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Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY
Νοέμβριος 2021 • AP. ΦYΛΛOY 695 ΚΩΔ.:012779
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ με την ευκαιρία
των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
εύχονται σε όλους τους συναδέλφους, στα μέλη
των οικογενειών τους, καθώς και στα μέλη
των οικογενειών των εκλιπόντων

Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

Χαρούμενες γιορτές

Γρ. Δημοσίων Σχέσεων

Δημήτριος Υψηλάντης

«ΓΙΑΤΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ;»
Γράφει ο Άνχης (ΠΖ)
ε.α. Χρήστος Χρηστίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΑΑΣ

(1793 Κωνσταντινούπολη
w σελ. 4
-1832 Ναύπλιο)

«Καλοχαιρέτα τον πεζό
όταν καβαλικέψεις για
να σε χαιρετάει κι αυτός
όταν θα ξεπεζέψεις»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Από τον Έβρο
έως την Κρήτη

Η

w σελ. 8-10

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, εκπροσωπώντας χιλιάδες συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, έχει, κατ’
επανάληψη, επιχειρήσει να σας συναντήσει από την ημερομηνία αναλήψεως τόσο των δικών σας καθηκόντων όσο και του νέου ΔΣ, συνάντηση

η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ΠΟΤΕ. Επιχειρήσαμε να έρθουμε σε μία
διά ζώσης επαφή μαζί σας, αποστέλλοντας επιστολές, τηλεφωνώντας
στο ιδιαίτερο γραφείο σας, ακόμη και
διά ζώσης δια στόματος του γράφοντα στην πρόσφατη τελετή της 80ης
Απελευθέρωσης της Ν. Μεγίστης,
όπου συναντηθήκαμε. Το ίδιο έχει
συμβεί και με το Συντονιστικό των
τριών Ενώσεων, το οποίο επίσης
αποφεύγετε να συναντήσετε. Θεωρώ ότι το διάστημα που η χώρα βούλιαζε στην πανδημία και στους αποκλεισμούς - lock down το λέμε εκεί
στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Σέρρας – ενδεχομένως να ήταν δύσκολη
μία διά ζώσης συνάντηση.

w Συνέχεια στη σελίδα 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Πάρτε Φρεγάτες και Ραφάλ,
οι στραταίοι είναι μπανάλ»
w σελ. 16

Επιστολή του Συντονιστικού
των τριών Ενώσεων προς το
Yπουργείο Eσωτερικών

Δρ. Θωμάς Γιαννάκης: «Το αληθινό πρόσωπο του ‘πτεροπόδαρου’ του Μαραθώνα το 490 π.Χ.»
Από τον Παναγιώτη Λιάκο

Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.

Ο

Δρ. Θωμάς Γιαννάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα – μετά τη σύσταση της Γυμναστικής
Σχολής στην Αθήνα – που έγινε δεκτός και ανακηρύχθηκε
Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Φυσικής Αγωγής - σε ελληνικό Πανεπιστήμιο - στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Παναγιώτη Λιάκο για την «Εθνική Ηχώ» αποκαλύπτει άγνωστες στο ευρύ
κοινό πληροφορίες για τον αγγελιαφόρο της νίκης των Ελλήνων στη μάχη του Μαραθώνα – μια νίκη, η οποία άλλαξε τη
ρότα της παγκόσμιας Ιστορίας και «γέννησε» το άθλημα του
Μαραθωνίου δρόμου. Είναι υπαρκτό ή μυθικό πρόσωπο ο
Φειδιππίδης; Γιατί πέθανε αμέσως μετά την αναγγελία της νίκης των Ελλήνων; Συνηθίζονταν από ενόπλους στρατιώτες
τόσο μεγάλες αποστάσεις; Γιατί δεν χρησιμοποίησε άλογο
για να φτάσει μέχρι την Αθήνα; Οι απαντήσεις ακολουθούν.

w Συνέχεια στη σελίδα 7

w σελ. 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται στα μέλη της ΕΑΑΣ ότι, λόγω των
εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους, τα Γραφεία της Ενώσεως θα
παραμείνουν κλειστά από 23 Δεκεμβρίου
2021 έως και 09 Ιανουαρίου 2022.
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ

Το
Το παρόν
παρόν εικαστικό
εικαστικό
φιλοτεχνήθηκε
φιλοτεχνήθηκε
από
από τον
τον Σχη
Σχη ε.α.
ε.α.
Αναστάσιο
Αναστάσιο
Φαραντάτο
Φαραντάτο
Μέλος
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
ΔΣ/ΕΑΑΣ
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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.
Η ΕΑΑΣ απέστειλε έγγραφο
(Φ.900/75/3486/Σ.545/05
Νοε 2021) προς τους κ.κ.
Υπουργό και Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας, τον
κ. Α/ΓΕΕΘΑ και λοιπές
υπηρεσιακούς φορείς του
ΥΠΕΘΑ, με σκοπό να
επαναθέσει τρία (3)
σοβαρότατα θέματα που
εκκρεμούν και τα οποία
δημιουργούν την
αγανάκτηση των αποστράτων
του Σ.Ξ όπως παρακάτω:
α. Λέσχες Αξιωματικών
(1) Τον Μάρτιο του 2020 είχε υποβληθεί
πρόταση νόμου με εισηγητική έκθεση
με την οποία οι απόστρατοι Αξκοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τριών (3) € μηνιαίως στις κατά τόπους λειτουργούσες Λέσχες
Αξιωματικών. Ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί η πολιτική απόφαση, παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.
(2) Πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2021 το ΓΕΣ
ανανέωσε την σχετική Πάγια Διαταγή
ακολουθώντας την ισχύουσα ακόμη
νομοθεσία μνημονεύοντας την υποχρέωση της καταβολής εκ μέρους των
αποστράτων, των συνδρομών.
(3) Η Ένωση το έχει θέσει σε όλους τους
αρμόδιους φορείς επί σειρά ετών και
σε κάθε ευκαιρία. Όλοι είναι θετικοί,
πλην όμως καμία πρόοδος δεν υπάρχει
για την οριστική λύση του θέματος .
β. Αναλογική κατανομή πόρων από τα πάσης φύσεως εξοπλιστικά μεταξύ των
Μετοχικών ταμείων (ΜΤ) των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
(1) Το σοβαρό αυτό θέμα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, πολιτική και οικονομική,
με τις ληφθείσες αποφάσεις επαναεξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και η
εκκρεμότητα υπογραφής της σχετικής
πρότασης δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των συναδέλφων. Το
ΜΤΣ είναι ανταποδοτικό ταμείο και μετράει 94.000 μερισματούχους σε όλη
την Ελλάδα. Αντιμετωπίζει όμως σημαντικά προβλήματα επιβίωσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του.
(2) Το πρόβλημα είναι παλαιό, σε γνώση
της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας
και έχουν υποβληθεί πολλά ενημερωτικά υπομνήματα την τελευταία 10ετία.
Η κατάργηση του ΑΝ 2141/39 που έγινε το 1959 και ο οποίος προέβλεπε την
αναλογική κατανομή των κοινωνικών
πόρων και στα τρία (3) ταμεία, Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας, λειτούργησε, με έντονο τρόπο, σε βάρος του
ΜΤΣ και των μερισματούχων του, χωρίς βέβαια να είναι το μοναδικό πρό-

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
βλημα που επιδρά αρνητικά σε αυτό.
(3) Υπάρχει άνιση μεταχείριση των Αποστράτων Αξκών του ΣΞ σε σχέση με
τους συναδέλφους των άλλων κλάδων
των ΕΔ, αλλά και των Σωμάτων ασφαλείας, διότι σε πολλές περιπτώσεις ενώ
έχουν καταβάλλει τις ίδιες εισφορές,
έχουν υπηρετήσει τα ίδια χρόνια και
έχουν αποστρατευτεί με τον ίδιο βαθμό, εν τούτοις λαμβάνουν διαφορετικό
μέρισμα από τα αντίστοιχα Μετοχικά
Ταμεία.
(4) Είμαστε μια κοινωνική ομάδα η
οποία έχει εκπληρώσει στο ακέραιο
όχι μόνο τις φορολογικές αλλά και
όλες τις άλλες υποχρεώσεις της
προς την Πατρίδα και την πολιτεία και
δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ για την σημερινή κατάσταση
αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΜΤΣ. Καμμιά κακή οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να
προσφέρει άλλοθι για την ισοπέδωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και
την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης
και ισονομίας καθόσον είναι απαράδεκτο, η πολιτεία να αντιμετωπίζει
τους πολίτες της, με δύο (2) μέτρα
και δύο (2) σταθμά.
(5) Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο
σημείο και η πολιτική απόφαση αυτού του χρονίζοντος προβλήματος
αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολη. Η ομοφωνία των Κλάδων των
ΕΔ επι του θέματος θεωρείται πολύ
δύσκολη έως αδύνατη, όχι διότι δεν
αντιλαμβάνονται το δίκαιο του πράγματος, αλλά καθαρά για τα οικονομικά συμφέροντα που θίγονται. Για αυτό και η πολιτική παρέμβαση είναι
αναγκαία για τη λύση του. Τα κύρια
κριτήρια που πρέπει να πρυτανεύσουν είναι το κοινό αίσθημα δικαίου,
η κοινή λογική και η επίδειξη καθαρής Ηγεσίας που σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις είναι απαραίτητο να
επιδεικνύεται.
γ. Διακοπή κράτησης του Ν. 4093/2012
στα μερίσματα των ΜΤ των Ε.Δ
(1) Τα αναδρομικά αυτά προέρχονται
από περικοπές που έγιναν σε κύριες
συντάξεις για το διάστημα από τον
Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του
2016, δηλαδή για 11 μήνες.
(2) Ένα χρόνο μετά η Κυβέρνηση επιλέγει να φορολογήσει αυτά ακριβώς τα
αναδρομικά των συνταξιούχων, μέσω του φόρου εισοδήματος και της
εισφοράς αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν
οι ΄΄τυχεροί΄΄ συνταξιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν ποσά που κυμαίνονται από 20% έως και 45%
όσων εισέπραξαν με βάση την κλίμακα φορολογίας. Εξαιρετικά τυχεροί
συνταξιούχοι!
(3) Υπενθυμίζεται ότι τα αναδρομικά
που χορηγήθηκαν το 2020, δόθηκαν
άτοκα, με δεδομένο ότι τα αρμόδια

δικαστήρια επιδικάζουν έντοκη καταβολή αναδρομικών 6% ανά έτος.
Θα έπρεπε η Κυβέρνηση για το διάστημα από το 2012 έως το 2016 να
καταβάλλει ποσά με προσαύξηση
30%, κάτι που δεν έπραξε.

Αυτόνομος Οικοδομικός
Οργανισμός Αξκών
Είναι γεγονός ότι ο ΑΟΟΑ απέχει πολύ
από την εκπλήρωση της αποστολής του,
έστω και μερικώς.
Στα στελέχη του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ)
και τα μέλη του, είναι πιθανόν να επικρατεί
η πεποίθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει
και να λειτουργεί ως μια πρόσφορη επιφάνεια εργασίας εκπλήρωσης ρουσφετολογικών προσλήψεων που ελλείψει αντικειμένου προσεγγίζουν την αργομισθία.
Είναι γνωστό ότι κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα προγράμματα τα οποία
στη συνέχεια είτε εγκαταλείπονται, είτε
ναυαγούν προσκρούοντας στον χαρακτηρισμό περί δασικών εκτάσεων. Ισόχρονα
άλλοι δραστήριοι οργανισμοί άλλων κοινωνικών ομάδων κατορθώνουν και
ιδρύουν οικισμούς, σε όμορες με τις δικές
μας ΄΄δασικές εκτάσεις΄΄.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω τονίζεται ότι εκτός από την γνωστή ήδη έκταση
του Πικερμίου, που υποτίθεται ότι ανήκει
στον ΑΟΟΑ, του είχε δοθεί επίσης και το
Στρδο Μαλακάσας , το έτος 1992, στην
έδρα της 1ης Στρατιάς, με πρωθυπουργική εξαγγελία.
Ασφαλώς είναι περιττό ν αναφερθεί
ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα ενώ δεν διαφαίνεται και το διαβόητο ψυχολογικά ελπιδοφόρο ΄΄φως στο τούνελ΄΄.
Ο ΑΟΟΑ λειτουργεί με το γνωστό ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Από πρόσφατη
ενημέρωσή μας προκύπτει ότι έχουν δρομολογηθεί νομικές και τεχνικές διαδικασίες, μέσω των οποίων είναι δυνατόν νε
επιλυθούν μόνιμα κωλύματα του προγράμματος ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, όχι όμως ενωρίτερον της 3ετίας.
Η μόνη δυνατή εκτίμηση περί ύπαρξης
συνέχισης λειτουργίας του ΑΟΟΑ εδράζεται στην προοπτική χορήγησης δανείων
ώστε τα μέλη του να έχουν την δυνατότητα
εξασφάλισης ιδιόκτητης οικίας, με δική
τους αναζητητική πρωτοβουλία στον ιδιωτικό τομέα.
Έχω ξαναγράψει ότι η λειτουργία του
ως δανειστικής Τράπεζας είναι η μόνη διέξοδος που του απομένει δεδομένου ότι τόσο στον τομέα της αναζήτησης εκτάσεων
για πολεοδόμηση, όσο και τον τομέα της
με εποπτική εργολαβία, ανέγερσης πολυκατοικιών διαπιστώθηκε διαχρονικά ότι ο
ΑΟΟΑ απέτυχε κατά κοινή ομολογία και
μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε εκκρεμούν
δικαστικές διαμάχες μελών του Οργανισμού σε βάρος του, από συναδέλφους
που είχαν την ατυχή έμπνευση να αγοράσουν ακίνητο από τον ΑΟΟΑ.
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Γράφει ο Ταξχος ε.α.
Ιωάννης Αλεξέας
Ο ελληνικός χώρος πριν την
επανάσταση του 1821 είχε
γνωρίσει μία βαθύτατη και
παρατεταμένη παρακμή κάτω
από τον τουρκικό ζυγό και
ταυτόχρονα αποτελούσε πεδίο
ανταγωνισμού μεταξύ ανατολής
και δύσεως.

Ενημέρωση

Κοινωνικές και Οικονομικές συνθήκες των
υπόδουλων Ελλήνων πριν την Επανάσταση του 1821

Α

πό τα τέλη του 17ου αιώνα - αρχές του
18ου αιώνα παρατηρείται ότι Οθωμανοί
και Έλληνες ακολουθούν μία αποκλίνουσα πορεία, οι Οθωμανοί εισέρχονται σε μία περίοδο παρακμής, ενώ οι Έλληνες θα πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο άλμα από την αφάνεια θα επανέλθουν στο προσκήνιο της ιστορίας μετά από
πολλούς αιώνες.
Θα αναζητήσουμε τι ήταν αυτό που οδήγησε
στην επιτυχημένη επανάσταση μετά από πληθώρα
αποτυχημένων εξεγέρσεων τα προηγούμενα χρόνια, αναλύοντας τις κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες που επικρατούσαν στον ελληνικό χώρο
την κρίσιμη περίοδο από το 1770 έως το 1821.
Σε γενικές γραμμές τα βασικά χαρακτηριστικά
της Οθωμανικής κοινωνικής οργάνωσης μπορούν
να συνοψιστούν στα παρακάτω :
l Η ιδιοκτησία της γης, το κυριότερο μέσον παραγωγής, ανήκε στο κράτος και ειδικότερα στον
σουλτάνο.
l Η κυρίαρχη τάξη των Οθωμανών ήταν ενσωματωμένη στις δομές του κράτους.
l Οι χωρικοί ήταν οργανωμένοι σε κοινότητες.
l Το κράτος είχε διαμορφώσει ένα ισχυρό στρατιωτικό και διοικητικό μηχανισμό που έδινε την
δυνατότητα στον σουλτάνο να διατηρεί την ενότητα της αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα να
εξουσιάζει τις υπόδουλες εθνότητες.
l Το κράτος ήταν ο βασικός φορέας συγκέντρωσης του πλεονάσματος.
l Η πόλη αποτελούσε διοικητική και στρατιωτική
έδρα και ταυτόχρονα κέντρο εμπορίου και βιοτεχνίας.
Ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής σε αυτά τα
πλαίσια κοινωνικής οργάνωσης ήταν ένας και μοναδικός φοροεισπρακτικού τύπου που ταίριαζε
απόλυτα στον ασιατικό τρόπο παραγωγής. Δηλαδή το κράτος κατά περίπτωση ελάμβανε ποσοστό
επί της % από κάθε δραστηριότητα.
Η ισορροπία που είχε διαμορφωθεί στην Οθωμανική κοινωνία μέσα σε αυτό το περιβάλλον άρχισε να διαταράσσεται μετά τον 12ο αιώνα όταν διαφοροποιήθηκε ο τρόπος παραγωγής, γεγονός
που προκάλεσε κρίση του κράτους και της κοινωνίας. Η αδυναμία της οθωμανικής διοικήσεως να
επεκτείνει περαιτέρω τα όρια της επικράτειας και
να εξασφαλίσει νέος πόρους φάνηκε με την αποτυχία καταλήψεως της Βιέννης το1529 και την ήττα στην ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.
Για να αντιστραφεί η πορεία των οικονομικών
προσπάθησε να στρέψει κυρίαρχες ομάδες πληθυσμού προς την γη και τον αγροτικό τρόπο παραγωγής.
Παρά ταύτα οι πολυδάπανες και αποτυχημένες εκστρατείες οδήγησαν σε δημοσιονομική κρί-

ση, έτσι θέσπισε αλλαγές για να αυξήσει τα πλεονάσματα, με την εκμίσθωση των κρατικών προσόδων δηλαδή την ενοικίαση των φόρων σε διάφορα
πρόσωπα. Αυτό έδωσε την δυνατότητα σε αυτά τα
άτομα να συγκεντρώσουν σημαντικά κεφάλαια
που στην συνέχεια επένδυαν στην αγορά κτημάτων ή σε άλλες επικερδείς δραστηριότητες.
Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να υπονομευθεί το σύστημα των τιμαρίων. Έτσι σιγά σιγά
η πρωτοβουλία και η εξουσία βαθμηδόν πέρασε
στα χέρια αυτών των προσώπων. Σταδιακά τα τιμάρια μεταμορφώνονται σε ιδιωτικά κτήματα που είναι η αρχή για την εμφάνιση των τσιφλικιών. Η διαχείρισή των οποίων γίνεται με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια γεγονός που επιταχύνει την κρίση και την
αποσύνθεση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Οι αλλαγές αυτές στον τρόπο απόσπασης του
πλεονάσματος και οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό
και ιδιαίτερα στους αγρότες.
Σύμφωνα με στοιχεία του 12ου αιώνα σε ένα
τυπικό τιμάριο το κράτος αποσπούσε συνολικά 1718% της παραγωγής, ο τιμαριούχος 12-14% και η
εκκλησία 3%. Η ιδιοποιούμενη παραγωγή θεωρητικά ήταν περίπου το 1/3 στην πράξη όμως με διάφορες υπερβάσεις και αυθαιρεσίες το πλεόνασμα
αυτό έφθανε το 40% ακόμη και 50%.
Για να καλυφθούν επιπρόσθετες ανάγκες του
οθωμανικού κράτους θεσπίστηκε και έκτακτη φορολογία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις

μετατρεπόταν σε μόνιμη.
Οι επιπτώσεις ήταν πιο σημαντικές για τους
υπόδουλους λαούς που τους οδήγησαν αφ’ ενός
σε μεταναστεύσεις και αφετέρου σε εξεγέρσεις.
Στα πλαίσια αυτά εκδηλώνονται πιο συστηματικά
αντιδράσεις των εθνοτήτων με κυρίαρχη την Ελληνική.
Από τα τέλη του 17ου αιώνα μέχρι το 1821 έγιναν πάνω από 20 μεγάλες αγροτικές εξεγέρσεις
με χαρακτηριστικότερη αυτή του Διονύσιου του
Σκηλόσοφου στα Γιάννενα που συμμετείχαν αγρότες και βοσκοί με κυριότερη αιτία την επιβολή φόρων.
Με τις εξελίξεις αυτές συνδέεται το φαινόμενο της μετακίνησης ελληνικών πληθυσμών προς
ορεινές περιοχές και το εξωτερικό ή σε αστικά
κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Έτσι παρατηρείται η διάσπαση του ελλαδικού
χώρου σε πεδινό όπου κυριαρχεί η φεουδαρχοποίηση και στο ορεινό που ανθεί η εμπορευματοποίηση. Η ανάπτυξη της εμπορευματοποίησης στα
ορεινά αλλά και στα νησιά εξηγείται για τους παρακάτω λόγους :
l Η βαθμιαία διάδοση των καλλιεργειών όπως το
αμπέλι, η ελιά, η μουριά και ταυτόχρονα χειροτεχνική και βιοτεχνική παραγωγή νημάτων,
υφασμάτων με πρώτες ύλες το βαμβάκι, το μαλλί και το μετάξι.
l Το δύσβατο των ορεινών όγκων έδινε την δυνατότητα για αποφυγή φορολογίας και υπερκέρδη

