ως άνθρωποι
σας ευγνωμονούμε!». Άλλα και με τους Γερμανούς η
Ελλάς δεν εκάμφθη, πολεμήσασα γενναίως (οχυρά –
Κρήτη) μέχρι τέλη Μαΐου 1941!
«Ίτε παίδες Ελλήνων, νυν υπέρ πάντων ο αγών!»
Κουράστηκε η Δόξα να στεφανώνει το μέτωπο της
Ελλάδος. Την ατενίζει με θάμβος και την βλέπει «αιέν
αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων».
«Παγά λαλέουσα η Ελλάς, στο Σύμπαν, στους Αιώνες, ελπιδοφόρα Άνοιξις στη βαρυχειμωνιά! Λαός
που ξέρει να ζη, ξέρει και να πεθαίνει!».
Αυτή είναι η Ελλάδα μας, όπως την εγέννησε
εκείνη η αγία ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 1940, είναι
αυτή που προσκυνά όλος ο κόσμος. Κότινος και δάφνη θα στολίζει εσαεί το ευλογημένο Έθνος των Ελλήνων! Ζήτω η αιώνια Ελλάς!

10 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Οκτώβριος 2021

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 200η επέτειο της απελευθέρωσης της Τρίπολης, στις 25 Σεπτεμβρίου το Παράρτημα προέβη στην απότιση φόρου τιμής στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στο Λιμποβίσι Αρκαδίας.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε.α. Σχοινάς Κλεάνθης, κατέθεσε στεφάνι
στην προτομή του Γέρου του Μοριά, σε παρακείμενη θέση στην ιστορική του κατοικία.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!!

ΔΡΑΜΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Μαυρίδης Χρήστος παραβρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι ,με
μέλη του ΤΣ, στις παρακάτω εκδηλώσεις: Την 29 Σεπ ,
ημέρα μνήμης για την σφαγή κατοίκων από τους
Βούλγαρους τον Σεπ 1941 στο μνημείο εκτέλεσης της
πόλεως . Την 17 Οκτ , ημέρα μνήμης για τα θύματα του
Μακεδονικού Αγώνα και την εκτέλεση του Μακεδονομάχου Άρμεν Κούπτσιου το 1907 από τους Τούρκους στο χωριό Βώλακα Δράμας.

ΙΩΑΝΝΙΝA
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος ε. α. Σταύρος Κουτρής, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις :
1. Στις 12 Οκτωβρίου ,στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και κατέθεσε στεφάνι, για την επέτειο της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα κατοχής.
2. Στις 13 Οκτωβρίου στο Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ των Πεσόντων Ιερολοχιτών στο ομώνυμο Μνημείο στο Πεδίον του
Άρεως στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στγος Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υπερεκατοντούτης
Στγος Ιερολοχίτης Κωνσταντίνος Κόρκας, ο Πρωτοσύγκελος
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας
Θεοχάρης ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Δημόπουλος ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης
ΠΝ, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, οι Ακόλουθοι Άμυνας στην Ελλάδα της Αιγύπτου Συνταγματάρχης Ayman Alian Mahmoud
ALIAN και του Ηνωμένου Βασιλείου Πλοίαρχος Alexander
John Taylor BUSH, καθώς και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων Καταδρομέων.
3. Στις 17 Οκτωβρίου, στην πλατεία Καραϊσκάκη και κατέθεσε στεφάνι, στην ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο
Πεσόντων για την Πατρίδα Αεροπόρων
4. Στις 20 Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο όπου και μίλησε για την παρουσίαση του βιβλίου ‘’ 1941 – 2121 : 80 χρόνια από τη Μάχη των Οχυρών ‘’
5. Στις 27 Οκτωβρίου , ημέρα της Εθνικής Σημαίας και του
εορτασμού των Αναπήρων και των Θυμάτων Πολέμου, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε. α. Σταύρος Κουτρής, παρέστη στις
εορταστικές εκδηλώσεις στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,όπου και κατέθεσε στεφάνι .
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Στις 19 Σεπτεμβρίου “Ημέρα Εθνικής
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος” , συμμετείχε δια του Αντιπροέδρου Σχη ε.α. κ. Γκέρατς
Δημ. και του Ανθστη (ΠΖ) ε.α Θωμά Χαλκιά ,
στην Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη στο Μνημείο Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού
και στη συνέχεια κατατέθηκε στεφάνι εκ μέρους
της ΕΑΑΣ.
Την 30 Σεπτεμβρίου 2021 “Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών” , που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου , συμμετείχε δια
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, στην
Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αθανασίου ενώ η κεντρική
ομιλία πραγματοποιήθηκε από την κ. Μαρούλα
Παπαευσταθίου – Τάγκα, φιλόλογο, η οποία
αναφέρθηκε στους ευεργέτες και το έργο τους.
Στη συνέχεια κατατέθηκε στεφάνι στο
Ηρώο Μπιζανομάχων εκ μέρους της ΕΑΑΣ.
Στις 3 Οκτωβρίου 2021, συμμετείχε στις
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στους
Λιγκιάδες Ιωαννίνων, με τη συμπλήρωση 78
χρόνων από την ημέρα που τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής σκόρπισαν τον θάνατο και σ’

αυτό το μαρτυρικό χωριό .
Στις εκδηλώσεις μνήμης παρέστησαν ο
Υφυπ Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου
Ελευθέριος, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση
, ο Υφυπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) κ. Αμυράς Γ., οι βουλευτές Ιωαννίνων
κ. Καλογιάννης Στ. (ΝΔ) και Τζούφη Μερ. (ΣΥΡΙΖΑ), ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλεξ.
Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Μωϋσής Ελισάφ – ο οποίος ήταν και ο ομιλητής της
εκδήλωσης- ο Δκτης της 8ης Μ/Π ΤΑΞ Ταξχος
κ. Σιόρεντας Χρ., ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντγος κ.
Σκούμας Κων/νος , ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, Ταξίαρχος
Κωνσταντίνος Δούβαλης, ο Συντον. Επχσεων
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Δυτικής
Μακεδονίας και Νήσων, Υπτγος κ. Κοντογιάν-

νης Δημ. ο Πρόεδρος και μέλη της ΕΑΑΣ
(Ιωαννίνων), ο Πρόεδρος και μέλη της Ένωσης Εφέδρων Αξκών Ν. Ιωαννίνων, ο γενικός
πρόξενος Αλβανίας στα Ιωάννινα, η επίτιμη
πρόξενος της Γερμανίας στην Ήπειρο κ. Kerstin Lohr , εκπρόσωποι περιφερειακών και
δημοτικών παρατάξεων καθώς και αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι , ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λιγκιάδων, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας του (επίσης μαρτυρικού) Λεχόβου, εκπρόσωποι συλλόγων και
αρκετοί πολίτες.
Παρών , ο μοναδικός επιζών αυτής της
γερμανικής θηριωδίας , κ. Παναγιώτης Μπαμπούσκας, ο οποίος ήταν τότε έξι μηνών, όταν
χτυπήθηκε από λόγχη Γερμανού στρατιώτη και
επέζησε πάνω στο σώμα της νεκρής μητέρας
του.

ΚΙΛΚΙΣ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Μαυρογόνατος Ευάγγελος,
παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις όπου και κατέθεσε στεφάνι:
Στις 29 Αυγούστου στην εκδήλωση μνήμης στο Βίτσι και με μέλη του Παραρτήματος .
Στις 19 Σεπτεμβρίου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Κιλκίς, σε μνημόσυνο για
τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής.
Στις 26 Σεπτεμβρίου σε επιμνημόσυνη δέηση στο διασυμμαχικό μνημείο
Α΄Π.Π. στο Πολύκαστρο Κιλκίς, για την διάσπαση του Μακεδονικού μετώπου
και τη λήξη του Α.Π.Π.

