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Πρόσκληση εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821

Στέφανος Νικήτας Σταματελόπουλος:

«Οι Μικρασιάτες
Έλληνες, δίπλα στα
εικονίσματα των αγίων
είχαν τον Νικηταρά»

Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ ότι, η
Ένωση με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Επετείου για την 25η Μαρτίου 1821, διοργανώνει την 23η
Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 17.30 –
20.00, στο Πολεμικό Μουσείο εορταστική εκδήλωση.
Ομιλητής θα είναι o Πρόεδρος του ΔΣ του Πολεμικού
Μουσείου Αναστάσιος Λιάσκος με θέμα : «Επανάσταση
1821. Ένα Παγκόσμιο γεγονός»

w σελ. 4

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η πολύπλευρη κρίση
στην Ουκρανία
w σελ. 6

Χορήγηση Τιμητικής
Παροχής και διαδικασία
για την απονομή
του Αναμνηστικού
Μεταλλίου ΚΥΠΡΟΥ»

w σελ. 3

Συνεργασία
Ε.Α.Α.Σ. με
Military Club
w σελ. 20

Εορτασμός της 73ης
Επετείου της μάχης
της Φλώρινας,
Τιμή στους αθάνατους
νεκρούς, ήρωες
w σελ. 12
των Ιμίων

Διαφημιστείτε
στην «Εθνική Ηχώ»
w σελ. 24

Καλούνται όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ για την συμμετοχή τους, προκειμένου να τιμηθούν οι προγονοί μας, οι
οποίοι με τον άφθαστο Ηρωισμό τους, ανάγκασαν τις
σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής να εκφράσουν τον θαυμασμό τους, για την ανδρεία τους αλλά και
την περιφρόνησή τους προς τον θάνατο. Αναλυτικό
πρόγραμμα εορτασμού στη σελίδα 3.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Προδοσία, Αίμα και Υποκρισία
Tου Σχου ε.α.
Αναστασίου
Φαραντάτου, μέλους
ΔΣ/ΕΑΑΣ
Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 τέθηκε σε
ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών.
Παρά τις αντιδράσεις του ελληνικού
λαού, που κορυφώθηκαν με τα δυο
πανελλήνια συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, η τότε κυβέρνηση
Τσίπρα, παρέδωσε εθνότητα και γλώσσα, ως «μακεδονικές» στους αλλοφύλους γείτονές μας, τους σκοπιανούς.
Η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνον δεν
αντέδρασε, ως αντιπολίτευση τότε, αλλά σιώπησε και με την ανοχή της φτάσαμε σήμερα να δηλώνει ότι «το κράτος έχει συνέχεια»!
Όμως κάποιον άλλον Φεβρουάριο

του 1913, στις 20 του μήνα, παραμονή της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων ο στρατιώτης Νικόλαος Καββαδίας έγραψε ένα σημείωμα και το
έκρυψε με μια πεντάρα στο πέλμα του
κοντακίου του τυφεκίου του, που έλεγε:
«Εν Μπιζανίω, 20 Φεβρουαρίου 1913
Αγαπητέ Συνάδελφε, Σε χαιρετώ,

Συ, που θα έχης την τύχη να ανοίξης το
πέλμα του όπλου αυτού, θα εύρης την
πεντάρα αυτή και να πάρης ένα τσιγάρο, να το καπνίσης στην υγεία μου. Το
όπλο αυτό το έφερα επί πέντε έτη. Το
δόξασα και με δόξασε και τώρα αναγκάζομαι να το εγκαταλείψω, λόγω
τραυματισμού μου. Πέρασα τόσες και
τόσες στιγμές και δεν το εγκατέλειψα

και εάν η Πατρίς σε χρειασθή, να το τιμήσης.
Νικ. Καββαδίας, Κοθρέα
– Ένωσις Κεφαλληνίας»
Το σημείωμα με την πεντάρα τα βρήκε
το 1920 ο Λοχίας Λάμπης Ν. Βολονάκης, του Α΄ Λόχου του 17ου Συντάγματος Πεζικού, που υπηρετούσε στη Μικρά Ασία, όταν συντηρούσε μια μέρα
το όπλο του, τα φύλαξε και τα κατέθεσε
στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία
της Ελλάδος.
Εκείνοι οι στρατιώτες, με την ελληνική
ψυχή, δεν είχαν καμμία σχέση με τους
σύγχρονους πολιτικούς μας, οι οποίοι
αμαχητί παρέδωσαν το ιστορικό όνομα
της Μακεδονίας μας και οι οποίοι συνεχίζουν να ανέχονται αυτήν την ιστορική ύβριν!
Συνέχεια στην 3 σελίδα

To Βήμα του Προέδρου

Κύριε Υπουργέ μας υποσχεθήκατε και αναμένουμε…
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Κύριε Υπουργέ,
στις 27 Δεκεμβρίου 2021 είχαμε συνάντηση
στο Γραφείο σας και μας δόθηκε η ευκαιρία

να παρουσιάσουμε άμεσα εκκρεμή θέματα
που απασχολούν τους αποστράτους αξιωματικούς του ΣΞ. Τα θέματα που παρουσιάσαμε
ήσαν:
1. Έκτακτο Μερισμα ΜΤΣ
Tην πρόταση του ΜΤΣ για Νομοθετική Ρύθμι-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ,
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ, EΤΟΥΣ 2022
w σελ. 8-11

ση τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου
του Ταμείου, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στο
ΜΤΣ να χορηγεί ε κτακτο με ρισμα, όπως τα
Μετοχικά Ταμεία των άλλων δύο Κλάδων. Η
πρόταση έχει υποβληθεί στο Γραφείο σας
Συνέχεια στην 3 σελίδα
στις 18/11/20.
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Ενημέρωση

Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις εννιακόσιες
(900) 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.

Ο

Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στις 23 Σεπ
2019, στην ειδική σύνοδο του Ο.Η.Ε. για το
κλίμα, είχε ανακοινώσει ότι μέχρι το 2028, η
Ελλάδα θα έχει κλείσει όλες τις μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα. Τρεις
μήνες μετά, με νέες ανακοινώσεις, μετέφερε αυτή
την ημερομηνία πέντε (5) χρόνια νωρίτερα, το 2023.
Δεν κατανοώ το σκεπτικό καθώς και τον σχεδιασμό
που υπαγόρευσε το χρονικό αυτό άλμα των πέντε (5)
ετών.
Η συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα έχει ορίζοντα
το 2050, με στόχο να πετύχει η Ευρώπη σταδιακά μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Το προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο είχε εγκριθεί και μάλιστα επαινεθεί από
την Κομισιόν, προσδιόριζε δε ότι μετά το 2030 ο λιγνίτης θα συμμετείχε με 17% στο ενεργειακό μίγμα
ως καύσιμο βάσης. Για την Ελλάδα θα επιτυγχανόταν
το 2050 η δέσμευση του μηδενικού αποτυπώματος
σε διοξείδιο του άνθρακα.
Η Γερμανία, με τις τεράστιες οικονομικές και αναπτυγμένες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έθετε και
θέτει στο αντίστοιχο Εθνικό της Σχέδιο ως φιλόδοξο
–όπως τον χαρακτηρίζει- στόχο το 2038!
Γιατί βιάζεται η Ελλάδα; Οι επιλογές γρήγορης αντικατάστασης του εθνικού ενεργειακού πόρου (λιγνίτης), με το εισαγόμενο φυσικό αέριο και της παράδοσης των άλλων σημαντικών εθνικών ενεργειακών
πόρων (ήλιος, βιομάζα, αέρας, νερά – αργότερα
υδρογονάνθρακες κλπ.) σε εκμετάλλευση από πανίσχυρα ξένα ιδιωτικά ή/και κρατικά συμφέροντα θα
υποσκάψουν με ανεπανόρθωτο τρόπο την ενεργειακή ευστάθεια και την όποια αντοχή της χώρας.
Υπάρχει δυνατότητα να καταστεί ευάλωτη και εξαρτώμενη στο υπάρχον γεωπολιτικό παιχνίδι.
Τα παραπάνω είχα επισημάνει στο φύλο της ΕΗ του
μηνός Μαρτίου 2021. Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου ενημερωθήκαμε ότι με απόφαση της Ευρωπαϊκής
΄Ένωσης, δόθηκαν τέσσερα (4) χρόνια παράταση στο
κλείσιμο των μονάδων παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη, πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2028.
Κατά παράξενο και πρωτοφανή τρόπο, η κυβέρνηση
άρχισε να κλείνει από το 2021 τα εργοστάσια λιγνίτου, χωρίς να περιμένει τις προθεσμίες και τώρα το
έτος ορόσημο μεταφέρεται στο 2028.
Καλή και θεμιτή η ΄΄πράσινη ανάπτυξη΄΄ και το φυσικό
αέριο να μην προτρέχουμε όμως άσκοπα και κάνουμε παλινδρομήσεις που στοιχίζουν ακριβά στον φορολογούμενο Έλληνα Πολίτη και την οικονομία, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, με τις υπάρχουσες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ενεργειακή κρίση.
Είναι πραγματικά παράξενο, να εξαρτόμαστε ενεργειακά, σαν χώρα, από άλλα κράτη. Μια χώρα με πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμή, με έντονη ηλιοφάνεια (ηλιακή ενέργεια) και πολλούς ανέμους (αιολική ενέργεια).
Ο μόνος δρόμος προς την Ελευθερία είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό
ενεργειακής αυτονομίας και είναι δεδομένο ότι εάν
δεν μας καταδυνάστευαν οι αριστερόστροφες αγκυλώσεις περί περιβαντολογικών επιπτώσεων, το ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας μας, θα ήταν μεγαλύτερο.
Έχουμε οδηγηθεί να εξαρτόμαστε ενεργειακά από
μια στρόφιγγα. Ότι καλύτερο γι΄ αυτούς που την
ελέγχουν.
Η Ενέργεια αποτελούσε και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή παραγωγική λειτουργία της χώρας.
Επέμεινε δυστυχώς μέχρι τέλους η κυβέρνηση στην

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
υπερφορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων! Με τόκο μέχρι 45% και έως 48 ΕΝΤΟΚΕΣ δόσεις θα πληρώσουν 1.100.000 Συνταξιούχοι τα λίγα
αναδρομικά που εισέπραξαν από δικαστικές αποφάσεις. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι τέθηκαν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τον αριθμό
των δόσεων από τους αρμόδιους και υπεύθυνους
διαψεύδοντας τις προσδοκίες των συνταξιούχων και
των οικογενειών τους!
Οι ε.α αξιωματικοί των ΕΔ βρέθηκαν την τελευταία
δεκαετία στο στόχαστρο των περικοπών, όχι μόνο
καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό απώλειας
του οικογενειακού τους εισοδήματος, αλλά και λόγω
του λανθασμένου επανυπολογισμού των συντάξεων
τους. Η χαριστική βολή δόθηκε με την αποσύνδεση
των αποδοχών των ε.α στελεχών από τις αποδοχές
των ε.ε, που δεν άλλαξε από την παρούσα κυβέρνηση, παρά τα όσα ευαγγελιζόταν προεκλογικώς ως
αντιπολίτευση.
Η ΕΑΑΣ, με επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό, με παρέμβαση στον κ. ΥΕΘΑ και με ενημέρωση συγκεκριμένων βουλευτών και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και με παράλληλη ενημέρωση από τα Τοπικά Συμβούλια (ΤΣ) των Παραρτημάτων μας στους
τοπικούς Βουλευτές, το μείζον των οποίων συμφώνησε με τις θέσεις μας, έθεσε 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 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% επι 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% υπερ 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 έως τον Μάιο του 2016, δλδ για
11 μήνες.
Η ΕΑΑΣ κατέβαλλε ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια
τους τελευταίους μήνες, προκειμένου το ποσόν των
αναδρομικών να φορολογηθεί αυτοτελώς. Οι προτάσεις μας όμως αγνοήθηκαν!
Η οργή και η απογοήτευση των χιλιάδων μελών μας,
είναι πλέον καταγεγραμμένη και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.
Τα σίγουρα αναδρομικά Δημοσίου
που θα αποδοθούν στους δικαιούχους
Πρόκειται για την επιστροφή κρατήσεων της εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) με ποσά που
ξεκινούν από τα 600 ευρώ και φτάνουν έως 11.760
ευρώ, την οποία δικαιούνται περίπου 400.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου με την απόφαση 1477/2021
που εξέδωσε, το 2020, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού

Συνεδρίου
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε (επαναλαμβάνοντας
προηγούμενη απόφασή του) αντισυνταγματική την
επιβολή της ΕΑΣ, καθώς και τις περικοπές των κύριων συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ. Η απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι οριστική και δεν
πρόκειται να υπάρξει άλλη για την ΕΑΣ.
Μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις θα
υποστούν από την 1η Μαρτίου οι συνταξιούχοι που
άρχισαν να εργάζονται πριν από τις 13/5/2016, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν επηρεάστηκε από την έναρξη ισχύος του
ν. Κατρούγκαλου (13/5/2016), η οποία προέβλεπε
περικοπές κατ΄ αρχάς 60% και από τον Μάρτιο του
2020 κατά 30%. Γι αυτούς προβλέφθηκε ότι θα υποστούν τις μειώσεις που υπέστησαν οι συνταξιούχοι
που απέκτησαν την ιδιότητα απασχολούμενου συνταξιούχου, μετά τις 13/5/2016, κατ΄ αρχάς απο
1/3/2021, με γενόμενη δε τροποποίηση της σχετικής
διάταξης, από 1/3/2022 (ν. 4670/2020).
Εκείνο που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι ότι
οι συνταξιούχοι αυτοί καθώς και όλοι οι άλλοι
απασχολούμενοι συνταξιούχοι, σύμφωνα με
υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούλιο
του 2021, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την
απασχόληση ή αυτοαπασχόληση του αυτή στις
καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης
συντάξεων του e – ΕΦΚΑ, μέχρι την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται να δημιουργηθεί, σύμφωνα με την ίδια
υπουργική απόφαση.
Είναι φανερό ότι ούτε ικανός χρόνος δόθηκε για
προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ούτε διατυπώθηκε
κάποιο οικονομικό όριο απαλλαγής φορολόγησης
στους ενδιαφερόμενους. Υπογραμμίζεται ότι όσοι
αποφάσισαν να εργαστούν μετά τη συνταξιοδότησή
τους δεν το έκαναν για προσπορισμό πλούτου και
σώρευση κερδών αλλά για λόγους αποκλειστικά και
μόνο επιβίωσης και αξιοπρέπειας όταν οι περικοπές
των συντάξεων τους άγγιζαν ακόμη και το 50%!!!!
Όλες οι παραπάνω περικοπές μαζί με αυτές που προστίθενται με το σχετικό νόμο, συνιστούν αθροιστικά,
υπερβολική φορολόγηση και βάρη που κλονίζουν
ριζικά την οικονομική κατάσταση των απασχολουμένων (Αρθ 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ10) έρχονται δε, σε
πλήρη αντίθεση με το πνεύμα θεμελιωδών Συνταγματικών Αρχών του Κράτους Δικαίου όπως αυτές της
Ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική ζωή τόπου, της Ασφάλειας
Δικαίου, της προστατευόμενης Εμπιστοσύνης, της
χρηστής Διοίκησης, της ανταποδοτικότητας εισφορών και πληθώρας άλλων που δεν κρίνεται σκόπιμο
να αναφέρουμε.
Οι απόστρατοι Αξιωματικοί δεν καλύπτουν θέσεις νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, αλλά αξιοποιούνται κυρίως ως στελέχη σε εξειδικευμένους τομείς εργασίας λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και
της τεχνογνωσίας τους. Σε μια χώρα που έχει ανάγκη
την ανάπτυξη και την πρόοδο, δεν είναι δυνατόν να
προωθείται η ΄΄ μαύρη΄΄ και αδήλωτη εργασία, με
ταυτόχρονη διαφυγή κερδών
Όλα τα παραπάνω εκτέθηκαν σε επιστολή η οποία
απεστάλλει στον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κ Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
υποθέσεων κ. Κ Χατζηδάκη, με την οποία ζητάμε την
τροποποίηση της σχετικής διάταξης, του αναφερόμενου νόμου.
Πηγή: Στοιχεία από τα αναφερόμενα σχετικά με
την εφαρμογή του ν. 4370/2020, ελήφθησαν από
δημοσίευση στα Σταράτα λόγια και εφημερίδα
ΝΕΑ (25-2-2022)
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Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Γράφει
ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

2. Διακοπή κράτησης του
Ν.4093 στα μερίσματα των ΜΤ
των Ενόπλων Δυνάμεων
(ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης).
Η Ένωση έχει από έτους υποβάλει την παρακάτω πρόταση:
α. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διακοπή της προβλεπόμενης από το νόμο κράτησης στα λαμβανόμενα μερίσματα που διαθέτουν τα ΜΤ των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων η οποία έχει ήδη κριθεί τελεσίδικα αντισυνταγματική.
β. Την ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης των εσόδων
του ΜΤΣ. Έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις, κατατεθείσες και στο παρελθόν από το ΜΤΣ και την Ένωση.
γ. Την απόδοση, ως αναδρομικών, των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών.
3. Προσαρμογή των Μερισμάτων του ΜΤΣ στο νέο Μισθολόγιο (ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης).
Είναι το γνωστό θέμα ένταξης των βαθμών Ταξιάρχου και
Αρχιλοχία στα μερίσματα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, μετά και
τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΡΟΠΟ. Με αυτήν θα οριστικο-
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ποιηθούν τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ και θα δοθούν οι προφανείς αναδρομικές οφειλές.
4. Λέσχες Αξιωματικών
Με ενέργειες του ΓΕΣ/ΔΟΙ έχει υποβληθεί πρόταση νόμου
και εισηγητική έκθεση με την οποία οι απόστρατοι αξιωματικοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 3 ΕΥΡΩ μηνιαίως στις κατά τόπους λειτουργούσες Λέσχες
Αξιωματικών. Η πρόταση έχει εγκριθεί από σας από 30
Μαρτίου 2020 και αναμένεται η υλοποίηση της απόφασης.
Με προφορική παρέμβαση του κ. Α/ΓΕΕΘΑ και ενέργειες
του ΓΕΣ έχει ήδη ανασταλεί η σχετική καταβολή μέχρι τη
νομοθετική ρύθμιση του θέματος.
5. Αναλογική κατανομή πόρων από τα πάσης φύσεως
εξοπλιστικά μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σχεδιο Νομου κατανομης της κρατησης 4% στα ΜΤ. Η πρόταση έχει υποβληθεί στο Γραφείο σας στις 2/06/21)
α. Από το Φθινόπωρο του ’20 έχουν υποβληθεί υπομνήματα του ΜΤΣ και της Ένωσης για το εν λόγω θέμα. Υπεβλήθη
και πρόταση νομοθετικής ρύθμισης εκ μέρους του ΜΤΣ, η
οποία έχει υπογραφεί με θετικές εισηγήσεις από όλη την
ιεραρχία του ΥΠΕΘΑ (πλην των ΓΕΝ και ΓΕΑ) και βρίσκεται
στο Γραφείο σας. Με την υπόψη πρόταση νομοθετικής
ρύθμισης το θέμα της αναλογικής κατανομής των πόρων
που προέρχονται από τα πάσης φύσεως εξοπλιστικά προγράμματα μεταξύ των τριών Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων επανέρχεται στην προ δεκαετιών ορθή
ρύθμιση του θέματος με μικρή τροποποίηση και συγκεκριμένα προβλέπει ότι το ποσοστό του 4% που προβλέπεται υπέρ ΜΤ να διανέμεται σε ποσοστό 10% υπέρ του ΜΤ

του Κλάδου που υλοποιεί την προμήθεια και το υπόλοιπο
90% σε όλα τα ΜΤ αναλογικά των μερισματούχων.
β. Η επιχειρηματολογία υποστήριξης της πρότασης είναι:
(1) Οι στρατιωτικοί είναι οι μόνοι δημόσιοι λειτουργοί που
δεν έχουν επικουρικά ταμεία και δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, καθόσον το Κράτος δεν καταβάλει την
οφειλόμενη συνεισφορά του (3% από τις καταβαλλόμενες αποδοχές των εν ενεργεία). Αντ’ αυτής έχει θεσπίσει κράτηση 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων
των Ε.Δ., όταν αυτά αποφασίζονται και υλοποιούνται, που
κατατίθενται υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων.
(2) Τα εξοπλιστικά προγράμματα καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των Ε.Δ. και όχι των Κλάδων.
γ. Με βάση τα ανωτέρω είναι λογικό και δίκαιο η κατανομή αυτών των πόρων στα ΜΤ να γίνεται αναλογικά σε όλα
των στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ισομερώς και η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, αν και δεν μας ικανοποιεί πλήρως. Το θέμα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, πολιτική και οικονομική, με τις ληφθείσες αποφάσεις επανεξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και η μη υπογραφή εισέτι της σχετικής πρότασης δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στο Στρατό Ξηράς.
Κύριε Υπουργέ,
όλα αυτά τα θέματα έχουν δημιουργήσει σοβαρή αναστάτωση, χρονίζουν πέραν του δέοντος, μας υποσχεθήκατε
ότι όλα θα επιλυθούν με το επόμενο πολυνομοσχέδιο του
ΥΠΕΘΑ και σε χρόνο όχι πέραν του τριμήνου.
Αναμένουμε.
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Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η
Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία,
για να επιβάλει τη θέλησή της διά
των όπλων. Χύθηκε αίμα.
Σύσσωμη η ΕΕ, ο ΝΑΤΟ και οι
ΗΠΑ καταδίκασαν την εισβολή
ανακοινώνοντας τις προθέσεις
τους για επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πόση
υποκρισία!
Η Βόρεια Κύπρος, τμήμα κράτους μέλους της ΕΕ, τελεί υπό
τουρκική κατοχή από το 1974.
Ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί
στην Τουρκία από την ΕΕ;
Στο μυαλό μου ήρθε ο Περικλής
Γιαννόπουλος (1869-1910), ο
οποίος είχε γράψει:
«Η μόνη δικαιοσύνη είναι το
σπαθί. Και είναι ανήθικο και
άσκοπο καί να σας δώσουν κάτι καί να το δεχθείτε. Και να
σας δώσουν, αν είστε σάπιοι, ο
πρώτος δυνατός θα σας το πάρει. Το ηθικό είναι, αν είστε σάπιοι, να σας ξεπατώσουν και
να καθαρίσουν τη γη. Φυλάτε
τη γη σας και την τιμή της, μόνο
με σπαθί». (‘Εκκλησις προς το
Πανελλήνιον Κοινόν)

Χορήγηση Τιμητικής Παροχής
και διαδικασία για την απονομή
του Αναμνηστικού Μεταλλίου ΚΥΠΡΟΥ»
Του Αντγου εα (ΣΣΕ 1960) Ναούμ Νικολάου,
email: makfloga@yahoo.gr

Αναλυτικό Πρόγραμμα Τελετής Εορτασμού Εθνικής
Επετείου 25ης Μαρτίου 1821 της Ε.Α.Α.Σ
στο πολεμικό μουσείο στις 23 Μαρτίου 2022
17:30-17:50:
17:50-18:00:
18:00-18:05:
18:05-18:10:
18:10-18:35:
18:35-18:50:
18:50-19:05:
19:05-19:20:
19:20-19:25:
19:25-19:30:
19:30-20:00:

Προσέλευση Προσκεκλημένων
Προσέλευση Επισήμων
Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ /Ε.Α.Α.Σ Αντγου ε.α.
κ. Σταύρου Κουτρή
Παρουσίαση Ομιλητή κ. Αναστασίου Λιάσκου,
Πρόεδρο ΔΣ / Πολεμικού Μουσείου,
π.Υφυπουργό – Βουλευτή
Επετειακή Ομιλία με θέμα:
«Επανάσταση 1821. Ένα Παγκόσμιο γεγονός»
Χορωδία ‘’ΙΟΝΙΟΥ ΦΩΝΕΣ’’ της Κερκυραϊκής Εστίας Αθηνών
υπό την Διεύθυνση του κ. Αιμίλιου Γιαννακόπουλου
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από Στρατιωτική Μουσική ΑΣΔΥΣ
Παραδοσιακοί Χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Απονομή Πλακετών. Βράβευση Αρχηγών Παραγωγικών Σχολών
Εθνικός Ύμνος. Πέρας Εκδήλωσης
Μικρή Δεξίωση στο φουαγιέ
Αναπαράσταση Αναβιωτών

Εκδόθηκε η πρώτη ΠΡΑΞΗ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τη χορήγηση σε
Μόνιμο Στέλεχος της ισόβιας μηνιαίας Τιμητικής
Παροχής Κύπρου, με την οποία ως γνωστόν, ασχολούμαι από 4 Δεκ. 2021 και αφορά στους συμμετασχόντες στρατιωτικούς στις επιχειρήσεις
στην ΚΥΠΡΟ το 1964 (Τηλλυρία 5-10 Αυγ.), 1967
(Κοφίνου- Αγ. Θεοδώρων 14-16 Νοε.) και 1974
(Κύπρος 20 Ιουλ.- 20 Αυγ.) ,σύμφωνα με
το Ν.4864/2021 αρθ. 88 (ΦΕΚ Α΄237/2-122021), που επεξέτεινε την τιμητική παροχή και
στα Εφεδρα και Μόνιμα Στελέχη , που μέχρι τότε
ήταν μόνο για τους έλληνες οπλίτες.
Η παραπάνω ΠΡΑΞΗ εκδόθηκε για Απόστρατο
Αξιωματικό του Στρατού Ξηράς μετά
παρέλευση δύο (2) περίπου μηνών από την υποβολή στο ΓΛΚ της σχετικής Αιτήσεως και θα καταβληθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου αναδρομικά
από 1ης Αυγ. 2020 .
Με την ευκαιρία αυτή συνιστώ και πάλι - για
ευνόητους λόγους - την υποβολή Αιτήσεως για
την «Απονομή Αναμνηστικού Μεταλλίου
Κύπρου» προς το ΓΕΣ/Δνση Β1/7β (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, Μεσογείων 227-231,
Τ.Κ. 155 61 ή ΒΣΤ 902, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που ανάλογα ελήφθησαν για την τιμητική παροχή , ήτοι:
α. Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) ταυτότητος .
β. Απόσπασμα Μητρώου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ).
γ. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στις

επιχειρήσεις (.......αναλόγως).
δ. Βεβαίωση ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΩ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Δνσεως Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ).
ε. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως από την Στρατολογική Υπηρεσία του τόπου γεννήσεως και
στ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ης Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου γεννήσεως.
Tα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν,να
υποβληθούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με Courier ή ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική διεύθυνση: str-ges-dipro@army.gr .

