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ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο Πρόεδρος και τo ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ.

Η Παραμελημένη
και Παρεξηγημένη
«Πολιτική Προστασία»

ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της Ένωσης και στα μέλη των ορφανικών οικογενειών,
οι Άγιες ημέρες του Πάσχα να γίνουν οδηγός για τη δική μας Ανάσταση.
Ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα δύναμη για να αντιμετωπίσουμε
τη δύσκολη περίοδο που περνάμε.
Η Θυσία της Σταύρωσης και το Άγιο Φώς της Ανάστασης του Κυρίου,
ας φωτίζει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας με ελπίδα, ειρήνη και αγάπη.

w σελ. 7

Ο εορτασμός
της 25ης
Μαρτίου 1821
w σελ. 6

Πόλεμος

Ρωσίας-Ουκρανίας

w σελ. 4

Αρθρογραφία

Μακαρθισμός

w σελ. 5

Δραστηριότητες παραρτημάτων

Από την Κρήτη
έως τον Έβρο
w σελ. 9-11

Για την υγεία μας

Κροταφική
Αρτηρίτιδα
w σελ. 12

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο μπαμπάς και
το ελικόπτερο

w σελ. 12

H βιβλιοθήκη
της Ε.Α.Α.Σ. w σελ. 13

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Η Δύση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ώρα μηδέν για
την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα που ψάχνει έναν Ηγέτη
Γράφει ο Ταξχος ε.α
Αθανάσιος Ζέρβας

Ε

ίναι γεγονός ότι η κοινωνία βράζει
σε βιοποριστική αλλά όχι σε ιδεολογική βάση όπως θα έπρεπε και αυτό
διότι τα ιδανικά, οι αξίες, οι αρχές, η αξιοπρέπεια στην καθημερινή ελληνική πραγματικότητα έδωσαν τη θέση τους στο χρήμα και τον ατομικισμό.
Όσο και αν προβάλλεται η ιδέα του
ενεργού πολίτη που συμμετέχει και ενεργεί
στα κοινά που τον αφορούν σύμφωνα με το
δημοκρατικό πρότυπο, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι διαιωνίζεται ένας μη
αντιπροσωπευτικός κοινοβουλευτισμός

που μόνο αυτοσκοπό έχει την μεγαλύτερη
παραμονή των αξιωματούχων πολιτευτών
του στην εξουσία και που οδηγεί συνεχώς
βαθύτερα την κοινωνία σε μια εικονική
ευημερία – ευμάρεια, που σε μια σύγχρονη
παραλλαγή του πλατωνικού πολιτειακού
σχήματος, νομοτελειακά καταλήγει στην
τυραννία. Όλη η κρατική μηχανή δουλεύει
για την «προσαρμοστικότητα» της Ελλάδας
στη «μετάβαση» των σχεδιασμών των Μεγάλων Δυνάμεων, που τη θέλουν παντοτινά «προτεκτοράτο».
Όλα αυτά έχουν αφετηρία το ελληνικό
πολιτικό σύστημα κατά κύριο λόγο των τελευταίων 2 δεκαετιών και ιδιαίτερα μετά το
2008, όταν δημιουργήθηκαν εκείνες οι ικα-

νές και αναγκαίες συνθήκες που έμαθαν
στον Έλληνα:
Ότι δικαιοσύνη και αξιοκρατία δεν
υφίστανται όχι μόνο στον δημόσιο αλλά
ούτε και στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου
ότι αφενός μεν οι άξιοι δεν σταδιοδρομούν και δεν παίρνουν την κατάλληλη θέση που τους αξίζει, αφετέρου δε οι βαριά
παραβατικοί είτε θα συλλαμβάνονται και
θα αφήνονται ελεύθεροι αυθημερόν, είτε
θα απαλλάσσονται στο μέλλον σε ευνοϊκές για αυτούς δίκες, οπότε ευνοείται η
ασυδοσία και η ατιμωρησία με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
w Συνέχεια στη σελ. 3

To Βήμα του Προέδρου

Κυβερνητικό “αυτογκόλ”!
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Κύριε Πρωθυπουργέ,
ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ)
δέχτηκε στις 27/12/2021 το Συντονι-

στικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων και ακολούθως τον Πρόεδρο
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού, άκουσε κάποια από τα αιτήματα και υποσχέθηκε την εντός τριμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής της Εθνικής Ηχούς , γίνεται γνωστό
στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. ότι, από το τεύχος του μηνός Απριλίου άρθρα ή κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση,
δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημοσίευση ή ανάρτηση τους σε έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

επίλυση κάποιων από αυτά.
Εδώ και καιρό, λοιπόν, είναι “ώριμα” για
νομοθέτηση σειρά μέτρων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και βρίσκονται στο στάδιο
“συντονισμού” με τη Γενική Γραμματεία
της Κυβέρνησης.
Συνέχεια στη σελ. 3

2

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Μάρτιος 2022

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 μην έχει προηγηθεί η δημοσίευση ή ανάρτηση σε έντυπο
και ηλεκτρονικό Τύπο
8. 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.
Κάθε Εθνική Επέτειος προσφέρει
την ευκαιρία ιστορικού
αναστοχασμού και την αφορμή να
αναλογιστούμε την ,μακρά
διαδρομή που έχει διανύσει το
Έθνος μας. Φέτος συμπληρώνονται
100 χρόνια από την Μικρασιατική
καταστροφή, θα αναλυθούν τα
λάθη, θα μελετηθούν οι ευθύνες,
θα γραφούν εναλλακτικές
εκδοχές της ιστορίας, θα
αναλυθούν τα αίτια και οι
αφορμές του ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ στο
λιμάνι της Σμύρνης και άλλα
πολλά.

Τ

ύχη παράξενη κανόνισε έτσι
ώστε η επέτειος ενός θριάμβου (Εθνική Παλιγγενεσία) να
εορτάζεται πολύ κοντά με την επέτειο μιας καταστροφής. Δεν θα είναι
ποτέ άλλοτε η προσπάθεια αυτογνωσίας, για όσους την επιχειρήσουν,
πιο διδακτική, πιο χρήσιμη και περισσότερο ολοκληρωμένη.
Τα Έθνη γίνονται περισσότερο
ισχυρά, όταν μελετούν όχι μόνο τις
επιτυχίες, αλλά και τα λάθη τους.
Πριν από έναν αιώνα, το 1922, η Ελλάδα βίωνε μια Εθνική καταστροφή,
που κατέληξε στον ξεριζωμό περίπου 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων από
τις πατρογονικές τους εστίες. Η προσφυγιά από τη Μικρά Ασία έθεσε τις
δομές του τότε Ελληνικού κράτους
αντιμέτωπες με μία πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.
Κατέληξε όμως στην επιτυχή ενσωμάτωση των προσφύγων, που μεταμόρφωσαν την Ελληνική κοινωνία
με τον δημογραφικό, οικονομικό και
πολιτιστικό τους δυναμισμό.
Δεν ήταν η τελευταία κρίση, ούτε
η τελευταία καταστροφή για την Ελλάδα.
Από το 1975 και μέχρι πριν από
λίγα χρονιά, η Ελλάδα έζησε την μακρότερη και σταθερότερη περίοδο
σε όλους τους κοινωνικούς τομείς,
καταφέρνοντας να μεταμορφωθεί
από μια φτωχή “υπό ανάπτυξιν” οικονομία, σε μια μεσαίου οικονομικού μεγέθους ευημερούσα χώρα.
Τα τελευταία δέκα τρία (13) χρόνια ζούμε και πάλι σε μια εποχή αλλεπάλληλων παγκόσμιων κρίσεων
με ασύμμετρες επιπτώσεις. Οι κάθε
μορφής ανισότητες (κοινωνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές κλπ) απει-

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
λούν την κοινωνική συνοχή και τις
διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού
όπως η ισονομία, αριστεία, η κοινωνική δικαιοσύνη. Στον ίδιο άξονα κινείται και η κατευθυνόμενη από
ισχυρά διεθνή οικονομικά συμφέροντα προσπάθεια παραποίησης πλαστογράφησης της ιστορίας μας
ως Έθνος.
Η κλιματική αλλαγή με τον τρόπο
που εκδηλώνεται δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε Εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πανδημία, σαν καταλύτης, έρχεται να αναδείξει τους περιορισμούς και τα προβλήματα του
κυρίαρχου παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος των τελευταίων τεσσάρων (4) δεκαετιών.
Σήμερα και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή, το μήνυμα που εκπέμπει η
Ελλάδα πρέπει να διατηρεί θετικό
πρόσημο. Σε δύσκολες συγκυρίες, η
χώρα παρουσιάζει ελαφρά ανάπτυξη
και όσο και εαν η “φωτογραφία της
στιγμής” αποτυπώνει έντονα καιρικά
φαινόμενα και αναταράξεις, η μεγάλη εικόνα ,σε βάθος χρόνου, εξακολουθεί να δείχνει πως η Ελλάδα αλλάζει έχοντας βάλει θεμέλια για πορεία προς την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, απειλεί το μεταπολεμικό κεκτημένο της
ειρήνης και αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και
κλιμάκωση του Ρωσικού αναθεωρητισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρμόζεται, κτίζεται και δυναμώνει
μέσα από τις κρίσεις. Όπως η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε άλμα
δημοσιονομικής ενοποίησης της
Ε.Ε., έτσι και ο οδυνηρός πόλεμος
στην Ουκρανία οδηγεί σε μεγάλο άλμα στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Έχω γράψει πολλές φορές ότι η
ΕΑΑΣ θέτει συνεχώς στους αρμόδιους και υπευθύνους, τα παρακάτω
φλέγοντα και σοβαρά θέματα, που
απασχολούν τον Κλάδο.

l Το γενικότερο θέμα των στρατιωτικών συντάξεων και των αποδοχών των στελεχών των ΕΔ, με έμφαση στις δυσανάλογες μειώσεις
και την αποκοπή των συντάξεων
μας, από τις αποδοχές των εν
ενεργεία συνάδελφων.

l Την φορολόγηση των αναδρομι-

κών του 11μήνου. Η Ε.Α.Α.Σ. κατέβαλε ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες του
2021, προκειμένου το ποσόν των
αναδρομικών να φορολογηθεί αυτοτελώς. Οι προτάσεις μας
ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ !

l Την αναλογική κατανομή των
εσόδων των Μετοχικών Ταμείων,
που προέρχονται από τα εξοπλιστικά προγράμματα.
l Την μονομερή κατάργηση, σε
σχέση με τους άλλους δύο Κλάδους, του 2% επι των πληρωμών
που έκαναν οι Ένοπλες Δυνάμεις
για προμήθειες, επισκευές, μισθώσεις κλπ που καταβάλλονται
υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Στρατού Ξηράς. Υπογραμμίζεται ότι η κράτηση 2% υπερ.
του ΣΞ, καταργήθηκε από το έτος
2000, μόνο για τον Στρατό Ξηράς.

l Διακοπή των παράνομων κρατήσεων του Ν. 4093/12, στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων και
των Ειδικών Λογαριασμών των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
l Νομοθετική ρύθμιση για ύπαρξη
δυνατότητας παροχής από Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους του.

Διανύουμε μια δυσμενέστατη παρατεταμένη οικονομική συγκυρία,
με τις αλλεπάλληλες μνημονιακές
περικοπές στις συντάξεις μας, καθώς και την υπερφορολόγηση των
φυσικών προσώπων με έμμεσους
και άμεσους φόρους ,αλλά και την
συνεχή αύξηση των αγαθών πρώτης
ανάγκης. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι
αυτονόητη η έμπρακτη και αμέριστη
στήριξη του Κλάδου από το ΥΠΕΘΑ,
το ΜΤΣ αλλά και του Οικονομικού
Επιτελείου της Κυβέρνησης, προς τα
ε.α Στελέχη των ΕΔ..
Εύχομαι οι δυσκολίες των χρόνων που πέρασαν, να μας κάνουν
σοφότερους και να αντιληφθούμε
ότι ΟΛΟΙ αξίζουμε περισσότερο και
μόνο ΜΑΖΙ θα τα καταφέρουμε !
Ελπίζω οι δυσκολίες των χρόνων
που έρχονται, να μας βρουν ενωμένους, σαν Κλάδο, ώριμους και διεκδικητικούς, για το δικαίωμά μας στην
αξιοπρέπεια καθώς και την ανταπόδοση που μας αναλογεί, στην πολύχρονη, συνειδητή και ποιοτική προσφορά μας στην Πατρίδα!

Μάρτιος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Ενημέρωση

Η Δύση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ώρα μηδέν για
την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα που ψάχνει έναν Ηγέτη
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

πεια σε γνώση, Έλληνα.

Γράφει ο Ταξχος ε.α
Αθανάσιος Ζέρβας

Να ανέχεται την φίμωση του δημόσιου διάλογου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε τέτοιο βαθμό που
να απαγορεύεται στον πατριώτη να
μιλά για το έθνος του με τον κίνδυνο
να θεωρηθεί ρατσιστής, ώστε να μην
προσβληθεί ο αλλοεθνής και ο αντιπατριώτης, με αποτέλεσμα να μειώνεται τα μέγιστα η υγιής δημόσια
έκφραση.

Έτσι μένει και
διαιωνίζεται η
ατομική - δημόσια
υλική, αλλά και η
καταστροφική για
τα θεμέλια της
κοινωνίας ηθική
ζημιά.
Να αποδέχεται ισότιμα ως φυσικό κοινωνικό φαινόμενο και πρότυπο τους ομοφυλόφιλους στη διαμόρφωση της οικογένειας, τους παιδεραστές και τους άλλους συμπαραμαρτούντες, επιβάλλοντας έτσι ανήθικα
κοινωνικά πρότυπα κουλτούρας που
ουδεμία σχέση έχουν με τη θρησκεία, τα ελληνικά ήθη, έθιμα και τον
πυρήνα της ελληνικής οικογένειας.
Να υποτάσσεται ενστικτωδώς
στην καθοδηγούμενη και πλήρως
ελεγχόμενη ενημέρωσή του από τα
ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ αφού επέτρεψε στα ελληνικά ΜΜΕ να βομβαρδίζουν με ψευδή πληροφόρηση,
να παραπληροφορούν – αποπροσανατολίζουν – τρομοκρατούν και τελικά να πανικοβάλλουν τον στερημένο
πλέον σε ουσιαστική και πραγματική
πληροφορία/παιδεία και κατά συνέ-

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Γράφει
ο Αντιστράτηγος
ε.α.
Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Ο κ. ΥΕΘΑ έχει εγκρίνει πολιτικά τη
νομοθέτησή τους,
οι υπηρεσίες του
Υπουργείου έχουν επεξεργαστεί το λεκτικό και έχουν κοστολογήσει το κάθε
μέτρο ξεχωριστά και αναμένουν το “πράσινο φώς” από τη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης και τον ελέγχοντα τη διαδι-

Να δέχεται και να ανέχεται χωρίς
την θέληση και την συγκατάθεσή του
τους παράνομα εισερχομένους μετανάστες κατά το Διεθνές Δίκαιο και
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη
Συνθήκη της Γενεύης, έναντι των δικών του αυτεξούσιων κυριαρχικών
δικαιωμάτων.

Να ζει στην κακώς εννοούμενη
υπάρχουσα καλοπέραση και αλόγιστη σπατάλη ατομικά ή κρατικά και
στα δανεικά, ανεξάρτητα από όπου
και αν προέρχονται ακόμα και αν είναι υποθηκευμένα για αποπληρωμή
στις επόμενες γενεές. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να αποδέχεται πλήρως
την ακολουθούμενη στρατηγική του
κατευνασμού – ψυχραιμίας – συνδιαχείρησης ακόμα και της εθνικής του
κυριαρχίας.

Να αντιδρά αρνητικά στον «εθνικισμό» ως κάτι φασιστικό και δαιμονοποιημένο, ενώ κατά τον αείμνηστο
πρώην ΠτΔ Σαρτζετάκη που ουδείς
μπορεί να αμφισβητήσει την δημοκρατικότητά και τον πατριωτισμό του,
πρόκειται για κάτι το βαθιά ανθρώπινο – δημοκρατικό – ιερό.