από την πώληση σε τοπικές αγορές ή ακόμα καλύτερα απευθείας σε αγορές του εξωτερικού.
l Η εντατική και ορθολογική εκμετάλλευση των
διαθεσίμων πόρων με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά.
l Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας διότι το
πλεόνασμα μπορούσε να επανεπενδυθεί αντί
να το καταχράται η κεντρική εξουσία.
Η δραστηριότητα αυτή έλαβε σημαντικές διαστάσεις και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την
εθνική και κοινωνική αναμόρφωση του ελλαδικού
χώρου η οποία μετέβαλλε τον συσχετισμό δυνάμεων και επέτρεψε στον ελληνισμό μία εξόρμηση
με ιστορικές συνέπειες.
Σε αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκαν αξιόλογα εμπορικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, η Σμύρνη, τα Γιάννενα, η Πάτρα και ενισχύονται οι ελληνικές παροικίες του εξωτερικού ή ιδρύονται νέες.
Αξιοσημείωτο γεγονός είναι η ανάπτυξη της
εμπορικής ναυτιλίας μετά την συνθήκη του Κιουτσούκ Καιναρτζή (1774). Με την συνθήκη εξασφαλιζόταν από την πύλη η προστασία των χριστιανικών υπηκόων της οθωμανικής αυτοκρατορίας και
η δυνατότητα των ελληνικών πλοίων να ταξιδεύουν με ρωσική σημαία, γεγονός που τους εξομοίωνε φορολογικά με τους υπηκόους των μεγάλων δυνάμεων. Την περίοδο αυτή συντελείται σημαντική επέκταση των εμπορευματικών καλλιεργειών όπως το σιτάρι, το λάδι, το κρασί, ο καπνός
και η σταφίδα.
Αποτέλεσμα της ανάπτυξης των καλλιεργειών, του εμπορίου και της ναυτιλίας ήταν πολλές πόλεις εκτός από διοικητικά και στρατιωτικά
κέντρα να αναπτύσσονται και ως κέντρα βιοτεχνίας, διασυνδέσεων και ροής αγαθών. Φωτεινά παραδείγματα της περιόδου αποτελούν η
Μοσχόπολη στην Βόρειο Ήπειρο, τα Αμπελάκια
στο Πήλιο και η Δημητσάνα στην Αρκαδία.
Οι εξελίξεις αυτές είχαν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στον
παροικιακό ελληνισμό. Έτσι παρατηρείται μία
κατακόρυφη ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων κατά μήκος των γραμμών του εμπορίου
προς την Ευρώπη σε σημαντικούς κόμβους των
διεθνών μεταφορών.
Έτσι βλέπουμε στις παροικίες αλλά και σε
μεγάλα αστικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας να υπάρχουν εκτός των εμπόρων και
γιατροί, λογιστές, δάσκαλοι, κληρικοί, χειροτέχνες, τυπογράφοι, διπλωμάτες και στρατιωτικοί
πρόκειται για κάποιες γενιές μορφωμένων Ελλήνων, είναι αυτοί που στην συνέχεια θα τεθούν
μπροστάρηδες για να κατευθύνουν πνευματικά
και να υποστηρίξουν οικονομικά την μεγάλη
προσπάθεια για την αναγέννηση του έθνους.
Αυτή η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη θα ανατροφοδοτήσει την πνευματική κινητικότητα η οποία θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να τονωθεί και να ωριμάσει η ιδέα της
ελληνικότητας πνευματικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και αγωνιστικά και να οδηγηθεί στην
επανάσταση.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Επετειακό
Επετειακό αφιέρωμα:
αφιέρωμα: «200
«200 χρόνια
χρόνια από
από την
την Εθνική
Εθνική Παλιγγενεσία»
Παλιγγενεσία»

Δημήτριος Υψηλάντης (1793 Κωνσταντινούπολη-1832 Ναύπλιο)
«Ἐπέλεξε νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιά τὴν πατρίδα, χωρίς νὰ σκιάσει τήν ψυχή του τό μίσος γιά τούς ἂλλους» Γεώργιος Τερτσέτης,
απόσπασμα από τον επικήδειο που εκφώνησε για τον Δημήτριο Υψηλάντη (Ναύπλιο 5 Αυγούστου 1832).

Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Ιωάννης Κρασσάς

Γάλλος Στρατηγός Νικόλαος Μαιζών με
16.000 άνδρες ανέλαβε την εκκαθάριση
της Πελοποννήσου από τα αιγυπτιακά
στρατεύματα του Ιμπραήμ. Υπεύθυνος για
την απελευθέρωση της Δυτικής Στερεάς
ήταν ο Άγγλος Στρατηγός Ριχάρδος
Τσώρτς, ενώ της Ανατολικής ο Δημήτριος
Υψηλάντης.

Ο

Δημήτριος Υψηλάντης γεννήθηκε την 25η Δεκεμβρίου 1793
στην Κωνσταντινούπολη. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης,
ηγεμόνας της Βλαχίας και Μέγας Διερμηνέας της Υψηλής Πύλης. Ήταν ο δευτερότοκος υιός και το τρίτο τέκνο από τα
επτά(5 υιούς και 2 θυγατέρες), που απέκτησε με την δεύτερη σύζυγό του Ελισαβέτα (Σάφτα) Βακαρέσκου. Ο Δημήτριος
Υψηλάντης όπως και ο αδελφός του υπηρέτησε στον ρωσικό στρατό. Το 1818
μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία από τον
αδελφό του Νικόλαο.

Η Τελευταία Μάχη

Η Άφιξη
Τον Ιούνιο του 1821, ο Υψηλάντης
αποβιβάσθηκε στην Ύδρα, με την ιδιότητα
«του Πληρεξουσίου Αρχηγού του Γενικού
Επιτρόπου της Αρχής, αδελφού του Αλεξάνδρου Υψηλάντη». Τον συνόδευαν ο
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και αριθμός φιλελλήνων. Έφερε μαζί του όπλα,
πολεμοφόδια, ένα τυπογραφείο και ένα
μεγάλο χρηματικό ποσό, από συνεισφορές φίλων του αγώνος, Ελλήνων και Ευρωπαίων. Ο εικοσιπεντάχρονος πρίγκιπας, λοχαγός του ρωσικού στρατού, είχε
ελληνική κλασική μόρφωση και ήταν οπαδός των αρχών του διαφωτισμού. Η φύση
τον είχε προικίσει με πνευματικά, παρά με
σωματικά προσόντα. Διέθετε φλογερό
πατριωτισμό σε συνδυασμό με θάρρος,
ήθος, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και ανθρωπιά. Υπήρξε ο στρατιωτικός αρχηγός
που επιθυμούσαν οι δυνάμεις των επαναστατών, όχι όμως για να διευθύνει τις επιχειρήσεις. Ήθελαν κάποιον σαν τον Υψηλάντη, με την διεθνή αναγνώριση που
απολάμβανε, γιατί δεν μπορούσαν να
ανεχθούν να αναλάβει αρχηγός κάποιος
εκ των Ελλήνων. Αισθανόντουσαν ασφαλείς, γιατί δεν διέθετε επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις για να τους επιβληθεί δια
της βίας και επιπλέον λόγω χαρακτήρος
δεν θα κατέφευγε σε ανέντιμες μεθόδους
και μηχανορραφίες.

Μάχες και Δολοπλοκίες
Τον Ιούλιο του 1821 ανέλαβε γενικός
αρχηγός των δυνάμεων που πολιορκούσαν την Τρίπολη. Προσπάθησε να εμπεδώσει την πειθαρχία και να πείσει τους
αγωνιστές να σέβονται τους αιχμαλώτους, να τηρούν τις συμφωνίες και να
αποφεύγουν τις λεηλασίες. Το Δεκέμβριο

του 1821, κατά την « Α΄ Εθνική Συνέλευση» στην Επίδαυρο, ο Υψηλάντης εκλέχτηκε πρόεδρος του βουλευτικού. Προτιμώντας την στρατιωτική δράση συμμετείχε ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Την 8η Ιουλίου 1822, στο Άργος, μαζί με
τον Πάνο Κολοκοτρώνη και τον Γεώργιο
Μαυρομιχάλη με τριακόσιους γενναίους
ανέκοψε την προώθηση του Δράμαλη επί
τριήμερο. Κατά την « Β΄ Εθνική Συνέλευση(Άργος)», απομακρύνθηκε από όλα τα
αξιώματα που του είχαν δοθεί, με την
πρόφαση ότι ήταν ετερόχθων. Τον Απρίλιο του 1826, κατά την « Γ΄ Εθνική Συνέλευση» στην Επίδαυρο, διαφώνησε με
την «εν λευκώ», ανάθεση στην Μεγάλη
Βρετανία, της ελληνικής υποθέσεως. Η
συνέλευση εξέδωσε ένα θλιβερό από κάθε άποψη ψήφισμα με το οποίο «ο Κύριος
Δημήτριος Υψηλάντης αποκλείονταν από
κάθε πολιτικό δικαίωμα και στρατιωτικό
υπούργημα».

Η Ευόδωση του Αγώνος
Ο Ιωάννης Καποδίστριας αμέσως μετά
την άφιξή του στην Ελλάδα (18η Ιαν.
1828, έθεσε ως άμεσο στόχο την πλήρη
απελευθέρωση της Πελοποννήσου και
της Στερεάς Ελλάδος μέχρι τη γραμμή
Μαλιακού-Αμβρακικού κόλπου. Για τον
σκοπό αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει ένα στρατό σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο

Ο Υψηλάντης έχοντας στην διάθεσή
του 7 χιλιαρχίες (όχι πλήρεις), κατόρθωσε
να αποκρούσει την εισβολή του Μαχμούτ
Πασά και να νικήσει επανειλημμένα τους
Τούρκους. Την 12η Σεπτεμβρίου 1829
εγκαταστάθηκε αμυντικά στην στενωπό
της Πέτρας της Βοιωτίας . Ο Υψηλάντης
επικεφαλής 2.300 Ελλήνων νίκησε ένα
στράτευμα 3.500 Τούρκων τακτικών και
1.500 άτακτων Τουρκαλβανών, το οποίο
κινούνταν από την Θήβα προς την Θεσσαλία. Η μάχη αυτή υπήρξε η τελευταία της
επαναστάσεως του 1821. Οι Τούρκοι αρχηγοί αναγκάσθηκαν να ζητήσουν έγγραφη συνθηκολόγηση, με την οποία συμφωνήθηκε να επιτραπεί η διέλευσή τους, με
αντάλλαγμα την παράδοση όλων των περιοχών μέχρι τις Θερμοπύλες. Αυτή
υπήρξε η πρώτη φορά που οι Τούρκοι
συνθηκολόγησαν με τις δυνάμεις των
επαναστατών. Το γεγονός αυτό προσδίδει
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην νίκη των Ελλήνων.

Άξιος της Πατρίδος
Η μάχη της Πέτρας, 20 μήνες μετά την
άφιξη του Καποδίστρια, απετέλεσε το κορύφωμα και την επιβράβευση των τιτάνιων προσπαθειών του. Ο αγώνας του
έθνους ευοδώθηκε και οδηγήθηκε σε αίσιο αποτέλεσμα. Ο αγνός και γενναίος
Υψηλάντης, παρά την ασθενική του κράση είχε τεράστια θέληση και ενάντια στις
τόσες αντιξοότητες έφερε σε πέρας την
αποστολή του. Το ήθος του ανδρός αποδεικνύεται από δύο χαρακτηριστικά γεγονότα: Κατά την διάρκεια των εμφυλίων
συγκρούσεων τήρησε αυστηρή ουδετερότητα και σεβάστηκε πάντα τους αιχμαλώτους πολέμου.
Την 5η Αυγ. 1832 πέθανε στο Ναύπλιο
σε ηλικία 38 ετών, 10 μήνες μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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ΔΥΟ ΗΡΩΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ν. ΧΑΛΚΗ.

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Μηνάς Παπαδάκης,

Πρόεδρος Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ.
Ν. Δωδεκανήσου (Ρόδος)

Κ

αθώς τις ημέρες αυτές εορτάζουμε με συγκίνηση την 81η επέτειο του ΟΧΙ , ανακαλούμε
στην μνήμη μας τα ένδοξα εκείνα γεγονότα
που πρόσθεσαν ανεξίτηλη δόξα στην πορεία του
Έθνους μας. Τιμούμε κάθε χρόνο τους ηρωικούς νεκρούς μας , αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους , υπερασπιζόμενοι την τιμή και την αξιοπρέπεια του Έθνους
μας.
Είναι μια μεγάλη παγκόσμια αλήθεια ότι το 194041, η μικρή σε μέγεθος, αλλά γίγαντας στη ψυχή Ελλάδα, τόλμησε το απίθανο, ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε κόστος. Και έγινε το θαύμα που έδωσε θάρρος και δύναμη σε όλη την ανθρωπότητα.
Η ιαχή «ΑΕΡΑ» σκόρπισε, 30 άρτια εξοπλισμένες
ιταλικές Μεραρχίες. Μια μακάβρια απάντηση στην
κομπορρημοσύνη του Μουσολίνι. Ήταν οι πρώτες νίκες του ελευθέρου κόσμου.
Το νησί της Χάλκης , αυτός ο όμορφος αλλά και
σκληρός τόπος , είχε το προνόμιο να αναθρέψει δύο
ήρωες αξιωματικούς . Τον Ταγματάρχη Διογένη Φανουράκη και τον Λοχαγό Αλέξανδρο Διάκο.
Κατά διαβολική σύμπτωση και οι δύο τους έχασαν την ζωή τους την ίδια ημέρα, την 1η Νοεμβρίου . Ο
μεν Φανουράκης το 1944 , ο δε Διάκος το 1940. Και
δεν είναι μόνον αυτό το μόνο κοινό χαρακτηριστικό

των δύο ηρώων. Και οι δύο καταγόταν από την όμορφη Χάλκη, ήταν απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων και όταν ήρθε η ώρα, πολέμησαν τους Ιταλούς στο Αλβανικό μέτωπο, οραματιζόμενοι και οι δύο
τα ελεύθερα Δωδεκάνησα ενσωματωμένα στον εθνικό κορμό.
Αυτό το όραμα καθοδηγούσε και τους δύο ήρωες
σε ολόκληρη την πορεία της σύντομης ζωής των.
Ο Διογένης Φανουράκης , γεννήθηκε στην Χάλκη το 1914 και εισήχθη στην Σχολή των Ευελπίδων το
1932 από όπου αποφοίτησε ως Ανθλγός του Πεζικού
το 1936. Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο , λαμβάνοντας μέρος στην μάχη του Μοράβα και στην κατάληψη
της Κορυτσάς. Μετά την κατάληψη της Ελλάδας κατέφυγε στην Μέση Ανατολή και κατατάχθηκε στις Ελληνικές δυνάμεις που πολεμούσαν τις δυνάμεις του
Άξονα στο πλευρό των Συμμάχων. Με δική του επιθυμία υπηρέτησε σε συμμαχικές μυστικές βάσεις στα
Μικρασιατικά παράλια απέναντι από την Ρόδο, ως
συντονιστής κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων στις
περιοχές του εχθρού.
Στις συχνές αποστολές του στη Ρόδο δεν παρέλειπε να επισκεφτεί και την γενέτειρά του Χάλκη. Οι
επισκέψεις του όμως, έγιναν γνωστές στους Γερμανούς. Την 1η Νοεμβρίου 1944, και ενώ ήταν μόλις 30
ετών, γράφτηκε η τελευταία πράξη της ζωής του. Οι
γερμανοί αξιοποίησαν πληροφορίες και για να αναγκάσουν τον Φανουράκη να παραδοθεί συνέλαβαν 10
κατοίκους της Χάλκης και απείλησαν να τους εκτελέσουν. Ο Φανουράκης μπροστά στην ευθύνη για την
ζωή αθώων συμπατριωτών του, εμφανίστηκε και

αφού έδωσε μάχη με τους γερμανούς , πυροβολήθηκε στο στήθος. Ο Φανουράκης όμως, δεν επέτρεψε
στους κατακτητές Γερμανούς να τον πιάσουν ζωντανό, τους ξέφυγε. Για να μην συλληφθεί πυροδότησε
μια χειροβομβίδα και έπεσε νεκρός. Ο ποιητής εμπνεόμενος από τον ηρωικό θάνατό του έγραψε:
Μα όποιος πεθάνει σαν κι εσέ, ποτές του δεν πεθαίνει, και η μνήμη του παντοτινά αιώνια θε να μένει.
Ο Αλέξανδρος Διάκος γεννήθηκε το 1911 στη
Χάλκη. Φοιτά στο Βενετόκλειο στη Ρόδο και το 1929
μεταβαίνει στην Αθήνα . Εισάγεται στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων από όπου αποφοιτεί ως Ανθυπολοχαγός το 1934.
Η έναρξη του πολέμου τον βρίσκει Υπολοχαγό ,
διοικητή Λόχου στην Πίνδο. Το ύψωμα Τσούκα που
βρίσκεται στο τομέα του, κερδίζεται και χάνεται τρείς
φορές. Ο Διάκος προσπαθεί να εμψυχώσει τους άνδρες του για νέα έφοδο. Δεν δέχεται να χάσει ούτε
σπιθαμή Ελληνικού εδάφους. Οι Ιταλοί που είχαν καταπατήσει τα Δωδεκάνησα δεν έπρεπε να πατήσουν
και σε άλλο Ελληνικό έδαφος. Η λογική πλέον σταματά, μόνο η ψυχή ορίζει το σώμα του και με τους άνδρες
που τον ακολουθούν ορμά όρθιος αψηφώντας στα
πυρά των ιταλικών πολυβόλων. Το σώμα του σωριάζεται νεκρό. Ετάφη στο χωριό Ζούζουλη της Καστοριάς. Το 1958 τα οστά του ήρωα μεταφέρθηκαν με μεγάλες τιμές στη Ρόδο.
Ο Αλέξανδρος Διάκος είχε το θλιβερό προνόμιο
να είναι ο πρώτος Έλληνας Αξιωματικός του Στρατού
που βάδισε στην λεωφόρο των αθάνατων ηρώων του
40, γνωρίζοντας τον θάνατο και την αθανασία την 1η

Νοεμβρίου του 1940, στην νεαρή ηλικία των 29 ετών.
Ο Διογένης Φανουράκης με την σειρά του, έγινε ο
πρώτος Έλληνας αξιωματικός που σκοτώθηκε στα
Δωδεκάνησα, την 1η Νοεμβρίου του 1944.
Οι δύο Χαλκίτες ήρωες αξιωματικοί ακολούθησαν τα λόγια του ποιητή Κωστή Παλαμά που μας λέει:
Ναι! δεν αξίζει ο κόσμος χωρίς την ομορφιά, χωρίς την λεβεντιά και δίχως την αρετή
Όλοι οι Έλληνες, έχουμε την ιστορική ευθύνη να
μην τους λησμονήσουμε, καθότι λαοί που επέζησαν
τελικά μέσα στη ιστορική πραγματικότητα, ήσαν εκείνοι που είχαν επίγνωση της κληρονομιάς τους και δεν
αγνόησαν την ευθύνη τους για το μέλλον.
Η θυσία των δύο αξιωματικών ενέπνευσε πολλούς νέους της Χάλκης , και όχι μόνον, οι οποίοι συνέχισαν τον αγώνα εναντίον των κατακτητών στο Αιγαίο ,
εντασσόμενοι στον Ιερό Λόχο, συμβάλλοντας με την
σειρά τους στην ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην
Ελλάδα. Πριν λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε έναν από
αυτούς. Τον τελευταίο Δωδεκανήσιο ιερολοχίτη Γιώργο Λιναρδή από την Χάλκη.
Και ενώ η γενιά που πολέμησε τους Ιταλούς και
τους Γερμανούς, μας αποχαιρετά περήφανα, δεν
παύει να μας υπενθυμίζει , ότι το ιερό πάθος για την
ελευθερία της Πατρίδας αποτελεί το υπέρτατο καθήκον όλων των Ελλήνων.
Αλέξανδρε Διάκο , Διογένη Φανουράκη, τιμούμε
την θυσία σας και θαυμάζουμε το μεγαλείο της ψυχής
σας.
Αιωνία σας η μνήμη. Θα σας ευγνωμονούμε, θα
σας θυμόμαστε και θα σας τιμούμε.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Νικολάος Ζαρκάδας

Α

ποτελεί πανάρχαια ελληνική παράδοση η απόδοση
τιμών εις τους νεκρούς και μάλιστα εις τους υπέρ
της Πατρίδας πεσόντες.
Ομοίως, οι Έλληνες απέδιδαν τιμές και σε εκείνους,
των οποίων τα σώματα είχαν χαθεί. Έτσι η ταφή των αφανών
χαρακτηρίζεται ως πατροπαράδοτο και είναι ελληνικό έθιμο
και παράδοση. Είναι γνωστό εις όλους η πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων, ότι η ψυχή εκείνων, οι οποίοι δεν είχαν ταφεί βασανίζονταν. Απόδειξη αποτελεί η σκληρότατη τιμωρία
των Αθηναίων στρατηγών, οι οποίοι κατά των Πελοποννησιακό πόλεμο, μετά την ναυμαχία των Αργινουσών δεν μπόρεσαν λόγω της σφοδρής τρικυμίας να συλλέξουν τα πτώματα των στρατιωτών τους προκειμένου να αποδώσουν σε
αυτά τις τιμές ταφής. Στον περίφημο επιτάφιο του Περικλέους, στον οποίο περιγράφεται η τελετή και η ταφή των νεκρών του Α΄ Πελοποννησιακού Πολέμου, μνημονεύεται και
η ταφή αυτών, τους οποίους δεν ανεύρουν, με την ιστορική
φράση “Μια κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών”.