4

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Φεβρουάριος 2022

Ενημέρωση

Στέφανος Νικήτας Σταματελόπουλος:

«Οι Μικρασιάτες Έλληνες, δίπλα στα
εικονίσματα των αγίων είχαν τον Νικηταρά»
Του Παναγιώτη Λιάκου
Συμβούλου Επικοινωνίας
της Ε.Α.Α.Σ.
Ο Στέφανος Νικήτας
Σταματελόπουλος είναι
απόγονος του Νικήτα
Σταματελόπουλου, που οι
Έλληνες αποκάλεσαν με
θαυμασμό και αγάπη Νικηταρά
Τουρκοφάγο. Ο κ.
Σταματελόπουλος στη
συνέντευξη που παραχώρησε
στην Εθνική Ηχώ μιλά για το
’21, αποκαλύπτει άγνωστες
πτυχές του τραγικού βίου του
ένδοξου προγόνου του και
αναφέρεται στη διαχρονική
έννοια του ηρωισμού.
Ποια είναι η γραμμή της διαδοχής στην
οικογένεια Σταματελόπουλου;
Ο Νικηταράς είχε τρία παιδιά, που δεν είχαν
διαδοχή. Ο αδελφός του, όμως, ο Νικόλαος
είχε διαδοχή. Η οικογένειά μου κατάγεται
από τον αδελφό του, Νικόλαο, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στο Ναύπλιο. Στην γραμμή
της διαδοχής έχουμε τον Νικόλαο, στη συνέχεια τον γιο του Δημήτριο, ο Στέφανος που
είναι ο παππούς μου, ο πατέρας μου Δημήτριος κι εγώ, ο Στέφανος Νικήτας. Είμαστε
μόλις τέσσερις γενιές μετά τον Νικόλαο…
Έχω την τιμή να είμαι μέλος στον Πατριωτικό
Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών του 1821, ο
οποίος ιδρύθηκε από τους πρώτους απογόνους των οπλαρχηγών. Πρώτος πρόεδρος
ήταν ο Ιωάννης Παπαφλέσσας. Σημερινός είναι ο Κώστας Πλαπούτας. Ο Όμιλός μας λειτουργεί υπό την αιγίδα της προεδρίας της
Δημοκρατίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Το
σύνθημά μας είναι ‘υπάρχουμε γιατί υπήρξαν’» .
Πότε συνειδητοποιήσατε για πρώτη
φορά το βάρος της προγονικής κληρονομιάς;
Το 1977, όταν κατέθεσα για πρώτη φορά στεφάνι στο Χιλιομόδι Κορινθίας, σε ηλικία 10
ετών. Το χειροκρότημα του κόσμου με συγκλόνισε. Σκέφτηκα ότι κάτι πολύ σημαντικό
συνέβαινε κι ένιωσα για πρώτη φορά το χάρισμα του απογόνου.
Πώς σας αντιμετώπιζαν οι συμμαθητές
σας γνωρίζοντας την οικογενειακή πα-

ράδοσή σας;
Το αντίστροφο ισχύει από την ερώτηση. Το
θέμα ήταν εγώ τι έπρεπε να προσέχω όταν
βρισκόμουν με συμμαθητές μου. Πρέπει να
τιμάς το όνομα που φέρεις.
Τι γνωρίζετε για τον Νικηταρά που
εμείς ίσως αγνοούμε;
Θα σας πω δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι οι
Τούρκοι ορκίζονταν στο σπαθί του. Δηλαδή
έλεγαν «να με κόψει το σπαθί του Νικηταρά
αν λέω ψέματα». Το άλλο είναι ότι στην Μικρά Ασία, αμέσως μετά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, δίπλα στα εικονίσματα των
αγίων υπήρχε και του Νικηταρά. Τον θεωρούσαν αγιοποιημένο, τρόπον τινά. Καταλαβαίνουμε γιατί… Φημολογείτο ότι είχε σκοτώσει χίλιους Τούρκους.
Πέθανε φτωχός και τυφλός. Τα οστά
του που βρίσκονται;
Στην αρχή είχε ζητήσει να ταφεί δίπλα στον
Κολοκοτρώνη που ήταν θείος του από την
πλευρά της μητέρας του. Η μητέρα του ήταν
αδελφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη.
Ετάφη, λοιπόν, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
δίπλα στον Κολοκοτρώνη. Του Κολοκοτρώνη υπάρχει το κενοτάφιο. Τα οστά του Νικηταρά πετάχτηκαν, δυστυχώς. Κανείς δεν
γνωρίζει που. Η δική μου εξήγηση για το γεγονός είναι ότι πέθανε πάμπτωχος και, όπως
συμβαίνει και τώρα, όταν δεν πληρώσεις τα
επιβαλλόμενα τέλη φύλαξης, τότε τα οστά ρίχνονται στο χωνευτήρι. Κάτι τέτοιο πρέπει να
έγινε και τότε.
Πέθανε τυφλός, φτωχός, επαίτης στην Ευαγγελίστρια του Πειραιά. Ήταν ο άνθρωπος που

είχε πει «πραματευτής δεν ήμουνα. Η μοίρα
το θέλησε να γίνω καπετάνιος αλλά δεν έκανα ποτέ το καπετανιλίκι μου πραμάτεια για να
καζαντήσω». Ήταν τόσο ανιδιοτελής αγωνιστής ώστε στην άλωση της Τριπολιτσάς οι περισσότεροι πήραν λάφυρα (ήταν ο τρόπος να
λάβουν αμοιβή) κι εκείνος δεν πήρε τίποτα.
Είπε ότι μερτικό του ανήκει στο δημόσιο ταμείο - μια και δεν υπήρχε ακόμα κράτος. Και
στο τέλος χάρισε τα πάντα, τα όπλα του, τα
σπαθιά του, στον αγώνα. Αυτός ο άνθρωπος
καταδικάστηκε να πεθάνει φτωχός, επαίτης.
Η πρώτη του κόρη τρελάθηκε όταν τον είδε
να βγαίνει από τη φυλακή.
Έχει συνοψίσει την τύχη του Νικηταρά και άλλων ηρώων ο Ροΐδης, που είπε «ουδεμία
πράξη ανδρείας στην Ελλάδα έμεινε ατιμώρητος».
Είχε φυλακιστεί με την κατηγορία του προδότη. Ο Όθωνας ήταν μικρός τότε, οι σύμβουλοι
δίπλα του εφεύρισκαν τρόπους να φαίνονται… απαραίτητοι, υπήρχε αντιπαλότητα με
τους πολιτικούς της εποχής και επινοήθηκε η
«προδοσία» του Νικηταρά. Μάλιστα, στις φυλακές της Κέρκυρας τον έβγαζαν αλυσοδεμένο στο προαύλιο και τον έδερναν άγρια για
να τον βλέπει ο κόσμος και να «παραδειγματίζεται».
Πώς κρίνετε την απότιση φόρου τιμής
στο 1821 από επίσημους φορείς για τη
συμπλήρωση 200 ετών από το ξέσπασμα της Επανάστασης;
Κάπου διέκρινα τάσεις εθνομηδενιστικές και
τάσεις να αποδίδονται όλα στους ξένους,
που βοήθησαν την Επανάσταση. Λίγο αναφέρθηκαν στο Εκτελεστικό, στο ποιοι πολέμησαν. Για μένα το 1821 ήταν Εθνεγερσία,

απελευθερωτικός Αγώνας. Δεν μιμηθήκαμε
τους ξένους. Μπορεί να εμπνευστήκαμε σε
κάποιον βαθμό αλλά οι πολεμιστές μας προσέφεραν την φλόγα, την οποία είδαν οι ξένοι
και αποφάσισαν να μας βοηθήσουν. Πρέπει
να σημειώσω ότι η τελευταία μάχη ήταν η μάχη της Πέτρας, που κέρδισαν οι Έλληνες. Δεν
ήταν η μάχη του Ναυαρίνου. Ας μάθουν όσοι
δεν το γνωρίζουν ότι είχαν γίνει στο παρελθόν περίπου 170 κινήματα για την απελευθέρωση, τα οποία απέτυχαν. Πάντα επιδιώκαμε
την Ελευθερία μας.
Για τη απέναντι πλευρά, την Τουρκία,
ποια η γνώμη σας;
Να προσέχουμε. Δεν υπάρχει μπέσα. Είναι
αφερέγγυοι για διαπραγματεύσεις.
Τι είναι ηρωισμός σήμερα;
Στον πόλεμο όλοι ξέρουμε τι είναι ηρωισμός.
Στην ειρήνη είναι να είσαι ενάρετος από επιλογή, η αρετή να είναι τρόπος ζωής για σένα,
να είσαι ευσυνείδητος στη δουλειά σου, εργατικός και ελεήμων.
Βιογραφικά στοιχεία
Ο Στέφανος-Νικήτας Σταματελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Έκανε τη Στρατιωτική του θητεία στο Στρατό Ξηράς. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ
(Μάστερ στα Γεωτεχνικά). Αρχικά εργάστηκε
ως Γεωτεχνικός Μηχανικός, κατόπιν ως Στέλεχος μεγάλων Τεχνικών εταιρειών στον Τομέα των Κατασκευών και μετά ως Ελεύθερος
επαγγελματίας. Αυτή την περίοδο είναι συνιδιοκτήτης Τεχνικής Εταιρείας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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200 χρόνια ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Νικολάος Ζαρκάδας
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Εισαγωγή
Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η
οποία την 1ην Ιανουαρίου 1822 ψήφισε το
“Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος”, ήτοι το
πρώτο Σύνταγμα της Πατρίδας μας, συνέχισε
τις εργασίες της και στις15 Ιανουαρίου 1822
ψήφισε την “Διακήρυξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας”, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος προσωρινής λειτουργίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Περιεχόμενο
Η Διακήρυξη ήταν επηρεασμένη τόσο από
την αμερικανική διακήρυξη του 1776, όσον
και από την γαλλική του 1789 και συνόψιζε
τους λόγους για τους οποίους είχαν ξεσηκωθεί οι έλληνες κατά των τούρκων.

Διακήρυσσε ότι η εθνεγερσία έγινε για να
αποκτήσουν οι έλληνες τα “φυσικά δίκαιά”
τους, τα οποία οι τούρκοι τους είχαν αφαιρέσει, να υπαχθούν και να ζήσουν σύμφωνα με
τον νόμο και όχι με την αυθαίρετη και καταπιεστική θέλησή του κυρίαρχου τούρκου δυνάστη και να αποκτήσουν ελεύθερη και δημοκρατική κυβέρνηση.
Ήταν ένα υπερήφανο ελληνικό κείμενο, με
το οποίο δεν παρακαλούσε κανένα, αλλά περίτρανα επιδίωξε να συγκινήσει τους ηγέτες της
Ευρώπης και να τους παρακινήσει να συνδράμουν τους επαναστατημένους έλληνες.

Ανάλυση
Η Διακήρυξη με έντονο φιλελεύθερο και
δημοκρατικό χαρακτήρα έθετε τα πρώτα θεμέλια της πολιτικής οργάνωσης της χώρας και
περιλάμβανε ουσιώδεις αρχές μιας δημοκρατικής διοίκησης, η οποία αρμόζει και πρέπει σε
φιλελεύθερους ανθρώπους. Επιδίωκε να λειτουργήσει ενοποιητικά και να θέσει όλους
τους, μέχρι τότε, διασπασμένους έλληνες, κατακερματισμένους γεωγραφικά, πολιτικά και
κοινωνικά, υπό ενιαία έννομη και εθνική διοί-

κηση.
Διακήρυσσε προς όλους, ότι ήταν αδύνατο
οι έλληνες να υποφέρουν μέχρις αναλγησίας
και ευηθείας την σκληρή του Οθωμανικού
κράτους μάστιγα. Αναγκάστηκαν μετά από μακράν δουλεία τεσσάρων αιώνων να λάβουν τα
όπλα και να αποτινάξουν την άδικη τυραννία.
Μνημονεύεται ότι ο πόλεμος εναντίον τω
τούρκων είναι πόλεμος εθνικός και ιερός, είναι πόλεμος, του οποίου μόνη αιτία και επιδίωξη είναι η ανάκτηση των δίκαιων της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής.
Ξεκινήσαμε τον πόλεμο αυτόν προκειμένου να
εξομοιωθούμε με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς
λαούς και να διοικηθούμε με δίκαιους νόμους.
Αποφασίσαμε να επιτύχουμε τον σκοπό μας ή
να χαθούμε εξ ολοκλήρου κρίνοντας ανάξιον
να ζούμε υπό δουλεία. Ο Ύψιστος Θεός μας
βοήθησε, αν και δεν είμασταν ικανά προπαρασκευασμένοι, να νικήσουμε και να κηρύξουμε
την ανεξαρτησία μας, ως έθνος.
Τέλος, επαναλαμβάνεται η οργάνωση μιας
Προσωρινής Διοίκησης, με την οποία θα κυβερνηθεί η Ελλάδα ως ενιαία με βάση το δίκαιο και τους νόμους. Αυτήν οφείλουν να ανα-

γνωρίζουν όλοι οι έλληνες ως μόνη έννομη
και εθνική διοίκηση, η οποία συνιστάται από τα
σώματα Βουλευτικόν και Εκτελεστικόν και το
διοριζόμενο από αυτά Δικαστικόν.

Επίμετρο
Μετά την διακήρυξη της Ανεξαρτησίας η Α΄
Εθνική Συνέλευση διαλύθηκε και η ευθύνη τήρησης και εφαρμογής αυτής ανατίθεται πλέον
στον ελληνικό λαό.
Έργο και χρέος του ελληνικού λαού είναι
να φανεί ευπειθής και υπάκουος στους νόμους και στους διοικούντες.
Μόνον η μεταξύ των ελλήνων ομόνοια και
ακριβής συμμόρφωση προς την διοίκηση μπορεί να στερεώσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Η ευτυχία ενός έθνους κατακτάται και διατηρείται με την αναγνώριση και ανύψωση
αμοιβαίων συμφερόντων μεταξύ των διοικούντων και των διοικουμένων.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
ΠΗΓΕΣ
Βικιπαίδεια.
Ημερήσιος Τύπος.

Εσείς εμείς, εμείς εσείς: Τουρκία-Ελλάδα-Αρμενία
Άρθρο του δημοσιογράφου Αρσλάν Τεκίν της εφημερίδος «Γενί Τσάγ» της 22 Ιαν 2022. Μετάφραση από τον Ανχη ε.α. Χαράλαμπο Καραγκιοζούδη
Ζυμωθήκαμε στα ίδια εδάφη με τους
Έλληνες και τους Αρμένιους. Είχαμε
μεγάλες μάχες και με τα δύο έθνη.
Αγώνες που δεν θέλουμε να θυμόμαστε ποτέ. Γράφω κάθε φορά. Ας μην είμαστε εχθρικοί. Ας καταλάβουμε ο
ένας τον άλλον. Ας είναι η γη της Ελλάδας η γη μας, η γη μας ας είναι η γη της
Ελλάδας. Το ίδιο και οι Αρμένιοι.
Η διασπορά και των δύο πλευρών τροφοδοτεί την εχθρότητα.
Αν τηρηθεί η Συνθήκη της Λωζάννης,
που υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου
1923, δεν θα υπάρξει σχεδόν κανένα
πρόβλημα μεταξύ μας και της Ελλάδας. Στη συνέχεια βγήκε το Κυπριακό.
Η συζήτηση γι’ αυτό θα μπορούσε να
γίνει μόνο πάνω από την Κύπρο. Ωστόσο, η Κύπρος επηρέασε το σύνολο.
Επιτέθηκαν στους Τούρκους στο νησί.
Η Τουρκία, αναπόφευκτα, δημιούργησε αντιδράσεις προς τους Ε/Κ..
Από την άλλη, η Ελλάδα έβαλε τους
Τούρκους υπό πίεση στη Δυτική Θράκη. Η ανταλλαγή του 1924 ήταν αμοιβαία. 1.200.000 χριστιανοί εστάλησαν
στην Ελλάδα από την Τουρκία και
500.000 μουσουλμάνοι στάλθηκαν
στην Τουρκία από την Ελλάδα. Τούρκοι Καραμάν, που δεν ήξεραν άλλη
γλώσσα εκτός από την Τουρκική,
στάλθηκαν επίσης, επειδή βασιζόταν

στη θρησκεία.
Υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία και από τις
δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και συναντήθηκα στην Ελλάδα με την Ελληνική πλευρά, η οποία
βίωσε αυτά τα μεγάλα βάσανα. Άκουσα τι περνούσε η Τουρκική πλευρά στη
Δυτική Θράκη. Η ανταλλαγή πληθυσμών είναι επίσης μεγάλος πόνος για
τους Τούρκους Καραμάν. Έχει συλλόγους στην Ελλάδα. Μιλούν Τούρκικα,
κρατούν ζωντανή τη δική τους κουλτούρα, αλλά σε ποιο βαθμό? Οι γενιές
όσο πάει εξελίσσονται.
Μακάρι να μην είχε ξεγελαστεί η Ελληνική πλευρά από τις «ξένες δυνάμεις», που ήθελαν οι Οθωμανοί να πνιγούν. Είπαν «Κωνσταντινούπολη», είπαν «Πόντος», είπαν «Κύπρος», είπαν
«Οικουμενισμός»... Μας είπαν: «Τι
δουλειά έχετε στη Μικρά Ασία... Φύγετε και πηγαίνετε στα αληθινά σας
εδάφη, στις στέπες της Κεντρικής
Ασίας»…
Συχνά μιλάω για το «Ανατολικό ζήτημα» σ’ αυτή τη στήλη. Αν δεν καταλαβαίνουμε το «Ανατολικό Ζήτημα», δεν
μπορούμε να καθορίσουμε την εξωτερική μας πολιτική.
Το ίδιο και για την Αρμενία. Οι ανεξέλεγκτες εξεγέρσεις και οι σφαγές των
Αρμενίων... Στο τέλος μεγάλη κατα-

στροφή. Οι Αρμένιοι εκδιώχθηκαν
όλοι μαζί το 1915. Κάποιοι δέχθηκαν
επίθεση στους δρόμους, άλλοι πέθαναν από την πείνα όπου κι αν πήγαιναν.
Δεν έχει νόημα να τα λέμε ξανά και ξανά.
Γιατί η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με
τους όρους που τέθηκαν στη Λωζάννη? Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η συνθήκη υπογράφηκε υπό τους όρους
που είχαν συμφωνήσει και τα δύο μέρη. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης
στην Ελλάδα, και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της
Τενέδου, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε
ανταλλαγή, θα παραμείνουν σε καθεστώς μειονότητας, στην Τουρκία.
Η Ελλάδα δεν θα εξόπλιζε τα νησιά.
Καθώς εξοπλίστηκαν, διεκδίκησαν 20
νησιά που δεν ήταν δικά τους. Εκτός
από το PKK, προστάτευαν και άλλες
ένοπλες οργανώσεις. (Συνάντησα μέλη του PKK στην Αθήνα.) Ο Α. Οτζαλάν
ανακοίνωσε στο Ιμραλί ότι συνομίλησαν με την Αρμενία και έλαβαν υποστήριξη. Το άκουσα προσωπικά.
Η Αρμενία μπήκε στο Αζερμπαϊτζάν.
Κράτησε το 20% σε κατοχή για 30 χρόνια. Και τελικά βρήκε το σωστό μέρος.
Με την υποστήριξη της Τουρκίας, τα
κατεχόμενα εδάφη ανακαταλήφθηκαν
σε μεγάλο βαθμό. Η Αρμενία έπρεπε

να το είχε υπολογίσει από την αρχή.
Τώρα συναντιόμαστε μαζί με την Αρμενία. Η Τουρκία άρχισε να απογειώνει αεροπλάνα για το Ερεβάν. Ειδικοί
εκπρόσωποι διαπραγματεύονται. (Μακάρι οι συνομιλίες να είχαν συζητηθεί
στην Άγκυρα, στο Ερεβάν, όχι στη Μόσχα.)
Οι Ελληνοκύπριοι, εμπιστευόμενοι τις
ΗΠΑ, ήθελαν να βάλουν την Τουρκία
σε στενό σημείο στα ανοικτά της Κύπρου. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα χρειαστούν πολύ δρόμο για να
φτάσουν στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ, που
στέκονταν δίπλα στην Τουρκία, είπαν:
«τι κάνουμε, θα στηρίζουμε απαραίτητα την Ελλάδα, θα τρώμε από την τσέπη μας?» και υπεκφεύγουν. Αυτή τη
φορά η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πλησιάσει την Τουρκία.
Μακάρι να μην λέγαμε «υποχρεώθηκε»... Αν τακτοποιούνταν όλα με αλληλοκατανόηση.
Ούτε η Αρμενία, η Ελλάδα ούτε η
Τουρκία πρέπει να καραδοκούν ο
ένας προς τον άλλο, πρέπει να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.
Πρώτα πρέπει ν’ ανοίξουν τα σύνορα.
Πάντα το γράφω... Και πρέπει ν’ αρκεί
η ταυτότητα.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Η πολύπλευρη κρίση στην Ουκρανία
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιπποκράτης Δασκαλάκης

Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Διευθυντής Μελετών του ΕΛΙΣΜΕ

Η

συγγραφή
ενός κειμένου για
την εν εξελίξει
κρίση της Ουκρανίας στις 17 Φεβρουαρίου για την
εφημερίδα μας που θα κυκλοφορήσει στα τέλη
Φεβρουαρίουεμπεριέχει σωρεία κινδύνων αφενός διάψευσης των εκτιμήσεων και αφετέρου υπέρβασης του από τα γεγονότα. Θα τολμήσουμε
όμως να προχωρήσουμε εστιάζοντας στις
σταθερές παραμέτρους της σύγκρουσης
Η ουκρανική κρίση απασχολεί τη διεθνή κοινότητα από τα μέσα της δεκαετίας του 2000
οπότε το Κίεβο, εν μέσω πολιτικών αντιπαραθέσεων και αστάθειας, προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον εναγκαλισμό της Μόσχας
και να κινηθεί εγγύτερα προς τη Δύση. Η πορεία αυτή συνοδεύθηκε από παλινδρομήσεις μέχρι το 2014 οπότε η ενσωμάτωση της
Κριμαίας στη Ρωσία και η βίαιη και υποκινούμενη εξέγερση στις ανατολικές επαρχίες της
Ουκρανίας, έφεραν Μόσχα και Κίεβο σε τροχιά σύγκρουσης. Τα δύο Πρωτόκολλα του
Μινσκ που επιβλήθηκαν στο Κίεβο, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του στα πεδία των
μαχών, οδήγησαν στην κατάπαυση των εχθροπραξιών και καθόρισαν μια διαδικασία
παραχώρησης αυξημένης αυτονομίας στις
δύο εξεγερμένες επαρχίες. Όμως μια χαμηλής έντασης αντιπαράθεση, με αυξομειώσεις, συνεχίστηκε από το 2015 μέχρι και
σήμερα ενώ οι προβλέψεις των δύο Πρωτοκόλλων δεν υλοποιήθηκαν με εκατέρωθεν
κατηγορίες και ευθύνες για τη μη εφαρμογή
τους.

Η παρούσα όξυνση εμφανίστηκε ως απότοκος μια έκρυθμης κατάστασης στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας που de facto
έχουν αποκτήσει μια αυτονομία από το Κίεβο. Το τελευταίο κατηγορείται από τη Μόσχα
ότι δεν υλοποιεί τα συμφωνηθέντα ενώ επιδιώκει και την ανακατάληψη των επαρχιών.
Υπό αυτήν την έννοια η στρατιωτική κινητοποίηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δίνει ένα ισχυρό μήνυμα στο Κίεβο ότι δεν θα
επιτρέψει οποιαδήποτε επιθετική επιστροφή
του στις δύο επαρχίες. Ταυτόχρονα όμως
προειδοποιεί το Κίεβο να μην προχωρήσει
σε περαιτέρω προσέγγιση με τις δυτικές χώρες και να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχεδιασμό και προσπάθεια ένταξης στην Ατλαντική Συμμαχία.
Το μέγεθος όμως της κινητοποίησης και τα
μηνύματα που επιδόθηκαν από την Μόσχα
υπερβαίνουν το πρόβλημα της Ουκρανίας
και επαναφέρουν την επιθυμία επαναχάραξης γραμμών επιρροής στην Ανατολική Ευρώπη. Με μια σειρά μαξιμαλιστικών προτάσεων η Μόσχα ζητάει από τη Δύση και ειδικότερα την Ατλαντική Συμμαχία, να προβεί
σε μια σειρά παραχωρήσεων έναντι της διαφύλαξης της σταθερότητας στην Ευρώπη. Οι
παραχωρήσεις αυτές, παρά τα οποιοδήποτε
λογικοφανή -ενδεχομένως και αληθή- επιχειρήματα της Μόσχας, αποδυναμώνουν το
βασικό συνδετικό ιστό της Συμμαχίας, τις αρχές του Καταστατικού της αλλά και το Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ
τούτου είναι αδύνατο να γίνουν αποδεκτά
χωρίς να οδηγήσουν στην κατάρρευση της
εμπιστοσύνης των κρατών-μελών στην αξιοπιστία της Συμμαχίας αλλά και της Ουάσιγκτον.
Ταυτόχρονα η Μόσχα, πλέον της απειλής
μιας εισβολής στην Ουκρανία, επισείει πολύ
κεκαλυμμένα και τον κίνδυνο μιας ενεργειακής -άρα και οικονομικής κρίσης- για τη Δύση. Εδώ αρχίζει η κλασσική αντιπαράθεση
στρατιωτικών απειλών και απειλών κυρώσεων μεταξύ των δύο κόσμων. Οι τελευταίες
σίγουρα θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες

σε αμφότερες τις πλευρές. Παράλληλα, Δύση και Ρωσία έχουν στραμμένη την προσοχή
τους στην ανερχόμενη κινεζική υπερδύναμη
με κινήσεις αναχαίτισης και προσεταιρισμού
αντίστοιχα. Η κινέζικη «υβριδική» κομμουνιστική-καπιταλιστική αυτοκρατορία σίγουρα
μειδιά με την αντιπαράθεση των κλασσικών
αντιπάλων της Ευρασίας και με την κομφουκιανή καρτερία της συνεχίζει την πορεία της
ενδυνάμωσης των συντελεστών ισχύος της.
Το βασικό όμως ερώτημα παραμένει, θα
υπάρξει μια τραγική κλιμάκωση στην Ουκρανία με την μορφή μιας ρωσικής εισβολής ή
μιας έντονης επανάληψης των συγκρούσεων στις ανατολικές επαρχίες που θα συνοδευθεί με την αναγνώριση της ανεξαρτησία
στους από την Μόσχα;
Μια αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα της Ουκρανίας χωρίς κανένα απτό αντάλλαγμα φαίνεται αδύνατη για
πολλούς λόγους. Αδύνατη όμως φαίνεται
και η αποδοχή των ρωσικών όρων από τη
Δύση καθώς θα αποτελούσε όνειδος αντίστοιχο του Μονάχου το 1938. Βέβαια η διπλωματία έχει αποδείξει ότι δύναται να χειριστεί αποτελεσματικά ακόμη και ανάλογες
δύσκολες καταστάσεις δίδοντας τη δυνατότητα σε αμφότερα τις πλευρές να πανηγυρίσουν για την νίκη τους. Μη ξεχνάμε ότι και η
επίλυση της κρίσης της Κούβας, συνοδεύθηκε με αμερικανικές υποχωρήσεις σε δεύτερο χρόνο (απόσυρση πεπαλαιωμένων πυραύλων Jupiter από τα σύνορα της Ρωσίας).
Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση Biden, εκμεταλλευόμενη την κρίση,
έχει κατορθώσει να συνεγείρει αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που αναζητούν εναγωνίως τη ξεχασμένη αλλά δοκιμασμένη αμερικανική «ομπρέλα» προστασίας.
Δύσκολες λοιπόν οι προβλέψεις καθώς αντιπαρατίθεται δύο αντιδιαμετρικές βουλήσεις
που βέβαια συνδέονται με τον ορθολογισμό
δύο κλασσικών και ώριμων υπερδυνάμεων.
Ταυτόχρονα όμως ελλοχεύει και η ρωσική
υπερεκτίμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της στα γειτονικά πιθανά πεδία των μα-

