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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

w σελ. 14

Δραστηριότητες Παραρτημάτων

Από την Κρήτη
έως τον Έβρο
w σελ. 4-8

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1913

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΞΑΝΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΓΙΑ
w σελ. 16
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΕΞΙ
ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

w σελ. 9

Θέατρο Δόρα Στράτου

Η καθυστέρηση ως…
πολιτικό εργαλείο
Γράφει ο Άνχης (ΑΣ) ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑ.Α.Σ.
Εν τω μέσω της θερινής
ραστώνης και ενώ όλοι θα
βρισκόμαστε στα «μπάνια του
λαού» αποφάσισα να γράψω δυο
λόγια για την βολική
καθυστέρηση που βραδύνει τη
λειτουργία του Κράτους μέχρι
σημείου οριστικής ….. αναβολής.

Ε

μείς οι Στρατιωτικοί το ονομάζουμε
«επιτελική ωρίμανση» όταν επιθυμούμε ένα θέμα να παραπεμφθεί
στις καλένδες ή να ξεχαστεί ολοσχερώς.
Άλλοτε το κάνουμε από μόνοι μας και
άλλοτε κατόπιν Δγης, ποτέ όμως γραπτής.

w σελ. 11

Μεγάλη εφεύρεση η προφορική Δγη,
που ενίοτε παρακάμπτει νόμους και κανονισμούς και ενώ σε καιρό πολέμου είναι επιβεβλημένη, σε καιρό ειρήνης μάλλον εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

“Γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση:
συμπτώματα και
αντιμετώπιση” w σελ. 12

Κάτι αντίστοιχο με όσα γίνονται σε δημόσιους διαγωνισμούς, όπου οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχου, τις
περισσότερες φορές αποσκοπούν στην
ακύρωση της διαδικασίας και επανάληψη
του διαγωνισμού, ώστε οι «ημέτεροι» να
έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία να τον κερδίσουν.

Προσφορά για τα
μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Την υγειά μας
w σελ. 11
νάχουμε

H βιβλιοθήκη
της Ε.Α.Α.Σ. w σελ. 13

Με τον τρόπο αυτό εκατοντάδες θέματα
δεν επιλύονται ΠΟΤΕ και όταν ανακύπτουν
νέα, τότε θυμόμαστε ότι αν είχαμε επιλύσει
το πρωταρχικό το επόμενο ΔΕΝ θα είχε
ανακύψει.
Στοίβες μελετών και προτάσεων «κοιμούνται» στα αρχεία όλων των υπηρεσιών
ενώ πολλές από αυτές έχουν πληρωθεί
αδρά, είτε σε «είδος» είτε σε χρήμα.
Τόμοι από υπομνήματα που κατατίθενται για επίλυση προβλημάτων και καταλήγουν άμεσα στο φάκελο Φ.1000 ( βλέπετε
κάλαθο αχρήστων)

Κομπάζουν φωτογραφιζόμενοι με τον
καθ’ ύλην αρμόδιο οι επισκέπτες, βαυκαλιζόμενοι ότι επιτέλεσαν το «δύσκολο» έργο
τους και μόλις κλείσει η πόρτα και η συνάντηση λήξει, το θέμα παίρνει πρώτα 29 αναβολές και μετά από μήνες ή χρόνια ανασύρεται εκ των ερμαρίων με την ένδειξη «Κ»,
που σημαίνει οριστική καταστροφή. Περιττό
να συμπληρώσω ότι στην εποχή του διαδικτύου και της ταχύτητας οι επιστολές που
έχουν προηγηθεί για να επιτευχθεί η πολυπόθητη συνάντηση έχουν φάει μήνες…….
καθυστέρησης είτε λόγω αδιαφορίας του
αποφασίζοντος είτε λόγω αδικαιολόγητων
αναβολών.

Την παράνομη κράτηση των ΜΤ λόγω
της επιβολής του 4093/2012 μέχρι και σήμερα

Στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε
ως Συντονιστικό Συμβούλιο , δηλαδή και οι
τρεις Ενώσεις των τριών κλάδων μαζί, αλλά
και ως Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού στον κ. ΥΕΘΑ στις 27 Δεκ 2021
υπήρξε ρητή δέσμευση για επίλυση των
προβλημάτων μας που επιδόθηκαν με
ΥΠΟΜΝΗΜΑ – υποπτεύεστε πλέον που κατέληξε - με κατάθεση ενός πολυνομοσχεδίου μέχρι την 31η Μαρ. 2022.

Την επαναφορά της κράτησης του 2%
στις δαπάνες του Στρατού Ξηράς που αποδίδονται στον ΕΛΟΑΣ (στους άλλους δυο
κλάδους αποδίδεται ενώ κόπηκε μόνον από
τον ΣΞ)

Το πολυνομοσχέδιο αυτό θα επέλυε κυρίως :

Την κατάργηση της εισφοράς των Αποστράτων στις Λέσχες.
Την απόφαση του ΥΕΘΑ για την ανακατανομή των πόρων από τα εξοπλιστικά.
Την θέσπιση δυνατότητας διανομής
13ου μερίσματος από το ΜΤΣ.
Την οριστική εισαγωγή των βαθμών Αλχια και Ταξχου στις κλίμακες του ΜΤΣ ώστε
να σταματήσουν οι προσωρινές διανομές
σε μέρισμα και ΒΟΕΑ.

Άλλα ζητήματα δευτερευούσης σημασίας.
Σήμερα 23 Ιουλ 2022 και το νομοσχέδιο
ΔΕΝ έχει ακόμη κατατεθεί.

w Συνέχεια στη σελ. 3
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Ενημέρωση

Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις εννιακόσιες
(900) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει
προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Να 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
Σχης (ΠΖ) ε.α. Αναστάσιος Φαραντάτος
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.
Το πρόβλημα με τις “ηγεσίες”
των ισχυρών κρατών της
Ευρώπης είναι ότι
αποδείχτηκαν MH
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ διότι..
Δεν είχαν σχέδιο, όραμα και προοπτική!
Ενώ έβλεπαν το “κακό” να έρχεται ως συνέπεια των δικών τους πολιτικών, δεν έκαναν
κάτι για να το ανατρέψουν.
Ακόμη και όταν τα προβλήματα χτύπησαν
την πόρτα μας, ενώ τα έβλεπαν και ο λαός τα
βιώνει με καταστροφικές γι’ αυτόν συνέπειες, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν άμεσα
και αποτελεσματικά.
Παράλληλα παρατηρείται έντονη πολιτική αστάθεια. Πέφτουν ή παραλύουν οι κυβερνήσεις, στην ευρύτερη περιοχή μας, στην
μία χώρα μετά την άλλη.
Στο Ισραήλ δεν έχουν κυβέρνηση,
Στην Γαλλία δεν είναι εύκολο να διοικηθεί η χώρα από την εκλεγμένη κυβέρνηση,
Στην Αγγλία έχει παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και έχει παραλύσει η κυβέρνηση
μέχρι να εκλεγεί ο επόμενος,
Στην Ιταλία έγινε δεκτή στις 21 Ιουλ 2022,
η παραίτηση του πρωθυπουργού Μάριο
Ντράγκι.
Στην Ισπανία και τα Σκόπια υπάρχουν έντονα πολιτικά προβλήματα.
Στην Γερμάνια ξεσπούν το ένα σκάνδαλο
μετά το άλλο, σε βάρος της κυβέρνησης
Σούλτς.
Αληθινά και φτιαχτά σκάνδαλα ξεσπούν,
σχεδόν παντού και αδιέξοδες πολιτικές καταρρέουν, χωρίς να προσαρμόζονται (ενεργειακό).
Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοιο έλλειμμα
πολιτικής ηγεσίας και αποσάθρωση της δημοκρατίας και των πολιτικών συστημάτων.
Στην Ουάσιγκτον επίσης, ξεσπάνε σκάνδαλα σε βάρος του πρόεδρου Μπάϊντεν και
όλα γενικά βρίσκονται σε κίνηση. Πολύ λίγα
πράγματα αλλάζουν ομαλά.
Οι δημοκρατικές κοινωνίες και οι σύγχρονες ανεπτυγμένες οικονομίες, δεν έχουν
συνηθίσει παρόμοιες αναταράξεις, τους είναι
άγνωστες και ενδεχομένως να τις αντέχουν
με μεγάλη δυσκολία.
Θα μου επιτρέψετε μία ιστορική παρατήρηση: Η Τουρκία πάντα διάλεγε να κλιμακώσει την επιθετικότητα της όταν υπήρχε “κενό
εξουσίας” στην Ελλάδα και αδύναμη κυβέρνηση στις ΗΠΑ.
Το 1955 η Ελλάδα δεν είχε κυβέρνηση,
καθώς ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξανδρος
Παπάγος βρισκόταν επί μήνες στο νοσοκομείο (για ”άγνωστη ασθένεια”). Τότε ξέσπασαν οι μεγάλοι διωγμοί κατά των Ελλήνων
της Πόλης.
Στις αρχές του 1964 στην Ελλάδα υπήρχε
και πάλι κυβερνητικό κενό. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε κερδίσει τις εκλογές στα τέλη
του 1963, αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει
κυβέρνηση. Εκλογές επαναλήφθηκαν λίγο
αργότερα και αυτή την φορά συγκροτήθηκε
αυτοδύναμη κυβέρνηση από την Ένωση Κέν-

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
τρου, άλλα στο μεταξύ πέθανε ο Βασιλιάς
Παύλος. Την ίδια εποχή στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Τζόνσον είχε μόλις αναλάβει Πρόεδρος, μετά τη δολοφονία του Προέδρου
Κέννεντυ (τον προηγούμενο Νοέμβριο) κι
ακόμη δεν είχε πλήρως σταθεροποιηθεί . Τότε η Τουρκία πέρασε σε νέα κύμα διώξεων
κατά του Ελληνισμού της Πόλης και απείλησε
με εισβολή στην Κύπρο.
Τον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο δεν
υπήρχε κυβέρνηση (λόγω του αντιμακαριακού πραξικοπήματος), στην Ελλάδα είχε καταρρεύσει η κυβέρνηση Ιωαννίδη-Ανδρουτσόπουλου, και στις ΗΠΑ προέκυψε επίσης
“κενό εξουσίας” καθώς εκείνες τις μέρες παραιτούνταν ο Πρόεδρος Νίξον υπό το βάρος
του σκανδάλου Γουότεργκέϊτ, που είχε παραλύσει την Αμερική για μήνες. Τότε έγινε τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Στις αρχές του 1996 στην Ελλάδα δεν
υπήρχε κυβέρνηση, καθώς ο εκλεγμένος
Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου βρισκόταν ασθενής στο Ωνάσειο και με πολλές
δυσκολίες κατάφερε να τον αντικαταστήσει ο
Κώστας Σημίτης, ο οποίος ακόμα δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή. Τότε ξέσπασε η κρίση των Ιμίων, η οποία έφερε τις
δύο χώρες πιο κοντά σε “θερμό επεισόδιο”
από ποτέ…
Μετά το 2016, το νέο-Οθωμανικό καθεστώς Ερντογάν σταθεροποιήθηκε πλήρως
στην Τουρκία κι άλλαξε τη χώρα και το πολιτικό σκηνικό συνολικά. Αυτή την στιγμή τις νέοΟθωμανικές επεκτατικές φιλοδοξίες του τις
συμμερίζονται και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
Ιδιαίτερα αυτές που στρέφονται κατά της Ελλάδας…
Σε τέτοιες συνθήκες λοιπόν, μια κρίση
ακυβερνησίας στη Δύση και μια παράλληλη
πρωτοφανής οικονομική κρίση στο δυτικό
κόσμο, αποτελεί μοναδική “ευκαιρία” για την
Τουρκία να κλιμακώσει επικίνδυνα την ένταση με την Ελλάδα.
Η Ελληνική κυβέρνηση έκανε άριστα που
απέφυγε τις πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο.
Σε τέτοιες συνθήκες, το να βρεθεί η Ελλάδα, το αμέσως επόμενο διάστημα, σε τρείς
μήνες ουσιαστικής ακυβερνησίας –λόγω διπλών εκλογών –ενώ σε όλη τη Δύση ουσιαστικά επίσης δεν υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις, θα αποτελούσε έντονο πρόβλημα και
θα δημιουργούσε “προβληματισμούς” στους
φίλους και γείτονες μας.
Κρίση με την Τουρκία δεν την φοβάμαι
όταν εσωτερικά η Τουρκία είναι αποσταθεροποιημένη. Την φοβάμαι όταν εμείς είμαστε
διαλυμένοι και όταν οι δυτικοί εταίροι μας είναι επίσης παραλυμένοι. Αυτό το τελευταίο
συμβαίνει σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν.
Όμως σε μία τέτοια συγκυρία, μπορούν
να γίνουν και οι μεγάλες γεωπολιτικές ανατροπές…
Επανερχόμενοι στα δικά μας, σε προηγούμενα άρθρα μου είχα αναφερθεί αναλυτικά στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και είχα
επισημάνει ότι περιμένουμε η Πολιτειακή και
Στρατιωτική ηγεσία να μην πέσουν στην παγί-