Ιστορική Αναδρομή
Μνημεία είναι αρχιτεκτονικά και καλαίσθητα έργα, τα
οποία αναγείρονται προς τιμή και ανάμνηση προσώπων ή
σημαντικών γεγονότων.

Μνημεία Άγνωστου Στρατιώτη ή Αφανούς Στρατιώτη
ονομάζονται μνημεία, τα οποία αναγέρθηκαν μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο σε διάφορες χώρες, για να τιμηθεί το
πλήθος των άγνωστων στρατιωτών, οι οποίοι εφονεύθησαν
υπέρ της Πατρίδας. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
της Πατρίδας μας αποφασίστηκε το έτος 1926 και σχεδιάστηκε μετά από καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Έγινε στην Αθήνα
στην πλατεία Συντάγματος προ της κυρίας εισόδου του Μεγάρου Βουλής. Τα αποκαλυπτήριά του έγιναν την ημέρα της
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1932, από τον τότε Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης Ανδρέα Μιχαλακόπουλο.

Περιγραφή
Το ταφικό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ευρίσκεται ανάμεσα σε δύο μνημειακές κλίμακες, που συνδέουν
τον χώρο του μνημείου με την πρόσοψη του κτηρίου των
Παλαιών Ανακτόρων, σημερινού Μεγάρου της Βουλής.
Στον τοίχο που έχει κατασκευασθεί πίσω από τον τάφο
υπάρχει ανάγλυφη παράσταση γυμνού περσομάχου οπλίτη
με κράνος και ασπίδα σε ύπτια θέση. Αριστερά και δεξιά της
παράστασης έχουν χαραχθεί αντίστοιχα οι φράσεις από τον
Επιτάφιο του Περικλέους “Mία κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών” και “Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος”.
Η εικονική παράσταση του μνημείου παρουσιάζει τον
οπλίτη, ο οποίος θνήσκει υπέρ Πατρίδας και συμβολίζει την

συνοχή, τη στενή αλληλουχία, την δια μέσω των αιώνων
αδιάσπαστη ενότητα σκοπού και αισθήματος των Ελλήνων.
Τον τοίχο του Μνημείου περιβάλλουν εκατέρωθεν πελεκημένοι πωρόλιθοι, όπου έχουν χαραχθεί, κατά ενότητες, τα ονόματα των τόπων, που έδωσε αποφασιστικές και
πολύνεκρες μάχες ο ελληνικός στρατός στην νεότερη ιστορία. Συγκεκριμένα, στα αριστερά της σύνθεσης περιλαμβάνονται οι μάχες του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Στο κέντρο του
Μνημείου, στους πωρόλιθους που υπάρχουν στις κλίμακες, περιλαμβάνονται οι μάχες του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου
και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στα δεξιά της σύνθεσης
οι συγκρούσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού στη Ρωσία. Μετά την απελευθέρωση το 1944 πάνω στο κενοτάφιο προστέθηκαν τα
πεδία των μαχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα
του Εμφυλίου πολέμου και οι επιχειρήσεις της Κορέας. Μετά δε την μεταπολίτευση οι επιγραφές των μαχών Βίτσι και
Γράμμου του εμφυλίου πολέμου αφαιρέθηκαν. Το έτος
1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων προστέθηκε
και το όνομα Κύπρος.
Κατά το έτος 2015, μετά από απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον άγνωστο Έλληνα ναύτη, που έπεσε
εν καιρώ πολέμου προστέθηκαν τα πεδία των μεγάλων ναυμαχιών και σημαντικών ναυτικών επιχειρήσεων κατά την
διάρκεια των απελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων και

σε ένδειξη αναγνώρισης των θυσιών των πληρωμάτων του
εμπορικού ναυτικού.
Προ του Μνημείου καίει ακοίμητο καντήλι, το φως του
οποίου μεταφέρθηκε από το ακοίμητο καντήλι της Αγίας
Λαύρας, κατά την ημέρα των εγκαινίων.
Την τιμητική μόνιμη φρούρηση του Μνημείου έχει αναλάβει από τα εγκαίνια τμήμα ευζώνων, το οποίο με διάφορες ονομασίες σήμερα κατέληξε να είναι η Προεδρική
Φρουρά.

Επίμετρο
Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη διδάσκει το παρελθόν και τον ηρωισμό των Ελλήνων αξιωματικών και
οπλιτών, προς τους οποίους οφείλουμε να αποτίουμε φόρο
μνήμης, τιμής και ευγνωμοσύνης.
Συμβολίζει την οφειλόμενη ευλάβεια και ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού προς την μνήμη των νεκρών, των
υπέρ Πατρίδας πεσόντων, κατά τους απελευθερωτικούς
αγώνες του Έθνους.
Η ανάθεση της τιμητικής φρούρησης σε τμήμα Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς είναι συμβολική, δεδομένου
ότι είναι ιερό και ιστορικό σύμβολο της Πατρίδας μας.
Οι εύζωνοι αποτελούν τον θεματοφύλακα της ιστορικής μας μνήμης, συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το
μέλλον της Πατρίδας μας και την κληρονομία μας προς την
δυναμική πορεία του αύριον.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Μια πρωτοχρονιά κάποτε…
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Παραμονή πρωτοχρονιάς του 196…
Το χιόνι που είχε αρχίσει να πέφτει από
νωρίς το απόγευμα, «ασπρίζει» σιγά σιγά την
μικρή Μακεδονική κωμόπολη.
Ο νεαρός Ανθυπολοχαγός Αλέξανδρος
Ε., έριξε ένα ξύλο στην βαμμένη με ασημόχρωμα μαντεμένια ξυλόσομπα. Από νωρίς είχε πάει στον ΟΤΕ (τους συνέδεσαν μετά από
πολύ ώρα, μέρα που ήταν…) και είχε ανταλλάξει ευχές με τους γονείς του και τα αδέλφια
του και τώρα, πήρε «χαρτί και καλαμάρι»,
έβαλε έναν δίσκο στο πικάπ και ένα ποτηράκι
βερμούτ και άρχισε να γράφει στην κοπέλα
του στην Αθήνα.
Τούτη τη μέρα η νοσταλγία δύσκολα νικιέται. Θυμήθηκε ότι πέρσι, σαν σήμερα, αφού
«άλλαξε» τον χρόνο με τους γονείς του, έτρεξε να βρει την αγαπημένη του για να συνεχίζουν τη διασκέδαση με φίλους. Σήμερα τα
πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Άδεια δεν
μπόρεσε να πάρει, διότι «τώρα έχουμε δουλειές», όπως του είπε… πειστικότατα ο διοικητής του…
Ο χρόνος περνάει γλυκά γράφοντας το
γράμμα, αλλά ήδη έφτασε η ώρα να φύγει για
την Λέσχη, όπου σε λίγο θα αρχίσει ο πρωτοχρονιάτικος χορός της Μεραρχίας.
Η Λέσχη, στο κέντρο της πόλεως, ολόλαμπρα στολισμένη, είναι έτοιμη μαζί με τους
αξιωματικούς της Φρουράς να δεχτεί και τους
«εξέχοντας πολίτες» της τοπικής κοινωνίας,
που όλοι μαζί θα αποχαιρετήσουν τον παλιό
χρόνο και θα υποδεχθούν τον καινούργιο με
πολλές ελπίδες. Ο Αλέξανδρος, ποτέ δεν κατάλαβε, γιατί ο νέος θα είναι γεμάτος καλά την
στιγμή που όλοι οι παλιοί ήταν γεμάτοι άσχημα. Δεν μπόρεσε ποτέ να βρει απάντηση. Δεν
τον πολυαπασχολούσε κιόλας. Άλλωστε το
ερώτημα αυτό δεν είχε βρει απάντηση ούτε
στα 80 του!
Οι προετοιμασίες που είχαν προηγηθεί εί-

w Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Βέβαια για τηλεδιάσκεψη ούτε λόγος,
αφού ίσως να μην το επέτρεπε το βεβαρυμμένο σας πρόγραμμα. Και στις δυο όμως πιθανολογούμενες καταστάσεις, ουδέποτε μας
απαντήσατε, έστω και αρνητικά, παρά ακολουθήσατε την τακτική της παντελούς αγνόησής μας.
Εν τω μεταξύ, οι παράνομες κρατήσεις
στο ΜΤΣ σε χιλιάδες συναδέλφους συνεχίζονται. Το ΜΤΣ, με μία λακωνική και τελείως
αόριστη ανακοίνωση, ενημέρωσε τα μέλη ότι
προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία για επίλυση του θέματος και παύση των κρατήσεων
με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιαν 2021. Ούτε
καν αυτό δεν επιλύθηκε και φυσικά ΟΥΔΕΙΣ
απαντά για το τι θα γίνει με τα προηγούμενα
χρόνια και το σύνολο των παρανόμως παρακρατηθέντων.
Την δίκαιη αναλογική διανομή των εσόδων από τα εξοπλιστικά προγράμματα σε

χαν εξουθενώσει τους εμπλεκομένους στις
διάφορες επιτροπές αξιωματικούς. Οι νεαροί
ανθυπολοχαγοί, δεν είχαν εμπλακεί, διότι
«ακόμα μάθαιναν». Άλλωστε είχαν μπροστά
τους ολόκληρη ζωή.
Πραγματικά όμως οι επιτροπές είχαν δώσει ρέστα.
Η «Επιτροπή Συσσιτίου» είχε φθάσει μέχρι
την Θεσσαλονίκη για να συμβουλευτεί μεγάλους μαγείρους (τότε δεν τους έλεγαν ακόμη
«σεφ». Άντε το πολύ πολύ «αρχιμάγειρες»),
ενώ για τα γλυκά, άλλο κλιμάκιό της είχε φθάσει στην Ξάνθη.
Η επιτροπή «Καλλιτεχνικού Προγράμματος», πέραν των Πάριων και των Μπθικώτσηδων των Μονάδων της Μεραρχίας, είχε πάει
σβάρνα και όλα τα Πολιτιστικά Κέντρα (διάβαζε ‘’σκυλάδικα’’) της περιοχής και είχε έλθει
σε επαφή με τις περιστασιακές Μαρινέλλες,
οι οποίες είναι η αλήθεια, διατί να το κρύψω-

μεν άλλωστε, ανταποκρίθηκαν με μεγάλη
προθυμία, αφού πήραν και την άδεια του
«αφεντικού» και ο νοών νοείτω. Ίσως γιατί
υπέθεσαν ότι η εμφάνιση αυτή θα ήταν τα
σκαλοπάτια, που παν στην επιτυχία. Δυστυχώς γι’ αυτές, τα μόνα σκαλοπάτια που ανέβηκαν, ήταν αυτά της Λέσχης.
Η άφιξη του Στρατηγού σημαίνει ένα είδος
συναγερμού. Ο Στρατηγός χαμογελαστός χαιρετάει τους καλεσμένους, επισήμους και
απλούς συμπολίτες και μόλις κάθεται στην
θέση του, αρχίζει το σερβίρισμα, ενώ η ορχήστρα αποτελουμένη από εκκολαπτόμενους
Κατσαρούς, Χατζηδάκηδες και Ζαμπέτες, αρχίζει το πρόγραμμά της με ένα ρεπερτόριο
που φέρει το περίεργο όνομα «Μουσική Φαγητού». Να σημειωθεί ότι τα κομμάτια που
εκτελεί (κυριολεκτικώς και μεταφορικώς),
δεν αναφέρονται σε μακαρονάδες, συκωταριές, σουβλάκια και σπληνάντερα. Απεναν-

όλους τους κλάδους των ΕΔ ακόμη την αναμένουμε, ενώ σε ισχύ είναι ο νόμος για την
προμήθεια των Α/Φ τύπου Ραφάλ και την απόδοση του 4% μόνον στο ΜΤΑ και ακολουθεί
και η προμήθεια των φρεγατών, από την
οποία μόνον το ΜΤΝ θα εισπράξει επίσης 4%!
Εν ολίγοις, σε μια δημοκρατία εν έτει 2021,
συνεχίζετε να διατηρείτε τους αποστράτους
αξιωματικούς σε δύο τάξεις, την τάξη των πατρικίων (ΠΝ και ΠΑ) και την τάξη των πληβείων (ΣΞ)
Έτσι για τα προσεχή έτη, τα ΜΤ των δύο
άλλων κλάδων θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις των χορηγούμενων μερισμάτων και ΒΟΕΑ τέκνων , ενώ εμείς θα πάρουμε τα...., ας
μην πω τι.
Το ζήτημα της καταβολής αντιτίμου για
την είσοδό μας στις Λέσχες ακόμα εκκρεμεί
ενώ έχει προωθηθεί για νομοθετική ρύθμιση
από πέρσι τον Μάρτιο του 2020!!
Θέματα ΝΙΜΤΣ και ΟΣΜΑΕΣ, ούτε λόγος

να γίνεται, αφού αυτά εμπεριέχουν μέσα την
λέξη ΣΤΡΑΤΟΣ και μάλλον δεν σας ενδιαφέρουν και τόσο.
Γιατί τέτοια αδιαφορία;
Μήπως κάναμε κάτι που σας ενόχλησε;
Να μας το πείτε για να το μεταφέρουμε κι
εμείς στα μέλη μας.
Μήπως δεν σας αρέσει το χρώμα της στολής που φορέσαμε;
Σε όλα τα πολιτισμένα(και μη) κράτη οι
ε.α. Αξκοι αποτελούν «ζωντανό» κομμάτι της
κοινωνίας και φυσικά άρρηκτα συνδεδεμένο
με τους ε.ε συναδέλφους τους. Γιατί εδώ, μας
αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
Τέλος, και προς επίρρωση των όσων περιγράφω, εκκωφαντική ήταν η απουσία σας από
το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως που
διοργανώθηκε το 4ημερο 11 – 14 Νοεμβρίου
2021 στο Πολεμικό Μουσείο και στη ΛΑΕΔ.

τίας. Άρα γιατί «Φαγητού»; Τέλος πάντων.
Αλλά ξεχάσαμε τον ανθυπολοχαγό Αλέξανδρο Ε. Στη μια γωνιά λοιπόν της αιθούσης
είναι στημένο το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο και στην άλλη ένα τραπέζι με νεαρούς αξιωματικούς, οι οποίοι μάλλον δεν δείχνουν να πολυσυμμετέχουν στα διαδραματιζόμενα. Τσιμπολογάνε ανόρεχτα τις μπριζόλες τους, γαρνιρισμένες με «ριζότο αλά Μιλανέζ» (ένα πιλαφάκι δηλαδή) και καρώτα, αλλά
ο νους τους ταξιδεύει. Κάνα δυό φλερτάρουνε με κάποιες κοπελιές από διπλανά τραπέζια,
αλλά ο Αλέξανδρος ταξιδεύει. Ταξιδεύει και
πετάει μακριά. Στο πατρικό του, που σε λίγο ο
πατέρας θα κόψει την Βασιλόπιττα και ένα
κομμάτι της θα είναι γι΄ αυτόν. Στην κοπέλα
που τον περίμενε μάταια, αλλά δυστυχώς «είχανε δουλειές». Σε κάποια παρέα, που αυτήν
την ώρα θα έχει στήσει ένα όμορφο γλεντάκι.
Κάπου τέλος πάντων μακριά.
Τα μάτια του λαμπυρίζουν και δεν είναι
μόνο από τα φώτα. Ένα διαμαντάκι γυαλίζει
στην άκρη των ματιών. Ένα διαμαντάκι που το
σκουπίζει γρήγορα γρήγορα. Πόσο γρήγορα
φεύγουν τα διαμαντάκια των ματιών…
Και ταξιδεύει ο Αλέξανδρος. Και ταξιδεύει. Και ξαφνικά, κάτι το ταράζει και μια φωνούλα διακόπτει το ταξίδι του «Ε, παππού,
παππού ξύπνα το φαγητό είναι έτοιμο». Αυτό
ήταν. Ο παππούς, απόστρατος αξιωματικός
δεν βρισκόταν στη Λέσχη της μικρής Μακεδονικής πόλεως, αλλά τη ζεστή γωνιά του σπιτιού του, όπου είχε μαζευτεί όλη η οικογένεια,
παιδιά και εγγόνια, για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου. «Κοιμήθηκες καλέ μου;»,
τον ρωτάει η γυναίκα του, ήταν η κοπελιά που
την μακρινή πρωτοχρονιά της έγραφε. «Λίγο
βρε γυναίκα. Αλλά πρόλαβα να δω ένα όνειρο, μα ένα όνειρο…»
Χρόνια πολλά αγαπητοί συνάδελφοι εν
ενεργεία και εν αποστρατεία και φίλοι του
Στρατού μας. Χρόνια πολλά και στους ονειροπόλους παππούδες, τις στοργικές γιαγιάδες
και τα γλυκούλικα εγγονάκια τους

Δεν παρασταθήκατε ούτε δι’ αντιπροσώπου
και σε καμία φάση του Συνεδρίου μας, αποδεικνύοντας πόσο απαξιωμένους μας έχετε.
Κάτι δεν πάει καλά και η παρούσα αρθρογραφία, σκοπό έχει να συνεγείρει και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά σας απέναντι σε
μια τεράστια κοινωνική ομάδα την οποία αποτελούμε εμείς, οι Απόστρατοι του Στρατού
Ξηράς, αλλά και οι οικογένειές μας, οι οποίες
«συνυπηρέτησαν» μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής μας ζωής.
Ναι κ. Υπουργέ, αξιότιμε κ. Παναγιωτόπουλε, σε σας απευθύνομαι και σας παρακαλώ, αν διαβάζετε την Εθνική Ηχώ ή αν σας
πληροφορήσουν οι επιτελείς σας για το παρόν
δημοσίευμα, να μας δεχθείτε επιτέλους, διότι
το «αναμείνατε στο ακουστικό σας» έχει και
κάποια όρια. ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!
Αν ήμασταν σύνδεσμος ΛΟΑΤΚΙ, προφανώς και θα μας είχατε δεχθεί προ πολλού.
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Ενημέρωση

w Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Τι ήταν ο Μαραθώνιος δρόμος που εισάγεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα την Α' σύγχρονη Ολυμπιάδα του 1896;

λούμε για επαγγελματίες δρομείς, στην συγκεκριμένη δοκιμασία,
με υψηλά ιδεώδη.

Ένα εξαντλητικό αγώνισμα παρατεταμένης αντοχής 42.195μ.
και εισάγεται και τελείται σε κάθε σύγχρονη Ολυμπιάδα>ως τελευταίο αγώνισμα του Ολυμπιακού προγράμματος. Ήταν πρόταση
και αθλοθέτηση του καθηγητή της Σορβόννης Michel Breal, φίλος
του Κουμπερτέν, στην ανάμνηση της κοσμοϊστορικής Νίκης του
490π.Χ. στο Μαραθώνα. Ειδικά εκπαιδευμένοι αθλητές, που ονομάζονταν κατά την αρχαιότητα αγγελιοφόροι, ή ημεροδρόμοι, ή
άγγελοι, ή δρομοκύρηκες, ή γραμματοφόροι ήταν ταγμένοι να μεταφέρουν πολεμικά μηνύματα νίκης ή ήττας προς γνώση, εκτός
του στρατεύματος. Ήταν κοινώς ταχυδρόμοι πολεμικών ειδήσεων
που αφορούσαν την ειρήνη ή τον πόλεμο. Οι Αγγελιοφόροι αυτοί
επίσης από τοποθεσίες υψηλές κατασκόπευαν τις κινήσεις του εχθρού και τις μετέφεραν στους αρμοδίους. Ειδικότερα στο στράτευμα ήταν επιτακτική ανάγκη, εχθρικό ή Ελληνικό, να συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα Αγγελιοφόρο οπλίτη, σε κάθε εξόρμηση
του.

