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Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΖΑΧΟ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ

«Δίχως όπλα και λεφτά ελευθερία δεν υπάρχει»

Από τον Παναγιώτη Λιάκο,
Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.

Ο

Ζάχος Χατζηφωτίου είναι ένας ζωντανός θρύλος. Έχει πολεμήσει για την
Ελλάδα, έχει γράψει για την Ελλάδα κι
έχει ζήσει (για τον εαυτό του), όπως ήθελε και
μπορούσε, με ένταση και κίνδυνο που δεν
έχουν χίλιες ζωές μαζί! Πολέμησε στη Μέση
Ανατολή, στο Ρίμινι, στα Δεκεμβριανά. Διακρίθηκε για την αμίμητη πένα του που χάρισε στον
ελληνικό Τύπο αλλά και στο κόσμο του βιβλίου
εξαιρετικά κείμενα, με χιούμορ, μπρίο, ειλικρίνεια -στα όρια της ωμότητας- και αυτοσαρκα-

Γεωργάκης Ολύμπιος

(1772 Λιβάδι Θεσσαλίας
-1821 Μονή Σέκκου)

w σελ. 9

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
w σελ. 2

Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Ε.Α.Α.Σ.
n Ενημέρωση του ΜΤΣ για:
1) φορολογικές βεβαιώσεις και
αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας

n Πρωτοβουλία διάσωσης ιστορικών τεκμηρίων
n Διανομή φύλλων της Εθνικής Ηχούς

w σελ. 13-14

Επισκόπηση Γεγονότων

Καλυπτόμενη
χρονική περίοδος:
18 ΜΑΪΟΥ – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

w σελ. 6

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Έχω απόψε ραντεβού…
w σελ. 8

Ο Ζάχος Χατζηφωτίου, στο γραφείο του,
διαβάζει την Εθνική Ηχώ.

Κόψτε τους «Γόρδιους Δεσμούς»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2) Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου
Μιχαήλ Γρυπάρη» Και «Μαριέττας
Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

σμό. Η συνέντευξη μαζί του είναι αληθινό σεμινάριο στο πως βλέπει τον κόσμο ένας άνθρωπος πλήρης εμπειριών.
Όταν ο κ. Χατζηφωτίου άκουσε το αίτημα
για την παροχή συνέντευξης στην «Εθνική
Ηχώ» απάντησε αμέσως: «Για τους Έλληνες
αξιωματικούς ό,τι θέλεις! Τους θεωρώ φίλους
μου. Είναι παλικάρια, ορμητικοί, ασταμάτητοι.
Τους γνώρισα στον πόλεμο κι εκεί τους εκτίμησα για τα καλά – μια και στην ειρήνη, οι περισσότεροι άνθρωποι είτε λίγο είτε πολύ κρατούν
αποστάσεις, φυλάγονται να μην εκθέσουν πολύ τον χαρακτήρα τους και εκτεθούν, προσέχουν.
Συνέχεια στη σελίδα 7

Εδώ και δεκαετίες η
Ελληνική Πολιτεία
αντιμετώπισε τις αμοιβές
και τις συντάξεις των
αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων με τρόπο
“ιδιαίτερο” προβλέποντας
ότι το Σώμα των
Αξιωματικών θα
“εργάζεται” χωρίς την
καθιερωμένη για όλους
τους άλλους σύνδεση
χρόνου εργασίας και
μισθών και γι’ αυτό η
πολιτεία θα αναλάμβανε
να καλύπτει τις ανάγκες
με ξεχωριστές
“αποδοχές” και συντάξεις
προς τους αξιωματικούς
εις το διηνεκές.

Ε

ίχε δημιουργηθεί μάλιστα
μεταξύ των στελεχών η
“υποκουλτούρα” ότι είναι
υποτιμητικό για τον αξιωματικό να
ασχολείται με τα οικονομικά του.
Προσφέρει έργο προς την Υπηρεσία, που ταυτιζόταν με την πατρίδα, με ατελείωτες ώρες εργασίας
πρωί-βράδυ στη Μονάδα και στα
Γραφεία, σε ασκήσεις και λοιπές
δραστηριότητες. Όλα αυτά ωσάν
να υπήρχε ένα άτυπο “συμβόλαια τιμής” μεταξύ των δύο πλευρών που λειτουργούσε υπέρ της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, χωρίς
δυστυχώς να αναγνωρίζεται
από την πολιτεία στην πράξη.
Βέβαια για δεκαετίες οι “αποδοχές” δεν ανταποκρίνονταν στο
παραγόμενο έργο από τα στελέχη και η πολιτεία αντί να προβεί
σε ουσιαστική και πραγματική
αναπροσαρμογή τους κατευθύνθηκε σε άλλους τρόπους
έμμεσων απολαβών όπως η καταβολή ημερών εκτός έδρας,
παροχή επί πλέον αδειών και

ημερήσιων απαλλαγών κ.λ.π..
Τελικά τα τελευταία χρόνια
άδικα ανέτρεψε με επανειλημμένα νομοθετήματα αυτά τα άτυπα
“συμβόλαια τιμής” μεταξύ των
δύο πλευρών. Ακούστηκαν, μάλιστα, υπηρεσιακοί παράγοντες των
διαφόρων υπουργείων να ισχυρίζονται ότι “δεν υπάρχει λόγος να
διακρίνονται οι στρατιωτικοί απόστρατοι από τους λοιπούς δημοσίους λειτουργούς αφού δεν έχουν
διαφορά”.
Οι συνέπειες αυτής της “νέας
λογικής” της πολιτείας προς τα
στελέχη των Ε.Δ. μπορεί να είναι
τραγικές στην νοοτροπία εργασίας
των στρατιωτικών και θα φανούν
σταδιακά με καταλυτικές συνέπειες στη λειτουργία τους. Σκοπός,
όμως, του παρόντος σημειώματος
δεν είναι να ασχοληθούμε με το
μείζον αυτό θέμα. Aναφέρονται
όμως εδώ καθόσον ανάλογη “λογική” ακολουθήθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η υγεία, η επικουρική ασφάλιση κ.λ.π.

Με παρόμοια “λογική” δεν
δημιούργησε ποτέ Επικουρικά
Ταμεία για τα μέλη των Ε.Δ. (ενώ
το έκανε για τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας) λόγω των ήδη
αναφερθεισών αναγνωρισμένων
ειδικών μισθολογικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων που είχε θεσπίσει στο παρελθόν και αρκούμενη από πλευράς “ασφαλιστικής επικουρικότητας” στα μερίσματα που παρείχαν
στους μερισματούχους τους τα
Μετοχικά τους Ταμεία (ΜΤ) και οι
Ειδικοί Λογαριασμοί (ΕΛ). Τα ΜΤ,
όμως, των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων και οι ΕΛ ιδρύθηκαν
για την εξυπηρέτηση των εν ενεργεία και των αποστράτων στελεχών και των οικογενειών τους σε
χρόνους κατά τους οποίους δεν
είχε ακόμη αναπτυχθεί η έννοια
της επικουρικής ασφάλισης στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.

w Συνέχεια στη σελίδα 3

Τοπαρόν
παρόνεικαστικό
εικαστικό
Το
φιλοτεχνήθηκε
φιλοτεχνήθηκε
απότον
τονΣχη
Σχηε.α.
ε.α.
από
Αναστάσιο
Αναστάσιο
Φαραντάτο
Φαραντάτο
Μέλος
ΜέλοςΔΣ/ΕΑΑΣ
ΔΣ/ΕΑΑΣ
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02 Ενημέρωση
Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες
(400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει
προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Να αναγράφονται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, οι πηγές
των άρθρων.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δημοσίευση
ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από τη συντακτική
επιτροπή.
2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων, τα κείμενα,
φωτογραφίες και άλλα σχετικά, δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
l Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ)
τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν στο τηλ. 211 4184935.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν
να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και
σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: eaasgr@gmail.com

Σύγκριση ποσοστών αναπλήρωσης των Νόμων
Ο Σχης ε. α Ελευθέριος Μπουϊκίδης Επίτιμο Μέλος του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ., λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του και μετά από σχετική
έρευνα για ενημέρωση των μελών της Ενώσεως, συνέταξε και δημοσιεύει τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα που αφορά τα ποσοστά
αναπλήρωσης μεταξύ των Νόμων 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και 4670/2020 (Βρούτση)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4387/2016 (Κατρούγκαλος) και 4670/2020 (Βρούτσης)
ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ν.4387/2016 (Κατρούγκαλος)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ν.4670/2020 (Βρούτσης)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

28,01 – 30

1,21%

26,37%

28,01 – 30

1,21%

6,37%

31,01

1,42%

27,79%

31,01

1,98%

8,35%

32,01

1,42%

29,21%

32,01

1,98%

0,33%

33,01

1,42%

30,63%

33,01

1,98%

2,31%

34,01

1,59%

32,22%

34,01

2,50%

4,81%

35,01

1,59%

33,81%

35,01

2,50%

7,31%

36,01

1,59%

35,40%

36,01

2,50%

9,81%

37,01

1,80%

37,20%

37,01

2,55%

2,36%

38,01

1,80%

39,00%

38,01

2,55%

4,91%

39,01

1,80%

40,80%

39,01

2,55%

7,46%

40,01 και περισσότερα

2,00%

42,80%

40,01

2,55%

0,01%

41,01 και άνω

0,50%

κατ ετος
1. Οι συντάξεις των στρατιωτικών από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (12-5-2016) αποτελούνται από το άθροισμα δύο (2) τμημάτων.

Eθνική Hχώ

α. Της Εθνικής Σύνταξης η οποία με τον ν. 4387/2016 ορίστηκε σε 384 ευρώ, μηνιαίως, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον, 20 έτη ασφάλισης και

Mηνιαίον όργανον Ένωσης
Aποστράτων
Aξκών Στρατού
(EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779

β. Της Ανταποδοτικής Σύνταξης η οποία προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης του συνταξιούχου, επί τον συντάξιμο μισθό. Ο συντάξιμος μισθός για όσους δεν τον ενθυμούνται, και τα έτη ασφάλισης αναγράφονται στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης που έλαβε ο συνταξιούχος τον Ιανουάριο 2019.

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

2. Ο συντελεστής αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών των στρατιωτικών προσαυξάνονται κατά 1,50% επι πλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο (45) (Άρθρο 36 Α Παράγραφος 5 του ν. 4670/2020)
3. Ξεκινώ τα έτη ασφάλισης από το κλιμάκιο 28,01 – 30, διότι πιστεύω ότι περίπου το 98% των αποστράτων συνταξιοδοτήθηκε με έτη ασφάλισης
περισσότερα από 27 έτη έως 40.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η 2η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών της Ε.Α.Α.Σ. θα διεξαχθεί στον προθάλαμο του Αμφιθεάτρου του Πολεμικού
Μουσείου Αθηνών από 11 έως 14 Νοε.
τρέχοντος έτους. Στα εικαστικά έργα περιλαμβάνονται: Ζωγραφική , Σχέδιο,
Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Γλυπτική, Κεραμική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Βιβλιοδεσία Τέχνης. Στην Έκθεση μπορούν να εκθέσουν έργα τους τα μέλη της Ενώσεως
και οι οικογένειές τους και θα είναι ανοικτή στο κοινό.
Δηλώσεις Συμμετοχής
Ο χρόνος δηλώσεων συμμετοχής στην
Έκθεση έχει παραταθεί μέχρι την 10 Αυγούστου 2021.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Έκθεση
θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στην
ΕΑΑΣ (με επιστολή: Χ. Τρικούπη 18α ΤΚ
10679 Αθήνα ή με e-mail στην διεύθυν-

ση της Ε.Α.Α.Σ.: eaasgrammateia@gmail.com με παράλληλη κοινοποίηση
στο μέλος της επιτροπής Ταξίαρχο ε.α. Ν.
Νίκα στο: elikonik@yahoo.gr). Ο κάθε
καλλιτέχνης μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο αριθμό έργων πέντε (5).
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται:
l Ονοματεπώνυμο,
l Βαθμός ή σχέση με την Ένωση,
l είδος τέχνης,
l αριθμός και τίτλοι έργων
l σειρά προτεραιότητος εκθέσεως τού
κάθε έργου.
Λεύκωμα
Επειδή υπάρχει σχεδιασμός για σύνταξη
λευκώματος αναγκαιούν τα παρακάτω, η
υποβολή των οποίων παρακαλούμε να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου:
l Βιογραφικό του καλλιτέχνη (μέχρι 150

λέξεις), στο οποίο καλόν θα ήταν να
αναφέρεται ο τόπος καταγωγής και
διαμονής, πιθανές σχετικές σπουδές,
ο χρόνος απασχολήσεως με την τέχνη,
ερέθισμα, συμμετοχές σε εκθέσεις
κ.λ.π.
l Φωτογραφία καλλιτέχνη,
l Φωτογραφία για κάθε έργο με λίγα λόγια γι’ αυτό. Τεχνικές λεπτομέρειες για
τη φωτογράφηση των έργων θα δοθούν έγκαιρα.
l Διαστάσεις έργων.
Ο χώρος και ο χρόνος παράδοσης των
έργων στους υπευθύνους της Έκθεσης
θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
Για επίλυση αποριών ή διευκρινίσεις
μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο μέλος της επιτροπής Ταξίαρχο Νίκα Νικόλαο στα τηλ: 6937359785 ἤ
6906013474

Ιούνιος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Ενημέρωση 03

Κόψτε τους «Γόρδιους Δεσμούς»
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Τα έσοδα των ΜΤ προέρχονται από τις κρατήσεις που γίνονται στις
αποδοχές των μετόχων τους (όλων των στρατιωτικών) και από την
εκμετάλλευση της περιουσίας που τα Ταμεία έχουν δημιουργήσει.
Η συμμετοχή της Πολιτείας σ’ αυτά δεν ήταν άμεση, όπως
αργότερα στα επικουρικά ταμεία των άλλων κλάδων
εργαζομένων, ούτε αναλογική. Αρκέστηκε στο να νομοθετήσει
κάποια έσοδα, όχι βεβαίως από τον προϋπολογισμό. Με δεδομένο
βέβαια ότι οι δημιουργούμενοι πόροι θα μπορούσαν να εννοηθούν
στην ουσία ως τη συμμετοχή του εργοδότη (Δημόσιο) στην
επικουρική κάλυψη των εργαζομένων σε αυτόν θα πρέπει να
προβλέπεται η συμμετοχή όλων σε αυτήν με τρόπο ανάλογο και
δίκαιο.

E

να από αυτά τα έσοδα είναι το περιβόητο ποσοστό 4% που ο προμηθευτής κάθε εξοπλιστικού προγράμματος οφείλει να καταθέσει υπέρ των ΜΤ. Η προμήθεια οπλικού συστήματος
από ένα Κλάδο που εξυπηρετεί επιχειρησιακή ανάγκη των Ε.Δ. εκτός από την εξυπηρέτηση αυτής έχει λοιπόν και σοβαρή παρεπόμενη επίπτωση στην διάθεση κάποιου ποσού υπέρ κάποιου ΜΤ και των μερισματούχων συναδέλφων.
Αρχικά βέβαια οι πόροι εκ των εξοπλιστικών αθροίζονταν και κατανέμονταν ισομερώς στα
Ταμεία ασχέτως της προέλευσης του πόρου από κάποιο Κλάδο. Ο τρόπος κατανομής αυτών των
ποσών στην πορεία του χρόνου άλλαξε και η προμήθεια κάθε Κλάδου των Ε.Δ. ενίσχυε το ΜΤ μόνον του Κλάδου του δημιουργώντας έτσι ανισοκατανομές. Με βάση τα προαναφερθέντα για την
“επικουρικότητα” των ΜΤ, δεν μπορεί η Πολιτεία να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πολίτες της,
με 2 μέτρα και 2 σταθμά, καθόσον σε αυτή την περίπτωση κλονίζονται οι αρχές της ισοπολιτείας και της ισονομίας, θεμέλια της Δημοκρατίας και της κοινωνικής γαλήνης.
Εδώ και δεκαετίες, βέβαια, ισχύει στις Ε.Δ. η διακλαδικότητα που έχει ισχυροποιηθεί και με
τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ρόλου του Α/ΓΕΕΘΑ. Είναι αποδεκτό
από όλους του αξιωματικούς ότι με τις προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων καλύπτονται επιχειρησιακές δυνατότητες των Ε.Δ. και όχι απλές και τρέχουσες ανάγκες των Κλάδων.
Κατά τον ίδιο τρόπο και Πολιτεία βλέπει τις Ε.Δ. ως ένα ενιαίο δυναμικό με κοινό σκοπό και λειτουργία και με αυτή την λογική φροντίζει για την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών ως
συνόλου, άσχετα με το ποιος Κλάδος θα χειρίζεται ένα οπλικό σύστημα. Κατά λογική συνέπεια
και οι οικονομικές/ασφαλιστικές συνέπειες θα πρέπει να ευεργετούν αναλογικά τους αποστράτους.
Η σημερινή Κυβέρνηση αντιμέτωπη με την έξαρση της Τουρκικής επιθετικότητας πήρε την
ιστορική απόφαση επανεξοπλισμού των Ε.Δ. και ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο, άκρως απαραίτητο
πρόγραμμα, αμυντικών συστημάτων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχει παρεπόμενη
ωφέλεια και στα μερίσματα των αποστράτων, οπότε η ήδη υφισταμένη ανισομέρεια πολλαπλασιάζεται. Η προηγούμενη δεκαετία είχε καταλυτικές συνέπειες στα οικονομικά όλων των Ελλήνων πολιτών και από τις μεγαλύτερες στους αποστράτους, οπότε το αίσθημα της συγκεκριμένης
αδικίας τονίζεται ακόμη περισσότερο και λαμβάνει κυρίως πολιτικές διαστάσεις.
Για χρόνια επανειλημμένα φορείς του ΣΞ, το ΜΤΣ και η Ε.Α.Α.Σ. έχουν θίξει το θέμα της άδικης κατανομής των πόρων που προέρχονται από την προμήθεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να εισακουστούν από τις Κυβερνήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της κατανομής πόρων μεταξύ των ετών 200112016 για να διαφανεί η αναφερθείσα ανισοκατανομή:
ΜΤ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΣΤΡΑΤΟΥ
65.327
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
15.032
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
13.739
Εάν ίσχυε η ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
94.098

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
27.881.175,25
28.817.887,63
48.047.888,83
104.746.951,71

ΠΟΡΟΣ/ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟ
426,79
1.917,10
3.497,19
1.113,17

Το παρόν ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. είχε εξ αρχής θέσει ως προτεραιότητα την ανάδειξη αυτής της αδικίας και την προσπάθεια εξάλειψής της και μάλιστα πολύ πριν εξαγγελθούν τα ελπιδοφόρα εξοπλιστικά προγράμματα, συνεχίζοντας την προσπάθεια των προγενεστέρων ΔΣ. Και αυτό έκανε,
ξεσηκώνοντας τις αναμενόμενες αντιδράσεις, οι οποίες μάλιστα κάποιες φορές πήραν και προ-

σωπικό χαρακτήρα κατά του συντάκτου του παρόντος. Ο υπογράφων στην αρχή και στη συνέχεια
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ υπέβαλαν υπομνήματα για το θέμα. Ακολούθησε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης εκ μέρους του ΜΤΣ με την οποίαν προτείνεται να κατατίθεται ένα
10% του αναλογούντος ποσού υπέρ του ΜΤ του Κλάδου που πραγματοποιεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα και το υπόλοιπο 90% να κατανέμεται αναλογικά στα ΜΤ όλων των Κλάδων. Η Ε.Α.Α.Σ.
στο ΔΣ του ΜΤΣ κατά τη συζήτηση του θέματος μειοψήφισε υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να κατανέμεται το 100% εξ αρχής στα τρία ΜΤ. Η πρόταση του σχεδίου νόμου αφού συγκέντρωσε τα
σχόλια των Κλάδων και έλαβε την υπογραφή από την λοιπή ιεραρχία του Υπουργείου βρίσκεται
για έγκριση στον κ. ΥΕΘΑ.
Από τη δημοσιοποίηση των σχετικών ενεργειών μας για την αναλογική κατανομή των πόρων
από τα εξοπλιστικά προγράμματα στα ΜΤ αναλόγως των μερισματούχων τους άρχισαν συνάδελφοι των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. να δημοσιεύουν αντίθετες απόψεις χωρίς να αναφέρονται στα
δύο βασικά μας επιχειρήματα, την επικουρικότητα και την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών
από τα εξοπλιστικά.
Διαβάσαμε λοιπόν ότι:

l Η Ε.Α.Α.Σ. λειτούργησε εν αγνοία του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων θέτοντας το
θέμα αιφνιδιαστικά. Και όμως ο υπογράφων έθεσε το θέμα επιχειρηματολογώντας στην
πρώτη Σύσκεψη του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων υπό την παρούσα σύνθεσή του
τον Ιούλιο του 2020.