ΚΑΒΑΛΑ
Στις 21 Σεπ 21 ο Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α.
ΕΛ.ΑΣ Στεφανίδης Κων/νος παρέστη στο μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής και κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο της πόλης. Ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Αλέξανδρος Σιρίτογλου παρέστη στις παρακάτω εκδηλώσεις:
- 17 Οκτ 21 στους εορτασμούς του Μακεδονικού Αγώνα και κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο
της πόλης.
- 20 Οκτ 21 στον εορτασμό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου προστάτη της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Οκτώβριος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΑΝΙA
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Χανίων της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Υπτγος
ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτης, ανταποκρινόμενος
στη πρόσκληση του Δημάρχου Σφακίων κ. Χιωτάκη
Μανούσου, εκφώνησε τον πανηγυρικό στις 26 Σεπ
2021 στις Καρές Ασκύφου Σφακίων κατά τον εορτασμό της καταστροφής του Ιμπραήμ Αληδάκη Αγά
το 1774. Στην τελετή παρέστησαν εκτός των άλλων
ο Βουλευτής Χανίων κ. Βολουδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής, ο Δήμαρχος Σφακίων, λοιποί εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης,
πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Με το Π.Δ. 304/2001 «Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της
14ης Σεπτεμβρίου» καθιερώθηκε
η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως
«Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Νεότουρκους του Κεμάλ.
Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (19/9), το πρωί, στο Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσας, παρουσία των αρχών
της Π.Ε. Καρδίτσας,εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ,
Συλλόγων, Οργανώσεων και πλήθους πολιτών. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας..
Αρχικά τελέστηκε δοξολογία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεου, ενώ στη συνέχεια έγινε ομιλία για το χρονικό της
Μικρασιατικής καταστροφής.
Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των πεσόντων στον προαύλιο χώρο
του Μητροπολιτικού Ναού και κατάθεση στεφάνων από τους Επισήμους και εκπροσώπους αρχών.Το στεφάνι του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Καρδίτσας, κατέθεσε ο Σχης
ε.α.Παναγιώτης Καραΐσκος,Πρόεδρος του Παραρτήματος.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσ
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ΚΟΖΑΝΗ
1 . Εορτασμός Επετείου Μακεδονικού Αγώνα.
Την 26η Σεπ. 2021, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα , στο Μπούρινο, στο Χρώμιο Κοζάνης ,από τον Σύνδεσμο
Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο ετήσιος
εορτασμός της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα, με την συμπλήρωση
143 χρόνων από την Επανάσταση της Επαρχίας Ελίμειας για την κατάργηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεία
λειτουργία στον παρακείμενο ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου Μπούρινου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. κ.
Δαυίδ, ακολούθησε δοξολογία και επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στεφάνων , χαιρετισμοί επισήμων , ομιλία για τον Μακεδονικό Αγώνα από τον
Υπτγο (ΠΒ) ε.α. κ. Καρατουλιώτη Νικόλαο, μέλος του Παραρτήματος μας ,
με θέμα « Δύο Σταγόνες Ιστορίας», ο οποίος και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ. Στη συνέχεια εψάλει ο Eθνικός Ύμνος και ολοκληρώθηκε
το πρόγραμμα με περιήγηση στους χώρους του Μουσείου, που καλύπτει
μία περιοχή 70 περίπου στρεμμάτων με αρκετά μνημεία, προτομές ηρώων
και αγωνιστών της περιοχής.
2. Εορτασμός Απελευθέρωσης της Πόλης της Κοζάνης ..
Την 11η Οκτ 2021, το μέλος του ΤΣ Τχης ε.α. Γκόνης Φώτιος και μέλη του Παραρτήματος , κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου Κοζάνης, παρευρέθησαν στον λαμπρότατο εορτασμό της 109ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης, από το τουρκικό ζυγό. Κατά την τελετή
πραγματοποιήθηκαν , επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου , με το σύνολο των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών,
επιμνημόσυνη δέηση στην κεντρική πλατεία της πόλης , όπου στεφάνι
κατέθεσε για την ΕΑΑΣ ο Τχης ε.α. Γκόνης Φώτιος, χωρίς την καθιερωμένη παρέλαση των μαθητών των σχολείων της πόλης, λόγω πανδημίας.

ΕΥΒΟΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Την Κυριακή 17 Οκτ 2021 και ώρα
11:00, στην προτομή της Ηρωίδας Ταξιάρχου επί Τιμή ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης
περιόδου 1941-44 και εκτελεσθείσης
από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής
την 8 ΣΕΠ 1944, πραγματοποιήθηκε σεμνή και λιτή εκδήλωση προς απονομή
του οφειλόμενου ετήσιου φόρου τιμής
προς την ηρωίδα . Την ευθύνη συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης , κατά το τρέχον έτος ανέλαβαν : η Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Ο Σύλλογος
Χαλκιδέων και η Ένωση Ελυμνίων Εύβοιας , με την ευγενή συνδρομή και υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδέων και της ΕΑΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ.
Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου κ.κ. Χρυσοστόμου και τους
σχετικούς σύντομους χαιρετισμούς , πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην προτομή της ηρωίδας. Εκ μέρους της ΕΑΑΣ , το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΤΣ/Παραρτήματος . Στην εκδήλωση
παρέστησαν και τρία (3) μέλη από το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος.
Το Παράρτημα , στο πλαίσιο της οφειλόμενης συνδρομής προς τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης , είχε αναλάβει την ευθύνη της φιλοφρόνησης προσφοράς καφέ στους συμμετέχοντες στην
εκδήλωση. Η παράθεση του καφέ έγινε στην αίθουσα του κυλικείου του Παραρτήματος, θεωρουμένης ως εσωτερικού ΑΜΙΓΟΥΣ ΧΩΡΟΥ - Covid free.
O Πρόεδρος ΤΣ απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα προς τους εκλεκτούς προσελθόντες στο χώρο
του Παραρτήματος , με σύντομη ενημέρωση τους περί της λειτουργίας του Παραρτήματος και στη συνέχεια έγινε δέκτης των θερμών ευχαριστιών, τόσο του Προέδρου ΔΣ / Συλλόγου Χαλκιδέων Αντγου
ε.α. Κυρίου Άγγελου Πνευματικού, όσο και της Αντιπροέδρου Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών Κυρίας
Νίας Κομπορόζου, για την προσφερθείσα φιλοφρόνηση εκ μέρους του Παραρτήματος, ως επιστέγασμα της διεξαχθείσης εκδήλωσης, καθώς και για τη θερμή - εξαίρετη υποδοχή και φιλοξενία στο χώρο
αυτό του Παραρτήματος .
Κατά τους αποχαιρετισμούς , κοινή ήταν η ευχή όλων , του χρόνου οι συνθήκες να επιτρέπουν την
οργάνωση και διεξαγωγή ανάλογης εκδήλωσης , με πλουσιότερο πρόγραμμα και ευρύτερη συμμετοχή προσκεκλημένων και κοινού, για μια λαμπρή ημέρα Μνήμης και Τιμής της Ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη.
Το Παράρτημα δεσμεύτηκε , για το επόμενο έτος , να αναλάβει την κύρια ευθύνη οργάνωσης
και διεξαγωγής της επετειακής αυτής εκδήλωσης.

Επίσκεψη στον τοπικό βουλευτή Μεσσηνίας κύριο Μαντά Περικλή, πραγματοποίησαν τα προεδρεία της ΕΑΑΣ Μεσσηνίας
και του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας στα πλαίσια των ενεργειών τους
για την επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τους απόστρατους.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης παραδόθηκε από τα δύο προεδρεία στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού
Μεσσηνίας κ. Μαντά υπόμνημα με θέματα
που αφορούν τους αποστράτους Αξκούς

ΠΡΕΒΕΖA
Τη Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στην
Πρέβεζα, στην πλατεία Κολοβού, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη
ομιλία της Μαρίας Νεγρεπόντη- Δεληβάνη,
Καθηγήτριας Οικονομικών και πρώην Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Η γυναίκα στην Επανάσταση του 1821».
Στην εκδήλωση, που έγινε με την συνεργασία
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021 «ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΝΗΜΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΤΙΜΗ ΣΤΟ 21», οι παρευρισκόμενοι
ακροατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία.
Την Ε.Α.Α.Σ / Παράρτημα Πρέβεζας εκπροσώπησε ο Υπαστ. Β΄ ε.α. Ντούσκας Ευάγγελος.
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ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
«Ίτε παίδες Ελλήνων»

ΞΑΝΘΗ
Στις 4 Οκτ. ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Ιωάννης
Κουτσαϊμάνης παρέστει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 102α
Ελευθέρια της πόλεως της Ξάνθης και κατέθεσε στεφάνι.
Στις 7 Οκτ 2021 πραγματοποιήθηκε υποδοχή και εγκατάσταση αντιγράφου της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Πυροβοληθείσης της Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Αποστολίδη» , την έδρα του Δ΄ΣΣ.
Παρόντες στην υποδοχή ήταν Ο Δκτής του Δ΄ΣΣ Αντγος Άγγελος
Χουδελούδης, οι Επιτελείς του Στρατηγείου και το προσωπικό του
Στρατοπέδου, ο Δήμαρχος Ξάνθης, εκπρόσωποι από όλα τα Σώματα
Ασφαλείας, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης Υπτγος ε.α.
Ιωάννης Κουτσαϊμάνης και πολλοί προσκεκλημένοι.
Για την ιστορία η Παναγία η Πυροβοληθείσα βρίσκεται εξωτερικά
πάνω από την είσοδο της Ι Μ Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. Το
1822 τουρκικό τμήμα εισήλθε στη Μονή και ένας τούρκος στρατιώτης
πυροβόλησε την εικόνα και η σφαίρα πλήγωσε το δεξί χέρι της Παναγίας. Αμέσως ο στρατιώτης παραφρόνησε και κρεμάστηκε σε ένα δέντρο, ενώ οι υπόλοιποι στρατιώτες έντρομοι σταμάτησαν κάθε λεηλασία.
Ο επικεφαλής του τμήματος που ήταν και θείος του αυτόχειρα διέταξε
να μείνει άταφο το πτώμα του για τιμωρία και παραδειγματισμό. Έκτοτε
οι τούρκοι δεν εμφανίστηκαν στη Μονή.