Να μην είναι γενναίος, αλλά μαλθακός, τεμπέλης και φυγόπονος σε
τέτοιο βαθμό ώστε να καταφεύγει
πάντα στο εύκολο, το ανώδυνο, το
ευτελές, αποφεύγοντας τον κίνδυνο
με κάθε τρόπο και κόστος, καταλήγοντας να είναι ευκολοδιαχείριστος
πανταχόθεν, να ζει ως παράσιτο της
κοινωνίας και όχι ως μαχητής. Σε
αντίθεση με τον Περικλή, όπου στον
Επιτάφιο [2.43.4-2.43.6]μας ξεκαθαρίζει ότι : «Θεμέλιο της ευτυχίας
είναι η ελευθερία της δε ελευθερίας
η ευψυχία», προτρέποντας τους
Αθηναίους να μην αποφεύγουν
τους κινδύνους του πολέμου, καταγγέλλοντας πως για τον άνδρα
που έχει γενναίο φρόνημα είναι πιο
επίπονη η ταπείνωση που προκαλείται από την δειλία, παρά ο ανώδυνος
θάνατος που έρχεται τη στιγμή που
είναι γεμάτος από θάρρος και εμπνέεται συγχρόνως από την ελπίδα

κασία Υπουργό για την ένταξή τους είτε
σε αυτούσιο πολυνομοσχέδιο είτε σε νομοσχέδιο κάποιου άλλου Υπουργείου.
Τα 4 από αυτά αφορούν οικονομικά θέματα των αποστράτων, δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και είναι
“καυτά” για μας:
1. Διακοπή των κρατήσεων του Ν.4093
στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων
(ΜΤ) και των Ειδικών Λογαριασμών των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που
έχουν προ πολλού κριθεί παράνομες.
Αφορά όλους τους αποστράτους.
2. Προσαρμογή των Μερισμάτων του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)
στο νέο Μισθολόγιο.
3. Δυνατότητα παροχής από το ΜΤΣ

εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του.
4. Διακοπή κρατήσεων στους αποστράτους από τις κατά τόπους Λέσχες Αξιωματικών.
Πιθανόν κάποιοι να αξιολογούν ότι άλλα
θέματα είναι μεγαλύτερου κυβερνητικού
ενδιαφέροντος και με μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλά αυτά τα “μικρά και
ταπεινά” είναι υψίστης προτεραιότητας για μας. Άλλωστε τι εμποδίζει την παράλληλη νομοθέτηση; Μαζί με τα υψηλής προτεραιότητας να νομοθετηθούν
και τα δικά μας; Κάθε χρόνο οι συνάδελφοι των άλλων Κλάδων λαμβάνουν, ανάλογα με τις δυνατότητες των ΜΤ τους,
έκτακτο μέρισμα και οι απόστρατοι του

Να απομακρύνεται από την θρησκεία του, να διδάσκεται την ιστορία
των άλλων εθνών αλλά του έθνους
του παραχαραγμένη ως προς την συνεισφορά των πρωταίτιων αγωνιστών
για την σημερινή ελευθερία του.

της νίκης για την πατρίδα.
Να είναι διαιρεμένος σε κόμματα
– χρώματα – δόγματα και να ψηφίζει
πολιτικούς που εξυπηρετούν τα δικά
του ατομικά, ευτελή και βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, όντας τοιουτοτρόπως εύκολα διαχειρήσιμος
Η αποσύνθεση και η σήψη της πολιτικής ζωής τείνει να ισοπεδώσει την
ελληνική κοινωνία και να αποδείξει
περίτρανα ότι ο κάθε λαός έχει τελικά
τους ηγέτες που του αξίζουν.
Ο Έλληνας πλέον έχει ως απόρροια των παραπάνω μια βουβή απογοήτευση – απόγνωση για το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και το μέλλον
του σε αυτή την κοινωνία. Παρά την
συνεχή εναλλασσόμενη μορφή της
εξουσίας, έχει με ηττοπάθεια αποδεχτεί ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, εκτός από μια ενδόμυχη επιθυμία
του που εκφράζεται στην αναζήτηση
ενός ήρωα- ηγέτη με τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής προσωπικότητας
που ενσωματώνει το δημόσιο όφελος ανεξάρτητα εξωγενών παρεμβάσεων και το χαμένο αρχαϊκό «σθένος», το οποίο σύμφωνα με τον Ισοκράτη για τον Έλληνα «δεν γηράσκει
ποτέ». Για μια Ελλάδα, που μέλλει για
ακόμη φορά να επαληθεύσει τον
συγκλονιστικό αρχαϊκό χρησμό της
Πυθίας ως,΄΄ασκός κλυδωνιζόμενος
αλλά μηδέποτε βυθιζόμενος’’.

Στρατού Ξηράς αναρωτιούνται γιατί όχι
και εμείς; Κάθε μήνα βλέπουν την παράνομη κράτηση του Ν.4093 στα μερίσματά
τους και τη μη προσαρμογή τους στο νέο
μισθολόγιο και αναρωτιούνται πότε επιτέλους; Κάθε μέρα επισκεπτόμενοι τις
Λέσχες είναι αντιμέτωποι με συγκεκριμένες κρατήσεις. Με εκκρεμή, λοιπόν,
αυτά τα θέματα αυξάνεται η αγανάκτηση
των συναδέλφων και τα αντικυβερνητικά
σχόλια.
Αφού η πολιτική απόφαση ικανοποίησης
των αιτημάτων έχει ληφθεί από τον αρμόδιο υπουργό και η προετοιμασία τους
έχει ολοκληρωθεί η αναβολή νομοθέτησης είναι ακατανόητη.
Είναι κρίμα. Γιατί τέτοιο “αυτογκόλ”;
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Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Άρθρο του FARUK LOĞOĞLU (Πρέσβεως επί τιμή) στην εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» της 16 Μαρ 2022 Μετάφραση από τον Ανχη ε.α Χαρ. Καραγκιοζούδη

Το τιμολόγιο της κρίσης θα
χρεωθεί στον Πούτιν
Όλος ο κόσμος επηρεάζεται
αρνητικά από την κρίση της
Ουκρανίας με πολλούς
τρόπους. Οι αρνητικές
επιπτώσεις των κυρώσεων που
επιβλήθηκαν στη Ρωσία σε
όλους τους τομείς της ζωής,
όπως το εμπόριο, τα
οικονομικά, η παραγωγή, η
τεχνολογία, η ενέργεια, οι
μεταφορές, ο τουρισμός, τα
τρόφιμα, ο αθλητισμός και οι
επιπτώσεις τους, αυξάνονται
και εξαπλώνονται.

Κ

αθώς η επίθεση της Ρωσίας συνεχίζεται, το παγκόσμιο κόστος
συνεχίζει να αυξάνεται. Σ’ αυτό
το άρθρο, χωρίς να εμβαθύνω στις πτυχές του θέματος για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ, θα επικεντρωθώ μόνο στο
κόστος, που πιστεύω ότι (μπορεί να κάνω λάθος) ο λάθος υπολογισμός του
Πούτιν για την Ουκρανία, θα επιφέρει
στη Ρωσία και στον Ρωσικό λαό.

Πολιτική ταυτότητας
Όπως υποστήριξε στο άρθρο του τον
Ιούλιο του 2001, ο Πούτιν διατύπωσε τον
ισχυρισμό ότι η Ουκρανία δεν είναι κράτος και ο λαός της δεν είναι ξεχωριστό
έθνος, με βάση τις ιστορικές αναφορές
και τον Ρωσικό εθνικισμό. Όμως, με τα
χέρια του, ο Πούτιν έδειξε σ’ όλο τον κόσμο ότι η Ουκρανία, η οποία αντιστέκεται
στη βάναυση επίθεση που συνεχίζεται
εδώ και εβδομάδες, έχει μια ξεχωριστή
ταυτότητα και ότι είναι ένα ξεχωριστό
κράτος. Η Ουκρανία υπήρχε ήδη και έτσι
το έβλεπε και ο Πούτιν. Η απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
έχει επίσης καταγράψει ξεκάθαρα ότι, οι
ισχυρισμοί του Πούτιν δεν γίνονται δεκτοί από τη διεθνή κοινότητα.
Ρωσικός λαός: Φαίνεται ότι η εμμονή
του Πούτιν με την Ουκρανία, δεν αγκαλιάζεται από ορισμένα τμήματα του Ρωσικού λαού. Οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη χώρα συνεχίζονται, παρά τις κατασταλτικές αντιδράσεις των σωμάτων
ασφαλείας. Καθώς οι στρατιωτικές επι-

χειρήσεις παρατείνονται, τόσο οι απώλειες ανθρώπινων ζωών θα αυξάνονται,
όσο και το αποτέλεσμα των κυρώσεων
θα γίνει πιο αισθητό στην καθημερινή
ζωή, επομένως η αντίθεση στον πόλεμο
μπορεί να αυξηθεί.

Μπορεί να γίνει
πολιτικός στόχος
Ο Πούτιν, ο οποίος μετέτρεψε τη Ρωσία
σε παγκόσμια δύναμη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, στο Ουκρανικό πλαίσιο, μπορεί να έχει δαγκώσει μεγαλύτερη μπουκιά, απ’ αυτή
που θα μπορούσε να καταπιεί. Ο Ρωσικός λαός μπορεί να βιώσει ένα νέο τραύμα και το αίσθημα της απομόνωσης λόγω αποκλεισμού, μπορεί να αυξηθεί. Ο
Πούτιν μπορεί να κατηγορηθεί και να γίνει πολιτικός στόχος.
Στρατιωτική επιχείρηση: Υπάρχουν
τέσσερις λανθασμένοι υπολογισμοί
στον στρατιωτικό σχεδιασμό του Πούτιν:
Ο πρώτος, είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς, η οποία
βρίσκεται ήδη υπό τον έλεγχό του, μπορεί να έχει δημιουργήσει μια παραπλανητική αίσθηση ανωτερότητας στον
Πούτιν για να εισβάλει στην υπόλοιπη
χώρα.
Ο δεύτερος, είναι ότι μπορεί να κάνει
λάθος, θεωρώντας ότι η στρατιωτική επι-

χείρηση θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Ο τρίτος, είναι ότι μπορεί να μην υπολόγισε καλά την αποτελεσματικότητα της
αντίστασης της Ουκρανικής πλευράς.
Τέλος, αν και το ΝΑΤΟ δεν παρεμβαίνει
άμεσα στη σύγκρουση, μπορεί να μην είχε προβλέψει ότι η ροή όπλων στην Ουκρανία από χώρες του ΝΑΤΟ και άλλες
χώρες, θα ήταν τόσο έντονη και αποτελεσματική.
Εξάλλου , ο Πούτιν σταμάτησε την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά με
την επίθεσή του στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Πούτιν μάλλον δεν περίμενε ότι η
επίθεση θα ενίσχυε την αλληλεγγύη του
ΝΑΤΟ και θα αύξανε τις αμυντικές δαπάνες των Ευρωπαϊκών χωρών.
Οικονομία: Οι συνολικές και πολυδιάστατες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από
τις ΗΠΑ, την ΕΕ και πολλές χώρες σ’ όλο
τον κόσμο, φαίνεται ότι έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν τον καταστροφικό βαρύ
αντίκτυπό τους στη Ρωσική οικονομία
και οικονομικά. Το ρούβλι υποτιμάται, το
χρηματιστήριο δεν έχει ανοίξει εδώ και
μέρες, οι περιορισμοί στις εξαγωγές και
τις εισαγωγές έχουν τεθεί σε ισχύ. Ο
αποκλεισμός της από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει δέσει χειροπόδαρα τη Ρωσία. Ο τερματισμός των

δραστηριοτήτων δυτικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως ένδυση, τεχνολογία, τρόφιμα
και καύσιμα στη Ρωσία, είναι εξελίξεις
που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή ζωή. Μπορεί να χρειαστεί λίγος
χρόνος μέχρι αυτές και άλλες κυρώσεις
να αντανακλούν την ποιότητα ζωής του
Ρωσικού λαού, αλλά είναι βέβαιο ότι θα
έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στο
εγγύς μέλλον. Με άλλα λόγια, η Ρωσική
οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλο
και πιο σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις
λόγω των κυρώσεων και ο Ρωσικός λαός θα πληρώσει το τίμημα για αυτό.

Βαριές απώλειες
Το μέλλον του Πούτιν: Η πορεία της
επίθεσης στην Ουκρανία επηρεάζει το
χάρισμα του Πούτιν και η ταμπέλα του
«σημαντικού ηγέτη» έχει πληγωθεί.
Ακόμη και η υγεία του αμφισβητείται. Και
ανεξάρτητα από το πώς τελειώνει η δράση εισβολής, ο Πούτιν δεν θα μπορέσει
να προσαρτήσει την Ουκρανία στη
Ρωσία όπως είχε στόχο. Η Ουκρανία
μπορεί να είναι μια «ουδέτερη» χώρα,
αλλά δεν θα υπαχθεί στη Ρωσία. Το
βαρύ τιμολόγιο του κόστους της επίθεσης και της κατοχής της Ουκρανίας
από άποψη ζωής, οικονομίας και κύρους, θα χρεωθεί στον Πούτιν.
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Μακαρθισμός
Γράφει ο Ανχης ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης ,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Μακαρθισμός είναι ένας
όρος που χρησιμοποιείται
για να περιγράψει
ανυπόστατες και άδικες
κατηγορίες που
εκτοξεύονται από
συγκεκριμένα συστημικά
κέντρα εναντίον προσώπων
ή και Οργανώσεων ακόμη
και Κρατών.
Συμπεριλαμβάνει ακόμη και
δημαγωγικές τακτικές
επιθέσεων, δίνοντας
έμφαση σε πολιτικά και
εθνικά κριτήρια.

Π

αρά το γεγονός ότι γενέτειρα του όρου είναι οι
Η.Π.Α. λόγω του Γερουσιαστή Μακάρθυ, στην Ελλάδα
μάλλον έχει μεγαλύτερη και διαχρονικότερη εφαρμογή.
Διχασμένοι πάντα οι Έλληνες,
αφού αυτό είναι και το Εθνικό μας
σπορ, ενδιαφέρονται να «κατατροπώσουν» τον έχοντα την αντίθετη
άποψη από τους ίδιους αδιαφορώντας πολλές φορές για τα μέσα
που θα χρησιμοποιήσουν.
Φανατικοί Μεσόγειοι φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν εν ριπή
οφθαλμού αλλά εν τω μεταξύ η ριπή έχει προκαλέσει …. θύματα.
Η επιχειρηματολογία πολλές
φορές θυμίζει το γνωστό « το μπουζούκι είναι όργανο, όργανο είναι
και ο αστυφύλακας και άρα ο αστυφύλακας είναι μπουζούκι». Έτσι
απλά και σβέλτα χωρίς λογικές
αναλύσεις και κυρίως χωρίς διάθεση να ακούσουν την άλλη άποψη.

Απαντούν ή συζητούν χωρίς να
ακούν καν το συνομιλητή τους
αφού ξεκινούν πριν εκείνος ολοκληρώσει τη φράση του. Παράλληλοι μονόλογοι μονομαχίας ή μάλλον κοκορομαχίας και μάλιστα σε
ξένα χωράφια συνήθως.
Χειρότεροι των ανωτέρω οι γνωστοί «παπαγάλοι» που άκριτα, ανερυθρίαστα και εμμονικά υιοθετούν
τα όσα αφιλτράριστα διαβάζουν στο
διαδίκτυο έχοντας αναγορεύσει τη
Wikipedia στις Δέκα Εντολές κι αλίμονο σε όποιον δεν τις ασπάζεται.
Την πάλαι ποτέ μνημονιακή εποχή οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί αντήλλασσαν πυρά ευθυτενούς τροχιάς από μέση ή μικρή
απόσταση μέχρις ότου όλα τα κόμματα ψήφισαν αμέσως ή εμμέσως
κι από ένα μνημόνιο – πλην ΚΚΕ –
και όλοι ησύχασαν. Αν κάποιος
εκείνη την εποχή αγόραζε ένα κιλό
Γαλλικό ροκφόρ στο Σούπερ Μάρκετ συγκέντρωνε τα βλέμματα υποψηφίου στη λίστα …. Λαγκάρντ και
βάλε.
Μετά ήρθε η πανδημία και γεννήθηκαν οι υποστηρικτές του εμβολίου και οι αντίθετοί του. Μακελειό,
οι σφαίρες βροχή. Ο καθένας με τα
επιχειρήματά του να πείσει τον άλλο διότι αν δεν τον πείσει τον στέλνει και στο……. απόσπασμα ακόμη.
Μένος απροκάλυπτο ένθεν κακείθεν, διαζύγια, απομάκρυνση φίλων
και καυγάδες στα διαδικτυακά καφενεία που θα ζήλευε και ο Ζήκος
στην θρυλική πλέον ταινία «Ο Μπακαλόγατος» ή επί το ορθότερο ως ο
αρχικός τίτλος «Της Κακομοίρας».
Τελευταία «αρένα» για τους Έλληνες ο Ρωσο – Ουκρανικός πόλεμος. Φυσικά διαιρεθήκαμε σε φιλοπουτινίστας και αντιπουτινίστας.