l Τα ΜΤ δημιουργήθηκαν και λειτουργούν με ανεξάρτητους νόμους εδώ και δεκαετίες. Ορθόν,
αλλά άσχετο με το τεθέν θέμα. Οι πόροι των Ταμείων ιστορικά ρυθμίζονταν διαφορετικά από
σήμερα (ίσχυε η αναλογική με τα μέλη τους κατανομή των θεσμοθετημένων πόρων) και σήμερα ζητούμε την επιστροφή σε αυτό το δικαιώτερο σύστημα και εν τοιαύτη περιπτώσει αναφερόμαστε σε δημιουργούμενη ανισορροπία, η οποία πρέπει να διορθωθεί.

l Η Ε.Α.Α.Σ. προσπαθεί να μεταφέρει τα προβλήματα και τις ζημιές από την κακοδιαχείριση του
ΜΤΣ στα άλλα δύο Ταμεία. Ουδέν αναληθέστερο. Η Ε.Α.Α.Σ. δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε
προβλήματα οποιουδήποτε Μετοχικού Ταμείου, ούτε προσπαθεί να μειώσει ή να βλάψει οποιονδήποτε. Εκφράζει συγκεκριμένα επιχειρήματα, επιχειρησιακά και ασφαλιστικά, επί των
οποίων ουδέν αντιλέγεται. Η δε αναφορά σε παρελθούσα κακοδιαχείριση του ΜΤΣ είναι άκαιρη, άσχετη με το θέμα, άδικη και τουλάχιστον “άκομψη”.

l Η Ε.Α.Α.Σ. διεκδικεί έσοδα από τα φτωχότερα ταμεία των άλλων δύο Κλάδων. Η αλήθεια είναι
ότι η Ε.Α.Α.Σ. δεν διεκδικεί τίποτε από κανένα Ταμείο. Αναφέρεται με επιχειρήματα στην αναλογική κατανομή πόρων από τα μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα σε όλους τους συναδέλφους.
Είναι γνωστό και πολυσυζητημένο το περιβόητο πολιτικό κόστος που μας ταλανίζει. Όχι κάποιου είδους ρίσκου που ενυπάρχει σε κάθε απόφαση που ο ηγέτης καλείται να πάρει, αλλά ο
ψυχρός κομματικός υπολογισμός του πόσους ψήφους θα πάρουμε ή θα χάσουμε από μια απόφαση και πόσο θα μας κοστίσει στις επόμενες εκλογές.
Με αυτό τον τρόπο πολλά πράγματα δεν αλλάζουν, βαλτώνουν ακόμη οπισθοδρομούν.
Το κυριότερο όμως είναι ότι επικρατεί σταδιακά στην κοινωνία και τα ήθη μια “αντιηγετική” προσέγγιση, να προκρίνεται το συμφέρον από το δίκαιο, το ανάλγητο από το κοινό αίσθημα δικαίου, το θράσος από το θάρρος. Και αυτό ζημιώνει την χώρα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη δυσκολία, διότι αυτό φθείρει την ψυχή της κοινωνίας και αναπτύσσει
“ανθυγιεινές” νοοτροπίες και αντιπαραγωγικές πρακτικές.
Η πολυσυζητούμενη παραγωγικότητα ίσως έχει να κάνει πολύ περισσότερο με αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε “καλώς εννοούμενα συναλλακτικά ήθη” παρά με άλλες οικονομικές, νομικές ή άλλες παραμέτρους. Με άλλα λόγια ο λόγος τιμής, το έντιμο, το κοινό συμφέρον έναντι του
προσωπικού ή αυτού της “ομαδούλας” μας πάνω απ’ όλα. Και ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό; Ο
πολιτικός ηγέτης που πρέπει να σταθεί πάνω απ’ όλους και όλα και με τις αποφάσεις του
να υπηρετήσει το δίκαιο και ορθό και να δημιουργήσει το “θερμοκήπιο” εκείνο μέσα στο οποίο
κάθε άξιος θα προοδεύει και το κάθε “ζιζάνιο” θα ξεριζώνεται.
Και αυτό δεν γίνεται μετρώντας “ψηφαλάκια”!
Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και η πολιτική απόφαση αυτού του χρονίζοντος
προβλήματος αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολη. Η ομοφωνία των Κλάδων των Ε.Δ. επί του
θέματος αποδεικνύεται πολύ δύσκολη έως αδύνατη, όχι διότι δεν αντιλαμβάνονται το δίκαιο
του πράγματος, αλλά καθαρά για τα οικονομικά συμφέροντα που θίγονται.
Γι’ αυτό και η πολιτική παρέμβαση είναι αναγκαία για τη λύση αυτού του “Γόρδιου Δεσμού”.
Τα κύρια κριτήρια που πρέπει να πρυτανεύσουν είναι:
l το κοινό αίσθημα δικαίου,
l η κοινή λογική και
l η επίδειξη καθαρής Ηγεσίας που σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις πρέπει να επιδεικνύεται.

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

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ
ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ Ε.Δ.
Σκοπός
Ο σκοπός του παρόντος είναι η παρουσίαση του χρονίζοντας θέματος της ισοκατανομής πόρων του ΥΠΕΘΑ στα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) το οποίο υπό το φως των εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας έχει λάβει
τεράστια σημασία μεταξύ των στελεχών του Στρατού Ξηράς εκλαμβάνεται πλέον ως αδικία της Πολιτείας απέναντί τους και θα
εξελιχθεί σε πολιτικό πρόβλημα εάν δεν επιλυθεί άμεσα.
Νομική Βάση του Υπομνήματος
Σύμφωνα με το Ν.Δ. 1171/72 (ΦΕΚ Α’ 82/2-6-1972), “Περι Ενωσεων Αποστρατων Αξιωματικων Ενοπλων Δυναμεων”, Άρθρο
2, σκοπός των ενώσεων πλην άλλων είναι: “Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής”.
Σήμερα στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) ανήκουν όλοι οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές του ΣΞ και
το μείζον της ΕΛ.ΑΣ. και ο καταθετών το παρόν εκφράζει το σύνολο των μελών της Ενώσεως, ως ο Νόμος ορίζει.
Ιστορικό
Τα ΜΤ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ιδρύθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους για την εξυπηρέτηση των αποστράτων τους
με κύριο μέλημα τη χορήγηση μηνιαίου μερίσματος που θα συμπλήρωνε τις οποιεσδήποτε συντάξεις τους.
Παρ’ ότι δεν έχουν υπαχθεί στο Ν. 2084/92, έχουν κριθεί σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους από επανειλημμένες αποφάσεις
του ΣτΕ (3764/2005, 2161/2006) και λειτουργούν ως Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Με δεδομένο ότι οι “κοινωνικοί” πόροι
αποτελούν την συμμετοχή του εργοδότη (Δημόσιο) στην ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σε αυτόν θα πρέπει η συμμετοχή σε αυτήν να είναι δίκαιη έναντι όλων των εργαζομένων του.
Ο ΑΝ. 2141/39 (ΦΕΚ Α’ 538) όριζε ότι κράτηση επί των πάσης φύσεως δαπανών, προμηθειών κ.λ.π. η προβλεπόμενη από τις
νομοθεσίες των ΜΤΣ-Ν-Α αποτελεί πρόσοδο του κράτους και διατίθεται από αυτό ως κοινός πόρος των ΜΤ κατανεμόμενος
από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τη δύναμη κάθε Ταμείου.
Κατά παράδοξο τρόπο η Πολιτεία αποδέχτηκε το 1949 πρώτο το Ναυτικό και ακολούθως το 1953 η Αεροπορία να διαχωρίσουν
τους κοινωνικούς πόρους και με αυτόν το τρόπο οι κοινά προβλεπόμενες κρατήσεις να κατανέμονται ξεχωριστά σε κάθε Κλάδο
αναλόγως με τις δικές του προμήθειες.
Από τις 1/1/2021 παύουν να ισχύουν οι κρατήσεις υπέρ ΜΤ που προβλεπόντουσαν από το Ν. 4093/12, επειδή κρίθηκαν παράνομες, με σοβαρές συνέπειες στα έσοδα των ΜΤ, τα οποία κλήθηκαν να προτείνουν μέτρα αναπλήρωσης των απωλειών.
Σχόλια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ Ε.Δ.
ΣΧΕΤ:

α.Α.Ν 2141/1939 (Α’ 538)
β.Ν.Δ 398/1959 (Α’ 193)

ΣΚΟΠΟΣ
1. Η έγκριση προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης για καθιέρωση αναλογικής κατανομής (σύμφωνα με τον αριθμό
των μερισματούχων του κάθε Ταμείου) υπέρ ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ της ενιαίας κράτησης 4%, επί των πάσης φύσεως δαπανών, προμηθειών και εκτελουμένων έργων του ΥΠΕΘΑ, όπως ίσχυε με τον (α) σχετικό Νόμο.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
2. Τα ΜΤ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) χορηγούν μηνιαίο μέρισμα στους αποστράτους που συμπληρώνει
τις συντάξεις τους, αφού δεν υπάρχουν επικουρικά ταμεία για αυτούς, όπως συμβαίνει στον λοιπό δημόσιο τομέα.
3. Το (α) σχετικό όριζε ότι η κράτηση επί των πάσης φύσεως δαπανών, προμηθειών κ.λ.π. η προβλεπόμενη από τις νομοθεσίες των ΜΤΣ-MTΝ-MTΑ αποτελεί πρόσοδο του κράτους και διατίθεται από αυτό ως κοινός πόρος των ΜΤ κατανεμόμενος από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τη δύναμη κάθε Ταμείου.
4. Η ανωτέρω πρόνοια ανατράπηκε από το (β) σχετικό, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα και προβλέπει την κατανομή πόρων σε κάθε Μετοχικό Ταμείο, ανάλογα με το ύψος των δαπανών-προμηθειών κάθε κλάδου με αποτέλεσμα να ευνοείται κάθε φορά το Ταμείο, το οποίο πραγματοποιεί μεγαλύτερες δαπάνες.
5. Τα υψηλότερα ποσά πόρων προέρχονται από εξοπλιστικά προγράμματα και επειδή δεν υπάρχει αναλογική κατανομή
αυτών στους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι περισσότερο εμφανής η αδικία η οποία επιτελείται στα επιμέρους μερίσματα.
6. Ενδεικτικά αναφέρεται η κατανομή συνολικού κοινωνικού πόρου ύψους 164.000.000 ευρώ, που προήλθε από τις
προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ) για τα έτη 2011 έως και 2019 ως εξής:

Οικονομικά
Οι απόστρατοι αξιωματικοί των Ε.Δ. αντιμετωπίστηκαν διαχρονικά από την Πολιτεία ως μια ιδιαίτερη και ιδιάζουσα ομάδα εργαζομένων προς τους οποίους παρείχε “αποδοχές” και όχι μισθούς, καθόσον δεν μπορούσε να υπάρξει εξάρτηση της εργασίας
τους με συγκεκριμένο ωράριο. Με την ίδια αντίληψη ουδέποτε θεσμοθέτησε για αυτούς την ύπαρξη επικουρικών ταμείων στα
οποία θα συνεισέφερε και το αναλογούν στον εργοδότη ποσό. Αρκέστηκε στην ύπαρξη των ΜΤ και στην “υβριδική” λειτουργία
τους και ως επικουρικών ταμείων. Οι οιεσδήποτε, λοιπόν, πρόσοδοι που έχουν θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία για την οικονομικοί ενίσχυση των αποστράτων δικαίως λαμβάνονται ως συμμετοχή του εργοδότη προς το ταμείο του εργαζομένου.
Η προμήθεια οπλικού συστήματος από ένα Κλάδο που εξυπηρετεί επιχειρησιακή ανάγκη των Ε.Δ. εκτός από την εξυπηρέτηση
της αναγκαίας επιχειρησιακής δυνατότητας έχει και σοβαρή παρεπόμενη επίπτωση στην διάθεση κάποιου ποσού υπέρ κάποιου ΜΤ. Σήμερα ο Κλάδος που προμηθεύεται κάποιο οπλικό σύστημα οικειοποιείται στο ΜΤ του και την προβλεπόμενη πρόσοδο.
Οικονομικό Παράδειγμα
Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της κατανομής πόρων μεταξύ των ετών 20011-2016 για να διαφανεί η κατάφωρη παραβίαση των αρχών ισοπολιτείας και ισονομίας.

Για χρόνια επανειλημμένα φορείς του ΣΞ έχουν θίξει το θέμα της άδικης κατανομής των πόρων που προέρχονται από την προμήθεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να εισακουστούν από τις Κυβερνήσεις.
Η προηγούμενη δεκαετία είχε καταλυτικές συνέπειες στα οικονομικά όλων των Ελλήνων πολιτών και από τις μεγαλύτερες
στους αποστράτους, οπότε το αίσθημα της συγκεκριμένης αδικίας τονίζεται ακόμη περισσότερο και λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις.
Θεωρώ υποχρέωσή μου, ως εκ της θεσμικής μου θέσεως του Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ., να σας γνωρίσω ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες συναδέλφων του ΣΞ, εν ενέργεια και εν αποστρατεία, μου θέτουν τα ερωτήματα: “Εμείς του Στρατού υπηρετήσαμε σε άλλο
Κράτος; Γιατί οι Κυβερνήσεις ανέχονται αυτή την κατάσταση; Δεν το ξέρούν; Δεν το βλέπουν; Γιατί αδιαφορούν; Τι κάνει η σημερινή Κυβέρνηση, που τόσα μας υποσχέθηκε;”
Επιχειρησιακά
Εδώ και δεκαετίες ισχύει στις Ε.Δ. η διακλαδικότητα που έχει ισχυροποιηθεί και με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για
την ενίσχυση του ρόλου του Α/ΓΕΕΘΑ. Είναι αποδεκτό από όλους του αξιωματικούς ότι με τις προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων καλύπτονται επιχειρησιακές δυνατότητες των Ε.Δ. και όχι απλές και τρέχουσες ανάγκες των Κλάδων. Κατά τον ίδιο
τρόπο και Πολιτεία βλέπει τις Ε.Δ. ως ένα ενιαίο δυναμικό με κοινό σκοπό και λειτουργία και με αυτή την λογική φροντίζει για
την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών ως συνόλου, άσχετα με το ποιος Κλάδος θα χειρίζεται ένα οπλικό σύστημα.
Πολιτικά
Η Πολιτεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πολίτες της, με 2 μέτρα και 2 σταθμά, καθόσον σε αυτή την περίπτωση
κλονίζονται οι αρχές της ισοπολιτείας και της ισονομίας, θεμέλια της Δημοκρατίας και της κοινωνικής γαλήνης.
Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και η πολιτική απόφαση αυτού του χρονίζοντος προβλήματος αντιλαμβάνομαι ότι
πολύ δύσκολη. Η ομοφωνία των Κλάδων των Ε.Δ. επί του θέματος θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη, όχι διότι δεν αντιλαμβάνονται το δίκαιο του πράγματος, αλλά καθαρά για τα οικονομικά συμφέροντα που θίγονται. Γι’ αυτό και η πολιτική παρέμβαση
είναι αναγκαία για τη λύση αυτού του “Γόρδιου Δεσμού”. Τα κύρια κριτήρια που πρέπει να πρυτανεύσουν είναι το κοινό αίσθημα
δικαίου, η κοινή λογική και η επίδειξη καθαρής Ηγεσίας που σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις οφείλει να επιδεικνύεται.
Σε τελευταία ανάλυση η προτεινόμενη απόφαση κάποιους θα δυσαρεστήσει.
Εάν ληφθεί θα δυσαρεστηθούν οι λιγότεροι, ΠΝ και ΠΑ.
Εάν απορριφθεί οι περισσότεροι, ο ΣΞ και η ΕΛ.ΑΣ.
Πρόταση
Να προωθηθεί άμεσα ρύθμιση που να αφορά την ισοκατανομή μεταξύ των ΜΤ των Ε.Δ. των πόρων που προέρχονται από οποιεσδήποτε προμήθειες γίνονται από το ΥΠΕΘΑ αναλογικά με τη δύναμη των μετόχων και των μερισματούχων τους.
Με σεβασμό και ιδιαίτερη εκτίμηση,
Αντιστράτηγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
Επίτιμος Διοικητής 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”
Πρόεδρος ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Σημείωση:
*1 Στους 63.800 μερισματούχους του ΜΤΣ, οι 40.000 είναι της ΕΛ.ΑΣ..
*2 Στους 15.600 μερισματούχους του ΜΤΝ συμπεριλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι του Λιμενικού Σώματος.
*3 Τα ποσά του κοινωνικού πόρου υπολογίζονται ως το 4% των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα. Ο πολλαπλασιαστής απόδοσης υπολογίζεται ως ο κοινωνικός πόρος ανά μερισματούχο των ΜΤΣ-MTΝ-MTΑ ύστερα από κανονικοποίηση ως προς τον κοινωνικό πόρο ανά μερισματούχο του ΜΤΣ.
*4 Τα ποσά του ως άνω πίνακα έχουν στρογγυλοποιηθεί για εύκολη ανάγνωση.
7. Τα ισχύοντα σημερινά μερίσματα (χωρίς τις κρατήσεις) ανά Κλάδο από τα ΜΤΣ-Ν-Α, έχουν την παρακάτω εικόνα:
α.
Α/ΓΕΣ ε.α: 203 ευρώ
β.
Α/ΓΕΝ ε.α: 451 ευρώ
γ.
Α/ΓΕΑ ε.α: 311 ευρώ
8. Η περίπου δύναμη των μερισματούχων ανά ταμείο σήμερα είναι η αναφερόμενη στον παραπάνω πίνακα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
9. Υπέρ της αναλογικής κατανομής των πόρων στα τρία Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων συνηγορούν τα παρακάτω:
α. Η προβλεπόμενη κράτηση 4% είναι η πρόσοδος στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία ως
“συμμετοχή του εργοδότη προς το ταμείο του εργαζομένου”.
β. Με βάση το παραπάνω η κατανομή αυτή πρέπει να είναι δίκαιη και ίση, σύμφωνα με την «αρχή της αναλογικότητας»,
υπό το πρίσμα της αρχής της ισονομίας, εντός του ίδιου φορέα (ΥΠΕΘΑ).
γ. Οι προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων καλύπτουν επιχειρησιακές δυνατότητες των Ε.Δ., ισχύει η Διακλαδικότητα, άρα και η κατανομή πόρων πρέπει να γίνεται αναλογικά.
δ. Το αίτημα είναι λογικό και σύμφωνο με το κοινό αίσθημα δικαίου.
ε. Η ρύθμιση ικανοποιεί το 68% των συνολικών συνταξιούχων των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. (περίπου 63.800 μερισματούχοι του ΜΤΣ έναντι περίπου 15.600 μερισματούχων του ΜΤΝ και 14.800 μερισματούχων του ΜΤΑ), που μαζί
με τα μέλη των οικογενειών τους δημιουργούν ένα εκτιμώμενο πλήθος 200.000 ωφελούμενων τουλάχιστον.
στ. Διορθώνει αδικία ετών και αναδεικνύει ορθό πνεύμα Ηγεσίας από πλευράς Κυβέρνησης.
10. Με την ανακοινωθείσα προμήθεια εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 10-12 δισεκ. Ευρώ, η υπάρχουσα αδικία
στην κατανομή πόρων υπέρ των Μετοχικών Ταμείων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αφού οι συνολικοί πόροι θα
είναι περίπου 400 εκατ. ευρώ (10 δισεκ. χ 4% = 400 εκατ. ευρώ) και θα κατανεμηθούν:
- Στο ΜΤΣ: περίπου 12 εκατ. ευρώ (300 εκατ. χ 4%)
- Στα ΜΤΝ + ΜΤΑ: περίπου 388 εκατ. ευρώ (400-12)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
11. Η παρούσα χρονική περίοδος προσφέρεται για ριζοσπαστικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, και μια τέτοια ρύθμιση θα εξυψώσει το ηθικό των συνταξιούχων του Στρατού και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο και συνταξιούχο δεύτερης ταχύτητας, ενώ παράλληλα οι μέτοχοι-μερισματούχοι
Ναυτικού και Αεροπορίας καταλαβαίνουν την αδικία και εκτιμάται ότι δεν θα αντιδράσουν.
12. Για τυχόν νομικούς περιορισμούς αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο (βλ. (α) σχετικό) προέβλεπε
ότι οι κρατήσεις ήταν κοινός πόρος των Μετοχικών Ταμείων, γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμισμα για την υπέρβαση ενδεχόμενων νομικών περιορισμών.
13. Η καθιέρωση της ενιαίας κράτησης είναι δυνατόν να γίνει την τρέχουσα περίοδο, υπό συνθήκες αμοιβαίου οφέλους
και για τα τρία Μετοχικά Ταμεία, καθότι με το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να
εισρεύσουν έσοδα, βελτιώνοντας τη θέση όλων των Μετοχικών Ταμείων. Σύμφωνα με τις νέες δημοσιονομικές τάσεις, η μείωση του κατακερματισμού στο χώρο του δημοσίου ενισχύει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας, όπως για παράδειγμα με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση της ενοποίησης
των ασφαλιστικών φορέων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΤΣ
Αντγος ε.α. Αντώνιος Μυτιληνάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Α.Σ.
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
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‘’Μολών Λαβέ’’ αγαπητέ Ακάρ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Νικόλαος Μανωλάκος
- Επίτιμος Δκτης ΑΣΔΕΝ
- Βουλευτής Α’ Πειραιά
& Νήσων (Ν.Δ.)
Αγαπητέ Χουλουσί Ακάρ
Δεν σου κρύβω, ότι από καιρό ήθελα να
σου γράψω, όμως με ξεπερνούσαν τα γεγονότα και οι συνεχείς σου
δηλώσεις.
Στρατηγέ, πρέπει να σου πω ότι με την τελευταία σου δήλωση, το
τερμάτισες: «Οι Έλληνες γείτονές μας, πρέπει να εγκαταλείψουν τη
γλώσσα της πρόκλησης. Όσοι αναφέρουν ότι η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις, πρέπει να δουν τον χάρτη μεταξύ 1821-2020, η Ελλάδα έχει τέτοιες βλέψεις»
Δηλαδή λες, ότι η Ελλάδα προκαλεί, διότι στέλνει ερευνητικά
σκάφη στο Αιγαίο, στα ελληνικά ύδατα, διότι απειλεί την Τουρκία με
πόλεμο, αν εφαρμόσει το δίκαιο της θάλασσας, διότι προωθεί λαθρομετανάστες από ξηρά και θάλασσα στην Τουρκία, διότι έχει πάνω από
ένα εκατομμύριο στρατό, με σύγχρονο εξοπλισμό και απειλεί την ακεραιότητα μιας γειτονικής χώρας. Όμως αυτά τα κάνει η χώρα σου
Χουλουσί, όχι η Ελλάδα. Συνεπώς ποιος προκαλεί;

