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δΡΑΣΤΗΡιΟΤΗΤεΣ ΠΑΡΑΡΤΗμΑΤΩν

Από τον Έβρο
έως την Κρήτη
w σελ. 8-10

εξελίξεις στα
συνταξιοδοτικά
w σελ. 2

Ανακοίνωση της εΑΑΣ
σχετικά με τις ενέργειες
για τη χορήγηση τιμητικής
χρηματικής παροχής για
τους πολεμιστές της Κύπρου

w σελ. 12

ΑνΑΚΟινΩΣΗ ΤΟΥ
διΟιΚΗΤιΚΟΥ ΣΥμΒΟΥΛιΟΥ
ΤΟΥ ΣΥνδεΣμΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩν
ΑΞΚΩν Σεμ «Η ΑμΑΛΘειΑ»

w σελ. 13

Ανακοίνωση για
Γενική Συνέλευση
διαβιβάσεων
www.saadb.gr
w σελ. 13

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ουκ έρχεται
μόνον, αλλά…

w σελ. 5

10 μύθοι και Αλήθειες
για την επανάσταση
w σελ. 16
του 1821

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΣιΛΗΣ ΓεΩΡΓΑνΤΑΣ: Ο δΗμιΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ 4ΩΡΟΥ ΚινΗμΑΤΟΓΡΑΦιΚΟΥ
εΠΟΥΣ ΓιΑ ΤΟ 1821 μιΛΑει ΣΤΗν «εΘνιΚΗ ΗΧΩ» ΓιΑ ΤΟ ΠΑΤΡιΩΤιΚΟ ΣινεμΑ
Από τον Παναγιώτη Λιάκο,
Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.
Ο Βασίλης Γεωργαντάς είναι ο κινηματογραφιστής, που
υπογράφει ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας: την 4ωρης
διάρκειας πολεμική ταινία - ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μυστική
συνέλευση της Βοστίτσας ως Απαρχή του Εικοσιένα». Η Συνέλευση της Βοστίτσας* έλαβε χώρα από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου του 1821 και οργανώθηκε από τους Φιλικούς της
Βόρειας Πελοποννήσου, στη Βοστίτσα, (έτσι λεγόταν τότε το
Αίγιο). Αντικείμενό της ήταν το πώς και το πότε θα ξεσπούσε
η επερχόμενη Ελληνική Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Η
Συνέλευση στην Βοστίτσα ήταν η σπίθα στην πυριτιδαποθήκη του πάθους των Ελλήνων για Ελευθερία κι αυτή οδήγησε

στην έκρηξη του Αγώνα.
Η δημιουργία αυτού του απαιτητικού έργου αποτελεί
έναν κινηματογραφικό άθλο – αν ληφθούν υπ’ όψιν τα πενιχρά μέσα με τα οποία έγινε εφικτή η ολοκλήρωσή του.
Την ίδια στιγμή που διάφοροι φορείς, του δημοσίου και
μη, δαπανούσαν τεράστια ποσά σε έργα αμφιβόλου αξίας, ο
Βασίλης Γεωργαντάς αναβίωνε τη δόξα, το δράμα, τη θεία
πνοή του ’21 ουσιαστικά μόνος. Η συζήτηση που ακολουθεί
μπορεί να χρησιμεύσει στους αναγνώστες ενθαρρύνοντάς
τους κι εκείνοι να αποπειρώνται το ακατόρθωτο, που κι αυτό
είναι εφικτό όταν υπάρχει πάθος και πίστη.
Πείτε μας τα στατιστικά της παραγωγής (χρόνος γυρισμάτων, χρόνος μοντάζ, αριθμός ηθοποιών, κόστος, τοποθεσίες κ.ά)

w Συνέχεια στη σελίδα 3

Οι δεδΟμEνΟι
Γράφει ο Άνχης (ΠΖ) ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Οι Στρατιωτικοί εκ της φύσεως του επαγγέλματός τους, του τρόπου που εκπαιδεύονται αλλά και της πειθαρχημένης ζωής που εν γένει
διάγουν, αποκτούν χαρακτηριστικά που και μετά την αποστρατεία τους, τους συνοδεύουν ως
«δεύτερος εαυτός».
Όντες συντηρητικοί στον στρατιωτικό βίο,
αφού η λειτουργία του στρατεύματος απαιτεί πιστή εφαρμογή νόμων και κανονισμών, όταν
αποστρατεύονται παραμένουν συντηρητικοί, πιστοί σε αξίες παραδόσεις και τρόπο σκέψης.
Είμαστε άνθρωποι, η πλειοψηφία μας τουλάχιστον, που δύσκολα θα υιοθετούσαμε προοδευτικές αντιλήψεις όσο σωστές κι αν είναι αυτές ή όσο ξεπερασμένες κι αν φαντάζουν οι δικές μας για την κοινωνία.
Άλλωστε σε συζητήσεις με πολίτες διαφορετικού επαγγέλματος, κοινωνικής προέλευσης και μορφωτικού επιπέδου, ο τρόπος και οι
θέσεις που εκφράζουμε καταλήγουν στο γνωστό «εσύ είσαι στρατιωτικός και τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα» ή ακόμα χειρότερα «από καραβανά τι περιμένεις!»
Στα εθνικά θέματα για παράδειγμα, δεν κάνουμε πόντο πίσω άσχετα με το τι η διπλωματία
επιτάσσει ή οι κυβερνήσεις επιδιώκουν κατά
καιρούς.
Με βάση τα όσα περιέγραψα, το μείζον των
στρατιωτικών, κατά την προσωπική μου άποψη
πάντα, «ψηφίζει» συντηρητικά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Αυτό είναι γνωστό τοις πάσι, ώστε ακόμα και
οι εκλογολόγοι αλλά και οι εκλογομάγειρες κά-

θε κόμματος, να το υπολογίζουν με στοιχεία,
στατιστικές, νούμερα, καμπύλες κ.ο.κ.
Στην Ελλάδα στο χώρο του συντηρητισμού,
τα τελευταία 47 χρόνια, το brand name - κυρίαρχο όνομα- που λέμε και στα Σέρρας, είναι αναμφισβήτητα η ΝΔ.
Έτσι, τα κομματικά επιτελεία της συγκεκριμένης παράταξης ποντάρουν στη συντηρητική

νοοτροπία των στρατιωτικών και γι’ αυτό τις ΕΔ,
τις θεωρούν κατάλληλο χώρο προς άγραν ψήφων! Άλλα κόμματα δείχνουν πιο ξεκάθαρα την
απαξία τους στη στολή και το εθνόσημο και δεν
χάνουν ευκαιρία να μας «στολίζουν» με σωρεία
απαξιωτικών χαρακτηρισμών. Έ τι να κάνουμε,
δεν θα αρέσουμε σε όλους!!!!

w Συνέχεια στη σελίδα 16

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

2

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Δεκέμβριος 2021

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.
Την 25 Νοε 2021 απεστάλη
επιστολή του Συντονιστικού
των τριών (3) Ενώσεων
Αποστράτων Αξκών (ΕΑΑ),
προς τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Μαυρουδή
Βορίδη, με θέμα τον
καθορισμό σειράς
προβαδίσματος, κατά τις
επίσημες εορτές και τελετές,
προσκαλουμένων από τις
δημόσιες αρχές οργανισμούς
και ιδρύματα.

Ε

πισημαίνεται ότι το θέμα ανακινήθηκε
από συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΑΣ. Απεστάλλει έγγραφο
σε όλα τα Παραρτήματα, με το οποίο ζητήσαμε
την ιδιόχειρη επίδοση της αναφερόμενης επιστολής στους Βουλευτές του Κυβερνώντος
Κόμματος της περιοχής τους, προκειμένου να
συνδράμουν στην άσκηση πίεσης τροποποίησης της απόφασης.
Την καθιέρωση ενός δίκαιου συστήματος
φορολόγησης των αναδρομικών 11μηνου των
ετών 2015 και 2016 ζήτησε από τον κ. Υπουργό
Οικονομικών, ο Βουλευτής Πειραιά και Νήσων,
Αντγος ε.α κ Μανωλάκος Νικόλαος, με ερώτηση την οποία κατέθεσε στη Βουλή την 02 Δεκ
2021.
Την Τετάρτη 15 Δεκ 2021 ο Βουλευτής Λακωνίας και πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ζήτησε της επανεξέταση του τρόπου φορολόγησης των αναδρομικών που λαμβάνουν
οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών κατά την
ομιλία του στη Βουλή, για τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2022.
«Πέρα από τα όπλα, πέρα από εξοπλιστικά
προγράμματα, υπάρχουν και οι άνθρωποι», είπε ο κ. Δαβάκης και ανέφερε ότι η ένταξη των
αναδρομικών στα έτη 2016 και 2017 έχει οδηγήσει στην παρακράτηση μεγάλου ποσοστού
των ποσών αυτών.
Επισκέφθηκε στις 16 Δεκεμβρίου τα Γραφεία της Ενώσεως μετά από πρόσκληση της, ο
κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής ο οποίος ενημέρωσε
το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) για θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.
Από πλευράς της Ενώσεως, τέθηκαν τα παρακάτω φλέγοντα και σοβαρά θέματα που απασχολούν τον Κλάδο.
Το ζήτημα του στρατιωτικού προσωπικού (
Μόνιμο – Έφεδρο) και της επάνδρωσης των
Μονάδων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της
θητείας.
Πως οι εξοπλιστικές ανάγκες μπορούν να
αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης της χώρας
και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας
(ΕΑΒ).
Το γενικότερο θέμα των στρατιωτικών συντάξεων και των αποδοχών των στελεχών των

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
Ε.Δ, με ιδιαίτερη έμφαση τις δυσανάλογες μειώσεις και την αποκοπή των συντάξεων από τις
αποδοχές των εν ενεργεία.
Η φορολόγηση των αναδρομικών.
Η αναλογική κατανομή των εσόδων των
Μετοχικών Ταμείων, που προέρχονται από τα
εξοπλιστικά προγράμματα.
Η κατάργηση της κράτησης 2% επί των
πληρωμών που έκαναν οι Ένοπλες Δυνάμεις,
για προμήθειες, επισκευές μισθώσεις κλπ που
καταβάλλονται υπέρ του ταμείου Αλληλοβοηθείας του Στρατού Ξηράς. Υπογραμμίζεται ότι η
κράτηση 2% υπέρ του ΣΞ, καταργήθηκε από το
έτος 2000, μόνο για τον Στρατό Ξηράς!

Φορολόγηση
αναδρομικών 11μηνου
Τα αναδρομικά αυτά προέρχονται από περικοπές που έγιναν σε κύριες συντάξεις για το
διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 εως τον
Μάιο του 2016, δλδ για 11 μήνες.
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% εως
και 45% όσων εισέπραξαν με βάση την κλίμακα
φορολογίας. Εξαιρετικά τυχεροί συνταξιούχοι!
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 εως το 2016 να καταβάλλει ποσά με προσαύξηση 30%, κάτι που δεν έπραξε.
-Η ημερομηνία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, όπως έχω ξαναγράψει, λήγει
την 31/12/2021 και η πληρωμή πρέπει να γίνει
έως 31 Ιαν 2022.
Η ΕΑΑΣ έχει καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, προκειμένου το
ποσόν των αναδρομικών να φορολογηθεί αυτοτελώς, δεν φαίνεται όμως να έχουν ευοδωθεί οι προσπάθειες.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα
ρύθμισης της οφειλής μέσω ΑΑΔΕ σε 24 δόσεις πριν καταστεί η οφειλή ληξιπρόθεσμη
(lttps:www.aade.gr). Χαριτωμένη λεπτομέρεια, είναι ότι από 24 Νοε 2021, για τους συνταξιούχους Δικαστικούς με παροχή οδηγιών για
την φορολόγηση αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν, εγκρίθηκε η πληρωμή σε 48 δόσεις!
Αλλάζοντας σκηνικό, σε υψηλούς τόνους
και με φόντο όχι μόνο την ενεργειακή κρίση,
αλλά και τα δυσάρεστα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και την πολιτική, κόντρα για τις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), που κορυφώθηκε μετά την έκθεση Τσιόδρα – Λύτρα,
ολοκληρώθηκε το Σάββατο 18 Δεκ, η 5νθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022.
Οι πολιτικές ευθύνες για τους εκάστοτε κυβερνώντες είναι υπαρκτές και δεν χρειάζεται
καμία έρευνα και κανένας εισαγγελέας για να
αποδοθούν. Στην Πολιτική οι ΄΄αιρετοί άρχοντες΄΄ πρέπει να οφείλουν να αναλαμβάνουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν, πολύ δε περισ-

σότερο όταν πριν από λίγα χρόνια, οι σήμερα
κατηγορούντες ήταν στη θέση των κατηγορουμένων, έχοντας αφήσει έντονα, ανάγλυφο και
απογοητευτικό αποτύπωμα!!!
Όλοι μαζί διαβεβαιώνουν τον ΄΄κουτό΄΄ μέσο Έλληνα Πολίτη, ότι άμεσα θα λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα, αυτοί οι ΄΄ Άξιοι ΄΄, μέτρα τα
οποία δεν έλαβαν οι ΄΄Ανάξιοι΄΄ κυβερνώντες
σήμερα και μάλιστα καταθέτουν πρόταση μομφής, ζητώντας εκλογές!!! Πολύ ντόρο για το τίποτα!!!
Φυσικά κανένας ΄΄αιρετός΄΄ από τους νυν,
αλλά και τους προηγούμενους κυβερνώντες,
αισθάνεται την ανάγκη να παραιτηθεί. Για ποιόν λόγο άλλωστε;
Πόσο κοστολογείται αλήθεια η Ανθρώπινη
Ζωή;;;
Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο να εργαλειοποιείται για μικροπολιτικές σκοπιμότητες
μια επιστημονική μελέτη. Το Εθνικό Σύστημα
Υγείας (ΕΣΥ) χρειάζεται ενίσχυση όχι μόνο με
αύξηση του αριθμού των κλινών στις ΜΕΘ οι
οποίες πραγματικά έχουν αυξηθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και με παράλληλη στελέχωση τους με κατάλληλο προσωπικό.
Την υπάρχουσα και σοβαρότατη ανισότητα
που επικρατεί στον υγειονομικό χωροταξικό
χάρτη της χώρας, την βλέπει κανείς?
Ειπώθηκαν κατά την συζήτηση στη Βουλή
υπερβολές και ψέματα, που ντράπηκαν και τα
ίδια, μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα
είπανε.
Το Εθνικό σύστημα υγείας, όπως διαλαλεί
και ο τίτλος του είναι ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ και πρέπει όλοι οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να σκύψουν
πάνω από τα προβλήματα που παρουσιάζει και
να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ. Σήμερα ανακάλυψαν ότι
υπάρχουν λειτουργικά και σοβαρά θέματα??
Λεπτομέρεια της υπόθεσης, τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ υπερψήφισαν, εκτός από
τους Βουλευτές της συμπολίτευσης, το ΚΙΝΑΛ,
η Ελληνική Λύση και η ανεξάρτητη Βουλευτής
κα Κωνσταντίνα Αδάμου. Τελικά εγκρίθηκε με
191 ΄΄ΝΑΙ΄΄ έναντι 109 ΄΄ΟΧΙ΄΄
Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και το φιλότιμο
αποτελούσε κύριο συστατικό του χαρακτήρα
του Έλληνα, στην εποχή μας και τα δύο (2) κάνουν καριέρα στο εξωτερικό!!!
Η εορτή των Χριστουγέννων και η Πρωτοχρονιά, όπως κάθε νέα περίοδος σηματοδοτούν την εσωτερική μας ανάγκη αναγέννησης,
εξέλιξης και αλλαγής.
Εύχομαι η ανάγκη αυτή να γίνει αιτία να γεμίσουν οι καρδιές μας με φώς, αγάπη, πίστη,
οράματα, αρχές, αξίες και όνειρα.
Να είναι η ψυχή μας γαληνεμένη και οι
πράξεις μας σοφές.
Ο νεογέννητος Χριστός και ο νέος χρόνος
να φέρουν κάθε καλό αισιοδοξία, ευημερία και
προκοπή στον κάθε έναν από εμάς και όλο τον
κόσμο!
Οι πίκρες έμειναν στο παρελθόν και τα λάθη έχουν ήδη γίνει εμπειρίες.
Χρόνια Πολλά!
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Συνέντευξη

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Για 10 μήνες συλλέγαμε συνεντεύξεις, οδοιπορικό, σκηνοθετημένα γυρίσματα με διακοπές
από τις συνθήκες και άλλους 7 μήνες περίπου καθημερινού μοντάζ, ηχοληψίας, χρωματικής επεξεργασίας με 16 ώρες την ημέρα σε βαθμό κατάρρευσης, σε ποσοστό 90 % μόνος.
Η σημαντικότερη συνεισφορά είναι έμψυχη
και είναι από τον Σύλλογο Ιστορικής αναβίωσης
«Βοστίτσα 1821» που έβαλαν μεράκι, πάθος και
χημεία που ούτως ή άλλως είχαμε από πριν. Σκηνοθετούσαμε τα πάντα με φυσικότητα, χωρίς εξάρσεις κακής ηθοποιίας αφού κανείς δεν ήταν ηθοποιός.
Έπρεπε όλα να γίνουν με χαμηλό κόστος και
χρόνους και αυτοσχεδιάσαμε όλοι με πάθος και
εγώ με ένστικτο και φωτογραφική ματιά, σημείο
που πόνταρα εξάλλου για να μην έχουμε κάτι
«κιτς».
Αποφύγαμε λαμπρές φορεσιές, όλα λιτά και
πιο πολεμικά - καθημερινά και σκληρά πρόσωπα.
Σε ένα από τα γυρίσματα αξιοποίησα πόζες που την
ίδια στιγμή είχε προοργανώσει ο Ηλίας Περγαντής
για τις ανάγκες των εκθέσεων που ετοίμαζε και έτσι
διασκεύασα σκηνές του σε κινηματογράφηση, για
εξοικονόμηση.
Για τις πολυπρόσωπες σκηνές έγινε μία πρόνοια για λήψεις σε ημέρες όπου θα υπήρχε προσέλευση πολλών ομάδων και συλλόγων. Καταλήξαμε σε ένα υλικό τετράωρο πλέον, που δεν αφορά
μόνο την Συνέλευση, αλλά και την έναρξη στην
Μολδοβλαχία, τις πρώτες τουφεκιές και χτυπήματα αρχές Μαρτίου 1821, την ορκωμοσία στην Αγία
Λαύρα, τις πρώτες πολιορκίες και απελευθερώσεις πόλεων στον Μωρηά.
Υπήρξαν εθελοντές ηθοποιοί κ.ά; Ποια
ήταν τα κίνητρα της συμμετοχής τους στην
ταινία;
Η συμμετοχή των εντοπίων αναβιωτών (σ.σ.
ιστορικών μαχών και γεγονότων) έγινε εθελοντικά
για τον κοινό σκοπό αυτής της καταγραφής και
προώθησης, με μεγάλο ενθουσιασμό και διάθεση
προσφοράς και οφείλω μεγάλο ευχαριστώ, γιατί
ακριβώς αυτές οι σκηνές διαφοροποιούν το υλικό
και δεν είναι ανιαρό, αλλά επικό.
Εκτός από τα πεδινά της Αιγιάλειας βέβαια και
ανάλογα με το πρόσωπο της κάθε συνέντευξης
που είναι περίπου 30, θεσμικοί, προσωπικότητες,
απόγονοι, σύλλογοι, καθημερινοί ντόπιοι κλπ.
υπάρχει και ένας ταξιδιωτικός χαρακτήρας στο έργο, με γυρίσματα σε αρχέγονα και μυθικά χωριά,
στον ορεινό όγκο του Χελμό, στην Αγία Λαύρα, σε
πύργους αγωνιστών και ιστορικά κτίρια του Αιγίου
αλλά και των Καλαβρύτων.
Ποια η ανταπόκριση των θεατών κατά τη
διάρκεια προβολών;
Παρόλο που στα λεπτά της ταινίας ντοκιμαντέρ
μας περικλείονται πολλά θέματα, ακόμα και με δημοσιογραφική προσέγγιση κάποια εξ αυτών, άλλα
στιγμιότυπα πιο δυναμικά και άλλα πιο ταξιδιωτικά,
θεωρώ από τις έως τώρα κριτικές των θεατών, ότι
δεν συναντήσαμε αντιλεγόμενα σημεία που να
προκαλούν αντιρρήσεις, αντιθέτως εκπλήσσονται
ευχάριστα, οι ντόπιοι συγκινούνται, οι πνευματικοί
άνθρωποι μας είπαν ότι αυτό είναι ένα απόκτημα
και για τα νέα παιδιά έως κάθε ηλικία και για τους
ξενιτεμένους μας μία ενδυνάμωση και ταυτόχρονα

λές παραγωγές για το ‘21, αλλά επειδή πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, έχει
αποδειχθεί ότι στημένη συνέντευξη μίας δήθεν
βαρύνουσας πνευματικής μορφής προπαγάνδιζε
αναλήθειες και έτσι πήγαν περίπατο τα ακριβοπληρωμένα και πλούσια αναβιωτικά πλάνα.
Κάποιοι έχουν χρήματα και δημιουργούν κενές υπερπαραγωγές, εμείς όμως έχουμε ψυχή και
έστω και με πολύ μικρότερα μέσα, καταθέσαμε αυτήν και είναι το αποτύπωμά μας στα διακόσια χρόνια από την απαρχή του Εικοσιένα.
Κλείνοντας, ποιους συντελεστές θα επιθυμούσατε να αναφέρετε και που μπορεί κάποιος να βρει το DVD;

μία οπτικοακουστική εγκυκλοπαίδεια του ‘21 με
συλλεκτικό χαρακτήρα που ολοκληρώθηκε στο
επετειακό έτος 2021.
Νομίζω ένα ειδοποιό στοιχείο, είναι ότι δεν βάλαμε καμία περιοχή απέναντι σε κάποια άλλη, ίσα
ίσα μέσα από παράλληλες διηγήσεις για πολλές
αφετηρίες, για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ, υπηρετείται η αλήθεια και φανερώνεται με
απλότητα, αλλά με σύνδεση όλων τελικά, ότι η
Επανάσταση έχει ένα κέντρο αποφάσεων, το ίδιο
δηλαδή, που είναι η Φιλική και τα κατά τόπους σχεδόν ταυτόχρονα υλοποιούμενα σχέδια έκρηξης σε
Αίγιο, Πάτρα, Καλάβρυτα, Μάνη, Καλαμάτα.
Και όπου παρουσιάζονται πρωτιές, αυτές αναλύονται περισσότερο για την ακρίβεια της αλληλουχίας των πράξεων και όχι για καλλιέργεια μονοπωλιακών διεκδικήσεων. Έτσι νομίζουμε, εσείς
θα μας πείτε κατά πόσο το καταφέρνουμε να διατηρούμε ένα ενωτικό πνεύμα που ενδεχομένως δημιουργεί εθνική αυτοσυνειδησία και περηφάνεια.
Προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε από τα μοντέλα
των ντοκιμαντέρ των τηλεοπτικών σταθμών, αφού
θεωρούμε ότι τα περισσότερα κάνουν απλά μια
στείρα παράθεση γεγονότων, αχρωμάτιστα και
ίσως κάποια και ηθελημένα διαστρέφουν κιόλας
προς όφελος εθνομηδενιστικών κέντρων προπαγάνδας.