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Την 13 Σεπτεμβρίου
2021, αντιπροσωπεία της
ΕΑΑΣ/Παράρτημα Δωδεκανήσου -Ρόδος , αποτελούμενη
από τον πρόεδρο του Παραρτήματος Αντγο ε.α. Μηνά Παπαδάκη και τον αντιπρόεδρο
Τξχο ε.α. Εμμανουήλ Τριχάκη,
συμμετείχε στις εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της 78ης
Επετείου Απελευθέρωσης
της ν. Μεγίστης.
Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943, το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» καταπλέει στο λιμάνι και η ν. Μεγίστη είναι το πρώτο κομμάτι
ελληνικής γης που απελευθερώνεται. Στεφάνι εκ μέρους του Παραρτήματος κατέθεσε ο πρόεδρος του παραρτήματος. Στους εορτασμούς, το
ΔΣ της ΕΑΑΣ εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι , ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΣ, Ανχης ε.α. Χρήστος Χρηστίδης.
Στιςς24 Σεπτεμβρίου , ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και πρ. Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας, επισκέφτηκε τα νέα γραφεία
του Παραρτήματος. Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. Ο κ. Κόνσολας περιηγήθηκε στους χώρους των νέων
γραφείων, ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές μας, τις πρωτοβουλίες
και τα θέματα που μας απασχολούν.Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση . Ευχαριστούμε τον κ. Κόνσολα για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή του στις δράσεις της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Δωδεκανήσου-Ρόδος.
Την 29 Σεπτεμβρίου ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο Ταξιαρχών,
στην πόλη της Ρόδου, ο τελευταίος Δωδεκανήσιος Ιερολοχίτης , Γεώργιος Λιναρδής. Στην νεκρώσιμο ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου, κκ Κύριλλος και τον αποχαιρέτησαν μέλη του
ΤΣ της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Δωδεκανήσου -Ρόδος. Ο Γιώργος Λιναρδής
ήταν 95 ετών και καταγόταν από την ν. Χάλκη. Έλαβε μέρος στις περισσότερες επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου στα Δωδεκάνησα, συμβάλλοντας με τον δικό του αγώνα και τρόπο, στην ενσωμάτωσή των Δωδεκανήσων στον Εθνικό κορμό. Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε.
Την 30 Σεπτεμβρίου , ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κκ
Κύριλλος δέχθηκε στο γραφείο του, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
του Παραρτήματος. Η επίσκεψη ήταν εθιμοτυπική και είχε σκοπό την
γνωριμία του Σεβασμιώτατου με το ΤΣ και την ανταλλαγή απόψεων για
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το έτος 2021 σηματοδοτεί διπλή επέτειο για
τη νήσο Σαλαμίνα, αφ’ ενός των 2500 ετών από
τη Ναυμαχία του 480 πΧ και αφ’ ετέρου των 200
ετών από την Επανάσταση του 1821.
Επειδή στην Ιστορία δεν υπάρχει έτος -0- (μηδέν) και η μετά Χριστό εποχή αρχίζει το έτος -1(ένα), η 2500ή επέτειος από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία άγεται εφέτος
(480+2021-1). Ο επίσημος εθνικός εορτασμός
παρά ταύτα έλαβε χώρα το προηγούμενο έτος
2020, ώστε το τρέχον έτος να εορτάζουμε μόνο
την επέτειο της Εθνεγερσίας. Αυτό δεν το λησμονεί η νήσος και ο Δήμος της Σαλαμίνος. Έτσι,
διοργανώθηκαν παράλληλα εκδηλώσεις και για
τις δύο μεγάλες επετείους.
Οι Σαλαμίνιοι, το 480 πΧ, εκτός του ότι φιλοξένησαν τους πρόσφυγες Αθηναίους μετά την
καταστροφή της πόλης τους, έλαβαν μέρος στη
Ναυμαχία, κυρίως ως «Θήτες» (ελεύθεροι κωπηλάτες) και εξασφάλισαν το νησί, εξοντώνοντας όσους Πέρσες κατάφεραν να φθάσουν έως
τις ακτές του. Η Σαλαμίνα εξ άλλου δέχθηκε στη
γη της τις σωρούς των ενδόξων νεκρών πολεμιστών. Η Ναυμαχία σήμανε την αρχή της Ελπίδας, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για το
Δυτικό Κόσμο και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
«Γενέθλια Ημέρα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού».
Το νησί μας υπήρξε λίκνο της Επανάστασης
του 1821. Διατέλεσε έδρα της Κυβέρνησης, φιλοξένησε το στρατηγείο και τον τάφο του Καραϊ-

σκάκη, υπήρξε καταφύγιο προσφύγων και νοσηλευτήριο πολεμιστών. Η Ιερά Μονή Φανερωμένης εξάντλησε και τον τελευταίο της πόρο για
εξοπλισμό μαχητών και διατροφή αμάχων πληθυσμών. Η Σαλαμίνα σεμνύνεται ότι η πρώτη
απελευθέρωση του αιωνίου συμβόλου του Ελληνισμού, της Ακροπόλεως των Αθηνών, μετά
αιώνες οθωμανικού ζυγού, έγινε χάρις και στη
συμβολή Τακτικού Σώματος 500 Σαλαμινίων
πολεμιστών, με επί κεφαλής το Γιωργάκη Γκλίστη, των οποίων αιωνία είναι η μνήμη.
Μέλη του ΤΣ του Παραρτήματος διοργάνωσαν και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις του Δήμου
Σαλαμίνος, προβάλλοντας τον κόσμο των Ενόπλων Δυνάμεων μαζύ με εε συναδέλφους, και
εκπροσώπους του ΔΣ της ΕΑΑΣ. Κυριότερες εκδηλώσεις υπήρξαν:
α. Οργάνωση-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο του ΤΣ, Ταξχο εα Όθωνα Κυπριωτάκη:
α) της «Ορκωμοσίας των Σαλαμινίων Αγωνιστών του 1821» και β) επίκαιρης ομιλίας για τη
Ναυμαχία της Σαλαμίνος από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ). Στη δεύτερη εκδήλωση παρέστη και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΕΑΑΣ, Υπτγος
εα Ιωάννης Δεβούρος.
β. Παρουσίαση του προγράμματος στην Αγγλική κατά την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (Ταξχος Κυπριωτάκης) και κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των
Σαλαμινομάχων από τον Πρόεδρο του ΤΣ Υπτγο
εα Βασίλειο Μήττα για την επέτειο της Ναυμαχίας της Σαλαμίνος. Στην τελετή στον Τύμβο πα-

ρέστη και η Υπτγος (ΕΛΑΣ) εα Σοφία Παπαδάτου, μέλος του ΔΣ ΕΑΑΣ.
γ. Μνήμη του οπλαρχηγού Ιωάννη Γκούρα
επί του τάφου του στην Ιερά Μονή Φανερωμένης από το ΤΣ του Παραρτήματος Σαλαμίνος, σε
συνεργασία με το αντίστοιχο Παράρτημα της
ΕΑΑΝ.
δ. Τριήμερο πολυθεματικό συνέδριο στο
Δημαρχείο Σαλαμίνος για τους «Σαλαμινίους
Αγωνιστές του 1821» με συμμετοχή ακαδημαϊκών και στρατιωτικών αναλυτών, παρουσία μελών του ΤΣ και του Παραρτήματος.
ε. «Δρόμος των Σαλαμινομάχων» σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σαλαμίνος με το ΑΣΑΕΔ.
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος ευχαρίστησε το Παράρτημα ΕΑΑΣ για τη βοήθειά του και απένειμε
τιμητικό έπαινο στον Ταξχο Κυπριωτάκη ως μέλος της Ομάδας Εργασίας του Δήμου για την
προετοιμασία των εκδηλώσεων.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΤΣ, Υπτγος Μήττας,
συμμετέσχε στη δοξολογία που τελέσθηκε στο
παρεκκλήσιο της Παναγίας Ελευθερώτριας στο
ύψωμα Πατρίς για την απελευθέρωση της Σαλαμίνος από τα γερμανικά στρατεύματα την 12
Οκτωβρίου 2021.

ΣΕΡΡEΣ
O Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπαστυνόμος Β΄ ε.α Στρίκος Θεόδωρος , ο Υπτγος ΕΛ-ΑΣ ε.α Δημοσθένης Λαζαρίδης,
υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας και ο Λγος ε.α
Δαλγκίτσης Αθανάσιος, παραβρέθηκαν στις παρακάτω εκδηλώσεις, όπου και κατέθεσαν στεφάνι :
Στην Κορμίστα, 80 χρόνια μετά την αποφράδα εκείνη μέρα,
την 1η Οκτωβρίου 1941,πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο η
Εκδήλωση Μνήμης για τους σφαγιασθέντες της Κορμίστας από
τους Βουλγάρους, την 1η Οκτωβρίου του 1941.
Μια μέρα υπόκλισης, μια μέρα τιμής και σεβασμού, για να
θυμηθούμε, αλλά και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ζωντανή
στη μνήμη μας, των 100 περίπου ,εν ψυχρώ εκτελεσθεντων,
αθώων αμάχων Κορμιστινων,ηλικίας 16-60 ετών,από τα βουλγάρικα στρατεύματα κατοχής.
Το πρωί τελέστηκε Αρχιερατικό Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία από τον Μητροπολίτη Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.
Ιερόθεο, ενώ ακολούθησε Επιμνημόσυνο Αρχιερατικό Τρισάγιο
και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των θυμάτων.

Στις 17 Οκτωβρίου 1941, 230 περίπου άνδρες ηλικίας από
15 ως 60 ετών, εκτελέστηκαν από τους Ναζί στα Άνω και Κάτω
Κερδύλια του Δήμου Αμφίπολης, κοντά στις Σέρρες. Το ολοκαύτωμα των Κερδυλίων υπήρξε από τις πρώτες μαζικές εκτελέσεις
αμάχων στην Ελλάδα, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής,
ως αντίποινα για τη δράση ανταρτών στην περιοχή, ενώ και τα
δύο χωριά πυρπολήθηκαν.
Παρέστησαν, όλες οι Αρχές του Νόμου, προεξάρχοντος
του Υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, οι Βουλευτές
και Δήμαρχοι του Νόμου .