δα της αποδιοργάνωσης των νοσοκομείων,
εξυπηρετώντας μια λαϊκιστική πολιτική ή λοιπά οικονομικά συμφέροντα. Κανείς δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι το ΝΙΜΤΣ
εξυπηρετεί τους αποστράτους του Στρατού
ξηράς, της Ελληνικής αστυνομίας και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και τα μέλη των
οικογενειών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών τους.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω, ότι οι συντονισμένες προσπάθειες της
Δκσης του ΝΙΜΤΣ, του πολιτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και της Ενώσεως απέδωσαν καρπούς.
Το ΝΙΜΤΣ, παραμένει εκτός γενικών
εφημεριών του λεκανοπεδίου Αττικής και συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων του αλλά και την
εκπλήρωση της γενικότερης αποστολής του
στον τομέα της υγείας.
Δεν εφησυχάζουμε και δεν επαναπαυόμαστε, παράλληλα κύριος στόχος μας παραμένει η στελέχωση του νοσοκομείου με το
απαιτούμενο υγειονομικό προσωπικό και η
αναβάθμιση των λειτουργικών υποδομών και
των κτηριακών του εγκαταστάσεων.
Σας είχα ενημερώσει ότι μετά από πολλές
γενόμενες προσπάθειες, αναμένεται μέχρι
τέλος Ιουλίου 2022, να έχει ψηφιστεί πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, στο οποίο μεταξύ
των άλλων θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω
σοβαρά θέματα:
Η κατάργηση της συνδρομής των εν αποστρατεία στρατιωτικών υπέρ Στρατιωτικών
Λεσχών (Τροποποίηση του ν.4361/2016).
Η Διακοπή της κράτησης του
ν.4093/2012, στα μερίσματα των Μετοχικών
Ταμείων (ΜΤ) των Ε.Δ.
Η πρόταση νόμου με εισηγητική έκθεση
του Μετοχικού ταμείου Στρατού για δυνατότητα χορήγησης ενός (1) επιπλέον μερίσματος στους μερισματούχους του Ταμείου.
Η πρόταση του ΜΤΣ εναρμόνισης της νομοθεσίας του ΜΤΣ, με τις διατάξεις του
ν.4472/2017 (Νέο Ειδικό Μισθολόγιο των
Ενόπλων Δυνάμεων). Μέρισμα Ταξίαρχου –
Αρχιλοχία.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου πήρε παράταση και αναμένεται να υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, πάρα την δέσμευση του κ. Υπουργού
Άμυνας κατά την επίσκεψη του Προέδρου και
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ένωσης
στο ΥΠΕΘΑ, την Δευτέρα 27 Δεκ 2021, ότι το
νομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί μέχρι τέλος
Μαρτίου 2022.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν απλά “στάχτη στα μάτια”, στην μεγάλη κοινωνική ομάδα
των αποστράτων, η αναφερόμενη δέσμευση
και θα έχουμε σύντομα, μετρήσιμα και θετικά
αποτελέσματα.
Η Ένωση Αποστράτων Αξκων Στρατού
(ΕΑΑΣ) διαχρονικά διεκδικεί την δίκαιη αναλογική κατανομή των προερχομένων από τα
εξοπλιστικά προγράμματα πόρων ύψους 4%,
υπέρ των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ).
Τελειώνοντας εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους καλό καλοκαίρι με υγεία, χαρά, πίστη και αισιοδοξία.
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Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Γράφει ο
Άνχης (ΑΣ)
ε.α. Χρήστος
Χρηστίδης,
Διευθύνων
Σύμβουλος
ΕΑ.Α.Σ.
Ένα προσχέδιο που διακινήθηκε στο
διαδίκτυο περιέχει τα μισά από τα παραπάνω, αλλά επειδή το «ράδιο αρβύλα»
είναι προσφιλές στις τάξεις μας μη δίνετε
σημασία.
Επτά μήνες από την επίσκεψή μας και
τίποτε δεν έγινε.
Οι δεσμεύσεις του κ. Υπουργού ότι
θα επέλυε τα θέματα μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, ήταν απλά απατηλές υποσχέσεις
Ο Αύγουστος δίνει εύκολα μια καθυστέρηση ενός επιπλέον μήνα, αφού στην
Ελλάδα το ημερολόγιο έχει 11 μήνες εργασίας για τις διάφορες υπηρεσίες.
Αν γινόντουσαν εκλογές το Σεπτέμβριο θα
είχαμε να λέγαμε για άλλο ένα νομοσχέδιο τύπου «Βαρβιτσιώτη» του 1993, που και πάλι δεν
θα προλαβαίναμε.

Ενημέρωση
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Η καθυστέρηση ως…
πολιτικό εργαλείο
Σημαντικό το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το
7μηνο δημοσιεύθηκε η πρόθεση του ΑΝΥΠΟΙΚ
κ. Σκυλακάκη για περιστολή του πόρου των
εξοπλιστικών προς τα ΜΤ από 4% σε 1%. Είδατε που η καθυστέρηση είναι χρήσιμη όχι για μας
αλλά για ….. άλλους!!
«Τι κακό πράγμα με τους στρατιωτικούς!
Ποτέ δεν προλαβαίνουμε να ικανοποιήσουμε τα
αιτήματά τους, παρά τις άοκνες προσπάθειές
μας και την επιθυμία μας» μας λένε οι εκάστοτε
κρατούντες.
Αποδεικνύεται αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η
καθυστέρηση είναι σημαντικό πολιτικό εργαλείο όταν ΔΕΝ επιθυμείς να σκύψεις πάνω από
το πρόβλημα, να αναλάβεις ευθύνες και ενδεχόμενο πολιτικό κόστος και να πράξεις το σωστό.
Δαιδαλώδεις διαδικασίες, «χτυπήματα»
κάτω από τη μέση, παντελής έλλειψη αποφάσε-

ων, περιφρόνηση προς τους αποστράτους και
εμπαιγμός είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς της πολιτείας, προς τον Στρατό
Ξηράς!

τους και επιδιώκουν την εξασφάλιση των ατομικών συμφερόντων τους, εν αντιθέσει με τις
Ενώσεις, που εκπροσωπούν το σύνολο και επιμελούνται των συλλογικών συμφερόντων.

Σε διεθνές επίπεδο, οι απόστρατοι χαίρουν
της εμπιστοσύνης και της φροντίδας του κράτους τους, διότι τους αναγνωρίζουν ότι χάρη
στους κόπους τους, μπορούν οι συμπολίτες
τους να εργάζονται και να ζουν με αίσθημα
ασφάλειας.

Η καθυστέρηση τελικά είναι ένα πολυτιμότατο πολιτικό εργαλείο στην εξαπάτηση του
εκλογικού σώματος, αφού από τη μια σπέρνει
φρούδες ελπίδες και από την άλλη αποφεύγει
να λύσει προβλήματα, κάτι σαν το «κατενάτσιο»
στο ποδόσφαιρο, όπου οι αμυνόμενοι ροκανίζουν τον χρόνο για να μην φάνε γκολ!

Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ο αρμόδιος
υφυπουργός Άμυνας, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, να μην έχει συναντήσει τις θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών.
Να είναι καλά ο άνθρωπος και να συμβουλεύεται όπως και άλλοι, μόνον τους αποστράτους που συρρέουν στα διάφορα πολιτικά γραφεία, οι οποίοι εκπροσωπούν μόνον τον εαυτό

Κλείνω δανειζόμενος μια δημοφιλή ατάκα
από τον Ελληνικό Κινηματογράφο που νομίζω
ότι περιγράφει επίκαιρα και γλαφυρά τη λειτουργία μας ως κράτους:
«Η αναβολή φέρνει την καθυστέρα, η καθυστέρα την άργητα, η άργητα το δε βαριέσαι,
και το δε βαριέσαι που σε είδον που με ξέρεις»
Καλό καλοκαίρι

Σαμοθράκη
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Φωτιάδης Ιωάννης.
Π. Υπαρχηγός Εθνικής
Φρουράς Κύπρου
Βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος Β.Α των
νήσων Λήμνου- Ίμβρου. Έκταση 178 τετραγωνικά χιλιόμετρα,40 χιλιόμετρα νότια Αλεξανδρουπόλεως. Έχει επιφάνεια 178 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με υψηλότερη κορυφή το
Φεγγάρι [1611 μ], το αρχαιοελληνικό Σάος.[=φεγγάρι]. Οι κάτοικοί της είναι 3.ΟΟΟ.
Λιμάνι η Καμαριώτισα. Συνδέεται ατμοπλοϊκά
με Αλεξανδρούπολη, Λήμνο και παλαιότερα
με Καβάλα, Μαρώνεια, Λαύριο. Η οικονομία
της στηρίζεται σε αλιεία, τουρισμό, κτηνοτροφία. Έχει απότομα βράχια, άγρια φύση, πλούσια βλάστηση ,πολλές παραλίες.
Αρχαίο Ελληνικό νησί που περιλαμβανόταν στο κράτος των Θρακών. Κατελήφθη από
τους Πέρσες το 508 π.χ. Αργότερα βρέθηκε
υπό Αθηναϊκό έλεγχο και το 168 υπό Μακεδονική κυριαρχία. Εδώ ετελούντο τα παγκοσμίως γνωστά Καβείρια μυστήρια [απόκρυφες τελετές], στον χώρο ''των Μεγάλων Θεών''. Είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός
τόπος. Εδώ πρωτοσυναντήθηκαν Φίλιππος

B'-Ολυμπιάδα. Είναι παγκοσμίως γνωστή με
το άγαλμα της ''Νίκης'' ,ύψους 2,75μ. Εκτίθεται στο Μουσείο Λούβρου των Παρισίων. ΤΟ
1865 ο Γάλλος πρόξενος Ανδριανουπόλεως
Κάρολος Σαμπουαζό έκανε ανασκαφές στα
βόρεια της Σαμοθράκης, με άδεια της «'Υψηλής πύλης.
Υπάρχουν πολλές απόψεις για το αφιέρωμα. Μία εις τον Δημήτριο Πολιορκητή, που νίκησε τον Πτολεμαίου [ 290 π.χ]
Αποικία της Σαμοθράκης τον 7ο αι. η Μεσημβρία [Δυτικά Μαρώνειας]. Αναφέρεται
από Ηρόδοτο. Βρέθηκε μεγάλος αριθμός
χάλκινων νομισμάτων του Θεού Απόλλωνα,
και οξυπύθμενα αγγεία σε σειρά, ανάποδα
[υγρομόνωση].

Χριστιανικοί χρόνοι: Ο Απόστολος Παύλος το 49 μ.χ. προερχόμενος από Τρωάδα το
πρώτο τμήμα που πάτησε επί Ευρωπαϊκού
εδάφους. Πλησίον της Καμαριώτισας βρίσκεται το λεγόμενο στασίδι [μεταγενέστερο μνημείο], όπου μίλησε. Ακολούθως συνέχισε
προς Μακεδονία. Επόμενοι κυρίαρχοι μέχρι
το 1204, οι Βυζαντινοί. Την περίοδο Εικονομαχιών εδώ εξορίσθηκε και πέθανε ο χορογράφος άγιος της Ορθοδοξίας Θεοφάνης
Ομολογητής[760-817]. Αργότερα ήρθαν οι
Ενετοί. Υπάρχουν Πέντε Γενουατικά οχυρά
και άλλα μνημεία.
Κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το
1457. Το 1821 οι κάτοικοι επαναστάτησαν. Ο
Καρά Αλή αποβιβάσθηκε στην Σαμοθράκη.

Οι κάτοικοι προέβαλαν ισχυρή αντίσταση. Με
δόλο τους συγκέντρωσε σε κεντρικό σημείο
της νήσου, κατέσφαξε 8.000 άνδρες και πούλησε σε σκλαβοπάζαρα τα γυναικόπαιδα.
''Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης''. Πολλοί Σαμοθρακίτες πολέμησαν σε άλλα μέρη προσφέροντας μεγάλες υπηρεσίες στην Πατρίδα. Πέντε από αυτούς επέστρεψαν στο νησί το
1837. Θανατώθηκαν γιατί έμειναν πιστοί στην
Χριστιανική Θρησκεία, στην Νέα Μάκρη.
Απελευθερώθηκε όπως ολόκληρη η Θράκη
κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο. Πέρασε υπό
Βουλγαρική κατοχή [1913-1920]. Απελευθερώθηκε εκ νέου κατά τον Β'. Βαλκανικό πόλεμο [η Ξάνθη 4 -10-1919].
Στα ανατολικά της βρίσκεται η νήσος Ζουράφα. Εκεί προσαράζουν ψαράδες. Έχει αυτόματο φάρο. Οι Τούρκοι ψαράδες συχνά [όχι
τυχαία] παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα.
Η Σαμοθράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο των Θρακικών Σποράδων με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία. Υποβοηθεί τη
Ναυτική βάση Αλεξανδρούπολης.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 16.000 ψαράδες.
35.000.οικογένειες ζουν από παράκτια αλιεία. Παράλληλα είναι και ακοίμητοι Φρουροί
των συνόρων.'' Τους χρωστάμε πολλά''.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιουλίος 2022

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Την 29η Ιουνίου, ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος, συμμετείχε στην εξαιρετική επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου με
θέμα '' Ημέρες Μνήμης και Σκέψης Ιούλιος 1974'' στα γραφεία του Συλλόγου, στην πόλη της Ρόδου. Η εκδήλωση
περιλάμβανε παρουσίαση των γεγονότων της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, επετειακή Κυπριακή μουσική και ομιλίες του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και του Πρόεδρου του Συλλόγου
Κυπρίων Ρόδου.
Την 08η Ιουλίου, το Παράρτημα οργάνωσε χοροεσπερίδα στο θερινό
εστιατόριο της Λέσχης Αξκών Ρόδου
στο Ερημόκαστρο. Πολλά μέλη του Παραρτήματός μας, με τις οικογένειές τους
και τους φίλους τους παραβρέθηκαν, με
θετική διάθεση, στην μουσικοχορευτική
εκδήλωσή. Ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούμε , να ακούσουμε μουσική, να
διασκεδάσουμε και να χαλαρώσουμε ,
στον φιλόξενο χώρο του Ερημόκαστρου. Το ΤΣ αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει όλα τα μέλη μας, τον Δκτή
της 95 ΑΔΤΕ που ευγενικά μας παραχώρησε τον χώρο και τον Υδκτή της 95 ΑΔΤΕ που παραβρέθηκε στην εκδήλωση ,
το σύνολο του φιλόξενου προσωπικού
της Λέσχης Αξκών, το μουσικό σύνολο
της ΣΜ της 95 ΑΔΤΕ και την φιλοξενούμενη τραγουδίστρια-συνάδελφο κ.
Σταυρούλα Τσιόγκα που μας διασκέδασαν με την εξαιρετική επιλογή της μουσικής.
Την 08η και 09η Ιουλίου, μέλη του
ΤΣ παραβρέθηκαν στην τελετή εγκαινίων του Ιερού Ναού της Παναγίας της
Νικοποιού στο Στρατόπεδο του Στρατηγείου της 95 ΑΔΤΕ. Τα εγκαίνια του Ι.Ν.
τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ρόδου κ.κ. Κύριλλος και παραβρέθηκαν οι τοπικές αρχές, οι Αντγοι κ. Νικόλαος Φλάρης και κ. Δημήτριος Χούπης,

οι αξκοί του επιτελείου καθώς και πλήθος πιστών. Το προσωνύμιο της Παναγίας ως Νικοποιού έρχεται από τα βυζαντινά χρόνια. Η εξαιρετικής ομορφιάς
εικόνα , συνόδευε τους Βυζαντινούς
αυτοκράτορες στις πολεμικές επιχειρήσεις και υπήρχε η πεποίθηση ότι όποιος
την έφερε μαζί του στην μάχη , ήταν αήττητος . Σήμερα η εικόνα βρίσκεται στην
Βενετία στη βασιλική του Αγ. Μάρκου,
όπου μεταφέρθηκε από τους σταυροφόρους. Είθε η Παναγία η Νικοποιός να
προστατεύει πάντα το προσωπικό της 95
ΑΔΤΕ και να το οδηγεί σε επιτυχίες.
Την 21η Ιουλίου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων της Επιχείρησης ''ΝΙΚΗ ''και έγινε προσκλητήριο νεκρών της Α' ΜΑΚ.
Σε μία συγκινητική τελετή , στο
Στρδο ''Ταξιάρχου Γεωργίου Παπαμελετίου'', έδρα του 6ου ΕΤΕΘ, αποδόθηκαν οι πρέπουσες τιμές για την ηρωική
θυσία των 29 ανδρών της Α' ΜΑΚ και
των 4 αεροπόρων της 354 Μ.Τ.Μ. της
επιχείρησης ''ΝΙΚΗ'', όταν την Ν 21/22
Ιουλίου 1974 κατά την μεταφορά της Α'
ΜΑΚ από τα Χανιά στην Κύπρο και κατά
την προσέγγιση των Α/φων ΝΟΡΑΤΛΑΣ
στο Α/Δ Λευκωσίας δέχθηκαν Α/Α πυρά. Καθήκον μας είναι να μην ξεχάσουμε την προσφορά των ηρωικών ανδρών
της Α' ΜΑΚ και της 354 Μ.Τ. Μ.
Το Παράρτημα, εκπροσωπήθηκε
στην εκδήλωση μνήμης από μέλη μας
και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. Είχαμε την μοναδική ευκαιρία να συναντηθούμε με τους συνεχιστές της παράδοσης της Α'ΜΑΚ, διοίκηση και άνδρες
του 6ου ΕΤΕΘ, τον Υπτγο κ. Γεώργιο
Μανουρά , Δκτή του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ καθώς και με την σύζυγο του αείμνηστου
ηρωικού Διοικητή της Α' ΜΑΚ κατά την
επιχείρηση ''ΝΙΚΗ'' Ταξχου Γεωργίου
Παπαμελετίου, κ. Ευαγγελία Παπαμελετίου - Πηλίκου.