χών παράλληλα με μια ριζωμένη ανασφάλεια που ίσως την ωθήσει να αδράξει την ευκαιρία δυναμικής προσπάθειας επαναδημιουργίας μιας νέας κατάστασης ασφαλείας
στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπρόσθετα τυχαία γεγονότα ή προβοκάτσιες μπορεί σε
ανύποπτο χρόνο να κλιμακώσουν τις συγκρούσεις και να δημιουργήσουν συνθήκες
γενικευμένης σύρραξης.
Αλγεινή εντύπωση σίγουρα προκαλεί η αδυναμία άρθρωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής
στάσης για τα τεκταινόμενα στη σύνορα της.
Φανερή η ενεργειακή -άρα και οικονομικήεξάρτηση της από την Μόσχα και ακατανόητη η αδιαφορία ενεργειακής τροφοδοσίας
από εναλλακτικές περιοχές και διαδρομές
(μιλάμε και για τον East-Med). Καταφανής
και η απουσία βούλησης και ικανοτήτων
προβολής αποφασιστικής στάσης έναντι της
Μόσχας αρκούμενη σε διστακτική διατύπωση ευχολογίων υπό την αμερικανική κάλυψη!
Για την Ελλάδα μια περαιτέρω κλιμάκωση
της αντιπαράθεσης Δύσης-Ρωσίας δεν αποτελεί επιθυμητή εξέλιξη αφενός λόγω των
οικονομικών συνεπειών και αφετέρου λόγω
της αναβάθμισης της σημασίας της Τουρκίας
και των συνεπακόλουθων δυτικών προσπαθειών προσεταιρισμού της με πλειοδοσία
προσφορών και ανταλλαγμάτων.
Ενδεχομένως η Ουκρανία, με τους τάφους
των Ελλήνων στρατιωτών της εκστρατείας
του 1919 -και την υπάρχουσα ελληνική παροικία- να μας φαίνεται μακρινή ίσως και
αδιάφορη. Πράγματι είναι μια «μακρινή» χώρα που βιώνει ένα άτυπο «casus belli» από
έναν ισχυρό γείτονα αναφορικά με τις πολιτικές επιλογές της και την αποκατάσταση των
εδαφών της. Εξίσου «μακρινό» όμως είναι
και ένα ελληνικό νησί της Ανατολικής Μεσογείου αλλά εξίσου υπαρκτό είναι και ένα «casus belli» που βιώνουμε εδώ και δεκαετίες
και ίσως επεκταθεί και σε άλλους τομείς
σύντομα! Ας βγάλουμε λοιπόν συμπεράσματα από την ουκρανική κρίση και ας προετοιμαστούμε ανάλογα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821
Γράγει ο Ταξχος ε.α.
Βασίλειος Βάσιλας

Μ

εταξύ των πολυάριθμων γνωστών
και αγνώστων ηρώων , ηρωίδων και
κληρικών σημαντική θέση κατέχει ο
Νάξιος ήρωας φιλικός διπλωμάτης διατελέσας
υπό την εθνικότητα αυτήν επίσημος Ρώσος
Πρόξενος αρχικά στην Σμύρνη στην οποία κατοικούσε μεγάλος Ελληνικός πληθυσμός και
στην συνέχεια στην Πάτρα όπου και στις δύο
αυτές Ελληνικές μεγαλουπόλεις διέσωσε από
βέβαιο θάνατο πολλούς ομοεθνείς .
Μία άλλη μεγάλης θα λέγαμε καθοριστικής σημασίας για την διεξαγωγή του ΑΓΩΝΑ
της ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ προσφορά υπήρξε η ΔΙ-

ΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ την οποίαν ανέλαβε
ως αναφέρει η ιστορία με την προτροπή του
Παλαιών Πατρών Γερμανού ως Ρώσος πρόξενος της Πάτρας να μεταβεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ το
1818 και ενεργώντας ως αποσταλμένος του
Τσάρου της Ρωσίας (εν αγνοία αυτού) ότι θα
ετύγχανε της υποστηρίξεως της Ρωσίας ,αν
επαναστατούσε και επιζητούσε Αυτονομία
από την Πύλη.
Η επιτυχία αυτή του Ι.Π υπήρξε μπορούμε
να πούμε χωρίς ενδοιασμό καθοριστικής σημασίας διότι ως το ανεγνώρισε ο Θ.Κολοκοτρώνης η πύλη αναγκάστηκε να αποσύρει δυνάμεις από την Πελοπόννησο για να καταπνίξει
την επανάσταση του Αλή Πασά .
Όμως η δράση του Ι.Π δεν περιορίστηκε

μόνο σ΄αυτά , ως ανώτατο στέλεχος της Φιλικής Εταιρείας ελάμβανε μέρος ως εκπρόσωπος της Ανώτατης Αόρατης Αρχής του Αλ.
Υψηλάντη , σε όλες τις προεπαναστατικές συσκέψεις που ελάμβαναν χώρα στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές .
Κατά την περίοδο του Καποδίστρια ο Κυβερνήτης του ανέθεσε καθήκοντα οπλαρχηγού προκειμένου να ενεργήσει πολεμική επιχείρηση στην Στερεάν Ελλάδα εναντίον Τουρκαλβανών την οποίαν έφερε εις πέρας επιτυχώς .
Κατά την ναυμαχία του Ναυαρίνου υπηρέτησε στο διοικητικό πλοίο ΑΖΩΦ παρά τον Ρώσον Ναυάρχον ως γνωρίζων την Ρωσική και
εκεί ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός.

Τέλος μετά την απελευθέρωση λόγω της
εμπειρίας και της μορφώσεως την οποία διέθετε υπηρέτησε ως ανωτάτος κρατικός λειτουργός σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις .
Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η πολυσχηδής προσφορά του αφανούς ήρωως για
την οποίαν εδώ και πολλα χρόνια οι συμπολίτεςτου Νάξιοι και ειδικότερα οι συγχωριανοί του Δαμαριωνήτες προσπαθούν εναγωνίως να τοποθετήσουν με δική τους δαπάνη
την προτομή του στο ΠΑΝΘΕΟΝ των
ΗΡΩΩΝ του ΠΕΔΙΟΥ του ΑΡΕΩΣ.
Ας ελπίσουμε ότι το παρόν δημοσίευμα
θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προσπάθεια των αυτήν και θα τιμηθεί η μνήμη του
ΗΡΩΩΣ.
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Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της
μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Γράφει ο Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
Νικόλαος Νικολάου

Πτυχιούχος στο τμήμα «Τουρκικών
Μεσανατολικών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών»/ ΕΚΠΑ με
ειδίκευση στην
Οθωμανολογία/Τουρκολογία,
Αραβολογία και Ισλαμική
Θεματολογία.

Σ

υνεχίζοντας το ιστορικό οδοιπορικό
της δημιουργίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βλέπουμε ότι στις 6 Απριλίου 1326 ο Ορχάν, διάδοχος γιός του Οσμάν
κατέλαβε την σημαντική βυζαντινή πόλη της
Προύσας, την πρωτεύουσα της Βιθυνίας. Μετά την κατάληψη της, μετέφερε εκεί την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
από την αρχική της έδρα την Νεάπολη. Αυξάνοντας έτσι το κύρος τους στην περιοχή, οι
Οθωμανοι, δεν δίστασαν πλέον να χρησιμοποιήσουν στις σχέσεις τους με τους βυζαντινούς την ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν με
τις γειτονικές τους τουρκομανικές ηγεμονίες:
επωφελήθηκαν από τις εσωτερικές του διαμάχες, στρέφοντας τη μια παράταξη εναντίον
της άλλης, στέλνοντας μάλιστα στρατό υπό
μορφή μισθοφόρων στην υπηρεσία των χριστιανών.
Την περίοδο αυτή μέλη της βυζαντινής
άρχουσας τάξεως άρχισαν να συναναστρέφονται στενά με τους Οθωμανούς και κάποιοι
από αυτούς έγιναν και μουσουλμάνοι, που
βοήθησαν τους οθωμανούς να κατακτήσουν

ισχυρά φρούρια ή να υπηρετήσουν στον
οθωμανικό στρατό με μεγάλα αξιώματα .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία του βυζαντινού άρχοντα Εβρενού, ο οποίος υπηρέτησε τον Ορχάν από την επόμενη
ήδη της κατάληψης της Προύσας και έγινε
οπαδός του Ισλάμ. Υπήρξε δε ο κυριότερος
στρατιωτικός ηγέτης των Οθωμανών. Επί
Σουλτάνου Μουράτ Α΄ (δευτερότοκου γιού
του Ορχάν), ο Εβρενός πολεμούσε δίπλα δίπλα με τον Σουλτάνο. Ο Εβρενός ως σερασκέρης (αρχιστράτηγος) του Αιγαίου, ήταν
επιφορτισμένος με την διαταγή να καταλάβει
την Μακεδονία και την πρωτεύουσα της, τη
Θεσσαλονίκη. Έτσι πολέμησε αρχικά τους
Βούλγαρους, εν συνεχεία τους Σέρβους,
τους δύο σλαβικούς λαούς που είχαν επωφεληθεί της μακράς παρακμής της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας για να ασποσχισθούν και να
δημιουργήσουν ανεξάρτητα κράτη εις βάρος
της. Ο Εβρενός κατέλαβε τη Θράκη και τη
Μακεδονία μέχρι την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Όταν το 1389 ο Σουλτάνος Μπαγιαζητ Α΄
κατέλαβε τον οθωμανικό θρόνο, ο Εβρενός
κατέλαβε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, διαλύοντας
τα φραγκικά κρατίδια που είχαν δημιουργηθεί και με τη βοήθεια του Δεσπότη του Μυστρά κατόρθωσε να ανακτήσει τις βενετικές
απιοικίες της Κορώνης και Μεθώνης. Έτσι
παρατηρώντας από τα παραπάνω ιστορικά
γεγονότα βλέπουμε ότι την κατάκτηση της Ελλάδας την άρχισε τον 14ο αιώνα ένας Έλληνας άρχοντας από τη Μικρά Ασία, για λογα-

ριασμό της νέας ανερχόμενης αυτοκρατορίας της «Ενδιάμεσης Περιοχής».
Η μόνιμη εγκατάσταση των Οθωμανών
στην Ευρώπη παρουσιάσθηκε αργότερα. Η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όπως και η ελληνική οικουμένη στην αρχαιότητα, θεωρούσε το
Αιγαίο Πέλαγος όχι σύνορο, αλλά κέντρο και
πέρασμα γύρω από το οποίο αναπτυσσόταν.
Έτσι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε δύο
πνεύμονες: τον βαλκανικό πνεύμονα και τον
μικρασιατικό. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία,
που τη διαδέχθηκε ιστορικά, αναπτύχθηκε
επίσης και εντελώς φυσιολογικά και στις δύο
όχθες του Αιγαίου και των Στενών. Όχι όμως
ως Ευρώπη και Ασία ή Δυση και Ανατολή, αλλά ως Ρούμελη (Βαλκάνια) και Ανατολία (Μικρά Ασία). Συνεπώς το πέρασμα στη Ρούμελη
είχε συμβολική σημασία για τους Οθωμανούς, διότι στην αντίληψή τους ήταν μια πράξη αυτοκρατορικής διαδοχής, ως προς την
εδαφική έκταση. Βραχυπρόθεσμα αν η μόνιμη εγκατάσταση των Οθωμανών στη χερσόνησο της Καλλίπολης ανησύχησε τους Βυζαντινούς αυτή οφείλεται σε στρατηγικούς
λόγους.
Η «βυζαντινοποίηση» των Οθωμανών
επιταχύνθηκε όταν ανέβηκε στον οθωμανικό
θρόνο ο Σουλτάνος Μπαγιαζήτ Α΄, ο επονομαζόμενος «Κεραυνός» και «Κατακτητής».
Στις αρχές της ίδρυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο πρώτος Οθωμανός ηγέτης κολάκευε τους Τουρκομάνους ομόθρησκους
της Ανατολίας, επειδή μερικοί ήταν περισσότερο ισχυροί, όταν όμως οι Οθωμανοι εγκατα-

στάθηκαν στην Ρούμελη ανέπτυξαν το συναίσθημα της αυτοκρατορικής διαδοχής και γιαυτό και έστρεψαν τις επιθέσεις τους προς
ανατολάς (δηλ. κατά των Τουρκομάνων).
Ο Σουλτάνος Μπαγιαζήτ Α΄ συγκέντρωσε
γύρω του τους ορθόδοξους χριστιανούς βασιλείς των Βαλκανίων, οι οποίοι είχαν γίνει
υποτελείς του και αφού διέλυσε με αποφασιστικότητα τις τουρκομουσουλμανικές ηγεμονίες της Ανατολίας, το 1361 μετέφερε την
πρωτεύουσα του Οθωμανικού Κράτους από
την Προύσα στη Ρούμελη και συγκεκριμένα
στην Αδριανούπολη. Η αυτορατορική διαδοχή εκδηλώθηκε επίσης και από το γεγονός ότι
ο Μπαγιαζήτ Α΄ «κληρονόμησε» τους ίδιους
εχθρούς με τους βυζαντινούς: τους Ρωμαιοκαθολικούς Φράγκους (βενετούς, ούγγρους, γενοβέζους).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
LEWIS, Bernard. Η ανάδυση της σύγχρονης
Τουρκίας. Τόμος Ι: Τα στάδια της ανάδυσης.
Εκδόσεις, Παπαζήση. Αθήνα, 2001
ZÜRCHER, J Erik. Σύγχρονη Ιστορία της
Τουρκίας. Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια. Αθήνα:
2004
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21
Ενημερώνονται τα μέλη της Ενώσεως ότι την 17 Φεβ 2022 πιστώθηκε το χρηματικό βραβείο 320,00 € στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν οι αριστούχοι μαθητές της Γ’ Λυκείου, τέκνα των
μελών της ΕΑΑΣ και άλλων κατηγοριών όπως παρακάτω:
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ/
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Εν Αποστρατεία Στελεχών
248
320,00 €
79.360,00 €
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
*Β’ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤΩΝ
εντός έτους 2020-2021
15
320,00 €
4.800,00 €
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
**Β’ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
εντός έτους 2020-2021
4
320,00 €
1.280,00 €
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
ΣΥΝΟΛΑ
267
320,00 €
85.400,00 €
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΙ
5
500
2500
Ε.Α.Α.Σ.
ΣΥΝΟΛΑ
5
500,00 €
2.500,00 €
Ε.Α.Α.Σ.
Υπογραμμίζεται ότι τα ποσά των χρηματικών βραβείων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των μαθητών του παραπάνω πίνακα προέρχονται από κονδύλια του ΓΕΣ και αφορούν αποκλειστικά τους αριστούχους της Γ’ Λυκείου.
Η Ε.Α.Α.Σ. ζήτησε τα δικαιολογητικά και από τους αριστούχους της Β’ Λυκείου και θα προέβαινε σε απονομή χρηματικού βραβείου μόνο σε περίπτωση που το ποσό που απαιτείτο θα χορηγείτο από το
ΓΕΣ.
Σημείωση:
* , ** Αφορά τους μαθητές Β’ Λυκείου οι γονείς των οποίων ήταν εν ενεργεία το χρόνο έκδοσης της δγης
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Ε.Α.Α.Σ.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Φεβρουάριος 2022
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ (1) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΈΤΟΥΣ 2022
ΣΧΕΤ. :
α. ΦΕΚ 181/ΤΒ’/31-3-1981 (Περί Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων
Προσωπικού ΕΔ)
β. ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011 (Περί Παραθερισμού σε Κέντρα ΕΔ)
γ. ΦΕΚ 1646/ΤΒ’/11-5-2012 (1η Τροποποίηση του ΦΕΚ
1139/ΤΒ’/3-6-2011)
δ. ΦΕΚ 1818/ΤΒ’/25-7-2013 (2η Τροποποίηση του ΦΕΚ
1139/ΤΒ’/3-6-2011)
ε. ΦΕΚ 2158/ΤΒ’/30-8-2013 (3η Τροποποίηση του ΦΕΚ
1139/ΤΒ’/3-6-2011)
στ. Φ.705/77/87025/Σ.1732/07 Δεκ 2013/ΓΕΣ/ Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/ 2β
ζ. ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ) (Περί λειτουργίας ΚΑΑΥ)
η. ΦΕΚ 2335/ΤΒ’/18-6-2019 (4η Τροποποίηση του ΦΕΚ
1139/ΤΒ’/3-6-2011)
θ. Βασική Δγή 4-9/28-12-2020/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1 (Λειτουργία ΚΑΑΥ
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ)
ι. Η υπ’ Αριθμόν 084/08/02-03-2022/12 Απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Ενημερώνονται τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ., ότι ο θερινός παραθερισμός
έτους 2022, στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ενδεικτικές Παραθεριστικές Περιόδους που φαίνονται
στον παρακάτω Πίνακα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των περιόδων θα
γνωστοποιηθούν μόλις εκδοθεί η διαταγή του ΓΕΣ για το έτος 2022
τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΣ (www.eaas.gr) όσο και μέσω
της εφημερίδας μας Εθνική Ηχώ. Συνεπώς η παρούσα υπέχει θέσεως προϊδεασμού των Μελών μας ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδι-

νού (της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). Τα εν λόγω Μέλη μας θα
πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
β. Μόνο στις Σειρές 1η, 2η, 3η, 10η και 11η :
(1) Όλα τα υποχρεωτικώς εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
(Αξκοί ε.α. ή χήρες-οι αυτών), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΗΜΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΚΩ, εκτός αυτών που διαμένουν μόνιμα στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Θήβας, Λειβαδιάς, Αράχοβας και Ορχομενού.
(2) Όλα τα Προαιρετικώς εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
τα οποία διαθέτουν ταυτότητα Μέλους της Ε.Α.Α.Σ., ως Αξκοί ε.α. ή
ως Τέκνα Αποβιωσάντων Αξιωματικών ε.α. συμπληρώνοντας
πάντα τις τυχόν υπάρχουσες διαθέσιμες θέσεις της Ε.Α.Α.Σ., μετά το
τελευταίο Αναπληρωματικό υποχρεωτικώς εγγεγραμμένο Τακτικό
Μέλος.
γ. Οι Επίτιμοι Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ και Επίτιμοι Αντγοι – Υπτγοι, που
διετέλεσαν στον αντίστοιχο βαθμό και διατηρούν τον τίτλο του
επιτίμου για θέση της Φρουράς Αττικής, καθώς και οι Επίτιμοι για
θέση εκτός Φρουράς Αττικής, που διαμένουν εντός Αττικής και
επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, αφού η Ε.Α.Α.Σ. δεν
εμπλέκεται με την διεκπεραίωση των αιτήσεων τους.
δ. Οι απορφανισμένες οικογένειες Αξκών που απεβίωσαν εν Υπηρεσία, υποβάλλουν τις Αιτήσεις τους απευθείας στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ.
Πληροφοριακά, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, υποβάλλουν
βεβαίωση της Υπηρεσίας, με την οποία αποδεικνύεται η υπαγωγή
τους στην συγκεκριμένη κατηγορία, ανεξαρτήτως του χρόνου που
έχει παρέλθει από την υπαγωγή τους σε αυτήν.
ε. Δεν έχουν δικαίωμα Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ, τα Μέλη της
Ε.Α.Α.Σ. που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας (Χωροφυλακή και Αστυνομία) διότι οι Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις ανήκουν στο ΥΠΕΘΑ και διαχειρίζονται από τους αντίστοιχους Κλάδους των ΕΔ.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

κασία και να δοθεί χρόνος στους δικαιούχους να προγραμματίσουν
τη διαμονή τους κατάλληλα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
2. Δικαίωμα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Αττικής, σύμφωνα με τα (α), (β), (στ), (ζ) και (θ) σχετικά έχουν :
α. Σε όλες τις Σειρές Παραθερισμού :
(1) Όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (Αξκοί ε.α. και χήροι/ες αυτών), τα οποία διαμένουν μόνιμα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής (ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα
Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων Αττικής, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής
Αττικής) και είναι εγγεγραμμένα στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
(2) Όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (Αξκοί ε.α. ή χήροι/ες αυτών),
τα οποία διαμένουν μόνιμα στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και αυτών που διαμένουν μόνιμα στις ευρύτερες
περιοχές των πόλεων Θήβας, Λειβαδιάς, Αράχοβας και Ορχομε-

3. Κάθε δικαιούμενος παραθερισμού, επιτρέπεται να εξυπηρετηθεί μόνο σε ένα (1) ΚΑΑΥ και μόνο σε μία (1) Παραθεριστική Σειρά.
Εφόσον προκύψει δυνατότητα παραθερισμού και σε έτερες Παραθεριστικές Σειρές στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, θα δοθεί σχετική πληροφόρηση, στην σχετική Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού.
4. Ως μέλη οικογενειών των δικαιουμένων παραθερισμού, τα
οποία δικαιούνται να παραθερίσουν μαζί με τον δικαιούχο, θεωρούνται :
α. Η (Ο) σύζυγος, τα τέκνα και τα εγγόνια αυτών.
β. Οι γονείς των δύο συζύγων.
γ. Άγαμα αδέλφια (ανεξαρτήτου φύλου) του δικαιούχου, που διαμένουν ΜΟΝΙΜΑ με την οικογένεια του δικαιούχου και συντηρούνται από αυτόν (ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ).
δ. Η οικιακή βοηθός της οικογένειας του δικαιούχου, μόνο σε περίπτωση οικογένειας με μέλος ΑμεΑ.
5. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας που θα παραθερίσουν,
δε πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των έξι (6) ατόμων, πλην των
πολυτέκνων οικογενειών με περισσότερα των τεσσάρων τέκνων.
Υπόψιν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των οικημάτων του κυρίως στρατοπέδου, είναι σχεδιασμένος να ικανοποιήσει χωρητικά, τέσσερεις
(4) κλίνες, κατά βάση. Για τυχόν επιπλέον δύο (2) άτομα, υφίσταται
δυνατότητα χρέωσης πτυσσόμενης κλίνης από το ΚΑΑΥ, για τοποθέτηση στους υφιστάμενους χώρους (εις βάρος βέβαια της άνεσης
χωρητικότητας).
6. Απαγορεύεται ο παραθερισμός των ανήλικων τέκνων, χωρίς την παρουσία των γονέων ή των γονέων των δύο συζύγων,
για λόγους ασφαλείας και ευταξίας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