Γιατί πεθαίνει κατά τον τερματισμό ένας δοκιμασμένος
αγγελιοφόρος;

Από πότε εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό του «ταχυδρόμου»;
Ήδη από το 7° π.Χ. αιώνα. Συγκεκριμένα την 28η Ολυμπιάδα
ή το 668π.Χ. υπήρχαν εχθροπραξίες μεταξύ των Ηλείων και Δυμαίων (Δύμη σημερινός Άραξος). Στην Ολυμπία διεξάγονται οι
Ολυμπιακοί αγώνες, η Εκεχειρία παραβιάζεται. Μετά την ήττα των
Δυμαίων, ένας οπλισμένος Ηλείος ημεροδρόμος έφυγε από το
πεδίο της μάχης και τρέχοντας, διανύοντας 80 χιλιόμετρα (±)
έφθασε και ανήγγειλε το μήνυμα της Νίκης μέσα στο στάδιο της
Ολυμπίας «την ημέρα των άθλων», δηλ. κατά το χρόνο της στέψης
των Ολυμπιονικών.
Γιατί έτρεξε οπλισμένος και δεν πέταξε τα όπλα ώστε να
απαλλαγεί από το περιττό βάρος των όπλων (ασπίδα, θώρακα, περικνημίδες κ.α.);
Ο οπλισμένος αγγελιοφόρος ήταν ο αυθεντικός μάρτυρας του
γεγονότος. Διαφορετικά θα τον αμφισβητούσαν και θα τον εκλάμβαναν «ως τρέσσαντα» (φοβητσιάρης του πολέμου) ή ως ριψάσπιδα (ρίπτω + ασπίδα) (=ομοίως).
Αξιοθαύμαστο είναι το επίτευγμα του ημεροδρόμου Ευχίδα, ο
οποίος μετά τη μάχη των Πλαταιών (479π.Χ.), επειδή έσβησαν το
ιερό πυρ στις Πλαταιές και είχε μιανθεί από τους βαρβάρους, κατόπιν εντολής των αρχόντων, έτρεξε προς το μαντείο των Δελφών, εξάγνισε το σώμα του και απολυμάνθηκε με ράντισμα νερού
από την Κασταλία Πηγή, φόρεσε δάφνινο στεφάνι, άναψε τη δάδα
του, από το ιερό πυρ του βωμού του Απόλλωνα (καθαρό πυρ) και
επέστρεψε «αυθημερόν» στην πατρίδα του και «παραδούς το πυρ
εξέπνευσεν» διανύοντας απόσταση 1.000 σταδίων ή 200 χιλιομέτρων περίπου (1000 χ 197,27μ).
Κατά την 113η Ολυμπιάδα ή το 328π.Χ. ο αθλητής Αργεύς
από το Άργος κατέκτησε Ολυμπιακή νίκη στο δόλιχο (αγων. αντοχής) αμέσως μετά τη στέψη του σε Ολυμπιονίκη έτρεξε προς την
πατρίδα του, διανύοντας 100 χιλιόμετρα (Ολυμπία - Άργος). αναγγέλλοντας τη νίκη του «αυθημερόν».
Τι λέγει ο ιστορικός Ηρόδοτος (485-426π.Χ.) που περιγράφει τα γεγονότα του 490π.Χ.;
Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε (485π.Χ.) 5 χρόνια μετά τη μάχη του
Μαραθώνα. Τις πληροφορίες για τα Περσικά τις παίρνει από ιερείς μαντείων και ιδιαίτερα των Δελφών, από ξεναγούς, οδηγούς,
διερμηνείς, από 'Ελληνες εγκατεστημένους σε διάφορα μέρη, με
τους οποίους είχε γνωριστεί.
Η ιστορική σκέψη του Ηροδότου έχει μια ποιητική ιδιοσυγκρασία, που συνδυάζεται με μια ερευνητική διάθεση στην οποία τον
ωθεί η ακόρεστη περιέργειά του. Τον διακρίνει η αβίαστη αντικειμενικότητα, τον μαγεύει η λεπτομέρεια, η αμεροληψία και επιδιώκει το ακριβοδίκαιο και το αληθές. Έχει συναίσθηση του χρέους να
περιγράφει με τη μεγαλύτερη σωστή προσέγγιση στην πραγματικότητα τα γεγονότα.
Είναι άξιο προσοχής ότι ενώ περιγράφει με λεπτομέρεια και
αντικειμενικότητα τα όσα διαδραματίστηκαν στη μάχη του Μαραθώνα δεν αναφέρει το περιστατικό του αγγελιοφόρου (δρομέα)
της νίκης, ενώ σε μεταγενέστερους συγγραφείς είναι διάχυτη η
πληροφορία, ότι υπήρξε πράγματι το γεγονός.
Φαίνεται ότι διαχρονικά οι μελετητές της ιστορίας του Ηρόδο-

Από αριστερά ο Δρ. κ. Θωμάς Γιαννάκης με τον Σύμβουλο
Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ κ. Παναγιώτη Λιάκο

του θεώρησαν ως παράλειψη το περιστατικό του αγγελιοφόρου
και θέλησαν να διαιωνίσουν ιστορικά το όνομα και το γεγονός του
αγγέλου. Χαρακτηριστικά: εκατόν πενήντα χρόνια (150) μετά τη
μάχη του Μαραθώνα ο ιστορικός Ηρακλείδης από τον Πόντο ιστορεί ότι ο δρομοκήρυκας που έτρεξε από το Μαραθώνα προς την
Αθήνα ήταν ο Θέρσιππος καταγόμενος από τον αρχαίο δήμο των
Ερωέων, αν και ο ίδιος είναι επιφυλακτικός, γιατί οι σύγχρονοι ή οι
προγενέστεροί του ιστορικοί, θέλουν όχι τον Θέρσιππο, αλλά τον
Ευκλή, ο οποίος τρέχοντας «σύν τοις όπλοις θερμόν από της μάχης και ταις θύραις έμπεσόντα των πρώτων τοσούτον μόνον ειπείν
, χαίρετε καί χαίρομεν , είτ' εύθύς εκπνεύσαι». (Πλουτάρχου Ηθικά 347, Σούδα λ. Ηρακλείδης)
Ο ίδιος προβληματισμός ανακύπτει και κατά το 2ο μ.Χ. αιώνα
(700 χρόνια μετά τη μάχη), όπου ο Λουκιανός αναφέρει το περιστατικό, συγκεκριμένα, με ήρωα τον Φιλιππίδη (=φίλος των ίππων). Στην ιστορική πληροφορία του Ηρόδοτου ως προς τον αγγελιοφόρο-δρομέα προς τη Σπάρτη, το 490π.Χ. με σκοπό να ζητήσει
στρατιωτική βοήθεια την αντιγράφει και ο «Περιηγητής» Παυσανίας, αλλά ονομάζει τον ημεροδρόμο Φιλιππίδη όπως και ο Λουκιανός και όχι Φειδιππίδη όπως τον αποκαλεί ο Ηρόδοτος, τον αγγελιοφόρο του ελληνικού στρατεύματος.
Τι λέει η λαογραφία για τον αγγελιοφόρο;
Ο προφορικός λόγος στη λαϊκή παράδοση διέσωσε το γεγονός (αν και ορισμένοι θέλουν ότι είναι δημιούργημα των χρόνων
της Τουρκοκρατίας) και μάλιστα ότι έτρεξαν δύο αγγελιοφόροι να
φέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα. Ο ένας έτρεξε καβαλάρης, όπου
δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του, ο άλλος πεζός και αρματωμένος. Ο καβαλάρης πήγε από το Χαλάνδρι, και ο πεζός από τη περιοχή «Σταμάτα». Καθώς τον είδαν οι γυναίκες της περιοχής έτρεξαν κοντά του: «Σταμάτα τού φώναξαν σταμάτα...». Τέλος φθάνει
στο Ψυχικό... Κατάλαβε ότι τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του. Το
πρώτο χωριό το απεκάλεσαν και ονομάζεται και σήμερα «Σταμάτα» (=γιατί σταμάτησε ο αγγελιοφόρος) το δεύτερο Ψυχικό, γιατί
πήγε να ξεψυχήσει ό πτεροπόδαρος...» (Ν. Πολίτης, Α. Καρκαβίτσας).
Εύλογα ερωτήματα και αμφιβολίες που προβάλλουμε στο γεγονός του αγγελιοφόρου, γιατί μας χωρίζει μια τεράστια χρονική
απόσταση 2531 χρόνια) αλλά και μια διαφορετική αντίληψη ιδεολογίας και κρίνουμε τα γεγονότα , σήμερα, με το τι είναι πρακτικό
και τι ωφέλιμο!
Γιατί δεν το αναφέρει ο ιστορικός Ηρόδοτος;
Φαίνεται ότι οι αφηγητές του το παράβλεψαν γιατί το θεώρησαν ασήμαντο λόγω απόστασης ή γιατί οι σύγχρονοί του ή και ο
ίδιος δεν απέδωσαν την ενδεικτική σημασία την οποία εμείς του
αποδίδουμε. Πιστεύουμε ότι η ιστορική αυτή παράλειψη στο γεγονός του αγγελιοφόρου δεν προσβάλλει την αξιοπιστία του Ηροδότου αλλά αντίθετα τη δυναμώνει γιατί το περιστατικό δεν είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο μέσα στο χώρο και στο χρόνο της ελληνικής ιστορίας. Στην ιστορική συνείδηση του Ηρόδοτου ή και των
συγχρόνων του η απόσταση αυτή ήταν μηδαμινή μπρος στο κατόρθωμα του ημεροδρόμου Φειδιππίδη επίσημου αγγελιοφόρου
του στρατεύματος των Ελλήνων στο Μαραθώνα ο οποίος έτρεξε
την απόσταση Αθήνα-Σπάρτη 1140 στάδια (=230 χιλιόμετρα ) σε 2
ημέρες, ενώ την ίδια απόσταση μετά τη μάχη έτρεξαν 2.000 οπλίτες Σπαρτιάτες σε 3 ημέρες. Τέτοια δρομικά κατορθώματα θαυμαστά και συγχρόνως αμφιλεγόμενα για την εποχή μας, ήταν φαινόμενα ασήμαντα και συνηθισμένα κατά την αρχαιότητα, γιατί ομι-

Το φαινόμενο ότι πεθαίνει ο άγγελος της νίκης κατά τον τερματισμό δεν είναι μοναδικό, το συναντάμε και στις Πλαταιές. Η
ερευνητική διαδικασία Θα πρέπει να στραφεί κάτω από ποιες σωματικές, ψυχικές, εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες έτρεξε
αυτός ο δρομέας. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η μάχη του 490π.Χ. τέλειωσε μεσημέρι και μήνα Σεπτέμβρη, τρέχοντας οπλισμένος, σε
συνεχή μυϊκή ένταση, μέσα από δύσβατους ατραπούς, όπου πάση
θυσία και με παρατεταμένη αγωνία έπρεπε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μήνυμα της ζωής του, όσο το δυνατό σε συντομότερο χρόνο και με ασφάλεια, τότε οι υπερβολικές φορτίσεις που δέχεται το
αναπνευστικό και κυκλοφοριακό σύστημα δικαιολογούν το θάνατο του αγγελιοφόρου.
Γιατί δεν χρησιμοποίησε ίππο κατά τη δοκιμασία του;
Εύλογη η απορία στην οποία η αδέκαστη θέση της ιστορίας
αντιπαραθέτει την ιστορική αλήθεια. Πρώτον οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα σκόπιμα δεν είχαν ιππικό, δεύτερο και σπουδαιότερο γιατί κατά τον Φιλόστρατο ήταν απαγορευμένο στους αγγελιοφόρους ημεροδρόμους να χρησιμοποιούν ίππους, ώστε διερχόμενοι να μην γίνονται αντιληπτοί ή αισθητοί από τον εχθρό...
Όλες οι διαχρονικές ιστορικές μαρτυρίες των συγγραφέων
καθώς επίσης και η λαογραφία είναι διάχυτες στην αναφορά της
ύπαρξης του αγγελιοφόρου, όπου συγκλίνουν και εστιάζουν το
γεγονός στο χώρο της πραγματικότητας. Ειδικότερα ο Λουκιανός
κατονομάζει τον ήρωα σε Φιλιππίδη και το κατόρθωμά του, ενώ ο
Παυσανίας συμφωνεί ως προς το όνομα του αγγελιοφόρου αλλά
δεν αναφέρει το κύριο περιστατικό.
Από τις ιστορικές αναφορές που παραθέσαμε καταλήγουμε
αβίαστα στο αδιάσειστο συμπέρασμα ότι το μήνυμα της Ελληνικής
νίκης μεταφέρεται στην Αθήνα από τον ημεροδρόμο και εφόσον
γνωρίζουμε ότι ήταν αναγκαίος ο αγγελιοφόρος στη λειτουργία
του στρατεύματος, συγκλίνουμε ότι πρέπει να είναι ο Φειδιππίδης
αφού μόνος αυτός αναφέρεται ως επίσημος δρομοκήρυκας του
στρατεύματος των Ελλήνων στον Μαραθώνα.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για
ανύπαρκτο ή διακοσμητικό γεγονός των μεταγενεστέρων του
Ηροδότου ιστορικών συγγραφέων με σκοπό την ωραιοποίηση της
μάχης, η οποία δεν χρειάζεται φτιασίδια γιατί η πράξη των Μαραθωνομάχων είναι μοναδική και ανεπανάληπτη στην παγκόσμια
ιστορία. Μάλιστα χάρις στη νίκη των Ελλήνων το 490 π.Χ., «κατά
τον χριστιανό προ Χριστού ζήσαντα Σωκράτη», σώθηκε η Ευρώπη
από τη βαρβαρότητα (βλ. Πλάτων Μενέξενος).
Άλλωστε θα ήταν ψυχολογικά τόσο ανεξήγητη η στάση του
Μιλτιάδη, αν δεν έστελνε ευθύς μετά τη μάχη το μήνυμα προς το
άστυ, ώστε αυτό θα ισοδυναμούσε με αμφιβολία για την ίδια τη νίκη. Εφόσον λοιπόν στην ιστορία μας υπήρξε νίκη στο Μαραθώνα,
υπήρξε και αγγελιοφόρος της νίκης, και είναι ο Φειδιππίδης «φείδομαι τους ίππους». (=χρησιμοποιώ με μέτρο και περίσκεψη τους
ίππους).

Βιογραφικά στοιχεία
Ο Δρ. Θ. Γιαννάκης, από το 1976 μέχρι το 2003 δίδαξε μαθήματα για το γνωστικό αντικείμενο Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και
του Αθλητισμού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, ως προσκεκλημένος Καθηγητής σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και
του εξωτερικού-με παράλληλη επίβλεψη σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές-στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία κ.α. Το
ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει τη συγγραφή είκοσι δύο μονογραφιών γυμναστικού – αθλητικού περιεχομένου, πανεπιστημιακά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά, επιστημονικές ανακοινώσεις–διαλέξεις σε ελληνικά και διεθνή Συνέδρια, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες. Για την
ερευνητική του δράση έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, δήμους και αθλητικούς
φορείς. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Βαλκανικής Ένωσης Ιστορικών του Αθλητισμού, της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, και Πρόεδρος του πνευματικού συλλόγου
‘Δημοσθένης ο Παιανιεύς’.
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Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.

ΜΕΣΣΗΝια
Στις 4 Νοε. ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος από κοινού με
τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
Μεσσηνίας, επισκέφθηκαν, στο γραφείο του, τον
Βουλευτή Μεσσηνίας κύριο ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, με σκοπό την ενημέρωση του Βουλευτού σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους.

ΚΕΡΚΥΡα
Την 21η Νοεμβρίου το ΤΣ του
Παραρτήματος συμμετείχε στις
Εορταστικές Εκδηλώσεις για την
ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε
δοξολογία στο Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης όπου μετά το πέρας αυτής εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας
από τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος Ανχη (ΑΣ) ε.α Δημήτριο Σούκερα
και ακολούθως κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων.

Ν. ΛΕΣβοΥ (ΛΗΜΝοΣ)
Την 8η Νοεμβρίου, στην έδρα της 130 Σμηναρχίας Μάχης, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο
Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων καθώς και ο Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία.
Παράλληλα από την 5 έως και την 8 Νοεμβρίου,
λειτουργούσε στατική έκθεση αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας. Ειδικευμένο προσωπικό παρείχε πληροφορίες
για τα εκθέματα.
Την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Αποστράτων, Βετεράνων, και
«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» προστάτιδά τους, τίμησαν την 21η Νοεμβρίου
στην ΠΕ 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» οι πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές. Την παραμονή της εορτής έλαβε χώρα Μέγας Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας στον Ιερό
Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου της 88 ΣΔΙ. Ανήμερα της εορτής πραγματοποιήθηκε Δοξολογία με συμμετοχή και των πολεμικών Σημαιών της ΠΕ
88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Μύρινας χοροστατούντος του Μητροπολίτου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κκ Ιεροθέου του Γ΄. Ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. Τάντος Κων/νος εκφώνησε τον
πανηγυρικό της ημέρας. Εν συνεχεία έγινε κατάθεση στεφάνων στο Χώρο
του Ηρώου Πεσόντων στην Μύρινα. Μετά το πέρας της τελετής κατάθεσης
στεφάνων ακολούθησε η τελετή κάλυψης των Πολεμικών Σημαιών στο χώρο της τελετής. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν, ο Δκτης της 88 ΣΔΙ με αντιπροσωπεία εν ενεργεία στελεχών, το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Λήμνου και αριθμός εν αποστρατεία συναδέλφων, οι θρησκευτικές και
πολιτικές αρχές.

ΗΡαΚΛΕιο
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ανχης εα Σταύρος Καλογεράκης, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l 20 Οκτ. Στην δοξολογία για τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη
της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.
l 23 Οκτ. Στην εξόδιο ακολουθία του αποβιώσαντος Ταξχου εα Ψιλομανουσάκη Ιωάννη και εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, στην Πόμπια Ηρακλείου.
l 11 - 14 Νοε. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αποστράτων Αξκων και
κατέθεσε δέσμη Απόψεων και Προτάσεων, για Θεσμικά Θέματα της ΕΑΑΣ.
l 19 Νοε. Στην τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξκών της
2021Δ΄ ΕΣΣΟ και στην επιμνημόσυνη δέηση προς Τιμήν του Αντγου Γρηγορίου Αυξεντίου, αποφοίτου της Σχολής ( ΣΕΑΠ ).
l 21 Νοε. Στην επίσημη δοξολογία για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και στην επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη, όπου κατέθεσε στεφάνι.

ΔΡαΣΤΗΡιοΤΗΤΕΣ

ΡΕΘΥΜΝο
Στις 06 Οκτωβρίου και 03 Νοεμβρίου , πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΦ Ρεθύμνου η συγκέντρωση-συζήτηση των ε.α.
συναδέλφων, μελών του Παραρτήματος.
Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.
Στις 17 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν στο χώρο εκδηλώσεων του
Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου αρχαιρεσίες του Συλλόγου Φίλων
Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου. Στον σύλλογο εγγράφηκαν μέλη
πολλοί ε.α. συνάδελφοι του Παραρτήματος. Στην εκδήλωση παρευρέθει ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Στγος Μανούσος Παραγιουδάκης, ιδρυτής και εμπνευστής του
Στρατιωτικού Μουσείου.
Στις 28 Οκτωβρίου, εορτάσθηκε η
Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 και η μνήμη των Αγίων 4 Νεομαρτύρων. Πραγματοποιήθηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου

Εύβοια
Ο Επίσημος Εορτασμός της ημέρας των ΕΔ και ημέρας του αποστράτου/βετεράνου πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2021,
στη Χαλκίδα.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Αντγος ε.α Ρήγας Ευάγγελος, συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Στην Επίσημη Έπαρση Σημαίας
στην Πλατεία Αγ. Νικολάου.
l Μαζί με 3 μέλη Παραρτήματος
στην τελεσθείσα Δοξολογία στον
Ι. Ν. Αγ. Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσοστόμου. Tον
προβλεπόμενο Πανηγυρικό Λόγο της Ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξκων Ν. Εύβοιας ΕΦ. Τχης (ΔΒ)
Μιχαήλ Βαρυτιμίδης, σύμφωνα
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κ.κ. Ευγένιου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκ μέρους του παραρτήματος Ρεθύμνου της
ΕΑΑΣ στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του
παραρτήματος Ταξχος εα κος Κωνσταντάκης Αντώνιος.
Στις 05 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο
Πεσόντων Λιβαδίων. Το Παράρτημα εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο Ταξίαρχος ε.α. Ανδρέας Κλάδος
Στις 06 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

- Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ηρωικού
Ηγουμένου Αρκαδίου, Γαβριήλ Μαρινάκη, στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Το
Παράρτημα εκπροσώπησε και κατέθεσε
στεφάνι ο Ανχης ε.α. Γεώργιος Σαγιάς
- Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή της ηρωίδας
Χαρίκλειας Δασκαλάκη στην Αμνάτο. Το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Γεώργιος Χρυσός ο
οποίος κατάθεσε στεφάνι.
- Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Κωστή
Γιαμπουδάκη στο Άδελε. Το Παράρτημα
εκπροσώπησε ο Γραμματέας του παραρτήματος Σχης ε.α. Απόστολος Μασαλής
ο οποίος κατάθεσε στεφάνι.
Στις 07 Νοεμβρίου
-Έναρξη αγώνα δρόμου 6.000 μέτρων. Στον αγώνα έλαβε μέρος εκπροσωπώντας το Παράρτημα ο Ανχης ε.α.
Γεώργιος Σαγιάς
Στις 08 Νοεμβρίου
- Επίσημος εορτασμός της 155ης
Επετείου του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.