Τώρα για τον Χάρτη και την ιστορία. Με εντυπωσιάζει πόσο επιλεκτικά πας στο παρελθόν. Το 1821 η χώρα μου επαναστάτησε κατά της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και απελευθερώθηκε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Το ξέχασες αυτό; Δεν έκανε επεκτατικό πόλεμο. Απελευθερώθηκε από τον ζυγό, που της είχατε επιβάλλει με πολεμική
βία , δεν είμασταν εθελοντές δούλοι.
Κι αν θες να μιλήσουμε για Ιστορία, ας πάμε στο 1453. Από που
ήλθαν οι Οθωμανοί και που έφτασαν; Από τα βάθη της ανατολής, ξεκίνησαν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, την Ιστανμπούλ, που
λέτε σήμερα. Πενήντα χιλιάδες κάτοικοι της πόλης, σφαγιάστηκαν ή
πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Τώρα είναι τουρκική πόλη και κατοικούν δεκαπέντε εκατομμύρια Τούρκοι. Αυτό, πως λέγεται καρντάς; Κατάληψη μετά από πόλεμο δεν λέγεται; Οθωμανικός επεκτατισμός δεν ήτανε;
Να πάμε τώρα στρατηγέ και σε κάποιες άλλες σου δηλώσεις, που
τόσο εσύ, όσο κι ο πρόεδρος σου και δυο τρεις άλλοι, αναμασάτε συνεχώς και προσπαθείτε να τις παρουσιάσετε ως ελληνοτουρκικές
διαφορές;
«Η Συνθήκη της Λωζάνης και των Παρισίων λένε να αποστρατικοποιήστε 23 νησιά. Εσείς έχετε στρατό στα 16. Απαντήστε.»
Σου απαντώ Χουλουσί, ναι οι συνθήκες που αναφέρεις, μιλάν για
μερική σε κάποια και ολική σε άλλα ελληνικά νησιά, αποστρατικοποίηση. Αλλά, επειδή στην Τουρκία, έχετε μια έφεση στη μισή αλήθεια,

να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, ‘’υπάρχει το δικαίωμα νόμιμης άμυνας μιας χώρας σε περίπτωση απειλής στρεφομένης κατά οιουδήποτε μέρους της Επικράτειάς της, ηπειρωτικής και νησιωτικής.’’ Το άρθρο αυτό, υποχρεώνει
και νομιμοποιεί την Ελλάδα να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων
προληπτικών αμυντικών μέτρων, προκειμένου να προστατεύσει τα
ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Εκτός αν με διαβεβαιώσεις, ότι η Στρατιά
του Αιγαίου, που διατηρείτε στα παράλια της Μικράς Ασίας, είναι για
αποβάσεις στην Μαύρη Θάλασσα ή στον Αραβικό κόλπο. Αλλά επειδή κι εγώ είμαι στρατηγός κι έχω διοικήσει τα νησιά στο Αιγαίο, καταλαβαινόμαστε νομίζω. Κράτα αυτό που θα σου πω: Ότι απειλείται δεν
αποστρατικοποιείται. Τελεία και παύλα.
Κι επειδή δεν θέλω να μακρηγορώ, να σου πω ότι οι συνεχείς
απειλές που κάνετε, ο ψυχολογικός πόλεμος, ότι δεν θα σας σώσουν
οι σύμμαχοι, ότι όσα όπλα και να πάρετε δεν θα σας προστατέψουν ,
ότι είστε τόοοσο μεγάλη χώρα, κι εμείς τόσο μικροί κι ότι έχετε μια γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο, που θα την διεκδικήσετε, ούτε μας τρομάζουν , ούτε μας αγγίζουν. Εμείς από αρχαιοτάτων χρόνων, ξέρουμε το
‘’Μολών Λαβέ’’ και μην αυταπατάστε. Να λάβετε υπόψη σας μήπως η
υπερέκταση σας γίνει και η αιτία της καταστροφής σας
Εμείς Στρατηγέ Ακάρ, δεν απειλούμε, αλλά μη μας υποτιμάτε,
γιατί θα βρεθείτε προ εκπλήξεως. Να το θυμάστε αυτό.
Ταύτα και μένω σε διάθεση, καρντάς Χουλουσί.

Η Παναγιά του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Ιωάννης Πέππας
Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο Στρατηγό Χρήστο Μπολώση ο οποίος με αφορμή το υπέροχο χρονογράφημά του “Νάτανε το ‘21” που δημοσιεύθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός Μαρτίου 2021 σελίδα14, μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στο χωριό μου, την Άσκρη Βοιωτίας,
την Άσκρη των Μουσών, του Ησιόδου και του Κτησιβίου.
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού, από τα λείψανα της αρχαίας Άσκρης (“περιοικούσι δε και άνδρες το άλσος”, Παυσανίας 9,31,3) δημιουργήθηκε η “Παναγιά” του
Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας, στο κέντρο της Κοιλάδας των Μουσών, η οποία παρουσίασε μεγάλη ακμή
(1.300 κάτοικοι) κατά τους τρεις πρώτους αιώνες του Βυζαντίου. Ήταν έδρα της Επισκοπής Θεσπιών και σύμφωνα
με το σωζόμενο κτηματολόγιο των Θηβών ήταν μία αρκετά αναπτυγμένη αγροτική περιοχή και ξεχώριζαν οι περίφημοι αμπελώνες της (“Άσκρη πολυστάφυλος” του Ομήρου). Σώζεται, ανακαινισμένο από το 1970, το εξωκλήσι
της Αναστάσεως του Χριστού του 9ου αιώνα, η αρχαιότερη σωζόμενη εκκλησία της Βοιωτίας μαζί με την Παναγία
της Σκριπούς (Ορχομενός).
Κατά την Φραγκοκρατία την εξουσίαζε ένας “μάιλος”
και στη συνέχεια ήταν κτήμα του ηγεμόνα των Θηβών Νερούτσου Πίτη. Εδώ τοποθετούν και την καθολική επισκοπή των Ζαρατοβίων.
Το έτος 1460 η Βοιωτία υποτάχθηκε, και τυπικά, στην
Οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ η Παναγιά περιήλθε στην
κυριότητα Τούρκου μεγιστάνα. Η δύσβατη πορεία του νέου Ελληνισμού στους αιώνες της δουλείας στάθηκε, σύμφωνα με τον Κ. Βακαλόπουλο, αγώνας ύπαρξης ενός
ολόκληρου Γένους απέναντι σε μια μακροχρόνια διαδικασία, που απέβλεπε στην εθνολογική αλλοί ωση και αφομοίωσή του μέσα από διαδοχικά στάδια. Στην αρχή εκδη-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Ε.Α.Α.Σ., σε συνέχεια της από 22 Μαρτίου
2021, εξώδικο δήλωσης – πρόσκλησης – διαμαρτυρίας προς το δημοσιογράφο Νίκο Μπογιόπουλο και
στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM 97,8,κατέθεσε
την 29η Ιουνίου 2021, αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά :
α. Της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις, Αληθινό Ραδιόφωνο» (REAL
FM 97,8)
β. Του κ. Στέργιου Χατζηνικολάου, ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της ως άνω Επιχειρήσεως και
γ. Του Δημοσιογράφου κ. Νικολάου Μπογιόπουλου.
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

λώθηκε με τη φυγή προς τα ορεινά για την αναζήτηση της
σωτηρίας, και την ανάπτυξη νέων μορ φών αντίστασης
και επιβίωσης. Έτσι ο πληθυσμός της Παναγιάς από 100
οικογένειες το 1466 θα ανέλθει σταδιακά στους 1.600 κατοίκους το 1570, όταν ολόκληρη η Αθήνα είχε 16.000 κατοίκους. Από τα οθωμανικά κατάστιχα έχουμε τα ονόματα
των κατοίκων, το εισόδημά τους και ότι συντηρούσε 12 νερόμυλους και 2 μοναστήρια (παπά-Νικόδημου και παπάΓιώργη).
Τον 17ο αιώνα όμως από την Παναγιά επανδρώνονται 12 τσιφλίκια και μένουν στο χωριό μόνο 50 φορολογήσιμες οικογένειες, οι οποίες μετακινούνται 2 km ανατολικά, εκτός Κοιλάδας των Μουσών, όπου κτίζουν το σημερινό χωριό με το όνομα Παλαιοπαναγιά. Με το όνομα αυτό
είναι γνωστή στην Επανάσταση του ’21.

Το 1970 άλλαξε το όνομά της σε Άσκρη, όπως ήταν
στην αρχαιότητα. Άρα δεν χάθηκε, αλλά υπάρχει, έχει
μεγάλη σχέση με την στρατιωτική οικογένεια [Ναύαρχος
Λυμπέρης Χρήστος και οι γιοί του Παναγιώτης και Γεώργιος στο ΠΝ, Αναστάσιος Λεβέτας, Άγγελος Λυμπέρης,
Αλέξανδρος Μήτσαινας, Παντελής Μήτσαινας (ΠΑ),
Ιωάννης Πέππας, Ιωάννης Παπαθεοδοσίου, Ιωάννης
Λυμπέρης, Σωτήριος Παπαθεοδοσίου (ΠΝ), Αναστάσιος
Τζανίμης, Γεώργιος Παπαθεοδοσίου, Ιωάννης Δαμπάνης, Γεώργιος Κιούσης, Βασίλειος Χρήστου και Ιωάννης
Παπαθεοδοσίου, μόνο από το 1950 και εντεύθεν] και
σας περιμένουμε να το επισκεφθείτε.
Λεπτομέρειες στο βιβλίο μου “3.650 χρόνια στην
Κοιλάδα των Μουσών”, το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της ΕΑΑΣ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ - ΒΙΤΣΙ
Γνωρίζετε ότι κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΣ
ο εορτασμός των επετειακών εκδηλώσεων για τους
πεσόντες σε Γράμμο και Βίτσι , θα τελεσθεί στις 29 Αυγούστου2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄σε Γράμμο και Βίτσι παράλληλα .Ο επίσημος εορτασμός θα
πραγματοποιηθεί στο Βίτσι.
Η ΕΑΑΣ θα διαθέσει δύο (2) λεωφορεία , ένα ανά
προορισμό ,για τον επίσημο εορτασμό στο Βίτσι και
τον εορτασμό στο Γράμμο αντίστοιχα τα οποία θα αναχωρήσουν στις 28 Αυγούστου και ώρα 7.00΄ π.μ. από
την ΛΑΕΔ ( Ρηγίλλης 1).
Για δηλώσεις συμμετοχής (με σειρά προτεραιότητας) τα μέλη της ΕΑΑΣ θα πρέπει να απευθύνονται
στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων Αντγο ε. α. Μιχαήλ Γουμαλάτσο στα τηλ. 210-3633797 (εσωτ. 8 ) και στο
210-3632517.
Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν να προσέρχονται στην ΕΑΑΣ για κατάθεση χρηματικής προκαταβολής, σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις
και Στρατηγικές
Σπουδές
Δόκιμος
Ερευνητής ΙΔΙΣ
Σκοπός Επισκοπήσεως: Η με συνοπτικό τρόπο παρουσίαση
των κυριοτέρων γεγονότων, κατά την κρίση του γράφοντος,
από ανοικτές πηγές πληροφοριών, για την καλυπτομένη
χρονική περίοδο.
Κριτήρια Συλλογής Ειδήσεων/Γεγονότων: Επιλέγονται τα
κατά τεκμήριο σοβαρότερα γεγονότα που επηρεάζουν τα
εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν και τους περιορισμούς του χώρου.
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογο
του στην Αθήνα την 31 Μαΐου. Η συνάντηση έγινε σε καλή
ατμόσφαιρα προκειμένου να προετοιμαστεί η συνάντηση
των δυο πρωθυπουργών κατά την επομένη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσαβούσογλου, μια ημέρα πριν την συνάντηση με τον κ. Δένδια,
επισκεπτόμενος ιδιωτικά την Κομοτηνή στην Θράκη, μίλησε
για ‘’τουρκική μειονότητα’’ ενώ συναντήθηκε και με τους
ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, αυτά που δεν είπε ο κ. Τσαβούσογλου κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων των
δυο υπουργών, τα είπε λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα σε συνέντευξη που παρεχώρησε στην εφημερίδα ‘’ΒΗΜΑ’’. Σ’ αυτήν δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι:
l Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο μπορεί να γίνει μόνο μέσω διμερών διαπραγματεύσεων.
l Για να γίνει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, πρέπει
πρώτα να διευθετηθεί το καθεστώς νησιών, νησίδων και
βράχων καθώς και το θέμα των αποστρατικοποιημένων
νησιών με βάση τις Συνθήκες Λωζάννης και Παρισίων.
l Στην Κύπρο πρέπει να αναζητηθεί η λύση των δύο κρατών
και ότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το θέμα είναι πλέον ξεπερασμένα.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Στις 17 Μαΐου και ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπίας στις κουρδικές περιοχές της Συρίας (Βλέπε παρακάτω στην παράγραφο ΣΥΡΙΑ), η Τουρκία ανεκοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της σκότωσαν
στο βόρειο Ιράκ, τον Noureddin Halef al-Mohammed, σημαίνον στέλεχος του ΡΚΚ. Ο αποκαλούμενος Sofi Noureddin, ήταν ο υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις του ΡΚΚ
στην Συρία και κρυβόταν στο βόρειο Ιράκ κατά τις τουρκικές αρχές.
β. Στις 11 Ιουνίου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Λιβύη ο
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ,
ο Υπουργός Εσωτερικών Σοϊλού, ο Αρχηγός των ΤΕΔ
Στρατηγός Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Αρχηγός της ΜΙΤ Χακάν
Φιντάν, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Προέδρου Ερντογκάν Φαχρεντίν Αλτούν και ο Ιμπραήμ Καλίν. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες προ της
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην διάρκεια της οποίας
συναντήθηκαν Biden και Ερντογκάν, προκειμένου να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στην αμερικανική πλευρά, ότι η
Τουρκία μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις στην Λιβύη,
όπου είναι παρούσα και η Ρωσία.
ΗΠΑ
Στις 16 Ιουνίου συναντήθηκαν στην Γενεύη, οι πρόεδροι Putin και Biden, για πρώτη φορά από την εκλογή του Αμερικανού προέδρου. Κατά την συνάντηση τους απησχόλησαν δυο
κυρίως θέματα: η κυβερνοασφάλεια και ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων, στα οποία φαίνεται να βρήκαν κοινή συνισταμένη, ενώ για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της αναμείξεως σε εκλογές και της Ουκρανίας, ο Putin δεν
δέχθηκε τις αμερικανικές αιτιάσεις.

Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18 ΜΑΪΟΥ – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΦΡΙΚΗ

ΙΣΡΑΗΛ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

α. Από την 02:00Ω της Παρασκευής 21 Μαΐου, είναι σε ισχύ
εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά τις εχθροπραξίες
που κράτησαν 11 ημέρες. Η εκεχειρία επετεύχθη με την
μεσολάβηση του Αιγυπτίου προέδρου Σίσι, ο οποίος πριν
την 21 Μαΐου, είχε μιλήσει σχετικώς για το θέμα με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Biden.
β. Σχολιάζοντας την επίτευξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ
και Χαμάς, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούτ Αμπάς δήλωσε
στους ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Ιορδανίας που τον επισκέφθηκαν στην Ραμάλα ότι, ‘’Στην συμφωνία πρέπει να περιληφθεί και απαγόρευση στο Ισραήλ να εμποδίζει επισκέψεις
Αράβων στο τέμενος Al-Aqsa καθώς και να πραγματοποιεί
επιδρομές στην Δυτική Όχθη.
γ. Μετά την εκεχειρία, ο ΥΕΘΑ του Ισραήλ Benny Gatz και ο
Α/ΓΕΕΘΑ Aviv Kochavi σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους είπαν ότι ‘’ Η επιχείρηση στην Γάζα σταμάτησε μεν,
αλλά δεν τελείωσε δε’’.
δ. Από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά μέχρι σήμερα, η Χαμας
εκτόξευσε 4.360 ρουκέτες κατά του εδάφους του Ισραήλ
εκ των οποίων 3.880, εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Οι περισσότερες εξουδετερώθηκαν από το Α/Α σύστημα Iron Dome. Η εκτίμηση των υπηρεσιών ασφαλείας
του Ισραήλ είναι ότι η Χαμάς διαθέτει τουλάχιστον άλλες
10.000 ρουκέτες.
ε. Νέος πρόεδρος του Ισραήλ εξελέγη από την Κνεσέτ, ο Isaac Herzog λαμβάνοντας 87 ψήφους, έναντι 26 της Miriam
Peretz, ενώ 3 βουλευτές απείχαν. Ο Herzog που υπήρξε
υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις του Ισραήλ, θα αντικαταστήσει τον Rivlin στις 9 Ιουλίου.
στ. Την Κυριακή 13 Ιουνίου, ο Naftali Bennett, ηγέτης του
κόμματος Yamina, επικεφαλής συμμαχίας 8 κομμάτων,
ορκίστηκε ως νέος πρωθυπουργός του Ισραήλ, βάζοντας
τέρμα στην 12ετία κυριαρχίας του Netanyahu. Στην νέα
κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 60 βουλευτές
από τους 120 της Κνεσέτ, 59 ψήφισαν κατά, ενώ ένας, του
αραβικού κόμματος Ra’am, απείχε.

α. Στις 21 Μαΐου, η Αίγυπτος μεσολάβησε για την υπογραφή
Συμφωνίας καταπαύσεως του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και
της Χαμάς, κατόπιν 11 ημερών εντάσεως.
β. Στις 30 Μαΐου, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ φιλοξένησε τον Ισραηλινό
ομόλογο του Gabi Ashkenazi, σε μια επίσκεψη που είχε να
συμβεί 13 χρόνια και στην οποία συζητήθηκε η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, μετά τους πρόσφατους βομβαρδισμούς. Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ δήλωσε ακόμη μια φορά την
υποστήριξη της χώρας του στην λύση δυο κρατών για το Παλαιστινιακό. Το ίδιο διάστημα, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας
Πληροφοριών της Αιγύπτου Abbas Kamel, μετέβη στο Ισραήλ όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Netanyahu.
Ο αντιπρόεδρος της Ενώσεως Εμπορικών Συλλόγων της Αιγύπτου, Magdy Al-Badawi, δήλωσε ότι κατόπιν συμφωνίας με την
προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, 1 εκατομμύριο Αιγύπτιοι
εργάτες θα απασχοληθούν στην Λιβύη στις κατασκευές κατοικιών και υποδομών, με προοπτική αυτός ο αριθμός να ανέβει
στα 3 εκατομμύρια, τα προσεχή χρόνια.