Εμείς το έργο μας το θέλαμε πατριωτικό, με
προβολή των ίδιων ιδανικών στα οποία ορκίστηκαν
και έχυσαν τα ηρωικά αίματά τους οι ήρωες του
‘21, για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδας την Ελευθερία.
Βρήκατε συμπαραστάτη το κράτος ή φορέα
του Δημοσίου στην προσπάθειά σας; Ζητήσατε ενίσχυση;
Η μόνη έως τώρα έμπρακτη ενίσχυση, εκτός
κρατικού φορέα, είναι σε δημοτικό επίπεδο, η προμήθεια αριθμού dvd από τις Σχολικές επιτροπές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αιγιάλειας για οργάνωση προβολών
στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής
μας. Επιθυμία μας η ανάληψη παρομοίων δράσεων σε άλλους Δήμους για την διάδοση της σημασίας της Συνελεύσεως της Βοστίτσας με την ευκαιρία του φετινού της εορτασμού τον Ιανουάριο και
ειδικά προς την μαθητιώσα νεολαία
Τι σκέπτεστε και νιώθετε εσείς για το '21; Ο
αγώνας τον ηρώων μας καρποφόρησε;
Πάντως πιστεύω ότι ο αγώνας του ‘21 εν μέρει μόνο ευδοκίμησε και δεν ολοκληρώθηκε ακόμα, αφού από την πρώτη στιγμή της δημουργίας
κράτους, αυτό ως εποπτευόμενο εξ αρχής από τις
μεγάλες δυνάμεις, δεν αφέθηκε να αναπτυχθεί ως
αυθεντική συνέχεια του αρχαιοελληνικού και στην
συνέχεια του Ελληνοχριστιανικού μας Έθνους, αλλά βρίσκει διαρκώς απέναντι αυτό το κράτος, που
σήμερα μάλιστα τείνει όλο και πιο πολύ να μεταβάλλεται σε αποεθνοποιημένο και πολέμιο των παραδόσεων και της πίστεως της φυλής μας.
Το σινεμά και η τηλεόραση στην Ελλάδα ανταποκρίνονται στην εθνική και πνευματική
αποστολή τους;
Το ίδιο και χειρότερα, ως παρακμιακό φαινόμενο και ως προέκταση της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποιήσεως, συμβαίνει και στον χώρο του ιστορικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Αν
εξαιρέσουμε έναν που είναι υπόδειγμα ήθους, επιμονής και προσφοράς με ιδεαλιστική προσφορά
στην αποτύπωση και συνέχιση του Εθνικού ιδεώδους και ομιλώ για τον Βασίλη Τσικάρα, ο οποίος
επίσης συναντά κλειστές πόρτες στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, θεωρώ ότι ειδικά η tv έχει γεμίσει τηλεσκουπίδια και αποσυνθέτει την ελληνική
κοινωνία και οικογένεια.
Υπήρξαν βέβαια και κάποιες μετρημένες κα-

Η ηθική μας ανταμοιβή και στήριξη θα ήταν να
αγκαλιάσετε το έργο μας και να μας κάνετε να αισθανθούμε βλέποντάς το, ότι έπιασε τόπο η ανησυχία μας και μεταδίδεται η γνώση σε λεπτομέρειες
ως τώρα αφανείς στους πολλούς.
Για τον λόγο αυτόν της ταχύτερης διάδοσης,
παραχωρήσαμε το υλικό προκειμένου να τους ανταποδώσουμε, σε φορείς και συνεργάτες που βοήθησαν, ακόμα και με εθελοντισμό, ώστε να το αναπαράγουν ελεγχόμενα και να το διανέμουν στην
μορφή επετειακής κασετίνας DVD VIDEO με δύο
δίωρα επεισόδια, σύνολο 260 λεπτά.
Την επική μουσική έχει συνθέσει και παράγει με πλήθος μουσικών ο Γιάννης Κριβέρης,
έχει γράψει τους στίχους ο Βασίλης Τσικάρας
στο μουσικό κλιπ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ, σήμα κατατεθέν του έργου, την αφήγηση έχει η μνηστή μου
Ευάννα Γυφτογιάννη, απόγονος της ηρωϊδος
της ΕΞΟΔΟΥ Τασούλας Γυφτογιάννενας και μέλος του ΔΣ Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής,
κείμενα έχει γράψει ο ιστορικός ερευνητής Άγγελος Τσάκωνας, και ο Λαογραφικός Σύλλογος
Μωραΐτες εν Χορώ Πάτρας.Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ μας τεκμηριώνει η πρόεδρος της
Ι.Λ.Ε.Α. και ιστορικός κα Βάνα Μπεντεβή και ο
διακεκριμένος Οθωμανολόγος, Δρ Παντείου
και νομικός Δημήτριος Σταθακόπουλος. Επίσης,
η πατριωτική επιτροπή «Τιμή Στο ‘21 έχει θέσει
το έργο υπό την αιγίδα της». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης για την σημαντική βοήθεια
στην διανομή του έργου με πανελλαδική αποστολή τον κύριο Γιάννη Γιαννάκενα των εκδόσεων «Πελασγός». Μπορείτε να εντοπίσετε το dvd
και να το παραγγείλετε στο ηλεκτρονικό του κατάστημα hellasbooks.gr, ή να το παραλάβετε στο
βιβλιοπωλείο Χαρ. Τρικούπη 14, στην Αθήνα,
τηλ. 2106440021. Πρόσφατα διανέμεται επίσης
από τον Ιανό, Άρδην, ο Σωτήρ κ.α».
* Μερικοί εκ των συμμετεχόντων ήταν στην
Μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ήταν οι: Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ΄, πρόεδρος της συνέλευσης, αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαφλέσσας, εισηγητής της Φιλικής εταιρείας, Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Γερμανός
Ζαφειρόπουλος, Πρωτοσύγκελος Χριστιανουπόλεως Αμβρόσιος Φραντζής, Νικόλαος Λόντος, Ανδρέας Λόντος, Ασημάκης Ζαΐμης, Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Χριστόδουλος ή Χριστοδούλου, Σωτήρης Χαραλάμπης, Επίσκοπος
Κερνίκης Προκόπιος, Ηγούμενος του Μεγάλου
Σπηλαίου Ρεγκλής ή Μπόχαλης, Ιερομόναχος
Ιερόθεος, Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, Λέων Μεσσηνέζης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ασημάκης Φωτήλας και Σωτήριος Θεοχαρόπουλος
Επίσκοπος Μονεμβασίας Χρύσανθος.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Νικόλαος Ζαρκάδας

Τ

α τελευταία χρόνια η γειτονική Αλβανία προσπαθεί, επιζητεί και επιδιώκει να συντηρεί και διατηρεί
ανιστόρητες προκλήσεις κατά της Πατρίδας μας
σχετικά με τους “Τσάμηδες” και την “Μεγάλη Αλβανία”.
Συγκεκριμένα, έχει καθορίσει την 27ην Ιουνίου, ως
ημέρα γενοκτονίας των Τσάμηδων, προβλέπει εβδομάδα της τσαμουριάς, ανήγειρε ηρώο γενοκτονίας των Τσάμηδων, ανακήρυξε δημοκρατία της τσαμουριάς, προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρόσφατα οργάνωσε έκθεση φωτογραφιών και χαρτών, που έχουν
αναρτηθεί στην εξωτερική περίφραξη του Προεδρικού
Μεγάρου της και συνοδεύονται από κατηγορίες εναντίον
της χώρας μας σχετικά με την “γενοκτονία των Τσάμηδων” και την “κατοχή αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα”.
Στη συνέχεια περιγράφεται και αναλύεται περιληπτικά η δημιουργία και εξέλιξη του ανύπαρκτου για την Ελλάδα “Ζητήματος των Τσάμηδων και της Γενοκτονίας αυτών”.
Οι Τσάμηδες είναι εξισλαμισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί της περιοχής Ηπείρου. Κατοικούσαν στα χωριά
της Θεσπρωτίας, αποτελούσαν περίπου το 28% του πληθυσμού του νομού και εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή
των πληθυσμών της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923.
Μετά την κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς
και δύο μήνες προ της κήρυξης του Ελληνοϊταλικού πο-

Γράφει ο Αντγος ε.α. Ιωάννης
Φωτιάδης, π. Υπαρχηγός
Εθνικής Φρουράς Κύπρου
Αρχαιότητα: Ο Ελληνισμός στα βόρεια του Ευξείνου
Πόντου και στην Ρωσία παρατηρείται από τον 8ο π.Χ. αιώνα [Β'
Ελληνικός αποικισμός]. Με την εκδίωξη των Κιμμερίων από τις
άγριες φυλές των Σκύθων, αυτοί επέλεξαν σαν πρώτο τόπο εγκατάστασης την Κριμαία και κυρίως την είσοδο της Μαιώτιδας
λίμνης [Αζοφικής]. Η τελευταία, αργότερα έγινε πρώτη πρωτεύουσα του Κιμμέριου Βοσπόρου με την ονομασία Φαναγώρεια. Από τους Μιλησίους ιδρύθηκαν το ποντοκάπαιο, η Χερσόνησος [σημερινή Χερσών], η Καρκίνη κ.α. Οι πόλεις αυτές
ανθούσαν και απετέλεσαν το Βασίλειο Κιμμερίου Βοσπόρου,
υπό τον Μυτιληνιό Αρχαιάνακτα [480-438 π.Χ.] ιδρυτή της Δυναστείας Αρχαιακτιδών. Το βασίλειο αυτό καταληφθέν από
τους Σκύθες , καταλήφθηκε από Μυθριδάτη ΣΤ' τον Ευπάτορα
[Πέρση] βασιλέα του Πόντου.
Ο πολιτισμός του Κιμμερίου Βοσπόρου επιβεβαιώνεται
και από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ταφικά μνημεία, γραπτά,
ερείπια ναών κ.λ.π. που δείχνουν αδιάσπαστη συνέχεια του
Ελληνικού πολιτισμού και ότι οι κάτοικοι του Πόντου μιλούσαν
και έγραφαν την Ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτικά θα αναφερθούν μόνο δύο αρχαίοι συγγραφείς:
α. Ο Ηρόδοτος τον 6ο π.χ. αιώνα, εις το 4ο βιβλίο του
Μελπομένη [παράγραφος 95 γράφει: «Ταύτα δε Ελλήνων εις
Πόντον οικαίοντες λέγουσι» [Οι κατοικούντες εις τον Πόντον
ανήκουν εις το γένος των Ελλήνων.
β. Ο Ξενοφών στην Κύρου Ανάβαση [βιβλίο 4ο κεφάλαιο
5-12] γράφει: ''Και ήλθον επί θάλατταν εις Τραπεζούντα πόλιν
Ελληνίδα οικουμένην εν Ευξείνω Πόντω Σιωπαίων αποικίαν.
[Φεβρουάριος του 400 π.Χ.] [οικουμένην = κατοικουμένην].
Βυζαντινή Περίοδος: Οι παραπάνω περιοχές προσαρτήθηκαν στο Βυζάντιο από τον Ηράκλειτο το 640 μ.Χ.. Με την διάδοση του Χριστιανισμού στη Ρωσία, ευνοήθηκε και η διείσδυση του Ελληνικού, κυρίως χάρη στον μοναχισμό και τις Ιεραποστολές. Σημαντικότερη θεωρείται αυτή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Φωτίου το 860 μ.Χ, όπου οι Θεσσαλονικείς
αδελφοί μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος διέδωσαν τον Χριστιανισμό από τον Βόλγα ποταμό μέχρι την Κριμαία. Τότε μεταφράσθηκε η Αγία Γραφή καθώς και άλλα κείμενα από τα Ελληνικά στα Ρωσικά. Eπί πλέον καθιερώθηκε το Κυριλλικό αλφάβητο [ή γλαγολιτικό]. Από τον 9ο αιώνα και στη συνέχεια έχουμε ανταγωνισμό Βυζαντινών και Μουσουλμάνων για την επι-

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
λέμου, ένας μεγάλος αριθμός Τσάμηδων, περίπου 1500
άτομα, λαθραία εισήλθαν στην Αλβανία και συγκρότησαν
τάγματα εισβολής.
Την 28η Οκτωβρίου 1940 Τσάμηδες χρησιμοποιήθηκαν από τις ιταλικές δυνάμεις εισβολής, ως οδηγοί
κατά την προέλασή τους προς την Ηγουμενίτσα. Κατά δε
την προσωρινή κατάληψη της περιοχής, οι Τσάμηδες
προέβησαν εις ανήκουστα εγκλήματα και βαρβαρότητες,
όπως σφαγές, λεηλασίες, πυρπολήσεις οικιών και προσβολές των ελληνικών αμυνόμενων δυνάμεων από τα
νώτα.
Στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της Κατοχής 19411944, οι Τσάμηδες συνεργάστηκαν φανερά με τα ιταλικά
και γερμανικά κατοχικά στρατεύματα και εφάρμοσαν
διώξεις κατά του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίες σε μερικά χωριά της περιοχής μετατράπησαν σε ανελέητα
έκτροπα, όπως λεηλασίες, κλοπές, δολοφονίες, σφαγές,
βιασμοί γυναικών και πυρπολήσεις σπιτιών. Το στυγερότερο έγκλημα αυτών ήταν η ενεργή συμμετοχή τους στην
εκτέλεση από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 29
Σεπτεμβρίου 1943 των 49 προκρίτων της Παραμυθιάς.
Με την αποχώρηση των γερμανικών κατοχικών
στρατευμάτων πολλοί Τσάμηδες, περίπου 16.000 –
18.000 εθελοντικά εγκατέλειψαν την Ελλάδα φοβούμε-

νοι αντίποινα εκ μέρους των Ελλήνων. Κυρίως όμως φοβούμενοι να μην κληθούν και απολογηθούν ενώπιον της
ελληνικής δικαιοσύνης για τα εγκλήματά τους, που είχαν
διαπράξει σε άμεση και στενή συνεργασία με τα εχθρικά
στρατεύματα κατά την περίοδο της κατοχής.
Μετά την απελευθέρωση της Πατρίδας μας και συγκεκριμένα το έτος 1945 το Ειδικό Δικαστήριο Δωσίλογων
Ιωαννίνων καταδίκασε 1936 Τσάμηδες ως εγκληματίες
πολέμου. Οι περισσότεροι αυτών καταδικάστηκαν εις θάνατον, αλλά όλοι τους ευρίσκονταν και διέμεναν με
ασφάλεια στην Αλβανία.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η νομική διαδικασία και
τους αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια, τα δε κτήματά
τους αποδόθηκαν στους ακτήμονες της περιοχής.
Σήμερα οι Τσάμηδες υποκινούμενοι και καθοδηγούμενοι, διακηρύσσουν απροκάλυπτα τις αξιώσεις τους
επί των ελληνικών εδαφών της Θεσπρωτίας, τα οποία
διεκδικούν με την προσφυγή τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και αξιώνουν τον επαναπατρισμό τους.
Η έκθεση έχει ως δεύτερο θέμα την κατοχή αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα. Μια συνεχής, ανιστόρητη
και αμετανόητη προκλητικότητα, η οποία καλλιεργείται,
παρουσιάζεται και συντηρείται με χάρτες της λεγόμενης
“Μεγάλης Αλβανίας” στα σχολικά βιβλία.

Ο Ελληνισμός στην Ρωσία
κράτηση στην Ρωσία. Ο Χριστιανισμός πέτυχε την μεγαλύτερη
διείσδυση στην Ρωσία προς το τέλος του 14ου αιώνα, όταν ο
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος παντρεύτηκε την κόρη του Ηγεμόνα
της Μόσχας Βασιλείου, την Άννα. Η πτώση της Αυτοκρατορίας
της Τραπεζούντας έγινε το 1461 μ.Χ. Ο τελευταίος αυτοκράτορας Ιωσήφ Δαβίδ Κομνηνός αφού είδε ''τους επτά γιούς του
και τον ανεψιό του να πίπτουν από τον πελέκι των Οθωμανών'',
βρήκε και ο ίδιος μαρτυρικό θάνατο [Δ. Οικονομίδης].
Τουρκοκρατία-Δημιουργία Ελληνικού Κράτους, μέχρι σήμερα: Το 1472 μ.Χ. η Ζωή [αργότερα ονομάσθηκε Σοφία], ανεψιά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου [κόρη του Θωμά],παντρεύτηκε τον Τσάρο Ιβάν. Έτσι δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις κύματος φυγής Ελλήνων κληρικών, εμπόρων, λογίων κ.α. προς την Ρωσία, πέραν αυτών που κατέφυγαν στη
Δύση, όπως ο μητροπολίτης Νίκαιας Βησσαρίων από την Τραπεζούντα. Αυτός μέχρι τον θάνατό του ,πέραν της πολλαπλής
προσφοράς του, αγωνίσθηκε να συνεγείρει τους Δυτικούς
προς ανακατάληψη του Βυζαντίου. Δι' αυτόν ο Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι ήταν ''ο επιφανέστερος εκ των
προσφύγων εν τη Εσπερία Ευρώπη''. Οι Έλληνες στη Ρωσία
εγκαταστάθηκαν στην Μόσχα και στο Κίεβο που με τις γνώσεις
τους βοήθησαν στα γράμματα, τέχνες κ.α. Μαζί τους μετέφεραν πλούτο χειρόγραφων, όσων διασώθηκαν από τα χέρια του
Οθωμανού κατακτητή. Οι οικουμενικοί Πατριάρχες Ιωσήφ Β'
και Ιερεμίας Β΄ ανακήρυξαν το 1593 σε Πατριαρχείο την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Ο Βυζαντινολόγος καθηγητής Νίκος Βενέτης γράφει πως ανακαλύφθηκαν ποντιακά χειρόγραφα στο Μουσείο Κάστρου της Άγκυρας, που ανήκαν στην Παναγία Σουμελά του Πόντου. Με την Ρωσσοτουρκική Συνθήκη
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 έχουμε νέο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων προς την Ρωσία. Η Αικατερίνη Β' με διάταγμα [Ουζάκιο] του 1775 παραχώρησε στους Έλληνες έκταση
14.000 στρεμμάτων για εγκατάστασή τους, με προνόμια μάλιστα αυτοδιοίκησης. Την ίδια περίοδο παρουσιάσθηκε αύξηση
Ελληνικών Σχολείων σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Παράλληλα παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα σε οικονομικούς, εμπορικούς και ναυτιλιακούς τομείς, ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου. Τότε έκτισαν στα παράλια
της Αζοφικής Θάλασσας την Μαριούπολη προς τιμήν της Παναγίας.