Χαμός ……. Αν η Κυβέρνηση αντί
να στείλει όπλα στην Ουκρανία τα
μοίραζε εδώ, το 1946 – ’49 θα έμοιαζε φιλειρηνική διένεξη. Να σου
βγάλει το μάτι ο άλλος και μάλιστα
με …. κουτάλι για να σε βασανίσει.
Ηλίου φαεινότερο φαντάζει ότι
οι ήρεμες και λογικές φωνές που
προσπαθούν να αγγίξουν τα όρια
της ουδετερότητας και της κριτικής
και αναλυτικής σκέψης, καίγονται
στην πυρά ως αιρετικοί.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σου λέει να μην
είσαι με τον έναν ή με τον άλλον, ή
διαλέγεις ή πεθαίνεις διότι ως γνωστό ο Μακαρθισμός εδράζεται στο
φανατισμό εναντίον της διαφορετικής άποψης και ας μην είναι εντελώς αντίθετη.
Ενορχηστρωτές του όλου κλίματος... ποιοι άλλοι; οι γνωστοί, τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Έχοντας αποφασίσει οι ιδιοκτήτες τους ποια θέση τους συμφέρει
να πάρουν κάθε φορά, επιστρατεύουν τους εργαζόμενους δημοσιογράφους-παρουσιαστές ειδήσεων, ρεπόρτερ κλπ να την προπαγανδίσουν με άκρατο Μακαρθισμό
Μην πυροβολείτε τους δημοσιογράφους. Εντολές εκτελούν κι αυτοί, το γάλα των παιδιών τους φροντίζουν, απλά κάποιοι μερικές φορές επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο
στα κέφια του αφεντικού και γελοιοποιούνται. Οσφυοκάμπτες και τακουνοκρούστες υπάρχουν παντού
και πάντα, το δε αέναο πρόβλημά
τους είναι ότι κάποτε θα βρεθεί ο
πιο γρήγορος «σκυφτούλης» και
τότε ούτε ο καθρέφτης τους δεν θέλει να τους δει.
Δημαγωγούντες και αλαλάζοντες συμπατριώτες μας εξαπολύουν
ανυπόστατες κατηγορίες εναντίων

φίλων και συγγενών δημιουργώντας δυσεπούλωτες πληγές στην
καρδιά και στο μυαλό.
Λοιπόν σας δηλώνω μνημονιακός και αντιμνημονιακός, εμβολιασμένος και αντεμβολιαστής, πουτινικός και αντιπουτινικός , καπνιστής και αντικαπνιστής και παρακαλώ κρίνετέ με αν μπορείτε και κατατάξτε με αν θέλετε.
Ξέρω, υπάρχουν και οι «Όπου
Φυσάει ο Άνεμος» αλλά προσωπικά δεν γέρνω με τον έναν ή με τον
άλλον όπως κάνουν οι ΟΦΑ όταν
βλέπουν ποιος έχει το προβάδισμα.
Άφησα στο τέλος τον σχολιασμό
κάποιων έμμισθων λιβελλογράφων που προφανώς εκδηλώνοντας
το αντιμιλιταριστικό μένος του
αφεντικού τους βάλουν ομαδικά
εναντίον των Στρατιωτικών που
βρήκαν στασίδι στα τηλεοπτικά παράθυρα και σχολιάζουν ο καθείς με
τις εμπειρίες, τη μόρφωση και την
αντίληψή του.
Ηρεμήστε κύριοι, κάτι έχουμε να
πούμε κι εμείς όταν γίνεται ένας
πόλεμος και περί του πολέμου
έχουμε σπουδάσει στις σχολές που
φοιτήσαμε.
Εσείς δεν μας λέτε τι έχετε
σπουδάσει... διότι άλλο δημοσιογραφία και άλλο Μακαρθισμός!!
ΥΓ. Κάποιος εκ των ανωτέρω κυρίων δημοσιογράφων τοποθετήθηκε δημόσια λέγοντας ότι
είναι ευτυχής που δεν υπηρέτησε υπό τας διαταγάς κάποιων
εκ των συναδέλφων που σχολιάζουν και του ανταπαντώ ότι
αν τον είχα υπό τη διοίκηση μου
το πολύ που θα του είχα αναθέσει είναι η φύλαξη της γνωστής
«Καλλιόπης»

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

5

Ενημέρωση

6

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Μάρτιος 2022

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Εορτάσθηκε από την Ε.Α.Α.Σ., σε μια σεμνή και λιτή
τελετή, την Τετάρτη 23 Μαρτίου στο Πολεμικό
Μουσείο, η 201η επέτειος της Εθνικής
Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο

εορτασμός άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου της ΕΑΑΣ, Αντγου
ε.α. κ. Σταύρου Κουτρή.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πολεμικού Μουσείου π. Υπουργός και Βουλευτής κ. Αναστάσιος Λιάσκος με
θέμα : ’’ Επανάσταση 1821. Ένα Παγκόσμιο γεγονός ‘’
Στη συνέχεια η Μικτή χορωδία «Ιονίου Φωνές » της Κερκυραϊκής
Εστίας Αθηνών, απέδωσε με εξαίρετο τρόπο επετειακά τραγούδια υπό τη
διεύθυνση του Μαέστρου κ Αιμιλίου Γιαννακόπουλου.
Ακολούθησε Τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής της ΑΣΔΥΣ που απέδωσε
διάφορα άσματα και εμβατήρια, σχετικά με την 25η Μαρτίου.
Το επετειακό πρόγραμμα διανθίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από
το Λύκειο Ελληνίδων του Παραρτήματος Σαλαμίνας.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. απένειμε την πλακέτα της Ενώσεως στους
παρακάτω:
l Στον κεντρικό ομιλητή κ. Αναστάσιο Λιάσκο
l Στον Πρόεδρο του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του
1821και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Πλαπούτα, μαζί
με Δίπλωμα Τιμής, διότι με την δράση του συμβάλλει στη διατήρηση και
διάδοση της Ιστορίας και των παραδόσεων του Έθνους και υπενθυμίζει,
ως παράδειγμα προς μίμηση, τους αθανάτους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821.
l Πρόσφερε αναμνηστικό μετάλλιο και ανθοδέσμη στις επικεφαλής
l Της Προέδρου της Μικτής Χορωδίας «Ιονίου Φωνές» κ. Λίνας Βέργη
και
l Του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος
Σαλαμίνας κ. Σωσώ Σακελλαρίου-Δελημιχάλη.
Επέδωσε Βραβείο Προόδου στους Αρχηγούς των Παραγωγικών Σχολών
ΣΣΕ – ΣΑΝ και Αξκών Αστυνομίας
l Το πρόγραμμα έκλεισε η Μικτή Χορωδία «Ιονίου Φωνές» με τον Εθνικό
Ύμνο.
Μετά τη λήξη της τελετής παρατέθηκε μικρή δεξίωση στον προθάλαμο του
Αμφιθεάτρου «Καποδίστριας», όπου παράλληλα λειτουργούσε μικρή έκθεση με 21 έργα Ηρώων και Ηρωίδων του 1821, ζωγραφισμένα με κάρβουνο του εικαστικού και Αντιπροέδρου της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά
κ. Σταύρου Τζώρτζου.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεοφάνης ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Γραμματέας Τομέα Άμυνας του
ΚΙΝ.ΑΛ Αντπχος (Ι) ε.α. κ. Θωμάς Χατζηαθανασίου ως εκπρόσωπος του
Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΚΙ.ΝΑΛ, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Β1
Βορείου Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος και Β΄ Πειραιά κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος, ο Αντγος κ. Φλάρης Νικόλαος ΓΕΠΣ και Δκτης
Δόγματος Εκπαιδεύσεως ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο κ. Γεώργιος Μωραΐτης ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, ο Πλοίαρχος κ. Κων/νος Γιαλέλης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, ο κ. Λευτέρης Σκιαδάς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αθηναίων ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηνών, ο Αντγος κ. Γεώργιος Κωστίδης Δκτής της ΑΣΔΥΣ, ο εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας Βουλευτής Τρικάλων κ. Αθανάσιος Λιούτας , ο Επίτιμος
Δκτης Ιης Στρατιάς Αντγος ε.α. κ. Κων/νος Κόρκας, ο Επίτιμος Αρχηγός του
Λιμενικού Σώματος κ. Χρήστος Δελημιχάλης, ο Διοικητής της ΣΣΕ Υπτγος
κ. Παπασταθόπουλος Σταύρος, ο π. Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α κ.
Γεώργιος Κοράκης, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού των Τριών Ενώσεων
Αποστράτων και Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. Αντνχος ε.α. κ. Θεόδωρος Γερούκης , ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. Αντπχος ε.α. κ. Κων/νος Τζαβέλλας, ο Αντγος ε.α. ΕΛ-ΑΣ κ. Βελλής Παναγιώτης ως εκπρόσωπος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ,
ο Πύραρχος ε.α. κ. Κων/νος Γιαννάκος ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, Σπουδαστές της ΣΣΕ ΣΑΝ - Σχολής Αξκων ΕΛ-ΑΣ , Μέλη και Φίλοι της Ενώσεως.
Ήταν ακόμη μία εορταστική εκδήλωση της ΕΑΑΣ, που μας γέμισε εθνική υπερηφάνεια.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
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Η Παραμελημένη και Παρεξηγημένη
«Πολιτική Προστασία»
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιπποκράτης Δασκαλάκης

Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Διευθυντής Μελετών του Ελληνικού
Ινστιτούτου Στρατηγικών
Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)

Μάρτιος
2022
Ο μέσος
Έλληνας
έχει
συνδέσει
την έννοια
της
«πολιτικής προστασίας» με
έναν κρατικό οργανισμό με
καθήκον να σβήνει φωτιές το
καλοκαίρι, να αντιμετωπίζει
πλημμύρες το χειμώνα και να
συντρέχει τα θύματα των
σεισμών. Δυστυχώς την ίδια,
αληθινή κατά το ήμισυ, εικόνα
έχουν και τα πολιτικά κόμματα,
είτε στην εξουσία είτε σε
προσμονή κατάληψης της.
Τελευταία μόνο έχουν αρχίσει
να συνειδητοποιούν τη
σημαντική επίδραση που έχει
στον πληθυσμό (ψηφοφόρους)
η αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών ενώ διαφαίνεται ότι ο
εξορκισμός του «κακού» ή η
απόδοση ευθυνών στους
προηγούμενους και στην
κλιματική αλλαγή δεν αρκεί!

Σ

ήμερα οι κοινωνίες όλου του
πλανήτη φαίνονται ανήμπορες να αντιμετωπίσουν μια
σειρά απειλών που προέρχονται από
ανθρωπογενή ή μη αίτια. Παραδόξως οι τεχνολογικές πρόοδοι μάλλον
αύξησαν δραματικά τον αριθμό και
ένταση όλων αυτών των απειλών και
των καταστροφικών τους συνεπειών.
Φονικές πυρκαγιές, καταστροφικές
πλημμύρες, σεισμοί, υποβάθμιση
του περιβάλλοντος πλαισιώνονται
από τις σύγχρονες υβριδικές και
ασύμμετρες απειλές και δημιουργούν μια αίσθηση ανασφάλειας και

αδυναμίας στις κοινωνίες.
Ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται καθημερινά περισσότερο ευάλωτος ενώ οι κρατικοί προϋπολογισμοί
αδυνατούν να παρέξουν την επιζητούμενη εγγύηση ασφαλείας. Η σχεδόν -αναπόφευκτη- ολοκληρωτική
εξάρτηση μας από τη λειτουργία βασικών υποδομών και η αυξανόμενη
επιρροή της κάθε ανεπιβεβαίωτης
και ενίοτε κακόβουλης πληροφορίας
δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες
για την εξάρθρωση της κοινωνικής
ζωής σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή εσκεμμένης ενέργειας
τρίτων.
Επιπλέον και πέραν των τυχαίων
μη (άμεσα) ανθρωπογενών καταστροφών παρατηρείται ότι στο πλαίσιο των διεθνών ανταγωνισμών και
συγκρούσεων η στόχευση μεταφέρεται από τις ένοπλες δυνάμεις στο
σύνολο της κοινωνίας του αντιπάλου
με επιδίωξη την κατάρρευση της
βούλησης αντίστασης ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με αποφυγή ή μετριασμό της
στρατιωτικής αναμέτρησης.
Ειδικά η Ελλάδα, βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων,
ανθρωπογενών και μη, λόγω της γεωγραφικής θέσεως της αλλά και των
κακόβουλων προθέσεων της γειτονικής Τουρκίας.
Λύσεις εύκολες ή μαγικές δεν
υπάρχουν ενώ το κόστος για την παροχή «ασφάλειας» αλλά και οι απαιτήσεις των πολιτών για εγγυημένη
παροχή- διαρκώς αυξάνονται. Για την
αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων που με αυξητική τάση παρουσιάζονται, απαιτείται μακροχρόνια προετοιμασία, σχεδιασμός, απόκτηση
μέσων, εκπαίδευση, εγρήγορση, σε
κρατικό, περιφερειακό (συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αλλά και σε
ατομικό επίπεδο. Ενδεχομένως η
στόχευση στην ενημέρωση, προετοιμασία του πολίτη να είναι η λιγότερο
κοστοβόρα και περισσότερο αποτελεσματική πρόνοια μας

Είναι επιτακτική ανάγκη να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,
από την πρώτη βαθμίδα μέχρι και την
τελευταία (τριτοβάθμια), ένα ολοκληρωμένο μάθημα «πολιτικής προστασίας». Το αντικείμενο αυτό, ανάλογα
και με την ηλικία του μαθητού θα περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά
αντικείμενα ξεκινώντας από τις
απλές ενέργειες προστασίας και
πρώτες βοήθειες σε διάφορες καταστάσεις, καταλήγοντας σε περισσότερο σύνθετα αντικείμενα (πχ στις
άμεσες ενέργειες προφύλαξης από
ένα επικίνδυνο τοξικό νέφος). Έχουμε διαπιστώσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει η εκπαίδευση λιλιπούτειων μαθητών στις οδηγίες εκκένωσης κτηρίων σε περίπτωση σεισμών. Καιρός είναι να επεκτείνουμε
αυτές τις οδηγίες και εκπαίδευση σε
δεκάδες άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που ελλοχεύουν στην καθημερινότητα αναλύοντας και τις ανθρώπινες ενέργειες που δημιουργούν τις
αιτίες πρόκλησης αυτών όλων των
καταστροφών-ατυχημάτων. Φυσικά
και η κυκλοφοριακή αγωγή εντάσσεται σε αυτό το μάθημα καθώς ο υποτιμημένος καθημερινός αριθμός των
νεκρών αλλά και το συνεπαγόμενο
οικονομικό κόστος είναι αβάστακτα.
Αυξανόμενης της ηλικίας οι μαθητές θα ενημερώνονται και για τη σωστή χρήση του διαδικτύου και την
αποφυγή όλων εκείνων των παγίδων
που υποκρύπτονται στον ιστό. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κριτική
αντιμετώπιση κάθε είδησης-δημοσίευσης και η κατανόηση της προσπάθειας τρίτων μερών να παραπληροφορήσουν και θέσουν σε κατάσταση
πανικού και απόγνωσης μια κοινωνία. Η προστασία των προσωπικών
δεδομένων και όλων των διαβαθμισμένων στοιχείων επικοινωνίας-συναλλαγής μας πρέπει να καθίστανται
από νωρίς κτήμα το παιδιών μέσα
από απλές και επαναλαμβανόμενες
οδηγίες έμπειρων και εξειδικευμένων εκπαιδευτών. Εξυπακούεται ότι
η παρουσίαση ορισμένων εκ των αντικειμένων θα αναλαμβάνεται από
αποκλειστικά εξειδικευμένους επαγ-