ΔΡΑΜΑ
Την 22 Ιουν 2022 ,συμμετοχή ΔΣ Παρ/τος
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην ημερίδα
που διοργάνωσε η ΕΑΑΣ «Καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών»
Την 30 Ιουν 2022 συμετοχή του ΔΣ Παραρτήματος στον Αρκαδικό Δράμας με κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο του Υπγου Νικολάου Μιχαλόπουλου Αρκαδικού( Δκτης 21 ΣΠ το 1913).
Την 1 Ιουλ 2022 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων απελευθέρωσης της Δράμας
(1) συμμετοχή ΔΣ του Παρ/τος στις επίσημες εκδηλώσεις του Δ.Δράμας με κατάθεση
στεφάνου
(2) Οργάνωση Ημερίδας από το ΔΣ Παρ/μα
Δράμας στη ΛΑΦ Δράμας για την απελευθέρωση της πόλης παρουσία του εκπρόσωπου της
ΕΑΑΣ , επίσημων φορέων του τόπου. Κεντρική
ομιλήτρια η ιστορικός κα Πατρωνίδου Δήμητρα.
Βραβεύθηκαν, ο επιχειρηματίας Ταμπουρίδης
Ελευθέριος και η Ομάδα Παραγωγών Πατάτας
Κ.Νευρικοπίου για την προσφορά τους στις ΕΔ.
Κατά την 5η και 6η περίοδο παραθέρισαν
στα ΚΑΑΥ Ν. Περάμου 6 μέλη μας.

ΑΡΚΑΔΙΑ
Την 28η Ιουνίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε.α. Κλεάνθης Σχοινάς συνοδευόμενος από μέλη του ΤΣ , παρέδωσε στην δομή της Κιβωτού του
Κόσμου στην Καλαμάτα, ποσότητα τροφίμων και λοιπών απαραιτήτων υλικών
που συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία των μελών του Παραρτήματος ,για τις
ανάγκες της δομής.
Τα τρόφιμα και λοιπά υλικά παρέλαβε η κ. Αθηνά Ρονιώτη υπεύθυνη της δομής αποστέλλοντας και ευχαριστήρια επιστολή για την προσφορά του Παραρτήματος.
Την 24η Ιουλίου, έγινε ο εορτασμός της 78ης επετείου του ολοκαυτώματος
της Βλαχέρνας από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχε το Παράτημα δια του γραμματέως του Αστ. Υδντη ε.α. Γιαννακόπουλο Χρήστο ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι στο μνημεία πεσόντα.
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ΗΛΕΙΑ
Την 26η Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο
την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας
Ολυμπίας στην τοποθεσία «Πούσι» Αχλαδινής για τις νίκες των Ελλήνων κατά των
Τούρκων που έγιναν από την 12η Μαΐου
έως την 23η Ιουνίου του 1821, Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και
απαγγελίες ποιημάτων από μικρούς μαθητές, παραδοσιακοί χοροί χορευτικών συγκροτημάτων συλλόγων κλπ.
Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο γραμματέας του Παραρτήματος Λγος ε.α. Τσιγκρέλης Αθανάσιος, ο οποίος κατέθεσε
στεφάνι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος
ε.α. Ηλίας Κωστόπουλος, συμμετείχε στις
παρακάτω εκδηλώσεις :
- Την 22α Μαΐου, στην Επέτειο Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και συγκεκριμένα στην Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας και
στην κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
στην Πλατεία της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.
- Την 29η Μαΐου, στην επιμνημόσυνη
δέηση, που τελέστηκε υπέρ των πεσόντων
Καταδρομέων στους Ιερούς αγώνες του
Έθνους μας, στην 1ηΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ-ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, στο Στρατόπεδο
“Αντγου Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ” στην Ρεντίνα.
- Την 15η Ιουνίου, στα εγκαίνια της Ετήσιας Έκθεσης 2022 του Συλλόγου Ζωγράφων Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος.
- Την 19η Ιουνίου, συνοδευόμενος από
τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος Υπτγο
ε.α. Παναγιώτη Δελφάκη, τον Γραμματέα
του Παραρτήματος Υπτγο ε.α. Χρήστο Ιωαννίδη, στον εορτασμό της «Ημέρας Τιμής των
Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας»,
που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
στη Θεσσαλονίκη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΙΩΑΝΝΙΝA
Ο Πρόεδρος και Μέλη του Παραρτήματος, συμμετείχαν στις παρακάτω εκδηλώσεις :
- Την 3η Ιουλίου, για την επέτειο των 201 χρόνων
από την Επανάσταση των Καλαρρυτών.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος , εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Ηπείρου, ο Δήμαρχος Βορ. Τζουμέρκων
κ. Σεντελές Ι., ο Δκτής της 8ης Μ/Π ΤΑΞ Ταξχος κ. Παππάς , εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και της ΠΥ και ο Πρόεδρος
του ΣΕΑΝ Ιωαννίνων κ. Κιτσάκης Οδ.
- Την 10η Ιουλίου, στην επέτειο των 79 χρόνων από
το Ολοκαύτωμα στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιωαννίνων (καέντες και εκτελεσθέντες , από τα ναζιστικά
στρατεύματα κατοχής , το 1943).
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, πλέον των μελών της
ΕΑΑΣ Ιωαννίνων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας Κων., οι βουλευτές
Ιωαννίνων (ΝΔ) κ. Κεφάλα και κ. Καλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης Αλέξ. , ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Καψάλης, ο Δκτής της 8ης Μ/Π ΤΑΞ
Ταξχος κ. Παππάς , εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και της ΠΥ
και ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝ Ιωαννίνων κ. Κιτσάκης Οδ.
- Την 11η Ιουλίου, στον Πανηγυρικό εσπερινό για
την εορτή του Αγίου Παϊσίου και στις εκδηλώσεις για τα
θυρανοίξια του ομώνυμου Ι. Ναού του στα Ιωάννινα.
Τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου, ,
τέλεσε το απόγευμα της Δευτέρας με κάθε επισημότητα
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμου, Μητροπολιτών, του Προέδρου της Βουλής, βουλευτών, τοπικών αρχόντων, πλήθους ιερέων
και πιστών.
- Την 12η Ιουλίου:
- Στις εκδηλώσεις του Δήμου Κονίτσης και της Ι.Μ.
Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανής και Κονίτσης προς τιμήν
του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, στην Κόνιτσα.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, πλέον των μελών της
ΕΑΑΣ Ιωαννίνων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας,ο Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ.κ. Καλλίνικος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανάσιος, ο Υφυπ.
Ανάπτυξης κ. Αμυράς, εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Ηπείρου, ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Εξάρχου Νικ. , ο
Δκτής ΔΒ του Γ’ ΣΣ, αντιπροσωπεία της 8ης Μ/Π ΤΑΞ ,
εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και της ΠΥ και πλήθος κόσμου.
- Του Δήμου Ιωαννίνων, στο Πνευματικό κέντρο αυτού , για την Ανακήρυξη της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ως επίτιμου Δημότη της πόλεως των Ιωαννίνων.
Επίτιμος δημότης του δήμου Ιωαννιτών ανακηρύχθηκε, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο της πόλης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Παράλληλα του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της πόλεως των Ιωαννίνων,
ενώ του δόθηκε σε πάπυρο η απόφαση του Δημοτικού
συμβουλίου με την οποία ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη καλωσόρισε και επίσημα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ κάνοντας εκτενή αναφορά στο πολυσχιδές έργο του και στον
κομβικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε η
Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενώ παραβρέθηκαν οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς
και Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου.
Επίσης παραβρέθηκαν βουλευτές του Νομού, ο
Περιφερειάρχης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου και
εκπρόσωποι όλων των τοπικών αρχών.
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ΛΑΡΙΣΑ
Την 24η Ιουνίου, ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Σχης (ΤΘ) ε.α. Τσαβδαρίδης
Λάζαρος, παραβρέθηκε στην Αίθουσα Τιμών «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ , όπου
έλαβε χώρα τελετή για την επίδοση ξιφών
από τον Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, σε 42 Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς.
Για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας
Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος

Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Την 11η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση γνωριμίας των μελών του
Παραρτήματος, με τον Στρατηγό Δκτη 98 ΑΔΤΕ στην ΛΕΘΜ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιουλίος 2022

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Σταύρος Καλογεράκης, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Την 29η Ιουνίου, στον εορτασμό των Αγίων Πέτρου
και Παύλου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Στρατοπέδου '' ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ '' ( Έδρα της ΣΕΑΠ ).
l Την 06η Ιουλίου, στα εγκαίνια της έκθεσης του Δήμου Ηρακλείου ΄΄ Τα εν οίκω......εν δήμω ΄΄ Ιστορίες
ζωγραφικής, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (
Βασιλική του Αγίου Μάρκου ).
l Την 11η Ιουλίου, στη μουσική παράσταση του μουσικού συνόλου Young wind masters, που διοργάνωσε ο σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ΄΄ η ροδαυγή ΄΄.
l Την 13η Ιουλίου, στην Εσπερίδα του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΙΤΕ με θέμα '' Ηράκλειο,
έξυπνη πόλη, ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο '', στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.
l Την 15η Ιουλίου, στην Τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξκών Πεζικού της 2022Β' ΕΣΣΟ,
στο Στρατόπεδο '' ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ '' ( Έδρα της
ΣΕΑΠ ).
l Την 18η Ιουλίου, επισκέφθηκε την ¨Έδρα του Παραρτήματος ο Ιωάννης Τσικλάνης, εκπρόσωπος του
ΤΕ / ΕΑΑΝ Ηρακλείου και ενημερώθηκε από τον
Πρόεδρο για την διαδικασία εισόδου των Αποστράτων σε Λέσχες, ΚΑΑΥ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες
κλπ, αλλά αντηλλάγησαν και απόψεις, για θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ιουλίος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΠΡΕΒΕΖA
Την 3η Ιουλίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης, παραβρέθηκε στο
μνημόσυνο που τελέσθηκε στον Αρχάγγελο Πρέβεζας εις μνήμη και ανάμνηση των 78 χρόνων από την
Τιτανομαχία των Ελληνικών Αντάρτικων Δυνάμεων
κατά των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, της
Ιστορικής μάχης Αρχαγγέλου τον Ιούλιο 1944, υλοποιώντας την συμμαχική επιχείρηση ΚΙΒΩΤΟΣ. Μετά
την επιμνημόσυνη δέηση κατέθεσε στεφάνι.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης ε.α. Ίσσαρης Ιωάννης, παραβρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού όπου
έγινε επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια, στο
Ηρώον Ελλήνων και Κυπρίων Φονευθέντων και
Αγνοουμένων, μπροστά
από το Διοικητήριο,’οπυ
και ακολούθησε σεμνή
τελετή απόδοσης τιμής
σε όσους αγωνίσθηκαν
στην Κύπρο κατά των
στρατευμάτων του «Αττίλα».

ΧΑΝΙA
- Την 30η Ιουνίου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Φινοκαλιώτης Γεώργιος και τα μέλη
Υπτγοι ε.α. Κυριακάκης Ελευθέριος και Στρατηδάκης
Γεώργιος μετά των συζύγων των, παρέστησαν αποδεχόμενοι πρόσκληση του Δκτού της Αμερικανικής
Βάσης της Σούδας, στον εορτασμό για την ημέρα της
Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
- Την 2α Ιουλίου, το Παράρτημα απεδέχθη πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Σφακίων για παρακολούθηση του συνεδρίου «Τα Σφακιά
και ευρύτερη περιοχή τους κατά την Επανάσταση του
1821: τόπος και άνθρωποι». Το συνέδριο παρακολούθησαν ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Φινοκαλιώτης
Γεώργιος και το μέλος Πολέντας Μανούσος.
- Την 4η Ιουλίου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
του Παραρτήματος, Υπτγος ε.α. Φινοκαλιώτης Γεώργιος και Ταξχος ε.α. Μακρατζάκης Ιωάννης, επισκέφτηκαν την έδρα της 5ης Α/Μ ΤΞΠΖ και ενημέρωσαν
τον Δκτή για θέματα της ΕΑΑΣ.

ΣΕΡΡEΣ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υπαστυνόμος ε.α Στρίκος Θεόδωρος,
παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
- Την 29η Ιουνίου στην επέτειο Απελευθέρωσης της Πόλης συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο Τύπου του Παραρτήματος Υπτγο ΕΛ-ΑΣ ε.α. Λαζαρίδη Δημοσθένη και τον Γραμματέα Λγο (ΠΒ) ε.α. Δαλγκίτση Αθανάσιο.
- Εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο Διοικητή του 10ου ΣΠ Σερρών, συνοδευόμενος και από τα μέλη του Τ.Σ Υπτγο ΕΛ-ΑΣ ε.α. Λαζαρίδη Δημοσθένη και Λγο (ΠΖ) ε.α. Θεοχαρίδη Βάιο, επισκέφτηκαν στην έδρα του
10ου Συντάγματος τον άρτι αφιχθέντα νέο Διοικητή Συνταγματάρχη Σαρρή Αδάμ, για να τον καλωσορίσουν.
- Στις Εκδηλώσεις μνήμης, με την ευκαιρία της 109ης επετείου του
Ολοκαυτώματος της πόλης της Νιγρίτας και της ευρύτερης Βισαλτίας, που
συνέβη κατά τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο 17 έως 20 Ιουνίου 1913 και οργανώθηκαν από τον Δήμο Βισαλτίας.
- Την 21η Ιουλίου, στην επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε
στην Πλατεία πεσόντων και αγνοουμένων πολεμιστών Κύπρου, για τους
ήρωες που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου
1974, παρουσία του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη
Θεσσαλονίκη κ. Σπύρου Μιλτιάδη. Η επετειακή εκδήλωση οργανώνεται
για τρίτη φορά επίσημα από τον Δήμο Σερρών και τιμήθηκαν οι Σερραίοι
ήρωες Στέργιος Συμεωνίδης, Γιώργος Κατσάνης και Κωνσταντίνος Κούρλιος.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη Σπύρος Μηλτιάδης και ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ενώ στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Υπαστυνόμος ε.α Στρίκος Θεόδωρος.
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Ενημέρωση

Περιβαλλοντική – οικολογική
κρίση και κλιματική αλλαγή
Γράφει
ο Υπτγος ε.α.
Γεώργιος
Γκορέζης,
αρθρογράφος,
συγγραφέας
Η συνειδητοποίηση των κινδύνων
για το περιβάλλον αναπτύχθηκε
βαθμιαία στη κοινή γνώμη, καθώς
συσσωρεύονταν οι επιστημονικές
αποδείξεις και γίνονταν αισθητές οι
άμεσες συνέπειες της ρύπανσης
και των άλλων μορφών
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Στην αντιμετώπιση του
προβλήματος αρχικά κέρδισε
έδαφος η προσέγγιση των
λεγόμενων «περιβαλλοντιστών»,
που προτείνει μεταρρυθμίσεις που
θα κάνουν πιο ευχάριστη τη ζωή
των ήδη προνομιούχων,
αδιαφορώντας για τα προβλήματα
της κοινωνικής και οικονομικής
ανισότητας, αλλά με τον χρόνο
συνειδητοποιήθηκαν τα ευρύτερα
προβλήματα. Η περιβαλλοντική
κρίση είναι σήμερα αναγνωρισμένη
απ’ όλους.