με την εκ περιτροπής ανάληψη
της υπόψη υποχρέωσης μεταξύ
ΣΠΖ - ΠΑΡΑΡΤ. ΕΑΑΣ – ΠΑΡΑΡΤ.
ΕΑΑΑ - ΣΕΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ .
l Στην Επιμνημόσυνη Δέηση και
την κατάθεση στεφάνου, στο
Ηρώο Πεσόντων Πλ. Αγίου Νικολάου, με τέσσερα (4) μέλη του
Παραρτήματος.
l Στην αίθουσα του κυλικείου,
προσφέρθηκαν στα προσελθόντα μέλη καφές και αναψυκτικά.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, Ο
Βουλευτής κ. Πνευματικός Σπύρος ( ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης) , ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων Αντγος ε.α. Σέρρας Δημήτρης, ο
Δκτης ΣΠΖ Υπτγος Κωσταρέλος
Δημήτρης, εκπρόσωποι της Δνσης
Αστυνομίας Εύβοιας και Δνσης

Π.Υ Εύβοιας, ο Λιμενάρχης Χαλκίδας, ο Πρόεδρος ΤΣ/ Παραρτ.
ΕΑΑΑ, ο Πρόεδρος ΔΣ/ ΣΕΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, η Πρόεδρος ΔΣ/ Συλλόγου Θυμάτων Αναπήρων Πολέμου , ο Πρόεδρος ΔΣ / Περιφερειακού Τμήματος Π Χαλκίδας του
Ερυθρού.

Ν. ΕβΡοΥ (ΔιΔΥΜοΤΕιΧο)

αΧαΪα

Στα πλαίσια
του εορτασμού
της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου, το Παράρτημα Ε.Α.Α.Σ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» συμμετείχε
στις εορταστικές
εκδηλώσεις και κατέθεσε στεφάνια όπως παρακάτω:
α. Στην πόλη του Διδυμοτείχου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άντγος ε.α. Βασίλειος Βαϊραμίδης, ενώ συμμετείχε και ολιγομελής αντιπροσωπεία,
β. Στην πόλη της Ορεστιάδος, ο Άντγος ε.α Βασίλειος Δαλαμαγκίδης, μέλος του Παραρτήματος,
γ. Στην πόλη του Σουφλίου, ο Λγός ε.α Παππάς Νικόλαος, μέλος του Παραρτήματος.
Λόγω του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων covid19, με απόφαση του Περιφερειάρχη, δεν πραγματοποιήθηκαν μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις στο Βόρειο
Έβρο.

Την 28η Οκτωβρίου,
ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος, Ταξχος ε.α.
Δημητρακόπουλος Ιωάννης, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για
την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου και κατέθεσε
στεφάνι την πόλη των
Πατρών.
Την 8η Νοεμβρίου, ο Αντιπροέδρος Ταξχος ε.α. Δημητρακόπουλος Ιωάννης και ο Ανθστής ε.α. Καγκελάρης Δημήτριος, συμμετείχαν στον εορτασμό των εκδηλώσεων για την εορτή των Αρχαγγέλων, στην 116 ΠΜ Αράξου.
Την 21η Νοεμβρίου, στον εορτασμό των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου μαζί με την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και των
αποστράτων Βετεράνων, παρέστησαν ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α.
Νάκας Κωνσταντίνος από τον οποίο έγινε η ομιλία και η κατάθεση
στεφάνου της ΕΑΑΣ και ο Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. Δημητρακόπουλος Ιωάννης, του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Αχαΐας,
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Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΛΕΣΒΟΣ)
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Δαγκόπουλος Θεόδωρος με μέλη
του Παραρτήματος, συμμετείχε και κατέθεσε στεφάνι στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Την 28η Οκτωβρίου για την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940, στην πόλη της Μυτιλήνης .
l Την 8η Νοεμβρίου, στις εκδηλώσεις
για την απελευθέρωσης της Λέσβου από
τον Τουρκικό ζυγό, όπου παραβρέθηκαν
επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος Θεόδωρος, βουλευτές του Νομού,
ο Στρατιωτικός .Δκτης και εκπρόσωποι των
αρχών του τόπου.

ΞΑΝΘΗ
Την 21η Νοεμβρίου Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Δοξολογία που τελέστηκε στον Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας στην
Ξάνθη, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ Παντελεήμονος και παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης κ. Νικολάου
Ευφραιμίδη, του Δημάρχου Ξάνθης κ. Εμμανουήλ. Τσέπελη, του βουλευτή Ξάνθης
κ. Σπύρου Τσιλιγγίρη, του Στρατηγού
Δκτού του Δ΄ΣΣ Αντγου Άγγελου Χουδελούδη και πολλών Αξιωματικών ε. ε και ε.
α , ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ξάνθης
Υπτγος ε. α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ημέρας και κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της πόλεως.

ΣΑΜΟΣ

Ο Πρόεδρος Ταξχος ε.α. Δημήτριος
Πανταζής και μέλη του Παραρτήματος,
συμμετείχαν στις παρακάτω εορταστικές
εκδηλώσεις:
l Της 81ης επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940 και κατέθεσαν στεφάνι, προς τιμήν
των ηρωικώς πεσόντων.
l Της 14ης Νοε που αφορούν στην ένωση της Σάμου με την μητέρα Ελλάδα και
l Στην πραγματοποίηση βολών από την
79 ΑΔΤΕ .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
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ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΡΑΜΑ

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Λγος (ΤΘ)
ε.α. Ιωάννης Γιώτης,παρέστει και κατέθεσε
στεφάνι στις παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις:
l 20-21 Οκτωβρίου για τα 109 χρόνια από την
απελευθέρωση της Πρέβεζας.
Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που διοργάνωσε η Επιτροπή ΠΡΕΒΕΖΑ 1821 – 2021 «ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΝΗΜΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Πρέβεζας.
Την 1η ημέρα των εκδηλώσεων, η Πρέβεζα υποδέχτηκε τα κειμήλια της οικογένειας Μπότσαρη, στην παραλία όπου και ξεκίνησε μια πομπή κατά μήκος της παραλίας. Της πομπής
ηγούνταν η Andrea Μπότσαρη, σύζυγος του Μάρκου Σπυρίδωνος Μπότσαρη, τρισέγγονου
συνονόματου του ήρωα, με τα κειμήλια της οικογένειας Μπότσαρη.
Η 2η ημέρα των εκδηλώσεων, το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε μια επιμνημόσυνη Δέηση
στο μνημείο πεσόντων της Νικόπολης (Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη Ριγανά).. Ο Πανηγυρικός εκφωνήθηκε από τον Πρέσβη ε.τ. Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και η εκδήλωση έκλεισε με ηπειρώτικα
μουσικά ακούσματα από το κλαρίνο του Βαγγέλη Μπάρκα και τον Εθνικό Ύμνο.
l 24 Οκτωβρίου στην μνήμη των 22 ναυτικών του Ναρκαλιευτικού «Πηνειός»
76 χρόνια συμπληρώνονται από το δυστύχημα του Ναρκαλιευτικού «Πηνειός», που αποτέλεσε την μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία στις μεταπολεμικές επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Στις 24 Οκτωβρίου 1945 μία ομάδα Ναρκαλιευτικών εκτελούσε επιχείρηση ναρκαλιείας
δυτικά της Πρέβεζας, καθαρίζοντας το ναρκοπέδιο «Φέρετρο», όπως το αποκαλούσαν λόγω
του σχήματός του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το Ναρκαλιευτικό «Πηνειός» προσέκρουσε σε νάρκη. Το πλοίο βυθίστηκε σε λίγα λεπτά συμπαρασύροντας στον υγρό του τάφο 22 άτομα ενώ διασώθηκε μόνο ένα μέλος του πληρώματος. Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, προσφώνηση ονομάτων των πεσόντων. Το Παράρτημ εκπροσωπήθηκε από το Δ.Σ. και άλλα μέλη με τις οικογένειες τους. Για την Ένωση αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στεφάνι κατέθεσε ο αντιπρόεδρος Σχης (ΜΧ) ε.α. Κων/νος Μπουρνάκας.
l 28 Οκτωβρίου για την Επέτειο της 28ης Οκτ. 1940
Πανηγυρική Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Χαραλάμπους στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ενώ τον
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Κοσμάς Κοψάρης, εκπαιδευτικός του 2ου ΓΕΛ Πρέβεζας και συνεχίστηκαν με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης.
Στη συνέχεια ακολούθησε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ανχης ε.α. Μαυρίδης Χρήστος, παρέστει στις
παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις:
l Την 28 Οκτωβρίου στον
εορτασμό της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940 και κατέθεσε στεφάνι στο
άγαλμα της ελευθερίας Δράμας .
l Από 11 έως 14 Νοεμβρίου, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
της ΕΑΑΣ που έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο και
στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αθηνών.
Από το Παράρτημα συμμετείχε ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Λγος ε.α. Παυλίδης Αντώνιος
l Την 21 Νοεμβρίου συμμετοχή και με ΔΣ Παρ/τος, στον
εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων και κατέθεσε
στεφάνι στο άγαλμα της ελευθερίας Δράμας .

ΣΕΡΡΕΣ
Μετά από διακοπή δύο ετών λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή για
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ,με συμμετοχή μαθητών,πολιτιστικών συλλόγων και
ενόπλων αγημάτων του Στρατού.
Στις 11.00΄είχε προηγηθεί η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και
Νιγρίτας κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ενώ στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του
ΕΜΜ. ΠΑΠΑ στην πλατεία Ελευθερίας.
Εκπροσωπώντας τους Συναδέλφους του Παραρτήματος Σερρών της ΕΑΑΣ, παρέστησαν στις εκδηλώσεις ο Πρόεδρος Στρίκος Θεόδωρος και ο Υπεύθυνος Εθιμοτυπίας Λαζαρίδης Δημοσθένης, ο οποίος κατέθεσε το στεφάνι.

ΙΩΑΝΝΙΝA
Ο αντιπρόεδρος Σχης ε.α.
Γκέρατς Δημήτριος,συμμετείχε και κατέθεσε στεφάνι
εκ μέρους του Παραρτήματος , στις παρακάτω εκδηλώσεις:
Την 13 Οκτωβρίου, στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων στη μνήμη, του Ηπειρώτη Ήρωα Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα,
Την 28η Οκτωβρίου:
l Για την επέτειο του ‘’ΟΧΙ’’ στην επίσημη δοξολογία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γεωργίου Αμυρά ως εκπροσώπου της κυβέρνησης, του προέδρου της Βουλής Κωσταντίνου Τασούλα
,βουλευτών και τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.
l Στο Δήμο Πωγωνίου για τα ‘’ΚΑΛΠΑΚΕΙΑ 2021’’ καθώς η
περιοχή του Καλπακίου, δέχτηκε το κύριο βάρος της Ιταλικής επίθεσης.
Την 31η Οκτωβρίου, στην ετήσια εκδήλωση στο Μνημείο
Ιππικού στο Μέτσοβο, προς τιμή και ευγνωμοσύνη, στους
ηρωϊκώς πεσόντες της Μεραρχίας Ιππικού κατά το έπος του
1940, υπό την διοίκηση του Στρατηγού Στανωτά, με τους
αγώνες των οποίων αναχαιτίσθηκε η Μεραρχία Αλπινιστών
Julia .
Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ,
οι Δήμαρχοι Μετσόβου και Κονίτσης, ο πρώην ΥΦΕΘΑ κ.
Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Λαλούσης Χαράλαμπος, ο Δκτης του Γ΄ ΣΣ Αντιστράτηγος Σπανός Αναστάσιος, ο Δντης ΓΕΣ/ΔΙΤ, ο Δκτης της 8 Μ/Π ΤΑΞ .

ΑΡΤΑ

ΚΙΛΚΙΣ

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης (ΠΖ)
Αλέξανδρος Παναγής, με τα μέλη του Τ.Σ. , Λγο
(ΜΣ) Μιχαήλ Τσοφύλα και Τχη (ΔΒ) ε.α. Δημήτριο
Καλογήρου, παρέστησαν στις παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις:
l Την 28η Οκτωβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Δημητρίου, στην καθιερωμένη δοξολογία, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940, από τον Μητροπολίτη
Άρτας, κ.κ. Καλλίνικο. Μετά το πέρας της δοξολογίας εψάλη Επιμνημόσυνος Δέηση, στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, έμπροσθεν του Ηρώου
και κατάθεση στεφάνων.
l Την 21η Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου με την πρέπουσα επισημότητα και
λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε, , ο εορτασμός
της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, του Αποστράτου/Βετεράνου Αξιωματικού και των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Την Τρίτη 12
Οκτωβρίου
2021 πραγματοποίηθηκε επίσκεψη του Αντιπροέδρου και
Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΑΑΣ στο Παράρτημα. Πραγματοποίηθηκε
ενημέρωσή τους στη ΛΑΦ Κιλκίς, παρουσία μελών του Παραρτήματος.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Μαυρογόνατος
Ευάγγελος, παρέστει και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο
πάρκου, στις παρακάτω εκδηλώσεις :
l Την 17 Οκτωβρίου στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Κιλκίς,
όπου πραγματοποιήθηκε Δοξολογία για την ημέρα μνήμης
του Μακεδονικού Αγώνα .
l Την 28 Οκτωβρίου 2021 στη Δοξολογία που τελέστηκε
στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Κιλκίς, για την Επέτειο Εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Μετά την δοξολογία και τον πανηγυρικό της
ημέρας, , η κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο
Ηρώων και στη συνέχεια παράθεση καφέ σε καφετέρια της πόλεως. Στον πανηγυρικό της ημέρας, που εκφωνήθηκε από την Διευθύντρια του
Δημοτικού Σχολείου Ανέζας, Κα Αργυρώ Χουσιάδα, τονίσθηκε και ο εορτασμός της Ημέρας Αποστράτων - Βετεράνων. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν Υπουργοί ως εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως,
Βουλευτές του Νομού, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής ,οι τοπικοί Στρατιωτικοί , Αστυνομικοί Δκτες , ο Δκτης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , και οι Πρόεδροι με μέλη
των Ενώσεων Αποστράτων Αστυνομικών και
Συνδέσμου Εφέδρων Αξκων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
Το Παράρτημα και ο Δήμος Καβάλας ,στο πλαίσιο του εορτασμού
της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, τιμώντας τη μνήμη του
καβαλιώτη Υπολοχαγού (ΠΖ) Κρίτωνα Κονσουλίδη, την 27 Οκτωβρίου
2021 συνδιοργάνωσαν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων,
στην μαρμάρινη προτομή του ήρωα - μαχητή του Ελληνοαλβανικού μετώπου, στην ομώνυμη πλατεία. Επίσης συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στη δοξολογία και κατάθεση στεφάνων.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Με επισημότητα εορτάσθηκε στη Σαλαμίνα η Εθνική
Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940. Στη δοξολογία παρέστησαν ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος εα Βασίλειος Μήττας,
άλλα μέλη του ΤΣ και ο πρώην πρόεδρός του Αντγος εα Αλέξανδρος
Πάλλας. Στέφανο εκ μέρους της ΕΑΑΣ κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος. Για πρώτη φορά, μέλη του Παραρτήματος παρακολούθησαν τη μαθητική παρέλαση από τον εξώστη των νέων γραφείων του επί
της λεωφόρου Καραϊσκάκη, απέναντι από το χώρο των επισήμων.
Ο Πρόεδρος του ΤΣ και πολλά μέλη του Παραρτήματος παρέστησαν επίσης στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Σαλαμίνος άγιο μεγαλομάρτυρα Μηνά την 11 Νοεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο τής ειλικρινούς εθνικής συμφιλίωσης, το Παράρτημα Καστοριάς μετέβη την Δευτέρα 01 Νοεμβρίου στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης τού Ιδρύματος τής Βουλής τών Ελλήνων, στα Λιβάδια Κοτύλης.
Το Παράρτημα πραγματοποίησε επίσκεψη στο μουσείο τού Πάρκου, στους πέριξ αυτού χώρους και στο
μνημείο πεσόντων χωροφυλακής, όπου αφού τέλεσε σεμνή τελετή επιμνημόσυνης δέησης κατέθεσε στεφάνι.
Την 24η Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία του Παραρτήματος επισκέφθηκε τον νέο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ.
Καλλίνικο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ενθρόνισης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας το Σάββατο 13η Νοεμβρίου 2021. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Ηλίας Τζωρτζόπουλος και
τα μέλη της αντιπροσωπείας ευχήθηκαν στον Μητροπολίτη να του χαρίσει ο μεγαλοδύναμος Θεός υγεία, μακροημέρευση και καλή επιτυχία στο ποιμαντικό του έργο.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣA (ΡΟΔΟΣ)
Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Παπαδάκης Μηνάς και μέλη του Παραρτήματος,
συμμετέχονας στους εορτασμούς της 81ης επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940 στην πόλη της Ρόδου, παραβρέθηκαν στην πανηγυρική δοξολογία που
τελέστηκε στον Μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κατόπιν στην επιμνημόσυνη δέηση στον παρακείμενο Βωμό της Πατρίδος, όπου
και κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι, προς τιμήν των ηρωικώς πεσόντων. Την 31
Οκτωβρίου 2021, το Τοπικό Συμβούλιο και μέλη της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Δωδεκανήσου, μετέβησαν στην ν. Χάλκη και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις προς τιμήν των ηρώων Αξιωματικών Τχη Διογένη Φανουράκη και Λγού Αλέξανδρου Διάκου. Οι
ήρωες αξιωματικοί καταγόταν από το νησί της Χάλκης και θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος , ο μεν Διάκος την 1η Νοεμβρίου του
1940 στην Πίνδο , ο δε Φανουράκης την 1η Νοεμβρίου του 1944 στη Χάλκη. Τα μέλη της ΕΑΑΣ , ευλαβικοί προσκυνητές, τίμησαν τους ηρωικούς νεκρούς με ομιλία και κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των. Τα μέλη του παραρτήματος δήλωσαν
στους τοπικούς φορείς την ιερή υποχρέωση και πρόθεση να επαναλαμβάνουν την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, σε ετήσια βάση. Τέλος ευχαρίστησαν το Δήμο Χάλκης, το Ίδρυμα Φανουράκη και το Λύκειο Ελληνίδων Χάλκης για την υποδοχή και
την φιλοξενία στο όμορφο νησί της Δωδεκανήσου.
Την 05 Νοεμβρίου , ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος , παραβρέθηκαν στην τελετή απονομής πολεμικών σημαιών στις Διοικήσεις Άμυνας Νήσων Καρπάθου και Σύμης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 95 ΑΔΤΕ.
Την 08 Νοεμβρίου , ο Πρόεδρος του Παρατήματος συμμετείχε στον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας , Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ετοιμότατος Διασποράς Αεροπορίας Ρόδου.
Tην 10 Νοεμβρίου, επισκέφθηκε τα νέα γραφεία του Παραρτήματος ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ Υπτγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, στον οποίο έγινε ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα προβλήματα των μελών του Παραρτήματος .
Την 11 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος παραβρέθηκαν στην τελετή Ημέρας Μνήμης, προς τιμήν
των πεσόντων στους πολέμους, που οργανώθηκε από το προξενείο της Μ. Βρετανίας στην Ρόδο, στο Πολεμικό Κοιμητήριο
της Κοινοπολιτείας στην πόλη της Ρόδου.