Το 1790 ιδρύθηκε από την Αικατερίνη Β' η Οδησσός [από
την αρχαία Ελληνική ονομασία στο ίδιο μέρος της παλαιάς]. Η
πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Έγινε καταφύγιο για τον διωκόμενο και κατατρεγμένο Ελληνισμό.
Θα γίνει η Οδησσός στη συνέχεια [1814] έδρα της Φιλικής
Εταιρίας. Εκεί οργανώθηκε η προετοιμασία της μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Επόμενο μεγάλο ρεύμα του
Ελληνισμού προς την Ρωσία έχουμε τον 18ο αιώνα από τους
καταδιωχθέντας από τους Τούρκους από τον Πόντο. Οι Ρώσοι
αυτούς τους ονόμασαν Περσενεβίνο [δηλαδή γιοί των σοφών], δηλ. Έλληνες. Στα χρόνια της Επαναστάσεως του 1821,
πολλοί Έλληνες, λόγω των ικανοτήτων τους έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη Ρωσία [όπως Διοίκηση, Διπλωματία, Στρατό,
κ.α.]. Τότε ξεπήδησαν ο Καποδίστριας από την Κέρκυρα, η μεγάλη οικογένεια των Υψηλάντηδων κ.α.. Κατά τα έτη 1828-29
αφίχθηκαν από τον Πόντο στη Ρωσία 90.000.και το 1876 άλλοι
100.000 που εγκαταστάθηκαν κυρίως στα παράλια. Μετά την
Μικρασιατική καταστροφή του 1922-23 μεγάλο μέρος Ελλήνων, κυρίως Ποντίων, κατέφυγαν στη Ρωσία για να γλυτώσουν
από την σφαγή των Τούρκων.
Στην Ρωσία όμως από το 1917 είχαν επικρατήσει οι
Μπολσεβίκοι. Λόγω της συμμαχίας των τελευταίων με τον Κεμάλ, το κλίμα για τους Έλληνες ήταν ιδιαίτερα αρνητικό. Ο μεγάλος συγγραφεύς και ποιητής Ν. Καζαντζάκης ευρεθείς εις
την περιοχή του Πόντου το 1919 ως Γενικός Διευθυντής [σημερινός Γενικός Γραμματέας] του Υπουργείου Περιθάλψεως,
απεσταλμένος του Ελευθερίου Βενιζέλου, γράφει αργότερα
στο βιβλίο του ''Αναφορά στον Γκρέκο'', για την τραγική κατάσταση του εκεί Ελληνισμού που αντιμετώπισε. ''Πόνεσα την αιώνια σταυρωμένη ράτσα μου που κινδύνευσε πάλι στο Προμηθεϊκό βουνό του Καυκάσου. Δεν είναι ο Προμηθέας , ήτο η Ελλάς καρφωμένη πάλι από το κράτος και τη βία στον Καύκασο
και φωνάζει τους ανθρώπους, τα παιδιά της να τη σώσουν''.
Ένα μέρος των Ελλήνων εκρωσίσθηκε ,ένα άλλο μέρος απορρίφθηκε στη Ρωσική Διοίκηση. Το μεγαλύτερο μέρος όμως κατόρθωσε να διατηρήσει την Ελληνικότητα και την Ορθοδοξία.
Το 1938 αρχίζει η μαύρη περίοδος για τον Ελληνισμό της
Ρωσίας, λόγω των Σταλινικών εκκαθαρίσεων. Κλείνουν τα Ελληνικά Σχολεία παντελώς. Πολλοί Έλληνες εκτοπίζονται, φυλακίζονται, εκτελούνται με ανύπαρκτες, αστήρικτες , ως γελοί-

Παρά την συμφωνία, που έχει υπογραφεί, κατά το
παρελθόν, από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο χωρών όπως “απαλειφθούν από τα σχολικά βιβλία παρόμοιοι χαρακτηρισμοί” η Αλβανία συνεχίζει την προπαγάνδα και τη διδασκαλία των μαθητών της για αλύτρωτα εδάφη, τα οποία κατέχονται από την Ελλάδα.
Βέβαια, η εκπόνηση, έκδοση και δημοσίευση γεωγραφικών χαρτών, στους οποίους η Ήπειρος απεικονίζεται και εμφανίζεται μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας ονειρευομένης αλβανικής επικράτειας αποτελεί διαχρονική
προσπάθεια από τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, διαιωνίζεται μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στην δημιουργία
και παρουσίαση των κατάλληλων συνθηκών διεκδίκησης
εθνικών εδαφών της Ελλάδας.
Μετά την παραπάνω περιγραφή καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης, διαρκούς
εγρήγορσης και της αδιάλειπτης διπλωματικής προβολής των τεκμηριωμένων ελληνικών θέσεων περί των
ανύπαρκτων και κακώς προβαλλομένων αλβανικών θέσεων τόσον της γενοκτονίας των Τσάμηδων, όσον και της
εδαφικής αμφισβήτησης τμημάτων της Πατρίδας μας. Τα
σύνορα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα και απαραβίαστα.
Φύλακες γρηγορείτε, οι καιροί ου μενετοί.

ες κατηγορίες [κατασκοπεία, προετοιμασία για αυτονομιστικά
κινήματα, δολιοφθορές, θρησκευτικός φανατισμός ,κ.α. Κατά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια γίνονται μαζικές
εκτοπίσεις Ελλήνων στα βάθη της Ρωσίας. Το 1949 ολόκληροι
οικισμοί γύρω από πόλεις και Χωριά εκτοπίζονται ομαδικά σε
Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Σιβηρία. Κατά μέτριους υπολογισμούς, εκτοπίσθηκαν πάνω από 60.000. Από
αυτούς, πάρα πολλοί πέθαναν, χάθηκαν από κακουχίες, κάτεργα κτλ. Η Σοβιετική απογραφή του 1926 κατέγραψε
213.765 Έλληνες και στην αντίστοιχη του 1939 σε 286.000.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξε διαδεδομένη αντεπαναστατική δραστηριότητα μεταξύ των Σοβιετικών Ελλήνων. Ο Ρώσος Ιστορικός Αλεξάντερ Νέκριτσ αναφέρει, ότι οι
Έλληνες απελάθηκαν το 1949 λόγω της συμμαχίας της Ελλάδος με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι το θεωρούν συλλογική τιμωρία, επειδή οι Έλληνες κομμουνιστές έχασαν στον συμμοριτοπόλεμο [1946-1949].
Αλήθεια αυτούς θα τους αναζητήσει κανείς και πότε ; Από
το 1949 και στη συνέχεια ο μεγάλος όγκος των ηττημένων δυνάμεων από την Ελλάδα κατέφυγε στη Ρωσία και δημιούργησε
διάφορες παροικίες, με την πλέον δυναμική αυτήν της Τασκένδης. Το 1955 και μετά τον θάνατο του Στάλιν [1953] με
απόφαση του Ανωτάτου Σοβιέτ, οι εκεί Έλληνες ήταν ελεύθεροι και έπαυσε η εκτόπισή τους. Δεν μπορούσαν όμως να φύγουν ,διότι δεν τους επέτρεπαν οι αρχές. Τελικά αυτό επετράπη με την Περεστρόικα του 1988. Τότε άρχισε η μεγάλη φυγή
προς την Ελλάδα και τη Μαύρη Θάλασσα.
Σε αντίθεση με πολλές άλλες ''τιμωρημένες εθνοτικές
ομάδες'' οι Σοβιετικοί Έλληνες δεν αποκαταστάθηκαν επίσημα
ούτε από από την Σοβιετική, ούτε από την μετασοβιετική νομοθεσία.
Επίμετρο: Ο Ελληνισμός σήμερα, όπως και παλαιότερα
[εκτός Ελληνικής Επικράτειας], αντιμετωπίζει διωγμούς, κυρίως στις περιοχές με ένταση πολέμου, σε κράτη της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ελληνισμός στη Ρωσία σε όλη τη διάρκεια του Μπολσεβικισμού [70 χρόνια, μεταξύ 1917-1988],
έζησε δυστυχώς ξεχασμένος και αγνοούμενος από την Ελληνική πολιτεία .Εκεί με άπειρες κακουχίες ,στερήσεις με πάσης
φύσεως διωγμούς, εκτοπίσθηκε, βασανίσθηκε, θανατώθηκε.
Κατόρθωσε όμως χάρη στην ανθεκτικότητά του να διατηρήσει
την ταυτότητα και την Ελληνικότητά του. Έζησε στην κυριολεξία ''στο φως και το σκότος.'' Ο Νομπελίστας ποιητής του Αιγαίου γράφει: ''Το δράμα του φωτός και του σκότους, σημαδεύει
τον Ελληνισμό στους αιώνες.''

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Ἡ Ἔλευσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
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Γράφει ο Υπτγος ε. α.
Χρήστος Φαραντάτος

η Δεκεμβρίου! Δεσποτική ημέρα
εόρτιος και χαρμόσυνος, ημέρα
θριάμβου, καθ’ ήν βιώνομεν και πάλιν το μέγα και παράδοξον μυστήριον της ενανθρωπήσεως του Σωτήρος Χριστού.
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345–407)
ονομάζει τα Χριστούγεννα «Μητρόπολιν πασῶν
τῶν ἑορτῶν». Πράγματι, ο αιώνιος και άναρχος,
αλλά και φιλάνθρωπος Θεός, έρχεται εις τον
κόσμον μας και γίνεται άνθρωπος. Ο Θεός από
άπειρον αγάπην διά τον άνθρωπον σαρκούται
εις την μήτραν της Παναγίας Παρθένου, τίκτεται εις το ταπεινόν σπήλαιον της Βηθλεέμ και
γίνεται Θεάνθρωπος! Τέλειος Θεός και τέλειος
Άνθρωπος! Όπως δε αναφέρεται εις το Ευαγγέλιον του Ιωάννου (Α, 14) «καί ὁ Λόγος σάρξ
ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», ωνομάσθη δέ
Εμμανουήλ (= Μεθ’ ἡμῶν ο Θεός).
Ο Θεός, λοιπόν, δεν ίσταται μακράν από
ημάς, είναι μεθ’ ημών, δεν μας εγκαταλείπει,
ημείς τον έχομεν εγκαταλείψει με την συμπεριφοράν και τα έργα μας, μας συμπαρίσταται εις
τας δυσκόλους στιγμάς της ζωής μας, όχι μόνον πνευματικώς, αλλά και υλικώς, διότι αγαπά

το πνεύμα και την ψυχή μας, αλλά και αυτό τούτο το σώμα μας, διότι είναι ο Δημιουργός μας.
Έτσι ο άνθρωπος αισθάνεται ασφαλής και δυνατός και «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’
ἡμῶν!». Και μη υπάρχοντος εντός μας του φόβου, υφίσταται η ειρήνη, η αγάπη και η χαρά.
Η ουράνιος θεία λάμψις και ο ύμνος των Αγγέλων «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη» (Λουκ. Ρ′, 14) μας εκπλήττει, μας ενθουσιάζει και μας χαροποιεί. Ο λαμπρός αστήρ, που
εξέπληξε τους τρεις μάγους, οδηγεί στην ταπεινή φάτνη και ημάς τους αμαρτωλούς να προσκυνήσωμεν το Θείον Βρέφος.
Εορτάζομεν λοιπόν και εφέτος, εν μέσω
πανδημίας, λόγω της φοβεράς απειλής του κατηραμένου κορονοϊού με βαθείαν πίστιν και κατάνυξιν την θείαν Γέννησιν του Χριστού μας,
που φέρει παντού το φως και την ουράνιον
αγαλλίασιν. Η Εκκλησία κατέστη παράδεισος,
ολόκληρος η οικουμένη εφωτίσθη και τα όρη
εσκίρτησαν με την έλευσιν του Κυρίου, δι’ ης
εφανερώθη η μεγάλη φιλανθρωπία και η ευσπλαχνία του Θεού.
Προσκυνούμε τον Αμνόν του Θεού, που
έλαβε την μορφήν δούλου, δια να μετατρέψη
την δουλείαν εις ελευθερίαν. Εκείνον που μετέβαλε τους αγραμμάτους αλιείς ιχθύων εις

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

σοφούς αλιείς ανθρώπων. Εκείνον ο οποίος παρέδωσε τους πόδας του εις τα δάκρυα της πόρνης γυναικός. Εκείνον που εξύψωσε τους περιφρονημένους τελώνας, με την εκλογήν του τελώνου Ματθαίου, ως μαθητού Του εκ των δώδεκα, Εκείνον, τον οποίον προσηγόρευσε αρχιερέα ο Θεός, κατά την τάξιν Μελχισεδέκ
(Εβρ. Ε′, 10). Με την Γέννησιν του Σωτήρος Χριστού ο άνθρωπος συγχωρείται, εξαγνίζεται, καθαρίζεται, χαριτώνεται, φωτίζεται, αγιάζεται,
θεώνεται.
Βάσις της διδασκαλίας του Χριστού ήτο η
αγάπη προς τον πλησίον, η αλήθεια, η μετριοφροσύνη, το δίκαιον, τα ανώτερα ιδανικά, ενώ
κατεδαφίζετο το ψεύδος, η υποκρισία, η απληστία, η αχαριστία, η υπονόμευσις των ηθικών
αξιών, η αλαζονεία και πολλά άλλα ελαττώματα,
εκ διαμέτρου αντίθετα προς τας ηθικάς αρχάς
και την θείαν διδασκαλίαν. Αυτά τα ελαττώματα
δεν έλειπαν από τους ανθρώπους της εποχής
εκείνης, όπως δεν λείπουν και από τους σημερινούς και μάλιστα ηυξημένα, όπου αμφισβητείται όχι μόνον η πίστις, αλλά και αυτή αύτη η
θρησκεία του Ναζωραίου.
Ήδη από του περασμένου αιώνος ενεφανίσθησαν άνθρωποι κηρύσσοντες τον θάνατον
του Θεού και δοξασίαι ανερμάτιστοι και επικίν-

δυνοι, θρυμματισθείσαι παταγωδώς, θεωρητικοί μηδενιστικών ιδεών και ψευδοπροφήται
υποθετικών παραδείσων, οι οποίοι διεψεύσθησαν και περιεφρονίσθησαν από τον πιστόν λαόν
και όλας τας υγιείς κοινωνίας.
Και στους ανθρώπους όμως που αρνούνται
τον Χριστόν ή τον αγνοούν (παραπέμπω εις
τους αθέους αρνητάς του θρησκευτικού όρκου
εις την Βουλήν των Ελλήνων), ο Θεός, ο μέγας
Δημιουργός, που επιθυμεί «πάντας ἀνθρώπους
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»
(Α΄Τιμόθ. Β, 4) απευθύνει και κατά τα εφετινά
Χριστούγεννα την πρόσκλησιν «Δεῦτε πρός με
πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ
ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ΙΑ′, 28).
Χριστός γεννάται, δοξάσατε! Χριστός επί
γης, υψώθητε!
Δεύτε να υποδεχθώμεν και να προσκυνήσωμεν μετά των στρατιών των Αγγέλων, των
τριών μάγων και των αγραυλούντων ποιμένων
τον τεχθέντα Θεόν, ψάλλοντες τα γλυκύτατα
παιδικά μας ευχετήρια κάλαντα:
Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῇ
πόλει οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει ἡ κτίσις
ὅλη!
Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια Πολλά!

(Mέρος 2ο)

Ουκ έρχεται μόνον, αλλά…
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Νάμαστε πάλι εδώ να συνεχίσουμε την αναδρομή
μας στο παρελθόν, που αρχίσαμε πριν τέσσερα
φύλλα της «ΕΗ», αλλά η επικαιρότητα, μας
έφερε λίγο πίσω.

Β

εβαίως και μάλιστα μετά την παταγώδη αποτυχία που σημείωσε το προηγηθέν Α΄ Μέρος θα έπρεπε να τα παρατήσω. Ασφαλείς πληροφορίες
αναφέρουν, ότι το διάβασε (από υποχρέωση), μόνον η συντακτική επιτροπή της «ΕΗ» και η γυναίκα μου, η οποία εξαναγκάσθηκε προς τούτο εκ των
πραγμάτων, αφού έκρυψα ό,τι περιοδικό και εφημερίδα κυκλοφορούσε στο σπίτι και έτσι υποχρεώθηκε να το υποστεί.
Παρά λοιπόν την, σχεδόν καθολική, πρόγκα, εγώ συνεχίζω ακάθεκτος την
προέλασή μου.
Αμ οι συγκοινωνίες; Θυμάμαι εκείνα τα λεωφορεία που έμοιαζαν με τετράγωνα κουτιά επενδεδυμένα με κόντρα πλακέ και κάνανε την διαδρομή Περιστέρι – Αθήνα, κάτι λιγότερο από ώρα. Γραφική πινελιά οι εισπράκτορες, οι οποίοι
διέθετταν ένα πολύ φτωχό, αλλά αρκούντως πλούσιο και κατατοπιστικό, επαγγελματικό λεξιλόγιο. Μόλις 2-3 φράσεις: «Προχωρείτε στο διάδρομο», «Δίνετε
και ψιλά κύριοι. Πού να τα βρω εγώ για ρέστα πρωί πρωί;», «Μήπως κάποιος δεν
έχει εισιτήριο;», «προχωρείτε στον διάδρομο». Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η τελευταία εντολή ήταν που έκανε τον Στρατηγό Χαρίλαο Μπάρδα (Ορέστη Μακρή) να
βγει από τα ρούχα του όταν ο εισπράκτορας του λεωφορείου που μετέφερε την
οικογένειά του για μπάνιο, ζήτησε από τους σαρδελοποιημένους επιβάτες να
προχωρήσουν στον διάδρομο, στην «Θεία απ’ το Σικάγο». Τότε βέβαια δεν
υπήρχε κορονοϊός και άρα ούτε σχετικός κίνδυνος. Σήμερα όμως και ενώ ο κορονοϊός οργιάζει η σαρδελοποίηση παραμένει.
Βέβαια, με αυτούς τους «γραφικούς» δεν υπήρχαν καθόλου τζαμπατζήδες

και οι συγκοινωνίες ήταν κερδοφόρες, ενώ σήμερα με τα ηλεκτρονικά κ.λπ. οι
τζαμπατζήδες σαφώς υπερέχουν των νομοταγών.
Το 2018 ο εκλεκτός σκηνοθέτης Τάσος Μπουλμέτης γύρισε την ταινία
«1968», που αναφέρεται στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης από την
ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν ο καλός ηθοποιός Μανώλης Μαυροματάκης, ενσαρκώνει περίφημα τον εισπράκτορα που αναφέραμε. Δείτε την, όπου
την βρείτε.
Από κοντά και τα τραμ, τα κίτρινα και τα πράσινα, τα οποία απετέλεσαν πηγή
εμπνεύσεως για το δίδυμο Αλέκου Σακελλάριου (στίχοι) και Μιχάλη Σουγιούλ
(μουσική), που δημιούργησαν τη μεγάλη επιτυχία «Το τραμ το τελευταίο», το
οποίο περιέγραφε με θαυμάσιο τρόπο τα ήθη της εποχής αλλά και τις κοινωνικές
ανισότητες («Εμείς με τραμ πηγαίνουμε κι’ οι άλλοι με ταξάρες. Για μας τα ντόρτια κι’ οι διπλές και γι’ άλλους οι εξάρες». Βλέπετε είχε κι’ εκείνη η εποχή τους
αητονύχηδές της…). Εδώ να τονίσουμε και τον γνωστό προγραμματισμό με τον
οποίο λειτουργεί το Κράτος μας, αφού είχαμε τραμ, το ξηλώσαμε και μάλιστα πανηγυρίζοντας και μετά τρέχαμε (και ξοδεύαμε βεβαίως βεβαίως) για να το ξαναστήσουμε, επίσης πανηγυρίζοντας.
Τα μπακαλικάκια τα θυμόσαστε; Όχι αυτό που δούλευε ο Ζήκος
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(Κώστας Χατζηχρήστος), ο θρυλικός παραγιός του κυρ Παντελή (Κώστας Δούκας), στο ανεπανάληπτο «Της Κακομοίρας». Αυτό ήταν μεγαλομπακάλικο. Από
ένα τέτοιο μάλιστα – του Κίκιζα – στην οδό Λένορμαν, ξεκίνησε η βιομηχανία ζυμαρικών «Ήλιος», που ακμάζει μέχρι σήμερα. Αναφέρομαι στα απλά συνοικιακά
μπακάλικα με τα σακιά, τις σέσουλες και το χιλιοταλαιπωρημένο βιβλίο για τα
βερεσέδια (πρόδρομο των σημερινών πιστωτικών καρτών…). Υπήρχε ένα τέτοιο
μπακαλικάκι στην γειτονιά μας. Μια τρύπα ήταν, αλλά ως φαίνεται μαγική, αφού
κατώρθωσε, όχι αυτό βεβαίως αλλά οι εισπράξεις του, να παντρέψει την κόρη
του ιδιοκτήτου του, από την οποία σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευε η ομορφιά
και η τσαχπινιά της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το μπακαλικάκι αυτό, είχε από όλα τα
καλά του Θεού, όχι πάντως στην αρχική τους μορφή. Αφού οι μύγες, οι κατσαρίδες και τα ποντίκια κάναν πάρτυ στα ράφια και τις αποθήκες του και, όπως ήταν
φυσικό, φρόντιζαν να τα μεταλλάξουν σε άλλες μορφές πιο μυστήριες. Ακόμη
και ο ίδιος ο μπακάλης μας, δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει νόμπελ καθαριότητος, αφού έβαζε την φέτα με το χέρι στο χαρτί (παλιά εφημερίδα) πάνω στο λιγδιασμένο τάσι της ζυγαριάς και μετά είτε σκουπιζόταν στην ακαθορίστου χρώματος και απροσδιορίστου χρόνου τελευταίου πλυσίματος ποδιά του, είτε έγλειφε ηδονικά τα δάχτυλά του. Προφανώς για να τα απολυμάνει… Πρόδρομος των
σημερινών απολυμαντικών θα λέγαμε... Αλλά και ο περιβάλλων την παιδική ηλικία μας χώρος, δεν ήταν καλύτερος. Έξω από το σπίτι μας, στην οδόν Δωδεκάνησου στο Περιστέρι, περνούσε ένα ρεματάκι, που είχε νερό χειμώνα καλοκαίρι
και ξεκινούσε από τις εγκαταστάσεις εξορύξεως κάρβουνου, δίπλα στο νεκροταφείο Περιστερίου και μέσω ρεμάτων κατέληγε στον Κηφισό. Το ρέμα αυτό, ήταν
μία… δομή φιλοξενίας βατράχων (εκεί πρωτομελετήσαμε την εξέλιξη του συμπαθούς αμφιβίου, από την μορφή του αυγού στην συνέχεια του γυρίνου και τελικώς του ολοκληρωμένου βατράχου), κουνουπιών, σκνιπών και διαφόρων άλλων ζωικών μορφών, ο δε αέρας… μοσχοβολούσε άνθρακα. Μια πρώτης τάξεως εστία μολύνσεως λοιπόν μέσα στην καρδιά του αστικού ιστού.
Τος παν (=τέλος πάντων) που έλεγε και η αείμνηστη Γεωργία Βασιλειάδου.
Αλλά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα χρειαστεί να συνεχίσουμε και στο επόμενο.