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1. Σας γνωρίζουμε, ότι στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού Κέντρου «Golden Hall», στον πρώτο όροφο, λειτουργεί το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής.
2. Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας είναι ο χώρος όπου η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ζωντανεύει με
τρόπο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό, ξεκινώντας από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι την αναβίωση των αγώνων
στην Αθήνα το 1896 και την επιστροφή τους το 2004.
3. Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στις ημέρες επισκέψεων, τιμές εισιτηρίων εισόδου, ώρες λειτουργίας, κ.ο.κ., παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας (https://athensolympicmuseum.org/).
4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού σας.
5. Χειριστής θέματος: ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Βασίλειος Ιωακείμ, Επιτελής ΓΕΣ/Δ3/1α, τηλ. 210 - 6553163.
Ταξχος Γεώργιος Μπακόλας
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς /Δ΄Κλάδου
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Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις
και Στρατηγικές
Σπουδές
Δόκιμος
Ερευνητής ΙΔΙΣ
Σκοπός Επισκοπήσεως: Η με συνοπτικό τρόπο
παρουσίαση των κυριοτέρων γεγονότων, κατά την
κρίση του γράφοντος, από ανοικτές πηγές πληροφοριών, για την καλυπτομένη χρονική περίοδο.
Κριτήρια Συλλογής Ειδήσεων/Γεγονότων: Επιλέγονται τα κατά τεκμήριο σοβαρότερα γεγονότα
που επηρεάζουν τα εθνικά συμφέροντα και την
εθνική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους
περιορισμούς του χώρου.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
α. Στις 28 Σεπτεμβρίου, Ελλάδα και Γαλλία υπέγραψαν Αμυντική Συμφωνία στο Παρίσι, η οποία
μεταξύ άλλων, προβλέπει:
l Την αγορά νέων φρεγατών (3+1) τύπου FDI, 35
ολόκληρα χρόνια μετά την αγορά των φρεγατών
ΜΕΚΟ που σήμερα διαθέτει το ΠΝ.
l Την ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής
εάν κάποια χώρα δεχθεί στρατιωτική επίθεση στην
επικράτεια της, από τρίτο μέρος. (Ως επικράτεια νοείται, το έδαφος, τα χωρικά μας ύδατα των 6νμ και
ο εναέριος χώρος των 10νμ. Η επεξήγηση αυτή είναι του γράφοντος, δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία)
l Την πιθανή προμήθεια 3+1 κορβετών Gowind.
β. Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, η Ελλάδα υπέγραψε
την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, γνωστής ως
MDCA. Τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας είναι:
l Η απόφαση για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας των δυο χωρών
κατά ενεργειών που απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης. (Η Ελλάδα
αντιμετωπίζει τέτοια απειλή με το casus belli της
Τουρκίας)
l Η περίληψη της Αλεξανδρουπόλεως ως περιοχής που θα σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, η
οποία προσδίδει βαρύτητα στο λιμάνι της πόλεως
το οποίο αποκτά κομβική σημασία για την προστασία της περιοχής των Στενών, αλλά και για την διοικητική μέριμνα στρατευμάτων που ασκούνται ή
ενεργούν στον Άξονα Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία και από εκεί προς κεντρική Ευρώπη.
l Η μνεία για πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων και σε άλλα ελληνικά νησιά, πλην Κρήτης.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Στην προσπάθεια του προέδρου της Τουρκίας Ερντογκάν να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο το Πακιστάν, κάνει σε τακτά χρονικά
διαστήματα δηλώσεις κατά της Ινδίας για τον τρόπο
που φέρεται σε μουσουλμανικές μειονότητες που
ζουν στην χώρα, καθώς και για το ότι το θέμα του
ελέγχου του Κασμίρ, πρέπει να λυθεί με διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτή η συμπεριφορά
έχει προκαλέσει την οργή της Ινδίας, η οποία ικανοποίησε αίτημα της Αρμενίας για προμήθεια 4
ραντάρ αντι-πυροβολικού SWATHI, που παράγονται στην Ινδία από την Defence Research and Development Organisation (DRDO). Το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να εντοπίζει όλμους, πυροβόλα
διαμετρήματος μέχρι και 120χιλ και πυραύλους,
σε απόσταση 50 χλμ.
β. H Τουρκία έστειλε αίτημα στην Lockheed
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Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Martin για αγορά 40 νέων αεροσκαφών F-16 καθώς και για την αναβάθμιση 80 εξ αυτών που διαθέτει. Ωστόσο, το αίτημα θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την αμερικανική κυβέρνηση, όσο και
από το αμερικανικό Κογκρέσο, προτού απαντηθεί.
Σύμφωνα με κάποια άλλη εκδοχή όμως, από τουρκικές πηγές, οι ΗΠΑ πρότειναν στην Τουρκία την
αγορά νέων F-16V, αντί να τους δώσουν πίσω τα
1,4 δις δολάρια που η Τουρκία είχε καταβάλει για
την συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35.
γ. Με επιστολή του μονίμου αντιπροσώπου της
στον ΟΗΕ Φεριντούν Σινιρλίογλου, η Τουρκία συνδέει ευθέως την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου, με την αποστρατικοποίηση τους.
Να σημειωθεί ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας
μας δεν αφορά σε μικρονησίδες ή ενδιαμέσους
νήσους, που και αυτό θα ήταν ανησυχητικό, αλλά
σε βασικά νησιά μας.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα
προειδοποίησε ότι η ένωση της χώρας του με το
Κόσοβο θα αποτελέσει γεγονός, εάν η Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεχίσει να μην προωθεί την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση του Κοσόβου.
Ο Έντι Ράμα, σε συνέντευξη που παραχώρησε
στην τηλεόραση της Πρίστινας «Kosova Klan», από
κοινού με τον υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου
Χασίμ Θάτσι, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «προέχει η ενοποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ωστόσο εάν η Ε.Ε. συνεχίσει να κλείνει την πόρτα
στο Κόσοβο, τότε οι δύο χώρες είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν στην ενοποίηση τους με τον
κλασικό τρόπο».

ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Αυστραλία ανακοίνωσαν την εγκαθίδρυση μιας νέας
εταιρικής σχέσεως ασφαλείας στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού που περιλαμβάνει βοήθεια προς την Αυστραλία ώστε να αποκτήσει 8 πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Η τριμερής συμφωνία
ασφαλείας, που ονομάζεται AUKUS, ανακοινώθηκε από τους ηγέτες των τριών χωρών μέσω βιντεοδιασκέψεως και ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα
πρόγραμμα 18 μηνών για την παροχή στην Αυστραλία υποβρυχίων που θα κινούνται με πυρηνική ενέργεια. Η Συμφωνία αυτή έρχεται σε μια εποχή που η κινεζική επιρροή στην περιοχή αυξάνεται.
Να σημειωθεί ότι για την υπογραφή της Συμφωνίας αυτής, η Αυστραλία ακύρωσε άλλη που είχε
με την Γαλλία, ύψους 56 δις ευρώ από την οποία θα
αγόραζε 12 συμβατικά υποβρύχια.

ΕΥΡΩΠΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στις πρόσφατες γερμανικές εκλογές, το κόμμα
της καγκελαρίου Μέρκελ υπέστη ήττα από τους
Σοσιαλδημοκράτες του SPD και του Ολαφ Σολτς.
Το SPD ανέβασε τα ποσοστά του σε σχέση με τις
προηγούμενες εκλογές του 2017, κατά 5,2%, ενώ
οι Χριστιανοδημοκράτες με τον Αρμιν Λάσετ έχασαν ποσοστό 8,8%. Τρίτη δύναμη ανεδείχθησαν οι
Πράσινοι με την Αναλένα Μπέρμποκ ενισχυθέντες
με ποσοστό 5,8%, οπότε και θα παίξουν σημαντικό
ρόλο στον σχηματισμό κυβερνήσεως συνασπισμού.

ΓΑΛΛΙΑ
α. Σε αντίποινα για την υπογραφή της Συμφωνίας AUKUS και την ακύρωση της προμηθείας από
την Αυστραλία 12 συμβατικών γαλλικών υποβρυχίων, η Γαλλία ανεκάλεσε τους πρεσβευτές της
από ΗΠΑ και Αυστραλία.
β. Σχετικώς με την ελληνογαλλική αμυντική
συμφωνία, το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Euractiv ότι, «Η
αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) δεν θεωρείται μέρος της επικράτειας ενός κράτους, από τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας, της οποίας Γαλλία και Ελλάδα αποτελούν μέρη».

ΡΩΣΙΑ
Η Ρωσία αντέδρασε στις δηλώσεις Ράμα περί
ενώσεως Αλβανίας-Κοσόβου μέσω της εκπροσώπου τύπου του ΥΠΕΞ της, Μαρίας Ζαχάροβα, η
οποία δήλωσε: ‘’Θεωρούμε τη δήλωση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα για την ένωση της
Αλβανίας και του Κοσόβου απόλυτα απαράδεκτη.
Η προώθηση της πραγματοποίησης του σχεδίου
της ‘Μεγάλης Αλβανίας’ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις της απόφασης 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπονομεύει τη
σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων’’.

ΑΣΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, παρατηρήθηκε ότι
πολεμικά αεροσκάφη, μάλλον κινεζικά, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Bagram. Φαίνεται
πως η Κίνα έχει βάλει στόχο να εντάξει το Αφγανιστάν στο πρόγραμμα Belt and Road Initiative (BRI),
όπως είχε παλαιότερα προειδοποιήσει η Αμερικανίδα πρέσβυς στον ΟΗΕ, Nikki Haley.

Κύριο Γεγονός:
Η υπογραφή της Συμφωνίας για την αγορά νέων φρεγατών με την Γαλλία για τρεις κυρίως λόγους:
- Πρώτος λόγος είναι η πρόβλεψη για άμεση
αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή, εάν κάποιο εκ
των δυο κρατών δεχθεί επίθεση από τρίτη χώρα,
έστω και του ΝΑΤΟ, στην επικράτεια του.
- Δεύτερος λόγος είναι ότι οι 3 φρεγάτες θα
ναυπηγηθούν σε γαλλικά ναυπηγεία πράγμα που
σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στο
χρονοδιάγραμμα παραδόσεως τους μεταξύ 2025
και 2026.
- Τρίτος λόγος είναι ότι η Συμφωνία αυτή, άνοιξε και συζητήσεις για την ενδιάμεση λύση, με την
προμήθεια 3+1 κορβετών Gowind, τις οποίες έχει
ανάγκη το ΠΝ.

Συμπεράσματα:
α. Η Συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας, με την ρήτρα
στρατιωτικής συνδρομής, αποτελεί επιτυχία για
την ελληνική διπλωματία, αφού η Γαλλία δεν είχε
δεχθεί να υπογράψει τέτοιο άρθρο σε άλλες συμφωνίες της, πλην μιας με την Γερμανία, το 2019.
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένουμε
ήσυχοι ότι η Γαλλία θα έρθει να πολεμήσει τον δικό
μας πόλεμο. Η ρήτρα αυτή δόθηκε στην Ελλάδα

γιατί εξυπηρετεί και τα γαλλικά συμφέροντα, αφού
μέσω της Ελλάδος κράτους μέλους της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, η Γαλλία επιτυγχάνει τον έλεγχο της ΝΑ
Μεσογείου, τονίζοντας ταυτοχρόνως και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να εννοούμε την παροχή
στρατιωτικής συνδρομής μόνο με την κλασσική
συνεισφορά σε στρατιωτικά τμήματα σε περίπτωση
πολέμου με Τουρκία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι
συνδρομής, όπως πληροφορίες, UAV, διευκολύνσεις σε θαλάσσιες οδούς κλπ.
β. Η νέα επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, δια
της οποίας συνδέεται η ελληνική κυριαρχία επι των
νήσων του Αιγαίου με την αποστρατικοποίηση
τους, καταδεικνύει ακόμη μια φορά, την βαρύτητα
που δίνει η Τουρκία στο να επιτύχει την αποστρατικοποίηση των νήσων του Αιγαίου. Ο λόγος προφανής: η ύπαρξη ακόμη και ελαχίστων δυνάμεων του
ελληνικού στρατού επί των νήσων για την αυτοάμυνα τους, λειτουργεί αποτρεπτικά κατά επιθετικής ενέργειας της Τουρκίας εναντίον τους. Κανένα
τουρκικό καθεστώς μπορεί να αντέξει ήττα του
τουρκικού στρατού σε οποιοδήποτε μέτωπο. Δεν
υπάρχει τουρκική κυβέρνηση, κεμαλιστών ή ισλαμιστών, που να μην προσπαθεί για την αλλαγή του
status quo στο Αιγαίο. Από το Αιγαίο περνά ο έλεγχος των θαλασσίων οδών μεταφορών για την
Τουρκία και στον έλεγχο αυτό εμπόδιο αποτελεί η
ελληνική κυριαρχία επί των νήσων.
γ. Με την Συμφωνία AUKUS οι ΗΠΑ έδειξαν ότι
μετά την εσπευσμένη κατά πολλούς αποχώρηση
από το Αφγανιστάν, είχαν λόγο που το έκαναν:
έχουν καινούργιο στόχο, την αναχαίτιση της κινεζικής επιρροής στην Ασία. Με την AUKUS, το περίφημο Asia Pivot, παίρνει σάρκα και οστά.
Βεβαίως η Συμφωνία αυτή έδειξε και κάτι ακόμα σε ολόκληρο τον κόσμο: για όλα τα σοβαρά
κράτη, η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος,
προηγείται έναντι κάθε άλλης δεσμεύσεως. Έτσι
όχι μόνο ακυρώθηκε η συμφωνία Γαλλίας-Αυστραλίας, αλλά και η Αμερική δεν έλαβε υπ’ όψιν
της ούτε την γνώμη του ΝΑΤΟ, ούτε της ΕΕ πριν
συμφωνήσει κατ’ ιδίαν με Αγγλία και Αυστραλία.
Και βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε το
μήνυμα των ΗΠΑ προς Κίνα, ότι για να αναχαιτίσουν την κινεζική εξάπλωση, δεν διστάζουν να μεταφέρουν πυρηνική τεχνολογία στην Αυστραλία,
κάτι που θα μπορούσαν να ξανακάνουν και σε άλλη περίπτωση.
δ. Οι ΗΠΑ με την υπογραφή της MDCA, επιλέγουν την Ελλάδα σαν μια χώρα στην οποία μπορούν να βασίζονται για την διατήρηση της ασφαλείας στην Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα η ανανέωση
της για διάστημα 5 ετών, προσδίδει στην συμφωνία
μεγαλύτερο βάρος, αφού ξεπερνά την συνήθη θητεία μιας κυβερνήσεως.
Στα θετικά της συμφωνίας είναι το ότι:
- Οι ΗΠΑ επιλέγουν την υπογραφή συμφωνίας
με την Ελλάδα σε μια περίοδο που δείχνουν να
αποδεσμεύονται από την ΝΑ Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή για το Pivot to Asia, αλλά εκτιμάται ότι
παραμένει συμφέρον του ο έλεγχος των Στενών
και της Μαύρης Θάλασσας
- Για πρώτη φορά, δεν έκαναν ανάλογη συμφωνία και με την Τουρκία, ως αντιστάθμισμα, όπως
έκαναν συνήθως μέχρι σήμερα.
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Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Βρείτε τη λύση στο επόμενο φύλλο της «Ε.Η»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Το όνομα της Μπουμπουλίνας
2. Η Εθνική είναι πολύ σημαντική
3. Η σκάφη (αρχ.)
4. Ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός μας
5. Γιός του Ιούδα, Ημερήσιο Ρεύμα
Εφοδιασμού
6. Δυσεύρετος, ερωτηματικό
7. Ο ελληνικός αριθμός 310, Ιρλανδός συγγραφέας που πήρε Νόμπελ το 1925, Ένοπλες Δυνάμεις
8. Δημοφιλής αθλητικός σύλλογος
του Πειραιά, ……. και σέβομαι
9. Η λήψη γεύματος, παραπόταμος
του Δούναβη (μια γραφή)
10. Βραδυά (καθ.)

1. Πρωτεύουσα του Θιβέτ, η τελευταία τάξη του Δημοτικού, Ελληνικό Φυλάκιο
2. Ο Θεός της Ιατρικής
3. Γεωμετρικό στερεό, Ανώτατο Δικαστήριο
4. Επαρχία της Αιθιοπίας όπου έχει
ρίζες ο καφές, ρευματολήπτης
5. Οι κατακόκκινοι, Προκεχωρημένος Παρατηρητής
6. Γαλλική κωμόπολη, αντωνυμία
(αρχ.), σταθμός επαφής
7. Ίδια δοκάρια, είναι ο Χριστός για
όλους τους πιστούς
8. Νοτιοανατολικά, βυζαντινή νότα
9. Θεά του κυνηγιού
10. Θεός της θάλασσας

ΣΧΕΤ.:
ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3
1. Σας γνωρίζουμε ότι, το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 20212022 και από 15 Οκτ 21 έως και 4 Απρ 22, θα
λειτουργήσει, για τις παρακάτω κατηγορίες στελεχών :
α. Παραθεριστές, με τη διάθεση οικημάτων, με
τις παρακάτω επιλογές :
(1) Παραμονή διάρκειας 3 ημερών (3 διανυκτερεύσεις) από Παρασκευή 12:00 έως Κυριακή
και αποχώρηση Δευτέρα, μέχρι 12:00.
(2) Παραμονή διάρκειας 7 ημερών (7 διανυκτερεύσεις), από Παρασκευή 12:00 έως και Πέμπτη και αποχώρηση Παρασκευή, μέχρι 12:00
(3) Δυνατότητα διαδοχικής διάθεσης σύμφωνα
με τα ανωτέρω, σε περίπτωση εκ νέου επιθυμίας και δυνατότητας, από το ΚΑΑΥ.
β. Σπουδαστές ΣΕΘΑ.
γ. Σπουδαστές Σχολείων Λεκανοπεδίου Αττικής.
δ. Επισκέπτες, όπως αυτοί καθορίζονται στην
Προσθήκη «6/Α» του (α) σχετικού και ωράριο
υποδοχής επισκεπτών στο ΚΑΑΥ καθ΄ ολη τη
διάρκεια της χειμερινής περιόδου από 07:00
έως 23:00.
2. Παροχή Υπηρεσιών
α.Λειτουργία Λέσχης
Καθημερινή λειτουργία με ωράριο 13:00 έως
22:00, η οποία θα παρασκευάζει 2 μενού τις καθημερινές και 3 μενού τα Σαββατοκύριακα, με
ταυτόχρονη διάθεση εδεσμάτων της ώρας. Τις
Τετάρτες, Παρασκευές και ημέρες νηστείας το
ένα από τα δύο εδέσματα θα είναι νηστίσιμο. Το
πρόγραμμα θα συντάσσεται από το ΚΑΑΥ και θα
εγκρίνεται από τη ΔΥΒ.
β. Λειτουργία Κυλικείου
Λειτουργία από 07:00 έως τις 23:00 καθημερι-