ΣΥΡΙΑ
α. Το διήμερο 16-17 Μαΐου, αμερικανική αντιπροσωπία αποτελούμενη από τον υφυπουργό εξωτερικών Joey Hood,
τον δεύτερο στην ιεραρχία ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ
για την Συρία David Brownstein και τον Διευθυντή του τμήματος Συρίας-Ιράκ του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας
Zehra Bell, επεσκέφθη την βορειανατολική Συρία όπου είχε συναντήσεις με το στρατιωτικό σκέλος του Συριακού Δημοκρατικού Συμβουλίου (SDC) το οποίο ελέγχει πολιτικά το
βορειοανατολικό τμήμα, τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της
Συρίας (SDF), καθώς και με φυλάρχους της περιοχής της
πόλεως Raqqa. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν η υποστήριξη που θα παρασχεθεί στους Κούρδους της Συρίας σε περίπτωση αποχωρήσεως των αμερικανικών δυνάμεων από
την περιοχή, καθώς και η συνέχιση του αγώνα για την μη
επανεμφάνιση του ISIS.
β. Στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Συρία τον
Μάιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανεκοίνωσε ο
πρόεδρος του κοινοβουλίου Hammouda Sabbagh στις 28
Μαΐου, ο νυν πρόεδρος Basar al Assad έλαβε ποσοστό
95,1%. Έτσι θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα 7 χρόνια. Οι
εκλογές έλαβαν χώρα μόνο σε περιοχές που ελέγχονται
από τον Assad. Οι κάτοικοι των κουρδικών περιοχών καθώς και αυτοί της επαρχίας Idlib δεν συμμετείχαν στις
εκλογές. Παρά ταύτα, στην ανακοίνωση του Hammouda
Sabbagh αναφέρεται ότι η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό
78% με τους ψηφίσαντες να φθάνουν τα 14 εκατομμύρια.
Οι υποψήφιοι ήταν 51, αλλά το συνταγματικό δικαστήριο
της χώρας έκρινε ότι μόνον ο Assad και άλλοι δύο υποψήφιοι πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής σε προεδρικές
εκλογές.

ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας Mariusz B aszczak, σε συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του, απεκάλυψε ότι η Πολωνία έχει συμφωνήσει με την Τουρκία για την
αγορά 24 μη επανδρωμένων εναερίων οχήματων TB2 Bayraktar, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία από τις πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα στο 2022. Επίσης ο κ. B aszczak τόνισε ότι στη σύμβαση προβλέπεται και
ένα «πακέτο» για την υποστήριξη των UAV και κατάρτισης προσωπικού ως προς τον χειρισμό και την χρήση τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία αυτή, ύψους 270 εκατομμυρίων δολαρίων έγινε δίχως διαγωνισμό, με τη δικαιολογία
της επείγουσας επιχειρησιακής ανάγκης, ενώ η Πολωνία θα είναι το πρώτο κράτος – μέλος του NATO που αγοράζει τουρκικά
UAV.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας Haiko Maas πρότεινε την κατάργηση
του δικαιώματος των κρατών-μελών της ΕΕ στην άσκηση βέτο
επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής. Το επιχείρημα του είναι
ότι η ΕΕ δεν μπορεί να κρατείται όμηρος εκείνων που παραλύουν την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Χωρίς το βέτο, ‘’δεν
μπορεί να υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική’’, ισχυρίστηκε.

ΔΑΝΙΑ
Δημοσιογραφική έρευνα μεγάλων ευρωπαϊκών ΜΜΕ, απεκάλυψε ότι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) συνεργάστηκε με τη Δανία για την παρακολούθηση ευρωπαίων πολιτικών μεγάλων κρατών. Η παρακολούθηση
ξεκίνησε το 2014, επί προεδρίας του δημοκρατικού Μπαράκ
Ομπάμα, όταν οι ΗΠΑ οργάνωσαν ένα κέντρο επεξεργασίας
δεδομένων που ήταν προϊόντα υποκλοπών και παρακολουθήσεων συνομιλιών, στο δανέζικο νησί Άμαγκερ και την στρατιωτική βάση Sandagerg rd.

ΡΩΣΙΑ
α. Στις 25 Μαΐου, το ρωσικό Υπουργείο Αμύνης, ανεκοίνωσε
ότι για πρώτη φορά εστάλησαν στην ρωσική βάση Hmeimim
στην Συρία, 3 βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσεως Tupolev Tu-22M3, ικανά να μεταφέρουν και πυρηνικές βόμβες. Στην διάρκεια του πολέμου στην Συρία, η Ρωσία είχε
στείλει Tu-22M3 για προσβολή στόχων σε συριακό έδαφος,
όμως τα αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από ρωσικές βάσεις
στις οποίες και επέστρεψαν μετά την εκτέλεση των αποστολών τους.
β. Η ρωσική Atomflot FSUE, η οποία λειτουργεί κάτω από την

κρατική εταιρεία πυρηνικής ενεργείας Rosatom, υπέγραψε
συμφωνία με τα τουρκικά ναυπηγεία Kuzey Star, για την κατασκευή πλωτού λιμένα μήκους 220 και πλάτους 48 μέτρων,
που θα εξυπηρετεί τα ρωσικά πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά. Η συμφωνία είναι ύψους 65 εκατ. δολαρίων και η παράδοση του λιμένα θα γίνει στο Μούρμανσκ, μετά διάστημα 29
μηνών.

Κύριο Γεγονός:
Η συνάντηση Putin – Biden στην Γενεύη στην οποία οι δυο πρόεδροι προσπάθησαν για την αποκατάσταση στοιχειώδους εμπιστοσύνης στις μεταξύ τους σχέσεις. Για τον λόγο αυτό, ο Biden
έδωσε μια λίστα με 16 κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν πρέπει
να δέχονται επίθεση οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων από κρατικούς ή μη κρατικούς
δρώντες, όπως αυτές που εκδηλώθηκαν τον τελευταίο καιρό
σε διάφορες κρίσιμες αμερικανικές υποδομές. Οι δυο ηγέτες
συμφώνησαν οι πρεσβευτές των δυο χωρών να επανέλθουν
στις θέσεις τους, στις δυο πρωτεύουσες, στο προσεχές διάστημα.

Συμπεράσματα:
α. Από την συνέντευξη του κ. Τσαβούσογλου διαπιστώνεται ότι
η Τουρκία απαιτεί διανομή των ελληνικών νησιών, νησίδων
και βράχων που δεν κατονομάζονται στις Συμφωνίες με τις
οποίες παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, συμφώνως με το πώς
αυτή αντιλαμβάνεται την εφαρμογή αυτών των Συνθηκών.
Μπαίνοντας σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, αντιλαμβάνεται
κανείς ότι αυτό θα συμπαρασύρει και αλλαγές στο εύρος των
χωρικών υδάτων, του εναερίου χώρου, της υφαλοκρηπίδας
και της ΑΟΖ, κατά τρόπο που μόνο σε βάρος των ελληνικών
δικαιωμάτων όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, μπορεί να γίνει.
β. Η Ρωσία με την ανάπτυξη βομβαρδιστικών Tu-22M3 στην
αεροπορική βάση Hmeimim στην Συρία, θέλει να δείξει ότι
έχει πλέον την ικανότητα πυρηνικού κτυπήματος στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ΝΑ Μεσόγειο. Αυτήν την ικανότητα
την απέκτησε, μετά τις απαραίτητες επεκτάσεις και βελτιώσεις που πραγματοποίησε στην συγκεκριμένη βάση, κατόπιν
συμφωνίας που είχε υπογράψει με την κυβέρνηση της Συρίας, στις 21 Ιουλίου 2020.
γ. Η Αίγυπτος παραμένει κομβική χώρα για την λύση του παλαιστινιακού ζητήματος. Η μεσολάβηση της στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δείχνει ότι παραμένει η κυρίαρχη χώρα στο Σουνιτικό Ισλάμ, παρά την προσπάθεια της Τουρκίας
να αναλάβει ρόλο προστασίας των Παλαιστινίων και των
Μουσουλμάνων γενικότερα. Σημαντική και η αναγνώριση
και η απόδοση αυτού του ρόλου από τις ΗΠΑ στην Αίγυπτο
και όχι στην Τουρκία.
δ. Η πρόταση το Γερμανού ΥΠΕΞ για κατάργηση του δικαιώματος βέτο των κρατών μελών επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, είναι η επίσημη προσπάθεια για την ηγεμονία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ από την Γερμανία. Μέχρι σήμερα, τα
κράτη μέλη χρησιμοποιούσαν το βέτο και κυρίως την απειλή
χρήσεως του, ως διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να
συμφωνήσουν σε κάποια ζητήματα. Εάν χάσουν το δικαίωμα
βέτο, χάνουν στην ουσία διαπραγματευτική δύναμη.
ε. Ουσιαστικού και συμβολικού περιεχομένου η συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας για την κατασκευή πλωτού λιμένα που θα μεταφερθεί στην Αρκτική. Με την κίνηση αυτή η Ρωσία, δείχνει
ότι υπολογίζει την Τουρκία στην προσπάθεια της για έλεγχο
της αρκτικής θαλασσίας οδού που φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα με το λιώσιμο των πάγων ένεκα της κλιματικής
αλλαγής.
στ. Από την συνάντηση Biden-Putin, φαίνεται ότι οι αμερικανορωσικές σχέσεις να περνούν σε μια νέα φάση, καλύτερης
διαχειρίσεως της μεταξύ τους αντιπαραθέσεως, με φόντο
την Κίνα. Από την συνάντηση, ως πρώτο συμπέρασμα προκύπτει ότι η σχέση ΗΠΑ-Ρωσίας φεύγει από τον προσωπικό
χειρισμό που είχε υιοθετήσει ο πρόεδρος Trump και επανέρχεται στο πεδίο της κλασικής διπλωματίας.

Ιούνιος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Στον πόλεμο όλα πάνω σου φαίνονται ξεκάθαρα, και τα ελαττώματα και τα προτερήματα, όλα
διογκώνονται: οι φόβοι, οι αδυναμίες, οι προλήψεις, η ανατροφή, η γενναιότητα, η ορμή, η θεϊκή
τρέλα της μάχης – κι οι Έλληνες αξιωματικοί πολεμούν όσο και όπως κανείς στον κόσμο. Είναι, το ξαναλέω, ασταμάτητοι. Κι αυτό προκαλεί θαυμασμό
σε φίλους και φόβο στους αντιπάλους».

Ενημέρωση
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«Δίχως όπλα και λεφτά ελευθερία δεν υπάρχει»

Μπορείτε να αναφέρετε μερικά παραδείγματα όσων αναφέρετε; Ποιες περιπτώσεις
φίλων και ποιες αντιπάλων σας έχουν κάνει εντύπωση;
Είναι δεκάδες τα περιστατικά, αν όχι εκατοντάδες. Στον πόλεμο τίποτε δεν μένει κρυφό εκτός,
ίσως, από τα βαθύτερα αίτιά του. Θυμάμαι στις
πρώτες μάχες σε ιταλικό έδαφος, καθ’ οδόν προς
το Ρίμινι, όταν η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία είχε αρχίσει να λιανίζει Γερμανούς και Ιταλούς εναπομείναντες φασίστες στις πρώτες μάχες μάς είχε
στείλει τηλεγράφημα ο στρατηγός Πάτζετ αναφέροντας, αν θυμάμαι καλά, ότι «δεν θα ευχόμουν
υπό καμία περίπτωση να υποστώ επίθεση της 3ης
Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας». Και ο Νεοζηλανδός στρατηγός Φράιμπεργκ μας είχε συγχαρεί και
ο αρχηγός της γειτονικής καναδικής στρατιάς είχε
έρθει μέχρι τις γραμμές μας για να μας δει και να
μας δώσει συγχαρητήρια. Κι άλλα τέτοια έγιναν και
στη Μέση Ανατολή, που θα χρειαστούν ώρες να
σας τα αφηγηθώ…
Αλλά από την άλλη, δεν πρόκειται ποτέ να λησμονήσω το μίσος κατά της Ελλάδας, την περιφρόνηση προς τους Έλληνες και την κακότητα, την βαναυσότητα των Γερμανών. Θυμάμαι, μετά την επιχείρηση στο Κοζαλέκκιο είχαμε συλλάβει 28 Γερμανούς της 1ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών. Αυτοί
θεωρούνταν επίλεκτοι. Ένας Γερμανός ανθυπολοχαγός ρώτησε από πού είμαστε εμείς που τον πιάσαμε αιχμάλωτο και όταν έμαθε ότι είμαστε Έλληνες, άσπρισε από την έκπληξη. Θεωρούσε αδιανόητο να τον πιάσουν αιχμάλωτο Έλληνες. Έβγαλε
περίστροφο που είχε κρυμμένο και αυτοκτόνησε
από ντροπή! Αυτή την πράξη του την θεωρώ ως τη
μεγαλύτερη προσβολή που έχουν κάνει προς εμένα προσωπικά και την Ελλάδα. Αλλά έτσι είναι οι
Γερμανοί, να το ξέρετε. Οι περισσότεροι και μας

Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Αλέξανδρος Γεραμούτσος.
(ΣΣΕ τάξη 1957)
1. Η εποχή πριν τον Μ.Αλέξανδρο έχει πολλές ομοιότητες με
τη σημερινή εποχή. Ο κόσμος όπως και σήμερα έτσι και τότε ονειρευόταν μια καλύτερη ζωή. Μικροπόλεμοι είχαν
ξεσπάσει και τότε, όπως και σήμερα. Η λέξη Δημοκρατία
εχρησιμοποιείτο με μεγάλη ευκολία από τους Δημοκόπους, όπως με την ίδια εύκολο χρησιμοποιείται και σήμερα από πολλά κράτη χωρίς να την εφαρμόζουν στην πράξη. Οι προύχοντες είχαν ιδιωτικό Στρατό, όπως είχε ο
ΜΑΟ τους Ερυθροφρουρούς. Μηδενισμός υπήρχε και
τότε, όπως και σήμερα με τους αναρχικούς.
2. Μέσα στην κρατούσα αυτή κατάσταση έρχεται ο Μ.Αλέξανδρος και προβάλλει νεοτεριστικές ιδέες:
Ορίζει ως μοναδική επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας του την Ελληνική, μέσω της οποίας, ανοίγει ένα πελώριο βήμα προς το Χριστός, δίνει μια ευρύτερη αντίληψη για το
θεό, ενώ ο ίδιος κηρύσσει την παγκόσμια αγάπη Ειρήνη και
Ομόνοια. Πιο ειδικά: στην ΩΠΗ, βόρεια της Βαβυλώνας
Α. Ένα χρόνο περίπου, πριν τον θάνατο του αποφασίζει να
σώσει μια πρωτότυπη τελετή για να ανοίξει στην οικουμένη
την καρδιά του, να ανοίξει τα μάτια σε όσους βλέπουν στενόκαρδα, ώστε να γίνει καλύτερη η συμπεριφορά του αφέντη
στο σκλάβο και του κάθε ανθρώπου προς το συνάνθρωπο
του. Στην τελετή αυτή προσκεκλημένοι είναι Αξιωματικοί

Με τον Παναγιώτη Λιάκο,
Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.

υποτιμούν και μας απεχθάνονται. Λίγοι είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν.
Από τους άλλους αντιπάλους, τους Ιταλούς, τι αντιμετώπιση είχε ο ελληνικός
στρατός;
Κυρίως φόβο. Το γεγονός ότι τους τσακίσαμε
στον ελληνοϊταλικό δεν το ξεπέρασαν ποτέ ψυχολογικά. Στη Μέση Ανατολή τον τρόμο και το αίσθημα κατωτερότητας των Ιταλών προς τους φοβερούς Έλληνες πολεμιστές τον είχαν πάρει χαμπάρι
και οι Γερμανοί. Ο Ρόμμελ είχε βάλει ανάμεσα στις
ιταλικές μεραρχίες Μπρέσια, Τριέστε, Λιτόριο,
Μπολόνια και Αριέτε τρεις τεθωρακισμένες γερμανικές μεραρχίες, τις Πάντσερ Ντιβιζιόνε. Απέναντι στην ιταλική μεραρχία Μπρέσια ήταν η ελληνική ταξιαρχία και ο Ρόμελ που καταλάβαινε ότι
τους Ιταλούς τους είχαμε για πρωινό έβαλε ανάμεσα στους Ιταλούς και τρία τάγματα Γερμανών αλεξιπτωτιστών.
Επίσης, να πω ότι στους αντιπάλους της Ελλάδας περιλαμβάνω τους Τούρκους, που ποτέ δεν
είναι ντόμπροι, δεν έχουν ευθύτητα, ειλικρίνεια.
Όταν πιτσιρικάς, 17 χρονών, το έσκασα από την

Τα παράσημα που έλαβε
πολεμώντας για την Ελλάδα.

Ελλάδα για να πάω να πολεμήσω, πλησιάζοντας τα
τουρκικά παράλια, μας θέρισε τη βάρκα γερμανικό
περιπολικό. Είχαμε πολλά θύματα και μόλις προσεγγίσαμε σε απόσταση 60-70 μέτρων από την παραλία της τάχα ουδέτερης Τουρκίας, μας ρίξανε κι
οι Τούρκοι με τα πολυβόλα για να… υπερασπιστούν την ουδετερότητά τους. Και μετά ήρθαν για
να μας συλλάβουν. Οι Γερμανοί από θέση ισχύος
είναι απάνθρωποι και δήθεν παλικάρια. Οι Τούρκοι διπρόσωποι σε μαχαιρώνουν πισώπλατα με
την πρώτη ευκαιρία. Κι οι κομμουνιστές; Άστα να
πάνε…
Τους κομμουνιστές τους περιλαμβάνετε
στους αντιπάλους της Ελλάδας;
Ναι. Απολύτως, ναι. Ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι συμπεριφέρονται σαν εχθρική
δύναμη. Εγώ τα έζησα τα Δεκεμβριανά, τους πολέμησα. Τέλειωσα από Τομπρούκ, Ελ Αλαμέιν, Ρίμινι
κι έπρεπε φτάνοντας στην Αθήνα να πάω στο σπίτι
μου πολεμώντας! Να ανταλλάσσω πυροβολισμούς 150 μέτρα από το σπίτι μου – αν είναι δυνατόν! Κι αυτό επειδή μερικοί ανόητοι δεν είχαν καταλάβει ή δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι ο πόλε-

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο οραματιστής του Ενός Θεού
Στρατιώτες, προύχοντες, μονάρχες, μαχαραγιάδες και απεσταλμένοι από πόλεις και κράτη. Μόλις τελείωσε το φαγητό,
ο Μ. Αλέξανδρος, μεταξύ άλλων είπε και τα ακόλουθα: «Δεν
ξεχωρίζω τους ανθρώπους σε Έλληνες και βαρβάρους. Δεν
με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που
γεννήθηκαν. Για εμένα κάθε ξένος είναι Έλληνας και κάθε
κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρος. Τον θεό δεν
πρέπει να τον νομίζετε αυταρχικό, κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων. Από μέρους μου σας θεωρώ όλους ίσους
λευκούς και μελαμψούς». Ο Μ. Αλέξανδρος δεν αναφέρει
το όνομα του δικού του Δια αλλά πίσω από τους τοπικούς θεούς, οραματίζεται τον ένα και μεγάλο θεό που κινεί το σύμπαν.
Β. Αυτά τα λόγια, εκατοντάδες χρόνια μετά, διευκολύνουν
την ανθρωπότητα να αφομοιώσει το κήρυγμα του μεσσία και
το κήρυγμα του Αγίου Παύλου, ότι δεν υπάρχει Έλληνας δεν
υπάρχει βάρβαρος παρά μόνο άνθρωπος. Την αιώνια αγάπη
θα την φέρει αργότερα ο Ιησούς, ωστόσο την αρχή την έκανε
ένας Πολέμαρχος, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο.
3. Η καθιέρωση της Ελληνικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου, πότισε να δυτική σκέψη όλη την Ανατολή. Οι Εβραίοι της διασποράς

«έχασαν» τη γλώσσα τους και διάβαζαν την παλαιά διαθήκη στα ελληνικά, ύστερα από μετά φάση από τους εβδομηκόντα. Το 2ο βιβλίο των Μακκαβαίων και η ιστορία του Ιωσήπου διαβαζόταν μεταφρασμένα στα ελληνικά. Οι πόρθοι γιόρτασαν τη νίκη τους με το ρωμαίο Κράσο, τονίζοντας το Δράμα του Ευριπίδη «Βάκχαι», στα ελληνικά. Το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων έγινε καταληπτό
από όλους γιατί τότε όλοι γνώριζαν και μιλούσαν ελληνικά, για αυτό όταν ο Απόστολος Ανδρέας και ο Φίλιππος
από Βισθαϊδά, ανήγγειλαν στο Χριστό ότι ήρθαν Έλληνες
να τον γνωρίσουν, τότε ο Χριστός είπε: «τώρα θα δικασθεί
ο υιός των Ανθρώπων, άμα πέσει ο κόκκος σίτου σε καλή
γη πολύ καρπό θα αποφέρει (Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1β&20-24)».
4. Στις 13 Ιουνίου 323π.Χ πέθανε από τσιμπήματα κουνουπιών και πολύ υψηλό πυρετό που διήρκησε εννέα ολόκληρα 24/ώρα. Στον ουρανό ανέβηκε χωρίς δυσκολία
επειδή όσο ζούσε τον είχε γνωρίσει. Δεν αξιώθηκε να βρει
ένα όμηρο, για να τον υμνήσει. Όμως η Λαϊκή μούσα κάθε
φυλής τον τραγούδησε σαν δικό της άνθρωπο. Οι Κινέζοι,
οι Ιάπωνες και άλλοι λαοί που δεν τον γνώρισαν διηγούνται τους άθλους του. Στην Αίγυπτο «η φυλλάδα του Μ.