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

6

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Δεκέμβριος 2021

Ενημέρωση
Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις
και Στρατηγικές
Σπουδές
Δόκιμος
Ερευνητής ΙΔΙΣ
Σκοπός Επισκοπήσεως: Η με συνοπτικό τρόπο
παρουσίαση των κυριοτέρων γεγονότων, κατά την
κρίση του γράφοντος, από ανοικτές πηγές πληροφοριών, για την καλυπτομένη χρονική περίοδο.
Κριτήρια Συλλογής Ειδήσεων/Γεγονότων:
Επιλέγονται τα κατά τεκμήριο σοβαρότερα γεγονότα
που επηρεάζουν τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους περιορισμούς του χώρου.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
α. Το αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο, Ro-Ro Carrier
“ARC Independence”, κατέπλευσε στις 27 Νοεμβρίου στο λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως, στο πλαίσιο
της μεγάλης στρατιωτικής ασκήσεως “Atlantic Resolve”. Το μεταγωγικό μεταφέρει ελικόπτερα και
οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην άσκηση. Παράλληλα, θα πάρει στρατιωτικά ελικόπτερα και οχήματα που ενεργούσαν στην Ρουμανία από το λιμάνι
της Αλεξανδρουπόλεως, προκειμένου να τα μεταφέρει στις ΗΠΑ.
β. Συνάντηση των ηγετών Ελλάδος και Ρωσίας, Putin-Μητσοτάκη έλαβε χώρα στο Σότσι, στις 8 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά αφ’ ότου η ΝΔ ανέλαβε την
διακυβέρνηση της χώρας το 2019. Από τις κοινές
δηλώσεις στο τέλος της συναντήσεως δεν φάνηκε η
Ρωσία να ανέλαβε κάποια δέσμευση για προώθηση
των πολλών ανοικτών ελληνικών θεμάτων ιδίως σε
σχέση με την Τουρκία. Ενδιαφέρουσες ωστόσο ήταν
οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Dmitry
Peskov επι των ελληνο-ρωσικών σχέσεων την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Ο Peskov είπε ότι ‘’Η
Τουρκία είναι πιο κοντά στην Ρωσία και ότι εάν οι ελληνο-ρωσικές σχέσεις βαθμολογούνται με 6 με άριστα το 10, οι ρωσσο-τουρκικές παίρνουν 7. Εξέφρασε δε την ανησυχία της Ρωσίας για την νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία και ιδίως για την χρήση του
λιμένος της Αλεξ/πολεως από τις ΗΠΑ, ενώ σχετικώς με την στάση που θα κρατούσε η Ρωσία σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσεως, είπε γενικά ότι η
Ρωσία θα βοηθούσε στην λύση της κρίσεως’’.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Την 25η Νοεμβρίου ο ντε φάκτο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν
Ζαγέντ αλ-Ναχιάν, επισκέφθηκε την Τουρκία για
πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν 10 χρόνια και προσέφερε οικονομική βοήθεια 10 δισ. δολαρίων, μέσω
διμερών συμφωνιών. Την προηγούμενη ημέρα η
τουρκική λίρα είχε χάσει το 12% της αξίας της έναντι
του δολαρίου, λόγω της ανησυχίας που προκαλούν
οι χειρισμοί των επιτοκίων και της γενικότερης αντιμετωπίσεως του πληθωρισμού του οικονομικού επιτελείου του Ερντογάν. Η προοπτική των αραβικών
επενδύσεων την ενίσχυσε προσωρινά, κατά 10%.
β. Ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε τον πρεσβευτή
Serdar Kilic, ως Ειδικό Απεσταλμένο στην Αρμενία
προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας. Να σημειωθεί ότι ο Serdar Kilic δεν
είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης. Προηγουμένως
ήταν πρεσβευτής της Τουρκίας στις ΗΠΑ.
γ. Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου διεξήχθη στην Άγκυρα,
η 3η Συνάντηση Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής με
στόχο της αύξηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ

Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
της Τουρκίας και αφρικανικών χωρών. Σημειώνεται
ότι το σύνολο των οικονομικών συνεργασιών που
τρέχουν στην Αφρική ανέρχονται στα 70 δις $, ενώ
μόνο οι τουρκικές εξαγωγές στην Αφρική για το
2020, ανήλθαν στα 15 δις $.

ΚΥΠΡΟΣ
Στις 2 Δεκεμβρίου, του υπουργικό συμβούλιο
της Κύπρου, ενέκρινε ην αδειοδότηση του τεμαχίου
5 της κυπριακής ΑΟΖ στην κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil Exploration and Production Cyprus
Limited και της Qatar Petroleum International Upstream LLC. Όπως δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας,
Νατάσα Πηλείδου, διαχειρίστρια εταιρεία θα είναι η
ExxonMobil με ποσοστό συμμετοχής 60% και η Qatar Petroleum με 40%. (Βλέπε Χάρτη 1-Τουρκικές
Διεκδικήσεις στην ΑΟΖ Κύπρου)

ΗΠΑ

α. Στις 9 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος Biden συνομίλησε
με τον ομόλογο του της Ουκρανίας Zelenskyy για το
θέμα της αναπτύξεως ρωσικών στρατευμάτων περιμετρικά της Ουκρανίας και της φημολογούμενης πιθανής στρατιωτικής δράσεως της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία. Στο κοινό ανακοινωθέν μετά την
συνομιλία, ουδεμία μνεία έγινε σε πιθανή εισδοχή
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν θέλει η Ρωσία, ή για πιθανή εκχώρηση αυτονομίας στους ρωσόφωνους των επαρχιών Donetsk και Luhansk, κάτι
που επιθυμεί η Ρωσία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν για την
προστασία της κυριαρχίας της Ουκρανίας και για την
επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία, εάν αυτή ενεργήσει
στρατιωτικά κατά της Ουκρανίας.
β. Ο διευθυντής της CIA William Burns δήλωσε την
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, ότι οι Υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει σε εκτίμηση ότι η
Ρωσία έχει σχέδια στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή έρχεται να αντικρούσει δημοσίευμα της Washington Post της προηγούμενης
εβδομάδος, το οποίο εκτιμούσε ότι η Ρωσία ήταν
έτοιμη για επίθεση στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του
2022.
γ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανακοίνωση του στις 10
Δεκεμβρίου, ενέκρινε την πιθανή πώληση τεσσάρων νέων φρεγατών κλάσης MMSC (Multi-Mission
Surface Combatant) στην Ελλάδα, κόστους 6,9 δισ.
δολαρίων, καθώς και την αναβάθμιση των υπαρχουσών ελληνικών φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, ύψους
2,5 δισ. δολαρίων, σε μια νέα εξέλιξη στο ζήτημα
των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, μετά τις
ανακοινώσεις για την αγορά γαλλικών φρεγατών
τον Σεπτέμβριο. Η ανακοίνωση αυτή των ΗΠΑ έρχεται ως απάντηση του Letter of Request που είχε στείλει η ελληνική κυβέρνηση προ αρκετών μηνών και
παραμένει μια απλή ανακοίνωση (Το γράμμα ήταν
διερευνητικό, διαθεσιμότητα σκαφών, τιμές κλπ).
Δεν έχει υπάρξει δέσμευση καμιάς πλευράς με την
υπογραφή συμβολαίου ή οποιασδήποτε συμφωνίας.
δ. Νέο πλαίσιο στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις θέτει το “νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούμπιο” που υπερψηφίστηκε με ισχυρή διακομματική υποστήριξη στο
πλαίσιο του προϋπολογισμού του αμερικανικού
Πενταγώνου, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η
αμυντική συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με
την Ελλάδα.
Στο νομοσχέδιο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται:

l Η στήριξη της συνεργασίας 3+1 μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
l Πρόθεση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την πώληση
των μαχητικών F-35 στην Ελλάδα.
l Η στήριξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ κοινών
ασκήσεων συνεργασίας με την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, για την θαλάσσια ασφάλεια.

ΓΑΛΛΙΑ
Στις 25 Νοεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στην Ρώμη με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι. Την επομένη ημέρα, ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο
Ματαρέλα και ο Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν Ιταλο-γαλλική Συνθήκη Ενισχυμένης Συνεργασίας. Η
συνθήκη προβλέπει συντονισμένες δράσεις των
δυο χωρών σε μια σειρά από τομείς, με κύρια αναφορά στην άμυνα, την εξωτερική και οικονομική πολική και τον πολιτισμό. Ονομάστηκε «Συνθήκη του
Κυρηνάλιου», από το όνομα του ιταλικού προεδρικού μεγάρου στο οποίο και υπεγράφη.
Η Συνθήκη περιλαμβάνει ένδεκα κεφάλαια και
αποτελείται από τριάντα περίπου σελίδες και σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θυμίζει σ’ ένα βαθμό την
ιστορική Γαλλογερμανική Συνθήκη Φιλίας του
1963.

ΚΡΟΑΤΙΑ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουήλ Μακρόν
και ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς ενεργοποίησαν στις 25 Νοεμβρίου στο Ζάγκρεμπ, την πώληση 12 μαχητικών Rafale στην Κροατία, έναντι περίπου ενός δισ ευρώ. Τα πρώτα 6 Rafale θα παραδοθούν ανάμεσα στο τρίτο τρίμηνο του
2023 και τις αρχές του 2024 και τα υπόλοιπα 6 την
άνοιξη του 2025.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Ο Λευκορώσος Πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, είπε πως η Τουρκία είναι από τα πιο φιλικά
κράτη απέναντι στη Λευκορωσία και πως τα δυο
κράτη αλληλοϋποστηρίζονται στους διεθνείς οργανισμούς.
Να σημειωθεί πάντως ότι εντός Δεκεμβρίου, η
Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την πέμπτη δέσμη κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
την εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Λευκορωσία.

ΑΣΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (ΗΑΕ)
Στις 3 Δεκεμβρίου, τα ΗΑΕ παρήγγειλαν 80 μαχητικά αεροσκάφη Rafale, υπογράφοντας συμβόλαιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που εμβαθύνει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με
την Γαλλία.
Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν που ευρίσκεται σε
διήμερη περιοδεία στον Κόλπο, θα επισκεφθεί
εκτός από τα ΗΑΕ, το Κατάρ και την Σαουδική Αραβία. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια στιγμή
που τα κράτη του Κόλπου αισθάνονται ότι οι ΗΠΑ
αποχωρούν από την περιοχή, προκειμένου να επικεντρωθούν στην Ασία.

Να σημειωθεί ότι η Γαλλία έχει μόνιμη στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα των Εμιράτων.

ΙΡΑΝ
Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, διεκόπη ο 6ος
γύρος συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του
Ιράν που διεξήγοντο στην Βιέννη.
Η συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που είχε υπογραφεί το 2015 μεταξύ του Ιράν και
των έξι μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) με σκοπό να σταματήσει ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν ώστε
να μην αποκτήσει πυρηνική βόμβα, κατέρρευσε το
2018 λόγω της μονομερούς αποχωρήσεως των
ΗΠΑ από την συμφωνία. Τότε ο πρόεδρος Trump, είχε επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, σε απάντηση των οποίων η Τεχεράνη αποδεσμεύτηκε από την πλειονότητα των υποχρεώσεων
της.
Οι διαπραγματεύσεις της Βιέννης έχουν στόχο
να επαναφέρουν στη συμφωνία την Ουάσινγκτον, η
οποία μετέχει εμμέσως στις συνομιλίες.

Κύριο Γεγονός:
Η απόφαση της Κύπρου να εκχωρήσει το τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ στην κοινοπραξία ExxonMobil και Qatar Petroleum αποτελεί μια ευφυή διπλωματική κίνηση αφού το 40% περίπου του συγκεκριμένου τεμαχίου διεκδικεί παρανόμως η Τουρκία,
ενώ στην εκμετάλλευση των όποιων κοιτασμάτων
προκύψουν ενέπλεξε εταιρεία του Κατάρ, χώρα
συμμάχου της Τουρκίας. Οι ίδιες εταιρείες συμμετέχουν στην εκμετάλλευση και του τεμαχίου 10.

Συμπεράσματα:
α. Η αγορά γαλλικών μαχητικών από τα ΗΑΕ, αποτελεί μια κίνηση η οποία διευκολύνει την σε διπλωματικό επίπεδο προσέγγιση της Ελλάδος τόσο με τα
ΗΑΕ, όσο και με την Γαλλία, ενώ συντελεί για μελλοντικές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις λόγω της
χρήσεως του ιδίου τύπου αεροσκαφών.
β. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Πεσκώφ,
βαθμολογώντας την Ελλάδα με 6 και την Τουρκία με
7, μας είπε ότι δεν είμαστε τόσο χρήσιμοι στην εξυπηρέτηση των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή
μας, όσο η Τουρκία. Η Τουρκία δεν δίστασε να πάρει
αποφάσεις αντίθετες προς τα συμφέροντα της Δύσεως, αγορά S-400-Ακούγγιου-Turkish Stream, ενώ η
Ελλάδα μετά την Σούδα, εκχώρησε βάση στις ΗΠΑ
και στην Αλεξ/πολη. Ας μην ξεχνάμε πάντως ότι η
Ρωσία ουδέποτε υπεστήριξε τα ελληνικά συμφέροντα στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο. Πάντοτε έβλεπε την διένεξη Ελλάδος-Τουρκίας ως αποσταθεροποιητική για την ΝΑ πτέρυγα
του ΝΑΤΟ.
γ. Το άνοιγμα της Τουρκίας στην Αφρική συνεχίζεται, παρά την δυσχερή κατάσταση της οικονομίας
της. Η Τουρκία αναγνωρίζει ότι τα κράτη με τον περισσότερο νέο πληθυσμό στον κόσμο, ευρίσκονται
στην Αφρική και συνεπώς οι δυνατότητες αναπτύξεως εμπορικών και μέσω αυτών και διπλωματικών
σχέσεων είναι μεγάλες. Να σημειωθεί ότι η Τουρκία
διατηρεί από το 2017, μεγάλη στρατιωτική βάση
στην Σομαλία, χώρα η οποία ελέγχει την έξοδο της
Ερυθράς Θάλασσας στον Κόλπο του Αντεν και παρέχει πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό.
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ΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Δημήτριος Κουτρουμάνης,
Πρόεδρος Συνδέσμου
Διαβιβάσεων

Τ

ο πρωί της Κυριακής 28 Νοεμβρίου, το Μουσείο Διαβιβάσεων στο Χαιδάρι για 2 ώρες γέμισε με φίλους της ιστορίας και των Διαβιβάσεων. Πολλοί συνάδελφοι και φίλοι ανταποκρίθηκαν
στη πρόσκληση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων
ΔΒ (ΣΑΑΔΒ), ήταν απόστρατοι αξιωματικοί και έφεδροι Διαβιβαστές, κάποιοι συνοδευόμενοι από τις συζύγους και τα παιδιά τους, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις
αίθουσες του Μουσείου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με
καλωσόρισμα του Σχου Α. Αντωνόπουλου διοικητού
της Σχολής ΔΒ, στις εγκαταστάσεις της οποίας στεγάζεται το Μουσείο, συνέχισε με χαιρετισμούς του
Υπτγου Κ. Τσιρίδη Δντου ΔΔΒ/ΓΕΣ, του Αντγου εα Δ.
Κουτρουμάνη Προέδρου του ΣΑΑΔΒ και του Ταξχου
εα Χ. Νοταρίδη εθελοντή φροντιστή του Μουσείου, με
σύντομη παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των Τηλεγραφητών - Διαβιβαστών και εισαγωγική παρουσίαση των εκθεμάτων. Μετά τη προσφορά καφέ, ακολούθησε η περιήγηση στους χώρους όπου φυλάσσονται, συντηρούνται και εκτίθενται συσκευές τηλεπικοινωνίας, φωτογραφίες, έγγραφα και διάφορα υλικά
διαβιβάσεων, αντιπροσωπευτικά κάθε χρονικής περιόδου μέχρι το 2000.
Το στρατόπεδο Χαιδαρίου χτίστηκε το 1937 και
ως γνωστόν, αποτελεί το λίκνο των Διαβιβάσεων από
το 1946 που ιδρύθηκε το Οπλο, μέχρι σήμερα. Νωρίτερα όμως, ο χώρος αυτός θεωρήθηκε ως το «ελληνικό Αουσβιτς», διότι υπήρξε στρατόπεδο μεταγωγών –
συγκεντρώσεως κρατουμένων, τόπος μαρτυρίου και
εκτελέσεων Ελλήνων πατριωτών από τους ναζί κατά
την περίοδο 1943-1944. Το κτίριο «Μπλόκ 15» παραμένει διατηρητέο, αδιάψευστος μάρτυρας της εγκληματικής βαρβαρότητας των κατακτητών. Μέσα στο
χώρο αυτό η ιδέα δημιουργίας ενός Μουσείου Διαβιβάσεων γεννήθηκε το 1961, ενώ από το 1980 πολλά

υλικά άρχισαν να συγκεντρώνονται σε αποθηκευτικό
χώρο του ΚΕΔΒ. Το 2004 μεταφέρθηκαν στον παρόντα χώρο (ισόγειο του κτιρίου της Σχολής ΔΒ) και από το
2013 ξεκίνησε μία συστηματική προσπάθεια ταξινόμησης, τεκμηρίωσης, παρουσίασης και εμπλουτισμού
των εκθεμάτων, καθώς και βελτίωσης των χώρων.
Σήμερα εκτίθενται πάνω από 200 συσκευές τηλ/νίας,
προελεύσεως ΗΠΑ, Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας
ακόμη και χωρών Συμφώνου Βαρσοβίας, ήτοι : ασύρματοι- τηλέφωνα και πίνακες από το Β’ ΠΠ, πλήρης
συλλογή τηλετύπων και φερεσύχνων, κώδικες και
κρυπτοσυσκευές, μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και
ραντάρ πεδίου μάχης, μονάδες τηλεχειρισμού και όργανα ελέγχου-επισκευής συσκευών, εργαλεία και
υλικά κατασκευής γραμμών εκστρατείας, ανιχνευτές
ναρκών, εκπαιδευτικά μέσα και βοηθήματα, πλούσια
βιβλιοθήκη με έγγραφα και τεχνικά εγχειρίδια, που
όλα μαζί προσφέρουν ένα πανόραμα των υλικών τηλεπικοινωνίας του Στρατού Ξηράς. Τα ιστορικά κειμήλια αυτά προέρχονται από αποσυρθέντα υλικά της
Υπηρεσίας, που διασώθηκαν πριν εκποιηθούν, αλλά
κυρίως από δωρεές αποστράτων αξιωματικών, εφέδρων και συλλεκτών, οι οποίοι εκτιμώντας την προσπάθεια που γίνεται, πρόθυμα εμπλουτίζουν το Μουσείο, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και
την προβολή του ρόλου των Διαβιβάσεων στους αγώνες του Εθνους.
Το μουσείο μελετά, αναδεικνύει και παρουσιάζει