Η

αναγνώριση της ανάγκης για μια
κρατική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης έγινε με τη
σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε το 1972 στη Στοκχόλμη. Το 1987 η
Παγκόσμια Επιτροπή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του ΟΗΕ δημοσίευσε έκθεση με τίτλο « το κοινό μας μέλλον », που
εξέταζε τις προοπτικές εξέλιξης μεταξύ
άλλων της ενέργειας, των τροφίμων, της
βιομηχανίας, των διεθνών οικονομικών
σχέσεων και των ανθρώπινων οικισμών.
Η έκθεση αυτή εγκαινίαζε την εποχή της
ελεγχόμενης ανάπτυξης, αλλά οι προτάσεις της έπεσαν στο κενό, αφού η υλοποίηση τους θα έθετε σε κίνδυνο το διεθνές οικονομικό σύστημα και τις πολιτικές δομές πάνω στις οποίες αυτό εστηρίζετο.
Είκοσι χρόνια μετά την σύνοδο του
ΟΗΕ στη Στοκχόλμη στη νέα συνάντηση
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον το 1992 στο Ρίο Ιανέϊρο αντιπρόσω-

ποι 178 χωρών και 117 αρχηγοί κρατών
υπέγραψαν τη « διακήρυξη του Ρίο »,
που διατρανώνει το στόχο της ελεγχόμενης ανάπτυξης. Το κείμενο της διακήρυξης δεν είναι τίποτε περισσότερο από
ένα ευχολόγιο. Ακολουθεί μετά δέκα
χρόνια το φιάσκο της διάσκεψης του
Γιοχάνεσμπουργκ, όπου το επιχειρηματικό λόμπι, που στη διάσκεψη του Ρίο
αντιμετωπιζόταν με καχυποψία, συμμετείχε τώρα σαν ομάδα με τον τίτλο επιχειρηματική δράση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
( sustainable development ), και
έδωσε λαβή στο σλόγκαν , « από δω και
πέρα οι φτωχιές χώρες θα φροντίζουν
να είναι φιλικές όχι στο περιβάλλον, αλλά στους ξένους επενδυτές ».
Στη παγκόσμια σύνοδο του Παρισιού στις 12 Δεκ του 2015, αποφασίστηκαν ουσιαστικά μέτρα για την επιβράδυνση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής εντός των επόμενων δεκαετιών. Η μέθοδος όμως που υιοθετήθηκε
είναι ότι κάθε κράτος ορίζει τους στόχους του για τη μείωση των εκπομπών
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο
του θερμοκηπίου. Ακολουθεί η τελική
διακήρυξη της διάσκεψης της Μαδρίτης
το 2020 με τη συμμετοχή 200 χωρών,

όπου κανείς δεν είδε στα κείμενα που
εγκρίθηκαν να αντανακλάται το αίτημα
για ριζοσπαστικές και άμεσες ενέργειες. Σημειώνεται ότι η Συμφωνία του Παρισιού έθεσε τον στόχο να μην ανέβει η
θερμοκρασία πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Μέχρι τώρα, ο πλανήτης κινείται
σε μια αύξηση της τάξης των 3-4 βαθμών Κελσίου. Ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε
«απογοητευμένος» από το αποτέλεσμα
της διάσκεψης, και ο Tramp της Αμερικής εγκατέλειψε τη Συμφωνία του Παρισιού. Όμως ο νεοεκλεγείς πρόεδρος
Τζο Μπαϊντεν διαβεβαίωσε προεκλογικά και έκανε πράξη μετεκλογικά την
επανεμπλοκή των ΗΠΑ στη συμφωνία.
Μέχρι σήμερα η υγεία του πλανήτη
Γη συνεχίζει να επιδεινώνεται :
Η συνολική έκταση των ερήμων έχει
αυξηθεί κατά 120 εκατομμύρια εκτάρια,
το 50% όλων των πηγών, ποταμών και
λιμνών έχουν ήδη μολυνθεί, περισσότεροι από 2 δις άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από χολέρα,
τύφο και δυσεντερίες, και πάνω από 3
δις άνθρωποι δεν έχουν κατάλληλα συστήματα απολύμανσης. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση και η όξινη βροχή καταστρέ-

φουν το περιβάλλον, ενώ το στρώμα του
όζοντος μειώνεται συνεχώς, και η αυξημένη συγκέντρωση των σωματιδίων του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς και
άλλων αερίων που συμβάλλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου επιφέρει
σημαντική άνοδο της μέσης παγκόσμιας
θερμοκρασίας. Σήμερα βρισκόμαστε
μπροστά σε μια επικείμενη αύξηση της
θερμοκρασίας κατά 6-8 βαθμούς Κελσίου, που είναι σε θέση να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο κλίμα της Γης και τρομερές επιπτώσεις στο πολιτισμό της. Οι
συνεχείς πυρκαϊές και οι καιρικές θεομηνίες βεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Όσον αφορά τα κόστη για τις περιβαλλοντικές πολιτικές ειδικά στη χώρα
μας , έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος
ανεβάζει το κόστος της ανθρωπογενούς
κλιματικής μεταβολής , ως το τέλος του
21ου αιώνα -φυσικά εάν δεν γίνει καμία
παρέμβαση- στο εξωφρενικό ποσό των
700 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος,
σε αυτή την νέα εποχή, θα είναι πολύ μικρότερο από την τραγωδία με τις εκατόμβες των θυμάτων που αντιμετωπίσαμε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ως συνέπεια της έντασης της συχνότητας των
ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ
Γράφει ο
Αντγος ε.α.
Ιπποκράτης
Δασκαλάκης

-Διδάκτορας
Διεθνών Σχέσεων
στο Πάντειο
ΠανεπιστήμιοΔιευθυντής
Μελετών του
Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών
Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)-Διαλέκτης
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ)

Πλησιάζουμε αισίως τους έξη μήνες από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα
πολεμικά γεγονότα που αρχικά
μονοπωλούσαν τα δελτία ειδήσεων έχουν
παραχωρήσει τη θέση τους στην
«καθημερινή» ειδησιογραφία. Το
ενδιαφέρον για την έκβαση των
επιχειρήσεων έχει πλέον αντικατασταθεί
από δυσοίωνες προβλέψεις για την
ασυγκράτητη άνοδο των τιμών της
ενέργειες και τις ευρύτερες συνέπειες της
ενεργειακής κρίσεως. Η μετατόπιση αυτή
είναι φυσιολογική για τις κοινωνίες
εκείνες που δεν αισθάνονται άμεσα
απειλούμενες από τα πολεμικά γεγονότα
και έχουν γαλουχηθεί σε μια ατμόσφαιρα
ασφάλειας και επάρκειας. Ενδεχομένως οι
γειτνιάζουσες με τη ρωσική «αρκούδα»
χώρες να ανησυχούν εντονότερα και να
προσμετρούν με αγωνία κάθε μέτρο
προχώρησης των Ρώσων στο Ντομπάς.

Σ

υχνά προβάλλονται δύο αλληλένδετα ερωτήματα σχετικά με την κρίση: ποιος θα είναι ο νικητής στη ρωσικοουκρανική σύγκρουση και πως αυτή μπορεί να τερματιστεί. Κανένα ερώτημα εξ’ αυτών δεν μπορεί να απαντηθεί
μονολεκτικά και με βεβαιότητα. Ο κύριος λόγος είναι ότι εδώ
και καιρό, η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» έχει παύσει να
αποτελεί υπόθεση Ρωσίας και Ουκρανίας και έχει εξελιχθεί
σε μια ευρύτερη σύγκρουση -ευτυχώς όχι ακόμη στρατιωτικήμεταξύ Δύσεως (ή καλύτερα του σκληρού πυρήνα της Δύσεως) και Ρωσίας. Το διακύβευμα έχει πλέον υπερβεί τον έλεγχο της περιοχής του Ντομπάς ή την εγκατάσταση μιας ρωσόφιλης κυβέρνησης στο Κίεβο και αφορά τη δυναμική επιστροφή
της Μόσχας στο διεθνή χώρο ως ισότιμης υπερδύναμης με
απόλυτο έλεγχο στη συνορεύουσα ζώνη της.
Αναφορικά με το ερώτημα της ανακήρυξης του νικητού να
επισημάνουμε ότι ενίοτε οι ρόλοι αντιστρέφονται και οι θριαμβευτές υποχρεώνονται σε άτακτη αναδίπλωση (βλέπε Αφγανιστάν). Αντίστροφα όμως και πείσμονες λαοί (βλέπε Φινλανδία) μετά από ηρωικούς αγώνες υποτάσσονται στην ανωτερότητα των αριθμών και υφίστανται επώδυνες εδαφικές απώλειες μη αναπληρούμενες ακόμη και μετά την παρέλευση ιστορικών γεγονότων (κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης).
Είναι γεγονός ότι μια σύγκρουση που χρονικά επιτείνεται
ευνοεί την πλευρά που διαθέτει τις μεγαλύτερες εφεδρείες
δυνάμεων, λαϊκού πείσματος και πολιτικής βούλησης. Η ρωσική πλευρά μακροχρόνια φαίνεται να επιτυγχάνει καλές επιδόσεις στους παραπάνω τομείς. Αντίστοιχα όμως εντυπωσια-

κή είναι και η αντίσταση του ουκρανικού λαού, ενόπλων δυνάμεων και ηγεσίας. Αξιοσημείωτη και η μέχρι σήμερα συνεχής
ροή πολεμικού υλικού και εφοδίων από τη Δύση. Η τελευταία
όμως πιθανόν να φανεί πιο ευάλωτη στις συνέπειες της επιμήκυνσης της σύγκρουσης και να οδηγηθεί σε πιεστική προτροπή προς το Κίεβο για έναν «αξιοπρεπή» συμβιβασμό (με απώλεια ουκρανικού εδάφους).
Η μεγαλύτερη ανησυχία για το Κίεβο είναι η ύπαρξη ορισμένων ανατολικών περιοχών με πλειοψηφία κατοίκων με
ρωσόφιλα αισθήματα. Τα αισθήματα αυτά καθίστανται περισσότερο ισχυρά με την εντατικοποίηση των συγκρούσεων, τα
δεινά του πολέμου και τις εκατέρωθεν ακρότητες. Η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ Ουκρανών και ρωσόφιλων ενδεχομένως και με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει τους πρώτους στην αποδοχή ενός μικρότερου αλλά εθνικά ομογενέστερου κράτους. Ορθά θα παρατηρήσει κάποιος ότι η Ρωσία
(όπως και η Τουρκία) ανήκουν στην κατηγορία των κρατών
που ο επεκτατισμός τους διαρκώς επαυξάνεται από τις επιτυχίες τους και ο κατευνασμός τους -με οποιοδήποτε αιτιολόγηση- αποτελεί τη χειρότερη συνταγή αντιμετώπισης τους.
Πραγματικά σκληρές οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη
Ρωσία αλλά μάλλον τα αποτελέσματα τους είναι πιο μακροχρόνια ορατά από τις συνέπειες που ήδη βιώνουν οι περισσότερο μαλθακοί και με το δικαίωμα έκφρασης και επιλογής, πολίτες των δυτικών κοινωνιών. Να μην παραβλέπουμε επίσης
ότι αρκετές χώρες βλέπουν τη διαμάχη Δύσεως και Ρωσίας
ως το κύκνειο άσμα δύο ιστορικά φθινουσών υπερδυνάμεων.
Στα πεδία των μαχών παρατηρούμε ότι αμφότεροι οι αντί-

παλοι γίνονται πιο εμπειροπόλεμοι, αποφεύγουν τις ανώφελες μετωπικές και αιματηρές επιθέσεις και βασίζονται (ειδικά
οι Ρώσοι) στη συστηματική ισοπέδωση με πυρά περιοχών πριν
προχωρήσουν στην προσεκτική και αργή προώθηση τους. Ο
πόλεμος έχει πλέον εξελιχθεί σε μια σύγκρουση φθοράς με τη
Μόσχα να φαίνεται να έχει πλεονεκτήματα, στρατηγικά αλλά
και τακτικά.
Δύσκολη λοιπόν κάθε πρόβλεψη, δεδομένης και της παντελής άγνοιας μας σε βασικά στοιχεία των δυνατοτήτων των
δύο αντιπάλων και κυρίως σε θέματα αντοχής, ηθικού και
βούλησης.
Άραγε αυτή η σύγκρουση θα λήξει μια μεγαλοπρεπή
συνθήκη και τυμπανοκρουσίες; Μάλλον όχι, οι ακήρυκτοι
πόλεμοι της χιλιετίας μας που βαπτίζονται με εντυπωσιακά
ονόματα «ειρηνευτικών επιχειρήσεων» τελματώνονται είτε
ένεκα αδυναμίας αμφοτέρων είτε με την επίτευξη των στόχων (έστω και μερικών) της μιας πλευράς. Συγχρόνως, μέσα από χρονοβόρες διαπραγματεύσεις και εναλλαγή περιόδων ηρεμίας και αναζωπυρώσεων των συγκρούσεων αποκαθίσταται ένα νέο «status quo». Αυτό το «status quo» γίνεται συχνά με ανακούφιση σιωπηρά αποδεκτό από τη «γηρασμένη» δυτική κοινότητα που νομοτελειακά προτιμά την
ασφάλεια και ευημερία από τις περιπέτειες και θυσίες των
αγώνων για την επικράτηση του διεθνούς δικαίου και τη συνεπακόλουθη αστάθεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που
πρέπει να έχουν βαθιά χαραγμένη όσοι έχουν χάσει εθνικά
εδάφη ή κινδυνεύουν να χάσουν και αρέσκονται να επικαλούνται (υπερβολικά) το διεθνές δίκαιο.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

“Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ”
Γράφει ο Υπτγος ε.α. Νικόλαος
Ζαρκάδας
Ιούλιος 2022 Συμπληρώνονται σαράντα
οκτώ χρόνια από την αποφράδα εκείνη
ημέρα, το Σάββατο 20 Ιουλίου 1974, κατά
την οποία οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής
αποβιβάστηκαν από θάλασσα και αέρα και
εισέβαλαν στην μαρτυρική Μεγαλόνησο.
Κατέλαβαν το 37% του εδάφους της,
δημιούργησαν 200.000 πρόσφυγες στην
Πατρίδα τους, εγκατέστησαν κατοχικό
στρατό 40.000, εποίκησαν την κατεχόμενη
περιοχή, ανακήρυξαν “Τουρκοκυπριακή
Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” και
διατηρούν μέχρι σήμερα, παρά τα
ψηφίσματα του Ο.Η.Ε., την Κύπρο και την
πρωτεύουσά της Λευκωσία χωρισμένη σε
δύο κοινότητες.