γελματίες του χώρου και ενδεχομένως να πραγματοποιείται και σε ειδικές εγκαταστάσεις.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
κατέδειξε ότι αδιανόητες σήμερα
απειλές μπορεί να επανεμφανιστούν
αναγκάζοντας τις σύγχρονες κοινωνίες να επιβιώσουν για ικανό χρονικό
διάστημα σε ακραίες καταστάσεις.
Φυσικά για ανάλογες περιπτώσεις είναι αναγκαία η ύπαρξη συνεκτικού
κρατικού σχεδιασμού, υποδομών
παθητικής προστασίας, υπηρεσιών
αποκατάστασης ζημιών και κυρίως
ενός ευέλικτου συστήματος εφοδιασμού και εξασφάλισης των βασικών
κρατικών λειτουργιών και παροχών.
Βασικές όμως ατομικές γνώσεις αλλά και προετοιμασίες είναι απαραίτητες σε επίπεδο οικογένειας-κατοικίας-κτιριακού συγκροτήματος. Τα
μέτρα αυτά, καίτοι εμπεριέχουν ένα
σχετικό κόστος, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα απειλών (ανθρωπογενών και μη). Οπωσδήποτε όμως πλέον των απαραίτητων οδηγιών πρόληψης και μέτρων προστασίας σε διάφορες καταστάσεις θα πρέπει να
προωθούνται και οι ιδέες της κοινωνικής υπευθυνότητας αλλά και αλληλεγγύης.
Αν δεν υπάρξει συνειδητοποίηση
και ενστερνισμός αυτών των ιδεών ειδικά από παιδική ηλικία-οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης των ικανοτήτων της «πολιτικής προστασίας»
δεν θα έχει την επιθυμητή επιτυχία
καθώς θα πρέπει να στηρίζεται σε
έναν ανεπαρκή (εκ φύσεως και πλήθους των απειλών) κρατικό μηχανισμό. Η καθιέρωση ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου με έμφαση στην
πρόληψη αλλά και στα πρακτικά μέτρα προφύλαξης, σε συνδυασμό με
έναν αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό «πολιτικής προστασίας» είναι
το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για τη χώρα μας και κυρίως για
τις νεώτερες γενιές.
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Ενημέρωση
Ενα σύντομο Οδοιπορικό:

(Mέρος 3ο)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της
μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Ο
λοκληρώνοντας το οδοιπορικό μας
και για να ολοκληρωθεί η εδαφική
διαδοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την Βυζαντινή αντίστοιχη, έπρεπε
ο Σουλτάνος Μπαγιαζήτ Α΄ να καταλάβει την
πρωτεύουσα της, την Κωνσταντινούπολη. Για
την πραγματοποίηση του σχεδίου του και ειδικά στη διάρκεια της τρίτης πολιορκίας της βασιλεύουσας, το 1396 – 1397 κατασκεύασε
στην ανατολική όχθη του Βοσπόρου το
«φρούριο της Ανατολίας», ώστε να κλείνει
την έξοδο των βυζαντινών προς τον Εύξεινο
Πόντο. Αυτή η διαδοχή, όμως, δεν μπόρεσε
να πραγματοποιηθεί προτού περάσει μισός
αιώνας, διότι στις 28 Ιουλίου 1402, κατά τη
διεξαγωγή της Μάχης της Άγκυρας, οι Οθωμανοί νικήθηκαν κατά κράτος από τον ηγέτη
των Μογγόλων Ταμερλάνο Χαν και ο Σουλτάνος Μπαγιαζήτ Α΄ απεβίωσε αιχμάλωτος.
Και σε αυτή την χρονική περίοδο από το
1402 μέχρι το 1413, η επονομαζομένη «περίοδος μεσοβασιλείας», οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις οθωμανικές αδελφοκτονίες και τις
εμφύλιες διαμάχες στο εσωτερικό της οθωμανικής αυτοκρατορίας προκειμένου να διαλύσουν πλήρως το διαλυμένο οθωμανικό
κράτος. Αντιθέτως μάλιστα οι βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι χριστιανορθόδοξοι οθωμανοί βοήθησαν τελικά έναν από τους πέντε
αδελφούς, τον Μεχμέτ Α΄, να υπερισχύσει
των αντιπάλων αδελφών του και να ενώσει
και πάλι την κατακερματισμένη Οθωμανική
Αυτοκρατορία, γεγονός επιπρόσθετο που

αποδεικνύει πως το πνεύμα της σταυροφορίας των Δυτικών ήταν δύσκολα αντιληπτό
για τον ορθόδοξο λαό, όπως δύσκολα αντιληπτό ήταν και το πνεύμα του γκεχάντ (τζιχάντ) –
του ιερού πολέμου – για το λαό των αλεβητών.
Για να επανέλθουμε στο οδοιπορικο μας,
η εδαφική διαδοχή δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, της «πόλης των πόλεων», όπως
την ονομάζουν οι λαϊκοί μύθοι. Και έτυχε αυτό το μεγάλο παγκόσμιο και ιστορικό γεγονός
να πραγματοποιηθεί από τον Σουλτάνο Μεχμέτ Β΄τον επονομαζόμενο «Πορθητή» και να
το ολοκληρώσει πλήρως με τη συμπαράσταση του βασικού του συνεργάτη, του Έλληνα
εξαλεβισθέντα Ζαγανού. Ο Ζαγανός, ως σερασκέρης του Σουλτάνου Μεχμέτ Β΄ του
Πορθητή, προήλθε από τις τάξεις του «ντεβσιρμέ» (παιδομαζωμα), ήταν γαμπρός του
πατέρα του Σουλτάνου Μεχμέτ Β΄, του Μουράτ Β΄ και είχε διορισθεί από αυτόν ως κηδεμόνας του νεαρού διαδόχου πρίγκηπα Μεχμέτ με την εντολή να τον προετοιμάσει με τα
βάρη της εξουσίας. Μετά τον θάνατο του
Σουλτάνου Μουράτ Β΄, ο Ζαγανός υπήρξε ο
κυριότερος σύμβουλος του νέου Σουλτάνου
και ήταν αυτός που ως σερασκέρης σχεδίασε
την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το
1453, δύο μέρες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης προήχθη στο αξίωμα του
Μεγάλου Βεζύρη (= πρωθυπουργός) της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σύντομα
έλαβε και το αξίωμα του Μπεηλέρμπεη της

Ρούμελης1 που του εξασφάλισε την γενική
διοίκηση ολόκληρου του Οθωμανικού στρατού, όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και στην
Ελλάδα. Τον Ζαγανό διαδέχθηκε στο αξίωμα
του Μεγάλου Βεζύρη, ο στρατηγός Μαχμούτ
Πασάς, από τους πιο έμπιστους φίλους και
συμβούλους του Σουλτάνου Μεχμέτ Β΄του
Πορθητή, ο οποίος και αυτός ήταν Έλληνας
και όχι Σέρβος.
Έτσι παρατηρούμε ότι ένας Έλληνας, ο
Εβενός, είχε αρχίσει τον 14ο αιώνα την κατάκτηση της Ελλάδας και δύο αλλοι Έλληνες, ο
Ζαγανός και ο Μαχμούτ, τη συνέχισαν και την
ολοκλήρωσαν τον 15ο αιώνα. Υπόψη αν εξετάσουμε αντικειμενικά αυτά τα ιστορικά γεγονότα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν πήραν την
Ελλάδα από χέρια Ελλήνων, που την είχαν
ήδη χάσει, αλλά από τα χέρια των Βουλγάρων, των Σέρβων και των Φράγκων. Δηλαδή
επανέφεραν την Ελλάδα στη δικαιοδοσία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Αντικειμενικά μπορούμε να πούμε πως «εργάσθηκαν» (εκούσια ή ακούσια)
για τα συμφέροντα της ελληνικής ορθοδοξίας.
Συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα δεν κατακτήθηκε, ούτε και η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε στην πράξη από τους οθωμανούς –
τούρκους, αλλά από Έλληνες που αντικατάστησαν την παρακμάσμένη δυναστεία των
Παλαιολόγων με την ακμάζουσα δυναστεία
των Οσμανιδών, «χαρίζοντας» άλλα 400 χρόνια για άλλους χρόνια σκλαβιάς, ενώ για άλλους, σύμφωνα με τον διεθνούς φήμη τουρ-

κολόγο Δημήτριο Κιτσίκη,2 χρόνια μεγαλείου
στη Ρωμηοσύνη.

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
ΙΝΑΛΤΖΙΚ, Χαλίλ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία:
Η κλασική εποχή: 1300-1600. μτφ. Κοκολάκης Μιχάλης. Εκδόσεις, Αλεξάνδρεια. Αθηνα, 1995.
ΚΙΤΣΙΚΗΣ, Δημήτρης. Ιστορια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας: 1280 – 1924. Εκδόσεις, Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ. Πολιτική Ιστορία 29. Αθήνα, 2013.
1 Στην Οθωμανικη Επαρχιακή Διοίκηση υπήρχαν δύο Μπεηλερμπέηδες (Μπέης των μπέηδων).
Ο ένας ήταν ο Μπεηλέρμπεης της Ρούμελης (είχε
ανέκαθεν το προνόμιο να συμμετέχει στο Ανώτατο
Αυτοκρατορικό Συμβούλιο στο πλευρό των βεζύρηδων και να παίρνει μέρος στις συζητήσεις- Καμιά
φορά η θέση αυτή δίνονταν στον Μεγάλο Βεζύρη)
και ο Μπεηλέρμπεης της Ανατολίας. Και οι δύο ήταν
και Γενικοί Στρατιωτικοί Διοικητές του Οθωμανικού
στρατού.
2 Ο Δημητρης Κιτσίκης κατανάλωσε όλη του
την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στη μελέτη των ελληνοτουρκικών σχέσεων ως ερευνητής στα ανώτατα
επιστημονικά κέντρα των πανεπιστημίων της Γενεύης, του Παρισιού και στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Ερεύνης της Γαλλίας. Από το 1970 είναι τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας,
της Κωνσταντινούπολης και του Μπιλκλεντ της Άγκυρας. Διατέλεσε επίσης σύμβουλος του Προέδρου
της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ. Είναι επινοητής των
όρων «Ενδιάμεση Περιοχή» «ελληνοτουρκισμός»
και ιδρυτής του κλάδου της Φωτοϊστορίας.

ΜΕΤΕΩΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Γράφει ο Υπγος ε.α.
Νικολάος Ζαρκάδας
ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Τον μήνα Νοέμβριο του 2012 ψηφίστηκε ο
νόμος 4093/2012 {ΦΕΚ 222 Α΄} με τις διατάξεις
του οποίου καθορίζεται ότι “Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και
μερισμάτων άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται κατά 5% έως 15%”.
{υποπαράγραφος Β.3 της παραγράφου Β του
άρθρου πρώτου}.
Οι παραπάνω διατάξεις δεν επαναλήφθηκαν στον νόμο 4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α’} με άμεση συνέπεια η ισχύς και η εφαρμογή τους να
παύσουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
και ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι της 12ης Μαΐου 2016.
Πλέον αυτών με ένα σημαντικό αριθμό αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας {ΣτΕ} οι μνημονευόμενες κρατήσεις του νόμου 4093/2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές κι έτσι η Πολιτεία προχώρησε στην
ψήφιση και δημοσίευση του νόμου 4734/2020
{ΦΕΚ 196 Α΄} με τις διατάξεις του οποίου καθο-

ρίζεται ότι “Ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του δημοσίου, οι οποίες επιβλήθηκαν
κατ’ εφαρμογή……. και αφορούν το χρονικό
διάστημα από 1.6.2015 μέχρι τη δημοσίευση
του νόμου 4387/2016 καταβάλλονται άτοκα
στους δικαιούχους”. {παρ. 1 άρθρου 33}.
Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδόθηκε
η από 13.10.2020 {ΦΕΚ 4536 Β΄} κοινή απόφαση {ΚΥΑ} των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας – Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία
επεστράφησαν στους δικαιούχους τα παρακρατηθέντα ποσά των κύριων συντάξεων από
1.6.2015 έως 12.5.2016.
Από την γραμματική διατύπωση της ΚΥΑ καταδεικνύεται ότι δεν μνημονεύεται η επιστροφή
στους δικαιούχους των ποσών, τα οποία παρακρατήθηκαν από τα μερίσματα των Μετοχικών
Ταμείων και τα βοηθήματα των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης των μερισματούχων τους.
Η μη παύση της κράτησης επί των μερισμάτων και η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου
4387/2016, με τις οποίες δεν καθορίζεται ανάλογη κράτηση, και δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, ουδεμία σχετική ρύθμιση νομοθετική έχει
προβλεφθεί, καθιστούν αυτή αυθαίρετη, παρά-

νομη και αναιτιολόγητη, αφού οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4093/2012 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και συνεπώς δεν έχουν ισχύ και
εφαρμογή.
Στις διάφορες ενέργειες συλλογικών οργάνων των αποστράτων αξιωματικών οι απαντήσεις αφ’ ενός μεν καταδεικνύουν ότι δεν έχει
προσδιορισθεί ο αρμόδιος και υπεύθυνος κρατικός φορέας, ο οποίος θα πρέπει να εισηγηθεί
την σχετική νομοθετική ρύθμιση κατάργησης
της άδικης αυτής κράτησης, αφ’ ετέρου δε περιστρέφονται γύρω από γραφειοκρατικά βραχυκυκλώματα και αντιστάσεις πολιτικών μικροσκοπιμοτήτων.
Οι απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ότι “οι σχετικές κρατήσεις και μειώσεις έχουν αποδοθεί και επιστραφεί στο σύνολον των μερισματούχων……” ευσταθούν μεν
για την μη αναδρομική επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών, πλην όμως δεν δικαιολογούν δε την συνέχιση της κράτησης στους παλαιούς συνταξιούχους στρατιωτικούς.
Οι συνταξιοδοτούμενοι μετά την ισχύ του
νόμου 4387/2016 δεν υπόκεινται στην κράτηση
αυτή με συνέπεια να έχουμε δύο κατηγορίες
μερισματούχων και να καταστρατηγείται και παραβιάζεται κατάφωρα η ουσιώδης συνταγματι-

κή αρχή της ισότητας {παρ. 1 άρθρου 4}, η οποία
επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων, που ευρίσκονται και διαβιούν κάτω από τις
ίδιες συνθήκες.
Κατόπιν της παραπάνω περιγραφής καταδεικνύεται η σκόπιμη και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία των υπεύθυνων οργάνων της Πολιτείας, η οποία δεν συνάδει με τις γενικές αρχές
του δικαίου και οπωσδήποτε με τις αρχές της
νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και, κυρίως, προς την αυθαίρετη και παράνομη παρακράτηση ποσοστού από το μέρισμα
και το βοήθημα {περιουσία} των παλαιών μερισματούχων στρατιωτικών.
Σήμερα, η κράτηση αυτή, η οποία στερείται
κάθε νομιμότητας και ηθικής, διατηρείται ενεργή αυθαίρετα και χωρίς την προβλεπόμενη νομοθετική πρόβλεψη {άρθρο 17 Συντάγματος}
και συνεχίζεται η παρακράτηση με την προβαλλόμενη ανευθυνότητα από τα εμπλεκόμενα
υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.
Ελπίζουμε ότι επήλθε το πλήρωμα του χρόνου να τερματισθεί η οδοιπορία της κράτησης
των μερίσματος και βοηθήματος των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων και Ενόπλων
Δυνάμεων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής ,παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Την 17η Μαρτίου, στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της κήρυξης της Επαναστάσεως στην Μάνη (Αερόπολη ), από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη όπου και κατέθεσε
στεφάνι
l Την 24 Μαρτίου , στην παρουσίαση του βιβλίου «Νικόλαος Κατούντας - Ο Λεωνίδας της
Κερύνειας », αφιερωμένο στην επική αυτοθυσία του σύγχρονου Εθνομάρτυρα Λοχαγού
Καταδρομών Νικόλαου Κατούντα , Διοικητού
του 31 ΛΚ της 33 ΜΚ. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ένωση και τις εκδόσεις ‘’
Ινφογνώμων’’, στο Πολεμικό Μουσείο. Από
το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. παρίστατο και ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος. Παρατίθεται ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ενώσεως
Tιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των
όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κι ίσοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία·
γενναίοι* οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κι οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
Ο Καβάφης έγραψε το 1903 το ποίημα
«Θερμοπύλες», με ύφος και περιεχόμενο του

θυμίζει αρχαίο επίγραμμα, λες και εμπνεύστηκε
από τον Νικόλαο Κατούντα. Αυτό το ποίημα μου
ήλθε στο μυαλό όταν μονορούφι διάβασα το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζεται και εντυπωνόντουσαν στο μυαλό μου τα λόγια των οικείων, των
συμμαθητών, των συμπολεμιστών του ήρωα.
Χίλιοι Καβάφηδες, όμως, δεν θα μπορούσαν ποτέ να πιάσουν όλες τις πτυχές του ηρωικού φαινομένου. Και εμείς, οι απλοί παρατηρητές, μόνον ίσως κάποιες μπορούμε να υποψιαστούμε. Η Οικογένεια, 5 παιδιά, και τα τρια αγόρια στις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγαλωμένα με αρχές και αξίες που κάποτε θεωρούνταν δεδομένες και αδιαμφισβήτητες στην Ελληνική Κοινωνία, η Σχολή Ευελπίδων, λίκνο μέγα διάπλασης
στρατιωτικών προσωπικοτήτων, οι Καταδρομές,
διαχρονικό σχολείο, ιδιαίτερο, εμπέδωσης του
“τολμών νικάν” του “μόνος και μετά πολλών”,
του “ου πόσοι, αλλά πού”, του “ζειν επικινδύνως”.
Στεκόμαστε άφωνοι μπροστά στον συνάδελφο ήρωα Νικόλαο Κατούντα, θαυμάζουμε και
εμπνεόμαστε από την ύπαρξη, τη στάση του, τη
θυσία του. Γεμίζουμε ελπίδα διότι μας αποδεικνύει ότι σε κάθε μελλοντικό αγώνα του Στρατού μας οι ηρωικές φιγούρες δεν θα λείψουν και
θα μας οδηγούν
Η Ένωση με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνδιοργανώνει σήμερα με
τον Ινφογνώμονα την παρουσίαση του βιβλίου
εκτελώντας ταπεινά το χρέος της προς έναν
αξιωματικό ήρωα, και συγχαίρει τον κ. Σάββα
Καλιντερίδη για την πρωτοβουλία συγγραφής
και έκδοσης του παρόντος πονήματος.
Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος
ε.α. Ιωάννης Δεβούρος :
l Την 15 Μαρτίου ,πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη τη Σχολή Μονίμων
Υπαξκων (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, συνοδευόμενος από τον Άνχη (ΑΣ) ε.α. Χρήστο Χρηστίδη Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Ενώσεως και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Τρικάλων Σχη ε.α. Ζιώζια
Βασίλειο .
l Την 24η Μαρτίου, εκπροσωπώντας την
Ένωση, παρέστει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής για
τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821 όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και παρακολούθησε την
μαθητική παρέλαση .