Στο σαλόνι της οικίας του.

μος είχε τελειώσει κι ο κόσμος είχε μοιραστεί…
Όταν επιμένεις στην ανοησία σου είσαι και παράφρων, αν μη τι άλλο.
Εσείς που δεν τα ζήσατε να τα διαβάσετε. Να
ρωτήσετε και επιζώντες για να καταλάβετε τι εστί
κομμουνιστική απειλή. Ποτέ να μην την υποτιμάτε,
ποτέ να μην σταματήσετε να αγωνίζεστε για την
Ελλάδα.
Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει;
Να κοιτάξει τον Στρατό της, τη νεολαία να μορφώσει καλά και με ελληνικές και χριστιανικές
αξίες και να παράγει πράγματα, να μην φτάσει σε
σημείο, ποτέ, να κινδυνεύσει να πεινάσει. Και επαναλαμβάνω: για τον Στρατό να νοιαστεί. Δίχως
όπλα και λεφτά ελευθερία δεν υπάρχει.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό στοιχείο σας;
Τα παράσημα που κέρδισα στις μάχες. Κάθε
ένα εκπροσωπεί την καλύτερη εκδοχή του εαυτού
μου και μια ανάμνηση από συμπολεμιστές μου που
έπεσαν.

Αλεξάνδρου, έγινε το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο. Ο ποιητής Νιταμή θεωρεί τον Μ. Αλέξανδρο εκλεκτό της θείας
πρόνοιας στη Γη. Η Ιλιάδα των Περσών («Σαχνάμα») εξυμνεί τον Μ. Αλέξανδρο ως εθνικό τους βασιλιά. Οι Ινδοί
τον θεωρούν μετεμψύχωση του Κρίσνα. Οι Άρειοι τον θεωρούν γιο του βασιλιά Ώχου. Οι Αιγύπτιοι γιο του Φαραώ
Ντεκτανεβώ. Οι Εβραίοι τον λένε προφήτη που πήρε το
θρόνο του Σολομώντα και κυβέρνησε τον κόσμο κατς την
προφητεία του Δανιήλ. Ο Μωάμεθ τον ονομάζει προφήτη
απεσταλμένο του Αλάχ (κοράνι κεφ.18). Οι Βιρμάνοι τον
θεωρούν μάγο, οι Λάπωνες αντρειωμένο που φέρνει τον
ήλιο, οι Αβησσυνοί Χριστιανό Άγιο.
5. Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου, παρουσιάζεται μεταβολή στην ανθρώπινη καρδιά. Ο κόσμος κράτησε την έννοια του «Συνανθρώπου» και του «πλησίον». Χρειαζόταν
να ετοιμαστεί ο κόσμος για περισσότερη καλοσύνη. Κάποιος να πει πως ο θεός είναι πατέρας όλων και οι άνθρωποι ίσοι. Πριν τον Άγιο Παύλο να ακουστεί ότι δεν υπάρχει
Έλληνας, δεν υπάρχει Βάρβαρος, παρά μόνο Άνθρωποι
και αυτό αφορά όλη την ανθρωπότητα, αφού ο βασιλιάς είπε «πάσιν ανθρώπεις ομονοια και ειρήνη και κοινωνία
προς αλλήλους» και στην συνέχεια είπε «στους πανταχόθεν ανθρώπους», όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχου
και ο Ερατοσθένης.
Βιβλιογραφία:
Πλούταρχου Βίοι Παράλληλοι «Μ. Αλέξανδρος Καίσαρ»
Χρήστου Ζαλοκώστα «Μ. Αλέξανδρος»
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Έχω απόψε ραντεβού…
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Κάποιο δειλινό Κυριακής του 1964 ή ’65 ή
’66 ή….έως 1973 ή κάπου εκεί
Δύο νεαροί (Ευέλπιδες ή Ανθυπολοχαγοί ή
το πού Υπολοχαγοί), συζητούν στο τηλέφωνο:
-Έλα ρε τι γίνεται; Πώς είσαι; Είμαι με άδεια
και το πρώτο που σκέφτηκα είναι να σου τηλεφωνήσω
-Καλά μωρέ, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις;
-Δόξα τω Θεώ κι΄ εγώ καλά.
-Ε, τι λες. Να συναντηθούμε το βραδάκι να τα
πούμε μια κι’ έχουμε κάποιους μήνες να ανταμώσουμε;
-Μπράβο γιατί όχι;
-Πού λες;
-Ξέρω ‘γω. Όπου θες εσύ.
-Θες στο Κολωνάκι στη «Λυκόβρυση» ή στη
«Σόνια»;
-Ας είναι στη «Σόνια» να θυμηθούμε και λιγάκι την ΣΣΕ.
-Ωραία. Τι λες καλά είναι στις 8;
-Μια χαρά. Μόνοι μας θα είμαστε;
-Ναι μωρέ, να πούμε και καμιά σαχλαμάρα
(αλλιώς το είπε, αλλά τέλος πάντων…) και
μετά βλέπουμε
-Άντε τα λέμε.
Λάθος. Διαγράφεται η πρόταση «Τα λέμε»,
διότι δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί και επομένως δεν είχε εισαχθεί στο λεξιλόγιό μας δίκην (Όπα! Πού το θυμήθηκα τώρα αυτό;
Άκου «δίκην») καραμέλας.
Κάποιο πρωινό Σαββάτου του 1974 ή
1975 ή…1997
Δύο, όχι νεαροί (Ταγματάρχες ή Αντισυνταγματάρχες) μιλάνε στο τηλέφωνο:

-Έλα Αντώνη, πού είσαι; Έχει ήδη εφευρεθεί
το κινητό τηλέφωνο και κάθε συνομιλία αρχίζει με αυτή τη κλασική και μνημειώδους
πρωτοτυπίας φράση. Έχουμε τόσο πολύ εθισθεί, ώστε και στο σταθερό όταν τηλεφωνούμε σε κάποιον, αρχίζουμε με το «έλα ρε πού
είσαι;», για να εισπράξουμε την απάντηση
«εσύ, πού πήρες»;
-Γεια σου Δημήτρη (έχει βλέπετε «αναγνώριση κλήσεως»…). Στο μετρό είμαι και πάω για
το σπίτι.
-Τι κάνετε το βράδυ;
-Δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουμε κανονίσει τίποτα.
-Τι λες, πάμε για κανένα κρασάκι. Έχω πει και
στο Γιώργο με τη Μαίρη και στον Νίκο με την
Κατερίνα.
-Ναι δεν έχω αντίρρηση. Να συνεννοηθώ με
την Καίτη μόλις φθάσω σπίτι και θα σε πάρω.
Μετά από μισή με μια ώρα, χτυπάει το τηλέφωνο του Δημήτρη.
-Έλα Αντώνη πες μου (έχει κι’ αυτός αναγνώριση, αλλά στο σταθερό).
-Για το βράδυ εν τάξει. Πού θα πάμε;
-Δεν ξέρω δεν το έχουμε σκεφτεί. Έχεις καμιά καλή ιδέα;
-Να σου πω, εκείνη η ταβερνούλα που είχαμε πάει τις προάλλες καλή ήτανε. Και το
σπουδαιότερο, έχει και χώρο για τα παιδιά.
Θα τα αμολήσουμε εκεί και θα πιούμε το
κρασάκι μας με την ησυχία μας. Τι λες;
-Συμφωνώ απολύτως. Τι ώρα λες;
-Κατά τις 9 καλά είναι; Να τελειώσω και κείνα
τα προβλήματα Τακτικής για τη Δευτέρα
(φαίνεται κάποιο σχολείο περνάνε…)
-Εν τάξει στις 9 περνάμε και σας παίρνουμε.
Τα λέμε. (έχει ήδη εφευρεθεί το «τα λέμε»
και με αυτό κλείνει πλέον κάθε συζήτηση

των νεοελλήνων).
Κάποια μέρα του 1998 και μετά (και ο Θεός να δώσει αυτό το «μετά» να πάει όσο γίνεται πιο μακριά)
Δυο (άσε μη πούμε τι), συζητούν στο τηλέφωνο:
-Έλα ρε τι γίνεται;
-Καλά εσύ πώς πας;
-Καλά μωρέ. Δε μου λες, αύριο θα πάμε στο
ΓΕΣ;
-Δυστυχώς δεν μπορώ αύριο. Έχω ραντεβού
με την διαιτολόγο (δεν πέφτουν βλέπεις εύκολα οι σκεμπέδες) στο ΝΙΜΤΣ.
-Σοβαρά ρε, κι’ εγώ θα πάω αύριο στο
ΝΙΜΤΣ.
-Τι ώρα;
-Στις 11.
-Τέλεια! Κι’ εγώ στις 11 έχω ραντεβού. Επομένως αύριο στις 11 στον Α΄ όροφο του
ΝΙΜΤΣ στη Νέα Πτέρυγα (τι νέα δηλαδή, που
έχει χτιστεί εδώ και κάμποσες δεκαετίες). Α,
πού ‘σαι, θα είναι και η Μαίρη;
-Ναι. Τη Βούλα θα την φέρεις;
-Βεβαίως
-Έκτακτα. Θα τα πούμε. Θα κάτσουμε και στο

καινούργιο κυλικείο, που είναι μούρλια.
Αυτές τις ιστορίες, μισοπραγματικές – μισοφανταστικές, τις χωρίζουν κάποια χρόνια.
Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Παρουσιάζει μια τοιχογραφία (σας έσκισα
κουλτουριάρηδες), του τόπου του ραντεβού
δια μέσου των…αιώνων. Ζαχαροπλαστείο,
Ταβέρνα, ΝΙΜΤΣ. Τρεις χώροι που προσδιορίζουν και την ανάλογη ηλικιακή περίοδο και
την υπαρξιακή αναζήτηση, μέσα από τις αλλοπρόσαλλες και βίαιες πολλές φορές αντιδράσεις του υποσυνείδητου, το οποίο προσπαθεί κάτω από συγκεκριμένες δράσεις και
συμπεριφορές να υποτάξει το «δήθεν είναι»
στο «υπαρκτό είναι».
Ο Μπέργκμαν και ο Βισκόντι βέβαια, θα ήθελαν λιγότερη κίνηση και περισσότερη χροιά
στην όλη σκηνοθετική ματιά, αλλά η συμμετοχή του τοπίου μέσα στα ψυχολογικά δρώμενα μαζί με την αγωνία όλων αυτών που τριγυρίζουν στους χώρους κυρίως της αμφισβήτησης, δίνουν ένα ρυθμό πρωτόγνωρο
που σε συνεπαίρνει και σε μεταφέρει σε αλλοτινές εποχές μέσα από την διεισδυτική ματιά του συγγραφέα αλλά και κριτική διάθεση
του, η οποία όμως στο τέλος αποκαλύπτεται
μπροστά στο μεγαλείο της ανθρώπινης δύναμης και θέλησης.
Καταλάβατε;
Ε, να σας το πω πιο απλά: «Φεύγουν τα νιάτα,
τα νιάτα κι η δροσιά…» που έλεγε και Βουγιουκλάκη
Αν δεν καταλάβατε ακόμα, τότε σας χρειάζεται ένα περιποιημένο ΝΙΜΤΣ!...

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
Μακράς Αν/ξης
Άνχης (ΤΘ)
Εκ Διαγωνισμού
Σχης (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1963
Ταξχος(ΠΖ)
Χήρα Ταξχου (ΠΖ) Μαμαλάκη Στυλιανού
Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ
ΣΜΥ – 1979 Β
Τχης (ΕΜ)
ΣΣΕ - 1949
Αντγος(ΤΘ)
ΣΣΕ - 1973
Άνχης (ΤΘ)
ΣΣΕ - 1950
Ταξχος (ΠΒ)
ΣΙΣ - 1965
Ταξχος (ΥΓ)
ΣΜΥ 1ης ΤΑΞΗΣ
Άνχης (ΠΖ)
ΣΣΕ – 1949 Β
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΜΥ
Ανθστης (ΕΜ
Αστυνομικός Διευθυντής
Εξ Εθελοντών
Άνχης (ΜΣ)
Υπαστυνόμος Β΄
Εξ Εθελοντών
Τχης (ΠΖ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σταύρακας Χρήστος
Αστρουλάκης Νικόλαος
Γούδας Χαράλαμπος
Μαμαλάκη Ευαγγελία
Ρίζος Δημήτριος
Τρικούπης Χρήστος
Σούνδιας Αναστάσιος
Μελλές Περικλής
Βγενόπουλος Ελευθέριος
Κολώνης Εμμανουήλ
Τζατζάνης Νικόλαος
Κωνσταντόπουλος Γεώργιος
Ρίζος Γεώργιος
Ζαφείρης Βασίλειος
Σχοινάκης Νικόλαος
Ανδρέου Γεώργιος
Χάλικας Αλέξανδρος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Δημήτριος
Αντώνιος
Τριαντάφυλλος
Νικόλαος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Εμμανουήλ
Δημήτριος
Διονύσιος
Στυλιανός
Δημήτριος
Δημήτριος
Θωμάς
Παναγιώτης
Εμμανουήλ
Παναγιώτης
Αθανάσιος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
23 Μαΐου 2021
19 Μαΐου 2021
25 Μαΐου 2021
07 Μαΐου 2021
16 Μαΐου 2021
28 Απριλίου 2021
31 Μαΐου 2021
01 Ιουνίου 2021
27 Μαΐου 2021
08 Μαΐου 2021
18 Δεκεμβρίου2020
06 Ιουνίου 2021
17 Μαΐου 2021
22 Αυγούστου 2020
28 Απριλίου 2021
24 Ιουνίου 2021
16 Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
24 Μαΐου 2021
22 Μαΐου 2021
26 Μαΐου 2021
09 Μαΐου 2021
18 Μαΐου 2021
29 Απριλίου 2021
03 Ιουνίου 2021
02 Ιουνίου 2021
28 Μαΐου 2021
09 Μαΐου 20211
19 Δεκεμβρίου 2020
10 Ιουνίου 2021
18 Μαΐου 2021
26 Αυγούστου 2020
29 Απριλίου 2021
25 Ιουνίου 2021
20 Ιουνίου2021

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 Αγ. Ιωάννη Ανατολής Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Αγ. Κων/νου και Ελένης Τρικάλων
Κοιμητήριο Σερρών
Κοιμητήριο Κνωσσού
Νέο Κοιμητήριο Άρτας
Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης
Κοιμητήριο Αναστάσεως Πειραιά
Κοιμητήριο Σαλαμίνος
Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης
Κοιμητήριο Κηπουργιό Γρεβενών
Κοιμητήριο Κόκκινος Μύλος Αθηνών
Κοιμητήριο Στεφάνης Πρέβεζα
Κοιμητήριο Δάφνης
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Ξάνθης
Κοιμητήριο Κάτω Παναγιά Κυλλήνης
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Επετειακό
Επετειακό αφιέρωμα:
αφιέρωμα: «200
«200 χρόνια
χρόνια από
από την
την Εθνική
Εθνική Παλιγγενεσία»
Παλιγγενεσία»

Γεωργάκης Ολύμπιος (1772 Λιβάδι Θεσσαλίας-1821 Μονή Σέκκου)
«Ὁ ἀγωνιστής τὴν ἐλευθερία ἤ τὴν κερδίζει μαχόμενος ἤ τὴν καθαγιάζει πεθαίνοντας».
Ἀπό τήν μνημειώδη ὁμιλἰα τοῦ Γεωργάκη Ὁλύμπιου στὴν Ἀκαδημία τοῦ Ἰασίου (1820).
μής και πατριωτικής προσηλώσεως. Ο
Φαρμάκης μετά από δεκατετραήμερο
επικό αγώνα παραδόθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην
Κωνσταντινούπολη, όπου τον αποκεφάλισαν, αφού πρώτα τον βασάνισαν.

Γράφει ο Ιωάννης Κρασσάς
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος
γεννήθηκε το 1772 στο Λιβάδι
(Βλαχολείβαδο) Λαρίσης και
κρατούσε από την θεσσαλική
οικογένεια των αρματολών
Λαζαίων. Ομιλούσε και
έγραφε την ελληνική κατά
άριστον τρόπο. Ο πατέρας του
δολοφονήθηκε από τον Βελή
Πασά, ενώ στον ίδιο δόθηκε
το αρματολίκι του Ολύμπου
απ’ όπου έλαβε και το όνομά
του.

Α

ρνήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Αλή Πασά και
διωκόμενος κατέφυγε στην
Σερβία. Συνδεόταν με ισχυρή φιλία με
τον Καραγεώργη Πέτροβιτς, πρώτου
Οσπαδόρου της Σερβίας. Προσέφερε
τις υπηρεσίες του στον ρωσικό στρατό, απολαμβάνοντας της εκτιμήσεως
του αυτοκράτορος Αλεξάνδρου, ο
οποίος του απένειμε τον βαθμό του
συνταγματάρχου και τον τίμησε με το
παράσημο της «Αγίας Άννης». Ολύμπιος είχε την βαθιά πεποίθηση ότι η
ομόθρησκος Ρωσία αποτελεί την φυσική προστάτιδα της Ελλάδος.

Ο Αγνός Πατριώτης

Αγνός άνθρωπος, πιστός χριστιανός και ένθερμος πατριώτης μυήθηκε
στην Φιλική Εταιρεία και ακολούθησε
χωρίς δεύτερη σκέψη τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη, όταν κήρυξε την επανάσταση στην Μολδοβλαχία (23 Φεβ. 1821),
ηγούμενος σώματος 1.500 ανδρών. Η
εκ Σερβίας γυναίκα του Στάνα προσέφερε για τον αγώνα 5.500 φλουριά από
την περιουσία της. Στην μάχη του Δραγατσανίου(7 Ιουν. 1821), με πολύ κόπο
και μεγάλες θυσίες κατόρθωσε να περισώσει την σημαία και τα λείψανα του
Ιερού Λόχου, μετά την καθοριστικής
σημασίας για την επανάσταση των Ελλήνων ήττα.