Τ

ις υπέρτερες σε δύναμη, άρτια εξοπλισμένες με σύγχρονο οπλισμό και με ασφάλεια και κυριαρχία υποστηριζόμενες από αέρα και θάλασσα τουρκικές δυνάμεις
αντιμετώπισαν οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, της
Ελληνικής Δύναμης Κύπρου {ΕΛΔΥΚ} και από τότε νύχτα
21/22 Ιουλίου και η Α΄ Μοίρα Καταδρομών.
Τον άνισο, επικό, σκληρό, καταδικασμένο και απελπισμένο
αυτόν αγώνα οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες διεξήγαγαν
με ηρωισμό, αυτοθυσία, αυταπάρνηση, καρτερικότητα και
πρωτοφανή αποφασιστικότητα. Κανείς τους δεν δείλιασε
μπροστά στον όγκο των τουρκικών δυνάμεων εισβολής και
όλοι τους παρέμειναν πιστοί στον στρατιωτικό τους όρκο, παραμέρισαν τον κίνδυνο του θανάτου και σκέφτηκαν μόνον την
υπεράσπιση της τιμής, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας
της Κύπρου και γενικότερα της Ελλάδας.
Οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες πολέμησαν και αποφασιστικά υπερασπίστηκαν την μαρτυρική Κύπρο, με αίσθημα καθήκοντος και πνεύμα θυσίας βάδισαν την οδό της αυταπάρνησης και δημιούργησαν “Νέες Θερμοπύλες” στο στρατόπεδο
της ΕΛΔΥΚ. Εκατόν εξήντα ένας πότισαν με το αίμα τους το

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ)
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-32018 διάταξη Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου
Τρικάλων, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού
δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sasmy.gr/
Ε-mail: info@sasmy.gr
Ομάδα Face book: https://web.facebook.com/groups/
ΠΡΟΣ : ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες
Αρ. Πρωτ.: 05 /2022
Τρίκαλα, 07 Ιουλ 22
Συνημμένα: ΚΟΙΝ. : ΣΑΣΥΔΑ – ΣΑΣΤΥΑ – ΣΑΣΜΥΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
Την Κυριακή 03.07.2022 στα Τρίκαλα ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) διεξήγαγε αρ-

δένδρο της ελευθερίας της Μεγαλονήσου. Αυτοί πήγαν εκεί
που τους έστειλε η Πατρίδα και όμως σκοτώθηκαν δύο φορές,
μια στα αιματόβρεκτα χώματα της Κύπρου και μια εδώ στην
Πατρίδα τους, την Ελλάδα, η οποία προκειμένου να τους απονείμει και χορηγήσει το “Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων” θα πρέπει να εξεταστούν οι προϋποθέσεις του
Π.Δ.120/2012 {ΦΕΚ 212 Α΄} ότι “η δράση τους, ως στρατιωτικών, κατά την διάρκεια της επταετούς δικτατορίας……ήταν
συμβατή με τους κανόνες της στρατιωτικής δεοντολογίας και
δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο πραξικόπημα του Ιουλίου του 1974……” {παρ. 1 άρθρου 1}.
Σήμερα, σαράντα οκτώ χρόνια μετά, όλοι που πολέμησαν
στην Κύπρο, περιμένουν με υπομονή και καρτερία την αναγνώριση της εθνικής προσφοράς τους και την ηθική ικανοποίηση με την απονομή και χορήγηση του “Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου”. Νόμος έχει ψηφισθεί και
ισχύει, εκτελεστικά διατάγματα έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί, μετάλλια καθορίστηκαν, προϋποθέσεις απονομής προσδιορίστηκαν, αναφορές – βεβαιώσεις – δηλώσεις – εκθέσεις
– πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικά, υποβλήθηκαν, επιτροπές συγκροτήθηκαν και πορίσματα συντάχθηκαν και όμως όλα αυτά βυθίστηκαν σε λασπόνερα ή προσέκρουσαν σε γραφειοκρατικά κυκλώματα και αντιστάσεις μικροσκοπιμοτήτων και παραμένουν θαμμένα σε κάποια αραχνιασμένα συρτάρια αρμοδίων.
Βέβαια, η Πολιτεία με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις προέβλεψε
την οικονομική ενίσχυση όσων πολέμησαν στην Κύπρο, όπως
περιγράφεται στις γραμμές που ακολουθούν.
Το έτος 2008 με τον νόμο 3670/2008 {ΦΕΚ 117 Α΄} απένειμε
στους εκατόν εξήντα ένα (161) φονευθέντες αξιωματικούς
και οπλίτες διοικητικά και συνταξιοδοτικά τον καταληκτικό
βαθμό της στρατιωτικής ιεραρχίας {παρ. 3 άρθρου 4}.
Τελευταία δε, με τις διατάξεις του άρθρου 95 του νόμου
4714/2020 {ΦΕΚ 148 Α΄}, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 88 του νόμου 4864/2021 {ΦΕΚ 237
Α΄}, απένειμε από 1.8.2020 ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή σε
όλους τους έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες, ανεξάρτητα
βαθμού και κατηγορίας, που συμμετείχαν στα γεγονότα της
Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, κατά τα χρονικά διαστήματα, που ορίζονται στο νόμο 2641/1998 {ΦΕΚ 211 Α΄},
{παρ. 1 άρθρου 21}.
Μέχρι σήμερα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας {ΥΕΘΑ} δεν αποφάσισε να εξετάσει, να
ερευνήσει, να εκτιμήσει, να επιβραβεύσει ή να απορρίψει τις

χαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εν συνεχεία την Τρίτη 06.07.2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού και τον κανονισμό
Αρχαιρεσιών του ΣΑΣΜΥ και μετά από σχετική πρόσκληση του
πλειοψηφούντος μέλους κ. Στέφου Ευάγγελου, συνήλθαν τα
εκλεγέντα μέλη προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Μετά
τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις προτίμησης αξιώματος
το νέο Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
1.Ευάγγελος Στέφος,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.Μιχαήλ Μπαλλάς,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.Γεώργιος Κυλινδρής,
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4.Κων/νος Ακράτος,
ΤΑΜΙΑΣ
5.Παναγιώτης Γιώτης,
ΕΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6.Δημήτριος Κοντούρης,
7.Ευάγγελος Κείος,
ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
8.Δημήτριος Θεοδώρου,
Α΄ ΜΕΛΟΣ

ενέργειες και τις πράξεις των μονίμων και εφέδρων στελεχών, οι οποίες περιγράφονται στις πολεμικές εκθέσεις και στις
προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών των μονάδων, των συγκροτημάτων ή των σχηματισμών, που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Είναι δυνατόν να ξεχνιούνται
ή να διαγράφονται και να μη μνημονεύονται και τιμώνται η επικίνδυνη και ηρωική αποστολή “ΝΙΚΗ”, η αποφασιστική και
αποτελεσματική συμμετοχή της Α΄ Μοίρας Καταδρομών στις
επιχειρήσεις του αεροδρομίου της Λευκωσίας ή ο τιτάνιος και
αποφασιστικός αγώνας της ΕΛΔΥΚ στο στρατόπεδό της; Η Ελλάδα ποτέ δεν έπαυσε, κατά το παρελθόν, να είναι πιστή στις
παραδόσεις και να τιμά αυτούς που μάχονται και έπεσαν για
τις ιδέες και τα ιδανικά της Πατρίδας μας.
Παρά τα σαράντα οκτώ χρόνια, που πέρασαν από εκείνη την
συγκλονιστική περίοδο, η ανάμνηση, το νόημα και η σημασία
της πολεμικής αρετής των ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών
δεν είναι δυνατόν να αυτοαναιρούνται.
Κυκλοφορεί και αποδίδεται μια σκόπιμη και άδικη μομφή κατά
των ελλήνων αξιωματικών ότι αυτοί με το “άφρον και προδοτικό” πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974,
προκάλεσαν την τουρκική επέμβαση και εισβολή και έφεραν
την τούρκικη κατοχή στην Κύπρο.
Η εντύπωση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Το πραξικόπημα υπήρξε και αποτέλεσε την αφορμή, το πρόσχημα και το κάλυμμα της εισβολής. Ο πραγματικός λόγος
ανάγεται στη σφαίρα της γεωστρατηγικής και των συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας.
Η εισβολή είχε σχεδιασθεί από καιρό. Η συγκρότηση και συνεκπαίδευση των αποβατικών τμημάτων είχε αρχίσει πριν από
τον μήνα Μάρτιο με την αιτιολογία ότι προορίζονταν να αντικαταστήσουν την Τουρκική Δύναμη της Κύπρου {ΤΟΥΡΔΥΚ}.
Οι αναγνωρίσεις των ακτών και των στρατοπέδων ήταν συνεχείς από τούρκους αξιωματικούς.
Καιρός είναι, όπως η γενικευμένη αυτή μομφή κατά των ελλήνων αξιωματικών, να σταματήσει να τους αποδίδεται και να μη
κατηγορούνται αδιάκριτα ως υπεύθυνοι για ο,τιδήποτε κακό
επισυνέβη στην Κύπρο και μάλιστα να γίνεται λόγος ακόμη και
για προδοσία. Είναι άδικα ο μεθοδικός διασυρμός, η συνεχής
κατηγορία, η στοχοποίηση η απαξίωση και η κατασυκοφάντησή τους.
Οι έλληνες αξιωματικοί απλά πήγαν εκεί που τους έστειλε η
Πατρίδα εκτέλεσαν διαταγές, πολέμησαν, τήρησαν τον όρκο
τους και έπραξαν το καθήκον τους.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Δημήτριος Στεφανής
2. Θωμάς Βαλκανιώτης
3. Νικόλαος Στεφανής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-ΟΠρόεδρος
Υπλγος ε.α Ευάγγελος Στέφος
-ΟΓεν. Γραμματέας
Τχης (ΑΤΘ) Γεώργιος Κυλινδρής
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Την υγειά μας νάχουμε
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Όπως κάθε καλός ηλικιωμένος, που
σέβεται τον εαυτό του και προσέχει την
υγεία του, φροντίζοντας να καθυστερήσει
όσο πιο πολύ γίνεται το ραντεβού του με
την ιστορία, κάθε χρόνο κάνω ένα τσεκ απ,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ιατρού μου.

Π

ριν πει οτιδήποτε η γιατρός με εξετάζει η ίδια και
καθώς είναι ιδιαίτερα σχολαστική εύχεσαι να σε
εξέταζε μεσαιωνικός ιεροεξεταστής παρά η περί
ής ο λόγος. Τέλος πάντων πίεση, βάρος, ακροάσεις, 33,
πάρε βαθειά εισπνοή και κράτα τον αέρα, βγάλτον και τα
τοιαύτα. Κάποια στιγμή, τελειώνει και αρχίζει τις οδηγίες
για τις εργαστηριακές πλέον εξετάσεις, αφού σε ενημερώνει ότι προς ώρας δεν βλέπει κάτι.
Οι οδηγίες, συνίστανται σε εξετάσεις τριών σελίδων
Α4. Τι αφορούν; Τα πάντα. Ο μακαρίτης μεγάλος μας Νίκος Τσιφόρος είχε πει: «Κάνεις εξετάσεις περί ούρα και
περί αίματα, για να σου πει ο γιατρός από τι θα πεθάνεις»!
Ας είναι.
Παίρνεις το λοιπόν παραμάσχαλα τις τρεις σελίδες Α4
και φρέσκα φρέσκα τα πρωινά ούρα, στον αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη και φθάνεις σε γνωστό διαγνωστικό
κέντρο. Και να τα ούρα και να τα αίματα και να οι μαλλάξεις για τα υπερηχογραφήματα, που λες τον Δεσπότη Παναγιώτη.
Τα πρώτα νέα έρχονται από τον ακτινολόγο
Πρέπει να χάστε κιλά κύριε, διότι έτσι που έχετε γίνει
σαν βόδι, ούτε τα μισά δεν μπόρεσα να δω.
Δαγκώνεσαι, ψιθυρίζεις ένα «μάλιστα» και ρωτάς δειλά δειλά.

Και τα άλλα γιατρέ περί καρωτίδες και τα τοιαύτα πώς
τα είδατε;
Τα άλλα καλά είναι. Πόσων χρόνων είστε;
Ε, δεν θάμαι
Ε τότε καλά είναι.
Αυτό σημαίνει ότι « τόσο που είσαι τι περιμένεις ρε;»
Όσο νάναι ένα μαγκωματάκι τόχεις. Τέλος πάντων
πας στη Γραμματεία και ρωτάς πότε θα είναι έτοιμο όλο το
πακέτο.
Σε δύο εργάσιμες σου απαντά όλο γλύκα, καθόσον τι
ανάγκη έχει αυτή;
Πράγματι σε δύο εργάσιμες, περνάς και παραλαμβάνεις τις απαντήσεις, οι οποίες σε σελίδες, ξεπερνούν τους
«Αθλίους» του Βίκτορος Ουγκό. Σε μια στιγμή, όπως τις
τακτοποιείς, πέφτουν από μέσα 2-3 DVD. «Κοίτα να δεις
που δίνουν και δώρο DVD», σκέφτεσαι. «Μπράβο τους».
Όμως, κοιτάς λίγο καλύτερα και είναι οι υπέρηχοι…
Με αγωνία βυθίζεσαι μέσα στις δαιδαλώδεις εξετάσεις. Μερικές, μπορείς να τις διαβάσεις και να τις καταλάβεις και μόνος σου. Π.χ. το ζάχαρο, σου λέει ότι μέχρι
τόσο είναι καλό. Από ‘κει και πέρα να φυλάγεσαι, διότι
δεν ανακατεύομαι. Εσύ τώρα μάγκας, την τελευταία
εβδομάδα πριν τις εξετάσεις τα είχες κόψει όλα (γλυκάκια, ποτάκια κ.λπ.) και σου βγήκε λίγο αχαμνό το ζάχαρο.