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Παραρτήματος ,
Αντγος ε.α. Νικόλαος Χ. Νικολόπουλος παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις.
α. Στις 6 Νοε. κατόπιν πρόσκλησης
του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ/Παράρτημα
Τριπόλεως, σε εκδήλωση ιστορικής μνήμης
με θέμα «Οι 30 μαχητές της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που εφονεύθησαν ηρωικώς μαχόμενοι στην περιοχή της Βορείου
Ηπείρου κατά την περίοδο 1940-1941, αφιερωμένη στους 10 Πελοποννήσιους φονευθέντες Ήρωες των αιθέρων».Η εκδήλωση η
οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
της 124 ΠΒΕ στη Τρίπολη, συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Βετεράνων Αεροπόρων και την Ελληνική
Εταιρεία Ερεύνης Συλλογής & διανομής
Ιστορικών Στοιχείων «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ». β. Στις
7 Νοε. κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου
Σπαρτιατών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γεωργίτσι, προς τιμή των υπερ
πατρίδος πεσόντων αεροπόρων με καταγωγή από το Γεωργίτσι. Στην εκδήλωση παρέστη και το μέλος της ΕΑΑΣ Λακωνίας Ταξχος
ε.α. Νίκων Τζινιέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας.
γ. Στις 8 Νοε. κατόπιν πρόσκλησης του
Διοικητού ΚΕΕΜ, στη Θεία Λειτουργία για
την ημέρα εορτασμού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, στον ομώνυμο
Ιερό Ναό του Στρδου «Σχη(ΠΖ) Κων/νου Δαβάκη». Στην εκδήλωση παρέστησαν από το
Παράρτημα και ο Αντγος ε.α. Γλεντζές
Ηλίας, ο Υπτγος ε.α. Δημήτριος Μακρής και
το μέλος Σχης ε.α. Νικόλαος Θεοδωρακάκος.

ΣΤΗΛΗ ΥΓΕΙΑ

Ενδομητρίωση
Επτρος Κυριακόπουλος Κων/νος
MD,FACOG,EFOGEBCOG,MIGS,PhD,MSc.
Γυναικολόγος-Χειρουργός
Ενδομητρίωσης
Ειδικός Πυελικού πόνου
Η ενδομητρίωση είναι μια πολύ
πιο κοινή πάθηση απ’όσο
πιστεύεται. Η συχνότητά της
υπολογίζεται σε 1 κάθε 10
γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας.

Ε

πίσης στις 10 γυναίκες που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα
υπογονιμότητας, οι 5 έχουν
ενδομητρίωση, ποσοστό πολύ υψηλό.
Η ενδομητρίωση τα τελευταία χρόνια τείνει
να καταστεί και κοινωνικό πρόβλημα
καθώς επηρεάζει (άλλοτε μη αναστρέψιμα)
την υγεία των γυναικών, την ποιότητα ζωής
τους, την γονιμότητα καθώς και τις
σεξουαλικές τους σχέσεις.
Σε μία γυναίκα με ενδομητρίωση οι εστίες
ενδομητρίωσης που βρίσκονται σε διάφορα
σημεία εντός της κοιλιάς, απελευθερώνουν

αίμα εντός αυτής. Αυτή η αιμορραγία από τις
θέσεις αυτές προκαλεί έντονο πόνο,
φλεγμονή, δημιουργία ουλώδη ιστού καθώς
και δημιουργία κύστεων στις ωοθήκες.
Μερικά από τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι:
Επώδυνη περίοδος: Πολλές γυναίκες
έχουν αποδεχθεί τον πόνο κατά την περίοδο
ως μέρος της γυναικείας φύσης
τους.Ωστόσο η περίοδος δεν θα πρέπει να
είναι τόσο επώδυνη ώστε να επηρεάζει την
ζωή,την εργασία και την σεξουαλική τους
ζωή.
Πόνος στην κοιλιά/πύελο: Ο πόνος που
προέρχεται από την ενδομητρίωση μπορεί
να είναι πολύ έντονος και παρότι συχνά
σχετίζεται με τη περίοδο,μπορεί να είναι
διαρκής κατά την διάρκεια ολόκληρου του
κύκλου εξαιτίας της φλεγμονής που έχει
δημιουργηθεί.
Αίσθημα κόπωσης: Πολλές γυναίκες με
ενδομητρίωση νιώθουν αδύναμες
σωματικά,κουρασμένες και γενικά ότι κάτι
συμβαίνει με την υγεία τους.
Επώδυνη σεξουαλική επαφή: Ιδιαίτερα
βύθιος πόνος ο οποίος μπορεί να συνεχίζει
και μετά την σεξουαλική επαφη.

Δυσκολία επίτευξης
εγκυμοσύνης/Υπογονιμότητα: Η
συνεχιζόμενη αιμορραγία από τις εστίες
ενδομητρίωσης μπορεί να οδηγήσει στην
φλεγμονή των σαλπίγγων και των ωοθηκών
και την σύμφυση μεταξύ τους.Αυτό με την
σειρά του μπορεί να προκαλέσει την
υπογονιμότητα και δυσκολία επίτευξης
εγκυμοσύνης.
Πόνος κατά την αφόδευση ή την ούρηση:
Αυτό μπορεί να είναι σημάδι προχωρημένης
νόσου που έχει επηρεάσει το έντερο ή την
ουροδόχο κύστη.
Πόνος στον θώρακα ή τα πλευρά : Αυτό
μπορεί να είναι σημάδι διαφραγματικής

ενδομητρίωσης.
Η θεραπεία της ενδομητρίωσης είναι ΜΟΝΟ
χειρουργική (excision surgery),ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε
συγκεκριμένες και ελάχιστες περιπτώσεις.
Στο 401 ΓΣΝΑ λειτουργεί το πρώτο εξειδικευμένο Ιατρείο Ενδομητρίωσης στην Ελλάδα στα πρότυπα λειτουργίας των αντίστοιχων Ιατρείων του Ηνωμένου Βασιλείου.Στόχος του Ιατρείου είναι να γεφυρώσει το τεράστιο χάσμα που υπάρχει στην χώρα μας όσον
αφορά την διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου αυτής και να βοηθήσει γυναίκες που
έχουν ταλαιπωρηθεί με αναποτελεσματικά
χειρουργεία και αχρείαστες φαρμακευτικές
αγωγές.

Νοέμβριος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

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.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Ο πρόεδρος Ερντογκαν την 10η Νοεμβρίου, είχε
συνάντηση 2,5 ωρών με τον Temel Karamollaoglu, ηγέτη
ενός μικρού κόμματος της αντιπολιτεύσεως, του Felicity
Party, το οποίο είχε λάβει στις τελευταίες προεδρικές εκλογές του 2018, 450.000 ψήφους.
β. Την 8η σύνοδο κορυφής του Τουρκικού Συμβουλίου φιλοξένησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, στο
Νησί Δημοκρατίας και Ελευθεριών στην Κωνσταντινούπολη. Το θέμα της συνόδου ήταν «Πράσινες Τεχνολογίες και
Έξυπνες Πόλεις στην Ψηφιακή Εποχή» και σ’ αυτήν πήραν
μέρος ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο
πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, ο πρόεδρος του Κιργιστάν, Σαντίρ Τζαπάροφ, ο πρόεδρος του
Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ και ο πρωθυπουργός
της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ως παρατηρητής.
Στην εν λόγω σύνοδο συμμετείχε για πρώτη φορά ως
παρατηρητής και το Τουρκμενιστάν, δια του προέδρου του
Γκουρμπανγκουλί Μπερντιμουχαμέντοφ.
Η πρωτοβουλία αυτή της Τουρκίας είναι πολύ σημαντική, καθ’ όσον προσπαθεί με κάθε τρόπο να ηγηθεί όχι μόνο του Μουσουλμανικού κόσμου, αλλά και των κρατών
που έχουν τουρκικές καταβολές.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Στην εξωτερική περίφραξη του αλβανικού προεδρικού μεγάρου, διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα ‘’Την Γενοκτονία των Τσάμηδων από την Ελλάδα’’. Στην
ίδια έκθεση εμφανίζονται χάρτες με μεγάλα τμήματα ελληνικού εδάφους να εμφανίζονται ως ‘’κατεχόμενα αλβανικά
εδάφη’’. Σημειώνεται ότι Αλβανός Πρόεδρος Ilir Meta ξεναγήθηκε στην εν λόγω έκθεση από τους διοργανωτές.
Η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα πραγματοποίησε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας και ζήτησε άμεσα εξηγήσεις
από το γραφείο του Αλβανού Προέδρου Ilir Meta, σχετικά
με έκθεση φωτογραφιών και χαρτών.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συντριπτική ήττα υπέστη το κυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή
31 Οκτωβρίου, καθώς έχασε με μεγάλη διαφορά τόσο στον
δήμο των Σκοπίων, όσο και σε όλους τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας.
Στην πρωτεύουσα της χώρας, η ανεξάρτητη υποψήφια για τον Δήμο των Σκοπίων που υποστηρίχθηκε από το
αντιπολιτευόμενο κόμμα VMRO-DPMNE, Ντανιέλα Άρσοβσκα, έλαβε το 55,85% των ψήφων, ενώ ο νυν σοσιαλδημοκρατικός δήμαρχος Πέτρε Σιλέγκοφ μόνο το 40,6%.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Ζόραν Ζάεφ γνωστοποίησε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα του κόμματός
του και ότι παραιτείται από πρωθυπουργός της χώρας και
από αρχηγός του κόμματός του (SDSM).
Την κυβέρνηση της χώρας απαρτίζουν μέχρι σήμερα,
κυρίως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν
Ζάεφ και το αλβανικό DUI του Αλί Αχμέτι.

Ενημέρωση 11

Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΗΠΑ

α. Η πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία βρέθηκε
στο επίκεντρο της συναντήσεως του Τζο Μπάιντεν με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου της
G20 στην Ρώμη, όπως υποστήριξε η τουρκική πλευρά. Κατά τον πρόεδρο Ερντογκάν, ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν ήταν
αρνητικός σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
β. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών
των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν με την οποία
αντιτίθενται στην πώληση νέων μαχητικών αεροσκαφών F16 στην Τουρκία, έστειλαν 41 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και από τα δυο κόμματα.

ΕΥΡΩΠΗ

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, οι πρεσβευτές των 27
χωρών της ΕΕ συμφώνησαν επισήμως ότι ο αυξανόμενος
αριθμός μεταναστών κατά μήκος των συνόρων της Λευκορωσίας με την Πολωνία ισοδυναμεί με «υβριδικό πόλεμο»
και ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως νομική βάση για την οικοδόμηση κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας. Η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, ζήτησε ακόμη αυστηρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και κατά των διεθνών αεροπορικών
εταιρειών που κατηγορούνται ότι μετέφεραν μετανάστες
στο Μινσκ (όπως η Turkish Airlines), οι οποίοι στην συνέχεια προωθούνται στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

ΓΑΛΛΙΑ
Διεθνή διάσκεψη για την κατάσταση στην Λιβύη συγκάλεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν, στο Παρίσι. Στην
διάσκεψη συμμετείχαν οι εξής χώρες και περιφερειακοί
οργανισμοί: Αλγερία, Τσαντ, Κίνα, Κύπρος, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (έχει την παρούσα περίοδο την προεδρία της Αφρικανικής Ενώσεως), Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιορδανία, Κουβέιτ (έχει την παρούσα περίοδο την προεδρία
του συμβουλίου υπουργών του Συνδέσμου Αραβικών
Κρατών), Μάλτα, Μαρόκο, Κάτω Χώρες, Νίγηρας, Κατάρ,
Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία, Δημοκρατία
του Κονγκό, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αφρικανική Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών
και η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομάδας των Πέντε για το
Σαχέλ.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στο κείμενο συμπερασμάτων γίνεται σαφής μνεία για την αποχώρηση όλων
των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων από το έδαφος
της Λιβύης, καίτοι, δεν γίνεται ευθεία αναφορά στην Τουρκία. Παρά ταύτα, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διασκέψεως, ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι ‘’ Η Τουρκία και η
Ρωσία πρέπει να αποσύρουν από τη Λιβύη χωρίς καθυστέρηση τους μισθοφόρους τους, η παρουσία των οποίων
απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας και
ολόκληρης της περιοχής’’.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Επίσημη επίσκεψη του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα με την συνοδεία πολλών μελών
του ισπανικού υπουργικού συμβουλίου για διευρυμένες
συνομιλίες πραγματοποιήθηκε την 17η Νοεμβρίου, στο
πλαίσιο της 7ης Ισπανο-τουρκικής συνόδου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πώληση στρατιωτικού υλικού από την
Ισπανία στην Τουρκία, σε μια περίοδο που η Τουρκία είναι
απομονωμένη από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η προηγούμενη σύνοδος είχε πραγματοποιηθεί το 2018 επί πρωθυπουργίας Μαριάνο Ραχόι.

ΡΩΣΙΑ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρ-

κεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γάλλο ομόλογό του
Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε πρόκληση τις στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγει η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ στη
Μαύρη Θάλασσα.
Η διεξαγωγή τέτοιας μορφής ασκήσεων όπως είπε,
ενισχύει τις εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως από το Ιράκ και την
Συρία συγκεντρώνονται στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, στην προσπάθεια τους να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Από μαρτυρίες μεταναστών σε ξένα ΜΜΕ, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα τους είναι είτε Ιρακινοί πολίτες ανήκοντες σε μια εθνικο-θρησκευτική ομάδα, τους
Yazidi, που κατοικούν στην περιοχή Sinjar του Ιράκ, είτε
πρόκειται για Σύρους πολίτες Κούρδους που κατοικούν
Rojava. Και οι δυο αυτές εθνοτικές ομάδες διώκονται
στις ίδιες τους τις χώρες, αφού δεν θεωρούνται ισότιμοι
πολίτες με τους λοιπούς Άραβες των χωρών αυτών.
Από τις ίδιες μαρτυρίες διαπιστώνεται ότι οι πρόσφυγες μεταβαίνουν στην Τουρκία και από εκεί, με αεροπορικές εταιρείες της Τουρκίας και της Λευκορωσίας
πετούν προς το Μινσκ.
Να σημειωθεί ότι η Ρωσία ζήτησε από την Λευκορωσία να εξασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες θα παραμείνουν μακριά από τα ρωσικά σύνορα.

ΑΡΜΕΝΙΑ
Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στρατιωτικές δυνάμεις
του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση με πυρά πυροβολικού και χερσαίες δυνάμεις υποστηριζόμενες από
τουρκικά drones κατά της Αρμενίας, στα νότια της χώρας, στην περιφέρεια Σιουνίκ. Οι δυνάμεις και των δυο
χωρών υπέστησαν απώλειες από τις συγκρούσεις. Η
σύγκρουση τερματίστηκε κατόπιν επεμβάσεως της Ρωσίας, την μεσολάβηση της οποίας δέχθηκαν και οι δυο
χώρες.

ΑΣΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Στις 9 Νοεμβρίου, ο ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Sheikh Abdullah bin Zayed, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Συρία όπου είχε
συνομιλίες με τον πρόεδρο Ασαντ. Η επίσκεψη αυτή
έχει ιδιαίτερη σημασία, καθ’ όσον τα ΗΑΕ αποτελούν πιστό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, ενώ
έχουν συνάψει και Συμφωνία Ειρήνης με το Ισραήλ στα
πλαίσια των Συμφωνιών Αβραάμ.

ΙΣΡΑΗΛ
Στις αρχές Νοεμβρίου, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε την Natali και τον Mordy Oknin επειδή φωτογράφιζαν τον παλάτι του Ερντογκάν στην Κω/πολη, με
την κατηγορία της πολιτικής και στρατιωτικής κατασκοπίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Naftali Bennett, λίγες ημέρες μετά την σύλληψη δήλωσε πως ‘’Οι Oknins
ήταν δυο αθώοι πολίτες οι οποίοι έμπλεξαν σε μια πολύπλοκη κατάσταση και ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα
έκανε τα πάντα για να πετύχει την απελευθέρωση
τους’’. Τελικώς το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, η τουρκική κυβέρνηση ανεκοίνωσε ότι οι δυο αυτοί ισραηλινοί
πολίτες, που είχαν συλληφθεί και κρατούνταν στην
Τουρκία αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να καταδικαστούν για κατασκοπεία, αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στο Ισραήλ.

ΙΝΔΙΑ
Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας
Νέο Δελχί, πραγματοποιήθηκε η 3η Σύνοδος των χωρών που
απαρτίζουν τον Διάλογο για την Ασφάλεια στον Αφγανιστάν,
στην οποία συμμετείχαν οι επικεφαλής των Συμβουλίων
Ασφαλείας της Ρωσίας, του Ιράν, του Καζακστάν, του Κιργιζιστάν, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν. Η Κίνα και το Πακιστάν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
στη σύνοδο, ενώ πρέπει να σημειωθεί, ότι η Τουρκία και οι
Ταλιμπάν δεν προσκλήθηκαν.

Κύριο Γεγονός:
Η ενίσχυση της συμμαχίας Ισπανίας-Τουρκίας, ως αντίβαρο στην Ελληνο-γαλλική στρατιωτική συμμαχία στην ΝΑ
Μεσόγειο, φαίνεται να απασχολεί σοβαρά την Ισπανία. Η
προσπάθεια της Ισπανίας είναι να δημιουργήσει αντίβαρο
στον διευρυμένο ρόλο της Γαλλίας στην περιοχή, αλλά και η
ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με υπερσύγχρονα γαλλικά οπλικά συστήματα, όπως τα μαχητικά Rafale
και οι φρεγάτες Belharra. Με αυτή την συμμαχία, η μεν Τουρκία προσπαθεί να εξασφαλίσει ερείσματα στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά το BREXIT και την κυριαρχία της
Γαλλίας στον στρατιωτικό τομέα εντός ΕΕ, η δε Ισπανία να θέσει εμπόδια στην προσπάθεια της Γαλλίας να ανακτήσει, τον
ηγετικό της ρόλο στη Βόρειο Αφρική και την εγγύς Μέση
Ανατολή.