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ
Την 8η Φεβρουαρίου , Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΤΣ εκδήλωση, με
παράθεση καφέ και εδεσμάτων, προκειμένου να τιμήσουμε
τις γυναίκες, μέλη και συζύγους, του Παραρτήματος. Κατά την
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σύντομη ομιλία του Προέδρου
του Παραρτήματος και επιδόθηκε χρήσιμο αναμνηστικό.

Με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ενώπιον πλήθους κόσμου, γιορτάσθηκε και στις Σέρρες η Εθνική επέτειος της 25ης
Μαρτίου. Το πρωί τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Σερρών
και Νιγρίτας Θεολόγου, ενώ αμέσως μετά έγινε η κατάθεση στεφάνων, στον ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά, στην Πλατεία
Ελευθερίας. Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των μαθητικών τμημάτων, των πολιτιστικών συλλόγων και φυσικά των τμημάτων του Στρατού, με το πιο θερμό χειροκρότημα των θεατών,
που είχαν κατακλύσει την οδό Κ. Καραμανλή. Σε όλες τις εκδηλώσεις παραστάθηκαν, εκ μέρους του Παραρτήματος, ο Πρόεδρος
Στρίκος Θεόδωρος, ο Γραμματέας Δαλγκίτσης Αθανάσιος, ο
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας Λαζαρίδης Δημοσθένης και ο Διαχειριστής Θεοχαρίδης Βάιος.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Σταύρος Καλογεράκης παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l 03 Μαρτίου. Στην θεατρική παράσταση " Αυτοσχεδιασμοί ", ερασιτεχνών
ηθοποιών, στην θεατρική σκηνή " ΚΑΤΩ ".
l 13 Μαρτίου. Στην Αρχιερατική Λειτουργία με αφορμή την " Ημέρα της
Ορθοδοξίας ".
l 25 Μαρτίου. Στις Εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της
25ης Μαρτίου 1821 και στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και κατέθεσε στεφάνι.

10 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Την 25η και 26η
πραγματοποιήθηκαν
οι εκδηλώσεις επετείου της μάχης του
Ντολμά Αιτωλικού του
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Το Παράρτημα
εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Επχος ε.α.
Αναστάσιος Σκαρλάτος ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων .

ΑΡΚΑΔΙΑ
Την 2 Μαρτίου έλαβε χώρα στο γραφείο του Παραρτήματος η μηνιαία συνάντηση των μελών μας.
Στη συνάντηση προσκλήθηκε και παρουσίασε μέρος
του έργου του, ο γνωστός γλύπτης Αρκάς κ. Φλώρος Νικόλαος.
Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών και του
καλλιτέχνη σε θέματα τέχνης και πολιτισμού.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε άριστη ατμόσφαιρα και απέσπασε ευμενή σχόλια στην τοπική κοινωνία

ΔΡΑΜΑ
Την 26 Φεβ 2021 , το ΔΣ του Παρ/τος συμμετείχε στο
μνημόσυνο στα Στρατιωτικά Νεκροταφεία Δράμας όπου
και κατατέθηκε στεφάνι.

ΗΛΕΙΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. Σταματόπουλος Γεώργιος, παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στον Πύργο, με την ευκαιρία της
επετείου της 25ης Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με
την Επίσημη Δοξολογία στη Μητρόπολη Πύργου, Ι.Ν. Αγ.
Νικολάου, στη συνέχεια έγινε επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Θ. Κολοκοτρώνη
και ολοκληρώθηκαν με την μεγάλη Σχολική και Στρατιωτική παρέλαση της πόλης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Μάρτιος 2022

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ο Προέδρος του Παραρτήματος Σχης (ΥΓ) ε.α. Ιωάννης Ίσσαρης, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις :
l Την 3η Μαρτίου με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Κοιμητηρίου της πόλεως της Καλαμάτας, όπου με την ευκαιρία του Α’ Ψυχοσάββατου, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος από
τον κ. Δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αλλά και των Αξιωματικών του στρατοπέδου «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» της Καλαμάτας μετέβη στα μνήματα των
πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος στρατιωτικών
και τέλεσε κι εκεί το καθιερωμένο Μνημόσυνο.
l Την 25η Μαρτίου στο ηρώο πεσόντων στην Καλαμάτα ,όπου και κατέθεσε στεφάνι . Από το ΔΣ συμμετείχαν ο
Λγος ε.α. Παναγιωτακόπουλος Αναστάσιος και ο Στγος
ΕΛ.ΑΣ Δουμερτζιάνος Γρηγόρης μέλος της ΕΑΑΣ και
Πρόεδρος Συνδέσμου Σωμάτων Ασφαλείας Νομού
Μεσσηνίας

ΑΡΤΑ
Με την δέουσα, λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκε, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Άρτας, δοξολογία
για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821
Μετά την δοξολογία τελέσθηκε τρισάγιο, στην πλατεία Ελευθερίας και κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων
Ηρώων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μαθητική και Στρατιωτική παρέλαση, την οποία
παρακολούθησε τεράστιο πλήθος λαού.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:
l Ο Υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και
τροφίμων Γιώργος Στύλιος, εκπρόσωπος
της της κυβέρνησης
l Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβα-

σίλη και του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας
l Ο Διοικητής του 584 Μ/Π ΤΠ, Άνχης(ΠΖ)
Αριστείδης Θοδωρής

l Ο Αστυνομικός Δντης Άρτας Ταξχος Γεώργιος Βασιλείου
l Ο Δκτης της Πυροσβεστικής Άρτας Πύραρχος Σπυρίδων Παπαστάθης
l Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, Βασίλης
Ψαθάς και περιφερειακοί σύμβουλοι.
l Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρταίων, Χρήστος
Τσιρογιάννης και δημοτικοί σύμβουλοι.
l Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της
Ε.Α.Α.Σ./Παρ.Άρτας, Σχης(ΠΖ) ε.α. Αλέξανδρος Παναγής και ο Ανχης(ΥΓ) Ιωάννης Πετρούδης
l Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος,των αποστράτων Αστυνομικών Άρτας, Αντγος ε.α.
Αναστάσιος Ναστούλης και Υπνομος ε.α.
Γιάννης Γεωργούλας.
l Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξκων, Πέτρος Κατσαούνος.
l Οι Πρόεδροι των αντιστασιακών οργανώσεων

ΚΟΖΑΝΗ
Την 17η Ιανουαρίου, στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κοζάνης , παρέστει επείγουσα ανάγκη χειρουργείου για δεύτερη φορά ενός εφήβου , που η κατάσταση του ήταν σοβαρή και δεν υπήρχε ιατρός-αναισθησιολόγος. Η ανάγκη να χειρουργηθεί άμεσα , κινητοποίησε εθελοντικά τον Σχη (ΥΙ) ε.α. κ. Δερμιτζάκη Αθανάσιο,
συνταξιούχο στρατιωτικό ιατρό-αναισθησιολόγο, μέλος του Παραρτήματος μας και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κοζάνης , που αυτοεπιστρατεύτηκε , μετά και την τυπική έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης , μπήκε στο τρίωρο χειρουργείο, που αποδείχθηκε
σωτήριο για τη ζωή του εφήβου. Το παραπάνω περιστατικό έτυχε
ευρέως σχολιασμού , με λίαν ευμενέστατα σχόλια , από τα τοπικά
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της πόλης, η δε ευχαριστήριος επιστολή των γονέων του υπήρξε καταπληκτική και ιδιαίτερα συγκινητική. Υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση, μπορεί κανείς
να νοιώθει σε τέτοιες περιστάσεις . Το Παράρτημα μας συγχαίρει
την αξιέπαινη πράξη του συναδέλφου μας και τον προβάλει σαν παράδειγμα προς μίμηση.
Την 10η Φεβρουαρίου, το Παράρτημα, έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιττα, ενώ προέβει στην επίδοση βραβείων σε έξι αριστούχους μαθητές-τριες , τέκνα μελών του Παραρτήματος μας.
Ο Ταμίας του Παραρτήματος Τχης (ΦΠΒ) ε.α. Γκόνης Φώτιος
παραβρέθηκε :
l Την 26η Φεβρουαρίου, στην τελετή επιμνημόσυνης δέησης στο
Στρατιωτικό Νεκροταφείο Κοζάνης, για τους νεκρούς που έπεσαν
υπέρ της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, στους

αγώνες του έθνους.
l Την 21η Μαρτίου, στην τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοικήσεως του απερχόμενου Διοικητού της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Υποστρατήγου (ΠΖ) ε.α. Γκόνη Νικολάου και αδελφού του, που πραγματοποιήθηκε στο Στρ/δο <ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ>, στην Κοζάνη, παρουσία θρησκευτικών , στρατιωτικών, πολιτικών αρχών και φορέων της πόλης μας, με αρκετά περιορισμένη συμμετοχή , λόγω της
κρατούσης πανδημίας. Λίγες ημέρες πριν το Παράρτημα μας δώρισε στην Ταξιαρχία, δύο αερόθερμα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για την θέρμανση του στρατιωτικού παραρτήματος του ΕΟΠΥΥ,
δειγματοληψίας υπόπτων κρουσμάτων του κορονοϊού, εντός του
στρατοπέδου.
l Την 25η Μαρτίου ,ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Καψάλης Μιχαήλ
συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής
επετείου και κατέθεσε στεφάνι .

Μάρτιος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
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Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΛΑΚΩΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Νικόλαος Νικολόπουλος, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις :
l Την 16 Μαρτίου 22, παρακολούθηση προβολής της
δραματοποιημένης ταινίας του Μανούσου Μανουσάκη « 1821 Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», παραγωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση.
l Την 17η Μαρτίου, με τον Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α. Δημήτριο Μακρή του και 2 μέλη του Παραρτήματος, στις
εκδηλώσεις του Δήμου για τον εορτασμό της επετείου
της κήρυξης της επαναστάσεως του 1821 στη Μάνη.
l Την 25η Μαρτίου για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25 Μαρτίου 1821,με παρακολούθηση της δοξολογίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνου στο Κενοτάφιο του Λεωνίδα και παρακολούθηση της παρέλασης.

Την 23η Μαρτίου, στην έδρα της 95 ΑΔΤΕ πραγματοποιήθηκε η
τελετή παράδοσης –παραλαβής της διοικήσεως της 95 ΑΔΤΕ.
Ο Υπτγος κ. Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος τοποθετείται στη
θέση του Υδκτή της ΑΣΔΕΝ, παρέδωσε τη διοίκηση της ΑΔΤΕ στον
συμμαθητή του, Υπτγο κ. Δημήτριο Βακεντή, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο Επιτελάρχης της 1ης Στρατιάς. Στην τελετή παρευρέθηκε
ο νέος Δκτής της ΑΣΔΕΝ Αντγος κ. Δημήτριος Χούπης (Δκτής της 95
ΑΔΤΕ 2020-2021).
Το ΤΣ του Παραρτήματος, παραβρέθηκε στην τελετή, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Θεοδώρου για την άριστη συνεργασία που είχαμε και την υποστήριξή του στο Παράρτημά μας και ευχήθηκε υγεία
και καλή επιτυχία στον νέο Δκτή.
Την 31η Μαρτίου, το Παράρτημα, είχε την χαρά να υποδεχθεί
στην Ρόδο αντιπροσωπεία αγαπητών συναδέλφων του Παραρτήματος Ξάνθης, στην οποία επικεφαλής ήταν ο Πρόεδρος του ΤΣ
Υπτγος ε.α. κ. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης.
Η αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Ξάνθης συμμετείχε στην
εκδρομή του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης στην Ν. Μεγίστη, από

31 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2022. Το Εκκλησιαστικό Λύκειο (2 καθηγητές και 30 μαθητές) συνόδευε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων.
Το Παράρτημα, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Παντελεήμονα και τα μέλη του Παραρτήματος Ξάνθης για την επίσκεψη στην
ακριτική περιοχή μας καθώς και για την τιμή να παρακαθίσουμε σε
δείπνο στην φιλόξενη ΛΑΦ Ρόδου και ευχήθηκε καλό ταξίδι και καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που εκτελεί το στην ευαίσθητη περιοχή της Ξάνθης.

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΚΩΣ)
Την 18η Μαρτίου, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την
παράδοση παραλαβή της Διοίκησης της 80 ΑΔΤΕ.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε. α. Ιάκωβος Φλεριανός παρέδωσε στον απερχόμενο
Δκτη έμβλημα με τον θυρεό της ΕΑΑΣ.
Ο Πρόεδρος του ΤΣ Σχης ε. α. Ιάκωβος Φλεριανός και μέλη του Παραρτήματος συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις για την επέτειο της ενσωμάτωσης των
Δωδεκανήσων με την μητέρα Ελλάδα και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.

ΧΑΝΙA

ΠΡΕΒΕΖA
Την 20 Φεβρουαρίου με επιμνημόσυνη δέηση και
καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο Μπιζανομάχων
στην Παλιά Φιλιππιάδα, αποδόθηκαν οι οφειλόμενες τιμές, υπέρ των πεσόντων για τα ιδανικά της Ελευθερίας
και της Δημοκρατίας. Την επιμνημόσυνη δέηση στην
επετειακή εκδήλωση τέλεσε ο παπά-Λάμπρος, ενώ στεφάνια κατέθεσαν: Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, ο αντιδήμαρχος Τχης (ΠΒ) ε.α. Βασίλειος Παπαβασιλείου, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας και ο
Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης πρόεδρος του Παραρτήματος. Με το τέλος της κατάθεσης στεφάνων, τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή και ακολούθησε η αναφώνηση του
Εθνικού ύμνου.
Την 15η Μαρτίου, σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο
Πρέβεζας το Σχέδιο <<Δημόσιος Χώρος>> (κυκλοφοριακό, πεζόδρομοι, κόμβοι, σήμανση, τραπεζοκαθίσματα σχολικά κτήρια, παιδικές χαρές , αστικό-περιαστικό
πράσινο, προσβάσεις ΑΜΕΑ αφισσορύπανση κλπ).
Στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση το Παράρτημα
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης.