τα αξιοσημείωτα και ιδιαίτερα πολύτιμα εκθέματα του
Μουσείου ΔΒ, τα οποία είναι : ένας δυσεύρετος τηλεφωνικός πίνακας του 1940 που χρησιμοποιήθηκε στα
οχυρά της Γραμμής Μεταξά και ένα τηλέφωνο της
ίδιας εποχής (δωρεά του ΣΑΑΔΒ), ένα σπανιότατο βαλιτσάκι με ασύρματο βραχέων κυμάτων που χρησιμοποιήθηκε από πράκτορες μυστικών υπηρεσιών (δωρεά Ταξχου εα Μαρκομανωλάκη). Υπάρχει επίσης,
ένας αυθεντικός τηλέγραφος του 1860 (δωρεά του
Αντγου εα Κάλφα), ένας Ηλιογράφος του 1941 (φορητός οπτικός τηλέγραφος, δωρεά του Αντγου εα Σαμψών). Ο ηλιογράφος ήταν ένα εκπληκτικό μέσο τηλεπικοινωνίας, που το χρησιμοποιούσαν οι επαναστάτες
Κρήτες το 1895 και που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς αρκετά προχωρημένο για την εποχή του.
Οπως οι ίδιοι οι ξένοι απεσταλμένοι υης εποχής εκείνης σημείωναν με έκπληξη, τέτοιο μέσον διέθεταν τότε μόνο οι σύγχρονοι στρατοί. Ο ηλιογράφος έιχε μεταφερθει και χρησιμοποιηθεί στη Κρήτη νωρίτερα από
το εκστρατευτικό σώμα όταν ο βασιλιάς Γεώργιος
έδωσε εντολή στον υπασπιστή του, συνταγματάρχη
του πεζικού Τιμολέοντα Βάσσο, να καταλάβει το νησί
και να κηρύξει την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
Ο εκστρατευτικό αυτό σώμα συνδέθηκε μέσω Αντικυθήρων και Κυθήρων με την Αθήνα το 1897 για τις
ανάγκες επικοινωνίας του Ελληνικού Στρατού. Ηταν η
πρώτη διασύνδεση – ζεύξη των Διαβιβάσεων πάνω
από θάλασσα.
Επιπρόσθετα, εκτίθενται δύο κρυπτομηχανές DE59 ελληνικής κατασκευής, που δεν έσπασε ο κώδικάς
τους ποτέ, ένα σπάνιο προπολεμικό ραδιόφωνο της
εταιρείας ΕΛΒΙΡΑ (της οποίας ιδιοκτήτης ήταν ο Π.
Δελμούζος ο κατασκευαστής των ελληνικών κρυπτομηχανών) και ο μοναδικός χειροποίητος πομπός υψηλής ισχύος του Κ. Ταβανιώτη, ραδιοερασιτέχνη και
διερμηνέα των συμμαχικών υπηρεσιών (δωρεά της
οικογενείας του). Μέσα από το Μουσείο αυτό αναδεικνύεται η σχετικά άγνωστη πτυχή της ιστορίας από το
1880 και μετέπειτα καθως και της περιόδου 1946 -49
που σχετίζεται και με τα ιστορικά γεγονότα της περιό-

δου εκείνης και με την τεχνολογία. Ο πρωταρχικός ρόλος του μουσείου γίνεται σιγα σιγά αδιαμφισβήτητος
στην ανάπτυξη και άνθιση οποιαδήποτε μελέτης που
μελλοντικά θα πραγματοποιείται και θα σχετίζεται με
την πρώτη περίοδο της απελευθέρωσης από την Γερμανική κατοχή και της γέννησης του Όπλου των Διαβιβάσεων, δύο γεγονότων που ιστορικά συνέπεσαν.
Πέρα από τα εκθέματα εντός των αιθουσών, στο
περίβολο του κτιρίου υπάρχουν τοποθετημένα αντιπροσωπευτικά δείγματα κάθε συγκροτήματος κλωβού τηλεπικοινωνίας, καθώς και οχήματα : το τελευταίο διασωθέν γεωτρύπανο τηλεγραφικών στύλων
του Β’ΠΠ τύπου V-18 και ένα όχημα με πλήρη κλωβό
του πολυδιαυλικού συστήματος ΑΠΟΛΛΩΝ, που εξασφάλισε αδιάλειπτα τις επικοινωνίες του Αιγαίου για
25 έτη.
Οι επισκέπτες εκφράσθηκαν πολύ θετικά για την
επίσκεψη, που επίσης ήταν ευκαιρία να ξανασυναντηθούν, να θυμηθούν παλιότερες εποχές κι έτσι να ζωντανέψουν εμπειρίες και ξεχασμένα συναισθήματα.
Ολοι υποσχέθηκαν να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό
του Μουσείου. Ο ΣΑΑΔΒ ευχαριστεί θερμά την
ΔΔΒ/ΓΕΣ και την Σχολή ΔΒ για την περιποίηση και φιλοξενία, καθώς και για την διαρκή στήριξη του Μουσείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στο άνθρωπο
που με ζήλο και πολλή αγάπη οργανώνει και επιμελείται το μουσείο, το μέλος μας Ταξίαρχο ε.α. Χρηστο Νοταρίδη.
Η νεώτερη γενιά δείχνει έμπρακτα την αγάπη
της προς την ιστορία του Οπλου.Ο Σύνδεσμος Διαβιβάσεων θα συνεχίσει την προσπάθεια διάσωσης
ιστορικών κειμηλίων Διαβιβάσεων. Με την απώλεια
των τεκμηρίων χάνεται υλικό, που είναι χρήσιμο
στη διατήρηση και μελλοντική σύνθεση της Ιστορίας
των Διαβιβάσεων. Πιστεύουμε ότι είναι τουλάχιστον
άδικο και εθνικά επιζήμιο να χάνεται η ιστορική συνέχεια. Πολλοί εκ των μελών μας με μόχθο προσπάθησαν χρόνια να συγκεντρώσουν πνευματικό και
τεχνικό υλικό, το οποίο δώρισαν στο Μουσείο. Η
προσπάθεια συνεχίζεται.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Κυριάκος Δημήτριος
Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00, μετά
από δύο χρόνια, η καθιερωμένη προσκυνηματική εκδήλωση του Συνδέσμου
μας, στο Μνημείο Ιππικού στο Μέτσοβο, σε συνεργασία με την ΓΕΣ/ΔΙΤ. Η
περσινή εκδήλωση είχε ματαιωθεί λόγω των απαγορευτικών μέτρων για την
πανδημία του κορονοϊού, φέτος όμως, παρά τις δυσκολίες, η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Όπως είχε προγραμματισθεί ,το πρωΐ του Σαββάτου 30 Οκτ.2021, αναχωρήσαν με λεωφορείο, από την Αθήνα, 17 μέλη και φίλοι του συνδέσμου και μέσω της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, έφθασαν στο Μέτσοβο, το απόγευμα.
Το πρωΐ της Κυριακής, 31 Οκτ 2021, έλαβε χώρα εκκλησιασμός και δοξολογία στον Ι.Ν.Αγ.Παρασκευής Μετσόβου όπου παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καρχιμάνης Αλέξανδρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ.
Λαλούσης Χαράλαμπος, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και πρώην ΥΦΕΘΑ Στρατηγόςε.α. κ. ΣτεφανήςΑλκιβιάδης, ο Διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Σπανός Αναστάσιος, ο Διοικητής της VIIIης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος
κ.Σιορέντας Χρήστος, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος και π. Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κ. Μητροκώστα Παναγιώτα, ο Δήμαρχος Μετσόβου
κ. Τζαφέας Κωνσταντίνος και το ΔΣ του Συνδέσμου. Υπόψη ότι στις 31
Οκτωβρίου εορτάζεται η επέτειος απελευθέρωσης του Μετσόβου, το 1912,
με συνέπεια φέτος, η εκδήλωσή μας να συμπέσει με τους εορτασμούς της
επετείου. Μετά την Θεία Λειτουργία τελέσθηκε μνημόσυνο στη μνήμη των
ηρωϊκώς πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών των Σχηματισμών και Μονάδων του Ιππικού κατά το έπος του 40 και στη συνέχεια οι επίσημοι, σε πομπή,
μετέβησαν στο ηρώο της Πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων.
Στις 12:00 άρχισε η τελετή, στο επιβλητικό μας Μνημείο με επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών των Σχηματισμών και Μονάδων του Ιππικού που έπεσαν ηρωϊκώς μαχόμενοι κατά τον Ελληνοϊταλικό

πόλεμο του 1940-41. Παρέστη και ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Εξάρχου Νικόλαος, καθώς και ο εκλεγμένος τοπικός Πρόεδρος και π. Δήμαρχος Βιλίων Αττικής.
Ακολούθησαν ομιλίες, από τον Πρόεδρο του ΣΑΑΙΤΘ Υποστράτηγο ε.α.
κ.Παπαδογεωργόπουλο Χρήστο και από τον Διευθυντή της Διευθύνσεως
Ιππικού –Τεθωρακισμένων του ΓΕΣ Υποστράτηγο κ. Κατσαϊτη Παντελή, οι
οποίοι αναφέρθηκαν στα ιστορικά γεγονότα και ιδιαίτερα στους αγώνες της
Μεραρχίας και των Μονάδων Ιππικού, κατά την παραπάνω περίοδο, υπενθυμίζοντας παράλληλα σε εμάς τους νεοτέρους το χρέος μας έναντι της Πατρίδος και του Έθνους μας, κατά την ειρηνική περίοδο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Λαλούσης και ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και πρώην ΥΦΕΘΑ, Στρατηγός Στεφανής.
Η δράση του Ιππικού κατά το έπος του 40 συνέβαλε αποφασιστικά στη συντριβή της επίλεκτης Μεραρχίας Αλπινιστών «ΤΖΟΥΛΙΑ» των Ιταλών.
Στη συνέχεια κατατέθηκαν δάφνινα στεφάνια στη μνήμη των πεσόντων από τους:

1 .Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Λαλούση Χαράλαμπο
2. Περιφερειάρχη Ηπείρου, Καρχιμάνη Αλέξανδρο
3. Δήμαρχο Μετσόβου, Τζαφέα Κωνσταντίνο
4. Πρόεδρο του ΣΑΑΙΤΘ, Υποστράτηγο ε.α. Παπαδογεωργόπουλο Χρήστο.
5. Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ και πρώην ΥΦΕΘΑ, Στεφανή Αλκιβιάδη
6. Εκπρόσωπο του τοπικού παραρτήματος ΕΑΑΣ Ιωαννίνων, Συνταγματάρχη
ε.α. Γκέρα Δημήτριο.
7. Εκπρόσωπο του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ηπείρου.
8.Εκπρόσωπο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων.
Τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ηρωϊκώς πεσόντων Ιππέων και
στο τέλος όλοι μαζί ψάλλαμε τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ.
Την όλη τελετή τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι παραπάνω και επιπλέον
:
- Μαθήτριεςτου Λυκείου Μετσόβουμε την Καθηγήτριά τους
-.Κορίτσια και αγόρια του χορευτικού συλλόγου Μετσόβου με τις παραδοσιακές ενδυμασίες
- Ο Ταξχος (ΤΘ) ε.α. κ. Τζαβέλας Λάμπρος υιός του ήρωα Ιλάρχου Τζαβέλα
Κων/νου , ο οποίος έπεσε μαχόμενος κατά των Ιταλών στο Έπος του 40.
- Μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, που προσήλθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδος, καθώς και πολλοί κάτοικοι του Μετσόβου.
Μετά την τελετή ακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» που προσφέρθηκε από το Δήμαρχο Μετσόβου, λόγω της επετείου απελευθέρωσης της Πόλης.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε απογευματινός περίπατος
στα Ιωάννινα και την επομένης αναχωρήσαμε για την Αθήνα.
Ο Σύνδεσμός μας, πιστός στην παράδοση, για άλλη μία χρονιά, πραγματοποίησε την παραπάνω τελετή, ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στη
μνήμη των ηρώων Ιππέων μας, οποίοι αγωνίστηκαν και έπεσαν μαχόμενοι,
για την ελευθερία της Πατρίδος μας και τα ιδανικά της φυλής μας, κατά την
εποποιΐα του 40-41.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.
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Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Δεκέμβριος 2021

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Υπτγος ε.α. Ηλίας Κωστόπουλος, συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Την 17 Οκτωβρίου

ΑΡΤΑ
Την 28η Νοεμβρίου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου, τελέστηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη
Άρτας κ. Καλλίνικου, Δοξολογία προς απότιση φόρου τιμής και
μνήμης στους Έλληνες που αντιστάθηκαν στις κατοχικές δυνάμεις την περίοδο 1941-1944.
Μετά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, από
την φιλόλογο και ιστορικό κ. Αικατερίνη Μπόνιου, πραγματοποιήθηκε, στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
Άσχημη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της αποχής, τόσο των πολιτικών, όσο και των αρχών και φορέων του νομού,
παρ΄ ότι είχαν προσκληθεί από την περιφερειακή ενότητα Άρτας, που έχουν μάλιστα σειρά προβαδίσματος στις επίσημες
επετειακές Εορταστικές Εθνικές Εκδηλώσεις
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι παρακάτω:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλειος Ψαθάς
Ο Διοικητής του ΚΕΝ Άρτας Ανχης(ΠΖ) Αριστείδης Θεοδωρής
Ο Διοικητής τροχαίας Άρτας, Αστυνομικός Υδντης Χρήστος
Τυρολόγος
Ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, Αντιπύραρχος Γεώργιος Δημητρίου και ο Ανθυποπυραγός Κωνσταντίνος Κοτσιάνης
Ο Πρόεδρος, της Ε.Α.Α.Σ./Παρ. Άρτας, Σχης(ΠΖ) Αλέξανδρος Παναγής
Ο Αντιπρόεδρος των αποστράτων Αστυνομικών Άρτας Ανθνομος Γιάννης Γεωργούλας
Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Χρήστος Χριστούλης

ΔΡΑΜΑ
Την 28 Νοεμβρίου , το ΔΣ του Παραρτήματος συμμετείχε
στον εορτασμό της ημέρας μνήμης για τους πεσόντες εθελοντές του ΕΕΣ Παρ/μα Δράμας και κατέθεσε στεφάνι στο ομώνυμο μνημείο στο 23ο χλμ Δράμας - Νευροκοπίου.

Στα «ΒΟΤΣΕΙΑ -2021» της Ναυτικής
Διοίκησης Βορείου Ελλάδος και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Ναυάρχου
Ν.Βότση.
Στον Εορτασμό του Μακεδονικού
Αγώνα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του ήρωα Παύλου Μελά και των
άλλων Μακεδονομάχων.

Την 18 Νοεμβρίου
Παρακολούθηση της ΤΑΜΣ «ΤΥΦΩΕΥΣ-2021» του Γ΄ Σώματος Στρατού,
που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της
873 ΑΚ στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της
παραπάνω ΤΑΜΣ ήταν η αντιμετώπιση
από το Στρατηγείο του Γ΄ Σώματος Στρατού και των υφιστάμενων Σχηματισμών
του, σε συνεργασία με τους φορείς της
πολιτικής προστασίας, στην εκδήλωση
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, συνεπεία μείζονος ατυχήματος.

Την 25 Οκτωβρίου
Πραγματοποίησε επίσκεψη στον Διευθυντή του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Ταξίαρχο κ

ΠΡΕΒΕΖA
Mε λαμπρότητα και παρουσία των
αρχών του τόπου αλλά και πλήθους κόσμου γιορτάστηκε η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πρέβεζα. Η πανηγυρική Δοξολογία τελέστηκε στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομο
αμέσως μετά τέλος της Θείας Λειτουρ-

Γκούβα Γεώργιο και συζητήθηκαν διάφορα θέματα στο πλαίσιο της υπάρχουσας άριστης συνεργασίας, με γνώμονα
πάντα, την μέριμνα-εξυπηρέτηση των
αποστράτων Αξιωματικών και των μελών
των οικογενειών τους.

Την 02 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή στην περιοχή της Ασσήρου Θεσσαλονίκης, στην τελευταία ημέρα της Άσκησης «STEADFAST LEDA
2021» (19 Νοε. – 02 Δεκ. 21) που εκτέλεσε το Στρατηγείο NRDC-GR και η οποία
καθορίστηκε ως ημέρα διακεκριμένων
επισκεπτών.
Στις 11 Νοεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος
του Παραρτήματος Υπτγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
Παναγιώτης Δελφάκης, συμμετείχε στις
εκδηλώσεις για την Επέτειο υπογραφής
ανακωχής και λήξης του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και κατέθεσε
στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων ηρώων
Στις 14 Νοεμβρίου, ο Γραμματέας
του Παραρτήματος Υπτγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

γίας για τον εορτασμό των Εισοδίων της
Θεοτόκου. Το παρών μεταξύ άλλων
έδωσαν ο βουλευτής Στέργιος Γιαννάκης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Χρήστος Γούσης, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, , και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων
Ασφαλείας και αρκετοί πιστοί.
Για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και το ρόλο που αυτές διαχρονικά διαδραματίζουν στην ασφάλεια
και την ευημερία της χώρας μίλησε ο

ΧΑΝIA

ΗΛΕΙΑ
Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Παναγίας,
Αρχαίας Ολυμπίας, τελετή υποδοχής και ταφής των οστών του
στρατιώτη Χαράλαμπου Καραγκούνη, που έπεσε ηρωικώς μαχόμενος υπέρ της παρτίδας στην Κύπρο το 1974. Στην τελετή
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Γερμανός και παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν.
Χαρδαλιάς, οι αρχές του Νομού, αντιπροσωπείες των Ε.Δ. και
πλήθος κόσμου. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος Γεώργιος και αρκετοί συνάδελφοι μεταξύ των οποίων και το μέλος μας Ανχης (Χ)
Κυριαζής Παναγιώτης του οποίου ο ήρωας ήταν ανιψιός.

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος
Υπτγος ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτης παρέδωσε:
α. Την 20η Δεκεμβρίου στον Υπδκτή
της 5ης ΤΑΞ ΠΖ μια τηλεόραση για κάλυψη αναγκών του ΕΦ «ΓΑΥΔΟΥ» σε εκτέλεση οδηγιών του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ.
β. Την 17η Δεκεμβρίου είδη οικιακής
χρήσεως και τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από εισφορές μελών και φίλων του
Παραρτήματος, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανιών. Την αποστολή του Παραρτήματος υποδέχτηκε η αντιδήμαρχος Χανίων κυρία Ελένη Ζερβουδάκη η οποία και ευχαρίστησε το Παράρτημα για την ευαισθησία του να στηρίξει εν όψει των αγίων ημερών ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Ο Γραμματέας του Παραρτήματος
Σχης ε.α. Χριστοδουλάκης Μιχαήλ κατέθεσε στέφανο την 9η Νοεμβρίου στο
Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στα
πλαίσια εορτασμού της Αεροπορίας.

Ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Τξρχος ε.α. Μακρατζάκης Ιωάννης
κατέθεσε στέφανο στο Ηρώο Πεσόντων την 21η Νοεμβρίου στα πλαίσια
του εορτασμού της Ημέρας των Ενό-

Χρήστος Ιωαννίδης, συμμετείχε στις εκδηλώσεις συμπλήρωσης 75 ετών από
τον φριχτό θάνατο της δασκάλας Βασιλικής Παπαθανασίου στο Σκρα και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή της ηρωϊκής
δασκάλας που βρίσκεται στον προαύλιο
χώρο του σχολείου του Σκρα, καθώς και
στο μνημείο πεσόντων στρατιωτικών που
βρίσκεται στο νεκροταφείο Σκρα.
Στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του
1821, φιλοξένησε με επιτυχία στους χώρους του για ένα μήνα, από 18 Οκτωβρίου μέχρι και 18 Νοεμβρίου 2021, την Έκθεση Ζωγραφικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας, της Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας των Ενόπλων Δυνάμεων και του Συλλόγου Ζωγράφων Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, με θέμα την Ελληνική
Επανάσταση του 1821. Τα εγκαίνια της
παραπάνω Έκθεσης Ζωγραφικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας, πραγματοποιήθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
19:00.

πρόεδρος του Παραρτήματος Λγος
(ΥΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης, ενώ αμέσως
μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση
και έγινε κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο της πόλης.

πλων Δυνάμεων.
Το Παράρτημα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, απευθύνθηκε στα
μέλη του και συγκέντρωσε διάφορα είδη
που ήταν απολύτως αναγκαία στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αποδεικνύοντας αφενός έμπρακτα τον αλτρουισμό τους και
αφετέρου ότι η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού, αποτελείται από
ενεργά μέλη της τοπικής μας κοινωνίας
και δεν θα μπορούσαν να μη συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες όπως αυτή
της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
μας, όπως επίσης τον επιχειρηματία κ.
Γιάννη Τσουρουνάκη τόσο για τη προσφορά ειδών ενισχύοντας τη προσπάθεια μας, όσο και στη διάθεση οχήματος
του εργοστασίου του για τη μεταφορά
των ειδών. Τέλος ευχαριστούμε το συνάδελφο Φώτη Δονόπουλο, τον Νικόλα
Τσουρουνάκη και την Σταματία Γοντζίδου που βοήθησαν στη φόρτωση και μεταφορά των ειδών.