Συμπεράσματα:
α. Η προσπάθεια της Ισπανίας να παίξει ενεργό ρόλο
στον έλεγχο της ΝΑ μεσογείου, συνεργαζόμενη με την Τουρκία συνεχίζεται από την εποχή του Τουργκούτ Οζάλ και του
Φελίπε Γκονζάλες, οπότε και ξεκίνησε. Φαίνεται ότι η Ισπανία
συνεχίζει να κυνηγά τον στόχο για έλεγχο της Ανατολικής
Μεσογείου μέσω στρατιωτικής συνεργασίας και πωλήσεων
στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. Η περίπυτωση της Ισπανίας δείχνει με το πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν υφίσταται κοινή
εθρωπαική εξωτερική πολιτική, αφού από την μια η ΕΕ υποτίθεται ότι εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας
για την συμπεριφορά της έναντι δυο χωρών της ΕΕ, της Ελλάδος και της Κύπρου και, από την άλλη μέλη της, όπως η Ισπανία, προωθούν τα ατομικά τους συμφέροντα υπογράφοντας
συμφωνίες στον τομέα της ασφαλείας μαζί της.
β. Η Τουρκία διευκολύνει την μετάβαση προσφύγων
από το έδαφος της προς την Λευκορωσία, βοηθώντας την
Λευκορωσία στην προσπάθεια της να εκβιάζει την ΕΕ μέσω
της εργαλειοποιήσεως των προσφύγων, ως αντίποινα για τις
κυρώσεις που η ΕΕ έχει επιβάλλει στην Λευκορωσία, για την
επέμβαση του νυν προέδρου Λουκασένκο στην πρόσφατη
εκλογική διαδικασία μέσω της οποίας επανεξελέγη πρόεδρος της χώρας του.
γ. Η επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΑΕ στην Συρία, δείχνει με
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια του αραβικού κόσμου να επαναφέρει την Συρία στον Αραβικό Σύνδεσμο, γεγονός που σηματοδοτεί και την αποδοχή του καθεστώτος Ασαντ από τις αραβικές χώρες, προκειμένου να
υπάρξει ομαλοποίηση της καταστάσεως από πλευράς ασφαλείας στην περιοχή του Κόλπου. Η επίσκεψη αυτή πάντως,
δεν φαίνεται να είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με
δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ
Ned Price.
δ. Η Τουρκία δια μέσου συμμαχιών, όπως αυτή του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, όπως μετενομάσθη το Συμβούλιο Τουρκικών Κρατών, προσπαθεί να δείξει ότι θα είναι
πάντοτε χρήσιμη στην Δύση για την ανάσχεση της ρωσικής
επιρροής στην Ασία και στην Μέση Ανατολή. Τα κράτη του
συγκεκριμένου οργανισμού, εκτείνονται γεωγραφικά από
την Κασπία Θάλασσα μέχρι την Κίνα.
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ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ :

ΠΡΟΣ : - ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη
ΚΟΙΝ. : -ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
-ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
στις 26 Οκτωβρίου 2021 με την υπ΄ Αριθμ. 76632 απόφασή σας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Β΄4961/2021 καθιερώσατε τη νέα σειρά προβαδίσματος των προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα, που θα ακολουθείται κατά τις επίσημες εορτές και τελετές. Το προβάδισμα, όπως και η ίδια η λέξη ορίζει, δεν αποτελεί απλή εθιμοτυπική διαδικασία,
αλλά δηλώνει και τη σημασία που η Πολιτεία θέλει να προσδώσει στους διαφόρους φορείς της.
Ενεοί διαπιστώνουμε ότι:
α. Μας έχετε τοποθετήσει (Πρόεδρος Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών) στην 86η σειρά
πίσω από διαφόρους άλλους φορείς, όπως το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, το Χρηματιστήριο
Αθηνών, το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, την ΠΑΣΕΓΕΣ κ.λ.π., διατηρώντας μια προϋπάρχουσα στρεβλή κατά τη γνώμη μας κατάσταση.
β. Στις θέσεις 82 και 84 είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος φορέας, μάλλον εκ παραδρομής.
γ. Στην νέα απόφαση σε σχέση με την προϋπάρχουσα ΥΑ (ΦΕΚ B’ 1488/2006) προστέθηκε
έμπροσθεν των «Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών» (σειρά 86 Πρόεδρος Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών) κατά μια θέση στην 85 σειρά η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων
Αξιωματικών Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών»
δ. Στη θέση 70 είναι καταγραμμένοι ΔΣ ΝΠΔΔ και Ιδιωτικού Δικαίου των Περιφερειών και
των Δήμων.
Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας όντας ΝΠΔΔ , με
63 ενεργά Παραρτήματα (ΕΑΑΣ-45,ΕΑΑΝ-9, ΕΑΑΑ-11) σε όλη την Ελλάδα, και εκπροσωπώντας το σύνολο των ‘’Εν Αποστρατεία’’ Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων αδυνατεί να κατανοήσει ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αιτιολογικές σκέψεις της
Επιτροπής που επεξεργάστηκε τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση με αυτή τη σειρά προβαδίσματος. Όταν οι πολιτειακοί και πολιτικοί φορείς αναφέρονται στους αξιωματικούς με τα θετικότερα σχόλια αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή τους στο σκληρό πυρήνα του Κράτους, η τοποθέτησή μας στη συγκεκριμένη θέση προβαδίσματος θεωρούμε ότι έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις των εκπροσώπων της Πολιτείας και δικαίως τη θεωρούμε ως υποβάθμισή μας.
Πέρα της 22ης σειράς προβαδίσματος για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και της 32ής για τους Αρχηγούς ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, που θα αποφύγουμε να σχολιάσουμε, εντύπωση μας δημιούργησε η προσθήκη κατά μία θέση προβαδίσματος, στην 85ή σειρά και προ των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Πρόεδρος Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών) της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών. Τονίζουμε ότι θεωρούμε συναδέλφους όλους τους αξιωματικούς ασχέτως
προελεύσεως. Όμως όλοι γνωρίζουμε την ύπαρξη της Ιεραρχίας και αρχαιότητας μεταξύ των
αξιωματικών και αυτή, για μας, πρέπει να διατηρείται παντοιοτρόπως και οπωσδήποτε σε όργανα (ΝΠΔΔ) που δημιουργεί η Πολιτεία επιδιώκοντας γενικότερο δημόσιο συμφέρον. Η συγκεκριμένη σειρά προβαδίσματος θεωρούμε ότι διαταράσσει αναιτιολόγητα τη στρατιωτική δεοντολογία
Θεωρώντας ότι το θέμα τυγχάνει επανεξετάσεως και αμέσου προτεραιότητας, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας ώστε η ατυχής αυτή απόφαση να τροποποιηθεί δεόντως.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Τα Μέλη
Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Στ. Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρ. Χρηστίδης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ
Νόμιμος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Σ. Καββούρης ΠΑ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α. Ι. Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ3 (ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
Πίνακας Αποδεκτών
ΔHΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)/2 α
Τηλεφ. 5176
Φ.900/110/625925
Σ.1993
Αθήνα, 18 Noε 21
Διάφορα Θέματα (Είσοδος σε ΚΑΑΥ- Στρατιωτικές Λέσχες- Μουσεία)

ΣΧΕΤ. :
α. ΦΕΚ 5138/5 Νοε 21 «Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από
τον Κίνδυνο Περαιτέρω
Διασποράς του Κορωνιού COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας»
β. Φ.705/67/625121/σ.1855/02 Νοε 21/ΓΕΣ/Δ3
(ΟΣΟ)
γ. Φ 400/183/385436/Σ.8381/29 Οκτ 21/ΓΕΣ/Β1/4γ
(ΟΣΟ)
δ. Φ.440/190/386292/Σ.8544/4 Νοε 21/ΓΕΣ/Β1/4γ
(ΟΣΟ)
ε. Φ.705/94/264164/Σ.16380/10 Νοε 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ
(ΟΣΟ)
1.
Σας γνωρίζουμε κατόπιν των (γ) και (δ) σχετικών και σε συνέχεια του (β) όμοιου, ότι λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελληνική Επικράτεια, υφίστανται οι
κάτωθι περιορισμοί στην λειτουργία των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΚΑΑΥ-Λέσχες-Μουσεία) και στην είσοδο των δικαιούχων σε αυτές:
α. Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι - Κλειστά Μνημεία
(1) Λειτουργούν σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους ως
«μικτοί χώροι» σύμφωνα με τους κάτωθι περιορισμούς:
(α) Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον χρήση
της στους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.
(γ) Τήρηση αποστάσεως ενάμισι μέτρου μεταξύ των ατόμων (1 άτομο ανά 2 τ.μ) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρρους,
(δ) Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία των χεριών.
(ε) Ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
(στ) Εξαερισμός των χώρων.
(2) Επιτρέπεται η είσοδος στα πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει καθώς και για αυτά που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test). Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).
β. Χώροι Εστιάσεως (ΚΑΑΥ-Λέσχες)
Λειτουργούν σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους ως κάτωθι:
(1) Κλειστοί Χώροι
Λειτουργούν ως αμιγείς χώροι αποκλειστικά για τους πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.
(2) Ανοικτοί Υπαίθριοι Χώροι
(α) Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του
κτιρίου και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο (2) πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι 1,30 μέτρων από το δάπεδο του χώρου.
(β) Λειτουργούν ως μικτοί χώροι, σύμφωνα με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 α (1),
της παρούσας και επιπλέον με την υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα, ήτοι:
1/ 0,90 μέτρα όταν στον ενδιάμεσο χώρο δεν τοποθετείται κάθισμα.
2/ 1,20 μέτρα όταν στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετείται κάθισμα μόνο στο ένα εκ των δύο
τραπεζιών.
3/ 1,80 μέτρα όταν στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετούνται καθίσματα και στα δύο τραπέζια.
γ.
Κλειστά Γυμναστήρια ΚΑΥ
Λειτουργούν ως «αμιγείς χώροι» μόνο για τους διαμένοντες ή τους παραθεριστές που
έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει και σύμφωνα με τα μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα 11
του (α) σχετικού. Επί του παρόντος δεν επιτρέπεται η χρήση του κλειστού γυμναστηρίου από
ανήλικους.
2.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.
3.
Χειριστής θέματος: Σχης (ΠΒ) Ιωάννης Τσίγκρας, Τμχης ΓΕΣ/Δ3/2α τηλ: 8005176,
210-6555176.
Υπτγος Χρήστος Μπούφης
Διευθυντής Δ΄ Κλάδου
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο10
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. Θυσιάστηκε στις Θερμοπύλες

1. Μυθικός Βασιλιάς της Σπάρτης
2. Δακριτικά εν ενεργεία, επίρρημα
(αρχ.)
3. Έχουν όλα τα καταστήματα, Δνση
του ΓΕΣ
4. Το μικρό όνομα διάσημης τραγουδίστριάς μας, Ομάδα Ασφαλείας
6. Ήρωας της Ελληνικής Μυθολογίας
7. Ευγενές αέριο, Δνση Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής
8. Ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής
Εταιρείας, το μικρό όνομα γνωστού
ξένου ηθοποιού
9. Δικαστής του Ιησού Χριστού, οπτικό φαινόμενο (γεν.)
10. Μικρός προφήτης της Παλαιάς
Διαθήκης, επώνυμο γνωστών Ρώσων αδελφών, που υποκίνησαν επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των
Οθωμανών

2. Σύνθημα εφορμήσεως, γνωστός
γελοιογράφος
3. Τραγικό πρόσωπο της αρχαίας
Ελληνικής θεατρολογίας
4. Έχει η κάθε Μονάδα τη δική της,

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΑΣ

κανένα (αναγραμματισμός)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Στρατού που έγινε στην Αθήνα από 11έως 14 Νοε , στους χώρους του Πολεμικού Μουσείου και της Λέσχης Αξκών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ). Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821 και
περιελάμβανε:
α. Τον ετήσιο Απολογισμό Έργου Κεντρικής Υπηρεσίας και Παραρτημάτων, καθώς και ενημέρωση – συζήτηση επί Συνταξιοδοτικών – Ασφαλιστικών Θεμάτων.
β. Ημερίδα με θέμα ΄΄Η Ελλάδα σήμερα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821.
γ. Ημερίδα Στρατιωτικής Ιστορίας με θέμα ΄΄Η Αξία της μελέτης και της διδασκαλίας της Στρατιωτικής Ιστορίας΄΄
δ. Την 2η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών
Η ΕΑΑΣ είχε την τιμή να δώσει βήμα σε εκλεκτούς προσκεκλημένους όπως τους κ. Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ, καθηγητές
των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, αλλά και της ευρύτερης Πανεπιστημιακής Κοινότητας, συγγραφείς και ιστορικούς ερευνητές, καθώς και διακεκριμένους Αποστράτους Αξιωματικούς.
Η Ένωση με χαρά και υπερηφάνεια διοργάνωσε την 2η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών. Η μεγάλη και πολυσχιδής
οικογένεια του Ελληνικού Στρατού, αναδεικνύει την θέληση των Ελλήνων, να ζήσουμε ελεύθεροι σε μια ισχυρή Πατρίδα, ακολουθώντας το παράδειγμα των αγωνιστών του 1821.
Η επιτυχία και το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν στις εργασίες του, είναι δεσμευτικά για τα
επόμενα βήματα της Ενώσεως.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

νότα

5. Διακριτικά αποστράτου, μουσική

Τότε τα παλιά τα χρόνια
Που ήταν πολύ γεροί οι Έλληνες αυτοί,
Πολεμούσαν για εμάς και για αυτούς
Που σε λίγα χρόνια θα αναζητούσαν λευτεριά.
Και για την Πατρίδα, που περίμενε
Οι ουρανοί γαλάζιοι να γίνουν.
Αχ, Ελλάδα μας τρανή που ‘σαι τόσο λαμπερή!
Αλίκη-Ελένη Π.Δανιά.
Παπάγου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

φιδικός Οργανισμός
7. Ο ελληνικός αριθμός 19, οικολογικές συμβάσεις του Δημοσίου
8. Μία από τις 3 Γοργόνες, α΄ συνθετικό Αιγυπτιακής εφημερίδας
9. Τα στρατιωτικά ψώνια, …… η Πόλις
10. Ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο9

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

6. Στρατιωτικός Οργανισμός, στα-
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14 Ενημέρωση

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

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Ἡ βιβλιοθήκη μας παρέλαβε τά παρακάτω νέα ἐξαιρετικά
βιβλία τά ὁποῖα ἐδωρήθησαν ἀπό τούς συγγραφεῖς :

1. Ἡ Μηχανολόγος Μηχανικός
καί λογοτέχνης κυρία Ἀναστασία Χρήστου, γόνος Ἠπειρωτῶν, μᾶς τίμησε μέ τήν δωρεά ἑνός συγγραφικοῦ της
ἔργου–κοσμήματος μέ τίτλο:
“Μαῦρα μου χελιδόνια “.
Πρόκειται γιά ἕνα ἱστορικό μυθιστόρημα μέ τό ὁποῖο μᾶς παρουσιάζει τήν πολυτραγουδισμένη μετανάστευση τῶν
φτωχῶν Ἠπειρωτῶν μας κατά
τόν 19ο Αἰῶνα, ἀπό τόν βορρά
στόν νότο καί ἀπό τό κοσμοπολίτικο Βουκουρέστι στόν
Ἀραβικό κόσμο μέσα στήν δίνη τῆς ἐπανάστασης τῶν Βεδουΐνων τήν ἐποχή τοῦ γνωστοῦ Λῶρενς τῆς Ἀραβίας.!!!
(Ἐκδόσεις “Ἐρωδιός”. Διάθεση ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο
“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ”, τηλ. 2310 282782).

2. Ὁ Ταξίαρχος ἐ.ἀ. (ΔΒ) κύριος
Νοταρίδης Χρῆστος, συνεχίζοντας τό ερευνητικό καί συγγραφικό
του ἔργο, μᾶς δώρησε τό ἐξαίρετο
καί σπάνιο βιβλίο του: “Οἱ Διαβιβάσεις στό Ἔπος τοῦ ‘40”
Πρόκειται γιά ἕνα μοναδικό καί
ἀπόλυτα τεκμηριωμένο ἔργο πού
προέκυψε μετά ἀπό πολύχρονη
ἔρευνα καί πλούσια βιβλιογραφία,
βασισμένο σέ στρατιωτικές πηγές

κυρίως, ἀλλά καί μαρτυρίες πρωταγωνιστῶν. Ἐδώ παρουσιάζονται μέ μοναδικό τρόπο τά ὑλικά, ἡ ὀργάνωση, ὁ
τρόπος λειτουργίας, ἡ συμμετοχή, ἡ συμβολή, ἀλλά καί τά
προβλήματα τοῦ ὅπλου τῶν Διαβιβάσεων στίς ἐπιχειρήσεις στήν Ἑλλάδα καί στήν Μέση Ἀνατολή.
Ἕνα ἄριστο βοήθημα γιά κάθε μελετητή.
(Ἐκδόσεις “Ἰνφογνώμων”)

3. Ὁ κύριος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ μᾶς δώρησε τό
ἐξαίρετο πόνημά του: “Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ>”.
Πρόκειται γιά ἕνα
σπάνιο καί ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένο βιβλίο
ἐντός τοῦ ὁποίου
ἀναλύεται πλήρως
ὁ τίτλος του. Ὁ
συγγραφέας εἶναι
γνώστης τοῦ θέματος καθ’ ὅσον
πέραν τοῦ ὅτι τελείωσε τήν ΣΣΕ,
εἶναι διδάκτωρ τοῦ
Πανεπιστημίου
Θράκης, ὑπῆρξε
ἐπικεφαλῆς
ὁμάδος ἐπιχειρησιακῆς σχεδίασης τοῦ Συμμαχικοῦ Στρατηγείου ΝΑΤΟ, καί εἶναι τώρα ἐπικεφαλῆς ἀναλυτής πληροφοριῶν τοῦ ΝΑΤΟ στήν Νάπολη.
Ἕνα βιβλίο πού ἀπευθύνεται σέ εἰδικούς ἀναλυτές ἀλλά
καί σέ ὁποιονδήποτε ἀναγνώστη ἐπιθυμῇ νά κατανοήσῃ
τίς ἐνέργειες τῆς Τουρκίας.
(Ἐκδόσεις “Ἰνφογνώμων”)

4. Ἡ κυρία Βασιλική Ἀδρίμη -Σταμούλη, κόρη τοῦ ἀείμνηστου Στρατηγοῦ Ἀδρίμη Σπύρου, μᾶς δώρησε ἕνα ἀριστούργημα: Τό ἱστορικό ντοκουμέντο-ἡμερολόγιο τοῦ
πατέρα της, τότε Ὑπολοχαγοῦ Πυροβολικοῦ Σπύρου

κηρύξουν!!!

Ἀδρίμη, μέ τόν τίτλο: “ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ
(ΠΒ) ΣΠΥΡ. ΑΔΡΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 1941”. Ὁ Στγός συμμετείχε,
τότε, μέ τήν πυροβολαρχία
του στίς φονικότερες μάχες
του Ἄλβανικοῦ μετώπου συμπεριλαμβανομένης καί αὐτής
τοῦ θρυλικοῦ ὑψώματος 731 !!
Καί ἡ ἐπιχυμένη αὐτή δράση
του, ἀπό τήν 28η Οκτ 1940 ἕως
τήν ἀνακωχή, ἀνάγκασε τίς
ἱταλικές ἀρχές νά τόν ἐπι-

5. Ὁ Ἀρχιπλοίαρχος (Ο) Ἰωάννης Βιδάκης ΠΝ ἐ.ἀ καί ὁ
Ὑποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Γεωργαντᾶς ΠΝ ἐ. ἀ.μᾶς
δώρησαν τό ἐξαιρετικό βιβλίο τους μέ τίλο: «Ο Αριστόβουλος Θεμιστοκλής. Ηγεσία, Δημοκρατία και Ελευθερία στην
Αρχαία Αθήνα»
Ἕνα πόνημα μέ στό ὁποίο φαίνονται τά μηνύματα, τά διδάγματα καί οἰ ἐφαρμοσμένες πολιτικές τῆς περιόδου τῶν
Περσικῶν Πολέμων,
καί πού εξακολουθοῦν νά εἶναι επίκαιρα καί χρήσιμα γιά
τήν κατάλληλη ἀντιμετώπιση καί νικηφόρα ὑπέρβαση τῆς σημερινής ἀντιπαλότητας τῆς δημοκρατικής Ἑλλάδας καί τῆς
δεσποτικῆς Τουρκίας, γιά τήν κυριαρχία στόν ἴδιο ἀκριβῶς
γεωγραφικό χῶρο,
στό Αἰγαίο καί στήν
Ἀνατολική Μεσόγειο.
(Ἐκδόσεις
ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ)

Δεν είναι πια κοντά μας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΤΑΞΗ
ΣΣΕ - 1961
ΣΣΕ - 1957
ΣΣΕ - 1957
ΣΣΕ - 1980
ΣΣΕ - 1962
ΣΣΕ - 1957
Ειδικής Μονιμότητας
ΣΜΥ – 6η ΤΑΞΗ
ΣΣΕ - 1963
ΣΣΕ - 1963
ΣΣΕ -1953
ΣΜΥ - 1950
ΣΣΕ
ΣΣΕ - 1957
ΣΣΕ - 1963

ΒΑΘΜΟΣ
Ο-Σ
Σχης (ΠΖ)
Ανθυπομοίραρχος ΕΛ-ΑΣ
Υπτγος (ΥΠ)
Υπτγος (ΜΧ)
Ταξχος (ΔΒ)
Ταξχος (ΠΒ)
Αντγος
Τχης (ΠΒ)
Σχης (ΜΧ)
Υπτγος (ΠΖ)
Ταξχος (ΠΒ)
Υπτγος (ΠΖ)
Σχης (ΠΒ)
Ανθυπαστυνόμος
Υπτγος (Γ )
Ταξχος (ΠΒ)
Ανθυπασπιστής Χωρ/κής
Σχης (ΠΖ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ταβουλάρης Νικόλαος
Τσουμάνης Ευστράτιος
Μητσογιάννης Κωνσταντίνος
Κοσμάς Γεώργιος
Σκαρμούτσος Νικόλαος
Κοντράρος Κυριάκος
Καλοχριστιανάκης Γεώργιος
Τσάμπουρας Κωνσταντίνος
Νουκάκης Ιωάννης
Φάμελος Νικόλαος
Νικολάου Δημήτριος
Παπασταθόπουλος Γεώργιος
Καρανικιώτης Νικόλαος
Παληκαρώνας Αθανάσιος
Φίλης Νικόλαος
Σαββίδης Μάρκελλος
Δασκσλόπουλος Χριστόφορος
Παναγιωτονάκος Γεώργιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Στέφανος
Αντωνίου
Αργύριος
Κωνσταντίνος
Διονύσιος
Μιχαήλ
Δημήτριος
Βασίλειος
Δημητρίου
Αντώνιος
Κωνσταντίνος
Σταύρος
Χαρίσιος
Ηλίας
Γεώργιος
Σάββας
Χαραλάμπος
Παναγιώτης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
27 Οκτωβρίου 2021
27 Οκτωβρίου 2021
01 Σεπτεμβρίου 2021
28 Οκτωβρίου 2021
28 Αυγούστου 2021
13 Οκτωβρίου 2021
04 Νοεμβρίου 2021
31 Οκτωβρίου 2021
07 Νοεμβρίου 2021
31 Οκτωβρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2021
12 Νοεμβρίου 2021
16 Νοεμβρίου 2021
18 Νοεμβρίου 2021
20 Νοεμβρίου 2021
21 Νοεμβρίου 2021
15 Νοεμβρίου 2021
21 Νοεμβρίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
29 Οκτωβρίου 2021
29 Οκτωβρίου 2021
02 Σεπτεμβρίου 2021
30 Οκτωβρίου 2021
29 Αυγούστου 2021
16 Οκτωβρίου 2021
06 Νοεμβρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2021
10 Νοεμβρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2021
02 Νοεμβρίου 2021
15 Νοεμβρίου 2021
17 Νοεμβρίου 2021
19 Νοεμβρίου 2021
23 Νοεμβρίου 2021
22 Νοεμβρίου 2021
15 Νοεμβρίου 2021
22 Νοεμβρίου 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 Μάνης
Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών
Κοιμητήριο Πάλαιρου Αιτολωακαρνανίας
Γ΄ Κοιμητήριο Νίκαιας
Κοιμητήριο Αχαρνών Ηρακλείου Κρήτης
Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως
Κοιμητήριο Βύρωνα
Κοιμητήριο Ν. Φυγαλείας Ηλείας
Κοιμητήριο Πλατανίτη Αργολίδος
Κοιμητήριο Παπάγου
Κοιμητήριο Νέας Σάντας Κιλκίς
Κοιμητήριο Τριπόλεως
Κοιμητήριο Πιτσών Κορινθίας
Κοιμητήριο Παρανεστίου
Κοιμητήριο Βεροίας
Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών (Νίκαια)
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Αγγελίες 15

Πωλείται

Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,

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

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

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

Πωλείται Οικόπεδο

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

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)
Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας,
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.
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

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

Πωλούνται

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.