Θέατρο Δόρα Στράτου

Προσφορά για τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
Το Θέατρο Ελληνικών Χορών “Δόρα
Στράτου”, ειδικά για τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
και τα άτομα της παρέας τους, παρέχει
έκπτωση εισιτηρίου εισόδου από 15€ στα
5€ ! Για να ισχύσει η έκπτωση αρκεί να
επιδείξουν στο γκισέ των εισιτηρίων ταυτότητα ή ΕΚΕ μέλους.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Κηποθέατρο «Δόρα Στράτου»
Λόφος Φιλοπάππου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022
ΕΝΑΡΞΗ : 24 Ιουνίου 2022
ΛΗΞΗ : 18 Σεπτεμβρίου 2022
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Παρασκευή
21:30, Σάββατο και Κυριακή 20:30
(1-10 Ιουλίου και 5-21 Αυγούστου)
αργεί ή διοργανώνει επιπλέον παραστάσεις και εκδηλώσεις για κοινωφελείς
σκοπούς.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Δεν χρειάζονται, το θέατρο έχει 860 θέσεις.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : Θέατρο 210 921
4650 ώρες 19:30 – 21:00
Γραφεία 210 324 4395 ώρες 09:00
– 16:00
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.grdance.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα αλλάζει κάθε δεύτερη
Παρασκευή. Η διάρκεια είναι περίπου 90
λεπτά, χωρίς διάλειμμα. Συγκρότημα
από 75 χορευτές, μουσικούς και τραγουδιστές. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει
πολλές περιοχές της Ελλάδας, η κάθε
μία παρουσιάζεται με τις δικές της αυθεντικές φορεσιές, τα μουσικά όργανα, τα
τραγούδια και τους χορούς της. Η απόδοση είναι όσο πιο πιστή γίνεται προς το
ιστορικό πρωτότυπο.

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
Το κηποθέατρο βρίσκεται απέναντι
από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά
του Λόφου Φιλοπάππου.
Με τα πόδια: Απέναντι από την Ακρόπολη, από το τέρμα του πεζόδρομου της
Διονυσίου Αρεοπαγίτου προς τον Αγ. Δημήτρη Λουμπαρδιάρη, ακολουθείτε τις
πινακίδες.
Με το μετρό: Σταθμός "Ακρόπολη".
Από την Πλάκα, τέρμα του πεζόδρομου
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από
την είσοδο της Ακρόπολης.
Με λεωφορείο: τρόλλεϊ 15 μέχρι την
Πλατεία Φιλοπάππου, ή γραμμή 230
Ακρόπολη-Ζωγράφου
Με αυτοκίνητο: περιφερειακός του
Φιλοπάππου, από το εστιατόριο “Διόνυσος” ή από Πετράλωνα. Υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης.

Όμως είναι εκείνη η HbA1C ή απλώς «γλυκοζυωμένη αιμοσφαιρίνη», που είναι μαρτυριάρα σαν τον Αρτέμη Μάτσα και τον Δήμο Σταρένιο μαζί, αφού σου βγάζει τον Μέσο Όρο, όλου του προηγηθέντος τριμήνου και δείχνει βέβαια, όσο θα έδειχνε, αν μπορούσε να μετρηθεί, ένα ταψάκι γαλακτομπούρεκο τίγκα στο φρέσκο βούτυρο. Αμ
εκείνα τα τριγλυκερίδια; Μα εσένα μετρήσανε, μα μια τηγανιά χοιρινό, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων. Άλλωστε γι’
αυτό παίρνεις κι’ ένα φόρτωμα χάπια.
Κι’ έρχεσαι μετά να διαβάσεις τα αποτελέσματα των
υπερήχων, που πιάνουν μία ολόκληρη σελίδα. Θυμάσαι
κι΄ εκείνο το ύφος του γιατρού και τα σχόλιά του περί βοδιού και… πίνεις ένα σαλοσπίρ καλού κακού.
Έτσι, μεταξύ των άλλων λίαν ακαταλήπτων διαβάζεις
τα εξής εκπληκτικά: «Ήπαρ ελέγχεται τμηματικά με φυσιολογικές διαστάσεις (αυτό πρέπει νάναι καλό), με αύξηση της ηχωγένειας (ωχ, ωχ) καθώς και βαθμό ανομοιογένειας (ωχοχοχο) της ηχωδομής του, στο πλαίσιο μετρίου βαθμού λιπώδους διήθησης (βαστάτε τούρκοι τ’
άλογα)…» Και πας παρακάτω: «Κατά την φασματική
Doppler ανάλυση, ικανοποιητική ελέγχεται η χρωματική
πλήρωση, οι κυματομορφές και οι ταχύτητες ροής σε κοινές και έσω καρωτίδες, ως επί μη αξιόλογων αιμοδυναμικών διαταραχών (στενώσεις < 50 %)».
Τετέλεσται!...
Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, χωρίς να τα καταλάβουμε,
φτάσαμε από το «Τι κάνει ρε εκείνη η ψυχή», στο «Ζει ρε
άραγε αυτός;».
Δεν βαριέστε. Τη υγειά μας νάχουμε.
Και να κλείνουμε με κάτι εύθυμο που είχε πει ο μεγάλος μας Αλέκος Σακελλάριος: «Όταν επισκέπτεστε ένα
νεκροταφείο και έχετε περισσότερους γνωστούς μέσα
από έξω, βράσε ρύζι».
Μπα κακό χρόνο νάχεις. Ιησούς Χριστός νικά κι’ όλα
τα κακά σκορπά…
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12 Για την υγεία μας
Του Ανχη (ΤΧ) ε.α. Αντώνη
Γκουτσίδη Υπεύθυνος
ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ
Τεχνολόγος Ακτινολογίας &
Ακτινοθεραπείας
MSc Διοίκησης και Διαχείρισης
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας
Η Ελληνική ιατρική παράδοση στηρίζεται στα «μυστικά» που
έφτασαν από τα βάθη
των αιώνων έως και
σήμερα. Οι ιδεώδεις
κλιματικές συνθήκες
της Ελλάδας συνέβαλαν τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμερα
στην έμπνευση θεραπευτικών πρακτικών από
τους ειδικούς λειτουργούς της ιατρικής επιστήμης.
Στην αρχαία Ελλάδα, και ιδιαίτερα από την
εποχή του Τρωικού πολέμου και μετέπειτα,
υπήρχε έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα,
η μυθοπλασία και η μοιρολατρία. Αυτό αναμείχθηκε με τις ιατρικές πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι πρώτοι Έλληνες λειτουργοί της
θεραπευτικής ικανότητας. Το αποτέλεσμα
ήταν να δημιουργηθούν τόποι λατρείας του
ήρωα, ιερού ιατρού και θεραπευτή θεού
Ασκληπιού, τα Ασκληπιεία. Στην πραγματικότητα, ήταν τα πρώτα οργανωμένα θεραπευτήρια όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Είχαν γίνει ευρέως
γνωστά και σε αυτά προσέτρεχαν πλήθος
ασθενών από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο,
προς αναζήτηση της θεραπείας τους. Γραπτές
πηγές και αρχαιολογικά στοιχεία αποδεικνύουν την ύπαρξη περίπου 500 Ασκληπιείων στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
Ασκληπιάδες: Ο Ασκληπιός και οι δύο (2)
γιοί του φέρονται ως ιδρυτές της μεγάλης οικογένειας των Ασκληπιάδων (απόγονων του
Ασκληπιού). Ήταν οι πρώτοι γιατροί οι οποίοι
απολάμβαναν τη βαθιά εκτίμηση και αναγνώριση όλων των Ελλήνων της εποχής, ακόμα
και του ίδιου του Ομήρου. Οι απόγονοί τους
κληρονομούσαν τα μυστικά της ιατρικής τέχνης από γενιά σε γενιά και πρόσφεραν τις ια-

Ασκληπιεία:

Τα πρώτα Οργανωμένα Θεραπευτήρια της Ανθρωπότητας
τρικές τους υπηρεσίες κατά την αρχαιότητα,
στο όνομα του μεγάλου πρώτου ήρωα και γιατρού, του Ασκληπιού. Ανάμεσα στους φημισμένους Ασκληπιάδες αναφέρονται και οι μεγάλοι δάσκαλοι Ιπποκράτης και Αριστοτέλης.
Ο Ιπποκράτης έζησε και προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες στο Ασκληπιείο της Κω,
ως γνωστόν τον 5ο αιώνα π.Χ. Ήταν ο πιο διάσημος από τους φημισμένους δασκάλους, ο
οποίος ίδρυσε εκεί και την Ιατρική Σχολή της
Κω. Ως Ασκληπιάδης καταγόταν από τον γιο
του Ασκληπιού Ποδαλείριο. Ο Ιπποκράτης
αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο «Πατέρας της Ιατρικής Επιστήμης» καθώς ήταν αυτός που
αποσαφήνισε και δημοσίευσε τις πρώτες και
βασικές αρχές της επιστήμης αυτής. Ο «Όρκος του Ιπποκράτη» παραμένει ακόμη μια
αποδεκτή ιερή διακήρυξη των υποχρεώσεων
των ιατρών και δίνεται στους θεούς Απόλλωνα (ιατρό των θεών), Ασκληπιό (ιατρό των ανθρώπων και θεών και μυθικό υιό του Απόλλωνα), Υγεία και Πανάκεια (μυθικές κόρες
του Ασκληπιού) και στους υπόλοιπους θεούς.
Ο Αριστοτέλης, ο φημισμένος φιλόσοφος,
ιατρός και δάσκαλος της ιατρικής, έζησε στη
Μακεδονία και υπήρξε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.
ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν
άλλος ένας φημισμένος Ασκληπιάδης καθώς
αναφέρεται ότι καταγόταν από τον άλλο γιό
του Ασκληπιού, τον Μαχάονα.
Οι αρχαίες Ελληνικές αντιλήψεις για την
Υγεία - Ολιστική Φροντίδα: Οι αντιλήψεις των
προγόνων μας για την υγεία, ήταν ένα μείγμα
με μυθολογικές, ιδεολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, καθώς και πρακτικές. Σήμερα γνωρίζουμε, από αρχαίες γραπτές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα ότι τα
Ασκληπιεία, προσέφεραν αυτό που λέμε σήμερα «ολιστική φροντίδα υγείας».
Πρόκειται για ένα σύστημα θεραπευτικής
φροντίδας, η οποία θεωρεί το άτομο ως ολότητα. Εστιάζει δε στο σώμα, στο νου, στο πνεύμα και κυρίως όμως στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Κύριο μέλημα της ολιστικής θεραπευτικής πρακτικής είναι η σωστή ισορροπία
όλων των παραγόντων που απαρτίζουν τον

άνθρωπο, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης υγείας και ευεξίας.
Η υγεία, σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, προσδιορίζεται ως η απεριόριστη και
ανεμπόδιστη ροή της ενέργειας μέσα στο σώμα, στο νου και στο πνεύμα. Ο Ιπποκράτης,
θεωρούσε ότι οι ασθένειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απευθείας μέσω χορήγησης
φαρμάκων, αλλά αρχικά με αλλαγή του συνολικού τρόπου ζωής. Μάλιστα, η προσέγγισή
του περιελάμβανε τη λήψη ενός λεπτομερούς
ιστορικού, που εξέταζε όλες τις πλευρές της
ζωής του ασθενή, ακόμα και τις ψυχοσυναισθηματικές. Για το θέμα αυτό θα αναφερθούμε πιο εκτεταμένα σε επόμενο άρθρο μας.
Η χρήση του ονόματος των Ασκληπιείων στη σημερινή Ελλάδα δεν είναι συνυφασμένη με τα Ασκληπιεία των προγόνων
μας, τα οποία παραπέμπουν στην «ολιστική
φροντίδα υγείας». Για παράδειγμα, η ονομασία του νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας»
αποπροσανατολίζει τη γενική προσπάθεια καθώς χρησιμοποιεί το όνομα του Ασκληπιείου
για να χαρακτηρίσει ένα μοντέρνο νοσοκομείο που βασίζεται στο «κλινικό» πρότυπο, το
οποίο αγνοεί τη φιλοσοφία της «ολιστικής
φροντίδας υγείας» των αρχαίων Ελληνικών
Ασκληπιείων.
Βέβαια υπάρχουν ορισμένα ελαφρυντικά, καθώς η ονομασία «Ασκληπιείο
Βούλας» δόθηκε προτού γίνουν ευρύτερα
γνωστές οι μελέτες για τη σύνδεση των πρότυπων αρχαίων Ελληνικών Ασκληπιείων με
αυτό που ονομάζουμε σήμερα «ολιστική
φροντίδα υγείας».
Από την άλλη έχουμε την ιδέα ίδρυσης του «Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών»10, η
οποία ξεκίνησε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών Δημήτριο Σωτηρίου και τον Καθηγητή Πλαστικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, γλύπτη
Θόδωρο Παπαδημητρίου.
Η περιοχή που προτείνεται να λάβει
τη μορφή ενός Σύγχρονου Ασκληπιακού
Πάρκου, του «Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών»

βρίσκεται μεταξύ των δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Χολαργού-Παπάγου. Προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 1978
ως Β’ Ζώνη Υμηττού και έχει την ιδιομορφία
ότι εντός της λειτουργούν τα μεγάλα Νοσοκομεία – Λαϊκό, Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού,
Ογκολογικό Νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 251
Νοσοκομείο Αεροπορίας, Σωτηρία και Γεώργιος Γεννηματάς.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι μια αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια. Όλοι οι Έλληνες, θα πρέπει να επωμιστούμε το ιερό καθήκον να λειτουργούμε ως θεματοφύλακες των
πολιτισμικών θησαυρών μας και όχι να είμαστε ουραγοί της εκμετάλλευσης των προτύπων των προγόνων μας από άλλους.
Υγεία και Ευεξία σε όλους μας, με Κοινωνική Φροντίδα και Αλληλεγγύη …
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“Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: συμπτώματα και αντιμετώπιση”
Γράφει ο Τχης (ΥΙ) Νικόλαος
Κυριάκος, Επιμελητής Ιατρός
Γαστρεντερολογικού Τμήματος
του 401 ΓΣΝΑ
H γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση οφείλεται σε ανεπάρκεια του σφιγκτήρα που βρίσκεται
μεταξύ του οισοφάγου και του στόμαχου, με αποτέλεσμα γαστρικό υγρό, τροφές αλλά και χολή
από το στομάχι να παλινδρομούν στον οισοφάγο
και να προκαλούν το χαρακτηριστικό αίσθημα
της καούρας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

l οπισθοστερνικό καύσος (καούρα)
l ρεψίματα
l αναγωγές τροφών αλλά και σπανιότερα

l ξηρός βήχας
l βραχνάδα
l διάβρωση οδόντων, δυσοσμία στόματος
l αίσθημα παρουσίας «κόμπου» στον λαιμό ή να
«κολλάει» το σάλιο στον οισοφάγο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

l διαιτητικές τροποποιήσεις και
l φαρμακευτική αγωγή, η οποία μειώνει την παραγωγή γαστρικού οξέος, το οποίο είναι και
υπεύθυνο για τα συμπτώματα

Συμβουλές:
1. Μην ξαπλώνετε πριν περάσουν τουλάχιστον δύο ώρες από το φαγητό.
2. Προτιμάτε να ξαπλώνετε στο αριστερό
πλάγιο

4. Να αποφεύγετε τα μεγάλα και να προτιμάτε τα μικρά και συχνά γεύματα.
5. Αν είστε υπέρβαρος, προσπαθήστε να χάσετε βάρος.
6. Στην κατάκλιση σηκώστε ψηλότερα το θώρακα με όποιο τρόπο βρίσκετε πιο άνετο:
l τοποθετώντας τάκους 20 εκ. στα πάνω πόδια
του κρεβατιού
l τοποθετώντας μαξιλάρια από τη μέση και πάνω
7. Παρακολουθείτε τα συμπτώματά σας σε
σχέση με τις συνήθειες και τις διάφορες τροφές.
Αποφεύγετε τις τροφές που αναφέρονται στην
συνέχεια ή και άλλες που σας προκαλούν συμπτώματα .
Γενικά αποφεύγετε τα λιπαρά, τα γλυκά, τα
όξινα.