8. Αίτηση Παραθερισμού Μέλους Ε.Α.Α.Σ.
α. Προβλέπονται δύο έντυπα Αίτησης Παραθερισμού :
(1) Για τους Αξκούς ε.α., το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.».
(2) Για τις Ορφανικές Οικογένειες, δηλαδή για τους/τις Συζύγους
και τα Τέκνα, του αποβιώσαντος Αξκού ε.α., το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ».
β. Υποδείγματα των Αιτήσεων αυτών, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσης Ανακοίνωσης και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ. Όσοι δεν χειρίζονται Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, μπορούν να παραλαμβάνουν Έντυπα Αιτήσεων Παραθερισμού, τόσο από την Γραμματεία της
Ε.Α.Α.Σ., όσο και από την Επιτροπή που θα παραλαμβάνει τις Αιτήσεις.
γ. Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ «Σειρών Προτίμησης». Σε
περίπτωση που για προσωπικούς - οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5) τότε, με την
υποβολή της αίτησης ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ και ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ,
ότι σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, αυτό πιθανώς και να οφείλεται στο γεγονός της μη καταγραφής πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης».
δ. Επιπροσθέτως, επί της Αίτησης Παραθερισμού, υφίσταται η
ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΙΡΑ». Εφόσον σημειωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ», παρέχεται η δυνατότης ώστε, όταν τα εξαχθέντα Μόριά του δεν επιτρέπουν την επιλογή του σε μια από τις δηλωθείσες Παραθεριστικές Σειρές, να δύναται να παραθερίσει, έστω
και σε κάποια άλλη Σειρά Παραθερισμού.
9. Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού
α. Η υποβολή των Αιτήσεων Παραθερισμού στην Ε.Α.Α.Σ., καθορίζεται να γίνει μόνο μία (1) φορά και μόνο με έναν (1) τρόπο,
προκειμένου να αποφευχθούν λάθη διπλοεγγραφών. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ.: 7 και κινητό 6936544002)
β. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλονται σε Πρωτότυπη μορφή ή σε φωτοαντίγραφα, τα οποία όμως θα έχουν την θεώρηση από Κ.Ε.Π. ή
από Αστυνομικό Τμήμα.
γ. Στην περίπτωση που το Κ.Ε.Π. ή το Αστυνομικό Τμήμα, αρνηθεί να θεωρήσει κάποιο έγγραφο, λόγω συγκεκριμένων εντολών
της Υπηρεσίας του, δύνανται να υποβάλλονται μη θεωρημένα φωτοαντίγραφα, αλλά ο δικαιούχος υποχρεούται να επισυνάψει απλή
Υπεύθυνη Δήλωση (gov.gr), στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι,
αφενός δεν του ενεκρίθη η παραπάνω θεώρηση και αφετέρου, τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, είναι ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του
πρωτοτύπου, τα δε στοιχεία τους είναι απολύτως ακριβή.
δ. Η κατάθεση της Αίτησης Παραθερισμού, των Μελών της
Ε.Α.Α.Σ. δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν εκ των παρακάτω τρόπων:
(1) Αυτοπροσώπως, στο Γραφείο ΚΑΑΥ της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου
Τρικούπη 18, 1ος Όροφος, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, στο τηλέφωνο 210-3633797, εσωτ.: 7 και κινητό 6936544002, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως
και Παρασκευή και από ώρες 09:30 έως 13:30. Στην περίπτωση
αυτή, θα γίνεται επίδειξη της Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. (όχι φωτοαντίγραφο), στον εντεταλμένο αντιπρόσωπο της Επιτροπής Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού.
(2) Με αντιπρόσωπο, στο Γραφείο ΚΑΑΥ της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου
Τρικούπη 18, 1ος Όροφος, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, στο τηλέφωνο 210-3633797, εσωτ.: 7 και κινητό 6936544002, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως
και Παρασκευή και από ώρες 09:30 έως 13:30. Στην περίπτωση
αυτή, θα πρέπει να έχει γίνει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, μόνο από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα, τόσο επί της Αιτήσεως όσο και επί της εξουσιοδότησης προς
τον αντιπρόσωπο. Η εξουσιοδότηση προς τον αντιπρόσωπο, δύναται
να είναι ηλεκτρονική, μέσω του gov.gr. Επιπροσθέτως, θα επισυνάπτεται ένα απλό φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων, της
ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. Για τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της
Αιτήσεως, ισχύουν τα περιγραφόμενα στις παραπάνω υποπαραγρά-
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φους 9β και 9γ.
Παρατήρηση: Τονίζεται ότι λόγω τήρησης των υγειονομικών
πρωτοκόλλων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος και παραμονή εντός
του Γραφείου των ΚΑΑΥ πέραν του ενός (1) ατόμου. Σε περίπτωση δε δυστροπίας ως προς τη συμμόρφωση της παραπάνω
οδηγίας ο εκάστοτε εντεταλμένος εκπρόσωπος της Επιτροπής
Παραλαβής δύναται ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ την αίτηση αποπέμποντας τον δυστροπούντα και ενημερώνοντας παράλληλα την
Ιεραρχία της Ενώσεως.
(3) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση
«Ε.Α.Α.Σ., οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 18, Τ.Κ.10679,
ΑΘΗΝΑ». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί της Αιτήσεως, να
έχει γίνει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, μόνο από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα. Επιπροσθέτως, θα
επισυνάπτεται ένα απλό φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων,
της ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. Για τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
της Αιτήσεως, ισχύουν τα περιγραφόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους 9α και 9β. Διευκρινίζεται ότι, για τις Αιτήσεις Παραθερισμού που θα σταλούν ταχυδρομικά, η ευθύνη της ορθής συντάξεως και της ύπαρξης των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, ανήκει αποκλειστικά στον αιτούντα.
(4) Ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ., από
την ετικέτα «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ» και στη συνέχεια στην ετικέτα με ένδειξη «Υποβολή Διαδικτυακής Αίτησης Παραθερισμού».
Για την Υποβολή Διαδικτυακής Αίτησης Παραθερισμού πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω :
(α) Να συμβουλεύεται τις Οδηγίες που υπάρχουν ξεχωριστά για κάθε ζητούμενου Στοιχείου (Πεδίου).
(β) Με την υποβολή της Διαδικτυακής Αίτησης Παραθερισμού θα
συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται, κατά περίπτωση, στην παρούσα ανακοίνωση.
Η διαδικασία αποστολής της εν λόγω Αίτησης, μετά των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, παρέχεται κατά βήματα μέσα από τον
υφιστάμενο Διαδικτυακό Μηχανισμό αποστολής.
Για τον ευκολότερο χειρισμό της αποστολής των Εγγράφων και δικαιολογητικών, συνίσταται ο εκ των προτέρων εντοπισμός και η
εξεύρεση των κατά περίπτωση απαιτουμένων εγγράφων, η μετατροπή αυτών σε μορφή pdf και η αποθήκευσή τους σε Φάκελο στον
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον οποίο θα εκτελεστεί η υποβολή
της Αίτησης.
Η προεργασία αυτή θα επιτρέψει την ευκολότερη και γρηγορότερη
επισύναψη των απαιτουμένων εγγράφων, κατά την υποβολή της εν
λόγω Διαδικτυακής Αίτησης
Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω αυτής της διαδικασίας και
ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
(γ) Διευκρινίζεται, σε εφαρμογή της παραγράφου 9α της παρούσας Ανακοίνωσης, ότι οι «Διαδικτυακές Αιτήσεις Παραθερισμού» θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί, η
υποβολή και άλλης Αίτησης Παραθερισμού με έναν από τους διαφορετικούς τρόπους που περιγράφονται στις παραγράφους 9δ1, 9δ2,
και 9δ3 της παρούσας.
(δ) Διευκρινίζεται ότι για την εισαγωγή των Ορφανικών Μελών στο
Σύστημα της Διαδικτυακής Αίτησης, προκειμένου να υποβάλουν Αίτηση Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ, απαιτείται μεταξύ των άλλων και η
καταγραφή του Α.Φ.Μ. ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση. Επειδή η επιλογή του Α.Φ.Μ. είναι σχετικά νέο στοιχείο που έχει τεθεί από το
Μ.Τ.Σ. ενδέχεται κάποιες Ηλεκτρονικές Καρτέλες να μη έχουν ενημερωθεί. Για τον λόγο αυτό όσα Ορφανικά Μέλη δεν μπορούν να εισέλθουν στην Διαδικτυακή Αίτηση Υποβολής Παραθερισμού στα
ΚΑΑΥ να επικοινωνούν με την ΕΑΑΣ στο τηλέφωνο 210-3633797,
εσωτ.: 7 ή κινητό 6936544002 και να δίδουν τον Α.Φ.Μ. προκειμένου να ενημερωθεί η Ηλεκτρονική Καρτέλα τους.
(5) Διευκρινίσεις για το Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (FAX) : Δεν
υφίσταται πλέον διότι από 1 ης Ιαν 2021 καταργήθηκε η τηλεομοιοτυπία (fax) ως διαδικασία διακινήσεως εγγράφων στις δημόσιες
υπηρεσίες
ε. Για τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της
Ε.Α.Α.Σ. και εξυπηρετούνται από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ.
Τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα ή υπάγονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αναφέρονται στην παραπάνω υποπαράγραφο 2α και
2β, (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗ-
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ΝΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΗΜΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΚΩ), θα υποβάλουν την Αίτηση
Παραθερισμού τους στα Γραφεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ τους,
με έναν από τους τρόπους της παραπάνω υποπαραγράφου 9ε και
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που καθορίζονται με λεπτομέρεια σε
κάθε μία περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι, εάν οι σχετικές Αιτήσεις
υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και όχι στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
στ. Παρακαλούνται οι αγαπητοί συνάδελφοι να είναι ευγενείς
είτε κατά την κατάθεση των αιτήσεών τους είτε κατά την επικοινωνία τους με τους αρμοδίους της Επιτροπής Παραλαβής. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω οδηγία η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ την αίτηση χωρίς να
την εξετάσει. Ο απορριπόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εντός 2 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
απόρριψής του η δε Επιτροπή υποχρεούται να του απαντήσει
εντός των εκ του νόμου προβλεπομένων ορίων.
10. Χρονικά Όρια Παραλαβής Αιτήσεων
α. Για τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένοι στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(1) Χρονικό διάστημα υποβολής Αιτήσεων, από Τετάρτη 09
Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 08 Απριλίου 2022.
(2) Ημέρες και ώρες υποβολής των Αιτήσεων με αυτοπρόσωπη
παρουσία ή δι’ αντιπροσώπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 09:30 έως 13:30.
(3) Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Παραθερισμού που θα υποβάλλονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ. θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 χωρίς να τίθεται θέμα ωραρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το Σύστημα δεν θα
επιτρέπει την περαιτέρω Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων.
(4) Για τις αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά, η σφραγίδα
αποστολής του ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της Τετάρτης 05 Απριλίου 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η
ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
β. Για τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της
Ε.Α.Α.Σ. που εξυπηρετούνται από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
(1) Τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα ή υπάγονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παραπάνω παραγράφου 9στ, να υποβάλουν την Αίτηση
Παραθερισμού τους εντός του χρονικού ορίου που θα καθορισθεί
από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ τους.
(2) Στα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, η παραλαβή και ο έλεγχος
των Αιτήσεων Παραθερισμού των Μελών τους, θα γίνει με ευθύνη
και μέριμνα των Τ.Σ. αυτών. Οι συγκεντρωθείσες Αιτήσεις, αφού
αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, θα
πρέπει να θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον Πρόεδρο αυτού.
(3) Τα υπόψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, να ρυθμίσουν το πέρας παραλαβής των Αιτήσεων Παραθερισμού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να
περιέλθουν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022, προκειμένου να ελεγχθούν και να
αξιολογηθούν, από την Αρμόδια Κεντρική Επιτροπή της Ε.Α.Α.Σ.
(4) Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) ημερών από
την παραπάνω τεθείσα προθεσμία η αίτηση θα επιστρέφεται στο Παράρτημα με την οδηγία να επιστραφεί στον αιτούντα αναλαμβάνοντας ανάλογα την ευθύνη της καθυστέρησης.
11. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων
α. H Παραλαβή και ο Έλεγχος των Αιτήσεων Παραθερισμού θα
πραγματοποιείται από την Επιτροπή, που ορίσθηκε με την (ι) σχετικό.
β. Οι παραλαμβανόμενες Αιτήσεις Παραθερισμού (Χειρόγραφες Διαδικτυακές), θα ελέγχονται για την ορθότητα των στοιχείων και
την πληρότητα των δικαιολογητικών τους, θα αξιολογούνται και θα
πρωτοκολλώνται.
γ. Τονίζεται ότι οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα,
ή θα είναι ελλιπείς, ή ανυπόγραφες, ή αθεώρητες, όπου και
όταν προβλέπεται, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται.
δ. Από την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 το πρωί, όλες οι Αιτήσεις
Παραθερισμού που θα έχουν παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή της Ε.Α.Α.Σ., θα αρχίσουν να εισάγονται στο Λογισμικό Πρόγραμμα Επιλογής Παραθερισμού και ως εκ τούτου, μετά την ημερομηνία
αυτή δεν θα παραλαμβάνονται άλλες Αιτήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
12. Κριτήρια Υπολογισμού Μοριοδότησης Παραθερισμού

Η συνολική μοριοδότηση (τελική βαθμολογία) εκάστου αιτουμένου
παραθερισμού, εξάγεται διά της άθροισης των μορίων που δίδουν οι
παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων, βάσει των προσωπικών δεδομένων του :
α. Με βάση τον Κατεχόμενο Βαθμό Αποστρατείας
(1) Αντγος : 130
(2) Υπτγος : 120
(3) Ταξχος : 110
(4) Σχης : 103
(5) Ανχης : 97
(6) Τχης : 93
(7) Λγός : 90
(8) Υπλγός : 87
(9) Ανθλγός : 84
(10)Ανθστής : 81
β. Με βάση την Οικογενειακή Κατάσταση
Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια. Ως σύζυγοι νοούνται
και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ
181/τ.Α’/24-12-2015).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(1) Ο Χήρος/α ή ο διαζευγμένος/η, δεν λαμβάνει τα 100 μόρια του
εγγάμου, εκτός εάν έχει ανήλικα προστατευόμενα τέκνα, οπότε μεταπίπτει στην κατηγορία των Μονογονεϊκών Οικογενειών.
(2) Οι άγαμοι δεν λαμβάνουν μόρια εγγάμου.
γ. Με βάση τον Αριθμό των Τέκνων
Για τα άγαμα ή μη εργαζόμενα τέκνα μέχρι 25 ετών, μόνο εφόσον
αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου, όπως αναλύεται
στην παρακάτω παράγραφο 18, καθορίζονται :
(1)
(2)
(3)
(4)

30 μόρια για το πρώτο παιδί.
40 μόρια για το δεύτερο παιδί.
50 μόρια για το τρίτο παιδί.
60 μόρια για το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί.

δ. Για Λουτροθεραπεία
Σύμφωνα με την παρ. 4.α.2)γ) του άρθρου 6 του (β) σχετικού, για
λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών (όχι μελών οικογενείας
του) αποδίδονται 30 μόρια επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης από
Στρατιωτικό Νοσοκομείο θεωρημένης αποκλειστικά και μόνο από το
Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται σαφώς ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της
υγείας του και ημερομηνία θεώρησης του τρέχοντος έτους

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
(1) Δεν προβλέπεται στη συνολική μοριοδότηση, να προστίθενται
τα προσωπικά μόρια ετέρου μέλους της οικογένειας, το οποίο δικαιούται να παραθερίσει σε ΚΑΑΥ.
(2) Δεν προβλέπεται άλλη κατηγορία μοριοδότησης, η οποία να δίδει μόρια στους αιτουμένους παραθερισμού.
13. Αφαίρεση Μορίων.
Για κάθε έτος παραθερισμού της τελευταίας 5ετίας, αφαιρούνται 10
Μόρια.
14. Θετικά Μόρια (Μόρια Αναμονής) λόγω μη Παραθερισμού
κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Για κάθε προηγούμενο έτος σε βάθος 5ετίας (δηλαδή από το
2017 μέχρι το 2021), που το Μέλος υπέβαλε ανελλιπώς (συνεχώς) Αίτηση Παραθερισμού, αλλά αυτή δεν ικανοποιήθηκε, ή
την ακύρωσε για δικούς του λόγους, λαμβάνει 20 μόρια για κάθε
έτος. Δηλαδή, εάν κάποιο Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. :
α. Έχει υποβάλει Αίτηση Παραθερισμού για όλα τα έτη της προηγούμενης 5ετίας και δεν έχει παραθερίσει, λαμβάνει : 5 (έτη) Χ 20
(μόρια) = 100 μόρια (αναμονής) επιπλέον.
β. Έχει παραθερίσει σε ένα ενδιάμεσο έτος εκ των τελευταίων 5
ετών, τότε όλα τα προηγούμενα έτη από αυτό που παραθέρισε, διαγράφονται από έτη μη αναμονής. Π.χ. εάν για τα πέντε έτη, από το
2017 έως το 2021, έχει παραθερίσει μόνο κατά το έτος 2019, ως έτη
αναμονής λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2020 και 2021. Έτσι θα λάβει :
2 (έτη) Χ 20 (μόρια) = 40 μόρια αναμονής επιπλέον. Τα μόρια των
ετών 2017 και 2018, που δεν παραθέρισε, επειδή ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή του παραθερισμού του έτους 2019, δεν υπολογίζονται ως έτη αναμονής, για το 2022.
γ. Δεν έχει υποβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. Αίτηση Παραθερισμού, σε
κάποιο ενδιάμεσο έτος εκ των τελευταίων 5 ετών, τότε η συνέ-
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χεια διακόπτεται στο έτος αυτό και τα προηγούμενα έτη από αυτό
δεν λογίζονται ως έτη αναμονής. Π.χ. κατά το έτος 2017 υπέβαλε Αίτηση Παραθερισμού και δεν παραθέρισε. Το έτος 2018, δεν υπέβαλε Αίτηση. Κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021, υπέβαλε συνεχώς Αιτήσεις Παραθερισμού και δεν παραθέρισε. Στην περίπτωση αυτή,
λαμβάνονται υπόψη ως έτη αναμονής, μόνο τα τρία τελευταία έτη.
Έτσι θα λάβει : 3 (έτη) Χ 20 (μόρια) = 60 μόρια αναμονής επιπλέον
(θεωρείται ότι κατά το έτος 2018, διεκόπη η συνέχεια στην υποβολή
Αιτήσεων και γι’ αυτό δεν λαμβάνει τα μόρια αναμονής του έτους
2017).
15. Καθορισμός Σειράς Παραθερισμού βάσει μοριοδότησης
α. Η επιλογή της Παραθεριστικής Σειράς, στην οποία θα εξυπηρετηθεί κάποιο Μέλος μας στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, βάσει της μοριοδότησής του, θα πραγματοποιείται από το υφιστάμενο Λογισμικό Πρόγραμμα Επιλογής Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως των μορίων που συγκεντρώνει ο καθένας.
β. Για τον καθορισμό της Σειράς Παραθερισμού λαμβάνονται υπόψη :
(1) Η σειρά προτεραιότητας για παραθερισμό, βάσει της μοριοδότησης των κριτηρίων της παραγράφου 12, αφαιρουμένων των τυχόν
αρνητικών μορίων της παραγράφου 13, σε απόλυτη φθίνουσα σειρά.
(2) Η προτεραιότητα της Σειράς προτίμησής τους.
γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων του προσωπικού, προτεραιότητα θα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών, βάσει βαθμού και Αριθμού
Μητρώου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
16. Κατηγορίες Δικαιούχων Παραθερισμού κατ’ Απόλυτη Σειράς Προτεραιότητας και Ανεξαρτήτως Μοριοδότησης (Ειδικές
Κατηγορίες)
α. Δικαίωμα παραθερισμού κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας
και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 6 του
(β) σχετικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του (η) όμοιου, έχουν οι παρακάτω κατηγορίες :
(1) Όταν οι ίδιοι ή η σύζυγοι ή τα τέκνα τους, έχουν χαρακτηρισθεί ΑμεΑ.
(2) Όσοι είναι γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών.
(3) Όσοι είναι χαρακτηρισμένοι ως Πολύτεκνες Οικογένειες (αλλά από τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω), σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/07-04-2006).
β. Για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω κατηγοριών, με
βάση το (στ) σχετικό, διατίθενται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, έως το 25% των διατιθέμενων οικημάτων ανά κατηγορία, σε
όλες τις Παραθεριστικές Σειρές, πλην των Σειρών 1η, 2η, 3η, 10η
και 11η, όπου θα έχουν την απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Τα
αριθμητικά στοιχεία ανά Παραθεριστική Σειρά, που αφορούν στις
κατηγορίες αυτές, αναλύονται στον Πίνακα της παραγράφου 1, της
παρούσης Ανακοίνωσης.
γ. Ειδικότερα, για την κατάρτιση της σειράς προτεραιότητας εντός
των Ειδικών Κατηγοριών, όταν οι σχετικές Αιτήσεις είναι περισσότερες των διατιθεμένων θέσεων, για τις Παραθεριστικές Σειρές από
5η έως 10η, εφαρμόζεται αναγκαστικά η μοριοδότηση μεταξύ των
Μελών αυτών. Για τον λόγο αυτόν, μέσα στο Λογισμικό Πρόγραμμα
Επιλογής Παραθερισμού, δημιουργείται μία ιδιαίτερη Κατάσταση Ειδικών Κατηγοριών, όπου εντάσσονται τα άτομα των κατηγοριών αυτών. Σε αυτήν την Κατάσταση κατατάσσονται άπαντες με φθίνουσα
ταξινόμηση μορίων, η δε τελική επιλογή τους, ακολουθεί τους κανόνες των παραπάνω υποπαραγράφων 15β και γ. Τα λοιπά Μέλη των
Ειδικών Κατηγοριών που δεν θα επιλεγούν, εντάσσονται στον Πίνακα Αποτελεσμάτων των Μελών της Γενικής Κατηγορίας και επιλέγονται σύμφωνα με τον αριθμό μορίων και την επιθυμία τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνυποβληθούν με την Αίτηση Παραθερισμού, προκειμένου να καταλογισθούν
στους αιτούντες παραθερισμού, τα μόρια της παραπάνω παραγράφου 12, αναλόγως προσωπικών τους δεδομένων, είναι κατά περίπτωση τα παρακάτω :
17. Για τα Έγγαμα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, το οποίο θα πρέπει

να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το δικαιολογητικό αυτό είναι βασικό και απαραίτητο, γι’ αυτό προβλέπεται πρέπει να είναι πρόσφατο (τελευταίου
διμήνου). Επειδή η έκδοσή του από τα ΚΕΠ, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και ταλαιπωρίας, συστήνεται στα Μέλη μας να το εκδώσουν ως «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», μέσω της
ιστοσελίδας : www.ermis.gov.gr Ο υπόψη ιστότοπος οδηγεί τον
χρήστη να πάρει αριθμό μέλους (μερίδα) σε αυτήν, με βάση τον φορολογικό του αριθμό (σ.σ. του TAXISNET). Ακολούθως εισέρχεται
στην πύλη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και μέσω της παραγράφου «7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης», μπορεί
να εκδώσει την σχετική βεβαίωση, η οποία επέχει θέση νόμιμου δικαιολογητικού Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
18. Για τα Προστατευόμενα Τέκνα των Μελών της Ε.Α.Α.Σ.
Προστατευόμενο τέκνο, νοείται το τέκνο μέχρι την ηλικία των 25
ετών, όπου οι γονείς ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια
αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Οι
υποπεριπτώσεις προσδιορισμού των τέκνων ως προστατευομένων,
φαίνονται αναλυτικά στο σχετικό συνημμένο της παρούσας Ανακοίνωσης, μετά το τέλος αυτής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα παρακάτω :
α. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως,
με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, το οποίο θα
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 (υπόψιν η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 17).
β. Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι
καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003,
προκειμένου να διαπιστωθεί, συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως, ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα.
γ. Εφόσον είναι Σπουδαστές [ενήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία σπουδάζουν σε πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή σε ιδιωτικά λύκεια ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, ή σχολές μαθητείας του OAEΔ ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής], απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών 18 α
και β και ένα εκ των παρακάτω :
(1) Εγκεκριμένη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν, με
βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, όπου να φαίνεται
η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών
και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, ή εναλλακτικά,
(2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων, της εν ισχύ
Φοιτητικής Ταυτότητας, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.
δ. Εφόσον είναι Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών ή υπηρετούν την θητεία τους (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει
το 25ο έτος της ηλικίας τους), απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών 18 α και β και ένα εκ των παρακάτω, αναλόγως της περίπτωσης :
(1) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Σχολής που σπουδάζουν, σε
πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, με βάση τους κανόνες των
υποπαραγράφων 9β και γ.
(2) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Μονάδας που υπηρετούν, σε
πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Μονάδα, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία παρουσίασης στην Μονάδα και ο προβλεπόμενος χρόνος απόλυσής του, με
βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.
ε. Εφόσον αυτά είναι άνεργα (ενήλικα τα οποία δεν έχουν
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), απαιτείται επιπλέον
των δικαιολογητικών 18 α και β και ένα εκ των παρακάτω :
(1) Εγκεκριμένο Δελτίο Ανεργίας και των δύο όψεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα μητρώα ανέργων του οποίου (οφείλουν να) είναι εγγεγραμμένα, με
βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, ή εναλλακτικά,
(2) Πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από τον ΟΑΕΔ
(σ.σ. εκδίδεται ηλεκτρονικά), στην περίπτωση που το Δελτίο Ανεργίας έχει λήξει, με βάση τον κανόνα της υποπαραγράφου 9δ.
στ. Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, πλέον του δικαιολογητικού 18α, απαιτείται και ένα αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση
συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα), που καθορίζει την άσκηση
της επιμέλειας του ανήλικου, με βάση πάντα τους κανόνες των υπο-

παραγράφων 9β και γ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Τα ανήλικα τέκνα, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που περιγράφονται στις παραπάνω υποπαραγράφους 18γ, δ και ε, εάν το ετήσιο
εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, έστω και αν
συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 3.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :
(1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο, με δικαστική
απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.
(2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας
που χορηγούνται από το κράτος.
β. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρατήρησης β, το τέκνο δεν
συμπεριλαμβάνεται στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, του εκκαθαριστικού της Εφορίας του γονέα. Προκειμένου λοιπόν να εξετασθεί ο
καταλογισμός του ως προστατευόμενου τέκνου, θα προσκομίζεται
το τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορίας του τέκνου, καθώς και το
αντίστοιχο δικαιολογητικό διατροφής ή επιδομάτων, που περιγράφονται στην παραπάνω παρατήρηση β, πάντα με βάση τους κανόνες
των υποπαραγράφων 9β και γ.
γ. Ειδικότερες περιπτώσεις, που αφορούν στον χαρακτηρισμό
των τέκνων ως προστατευόμενα μέλη, περιγράφονται στην Κατάσταση « Ορισμός Προστατευομένων Μελών (Τέκνων) », στο τέλος της παρούσας Ανακοίνωσης.
19. Για την Μονογονεϊκή Οικογένεια
Μονογονεϊκή οικογένεια, νοείται εκείνη όπου ο γονέας του ανήλικου τέκνου, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε
εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα εξής:
α. Περίπτωση Χηρείας
Πιστοποιητικό Χηρείας ή Πιστοποιητικό (ή Βεβαίωση) Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ. Το τελευταίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η
Ιανουαρίου 2022 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 17).
β. Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης Γάμου
(1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως,
με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, το οποίο θα
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 (υπόψιν η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 17).
(2) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη,
αντίστοιχα), με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.
γ. Περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκου από Άγαμο γονέα
(1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως,
με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, το οποίο θα
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 (υπόψιν η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 17).
(2) Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου, στον άγαμο γονέα,
με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.
δ. Περίπτωση κήρυξης σε αφάνεια ή υποβολής σε δικαστική
συμπαράσταση
(1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως,
με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, το οποίο θα
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 (υπόψιν η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 17).
(2) Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση
της κήρυξης σε αφάνεια ή της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.
20. Για Πολύτεκνη Οικογένεια
Ως Πολύτεκνος θεωρείται αυτός που έχει τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω, όπως προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 18, και με τις επί με-ρους προϋποθέσεις των υποπαραγράφων 18γ, δ και ε. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :
α. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως,
με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, το οποίο θα
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 (υπόψιν η
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 17).
β. Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι
καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003,
προκειμένου να διαπιστωθεί - συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό Οι-
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κογενειακής Καταστάσεως - ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα.
γ. Τα δικαιολογητικά για τα ενήλικα τέκνα, που απαιτούνται κατά
περίπτωση, περιγράφονται στις παραπάνω υποπαραγράφους 18γ, δ
και ε.
21. Για τον Χαρακτηρισμό ως ΑμεΑ του αιτούντος ή της Συζύγου ή του Τέκνου του:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ΦΕΚ 137/Α’/13-9-2017
και την παρ. β του άρθρου 1 του (β) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του (η) όμοιου, ως Άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ) νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες, σωματικές ψυχικές,
διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών, σε ίση βάση
με τους άλλους και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό τουλάχιστον 50 %. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι :
α. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας,
από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), με βάση
τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ, είτε
β. Γνωμάτευση (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατιωτική
Υγειονομική Επιτροπή), με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1). Οι παραπάνω υποβαλλόμενες γνωματεύσεις θα πρέπει να
είναι σε χρονολογική ισχύ, κατά την ημερομηνία ενάρξεως των
αιτουμένων παραθεριστικών περιόδων. Διαφορετικά θα πρέπει
να έχουν την ένδειξη «εφ’ όρου ζωής», για να γίνουν αποδεκτές.
(2). Με βάση τον ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/ΤΑ’/15-07-2010), από 1
Ιανουαρίου 2011, δημιουργήθηκε το ΚΕ.Π.Α. για την εξασφάλιση
της ενιαίας υγειονομικής κρίσης των ΑμεΑ. Από 1η Απριλίου 2011,
καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες και
εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Τίθεται λοιπόν
στην κρίση της Επιτροπής Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού, να κάνει αποδεκτές Γνωματεύσεις Αναπηρίας ετέρων
φορέων, πλην ΚΕ.Π.Α.
γ. Ειδικά για τα τέκνα ΑμεΑ, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα
εξής εισοδήματα :
(1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο τέκνο με δικαστική απόφαση
ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.
(2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας
που χορηγούνται από το κράτος.
δ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρατήρησης γ, το τέκνο δεν
συμπεριλαμβάνεται στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, του εκκαθαριστικού της Εφορίας του γονέα. Προκειμένου λοιπόν να εξετασθεί ο
καταλογισμός του ως προστατευόμενου τέκνου, θα προσκομίζεται
το τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορίας του τέκνου, καθώς και το
αντίστοιχο δικαιολογητικό διατροφής ή επιδομάτων, που περιγράφονται στην παραπάνω παρατήρηση γ, πάντα με βάση τους κανόνες
των υποπαραγράφων 9β και γ.
ε. Διευκρινίζεται, ότι δεν αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου παραθερισμού, τα παρακάτω συγγενικά του πρόσωπα που
είναι χαρακτηρισμένα ως ΑμεΑ :
(1) Τα έγγαμα τέκνα αυτού.
(2) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων, που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, έστω και εάν ο
δικαιούχος έχει την επιμέλειά τους με δικαστική Απόφαση.
(3) Τα αδέλφια του έτερου συζύγου, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε
κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι.
22. Για Λουτροθεραπεία (ΠΡΟΣΟΧΗ ισχύει μόνο για τους Αξκούς ε.α.) :
α. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/2011, δικαίωμα υποβολής
έχουν μόνο οι Αξκοί ε.α.
β. Για να υπολογιστούν τα μόρια της Λουτροθεραπείας, θα πρέπει
να συνυποβληθεί σχετική Γνωμάτευση, σε πρωτότυπη μορφή ή ευ-
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κρινές φωτοαντίγραφο, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή από το ΝΙΜΙΤΣ, θεωρημένη αποκλειστικά από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου (όχι Διευθυντή Κλινικής ή Γραμματεία),
όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του, πάντα με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 9β και γ.
ΕΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
23. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α. Επισημαίνεται ότι λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωναϊού, ο σχεδιασμός και του εφετινού παραθερισμού, καθίσταται
δυναμικός και δεν αποκλείεται η μερική τροποποίησή του, με τις παρακάτω πιθανές εκδοχές :
(1) Έκτακτη αναγκαστική μετάθεση της έναρξής του.
(2) Ακύρωση Παραθεριστικών Σειρών (κυρίως αρχικών), χωρίς να
διαφοροποιηθούν οι χρονικές περίοδοι των Σειρών που θα παραμείνουν.
(3) Ενημέρωση Μελών για επανυποβολή επιθυμιών, για όσους
δήλωσαν έστω και μία από τις κομμένες Σειρές.
β. Παρακαλούνται τα Μέλη μας, να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις
ανακοινώσεις της Ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ., οι οποίες θα αναρτώνται
στην θέση «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ», για τυχόν έκτακτες διαφοροποιήσεις του Παραθερισμού. Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, για τα
έκτακτα θέματα, η ηλεκτρονική ενημέρωση είναι ο καλύτερος τρόπος έγκαιρης πληροφόρησης, έναντι της ενημέρωσης από την εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ».
γ. Βασική προϋπόθεση της δυνατότητας υποβολής Αίτησης Παραθερισμού, είναι η ύπαρξη Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. (Τακτικού, Προαιρετικού). Στην αντίθετη περίπτωση, θα παραλαμβάνεται
μεν η Αίτηση Παραθερισμού, μετά των δικαιολογητικών της, αλλά
θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τον λόγο αποκλεισμού του
από την διαδικασία επιλογής. Εννοείται ότι, στην περίπτωση που αιτών επιθυμεί να λάβει πίσω την Αίτησή του, αυτή του επιστρέφεται
άμεσα, για λόγους αποφυγής τήρησης στο Αρχείο της Ε.Α.Α.Σ.,
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
δ. Τα αποτελέσματα των Σειρών Παραθερισμού, μόλις εκδοθούν
από το Λογιστικό Πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν άμεσα στην εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» και θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της
Ε.Α.Α.Σ., στην θέση «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ», με αναλυτικές οδηγίες
υλοποίησης του παραθερισμού.
ε. Για πληροφορίες σχετικά με τον Παραθερισμό, μπορείτε να
απευθύνεστε στην Επιτροπή Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού
της Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ.: 7 και κινητό 6936544002).
στ. Προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων και απρόβλεπτων
καταστάσεων, δεσμεύονται από τώρα δύο (2) θέσεις εξ αυτών της
Γενικής κατηγορίας, σε όλες τις Σειρές, επ’ ονόματι της Ε.Α.Α.Σ. Οι
θέσεις αυτές, προορίζονται να καλύψουν τις περιπτώσεις εκείνες
που, μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, θα διαπιστωθεί ότι
κάποιο Μέλος της Ε.Α.Α.Σ., δεν έχει συμπεριληφθεί στις Καταστάσεις Παραθερισμού, εξαιτίας υπολογιστικού λάθους της Ε.Α.Α.Σ. Σε
περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν διατεθούν, θα δίδονται στους
αμέσως επόμενους αντίστοιχους Αναπληρωματικούς, με ευθύνη
της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ.
ζ. Με βάση την (ζ) σχετική ΠαΔ του ΓΕΣ, μετά την έκδοση των εγκεκριμένων καταστάσεων των επιλεγέντων για παραθερισμό, δεν
επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για αλλαγή παραθεριστικής σειράς, εκτός των περιπτώσεων σοβαρών λόγων υγείας, υποδεικνυομένων με επίσημες βεβαιώσεις Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
η. Τονίζεται ότι τόσο η ΑΣΔΥΣ όσο και η Ε.Α.Α.Σ, απαγορεύει
ρητά και κατηγορηματικά την διαμονή ετέρου σε θέση δικαιουμένου και για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιεί ελέγχους ταυτοπροσωπίας σε μη προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες
και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση των διατασσομένων θα ελέγχονται οι δικαιούχοι και θα αποστεγάζονται – απομακρύνονται άμεσα από το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Παρακαλούνται τα Μέλη μας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω,
πριν την υποβολή της Αίτησης Παραθερισμού τους. Διευκρινίζεται
ότι η παρουσία των δικαιούχων στο ΚΑΑΥ είναι υποχρεωτική, ασχέτως εάν τα κλειδιά του οικήματος παραθέρισης, τα παρέλαβαν αρχικά οι συγγενείς Α’ Βαθμού αυτών, αντί του δικαιούχου.
θ. Τονίζεται ότι τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (πλην των Επιτίμων, που
επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση Παραθερισμού στην ΑΣΔΥΣ, ως
υποπαράγραφος 2γ), προβλέπεται και οφείλουν να υποβάλουν
την Αίτηση Παραθερισμού τους στην Ε.Α.Α.Σ., ώστε να λάβουν
μέρος στην σχετική επιλογική διαδικασία. Για τα Μέλη που δεν θα
ακολουθήσουν την προαναφερθείσα διαδικασία, η Ε.Α.Α.Σ. θα με-