νές και αργίες.
γ. Διευκολύνσεις Λουομένων
Η «Α» πλαζ θα παραμείνει ανοιχτή για τους παραθεριστές – επισκέπτες με την παρουσία
ναυαγοσώστη από 08:00 έως 16:00 καθημερινά, για το χρονικό διάστημα από 15 Οκτ έως 26
Νοε 21.
3. Λειτουργία ΕΚΕΜΣ
Κατά την παραπάνω χειμερινή περίοδο 20212022, να λειτουργήσει το υποκατάστημα
ΕΚΕΜΣ του ΚΑΑΥ σύμφωνα με το εγκεκριμένο
πρόγραμμα όπως έχει αναρτηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος και την ιστοσελίδα του
ΕΚΕΜΣ.
4. Διάθεση Οικημάτων
α. Η διάθεση των οικημάτων, θα γίνεται αποκλειστικά από την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερομένων
(τηλ. 210-7496273 και 210-7496178), μέχρι
την 11:00 Ω της προτελευταίας ημέρας, της περιόδου επιλογής των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1α (ημέρα Τετάρτη).
β. Δικαίωμα κράτησης οικήματος και διανυκτέρευσης στο ΚΑΑΥ έχουν μόνο οι έχοντες δικαίωμα παραθερισμού και τα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1α του Παραρτήματος «Α» του (α)
σχετικού.
γ. Η είσοδος στο ΚΑΑΥ θα γίνεται με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας του δικαιούχου ή της
ενιαίας κάρτας εισόδου (για τα μέλη της οικογενείας), που εκδίδεται από τις ΜΔ-ΜΣ. Η είσοδος
χωρίς την ενιαία κάρτα, επιτρέπεται μόνο όταν
συνοδεύονται από τον δικαιούχο. Θα επιτρέπεται η είσοδος στο ΚΑΑΥ στους δικαιούχους που
πληρούν τις προϋποθέσεις των μέτρων που
έχει θέσει η Πολιτεία για τη νόσο COVID-19.

δ. Τα οικήματα διαθέτουν 3 κρεβάτια εκ των
οποίων το 1 διπλό με στρώματα και μαξιλάρια.
Δεν διατίθενται σεντόνια και κουβέρτες για χρήση από τους διαμένοντες.
στ. Η παράδοση των κλειδιών των οικημάτων,
θα γίνεται το αργότερο μέχρι τη 12:00 Ω .
ζ. Μισθώματα
(1) Το μίσθωμα του οικήματος για κάθε διανυκτέρευση, θα είναι το αντίστοιχο της θερινής περιόδου και θα καταβάλλεται στο ΚΑΑΥ με την
παραλαβή των κλειδών του οικήματος, βάσει
διπλότυπου απόδειξης (ΔΟΙ/20) εκδιδόμενης
από το ΚΑΑΥ.
(2) Ημερήσια Μισθώματα οικημάτων :
(α) Αντγοι : 5,30€
(β) Υπτγοι- Ταξχοι:
4,90€
(γ)Ανώτεροι Αξκοί :
4,40€
(δ) Κατώτεροι Αξκοί :
4,10€
(ε) Ανθστές- Υπξκοί- ΠΥΣΥ- Συνταξιούχοι Υπάλληλοι :
3,70€
5. Ο αριθμός των επισκεπτών (πέραν των παραθεριστών) πρέπει να είναι ανά λογος με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (εστιατόρια, κυλικείο, παραλίες κλπ)
σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης προστασίας από την πανδημία.
6. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται
για την ενημέρωση του προσωπικού τους.
7. Το ΓΕΣ/Δ3, στο οποίο υποβάλλεται το παρόν
(υτα), παρακαλείται για την έγκριση της χειμερινής περιόδου λειτουργίας του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν.
8. Χειρίστρια θέματος: Τχης (ΠΖ) Έλενα Τραυλού, Τμχης ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1, τηλ.:2107496273.
Γραφείο ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο8

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Φέρεται σε γνώση των μελών, τα οποία έχουν επιλέξει ηλεκτρονική
παραλαβή της Εθνικής Ηχούς, αλλά αδυνατούν να βρουν την εφημερίδα
στα εισερχόμενά τους, ότι το μήνυμα ενδέχεται να έχει αποσταλεί αυτόματα στον φάκελο των ανεπιθύμητων ή των προσφορών.
Τα μέλη καλούνται να αναζητούν το σχετικό μήνυμα και στους παραπάνω φακέλους και σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρουν την εφημερίδα να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΑΣ στο
210 3633797 εσωτ. 8.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους Φορείς εκδότες τους για την αποστολή τους :
1. Τριμηνιαία Έκδοση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ
1968 ΄΄σύν-δεσμος ΄68 ΄΄
2. Τριμηνιαία Έκδοση Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων Ιππικού-Τεθωρακισμένων
3. Τριμηνιαία Δημοσιογραφικό Όργανο ΄΄ της Πανελλήνιας Ενώσεως Φίλων των Πολυτέκνων ’’
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γνωρίζεται στα μέλη της ΕΑΑΣ ότι, από το ΓΕΣ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες δημιουργίας «Μουσείου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων», σε μια προσπάθεια ανάδειξης της Ιστορίας της
Σχολής και της συνεισφοράς της στους αγωνιστές του Έθνους.
Η Ένωση στηρίζοντας την σημαντική αυτή προσπάθεια του ΓΕΣ, προτρέπει τα μέλη της ή και
συγγενικά τους πρόσωπα για ενδεχόμενη προσφορά κειμηλίων που έχουν στην κατοχή τους,
ερχόμενοι σε απευθείας επικοινωνία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της ΣΣΕ στο τηλέφωνο
210-8904017, για λήψη περαιτέρω πληροφοριών και διευθέτηση λεπτομερειών.
Τα εν λόγω κειμήλια θα τοποθετηθούν, ανάλογα με το είδος τους και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, σε κατάλληλη θέση εντός του Μουσείου αποδίδοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο διαχρονική
τιμή στους συναδέλφους εν αποστρατεία που τα προσέφεραν.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Δεν είναι πια κοντά μας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
Ανθστής τ. Χωροφυλακής
ΣΣΕ - 1974
Σχης (ΜΧ)
Αστυνόμος Α΄
ΣΣΕ - 1949Β΄
Υπτγος (ΠΒ)
ΣΜΥ - 1951
Σχης (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1957
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΣΑΣ
Υπτγος (ΥΓ)
Μοίραρχος
Εξ Εθελοντών
Τχης (ΜΧ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μπούτας Μαρίνος
Λώλος Δημήτριος
Θάνος Λουκάς
Μανουσάκης Γεώργιος
Σωτηρίου Αναστάσιος
Κουτουλάκος Μιχαήλ
Πρέκας Αντώνιος
Καββαδίας Μιλτιάδης
Βουλγαράκης Σάββας

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
Ευστάθιος
Μανούσος
Ηλίας
Κυριάκος
Μιχαήλ
Ιπποκράτης
Δημήτριος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
19 Σεπτεμβρίου 2021
28 Σεπτεμβρίου 2021
07 Οκτωβρίου 2021
26 Απριλίου 2021
12 Οκτωβρίου 2021
16 Οκτωβρίου 2021
18 Οκτωβρίου 2021
21 Οκτωβρίου 2021
22 Οκτωβρίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
20 Σεπτεμβρίου 2021
28 Σεπτεμβρίου 2021
08 Οκτωβρίου 2021
28 Απριλίου 2021
12 Οκτωβρίου 2021
19 Οκτωβρίου 2021
22 Οκτωβρίου 2021
23 Οκτωβρίου 2021
23 Οκτωβρίου 2021

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Κοιμητήριο Πουρνάρια Αρκαδίας
Κοιμητήριο Άριας Ναυπλίου
Κοιμητήριο Λαμίας
Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών
Δημοτικό Κοιμητήριο Φλώρινας
Κοιμητήριο Θεολόγου Φθιώτιδος
Κοιμητήριο Χαλανδρίου
Κοιμητήριο Αργυράδων Κέρκυρας
Κοιμητήριο Μαυροβουνίου Σκύδρας
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Αγγελίες 15

Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα

Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας,

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Ατομική & Ομαδική Θεραπεία- Συμβουλευτική Ενηλίκων,
Παιδιών, Εφήβων, Ζεύγους, Οικογενείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980704349
Βας.Γεωργίου 3, Χαλάνδρι (Εμπ. Κέντρο “Ρολόι” 1ος όροφος)
Email: alexandra.vasila@gmail.com

από θυγατέρα Αξκού ε. α. Αναστασία Αλέξη γλωσσολόγο, απόφοιτο
πανεπιστημίου της Άγκυρας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Eιδικές τιμές για τα μέλη της ΕΑΑΣ. Τηλ : 6944051919.