Δεκέμβριος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Ανχης εα Σταύρος Καλογεράκης, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l 28 Νοε. Στην επίσημη δοξολογία
για τον εορτασμό της επετείου της
Εθνικής Αντίστασης και στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη και κατέθεσε
στεφάνι.
l 06 Δεκ. Στις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Νέας Αλικαρνασσού, ήτοι
στην Αρχιερατική Λειτουργία Λιτανεία, κλπ.
l 07 Δεκ. Σε απογευματινή πνευματική εκδήλωση στην ενορία Αγίου Νικολάου, Νέας Αλικαρνασσού, στην
αίθουσα του Ιερού Ναού.
l 08 Δεκ. Ενημέρωσε περιορισμένο
αριθμό μελών Παραρτήματος ( λόγω μέτρων covid-19 ), για τα συμπεράσματα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΑΑΣ, αλλά και για θέματα
της τρέχουσας επικαιρότητας που
αφορούν τους Αποστράτους

ΚΑΒΑΛΑ
Ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος, Ταξχος ε. α. ΕΛ.ΑΣ Στεφανίδης
Κων/νος παρέστη στις παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις, όπου και κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Πόλης:
Στις 19 Νοεμβρίου, ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.
Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Υπτγος ε. α. Σιρίτογλου Αλέξανδρος
παρέστη στις παρακάτω εορταστικές
εκδηλώσεις:
Στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα της
Εθνικής Αντίστασης καταθέτοντας
στεφάνι στο Ηρώο της Πόλης.
Στις 5 Δεκεμβρίου, στην εκδήλωση απόδοσης τιμών στον
Καβαλιώτη Θεόδωρο Κάργα, ο
οποίος σκοτώθηκε την 1η Δεκεμβρίου
1999 κατά τη διάρκεια άσκησης ανορθόδοξου πολέμου στην βραχονησίδα
Πλατειά, υπηρετών στη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΚΙΛΚΙΣ

ΙΩΑΝΝΙΝA

Την Κυριακή 07 Νοε 2021 πραγματοποιήθηκε επιμημόσυνη δέηση στο λόφο 44 στο Κιλκίς
για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος,
Ανχης ε.α Μαυρογόνατος Ευάγγελος.
Την Κυριακή 21 Νοε 2021, στον εορτασμό
της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και Τιμής
των Αποστράτων πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Κιλκίς και
επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων
στον Δημοτικό Κήπο Κιλκίς. Από το Παράρτημα
συμμετείχε ο Ταξχος ε.α Τσερτσίδης Σπυρίδων, ο οποίος εκφώνησε και τον πανηγυρικό λόγο
της ημέρας στον ιερό ναό και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο
Στις 26 Νοε 2021 τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Ιεράς Μητρόπλης Πολυανής και
Κιλκισίου στο Κιλκίς, η ενθρόνιση του νέου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Βαρθολομαίου, στην οποία συμμετείχε και ολιγομελή ομάδα μελών του Παραρτήματος.
Την Κυριακή 28 Νοε 2021 πραγματοποιήθηκε εορτασμός των Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων,
πολυούχων της πόλεως του Κιλκίς στον ομόνυμο ναό και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
επιμημόσυνη δέηση στο μνημείο της Εθνικής Αντιστάσεως στο Δημαρχείο Κιλκίς. Στον εορτασμό συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος , Σχης ε.α Τύμπος Κωνσταντίνος, ο οποίος
στη συνέχεια κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο.

Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Την Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 , πραγματοποιήθηκαν με
λαμπρότητα στα Ιωάννινα, οι εκδηλώσεις για την
“Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων” , που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου .
Η "λαμπρότητα" αφορά, την "αναβάθμιση" από την Πολιτεία
της ημέρας αυτής, αφού εκτός των καθιερωμένων κατ' έτος
εκδηλώσεων, φέτος πραγματοποιήθηκε και Επίσημη έπαρση Σημαίας στο Στρατηγείο της VIIIης ΜΠ και φωταγώγηση
Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ. ενώ παρατέθηκε δεξίωση στη
ΛΑΦ Ιωαννίνων, από την 8η Μ/Π ΤΑΞΠΖ.
Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, συμμετείχε δια του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα της, στην Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αθανασίου
ενώ η κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κιτσάκη Οδυσσέα, Πολιτικό Επιστήμονα και Πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ιωαννίνων.
Στη συνέχεια κατατέθηκε στεφάνι στο Ηρώο Μπιζανομάχων εκ μέρους της ΕΑΑΣ, από τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος Σχη ε.α. κ. Γκέρατς Δημήτριο.
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Λ.Α.Φ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιστορικό Λεύκωμα :«Αγαπητές Ελληνίδες»
"Γράμματα από το Αλβανικό Μέτωπο προς το Λύκειον των
Ελληνίδων".
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών, και το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων
διοργάνωσαν τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα
18.30 μ.μ., στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων
εκδήλωση, όπου θα παρουσιάστηκε το Ιστορικό Λεύκωμα
:«Αγαπητές Ελληνίδες» που αφορά, "Γράμματα από το Αλβανικό Μέτωπο προς το Λύκειον των Ελληνίδων".
Το Λεύκωμα αυτό,εκδόθηκε μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού επί Α/ ΓΕΣ και πρώην ΥΦΕΘΑ κ.
Αλκιβιάδη Στεφανή και του Λυκείου Ελληνίδων.
Το Παράρτημα Ιωαννίνων της ΕΑΑΣ, μετά από σχετική πρόσκληση, μετείχε στην εκδήλωση με τον Γραμματέα του ΤΣ
ενώ έδωσαν το παρόν, άνθρωποι των γραμμάτων - και όχι
μόνο - από τα Ιωάννινα.
Γ. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Μετά από σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου,
την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021, το Παράρτημα Ιωαννίνων της ΕΑΑΣ, συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα.
Οι εκδηλώσεις , άρχισαν με Δοξολογία , στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Αθανασίου και συνεχίστηκαν με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών,
ενώ υπήρξε φωταγώγηση και σημαιοστολισμός των δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, ΝΠΔΔ και τραπεζών.
Σημειώνουμε άτι η 25η Νοεμβρίου του 1942, είναι η ημέρα που ενωμένες οι ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις,
ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Την 5 Δεκ. 2021, πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Οσίου Νίκωνος, στη
Σπάρτη, μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων διαχρονικά αξιωματικών του
Νομού, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σπάρτης κ.
Ευσταθίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821 και της Ημέρας Τιμής Αποστράτων - Βετεράνων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές του Νομού
κ.Αθανάσιος Δαβάκης και κ.Νεοκλής Κρητικός, οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Λακωνίας κ.
Θεόδωρος Βερούτης και Π.Ε. Μεσσηνίας κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέλος της ΕΑΑΣ κ. Νίκων Τζινιέρης, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης κ. Ελένη Δαράκη, ο Διοικητής
ΚΕΕΜ Ταξχος κ.Κων/νος Πολίτης, εκπρόσωπος του Αστυν. Δντή Λακωνίας, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας κ. Αδαμ.Τζανετέα, μέλη του Παραρτήματος και αρκετοί
συμπολίτες μας. Τηρήθηκαν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία από
τον COVID-19.

ΛΑΡΙΣΑ
Την 9η Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε
εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Πρόεδρο και
τον ταμία του Παραρτήματος Λάρισας Αντγο ε.α. Κωνσταντίνο Βλάχο και Λγός ε.α. Γεώργιος Στέφος στον Στρατηγό – Διοικητή της
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα.
Διεξάχθηκε σύντομη συζήτηση για θέματα που αφορούν τις σχέσεις ε.ε. και ε.α.
Αξκων καθώς και τρόποι υποστήριξης του
Παραρτήματος Λάρισας από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.
Την 21 Νοε 2021, εορτάστηκε η ημέρα

των Ενόπλων Δυνάμεων, τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λάρισας,
Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από
τον, Αντιστράτηγο ε.α. Βλάχο Κωνσταντίνο, ο
οποίος κατέθεσε στεφάνι.

ΞΑΝΘΗ
Στις 03 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε , σε αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης, η Ετήσια Συγκέντρωση Μελών του Παραρτήματος .
Κατά τη συγκέντρωση έγινε ο Απολογισμός του έργου του από 8 Αυγ 2020 μέχρι σήμερα και ενημερώθηκαν τα Μέλη για τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΑΑΣ από 11-14 Νοε 2021 στην Αθήνα.
Στις 23 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Ιωάννης
Κουτσαϊμάνης συνοδευόμενος από το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Σχη ε.α.
Θεόδωρο Αμαξόπουλο επισκέφθηκαν Στρατιωτικές Μονάδες και Φυλάκια της
περιοχής καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου αντάλλαξαν ευχές εν όψει
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με το προσωπικό και προσέφεραν
συμβολικά δώρα.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
21 Νοεμβρίου ημέρα εορτασμού Ενόπλων Δυνάμεων.
Μετά την δοξολογία στο Μητροπολικό ναό Υπαπαντής
του Σωτήρος έγινε κατάθεση στεφάνων.
Η ΕΑΑΣ Μεσσηνίας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο
Σχη εα Ίσσαρη Ιωάννη και τον Διαχειριστή χρηματικού Λγο
εα Παναγιωτακόπουλο Αναστάσιο .
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Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Την 1η Δεκεμβρίου 2021 o Πρόεδρος και
μέλη του ΤΣ της ΕΑΑΣ/Παρ. Δωδεκανήσου-Ρόδος, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
την τελική φάση της ΤΑΜΣ ''ΚΟΛΟΣΣΟΣ -21''
της 95 ΑΔΤΕ, που έλαβε χώρα στο Π. Α. Κατταβιάς. Οι προσκλήσεις δυστυχώς ήταν περιορισμένες λόγω της πανδημίας. Η οργάνωση και
διεξαγωγή της άσκησης ήταν άριστη. Τα πυρά
των αρμάτων , των πυροβόλων και των αεροπορικών μέσων χαρακτηρίστηκαν από ακρίβεια και οι διαδοχικές κινήσεις από απόλυτο
συντονισμό. Οι Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ απέδειξαν ότι διατηρούν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητος.
Το Παράρτημα Δωδεκανήσου της ΕΑΑΣ,
ευχαρίστησε τη Διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ για την
τιμητική πρόσκληση και την άριστη φιλοξενία
στον χώρο του παρατηρητηρίου.
Την 19 Δεκεμβρίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου MEDITTERANEAN , το Παράρτημα ,
διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία κεντρικός
ομιλητής ήταν ο Αν. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Άγγελος Συρίγος. Το
άκρως ενδιαφέρον θέμα που ανέπτυξε ο κ. καθηγητής ήταν ΄΄Η Διαμόρφωση του Νεοελληνι-

κού Κράτος 18ος-21ος Αιώνας’’.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους , ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου,
κ.κ. Κύριλλος, οι βουλευτές του Ν. Δωδεκανήσου, κ. Μ. Ιατρίδη, κ. Μ. Κόνσολας και κ. Ι.
Παππάς, ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ Υπτγος κ. Ε.
Θεοδώρου, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Α. Καμπουράκης, ο Χορικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Ευστρατίου, ο Εκτ. Γραμματέας
της Περ. Ν. Αιγαίου κ. Ν. Παπασταματίου, ο Κοσμήτορας του Παν. Αιγαίου κ. Ι. Σεϊμένης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Ρόδου Στρατηγός κ. Γ. Ρουμάνης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Α.
Γιαννικουρής, η Υποπρόξενος της Μ. Βρετανίας στη Ρόδο κ. Ο. Κοσσιώρη, εκπρόσωποι
των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών της
περιοχής μας, και πλήθος μελών και φίλων της
Ενώσεως.
Την 22 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος και το μέλος του Παραρτήματος Δωδεκανήσου κ. Β. Παπαμιχαήλ, συναντήθηκαν
με τον κ. Α/ΓΕΣ και συμμαθητή (ΣΣΕ-84) Χαράλαμπο Λαλούση , σε χώρο της Λέσχης Αξκών
Φρουράς Ρόδου, για ανταλλαγή ευχών. Ο κ.
Αρχηγός ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες
του Παραρτήματος και για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Με επισημότητα εορτάσθηκε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Βετεράνων. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Αμπελακίων τελέσθηκε Δοξολογία, Παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Σαλαμίνος κ. Γεώργιος Παναγόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής κ.
Βάσω Μπόγρη-Θεοδωρακοπούλου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο γνωστός λόγιος και μέλος του
Συμβουλίου του Παραρτήματος Σαλαμίνος της ΕΑΑΝ, Πλωτάρχης (Ε) ε.α. Νικόλαος Γραμματικός ΠΝ.
Στη συνέχεια παρατέθηκε στους επισήμους μικρή δεξίωση, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα λόγω της πανδημίας, στα γραφεία του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν πολλά μέλη των Παραρτημάτων, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος Ταξχο (ΔΕ) ε. α . Όθωνα Κυπριωτάκη και τον Πρόεδρο
του ΤΣ ΕΑΑΝ Υπνχο (Μ) Γεώργιο Κουτσούκο ΠΝ.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΛΗΜΝΟΣ
Ο πρόεδρος, τα μέλη του Τοπικού συμβουλίου καθώς και
αριθμός μελών του Παραρτήματος μας, παρέστησαν στις παρακάτω εκδηλώσεις :
Την 04 Δεκεμβρίου, η 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», με κάθε μεγαλοπρέπεια τίμησε την εορτή της Προστάτιδας του Πυροβολικού
«Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας» στο Στρδο ΄΄Ανθλγου Γουδή΄΄. Στις εκδηλώσεις χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος Γ΄ και παραβρέθηκαν οι στρατιωτικές και πολιτειακές αρχές. Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στην έκθεση οπλικών συστημάτων και την
καθιερωμένη δεξίωση, με τους παραδοσιακούς λουκουμάδες.
Την 24η Δεκ, το Τοπικό Συμβούλιο επισκέφθηκε το Στρατηγείο της 88 ΣΔΙ και αντάλλαξε ευχές με το Δκτη, Ταξχο Θεόδωρο
Αθανασόπουλο και τους Επιτελείς του Στρατηγείου, παραδίδοντας στο Δκτη της 101 Α/Κ ΜΜΠ ως δώρο κλιματιστικό MIDEA για
το φυλάκιο ασφαλείας ‘Υψ.92.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Δεκέμβριος 2021

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Αντγος
ε.α. Βασίλειος Βαϊραμίδης και το Τοπικό
Συμβούλιο του Παραρτήματος, στα πλαίσια
της σύσφιξης των σχέσεων με τα ε.ε Στελέχη
και λόγω των εορτών
των Χριστουγέννων
και του Νέου Έτους,
λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη της
πανδημίας covid19, επισκέφθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου μεθοριακά φυλάκια για ανταλλαγή ευχών, προσφορά δώρων (δύο
πλυντήρια και ένα στεγνωτήριο) και γλυκισμάτων.
Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τα μεθοριακά φυλάκια:
l Το «Ε.Φ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΥΘΙΟΥ» της 30 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ
l Το «Ε.Φ. ΜΑΥΡΟΥ ΟΓΚΟΥ» της 50ης Μ/Κ ΤΑΞΠΖ
l Το «Ε.Φ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ» της ΤΔ/21 Μ/Κ ΣΠ
Το Παράρτημα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τη
Δκση της XVI Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ για τη συνδρομή
τους, καθώς επίσης τους Δκτές των Σχηματισμών και της ΤΔ 21
Μ/Κ ΣΠ, τους Δκτες των Μονάδων, Λόχων, Φυλακίων και όλο το
προσωπικό, για τη θερμή υποδοχή και την εγκάρδια φιλοξενία
των Αξκων ε.α. κατά την επίσκεψή των.

ΣΑΜΟΣ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α Δημήτριος
Πανταζής ,συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον
ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο
της Πόλης

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

Δεκέμβριος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
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ΝευροΕνδοκρινείς Όγκοι: Πρόληψη,
Έγκαιρη Διάγνωση και Θεραπεία
Γράφει ο Νικόλαος
Γ. Τσουκαλάς MD, MSc, PhD

Ογκολόγος-Παθολόγος,
MSc Βιοπληροφορική
Αναπληρωτής Διευθυντής,
Ογκολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ και
Επιστημονικός Συνεργάτης
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Τ

α νευροενδοκρινή νεοπλάσματα είναι σχετικά
σπάνιοι όγκοι και είναι δυνατό να εμφανιστούν
στα περισσότερα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού πχ στο πεπτικό σύστημα, στο αναπνευστικό
σύστημα, στο ουροποιογεννητικό σύστημα κοκ. Οι όγκοι αυτοί εμφανίζουν σημαντική ετερογένεια αναφορικά με τον ιστολογικό τύπο, την φυσική πορεία της
νόσου, την βιολογική συμπεριφορά, την ανταπόκριση
στην θεραπεία αλλά και την πρόγνωσή τους γενικότερα. Η βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους είναι πολυπαραγοντική, περίπλοκη, απαιτητική και θα πρέπει να βασίζεται στην διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία
αρκετών διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.
Αναφορικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των νευροενδοκρινών όγκων δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Για την πρωτογενή πρόληψη θα πρέπει
να ακολουθούνται οι βασικές αρχές για τήρηση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής όπως πχ η σωστά ισορροπημένη διατροφή, διατήρηση του σωματικού βάρους σε
φυσιολογικά επίπεδα, αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, σωματική άσκηση, αποφυγή έντονου άγχους

κτλ. Επίσης, για την δευτερογενή πρόληψη θα πρέπει
να ακολουθούνται οι οδηγίες που ισχύουν για δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου γενικότερα όπως πχ
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου κοκ. Ωστόσο, η
σημαντικότερη παράμετρος για την έγκαιρη και σωστή
διάγνωση ενός νευροενδοκρινούς όγκου είναι η κλινική υποψία από τον ιατρό, της ύπαρξης ενός τέτοιου
όγκου. Κατά συνέπεια, ένα σωστό και λεπτομερές ιατρικό ιστορικό είναι καταλυτικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση. Επιπλέον, η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας από τους ασθενείς είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι συνήθως υπάρχουν
μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι την οριστική διάγνωση
ενός νευροενδοκρινούς όγκου και αυτό οφείλεται σε
διάφορους λόγους όπως πχ στο γεγονός ότι τα κλινικά
συμπτώματα είναι ήπια και άτυπα, στο ότι αρκετές φορές δεν υπάρχει η ανάλογη κλινική υποψία ή στο ότι
δεν είναι λίγες οι φορές που απαιτείται η αντιμετώπιση
από εξειδικευμένο κέντρο και κατάλληλη ομάδα ιατρών για να τεθεί η σωστή διάγνωση του νευροενδκρινούς όγκου.
Σημαντικό βήμα για την βέλτιστη διαχείριση ενός
νευροενδοκρινούς όγκου, αποτελεί η σωστή και πλήρης διάγνωσή και κατηγοριοποίησή του. Θα πρέπει να
γίνεται σωστή ιστολογική ταυτοποίηση του όγκου καθώς και κλινική αξιολόγηση του. Οι παράγοντες που
είναι σημαντικοί και επηρεάζουν την αντιμετώπιση
των όγκων αυτών είναι οι ακόλουθοι: ο ρυθμός πολλαπλασιασμού, ο βαθμός διαφοροποίησης, η λειτουργικότητα και η έκταση της νόσου. Επιπλέον, σημαντικό είναι να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης
κάποιου οικογενούς ή κληρονομικού συνδρόμου. Οι

πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τις ιστολογικές,
τις απεικονιστικές και τις βιοχημικές εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σε κατάλληλα εργαστήρια με
εμπειρία στους νευροενδοκρινείς όγκους.
Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου παραμένει η
θεραπεία εκλογής για όλους τους νευροενδοκρινείς
όγκους. Τα ανάλογα σωματοστατίνης μακράς δράσης,
αποτελούν την βασική θεραπεία για την πλειοψηφία
των λειτουργικών όγκων. Νεότεροι ειδικοί παράγοντες που εξελίσσονται όπως η τελοτριστάτη, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του καρκινοειδούς
συνδρόμου και των σχετικών επακόλουθων συμπτωμάτων.
Σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο που δεν υποβάλλονται σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου, οι επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν τοπικές θεραπείες,
ανάλογα μακράς δράσης σωματοστατίνης, μοριακά
στοχευμένους παράγοντες, ραδιονουκλίδια, χημειοθεραπεία και πρόσφατα ανοσοθεραπεία. Οι θεραπείες αυτές δύναται να χορηγηθούν είτε ως μονοθεραπείες είτε στα πλαίσια διάφορων συνδυασμών.
Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε απαντήσεις σε διάφορα αναπάντητα κλινικά ερωτήματα για να μπορούμε να «ξετυλίγουμε τον μίτο της Αριάδνης για κάθε
ασθενή μας…στον λαβύρινθο της σύγχρονης ογκολογίας», με σκοπό την διαμόρφωση της βέλτιστης αλληλουχίας των διαθέσιμων θεραπειών, αποσκοπώντας
στο μέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια καλή ποιότητα ζωής. Πυξίδα στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι οι αρχές της εξατομικευμένης ιατρικής (personalized medicine), της ιατρικής ακριβείας (precision medicine)

αλλά και της ολιστικής ιατρικής (holistic medicine),
στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η σύγχρονη κλινική
ογκολογία.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο κάθε ασθενής μας είναι ξεχωριστός με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και με την δική του μοναδική ψυχοσωματική οντότητα. Δεν θεραπεύουμε ασθένειες αλλά ασθενείς – ανθρώπους με τις δικές τους προσωπικότητες και επιθυμίες οι οποίες θα πρέπει να είναι
απόλυτα σεβαστές. Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο καρκίνος δεν είναι πια ανίκητος, τουλάχιστον
σε αρκετές περιπτώσεις όπως πχ στους νευροενδοκρινείς όγκους. Ελπίζουμε οι περιπτώσεις αυτές να
αυξάνονται καθημερινά και να είμαστε σε θέση να θεραπεύουμε ολοένα και περισσότερους ασθενείς με
καρκίνο.