Λιπαρά: Λιπαρό κρέας, ζαμπόν, μπέϊκον,
κονσέρβες κρέατος, αλλαντικά, λιπαρά ψάρια,
λιπαρές σάλτσες όπως η μαγιονέζα, λιπαρά τυριά, τηγανιτό ή ψημένο βούτυρο
Πίττες : σφολιάτα, τυρόπιτες κ.α
Γλυκά: Γλυκά του κουταλιού ή του ταψιού με
σιρόπι, σοκολάτα, λουκουμάδες
Ξινά: Πορτοκάλι, , λεμόνι, γκρέιπ φρούτ
Ποτά: Πολύ ζεστά ποτά, δυνατός καφές,
τσάϊ, κακάο και αεριούχα οινοπνευματώδη ποτά
Άλλα: Κρεμμύδια, ξύδι, σκόρδο, πικάντικες
σάλτσες, κέτσαπ, μουστάρδα, πιπέρι, πάπρικα
Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν
ή συνοδεύονται από ανησυχητικά σημεία, όπως
αναιμία, απώλεια βάρους, νυκτερινή αφύπνιση,
μαύρα κόπρανα κ.α απευθυνθείτε σε Γαστρεντερολόγο, ώστε να σας καθοδηγήσει και να υποβληθείτε σε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού.
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Γράφει
ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

H βιβλιοθήκη της Ε.Α.Α.Σ.
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Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Η βιβλιοθήκη μας συνεχίζει να εμπλουτίζεται με την
άφιξη των παρακάτω νέων βιβλίων:
1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ.κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄ μᾶς δώρησε τά παρακάτω βιβλία
τά ὁποία συνέγραψε ὁ ἲδιος:
α. ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
β. ΣΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΑ ΒΑΘΗ
γ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
δ. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ε. ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΜΑΣ (Παϊσιος, Πορφύριος, Ἰάκωβος)
στ. Ἡ προσφορά τῆς έκκλησίας κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ
1821
ζ. ΥΔΩΡ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ
η. Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
καθώς καί τά παρακάτω
τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως ΜΑΝΗΣ:
α. ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ
β. Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς ἀγάπης
γ. Ἃγιος Νεκτάριος καί
δ. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ.
2. Ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Αὐγερινός Γεώργιος μᾶς
τίμησε γιά ἀκόμη
μία φορά μέ την
ἀποστολή ἐνός,
ἐξαιρετικότατου,
πονήματός του μέ
τίτλο: “REAL POLITIC” Πρόκειται
για μία ακόμη φιλοσοφική προσέγγιση τών σύγχρονων προβλημάτων

τού ανθρώπου. Μέσα ἀπό
τήν μελέτη του αὐτή ἀναρωτιέται ο συγγραφέας: Στίς
Δημοκρατίες ὑπάρχει πνευματική ἐλευθερία; Οἰ πόλεμοι ξεκινοῦν ἀπό δημοκρατικά καθεστῶτα; Προβληματίζεται καί άπαντᾶ!! Ἓνα
ἐργο πού μᾶς βοηθάει στήν
κατανόηση τοῦ σύγχρονου
τρόπου ζωῆς μας καί προτείνει τρόπους γιά τήν
βελτίωσή της. Μέ τό ἐργο
του αὐτό ὁ Στρατηγός καί
φιλόσοφος συγγραφέας συμπληρώνει μιά σειρά
σχετικῶν ἐργων του τά ὁποία μᾶς ἐχει ἀποστείλει
καί κοσμοῦν τήν βιβλιοθήκη μας.
(Τηλ. συγγραφέα: 6908348191)
3. Ἡ κόρη τοῦ Ἀνχη (Π.Δ.)
Ἀρχιμανδρίτη Βασιλείου
μᾶς προμήθευσε τό βιβλίο
τοῦ ἀειμνήστου πατέρα
της μέ τίτλο: “ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΑΙΩΝ”. Ἓνα συγκλονιστικό ἱστορικό αὐτοβιογραφικό ντοκουμέντο,
πού ἁφορᾶ στούς ἡρωικούς ἀγῶνες στά βουνά
τῆς περιοχής Κονίτσης
ὂπως τά ἒζησε ὁ ἰδιος κατά
τήν Ἰταλική ἐπίθεση τό
1941.
(Ἐκδόσεις “Μέλισσα” τηλ. 210 3611692)
4. Οἰ ΣΤΡΑΤΗΓΗΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΦΛΩΡΟΣ μᾶς
ἀπέστειλαν τό συλλεκτικό
“Λεύκωμα τῆς ΣΣΕ”. Ἓνα
πλουσιώτατο φωτογραφικό
μέ πλήρης ἐνημερωτικές
λεζάντες πόνημα πού
ἀναφέρεται στήν ἱστορία
τῆς ΣΣΕ ἀπό τήν ἲδρυσή της

μέχρι σήμερα.
( Λόντου 6, Ἀθήνα ΤΚ 10681 τηλ: 210 3836042 καί
3822793)
5. Ὁ συνάδελφος Ἂνχης
ἐ.ἀ
κ.
Θεοδωρίδης
Γεώργιος μᾶς δώρησε τό
βιβλίο του μέ τίτλο;
“....Οψέ
...Οσήμερον
....Οπουρνά;” . Εἶναι ἓνα
ἒργο πού ἁφορᾶ σέ μιά
30χρονη μελέτη του ἐπί
τῆς Ποντιακῆς διαλέκτου.
Ὃπως γράφει ὁ συγγραφέας, προσπαθεῖ μέ τό
πόνημά του αὐτό νά
ἀναλύσῃ τήν Ἰωνική διάλεκτο τῶν Ποντίων, ἡ ὁποία
ὁμιλεῖται 2.800 χρόνια περίπου στήν εὐρεία περιοχή
τῆς Μαῦρης θάλασσας, τήν ἱστορία της, τήν φιλοσοφία της τό παρόν καί τό μέλον της.
Παράλληλα ὁ συνάδελφος χαρίζει, σέ ὁποιον
ἐνδιαφέρεται, καί δύο CD καί DVD τραγουδιῶν μέ
τίτλο: “ΕΛΛΑΔΑ” καί “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στά ὁποία ἒχει
γράψει τούς στίχους καί τήν μουσική ὁ ἲδιος. Στό
πρῶτο δέ εἶναι καί ἑρμηνευτής.!!
( Έκδόσεις Ινφογνώμων. Φιλελλήνων 14, ΤΚ 10557,
τηλ. 210 3316036)

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
Εξ Εθελοντών (1955)
Άνχης (ΤΘ)
ΣΣΕ - 1953
Υπτγος (ΠΒ)
ΣΣΕ - 1949
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1971
Σχης (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1955
Υπτγος (ΤΧ)
ΣΣΕ - 1957
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1960
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΜΥ - 1972
Άνχης (ΤΧ)
Εκ Μακράς Ανακ/ξεως
Άνχης (ΔΒ)
Εκ Διαγωνισμού
Ταξχος (ΔΕ)
ΣΣΕ - 1963
Σχης (ΔΒ)
ΣΜΥ - 1964
Τχης (ΤΧ)
Τακτικό Μέλος (Χήρα Υπτγου Γεωργίου Δασκαλάκη)
Χωροφυλακή
Υπαστυνόμος Β΄
ΣΣΕ-1955
Ταξχος (Ο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Καλοχέρης Ευάγγελος
Μωραΐτης Ιωάννης
Στυλιανουδάκης Κωνσταντίνος
Γρηγορακάκης Ιωάννης
Κλένδρος Παναγιώτης
Κεκάκης Ματθαίος
Γεωργίου Γεώργιος
Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Μουτάφης Γεώργιος
Γεωργίου Παντελής
Βαΐου Χρήστος
Μπομπαρίδης Δημήτριος
Ευθυμία Δασκαλάκη
Παπαναστασίου Αθανάσιος
Ζέρβας Νικόλαος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Βασίλειος
Πέτρος
Ζαχαρίας
Παναγιώτης
Αριστείδης
Ιωάννης
Ιωάννης
Νικόλαος
Χριστόφορος
Σπυρίδων
Θωμάς
Χρυσόστομος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Γεωργίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
19 Ιουνίου 2022
14 Απριλίου 2022
04 Ιουλίου 2022
24 Ιουνίου 2022
05 Ιουλίου 2022
04 Απριλίου 2022
07 Ιουλίου 2022
08 Ιουλίου 2022
15 Ιουλίου 2022
08 Ιουλίου 2022
13 Ιουλίου 2022
17 Ιουλίου 2022
05 Ιουλίου 2022
12 Ιουλίου 2022
27 Ιουλίου 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
20 Ιουνίου 2022
16 Απριλίου 2022
06 Ιουλίου 2022
27 Ιουνίου 2022
07 Ιουλίου 2022
07 Απριλίου 2022
11 Ιουλίου 2022
09 Ιουλίου 2022
17 Ιουλίου 2022
11 Ιουλίου 2022
16 Ιουλίου 2022
18 Ιουλίου 2022
07 Ιουλίου 2022
13 Ιουλίου 2022
30 Ιουλίου 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 Λάρισας
Κοιμητήριο Χολαργού
Κοιμητήριο Δρακώνας Ν. Χανίων
Κοιμητήριο Καρλοβασίου
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Κοιμητήριο Χ. Κεφαλά Αποκορώνου Ν. Χανίων
Κοιμητήριο Θέρμης Ν. Θες/νίκης
Κοιμητήριο Κοζάνης
Κοιμητήριο Ν. Χιλής Αλεξανδρουπόλεως
Κοιμητήριο Ραφήνας
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Κοιμητήριο Κορωπίου
Κοιμητήριο Τρικάλων
Κοιμητήριο Τρικάλων
Κοιμητήριο Χαλκίδος
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14 Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΚΩΝ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Υ ΤΑΞΕΩΣ 1971
1.Tον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 1970 πρωτογνωριστήκαμε σε ένα Στρατόπεδο στο Νησί της
Σάμου που άκουγε στο όνομα Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Το έτος 2020 συμπληρώσαμε πενήντα [50] χρόνια από την πρώτη γνωριμία μας. Πέρασε δηλαδή μισός αιώνας. Δυστυχώς ο covid –
19 δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε την συγκέντρωση τον Ιούνιο του 2020, που είχε αρχικώς προγραμματιστεί. Για τους παραπάνω λόγους η συγκέντρωση της τάξεώς μας, έχει μεγάλη
αξία και η συμμετοχή ΟΛΩΝ κρίνεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Τα μέλη της Επιτροπής, αφού έλαβαν
υπ’ όψιν τις προτάσεις και τις ιδέες αρκετών συναδέλφων, αποφάσισαν η πολυπόθητη εκδήλωση
να πραγματοποιηθεί την 01-Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο στην πόλη του Βόλου.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο18
Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

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

2. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμήσουμε με τιμητική διάκριση τους συναδέλφους που πολέμησαν στην Κύπρο τον ΙΟΥΛΙΟ και τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 1974, εναντίον των Τούρκων, συμπεριλαμβανομένου και του συμμαθητή μας κ. Ραχωβίτσα Γρηγορίου που θεωρείται αγνοούμενος.
Έχουν καταβληθεί προσπάθειες και ανεβρέθηκαν συγγενικά του πρόσωπα.
3.Υπ’οψιν ότι στην συγκέντρωση θα προσκληθούν να τιμήσουν με την παρουσία τους oι εν ζωή εκπαιδευτές, οι συγγενείς των εκλιπόντων, εκπαιδευτών και συναδέλφων (σύζυγοι – τέκνα), εκπρόσωποι του Α.Δ.Φ. Μαγνησίας , καθώς και από το Παράρτημα της ΕΑΑΣ του Νομού.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούνται οι συμμαθητές της 22ας σειράς ΣΜΥ (
παρουσίαση στη σχολή 01-04- 1964) όπως επικοινωνήσουν με το συμμαθητή Σχη (ΠΒ) ε.α. Παρασκευά
Βασίλειο ώστε να κανονίσουν χρόνο και τόπο συνάντησης μετά από 58 έτη.
Τηλ: 2221022316 κινητό 6946142555
Παρακαλώ για την δημοσίευση.
Ευχαριστώ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ
Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους
Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την αποστολή
τους :
Τριμηνιαία Έκδοση Αποστράτων Αξκών Ιππικού-Τεθωρακισμένων ΄΄ ΙΠΠΙΚΟ-ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ‘’
Τριμηνιαία Εφημερίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξκών
Πυροβολικού ‘’ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ ’’,σε ηλεκτρονική μορφή.
Τριμηνιαία Ενημερωτική Εφημερίδα Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών ΤΧ Σώματος Στρατού
‘’ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ‘’ σε ηλεκτρονική μορφή.
Τριμηνιαία Εφημερίδα της ΛΚΙ ‘’Tα Νέα της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ‘’ .
Τριμηνιαία Εφημερίδα του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Στρατού Μακεδονίας-Θράκης (Αποφοίτων ΣΜΥ) ‘’
Η ΦΩΝΗ ’’ .
Διμηνιαία έκδοση Περιοδικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας ‘’ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ανασκόπηση ‘’
Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση του Συνδέσμου των Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Ν.
Θεσσαλονίκης ‘’Λόγος Ευθύνης ‘’.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Σ.
Ανακοινώνεται ότι τα υποψήφια Μέλη
της ΕΑΑΣ που διαμένουν στο Ν. Αττικής
μπορούν να καταθέτουν την Αίτηση εγγραφής τους και διαδικτυακά από 10 Αυγούστου 2022.
Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ειδική ετικέτα στο "Κεντρικό Μενού" στην
ιστοσελίδα της Ενώσεως www.eaas.gr με
τίτλο «ΜΕΛΟΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» και του «Υπομενού» με τίτλο «Διαδικτυακή Κατάθεση
Δικαιολογητικών», όπου υπάρχουν όλες οι
απαιτούμενες πληροφορίες για την πλήρη
διαδικασία υποβολής Αίτησης Εγγραφής
και έκδοσης Ταυτότητας.
Επισημαίνεται ότι :
1. Υποβαλλόμενες διαδικτυακές Αιτήσεις υποψηφίων Μελών που διαμένουν
εκτός Αττικής θα απορρίπτονται και δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
2. Υποβαλλόμενες με email ατομικές
Αιτήσεις για έκδοση Ταυτοτήτων και
ΕΚΕ δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ως εκ
τούτου θα απορρίπτονται.
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / Ε.Α.Α.Σ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Ο Ήρωας Δκτής της 181 ΜΠΠ, που σκοτώθηκε στην Κύπρο
2. Αναστεναγμός - σύζυγος (αρχ.) - το μικρό
ροκέ
3. Ονομασία ελληνικής ΤΠΚ (αιτ.) - συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης
4. Την ίδρυσε ο Αριστοτέλης Ωνάσης - τα ζώα
στο χωριό - το κυβερνών κόμμα της Κύπρου
5. Ο αριθμός 450 - αθλητής στίβου - Σαιξπηρικός βασιλιάς
6. Πρωτεύουσα της Σενεγάλης - γλυκό (επίθετο αρχ.)
7. Τμήμα ασφαλείας - πρόθεμα που σημαίνει
«μισός» - πρωτεύουσα του Κατάρ
8. Βραδιά (αρχ.) - κωδικός κινητού (ξεν.),
9. Μουσική νότα - όμοια σύμφωνα - κράτος
της Ωκεανίας
10. Άλογο (λογ.) - Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας
11. Δυσχρωμία του δέρματος - παράγγελμα
σκοπού
12. Ο Ήρωας Δκτής της 173 ΜΑ/ΤΠ, που
σκοτώθηκε στην Κύπρο