λετήσει σοβαρά το θέμα μελλοντικών κυρώσεών τους.
ι. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα Παραθερισμού δίδεται μόνο για
ένα (1) ΚΑΑΥ, αυτό στο οποίο υπάγεται ο Αιτών, βάσει του τόπου
διαμονής του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υποβολή Αίτησης
Παραθερισμού, σε περισσότερα του ενός ΚΑΑΥ, θα υπάρξουν οι
ανάλογες κυρώσεις.
ια. Επισημαίνεται ότι επί των Αιτήσεων Παραθερισμού, θα πρέπει να καταγράφονται απαραιτήτως οι αριθμοί των ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ
σταθερών και κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα η διεύθυνση
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) των αιτουμένων παραθερισμού (δική τους ή συγγενών - φίλων τους), προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η επικοινωνία της Ε.Α.Α.Σ. με τον δικαιούχο, αλλά
και η ταυτοποίησή του.
ιβ. Όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Παραθερισμού και στην συμπλήρωσή τους, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν
επιπλέον τα παρακάτω :
(1) Σε περίπτωση ενημέρωσης της Ε.Α.Α.Σ., περί προαγωγής του
δικαιούχου, μετά όμως την έκδοση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού, δεν θα τροποποιούνται τα μόρια λόγω του νέου βαθμού.
(2) Σε περίπτωση προσκόμισης στην Ε.Α.Α.Σ., δικαιολογητικών
που δίνουν επιπλέον μόρια, μετά όμως την έκδοση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού, δεν θα τροποποιούνται τα μόρια της υφισταμένης μοριοδότησης.
(3) Θα πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή, ώστε να προσκομίζονται
τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά και όχι άλλα παρεμφερή (πχ έγγραφα ιατρικών εξετάσεων), καθόσον δεν νομιμοποιείται η Ε.Α.Α.Σ. να τα αξιολογήσει.
(4) Για τον παραθερισμό, ισχύουν μόνο τα θεσπισθέντα μόρια και
όχι έτερα δεδομένα και καταστάσεις, μη μοριοδοτούμενες. Θέματα
όπως, ο μη παραθερισμός επί σειρά ετών, η «πολύχρονη προσφορά» στο στράτευμα, η μεγάλη ηλικία, τα άνεργα τέκνα που δεν δύνανται να παραθερίσουν αλλού, τα υπάρχοντα εγγόνια, δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση παραθερισμού, ούτε δίδουν επιπλέον μόρια. Η εκάστοτε δυνατότητα παραθερισμού, εξαρτάται από
το πλήθος των επιθυμούντων και τα συνολικά μόρια που συγκεντρώνουν. Αυτά δηλαδή τα δεδομένα που δημιουργούν τις βάσεις
των Παραθεριστικών Σειρών.
(5) Ως Διεύθυνση κατοικίας, ορίζεται αυτή που υφίσταται στο Αρχείο Μελών της Ε.Α.Α.Σ., κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως Παραθερισμού.
(6) Το μηχανογραφικό Σύστημα Εξαγωγής Αποτελεσμάτων της
Ε.Α.Α.Σ., δεν έχει την δυνατότητα επιλογής σχολικών ή μη περιόδων. Ο τρόπος ικανοποίησης των διαφοροποιήσεων επιθυμιών,
εξαιτίας έκτακτης αλλαγής του οικογενειακού προγραμματισμού
των δικαιούχων, θα γίνει γνωστός στην Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Παραθερισμού.
(7) Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις προτεραιότητα καταγραφής των επιθυμητών Σειρών Παραθερισμού, καθώς και του
πλήθους των επιλογών (έως πέντε (5) επιλογές), για αποφυγή πιθανότητας απόρριψης της Αίτησης Παραθερισμού, λόγω μικρού
αριθμού επιλογών.
(8) Η ηλικία των τέκνων, εξάγεται με την αφαίρεση του έτους γέννησης, από το τρέχον έτος. Για το έτος 2022 :
(α) Μέχρι 18 ετών, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 2004.
(β) Μέχρι 25 ετών, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 1997.
ιγ. Διευκρινίζεται ότι στην Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού, θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες, σχετικά με :
(1) Την έγκαιρη και έγγραφη ακύρωση του παραθερισμού ενός
Μέλους. Πληροφοριακά, σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης του
παραθερισμού, ο αιτών θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και θα του γίνει
η χρέωση των δέκα (10) μορίων παραθερισμού, για την επόμενη
5ετία, καθώς και η διακοπή των μορίων αναμονής του.
(2) Τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των Ενστάσεων, επί των
Μηχανογραφικών Αποτελεσμάτων των Σειρών Παραθερισμού.
(3) Την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις της αλλαγής της Σειράς
Παραθερισμού.
(4) Τον τρόπο υλοποίησης του Παραθερισμού (έγκαιρη επικοινωνία για επιβεβαίωση επιθυμίας, τρόπος αποστολής ιδιαιτέρων επιθυμιών στέγασης, ώστε να ληφθούν υπόψη στην κατανομή των οικημάτων κλπ).
Το γραφείο ΚΑΑΥ της Ε.Α.Α.Σ.

12 Ενημέρωση

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Φεβρουάριος 2022

Εορτασμός της 73ης Επετείου της μάχης της Φλώρινας
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με τη συμπλήρωση 73 χρόνων από
την Μάχη της Φλώρινας, την 12η Φεβρουαρίου 1949, πραγματοποίησε θρησκευτικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των
ηρωικώς αγωνισθέντων και πεσόντων, για
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Πατρίδας.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με ομιλία από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ν. Φλώρινας Ταξχο ε.α κ.
Ντάτο Ιωάννη. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α. κ. Κουτρής Σταύρος, καθώς και ο Μητροπολίτης
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητος.
Την επόμενη μέρα Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και αμέσως μετά στα Στρατιωτικά κοιμητήρια Φλώρινας επιμνημόσυνη
δέηση, προσκλητήριο Πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής έκλεισαν με
επιμνημόσυνο δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας, της Κοινότητας Πρώτης.
Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας, σε ηλικία 101 ετών, παρέστη για μία ακόμη φορά
στην τελετή για την επέτειο της μάχης της
Φλώρινας κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Πολέμησε στην πρώτη γραμμή του πυρός στην
Κρήτη, στη Μ. Ανατολή, στις μάχες για την
κατάληψη των νησιών του Αιγαίου (19431945) και στις μάχες του εμφυλίου πολέμου,
με αποκορύφωμα τη μάχη της Φλώρινας (12
Φεβρουαρίου 1949). Σε αυτή την καταστροφική για τον ΔΣΕ μάχη συμμετείχε ως Διοικητής Λόχου Καταδρομών που ανακατέλαβε το στρατηγικής σημασίας ύψωμα 1033,
γεγονός καθοριστικό για τη σωτηρία της πόλης.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Τιμή στους Αθάνατους
Νεκρούς, Ήρωες των Ιμίων
Κάθε χρόνο στις 31 Ιανουαρίου τιμούμε τους αθάνατους νεκρούς μας, της νύχτας των Ιμίων του 1996, Υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, Υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό, αναζωπυρώνοντας τη θέλησή μας, εκ της θέσεως μας πλέον, για την μέχρις εσχάτων, υπεράσπιση της εθνικής μας
κυριαρχίας, έναντι οποιουδήποτε επιβουλέα.
Το ΔΣ/ΕΑΑΣ, μετά από συγκεκριμένη πρόταση που κατατέθηκε,
αποφάσισε την απόδοση τιμής στους πεσόντες υπέρ Πατρίδος ήρωες
των ΙΜΙΩΝ και προγραμμάτισε την κατάθεση στεφάνου
στο μνημείο της πλατείας Ρηγίλλης. Στην κατάθεση αυτή
προσεκλήθησαν με πρωτοβουλία μας και οι δύο (2) άλλες Ενώσεις Αποστράτων Αξκων, οι οποίες και τελικά
εκπροσωπήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ και ένα
μέλος του ΔΣ/ ΕΑΑΑ.
Στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ενώσεως. Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής με συμμετοχή και των μελών
του ΔΣ της Ένωσης : Υπτγου ε.α Δεβούρου Ιωάννη, Ανχη (ΑΣ) ε.α Χρηστίδη Χρήστου, Ταξχου ε.α Χατσίκα Δημητρίου και Υπτγου ε.α (ΕΛ-ΑΣ) Παπαδάτου Σοφίας.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ του ΔΣ της ΕΑΑΑ
Την 27η Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α), από τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α
Σπυρίδων Καββούρη, στον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α
Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του
Α/ΓΕΕΘΑ, του Α/ΓΕΑ, π. Α/ΓΕΑ και Α/ΑΤΑ. Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. παρευρέθησαν ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής, ο οποίος
απένειμε την πλακέτα της Ένωσης στον αποχωρούντα πρόεδρο, ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α.
Ιωάννης Δεβούρος,ο Δνων Σύμβουλος Άνχης
(ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης,το μέλος του
ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ. Ταξχος ε.α. Δημήξτριος Χατίκας, ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Ανχος ε.α. Θεοδ. Γερούκης
και εκπρόσωποι των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Α
και μέλη της Ε.Α.Α.Α.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
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ΑΡΚΑΔΙΑ
Την 29η Ιανουαρίου ,πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Παραρτήματος η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας η οποία συνδυάστηκε με την απονομή αναμνηστικών επαίνων σε μαθητές οικογενειών μελών μας όπως παρακάτω:
α. Αραχωβίτης Άγγελος (βραβευθείς). Συνοδευόταν από τους γονείς του Δημήτριο Αραχωβίτη και Τζένη Προβατάρη.
β. Μάρκος Ευάγγελος – Θεόδωρος (βραβευθείς). Συνοδευόταν από τους γονείς του Δημήτριο Μάρκο και Αθανασία Τσακίρη.
γ. Χουλιάρα Μελίνα (βραβευθείσα). Συνοδευόταν από τον Πατέρα της Γεώργιο Χουλιάρα.
Την 09 Φεβρουαρίου και στα πλαίσια της μηνιαίας συνάντησης των μελών μας, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Παραρτήματος ενημέρωση-επίδειξη παροχής Α΄ Βοηθειών από κλιμάκιο του ΕΕΣ .
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε. α. Κλεάνθης Σχοινάς ευχαρίστησε τις εθελόντριες του ΕΕΣ και επακολούθησε πρακτική εξάσκηση των μελών.
Την 09 Φεβρουαρίου και στα πλαίσια της μηνιαίας συνάντησης των μελών μας, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Παραρτήματος ενημέρωση-επίδειξη παροχής Α΄ Βοηθειών από κλιμάκιο του ΕΕΣ .
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε. α. Κλεάνθης Σχοινάς ευχαρίστησε τις εθελόντριες του ΕΕΣ και επακολούθησε πρακτική εξάσκηση των μελών.

ΚΙΛΚΙΣ
Το Ψυχοσάββατο 26 Φεβρουαρίου, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια Κιλκίς, υπέρ των ψυχών των πεσόντων στρατιωτών, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυανής, Κιλκισίου κ Αγ. Αθανασίου κ.κ Βαρθολομαίο. Στην επιμνημόσυνη τελετή παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεωργαντάς Γεώργιος,
ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Βεργίδης Ανδρέας, ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος, ο Ταξίαρχος Δκτής της 71
Α/Μ Ταξιαρχίας κ. Τσάμης Βασίλειος και εκπρόσωποι φορέων
της πόλης.
Από το ΤΣ του Παραρτήματος Κιλκίς παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Ανχης ε.α. Μαυρογόνατος Ευάγγελος, συνοδευόμενος
από μέλη του Παραρτήματος.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Την 01 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, καθώς και η εκδήλωση
βράβευση των αριστευσάντων μαθητών τέκνων συναδέλφων
μελών του Παραρτήματος οπως παρακατω:
1. Νικολοπούλου Ελευθερία του Γεωργίου
2.Καπλανίδης Νικόλαος του Ιωάννη
3.Αραπογιάννη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου

14 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΜΑ
Την 27 Ιαν 2022 ,πραγματοποιήθηκε κοπή της Βασιλόπιτας στα γραφεία του Παραρτήματός με συμμετοχή
του ΔΣ καθώς και περιορισμένου αριθμού μελών μας,
τηρώντας επακριβώς τα υγειονομικά μέτρα.
Την 10 Φεβ 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη
με την ΕΑΑΣ Αθηνών.
Την 17 Φεβ 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη
με την ΕΑΑΣ Αθηνών ( ενημέρωση από Δκτη ΤΕΘΑ) .
Την 19 και 20 Φεβ 2022 επισκέφτηκε τα γραφεία του
Παραρτήματός ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΣ Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης. Κατά την διάρκεια της
επίσκεψης συναντήθηκε με διάφορους φορείς του τόπου (Βουλευτές του νομού Δράμας, Τοπική Αυτοδιοίκηση , Σύλλογο Εφέδρων Αξκών Δράμας, Σύλλογο Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Δράμας, καθώς και με μέλη
του Παραρτήματός στη ΛΑΦ Δράμας, συζητώντας θέματα και απορίες που προβληματίζουν τα στελέχη μας).
Επίσης δόθηκε συνέντευξη στο τοπικό κανάλι STAR
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τέλος ο κος Χρήστος Χρηστίδης, επισκέφτηκε το Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου και συγκεκριμένα το
Οχυρό Λύσσε , όπου και συναντήθηκε με τις Αρχές, τους
Αποστράτους Αξκους καθώς και με διάφορους φορείς
και συλλόγους του Κ.Νευροκοπίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
Την 30η Ιανουαρίου, στην αίθουσα του κυλικείου του Παραρτήματος πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Κοπής της Βασιλόπιτας η ποία συνδυάστηκε με την επίδοση των Αναμνηστικών Διπλωμάτων Βράβευσης της ΕΑΑΣ, για τους αριστεύσαντες μαθητές (Σχολ. Έτους 2020-21),τέκνα μελών του Παραρτήματος.
Το τυχερό νόμισμα της Βασιλόπιτας έτυχε στο κομμάτι , που
κόπηκε για το Παράρτημα και το αναμνηστικό δώρο (Μετάλλιο με
έμβλημα της ΕΑΑΣ) κρίθηκε σκόπιμο και επιδόθηκε, από τον Πρόεδρο του Τοπ. Συμβουλίου στον παρευρισκόμενο Στρατηγό Διοικητή της ΣΠΖ, ως ενθύμιο της επίσκεψης και συμμετοχής του στην
εκδήλωση του Παραρτήματος. Το τυχερό νόμισμα από τα ατομικά
τεμάχια βασιλόπιτας, που μοιράστηκαν στα παρόντα 15 μέλη του
Παραρτήματος, έτυχε στον αγαπητό Σταύρο Μακαρίου, σύζυγο του
μέλους
Ανθλγου ε.α. Καραλή Ζωής και γονέα του βραβευόμενου τέκνου τους Βασιλικής Μακαρίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ΤΣ αναφέρθηκε στον καθιερωμένο
θεσμό βράβευσης των αριστούχων (18,1 και άνω) μαθητών Β’ – Γ’
Λυκείου, τέκνων μελών της ΕΑΑΣ, και τιμητικά ανέγνωσε τα στοιχεία όλων των αριστευσάντων κατά το Σχολ. Έτος 2020-2021,
όπως παρακάτω:
l Σοφία Πανούση στη Γ’ Λυκείου (19,6) κόρη του συναδέλφου
Υπτγου ε.α. Θεόφιλου Πανούση
l Ασημίνα Αρβανίτη στη Γ’ Λυκ. (19,6) κόρη του συναδέλφου
Ταξχου ε.α. Γεωργίου Αρβανίτη
l Βασιλική Μακαρίου στη Γ’ Λυκ. (19,6) κόρη της συναδέλφου
Ανθλγού ε.α. Ζωής Καραλή
l Δέσποινα Καραγεώργου στη Γ’ Λυκ.(18,8) κόρη της συναδέλφου

Ανθλγου ε.α. Ελεάνας Σταυροπούλου
l Γεώργιος Πάτσαλος στη Γ’ Λυκ. (18,7) υιός του συναδέλφου
Υπτγου ε.α. Αναστασίου Πάτσαλου
l Μαργαρίτα Δαβιώτη στη Β’ Λυκ. (19,9) κόρη του συναδέλφου
Υπτγου ε.α. Λάμπρου Δαβιώτη
l Μαριλένα Χαλού στη Β’ Λυκ. (19,9)
l Ιωάννα Χαλού στη Β’ Λυκ. (19,8) κόρες του συναδέλφου
Λγου ε.α. Ευθύμιου Χαλού
l Θοδώρα Θειακούλη στη Β’ Λυκ. ( 19) κόρη του συναδέλφου
Τχη ε.α. Παναγιώτη Θειακούλη
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : O Δκτης της
ΣΠΖ Υπτγος κ. Δημήτριος Κωσταρέλος , Ο Δκτης της 204 ΜΓΑΠ
Επσγος κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, Το μέλος ΔΣ της ΕΑΑΣ Αντγος
ε.α. κ. Κωνσταντίνος Σκαρμαλιωράκης, Ο Αντιπρόεδρος του ΤΣ
του Παραρτήματος Χαλκίδας της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Αεροπορίας Υπτχος ε.α. κ. Γεώργιος Μπουραντάς,
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Εφέδρων Αξκων Εύβοιας Έφεδρος Τχης (ΔΒ) κ. Μιχαήλ Βαρυτιμίδης.

Ν. ΕΒΡΟΥ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου σε αίθουσα της ΛΑΦ Διδυμοτείχου, η Κοπή
Βασιλόπιτας και η Βράβευση επτά (7) αριστούχων μαθητριών και μαθητών, τέκνων συνάδελφων του Παραρτήματός, που αρίστευσαν κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.
Στα πλαίσια των περιορισμών του covid, στην τελετή παρέστησαν μόνο τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου, ο τέως πρόεδρος του Παραρτήματος, μαθητές και γονείς των
μαθητών.
Το ΤΣ στα πλαίσια εθιμοτυπικής επίσκεψης και λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα για την πρόληψη της πανδημίας covid19, επισκέφθηκε στις 091830 Φεβ 202,
την έδρα της 50 ΜΚ ΤΑΞΠΖ «ΑΨΟΣ», όπου το υποδέχτηκε ο Δκτής της 50 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ
Ταξχος Αραμπατζής Δημήτριος, με τον οποίο είχαν δίωρη συνομιλία για διάφορα θέματα και αντάλλαξαν απόψεις.
Επίσης στις 22 1400 Φεβ 2022, μετά από πρόσκληση του Δκτού της XVI Μ/Κ ΜΠ
Υπτγου Αλεξιάδη Αναστασίου, το ΤΑ παρακάθισε σε γεύμα που πρόσφερε ο Στγός
προς τιμής του Τοπικού Συμβουλίου.
Το Παράρτημα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Δκτή της XVI Μ/Κ ΜΠ και
της 50 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ για τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Παραρτήματος και των
Τοπικών Σχηματισμών και για τη θερμή υποδοχή και την εγκάρδια φιλοξενία των

ΗΛΕΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την 27
Ιαν. 2022, παρουσία των μελών
του Δ.Σ. του Παραρτήματος, η
τελετή απονομής των επαίνων
σε αριστούχους μαθητές των μελών μας. Συνολικά βραβεύτηκαν τέσσερις μαθητές, δύο αγόρια και δύο κορίτσια.
Τους επαίνους παρέλαβαν
οι γονείς των βραβευμένων δεδομένου ότι τα παιδιά βρίσκονται στα πανεπιστήμια όπου σπουδάζουν.
Ο πρόεδρος του παραρτήματος, εκπροσωπόντας τον πρόεδρο της
Ε.Α.Α.Σ. και το Δ.Σ. αυτής, συνεχάρει τους γονείς για τις επιδόσεις των
παιδιών και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη ζωή τους. Οι γονείς ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και εξέφρασαν την εκτίμηση
τους προς το έργο που επιτελεί η Ε.Α.Α.Σ.
Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος Γεώργιος
Πρόεδρος, Τ.Σ / Παραρτήματος Ηλείας

Λειτουργία «κοινότητας» Viber από το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος
Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι για λόγους διευκόλυνσης της ενημέρωσης και αμεσότητας της μεταξύ
μας επικοινωνίας, επικειμένης και της ενάρξεως των
ενεργειών για τον παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ τη συμμετοχή όλων στην «κοινότητα» Viber με τίτλο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Τ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ».
Όποια κυρία ή όποιος κύριος συνάδελφος διαθέτει
οποιουδήποτε τύπου έξυπνο τηλέφωνο, ταμπλέτα ή και
κομπιούτερ με σύνδεση στο Ίντερνετ και δεν έχει συνδεθεί στην «κοινότητα», μπορεί να έλθει σε επαφή μαζί
μας για να δηλώσει τον αριθμό τηλεφώνου του Viber
του, ώστε να τον διευκολύνουμε στη σύνδεσή του. Με
τη σύνδεση, γίνεται κοινωνός και όλων των μέχρι τώρα
ανακοινώσεων του Τ.Σ. στην «κοινότητα».
Το θέμα χειρίζεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, προσωπικά και αποκλειστικά.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης εα Σταύρος
Καλογεράκης, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις.
04 Φεβ. Στην τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων
Εφέδρων Αξκων Πεζικού της 2021 Ε΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο " ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ".
05 Φεβ. Στην Τελετή ενθρόνισης του Νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ κ Ευγένιου Β' .
12 Φεβ. Στα εγκαίνια της Έκθεσης " ΕΥΖΩΝΕΣ " στη
Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου ( Βασιλική Αγίου
Μάρκου ).

ΚΑΒΑΛΑ
Την 14η Φεβρουαρίου το Παράρτημα Καβάλας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά του στο γραφείο
του με παρουσία λίγων μελών λόγω των υγειονομικών
μέτρων.
Τυχερός της χρονιάς ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ΕΛ.ΑΣ ε.α. Κων/νος Στεφανίδης, που έλαβε ένα μικρό συμβολικό δώρο.
Την 17 Φεβρουαρίου ο ΔΣ της ΕΑΑΣ, Ανχης (ΑΣ)
ε.α. Χρηστίδης Χρήστος επισκέφθηκε το γραφείο του
Παραρτήματος όπου του έγινε σύντομη ενημέρωσε για
θέματα του Παραρτήματος από τον Πρόεδρο του ΤΣ.
Την επομένη ημέρα συνάντησε μέλη του Παραρτήματος και τους ενημέρωσε για τα εν εξελίξει θέματα,
απαντώντας και σε σχετικές ερωτήσεις.
Στην συνέχεια είχε συνάντηση με το Πρόεδρο του
Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καβάλας κ. Κιοσσέ Ηλία και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
Εφέδρων Αξκών Ν. Καβάλας κ. Κελγιώργη Ιωάννη για
ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό μελλοντικών δράσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
109η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΈΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Την 18η Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε, Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τσεριτσάνων (χωρ. Πλατάνια)
Ιωαννίνων και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των
«Αγωνιστριών Γυναικών των Τσεριτσάνων»
Παρέστησαν μεταξύ άλλων και κατέθεσαν στεφάνι , ο Πρόεδρος
της Βουλής κ. Τασούλας Κων. , η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κ.
Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο Δκτής της “8ης Μεραρχίας Ηπείρου” Ταξχος κ. Σιόρεντας Χρ.. ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, Ταξίαρχος κ. Δούβαλη Κων. Εκ μέρους
της ΕΑΑΣ, στεφάνι κατέθεσε ο Γραμματέας του Παραρτήματος, Ανθστης (ΠΖ) ε.α. κ. Χαλκιάς Θωμάς
Την 19η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν:
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον τύμβο Μπιζανομάχων (χωρ. Μπιζάνι Ιωαννίνων).
Παρέστησαν μεταξύ άλλων και κατέθεσαν στεφάνι , η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κ. Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, η βουλευτής
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μερόπη Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης Αλ., ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Ελισάφ Μ., ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης Τρ., εκπρόσωποι
της “8ης Μεραρχίας Ηπείρου” , της ΕΛΑΣ της ΠΥ , ο Πρόεδρος του
ΣΕΑΝ Ιωαννίνων κ. Κιτσάκης Οδ. και πλήθος κόσμου. Εκ μέρους
της ΕΑΑΣ, στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Σχης
(ΠΖ) ε.α. κ. Καλησπεράτης Δημ.
Ακολούθησε επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφιών από τις μάχες του πολέμου 1912-1913, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπιζανίου,
όπου και παρατέθηκε μικρή δεξίωση.
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Λόφο Αβγού
(χωρ. Αυγό), στον «Τύμβο των 333 Μπιζανομάχων» .
Εκ μέρους της ΕΑΑΣ, στεφάνι κατέθεσε το μέλος του Παραρτήματος, Τχης (ΠΖ) ε.α. κ. Πετράκης Μάριος.
Την 20η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν:
Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Στρατηγείο του πολέμου
1912-13, στο “Χάνι Εμίν Αγά” .
Παρέστησαν μεταξύ άλλων και κατέθεσαν στεφάνι , ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυράς Γεώργιος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης Αλ., ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Ντακαλέτσης., η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών κ. Κωνσταντή, ο
Δκτής της “8ης Μεραρχίας Ηπείρου” Ταξχος κ. Σιόρεντας Χρ.. εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ της ΠΥ ,ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝ Ιωαννίνων κ. Κιτσάκης Οδ. και πλήθος κόσμου.Εκ μέρους της ΕΑΑΣ, στεφάνι κατέ-

θεσε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος, Σχης (Ο) ε.α. κ. Γκέρατς
Δημ.
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Μπιζανομάχων στα Ιωάννινα.
Παρέστησαν μεταξύ άλλων και κατέθεσαν στεφάνι , ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυράς Γεώργιος, η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κ. Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, η βουλευτής
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μερόπη Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης Αλ., ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Ελισάφ Μ., εκπρόσωποι της “8ης Μεραρχίας Ηπείρου” , της ΕΛΑΣ της ΠΥ και πλήθος κόσμου.Εκ μέρους της ΕΑΑΣ, στεφάνι κατέθεσε ο Διαχειριστής
του Παραρτήματος, Ανχης (ΠΖ) ε.α. κ. Σκότρας Γεώργιος.
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των
«έξι παλληκαριών, που έπεσαν στο Λόφο της Δουρούτης», την παραμονή της απελευθέρωσης της πόλης , στο Λόφο Δουρούτη, στο
χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παρέστησαν μεταξύ άλλων και κατέθεσαν στεφάνι , ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυράς Γεώργιος, η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κ. Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης Τρ., ο οποίος εκφώνησε
σχετική ομιλία, εκπρόσωποι της “8ης Μεραρχίας Ηπείρου” , της
ΕΛΑΣ της ΠΥ και πλήθος κόσμου.
Εκ μέρους της ΕΑΑΣ, στεφάνι κατέθεσε το μέλος του Παραρτήματος, Ταξχος (ΥΠ) ε.α. κ. Μήλας Δημ.
Την 21η Φεβρουαρίου εψάλη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ιωαννίνων παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και ακολούθησε κατάθεση
στεφάνου – από την ίδια -στο Ηρώο Μπιζανομάχων.
Στη Δοξολογία παρέστησαν όλες οι Αρχές των Ιωαννίνων ενώ
από πλευράς ΕΔ, παρέστη και ο Δκτής 1ης Στρατιάς, Αντγος Δεμέστιχας Πέτρος.