Στις 3 Μαρτίου είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο Παράρτημα μας μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα τον πρόεδρο κ. Μανουδάκη Ιπποκράτη, τον Αντιπρόεδρο κ. Καστρινάκη Σταύρο και το μέλος κ. Κιοπέ Αντώνιο.
Στις 5 Μαρτίου στη Λέσχη του Παραρτήματος φιλοξενήθηκε εκδήλωση του πολιτιστικού και χορευτικού συλλόγου των Χανίων
του χοροδιδασκάλου κ. Κακαβελάκη Κωνσταντίνου, στην οποία μίλησε η ειδική συνερ-

γάτης του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης κα Σημαντηράκη Ζαχαρένια με θέμα «Μικρασιάτες, Μικρασιατική καταστροφή , Μικρασιατική προσφυγιά στα Χανιά»
Στις 17 Μαρτίου ο πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Φινοκαλιώτης Γεώργιος

ΦΘΙΩΤΙΔA
Την 26η Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας
του Τ.Σ. και πολλοί απόστρατοι Αξιωματικοί παρευρέθησαν στην επιμνημόσυνη δέηση που έλαβε χώρα στο
Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λαμίας ως απόδοση ελάχιστου
φόρου τιμής στους νεκρούς που έπεσαν στους κατά καιρούς αγώνες του έθνους καθώς και στην ειρηνική περίοδο.
Την 13η Μαρτίου ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Ταξχος
ε.α. Νικόλαος Δ. Τσιλαλής παρέστη κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου Δομοκού στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της 07ης Μαρτίου 1878 στην
κοινότητα Παλαμά Δομοκού, όπου κατέθεσε στέφανο. Ήταν 07 Μαρτίου 1878, όταν στον Παλαμά, στον

ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Ροταριανού Ομίλου Χανίων, στην εκδήλωση που
πραγματοποίησε για την 25η Μαρτίου, μίλησε με θέμα «Η στρατιωτική οργάνωση των
επαναστατημένων Ελλήνων 1821 - 1829».
Την ομιλία του προέδρου πλαισίωσε επίδειξη
αυθεντικού οπλισμού του 21 που έγινε από
τον συλλέκτη – αναβιωτή κ. Καλλιγιάννη Νεκτάριο, βοηθούμενο από τον κ. Σιγανό Εμμανουήλ, οι οποίοι και προσφέρθηκαν ευγενώς. Επίσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας συνέδραμε ο Δντής του Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου Χανίων Σχης (ΠΖ) Μιχελάκης Εμμανουήλ. (ακολουθεί απόσπασμα
από την εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»).

Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, πραγματοποιήθηκε
συνέλευση των οπλαρχηγών, οι οποίοι ύψωσαν την
επαναστατική σημαία και ορκίστηκαν να αγωνιστούν
μέχρις εσχάτων για την πολυπόθητη λευτεριά. Η επαναστατική αυτή προκήρυξη απευθυνόταν «προς τας
Ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις» και κατέληγε με την προσήλωση των ξεσηκωμένων στον αγώνα για την Ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα και στην επίκληση για υποστήριξη εκ μέρους τους. Και πράγματι, ο αγώνας των
επαναστατών έφερε το πολυπόθητο αποτέλεσμα.
Τρία χρόνια μετά, η περιοχή του Δομοκού, μαζί με τη
Θεσσαλία και την περιοχή της Άρτας ενσωματώθηκε
στο Ελληνικό Κράτος. Οι πόθοι των σκλαβωμένων
από το 15ο αιώνα κατοίκων της περιοχής έλαβαν
σάρκα και οστά και τα δάκρυα χαράς διαδέχθηκαν
τους λυγμούς της λύπης.
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12 Για την υγεία μας

ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ
Γράφει η Επίατρος
Κώνστα Στυλιανή

Ρευματολόγος Ρευματολογικού
Τμήματος 401 ΓΣΝΑ
Η γιγαντοκυτταρική ή κροταφική ή κρανιακή
αρτηρίτιδα [ΚΑ – Giant Cell Arteritis (GCA)] είναι αγγειίτιδα των μέσου και μεγάλου μεγέθους αγγείων
παρατηρούμενη συνήθως σε άτομα ηλικίας >50
ετών. Η φλεγμονή προσβάλλει συχνότερα τους
κρανιακούς κλάδους των αρτηριών που εκφύονται
από το αορτικό τόξο.
Η επίπτωση της KA στο γενικό πληθυσμό είναι
<1%. Έχει συχνά εποχιακές εξάρσεις και η συχνότητά της ποικίλλει ευρέως σε διάφορους πληθυσμούς κυμαινόμενη από <0.1/100.000 έως
33/100.000, ενώ σε άτομα ηλικίας 85 ετών ανέρχεται σε 1100/100.000. Οι γυναίκες προσβάλλονται
σε 2πλάσια συχνότητα από τους άντρες.
Το 50-90% των ασθενών με ΚΑ αρχικά έχει εκδηλώσεις που μοιάζουν με την ρευματική πολυμυαλγία , και σχεδόν 33% των ασθενών με PMR,
έχουν ενδείξεις GCA στη βιοψία της κροταφικής αρτηρίας.
Η αιτιολογία της ΚΑ δεν είναι ακριβώς γνωστή
και φαίνεται ότι σχετίζεται με πολλαπλούς γενετι-

κούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (κάπνισμα,
λοιμώξεις από μυκόπλασμα, χλαμύδια, παρβοιό
Β19, παραινφλουέντζα τύπου 1, απλός έρπητας) .
H ΚΑ εισβάλλει συνήθως αθόρυβα σε διάστημα
εβδομάδων έως μηνών αλλά στο 1/3 των περιπτώσεων έχει απότομη έναρξη. Εκδηλώνεται με κόπωση, κακουχία, ανορεξία, μυαλγίες, νυχτερινοί ιδρώτες, απώλεια βάρους, πυρετό άγνωστης αιτιολογίας, κεφαλαλγία οπτικές διαταραχές και διαλείπουσα χωλότητα γνάθου.
Η κεφαλαλγία είναι η συχνότερη κλινική εκδήλωση της ΚΑ. Δεν έχει παθογνωμικούς χαρακτήρες
αλλά τυπικά είναι είτε νέα σε ασθενείς χωρίς ιστορικό κεφαλαλγιών, είτε νέου τύπου σε ασθενείς με
ιστορικό χρόνιας κεφαλαλγίας. Εντοπίζεται συνήθως στις κροταφικές αρτηρίες ή στο μέτωπο ή το
ινίο. Είναι διαξιφιστική, συνεχής και συνδυάζεται με
ευαισθησία στην ψηλάφηση πάνω στις κροταφικές
ή τις ινιακές αρτηρίες.
Οι οπτικές διαταραχές παρατηρούνται στο 50%
των ασθενών. Οι συχνότερες είναι η αιφνίδια απώλεια όρασης, αμαύρωση fugax, διπλωπία, παροδική θόλωση όρασης, πρόσθια και οπίσθια ισχαιμκή
οπτική νευροπάθεια. Η απώλεια όρασης μπορεί να
είναι ετερόπλευρη (λιγότερο συχνά), αμφοτερόπλευρη, παροδική ή μόνιμη, μερική ή πλήρης. Η

αιφνίδια απώλεια της όρασης είναι κακό προγνωστικό σημείο και σχεδόν πάντα μόνιμη(ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΑΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΣΑΣ). Εάν διαρκέσει πάνω από μερικές ώρες συνήθως δεν αναστρέφεται.
Τα παροδικά επανειλημμένα επεισόδια θόλωσης
της όρασης είναι συνήθως αναστρέψιμα.
Ο πυρετός εμφανίζεται έως το 50% των περιπτώσεων , συνήθως σαν δεκατική πυρετική κίνηση ,
μπορεί όμως να φτάσει τους 39-40Ο C στο 15% των
ασθενών και ενίοτε είναι η πρώτη εκδήλωση της
νόσου.
Η διαλείπουσα χωλότητα της κάτω γνάθου εκδηλώνεται με κόπωση και πόνο των μασητήρων στη
διάρκεια της μάσησης.
Εκδηλώσεις της ΚΑ μπορεί να αποτελέσουν ο
βήχας, πλευροπερικαρδίτιδα, πονόλαιμος, πόνος
στο πρόσωπο, βράγχος φωνής, ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα με προσβολή των ώμων, των καρπών και
των γονάτων.
Στον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργείται
παρατηρείται οξύ φλεγμονώδες σύνδρομο με αυξημένη ταχύτητα καθιζήσεως και C- αντιδρώσα
πρωτεΐνη, αναιμία χρονίας νόσου, υπεργαμμασφαιριναιμία και αντιδραστική θρομβοκυττάρωση.
Στη διάγνωση της ΚΑ σημαντικό ρόλο παίζουν το υπερηχογράφημα και η βιοψία της κρο-

ταφικής αρτηρίας.
Τα κορτικοειδή είναι η βάση της θεραπείας της
ΚΑ. Στους ασθενείς με πρόσφατη απώλεια όρασης
μπορούν να γίνουν ενδοφλέβιες ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης. Επειδή η κορτιζονοθεραπεία προβλέπεται να διαρκέσει πολλούς μήνες, συνιστάται πρόληψη της οστεοπόρωσης από κορτικοειδή από την αρχή ήδη της θεραπείας. Σε ασθενείς που αναπτύσσουν επιπλοκές από τη χρήση των κορτικοειδών ή
έχουν εξάρσεις της νόσου μπορούν να προστεθούν
άλλοι θεραπευτικοί παράγοντες (μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, anti –TNF παράγοντες).
Η ΚΑ μπορεί να αυτοπεριοριστεί σε διάστημα
μερικών μηνών έως πολλών ετών. Η 5ετής θνητότητα είναι παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό και η
GCA δεν επηρεάζει ανάστροφα τη συνολική επιβίωση.

Βιβλιογραφία:
1)Serling-Boyd N, Stone JH. Recent advances
in the diagnosis and management of giant cell arteritis. Curr Opin Rheumatol. 2020 May;32(3):201207. doi: 10.1097/BOR.0000000000000700.
PMID: 32168069; PMCID: PMC7228540.
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Ο μπαμπάς και το ελικόπτερο
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Αμέσως μετά την μεταπολίτευση, είχε αρχίσει από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους
κύκλους μία ενορχηστρωμένη εκστρατεία κατασυκοφαντήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων
σε όλα τα επίπεδα. Κάποιο βλαξ, είχε πει ότι η
στρατιωτική μπάντα δεν έχει καμία σχέση με
την μουσική. Σωστά. Την άλλη φορά στην παρέλαση θα βάλουμε να «παιανίσει» το κουαρτέτο εγχόρδων της Βιέννης, γα να ξεσηκώσει
τα στρατευμένα νιάτα που θα παρελαύνουν.
Βρε σεις άσχετοι, άλλη η αποστολή της μπάντας και άλλη της καμεράτας. Αλλά για να το καταλάβεις αυτό ε, όσο νάναι, λιγο μυαλό χρειάζεται. Άλλοι πάλι, είχαν βγάλει όλη τους την
χολή, λέγοντας ότι οι αξιωματικοί είναι αμόρφωτοι. Όλη αυτή η λασπομαχία βέβαια γινόταν
χωρίς αντίπαλο, για τους γνωστούς λόγους.
Όμως η συκοφαντία και το ψέμα κατέρρευσαν και πολύ γρήγορα μάλιστα και οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα στην πρώτη
θέση στις καρδιές των Ελλήνων.
Πολλοί αξιωματικοί, εκτός από τα καθαρώς στρατιωτικά τους καθήκοντα και παρά τον
εξαιρετικά περιορισμένο ελεύθερο χρόνο
τους, ξέκλεψαν ώρες να ασχοληθούν και με τα
γράμματα. Πρόχειρα να αναφέρω τον Αντισυνταγματάρχη Θεόδωρο Αξιώτη, που ασχολήθηκε με πάνω από 10 βιβλία με την αρχαιότητα. Δυστυχώς πέθανε πολύ νέος. Ο στρατηγός γιατρός κ. Χαραλαμπάκης Αριστογείτων, μας έχει δώσει, μέχρι τώρα, πάνω από 14
βιβλία λογοτεχνικού περιεχομένου. Ο κ. Χαραλαμάκης, διακεκριμένος καρδιολόγος, έχει
τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο πνευματικής

από τον Δημήτρη τον Ταουκίδη, που τον είχα
μαθητή, στην Σχολή Ευελπίδων. Τον θυμόμουν καλά τον Δημήτρη, διότι ως τεταρτοετής
Εύελπις, ήταν και επιλοχίας-αρχηγός του τμήματός του και καθόταν στο πρώτο αναλόγιο.
Πρώτο τραπέζι πίστα που λέμε….
Μετά τα προκαταρκτικά (καλημέρα, πώς
είσθε κ.λπ.), ο Δημήτρης είπε:
- Κύριε καθηγητά, κυκλοφόρησε το νέο
μου βιβλίο και θέλω να συναντηθούμε
να σας το δώσω.

αξίας Α΄ Τάξεως, από την ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών της οποίας είναι μέλος. Ο στρατηγός
κ. Γεράσιμος Καλογεράκης, έχει να παρουσιάσει πλούσιο συγγραφικό έργο, σχετικώς με
την αρχαιότητα και την κβαντική φυσική. Ο
στρατηγός κ. Κων. Πάτσαλος μας έχει δώσει
πολλές θαυμάσιες ποιητικές συλλογές και
έχει βραβευθεί γι΄ αυτό. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τον στρατηγό κ. Χάρη Τσιρκινίδη δημιούργημα του οποίου είναι, μεταξύ των πολλών άλλων και το «Κόκκινο ποτάμι», που μας καθήλωσε προσφάτως μπροστά στις τηλεοπτικές
οθόνες.
Αυτά ως, μάλλον μακρά, εισαγωγή.
Παλιά λέγαμε ότι κουδούνισε το τηλέφωνο και, στην άλλη άκρη του σύρματος, ήτανε ο
τάδε φίλος ή ο δείνα συγγενής. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αφού δεν υπάρχουν καλώδια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, κουδούνισε
το κινητό και είδα, στην αναγνώριση, κλήση

Δεν με εξέπληξε το νέο, διότι, ήδη ο Δημήτρης, έχει κυκλοφορήσει τρία βιβλία που
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6+ ετών. Πρόκειται για τα «Ο γιατρός κλόουν», «Ο μικρός
μακαρονομάχος» και το «μεΓΑΛΑ μυστικά».
Είχα παρευρεθεί στις παρουσιάσεις των
δύο πρώτων βιβλίων, οι οποίες με εξέπληξαν
ευχάριστα. Και αυτό διότι ξέφευγαν τελείως
από τις συνηθισμένες παρουσιάσεις, όπου οι
παρουσιαστές υμνολογούν τον συγγραφέα
(«ήταν κάτι που έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία», «είναι γροθιά στο στομάχι της
άτιμης κοινωνίας, που άλλους τους ανεβάζεις
και άλλους τους κατεβάζεις στα τάρταρα», «το
διάβασα απνευστί» και λοιπές κοινοτυπίες).
Αντί αυτών, ο συγγραφέας είχε στήσει μικρές
παραστάσεις (δρώμενα τα λένε σήμερα…) με
πρωταγωνιστές παιδιά. Όντως πολύ πρωτότυπο.
Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι σήμερα ο Δημήτρης Ταουκίδης, ο συγγραφέας, είναι λοχαγός του Τεχνικού, απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου και ασχολείται με θέματα που αφορούν
στην συντήρηση αεροπλάνα και ελικοπτέρων.