Μέχρι της Τελευταίας
Ρανίδος

Ο Ολύμπιος μαζί με τον αχώριστο
σύντροφό του Ιωάννη Φαρμάκη (17721821), υπήρξαν οι τελευταίοι που παρέμειναν μαχόμενοι μέχρι το τέλος, περιβληθέντες δικαίως το φωτοστέφανο
του θρύλου. Θεώρησε ανανδρία να εγκαταλείψει τον αγώνα παρότι ήταν
ασθενής και μεταφέρονταν επί φορεί-

Η Σπουδαιότητα της Θυσίας

ου. Τήρησε μέχρι κεραίας την υπόσχεση που έδωσε στον Υψηλάντη: «Νὰ
ἀγωνισθῶ ὥς τὴν ὑστερινήν ρανίδα
τοῦ αἵματος μου, χωρίς ποτέ νὰ μὲ δειλιάσῃ καμμία ἀνθρώπινη περίστασις».
Οι δύο γενναίοι οπλαρχηγοί αποδείχθηκαν άξια της πατρίδος τέκνα. Την 8η
Σεπτεμβρίου1821, ο Γεωργάκης Ολύμπιος εγκαταστάθηκε στην μονή του Σέκου (Ρουμανία πλησίον των συνόρων
με Μολδαβία), με σκοπό να αμυνθεί μέχρις εσχάτων. Ο Ολύμπιος μαχόταν με
ένδεκα συντρόφους του όλη την ημέρα. Όταν αντιλήφθηκε ότι θα συλλαμβανόταν αιχμάλωτος, ανατίναξε στον
αέρα το κωδωνοστάσιο, επιδεικνύοντας ύψιστο φρόνημα στρατιωτικής τι-

Η επανάσταση στην Μολδοβλαχία
διήρκησε επτά μήνες. Καθαγιάσθηκε
με το αίμα των αγνών νέων του ιερού
Λόχου στο Δραγατσάνη, των ανδρείων αγωνιστών στην μάχη του Σκουλενίου και σφραγίσθηκε με την εθελοθυσία του Γιωργάκη Ολύμπιου. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης μαζί τον Εμμανουήλ
Παπά, που επαναστάτησε στην Μακεδονία, έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο για
την εδραίωση της εξεγέρσεως στην
Νότια Ελλάδα. Η επανάσταση του 1821
θα είχε διαφορετική εξέλιξη, εάν τα
τουρκικά στρατεύματα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολή αυτών
των κινημάτων, διατίθεντο προς την
Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
Ο Διονύσιος Κόκκινος έγραψε: «Ὁ
ἥρωας ἧταν καμωμένος ἀπό τήν
εὐγενή ὕλη τῶν ἐξαιρετικῶν
ἀνδρῶν». Δεν υπάρχει Έλληνας ή ξένος, συγγραφεύς της επαναστάσεως
του 1821, ο οποίος δεν του έπλεξε το
εγκώμιο, συμπεριλαμβανομένου και
του φειδωλού στους επαίνους Βρετανού Γεωργίου Φίνλευ. Υπήρξε ένας
πραγματικός ήρωας, διαπνεόμενος

από ειλικρινή αφοσίωση, ανυπέρβλητο
θάρρος και αγάπη για την πατρίδα.
Αποστρεφόταν την δολοπλοκία και την
διπροσωπία, ήταν χαρακτήρας ήρεμος,
σεμνός και ανεπιτήδευτος. Ο Τόμας
Γκόρντον στο έργο του για την Ιστορία
της Ελληνικής Επαναστάσεως έγραψε
ότι η τελευταία παραίνεση προς τους
συντρόφους ήταν: «Ἀδελφοί, ἐν τῇ
κρισίμῳ ταύτῃ περιστάσει μόνον ἔνδοξον θάνατον πρέπει νὰ εὐχόμεθα, ἡ πατρίς θέλει συλλέξει τὰ ὁστά μας καὶ θέλει μεταφέρει αὐτά πρὸς ἐνταφιασμόν
εἰς τὴν κλασικήν γήν τῶν προγόνων
μας». Οι σύγχρονοι Έλληνες ως ζώσα
συνέχεια του Ελληνισμού επί γης,
έχουμε την ιερά υποχρέωση έναντι
όλων αυτών των ηρώων, να αποδεχθούμε ότι αποτελεί ύψιστο καθήκον
μας, η υπεράσπιση της ελευθερίας της
πατρίδος μας με οποιοδήποτε κόστος.
1. Η υιοθέτηση του «Γεωργάκη» αντί του « Γεώργιος» οφείλεται στην γιαγιά του η οποία
τον ανέθρεψε με ιδιαίτερη φροντίδα και μεγάλη στοργή, λόγω του προώρου θανάτου της
μητέρας του.
2. Πατέρας του Αλή Πασά των Ιωαννίνων(1750-1822)
3. Διοικητικός τίτλος επί της οθωμανικής αυτοκρατορίας που δινόταν σε ηγεμόνες αυτονόμων επαρχιών, αντίστοιχος του «Δεσπότου».
4. Από το Μπλάτσι της Μακεδονίας, σημερινό
Βλάστη του νομού Κοζάνης

Το ολοκαύτωμα
στη Μονή του Σέκου
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ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιούνιος 2021

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΡΑΜΑ

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε. α. Σταύρος Κουτρής, παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Την Κυριακή 30 Μαΐου, στο ετήσιο Μνημόσυνο και κατέθεσε στεφάνι ,υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των Πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στους Ιερούς Αγώνες του Έθνους, που πραγματοποιήθηκε
στο Ηρώο των Λ.Ο.Κ στο Καβούρι Αττικής.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης καθώς και ο υπερεκατοντούτης Στρατηγός Ιερολοχίτης κ.
Κωνσταντίνος Κόρκας και ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
2. Την Τετάρτη 23 Ιουνίου, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στην τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας
των νέων Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2021 «Επίλαρχος Κωνσταντίνος Τζαβέλας», παρουσία της Αυτού Εξοχότητος της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία και επέδωσε τα ξίφη
στους ορκισθέντες.
Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Αρχηγός
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Κλιάρης και ο Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος Π.Σ. Στέφανος Κολοκούρης
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων

Την 23 Μαΐου 2021
έγινε κατάθεση στεφάνου από τον αντιπρόεδρο
του Παραρτήματος Δράμας στην πόλη της Δράμας, στην εκδήλωση
«Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου».
Κατά την 2η και 3η παραθεριστική σειρά παραθέρισαν στα ΚΑΑΥ Ν. Περάμου 6 μέλη μας.

ΙΩΑΝΝΙΝA

ΚΑΒΑΛΑ

Την Κυριακή 23η Μαΐου, ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Καβάλας της ΕΑΑΣ, Υπτγος ε.α.
Αλέξανδρος Σιρίτογλου, παραβρέθηκε στο
μνημόσυνο για τη Γενοκτονία των Ποντίων και
κατέθεσε στεφάνη στη μνήμη των.
Την Παρασκευή 28 Μαΐου, το ΤΣ του Παραρτήματος Καβάλας παρέθεσε καφέ στα μέλη
της Ένωσης, σε ένδειξη τιμής.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
Όπως κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής του Πάσχα, το Παράρτημα Ιωαννίνων της ΕΑΑΣ, συγκέντρωσε μία αρκετά ικανοποιητική ποσότητα τροφίμων
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία επιδόθηκαν
στην Ακριτική Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης (για ανάγκες του Γηροκομείου της),
την Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ανδρέα, ο οποίος αφού
μας ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία , μας ευλόγησε
και ζήτησε να μεταφέρουμε σε όλα τα μέλη μας και τους
φίλους μας, τις ευχές του για υγεία, Ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ παρεβρέθει:
1. Στις 23 Μαΐου 2021στην εκδήλωση μνήμης, για τη
γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού στην Ανατολή
Ιωαννίνων, στον Ι. Ναό της του Θεού Σοφίας.
2. Στις 09 Μαΐου 2021στον ιερό μητροπολιτικό ναο
για τις εκδηλώσεις για τη λήξη του Β’ ΠΠ.

ΗΛΕΙΑ
Εορτάστηκε στον Πύργο η επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων, με αρχιερατική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου, παρουσία των αρχών της Ηλείας , επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο τω Ηρώων.
Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του παραρτήματος Ανχης ε.α. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, ο οποίος
κατέθεσε στεφάνι

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Καρδίτσας Σχης ε.α. Παναγιώτης Καραΐσκος. παρέστη και κατέθεσε στεφάνι στις παρακάτω εκδηλώσεις:
1.Την Κυριακή 09 Μαΐου ,στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για τονεορτασμό της
ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
2.Την Κυριακή 23 Μαΐου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που φέτος συμπληρώνονται 102 χρόνια από τη «συγγραφή» αυτής της μαύρης σελίδας στην μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού.

ΑΡΚΑΔΙΑ

Την 17η Ιουν. 2021, έλαβε χώρα στον χώρο του
γραφείου του Παραρτήματος, επίδοση πλακέτας με το
έμβλημα της ΕΑΑΣ στον Αντγο ε.α. Λάλο Νικόλαο δκτη
της ΔΙΚΕ (IV ΜΠ) κατά το διάστημα 2019-2020.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με
καθυστέρηση πλέον του έτους λόγω πανδημίας.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκτός από το τιμώμενο πρόσωπο και την οικογένεια του, τα μέλη του Παραρτήματος και ο νυν Δκτης της ΔΙΚΕ(IV ΜΠ) Υπτγος
Γιοβάννης Λεωνίδας. Επακολούθησε μικρά δεξίωση
τηρουμένων των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Μέλη του Τ.Σ. παρέστησαν κατόπιν προσκλήσεως και
κατέθεσαν στεφάνι στις παρακάτω εκδηλώσεις:
l Στις 30 Μαΐου 2021 στο Επίσημο Μνημόσυνο τιμώντας τη μνήμη

των 120 πατριωτών εκτελεσθέντων και απαγχονισμένων τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 1944 από τα Στρατεύματα Κατοχής στην πόλη του Αγρινίου.
l Στις 10 και 11 Ιουνίου 2021 στις Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό
της Ιστορικής Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης του Αγρινίου (11 Ιουνίου 1821).

Ιούνιος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
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ΞΑΝΘΗ
Την 6 Ιουνίου, μετά από ένα και πλέον
έτος αναστολής των εκκλησιασμών του
Προγράμματος «Εκκλησιασμοί σε Ιερούς
Ναούς στα Πομακοχώρια του Ν. Ξάνθης
2021», λόγω των περιορισμών εξαιτίας
της πανδημίας του COVID-19, το Παράρτημα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) του Ν. Ξάνθης τέλεσε
τον πρώτο εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό
των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στις Θέρμες (Λουτρά) του οποίου τυγχάνει «Ανάδοχος».
Τη Θεία Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας,
τίμησε με την παρουσία του και ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ Παντελεήμων,
στην οποία συμμετείχαν 40 περίπου πιστοί, μέλη και φίλοι της ΕΑΑΣ Ξάνθης, καθώς και αντιπροσωπείες των γειτονικών
Στρ. Μοναδων που παρακολούθησαν την
Θεία Λειτουργία στον προαύλιο χώρο του
Ναού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα κατά της διάδοσης της πανδημίας.
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021,πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη μνήμη των
πεσόντων Ελλήνων μουσουλμάνων, που

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Το Παράρτημα της
ΕΑΑΣ Μεσσηνίας συμμετείχε στις εορταστικές
εκδηλώσεις της μάχης
Βέργας, που δόθηκε 22
Ιουνίου 1826 στη θέση
Αλμυρό.

ΦΘΙΩΤΙΔA

θυσιάστηκαν για την πατρίδα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποίησε το Δ΄ΣΣ στο χωριό Ωραίο Ξάνθης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Στρατηγός Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού, ο
Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, λοιπές πολιτικές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές καθώς και οι δάσκαλοι με τους
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του χ.

Ωραίου και χ. Κύκνου και πολλοί κάτοικοι
του χωριού.
Πραγματοποιήθηκε προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων, από τους
παρισταμένους εκπροσώπους των Αρχών
καθώς και απαγγελίες ποιημάτων από
τους μαθητές των Σχολείων.
Τιμές αποδόθηκαν από Τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής και Διμοιρία του Δ΄ ΣΣ
τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας κατά του COVID-19.

ΡΕΘΥΜΝΟ

19 έως 23 Μαΐου 2021 – Εκδηλώσεις
για την 80η επέτειο της Μάχης της Κρήτης
Παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ρεθύμνου & Αυλοποτάμου κ.κ Ευγενίου, του Υφυπουργού Μεταφορών & Υποδομών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, του Πρέσβη
της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ. Αθανασίου
Σπύρου, των Πρέσβεων Ν. Ζηλανδία Anthony Simpson, Μεγ. Βρετανίας κας Kate Smith
και Καναδά κου Mark Allen, του αρχηγού της
ΕΛΑΣ Αντγου Μιχάλη Καραμαλάκη, του
Δκτου της ΑΣΔΕΝ Αντγου Νικολάου Φλάρη
του Βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέα Ξανθού, της Αντεπεριφερειάρχου Ρεθύμνου Μαρίας Λιονής του ΑΚΑΜ της Αυστραλίας κ. Bruce Legge και των λοιπών τοπικών θρησκευτικών, πολιτειακών & στρατιωτικών αρχών & φορέων, κορυφώθηκαν
το Σάββατο και Κυριακή 22 και 23 Μαΐου του
2021 στο Ρέθυμνο οι εκδηλώσεις για την 80η
επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Φορείς, αρχές και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρών
από Τετάρτη 19 Μαΐου έως και την Κυριακή
23 Μαΐου 2021 στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις προκειμένου να τιμήσουν τους
αγωνιστές και τους πεσόντες στη Μάχη της
Κρήτης, μια από τις πιο συγκλονιστικές μάχες
στη σύγχρονη ιστορία που μεταφέρει στις δύσκολες σημερινές συγκυρίες ένα μήνυμα ελπίδας.
Στις κατά τόπους εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχε το παράρτημα
Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ εκπροσωπούμενο του
Παρ/τος Ταξίαρχο ε.α. Κωνσταντάκη Αντώνιο και μέλη του παραρτήματος που κατέθεσαν στεφάνι κατά τις διάφορες εκδηλώσεις
της 80ης επετείου της Μάχης της Κρήτης τιμώντας του υπέρ πίστεως και πατρίδας πε-

Την Κυριακή 30 Μαΐου ο Αντιπρόεδρος του Τ.Σ. του
Παραρτήματος Ανχης (ΥΠ) ε.α. Ιωάννης Ε. Τσιγάρας παρευρέθη και κατέθεσε στέφανο στο μνημόσυνο που
πραγματοποιήθηκε στην Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου Δομοκού για τους Νεομοναστηριώτες που εκτελέσθηκαν ομαδικά από τους Ιταλούς κατακτητές στις 26 Μαΐου 1942.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός του Δημάρχου Δομοκού, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Οικονόμου και ο βουλευτής Φθιώτιδος κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.
Την Παρασκευή 04 Ιουνίου ο Πρόεδρος του Τ.Σ. του
Παραρτήματος Ταξχος ε.α. Νικόλαος Δ. Τσιλαλής, παρευρέθη στις τελετές ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων
οπλιτών της 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκαν στο
Κ.Ε.Υ.Π.. παρουσία του εκπροσώπου του Α/ΓΕΣ Υπτγου
Γαλανού Μιχαήλ Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΥΠ και υπό τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ.
Συμεών.

ΕΥΒΟΙΑ
σόντες.
Πιο συγκεκριμένα στις κάτωθι εκδηλώσεις παρεβρέθηκαν:
l Στο Ηρώο πεσόντων της Κοιν. Αρμένων ο
Σχης ε.α. Ιωσήφ Ψαθάκης ο οποίος κατέθεσε στεφάνι
l Στο Ηρώο Μνήμης & Ειρήνης Ελλήνων &
Συμμάχων Κοιν. Πρέβελη & στο μνημείο
Ελλήνων & Συμμάχων στα Μνυσσίρια ο
Ανχης ε.α. Σαγιάς ο οποίος κατέθεσε στεφάνι
l Στην Έκθεση Ιστορικών Φωτογραφιών
από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή
που έγινε στον Δημοτικό κήπο Ρεθύμνου
παρευρέθη ο Τχης ε.α. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
l Στο Μνημείο Ελλήνων πεσόντων του Λατζιμά οΤαξχος ε.α. Ανδρέας Κλάδος ο
οποίος κατέθεσε στεφάνι
l Στο Μνημείο Ελλήνων και Αυστραλών Πολεμιστών στον Σταυρωμένο Ταξχος Σερλής Δημήτριος ο οποίος κατέθεσε στεφάνι

l Στο Μνημείο Μνήμης της Μάχης της Κρήτης στην Πλατεία Εφέδρων Αξκων στο Ρέθυμνο ο Τχης ε.α. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ ο οποίος κατέθεσε στεφάνι
l Παρευρέθη στην επίσημη Δοξολογία στη
Μητρόπολη Ρεθύμνου και στην εκδήλωση
στο Ηρώο της Σχολής Δοκιμών Αστυφυλάκων ο Πρόεδρος του παρ/τος Ρεθύμνου
της ΕΑΑΣ Ταξχος ε.α. Κωνσταντάκης Αντώνιος ο οποίος κατέθεσε στεφάνι
9 Ιουνίου 2021 – Μηνιαία Συγκέντρωση Μελών Παραρτήματος Ρεθύμνου της
ΕΑΑΣ
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε μετά από πολύ καιρό (λόγο COVID19) στην ΛΑΦ Ρεθύμνου η μηνιαία συγκέντρωση των ε.α. συναδέλφων, μελών του Παραρτήματος Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ. Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τρέχοντα θέματα
της επικαιρότητας. Μετά το τέλος της ενημέρωσης άπαντες παρακάθισαν σε γεύμα στην
ΛΑΦ Ρεθύμνου

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 πραγματοποιήθηκε στην
Κύμη Εύβοιας η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση Μνήμης και
Τιμής για τον ‘’ Ήρωα των Ηρώων’’ των Βαλκανικών Πολέμων
ΤΧΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ο οποίος την 13 Ιουλ 1913,
ως άξιος ηγέτης των Ευζώνων του, έπεσε στο πεδίο της φονικότατης μάχης του ΥΨ. 1378, στην Άνω Τζουμαγιά.
Η εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, οργανώθηκε από τη Δημ.
Κοινότητα Κύμης, με συν-διοργανωτές το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, τη ΣΠΖ , την ΕΑΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , τον ΣΕΑΝ. ΕΥΒΟΙΑΣ και το Σύλλογο των εν Αττική Κυμαίων.
Λόγω των γνωστών συνθηκών και περιορισμών εκ της
εφαρμογής μέτρων κατά της πανδημίας , και με βάση τις οργανωτικές οδηγίες της Δημ. Κοινότητας Κύμης , το Παράρτημα
συμμετείχε στην υπόψη εκδήλωση με εκπρόσωπο του Τοπικού
Συμβουλίου τον Ταξχο ε.α. Στρατή Δημήτριο, καθώς και με ορισθείσα αντιπροσωπεία τριών (3) μελών, τον Τχη ε.α. Βόσιο Δημήτριο, τον Τχη ε.α. Ράγια Στυλιανό και τον Ανθστη ε.α. Βίτσα
Νικόλαο, οι οποίοι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και υπευθυνότητα
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Παραρτήματος και τίμησαν
με την παρουσία τους την εκδήλωση προς ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ του ‘’
Μαύρου Καβαλάρη ‘’ Τχη (ΠΖ) Ιωάννη Βελισσαρίου.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Πρόληψη νόσων - Προσυμπτωματικός έλεγχος
Γράφει ο
Αθανάσιος Μπαμπάτσος

Συνταγματάρχης ε.α.
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών, ΕΑΠ
Μάστερ (Magister Artium)
στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΑΠΚΥ

Π

ρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες με
τις οποίες προλαμβάνονται η εμφάνιση
ή η ανάπτυξη ή η εξέλιξη κάποιας νόσου. Έχει σαν στόχους την εξασφάλιση της υγείας, την προαγωγή της υγείας και την αποφυγή
της ανικανότητας και του πρόωρου θανάτου.
Η πρόληψη διαιρείται σε τρία επίπεδα. Την
πρωτογενή, την δευτερογενή και την τριτογενή
πρόληψη. Η έννοια της πρωτογενούς πρόληψης
είναι να προληφθεί η εμφάνιση ή η ανάπτυξη
νόσου με έλεγχο της αιτίας και των παραγόντων
κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνει μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που συνδέονται με την
αποφυγή του καπνίσματος, την υγιεινή διατροφή, τον έλεγχο της παχυσαρκίας και την σωματική άσκηση.
Η δευτερογενής πρόληψη έχει σκοπό να
σταματήσει την εξέλιξη μιας νόσου όταν ήδη
έχει αρχίσει. Το κρίσιμο σημείο αυτής της μορφής πρόληψης, είναι η έγκαιρη ανίχνευση-διάγνωση. Η διαφορά από την πρωτογενή πρόληψη έγκειται στο ότι η νόσος ήδη υπάρχει στο άτομο και τα δευτερογενή προληπτικά μέτρα απο-

σκοπούν στην προσυμπτωματική διάγνωση,
που θα αποφέρει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ή θεραπεία της υφιστάμενης νόσου.
Η τριτογενής πρόληψη αποσκοπεί στο να
περιορίσει την εξέλιξη ή τις επιπλοκές μιας ήδη
εγκατεστημένης νόσου. Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν σκοπό να μειώσουν την επιδείνωση ή την ανικανότητα που μπορεί να επιφέρει
μια νόσος, να μετριάσουν τον πόνο, να βοηθήσουν τα άτομα να προσαρμοσθούν σε καταστάσεις μη ιάσιμες και να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής τους.
Οι κύριες στρατηγικές πρόληψης ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες ως ακολούθως:
1. Αγωγή υγείας
2. Νομοθετικά μέτρα και μέτρα κοινωνικής πολιτικής
3. Εμβολιασμοί και ανοσοποίηση
4. Διαλογή
5. Έλεγχος περιβαλλοντικών κινδύνων και
6. Αποκατάσταση.
Η υπεροχή της πρόληψης έναντι της θεραπείας είναι σαφής καθώς α. θωρακίζει την υγεία
που αποτελεί προϋπόθεση για παραγωγική
δραστηριότητα, β. αφορά την πρώτη γραμμή
άμυνας του οργανισμού, γ. αποσκοπεί στην
αποτροπή συμβάντων που προκαλούν την εμφάνιση νόσου που θεωρείται πηγή δυστυχίας
και δ. ενισχύει την προοπτική εξοικονόμησης
πόρων του συστήματος υγείας. Παγκοσμίως και
σε πληθυσμιακό επίπεδο επισημαίνεται πως η

εφαρμογή κυρίως προληπτικών και όχι θεραπευτικών μέτρων, συνεπάγεται την θεαματική
πτώση της θνησιμότητας.
Εξίσου σημαντικό για την ανίχνευση πιθανών παθήσεων σε πρώιμο στάδιο, αποδεικνύεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος, αποφέροντας
εξαιρετικά οφέλη τόσο στο άτομο όσο και στο
κοινωνικό σύνολο, ειδικότερα στην περίπτωση
που η πρόγνωση οδηγήσει σε πρωτογενή πρόληψη. Με τον όρο προσυμπτωματικό έλεγχο,
εννοούμε την αναζήτηση κάποιας διαταραχής
της υγείας μας, μέσω των εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων, προτού αυτή ακόμη εκδηλωθεί ή προτού αυτή μας δώσει συμπτώματα.
Για την καθιέρωση ενός προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (ΠΣΕ), πρέπει να
υπάρχει μια τουλάχιστον κατάλληλη εξέταση. Η
επιλογή της εξέτασης γίνεται με ορισμένα κριτήρια, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τους Cochrane και Holland το 1971, και προϋποθέτουν
τα ακόλουθα: 1. Να είναι απλή, ταχεία και φθηνή
2. Να είναι ακίνδυνη και αποδεκτή 3. Να είναι
αυθεντική 4. Να έχει ακρίβεια - επαναληψιμότητα 5. Να έχει εγκυρότητα: ευαισθησία-ειδικότητα.
Από όλα τα κριτήρια που αναφέρθηκαν σχετικά με την επιλογή της εξέτασης που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνει ο ΠΣΕ για μια
νόσο, αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία για
την αξιολόγησή του, είναι η ακρίβεια, η ευαισθησία και η ειδικότητα που καθορίζουν την εγ-

κυρότητα της εξέτασης. Η εξέταση θα πρέπει να
δίνει την πληροφορία για την οποία έχει επιλεγεί.
Τα τελευταία στοιχεία ερευνών αποδεικνύουν ότι ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος από τον ειδικό ιατρό, μαζί με τις απαιτούμενες εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τους διάφορους προδιαθεσιακούς παράγοντες κινδύνου που απειλούν την υγεία μας. Σύμφωνα με πρόσφατες
έρευνες, η έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή τρόπου ζωής, θα μπορούσαν να αποτρέψουν την
εμφάνιση διαβήτη, εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαφόρων μορφών καρκίνου.