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ο Επίτιμος Επιτελάρχης Στρατιάς Αντγος ε.α. Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, μέλος του Παραρτήματος
ΕΑΑΣ Καρδίτσας και περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, ανέλαβε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας περιφέρειαςΘεσσαλίας.
Την σχετική απόφαση έλαβε την 04 ΦΕΒ. 2022 ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός.
Επισημαίνετε ότι ο Επίτιμος Αντγος ε.α. κ. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος είχε υπηρετήσει στην ίδια περίπου θέση (Πολιτικής Προστασίας Μεταφορών και Επικοινωνιών) και κατά την προηγούμενη θητεία της περιφερειακής αρχής.
Ο Πρόεδρος, το Τ.Σ. και τα μέλη του Παραρτήματος
Καρδίτσας, συγχαίρουν και εκφράζουν τις θερμότερες
ευχές τους, για μια εποικοδομητική θητεία με θετικό
πρόσημο προς την περιφέρεια και τους κατοίκους της.

Την 1 Φεβρουαρίου το Παράρτημα, έκοψε τη βασιλόπιτα στην
αίθουσα τελετών του Κέντρου Εκπ/σεως Εφοδ. Μεταφορών.
Στην τελετή, λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid-19,
παρέστησαν μόνο τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου καθώς και ο
Ταξχος Διοικητής του ΚΕΕΜ και ο Υδκτής του Κέντρου.
Ο τυχερός της χρονιάς στο κομμάτι του οποίου έτυχε το νόμισμα της πίτας, ήταν το μέλος μας Ταξχος ε.α. Νίκων Τζινιέρης.
Στη συνέχεια, το Τ.Σ. επισκέφθηκε τον τυχερό στο γραφείο
του, στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, τον συνεχάρη με την ευκαιρία της αναλήψεως των νέων καθηκόντων του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας και του επέδωσε και συμβολικό δώρο για το νόμισμα ευχόμενοι να φέρει τύχη στον ίδιο και την οικογένειά του.

ΛΑΡΙΣΑ
Την 31 η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
στα γραφεία του Παραρτήματος.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απονομής επαίνων για τους αριστούχους μαθητές – τέκνα των μελών μας.
Την 4η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής
διοικήσεως του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστο-

κλής Μπουρολιάς παρέδωσε τα καθήκοντα του στον Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα.
Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του
Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ, παραβρέθηκαν στην τελετή.
Την 26η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη
των νεκρών που έπεσαν υπέρ πατρίδας,
στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λάρισας.
Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Λάρισας, Αντιστράτηγος ε.α. Βλάχος Κωνσταντίνος.
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ΞΑΝΘΗ

ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου
2022 ο πρώτος εκκλησιασμός του Προγράμματος <<
Εκκλησιασμοί σε Ιερούς Ναούς στα Πομακοχώρια του
Ν. Ξάνθης 2022>> , στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στη Γλαύκη
(μέσα στο στρατόπεδο)., με την παρουσία Αξιωματικών
και οπλιτών των στρατιωτικών μονάδων της περιοχής,
μελών του Παραρτήματος και πολιτών που προσήλθαν
από την Ξάνθη
Ελπίζουμε οι επιδημιολογικές συνθήκες να επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν όλοι οι Εκκλησιασμοί του
Προγράμματος.

Τελέσθηκε και φέτος 27/1/22 με μέτρα covid η
κοπή της πίτας ,αγιασμός και βράβευση αριστούχων στο παράρτημα, παρουσία του Στγου Δκτη 98
ΑΔΤΕ και μελών.
Και του χρόνου νάμαστε γεροί να γιορτάσουμε
όπως παλιά.

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ
Την 30η Ιανουαρίου στο Γραφείο του Παραρτήματος, έγινε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας,
τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποφυγής
διασποράς της Covid-19.
Το Τ.Σ. εύχεται στα μέλη , τους φίλους του Παραρτήματος και στις οικογένειές των καλή χρονιά
με υγεία.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Το Παράρτημα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στο γραφείο του, με την παρουσία λιγοστών μελών της λόγω των προληπτικών μέτρων
που εφαρμόζονται για την πανδημία του κορωνοϊού, και ιδιαίτερα για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού SARS-COV-2.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους συναδέλφους που τίμησαν με την παρουσία τους την μικρή εκδήλωση
και εύχεται σε όλους καλή χρονιά με υγεία και γρήγορα ο Κορωναιού να γίνει παρελθόν.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Σχης (ΥΓ) ε.α.
Ιωάννης Ίσσαρης με ευκαιρία της κοπής της βασιλόπιτας δήλωσε ότι στόχος της ΕΑΑΣ Μεσσηνίας
είναι να παραμένει κοντά στους συναδέλφους και
να προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της στην επίλυση των σημαντικών και ουσιαστικών προβλημάτων
τους και ευχήθηκε σε όλους υγεία και κάθε ευόδωση των σκοπών τους για το νέο έτος 2022.

Την 20η Φεβρουαρίου με την πρέπουσα ιεροπρέπεια και την
παρουσία πλήθους πιστών από όλη την Ήπειρο, τιμήθηκε ο πολιούχος της Πρέβεζας Άγιος Χαράλαμπος. Η Θεία Λειτουργία
πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Κίτρους,
Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου και συλλειτουργούντων
των Μητροπολιτών Φαναρίου Αγαθάγγελου και Πρεβέζης Χρυσόστομου.. Στη συνέχεια έγινε πάνδημη λιτάνευση της εικόνος
του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, στο ιστορικό
κέντρο της πόλεως. Την εικόνα του Αγίου μετέφεραν με ευλάβεια
σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ενώ η λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους πραγματοποιήθηκε υπό
τους ήχους της ανανεωμένης Φιλαρμονικής Πρέβεζας “Ορφεύς”.. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ενώ μεταξύ μεταξύ άλλων
παρευρέθησαν οι βουλευτές Στέργιος Γιαννάκης και Κώστας
Μπάρκας, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Μιχάλης Σπυρέλης, ο
δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, οι αντιδήμαρχοι Γιάννης
Δαρδαμάνης , Γρηγόρης Κουμπής, Γιώργος Σαριάνογλου και Νίκος Παγγές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι , εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, σύλλογοι, φορείς και δημότες. Το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Λγος (ΥΘ) ε.α. Ιωάννης
Γιώτης
Την 29η Ιανουαρίου σε μία ζεστή ατμόσφαιρα, γεμάτη ευχές
και αισιοδοξία για το μέλλον, πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας επί τη ενάρξει του Νέου Έτους
2022. Η τελετή της κοπής της πίτας και η Ευλογία αυτής έγινε από
τον π. Φώτιο Χήτο εφημέριο Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, έλαβε
χώρα στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
ενώ παρέστησαν σ’ αυτήν το Τ.Σ. και μέλη του Παρατήματος.
Στην όμορφη εκδήλωση , ο πρόεδρος Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης
Γιώτης καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους έκανε ένα
σύντομο απολογισμό και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους σκοπούς και τους στόχους του Παραρτήματος και της Ε.Α.Α.Σ. . Η εκδήλωση συνεχίστηκε με βραβεύσεις και τιμητικές απονομές.
Την απονομή του βραβείου προόδου της Ε.Α.Α.Σ. στον Σταύρο και Μάριο Πρέντζα υιών του μέλους της Ε.Α.Α.Σ. Αστ. Υδντή ε.α. Πρέντζα Λάμπρου πραγματοποίησε ο Λγος (ΤΧ) ε.α. Ιωάννης Ματσίρας.
Απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα της Ε.Α.Α.Σ. στον Υπαστ. Β΄ Παύλο Βόμπρα τέως μέλος του Τ.Σ. του παραρτήματός μας για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του (2003-2007) από τον Σχη (ΤΘ) ε.α. Φίλιππο Κιουρτάκη , την οποία παρέλαβε η κόρη του Ευαγγελία Βόμπρα.
Τυχερός του φλωριού ήταν ο Υπαστ. Β΄ Ντούσκας Ευάγγελος ο οποίος παρέλαβε ένα Αγιολόγιο έτους 2022 προσφορά του κ. Ευάγγελου Κατσίμπρα..

ΧΑΝΙA
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων συνδρομής ενεργοποίησης του Παραρτήματος
Χανίων του Πολεμικού Μουσείου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
Συνάντηση την 19η Φεβρουαρίου του προέδρου του Παραρτήματος Υπτγου ε.α. Φινοκαλιώτη Γεωργίου και του Διευθυντού του Παραρτήματος Χανίων του Πολεμικού
Μουσείου Σχη (ΠΖ) Μιχελάκη Εμμανουήλ με τον κ. Τσόντο Μιχαήλ, τέκνο του αγωνιστού Τσόντου Μιχαήλ, εξαδέλφου του Γεωργίου Τσόντου (Βάρδα), ο οποίος διακρίθηκε
στο Μακεδονικό Αγώνα με δικό του ανταρτικό σώμα (1903-08), καθώς επίσης στους
Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13) και τον Βορειο-ηπειρωτικό αγώνα (1914).
Επίσκεψη την 14η Φεβρουαρίου του Προέδρου του Παραρτήματος Χανίων του Πολεμικού Μουσείου Σχη (ΠΖ) Μιχελάκη Εμμανουήλ στα γραφεία του Παραρτήματος και
συνάντηση με τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε
ενημέρωση για τη πρόοδο ενεργοποίησης του Πολεμικού Μουσείου και διερεύνηση
περαιτέρω συνδρομής του Παραρτήματος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών.
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ΦΛΩΡΙΝΑ
Την 25η Ιανουαρίου ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. Ιωάννης Ντάτος προέβει στα
γραφεία του Παραρτήματος, στην επίδοση των
επαίνων στους παρακάτω αριστούχους μαθητές
τέκνα μελών, σχολικού έτους 2020-21:
-Πέτρο Σκλιά -Χατζηευφραιμίδη Κυριάκο Τεντολούρη Άννα -Γούση Μαρία -Μοσχόπουλο
Δημήτριο -Τσιούκη Άννα

ΣΕΡΡEΣ
Το ψυχοσάββατο( 26-2-2022) στο Στρατιωτικό
Κοιμητήριο Σερρών τελέστηκε επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Στρατιωτικών και Αστυνομικών, που έπεσαν ηρωικώς για
την ελευθερία της πατρίδας μας.
Εκ μέρους του Παραρτήματος παρέστη ο Διαχειριστής μας Λ/γος ε.α Θεοχαρίδης Βάϊος.
Μετά την λήξη της συγκινητικής αυτής εκδηλώσεως η οποία τελείται, κάθε χρόνο, με μέριμνα
του 10ου Σ.Π ,το Παράρτημα έκανε την ακόλουθη
γραπτή δήλωση:
"Τιμή και δόξα σ όλους τους συναδέλφους του
Στρατού και της ΕΛ-ΑΣ οι οποίοι έπεσαν κατά την
ώρα του καθήκοντος.
Ο Σερραϊκός και όλος ο Ελληνικός λαός δεν ξεχνά την αυταπάρνηση και την προσφορά τους, καθώς και το γεγονός ότι θυσιάστηκαν γι αυτόν και
για την Ελευθερία της Πατρίδος, αψηφώντας τα
πάντα για το καθήκον.
Αποτίσαμε σήμερα φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, εκφράσαμε τον σεβασμό μας κλίνοντας, ευλαβικά, το γόνυ σ όλους τους.
Αιωνία τους η μνήμη. ΑΘΑΝΑΤΟΙ "
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Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Την 1η Φεβρουαρίου, στα γραφεία του Παραρτήματος, ο Στρατιωτικός
Ιερέας της 95 ΑΔΤΕ πατήρ Γρηγόριος, τέλεσε αγιασμό και αμέσως μετά κόψαμε την βασιλόπιτά μας.
Λόγω των υγειονομικών περιορισμών, η κοπή της πίτας , έγινε παρουσία περιορισμένου αριθμού μελών μας.
Το φλουρί της πίτας, ΄΄έπεσε ‘’ στο ιδρυτικό μέλος μας κ. Χρήστο Μπάμπη. Του ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερός και δυνατός.
Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Θεοδώρου και
ο Διοικητής του Νοσοκομείου της Ρόδου Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γρηγόρης
Ρουμάνης , μας τίμησαν με την παρουσία τους .
Ευχόμαστε στα μέλη της ΕΑΑΣ και στα μέλη του Παραρτήματός μας καθώς και στις οικογένειές τους , ευτυχισμένο το 2022, γεμάτο με υγεία και
χαρές.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Την 27 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε κοπή βασιλόπιτας στο
γραφείο του Παραρτήματος παρουσία αρκετών μελών μας.
Επειδή η εκδήλωση
μεταδόθηκε ζωντανά
μέσω τής πλατφόρμας
zoom, μάς δόθηκε η
ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές με άλλα
Παραρτήματα και με
την έδρα της ΕΑΑΣ.
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Αντιπροσωπείες στελεχών των Ενόπλων
Ο Γ.Γ. του Πανελληνίου συλλόγου πολεμιΔυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
στών Κύπρου Εθνικής Φρουράς Ανδρέας ΣοΟ Γ.Γ. του Πανελληνίου συλλόγου πολελωμός
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18 Για την υγεία μας
Γράφει ο Επίατρος Κάπλας
Απόστολος, Φυσίατρος – Επιμελητής
Κλινικής ΦΙΑ 401ΓΣΝΑ

Τ

ο Όζον (Ο3) χρησιμοποιείται σε διάφορες
εφαρμογές, όμως από τις αρχές του αιώνα
χρησιμοποιείται ευρέως και για θεραπευτικούς σκοπούς. Στην Ιατρική, χρησιμοποιείται με τη
μορφή μείγματος όζοντος και οξυγόνου (Ο3/Ο2) και
ονομάζεται Ιατρικό Όζον.
Η Οζονοθεραπεία εφαρμόζεται σε πάνω από 50
χώρες σε όλο τον κόσμο με πολλές Ιατρικές εφαρμογές, βάσει πρωτοκόλλων. Ενδεικτικά αναφέρεται η
χρήση του στη Γερμανία (όπου και γεννήθηκε ως θεραπεία), στην Αυστρία, στην Ελβετία, στην Ολλανδία,
στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία,
στην Αγγλία, στην Ρωσία αλλά και στην Κίνα, στις
ΗΠΑ κ.α.
Στη χώρα μας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το
1992. Το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Σύστημα
Υγείας αναγνωρίζει το Όζον και την δράση του με το
ΦΕΚ 257/91 του 1991 και με την αποδοχή της “υπ
αρ.21 απόφασης 246ης/25-06-2014” της ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., με θέμα (σχετικά με τη μέθοδο της

Οζονοθεραπείας) από τον υπουργό Υγείας.
Σε ποιές Παθήσεις χρησιμοποιείται η Οζονοθεραπεία

Μυοσκελετικές παθήσεις
Χρόνια εκφυλιστικού τύπου σπονδυλοαρθροπάθεια της αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης. Αυχεναλγία ,ραχιαλγία,
οσφυαλγία, οσφυοισχιαλγία αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με 2-3 εγχύσεις εβδομαδιαίως οι οποίες
γίνονται ενδομυϊκά ή υποδόρια σε συγκεκριμένα σημεία με συγκεκριμένες συγκεντρώσεις όζοντος.
Σε τραυματικές και μη βλάβες του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Στο σημείο όπου εξέρχεται η ρίζα του
νεύρου πιέζεται από τον μεσοσπονδύλιο δίσκο με
αποτέλεσμα πόνο, μυϊκή αδυναμία και διαταραχές
αισθητικότητας (ριζοπάθειες). Η έγχυση όζοντος που
γίνεται ενδοδισκικά ή παρασπονδυλικά προκαλεί χημική λύση στο μεσοσπονδύλιο δίσκο και απελευθερώνει την ρίζα του νεύρου.
Επιπλέον λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης
βοηθά στην ύφεση πόνου και στην εξάλειψη των
συμπτωμάτων σε ποσοστό έως και 90 % αποφεύγον-

τας κατ αυτόν τον τρόπο το χειρουργείο.
Εκφυλιστικές αρθρίτιδες (οστεοαρθρίτιδα γονάτου και ισχίου).
Παθήσεις μυών (τραυματισμοί, θλάσεις) και τενόντων (τενοντίτιδες, σύνδρομο υπέρχρησης, σύνδρομο πρόσκρουσης κ.α).

Διέγερση ανοσοποιητικού
συστήματος
Διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος και
της ενδογενούς αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού για παθήσεις, όπως Σκλήρυνση κατά πλάκας,
Νόσος Parkinson κα. Μειώνει τις επιβλαβείς συνέπειες της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος
στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Άλλες Παθήσεις
Στη Δερματολογία : ΄Ερπης Ζωστήρας, Δερματίτιδες, Μυκητιάσεις, Έκζεμα, κ.α.
Νευρολογία : Σκλήρυνση κατά πλάκας, Νόσος
Parkinson, Ημικρανία, Κεφαλαλγίες, κ.α
Παθολογία : Γαστρίτιδα, Ευερέθιστο έντερο, Εκκολπωματίτιδα, Αιμορροειδοπάθεια, Νόσος Crohn,
Αρτηριοσκλήρυνση, Φλεβικά έλκη, Κατακλίσεις.

Στην Ουρολογία : Προστατίτιδα, Κυστίτιδα, κ.α
Άλλες Παθήσεις: Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης,
Αλλεργίες κ.α

Με ποιούς τρόπους
γίνεται η Θεραπεία
Ενδοαρθρική έγχυση
Υποδόριες - Ενδομυϊκές εγχύσεις.
Μικρή Αυτομετάγγιση.
Μεγάλη αυτομετάγγιση.
Εμφύσηση Ο2-Ο3 από το ορθό (Υποκλυσμός).

Παρενέργειες
Η Οζονοθεραπεία εξασφαλίζει ένα απολύτως
ασφαλές και σίγουρο θεραπευτικό αποτέλεσμα, χωρίς καμία τοξικότητα ή φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις .

Διάρκεια θεραπείας
Ένας ολοκληρωμένος κύκλος Οζονοθεραπείας
περιλαμβάνει 10-12 συνεδρίες με συχνότητα 1-2
φορές την εβδομάδα. Κάθε θεραπεία διαρκεί περίπου 15 - 20 λεπτά.

Ενημέρωση

"10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821’’
Γράφει ο Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
9. Η εκκλησία δια του Οικουμενικού
Πατριάρχη Γρηγορίου αφόρισε την επανάσταση του 1821.
Ο “αφορισμός” δεν ήταν αποτέλεσμα της
βουλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου
Γρηγορίου του Ε’, ούτε καν των Συνοδικών
Αρχιερέων, αλλά ήταν απόφαση μιας μεγάλης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, που αποτελείτο από 72 εγκρίτους Ρωμιούς της Πόλης, εκ των οποίων οι 49 ήταν λαϊκοί και οι 23
Κληρικοί- Αρχιερείς. Στην Κληρικολαϊκή αυτή σύναξη αποφασίστηκε οι μεν λαϊκοί να
υποβάλλουν αναφορά αποκηρύξεως της
επαναστάσεως και δήλωση υποταγής, οι δε
Κληρικοί να συνθέσουν την πράξη του αφορισμού που τους ζητήθηκε από την Υψηλή
Πύλη, και αυτό, βέβαια, για να καθησυχάσουν τους Τούρκους, επειδή οι συνθήκες
ήταν τραγικές. Στους 49 λαϊκούς που ήταν
παρόντες συμμετείχαν ο πρώην ηγεμόνας
της Βλαχίας, ο μεγάλος διερμηνέας της Πύλης, ο διερμηνέας του στόλου, όλοι οι έγκριτοι “πολιτικοί”, δηλαδή “επίτροποι του κοινού”, οι Έλληνες μεγαλέμποροι της Πόλεως,
οι αρχιτεχνίτες, οι προϊστάμενοι των συντεχνιών κλπ. Και στους 23 Κληρικούς συγκαταλέγονται 2 Πατριάρχες και 21 Αρχιερείς.
Η Πατριαρχική Σύνοδος ανέλαβε το χρέος να συντάξει ένα “αφοριστικό” κείμενο με
τρόπο όμως που να μην προκαλέσει κακό στο
Έθνος. Αυτό επιτεύχθηκε με πολλούς τρόπους. Κατ’ αρχάς κωλυσιεργούσαν οι Πατριαρχικοί στην σύνταξη του “αφοριστικού”
εγγράφου. Η κήρυξη της Επαναστάσεως έγινε από τον Υψηλάντη στο Ιάσιο της Μολδαβίας την 24η Φεβρουαρίου 1821. Το πρώτο
“αφοριστικό” έγγραφο έγινε μετά από ένα
μήνα, ήτοι την 23 Μαρτίου 1821 και βέβαια
έφθασε στον προορισμό του μετά από λίγες

ημέρες, όταν η Επανάσταση άρχισε στην Πελοπόννησο. Έπειτα χρειάστηκε να γίνουν
δύο “αφοριστικά” έγγραφα, και αυτό ήταν
μέσα στον διπλωματικό τρόπο με τον οποίον
ενεργούσαν οι Πατριαρχικοί. Το πρώτο εστάλη σε όλους τους Αρχιερείς (23 Μαρτίου) και
ήταν γραμμένο κατά τέτοιον τρόπο που δεν
μπορεί να χαρακτηρισθεί αφορισμός “εφ’
όσον δεν είχε ούτε καν τις τυπικά συνηθισμένες αφοριστικές εκφράσεις” και το δεύτερο
εγράφη μετά από 4 ημέρες, ήτοι την 27 Μαρτίου, όταν οι Τούρκοι κατάλαβαν την πλεκτάνη και την απάτη και στην ουσία απεστάλη μόνο σ’ έναν Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη
Ουγγροβλαχίας. Με αυτόν τον τρόπο και τα
δύο αυτά “αφοριστικά” κείμενα δεν εξετέλεσαν τον προορισμό τους. Οι Πατριαρχικοί
πλήρωσαν πολύ ακριβά την ενέργειά τους
αυτή, ακριβώς γιατί ακόμη και αυτοί οι Τούρκοι αντελήφθησαν την πλεκτάνη τους. Από
τους 23 Αρχιερείς που υπέγραψαν το “αφοριστικό” κείμενο, το ένα τρίτο (1/3), συμπεριλαμβανομένου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’, πλήρωσαν με
την ζωή τους την “απιστία” τους προς τον
Σουλτάνο, το άλλο 1/3 δοκιμάστηκε σκληρά
με φυλακίσεις, εξορίες και περιορισμούς.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το 1/5 από
τους Συνοδικούς Αρχιερείς έλαβε μέρος
στην Επανάσταση. Ακόμη είναι σημαντικό να
λεχθεί ότι το 1/3 των Συνοδικών Αρχιερέων
ήταν “μπλεγμένοι στις μηχανορραφίες” της
Φιλικής Εταιρείας, καίτοι στα “αφοριστικά”
κείμενα γράφουν ότι πρώτη φορά λάμβαναν
γνώση για την σύσταση και τους σκοπούς της
Φιλικής Εταιρείας.
Αυτή ακριβώς ήταν και η ερμηνεία του
άμεσα θιγομένου από τον αφορισμό, Αλ.
Υψηλάντη: “Ο Πατριάρχης, βιαζόμενος υπό
της Πόρτας, σας στέλλει αφοριστικά και
Εξάρχους, παρακινώντας σας να ενωθήτε με
την Πόρταν. Εσείς όμως να τα θεωρείτε αυτά

ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ της θελήσεως του Πατριάρχου”
Όσον αφορά την συμμετοχή των αρχιερέων στην Επανάσταση να αναφέρουμε ότι
συνολικά 143 αρχιερείς σε γενικό σύνολο
195-200, δηλαδή 72 τοις εκατό των ορθόδοξων αρχιερέων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας έλαβε μέρος στην Επανάσταση ή διώχθηκε εξαιτίας της. Αν εξαιρέσει κανείς τους
αρχιερείς της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της
Συρίας και της κεντρικής-ανατολικής Μ.
Ασίας, που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να
συμμετάσχουν, τότε το ποσοστό αυτό πρέπει
να αυξηθεί (73 αρχιερείς έλαβαν μέρος στην
Επανάσταση, 32 αρχιερείς βασανίστηκαν,
εξορίστηκαν, εκθρονίστηκαν κ.ο.κ. και 38
αρχιερείς που θανατώθηκαν με βασανιστήρια, εκτελέστηκαν ή απεβίωσαν στη μάχη).
(Βλ. Γεωργίου Θ. Ζώρα, Ο απαγχονισμός του
Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ εις την έκθεση
του Ολλανδού Επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως, Αθήναι 1976, σ. 4 έ.)
Ο Α. Δεσποτόπουλος στο «Η Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους»,( Εκδοτικής Αθηνών,
τόμ. ΙΒ’, σ. 32 και 36)γραφει τα εξής : Επικρίθηκε εν τούτοις ο Πατριάρχης και επικρίνεται
ακόμη, επειδή έστερξε στον αφορισμό και
έστειλε τις νουθετικές εγκυκλίους. Οι επικριτές όμως δεν αναλογίζονται τί θα πάθαινε το
΄Εθνος, αν ο Πατριάρχης τηρούσε αρνητική
στάση απέναντι στις αξιώσεις του Σουλτάνου.
Συμμορφώθηκε, άλλωστε, τότε ο Πατριάρχης προς την σταθερή παράδοση της Εκκλησίας, που με παρόμοια στάση κατόρθωνε σε
ανάλογες κρίσιμες περιστάσεις να σώζει το
Γένος. ΄Αλλωστε θα ήταν εντελώς παράλογη
και ανεύθυνη διαφορετική απόφαση. Αν δεν
γινόταν ο αφορισμός, ήταν σχεδόν βέβαιο,
ότι θα εξοντώνονταν εκατοντάδες χιλιάδες
ορθοδόξων χριστιανών”.
Αυτό βεβαιώνεται περίτρανα από το Αυ-