Βιβλιογραφία:
Wang R, et al. Management of Gastrointestinal
Neuroendocrine Tumors. Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. 2019.
Dermine S, et al. Non-Pharmacological Therapeutic Options for Liver Metastases in Advanced Neuroendocrine Tumors. J Clin Med. 2019.
Tsoli M, et al. Current best practice in the management of neuroendocrine tumors. Ther Adv Endocrinol Metab. 2018.
Dasari A, et al. Trends in the incidence, prevalence, and survival outcomes in patients with neuroendocrine tumors in the United States. JAMA Oncol.
2017.

Μακροζωία. Κανόνες και η εφαρμογή τους

Ο τρόπος με τον οποίο θα γεράσουμε θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ζήσει

Γράφει ο Σχης ε.α.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος,

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και οργανισμών, ΕΑΠ, Μάστερ
(Magister Atrium) στηΔιοίκηση
Μονάδων Υγείας, ΑΠΚΥ.
Οι παράγοντες που μπορούν να παίξουν καταλυτικό
ρόλο στο να τα εκατοστίσουμε σχετίζονται με καθημερινές
συνήθειες όπως η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος, το κάπνισμα καθώς επίσης και με διαχρονικές αξίες όπως η πρόληψη, η άσκηση του νου, η θετική στάση απέναντι στη ζωή, η
διατήρηση του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα και η καταπολέμηση του άγχους.
Βάσει ερευνών, «ο καθορισμός στόχων» στη ζωή των
ανθρώπων προσθέτει επτά επιπλέον χρόνια στο προσδόκιμο ζωής. Οι άνθρωποι που έχουν φτάσει τα εκατό τους χρόνια διακρίνονται για το έντονο πάθος τους για ζωή, ζουν στο
παρόν και απολαμβάνουν το σήμερα, το τώρα.
Μπορεί οι περισσότερες αρρώστιες να οφείλονται σε
ελαττωματικά γονίδια, αλλά ορισμένες μόνο, προκαλούνται αποκλειστικά από αυτά. Στις περισσότερες παίζουν ρόλο περιβαλλοντικοί ή άλλοι παράγοντες.
Εξασκώντας το μυαλό χαρίζουμε χρόνια και στο σώμα
μας. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» έλεγαν οι αρχαίοι. Αν
θέλετε λοιπόν να φτάσετε σε μεγάλη ηλικία, έχετε έναν
ακόμη λόγο να φροντίζετε το πνεύμα σας. Τι να την κάνετε
την μακροβιότητα, αν δεν θα έχετε πια με τι να ασχοληθείτε, αν δεν θα μπορείτε να αποφασίσετε για την τύχη σας και
θα πρέπει τις αποφάσεις που σας αφορούν να τις παίρνουν
τα παιδιά σας. Η εκπαίδευση της μνήμης, μάχεται τη λησμοσύνη. Η αποστήθιση ποιημάτων, η ανάγνωση βιβλίων, η τή-

ρηση ημερολογίου, αποτελούν μέρος μόνο από ένα πλήθος ενεργειών που μπορούν να δραστηριοποιήσουν το
μυαλό.
Η μειωμένη σημασία που δίνεται στην πρόληψη συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αιτίες που απειλούν τη
μακροζωία. Η πρόληψη μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη θεραπεία. Σοβαρές παθήσεις αν διαγνωστούν εγκαίρως, μπορούν σήμερα πλέον να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
Εξίσου σημαντικός κρίνεται και ο ρόλος της διατροφής
για την εξασφάλιση της μακροζωίας. Η ελληνική παραδοσιακή διατροφή, επικεντρωμένη στα όσπρια και στα λαχανικά αποτελεί την καλύτερη έκφραση της μεσογειακής διατροφής. Η παραδοσιακή κρητική διατροφή μάλιστα χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως γαστρονομική κληρονομιά.
Η μεσογειακή δίαιτα είναι από τις πλέον ενδεδειγμένες για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της καρδιάς και την αποφυγή καρδιαγγειακών προβλημάτων. Χάριν της ποικιλίας που τη διακρίνει χαρακτηρίζεται εξαιρετικά πλήρης σε θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την καλή
λειτουργία του οργανισμού όπως λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, γαλακτοκομικά, ψάρια, πουλερικά και ελαιόλαδο.
Προκειμένου όμως να επιφέρει τα επιθυμητά για την υγεία
και μακροζωία αποτελέσματα θα πρέπει να υιοθετηθεί ως
μόνιμος τρόπος διατροφής, αλλάζοντας έτσι τα ισχύοντα
πρότυπα.
Γυμναστείτε! Παρά τη σχετική οδηγία όλων των γιατρών οι περισσότεροι Έλληνες δεν ασχολούνται με κάποιο
είδος γυμναστικής. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει ως πρόληψη και θεραπεία προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων. Ελέγχον-

τας το σωματικό βάρος σε συνδυασμό με σωστή διατροφή
βελτιώνεται η φυσική κατάσταση. Μία γυμνασμένη καρδιά
ανταπεξέρχεται καλύτερα στις καθημερινές απαιτήσεις. Η
ψυχική διάθεση βελτιώνεται και ελέγχεται καλύτερα το άγχος αφού με τη γυμναστική εκκρίνονται ορμόνες που
έχουν φυσική αντικαταθλιπτική δράση.
Μελέτες έχουν επίσης δείξει πως η κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοόλ συνδράμει στην μακροζωία. Οι ενδείξεις που προκύπτουν συναινούν στο συμπέρασμα πως η
αιθυλική αλκοόλη ενισχύει την προοπτική της μακροζωίας.
Η σύσταση που δίνεται είναι ένα ποτηράκι κρασί μαζί με το
γεύμα. Η ποσότητα αυτή φαίνεται να δρα ευεργετικά στην
λειτουργία της καρδιάς, αυξάνει την καλή χοληστερίνη, ρίχνει την πίεση και βελτιώνει τη διάθεση.
Αρνητικά προς την επίτευξη του στόχου της μακροζωίας, δρα το κάπνισμα. Μεγάλο ποσοστό θανάτων στην
Ευρώπη οφείλεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ και ο
καρκίνος του πνεύμονα παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία
χρόνια. Ένας και μόνο χρόνος αποχής από αυτό φαίνεται να
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά το ήμισυ. Εξίσου, η διακοπή του καπνίσματος αυξάνει στο μέγιστο τις πιθανότητες αποφυγής εμφράγματος,
εγκεφαλικού, καρκίνου του πνεύμονα και ρήξης ανευρύσματος.
Προσοχή! Αρνητικό αποτέλεσμα για το προσδόκιμο
ζωής επιφέρει και ο ανεπαρκής ύπνος, ιδιαίτερα όταν είναι
κάτω των τεσσάρων ωρών. Ο ύπνος αποτελεί απαραίτητη
ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού, ώστε να ξεκουράζεται τόσο σωματικά όσο και εγκεφαλικά. Ιδιοσυγκρασιακό
ζήτημα κρίνεται η διάρκεια του απαραίτητου ύπνου κάθε
ενήλικου ατόμου. Άλλος οργανισμός έχει ανάγκη από
οκτώ με εννέα ώρες ύπνου και κάποιος άλλος έξι με επτά

ώρες. Ο μέσος άνθρωπος περνάει το 1/3 της ζωής του στο
κρεβάτι. Για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος χρόνος θα πρέπει να ξοδεύεται ευχάριστα και ο ύπνος του να είναι ξεκούραστος και καλύτερης ποιότητας. Χαρακτηριστικά είναι τα
αποτελέσματα μελετών που καταδεικνύουν πως ένα στα
τέσσερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα οφείλεται σε οδηγούς
που υποφέρουν από άπνοια ύπνου.
Χάστε κιλά! Η παχυσαρκία συνδέεται με ένα ευρύτερο
νοσολογικό φάσμα. Τα παχύσαρκα άτομα εκφράζουν σε
μεγαλύτερα ποσοστά διαβήτη, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία,
καρδιοπάθεια και ορισμένες μορφές καρκίνου.
Οι ειδικοί για να ορίσουν την παχυσαρκία χρησιμοποιούν τον τρόπο υπολογισμού του «δείκτη μάζας σώματος
(ΔΜΣ)». Το βάρος του ατόμου σε κιλά, διαιρείται με το ύψος
σε μέτρα υψωμένο εις τη δευτέρα. Για παράδειγμα άτομο
62 κιλών με ύψος 1μ και 60 εκατοστά βάσει του ως άνω τύπου 62:(1.60 χ 1,60) έχει ΔΜΣ= 24,2. Επιθυμητός, θεωρείται ο ΔΜΣ όταν οι τιμές του κυμαίνονται μεταξύ 19 και 25.
Στατιστικά, η αύξηση στο προσδόκιμο ζωής επιτυγχάνεται όταν υπάρχει βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης,
όταν δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη και μειώνονται παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.

Βιβλιογραφία
«Η μακροζωία. Οι γενικοί κανόνες και η εφαρμογή
τους». Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα
2013.
Αλέξανδρος Μορτάκης, «Μυστικά για μακροζωία»,
Διαθέσιμο στο: https://mortakis.hpvinfocenter.gr/18-mystika-gia-makrozwia/, ανακτήθηκε [12/10/2021].
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Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ σχετικά με τις
ενέργειες για τη χορήγηση τιμητικής χρηματικής
παροχής για τους πολεμιστές της Κύπρου
Με το ν. 4714/2020, άρθρο 95
όπως συμπληρώθηκε με το ν.
4864/2021, άρθρο 88 , στα
μόνιμα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων όλων των βαθμών,
στους δόκιμους έφεδρους
αξιωματικούς, τους έφεδρους
αξιωματικούς, τους
ανακαταταγέντες έφεδρους
αξιωματικούς στους οπλίτες,
καθώς και «τους
υπηρετήσαντες στην Εθνική
Φρουρά της Κύπρου, που
έλαβαν την ελληνική
υπηκοότητα» και ενεπλάκησαν
με οποιονδήποτε τρόπο στα
γεγονότα της χρονικής
περιόδου από 20.7.1974 έως
20.8.1974 ή συμμετείχαν στα
γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τηλλυρία και τη
Λευκωσία ή το 1967 στην
Κοφίνου και τους Αγίους
Θεοδώρους, κατά περίπτωση,
χορηγήθηκε από την Ελληνική
Κυβέρνηση τιμητική παροχή
ύψους 200 ευρώ το μήνα.

Η

παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολο-

β. Χορήγηση Βεβαιώσεως
«Ζώνης Πρόσω και
Επιχειρήσεων

γίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς
το Δημόσιο, ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά
ιδρύματα, ως ημερομηνία δε έναρξης καταβολής της ορίζεται η 1η Αυγ. 2020.
Προκειμένου τα δικαιούμενα Μόνιμα
Στελέχη, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, να
λάβουν την παραπάνω παροχή οφείλουν να
ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

α. Χορήγηση Αντιγράφου
Φύλλου Μητρώου
Υποβολή αιτήσεως χορήγησης Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) που βρίσκεται στο

Στρδο «Ιλάρχου Βαρύτη» πλησίον του γηπέδου Badminton με διεύθυνση αλληλογραφίας ΓΕΣ/ΥΣΑ / Στρδο «Ιλάρχου Βαρύτη» με
έναν από τους παρακάτω τρόπους :
1/ Αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά
(όπως παρακάτω), είτε με εξουσιοδότηση σε
τρίτο επικυρωμένη από ΚΕΠ.
α/ Η αίτηση μπορεί να έχει τη μορφή
Υπευθύνου Δηλώσεως του ν.1599/’86 που
εκδίδεται από την ιστοσελίδα www.gov.gr
χωρίς άλλη θεώρηση και να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά στο ges-ysa@army.gr
β/ Να περιέχει το παρακάτω κείμενο « Αιτούμαι αντίγραφο των σελίδων του Ατομικού
μου Μητρώου που αφορούν στη μετάθεσή
μου στην Κύπρο την περίοδο από……..…
έως……………
Το παραπάνω αντίγραφο θα το χρησιμοποιήσω για τη λήψη της τιμητικής παροχής που δικαιούμαι με το ν. 4714/2020, άρθρο 95 όπως
συμπληρώθηκε με το ν. 4864/2021, άρθρο 88»

Το τμήμα του Αντιγράφου Μητρώου που
χορηγήθηκε από την ΥΣΑ, ο κάθε ενδιαφερόμενος, το υποβάλλει στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού με αίτηση ώστε να του χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση της «Ζώνης Πρόσω και Επιχειρήσεων»
1/ Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, Αντίγραφο Φύλου Μητρώου, επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και όλα τα ατομικά πληροφορικά του στοιχεία επικοινωνίας
(διεύθυνση , τηλέφωνο , email) δύναται να
υποβληθεί στη ΔΙΣ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α/ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gesdisarmy@gmail.com
β/ Με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Θαλού και Πιτακού 10, ΤΚ 10 558, Αθήνα.
γ/ Μέσω ΚΕΠ

γ. Απονομή της Ειδικής
Συντάξεως
Μετά την παραλαβή της αιτηθείσας βεβαιώσεως ο κάθε ενδιαφερόμενος την υποβάλει μαζί με απλά αντίγραφα όλων των παραπάνω εγγράφων στο:
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δνση Εισοδηματικής Πολιτικής
Τμήμα Ε’ (Ειδικές Συντάξεις)
Κάνιγγος 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
ΣΣΕ – 1954
Υπτγος (ΠΖ)
Αστυνομικός Διευθυντής
ΣΜΥ - 1987
Λγος (ΤΘ)
ΕΜΘ
Ανθστης (ΔΒ)
ΣΜΥ - 1982
Ανθστης (ΠΖ)
ΣΜΥ - 1952
Τχης (ΠΖ)
ΣΜΥ
Λγος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1959
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1950
Αντγος (ΠΒ)
ΣΣΕ - 1956
Υπτγος (ΔΒ)
ΣΣΕ - 1962
Αντγος (ΠΖ)
ΣΜΥ
Άνχης (ΔΒ)
Ταξχος (ΠΖ)
ΣΣΕ – 1949Α΄
Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Σβώλης Γεώργιος
Αντώνιος
Κυριακίδης Σάββας
Πρόδρομος
Καραχριστιανίδης Δημήτριος
Αθανάσιος
Πιεράκος Κωνσταντίνος
Στέφανος
Κουφατζής Ιωάννης
Ιπποκράτης
Γεωργίου Παναγιώτης
Θωμάς
Παπαδόπουλος Ευάγγελος
Μάρκος
Τσομπανόπουλος Γεώργιος - Συμεών Διαμαντής
Ποντικάκης Θεόδωρος
Γεώργιος
Πετράκης Νικόλαος
Γεώργιος
Τσιρέκης Δημήτρης
Κωνσταντίνος
Νικηφοράκης Ιωάννης
Περικλής
Ζωγράφος Δημήτριος
Νικόλαος
Θεοδωρογλάκης Ιωάννης
Αλέξανδρος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
11 Νοεμβρίου 2021
25 Νοεμβρίου 2021
18 Νοεμβρίου 2021
29 Νοεμβρίου 2021
11 Δεκεμβρίου 2021
24 Νοεμβρίου 2021
13 Αυγούστου 2021
28 Νοεμβρίου 2021
20 Νοεμβρίου 2021
18 Νοεμβρίου 2021
12 Δεκεμβρίου 2021
20 Ιουνίου 2021
21 Δεκεμβρίου 2021
23 Δεκεμβρίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
14 Νοεμβρίου 2021
26 Νοεμβρίου 2021
19 Νοεμβρίου 2021
29 Νοεμβρίου 2021
12 Δεκεμβρίου 2021
25 Νοεμβρίου 2021
16 Αυγούστου 2021
29 Νοεμβρίου 2021
24 Νοεμβρίου 2021
21 Νοεμβρίου 2021
13 Δεκεμβρίου 2021
24 Ιουνίου 2021
27 Δεκεμβρίου 2021
25 Δεκεμβρίου 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 Αγρινίου
Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως
Κοιμητήριο Δράμας
Κοιμητήριο Φλώρινας
Κοιμητήριο Κύργια Δράμας
Κοιμητήριο Κιλκίς
Κοιμητήριο Βαθύλακκος Καρδίτσας
Κοιμητήριο Περααίας Θες/νίκη
Κοιμητήριο Βύρωνα
Κοιμητήριο Αγ. Παρασκευής
Φτέρη Φθιώτιδος
Κοιμητήριο Κηφισιάς
Κοιμητήριο Βύρωνα
Κοιμητήριο Περιβόλια Χανίων
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Ενημέρωση 13
‘’ ΛΕΣΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ’’
Αγαπητά μέλη της ΕΑΑΣ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1/2021
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕΜ
«Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕΜ (Σ.Α.Α.ΣΕΜ)
«Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
Προσκαλεί
σύμφωνα με το καταστατικό, του τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00
στην αίθουσα συνελεύσεων της Π.Ο.Σ., Τζώρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος 5ο όροφο και σε περίπτωση μη απαρτίας (εκτιμάται ότι θα υπάρχει απαρτία), την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, στον
ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με θέματα ημερήσιας διάταξης και διαδικασίες όπως παρακάτω.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τα θέματα τα οποία θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη, προς συζήτηση, είναι τα παρακάτω:
α. Χαιρετισμός του Προέδρου του Σ.Α.Α.ΣΕΜ.-Αγιασμός.
β. Απολογισμός έργου και πεπραγμένων του Δ.Σ.για τα έτη 2019, 2020 και 2021.
γ. Οικονομικός Απολογισμός ΄Εκθεση Εξλεγκτικής Επιτροπής.
δ. Προγραμματισμός οικονομικός και δράσεων - Προτάσεις έτους 2022.
ε. Λοιπά θέματα τα οποία, από το Δ.Σ., θα κριθούν ότι πρέπει να τεθούν στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
στ. Αρχαιρεσίες.
ζ. Κοπή Πίτας.
Εντός του χώρου της αίθουσας συνελεύσεων της Π.Ο.Σ. θα εισέρχονται μόνον οι εμβολιασθέντες, οι νοσήσαντες με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού και όσοι έχουν αρνητικό
αποτέλεσμα rapid test,ανάλογα με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν
με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε σχέση με τη λήψη μέτρων λόγω πανδημίας , τη συγκεκριμένη περίοδο.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να δηλώσουν υποψηφιότητα για ανανέωση του Δ.Σ.ή της Ε.Ε., προκειμένου ο Σύνδεσμος να συνεχίσει αλλά και να
βελτιώσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Αλέξανδρος Σαΐτης
Σωτήριος Χαρωνίτης
Υπτγος ε.α.
Αντγος ε.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
www.saadb.gr
Email: syndesmosdb@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων
Προσκαλεί
τα μέλη του Συνδέσμου στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00
στην αίθουσα «Τερψιχόρη» της ΛΑΕΔ, Πλατεία Παύλου Μελά (Ρηγίλλης) με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1. Απολογισμός δραστηριοτήτων περιόδου 2020 και 2021 από τον Πρόεδρο, Οικονομικός
Απολογισμός, Προϋπολογισμός νέας περιόδου από τον Ταμία και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
2. Σύντομη ομιλία για την γενέθλια ημέρα του Όπλου.
3. Κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου για την νέα χρονιά.
Η πρόσκληση ανακοινώνεται αφού την 5 Φεβ 2022 δεν αναμένεται να επιτευχθεί απαρτία λόγω των περιορισμων εξαιτίας του κορονοϊού. Η πρόσκληση απευθύνεται και προς τους συναδέλφους Διαβιβαστές ε.α. και τους αφυπηρετήσαντες Εφέδρους Αξιωματικούς που δεν είναι
μέλη του Συνδέσμου. Θα ζητηθεί από όλους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης κατά την
είσοδο στη ΛΑΕΔ.
Μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει μικρά δεξίωση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Δημήτριος Κουτρουμάνης
Αντγος ε.α Πρόεδρος ΣΑΑΔΒ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρόεδρος: Αντγος ε.α Κουτρουμάνης Δημήτριος κιν. 6937317622
e-mail: dimitrios_koutroumanis@hotmail.com