Πωλείται
στον Πειραιά (Υπαπαντή) ,ισόγειο υπερυψωμένο
διαμέρισμα 106τμ-σαλοτραπεζαρία-κουζίνα- μεγάλα
υπνοδωμάτια-διαμπερές-ευήλιο διαθέτει αυλή πλακόστρωτη
αποκλειστικής χρήσης 70τμ-κεντρική θέρμανση-ειδική τιμή
για ένστολους 55.000 ευρώ (δεκτός διακανονισμός)
τηλ: 2299042286 -6944706541
Σχης(Σ) εα Ιωάννης Καλαχάνης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Θυγατέρα Αξιωματικού ε.α. ,πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής,
με πολυετή διδακτική εμπειρία,
προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
Πωλείται
οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497
Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,
ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό, πευκόφυτο,
κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό,
1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ.33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Πόσο σωστά και οικονομικά έχετε ασφαλιστεί;
Αποκλειστικές ειδικές προσφορές για στρατιωτικούς
Αν ακόμα νομίζετε ότι έχετε την οικονομικότερη ασφάλεια..
επικοινωνήστε μαζί μας και θα δείτε πως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο
Τηλ: 2118001945 & 6932360377
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στη Μαλεσίνα, εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον
Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
Ο Αχιλλέας Παπανικολάου,
υιός του Κων. Παπανικολάου
(ΣΣΕ 1973), ολοκλήρωσε επιτυχώς την ειδίκευσή του
στην ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ.
Από την 15η Σεπτεμβρίου δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 69, 4ος όροφος
Τηλ. 6948516139 (WIND)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο 673τ.μ.στην Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ), Ο.Τ.101, υπ αρ.11
οικόπεδο, ανάμεσα σε δυο θάλασσες (κόλπος Καρύστου90μ και Ν. Ευβοϊκός 70μ). Τηλ 6947217770
Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate, αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες στο χώρο των αποστράτων αξιωματικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αμοιβών, δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,
αποστολή βιογραφικών: alexaki@novarealestate.gr
Πωλείται Οικόπεδο
692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 650 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως,
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονομικό,
ακίνητα, Κτηματολόγιο, τροχαία, μισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές με το Δημόσιο,
ιατρικά σφάλματα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στην Εύβοια Κάρυστος, οικισμός ΟΣΜΑΕΣ,
οικόπεδο δίπλα στο κύμα, εντός σχεδίου, άρτιο,
οικοδομήσιμο, 663 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 177,
αριθ. οικοπέδου 1, ρεύμα, νερό, τιμή 80.000 ευρώ,
Email επικοινωνίας m.archontis@hotmail.com.
Τηλ. 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,

Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com
Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού Αθηνών
με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε παιδιά
Δημοτικού και Γυμνασίου, Αθήνα και Προάστια
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας
Τηλ.: 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Ο.Τ. 104 Αρ.Οικ.9, 671 τ.μ., 60 μέτρα από θάλασσα εντός σχεδίων
Σ.Δ. 0,4 ύψος 8,5 μ. σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000€.
Υπτγος ε.α. Γιόγιας Ιωάννης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 – 6012744 και 698 0078388
Γεώργιος Σ Τζιάτζιος MD,PhD
Γαστρεντερολόγος- Ηπατολόγος
Υιός αποστράτου Αξιωματικού
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευτείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Augsburg,Γερμανία.
g_tziatzios@yahoo.gr
Τηλ: 6942259009
Διαδικτυακά Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας
Θυγατέρα Αξκού ε.α. Σμαράγδα Κωνσταντή απόφοιτος ΕΚΠΑ Τμ. Ισπανικής
Φιλολογίας, με πολυετή διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες, για απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, όλων των επιπέδων και Πιστοποιητικού Ινστιτούτου Cervantes.
Τηλ.6983734846.

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλαισίνα,
οικισμό ΟΣΜΑΕΣ, με θέα προς Θεολόγο. ο.τ. 87 οικ. 21 - 1005 τ.μ. - παροχές
νερού – ηλεκτρικού - τηλεφώνου. Τιμή συζητήσιμη.
Νικόλαος Παπαγεωργίου, Τηλ. 6947991493

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγελιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά
τις τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική
της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία
εισέρχεται στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη)
και εκτοπίζει την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω
στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
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Οι Αλήθειες και η Προπαγάνδα για την Αγωγή
της Ε.Α.Α.Σ. κατά κ. Μπογιόπουλου Νίκου
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών οι αντίδικοι δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν τα διαμειφθέντα σ’ αυτήν. Η Ένωση ακολουθώντας πιστά
τις προβλέψεις και τις συμβουλές των νομικών της απέφυγε συστηματικά να σχολιάσει τα της δικαστικής διαδικασίας. Αντιθέτως ένας
εκ των συνηγόρων της αντίδικης πλευράς σε εκπομπή για τη συμμετοχή του στην τρέχουσα αυτή την περίοδο εκλογική διαδικασία
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) αναφέρθηκε με λεπτομέρειες για την διαδικασία εντός της δικαστικής αίθουσας και σχολίασε δια μακρών την αντιδικία. Η Ένωση αναγκάστηκε να προσφύγει στον Πρόεδρο του ΔΣΑ με σχετικά ερωτήματα για την αντιδεοντολογική συμπεριφορά του εν λόγω δικηγόρου. Αντιθέτως εμείς
αναφερθήκαμε με λιτή μας ανακοίνωση στην δίκη και δηλώσαμε
την πίστη μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η προπαγάνδα
Στην προσπάθεια υπεράσπισής του ο κ. Μπογιόπουλος επιστράτευσε ΜΜΕ, ΜΚΔ προσπαθώντας να εκτρέψει την υπόθεση από την
ουσία της, που είναι η εξύβριση δια του τύπου, σε ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση επιδιώκοντας μάλιστα να δημιουργήσει και
πολιτικό πρόβλημα.
Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
και σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μια συστηματική επίθεση πολιτικού και ιδεολογικού κυρίως περιεχομένου, η οποία στρέφεται με
υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς κατά των τελετών που κάθε χρόνο
διοργανώνει η Ένωση στο Γράμμο και το Βίτσι και με την οποία γίνεται προσπάθεια κατασυκοφάντησης της Ένωσης για διάφορα. Παρακολουθήσαμε και έγκληση του κ. ΥΕΘΑ ότι δεν ελέγχει, ως οφείλει, την Ένωση και ερώτηση κόμματος στη Βουλή για το Γράμμο και
το Βίτσι.
Για το αντικείμενο της αγωγής, τίποτα.
Ειδικότερα η Ένωση κατηγορήθηκε:
1. Οτι βάζει κατά της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας του λόγου.
2. Οτι εμφορείται από στείρο αντικομμουνισμό και εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα.
3. Οτι είναι φασιστικής νοοτροπίας και συμφύρεται με ακροδεξιές
οργανώσεις.
4. Οτι παρανομεί, διότι δεν εφαρμόζει τον νόμο Ν.1863/89, που
χαρακτηρίζει τον “συμμοριτοπόλεμο” ως “”‘Εμφύλιο πόλεμο και
τους “κομμουνιστοσυμμορίτες” ως μαχητές του “Δημοκρατικού
Στρατού”.
5. Οτι οργανώνει γιορτές μίσους συντηρώντας εμφυλιοπολεμικό
κλίμα στην Ελληνική κοινωνία, σε αντίθεση με το ΚΚΕ που οργανώνει γιορτές μνήμης.
Σ΄αυτά απαντούμε:
1. Ελευθεροτυπία και ελευθερία του λόγου:
Σεβόμαστε απόλυτα το δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Ο Τύπος έχει μεγάλη δύναμη, γι’ αυτό ονομάζεται 4η
Εξουσία. Ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει την ελευθερία να ψάχνει
την αλήθεια και να εκφράζει την άποψή του για ανθρώπους, γεγονότα και καταστάσεις, αλλά πρέπει επίσης να επιδεικνύει ιδιαίτερη
προσοχή, ώστε εκτελώντας το σοβαρό έργο του να μην θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υπολοίπων. Μάλιστα πρέπει να
αντιλαμβάνεται τη θέση ισχύος στην οποία αυτόματα το λειτούργημά του τον αναβιβάζει και να μην καταχράται αυτής της θέσης έναντι
του απλού πολίτη που βρίσκεται απέναντί του.
2. Αντικομμουνισμός και εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα:
Σημειώνω από το φετινό χαιρετισμό μου στην εκδήλωση στο Βίτσι:
“Η ΕΑΑΣ όλα αυτά τα χρόνια οργανώνει αυτές τις
τελετές/μνημόσυνα σύμφωνα με τις νομικές και
ηθικές της υποχρεώσεις. Η Ένωση δεν λύνει το
ιστορικό θέμα της εμφύλιας διαμάχης, δεν κάνει στείρα πολιτική πάνω σε αυτό το ευαίσθητο
θέμα, δεν ξύνει πληγές, ούτε ανακυκλώνει μίσος, όπως δυστυχώς η αριστερή προπαγάνδα θέλει να της καταλογίζει. Εκτελεί καθήκον ιερό και
τίποτε παραπάνω.”