τοκρατορικό Φιρμάνι που εκδόθηκε αμέσως
μετά την έναρξη της Επαναστάσεως στις 3
Μαΐου 1821. Αυτό έδινε σαφέστατες κατευθύνσεις: «… όπως αυτοί μεν οι άπιστοι (δηλαδή οι Έλληνες αγωνιστές), διαπερώνται εν
στόματι ρομφαίας, τα τέκνα και αι γυναίκες
των εξανδραπονδίζονται, τα υπάρχοντα των
διανέμωνται μεταξύ των πιστών του Ισλάμ, αι
δε εστίαι των παραδίδονται εις το πυρ και την
τέφραν…»
Ποιος λοιπόν μπορεί μετά από όλα αυτά
να αρνηθεί, ότι ο αφορισμός ήταν πράξη
ανάγκης και “στάχτη στα μάτια του Σουλτάνου”; (Νικοπόλεως Μελέτιος).
Μόνο, λοιπόν, μετά από την γνώση όλων
αυτών μπορεί να εκτιμηθεί σωστά και ο απαγχονισμός του Γρηγορίου. Ο πρώτος Πατριάρχης της Ρωμιοσύνης εκτελέσθηκε ως “προδότης” του Σουλτάνου και όχι των Ρωμιών .
Κατά την “Προκήρυξη” του Σουλτάνου
(YAFTA) έγραφε: «”ο δόλιος Ρωμηός Πατριάρχης, καίτοι κατά το παρελθόν είχε δώσει
πλαστά δείγματα αφοσιώσεως, όμως κατά
την περίπτωσιν ταύτην, μη δυνάμενος να
αγνοή την συνωμοσίαν της επαναστάσεως
του έθνους του [...] γνωρίζων δέ ο ίδιος και
υποχρεωμένος να γνωστοποιήση και εις
όσους το ηγνόουν, ότι επρόκειτο περί επιχειρήσεως ματαίας, ήτις ουδέποτε θά επετύγχανε [...], όμως ένεκα της εμφύτου διαφθοράς
της καρδίας του, ου μόνον δεν ειδοποίησε,
ουδέ επετίμησε τους αφελείς [...], αλλά, κατά
τα φαινόμενα, αυτός ο ίδιος, όπισθεν των παρασκηνίων, έδρα κρυφίως, ως αρχηγός της
επαναστάσεως»
Προφανώς ο Σουλτάνος, γνώστης των
πραγμάτων, δίνει την ερμηνεία του, που αποδεικνύεται σοβαρότερη από εκείνη νεωτέρων μαρξιστών, όπως ο Γ. Καρανικόλας ή ο
Αλ. Τσιριντάνης...
Συνεχίζεται
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Μια θεότρελη βραδιά καρναβαλιού
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Επί τέλους η σειρά που θύμιζε
«Άγνωστο Πόλεμο» και είχε
τον τίτλο «Ου γαρ έρχεται
μόνο», συν Θεώ τελείωσε και
πάμε γι’ άλλα. Σήμερα θα
μπούμε στο πνεύμα του
καρναβαλιού που ήδη άρχισε,
αν δεν το καταλάβατε, και που
έτσι κι αλλιώς όσο πάει και
ξεφτίζει. Θα μεταφερθούμε
αρκετά χρόνια πίσω και θα
θυμηθούμε…
Τα πρόσωπα του έργου:
l Διοικητής Συντάγματος
l Υποδιοικητής Συντάγματος
l Διοικητής Τάγματος
l Υπεύθυνος μενού
l Ένα κοριτσάκι
l Υπεύθυνος ορχήστρας στρατιώτης Ζήσης Γκ.
Όλα έτοιμα για την ετήσια αποκριάτικη χοροεσπερίδα στην μικρή ακριτική πόλη. Η ολοκαίνουργια Λέσχη της Φρουράς, που εγκαινιάστηκε πριν μερικές μέρες ολόφωτη, οι μυρωδιές από την κουζίνα γαργαλιστικές και το χιόνι έξω μισό
μέτρο. Όλα συνηγορούν για μια αξέχαστη
βραδιά, την οποία θα ζεστάνει, εκτός των
άλλων, και το καλοριφέρ της νεότευκτης
λέσχης.
Όμως για να συνδέσουμε τα γεγονότα
θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να
δούμε τα εγκαίνια της καινούργιας Λέσχης.
Υπεύθυνος για τον συντονισμό είχε
ορισθεί ο υποδιοικητής του Συντάγματος,
ας τον πούμε ΗΑ. Ένας εκ των ικανοτέρων αξιωματικών του στρατού μας. Λίγο
πριν αφιχθεί ο Στρατηγός επικρατεί ένας
πανικός. Όλοι τρέχουν. Οι περισσότεροι,
χωρίς να ξέρουν γιατί. Επικρατεί μια κατάσταση επιμελημένης αναρχίας. Ο υποδιοικητής σε κατάσταση ημιπαραφροσύνης, τρέχει πέρα δώθε για να συντονίσει
τα ασυντόνιστα. Σε μια στιγμή στρέφεται
στον παριστάμενο διοικητή του τάγματος,
ας τον πούμε ΧΜ, που είχε μεν διαθέσει
κόσμο για την εκδήλωση, χωρίς όμως να
είναι υπεύθυνος για κάτι. Απλώς… συμπαραστεκόταν στον υποδιοικητή. Στρέφεται σ΄ αυτόν λοιπόν ο ΗΑ και του δείχνει την εννιάχρονη Αννούλα, η οποία είχε αναλάβει την σοβαροτάτη αποστολή
να κρατάει το πατάκι με το ψαλίδι, με το
οποίο ο στρατηγός θα έκοβε την κορδέλα. «Την βλέπεις αυτή; Είναι η μόνη που
είναι στη θέση της»…
Κλείνει η παρένθεση των εγκαινίων

και ερχόμαστε στον αποκριάτικη χορό.
Αυτή τη φορά οι ρόλοι έχουν αλλάξει.
Η διοργάνωση του χορού έχει ανατεθεί
στο τάγμα του ΧΜ. Είναι θέμα τιμής, ο
πρώτος χορός στην καινούργια λέσχη, να
αφήσει εποχή.
Οι προπαρασκευές είναι πρωτόγνωρες.
Αποστέλλεται στην Αθήνα στρατιώτης, που δηλώνει δημοσιογράφος, να
βρει γελοιογραφίες από γνωστούς γελοιογράφους με θέμα τον χορό, ώστε να κοσμήσουν το πρόγραμμα της χοροεσπερίδος. Το αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.
Ο Βασίλης Χριστοδούλου, ο Κώστας Μητρόπουλος και άλλοι εκλεκτοί γελοιογράφοι, έφτιαξαν ειδικά για τη περίσταση γελοιογραφίες, ενώ άλλοι, όπως ο
Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος έδωσε άδεια
να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα οποιοδήποτε σκίτσο του και να μπει οποιαδήποτε
λεζάντα.
Ένας υπολοχαγός, ας τον πούμε ΒΦ,
ανέλαβε την διακόσμηση και το μενού.
Θα έβγαιναν 5 (!) κύρια πιάτα, με κορυφαίο το μπούτι χοιρινό στο φούρνο με
γαρνίρισμα, όχι τα κλασικά πιλάφι και πατάτες τηγανιτές, αλλά λαχανάκια Βρυξελλών! Μεγαλεία πράγματα. Και για γλυκό;
Ραβανί Βεροίας με παγωτό.
Τη μουσική επένδυση της βραδιάς, είχε αναλάβει ένας στρατιώτης, ας τον πούμε Γκ.Ζ, που έπαιζε πολύ καλό μπουζούκι.
Όλα συνηγορούσαν για μία βραδιά
που θα άφηνε εποχή. Όλα;
Η επιχείρηση – χορός άρχισε ως
εσχεδιάσθη, αλλά ως γνωστόν τα σχέδια
ισχύουν μέχρι να πέσει η πρώτη τουφεκιά. Μετά οι δημιουργούμενες καταστάσεις είναι αυτές που θα γράψουν την
ιστορία. Και μέσα σ’ αυτήν την ολόλαμπρη και ολόθερμη (παρακαλώ προσέξτε

το ‘’ολόθερμη’’) ατμόσφαιρα, το χοιρινό
ψηνότανε, τα λαχανάκια Βρυξελλών σιγοβράζανε, το λουκάνικο (πρώτο πιάτο)
τσουρουφλιζόταν, το ραβανί Βεροίας,
άκρως ζουμερό, περίμενε καρτερικά την
μοίρα του, η οποία προδιαγραφόταν λίαν
ζοφερή, το παγωτό πάγωνε και η βρόχα
έπιπτε ράϊθρου…
Πώς το λέει όμως εκείνο το ρημάδι το
τραγούδι του νεκρού αδελφού; «Ήρθανε
χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι».
Ε, αυτό ακριβώς έγινε φίλοι μου. Ξαφνικά, άρχισαν οι κυρίες να ψάχνουν τις ζακέτες τους και τα ξώπλατα γρήγορα καλύφθηκαν και γενικώς άρχισε να επικρατεί μία… ψυχρασία, που έλεγε κι’ ο Χατζηχρήστος, στην αίθουσα.
Ο διοικητής του Τάγματος και υπεύθυνος της ευωχίας, που ήδη έτεινε να
εξελιχθεί σε τραγωδία κάτι κατάλαβε, αλλά του το έκανε σαφές εντός ολίγου ο
συνταγματάρχης: «Τι γίνεται Χ; Παγώσαμε». Ο δυστυχής Χ. παρά την παγωνιά αισθάνθηκε κάψες. «Δεν ξέρω θα το δω κ.
συνταγματάρχα» και έτρεξε στον χώρο
του καυστήρα, ενώ είχε ήδη στείλει και το
τζιπ να φέρει τον ηλεκτρολόγο του τάγματος. Μέσα στο δωματιάκι του καυστήρα,
δεν ακουγόταν τίποτα. Άκρα του τάφου
σιωπή στο κάμπο βασιλεύει, που λέει κι’
ο Παλαμάς. Κοιτάζει τους διακόπτες, όλοι
σηκωμένοι. Ο καυστήρας όμως μουλαρωμένος. Και τώρα τι γίνεται;
Μια πρώτη σκέψη ήταν να αυτομολήσει στην γειτονική Τουρκία. Μία άλλη
ήταν να πέσει στον Έβρο έτσι με την 8
στολή και μια τρίτη, μάλλον η ψυχραιμότερη, να δει τι μπορεί να κάνει. Εκείνη την
ώρα εμφανίζεται η διαχειρίστρια της Λέσχης, μια ξύπνια εθελόντρια και λέει:
«Κύριε διοικητά όταν εγκαταστήσανε τον
καυστήρα, δούλευε εδώ και ο κυρ Μανώλης» «Και πού είναι αυτός τώρα ρε κορί-

τσι;» «Μα νομίζω ότι μένει κοντά στην εκκλησία». Η απόφαση ελήφθη ακαριαίως
και πάραυτα εξεδόθη διαταγή πεδίου μάχης: «Άμα λήψει προσαχθεί έστω και βιαίως ο τεχνικός κυρ Μανώλης». Δεν
χρειάστηκε βέβαια βιαία προσαγωγή. Ο
καλότατος κυρ Μανώλης, παράτησε το
γιορτινό τραπέζι στο σπίτι του και έφθασε
στο χώρο του εγκλήματος, κάνοντας τον
διοικητή να αναβάλει, προς το παρόν τουλάχιστον, τις δύο πρώτες λύσεις. Ο κυρ
Μανώλης, κοιτά ζερβά, κοιτά δεξιά και
ξύνει το κεφάλι. Όλα φαίνονται εν τάξει.
«Ας ανέβουμε και πάνω να δούμε τι γίνεται» αποφαίνεται.
Πράγματι ο κυρ Μανώλης «μετά της
κουστωδίας», ανεβαίνει στην αίθουσα,
όπου μετά τις ζακέτες είχαν αρχίσει να
εμφανίζονται και τα πρώτα παλτά και με
μιας το πρόσωπό του φωτίζεται. Η λύση
ήταν απλή, σαν το αυγό του Κολόμβου. Τι
είχε συμβεί; Όταν είχε αρχίσει η διευθέτηση των επίπλων της Λέσχης, μετά την
ολοκλήρωσή της, τοποθετήθηκε μια βιβλιοθήκη, ευτυχώς με λίγα βιβλία, μπροστά και σχεδόν ακουμπούσε στον θερμοστάτη του καλοριφέρ. Έτσι, όταν ο καυστήρας δούλευε έστω και λίγο ο θερμοστάτης ζεσταινόταν και έστελνε «μήνυμα» να σταματήσει η λειτουργία μέχρι να
κρυώσει για να ξανανάψει. Αυτό όμως
σήμαινε ότι αίθουσα δεν προλάβαινε να
ζεσταθεί, εξ’ ου και η εμφάνιση των παλτών.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, έγινε πάραυτα η άμεσος ενέργεια, ήγουν 2 μπρατσωμένοι σερβιτόροι, άρπαξαν την βιβλιοθήκη και την μετακίνησαν απελευθερώνοντας τον θερμοστάτη.
Έτσι σώθηκε η αποκριάτικη εκείνη
βραδιά, με τον κυρ Μανώλη, που δεν δεχόταν με τίποτα αμοιβή, να κάτσει δίπλα
στο συνταγματάρχη και να πιούν μαζί βιαστικά ένα ποτήρι κρασί, αφού η κυρά του
με την υπόλοιπη οικογένεια τον περίμεναν.
Σιγά σιγά, βγήκαν πρώτα τα παλτά και
μετά ο ζακέτες και με την βοήθεια του Ζήση που άρχισε να κεντάει με το μπουζούκι του, το κέφι άναψε για τα καλά και όλοι
πια στην μικρή πόλη θυμούνται ακόμη
αυτήν την αξέχαστη αποκριά, που έγινε
εδώ και περίπου 30 χρόνια…
Κάποτε έφτασε και ο ηλεκτρολόγος
του Τάγματος. Τον είχαμε ξεχάσει αυτόν.
«Κύριε διοικητά ήρθα. Τι να κάνω;» «Τώρα ρε; Τώρα τράβα να φας λαχανάκια
Βρυξελλών»…

Υ.Γ.: Μερικοί μπορεί στο παραπάνω
σημείωμα να αναγνώρισαν μια
παραμονή πρωτοχρονιάς, αλλά
είπαμε «θεότρελη βραδιά» είναι,
ό, τι θέλει κάνει…
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H βιβλιοθήκη της Ε.Α.Α.Σ.
Γράφει
ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Ἡ βιβλιοθήκη μας ἐμπλουτίσθηκε μέ 4 νέα βιβλία τά ὁποῖα
ἐδωρήθησαν ἀπό τούς συγγραφεῖς των:
1. Ὁ Ἱστορικός κ. Βασίλης Γεωργαντᾶς μᾶς ἐδώρησε τήν
καλαίσθητη κασετίνα “Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ” μέ τό συλλεκτικό
διπλό dvd (260 λεπτῶν) τό ὁποῖο περιέχει ἔγκυρα κείμενα,
δεκάδες συνεντεύξεις καί πολεμικές σκηνές στά τοπία, τίς
ἱστορικές Μονές καί στούς πύργους τῶν ὁπλαρχηγῶν σέ
Αἰγιαλεία καί
Καλάβρυτα καί
πού ἀφοροῦν
στήν Μυστική
Συνέλευση τῆς
Βοστίτσας.
Πρόκειται γιά
τήν ἀπόφαση
τῶν Φιλικῶν γιά
ξεσηκωμό τοῦ
Γένους καί τίς
πρῶτες πολεμικές πράξεις πού πυροδότησαν τήν Ἔναρξη
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.
(Σημεία διάθεσης τοῦ DVD: μέσῳ τῆς ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ “ΤΙΜΗ ΣΤΟ 21” τηλ. 6992187051, ἤ μέ μήνυμα: vostitsa200@ gmail.com).

2. Ὁ Ἐκδοτικός Οἶκος: “στρατηγικές ἐκδόσεις” μᾶς ἔστειλε τό “ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ)”
Πρόκειται γιά ἕνα πλῆρες ἱστορικό λεύκωμα μέ τήν πορεία
τῆς ΣΜΥ, πλαισιωμένο μέ πλούσιο φωτογραφικό ἀρχεῖο. Ἡ
Σχολή λειτούργησε σέ 3 περιόδους: Α’ Περίοδος 1884-1889
ὡς Προπαρασκευαστικόν Ὑπαξιωματικῶν Σχολεῖον (ΠΥΣ),
Β’ Περίοδος 1925-1934 ὡς Προπαρασκευαστική Σχολή
Ὑπαξιωματικῶν (ΠΣΥ) καί Γ’ Περίοδος 1949 ἕως σήμερα ὡς

Σχολή
Μονίμων
Ὑπαξιωματικῶν
(ΣΜΥ). Πρῶτος ὁ
Χαρίλαος Τρικούπης
ἀναγνώρισε τήν
ἀνάγκη ἀνασυγκροτήσεως
τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων
καί ἔτσι νομοθέτησε
τήν ἵδρυση τοῦ ΠΥΣ
πού λειτούργησε γιά
5 χρόνια. Στήν
συνέχεια, μετά τήν
μακρά περίοδο πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων,
φάνηκε ἡ ἔλλειψη
ἐμπείρων χαμηλοβάθμων στελεχῶν
καί ἔτσι ἐπαναλειτούργησε ὡς ΠΣΥ γιά 9 χρόνια. Μέ τό τέλος τῆς ταραγμένης 10ετίας τοῦ ‘40 ὁ Ἀρχιστράτηγος Παπάγος ἔκρινε ὅτι πρέπει νά ἀναπληρωθοῦν οἱ ἀπώλειες τῶν στελεχῶν
τοῦ Στρατοῦ καί ἔτσι ἔχουμε τήν τελευταία περίοδο ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολής ὡς ΣΜΥ πλέον ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἕως σήμερα.
Εἶναι ἕνα ὁλοκληρωμένο ἱστορικό πόνημα τό ὁποῖο ὁ
ἀναγνώστης θά μελετήσῃ ξεκούραστα δεδομένου ὅτι τό
ἔχει ἐπιμεληθῇ καί διορθώσει ὁ Στγος καί γνωστός, πλέον,
συγγραφέας Μπολώσης Χρῆστος.
(Ἐκδόσεις “στρατηγικές ἐκδόσεις” Λόντου 6 Τ.Κ. 10681
Ἀθήνα τηλ. 210 3836042 καί 210 3822793)
3. Τό ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τοῦ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΣΚ) μᾶς
ἔστειλε τήν Ἐτήσια Ἔκθεσή του γιά τό δικαστικό ἔτος
2020-2021 ὅπου ἀποτυπώνεται ἡ λειτουργία καί ἡ ἀπόδοσή
του κατά τό χρονικό αὐτό διάστημα. Ὅμως αὐτό πού,
ἴσως, μᾶς εἶναι χρήσιμο εἶναι τό γεγονός ὅτι στήν ἔκθεση
αὐτή περιλαμβάνονται καί πληροφορίες ὁπως τό Συνταγματικό πλαίσιο, καθώς καί τό Νομοθετικό μέ τό ὁποῖο λειτουργεῖ τό ΝΣΚ καθώς καί ἡ ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων
του. Ἕνα βιβλίο εἰδικό μέν ἀλλά ἐνδιαφέρον.

Ἡ Ἔκθεση αὐτή βρίσκεται ἀνηρτημένη καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ
ΝΣΚ:
(Ἐκδόσεις Νομικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Κράτους, Ἀκαδημίας 68,
ἀπέναντι ἀπό τήν εἴσοδο τῶν γραφείων τῆς ΕΑΑΣ)

4. Ὁ συνάδελφος Ἀεροπόρος κ.
Παῦλος Χρήστου μᾶς τίμησε
δωρίζοντάς μας ἕνα ἀντίτυπο ἀπό
τό ἐξαιρετικό βιβλίο του μέ τίτλο:
“Η ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ”
Ὁ συγγραφέας μετά τήν ἔξοδό του ἀπό τήν Σχολή
Ἰκάρων τό 1980, σπούδασε καί ἀσχολήθηκε μέ πάρα πολλά
θέματα ὁπως Στατιστική, Ἠλεκτρονικό Αὐτοματισμό, Ποιοτικά Πρότυπα Διοίκησης, Ἐναέρια Κυκλοφορία, Στρατηγικές Σπουδές, Διεθνεῖς Σχέσεις καί πολλά ἄλλα.
Μέ τό παρόν φιλοσοφικό πόνημά του, μᾶς ὁδηγεῖ σέ
ἀτραπούς σπανίων γνώσεων
ὁπως: Ἡ Ἀνακάλυψη τοῦ
Στρατηγικοῦ Πνεῦματος, τό
Πρόβλημα τῆς Γνώσης στήν
Πολιτική καί Σρατηγική,
Γνωσιολογική Πρόκληση
στόν Στρατηγικό Ρεαλισμό,
Ἀρχαῖος Ἑλληνικός Πολιτισμός στόν Πόλεμο καί
στήν Εἰρήνη, Παγκοσμιοποίηση, Μαρξισμός καί Νεοφιλελευθερισμός, Δομή Χαρακτηριστικά καί Σκοποί
τῶν Μέσων Ἐνημέρωσης,
Κοινωνικά Δίκτυα-blogs καί
πάρα πολλά ἄλλα.
Εἶναι ἕνα σύγχρονο βιβλίο
πού καθηλώνει τό ἀναγνώστη.
(ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ, Σόλωνος 98
Ἀθήνα, Τ.Κ. 10680 τηλ. 210 3661200).
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Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού είναι
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της
με το MILITARY CLUB, με σκοπό την αξιοποίηση σημαντικών προνομίων και εκπτώσεων για τα μέλη της αλλά και
τα μέλη των οικογενειών τους
Το Military Club ιδρύθηκε το 1995 με στόχο τη μείωση
του κόστους ζωής των εν ενεργεία και εν αποστρατεία
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στα οποία και απευθύνεται.
Ένα από τα πιο σημαντικά προνόμια είναι η επαναφορτιζόμενη Κάρτα Αγορών ΑΒ η οποία χρησιμοποιείται για
την πληρωμή αγορών στα Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος. Διατίθεται δωρεάν από το Military Club και το ποσό
με το οποίο την φορτίζετε, προσαυξάνεται κατά 10% από
το Military Club.
Επιπρόσθετα, το 1% επί του συνόλου των φορτίσεων,
επιστρέφεται ως δωρεά στον ΕΚΟΕΜΣ.
Πληροφορίες τόσο για την Κάρτα Αγορών ΑΒ όσο και
για τα υπόλοιπα προνόμια που παρέχει το Military Club θα
βρείτε στην ιστοσελίδα του www.militaryclub.gr.
Για να αποκτήσετε την Κάρτα Μέλους και την Κάρτα
Αγορών ΑΒ, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Military Club.
Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε online στο www.militaryclub.gr ή για τους μη εξοικειωμένους χρήστες του internet, μπορεί να πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά καλώντας στο 210.2849135 (Δευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες 09:00-17:00).
Παρακαλούνται τα μέλη μας κατά την εγγραφή τους
στο military club, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ,να δηλώνουν ότι είναι μέλη της Ενώσεως.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, στους Ιατρούς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό της Καρδιολογικής κλινικής και
του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου του 424 ΓΣΝΕ και ιδιαίτερα στο θεράποντα ιατρό μου
Επίατρο κ. Καλτσά Ευάγγελο, για την άριστη περίθαλψή μου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου από 2 έως 3 Φεβρουαρίου 2022. Ο επαγγελματισμός του προσωπικού η
άριστη και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή μου σε όλα τα στάδια της θεραπείας, σε συνδυασμό με την ευγένεια, την υπομονή αλλά και το πηγαίο χαμόγελό τους, όχι μόνο σε
μένα αλλά στο σύνολο των νοσηλευομένων, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά που με παρότρυναν να γράψω αυτή την επιστολή.
Όλα τα παραπάνω προσλαμβάνουν μεγαλύτερη βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη ότι
από 2ετιας έχουν πρόσθετο φορτίο και αυτονόητα πρόσθετες δικές τους επιπλέον
υποχρεώσεις (βάρδιες, κλπ), λόγω covid-19 και όμως τις φέρουν σε πέρας με επιτυχία , με τα στοιχεία που περιέγραψα
Συγχαρητήρια σε όλους για το έργο που μας προσφέρουν αγόγγυστα.
Με εκτίμηση
Υποστράτηγος ε. α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης
Πρόεδρος Παραρτήματος Ξάνθης της Ενώσεως
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΑΓΡΗ
Τα ευχαριστώ είναι κάτι πολύ λίγο για την νοσηλεία και την περίθαλψη που είχα στο ΝΙΜΙΤΣ.
Ευχαριστώ όλα τα μέλη της ΕΑΑΣ με τους βαθμούς και τα αξιώματα τους, για την αγάπη και το ενδιαφέρον τους και ιδιαιτέρως την υπεύθυνη του Γραφείου Μέριμνας Τρίτης
Ηλικίας, Λοχία Πεζικού Μαρία Φτούλη, που επικοινωνούσε για την εξέλιξη της νοσηλείας
μου.
Ευχαριστώ την ομάδα COVID-19 του ΝΙΜΙΤΣ για την νοσηλεία τους.
Ευχαριστώ την Διευθύντρια Πνευμονολογικής του ΝΙΜΙΤΣ κ. Κ. Ζεϊμπέκογλου με την
ομάδα της, για την άριστη αντιμετώπιση της νόσου μου.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Μαρία Μιχ. Τσαγρή
θυγατέρα Συνταγματάρχου
Αναπήρου Πολέμου Πολεμικής Διαθεσιμότητας

ΑYTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Γράφει ο Υπτγος ε.α. Χρίστος Φαραντάτος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.

Εξέχων και αγαπητός συνάδελφος και φίλος εξεδήμησε εις Κύριον ο στρατηγός Ιωάννης Ασλανίδης, ευγενές τέκνον της ακριτικής Δράμας.
Υπηρετήσαμε μαζί ως αξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων στον Πενταδάκτυλο της μαρτυρικής και αλύτρωτης Κύπρου, στη διάβαση Μερσινίκης, καθώς και
στην καθέδρα του νεφεληγερέτη Δία, στον Όλυμπο.
Λίαν προσηνής, διακατεχόμενος από συναδελφικότητα, εντιμότητα και ευγένεια άφησε αρίστην και αγαθήν ανάμνηση σε ανωτέρους και κατωτέρους του, που
πάντοτε τον περιέβαλλαν με σεβασμό, βαθειά εκτίμηση, εμπιστοσύνη και ανυπόκριτη αγάπη.
Ως άνθρωπος υπήρξε πιστός ορθόδοξος Χριστιανός
και όπως μας διαβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «ὁ
πιστεύων ἔχει ζωήν αἰώνιον καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται,
ἀλλά μεταβαίνει ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν!» (Ε, 24).
Η πίστις του στα εθνικά ιδεώδη, η φιλοπατρία του
και η αφοσίωσίς του στο καθήκον υπήρξαν τα ιδιαίτερα
προτερήματά του ως αξιωματικού. Με το υψηλόν του
ήθος εσμίλευσε μία ισχυρή προσωπικότητα και ένα πρότυπο συναδέλφου, ένα πραγματικό υπόδειγμα για μίμηση.
Η οικογένειά του υπήρξε αξιόλογη και θερμή συμπαραστάτις στη ζωή του, η σεμνή και εκλεκτή σύζυγός
του Κα Τούλα στάθηκε επάξια στο πλευρό του, αλλά και
η αξιαγάπητη κόρη του Ουρανία, κατά τις τελευταίες
ημέρες της ασθενείας του.
Αγαπητέ Γιάννη, επικαλούμενος την εξ ύψους παρηγορία διά τους οικείους σου, εύχομαι «αττικήν γαίαν
έχοις ελαφράν».
Αιωνία σου η μνήμη!