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
στις 15 Δεκ 2021, μετά από 20 χρόνια μίσθωσης, παρέδωσε στο ΜΤΣ και ΕΛΟΑΣ, που είναι οι
ιδιοκτήτες/εκμισθωτές, το ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν η κατ’ ευφημισμό «Λέσχη Παπάγου», που
αποτελούσε το «στέκι» των αποστράτων και κυρίως των πιο ηλικιωμένων.
Το ΜΤΣ και ο ΕΛΟΑΣ, μετά από Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, εκμίσθωσαν το ακίνητο σε
νέο μισθωτή και δεσμεύθηκαν προφορικώς ότι η
λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου θα συνεχίσει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή θα είναι σημείο συνάντησης για τους αποστράτους
και θα διατηρήσει τις τιμές στα ίδια χαμηλά επίπεδα.
Η Ε.Α.Α.Σ., η οποία εκπροσωπείται στο ενδεκαμελές ΔΣ/ΜΤΣ με μία μόνο ψήφο, εξήντλησε κάθε δυνατότητα που είχε, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών μας.
Ευελπιστώντας ότι αμφότεροι, ο μισθωτής και ο εκμισθωτής, θα συνεχίσουν να έχουν
ως προτεραιότητά τους την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου-καφετέριας στα μέλη μας σε προσιτά οικονομικά επίπεδα, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Δόξα, τιμή και έπαινοι στους Ήρωες των Λ.Ο.Κ.
Ύμνοι και δάφνες πρέπουνε σ’αυτά τα παλικάρια
Nίκες “προσφέρουνε” σ’εμάς και στους εχθρούς μας ΣΟΚ
Άνδρες που μας θυμίζουνε ανήμερα λιοντάρια!
***
Μονάδες Στρατιωτικές, μ’εκπαίδευση και δράση
Είναι στον πόλεμο φωτιά , άρχοντες στην Ειρήνη
Ιδιαιτέρως άξιοι ο κόσμος να θαυμάσει
Σώμα, που στην Πατρίδα μας και τη ζωή του δίνει!
***
Κυπαρισσένια τα κορμιά, γεμάτα ανδρειωσύνη
Άνδρες σπανίας λεβεντιάς, με πνεύμα νικητή
Τίτλος τιμής για το Στρατό και για την Ρωμιοσύνη
Αγωνιστές που “σκόρπισαν” κάθε κατακτητή!
***
Δόξασαν την Πατρίδα μας σε όλους τους πολέμους
Ρόλο σπουδαίο έπαιξαν να’΄χουμε εμείς ελπίδα
Οπλίτες κ’Αξιωματικοί με δάφνες και επαίνους
Με τραυματίες και νεκρούς θυσία στην Πατρίδα!
***
Ώστε, όσοι επιβουλεύθηκαν το ένδοξό μας Κράτος
Νικήθηκαν απ’την … ΨΥΧΗ του Έλληνα Κομάντος!!!
Μηνασίδης Πρόδρομος
Υποστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Γ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021
ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
ΑΘΗΝΑ (401 ΓΣΝΑ)
ΑΘΗΝΑ (ΣΤΡΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ»)
ΑΘΗΝΑ (ΝΝΑ)
ΒΥΡΩΝΑΣ (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.)
ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΝΝΣ)
ΚΡΗΤΗ (ΝΝΚ)
ΛΑΡΙΣΑ (404 ΓΣΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΡΔΟ
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ»)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (424 ΓΣΝΕ)
ΞΑΝΘΗ (212 ΚΙΧΝΕ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (216 ΚΙΧΝΕ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ
ΑΠΟ
03 ΙΑΝ 22
ΕΩΣ KAI
10 ΙΑΝ 22
ΑΠΟ
27 ΔΕΚ 21
ΕΩΣ KAI
31 ΔΕΚ 21
ΑΠΟ
03 ΙΑΝ 22
ΕΩΣ KAI
07 ΙΑΝ 22
ΑΠΟ
27 ΔΕΚ 21
ΕΩΣ KAI
31 ΔΕΚ 21
ΑΠΟ
04 ΙΑΝ 22
ΕΩΣ KAI
07 ΙΑΝ 22
ΑΠΟ
03 ΙΑΝ 22
ΕΩΣ KAI
07 ΙΑΝ 22
ΑΠΟ
03 ΙΑΝ 22
ΕΩΣ KAI
07 ΙΑΝ 22
ΑΠΟ
03 ΙΑΝ 22
ΕΩΣ KAI
10 ΙΑΝ 22
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ

27 ΔΕΚ 21
03 ΙΑΝ 22
28 ΔΕΚ 21
28 ΔΕΚ 21

ΕΩΣ KAI
ΕΩΣ KAI
ΕΩΣ KAI
ΕΩΣ KAI

31 ΔΕΚ 21
10 ΙΑΝ 22
31 ΔΕΚ 21
31 ΔΕΚ 21
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο11
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»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ
Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την αποστολή τους :
1. Τριμηνιαία Έκδοση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1952 ΄΄σύνδεσμος 52 ΄΄
2. Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. Σ.Α.Σ. ‘’ΝΕΑ του Σ.Α.Σ.’’
3. Τριμηνιαία Περιοδικό της Ένωσης Αποαστράτων Αξκων Λιμενικού Σώματος ‘’ΛΙΜΕΝΙΚΑ Χρονικά’’
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Αθηναίος Στρατηγός και Πολιτι-

1. Τόπος διεξαγωγής πασίγνωστης

κός (αιτ.)

μάχης (αιτ.)

2. Υπάρχει και τέτοια αποθήκευση
πυρομαχικών (συντομ.), Δνση Σχεδίασης του ΓΕΣ
3. Κορμί, ευωδιαστά λουλούδια
(αρχ.)
4. Πολύτιμα και σπάνια τα «Ανδρείας»
5. Ο πρωταγωνιστής της ναυμαχίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Σαλαμίνας (αιτ.)
6. Αποτελείται από 3 οστά, λαϊκό

στών, των μελών οικογενείας αυτών, όπως επίσης και για των ορφανικών μελών στη Λέσχη Αξκών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), καθορίζεται με σχετική Δγή η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Χριστούγεννα
Σήμερα που η ζωή μας μένει στον πρόσκαιρο κόσμο τον κακό,
ας δείξουμε πως κάτι δεν πεθαίνει,
πνεύμα αγνό κι αγάπη για τον διπλανό.
Σήμερα ας πάψει η δυστυχία,
ο πόνος, ο φθόνος και το μάτι το κακό,
κι ας φωτιστεί η ψυχή μας με ελπίδα,
κι ας φτάσει η προσευχή μας στο Θεό.
Σήμερα που τα ουράνια λαμπυρίζουν
και η Γη αγκάλιασε τον Ουρανό,
ανθρώπινες ψυχές βουνά λυγίζουν,
ευχή σαν πήραν από το Χριστό.
Σήμερα που υπάρχει η πανδημία
και δεν γνωρίζω αύριο αν θα ζω,
ας αγκαλιάσουμε την οικουμένη όλη
κι ας δώσουμε χαρά στον διπλανό.
Ελένη Τζαμπαζάκη – Κασσελάκη
Μέλος της πανελλήνιας ένωσης λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.)

δωμάτιο

3. Έτσι βγαίνει η γραβάτα, Κέντρο
Δνσεως Πυρός
4. Ώθηση (αρχ.)
5. Μας παρέχει μέρισμα, ναυτικό σωματείο Φολεγάνδρου
6. Ο βασιλιάς των πτηνών (πληθ. αιτ.)
7. Δημοτικό Διαμέρισμα, Ελληνικό
Πέλαγος
8. Ηλεκτρονικά αντίμετρα, βρέχονται
από θάλασσα (γεν.)
9. Εκεί σπουδάζουν οι Ίκαροι, στρα-

7. Σύνδεσμος, αρσενικά παιδιά

τηγός του Ναπολέοντα, μάχεται κα-

(αρχ. γεν.)

θημερινά στη θάλασσα

8. Έτσι ονομάζεται ο «Mr. Bean»

10. Έκλεψε την «Ωραία Ελένη», οι

9. Ένας Λουδοβίκος, νότα

Ενώσεις αυτές έχουν κοινό Συντονι-

10. Θυσιάστηκε στο Μανιάκι (γεν.)

στικό Όργανο

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο10

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ενώσεως ότι, η διαδικασία εισόδου των εε. και ε.α. Αξιωματικών και Ανθυπασπι-

2. Ο ελληνικός αριθμός 15, ρέμα
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Αγγελίες 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

αποστολή βιογραφικών: alexaki@novarealestate.gr

e-mail: mtzitzika@gmail.com

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

Πωλούνται

692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821

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

Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ

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

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

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 35.000€. 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
Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate, αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες στο χώρο των αποστράτων αξιωματικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αμοιβών, δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονομικό,
ακίνητα, Κτηματολόγιο, τροχαία, μισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές με το Δημόσιο,
ιατρικά σφάλματα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

‘’50 years food stories

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

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/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,
Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,

ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 725,77 τ.μ., ΟΤ 69, ΑΟ 22
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947706858, 2294097875

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
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Δεν πτοούμαστε όμως, διότι κι αυτοί που
μας βρίζουν είναι Έλληνες, οπότε αν χρειασθεί θα τους υπερασπιστούμε από κάθε εχθρική, κατά της χώρας, επιβουλή, όπως επιτάσσει ο όρκος μας.
Με τα χρόνια και την αδιάλειπτη στήριξή
μας στον ελληνικό συντηρητικό πολιτικό χώρο, καταφέραμε να έχουμε κερδίσει επαξίως
τον τίτλο του «δεδομένου» ή αλλιώς του «πιστού και υπάκουου ψηφοφόρου».
Ουδείς ζήτησε αντάλλαγμα και φυσικά
ουδείς απαίτησε διαχωρισμούς σε σχέση με
την υπόλοιπη κοινωνία.
Δικαιοσύνη ζητούσαμε και ζητάμε, πιστεύοντας ότι η ευνομούμενη πολιτεία θα
πράξει το αυτονόητο απέναντι σε έναν εκ των
κυρίων πυλώνων ύπαρξής της, τις ΕΔ.
Εδώ, θέλω να τονίσω σε όλους τους αναγνώστες ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος αλλά
και όλοι οι ασφαλιστικοί – συνταξιοδοτικοί νόμοι, που είχαν ψηφισθεί μέχρι το 2010, είχαν
ειδική πρόνοια για τους στρατιωτικούς, λόγω
των ειδικών συνθηκών και της φύσεως του
επαγγέλματός τους, όπως είχαν και συνεχίζουν να έχουν για τους δικαστικούς.
Ο νομοθέτης προέβλεψε αλλά ο πολιτικός δεν τήρησε.
Και ενώ, κατά πλειοψηφία, ψηφίζουμε
και στηρίζουμε τον συντηρητικό πολιτικό χώρο, δυστυχώς η…. «η πέτρα από κοντά σου
έρχεται» που λέει και η λαϊκή παροιμία.
Από τον Ιούνιο του 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2015 επί κυβερνήσεως Αντώνη
Σαμαρά της ΝΔ ως κύριου κορμού και με
συγκυβερνώντες τους Βαγγέλη Βενιζέλο του
ΠΑΣΟΚ και Φώτη Κουβέλη της ΔΗΜΑΡ, οι
Στρατιωτικοί σε συνέχεια των προηγουμένων
μνημονιακών περικοπών – δέκα (10) στον
αριθμό - τρώνε και το «τσεκούρι» του
ν.4093/2012. Και ας είχε πει, προεκλογικά
βεβαίως, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι θα καταργούσε τις περισσότερες περικοπές και ειδικότερα αυτές με ηλικιακά κριτήρια (για τους κάτω των 55 ετών στρατιωτικούς ε.α.)
Ο νόμος, μετά από προσφυγές των τριών
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, κρίθηκε οριστικά αντισυνταγματικός αλλά οι μισθοί
και οι συντάξεις δεν επανήλθαν ποτέ στα επίπεδα προ του 2012, οι δε επιστροφές των παρανόμως περικομμένων έγινε μετ΄ εμποδίων
με χίλια δύο λάθη, με αποτέλεσμα να τρέχουμε ακόμη στα δικαστήρια για να βρούμε το δίκιο μας.
Το 2016 ψηφίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ ο περι-

βόητος ν.4387/2016, γνωστός και ως «νόμος
Κατρούγκαλου» , που βάζει οριστική ταφόπλακα στους μισθούς και στις συντάξεις μας,
αποσυνδέοντας οριστικά και αμετάκλητα τις
αποδοχές των ε.ε. από αυτές των ε.α.
Η Ν.Δ. ως αντιπολίτευση και για σαγηνεύσει τον φίλιο χώρο των στρατιωτικών, καταψηφίζει στο σύνολό του τον υπόψη νόμο δεσμευόμενη δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα τον ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ, όποτε ερχόταν
στην εξουσία!
Επιτέλους λέμε, μετά την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που δεν μας συμπαθούν, έρχονται οι
άνθρωποι που μας σέβονται και μας εκτιμούν. Αυτοί που θα έρθουν σέβονται στολή,
εθνόσημο, προσφορά και αναγνωρίζουν τις
ειδικές συνθήκες εργασίας, μεταθέσεις κλπ.
Μας πείθει, όσους έπεισε, η προεκλογική δέσμευση του σημερινού Πρωθυπουργού –
εδώ που τα λέμε δεν θέλαμε και πολύ για να
πειστούμε – και τον στηρίζουμε, ψηφίζουμε
και ελπίζουμε, ότι θα διαχειριστεί το ζήτημα

με αίσθημα δικαίου.
Έλα όμως που μείναμε και πάλι με την ελπίδα στο «χέρι». Κακό πράγμα αυτή η «ελπίδα», όταν σου μένει στο «χέρι», δεν μπορείς
ούτε να τη φας ούτε να την πιείς ούτε να βοηθήσεις τα παιδιά και τους γέροντες γονείς
σου….. τίποτα. Άχρηστο πράγμα …. αλλά «με
το τάξιμο δεν χαλάει το σπίτι, με το δόσιμο χαλάει», λέει ο θυμόσοφος λαός μας.
Το 2020 ψηφίζεται ο ν.4670 που αφορά
το νέο συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας, γνωστός και ως «νόμος Βρούτση». Τον παίρνουμε ανά χείρας και τον μελετούμε προσεκτικά …… αναζητώντας τη δικαίωση, αλλά φευ αγαπητοί συνάδελφοι.
Ουδεμία, έστω και παραμικρή, διάταξη
προς αποκατάσταση των αδικιών και συμμόρφωση με αυτά που υποσχόταν η ΝΔ ως αντιπολίτευση. Ουδεμία κατάργηση της επαίσχυντης προσωπικής διαφοράς που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Οι αφελείς, τελικά όπως αποδεικνύεται,
στρατιωτικοί ψηφίζουμε συντηρητικά και η
συντηρητική πολιτική παράταξη, φαίνεται ότι
μας ….. αγνοεί επιδεικτικά για να μην γράψω
κάτι πιο βαρύ.
Καλά μας κάνουν...συμπληρώνει ο γράφων!!! Αφού τον τίτλο του «δεδομένου» ή αλλιώς του «πιστού και υπάκουου ψηφοφόρου»
δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν, διότι τον κρατάμε σφιχτά εδώ και 10ετίες.
Και έρχεται και το τελευταίο χτύπημα για
να επιβεβαιώσει τα γραφόμενά μου.
Πρόσφατα, μετά από σωρεία εξαγγελιών,
μας επιστρέφουν κάτι αναδρομικούλια, μετά
από αγώνες και δικαστικές αποφάσεις που
έκριναν τους δικούς τους νόμους αντισυνταγ-

ματικούς και στη συνέχεια, άκουσον – άκουσον, μας παίρνουν πίσω τα μισά και παραπάνω μέσω ... φορολογίας!
Μιλάμε οι άνθρωποι είναι καθηγητές
στην κοροϊδία!
Βέβαια, για να κοροϊδέψεις πρέπει να
βρίσκεις και κορόιδα, και θέλω να πιστεύω ότι
στις τάξεις μας είναι πολλοί έως πάμπολλοι
που δεν αποδέχονται τον τίτλο αυτό.
Από την άλλη πάλι, φαίνεται, εκ των διάφορων εκλογικών αποτελεσμάτων ότι «κορόιδο» και «δεδομένος» είναι συνώνυμα
αφού «ψηφίζουν» ότι και να τους κάνεις όσο
κι να τους αδικείς. Αυτό είναι που πρέπει να
αλλάξει αγαπητοί συνάδελφοι και να αποτινάξουμε οριστικά και αμετάκλητα από πάνω
μας τον τίτλο του «δεδομένου» αν όχι του
«κορόιδου».
Όσοι μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε, το
παραπάνω κείμενο σας βεβαιώνω ότι δεν
έχει την παραμικρή μικροκομματική σκοπιμότητα.
Σταθερή και αμετακίνητη πεποίθηση μου
είναι ότι οι στρατιωτικοί και γενικότερα όλοι οι
Έλληνες, δεν πρέπει να είναι «πρόβατα» για
να καθοδηγούνται από οποιαδήποτε πολιτική
εξουσία ή κομματική οντότητα.
Η γραφίδα μου συντάσσεται απόλυτα με
τον ιδρυτικό νόμο της ΕΑΑΣ, τον 1171/72
που στο άρθρο 2 γράφει ρητά και κατηγορηματικά ότι ένας εκ των σκοπών ιδρύσεως και
υπάρξεως της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού είναι: «Η επιμέλεια των
συμφερόντων και η παρακολούθηση και
διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των
μελών αυτών».
Ως συντάκτης του παρόντος θέλω μόνο
να διεγείρω και να προβληματίσω και ΟΧΙ να
κατευθύνω ή να δυσφημίσω. Δεν θεωρώ τον
εαυτό μου ικανό να πείσει κανέναν συνάδελφο να ψηφίσει «αυτόν ή τον άλλον».
Πιστεύω ότι το κείμενό μου εκφράζει χιλιάδες συναδέλφους.
Στα 10 και πλέον χρόνια που ασχολούμαι
με τα θέματά μας, έχω ακούσει από μυριάδες
στόματα τις περισσότερες ατάκες από αυτές
που έβαλα στο χαρτί. Και όχι μόνον ατάκες,
αλλά και επιχειρήματα, με γεγονότα, με παραπομπές σε νόμους και με απατηλές υποσχέσεις από πολιτικούς ταγούς και κόμματα
εξουσίας.
Δεν ντρέπομαι, δεν φοβάμαι, δεν υποκύπτω, γιατί εσείς με τη στήριξή σας αυτό μου
υπαγορεύσατε να πράττω και σεβόμενος την
ψήφο σας στο πρόσωπό μου, υπακούω.

10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821
Γράφει ο Αντώνης
Κρούστης , Συγγραφέας
7. Αμφισβητούν την προσφορά
του κλήρου και τον κατηγορούν ότι
συνεργάστηκε με τον Τούρκο κατακτητή.
Η ανοχή και διαλλακτικότητα του
Κλήρου δεν μπορεί να ερμηνεύεται
συλλογικά ως ένοχος συμβιβασμός
και εθελοδουλία, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες διακριβώνεται εσωτερική ταύτιση με τον
κατακτητή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις
ελεγχόμενης διαγωγής Κληρικών,

υπήρξαν σπανιότατες. Ο εθνικός
ιστορικός μας Κ. Παπαρρηγόπουλος
ομολογεί: "...Οσαδήποτε και αν
υπήρξαν τα αμαρτήματα πολλών εκ
των Πατριαρχών, ουδείς όμως εξ αυτών, ουδείς ωλίσθησεν περί την ακριβή του πατρίου δόγματος και των
υπάτων εθνικών συμφερόντων τήρησιν"
Τα εκκλησιαστικά κείμενα, ιδιαίτερα δε τα Πατριαρχικά, έχουν πάντα
ανάγκη αποκρυπτογραφήσεως. Διότι
σκοπός τους ήταν να παραπλανήσουν την Πύλη. Το Πατριαρχείο ως

Εθναρχία, έπρεπε να φαίνεται πάντα
άψογο απέναντι στην Πύλη, ανεξάρτητα από τις πραγματικές του διαθέσεις. Οι συχνές θανατικές εκτελέσεις
Πατριαρχών και Μητροπολιτών αποδεικνύουν, πόσο μικρή ήταν η εμπιστοσύνη της Πύλης απέναντί τους
και, συνεπώς, την ορθότητα της θέσεως αυτής.
Η πολιτική όμως της συνυπάρξεως είχε και μια δυναμική διάσταση.
Την πίστη στη δυνατότητα βαθμιαίας
υποκαταστάσεως των Οθωμανών
στη διακυβέρνηση του Κράτους και

τη δημιουργία ενός "Οθωμανικού
Κράτους του Ελληνικού ΄Εθνους".
Κατά την άποψη αυτή η ανάσταση του
Ρωμαίικου (της Ρωμανίας/"Βυζαντίου") θα ερχόταν χωρίς επανάσταση,
αλλά με τη βαθμιαία διάβρωση του
κράτους και την αθόρυβη μεταλλαγή
του. Η επανάσταση των Νεοτούρκων
(1908) και η επικράτηση του εθνικιστικού φανατισμού στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία αποσκοπούσε ακριβώς στην επίσχεση των Ρωμηών (και
των Αρμενίων) στη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή τους στον κρατικό

μηχανισμό. Και αυτό δικαιώνει τη φαναριώτικη πολιτική. Η πολιτική αυτή
της πρόσκαιρης "συνεργασίας" μπόρεσε να βελτιώσει τη θέση του υπόδουλου Γένους, με την ανάπτυξη της
αυτοδιοικήσεως στις κοινότητες και
την ανάδειξη στελεχών μιας ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.
Ανάλογα αποτιμούν τη στάση του
Ράσου στην Επανάσταση ο Δ. Κόκκινος, ο Δ. Φωτιάδης, ο Σπ. Μαρινάτος,
ο Ι. Συκουτρής, ο Κ. Βοβολίνης, ο Ν.
Τωμαδάκης, ο Απ. Βακαλόπουλος
κ.α
Συνεχίζεται