Συναντηθήκαμε λοιπόν με τον Δημήτρη
και μου έδωσε το καινούργιο του βιβλίο, που
έχει τον τίτλο «Ο μπαμπάς και το ελικόπτερο»,
το οποίο το διάβασα απνευστί. Μη βιαστείτε να
με προγκήξετε. Το κείμενο ήταν μόλις 30 σελίδες με μεγάλου μεγέθους γραμματοσειρά, εμπλουτισμένο με όμορφα σκίτσα. Όμως σ’ αυτές τις 30 σελίδες, κρυβόταν ένας θησαυρός,
που ξεκινούσε κάπως μελαγχολικά, αλλά στη
συνέχεια ξεδίπλωνε όλες τις πτυχές που συνθέτουν την καθημερινή ζωή και πρωτίστως την
αποστολή ενός μηχανικού Αεροπλάνων – Ελικοπτέρων, όπως είναι ο συγγραφέας.
Φυσικά δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω
το τέλος του βιβλίου το οποίο είναι συγκλονιστικό. Μέσα στις σελίδες του, φαινομενικά
παιδικού, αυτού βιβλίου πολλοί συνάδελφοι
θα δουν τον εαυτό τους και τις ατέλειωτες
ώρες που πέρασαν μέσα στα ελικόπτερα προσφέροντας τις υπηρεσίες τους και στην Πατρίδα, αλλά και στη Κοινωνία γενικότερα. Και δεν
έχουμε ιδέα εμείς οι άσχετοι με το ελικόπτερο,
πόσο σοβαρές είναι οι υπηρεσίες τους προς
την κοινωνία.
Εγώ, από αυτή τη γωνιά, θέλω να συγχαρώ τον Δημήτρη Ταουκίδη, που προσπαθεί να
βγάλει προς τα έξω και το επιτυγχάνει θαυμάσια, τον κόπο και τον μόχθο των «ελικοπτεράδων». Η προσπάθειά του αυτή, είναι και μια
απάντηση σε όσους κατά καιρούς στάζουν χολή κατά των αξιωματικών.
Μπράβο Δημήτρη που το ανέδειξες.
Μπράβο ελικοπτεράδες μας, που το υλοποιείτε.
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H βιβλιοθήκη της Ε.Α.Α.Σ.
Γράφει
ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Ἡ “Στήλη τῆς Βιβλιοθήκης” ἔγινε πλέον “Βιβλιοθήκη
τῆς ΕΑAΣ” καί συνεχίζει νά ἐμπλουτίζεται μέ προσφορές
ἀξιολογότατων βιβλίων. Γιά τόν μῆνα αὐτόν ἔχουμε τά παρακάτω:
1. Ὁ, καί ποιητής πλέον, Ἀντιστράτηγος (ΥΓ) ἐ. ἀ. κ. Ἄρης Χαραλαμπάκης
μᾶς ἐδώρησε τήν νέα του ποιητική συλλογή μέ τίτλο: “Χειραψία με την αθανασία”. Ὁ Στγος, Παθολόγος καί
διδάκτωρ Καρδιολόγος, πέραν τῶν καθηκόντων του, ἀσχολήθηκε μέ ἐπιτυχία καί μέ τήν Λογοτεχνία. Τρεῖς
ἀπό τίς 14 ποιητικές συλλογές του
διακρίθηκαν μέ Πρῶτο Βραβείο. Ἡ παρούσα νέα συλλογή ἐξεδόθη πρίν ἀπό ἕνα μῆνα (Φεβ.
2022) καί περιλαμβάνει ποιήματα τά ὁποῖα ἀναφέρονται
στά ἀναπάντητα ὑπαρξιακά καί μεταφυσικά ἐρωτήματα
πού βασανίζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό ἐμφανίσεώς του
στήν Γῆ.
(Ἐκδόσεις: ΑΓΓΕΛΑΚΗ. Τηλ. 210 3826220. Τηλ. Συγγραφέα: 6945335133. e-mail: arismed@otenet.gr).
2. Ὁ Ἐκδοτικός Οἶκος: “ ἰνφογνώμων “
μᾶς ἔστειλε δύο βιβλία. Τό πρῶτο ἔχει
τίτλο: “Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
ΜΑΣ” μέ ὑπότιτλο: “Νεοοθωμανισμός
διαχρονικά σημαίνει Εκτουρκισμός”.
Πρόκειται γιά ἕνα συλλογικό ἔργο
δύο ἐπιστημόνων: Τοῦ Δρ. κ.
Μπάλτου Γεωργίου καί τοῦ Ἀρχιπλοιάρχου (Ο) ΠΝ ἐ.ἀ. κ. Βιδάκη
Ἰωάννη. Τό βιβλίο αὐτό ἀναζητεῖ τήν
ἀπάντηση σέ ἕνα ἀπό τά πιό καυτά ἐρωτήματα πού χαρακτηρίζουν τίς σύγχρονες καί ὄχι μόνο ἑλληνοτουρ-

κικές σχέσεις. Δηλαδή ποιά ἀπό τίς “δύο Τουρκίες” εἶναι
“ἀσφαλέστερη” καί λιγότερο ἀπειλητική, ἡ Τουρκία
τῆς κεμαλικής παράδοσης ἤ ἡ κυβερνῶσα μεταμοντέρνα ἀναβίωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας;
Μιά πλήρης, ἀπό κάθε ἄποψη, μελέτη πού κατατοπίζει
τόν ἀναγνώστη καί τόν ἐνημερώνει ἐπιλύοντάς του κάθε
ἀπορία πού θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἔχῃ πάνω στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις διαχρονικά.
Τό δεύτερο βιβλίο ἔχει τίτλο:
“Νικόλαος Κατούντας, Ο Λεωνίδας
τῆς Κερύνειας”. Πρόκειται γιά ἕνα
βιβλίο, Ὕμνος στόν ΗΡΩΑ, Νεομάρτυρα Λοχαγό τῶν Καταδρομῶν
πού ἔδωσε τήν ζωή του ἡρωικά
μαχόμενος κατά τήν τουρκική
εἰσβολή στήν Κύπρο τό 1974. Μέσα
στίς 300 σελίδες τοῦ βιβλίου παρουσιάζεται ἡ σύντομη, μὰ πλήρης ἡρωισμοῦ ζωή του, ὁπως τήν περιγράφουν ὅσοι τόν γνώριζαν. Πρώτα καταθέτει τήν
γνώμη της ἡ Ἐπίσημη Κυπριακή πολιτική ἡγεσία, μετά ὁ
Ἐκδότης μέ μιά πλήρη εἰσαγωγή, ἀκολουθοῦν μέλη τῆς
οἰκογένειάς του, οἱ συμμαχητές του πού μᾶς κάνουν
νά δακρύζουμε περιγράφοντας τίς τελευταῖες ὧρες τοῦ
ἀγῶνα του καί τῶν προσπαθειῶν του νά τούς προστατεύσῃ, συνεχίζουν οἱ ἀναμνήσεις τῶν συμμαθητῶν του
ἀπό τήν ΣΣΕ, ἀκολουθοῦν συνάδελφοί του ἐν ὅπλοις,
ἔφεδροι Καταδρομεῖς καί ἄλλοι πολιτικοί καί ἑπώνυμοι
πολίτες γνῶστες τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Μάρτυρα.
Στήνσυνέχεια παρουσιάζεται ὁ Νίκος Κατούντας ὅπως
τόν βλέπουν οἱ λογοτέχνες (ποίηση καί λογοτεχνικά
κείμενα), οἱ Ἀκαδημαϊκοί, ὁ Τύπος
καί τελειώνει μέ τήν ὀνοματοδοσία
τοῦ Στρατοπέδου στήν Μνήμη του.
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ἰνφογνώμων, Φιλελλήνων
14 Ἀθήνα, Τ.Κ. 10557 τηλ.210 3316036
καί , info@infignomon.gr ).
3. Ὁ πολυτάλαντος συνάδελφος
Μόσχου Βασίλειος μᾶς χάρησε τό νέο
του λογοτεχνικό ἔργο μέ τίτλο:”Ἡ Φίλη
μου ἡ Κάλυ”. Πρόκειται γιά ἕνα

εὐαίσθητο, φιλοζωϊκό βιβλίο πού ἁφορᾷ στήν ἱστορία μιᾶς
σκυλίτσας.
Ἐπίσης ὁ κ. Μόσχου μᾶς δώρησε καί τό βιβλίο
τοῦ συγγραφέα κ. Ἀντώνη Ἀθανασόπουλου μέ
τίτλο: “Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΙΟΝ ΑΝΤΟΝΕΣΚΟΥ”.
Πρόκειται γιά τήν βιογραφία τοῦ Ρουμάνου
Σρατάρχη μέ φόντο τήν ἱστορία τῆς ἔμπλοκῆς
τῆς Ρουμανίας στόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στό
πλευρό τοῦ Ἄξονα.
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ Ἀθήνα.τηλ. κ.
Μόσχου 6944288114)
4 Ἡ ΕΑΑΣ προμηθεύτηκε τίς δύο συλλεκτικές
καί πολυτελής ἱστορικές ἐκδόσεις τοῦ Βουλευτή κ. Κων/νου Γκιουλέκα .
Τό πρῶτο εἶναι τό 3τομο μέ τίτλο: “1821” ( ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ). Πρόκειται
γιά τό γνωστό ἐξαιρετικό ἔργο τοῦ κυρίου Βουλευτή στό ὁποῖο ἔχει μιά πλήρη συλλογή τῶν δημοσιευμάτων πού ἁφοροῦν στήν Ἐθνική Παλιγγενεσία. Ἔτος μέ ἔτος ἔχουν καταγραφεῖ ὅλες οἱ ἔντυπες ἀναφορές,
στόν ἀγώνα, ἀπό τό 1821 ἕως τό ἔτος 1831.
Τό δεύτερο εἶναι τό 2τομο ἔργο μέ τίτλο: “ΤΟ
ΕΠΟΣ 1940 -1941” Μέσα ἀπό τίς ἐφημερίδες τῆς
ἐποχῆς μᾶς παρουσιάζει ὄλη τήν εἰκόνα τῶν
ἡρωϊκῶν ἐκείνων γεγονότων.
(Ἐκδόσεις: ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ. Ἀθήνα. τηλ.
Ἱποκράτους 44 Τ.Κ. 106 80 Τηλ.210 3611000)
5.Ὁ Ὑπτγος ἐ.ἀ. Μηχανολόγος -Ἠλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. κ. Αὐγερινός Γεώργιος ἀκούραστα μᾶς ὁδηγεὶ
μέ τό νέο του, 13ο βιβλίο πού τιτλοφορείται: “Ὀρθολογισμός;”.
Μετά τό “Ο ΓΑΜΟΣ” πού παρουσιάσαμε σέ προηγούμενο φύλλο
τῆς ΕΗ ἔρχεται αὐτό νά μᾶς ἀναλύσει τον
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ, τί δυσχεραίνει αὐτόν, συνεχίζει μέ τούς ὄρους ρεαλισμοῦ , σουρεαλισμοῦ, ζωγραφικῆς, μουσικῆς και κοινωνικῶν συνθημάτων. Εἶναι ἕνα ἀκόμη ἀξιολογότατο φιλοσοφικό πόνημα τοῦ συγγραφέα.
(τηλ. συγγραφέα: 210 6528700, ἤ
6908348191)

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΤΑΞΗ
Εκ Διαγωνισμού
ΣΣΕ - 1974
Χωροφυλακή
ΣΜΥ – 1952
ΣΣΕ – 1957
ΣΜΥ – 1975Α΄
Μακράς Ανακατάταξης
ΣΣΕ - 1963
ΣΣΕ - 1957
ΣΜΥ - 1978
ΣΣΕ - 1961
ΣΣΕ - 1959
ΣΣΕ - 1953
ΣΑΝ
ΣΑΑΣ – 1990
Εξ Εφέδρων
ΣΜΥ - 1954
ΣΣΕ – 1975
ΣΜΥ

ΒΑΘΜΟΣ
Ο-Σ
Υπτγος (Δ)
Ταξχος (ΕΜ)
Τχης ΕΛ-ΑΣ
Σχης (ΥΓ)
Ταξχος (ΕΜ)
Άνχης (ΠΒ)
Άνχης (ΠΖ)
Ταξχος (ΜΧ)
Υπτγος (ΠΖ)
Τχης (ΤΧ)
Ταξχος (ΠΖ)
Υπτγος (ΠΖ)
Ταξχος (ΜΧ)
Σχης (ΥΓ)
Σχης (ΥΓ)
Άνχης (ΠΒ)
Άνχης (ΠΒ)
Υπτγος (ΔΒ)
Άνχης (ΤΘ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μάζος Κωνσταντίνος
Τσίτουρας Χριστόφορος
Διαβάτης Σπυρίδων
Κιούρος Νικόλαος
Σβουρδάκος Ηλίας
Τοπάλης Δημήτριος
Τσαμτσουκάκης Κωνσταντίνος
Δαλακλίδης Ηλίας
Βασσάλος Αντώνιος
Ηλιόπουλος Ηλίας
Τζατζιμάκης Στυλιανός
Αποστολάκος Χαράλαμπος
Πίτσαρης Κωνσταντίνος
Βασιλάκη Αναστασία
Ιωαννάκης Δημήτριος
Τζιμούρτος Ιωάννης
Τσιρώνης Γεώργιος
Κατσαρίκας Νικόλαος
Δρούγκας Θεόδωρος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Ηλίας
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Αχιλλέας
Αντώνιος
Φώτιος
Ιωάννης
Γεώργιος
Βασίλειος
Φώτιος
Γεώργιος
Ευάγγελος
Βασίλειος
Γεώργιος
Ιωάννης
Αντώνιος
Βασίλειος
Σπυρίδων
Ιωάννης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
27 Ιανουαρίου 2022
01 Μαρτίου 2022
23 Δεκεμβρίου 2021
27 Φεβρουαρίου 2022
14 Φεβρουαρίου 2022
08 Μαρτίου 2022
04 Μαρτίου 2022
12 Μαρτίου 2022
15 Μαρτίου 2022
20 Μαρτίου 2022
23 Μαρτίου 2022
25 Μαρτίου 2022
23 Μαρτίου 2022
27 Μαρτίου 2022
26 Μαρτίου 2022
24 Μαρτίου 2022
22 Μαρτίου 2022
28 Μαρτίου 2022
28 Μαρτίου 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
03 Φεβρουαρίου 2022
02 Μαρτίου 2022
08 Φεβρουαρίου 2021
28 Φεβρουαρίου 2022
14 Φεβρουαρίου 2022
10 Μαρτίου 2022
05 Μαρτίου 2022
15 Μαρτίου 2022
18 Μαρτίου 2022
21 Μαρτίου 2022
28 Μαρτίου 2022
30 Μαρτίου 2022
28 Μαρτίου 2022
30 Μαρτίου 2022
31 Μαρτίου 2022
26 Μαρτίου 2022
23 Μαρτίου 2022
29 Μαρτίου 2022
31 Μαρτίου 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 Χαλανδρίου
Κοιμητήριο Μεσσηνίας
Κοιμητήριο Ποταμού Κέρκυρας
Κοιμητήριο Αγ. Παύλου Χαλκιδική
Κοιμητήριο Έδεσσας
Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως
Κοιμητήριο Λαγκαδά
Κοιμητήριο Χαλανδρίου
Κοιμητήριο Παπάγου
Κοιμητήριο Ελευθερούπολης Καβάλας
Κοιμητήριο Αμαρουσίου
Κοιμητήριο Αναστάσεως
Κοιμητήριο Καλλιθέας
Κοιμητήριο Διδυμοτείχου
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Κανάλια Ν. Καρδίτσας
Κοιμητήριο Ποντολίβαδου Ν. Καβάλας
Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Μάρτιος 2022
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Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

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

Γράφει ο Αντγος ε.α. Αναστάσιος Π. Θεοδωρόπουλος
Θρηνολογούνε οι λαοί, φλέγεται η Ουκρανία,

Καρδιοχτυπάει ο ντουνιάς, στάχτη κι αποκαϊδια,

μελάνι μαύρο και φτερό στα χέρια η Ιστορία.

τα όνειρά ερείπια , πείνα θα `ρθει κι ακρίβεια.

Κι όλα πικρά κι ανάποδα της δόλιας ειμαρμένης,

Όλα πικρά κι ανάποδα της δόλιας ειμαρμένης

<<πατέρας πάντων πόλεμος >>

και η ειρήνη, πόλεμος, ντροπή της οικουμένης.

ρεφρέν της Οικουμένης.

Αυτόκλητοι αναλυτές, θολοί οιωνοσκόποι
σιωπή σειρήνες του κακού, πεθαίνουνε ανθρώποι!

Εγκλήματα των δυνατών του εικοστού αιώνα,
φαντάσματα που στοίχειωσαν σέρνουν αρμαγεδώνα.
Κι ο πόλεμος με πόλεμο δε φέρνει την ειρήνη

Κι όλοι μαζί μια προσευχή, στου χάρου το λημέρι
δικαιοσύνης μήνυμα και άσπρο περιστέρι.
Στης μοίρας τα γυρίσματα, στου γένους μας τη ζήση
μακάρι η ευτυχία του να τα χιλιοχρονίσει.

κατρακυλά στην άβυσσο ο φάρος της και σβήνει.

Κανείς δεν είναι σίγουρος οι χρόνοι τι θα φέρουν,

Οι πύλες της κολάσεως ορθάνοιχτες προσμένουν,

αν θες ειρήνη σκέψου το, Λατίνοι μόνο ξέρουν??

χίλιες φορές αλίμονο στης γης τους κολασμένους!

ΥΓ Διαχρονική αρχή των Λατίνων (κλεμμένη από τους

Αίμα, φωτιά, ξεριζωμός, τ` ανθρώπινο κοπάδι

Αρχαίους Έλληνες): Si vis pacem, para belum (Αν

στης πανδημίας τη καταχνιά, μαύρο θα δει σκοτάδι.