1. Ήρωας Λγός καταδρομέας, που σκοτώθηκε στην Κύπρο - παραδείγματος χάριν
2. Γνωστά τα μυστήρια αυτά - ποιοτικά γράμματα
3. Νησί της Σουηδίας
4. Ήρωας Σχης (ΠΖ) που σκοτώθηκε στην Κύπρο - πρώτο συνθετικό γνωστού ναού στην
Ινδία
5. Ήρωας Λγός (ΠΖ), που σκοτώθηκε στην
Κύπρο (γεν.)
6. Παραπέμπει (αρχ.) - πόλη της Γερμανίας μισός.. . Άδης
7. Κρητικός κολυμβητικός όμιλος
8. Κίνηση υγρού - ο Ήρωας Δκτής της 33
ΜΚΔ, που σκοτώθηκε στην Κύπρο (αντίστρ.)
9. Άρθρο (ουδ.) - δελτίο ταυτότητος - περίβολος
10.Ο Ήρωας Τχης (ΠΖ) της ΕΛΔΥΚ, που σκοτώθηκε στην Κύπρο (αντίστρ.)
11. Όνομα γνωστής αστρολόγου - το νησί της
μαστίχας (αιτ.)
12. Ήρωας Τχης (ΜΧ) της ΕΛΔΥΚ, που σκοτώθηκε στην Κύπρο

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο17

4. Λεπτομέρειες θα σας γνωστοποιήσουμε εγκαίρως με προσωπική επιστολή.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Κατσάνος Ιωάννης
Ανχης ε.α. (Τ.Θ.)
Τηλ. 6936131133

Βρείτε τη λύση στο επόμενο φύλλο της «Ε.Η»
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ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαδικτυακά Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

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”

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.

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

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.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,
Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com
Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622
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

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλαισίνα,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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

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

‘’50 years food stories

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

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

(Υιός Αποστράτου Αξιωματικού) Ειδικός Καρδιολόγος
Άνοιξε το Ιατρείο του και δέχεται κατόπιν ραντεβού
στην Κομοτηνή, Απ. Σούτσου 6 (1ος Όροφος)
Τηλ. : 2531084777 - 694429228
e-mail : georgekourtidis@yahoo.com

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Πωλείται οικόπεδο στην Μαλεσίνα , εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό,
πευκόφυτο, κοντά στη θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ.,
οικ. τετρ. 28, αριθ. 33. Τιμή 33.000 ευρώ.
Τηλ. 210-6522750, 6974091364
ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΛΑΝΗ
Ενοικιάζονται στην Νικήτη Χαλκιδικής πλησίον παραλίας, νεόδμητα πλήρως
εξοπλισμένα μονόχωρα ή δίχωρα διαμερίσματα με πισίνα, από 5 ημέρες και άνω
(60€ την ημέρα). Πληροφορίες 6973302170 Βίκη Ασλάνη (Θυγατέρα Ταξ/χου)
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
Χολαργός, Κουντουριώτη 1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Μαθηματικός)
(Κόρη Σχου ΜΧ ε.α.)
Πτυχιούχος και Μεταπτυχιακός Μαθηματικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
Φοιτητές στην Ξάνθη. Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς – Αστυνομικούς
Τηλ. 6939727077
ΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΥΤΖΑΛΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 120 τμ. γωνιακό στην ΙΞΙΑ ΡΟΔΟΥ με 3υ/δ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, μπάνιο και wc.
Ανακαινισμένο το 2022.
Διαθέτει 3 ανεμιστήρες οροφής, 3 a/c, ηλιακό θερμοσίφωνα, μεγάλη βεράντα
με τέντα. 100 μέτρα από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα θάλασσα.
Επιπλωμένο ή μή. Τιμή 160.000 €
Τηλ. 6932400506 Φρυτζαλά Τάνια
ΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΕΑ
Πωλούνται δυο οικόπεδα ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου,
1) οτ 137 αρ 5 (300μ από πλαζ) 720 τ.μ. και
2) οτ 28 αρ 8 (2000μ από πλαζ) 650 τ.μ. αμφιθεατρικά με θέα θάλασσα, τιμή συζητήσιμη . τηλ 6944797931
Διαδικτυακά Μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας
Απόφοιτη του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, κόρη Αξκού ε.α., με πολυετή διαδικτυακή διδακτική εμπειρία, παραδίδει, ιδιαίτερα ατομικά και ομαδικά μαθήματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Τηλ. Επικ.
6984813526 και 6936473504 Χαρένια Γεωργία.

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα
αγγελιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να
ξεπερνά τις τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται
στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται στο τέλος της
δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει την
πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής
ροή εισόδου και εξόδου αγγελιών.
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16 Ενημέρωση

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1913. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Νικόλαος Φωτιάδης,
Επίτιμος Υδκτής Δ΄ΣΣ

ρας ένα νοσοκομείο 30 κλινών για τις
ανάγκες του στρατεύματος.

Ως γνωστόν η περιοχή της
Ροδοπαίας (Δυτικής) Θράκης,
κατελήφθει από τους
Τούρκους το διάστημα 13601385 και έμεινε κάτω από την
Οθωμανική κυριαρχία μέχρι
το 1912, δηλαδή για 530
περίπου χρόνια. Παρ’ όλα
αυτά όμως ποτέ δεν έχασε ο
πληθυσμός την Ελληνική και
Χριστιανική ταυτότητα αλλά
αντίθετα παρουσίασε
ανάπτυξη και άνθιση, κυρίως
μετά το 1860.

Τ

η Θράκη κατέλαβαν τα Βουλγαρικά στρατεύματα το 1912 (ως
σύμμαχοί μας εναντίον των
Τούρκων) κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, όταν ο Ελληνικός Στρατός ξεχύνονταν από την Μελούνα και το Σαραντάπορο προς τα βόρεια.

Έτσι στις 7 Νοεμβρίου του 1912,
στρατεύματα της 2ας Βουλγαρικής Μεραρχίας του Κοβάτσεφ αφού κατέλαβαν τη Σταυρούπολη, προήλασαν και
εισήλθαν την επομένη 8 Νοεμβρίου
στην Ξάνθη μαζί με τμήματα του 21ου
Συντάγματος του Σεραφίμοβ. Οι κάτοικοι δέχτηκαν τους Βουλγάρους με αισθήματα χαράς, εφ’ ενός γιατί ήταν
Χριστιανοί, αφ’ ετέρου γιατί ήταν σύμμαχοί μας εναντίον του κοινού εχθρού,
του Τούρκου.
Δυστυχώς όμως μετά τις πρώτες μέρες το σκηνικό άλλαξε και οι «ελευθερωταί» Βούλγαροι έδειξαν τις πραγματικές τους διαθέσεις και σκοπούς τους.
Προκειμένου η Βουλγαρία να αποδείξει στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι οι περιοχές που κατέλαβε εθνολογικά κατοικούνταν στην συντριπτική τους πλειονότητα από Βουλγάρους ή Εξαρχικούς με Βουλγαρική γλώσσα και συνείδηση, μετήλθε κάθε θεμιτό και αθέμιτο
μέσο ώστε να εξαναγκάσει τους κατοίκους να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι.
Ή δήλωνες Βούλγαρος ή αντιμετώπιζες
το θάνατο, την εξορία, ξυλοδαρμούς
και βιασμούς. «Το παν πρέπει να εκβουλγαρισθεί» επαναλάμβαναν κα-

θημερινά στρατιωτικοί, παραστρατιωτικοί, υπάλληλοι, κομιτατζήδες,
τυχοδιώκτες, ονειρευόμενοι την
«Μεγάλη Βουλγαρία».
Δεν υπάρχει πόλη ή χωριό της δυτικής Θράκης που να μην γεύθηκε τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό των
Βουλγάρων. Το μένος τους στράφηκε
κυρίως προς τον κλήρο και τους ναούς
των ορθοδόξων. Οι ναοί της Ξάνθης
του Τιμίου Προδρόμου, των Ταξιαρχών, του Ακάθιστου Ύμνου, του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Αποστόλων
και Αγίου Κήρυκος, όπως επίσης και
τα Μοναστήρια των Ταξιαρχών, της
Καλαμούς και της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας υπέστησαν λεηλασίες και πυρπολήσεις.
Κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο,
όταν οι μάχες του Ελληνικού Στρατού
κατά των Βουλγάρων διαδέχονταν η
μια την άλλη, τμήματα της 8ης Μεραρχίας προελαύνοντα εκ Μπουκίων (Παρανεστίου) και Γενί-κιοι (Σταυρουπόλεως) την 12η Ιουλίου 1913 πλησίαζαν
την Ξάνθη, ενώ άλλες μονάδες εκ Σαρί-Σαμπάν (Χρυσουπόλεως) μέσω Όξιλαρ (Τοξοτών) έφθαναν στο Νότιο Δυτικό τμήμα της πόλεως. Οι Βούλγαροι
κατακτηταί αντιλαμβανόμενοι τη δεινή
θέση τους διήρπασαν περιουσίες και
ανεχώρησαν «εν μεγίστη αταξία» πριν
προλάβουν να πυρπολήσουν τα σπίτια
και τα καταστήματα των Ξανθιωτών.
Η ιστορία αναφέρει ότι: «Την

πρωίαν της 12ης Ιουλίου ο Βουλγαρικός Στρατός της Ξάνθης, εκ πεντακοσίων ιππέων και τινών πεζών εγκατέλειψεν την Ξάνθην ομού με τας πολιτικάς αρχάς και τας οικογενείας των». Ο
Ντάνεφ και η παρέα του τις νυχτερινές
ώρες πυρπόλησαν τις φυλακές της πόλεως (παρά τον πλάτανο της κεντρικής
πλατείας), όπου υπήρχαν έγκλειστοι
αρκετοί Ξανθιώτες και Αβδηρίτες, οι
οποίοι σώθηκαν χάρη στην επέμβαση
ενός Ισραηλίτη Οβαδία και άλλων διερχομένων, οι οποίοι έσπασαν τις πύλες
των φυλακών και απελευθέρωσαν
τους φυλακισμένους.
Το πρωί της επόμενης ημέρας, 13
Ιουλίου 1913 εισήλθαν τα Ελληνικά
στρατεύματα της 8ης Μεραρχίας με
Μέραρχο τον Ματθαιόπουλο στην πόλη της Ξάνθης ως απελευθερωταί, γενόμενα από τους Έλληνες και τους
Μουσουλμάνους ενθουσιωδώς δεκτά.
Η Ξάνθη έπλεε στα γαλανόλευκα και
μετά την άφιξη 22 ομήρων προκρίτων
και του Μητροπολίτη Άνθιμου στην πόλη (απελευθερώθηκαν στην Κομοτηνή), εψάλλει δοξολογία και οι εκδηλώσεις χαράς και υποδοχής των στρατευμένων διήρκησαν μέχρι νυκτός.
Χαρακτηριστικό της φιλοπατρίας
των Ξανθιωτών είναι το γεγονός ότι εντός ολίγων ωρών αυθόρμητα συγκεντρώθηκαν 10.000 φράγκα, τα οποία
απέστειλαν στον Βασιλέα υπέρ των
αναγκών του πολέμου, οι δε κυρίες της
πόλεως εγκατέστησαν εντός μιας ημέ-

Δυστυχώς η χαρά των Ξανθιωτών
διήρκεσε μόνο λίγες εβδομάδες, γιατί
με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28
Ιουλίου 1913), η Δυτική Θράκη παραχωρήθηκε στην ηττημένη Βουλγαρία
κι’ έτσι στις 10 Αυγούστου του 1913,
όλη η Θράκη έχανε για μια ακόμη φορά
την ελευθερία της. Η Ελληνική σημαία
που κυμάτιζε από τις 13 Ιουλίου, τώρα
υποστέλλεται. Σπαρακτική ακούγεται η
φωνή από τον Έβρο μέχρι το Νέστο.
«Έρχονται οι Βούλγαροι». Φωνή τρόμου, πανικού και απελπισίας.
Ο καθηγητής Κυριακίδης έγραψε:
«Πρώην ανθούσες πόλεις μένουν κεναί κατοίκων. Οι αγροί έρημοι. Όλοι οι
κάτοικοι της Ξάνθης και οι περισσότεροι της Μαρωνείας, Κομοτινής, Μάκρης και Φερρών έσπευδον προς τους
λιμένας Δεδέαγατς και Π. Λάγους....Ο
καθείς ήρπαζε ότι δύνατο να μεταφέρει.»
Οι Έλληνες της πόλεως και της
υπαίθρου, πεισθέντες στις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Ελλάδας Ε. Βενιζέλου, εγκατέλειψαν την πατρώα γη και μετακινήθηκαν
στην περιοχή Τοξοτών, Χρυσουπόλεως και άλλα μέρη Δυτικώς του Νέστου,
αναμένοντας την επάνοδό τους . Οι λίγοι εναπομείναντες στην Ξάνθη Έλληνες δοκίμασαν το μίσος και την αγριότητα των βορείων Χριστιανών γειτόνων
μας.
Περίμεναν όμως μέχρι την 4η
Οκτωβρίου του 1919 «στερούμενοι,
θλιβόμενοι και κακουχούμενοι»
όταν κατέλαβαν την πόλη Ελληνικές
Δυνάμεις της 9ης Μεραρχίας του
Λεοναρδόπουλου, με την έγκριση
των συμμάχων.
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Α. Πανόραμα του Πολέμου 1912-13.
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