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

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλαισίνα,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Elafokinigos Catering Services Since 1971
Με ιστορία που ξεκινά από το 1971, συνεχίζουμε την διαχρονική μας πορεία έχοντας σημείο αναφοράς τις ποιοτικές
υπηρεσίες Catering/Ζητήστε προσφορά επωφεληθείτε από
τις ειδικές χρεώσεις προς όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. για δεξιώσεις στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Λ.Α.Ε.Δ)
Υπεύθυνος πωλήσεων/Αντωνόπουλος Σωτήρης
Εmail.: elafokinigoscatering@gmail.com Mob.: +306942637662
Instagram.: https://www.instagram.com/elafokinigos_catering_services/'
facebook.: https://www.facebook.com/ElafokinigosCateringServices1971/

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

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

‘’50 years food stories

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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16 Ενημέρωση
Γράφει ο Σχης ε.α.
Φαραντάτος Αναστάσιος,
Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ
Στις 21 Νοεμβρίου γιορτάσαμε την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τι ωραία! Στις εορτές-τελετές-παρελάσεις όλοι θυμούνται τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Όμως καλό
θα ήταν να ανατρέξουν οι ταγοί της πολιτείας στην
ιστορία μας, για να διαπιστώσουν ποιος κλάδος των
Ενόπλων Δυνάμεων έχει εκατόμβες νεκρών και έχει
πληρώσει βαρύ φόρο αίματος.
Και λοιπόν; Θα πει κάποιος. Επειδή ο Στρατός Ξηράς
ήταν ο κατ’ εξοχήν πρωταγωνιστής σε όλους του πολέμους μας, θα πρέπει να τυγχάνει και ιδιαίτερης μεταχείρισης, έναντι των Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας μας; Σαφώς και όχι. Όμως ούτε θα
πρέπει να διαχωρίζονται τα στελέχη των τριών κλάδων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε πατρίκιους
και πληβείους.
Μετά την άδικη - υπέρ των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας - και μεροληπτική, εις βάρος των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, κατανομή των πόρων από τις
αμυντικές δαπάνες, η εμπάθεια της πολιτείας συνεχίζεται και με τις κρατήσεις υπέρ των τριών Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας (ΕΛΟΑ), Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
Τι είναι οι ΕΛΟΑ;
Είναι ειδικοί λογαριασμοί υπό τα τρία Μετοχικά Ταμεία και από αυτούς δίδονται τα εφάπαξ, χρηματικές
αρωγές στις οικογένειες θανόντων, φονευομένων,
εξαφανιζομένων εν διατεταγμένη υπηρεσία και άλλες
παροχές.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Με το Νομοθετικό Διάταγμα 398 (ΦΕΚ
Α116/30.04/1974) «Περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας», στο Άρθρο 21,
παράγραφος 6, προβλεπόταν:
«Προς ενίσχυσιν των πόρων των Ταμείων Αλληλοβοηθείας επιβάλλεται κράτησις επί ποσοστού 2%
επί των πληρωμών των ΕΔ ως ακολούθως:
α) Διά προμηθείας υλικού και εφοδίων πάσης φύσεως των ΕΔ
β) Δι’ επισκευάς, μετασκευάς, κατασκευάς και μεταφοράς υλικού και εφοδίων πάσης φύσεως
γ) Δι’ ανεγέρσεις κτιρίων και κατασκευάς εγκαταστάσεων εν γένει ως και μετασκευάς και επισκευάς
τούτων

«Πάρτε Φρεγάτες και Ραφάλ,
οι στραταίοι είναι μπανάλ»

δ) Διά καταβαλλόμενα μισθώματα»
Εν ολίγοις το 1974, ο νομοθέτης αντιμετώπιζε ισοτίμως τους τρεις κλάδους των ΕΔ.
Εν συνεχεία με τον νόμο 3648 (ΦΕΚ
Α38/29.02.2008) καταργήθηκαν τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού και Αεροπορίας και το αντίστοιχο
Ταμείο Πρόνοιας του Ναυτικού, από ΝΠΔΔ και μετατράπηκαν σε ειδικούς λογαριασμούς αλληλοβοηθείας Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αντιστοίχως,
υπό τα Μετοχικά Ταμεία.
Επίσης με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ.952/2/127489 (ΦΕΚ
Β472/16.03.2009) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας» ρυθμίσθηκαν διάφορα θέματα. Αυτή η
ΚΥΑ στο άρθρο 7 γράφει:
«Διατήρηση και Σχέση Διατάξεων
1. Για θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.
3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α΄) και της παρούσας απόφασης
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ.
398/1974 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και τα, κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και
υπουργικές αποφάσεις»
Η φράση «όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα» μας φέρνει στο πρόβλημα.

Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργήθηκε με το ν.
2873/2000. Στο τρίτο Μέρος του «Μεταρρυθμίσεις
στους Κοινωνικούς Πόρους», με το άρθρο 34 καταργήθηκε η κράτηση 2% επί των πληρωμών που έκαναν
οι Ένοπλες Δυνάμεις, για προμήθειες, επισκευές, μισθώσεις κλπ και που καταβάλλονταν υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του ΣΞ. Δηλαδή το 2% υπέρ ΣΞ
καταργήθηκε από το έτος 2000, μόνον για τον
ΣΞ!!! Δηλαδή το επίσημο κράτος μας αντιμετώπισε
ως πολίτες δυο κατηγοριών: Οι πληβείοι από τη
μια, του Στρατού Ξηράς και οι Πατρίκιοι από την
άλλη, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής
Αεροπορίας.
Λόγω της ανωτέρω διάταξης το ΠΝ και η ΠΑ εξακολουθούν να παρακρατούν σε όλες τις προμήθειες 2%
υπέρ των ειδικών λογαριασμών αλληλοβοηθείας
τους, ενώ ο ΣΞ έχει σταματήσει! Για την ακρίβεια το
κράτος μας τιμωρεί!
Ίσως μας θεωρεί ακόμη υπεύθυνους για την «επάρατο»!
Έτσι στα τιμολόγια προς ΠΝ και ΠΑ οι κρατήσεις είναι της τάξεως 6,ΧΧΧ% ενώ στα τιμολόγια του ΣΞ είναι
4,ΧΧΧ%.
Μια περιήγηση στους ιστοτόπους των Μετοχικών
Ταμείων μας πείθει ότι οι πληβείοι του Στρατού Ξηράς
στερούνται εδώ και 21 έτη το 2% υπέρ του ειδικού λογαριασμού ΕΛΟΑΣ, ενώ αντίθετα διαβάζουμε για τον
ΕΛΟΑΝ:
«8. Έσοδα ΕΛΟΑΝ:
5. Κράτηση 2% επί των διενεργούμενων δαπανών
Π.Ν.-Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ»
και για τον ΕΛΟΑΑ:
«εκτός από τις εισφορές των μετόχων, διαθέτει επίσης
και άλλους πόρους, οι κυριότεροι των οποίων είναι:
Κράτηση 2%, από τις πληρωμές των δαπανών που
γίνονται σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΑ
για:
Προμήθεια υλικών και εφοδίων, Επισκευές, μετασκευές, κατασκευές και μεταφορές υλικών και εφοδίων, Ανέγερση κτιρίων και κατασκευές εγκαταστάσεων ως και μετασκευές και επισκευές αυτών, Μι-

σθώματα που καταβάλλονται από την ΠΑ»
Τελειώνοντας κρίνω σκόπιμο να αναφέρω το ν.
4766 (ΦΕΚ Α8/15.01.2021) «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας (Προμήθεια μαχητικών Α/Φ RAFALE)»:
«ΑΡΘΡΟ 6-ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6.1 Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ διαφόρων Νομικών
Οντοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου (Δικαιούχοι)
ανέρχονται σε ποσοστό 6,144% της αξίας των συμβατικών ειδών, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και αναλύονται
ως ακολούθως:
4% υπέρ του ΜΤΑ, 2% υπέρ του ΕΛΟΑΑ κλπ»
Αντιλαμβάνεται και ο κάθε αδαής πόσα εκατομμύρια
ευρώ θα εισπράξει το ΜΤΑ και ο ΕΛΟΑΑ. Και φυσικά
θα ακολουθήσουν όσον ούπω και το ΜΤΝ και ΕΛΟΑΝ
με την προμήθεια των φρεγατών! Έτσι μου προέκυψε
και ο τίτλος του άρθρου μου «Πάρτε Φρεγάτες και
Ραφάλ, οι στραταίοι είναι μπανάλ», αφού στην πράξη αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες μας θεωρούν μπανάλ (ξεπερασμένους)
Συμπέρασμα
Το αδηφάγο κράτος, αυτό που μας οδήγησε στην οικονομική καταστροφή και στο αβάσταχτο δημόσιο
χρέος, συνεχίζει να συμπεριφέρεται στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων ε.ε. και ε.α. ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, όπου οι προερχόμενοι από το ΠΝ και την
ΠΑ αντιμετωπίζονται ως πατρίκιοι ενώ οι προερχόμενοι από τον ΣΞ ως πληβείοι. Όροι ισοτιμίας και ισονομίας, απασχολούν την ελληνική βουλή, κυρίως όταν
πρόκειται για ομάδες δικαιωματιστών ή λαθρομεταναστών.
Για την ελληνική πολιτεία είμαστε η πλέμπα των ΕΔ.
Οπότε όταν οι πολιτικοί κάθε παράταξης και κάθε κυβερνητικού σχήματος, ανακοινώνουν πόσο υπερήφανοι αισθάνονται για τις ΕΔ μας, να θυμάστε ότι αναφέρονται μόνο στο λευκό (ναυταίοι) και γαλάζιο (αεροπόροι) χρώμα στολής. Το λαδί (στραταίοι) μάλλον τους
τρομάζει και θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, ότι
το απεχθάνονται όπως «ο διάβολος το λιβάνι».

“10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο Αντώνης
Κρούστης , Συγγραφέας
Αναφέρουν μια φράση του Παλαιών Πατρών
Γερμανού ότι είχε πει «Ας αφήσουμε τα παιδιά του Μωάμεθ να αποτελειώσουν τα παιδιά
του Ροβεσπιέρου» και μια φράση ενός Έλληνα άρχοντα της εποχής εκείνης (κοτζαμπάση)
ότι είχε πει κάτι παρόμοιο «κάλλιο οι Τούρκοι
κι ο ραγάς υπόδουλος , παρά λεύτερο το
έθνος με το λαό να’χει δικαιώματα» .
Ο ισχυρισμός αυτός <<μπάζει>> νερά εξ ορισμού, αφού δεν αναφέρονται οι πηγές για να
αναλύσουμε ποιος το είπε, σε ποιους, κάτω από
ποιες συνθήκες και γιατί. Αλλά ας επιχειρήσουμε δια στόματος του μακαριστού συγγραφέα και
καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Παν. Αθηνών, π. Γεώργιο Μεταλληνό, να δοθεί μια απάντηση στο ιστορικό πλαίσιο που μπορεί να ειπώθηκαν αυτές οι φράσεις.
«Μετά την άλωση (1453) το Γένος ολόκληρο διχάσθηκε στη στάση του απέναντι στον κατακτητή.
Δύο τάσεις διαμορφώθηκαν: ο συμβιβασμός με
τη νέα κατάσταση, κινούμενος ανάμεσα στη μοιρολατρία και την ελπίδα αποκαταστάσεως, ή η
δυναμική αντίσταση με κάθε δυνατό μέσο. Την
πρώτη τάση εκπροσωπούσαν οι αντιδυτικοί ή ανθενωτικοί, ενώ τη δεύτερη οι ενωτικοί και φιλο-

δυτικοί. H διάσταση ενωτικών-ανθενωτικών προϋπήρχε φυσικά της αλώσεως, διότι οι δύο παρατάξεις διαμορφώθηκαν αμέσως μετά το τελικό
σχίσμα Ανατολής-Δύσεως (1054). ‘Η αντιλατινική-αντιφραγκική πλευρά ήταν η πολυπληθέστερη και ισχυρότερη, διότι την συντηρούσε η μόνιμη-απόδειξη το 1204 - φραγκική επιβουλή απέναντι στην Ορθόδοξη-Ρωμαίικη Ανατολή. Στους
φιλοδυτικούς καταλέγονταν κυρίως διανοούμενοι και πολιτικοί. Οι πρώτοι, διότι ταυτίζονταν στις
θεωρητικές αναζητήσεις τους με τους δυτικούς
διανοουμένους (ενδοκοσμική εσχατολογία), ενώ
οι δεύτεροι και διά λόγους σκοπιμότητας (προσδοκία βοήθειας). Με την αλληλοπεριχώρηση θεολογίας και πολιτικής, βασικό γνώρισμα της Ρωμανίας (“Βυζαντίου”), ή σύγκρουση των δύο παρατάξεων δεν έμεινε στο θεωρητικό επίπεδο,
αλλ’ επηρέασε όλο το φάσμα της ζωής».
«Συνείδηση των ανθενωτικών ήταν, ότι την Ορθόδοξη- Ρωμαίικη ταυτότητα (πού για το Γένος
ήταν και εθνική) δεν την απειλούσαν τόσο oι
Οθωμανοί, όσο oι Φράγκοι. Η πίστη, όχι ως θρησκευτική ιδεολογία, αλλ’ ως θεραπευτική της
υπάρξεως και μέθοδος θεώσεως-σωτηρίας, θα
έχει πάντοτε στην ησυχαστική παράδοση και τα
επηρεαζόμενα απ’ αυτήν πλατειά λαϊκά στρώματα πρωταρχική σημασία. Αυτή τη συνείδηση κωδικοποιεί και επαναδιατυπώνει τον 18ο αιώνα ο

μεγάλος απόστολος του δούλου Γένους, ο άγιος
Κοσμάς Αιτωλός: “Και διατί δεν ήφερεν ο Θεός
άλλον βασιλέα, που ήταν τόσα ρηγάτα έδώ
κοντά νά τους το δώση, μόνον ήφερε τον
Τούρκον, μέσαθεν από την Κόκκινην Μηλιάν
καί του το εχάρισε; Ηξερεν ο Θεός, πως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν εις την πίστιν, και
(=ενώ) ο Τούρκος δέν μας βλάπτει. Ασπρα
(=χρήματα) δώσ’ του και καβαλλίκευσέ τον
από το κεφάλι. Καί διά να μη κολασθούμεν, το
έδωσε του Τούρκου, και τον έχει o Θεός τον
Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάη...”( Ι.
Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού ΔΙΔΑΧΕΣ,
Αθήνα 1979, σ. 269-70)».
«O άγιος Κοσμάς έδινε, έτσι, απάντηση στους δυτικόφρονες - ενωτικούς, χωρίς μάλιστα να μπορεί να κατηγορηθει ως εχθρός του Λαού ή σκοταδιστής. Μόνο όσοι έχουν εμπειρία της ησυχαστικής παραδόσεως, που διασώζεται στις λαϊκές
πρακτικές, μπορούν να κατανοήσουν τη δυναμική της πίστεως μέχρι τον 19ο αιώνα. Αντίθετα οι
φιλενωτικοί ήσαν πάντα πρόθυμοι να μειοδοτήσουν στο θέμα της πίστεως (δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που προσχώρησαν στον παπισμό), διότι τα
κριτήριά τους ήταν προπάντων ενδοκοσμικά και
καιρικά. Οι δεύτεροι έρριχναν το βάρος στην
εξωτερική ελευθερία. Παρ’όλα αυτά, πρέπει να
λεχθεί, ότι μολονότι η πρώτη τάση διέσωσε την

ταυτότητα του Γένους, η δεύτερη το κράτησε σε
μόνιμο επαναστατικό βρασμό. Η αντίθεσή τους,
χωρίς να γίνεται από τότε αισθητό, λειτούργησε
ως σύνθεση. Βέβαια, κατά τον γνωστό ιστορικό
Στήβεν Ράνσιμαν, οι ανθενωτικοί δικαιώθηκαν,
διότι μ’αυτούς “διατηρήθηκε η ακεραιότητα της
Εκκλησίας και με αυτήν και η ακεραιότητα του
Ελληνικού λαού”.( Στ. Ράνσιμαν, Η Μεγάλη Εκκλησία εν Αιχμαλωσία (μετάφρ. Ν. Παπαρρόδου), Αθήνα 1979, σ. 360)».
«Η πολιτική της συνυπάρξεως εκφραζόταν ως πολιτική κατευνασμού του κατακτητή και περιορισμένης συνεργασίας και την εγκαινίασε, κατ’
ανάγκην, ο πρώτος Γενάρχης, οικουμενικός Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος (1454). Η στάση
αυτή στόχευε στην περίσωση των δυνάμεων, που
είχαν μείνει στο Γένος. Βέβαια, από το φρόνημα
των προσώπων εξηρτάτο η φύση και η έκταση
που θα έπαιρνε αυτή η “συνεργασία”. Η στάση
αυτή όμως δικαιωνόταν ιστορικά, διότι είχε εφαρμοσθεί ήδη από την αραβοκρατία (7ος αι.), άρα
υπήρχε μακρά πείρα, και θεμελιωνόταν θεολογικά στο γνωστό Παύλειο χωρίο της Προς Ρωμαίους (13,1: “Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις
υποτασσέσθω. Ου γαρ έστι εξουσία, ειμή από Θεού...”), σε συνδυασμό βέβαια με το επίσης αποστολικο: “πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις” (Πραξ. 5, 29). Η υπακοή στα τυραννικά κα-

θεστώτα, όχι στους τυράννους, έχει όρια (“εν οις
εντολή του Θεού μη εμποδίζηται”, κατά τον Μ.
Βασίλειο, P.G. 31, 860) και δεν νοείται ορθόδοξα
ως “ταύτιση”, αλλά ως μέτρο καιρικό, όταν δεν
υπάρχει άλλη (χριστιανικά δικαιωμένη) επιλογή».
Οι φίλοι μας κομμουνιστές κρίνουν τα ιστορικά
δεδομένα με την σημερινή δική τους οπτική. Θα
προτιμούσαν φαίνεται από την εκκλησία τη διοργάνωση διαμαρτυριών και πορείες με αποκλεισμών δρόμων και λιμανιών που κάνουν σήμερα;
Ή να εισβάλουν στα υπουργεία των Τούρκων κατακτητών; Η Εκκλησία, σε κάθε εποχή, έχει την
αποστολή της Μάνας. Να προφυλάσσει και να
σώζει το ποίμνιό της. Κάθε δυναμική στάση, που
θα οδηγούσε σε αποτυχία και καταστροφή, θα καταλογιζόταν πάντα εναντίον της. (βλ. Δημήτρη Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
(1280-1924), Αθήνα 1988, σ. 104). Το αποτέλεσμα κρίνει ότι η εκκλησία διέσωσε και την πίστη
και την γλώσσα και την εθνική συνοχή και τους πιστούς της έλληνες, για 400 χρόνια. Εσείς, θα με
συγχωρήσετε που θα το πω, μέσα σε 40 χρόνια
μεταπολίτευσης διαβρώσατε, εν καιρώ ειρήνης,
οτι ελληνορθόδοξο στοιχείο διεσώθη επί 400
χρόνια. Καλύτερα να κάνετε αυτοκριτική στα έργα
σας και να αφήσετε ήσυχη τη «κιβωτό του
έθνους» να διασώζει το πλήρωμα της.

Συνεχίζεται