θέλεις Ειρήνη, να προπαρασκευάζεσαι για πόλεμο...)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ
Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την αποστολή
τους:
Τετραμηνιαία Έκδοση του Γενικού Επιτελείου Στρατού ‘’ Στρατιωτική Επιθεώρηση’’
Διμηνιαία Εφημερίδα της Ένωσης Αποστράτων Ακξκων Αεροπορίας ‘’ Ηχώ των αιθέρων ‘’
3. Διμηνιαία Έκδοση του Αρχηγείου της ΕΛ-ΑΣ ‘’ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ανασκόπηση ‘’
4. Τριμηνιαίο Περιοδικό της ένωσης Αποστράτων Αξκών Λιμενικού Σώματος ‘’ Λιμενικά Χρονικά ‘’
5. Περιοδική Έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος ‘’ Πληροφόρηση΄΄
6. Διμηνιαία Εφημερίδα της Ε.Σ.Ε.Α. Αν Μακεδονίας - Θράκης
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Στην πόλη αυτή διεξήγαγε μάχες ο
Ελληνικός Στρατός από 6-21 Μαρ
1919, αγενής νότα
2. Ο αριθμός 110, άθλημα του σκί
3. Συνήθως οι γυναίκες την ακολουθούν, συντομογραφία Γραφείου Διευθύνσεως, 2 όμοια σύμφωνα
4. Υπάρχει και τέτοιο Επιτελικό Γραφείο, βιβλικό πρόσωπο
5. Πρέπει να πίνουμε πολλά ποτήρια
την ημέρα, σύνορο
6. Ινστιτούτο Νεοελληνικών ερευνών,
ήρωας της Πίνδου (γεν.)
7. 3 φωνήνετα της λέξεως «ομήγυρις»,
δεν έχουν να ζήσουν (γεν.)
8. Διετέλεσε Πρόεδρος της Δομινίκας,
α΄ συνθετικό αυτοδιογκούμενου αλεύρου
9. Σχολή του Σ.Ξ., μέγεθος μπαταρίας
10. Όπλο του Σ.Ξ., αέρας (αρχ.), Κοινό
Σώμα των Ε.Δ.

1. Χωριό του Βορείου Έβρου, Σώμα του Σ.Ξ.
2. Έλληνας Φιλόσοφος
3. Βασιλιάς της Περσίας
4. Αύξων αριθμός
5. Σιδηροδρομικός σταθμός, αρωματικό φυτό
6. Βασίλισσα της Ελλάδος, Αρχή
Πολιτικής Αεροπορίας
7. Αυτά που τρέφονται με κρέας
ζώων
8. Πίνακας με ώρες λειτουργίας
(πληθ.)
9. Ο Καίσαρ διέσχισε ένοπλος τον
ποταμό αυτόν
10. Μας παρέχει προγνώσεις καιρού, Δήμος της Αρχαίας Αθήνας
(αιτ.)
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ΡΕΦΡΕΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
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Αγγελίες 15

Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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.

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

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

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

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

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,

ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

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

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

Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού Αθηνών
με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε παιδιά
Δημοτικού και Γυμνασίου, Αθήνα και Προάστια
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας
Τηλ.: 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Ο.Τ. 104 Αρ.Οικ.9, 671 τ.μ., 60 μέτρα από θάλασσα εντός σχεδίων
Σ.Δ. 0,4 ύψος 8,5 μ. σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000€.
Υπτγος ε.α. Γιόγιας Ιωάννης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 – 6012744 και 698 0078388
Γεώργιος Σ Τζιάτζιος MD,PhD
Γαστρεντερολόγος- Ηπατολόγος
Υιός αποστράτου Αξιωματικού
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευτείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Augsburg,Γερμανία.
g_tziatzios@yahoo.gr
Τηλ: 6942259009
Διαδικτυακά Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας
Θυγατέρα Αξκού ε.α. Σμαράγδα Κωνσταντή απόφοιτος ΕΚΠΑ Τμ. Ισπανικής
Φιλολογίας, με πολυετή διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες, για απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, όλων των επιπέδων και Πιστοποιητικού Ινστιτούτου Cervantes.
Τηλ.6983734846.
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλαισίνα,
οικισμό ΟΣΜΑΕΣ, με θέα προς Θεολόγο. ο.τ. 87 οικ. 21 - 1005 τ.μ. - παροχές
νερού – ηλεκτρικού - τηλεφώνου. Τιμή συζητήσιμη.
Νικόλαος Παπαγεωργίου, Τηλ. 6947991493
‘’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)

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@ikaloudis.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Κάρυστο "Παξιμάδα" ΟΣΜΑΕΣ 694,9 τμ.
Οικ.Τετ. 169, Αρ. 5, άρτιο, οικοδομήσιμο, εξαιρετική θέα.
Τηλ. Επικοινωνίας 6973330280 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο 880 τ/μ στον οικισμό Εξαμήλια Κορινθίας, άρτιο οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, τέσσερα χιλιόμετρα από την Κόρινθο (Αστική Συγκοινωνία).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972206900
Ταξχος (ΥΓ) Γκότσης Βασίλειος
ΕΝΟΙΚΙάΖΕΤΑΙ
Για τους θερινούς μήνες, νεόκτιστο διαμέρισμα στην Παξιμάδα Καρύστου (οικισμός ΟΣΜΑΕΣ).Το διαμέρισμα 60 Τ.Μ, είναι πλήρως επιπλωμένο με σαλόνικουζίνα,2 κρεβατοκάμαρες –μπάνιο, βρίσκεται δίπλα στη Θάλασσα, με απεριόριστη πανοραματική θέα.
Πληροφορίες: Τηλ. 6974525516. e-mail. elenedania@gmail.com.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Παξυμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) ο.τ 40,
οικόπεδο 32, με θέα στη θάλασσα. Τιμή 18.500 Ευρώ. Τηλ 6948057463
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Θυγατέρα Αξιωματικού ε.α., πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής, με πολυετή
διδακτική εμπειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για
το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του Ινστιτούτου
Γκαίτε όλων των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ. Διαθέτει
προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικ.: 210-6526906, 6977977912.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
Αναλαμβάνει την μετάφραση κειμένων από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας και για τις τρεις γλώσσες
(Μηχανικός ΕΜΠ, Υιός αξιωματικού ε.α.). Τηλ. 210-6008532, E-mail:
achilakeas@otenet.gr
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Οικόπεδα (Προνομιούχα):
α. ΠΙΚΕΡΜΙ (ΔΙΩΝΗ) 537 τ.μ., οδός Μακεδονίας Ο.Τ. 129, Αριθ. Οικ.660.
β. ΚΑΡΥΣΤΟΣ (ΠΑΞΥΜΑΔΑ) 894 τ.μ. , Ο.Τ. 201, Αριθ. Οικ. 16 .
Τηλ. 6945652843

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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“10 Μύθοι και Αλήθειες για
την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
10. Η Εκκλησία εναντιώθηκε στην
Φιλική Εταιρεία.
Η ιδεολογικοποιημένη ερμηνεία δεν
αφήνει όμως άθικτους και τους άλλους
Αρχιερείς. Θέλοντας να μειώσουν τη διακεκριμένη συμμετοχή αρχιερέων, όπως
λ.χ. ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ή ο Σαλώνων Ησαϊας, μιλούν για “εκατοντάδες
αρχιερέων” (Σκαρίμπας), η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων (δήθεν) απέσχε
και υπονόμευσε τον Αγώνα. Εχουν όμως
έτσι τα πράγματα; Οι Αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου δεν ξεπερνούσαν
τους 200, στις 171 συνολικά επαρχίες
του. Ο αριθμός δε αυτός περιλαμβάνει
και τους Αρχιερείς των άλλων ρωμαίικων Πατριαρχείων, που ήταν στα όρια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο
Σπ.Τρικούπης, Θ. Φαρμακίδης κ.α, δέχονται τον αριθμό 180, οι δε τιτουλάριοι
Αρχιερείς δεν υπερέβαιναν τους 20.
Ποια ήταν, λοιπόν, η συμμετοχή αυτών
των Αρχιερέων στη Φιλική Εταιρεία.
Παρά τον αστικό χαρακτήρα της Φιλικής, oι πρωτεργάτες της δεν είχαν δυτική
αντιφεουδαρχική συνείδηση, διότι στην
“καθ’ ημάς Ανατολήν” δεν υπήρχε φεουδαρχία φραγκικού τύπου (φυσική αριστοκρατία). Γι’ αυτό ενώ στη Δύση ο Κλήρος, και μάλιστα οι Επίσκοποι, εθεωρούντο προέκταση της τάξεως των Ευγενών, η Φιλική στράφηκε εδώ στον Κλήρο
και μάλιστα στις κεφαλές του. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Κορδάτος: “0ί Φιλικοί
[...] επεδίωξαν να δώσουν χαρακτήρα
πανεθνικόν εις την οργανωμένην επανάστασιν και δι’ αυτό προσηλύτισαν και μερικούς Φαναριώτας και ανωτέρους Κληρικούς”. Το επίθετο (“μερικούς”) απορρέει από το ιδεολογικό πρίσμα του Κορδάτου και δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στα πράγματα. (Γ. Κορδάτου, Η κοινωνική σημασία της ‘Ελληνικής ‘Επαναστάσεως, σ. 144. Πρβλ. Π. Γεωργαντζή, ,
σ. 214, σ. 463.)
Από το 1818 μυήθησαν στην Φ. Ε.
όλοι σχεδόν oι αρχιερείς της Πελοποννήσου, κάτι που αναγκάζεται να το παραδεχθεί ο αγαθότερος Σκαρίμπας: “ Η Φ.
Ε. [...] στο κόλπο είχε μυήσει όλους σχεδόν τους Παλαιοελλαδίτες κοτζαμπάσηδες και προπαντός τούς δεσποτάδες”. Η
αλήθεια είναι, ότι ως Ρωμηοί οι ηγέτες
της Φιλικής γνώριζαν την επιρροή των
Αρχιερέων στο λαό. Μέσα στα έτη 1918-

21 όλοι σχεδόν οι Αρχιερείς έγιναν μέλη
της Φιλικής. Μαρτυρίες αδιαμφισβήτητες καλύπτουν 81 περιπτώσεις. Για έναν
αριθμό απουσιάζουν μαρτυρίες, χωρίς
όμως να μπορεί να υποστηριχθεί, ότι δεν
είχαν μυηθεί και εκείνοι. Απουσιάζει
όμως και κάθε μαρτυρία για προβολή αρνήσεως ή για υπονόμευση του έργου της
Εταιρείας. Οι περισσότεροι ιστορικοί δέχονται, ότι οι Αρχιερείς υπήρξαν η σπονδυλική στήλη της Φιλικής και ο κύριος
παράγων του έργου της λόγω του υψηλού κύρους τους στον Λαό. Αν οι Αρχιερείς εξ άλλου δεν περιέβαλλαν με την
αγάπη τους το έργο της Φιλικής, πολλά
πράγματα μπορούσαν να ανατραπούν. Ο
Th. Gordon λ.χ., ιστορικός του Αγώνα
(Ιστορία της Ελλην. Επαναστάσεως, μετάφρ. Φ. Βράχα, τομ. Α’, σ. 134) γράφει:
“Δεν τολμούμε να βεβαιώσουμε, πως ο
Πατριάρχης και τα μέλη της Συνόδου
ήταν απόλυτα αθώοι συνωμοσίας κατά
του οθωμανικού κράτους. Αντίθετα, έχομε λόγους να πιστεύουμε, ότι ο Γρηγόριος γνώριζε την ύπαρξη της Εταιρείας
και ότι μερικοί από τους άλλους Ιεράρχες
ήταν βαθειά πλεγμένοι στις μηχανορραφίες της”.
Μια αναφορά, τέλος, στην ποσοστιαία σύνθεση της Φιλικής δίνει τα στοιχεία: Κληρικοί 9,5%, Αγρότες 6% καί
Πρόκριτοι 11,7%.
Ιδιαίτερα από την περιοχή της Ελλάδος αναφέρονται επώνυμα στις πηγές 73
αρχιερείς, που έλαβαν ενεργό μέρος
στον Αγώνα. Σαράντα δύο Αρχιερείς
υπέστησαν ταπεινώσεις, εξευτελισμούς,
φυλακίσεις, διώξεις κάθε είδους, βασανιστήρια, εξορίες κ.λπ. Δύο Οικουμενικοί
Πατριάρχες (Γρηγόριος Ε’, Κύριλλος ΣΤ’)
και 45 Αρχιερείς (Μητροπολίτες) εκτελέσθηκαν ή έπεσαν σε μάχες. Κατά τον
Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ οι κληρικοίθύματα του Αγώνα ανέρχονται συνολικά
σε 6.000.

Τούρκικες πηγές
Υπάρχει όμως και η μαρτυρία των
Τούρκων Ιστορικών για τη δράση του ελληνορθόδοξου Κλήρου στον Αγώνα του
‘21 που καταρρίπτει ενδόξως τους έλληνες μαρξιστές. ‘Έτσι, ο Μώραλη Μελίκ
Μπέη δέχεται ότι “τον λαόν (της Πελοποννήσου) υπεκίνησαν οι έχοντες συμφέροντα και σχέσεις μετά τούτων, οι έμποροι, οι πρόκριτοι, και κυρίως oι μητροπολίται και γενικώς οι ανήκοντες εις τον
κλήρον, δηλαδή οι πραγματικοί ηγέται
του Έθνους”. Ο δε Ζανί Ζαντέ σημειώνει: “Τα σχέδια ετηρούντο μυστικά μεταξύ του Πατριάρχου, των Μητροπολιτών, των Παπάδων, των Δημογερόντων”.( Ν. Μοσχοπούλου, ό.π., σ. 167. Ι.
Παπαϊωάννου, όπ.π., σ. 240).
Συμπερασματικά: Η συμμετοχή του
Ράσου στους εθνικούς μας αγώνες δεν
είναι ασφαλώς, ο μοναδικός λόγος της
παρουσίας του Κλήρου στην κοινωνία
μας. Κύρια αποστολή του Ράσου είναι το
έργο του ιατρού στο “Πνευματικόν Ιατρείον” της Εκκλησίας για την πνευματική και υπαρκτική αποκατάσταση του ανθρώπου μέσα στο Σώμα του Χριστού. Η
Εκκλησία δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται
ως ένας συμβατικός θεσμός, κοινωνικού
χαρακτήρα, μέσα στον υπόλοιπο κρατικό
και εθνικό βίο, με σκοπό να σώζει απλώς
την ιστορική διάσταση.
Εν τούτοις η Ορθόδοξη Εκκλησία, και
μάλιστα η Ελλαδική, πρωτοστατεί
σ’όλους τους απελευθερωτικούς μας
αγώνες. Γιατί; Διότι τούτο απορρέει από
την πίστη της για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η Ορθοδοξία βλέπει την ελευθερία ως το φυσικό κλίμα αναπτύξεως και
πραγματώσεως , του ανθρωπίνου προσώπου. Πραγματική δε ελευθερία είναι η
δυνατότητα κοινωνίας του ανθρώπου με
το Θεό και τους συνανθρώπους του, σε
βαθμό γνησιότητας, πληρότητας και αυ-

θεντικότητας, έξω δηλαδή από κάθε
αναγκαστικότητα. Η ανθρώπινη ελευθερία εντάσσεται στα πλαίσια του θελήματος του Θεού και είναι (και ως εθνική-κοινωνική) έννοια καθαρά θεολογική- εκκλησιαστική. (Βλ. Μάρκου Α. Σιώτου, Η
θρησκευτική αξία της εθνικής ελευθερίας, στήν Ε. Ε. τής Θ. Σχ. του Π. Α., τ. Κ’
(1973), σ. 41-70.
Ο Ορθόδοξος Κλήρος δεν μπορεί να
μη συμμετάσχει στους εθνικούς-απελευθερωτικούς αγώνες, διότι το έργο του και
στην περίοδο της ειρήνης είναι απελευθερωτικό. Αγώνας για την καταξίωση του
Ρωμιού, ως απελευθέρωση από τα δεσμά της εσωτερικής δουλείας, της αμαρτίας. H εσωτερική δε δουλεία κατά κύριο
λόγο επιφέρει και την εξωτερική. Διότι
δουλεία δεν είναι, κυρίως, η αναγκαστική υποταγή, αλλά η εσωτερική υποταγή
και ταύτιση με τον κατακτητή, η νέκρωση
του πνεύματος αντιστάσεως και του ψυχικού δυναμισμού. Γι’ αυτό και πιστεύουμε, ότι η σημαντικότερη προσφορά του
Ράσου στο ΄Εθνος μας δεν ήταν τόσο η
συμμετοχή του Κλήρου στις ένοπλες εξεγέρσεις και συγκρούσεις, όσο η συμβολή του Ράσου στη συντήρηση του ελληνορθόδοξου φρονήματος του Γένους και
της αγάπης του προς την ελευθερία. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν θά μπορούσε να υπάρξει Εικοσιένα.( Γ. Δ. Μεταλληνού, “Θεολογία Απελευθερώσεως” και “Θεολογία Ελευθερίας”, στο
περ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τ. ΛΒ’ (1989), σ. 51-61.)
Δυστυχώς γι αυτούς η ιστορία έχει μιλήσει μέσα από την επιστημονική μεθοδολογία της και τις αδιάψευστες πηγές
της και απορρίπτει τους ισχυρισμούς
τους σαν ανιστόρητους και αντιεπιστημονικούς , καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΗΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