Δεν είναι πια κοντά μας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
ΣΣΕ - 1983
Αντγος (ΠΖ)
ΣΜΥ – 5η ΣΕΙΡΑ
Σχης (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1954
Ταξχος (ΔΒ)
Χωροφυλακή
Ταξχος
Εκ Διαγωνισμού
Υπτγος (ΕΛ)
ΣΣΕ - 1986
Σχης (ΔΒ)
ΣΣΕ - 1963
Υπτγος (ΕΜ)
Μ.Ανακατάταξης
Ανχης (ΠΒ)
ΣΣΕ - 1963
Ταξχος (ΠΖ)
ΣΜΥ
Ανχης (ΜΧ)
Εθελόντρια
Τχης (ΜΧ)
ΣΜΥ
Υπλγος (ΔΒ)
ΣΜΥ –1993
Υπλγος (ΤΘ)
Τέκνο Ορφανικής Οικογένειας
ΣΜΥ - 1954
Σχης (ΥΠ)
ΣΣΑΤΕΣ
Σχης (ΤΧ)
Εξ Εθελοντών 1949 Τχης (ΤΧ)
Χωροφυλακή
Αστ. Υποδιευθυντής
Χωροφυλακή
Ανθυπαστυνόμος
Εξ Εθελοντών
Σχης (ΤΧ)
ΣΣΕ – 1949 Β΄
Υπτγος (ΠΒ)
ΣΣΕ - 1959
Ταξχος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1956
Υπτγος (ΤΧ)
ΣΜΥ - 1968
Λγος (ΥΠ)
Εκ Διαγωνισμού
Ανχης (ΜΣ)
ΣΣΕ - 1957
Ταξχος (ΠΒ)
ΣΣΕ - 1957
Αντγος (ΠΖ)
Χωροφυλακή
Ανθστης
Εξ Εθελοντών
Ανχης (ΤΧ)
ΣΣΕ –1957
Σχης (ΕΜ)
Εξ Εθελοντών
Υπλγος (ΜΣ)
ΣΜΥ – 1980
Άνχης (ΥΠ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πασσιάς Μαυρουδής
Χρηστίδης Νικόλαος
Μάζος Κωνσταντίνος
Παρθένης Αθανάσιος
Σάββας Δημήτριος
Σταυρινός Νικόλαος
Χατζηδάκης Νικόλαος
Βλάχος Αθανάσιος
Γούδας Χαράλαμπος
Συμιαντωνάκης Γεώργιος
Κέππα Ελένη
Ατματζίδης Κυριάκος
Παπαδόπουλος Κωνστ/νος
Φωνιαδάκη Ευγενία
Πισσάκης Δημήτριος
Βλάχος Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Κούτρας Ιωάννης
Γκουλιάμας Κωνσταντίνος
Τόμπρας Κωνσταντίνος
Βούρβαχης Κωνσταντίνος
Λουκάς Τιμολέων
Παπασπύρου Παναγιώτης
Σαμαντζής Κωνσταντίνος
Παπαζώης Αθανάσιος
Ζεμπίλης Αλέξανδρος
Ασλανίδης Ιωάννης
Τζιγκουνάκης Γεώργιος
Διάκος Παναγιώτης
Σβουρδάκος Ηλίας
Προβατίδης Χρήστος
Ηλιάδης Δημήτριος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Ξενοφώντας
Γεώργιος
Ηλίας
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Αντώνιος
Γεώργιος
Απόστολος
Τριαντάφυλλος
Ιωάννης
Ηλίας
Γρηγόριος
Ευτύχιος
Νικόλαος
Ανδρέας
Ιωάννης
Ελευθέριος
Ευάγγελος
Περικλής
Αθανάσιος
Ιωάννης
Παναγιώτης
Σωκράτης
Θεοχάρης
Κωνσταντίνος
Αντώνιος
Μιχαήλ
Ιωάννης
Βασίλειος
Αντώνιος
Θεοφύλακτος
Γεώργιος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
05 Δεκεμβρίου 2021
01 Νοεμβρίου 2021
02 Ιανουαρίου 2022
28 Ιανουαρίου 2022
01 Φεβρουαρίου 2022
14 Δεκεμβρίου 2021
31 Ιανουαρίου 2022
07 Νοεμβρίου 2021
25 Μαΐου 2021
27 Δεκεμβρίου 2021
25 Οκτωβρίου 2021
07 Ιανουαρίου 2022
16 Ιανουαρίου 2022
05 Μαΐου 2021
12 Ιανουαρίου 2022
27 Ιανουαρίου 2022
26 Ιανουαρίου 2022
06 Φεβρουαρίου 2022
05 Φεβρουαρίου 2022
12 Ιανουαρίου 2022
05 Φεβρουαρίου 2022
12 Φεβρουαρίου 2022
14 Φεβρουαρίου 2022
04 Ιανουαρίου 2022
16 Φεβρουαρίου 2022
20 Φεβρουαρίου 2022
18 Φεβρουαρίου 2022
25 Φεβρουαρίου 2022
09 Δεκεμβρίου 2021
14 Φεβρουαρίου 2022
26 Φεβρουαρίου 2022
05 Φεβρουαρίου 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
08 Δεκεμβρίου 2021
02 Νοεμβρίου 2021
03 Ιανουαρίου 2022
29 Ιανουαρίου 2022
04 Φεβρουαρίου 2022
15 Δεκεμβρίου 2021
02 Φεβρουαρίου 2022
08 Νοεμβρίου 2021
26 Μαΐου 2021
28 Δεκεμβρίου 2021
26 Οκτωβρίου 2021
08 Ιανουαρίου 2022
17 Ιανουαρίου 2022
06 Μαΐου 2021
15 Ιανουαρίου 2022
28 Ιανουαρίου 2022
28 Ιανουαρίου 2022
08 Φεβρουαρίου 2022
07 Φεβρουαρίου 2022
14 Ιανουαρίου 2022
10 Φεβρουαρίου 2022
17 Φεβρουαρίου 2022
17 Φεβρουαρίου 2022
04 Ιανουαρίου 2022
17 Φεβρουαρίου 2022
21 Φεβρουαρίου 2022
21 Φεβρουαρίου 2022
26 Φεβρουαρίου 2022
11 Δεκεμβρίου 2021
14 Φεβρουαρίου 2022
26 Φεβρουαρίου 2022
06 Φεβρουαρίου 2022

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 Σουφλίου
Κοιμητήριο Σκιαδάδων Άρτας
Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας
Κοιμητήριο Νέας Λυκόγιαννης Βεροίας
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Νέο Κοιμητήριο Κιλκίς
Κοιμητήριο Καλλιθέας
Κοιμητήριο Σιδηρόκαστρο
Κοιμητήριο Σερρών
Κοιμητήριο Σερρών
Κοιμητήριο Βαμβακόφυτο Σερρών
Κοιμητήριο Σερρών
Κοιμητήριο Κ. Μητρούσι Σερρών
Κοιμητήριο Σερρών
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Κοιμητήριο Αγ. Γερασίμου Παραλίας Πατρών Αχαΐας
Κοιμητήριο Καμαρών Δ. Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας
Κοιμητήριο Πετραλώνων Ευρυτανίας
Κοιμητήριο Παλαγίας Αλεξανδρουπόλεως
Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών
Κοιμητήριο Αναστάσεως
Κοιμητήριο Βύρωνα
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Κοιμητήριο Τυρνάβου
Κοιμητήριο Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Θεσσαλονίκης
Κοιμητήριο Χαλανδρίου
Κοιμητήριο Αγίου Λουκά Χανίων
Κοιμητήριο Χάρματος Καρδίτσας
Κοιμητήριο Έδεσσας
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Κιλκίς
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Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

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

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

Λάβα Εθνεγερσίας
Γράφει η Πόπη Μπαλαμωτή – Σπιτά, Φιλόλογος, Ποιήτρια,
μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΕΛ)
Ορφανεμένη απ’ όνειρα, με τον χαλκά στον σβέρκο,
σε κύλισε, Πατρίδα μου, η στρόφιγγα του χρόνου

κι όπου άγρυπνη κρυφόκαιγε του λυτρωμού η λαχτάρα.
Έβραζε ο τόπος στα βουνά,

σε σκοτεινούς λαβύρινθους στυγνής κυριαρχίας.

στις θάλασσες, στους κάμπους

Σε ξένη χλόη μπόλιασες το αρχαίο μεγαλείο,

και μύριζες, Πατρίδα μου, μπαρούτι, φόνο, ελπίδα.

μα την ψυχή σου αδούλωτη με θούριους κρατούσες
κι όρκος αμεταγύριστος των Φιλικών ολούθε

Πώς να χωρέσει ο λογισμός το διάβημα θανάτου,

άναβε σπίθες λευτεριάς σε κάθε μετερίζι.

Ελλάδα πολυστέναχτη και λεβεντογεννήτρα,

Δεν κιότευαν οι ελπίδες σου, γιατί στα σωθικά σου

με λιανοντούφεκα, σπαθιά, ρόπαλα και σφεντόνες

κόχλαζε λάβα λυτρωμού, Μάνα μου, απ' άκρη σ' άκρη

ν’ αναμετριούνται οι Έλληνες, μια δράκα αναγκεμένοι,

και γύρευε μια χαρακιά να σκάσει στους αιθέρες.

και να νικούν τον Χάροντα στης λευτεριάς τ’ αλώνια!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Η Ιστορία τον κατέταξε και αυτόν
ως Μέγα
2. Γενάρχης Εβραίων, διεθνής Οργανισμός
3. Χαρακτηρίστηκε ως τρομερός
4. Συμπεραίνει, οστό (μία γραφή)
5. Είδος πεύκου, παλιά αρχικά Σώματος Ασφαλείας
6. Εκούσιο (αρχ.), ο μεγαλύτερος
Δήμος της Φινλανδίας, με 4 επίσημες γλώσσες
7. Λέξη από γνωστή έκφραση των
Σπαρτιατισσών, φέρνει τη νίκη στο
σκάκι, ένας Λουδοβίκος
8. Αριθμητικό (αρχ., αντίστρ.), και
έτσι το λουλούδι νάρκισσος
9. Περιοχή της Στερεάς Ελλάδος,
ένα Αρχηγείο
10. Τυχερό παιχνίδι (πληθ.), όπως
(αρχ.)

1. Εκεί Ευαγγελίστηκε η Θεοτόκος,
το μικρό όνομα πασίγνωστου
γκάνγκστερ
2. Αλλιώς το αλφάβητο, πλάνες
(ουδ.)
3. Βασιλιάς της Τροίας, Σώμα του
Ε.Σ.
4. Αεροπορική εταιρεία, Κλάδος
των Ε.Δ., γνωστή η κιβωτός του
5. Αθηναϊκό Νοσοκομείο, προέρχεται από το νέκταρ των φυτών
6. Με αυτά αποκτούμε αντισώματα,
μενεξέδες (αρχ.)
7. Επιθετικά όπλα των αρχαίων
8. Η ανάδοχος
9. Θεσσαλική πόλη (γεν.)
10. Στρατηγός της Θήβας

Κι άνοιξε, λες, σκαπάνη οργής

τυφώνες αγανάκτησης κι εκεί στο Ναβαρίνο

τους τάφους των προγόνων

κάτω απ' τη διαπρύσια βροντή των τηλεβόλων

και μια φωνή απ' τα τρίσβαθα της ιστορίας καλούσε

και τα πυκνά νέφη καπνού που σκέπασαν τον ήλιο,

τους αετούς της λεβεντιάς σε γλέντι εθνεγερσίας.

με τους προστάτες, στον βυθό βούλιαξες τη δουλεία

Αντροπατούσαν στις κορφές πιασμένες χέρι χέρι,

κι υψώθηκε το λάβαρο της ανεξαρτησίας.

σαν αδερφάδες δίδυμες, δεξιά η Ιστορία
με κόμη δαφνοστόλιστη και ποικιλμένη εσθήτα

Έτσι, Ελλάδα Μάνα μου, του Πνεύματος κορόνα,

και στα ζερβά η Παράδοση έκανε το σταυρό της

βγήκε του Γέρου του Μοριά αληθινός ο λόγος

σεμνή και λυγερόκορμη, με κεντημένη μπόλια.

πως ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά του τόπου

Κι απάνωθε κυμάτιζε –ω, θεία μετουσία!-

και δεν μπορούσε ν' αρνηθεί πια την υπογραφή Του!

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ σε λάβαρο πολέμου!
Ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί κι οι προεστοί του τόπου
και στα λαγκάδια αντήχησε της λεβεντιάς τραγούδι
«Τούρκος μη μείνει στο Μοριά μηδέ στον κόσμον όλο!».

Το ποίημα βραβεύτηκε

Κι όσο τ' αγέρι φούντωνε της λευτεριάς τη φλόγα,

από τη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς

απ' τον Μοριά και τα νησιά πήραν φωτιά κι οι ράχες

στην Πάτρα, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό

της Ρούμελης και πιο ψηλά στην Πίνδο, ως τ' Αγιονόρι

Ποίησης “Κωστής Παλαμάς”για το 2021
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Των Τούρκων η σκαιότητα ξεσήκωσε στη Δύση
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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,
αποστολή βιογραφικών: alexaki@novarealestate.gr
Πωλείται Οικόπεδο
692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 650 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως,
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff

Αγγελίες 23
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονομικό,
ακίνητα, Κτηματολόγιο, τροχαία, μισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές με το Δημόσιο,
ιατρικά σφάλματα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στην Εύβοια Κάρυστος, οικισμός ΟΣΜΑΕΣ,
οικόπεδο δίπλα στο κύμα, εντός σχεδίου, άρτιο,
οικοδομήσιμο, 663 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 177,
αριθ. οικοπέδου 1, ρεύμα, νερό, τιμή 80.000 ευρώ,
Email επικοινωνίας m.archontis@hotmail.com.
Τηλ. 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,
Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com
Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622

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
‘’50 years food stories
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/
ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 725,77 τ.μ., ΟΤ 69, ΑΟ 22
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947706858, 2294097875
Πωλείται Οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως
άρτιο και οικοδομήσιμο θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) κοντά στη θάλασσα βλέπει Αιγαίο πέλαγος.
Οικ. Τετράγωνο 141, αριθ. Οικοπέδου 28 658,59τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2111825627-6943184587
ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Άντα Ν. Αναστασοπούλου (κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
Αρχιτέκτων μηχ. Ε.Μ.Π.( 1989 ) με έδρα την Αθήνα.
Αναλαμβάνει μελέτες, επιβλέψεις κτιρίων,
ανακαινίσεις διαμερισμάτων και καταστημάτων.
Με ποιοτικές δουλειές, πνεύμα συνεργασίας και μεγάλη εμπειρία.
Κιν. 6932521291. email: anda.anastasopoulou@gmail.com
Ιωάννης Καλούδης
Υιός Νικ.Καλούδη (ΣΣΕ 1977) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ειδικευθείς σε νοσοκομεία της Γερμανίας, Μεγ. Βρετανίας και
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" Θεσσαλονίκης.
Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν τηλ. ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Κούσκουρα 2 και Μητροπόλεως
Τηλ.2311827191, 6974090086 e mail: plasticsurgery@gmail.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Κάρυστο "Παξιμάδα" ΟΣΜΑΕΣ 694,9 τμ.
Οικ.Τετ. 169, Αρ. 5, άρτιο, οικοδομήσιμο, εξαιρετική θέα.
Τηλ. Επικοινωνίας 6973330280 .

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€.

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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Η «παραίτηση», μια
τόσο σπάνια πράξη
Γράφει ο Ανχης ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης ,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Στη θεομηνία που έπληξε πρόσφατα τη
χώρα, ο καταλογισμός της ευθύνης για την
παταγώδη αποτυχία του κρατικού
μηχανισμού δεν έλειψε από το σχολιασμό
του συνόλου των Ελλήνων.

Σ

τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – «διαδικτυακά καφενεία» – η κριτική ήταν δριμύτατη και οι μύδροι που
εκτοξεύθηκαν άπειροι.
Στο παρελθόν, τα ίδια είχαν συμβεί με τη φωτιά στο Μάτι, την
πλημμύρα στη Μάνδρα, τις φωτιές στην Ηλεία, κ.ο.κ
Υπάρχει μια απροσδιόριστη ανάληψη ευθυνών και αστήρικτες
δικαιολογίες «εν είδει τραπεζοκόμου» που λέγαμε και στις
Στρατιωτικές Σχολές, αλλά καμία ακολουθία σε πράξεις.
Παραίτηση ουδεμία. Πλήρης παραδοχή των σφαλμάτων ουδεμία. Ο ένας τα φορτώνει στον άλλο, όλοι κάτι ψελλίζουν κι ο Λαός χάσκει εμβρόντητος από την ανυπαρξία «παντελονιών» και
ηθικού αναστήματος.
Και έρχομαι γρήγορα στα καθ’ ημάς για να μη σας τρώω χρόνο.
Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που παρανόμως
παρακρατείται από το ΜΤΣ εδώ και αρκετά χρόνια σε αρκετούς
συναδέλφους …. συνεχίζεται.
Η δικαίωση των Θεσμικών Ενώσεων στο ΣτΕ με την τελεσίδικη
κρίση περί αντισυνταγματικότητας του ν.4092/2012 και μεταγενέστερων για την επαναφορά των μισθών και συντάξεων των
Στρατιωτικών στα επίπεδα προ των μνημονιακών περικοπών,
παραμένει κενή περιεχομένου.

Τα τρίευρα ως εισιτήριο εισόδου στις Λέσχες μας, η απαξίωση
των αποστράτων στα Νοσοκομεία μας και τόσα άλλα απλά
υπάρχουν…., απλά διαιωνίζονται, απλά έγιναν λόγια του αέρα
Εμείς ως απόστρατοι δεν έχουμε διακόπτες να κατεβάσουμε
ούτε την κουλτούρα να ξαπλώνουμε στους δρόμους ώστε να
αποτελέσουμε κοινωνική ομάδα πίεσης, οι επικεφαλής μας
όμως; Οι διορισμένοι πρόεδροι των ΝΠΔΔ μας, όπως το ΜΤΣ;
Έγγραφα, υπομνήματα, εισηγήσεις, μελέτες, χαρτοπόλεμος για
να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Για να ανακοινώνουμε ότι... διεκδικούμε.
Για την αναδιανομή των πόρων από τα εξοπλιστικά, ισότιμα σε
όλους τους κλάδους των ΕΔ, στα ΜΤ δηλαδή, ανάλογα με το
πλήθος των μερισματούχων πάρτε ένα πίνακα από κάτω χωρίς
σχολιασμό.
Η κατανομή συνολικού κοινωνικού πόρου ύψους 164.000.000
ευρώ, που προήλθε από τις προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ) για τα έτη 2011 έως και 2019 έχει
ως εξής:
ΣΞ (MTΣ) ΠΝ (ΜΤΝ)
ΠΑ (ΜΤΑ)
Κοινωνικός πόρος
39.400.000 € 37.300.000 € 87.300.000 €
Μερισματούχοι (μ.ο. 2011 – 2019)
63.800
15.600
14.800
Κοινωνικός πόρος ανά μερισματούχο
620 €
2.390 €
5.900 €
Πολλαπλασιαστής απόδοσης
1,0 (βάση)
3,9
9,5
Με απλά λόγια, ίδιος βαθμός, ίδια χρόνια υπηρεσίας ή και η
ίδια ηλικία, αλλά η δημοκρατία μας έχει ορίσει ότι οι πληβείοι θα
παίρνουν 1 και οι πατρίκιοι από 3,9 έως 9,5!!
Αν αναφερθώ δε και στην κατάργηση της κράτησης 2% υπέρ
του ΕΛΟΑΣ από το 2000, επιλεκτικά ΜΟΝΟ για τον ΣΞ, την
οποία ειρήσθω εν παρόδω, οι ΕΛΟΑΑ και ΕΛΟΑΝ συνεχίζουν
να εισπράττουν, η ζημία ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ με την
υπάρχουσα αναδιανομή!!!!!
Και όμως ΔΕΝ υπάρχει υπεύθυνος, δεν υπάρχει μία έστω παραίτηση, μία ανάληψη ευθύνης. Ποιος φταίει ρε παιδιά; ο Ούτις

που θα έλεγε ο Οδυσσέας;
Όλοι μα όλοι, όσους έχω ρωτήσει, «γιατί δεν παραιτείσαι ρε φίλε αφού βλέπεις τι γίνεται;» μου αραδιάζουν κάτι αρλούμπες
του τύπου « κι αν παραιτηθώ εγώ, τι νομίζεις ότι θ’ αλλάξει», ή
«ξέρεις πόσοι περιμένουν στην ουρά να με αντικαταστήσουν» ή
«ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη» και ακόμη χειρότερα μέσα σε ένα νεφέλωμα ναρκισσισμού και ελαστικής συνείδησης
«δηλαδή μου προτείνεις να λιποτακτήσω, ε όχι θα μείνω και θα
δώσω τη μάχη μου από μέσα από το σύστημα». Στο σημείο αυτό
πέφτω κάτω από τα γέλια διότι διαπιστώνω ότι η έντιμη παραίτηση με λόγους και αιτιάσεις από γενναία πράξη, επιχειρείται να
αποδομηθεί ως……λιποταξία.
Ίσως αυτό βολεύει διότι είναι αρεστή η στρουθοκαμηλική μέθοδος.
Καλώ όλους όσους ΔΕΝ παραιτήθηκαν να μας αναλύσουν τι
επέτυχαν με την παραμονή τους; Μήπως είχαν κάποια κόντρα
με το «σύστημα», το οποίο δήθεν ήθελαν να πολεμήσουν εκ
των έσω; Ποιος από τους συναδέλφους θυμάται με «χρυσά
γράμματα» αυτούς που έμειναν καμαρωτοί στις θέσεις τους: Τι
πέτυχαν τέλος πάντων για το κοινό καλό;
Δυστυχώς η εκκωφαντική απουσία παραιτήσεων από τις διορισμένες ηγεσίες, επιβεβαιώνει δυο πράγματα;
α. Αυτοί που επιλέγονται είναι αυτοί που σιωπούν, αυτοί που
δεν αντιδρούν
β. Αν αντιδράσει κάποιος, θα αποστρατευτεί -με το κεφάλι ψηλά- αλλά θα ακολουθήσει ο επόμενος, που τρίβει τα χέρια του
για να καταλάβει την καρέκλα.
γ. Αν παραιτηθεί κάποιος δοτός θα τον αντικαταστήσει ο επόμενος ο οποίος θα είναι πιο ενδοτικός από τον προηγούμενο.
Και επειδή όταν θα διαβάζετε αυτό το άρθρο, θα έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις να θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι ότι:
« ο σιωπών δοκεί συναινείν»

Διαφημιστείτε στην «Εθνική Ηχώ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως μετά από έρευνα αγοράς,
υιοθέτησε ολοκληρωμένη πρόταση του Προέδρου της Σ.Ε. σχετικά με την κοστολόγηση των διαφημίσεων που θα καταχωρούνται στην εφημερίδα με τίτλο Εθνική Ηχώ (Ε.Η.) και αποφάσισε τα
παρακάτω:
1. Η εφημερίδα Εθνική Ηχώ είναι μηνιαία 16σέλιδη εφημερίδα
της ‘Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού και αποτελεί το
κύριο ενημερωτικό έντυπο που αφορά τους απόστρατους του
Στρατού Ξηράς. Κυκλοφορεί στις αρχές κάθε μήνα ανελλιπώς και
καλύπτει θέματα ιστορικού και στρατιωτικού περιεχομένου αλλά
και θέματα τρέχουσας επικαιρότητας. Ενημερώνει τους απόστρατους για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα πους τους
αφορούν και παρεμβαίνει όπου απαιτείται στα Εθνικά και λοιπά
σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία.
Έντυπη έκδοση: Διανέμεται δωρεάν σε περίπου δεκατρείς χιλιάδες (13.000) παραλήπτες με ατομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ, αλλά
και στα σαράντα πέντε 45 παραρτήματα της Ένωσης σε όλη τη
χώρα, όπου διαβάλεται μαζικά στους χώρους εντευκτηρίων που
διατηρούν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους διαφημιζομένους δεδομένου ότι τα μέλη της Ένωσης ανεξάρτητα του εάν
έχουν ταυτότητα μέλους, αριθμούν τριάντα εννέα (39.000).
Ηλεκτρονική έκδοση: Αποστέλλεται σε πέντε χιλιάδες (5.000)
ατομικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις(e-mail) και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της www.eaas.gr η οποία έχει ικανοποιητική επικσεψιμότητα (75.000 μοναδικούς επισκέπτες σε 6 μήνες λειτουργίας

μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή της)
Εβδομαδιαίο newsletter: Αποστέλλεται σε πέντε χιλιάδες
(5.000) αποδέκτες μέσω e-mail.

Έντυπος Τιμοκατάλογος Διαφημίσεων
Περιγραφή καταχώρησης
1 ΜΗΝΑΣ
Ολοσέλιδη εσωτερική

700€

½ σελίδας εσωτερική

450€

σελίδας εσωτερική

300€

Ολοσέλιδη οπισθόφυλλο

1.500€

½ σελίδας οπισθόφυλλο

700€

σελίδας οπισθόφυλλο

350€

Banner 5 cm εσωτερική

200€

Banner 3 cm εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο

100€

Αγγελία μέχρι 35 λέξεις

20€

Σημειώσεις:
Η εφημερίδα είναι έγχρωμη 16σέλιδη με τη δυνατότητα να γίνει
24σέλιδη
Όλες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα είναι σε πλήρη τετρα-

χρωμία.
Οι διαστάσεις της σελίδας είναι 29x36cm.
Αποστέλλεται εντός πλαστικής συσκευασίας
Σε περίπτωση που η διάθεση χώρου καταχώρησης είναι οι 6 μήνες θα παρέχεται 15% έκπτωση ενώ σε περίπτωση διάθεσης χώρου για 12 μήνες παρέχεται έκπτωση 25% επί των αναγραφομένων τιμών.
Η καταχώρηση αγγελίας των μελών της ΕΑΑΣ στην Ε.Η. για τους
τρείς (3) πρώτους μήνες, θα είναι δωρεάν. Με την παρέλευση του
3 μήνου, η καταχώριση της αγγελίας θα κοστολογείται 20€ / μήνα
για τις 35 λέξεις.
Για καταχωρήσεις επιχειρήσεων συναδέλφων ισχύει επιπλέον
έκπτωση 5%.
2. Την ανεύρεση ενδιαφερομένων για διαφήμιση στην Ε.Η. είναι
δυνατόν μα αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό επί πληρωμή.
3. Σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρού ενδιαφέροντος για την
διαφήμιση επί πληρωμή στην Ε.Η., θα γίνουν, μέσω λογιστηρίου,
οι απαιτούμενες ενέργειες, να ενταχθούμε σε καθεστώς ΦΠΑ,
για την συγκεκριμένη δραστηριότητα ( έσοδα από διαφημίσεις ).
4. Σε μεμονωμένο ενδιαφέρον θα μπορούσε να καταχωρηθεί ως
ενημέρωση προς τα μέλη μας, με παράλληλη ενέργεια την καταβολή δωρεάς προς την εφημερίδα, από τον ενδιαφερόμενο.
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων / Ε.Α.Α.Σ.