Βιβλιογραφία
1. Κουρέα–Κρεμαστινού Τζ. «Δημόσια Υγεία:
Θεωρία – Πράξη – Πολιτικές». Εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Αθήνα, 2010.
2. Σκρουμπέλος Α., Κυριόπουλος Γ. «Εθνικά
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου
για ενήλικους στην Ελλάδα». Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, 2010.
3. Τριχόπουλος Δ., Καλαποθάκης Β., Πετρίδου
Ε. «Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία».
Εκδόσεις Ζήτα, Αθήνα, 2000.
4. Cochrane A. L., Holland W. W. Validation of
Screening Procedures, British Medical Bulletin, Volume 27, Issue 1, January 1971, Pages
3–8.

Η Αλήθεια για τις Πατέντες Εμβολίων
Η προστασία των πατεντών
φαρμάκων-εμβολίων
προβλέπεται στην TRIPS
(Συμφωνία Προστασίας
Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας) στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (κυρώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με την
Απόφαση 94/800/ΕΚ-στο
Ελληνικό δίκαιο:Νόμος
2290/1995).

Η

Συμφωνία TRIPS προστατεύει το
δικαίωμα του δημιουργού ευρεσιτεχνίας σε νέα φάρμακα-εμβόλια
για: α)την «Καινοτομία» εφεύρεσης, β)την
«Διαδικασία Παραγωγής». Εμποδίζει την
αντιγραφή κατασκευής του φαρμάκου-εμβολίου παρέχοντας δεκαετή περίοδο μονοπωλιακής παραγωγής-εμπορίας του
στον δημιουργό.
Η δυτική φαρμακοβιομηχανία ανησυχεί ότι
η άρση της πατέντας θα οδηγούσε στην αντιγραφή της καινοτομίας MessengerRNA
εμβολίων από χώρες όπως Κίνα, Ρωσία, Ινδία. Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι
ισχυρή, χωρίς όμως δυνατότητα κατασκευής-παραγωγής εμβολίων σύμφωνα με
δηλώσεις εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Με οικονομοτεχνική προσέγγιση διαπιστώνεται:
Πρώτον, δεν παράγουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες εμβόλια. Πολλές εταιρείες
προσπάθησαν, επένδυσαν αλλά δεν το κατάφεραν, πχ η γαλλική Sanofi/GSK που
αναμένεται να αναπτύξει εμβόλιο βασισμένο σε πρωτεΐνη. Η Bionteck με την Pfizer παράγουν mRNA εμβόλιο, η Moderna επίσης, οι Astra Zeneca, Johnson &
Johnson, εμβόλια ιϊκού φορέα. Η επιστημονική έρευνα (Research & Development)
είχε τεράστιο κόστος και δεν ήταν μονομερής, αλλά αφορούσε πολλές εναλλακτικές στοχεύσεις εκ των οποίων πέτυχε η
μία. Αν οι εταιρείες αποζημιωθούν με το
R&D κόστος πιθανολογείται ότι θα δεχτούν
να διαθέσουν τις πατέντες.
Δεύτερον, τα εμβόλια λόγω του σκοπού
για τον οποίο προορίζονται, τιμολογούνται
χαμηλά. Τα υψηλά κέρδη οφείλονται στον
μεγάλο αριθμό διάθεσης εμβολίων προς
κάλυψη του παγκόσμιου πληθυσμού, κάτι
που δεν συνέβη για πολλές δεκαετίες. Οι
εταιρείες που καινοτομούν με νέα εμβόλια
πετυχαίνουν: κατακόρυφη αύξηση της φήμης τους διεθνώς, μεγέθυνσή του τζίρου,
εταιρική ισχυροποίηση, αύξηση χρηματιστηριακής αξίας.
Τρίτον, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
που ένα νέο εμβόλιο παράγεται σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα, μικρότερου
του έτους, ενώ στο παρελθόν περνούσαν

3,5,7 χρόνια για την ανακάλυψη εμβολίων.
Πως έγινε αυτό; Σίγουρα ήταν οι μεγάλες
και άμεσες χρηματοδοτήσεις επενδύσεων
στην έρευνα, τόσο από τις ίδιες τις εταιρείες, όσο και από κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, δεν έγιναν εκπτώσεις στην
ασφάλεια των εμβολίων και οι αρμόδιοι
ρυθμιστικοί οργανισμοί δεν ενέκριναν την
κυκλοφορία τους χαριστικά, αλλά μετά
από σχολαστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών.
Τέταρτον, Για την παραγωγή ενός εμβολίου μετά την υποτιθέμενη άρση της πατέντας, θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, από τη
στιγμή που θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και απαιτούνται για μια νέα βιομηχανική μονάδα :
α) Κατάλληλοι χώροι, αρχιτεκτονική μελέτη-κατασκευή εργοστασίου.
β) Ειδικός βιοϊατρικός εξοπλισμός. Εκπαίδευση προσωπικού από δυσεύρετους
ειδικούς επιστήμονες του εξωτερικού.
γ) Δοκιμές αξιοπιστίας και ασφάλειας εμβολίου στα αρχικά ποιοτικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές.
δ) Πρώτες Ύλες και διάθεση της παραγωγής.
Αναπάντητα Ερωτήματα που εύλογα
προκύπτουν είναι για :
-Το ύψος μιας τέτοιας τεράστιας επένδυσης, ποιος θα το αναλάβει, ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ή συνδυασμός των δύο.

-Ποια η μελλοντική τύχη της επένδυσης,
όταν σχετικά σύντομα δεν θα είναι αναγκαία, με τη λήξη της πανδημίας.
-Πως θα διατεθούν τα εμβόλια, σε ποια τιμή, με δεδομένο ότι οι εταιρείες κατασκευής δήλωσαν ότι σύντομα θα ικανοποιήσουν την παγκόσμια ζήτηση.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι
μάλλον αμφίβολο αν μια τέτοια επένδυση καταστεί κερδοφόρα, βιώσιμη και
ικανή να αποσβέσει το κόστος της σε
ορατό χρονικό ορίζοντα. Επίσης δεν είναι βέβαιο ότι η άρση της πατέντας θα
οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής
εμβολίων, αλλά στο αντίθετο αποτέλεσμα όπως δήλωσαν πρόσφατα γερμανοί
κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Συνεπώς η συζήτηση περί άρσης των
πατεντών με πρόσχημα την αύξηση της
παραγωγής εμβολίων υπέρ των φτωχών χωρών, είναι μάλλον μια ουτοπική
συζήτηση. Σίγουρα λειτούργησε θετικά
αφού πίεσε τις εταιρείες να γίνουν ανταγωνιστικές μεταξύ τους αυξάνοντας
την παραγωγή εμβολίων υπό την απειλή
απώλειας της πατέντας που θα αποτελούσε προηγούμενο και για τα φάρμακα.

Αθανάσιος Πάσχου
Υποπτέραρχος ε.α.
ΜSc-Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
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ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Αθήνα, 17 Ιουν 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πριν από καιρό νοσηλεύθηκα στην Καρδιολογική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ. Διαγνώστηκε στεφανιαία νόσος – οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και με γιάτρεψαν. Εισήλθα ημιθανής και εξήλθα ζωντανός και υγιής. Ευχαριστώ θερμότατα και ευγνωμονώ το εξαίρετο καρδιολόγο, Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Γενικό Αρχίατρο κ. Κυριακίδη και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής.
Με φρόντισαν πολύ ανθρώπινα. Ευγνωμονώ το 424 ΓΣΝΕ. Ευγνωμονώ τον υπέροχο καρδιολόγο Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Γενικό Αρχίατρο κ. Κυριακίδη.
Με τιμή
ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Αντισυνταγματάρχης Ε.Α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες
προς τον Γενικό Αρχίατρο κ. Μουχασίρη Χρίστο
Επιμελητή Α της Α χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ που μετά πολύωρη χειρουργική επέμβαση και με το συναδελφικό ενδιαφέρον
και την πλήρη επιστημονική του κατάρτιση έφερε
σε πέρας την θεραπεία σοβαρού προβλήματος
υγείας μου. επίσης ευχαριστώ τους νοσοκόμους,
νοσηλεύτριες, για την αποθεραπεία μου παρ΄ όλες
τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες που εργάζονται. Θερμώς και πάλι ευχαριστώ
Λγος (ΠΖ) ε. α. Αθανάσιος Ν. Τσολάκης
Μέλος Τοπικού Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Ν. Μαγνησίας (Βόλος)

Είμαι Ταξίαρχος (Υ/Ν) ε.α. Μαριάνθη Συμεωνίδου – Αρμενιάκου. Για πολλαπλή φορά νοσηλεύτηκα στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Αυτή την φορά στα πρόθυρα «αποφρακτικού ειλεού» και με «ένα μικρόβιο
στο αίμα». Στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. που για μας τους αποστράτους είναι το λιμάνι μας, η ασφάλεια μας, η σιγουριά μας, η ελπίδα μας, η θεραπεία μας. Στο παρελθόν, στην εφημερίδα μας έχω γράψει για την
ιστορία του για το πότε, για ποιους και γιατί έγινε!
Και από την εφημερίδα θέλω να ευχαριστήσω
τον Διευθυντή της Β΄ Παθολογικής κλινικής Παθολόγο – Διαβητολόγο Κύριο Ηλία Μυγδάλη, ο οποίος με θεράπευσε και με έκανε «καινούργια».
Ταξχος (ΥΓ) ε.α. Αρμενιάκου Μαριάνθη

ΘΕΜΑ: Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» Και «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου».
ΓΕΝΙΚΑ
Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα
τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι 31 Ιουλ 2021, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:
1. Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
α. Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου
Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2019 (Σχολικό έτος 2018 - 2019) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.
β. Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου
Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2020 (Σχολικό έτος 2019 - 2020) και έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία από 19 και άνω, κατά φθίνουσα κλίμακα, μετά από κλήρωση.
γ. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από το ως άνω Κληροδότημα προβλέπεται η διάθεση χρηματικού ποσού, αναλόγως των
καθαρών εσόδων αυτού, σε τέκνα Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε. και ε.α., με μοναδικό κριτήριο τη λήψη Βοηθήματος Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), μετά από κλήρωση. Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων τέκνων για τα έτη 2019-2020 θα προσκομισθούν από τη Δνση Παροχών/Τμήμα Ειδικών Παροχών του ΜΤΣ (δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης).
2. Κληροδότημα «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
Ενίσχυση αριθμού πασχόντων γερόντων, άνω των 75 ετών, αποστράτων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών του Στρατού
Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από επιλογή. Το ΔΣ/ΜΤΣ με απόφασή του οριστικοποιεί τον τελικό αριθμό των δικαιούχων, με βάση το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα σε συνάρτηση τόσο του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, όσο και του συνολικού καθαρού ποσού προς διανομή, το οποίο έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του
εν λόγω Κληροδοτήματος. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προηγούμενη
διανομή έγινε εντός του έτους 2019.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ
3. Υπηρεσία υποβολής : MΤΣ (Κληροδοτήματα).
4. Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών: Μέχρι της 31 Ιουλ 2021 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας).
5. Τρόπος υποβολής:
α. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mts-klirodotimata@army.gr (να προτιμηθεί προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις)
β. Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ΜΤΣ.
γ. Με fax στο 2103233375.
δ. Αυτοπροσώπως στο ΜΤΣ κατόπιν ραντεβού (να αποφευχθεί προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις).
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
5. Δικαιολογητικά για τη βράβευση των μαθητών Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού:
α. Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Γ’ Τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» (Αφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)
6. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:
α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λπ.
β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).
γ. Αντίγραφο των εντύπων Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).
δ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την οποία να εξακριβώνεται – επιβεβαιώνεται η ασθένεια – νόσος από την οποία πάσχει ο εν δυνάμει δικαιούχος, το ποσοστό αναπηρίας
του, κλπ και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.
ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)
7. Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν σε Επιτροπές,
για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων.
8. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts.army.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.
9. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στην έδρα του ΜΤΣ, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mts-klirodotimata@army.gr και στο τηλέφωνο 2111048221.
Σχης (Ο) Δημήτριος Αντώνογλου
Γενικός Δντης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην ιστοσελίδα της Ενώσεως, θα βρείτε αναρτημένη ιστορική
έρευνα που πραγματοποίησε ο Αντγος ε.α. Χαράλαμπος Τσιτσιμπίκος, για το άγνωστο μέχρι τώρα ιστορικό γεγονός μετατόπισης της
οροθετικής γραμμής η οποία καθορίστηκε από πενταμελή διεθνή επιτροπή το 1832 μεταξύ των Ελλήνων και Οθωμανών. Το γεγονός έλαβε χώρα στα Αγραφιώτικα παραμεθόρια χωριά Καρύτσα και Μπελοκομήτη της περιοχής Αγράφων. Η Επιτροπή χάραξης της οροθετικής
γραμμής Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελούνταν από
τους : Άγγλο Συνταγματάρχη G.Bakery, Γάλλο Αντισυνταγματάρχη J.
Barthelemy, Ρώσο Συνταγματάρχη A.de Scallcon, Οθωμανό Hussein
Bey και Έλληνα Στρατηγό Γιαννάκη Στάϊκο.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γνωρίζεται, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, ότι το
ΜΤΣ παρέχει ενημέρωση των μερισματούχων του,
σχετικά με τις φορολογικές βεβαιώσεις και τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας τους, μέσω της ιστοσελίδας του (mts.army.gr), στις επιλογές:
«Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Βεβαιώσεων Μ.Τ.Σ.» και
«Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Μηνιαίων
Αναλυτικών Φύλλων Μ.Τ.Σ.», αντίστοιχα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ ΜΤΣ
Σχης (Ο) Αντώνογλου Δημήτριος

Σε συνέχεια της υποβολής άρθρων και κειμένων με Επετειακά - Ιστορικά – Θρησκευτικά και διάφορα θέματα
που ενδιαφέρουν και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο , ώστε να δημοσιεύονται μετά την κρίση τους από την
Συντακτική Επιτροπή, ενδεικτικά τους προσεχείς μήνες επίκαιρα γεγονότα είναι τα παρακάτω, για τα οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τα άρθρα ή κείμενά τους το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου :
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας (14-9-1814)
Μάχη Γαυγαμήλων (1-10-331π.χ.)
Άλωση Τριπολιτσάς (Θ. Κολοκοτρώνης) (23-9-1821) Θάνατος Παύλου Μελά (13-10-1904)
Δολοφονία Ι. Καποδίστρια (27-9-1934)
Μάχη Σαρανταπόρου (10-10-1912)
Καταστροφή Σμύρνης (3-9-1922)
Μάχη Γιαννιτσών (19-10-1912)
Μάχη Ρίμινι (21-9-1944)
Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης (26-10-1912)
Σεπτεμβριανά (6-9-1955)
2η Απελευθέρωση Ξάνθης (4-10-1919)
28η Οκτωβρίου 1940
Μάχη Ελ Αλαμέιν (23-10-1942)
Απελευθέρωση Ελλάδος (12-10-1944)
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιούνιος 2021

14 Ανακοινώσεις

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο6
Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

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

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

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Αγωνιστής του ’21 με αδελφό
επίσης στον αγώνα
2. Νομαδικός λαός, Λόχος ενός
Σώματος
3. Τίθεται σφραγίδα, νησί των
Κυκλάδων
4. Κινώ κείμενο στον υπολογιστή
(αόρ. β’ ενικό), παλαιά
συντομογραφία της Αστυνομίας
5. Πετεινός (με άρθρο)
6. Αναφορικό (αρσ., αιτ.), αυτός
ηγείται στον ΟΗΕ
7. Σημαντική βασική υγρή τροφή,
δεν τρώγεται πια το μήλο αυτό
8. Αναφορική αντωνυμία, α’
συνθετικό πρωτεύουσας Εμιράτου
9. Ιστορική κωμόπολη δυτικά της
Κοζάνης
10. Άπειρα στον ουρανό, κάλυμμα
Τιμίων Δώρων

1.Ήρωας της Ιλιάδος
2. Υπάρχει και αλλεργικό, ελληνικά
UFO
3. Θεός των Αιγυπτίων (αντίστρ.),
διπλό θυμίζει παλιά Ιταλίδα
ηθοποιό, ένας πλανήτης
4. Έλληνες μουσουλμάνοι,
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
5. Σπουδαίος αρχαίος Έλληνας
ποιητής, ρωσικός διαστημικός
σταθμός
6. Νησί των Δωδεκανήσων, τα …..
εκ των σών
7. Μαρία ….. είχε πεί
χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα δεν
πρέπει να περιμένει τίποτα από τις
γερμανικές εκλογές»
8. Θάλασσα (αρχ.), ήρεμα
9. Αντωνυμία, πρόθεση (δημ.)
10. Έλληνας Αρχιστράτηγος