Ο Έλληνας αξιωματικός είναι ουσιαστικά δημοκράτης, όχι επίπλαστα και κατ’ ευφημισμό, και λατρεύει την ελευθερία για την οποία
είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του. Τάσσεται , λοιπόν, εναντίον
κάθε μορφής ολοκληρωτισμού. Εξ άλλου γιατί θα πρέπει η αντίθεση προς την κομμουνιστική ιδεολογία να θεωρείται “αμάρτημα”;
3. Φασιστική νοοτροπία και ακροδεξιές οργανώσεις:
Η κατηγορία περί φασιστικής νοοτροπίας των αποστράτων εγγίζει
τα όρια της γελοιότητας και μόνο στο πλαίσιο δημιουργίας ”αρνητικού κλίματος” μπορεί να ιδωθεί. Όσον αφορά δε τη σχέση με ακροδεξιές οργανώσεις η Ένωση δεν ασχολείται με κομματικούς μηχανισμούς, άλλωστε τα μέλη της εκτιμώ ότι υποστηρίζουν όλα τα κόμματα και στην παρούσα Βουλή αυτό είναι ξεκάθαρα αποτυπωμένο.
Δημοσιεύεται συχνά για λόγους προπαγάνδας φωτογραφία του
2014 στην οποία φαίνονται μέλη του ΔΣ σε επίσημη επίσκεψη στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής. Αποσιωπάται βέβαια το γεγονός ότι η
επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων του ΔΣ σε όλα τα αναγνωρισμένα κόμματα της
Βουλής την εποχή εκείνη.
Τέλος η παρουσία πολιτών διαφόρων πολιτικών αντιλήψεων στις
εκδηλώσεις στο Γράμμο και το Βίτσι δεν ελέγχεται από την Ένωση,
η οποία απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους συμπολίτες
μας. Μάλιστα το παρόν ΔΣ έχει απευθύνει και τις δύο χρονιές, 2020
και 2021, επίσημη πρόσκληση στην πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις και μάλιστα έχει
δηλώσει ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει να τις διοργανώνει δίνοντας το νόημα σε αυτές και φωτίζοντάς τες με αλήθεια. Ισχύει
εδώ η ρήση κάποιου γέροντα που κάποτε μου είπε “παιδάκι μου
όπου έρχεται το φως, φεύγει το σκοτάδι”. Εμείς να διώξουμε το
σκοτάδι και να έλθει το φως επιθυμούμε. Αντιγράφω από το φετινό
χαιρετισμό μου στο Βίτσι:
“Από αυτό το βήμα και με το θεσμικό μου ρόλο, καλώ την Πολιτεία με τα επίσημα όργανά της, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλή, Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας να συμμετέχουν και να αναλάβουν επιτέλους το καθήκον
που τους αναλογεί. Είναι άδικο γι’ αυτούς και
όλους μας να υποκύπτουν στην στρεβλή προπαγάνδα που χρόνια αντιμετωπίζουμε. Αν αρνείσαι
να τιμήσεις τους νεκρούς σου πως θα απαιτήσεις νέες θυσίες στο μέλλον”.
4. Ν. 1863/89 (ΦΕΚ 204, 18 Σεπ 1989) “Άρση των συνεπειών
του εμφυλίου πολέμου 1944-1929”
Επειδή πολλά έχουν γραφεί για τον επίμαχο νόμο αντιγράφω:
Άρθρο 1
1. Η περίοδος από την αποχώρηση των Στρατευμάτων κατοχής μέχρι 31.12.1949 αναγνωρίζεται ως “περίοδος εμφυλίου πολέμου”.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος “συμμοριτοπόλεμος” αντικαθίσταται με τον όρο “εμφύλιος πόλεμος” και
όπου “συμμορίτες” με τον όρο “Δημοκρατικός Στρατός”.
3. Διατάξεις συντακτικών πράξεων, ψηφισμάτων, νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που είναι αντίθετες με τις
διατάξεις του παρόντος καταργούνται.
Με τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 ρυθμίζονται θέματα, όπως η άρση των συνεπειών από παρελθούσες καταδίκες και συνταξιοδοτικά θέματα.
Όπως είναι εμφανές δεν ποινικοποιείται η αναφορά στους επίμαχους όρους, ούτε επιβάλλεται στους πολίτες συγκεκριμένη φρασεολογία. Όλη, λοιπόν, η “φιλολογία” περί παρανομιών της Ένωσης
για χρήση των όρων “συμμοριτοπόλεμος” και “συμμορίτες” είναι
εκ του πονηρού και για τη δημιουργία στρεβλής εικόνας στην κοινή
γνώμη.
5. “Γιορτές μίσους” και “γιορτές μνήμης”
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ένωση χαρακτηρίζονται ως
“γιορτές μίσους”, ενώ αντίστοιχες του ΚΚΕ, ως “γιορτές μνήμης”.
Αντί οποιουδήποτε σχολιασμού αντιγράφω τα παρακάτω:
Από τον χαιρετισμό μου φέτος στο Βίτσι:
“Ας αφήσουν λοιπόν οι πάσης φύσεως στρατευμένοι δημοσιολογούντες και αρθρογράφοι την προσπάθεια προπαγάνδας, κατασυκοφάντησης των

ενεργειών μας και διαστρέβλωσης του σκοπού
μας. Καλούμε τους τότε αντιπάλους του Έθνους
και του Ελληνικού Στρατού, που πρώτοι “ήρξαντο
χειρών αδίκων”, να αναγνωρίσουν το ιστορικό
πολιτικό λάθος τους, που αιματοκύλησε τη χώρα,
να αποκηρύξουν την δια της βίας επίλυση των
πολιτικών διαφορών, να κηρύξουν την πίστη
τους στη δημοκρατία και ευχόμαστε να προσέρχονται στο μέλλον στους χώρους αυτούς, ώστε
από κοινού να μπορούμε να αναφωνήσουμε “ποτέ ξανά””.
Είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό το μήνυμα;
Από τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, κ. Κουτσούμπα στο Μεζουρλό της Λάρισας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021:

“… Όπως τότε, έτσι και σήμερα, στην πραγματικότητα συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια, ήταν
οι κομμουνιστές, οι ριζοσπάστες, οι αγωνιστές,
που αντιπροσώπευαν και πάλευαν για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου
λαού. Και από την άλλη, ο καταπιεστικός μηχανισμός της αστικής τάξης που υπερασπιζόταν το εκμεταλλευτικό σύστημα και τις επιθετικές ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της. Από τη μία, ήταν η περηφάνια, η λεβεντιά, η αντοχή, η ανιδιοτέλεια και ο
ηρωισμός των πιο μεγάλων πράξεων για την κοινωνική απελευθέρωση. Από την άλλη, ήταν ο κόσμος των εκμεταλλευτών, αυτός της αγριότητας
των βασανιστών και των χαφιέδων, της δολιότητας
και της εξαγοράς, του ψέματος και της διαφθοράς,
ενός σάπιου, διεφθαρμένου και άδικου συστήματος. Αυτοί οι δύο κόσμοι συνεχίζουν και σήμερα να συγκρούονται και δεν μπορούν να γίνουν “ένα”, όπως φαντασιώνονται ορισμένοι
που κάνουν όνειρα, όπως άλλοι προκάτοχοί
τους στο παρελθόν, που κήρυξαν δήθεν το «τέλος των ιδεολογιών», το «τέλος της ταξικής πάλης και των αγώνων», το «τέλος της ιστορίας».
Η «συμφιλίωση» που προπαγανδίζουν είναι
κάλπικη. …
… Ο αντίπαλος δε διστάζει να φτάσει έως τη φυσική εξόντωση του αγωνιστή όταν στη δράση του
βλέπει κίνδυνο για την εξουσία και τα κέρδη του.
Δεν ξεμπερδεύεις με τέτοιον ανήθικο αντίπαλο
γλείφοντας τα κόκαλα που πετά απ’ το τραπέζι.
Ή θα πας τον αγώνα σου ως το τέρμα ή εδώ θα
μας γονατίζουν διαρκώς. Και τέτοια απόφαση
έχουμε πάρει. Να συνεχίζουμε την πάλη. …”
Είναι μήνυμα συμφιλίωσης σε γιορτή μνήμης;
Εύλογα ερωτάται ο κάθε καλόπιστος πολίτης “τι έγινε”;
Γιατί τόση “χολή” για μια υπόθεση αστικού περιεχομένου μεταξύ
της Ένωσης και ενός πολίτη;
Γιατί ξαφνικά η έγκλιση ενός πολίτη για παράπτωμά του “ντύνεται”
με ιδεολογικοπολιτικό περίβλημα και ανάγεται σε μείζον πολιτικό
πρόβλημα;
Γιατί τόση διαστρέβλωση της αλήθειας;
Μήπως διότι κάποιοι νιώθουν σαν “ιερές αγελάδες” και με κάθε ευκαιρία θέλουν να θυμίζουν ότι σ’ αυτή τη χώρα αυτοί
έχουν καθορίσει το “πολικά ορθό” και έχουν αποφασίσει και
έχουν τη δυνατότητα να σιγήσουν κάθε φωνή που τολμά να
τους αντιστρατευθεί;
Ε λοιπόν, ΟΧΙ! Η συγκεκριμένη αγωγή μας κατά του κ. Μπογιόπουλου έχει αντικείμενο την εξύβρισή μας και το θέμα θα λυθεί
ενώπιον της Δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα είναι φτηνή προπαγάνδα
και οι έχοντες δημόσιο ρόλο και λόγο ας προσέχουν τις ενέργειές
τους και ας πάψουν να χαϊδεύουν τους αμετανόητους νοσταλγούς
ενός αμαρτωλού παρελθόντος που με τα σημερινά λόγια τους ανάγονται σε πραγματικό “αυγό του φιδιού”.