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Συχνά γινόμαστε μάρτυρες «απόσυρσης» βιβλίων, φωτογραφιών, ατομικών σημειώσεων και αρχείων θανόντων συναδέλφων, από τους κληρονόμους τους. Τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν στα σκουπίδια ή στους παλιατζήδες. Θεωρούμε ότι είναι
άδικο να χάνεται έτσι η ιστορική συνέχεια και ο μόχθος ανθρώπων, που πάλεψαν να συγκεντρώσουν πνευματικό υλικό. Οσοι κ.
συνάδελφοι μέλη της ΕΑΑΣ ή κληρονόμοι τους θέλουν να απαλλαγούν από παλαιά βιβλία ή και από ολόκληρη τη βιβλιοθήκη τους,
αλλά και από παλιές στρατιωτικές φωτογραφίες, προσωπικές σημειώσεις – απομνημονεύματα, ημερολόγια επιχειρήσεων και ότι
άλλο αποτελεί ιστορικό τεκμήριο ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ και διατηρώντας έτσι ζωντανή τη στρατιωτική παράδοση παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με την Ένωση στο τηλέφωνο 2103633797 (Εσωτ. 25) ΕΠΟΠ Λοχιας (ΠΖ) κα Φτούλη Μαρία και ΕΠΟΠ Λοχια (ΠΒ)
κο Βεργίδη Αριστοτέλη.
Θα καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να έρθει σε επαφή με ενδιαφερόμενους η επιτροπή που έχει συγκροτήσει, για τον αναφερόμενο σκοπό η ΕΑΑΣ και θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες παραλαβής.
Η Επιτροπή θα παραλάβει τα τεκμήρια από τον χώρο σας, θα αξιολογηθούν και θα διατεθούν επ΄ ονόματι των κατόχων τους στη βιβλιοθήκη της ΕΑΑΣ (Έδρας και Παραρτημάτων της) τα αρχεία της Δνης ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) ή άλλη στρατιωτική βιβλιοθήκη.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ./ΕΑΑΣ
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ
" Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ε.Α.Α.Σ. στην προσπάθεια περιστολής και εξορθολογισμού των εξόδων της, ξεκίνησε από πέρυσι το Δεκέμβριο μια προσπάθεια μείωσης του κόστους έκδοσης και αποστολής στα μέλη της την “Εθνική Ηχώ” με τηλεφωνική ερευνά μεταξύ των μελών της. Η
προσπάθεια αυτή έχει μέχρι στιγμής ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Δυστυχώς, αρκετοί συνάδελφοι είτε έχουν δώσει εσφαλμένα στοιχεία, είτε δεν τα έχουν επικαιροποιήσει με αποτέλεσμα να
μην ανευρίσκονται, ώστε να πιστοποιηθούν τα στοιχεία αποστολής και η επιθυμία τους για τον τρόπο παραλαβής της εφημερίδας.
Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. αποφάσισε τη διακοπή αποστολής της εφημερίδας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε
όσους συναδέλφους δεν έχουν απαντήσει στις προσπάθειές μας.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι δεν λάβουν στο μέλλον το φύλλο της εφημερίδος, και επιθυμούν την παραλαβή της, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, να επικοινωνούν με τα Παραρτήματα στα οποία ανήκουν για την κατάθεση της επιθυμίας τους. Τα Παραρτήματα οποία στη συνέχεια και μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο να υποβάλλουν στην Ε.Α.Α.Σ. πρόσθετες καταστάσεις με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών τους.
Οι διαμένοντες στο Ν. Αττικής, μπορούν να επικοινωνούν με την Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. στο 210 36 33 797 εσωτ. 27 Γραφείο Μητρώου Μελών ".
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ
Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την αποστολή τους :
1 Τριμηνιαία Εφημερίδα του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξκων ΣΣΕ Τάξεως 1952.
2 ‘’ ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ ‘’ Τριμηνιαία Εφημερίδα του Συνδέσμου Αποστράτων.
Αξιωματικών Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού. σε ηλεκτρονική μορφή.
3 Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας, ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ.
4 Περιοδική έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
5 Τριμηνιαία εφημερίδα ΄΄ΦΩΝΗ΄΄ Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.
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ΑΤHENS MEDICAL GROUP

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αθανάσιος Μάριος Βούλγαρης ΜD, PhD, F.E.B.U
Oυρολόγος Χειρουργός
Υιός υποστρατήγου ε.α
Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετ/θείς στη Ρομποτική Χειρουργική στο Cambridge University Hospital κ
Βristol University Hospital
Κηφισίας 56 κ Δελφών, Μαρούσι Διγενη 12, Βούλα
Τηλ: 2106862181, Kιν: 6932416315
www.robosurgery.gr

οικόπεδο στη Μαλεσίνα, εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον
Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου

Μεταφραστής (Μηχανικός ΕΜΠ)
Αναλαμβάνει την μετάφραση κειμένων από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας
και για τις τρεις γλώσσες (Υιός αξιωματικού ε.α.).
Τηλ. 210-6008532,
E-mail: achilakeas@otenet.gr
Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Ατομική & Ομαδική Θεραπεία- Συμβουλευτική Ενηλίκων,
Παιδιών, Εφήβων, Ζεύγους, Οικογενείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980704349
Βας.Γεωργίου 3, Χαλάνδρι (Εμπ. Κέντρο “Ρολόι” 1ος όροφος)
Email: alexandra.vasila@gmail.com
Πωλείται
στον Πειραιά (Υπαπαντή) ,ισόγειο υπερυψωμένο
διαμέρισμα 106τμ-σαλοτραπεζαρία-κουζίνα- μεγάλα
υπνοδωμάτια-διαμπερές-ευήλιο διαθέτει αυλή πλακόστρωτη
αποκλειστικής χρήσης 70τμ-κεντρική θέρμανση-ειδική τιμή
για ένστολους 55.000 ευρώ (δεκτός διακανονισμός)
τηλ: 2299042286 -6944706541
Σχης(Σ) εα Ιωάννης Καλαχάνης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Ο Αχιλλέας Παπανικολάου,
υιός του Κων. Παπανικολάου
(ΣΣΕ 1973), ολοκλήρωσε επιτυχώς την ειδίκευσή του
στην ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ.
Από την 15η Σεπτεμβρίου δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 69, 4ος όροφος
Τηλ. 6948516139 (WIND)
Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας,
από θυγατέρα Αξκού ε. α. Αναστασία Αλέξη γλωσσολόγο, απόφοιτο
πανεπιστημίου της Άγκυρας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Eιδικές τιμές για τα μέλη της ΕΑΑΣ. Τηλ : 6944051919.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο 673τ.μ.στην Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ), Ο.Τ.101, υπ αρ.11
οικόπεδο, ανάμεσα σε δυο θάλασσες (κόλπος Καρύστου90μ και Ν. Ευβοϊκός 70μ). Τηλ 6947217770
Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate, αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες στο χώρο των αποστράτων αξιωματικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αμοιβών, δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,
αποστολή βιογραφικών: alexaki@novarealestate.gr
Πωλείται Οικόπεδο
692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821

Θυγατέρα Αξιωματικού ε.α. ,πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής,
με πολυετή διδακτική εμπειρία,
προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912

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

Πωλείται

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)

οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497

Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618

Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,

Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός

ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com

(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

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό, πευκόφυτο,
κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό,
1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ.33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου

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”

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Πόσο σωστά και οικονομικά έχετε ασφαλιστεί;
Αποκλειστικές ειδικές προσφορές για στρατιωτικούς
Αν ακόμα νομίζετε ότι έχετε την οικονομικότερη ασφάλεια..
επικοινωνήστε μαζί μας και θα δείτε πως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο
Τηλ: 2118001945 & 6932360377

ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς

σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στην Εύβοια Κάρυστος, οικισμός ΟΣΜΑΕΣ,
οικόπεδο δίπλα στο κύμα, εντός σχεδίου, άρτιο,
οικοδομήσιμο, 663 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 177,
αριθ. οικοπέδου 1, ρεύμα, νερό, τιμή 80.000 ευρώ,
Email επικοινωνίας m.archontis@hotmail.com.
Τηλ. 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,
Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com
Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622
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

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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Το δημογραφικό πρόβλημα του ελληνικού
έθνους ή του...ελληνικού κράτους
Γράφει ο Ανχης ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης ,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Το 2002 εν αποστρατεία συνάδελφοί μας
εκπόνησαν, για λογαριασμό της Ενώσεως
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, την
εξαιρετική μελέτη «Λαθρομετανάστευση
και λαθρομετανάστες»

Α

ν και έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε, το πόνημα αυτό εκτός
από την ακρίβεια των προβλέψεών του, είναι και επίκαιρο
αφού πλέον η Ελλάδα έχει βουλιάξει από τους παρανόμως
διακινούμενους και παρανόμως εισελθόντες στην χώρα μας αλλοεθνείς, που μαζί τους έφεραν, όχι μόνον τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο, αλλά δικαιώματα σε λατρεία, ήθη, έθιμα, όλως αντίθετα με
τον ελληνικό τρόπο ζωής.
Οι κυβερνήσεις που εκλέξαμε να μας εκπροσωπούν, αποφάσισαν
-προκειμένου να μην κακοκαρδίσουν τους πάσης φύσεως δουλεμπόρους- να ανεγείρουν μουσουλμανικό τέμενος εντός της πόλεως των
Αθηνών, πλησίον της Ιεράς οδού, εκεί όπου κάποτε οι πρόγονοί μας
βάδισαν με την πομπή των Παναθηναίων, ενώ ταυτόχρονα ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως μετατρεπόταν σε τζαμί.
Από την άλλη, τα όμορά μας κράτη είτε αμέσως είτε εμμέσως εκδηλώνουν κατά καιρούς, τις επεκτατικές τους διαθέσεις σε βάρος της
πατρίδας μας. Οι διαθέσεις αυτές αυξάνονται σε ένταση όταν η γεωστρατηγική κατάσταση στα Βαλκάνια τις ευνοεί και είναι αντιστρόφως
ανάλογες της δικής μας αντίδρασης, που επειδή συνήθως είναι από
ανύπαρκτη έως χλιαρή, δημιουργεί αλυτρωτικές διεκδικήσεις στους
καθόλου αθώους γείτονές μας.
Εμείς πιστοί στο δόγμα «δεν διεκδικούμε τίποτε αλλά και δεν χαρίζουμε ούτε σπιθαμή γης» αποδεικνύουμε εμπράκτως και περίτρανα
την παθητική μας διάθεση, που για να ξεγελάμε την αναποφασιστικότητά μας να αντιπαρατεθούμε σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, την βαπτίσαμε «αγάπη για την ειρήνη»
Με τα δεδομένα αυτά και με την είσοδο λαθρομεταναστών από το
1990 και μέχρι σήμερα, από τα επίσημα στοιχεία του κράτους μας, όσο

αυτά μπορούν να θεωρηθούν ακριβή, εισήλθαν στην Ελλάδα από τα
διάφορα σύνορά της περίπου 10 εκατ. άνθρωποι.
Άλλοι απλά διήλθαν και έφυγαν προς άλλες κατευθύνσεις, άλλοι
παρέμειναν και έκαναν οικογένειες εδώ και άλλοι ακόμα ….. λιάζονται, αυξάνοντας την εγκληματικότητα, αφού η Ελλάς δεν έχει πλέον
δυνάμεις να τους θρέψει.
Οι σημερινοί διαμένοντες εν Ελλάδι παντελώς αταυτοποίητοι περιφέρονται είτε επαιτώντας, είτε κάνοντας δουλειές του «ποδαριού»,
είτε εγκληματώντας από τις χαμηλότερες βαθμίδες παραβατικότητας
έως τις υψηλότερες.
Βόμβα στα υγειονομικά θεμέλια της Ελλάδος και τεράστιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία,
αφού μέσα στη λαίλαπα της πανδημίας ΟΥΔΕΙΣ
είναι σε θέση να προσδιορίσει το ποσοστό όσων
έχουν νοσήσει από covid 19, όσων έχουν εμβολιαστεί, ακόμη δε περισσότερο και τον αριθμό
των νεκρών λαθρομεταναστών από κορωνοϊό.
Μαζικές δημόσιες εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας που συνοδεύονται από την τελετουργία αυτομαστιγώματος, έχουν αφήσει τους
Έλληνες άφωνους από την έκπληξη.
Αδύνατη η ενσωμάτωσή τους φωνάζουν οι
ειδικοί σε Ελλάδα, Ευρώπη αλλά και σε όλο το
δυτικό κόσμο, μέρος του οποίου αποτελούμε και
εμείς.
Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος που εξυμνεί
την μερική ενσωμάτωση των Βαλκάνιων λαθρομεταναστών που εισέρευσαν στην πατρίδα μας,
αδιαφορώντας για το τι θα πράξουν οι άνθρωποι
αυτοί σε μια πιθανή κρίσιμη ώρα αντιπαράθεσης
με τους επιθετικούς γείτονές μας.
Από τη μια λοιπόν η εισβολή και παραμονή στην Ελλάδα, παράνομων αλλοδαπών καλά κρατεί και από την άλλη ο αμιγής ελληνικός
πληθυσμός συνεχώς μειώνεται. Το δημογραφικό αποτελεί, σε συνδυασμό με το «μεταναστευτικό» το σοβαρότερο πρόβλημα για τον ελληνισμό!
Σχετικά με το δημογραφικό της Ελλάδος έχουν γίνει πολλές έρευνες και οι περισσότερες καταλήγουν πομπωδώς ότι το πρόβλημα θα
λυθεί με την ενσωμάτωση των πάσης φύσεως «λαθρομουσαφιραίων». Τεχνηέντως το θέμα τίθεται με βάση τα όρια του κράτους και πόσοι κατοικούν σε αυτό και ΟΧΙ με την εννοιολογική σημασία του
Έθνους και ποιοι το απαρτίζουν.

Είναι λογικό, αφού το πρόβλημα επιλύεται με αντικατάσταση του
ιθαγενούς ελληνικού πληθυσμού από αντίστοιχο πληθυσμό άλλων
λαών, που θα κατοικεί στα όρια του ελληνικού κράτους και θα πολιτογραφηθούν Έλληνες.
Ναι! θα υπάρχουν «Έλληνες πολίτες» στο κράτος μας, αλλά δεν
θα υπάρχουν Έλληνες, με κοινή καταγωγή και κοινή συνείδηση της
ιστορίας μας, διότι οι πρώτοι αυξάνονται και οι δεύτεροι μειώνονται.
Ουδείς ποτέ ασχολήθηκε ουσιαστικά με το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ των
Ελλήνων ιθαγενών. Πώς οι Έλληνες θα πολλαπλασιαστούν, πώς θα
στηριχθεί η ελληνική οικογένεια, πώς θα προστατευθεί και θα πριμοδοτηθεί η μητρότητα, πώς οι νέοι μας δεν θα
φεύγουν στο εξωτερικό, ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στους γηγενείς και αυτόχθονες
Έλληνες, στους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτής
της ιερής γης.
Αγαπητοί αναγνώστες η Ελλάδα απειλείται
από παντού και εμείς τραγικά πειστήκαμε ότι οι
κίνδυνοι πέρασαν και ανήκουν σε μιαν άλλη
εποχή. Δυστυχώς τα «προγεφυρώματα» κτίζονται μέσα από αλλοεθνείς πληθυσμούς που
έχουν το ρόλο της εμπροσθοφυλακής και μάλιστα καλά εγκατεστημένης και με προσβάσεις
παντού.
Αθρόες «ελληνοποιήσεις» ξένων, αλλοεθνών και αλλοθρήσκων, παράδοση του ιερού
ονόματος της Μακεδονίας μας σε Σλάβους, αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας,
κατάργηση του γένους ως προϋπόθεσης εισαγωγής στις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές,
με αποτέλεσμα «ελληνοποιηθέντες» γιοι μεταναστών να βγαίνουν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, υπηρέτηση «ελληνοποιημένων» μεταναστών, που δεν έχουν ελληνική εθνική συνείδηση, σε μονάδες μάχης του Έβρου και των νησιών μας, μείωση της στρατιωτικής θητείας, συρρίκνωση του εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας κ.α. συνιστούν το έγκλημα
που διαπράττεται κατά του Ελληνικού Έθνους.
200 χρόνια μετά από την Ελληνική Επανάσταση, εμείς οι σημερινοί ανάξιοι Νεοέλληνες σε σχέση με τους προγόνους μας, καταλήξαμε
να διαπραγματευόμαστε το ΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ στους ΕΛΛΗΝΕΣ
και αν πρέπει να παραμείνει Εθνικό κράτος και όχι σκέτη πολύχρωμη
κρατική οντότητα.
Οι πολιτικοί μας την αποκαλούν απροκάλυπτα πολυπολιτισμική!

“10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
3. Αμφισβητούν τον Παλαιών Πατρών
Γερμανό ως πρωτεργάτη της κήρυξης της
επανάστασης και την 25η Μαρτίου ως
ημερομηνία κηρύξεως της Εθνεγερσίας.
13 χρόνια μετά ορίσθηκε ως εθνική εορτή
για να ντύσουν την επανάσταση με
θρησκευτικό μανδύα.
Οι έλληνες κομμουνιστές αναδεικνύουν μια αλήθεια για
να στηρίξουν ένα ψέμα.
Όντως ο εορτασμός της συγκεκριμένης ημερομηνίας, είναι αποτέλεσμα συμβολισμού και όχι αυστηρά ιστορικής πραγματικότητας. Όπως και η Θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού
συμβολίζει την αναγέννηση του φωτός, τον εορτασμό της Εαρινής Ισημερίας, της νίκης του φωτός επί του σκότους, έτσι και η
κήρυξη της επανάστασης της ημέρας αυτής σημαίνει τη γέννηση της ελπίδας από μια μακροχρόνια κυοφορούσα εξέγερση.

Προφανώς η εκκλησία όταν θεσμοθετούσε συμβολικά την ημέρα αυτή ως την ημέρα της επανάστασης δεν είχε στο νου της ότι
μετά από έναν αιώνα θα έβγαιναν κάποιοι απάτριδες άθεοι έλληνες να αμφισβητήσουν τα κίνητρα της , αφού η πράξη αυτή
δεν αποτελεί δόλο ή ντροπή, αλλά πράξη που αναδεικνύει την
συναλληλία και την συμπόρευση του έθνους μας με την εν Χριστώ ζωή. Ίσως αυτό να ενοχλεί.
Περιγράφοντας την αλήθεια:
Στη σύσκεψη του Αιγίου (Βοστίτσας) στα τέλη Ιανουαρίου
1821, ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής και
όσοι άλλοι παρέστησαν, βεβαιώνουν ότι ήταν ομόφωνη απόφαση της Φιλικής Εταιρίας να αρχίσει η εξέγερση στον Μωριά την
ημέρα του Ευαγγελισμού. Ο λόγος ήταν ότι οι πρωτεργάτες της
επανάστασης ήθελαν να τονίσουν τη σύνδεση Ελληνισμού και
Ορθοδοξίας και να επικαλεσθούν την ευλογία της Παναγίας.
Όμως μετά από 400 χρόνια δουλείας το καζάνι έβραζε και η
έκρηξη έγινε λίγες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.
-Από τις 14-16 Μαρτίου γύρω από τα Καλάβρυτα συνάπτονται συγκρούσεις Ελλήνων με φοροεισπράκτορες των

Τούρκων, ενώ στην Αγία Λαύρα ήταν κλεισμένοι οι πρόκριτοι με
τον Αρχιεπίσκοπο της Πάτρας Γερμανό και τον Επίσκοπο Κερνίτσης και Καλαβρύτων Προκόπιο.
-Στις 16 του Μάρτη ο Νίκος Σολιώτης χτύπησε πρώτος
τους Τούρκους στην Ελλάδα, στο Αγρίδι, κοντά στην Ακράτα και
στις 17 Μαρτίου η Μονή πανηγυρίζει, διότι εκεί φυλάσσεται η
κάρα του Αγίου Αλεξίου. Την πανηγυρική εκείνη ημέρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός λειτουργεί και κηρύσσει την Επανάσταση.
-Την ίδια ημέρα και οι Μανιάτες κηρύσσουν την Επανάσταση στην Αρεόπολη.
-Στις 21 αρχίζει η εξέγερση στα Καλάβρυτα και στις 21 του
Μάρτη πετυχαίνει η επανάσταση στην Πάτρα.
- Στις 22 του Μάρτη ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γράφει
στους Γαλαξειδιώτες ένα περίφημο γράμμα παρακίνησης σε
εξέγερση.
-Στις 23 του Μάρτη εδραιώνεται η επανάσταση στην Καλαμάτα.
Όλα αυτά πριν την 25η Μαρτίου. Είναι πασίγνωστο ότι η
Επανάσταση στα διάφορα μέρη της υπόδουλης πατρίδας κη-

ρύχθηκε σε ποικίλες ημερομηνίες, πριν και μετά την 25η Μαρτίου. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Για λόγους σημειολογίας
και προφανούς συμβολισμού προτάθηκε από τους οπλαρχηγούς η 25η Μαρτίου ως κοινή ημερομηνία του κοινού αγώνα.
Ο Γερμανός είχε κατέβει με το άλογο προς την Πάτρα και
ανήμερα του Ευαγγελισμού ευλογεί ξανά το λάβαρο στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Την επόμενη ημέρα ο ίδιος μαζί με τον
Προκόπιο και τους προκρίτους αποστέλλουν τη διακήρυξη της
Ανεξαρτησίας στους Προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων.
Για τα γεγονότα της Αγίας Λαύρας μαρτυρίες έχουμε από
τον Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ, τον Κανέλλο Δεληγιάννη, από
δημοσιεύματα γαλλικών και αγγλικών εφημερίδων ( LΕ CONSTITUTIONNNEL, LONDON TIMES) του Ιουνίου 1821 κ.α. Για
τα γεγονότα της Πάτρας γράφουν πάλι ο Πουκεβίλ, ο Σπυρίδων
Τρικούπης κ.α. Το 1872 η Επιτροπή Εκδουλεύσεων της Βουλής
των Ελλήνων ανακήρυξε τον Παλαιών Πατρών Γερμανό ως τον
πρώτο που κήρυξε την Επανάσταση και ουδείς διαμαρτυρήθηκε, δεδομένου ότι ζούσαν αρκετοί από τους αγωνιστές του
1821.

Συνεχίζεται...

